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کالم امام

برای کسانی که از ما حرف شنوی دارند
کســـانی کـــه بـــه اســـام احتـــرام می گذارنـــد، کســـانی کـــه قـــدر و ارزش جمهـــوری 
از مـــا حرف شـــنوی دارنـــد، در هـــر  را ارج می نهنـــد، کســـانی کـــه  اســـامی 
جـــای کشـــور هســـتند... مراقـــب باشـــند. کارشـــکنی نســـبت بـــه دیگـــران، 
لجن پراکنـــی علیـــه ایـــن و آن، بدگویـــی کـــردن و افشـــاگری های بی پایـــه و 
ــّد ارزش و  ــوع و ضـ ــای ممنـ ــا کارهـ ــه ی اینهـ ــخاص، همـ ــه اشـ ــبت بـ ــاس نسـ اسـ
ــاب ــا اجتنـ  خـــاف مشـــی جمهـــوری اســـامی و خـــاف حـــق اســـت. از ایـــن کارهـ

99/6/31  کنند. 

همه موظفند دستورات
 سه گانه بهداشتی را رعایت کنند

یــک کلمــه راجــع بــه مســئله ی کرونــا بگویــم. کرونــا را دســت کــم نگیریــد؛ ]اینکــه[ 
روزی ۱۵۰ هم وطــن از دســت برونــد مســئله ی کوچکــی اســت؟ بعضی هــا... 
ارزیابــی مناســبی از ایــن قضّیــه ندارنــد. فــرض کنیــد هــر دو روز یــک بــار یــک 
هواپیمــای ســیصدنفره ســقوط کنــد و همــه ی آنهــا بمیرنــد؛ ایــن چیــز کمــی 
اســت؟... عــاج هــم دســت خودمــان اســت. خــب می بینیــد کــه مســئولین دارنــد 
خودشــان را واقعــا فــدا می کننــد؛ از پزشــک و از پرســتار و از مدیــر و ]دیگــران[ 
ــم؛  ــل کنی ــان عم ــه وظایفم ــتی ب ــردم بایس ــا م ــد... م ــاش می کنن ــد ت ــم دارن دائ
داده  کــه  دســتوراتی  ایــن  ]زدن[،  ماســک  ایــن  اجتماعــی،  فاصلــه ی  ایــن 
می شــود، ایــن شست وشــوی دســت، کارهــای الزمــی اســت کــه بایــد انجــام 

99/6/31 بگیــرد.   

جوان مؤمن انقالبی مأیوس نباید بشود
کار فرهنگِی درســت آن چیزی اســت که جوان ما را انقابی بار بیاورد. این کشور انقاب 
کرده، به این انقاب باید پابند بود؛ مبانی این انقاب را بایستی جزو اصول زندگی خود 
قرار داد تا بتوانیم پیش برویم؛ معتقد به آرمان ها، دوستدار کشور -کشورش را واقعا 
دوست داشته باشد- دوستدار نظام، دارای بصیرت و عمق دینی و سیاسی. این جوان 
بایستی در نگاه دینی و نگاه سیاسی عمق داشته باشد تا به هر شبهه ی کوچکی پایش 
نلغزد، یا اشتباه نکند در زمینه های مسائل سیاســی... ]باید[ افرادی تربیت بشوند با 
اعتمادبه نفس، با انگیزه، سرشار از امید. درست گفته اند که یأس بزرگ ترین ضرر است؛ 
مأیوس نباید بشوند، باید امیدوار باشند به آینده ی کشور؛ جای امید هم هست؛ جای 

94/8/20 یأس نیست؛ این همه ظرفّیت!    

با یکپارچگی می توانیم
 دشمن را به زانو دربیاوریم               

مـا ]بـا اینکـه[ بـر توطئه هـای دشـمن فائـق آمدیـم، امـا همچنـان خودمـان را و 

همـه ی بـرادران و خواهران عزیـز را محتـاِج ایـن می دانیـم کـه در این بـاره دقت و 

مراقبـت کنیـم؛ مبـادا دشـمن بتواند کیـد خـود را اعمـال کند. همـه بایـد بدانند 

ملت ایـران یـک ملـت یکپارچه اسـت؛ یـد واحد اسـت. بـا همین یـد واحـده بودن 

اسـت کـه می توانـد از منافـع خـود، از هویـت خـود، از حیثیـت خـود در مقابـل 

خشـن ترین دشـمنان دفـاع کنـد و دشـمن را بـه حـول و قـوه ی الهـی بـه زانـو در 

87/2/19 بیـاورد.
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عکس نوشت

گره گشایی های ایران همدل
تعـــداد هم وطنـــان عزیـــزی کـــه تاکنـــون در دومیـــن مرحلـــه از 
رزمایـــش همدلـــِی »پویـــش ایـــران همـــدل« شـــرکت کرده انـــد، از 
ـــه ی  ـــن مرحل ـــرد. دومی ـــور ک ـــر عب ـــزار نف ـــون و یکصده ـــار میلی ـــرز چه م
مواســـات و همدلـــی بـــا محوریـــت پویـــش ایـــران همـــدل از عیـــد 
ــر ادامـــه خواهـــد داشـــت.  ــاه صفـ ــا پایـــان مـ ــاز شـــده و تـ ــر آغـ غدیـ

