
  عید سعید مبعث مبارک باد

ی
ّ
سخـــن     نیاز کشور به تقویت تولید مل

انقالب اسالمی که پیروزی شد و پیام استقالل هفتـــــه
خواهــی ملــت ایران به گوش جهانیان رســید، 
دشــمنان ایــن آب و خــاک تصــور کردنــد بــا 
توطئه های رنگارنگ می توانند آرمان ها و اهداف نهضت 
مردم، به رهبری امام خمینی� را به شکست بکشانند.
برای حمله به استقالل و تمامیت ارضی کشور، گروه های 
تجزیه طلــب را تجهیــز و از رژیــم بعثی در یک جنگ هشــت 
ساله و تمام عیار نظامی علیه ایران، پشتیبانی کردند. با 
ترور دانشــمندان برجســته، پیشرفت های علمی ایران را 
نشــانه گرفتند و به مقابله با عزم دانشــجویان و اســاتید 
ایرانی برای آبادی کشــور برخاســتند. اما این کینه ورزی  و 
دشــمنی ها نتوانســت مسیر اســتقالل خواهانه ملت را 
متوقــف و مانــع رشــد علمی و حفــظ ثبات و امنیت ایران 

عزیــز شــود. در دهــه اخیــر جبهه اســتکبار و در رأس آنها 
آمریــکا، بــرای مهــار قدرت روز افزون جمهوری اســالمی، 
عرصــه معیشــت مردم و اقتصــاد را هم آماج توطئه های 
خود قرارداد و با ابزار تحریم برای اعمال فشار اقتصادی 
حداکثــری بر کشــور، از هیچ اقدامی چشم پوشــی نکرد، 
سیاســتی کــه بــه اعتــراف خــود مقامــات رژیــم آمریــکا 

شکست مفتضحانه ای خورد. 
اگرچه باید دانست، راه مقابله با همه نقشه های اقتصادی 
اتــاق  فکرهــای آمریکایی، خودکفایــی و اقتصاد مقاومتی 
اســت. بدون شــک امروز مهم ترین اولویت کشــور، تالش 
شبانه روزی مسئوالن در جهت رشد اقتصادی، مهار تورم، 
باالبردن ســطح رفاه جامعه و رفع کاســتی های معیشتی 
خانوارها اســت. می توان گفت بعد از اســتقالل سیاســی، 
یکی از مهمترین کارها در گام دوم انقالب، تحقق استقالل 

اقتصادی اســت. »از این] اســتقالل سیاســی[ مشکل تر، 
ت 

ّ
استقالل اقتصادی است. استقالل اقتصادی، یعنی مل

و کشور، در تالش اقتصادی خود روی پای خود بایستد و به 
کســی احتیاج نداشــته باشد.«   1372/2/15 مقاوم سازی 
پایه هــای اقتصــاد، راه مقابلــه با تکانه های خارجی اســت 
ــی" نقــش محــوری و جایگاه اصلی، در مســیر 

ّ
و"تولیــد مل

رسیدن به این هدف را دارد. چنان چه رشد تولید و ازدیاد 
ــی نقطــه کانونی برنامه ها قرار گیــرد و به درون زا 

ّ
ثــروت مل

بودن اقتصاد توجه شــود، کشــور در مقابل دشمنی های 
اســتکبارجهانی مقاوم شده و زندگی مردم به رفاه پایدار، 
خواهد رسید اما »اگر تولید ثروت نشود؛ اگر ارزش افزوده 
در کشور باال نرود، ما نمیتوانیم محرومّیت را برطرف کنیم؛ 

نخواهیم توانست فقر را برطرف کنیم«    13۸5/11/3۰  
ادامه در صفحه 3
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به رسم آیه ها   |   3

اساس همه کارها
 اطمینان به وعده الهی است

نشــریه جامعــه مؤمــن و انقالبــی | هفته نامــه خبری-تبیینــی نمازهــای جمعــه، مســاجد  و هیئت هــای مذهبــی     |     ســال هفتــم، شــماره 380     |     هفتــه اول اســفند   1401     |     

شهید در همین نشئه ی مادّیتی که من و شما در آن گرفتاریم - همین جا - بهشت و نعیم خدا یعنی آن »ماال عین رأت وال اذن سمعت« را می بیند. 
 خوف علیهم و ال هم یحزنــون« اگر او با ما حرف بزند، 

ّ
پــس او در نعمــت الهــی غــرق می شــود: »و یستبشــرون بالذیــن لم یلحقوا بهم من خلفهم اال

نمی گوید که من رنج کشــیدم. حرف او این اســت که: »شــما نمی دانید این جا چه خبر اســت! این جا رحمت اســت، لّذت اســت، نعمت است؛ این جا 
خداست«. او اجر خود را گرفته است.      137۴/7/22 

شهید در همین نشئه ی مادّیت، بهشت را می بیند 
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید تازه تفحص شده علیرضا بادرام 

شهید هفته  

مزار: گلزار شهدای علی ابن جعفر� قم محل شهادت: منطقه عملیاتی شلمچه تاریخ شهادت: 1367/3/4 

گزیده بیانات  |  صفحه 2

نهضــِت رهایی و نهضــِت رهایی و 
نجات انســان هانجات انســان ها

»خط حزب اهلل« منتشر میکند: بیانات سال 1364  آیت اهلل خامنه ای درباره »پیام های بعثت پیامبر  اعظم؟لص؟«

