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 از دشــمنانی کــه از اســام ضربــه خورده انــد، ســیلی خورده انــد، نبایــد توقــع داشــت کــه در مقابــل 
نظــام جمهــوری اســامی ســاکت و آرام بنشــینند. یقینــا دشــمن دشــمنی میکنــد. انتظــار دشــمنِی 
دشــمن را بایــد داشــت، منتهــا بایــد آگاهانــه، هشــیارانه در مواجهــه ی بــا دشــمنِی دشــمن بهتریــن 
راه را بــرای حفــظ منافــع ملــی، حفــظ مصالــح عمــوم مــردم در نظــر گرفــت. آنچــه کــه مــن... از همــه 
چیــز الزمتــر میدانــم، وحــدت کلمــه ی آحــاد ملــت و وحــدت کلمــه ی نخبــگان و مســئوالن در مبانــی 
اصولــی اســت. یکــی از چیزهائــی کــه بــرای کشــور مــا حقیقتــا مهــم اســت ایــن اســت کــه مــردم 
احســاس امنیــت سیاســی و روانــی بکننــد؛ فضــای روانــی جامعــه دچــار التهــاب نباشــد. ســعی 
میکننــد التهاب آفرینــی کننــد؛ ایــن هســت. ایــن، جــزو سیاســتهای مخالفــان نظــام جمهــوری 

ــت.      ۱۳۸۷/۶/۲۹ ــامی اس اس

التهاب آفرینی، سیاست مخالفان نظام جمهوری اسالمی است

خطبه های انقالب  

بــا فســاد اخاقــی و فســاد در زمینــه ی فرهنــگ هــم بی رودربایســتی مقابلــه کنیــد و مبــارزه کنیــد؛ یعنــی 
واقعــا 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 صــاح 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.      ۱۴۰۰/۶/۶ 

از حرکت صحیح در زمینه ی فرهنگ حمایت کنیم 

به رسم آیه ها  

تولید ملی   

ــی... و مــن در ایــن ســه چهــار ســال اخیــر 
ّ
در اقتصــاد هــم مســئله ی  عمــده عبــارت اســت از تولیــد مل

در شــعار ســال مســئله ی تولیــد را تکــرار کــردم و البّتــه دولتهــا و مســئولین بــه قــدر تــوان خودشــان، 
ــداری  ــد؛ آن مق ــام دادن ــی انج ــی کارهای ــرایط بین الملل ــه ش ــه ب ــا توّج ــان، ب ــت خودش ــدر هّم ــه ق ب
کــه توانســتند کارهایــی انجــام داده انــد،  تاشــهایی کرده انــد ولیکــن بــه نظــر مــن امــروز مســئله ی 
ــائل،  ــن مس ــوی در ای ــه نح ــه ب ــانی ک ــور و کس ــی کش ــئولین اجرائ ــی مس ــئله ی اصل ــا، مس ــی م اصل
در اداره ی کشــور دخالــت دارنــد، عبــارت اســت از اقتصــاد. خــب، رویکردهــای جدیــدی هــم انســان 
مشــاهده میکنــد کــه انســان را دلگــرم میکنــد؛ یعنــی اگــر ان شــاءاهلل ایــن رویکردهــای مردمــی و 
حضــور مردمــی بــه نحــو مناســبی ادامــه پیــدا بکنــد، ایــن دلگرم کننــده اســت و نشــانه هایی بــرای 

امیــد بیشــتری در انســان بــه وجــود مــی آورد.      ۱۴۰۱/۱/۱

تولید ملی، مسئله عمده در اقتصاد کشور است
 انابـه یعنـی رجـوع الـی اهلل، بازگشـت بـه سـمت خـدا. ایـن توبـه و انابـه، بـه طـور طبیعـی یـک معنائـی را 
در خـودش منـدرج دارد. وقتـی میگوئیـم از راه خطـا برگردیـم، معنایـش ایـن اسـت کـه نقطـه ی خطـا 
را، راه خطـا را شناسـائی کنیـم؛ ایـن خیلـی مهـم اسـت. مـا همیـن طـور کـه داریـم حرکـت میکنیـم، غالبـا 
اینجـور هسـتیم کـه از کار خودمـان، از خطـای خودمـان، از تقصیـری کـه میکنیـم، غفلـت میکنیـم... 
هرچـه کـه بـه خـود انسـان ارتبـاط پیـدا میکنـد، عیـوب آن غالبـا مـورد غفلـت قـرار میگیـرد؛ لـذا دیگـران 
عیـب مـا را بایـد بـه مـا بگوینـد. اگـر خودمـان میفهمیدیـم و اصـاح میکردیـم، نوبـت نمیرسـید بـه 
دیگـران؛ احتیـاج نبـود کـه دیگـران بـه مـا بگوینـد. ایـن توبـه و انابـه کـه فرمودنـد، قـدم اّولـش ایـن 
اسـت کـه بـه عیـب کار توجـه کنیـم، بفهمیـم کجـای کار مـا اشـکال دارد؛ خطامـان کجاسـت، گناهمـان 