در مـــوج اول پویـــش ایـــران همـــدل در مـــاه مبـــارک رمضـــان کـــه بـــا 
مشـــارکت بیـــش از دومیلیون نفـــری مـــردم ایـــران و جمـــع آوری 
امـــام  امـــداد  کمیتـــه ی  ســـوی  از  تومـــان  میلیـــارد   ۱۵۱ مبلـــغ 
خمینـــی)ره( و بـــا شـــعار»همدلی مؤمنانـــه«  بـــه اجـــرا درآمـــد، 
گـــره ی کوچکـــی  از مشـــکات میلیون هـــا نفـــر از هم وطنانمـــان 
گشـــوده شـــد و ایـــران همـــدل را به عنـــوان بزرگ تریـــن پویـــش 

مردمـــِی پـــس از انقـــاب بـــه ثبـــت رســـاند.
در دومیـــن مرحلـــه ی ایـــن پویـــش برنامه هـــای متنوعـــی بـــرای 
دســـت گیری و گره گشـــایی از اقشـــار مختلفـــی کـــه در حـــوادث 
ــیب  ــا آسـ ــاری کرونـ ــیوع بیمـ ــا شـ ــته تـ ــال گذشـ ــوادث سـ ــر از حـ اخیـ
ـــته های  ـــع بس ـــه و توزی ـــت؛ تهی ـــده اس ـــده ش ـــدارک دی ـــد ت ـــده بودن دی
معیشـــتی در نقـــاط محـــروم و آســـیب پذیر، اطعـــام نیازمنـــدان و 
کمک هـــای تحصیلـــی بـــه دانش آمـــوزان نیازمنـــد برخـــی از عناویـــن 
انجـــام گرفتـــه در مرحلـــه ی دوم پویـــش ایـــران همـــدل اســـت؛ 
توزیـــع بیـــش از ۱.4 میلیـــون بســـته ی معیشـــتی و بهداشـــتی و 
توزیـــع حـــدود ۱3 میلیـــون غـــذا بـــا هـــدف اطعـــام نیازمنـــدان از 
ــت. ــوده اسـ ــده بـ ــع آوری شـ ــغ جمـ ــی مبالـ ــارف اصلـ ــه ی مصـ جملـ

عـــاوه بـــر ایـــن، بخـــش دیگـــری از کمک هـــای مردمـــی مصـــروف 
کمک رســـانی بـــه برخـــی از آســـیب دیدگان اجتماعـــی در حـــوادث 
اخیـــر شـــده اســـت. در ایـــن زمینـــه می تـــوان بـــه درمـــان دانیـــال 
ناآرامی هـــای  کـــه در حـــوادث  عســـاکره، نوجـــوان ماهشـــهری 
ســـال گذشـــته، پـــای وی آســـیب دیـــده بـــود و همچنیـــن درمـــان 
ـــن  ـــرای تأمی ـــه ب ـــاوه ک ـــل پ ـــر اه ـــوان کولب ـــمی نوج ـــی هاش ـــم مان چش
ــازی مدرســـه  ــرکت در آمـــوزش مجـ ــرای شـ ــد تبلـــت بـ هزینـــه ی خریـ
ــم وی  ــوه چشـ ــقوط از کـ ــان سـ ــده و در جریـ ــن کار شـ ــه ایـ ــور بـ مجبـ

ــرد. ــاره کـ ــود اشـ ــده  بـ ــیب دیـ آسـ
ــت  ــدل اسـ ــران همـ ــای ایـ ــر برنامه هـ ــازی از دیگـ ــی هم بـ ــش ملـ پویـ
کـــه  بـــا هـــدف شـــاد کـــردن دل کـــودکان نیازمنـــد و بـــا همـــکاری 
بخـــش ریحانـــه ی KHAMENEI.IR بـــه اجـــرا درآمـــده اســـت. در ایـــن 
طـــرح، هم وطنـــان می تواننـــد اســـباب بـــازی و هدایـــای کودکانـــه 
را - از عروســـک گرفتـــه تـــا کتـــاب و دفتـــر نقاشـــی - بـــا تحویـــل 
بـــه ادارات پســـت یـــا ماشـــین های ســـیار پســـت کـــه در میادیـــن 
ــت  ــگان به دسـ ــورت رایـ ــه صـ ــوند، بـ ــتقر می شـ ــهرها مسـ ــی شـ اصلـ
کـــودکان تحـــت پوشـــش بهزیســـتی، کمیتـــه ی امـــداد و دیگـــر 