تنها راهکار ترمیم اقتصادی و بهبود معیشت و رفاه مردم چیست و  چگونه محقق خواهد شد؟

حرکت انقالبی در مسیر پیشرفت و عالج ضعف های اقتصادی

ما باید جوانان را به کتابخوانی عادت دهیم، کودکان را به کتابخوانی عادت دهیم؛ که این تا آخر عمر همراهشان 
خواهد بود. کتابخوانی در سنین بنده - که البته بنده چندین برابر جوانها کتاب میخوانم - غالبًا تأثیرش بمراتب 
کمتر اســت از کتابخوانی در ســنین جوانها... آنچه که همیشــه برای انســان میماند، کتابخوانی در ســنین پائین 
است. جوانان شما، کودکان شما هرچه میتوانند، کتاب بخوانند؛ در فنون مختلف، در راههای مختلف، مطلبی 
یاد بگیرند. البته از هرزه گردی در محیط کتاب هم باید پرهیز کرد، منتها این مسئله ی بعدی است؛ مسئله ی اول 

این است که یاد بگیرند، عادت کنند به این که اصًال به کتاب مراجعه کنند، کتاب نگاه کنند.       13۹1/7/2۰

کودکان و جوانان را به کتابخوانی عادت دهیم 

نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی    |     سال هفتم، شماره 380  |  هفته اول اسفند   1401     |   چاپ و توزیع به همت نیروهای مؤمن و انقالبی

صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

سـؤال: گاهی اوقات در مسـجد، ُمهر از دسـتمان 
شستشـوی  هنـگام  یـا  می شـکند  و  می افتـد 
وارد  آن  بـه  خسـارتی  ظـروف،  ماننـد  وسـائلی 
می شـود؛ آیـا در ایـن صـورت ضامـن هسـتیم؟
جـواب: اگـر در حفـظ آن کوتاهـی نکـرده باشـید، 

ضامن نیسـتید.

ضمان خسارت به اموال مسجد

احکام  

کالم امام  

کوشــش کنیــد کــه از ایــن     روزی کــه بعثــت شــروع 
ــه  ــرای چ ــت ب ــه بعث ــد ک ــه کنی ــت، توج ــده اس ش
بــوده،     انگیــزۀ بعثــت چــه بــوده اســت و اگــر کســی 
ــد.  ــد ش ــه خواه ــت چ ــزۀ بعث ــد از انگی ــف کن تخل
انگیــزۀ     بعثــت تزکیــه نفــوس بــوده اســت و تزکیــۀ 
نفــوس بــه ایــن اســت کــه خودخواهیهــا بــرود از 
ــا  ــت طلبیه ــن، ریاس ــرود از بی ــا ب ــن،     خودبینیه بی
بــرود از بیــن، دنیــا طلبیهــا بــرود از بیــن، و بــه جــای 
همــه،     خــدای تبــارک و تعالــی و هــواِی بــرای خــدا 
بنشــیند. انگیــزۀ بعثــت ایــن اســت کــه حکومــت 
ــا اینکــه در  خــدا     در دلهــای بشــر حکومــت کنــد ت
جامعــه هــای بشــر هــم حکومــت کنــد. تــا تزکیــه 
در     رده هــای بــاال حاصــل نشــود و تصفیــه در رده 
هــای بــاال حاصــل نشــود، ایــن مملکــت و همــۀ   
  ممالکــی کــه هســتند اصــالح نخواهنــد شــد. 
آنهایــی کــه ایــن انقــالب را مفیــد مــی داننــد و ایــن   
  انقــالب را پشــتیبانی مــی کننــد و ایــن انقــالب را 
از ملــت مــی داننــد و ایــن انقــالب را مــی خواهنــد   
  بــه نتیجــه برســد بایــد آرامــش را بــه هــر نحــو کــه 

هســت در کشــور ایجــاد کننــد.        1366/3/11

ی... 
ّ
در اقتصـاد هـم مسـئله ی  عمـده عبـارت اسـت از تولیـد مل

و مـن در ایـن سـه چهـار سـال اخیـر در شـعار سـال مسـئله ی 
تولیـد را تکـرار کـردم و البّتـه دولتهـا و مسـئولین بـه قـدر تـوان 
خودشـان، بـه قـدر هّمـت خودشـان، بـا توّجـه بـه شـرایط 
بین المللـی کارهایـی انجـام دادنـد؛ آن مقـداری که توانسـتند 
کارهایـی انجـام داده انـد،  تالشـهایی کرده انـد ولیکـن بـه نظـر 
مـن امـروز مسـئله ی اصلـی مـا، مسـئله ی اصلـی مسـئولین 
اجرائـی کشـور و کسـانی کـه بـه نحـوی در ایـن مسـائل، در 
اداره ی کشـور دخالـت دارنـد، عبـارت اسـت از اقتصـاد. خـب، 
رویکردهای جدیدی هم انسان مشاهده میکند که انسان را 
دلگـرم میکنـد؛ یعنـی اگـر ان شـاءاهلل ایـن رویکردهای مردمی 
و حضـور مردمـی بـه نحـو مناسـبی ادامـه پیـدا بکنـد، ایـن 
بیشـتری در  امیـد  بـرای  دلگرم کننـده اسـت و نشـانه هایی 