کجاسـت، تقصیرمـان کجاسـت. از شـخص خودمـان هـم شـروع کنیـم.      ۱۳۸۹/۵/۲۷ 

اولین قدم در توبه این است که بفهمیم گناهمان کجاست

درس اخالق  

ـــد کـــه  ـــد کـــه از ایـــن     روزی کـــه بعثـــت شـــروع شـــده اســـت، توجـــه کنی کوشـــش کنی
بعثـــت بـــرای چـــه بـــوده،     انگیـــزۀ بعثـــت چـــه بـــوده اســـت و اگـــر کســـی تخلـــف کنـــد 
از انگیـــزۀ بعثـــت چـــه خواهـــد شـــد. انگیـــزۀ     بعثـــت تزکیـــه نفـــوس بـــوده اســـت 
ـــت  ـــن، ریاس ـــرود از بی ـــا ب ـــن،     خودبینیه ـــرود از بی ـــا ب ـــه خودخواهیه ـــت ک ـــن اس ـــه ای ـــوس ب ـــۀ نف و تزکی
ـــواِی  ـــی و ه ـــارک و تعال ـــدای تب ـــه،     خ ـــای هم ـــه ج ـــن، و ب ـــرود از بی ـــا ب ـــا طلبیه ـــن، دنی ـــرود از بی ـــا ب طلبیه
ـــا  ـــد ت ـــت کن ـــر حکوم ـــای بش ـــدا     در دله ـــت خ ـــه حکوم ـــت ک ـــن اس ـــت ای ـــزۀ بعث ـــیند. انگی ـــدا بنش ـــرای خ ب
اینکـــه در جامعـــه هـــای بشـــر هـــم حکومـــت کنـــد. تـــا تزکیـــه در     رده هـــای بـــاال حاصـــل نشـــود و تصفیـــه 
در رده هـــای بـــاال حاصـــل نشـــود، ایـــن مملکـــت و همـــۀ     ممالکـــی کـــه هســـتند اصـــاح نخواهنـــد شـــد. 
ـــاب  ـــن انق ـــد و ای ـــی کنن ـــتیبانی م ـــاب را پش ـــن     انق ـــد و ای ـــی دانن ـــد م ـــاب را مفی ـــن انق ـــه ای ـــی ک آنهای
ـــو  ـــر نح ـــه ه ـــش را ب ـــد آرام ـــد بای ـــه برس ـــه نتیج ـــد     ب ـــی خواهن ـــاب را م ـــن انق ـــد و ای ـــی دانن ـــت م را از مل

ـــد.        ۱۳۶۶/۳/۱۱ کـــه هســـت در کشـــور ایجـــاد کنن

کالم امام   

انگیزۀ     بعثت تزکیه نفوس است
ـــیم  ـــن باش ـــه مطمئ ـــت ک ـــه ی کارهاس ـــاس هم ـــی...  اس ـــده ی اله ـــدق وع ـــی و ص ـــدرت اله ـــه ق ـــه ب توج
بـــه وعـــده ی الهـــی. خـــدای متعـــال کســـانی را کـــه ســـوءظن بـــه وعـــده ی او دارنـــد، ســـوءظن بـــه 
او دارنـــد، لعنـــت فرمـــوده اســـت؛ »و یعـــّذب المنافقیـــن و المنافقـــات و المشـــرکین و المشـــرکات 
ـــم و   علیهـــم و لعنهـــم و اعـــّد لهـــم جهّن

َ
ـــرة الّســـوء و غضـــب اهَّلّل  ظـــّن الّســـوء علیهـــم دائ

َ
ـــاهَّلّل الّظاّنیـــن ب

ـــه وعـــده ی الهـــی دارنـــد، مذمـــت  ـــرا«؛ )۱( یعنـــی خـــدای متعـــال کســـانی را کـــه ســـوءظن ب ســـائت مصی
 مـــن ینصـــره«؛ )۲( »أوفـــوا بعهـــدی أوف 

َ
میکنـــد. خـــدای متعـــال فرمـــوده اســـت کـــه »لینصـــرّن اهَّلّل

بعهدکـــم«.)۳( در راه خـــدا حرکـــت کنیـــد، خـــدای متعـــال کمـــک میکنـــد. حـــاال ایـــن فقـــط هـــم وعـــده ی 
ـــاوری هـــم باشـــیم، آدمهـــای کورباطنـــی هـــم باشـــیم کـــه نتوانیـــم  الهـــی نیســـت. مـــا اگـــر آدمهـــای دیرب
درســـت وعـــده ی الهـــی را قبـــول کنیـــم، تجربـــه ی مـــا]در پیـــروزی انقـــاب اســـامی[ بـــه مـــا ایـــن را 