نهادهـــای حمایتـــی برســـانند.
آنچـــه در پویـــش ایـــران همـــدل از ابتـــدا تـــا کنـــون انجـــام گرفتـــه 
قدم هـــای بزرگـــی بـــرای رفـــع محرومیـــت و زدودن غبـــار غـــم از 
خانواده هـــای نیازمنـــد اســـت؛ امـــا تـــا دســـتیابی بـــه نقطـــه ی 
مطلـــوب راه زیـــادی در پیـــش اســـت و طـــی ایـــن مســـیر نیازمنـــد 
همدلـــی و بـــه میـــدان آمـــدن ملـــت مؤمـــن و انقابـــی ایـــران بـــا 
هـــر تـــوان و بضاعـــت اســـت. از جمـــع شـــدن قطـــرات کوچـــک مهـــر 
و مواســـاِت دســـته جمعی اســـت کـــه دریـــای همدلـــی ســـاخته 
می شـــود. پویـــش ایـــران همـــدل تـــا پایـــان مـــاه صفـــر ادامـــه دارد 
ــایی  ــر گره گشـ و از طریـــق کـــد دســـتوری #۱4* می توانیـــم از یکدیگـ

ــم.  کنیـ

اصول عدالت خواهی

مطالبه رهبری

گزارش هفته

دولت جوان انقالبی

خانواده ایرانی
در مرحله ی دوم پویش ایران همدل انجام گرفت

خداوند ما را از شر خودمان نجات بدهد                   
بایـــد یـــک فکـــری همـــه بکننـــد. 
آنهایـــی کـــه اهـــل فکرنـــد. اهـــل 
صالح انـــد.  کـــه  آنهایـــی  قلمنـــد. 
حـــا بایـــد بنشـــینند و در 

َ
ایـــن ُصل

صـــدد ایـــن باشـــند کـــه امیـــد بدهنـــد 
مـــردم  ایـــن  جامعـــه.  ایـــن  بـــه 
ــران  ــد. دیگـ ــد دارنـ ــه امیـ ــاج بـ احتیـ
دارنـــد اینهـــا را ناامیـــد می کننـــد. 
دیگـــران می گوینـــد کـــه همـــه بـــه هـــم ریختنـــد اصـــا مملکتـــی نیســـت اینجـــا... 
اگـــر بـــا قلـــم مـــا، بـــا قـــدم مـــا، گفتـــار مـــا، خـــدای نخواســـته یـــک آســـیبی بـــه ایـــن 
مملکـــت برســـد، یـــک آســـیبی بـــه ایـــن جمهـــوری اســـامی برســـد، در خـــارج 
ــا نمی تواننـــد اداره بکننـــد، خودمـــان هـــم دامـــن بزنیـــم بـــه ایـــن.  بگوینـــد اینهـ
چـــرا بایـــد مـــا بـــه واســـطه یـــک ُبغضـــی کـــه بـــا یـــک شـــخصی یـــا بـــا یـــک جمعـــی 
ــن  ــامی بدبیـ ــوری اسـ ــه جمهـ ــا بـ ــه دنیـ ــم کـ ــوری بگوییـ ــک طـ ــا یـ ــم، در دنیـ داریـ
بشـــود؟ خداونـــد مـــا را از ایـــن گرفتاری هـــا نجـــات بدهـــد و خداونـــد مـــا را از شـــّر 

خودمان نجات بدهد.           59/11/4

جوان مؤمن انقالبی مأیوس نباید بشود                   

کار فرهنگـــِی درســـت آن چیـــزی اســـت کـــه جـــوان مـــا را انقابـــی بـــار بیـــاورد. ایـــن 
کشـــور انقـــاب کـــرده، بـــه ایـــن انقـــاب بایـــد پابنـــد بـــود؛ مبانـــی ایـــن انقـــاب را 
بایســـتی جـــزو اصـــول زندگـــی خـــود قـــرار داد تـــا بتوانیـــم پیـــش برویـــم؛ معتقـــد 
بـــه آرمان هـــا، دوســـتدار کشـــور -کشـــورش را واقعـــا دوســـت داشـــته باشـــد- 
ـــتی  ـــوان بایس ـــن ج ـــی. ای ـــی و سیاس ـــق دین ـــرت و عم ـــام، دارای بصی ـــتدار نظ دوس
در نـــگاه دینـــی و نـــگاه سیاســـی عمـــق داشـــته باشـــد تـــا بـــه هـــر شـــبهه ی 
ــی...  ــائل سیاسـ ــای مسـ ــد در زمینه هـ ــتباه نکنـ ــا اشـ ــزد، یـ ــش نلغـ ــی پایـ کوچکـ
]بایـــد[ افـــرادی تربیـــت بشـــوند بـــا اعتمادبه نفـــس، بـــا انگیـــزه، سرشـــار از امیـــد. 
ــوند،  ــد بشـ ــوس نبایـ ــت؛ مأیـ ــرر اسـ ــن ضـ ــأس بزرگ تریـ ــه یـ ــد کـ ــت گفته انـ درسـ
بایـــد امیـــدوار باشـــند بـــه آینـــده ی کشـــور؛ جـــای امیـــد هـــم هســـت؛ جـــای یـــأس 