انسـان بـه وجـود مـی آورد.      1۴۰1/1/1

انگیزۀ     بعثت
 تزکیه نفوس است

 تولید ملی، مسئله عمده 
در اقتصاد کشور است 
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از حرکت صحیح در زمینه ی فرهنگ حمایت کنیم  

اوائل انقالب، ســی و یکی دو ســال قبل 
از ایــن، در یــک قضیــه ی بســیار مهمــی، 
مــن و دو نفــر دیگــر کــه آن روز عضــو 
شــورای انقــالب بودیم، از تهــران رفتیم 
قــم خدمــت امــام - امــام آن وقت هنوز 
در قــم بودنــد، تهران نیامــده بودند - تا 
نظر ایشان را نسبت به آن قضیه و اقدام 
مهم بپرسیم. وقتی قضیه را برای ایشان 
شــرح دادیم، امام رو کردند به ما، گفتند 
از آمریــکا میترســید؟ گفتیــم نــه. گفتند 
پــس برویــد اقــدام کنیــد. ما هــم آمدیم 
اقــدام کردیــم و موفق شــدیم. اگر ترس 
آمــد، اگــر طمع آمــد، اگر غفلــت آمد، اگر 
گرایشــهای انحرافی پا در میان گذاشت، 
کارها مشکل خواهد شد.       13۹1/۹/21

بــا فســاد اخالقــی و فســاد در زمینــه ی فرهنــگ هــم بی رودربایســتی مقابلــه کنیــد و مبــارزه کنیــد؛ یعنــی واقعــًا 
ایــن جــوری بایــد برخــورد بشــود. راه اصلــی مواجهــه و مقابلــه ی بــا جنــگ نــرم دشــمن هــم همیــن اســت کــه مــا از 
حرکــت صحیــح در زمینــه ی فرهنــگ حمایــت کنیــم و آن را تشــویق کنیــم، ]از آن[ تقدیــر کنیــم و در مقابــل حرکتهــای 
غلــط ِبایســتیم. و عرصــه ی رســانه و فرهنــگ، از یــک طــرف، یــک دانشــگاه بزرگــی میتوانــد باشــد و هســت، و از طــرِف 
دیگــر یــک آوردگاه صــالح و فســاد اســت، آوردگاه حــق و باطــل اســت و عرصــه ی جنــگ فرهنگــی بــا کســانی اســت 

کــه فرهنگشــان ایجــاد فســاد در دنیــا اســت؛ از ایــن دو جهــت بایــد نــگاه کــرد بــه آن.      1۴۰۰/6/6 

از آمریکا میترسید؟

خانواده ایرانی  

هر انسانی - هم زن و هم مرد - در طول زندگی، 
در شــبانه روز مشــکالتی دارد و با پیش آمدها و 
حوادثــی مواجــه اســت. ایــن حــوادث اعصاب 
را می کوبــد و خســته می کنــد. انســانها را دچــار 
وارد  وقتــی  می کنــد.  سرســیمگی  و  ناآرامــی 
محیــط خانــواده شــد، ایــن محیط امــن و امان 
بــه او تجدیــد قــوا می بخشــد. او را آمــاده ی یک 
روز دیگر و یک شــبانه روز دیگر می کند. خانواده 
بــرای تنظیــم زندگــی انســان خیلی مهم اســت. 
البته خانواده باید خوب اداره بشود، باید سالم 

اداره بشــود.       1377/1۰/2۹

خانواده، محیطی امن
 برای تنظیم زندگی انسان

عکس نوشت  

 حضور رهبر انقالب در کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی؟هر؟، 1370/12/1

دغدغه های فرهنگی  

خاطره و روایت  تولید ملی   
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اساس همه کارها
 اطمینان به وعده الهی است

به رسم آیه ها  

 انابه یعنی رجوع الی اهلل، بازگشت به سمت خدا. این توبه و انابه، به 
طور طبیعی یک معنائی را در خودش مندرج دارد. وقتی میگوئیم 
از راه خطا برگردیم، معنایش این اســت که نقطه ی خطا را، راه خطا 
را شناســائی کنیــم؛ ایــن خیلی مهم اســت. ما همین طــور که داریم 
حرکــت میکنیــم، غالبًا اینجور هســتیم کــه از کار خودمان، از خطای 
خودمان، از تقصیری که میکنیم، غفلت میکنیم... هرچه که به خود 
انســان ارتباط پیدا میکند، عیوب آن غالبًا مورد غفلت قرار میگیرد؛ 
لــذا دیگــران عیب ما را باید به ما بگویند. اگر خودمان میفهمیدیم و 
اصالح میکردیم، نوبت نمیرسید به دیگران؛ احتیاج نبود که دیگران 
به ما بگویند. این توبه و انابه که فرمودند، قدم اّولش این است که 
به عیب کار توجه کنیم، بفهمیم کجای کار ما اشکال دارد؛ خطامان 
کجاســت، گناهمــان کجاســت، تقصیرمــان کجاســت. از شــخص 