نشـــان میدهـــد.       ۱۳۸۹/۵/۲۷
۱_ ســـوره فتح، آیه ۷           |           ۲_ ســـوره حج، آیه ۴۰           |           ۳_ ســـوره بقره، آیه ۴۰

اساس همه کارها، اطمینان به وعده الهی است

دغدغه های فرهنگی

سخن هفته  

کودکان و جوانان را به کتابخوانی عادت دهیم

عکس نوشت  

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

مــا بایــد جوانــان را بــه کتابخوانی عادت دهیم، کودکان را بــه کتابخوانی عادت دهیم؛ که این تا آخر 
عمر همراهشــان خواهد بود. کتابخوانی در ســنین بنده - که البته بنده چندین برابر جوانها کتاب 
میخوانم - غالبا تأثیرش بمراتب کمتر است از کتابخوانی در سنین جوانها... آنچه که همیشه برای 
انسان میماند، کتابخوانی در سنین 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 مســئله ی بعدی اســت؛ مســئله ی اول این اســت که یاد بگیرند، عادت 

کنند به این که اصًال به کتاب مراجعه کنند، کتاب نگاه کنند.       ۱۳۹۱/۷/۲۰

 گزیـــده       بعثت در زمانه اسارت انسان ها...
بیانــات

آنچــه مــن عــرض میکنــم، یــک ُبعــد و یــک گوشــه از 
مسئله ی بعثت است و آن عبارت است از رابطه ی 
بعثــت بــا انســانهایی کــه مخاطــب بعثتنــد. مطلــب اّولــی 
ــت  ــه بعث ــا، چ ــه بعثته ــت ک ــن اس ــم، ای ــرض کن ــد ع ــه بای ک
نبــّی  اکــرم اســام و چــه بعثــت دیگــر پیغمبــران، همیشــه 
در زمینــه ی اســارت انســانها بــوده اســت. یعنــی وقتــی 
ــانّیت در  ــه ی انس ــده اند، جامع ــوث میش ــران مبع پیغمب
اســارت بــه ســر میبــرده اســت و بعثــت رهاکننــده 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 بودنــد؛ یعنــی اقتصادشــان، حکومتشــان، 
دســت  محکــوم  اجتماعی شــان  روابــط  و  مناســبات 
قدرتهــا و ســلطه های طاغوتــی و شــیطانی بــود؛ فرعونهــا 
بــر آنهــا حکومــت میکردنــد، زندگــی مــاّدی آنهــا ســخت 
بــود، آزادی نداشــتند، اســتقال نداشــتند، نــاِن بخــور 
و نمیــر را بــا زحمــت بــه دســت می آوردنــد، بــا زحمــت 
میخوردنــد، میــان انســانها تبعیــض بــود، عدالــت وجــود 
نداشــت، انســانها تحقیــر میشــدند، انســانها شــکنجه 
میشــدند، جامعــه زیــر انــواع فشــارهای مــاّدی دســت  و پــا 
میــزد؛ ایــن از جنبــه ی مــاّدی زندگــی. در عرصــه ی معنــوی 
و روحــی زندگــی هــم بــاز انســانها اســیر بودنــد؛ اخــاق 
انســانها فاســد بــود، بــه انســانها اجــازه نــداده 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 
بــود، اجــازه داده نمیشــد  انســانها ناشــکفته مانــده 
کــه گنجینه هــای درون ذات انســان شــکوفنده شــود و 
سرچشــمه های اســتعداد از وجــود آدمــی ســرازیر شــود؛ 
یــک اســارت کامــل. پیغمبــران در یــک چنیــن زمینه هایــی 

ــد... ــود می آم ــه  وج ــت ب ــد و بعث ــور میکردن ظه

       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 
ماکهــا انتخــاب کــرده اســت، بــا نهیــب الهــی بلنــد میشــود، 
بیــدار میشــود، برانگیختــه میشــود، بعــد او نهیــب میزنــد 
تــا انســانها بیــدار بشــوند، تــا انســانها برانگیختــه بشــوند، 
ــم  ــد؛ َوَیَضــُع َعنُه مــردم را از همــه ی آن اســارتها آزاد میکن
یِهــم. در ایــن آیه، اســارتهای 

َ
 تــی کاَنــت َعل

َّ
 ال

َ
ــل

ٰ
ِاصَرُهــم َوااَلغل

ــد؛ زنجیرهــا را، غلهــا را از  مــاّدی و معنــوی هــر دو را میگوی
دســت  و پــای انســانها  پیغمبــر بــاز میکنــد؛ اســارت معنــوی 
 َو ُیَزّکیِهــم؛ 