خودمان هم شروع کنیم.      13۸۹/5/27 

توجــه بــه قــدرت الهــی و صــدق وعــده ی الهــی...  اســاس همــه ی 
کارهاســت کــه مطمئــن باشــیم بــه وعــده ی الهــی. خــدای متعال 
کســانی را کــه ســوءظن به وعده ی او دارند، ســوءظن بــه او دارند، 
لعنت فرموده است؛ »و یعّذب المنافقین و المنافقات و المشرکین 
 ظّن الّســوء علیهم دائرة الّسوء و غضب 

َ
و المشــرکات الّظاّنین باهَّلّل

 علیهم و لعنهم و اعّد لهم جهّنم و سائت مصیرا«؛ )1( یعنی خدای 
َ

اهَّلّل
متعال کسانی را که سوءظن به وعده ی الهی دارند، مذمت میکند. 
 من ینصره«؛ )2( »أوفوا 

َ
خدای متعال فرموده است که »لینصرّن اهَّلّل

بعهــدی أوف بعهدکــم«.)3( در راه خــدا حرکــت کنیــد، خدای متعال 
کمک میکند. حاال این فقط هم وعده ی الهی نیست. ما اگر آدمهای 
دیربــاوری هــم باشــیم، آدمهــای کورباطنی هم باشــیم کــه نتوانیم 
درســت وعــده ی الهــی را قبول کنیم، تجربه ی مــا]در پیروزی انقالب 

اسالمی[ به ما این را نشان میدهد.       13۸۹/5/27
1_ سوره فتح، آیه 7           |           2_ سوره حج، آیه 40           |           3_ سوره بقره، آیه 40

اولین قدم در توبه این است که
 بفهمیم گناهمان کجاست

درس اخالق  

ادامه از  صفحه 1

سخن  هفته

2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت های مذهبی      

گزیده بیانات

»خط حزب اهلل« منتشر میکند: بیانات سال 1364 آیت اهلل خامنه ای درباره »پیام های بعثت پیامبر  اعظم؟لص؟«

حضرت آیت اهلل خامنه ای در خطبه اول نماز جمعه ی تهران در تاریخ 13۶4/1/30، بحثی با عنوان رابطه ی بعثت با انسانهای مخاطب بعثت را 
تبیین کردند که »خط حزب اهلل« برای اولین بار گزیده ای از این بیانات را منتشر می کند.

نهضِترهاییونجاتانسانها

       بعثت در زمانه اسارت انسان ها...
آنچــه مــن عــرض میکنــم، یــک ُبعــد و یــک گوشــه از 
مســئله ی بعثــت اســت و آن عبــارت اســت از رابطــه ی 
بعثــت بــا انســانهایی کــه مخاطــب بعثتنــد. مطلــب اّولــی 
کــه بایــد عــرض کنــم، ایــن اســت کــه بعثتهــا، چــه بعثــت 
نبــّی  اکــرم اســالم و چــه بعثــت دیگــر پیغمبــران، همیشــه 
ــی  ــوده اســت. یعنــی وقت ــه ی اســارت انســانها ب در زمین
پیغمبــران مبعــوث میشــده اند، جامعــه ی انســانّیت در 
اســارت به ســر میبرده اســت و بعثت رهاکننده ی انســان، 
رهاننــده ی انســان و آزادکننــده ی انســان اســت. اســارت 
انســان در زمینــه ی بعثــت پیغمبــران، هــم اســارت مــاّدی 
اســت، هــم اســارت معنــوی. در عرصــه ی زندگــی مــادی، 
انســانها اســیر بودند؛ یعنی اقتصادشــان، حکومتشــان، 
مناســبات و روابــط اجتماعی شــان محکــوم دســت 
قدرتهــا و ســلطه های طاغوتــی و شــیطانی بــود؛ فرعونهــا 
ــر آنهــا حکومــت میکردنــد، زندگــی مــاّدی آنهــا ســخت  ب
ــور  ــاِن بخ ــتند، ن ــتقالل نداش ــتند، اس ــود، آزادی نداش ب
و نمیــر را بــا زحمــت بــه دســت می آوردنــد، بــا زحمــت 
میخوردنــد، میــان انســانها تبعیــض بــود، عدالــت وجــود 
ــکنجه  ــانها ش ــدند، انس ــر میش ــانها تحقی ــت، انس نداش
ــت   ــاّدی دس ــارهای م ــواع فش ــر ان ــه زی ــدند، جامع میش
و پــا میــزد؛ ایــن از جنبــه ی مــاّدی زندگــی. در عرصــه ی 
معنــوی و روحــی زندگــی هــم بــاز انســانها اســیر بودنــد؛ 
ــداده  ــازه ن ــانها اج ــه انس ــود، ب ــد ب ــانها فاس ــالق انس اخ
بودنــد کــه فکــر درســت و اندیشــه ی درســت را بیاموزنــد، 
انســانها غلــط و کــج می اندیشــیدند، فضیلــت در جوامــع 
انســانی وجــود نداشــت، کســی بــه کســی رحــم نمیکــرد، 
اســتعداد انســانها ناشــکفته مانــده بــود، اجــازه داده 
نمیشــد کــه گنجینه هــای درون ذات انســان شــکوفنده 
آدمــی  از وجــود  شــود و سرچشــمه های اســتعداد 
ســرازیر شــود؛ یــک اســارت کامــل. پیغمبــران در یــک 
چنیــن زمینه هایــی ظهــور میکردنــد و بعثــت بــه  وجــود 

می آمــد...

       رهایی مردم از اسارت معنوی و مادی
بعثــت پیغمبــر یعنــی برانگیختگــی پیغمبــر؛ آن انســان 
واالیــی کــه خــدا او را از میــان انســانها بــر طبــق معیارهــا 
و مالکهــا انتخــاب کــرده اســت، بــا نهیــب الهــی بلنــد 
میشــود، بیــدار میشــود، برانگیختــه میشــود، بعــد 
ــانها  ــا انس ــوند، ت ــدار بش ــانها بی ــا انس ــد ت ــب میزن او نهی
برانگیختــه بشــوند، مــردم را از همــه ی آن اســارتها آزاد 
 تــی کاَنــت 

َّ
 ال

َ
ــل

ٰ
میکنــد؛ َوَیَضــُع َعنُهــم ِاصَرُهــم َوااَلغل

یِهــم. در ایــن آیــه، اســارتهای مــاّدی و معنــوی هــر دو 
َ
َعل

را میگویــد؛ زنجیرهــا را، غلهــا را از دســت  و پــای انســانها  
پیغمبــر بــاز میکنــد؛ اســارت معنــوی را از مــردم میگیــرد. 
 َو ُیَزّکیِهــم؛ مــردم را تزکیــه 

َ
ُمُهُم الِکٰتــَب َو الِحکَم ـــة ِ

ّ
َو ُیَعـــل

میکنــد، اخــالق بــه  مــردم میدهــد، آمــوزش بــه مــردم 

از  را  انســان  میگیــرد،  مــردم  از  را  جهالــت  میدهــد، 
محــدوده ی تنــگ دیــدگاه مــاّدی بیــرون مــی آورد... 

       همه شیاطین با پیام بعثت مخالفند
بزرگ تریــن دشــمنی کــه در مقابــل پیغمبــران و پیغمبــر 
مــا ایســتادگی و مقاومــت میکردنــد، همــان کســانی 
بودنــد کــه انســانها را بــه آن اســارتها دچــار کــرده بودنــد. 
همــه ی کســانی کــه شــهوت را در انســانها تحریــک 
میکننــد، انســانها را بــه شــهوت رانی دعــوت میکننــد، بــا 
بعثــت پیغمبــران مخالفنــد؛ همــه ی کســانی کــه امــوال 
مــردم را غــارت میکننــد، بــا بعثــت پیغمبــران معارضنــد؛ 
همــه ی آن حــّکام و زمامدارانــی کــه میخواهنــد بــر 
مــردم ِبــزور حکومــت کننــد و نظــام سیاســی جوامــع 
را در اختیــار بگیرنــد، بــا پیغمبــران دشــمنند؛ همــه ی 
ــا پیــام  طاغوتهــا، همــه ی شــیطانهای بــزرگ و کوچــک ب

ــد.  ــالم مخالفن ــام اس ــت و پی بعث

       حرکت الهِی بشر برای رها شدن از طاغوت ها
بعثــت یعنــی حرکــت الهــی بشــر بــرای رهــا کــردن خــود، 
بــرای رســتگار کــردن خــود از زندانهایــی کــه قدرتهــا و 
طاغوتهــا و شــیطانها بــرای او بــه  وجــود آوردنــد... بعثــت 
را بــه  عنــوان نهضــت رهایــی و نجــات انســان میشــود 
ــه  ــه، ن ــات همه جانب ــی و نج ــا رهای ــرد؛ منته ــذاری ک نام گ
فقــط بــه معنــای بــه دســت آوردن نــان. آن نهضتهایــی کــه 
میخواهــد مــردم را فقــط از چنــگ فقــر نجــات بدهد، خوب 
اســت اّمــا محــدود اســت، کوچــک اســت. آن نهضتهایــی 
کــه میخواهــد انســانها را فقــط از شــّر یــک رژیــم یــا چنــد نفــر 
آدِم خــاص کــه ظلــم میکننــد، خــالص کنــد، البّتــه خــوب 
ــته  ــی و شایس ــت حقیق ــت. نهض ــدود اس ــا مح ــت اّم اس
ــه  ــزرگ، آن نهضتــی اســت کــه میخواهــد انســانها را ب و ب
شــکل همه جانبــه ای آزاد کنــد؛ هــم از لحــاظ مــاّدی، تــا در 
میــان مــردم دیگــر فقــر نباشــد، تبعیض نباشــد، اســتثمار 
نباشــد، بدبختــی نباشــد، وابســتگی نباشــد، مــردم آزاد 
ــر  ــند، تحقی ــخصّیت باش ــند، باش ــتقل باش ــند، مس باش
نشــوند؛ و هــم از لحــاظ معنــوی، یعنــی انســانها فکــر 
درســت داشــته باشــند، بینــش و بصیــرت کامــل داشــته 
باشــند، جهان بینــی صحیــح الهــی را فــرا گرفتــه باشــند، 
راه زندگــی را از فرســتادگان خــدا و مبعوثــان اهلل  تعلیــم 
گرفتــه باشــند و دارای اخــالق و فضیلــت باشــند؛ ایــن 

نهضــت حقیقــی اســت. 