َ
ُمُهُم الِکٰتــَب َو الِحکَم ـــة ِ

ّ
را از مــردم میگیــرد. َو ُیَعـــل

مــردم را تزکیــه میکنــد، اخــاق بــه  مــردم میدهــد، آمــوزش 

بــه مــردم میدهــد، جهالــت را از مــردم میگیــرد، انســان را از 
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 که شــهوت را در انســانها تحریک میکنند، انســانها 
ــران  ــت پیغمب ــا بعث ــد، ب ــوت میکنن ــهوت رانی دع ــه ش را ب
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 طاغوتهــا، همــه ی شــیطانهای بــزرگ و 

کوچــک بــا پیــام بعثــت و پیــام اســام مخالفنــد. 

       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 نام گــذاری کــرد؛ 
ــای  ــه معن ــط ب ــه فق ــه، ن ــات همه جانب ــی و نج ــا رهای منته
بــه دســت آوردن نــان. آن نهضتهایــی کــه میخواهــد 
مــردم را فقــط از چنــگ فقــر نجــات بدهــد، خــوب اســت 
اّمــا محــدود اســت، کوچــک اســت. آن نهضتهایــی کــه 
ــر  ــد نف ــا چن ــم ی ــک رژی ــّر ی ــط از ش ــانها را فق ــد انس میخواه
ــوب  ــه خ ــد، البّت ــاص کن ــد، خ ــم میکنن ــه ظل ــاص ک آدِم خ
اســت اّمــا محــدود اســت. نهضــت حقیقــی و شایســته 
و بــزرگ، آن نهضتــی اســت کــه میخواهــد انســانها را بــه 
شــکل همه جانبــه ای آزاد کنــد؛ هــم از لحــاظ مــاّدی، تــا در 
میــان مــردم دیگــر فقــر نباشــد، تبعیــض نباشــد، اســتثمار 
نباشــد، بدبختــی نباشــد، وابســتگی نباشــد، مــردم آزاد 
باشــند، مســتقل باشــند، باشــخصّیت باشــند، تحقیــر 
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 اخــاق 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 
ــت  ــن اس ــاده، ای ــاق افت ــر اّتف ــخ بش ــول تاری ــر در ط پیغمب
کــه مخاطبــان ایــن بعثــت، زمــان معّینــی از تاریــخ ندارنــد. 
بعثــت حضــرت موســٰی بعثتــی بــود کــه مخاطبانــش فقــط 

آن مردمانــی بودنــد کــه تــا قبــل از نبــّوت عیســٰی بــه ایــن 
دنیــا آمــده بودنــد؛ و مخاطبــان بعثــت حضــرت عیســٰی 
آن مردمــی بودنــد کــه تــا قبــل از ظهــور نبــّوت خاتم االنبیــا 
در ایــن دنیــا آمــده بودنــد. اّمــا مخاطبــان بعثــت پیغمبــر 
اســام حــد و مــرز ندارنــد؛ نــه طبقــه ی خاّصــی از مــردم، نــه 
کشــور خاّصــی از کشــورهای دنیــا، و نــه زمــان خاّصــی از 

زمانهــا؛ مــال همــه ی انســانها اســت در طــول تاریــخ.

       امروز، مخاطِب پیام بعثت از همیشه بیشتر است
خــب، بعثــت پیغمبــر بعــد از آنکــه تحّولــی در عالــم در همان 
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 
ــک  ــد، ی ــم بودن ــر خات ــت پیغمب ــه اّم ــلمانان ک ــی مس زندگ
سرنوشــت غم انگیــزی اســت کــه تحلیــل قطعه قطعــه ی 
ــمنان  ــه دش ــد ک ــان میده ــرن نش ــارده ق ــن چه ــی ای زندگ
اســام چــه کســانی هســتند و چگونــه بــا اســام دشــمنی 
و خصومــت میکننــد. اّمــا در هــر دوره ای یــک عــّده از مــردم 
ــنوند و  ــان بش ــوش ج ــه گ ــر را ب ــام پیغمب ــه پی ــد ک بوده ان
بخواهنــد آن پیــام را بپذیرنــد؛ و در زمــان مــا آن کســانی 
کــه پیــام بعثــت پیغمبــر را بایــد بشــنوند و شایســته اســت 
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای

ّ
ــت. عل ــتر اس ــه بیش ــنوند، از همیش بش

ـــ هــم اســارت معنــوی و هــم اســارت  اســارت در زمــان مــاـ 
مــاّدیـ ـــ از همیشــه بیشــتر اســت. بــا اینکــه تاریــخ دورانهای 
ســخت و تلخــی را گذرانــده اّمــا مــن میخواهــم بگویــم هــر 
چــه بشــرّیت تکامــل پیــدا کــرده اســت، شــیوه های اســیر 
کــردن انســان هــم تکامــل پیــدا کــرده؛ طاغیــان و شــیطانها 
پیشــرفت  بشــری  پیشــرفتهای  همــه ی  کنــار  در  هــم 
کرده انــد؛ آنهــا هــم راه هــای پیچیــده ای را بــرای اســارت 

ــد... ــدا کرده ان ــانها پی انس

ت ایران ندای پیغمبر را لبیک گفت...
ّ
       مل

آن حقیقتــی کــه مــا بایــد بــه آن کامــًال توّجــه داشــته باشــیم، 
ــت ایــران یــک چیــزی جــدای 

ّ
ایــن اســت کــه قیــام و انقــاب مل

از گذشــته ی تاریخــی خــودش نیســت و نبــوده اســت. مــا 
فریــاد پیغمبــر را لّبیــک گفتیــم، مــا نــدای پیغمبــر را جــواب 
دادیــم؛ لــذا در جامعــه ی مــا و بــرای انقــاب مــا دو هــدف 
وجــود دارد: یکــی آزادی از اســارت در عرصــه ی مــاّدی 
زندگــی، و دیگــری آزادی از اســارت در عرصــه ی معنــوی 
 َو 

َ
ــة ــَب َو الِحکَم ـ ُمُهُم الِکٰت ِ

ّ
ــل و اخاقــی زندگــی. امــروز » ُیَعـ

ُیَزّکیِهــم« بــرای مــا یــک دســتور اســت؛ همچنــان کــه  امــروز 
ــرای مــا یــک دســتور اســت.  ــاُس ِبالِقســط« ب »ِلَیقــوَم النّ ـ
ایــن دو چیــز همــان دو چیــزی بــود کــه پیغمبــران و پیغمبــر 
ــت  ــذا بعث ــد. ل ــه کنن ــردم هدی ــه م ــتند  ب ــام میخواس اس

بــرای مــا بــه معنــای واقعــی کلمــه یــک عیــد اســت.

ی
ّ
     نیاز کشور به تقویت تولید مل

انقاب اســامی که پیروزی شــد و پیام اســتقال خواهی ملت 
ایــران بــه گــوش جهانیــان رســید، دشــمنان ایــن آب و خــاک 
تصــور کردنــد بــا توطئه هــای رنگارنــگ می تواننــد آرمان ها و 
اهداف نهضت مردم، به رهبری امام خمینی� را به شکســت 
بکشــانند.برای حملــه بــه اســتقال و تمامیت ارضی کشــور، 
گروه هــای تجزیه طلــب را تجهیــز و از رژیــم بعثــی در یــک جنــگ 
هشت ساله و تمام عیار نظامی علیه ایران، پشتیبانی کردند. 
بــا ترور دانشــمندان برجســته، پیشــرفت های علمــی ایران را 
نشانه گرفتند و به مقابله با عزم دانشجویان و اساتید ایرانی 
برای آبادی کشــور برخاســتند. اما این کینه ورزی  و دشمنی ها 
نتوانســت مســیر اســتقال خواهانه ملــت را متوقــف و مانع 
رشــد علمــی و حفــظ ثبــات و امنیت ایران عزیز شــود. در دهه 
اخیر جبهه اســتکبار و در رأس آنها آمریکا، برای مهار قدرت روز 
افــزون جمهــوری اســامی، عرصه معیشــت مــردم و اقتصاد 
را هــم آمــاج توطئه هــای خــود قــرارداد و بــا ابزار تحریــم برای 
اعمــال فشــار اقتصــادی حداکثری بر کشــور، از هیــچ اقدامی 
چشم پوشی نکرد، سیاستی که به اعتراف خود مقامات رژیم 

آمریکا شکست مفتضحانه ای خورد. 
اگرچه باید دانســت، راه مقابله با همه نقشــه های اقتصادی 
اتاق  فکرهای آمریکایی، خودکفایی و اقتصاد مقاومتی است. 
بدون شک امروز مهم ترین اولویت کشور، تاش شبانه روزی 
مسئوالن در جهت رشد اقتصادی، مهار تورم، باالبردن سطح 
رفــاه جامعــه و رفع کاســتی های معیشــتی خانوارها اســت. 
می تــوان گفــت بعد از اســتقال سیاســی، یکــی از مهمترین 
کارها در گام دوم انقاب، تحقق استقال اقتصادی است. »از 
این] استقال سیاسی[ مشکل تر، استقال اقتصادی است. 
ت و کشــور، در تاش اقتصادی 