       مخاطب بعثت: همه انسان ها در طول تاریخ
البّتــه ]فــرق[ بعثــت پیغمبــر بــا بعثتهــای دیگــر کــه قبــل از 
پیغمبــر در طــول تاریــخ بشــر اّتفــاق افتــاده، ایــن اســت 
کــه مخاطبــان ایــن بعثــت، زمــان معّینی از تاریــخ ندارند. 
ــش  ــه مخاطبان ــود ک ــی ب ــٰی بعثت ــرت موس ــت حض بعث
فقــط آن مردمانــی بودنــد کــه تــا قبــل از نبــّوت عیســٰی 

بــه ایــن دنیــا آمــده بودنــد؛ و مخاطبــان بعثــت حضــرت 
ــّوت  ــل از ظهــور نب ــا قب ــد کــه ت عیســٰی آن مردمــی بودن
ــان  ــا مخاطب ــد. اّم ــا آمــده بودن ــا در ایــن دنی خاتم االنبی
ــه ی  ــه طبق ــد؛ ن ــرز ندارن ــد و م ــالم ح ــر اس ــت پیغمب بعث
خاّصــی از مــردم، نــه کشــور خاّصــی از کشــورهای دنیــا، 
و نــه زمــان خاّصــی از زمانهــا؛ مــال همــه ی انســانها اســت 

ــخ. ــول تاری در ط

       امروز، مخاطِب پیام بعثت از همیشه بیشتر است
ــم در  ــی در عال ــه تحّول ــد از آنک ــر بع ــت پیغمب ــب، بعث خ
همــان زمــان ایجــاد کــرد و البّتــه الگویــی بــرای آینــده ی 
تاریــخ باقــی گــذارد، بــه  وســیله ی تحریفهــا و انحرافهــا، 
آن جریــان صــاف و زالل، از آن صافــی و زاللــی افتــاد. 
سرگذشــت چهــارده قــرن زندگــی مســلمانان کــه اّمــت 
پیغمبــر خاتــم بودنــد، یــک سرنوشــت غم انگیــزی اســت 
کــه تحلیــل قطعه قطعــه ی زندگــی ایــن چهــارده قــرن 
نشــان میدهد که دشــمنان اســالم چه کســانی هســتند 
و چگونــه بــا اســالم دشــمنی و خصومــت میکننــد. اّمــا 
در هــر دوره ای یــک عــّده از مــردم بوده انــد کــه پیــام 
پیغمبــر را بــه گــوش جــان بشــنوند و بخواهنــد آن پیــام 
را بپذیرنــد؛ و در زمــان مــا آن کســانی کــه پیــام بعثــت 
ــنوند، از  ــت بش ــته اس ــنوند و شایس ــد بش ــر را بای پیغمب
ــت ایــن اســت کــه اســارت در 

ّ
همیشــه بیشــتر اســت. عل

ــاّدی  ــارت م ــم اس ــوی و ه ــارت معن ــم اس ـــ ه ــاـ  ــان م زم
ــای  ــخ دورانه ــه تاری ــا اینک ــت. ب ــتر اس ــه بیش ــــ از همیش
ســخت و تلخــی را گذرانــده اّمــا مــن میخواهــم بگویــم 
هــر چــه بشــرّیت تکامــل پیــدا کــرده اســت، شــیوه های 
ــان  ــرده؛ طاغی ــدا ک ــل پی ــم تکام ــان ه ــردن انس ــیر ک اس
و شــیطانها هــم در کنــار همــه ی پیشــرفتهای بشــری 
پیشــرفت کرده انــد؛ آنهــا هــم راه هــای پیچیــده ای را بــرای 

اســارت انســانها پیــدا کرده انــد...

ت ایران ندای پیغمبر را لبیک گفت...
ّ
       مل

آن حقیقتــی کــه مــا بایــد بــه آن کامــًال توّجــه داشــته 
ــت ایــران یــک 

ّ
باشــیم، ایــن اســت کــه قیــام و انقــالب مل

چیــزی جــدای از گذشــته ی تاریخــی خــودش نیســت 
ــا  ــم، م ــک گفتی ــر را لّبی ــاد پیغمب ــا فری ــت. م ــوده اس و نب
ــذا در جامعــه ی مــا و  ــم؛ ل ــر را جــواب دادی ــدای پیغمب ن
بــرای انقــالب مــا دو هــدف وجــود دارد: یکــی آزادی از 
اســارت در عرصــه ی مــاّدی زندگــی، و دیگــری آزادی از 
ــروز  ــی. ام ــی زندگ ــوی و اخالق ــه ی معن ــارت در عرص اس
 َو ُیَزّکیِهــم« بــرای مــا یــک 

َ
ــة ــَب َو الِحکَم ـ ُمُهُم الِکٰت ِ

ّ
ــل » ُیَعـ

دســتور اســت؛ همچنــان کــه  امــروز »ِلَیقــوَم النّ ـــاُس 
ِبالِقســط« بــرای مــا یــک دســتور اســت. ایــن دو چیــز 
ــالم  ــر اس ــران و پیغمب ــه پیغمب ــود ک ــزی ب ــان دو چی هم
ــرای  ــت ب ــذا بعث ــد. ل ــه کنن ــردم هدی ــه م ــتند  ب میخواس

ــت. ــد اس ــک عی ــه ی ــی کلم ــای واقع ــه معن ــا ب م

ی چگونه محقق خواهد شد؟
ّ
    تقویت تولید مل

ی 
ّ
بــدون شــک، یک اقتصــاد پویا، با تقویــت تولید مل

و حمایــت از تولیدکننــدگان محقــق خواهــد شــد. 
تولیدات صنعت گران داخلی و ابتکارات شــرکت های 
دانش بنیــان می توانــد ســهم صادرات را بــاال برده و 
عالوه بر حل مشکالت اقتصادی، کشور را در مصاف 
بــا بیگانــگان نیــز، قوی کند. »اگر ما توانســتیم تولید 
داخلی را رونق ببخشــیم، مسئله ی توّرم حل خواهد 
شــد، مســئله ی اشــتغال حل خواهد شــد، اقتصاد 
داخلــی بــه معنــای حقیقــی کلمــه اســتحکام پیــدا 
خواهد کرد و اینجا اســت که دشــمن با مشــاهده ی 

ایــن وضعّیــت، مأیــوس و ناامیــد خواهــد شــد.« 
13۹1/1/1 در وضعیــت کنونــی »ما به طور محســوس 
مشــکل معیشــت مردمــی و رفاه خانــوار را داریم در 
کشور که این بدون رشد اقتصادی عالج پذیر نیست. 
مــا اگــر بخواهیــم فقر را برطرف بکنیــم، اگر بخواهیم 
رفاه خانوار را در کشور رشد بدهیم، این احتیاج دارد 
به رشد اقتصادی در کشور.« 1۴۰1/11/1۰ سوال مهم 
این اســت که رفاه و  معیشــت مردم و رشد اقتصادی 
چگونــه محقــق خواهد شــد و راهکار ارتقاء و جهش 

ی چیست؟
ّ
تولید مل

    مردمی سازی اقتصاد
ــی بــا مشــارکت مــردم در عرصــه اقتصاد و 

ّ
تولیــد مل

شــکل  دانش بنیــان  تشــکل های  توانمندســازی 
می گیــرد و دولــت موظــف اســت، ضمــن حمایــت و 
نظارت، شــرایط الزم برای ورود ســازنده مردم در این 
عرصــه را فراهــم کنــد. »اقتصاد مقاومتی شــرائط و 
ارکانــی دارد؛ یکــی از بخشــهایش همیــن تکیــه  ی به 
مردم اســت... از هر طریقی که الزم اســت، کاری کنید 
که بخش خصوصی، بخش مردمی، فعال شود.«   
 2 /13۹1/6یعنی حرکت اصلی در این اقتصاد »بر محور 
دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی 
اســت؛ بــا اراده ی مــردم، ســرمایه ی مــردم، حضــور 
مردم تحّقق پیدا می کند. اّما »دولتی نیست« به این 
معنا نیســت که دولت در قبال آن مســئولیتی ندارد؛ 
چــرا، دولــت مســئولیت برنامه ریــزی، زمینه ســازی، 
ظرفیت ســازی، هدایت و کمك دارد.«     13۹3/1/1 در 
ایــن راهبــرد، میــدان دادن به جوانــان و بهره گیری از 
هوش سرشار و توان آنان، اهمیت دوچندان دارد. 

    حمایت از شرکت های دانش بنیان
دانــش، مؤلفــه اصلــی قــدرت در همــه عرصه هــا، 
ازجملــه اقتصــاد اســت. »تولیــد، چــه در عرصــه ی 
صنعت، چه در عرصه ی کشاورزی، از اهمیت درجه ی 
اول برخــوردار اســت. کشــوری کــه تولیــد نداشــته 
باشد، خواهی نخواهی وابسته است... باید تولید 
در کشــور - بخصوص تولید دانش بنیان، متکی به 
دانش و مهارتهای علمی و تجربی - پیش برود؛ این 
بــه دســت کارگــر و کارفرماســت. مدیریــت آن هم با 
دولت است؛ بایستی سازماندهی کنند، کار کنند.« 
   13۸۹/2/۸رونــق و حمایــت از شــرکت های دانــش 
بنیان، می تواند مشــکالت بزرگ اقتصادی از جمله 
بیــکاری را عــالج کند. »یکــی از چیزهایی که میتواند 
ایــن فرصتهــای شــغلی را زنــده کنــد، ]توســعه ی[ 
همین شــرکتهای دانش بنیان است«    1۴۰1/2/1۹ و 
از ســوی دیگر»دانش بنیان کــردن تولید، بهره وری 

فّعالّیتهای اقتصادی را ارتقاء میدهد.«    1۴۰1/1/1 

    مبارزه اساسی با فساد
شرط دیگر پیشرفت اقتصادی، مبارزه با مفسدین 
و زمینه هــای فســادزا در کشــور اســت. »واقعــًا 
نمی شود ما کار اقتصادِی درست و قوی بکنیم، اّما 
با مفاسد اقتصادی مبارزه نکنیم؛ این واقعًا نشدنی 
اســت... تصّور نشــود ما میتوانیم ســرمایه گذاری 
مردمی و کار ســالم مردمی داشــته باشــیم، بدون 
مبــارزه ی بــا مفاســد اقتصادی؛ و تصّور نشــود که 
مبارزه ی با مفاســد اقتصادی موجب میشــود که 
مــا مشــارکت مــردم و ســرمایه گذاری مــردم را کم 
داشته باشیم«      13۹1/6/2افزایش تولید، سطح 
رفاه عمومی را باال می برد. در این شرایط، با هدایت 
ثروت جامعه به سمت تولید و توجیه پذیری مالی 
این مســئله بــرای مردم، نقدینگــی بجای افزایش 
نــرخ تــورم، می تواند به افزایش تولید کمک کند. با 
شــکل گیری چرخه تولید و ثروت، اشــتغال جوانان 
رونــق گرفتــه و آســیب های اجتماعــی و فرهنگــی 

ناشی از بیکاری نیز کاهش می یابد.