ّ
اســتقال اقتصادی، یعنی مل

خود روی پای خود بایستد و به کسی احتیاج نداشته باشد.«   
۱۳۷۲/۲/۱۵ مقاوم سازی پایه های اقتصاد، راه مقابله با تکانه های 

ی" نقش محوری و جایگاه اصلی، در 
ّ
خارجی است و"تولید مل

مســیر رســیدن بــه ایــن هــدف را دارد. چنان چه رشــد تولید و 
ی نقطه کانونی برنامه ها قرار گیرد و به درون زا 

ّ
ازدیاد ثروت مل

بــودن اقتصــاد توجه شــود، کشــور در مقابل دشــمنی های 
اســتکبارجهانی مقــاوم شــده و زندگی مــردم به رفــاه پایدار، 
خواهــد رســید امــا »اگر تولید ثروت نشــود؛ اگــر ارزش افزوده 
در کشــور بــاال نرود، مــا نمیتوانیم محرومّیــت را برطرف کنیم؛ 

نخواهیم توانست فقر را برطرف کنیم«    ۱۳۸۵/۱۱/۳۰  

ی چگونه محقق خواهد شد؟
ّ
    تقویت تولید مل

ی و حمایت 
ّ
بــدون شــک، یــک اقتصاد پویا، با تقویــت تولید مل

از تولیدکننــدگان محقــق خواهد شــد. تولیدات صنعت گران 
داخلــی و ابتــکارات شــرکت های دانش بنیان می تواند ســهم 
صادرات را باال برده و عاوه بر حل مشــکات اقتصادی، کشــور 
را در مصاف با بیگانگان نیز، قوی کند. »اگر ما توانستیم تولید 
داخلــی را رونــق ببخشــیم، مســئله ی تــوّرم حل خواهد شــد، 
مسئله ی اشتغال حل خواهد شد، اقتصاد داخلی به معنای 
حقیقــی کلمــه اســتحکام پیــدا خواهد کــرد و اینجا اســت که 
دشمن با مشاهده ی این وضعّیت، مأیوس و ناامید خواهد 
۱۳۹۱/۱/۱ در وضعیــت کنونــی »مــا بــه طور محســوس  شــد.« 
مشــکل معیشــت مردمی و رفاه خانوار را داریم در کشــور که 
این بدون رشــد اقتصادی عاج پذیر نیســت. ما اگر بخواهیم 
فقــر را برطــرف بکنیــم، اگــر بخواهیــم رفــاه خانوار را در کشــور 
رشــد بدهیم، این احتیاج دارد به رشــد اقتصادی در کشور.« 
 ۱۴۰۱/۱۱/۱۰سوال مهم این است که رفاه و  معیشت مردم و رشد 

اقتصادی چگونه محقق خواهد شد و راهکار ارتقاء و جهش 
ی چیست؟

ّ
تولید مل

    مردمی سازی اقتصاد
ی با مشارکت مردم در عرصه اقتصاد و توانمندسازی 

ّ
تولید مل

تشکل های دانش بنیان شکل می گیرد و دولت موظف است، 
ضمن حمایت و نظارت، شــرایط الزم برای ورود ســازنده مردم 
در این عرصه را فراهم کند. »اقتصاد مقاومتی شرائط و ارکانی 
دارد؛ یکی از بخشــهایش همین تکیه  ی به مردم اســت... از هر 
طریقــی که الزم اســت، کاری کنید کــه بخش خصوصی، بخش 
مردمــی، فعــال شــود.« ۲ /۱۳۹۱/۶   یعنــی حرکت اصلــی در این 
اقتصاد »بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد 
مردمی اســت؛ با اراده ی مردم، ســرمایه ی مردم، حضور مردم 

تحّقــق پیــدا می کند. اّما »دولتی نیســت« به این معنا نیســت 
که دولت در قبال آن مســئولیتی ندارد؛ چرا، دولت مســئولیت 
برنامه ریزی، زمینه سازی، ظرفیت سازی، هدایت و کمك دارد.«  
   ۱۳۹۳/۱/۱ در این راهبرد، میدان دادن به جوانان و بهره گیری از 

هوش سرشار و توان آنان، اهمیت دوچندان دارد. 