    نگاه و حرکت انقالبی در مسیر ثبات اقتصادی 
در امتداد این تالش ها برای رونق اقتصاد، ســؤال 
مهم این اســت که غلبه بر مشــکالت اقتصادی، با 
چه نگاهی امکان پذیر خواهد بود؟ باید دانســت 
مســائل و مشــکالت، عــوارض طبیعــی مســیر 
پیشــرفت هســتند و نگاه به کاســتی ها و ضعف ها 
بایــد بــه برنامه ریزی بــرای حل مســائل و تصحیح 
اشــتباهات گذشــته در ادامه مســیر کمک کند. در 
ایــن نــگاه به جای ایجــاد ناامیدی و نقد بدون ارائه 
راهــکار و صرفــا نق زدن، حرکت، جایگزین ســکون 
و نــگاه ارتجاعــی اســت.»یک طــرف، پیشــرفتها، 
قّیتهــا، دســتاوردها اســت، یــک طــرف هــم 

ّ
موف

ضعفها اســت؛ دو جور میشــود نگاه کرد: یک جور 
این است که به دستاوردها نگاه کنیم، بفهمیم که 
مــا توانــش را داریــم و بگوییم: خیلی خب، با همان 
هّمتــی کــه اینها را به دســت آوردیــم، این ضعفها را 
هــم با همــان هّمت برطرف خواهیــم کرد؛ این یک 
جــور نــگاه اســت؛ این نــگاه، نــگاِه انقالبی اســت. 
یــک نــگاه دیگر این اســت که به ضعفهــا نگاه کنیم 
و بگوییــم: »آقا! فایده ای نــدارد. نگاه کن، ببین ما 
چه ضعفهایی داریم؛ فایده ندارد، نمیشــود کاری 
کرد«؛ یا بنشــینیم، دســت روی دســت بگذاریم، یا 
نــق بزنیــم یا فریــاد علیه این وضع بزنیــم یا ضعفها 
را بــا صــدای بلنــد، چند برابــر بزرگ کنیــم؛ این نگاه، 
نگاه  ارتجاعی اســت. بله، ضعف هست منتها شما 
بــا نــگاه انقالبــی به ضعفها نــگاه کنید، چــرا با نگاِه 

ارتجاعی نگاه میکنید؟«    1۴۰1/11/26
ســخن پایانــی اینکــه همان طور که تــا امروز کلید 
دســتاوردهای کشــور، وجــود روحیــه و بینــش 
انقالبی و جهادی در کارها بوده اســت، مسئوالن 
و دســتگاه ها بــرای حــل مشــکالت اقتصــادی نیز 
باید با همین نگاه و روحیه انقالبی وظایف شان را 
انجام دهند. »امروز مهم ترین کارهای ما کارهای 
اقتصادی است...رشد اقتصادی اگر بخواهد پیدا 
بشــود، تولید اگر بخواهــد افزایش پیدا کند، باید 
ثبــات اقتصادی باشــد، تــوّرم باید مهار بشــود... 
این جور نیســت که عالج نداشــته باشد؛ راه دارد، 
بایــد راهــش را پیــدا کنند. عالج کنند تــوّرم را؛ این 
ثبــات اقتصــادی، ثبــات قیمتهــا، کشــور را پیــش 

میبرد.«    1۴۰1/11/26 

 از دشــمنانی که از اســالم ضربه خورده اند، ســیلی خورده اند، نباید 
توقــع داشــت کــه در مقابــل نظام جمهوری اســالمی ســاکت و آرام 
بنشــینند. یقینًا دشــمن دشمنی میکند. انتظار دشمنِی دشمن را 
باید داشت، منتها باید آگاهانه، هشیارانه در مواجهه ی با دشمنِی 
دشــمن بهتریــن راه را بــرای حفظ منافع ملــی، حفظ مصالح عموم 
مردم در نظر گرفت. آنچه که من... از همه چیز الزمتر میدانم، وحدت 
کلمــه ی آحــاد ملت و وحدت کلمه ی نخبگان و مســئوالن در مبانی 
اصولی اســت. یکی از چیزهائی که برای کشــور ما حقیقتًا مهم است 
این اســت که مردم احســاس امنیت سیاسی و روانی بکنند؛ فضای 
روانی جامعه دچار التهاب نباشد. سعی میکنند التهاب آفرینی کنند؛ 
این هست. این، جزو سیاستهای مخالفان نظام جمهوری اسالمی 

است.      13۸7/6/2۹

 التهاب آفرینی، سیاست مخالفان 
نظام جمهوری اسالمی است

خطبه های انقالب  