    حمایت از شرکت های دانش بنیان
دانش، مؤلفه اصلی قدرت در همه عرصه ها، ازجمله اقتصاد 
است. »تولید، چه در عرصه ی صنعت، چه در عرصه ی کشاورزی، 
از اهمیت درجه ی اول برخوردار است. کشوری که تولید نداشته 
باشــد، خواهی نخواهی وابســته اســت... باید تولید در کشور 
- بخصــوص تولیــد دانش بنیان، متکی بــه دانش و مهارتهای 
علمی و تجربی - پیش برود؛ این به دست کارگر و کارفرماست. 
مدیریت آن هم با دولت اســت؛ بایســتی سازماندهی کنند، کار 
کننــد.«    ۱۳۸۹/۲/۸رونــق و حمایت از شــرکت های دانش بنیان، 
می تواند مشکات بزرگ اقتصادی از جمله بیکاری را عاج کند. 
»یکی از چیزهایی که میتواند این فرصتهای شغلی را زنده کند، 
]توســعه ی[ همین شــرکتهای دانش بنیان است«    ۱۴۰۱/۲/۱۹ و 
از ســوی دیگر»دانش بنیان کردن تولید، بهره وری فّعالّیتهای 

اقتصادی را ارتقاء میدهد.«    ۱۴۰۱/۱/۱ 

    مبارزه اساسی با فساد
شرط دیگر پیشرفت اقتصادی، مبارزه با مفسدین و زمینه های 
فســادزا در کشــور اســت. »واقعا نمی شــود ما کار اقتصادِی 
درست و قوی بکنیم، اّما با مفاسد اقتصادی مبارزه نکنیم؛ این 
واقعا نشدنی است... تصّور نشود ما میتوانیم سرمایه گذاری 
مردمی و کار ســالم مردمی داشــته باشــیم، بدون مبارزه ی با 
مفاســد اقتصــادی؛ و تصــّور نشــود کــه مبــارزه ی با مفاســد 
اقتصادی موجب میشود که ما مشارکت مردم و سرمایه گذاری 
مردم را کم داشته باشیم«      ۱۳۹۱/۶/۲افزایش تولید، سطح رفاه 
عمومی را باال می برد. در این شــرایط، با هدایت ثروت جامعه 
به ســمت تولید و توجیه پذیری مالی این مســئله برای مردم، 
نقدینگی بجای افزایش نرخ تورم، می تواند به افزایش تولید 
کمک کند. با شکل گیری چرخه تولید و ثروت، اشتغال جوانان 
رونق گرفته و آسیب های اجتماعی و فرهنگی ناشی از بیکاری 

نیز کاهش می یابد.

    نگاه و حرکت انقالبی در مسیر ثبات اقتصادی 
در امتــداد ایــن تاش هــا بــرای رونق اقتصاد، ســؤال مهم این 
است که غلبه بر مشکات اقتصادی، با چه نگاهی امکان پذیر 
خواهد بود؟ باید دانست مسائل و مشکات، عوارض طبیعی 
مسیر پیشرفت هستند و نگاه به کاستی ها و ضعف ها باید به 
برنامه ریزی برای حل مســائل و تصحیح اشــتباهات گذشــته 
در ادامه مســیر کمک کند. در این نگاه به جای ایجاد ناامیدی 
و نقــد بــدون ارائــه راهــکار و صرفا نــق زدن، حرکــت، جایگزین 
قّیتها، 

ّ
سکون و نگاه ارتجاعی است.»یک طرف، پیشرفتها، موف

دستاوردها است، یک طرف هم ضعفها است؛ دو جور میشود 
نگاه کرد: یک جور این است که به دستاوردها نگاه کنیم، بفهمیم 
که ما توانش را داریم و بگوییم: خیلی خب، با همان هّمتی که 
اینها را به دست آوردیم، این ضعفها را هم با همان هّمت برطرف 
خواهیــم کــرد؛ این یک جور نگاه اســت؛ ایــن نگاه، نگاِه انقابی 
است. یک نگاه دیگر این است که به ضعفها نگاه کنیم و بگوییم: 
»آقــا! فایــده ای نــدارد. نگاه کن، ببین مــا چه ضعفهایی داریم؛ 
فایده ندارد، نمیشود کاری کرد«؛ یا بنشینیم، دست روی دست 
بگذاریم، یا نق بزنیم یا فریاد علیه این وضع بزنیم یا ضعفها را با 
صدای بلند، چند برابر بزرگ کنیم؛ این نگاه، نگاه  ارتجاعی است. 
بله، ضعف هســت منتها شــما با نگاه انقابی به ضعفها نگاه 

کنید، چرا با نگاِه ارتجاعی نگاه میکنید؟«    ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
ســخن پایانی اینکه همان طور که تا امروز کلید دســتاوردهای 
کشــور، وجود روحیه و بینش انقابی و جهادی در کارها بوده 
است، مسئوالن و دستگاه ها برای حل مشکات اقتصادی نیز 
باید با همین نگاه و روحیه انقابی وظایف شان را انجام دهند. 
»امــروز مهم تریــن کارهای ما کارهای اقتصادی است...رشــد 
اقتصادی اگر بخواهد پیدا بشــود، تولید اگر بخواهد افزایش 
پیدا کند، باید ثبات اقتصادی باشــد، توّرم باید مهار بشــود... 
این جور نیست که عاج نداشته باشد؛ راه دارد، باید راهش را 
پیدا کنند. عاج کنند توّرم را؛ این ثبات اقتصادی، ثبات قیمتها، 

کشور را پیش میبرد.«    ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ 

 حرکت انقالبی در مسیر پیشرفت
 و عالج ضعف های اقتصادی

تنها راهکار ترمیم اقتصادی و بهبود معیشت و رفاه مردم چیست و  چگونه محقق خواهد شد؟
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  عید سعید مبعث مبارک باد

ـــا  ـــا پیش آمده ـــکاتی دارد و ب ـــبانه روز مش ـــی، در ش ـــول زندگ ـــرد - در ط ـــم م ـــم زن و ه ـــانی - ه ـــر انس ه
ــار  ــانها را دچـ ــد. انسـ ــته می کنـ ــد و خسـ ــاب را می کوبـ ــوادث اعصـ ــن حـ ــت. ایـ ــه اسـ ــی مواجـ و حوادثـ
ناآرامـــی و سرســـیمگی می کنـــد. وقتـــی وارد محیـــط خانـــواده شـــد، ایـــن محیـــط امـــن و امـــان بـــه او 
تجدیـــد قـــوا می بخشـــد. او را آمـــاده ی یـــک روز دیگـــر و یـــک شـــبانه روز دیگـــر می کنـــد. خانـــواده بـــرای 
ـــالم اداره  ـــد س ـــود، بای ـــوب اداره بش ـــد خ ـــواده بای ـــه خان ـــت. البت ـــم اس ـــی مه ـــان خیل ـــی انس ـــم زندگ تنظی

بشـــود.       ۱۳۷۷/۱۰/۲۹

خانواده، محیطی امن برای تنظیم زندگی انسان

خانواده ایرانی  

از آمریکا میترسید؟

خاطره و روایت  

اوائــل انقــاب، ســی و یکــی دو ســال قبــل از ایــن، در یــک قضیــه ی بســیار مهمــی، مــن و دو نفــر دیگــر 
کــه آن روز عضــو شــورای انقــاب بودیــم، از تهــران رفتیــم قــم خدمــت امــام - امــام آن وقــت هنــوز در 
قــم بودنــد، تهــران نیامــده بودنــد - تــا نظــر ایشــان را نســبت بــه آن قضیــه و اقــدام مهــم بپرســیم. 
وقتــی قضیــه را بــرای ایشــان شــرح دادیــم، امــام رو کردنــد بــه مــا، گفتنــد از آمریــکا میترســید؟ گفتیــم 
نــه. گفتنــد پــس برویــد اقــدام کنیــد. مــا هــم آمدیــم اقــدام کردیــم و موفــق شــدیم. اگــر تــرس آمــد، 
اگــر طمــع آمــد، اگــر غفلــت آمــد، اگــر گرایشــهای انحرافــی پــا در میــان گذاشــت، کارهــا مشــکل خواهــد 

شــد.       ۱۳۹۱/۹/۲۱

سـؤال:   گاهـی اوقـات در مسـجد، ُمهـر از دسـتمان می افتـد و می شـکند یـا هنـگام شستشـوی 
وسـائلی ماننـد ظـروف، خسـارتی بـه آن وارد می شـود؛ آیـا در ایـن صـورت ضامـن هسـتیم؟

جواب:     اگر در حفظ آن کوتاهی نکرده باشید، ضامن نیستید.

ضمان خسارت به اموال مسجد

احکام

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. پس او در نعمت الهی غرق می شود: 
 خوف علیهم و ال هم یحزنون« اگر او با ما حرف بزند، نمی گوید که من رنج کشیدم. حرف او این است که: »شما نمی دانید این جا 

ّ
»و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم اال

چه خبر است! این جا رحمت است، لّذت است، نعمت است؛ این جا خداست«. او اجر خود را گرفته است.      ۱۳۷۴/۷/۲۲ 

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

مزار: گلزار شهدای علی ابن جعفر� قم محل شهادت: منطقه عملیاتی شلمچه تاریخ شهادت: ۱۳6۷/۳/۴

شهید  هفته  

 حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در خطبــه اول نمــاز جمعــه ی تهــران در تاریــخ ۱۳6۴/۱/۳۰، بحثــی بــا عنــوان رابطــه ی بعثــت با انســانهای مخاطب بعثــت را تبییــن کردند که

 »خط حزب اهلل« برای اولین بار گزیده ای از این بیانات را منتشر می کند.

نهضــِت رهایی و نهضــِت رهایی و 
نجات انســان هانجات انســان ها

»خط حزب اهلل« منتشر میکند: بیانات سال ۱۳6۴  آیت اهلل خامنه ای درباره »پیام های بعثت پیامبر  اعظم؟لص؟«