94/8/20 نیســـت؛ این همـــه ظرفّیـــت!    

زنان با ایمان و تحصیل کرده

 اهل تجمالت نیستند                   
امــروز متدّین تریــن، انقابی تریــن، پاکتریــن و بــا ایمانتریــن دختــران و 
زنــان جــوان مــا، در میــان قشــرهای تحصیلکــرده هســتند. کســانی کــه 
ــه و  ــا کورکوران ــتند و ی ــورآالت هس ــه زر و زی ــبیدن ب ــل و چس ــل تجّم اه
چشــم بســته می خواهنــد از الگوهــای غربــی در لبــاس و پوشــاک و 
وضــع زندگــی تقلیــد کننــد، غالبــا از ســواد و معلومــات و معرفــت کافی 
بهــره ندارنــد. کســی کــه معلومــات داشــته باشــد، می توانــد رفتــار 
خــود را کنتــرل کنــد و آن را بــا هــر چــه حــّق و حقیقــت و خــوب اســت، 

75/6/28 ــد.  ــق ده تطبی

امیدواریم که یک دولت تازه نفس کارها را با 

جدیت بیشتری جلو ببرد                   
ایـــن دولـــت ]کنونـــی مـــا[ هـــم در اواخـــر دوران مســـئولّیت خـــودش 
اســـت؛ در ایـــن هفـــت ســـال کارهایـــی انجـــام داده انـــد و هـــر چـــه 
دولـــت  ان شـــا ءاهلل  هـــم  بعـــد  کرده انـــد؛  تـــاش  توانســـتند 
تازه نَفـــس دیگـــری می آیـــد و امیدواریـــم کـــه ان شـــاء اهلل کارهـــا 
را بـــا یـــک جّدّیـــت بیشـــتری دنبـــال بکننـــد. بعضـــی از بخش هـــای 
ــبت  ــاال نسـ ــد؛ حـ ــوب کار کردنـ ــا خـ ــم واقعـ ــّدت هـ ــن مـ ــت در ایـ دولـ
بـــه همـــه  ی ایـــن بخش هـــا نمی شـــود ایـــن را گفـــت اّمـــا در بعضـــی 
بنابرایـــن  گرفتـــه.  انجـــام  خوبـــی  کارهـــای  واقعـــا  بخش هـــا  از 
بحـــول اهلل و قّوتـــه، ان شـــا ءاهلل مـــا کارهـــا را ادامـــه می دهیـــم، راه را 

ـــت ایـــران پیـــروز خواهـــد شـــد.   99/5/10 
ّ
پیـــش می بریـــم و مل

نشـــریه جامعـــه مؤمـــن و انقالبـــی     |     هفته نامـــه خبری-تبیینـــی نمازهـــای جمعـــه، مســـاجد و هیئت هـــای مذهبـــی     |     ســـال پنجـــم، شـــماره 256     |     هفتـــه دوم مهـــر 99     |     
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Gap.im/KhatteHezbollah                                         :گپ    

Sapp.ir/KhatteHezbollah      :سروش   
ار   تـبـاط بـا خط حزب ا...                                صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(        نـشــریـــه جـامـــعـــه مـؤمــــن و انـقــالبــی
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پیام کسانی که در راه خدا به شهادت رسیدند -یعنی همین جوان های شما؛ چه آنهایی که در دفاع مقّدس به شهادت رسیدند، چه آنهایی که در دفاع از مرز به شهادت رسیدند، چه آنهایی که در دفاع از امنّیت به شهادت رسیدند، چه آنهایی که در دفاع از 
قّیت بزرگ نگاه 

ّ
تی که شهادت دارد اسارت ندارد، به این خاطر است. وقتی شما به فدا شدن در راه خدا به صورت یک موف

ّ
حرم و از حریم اهل بیت به شهادت رسیدند- بشارت است برای خودشان و همچنین برای مخاطبانشان؛ اینکه امام بزرگوار فرمود مل

کردید، به سمت خطر -به خاطر شهادت- بی محابا حرکت کردید، هیچ نیرویی در دنیا نیست که بتواند در مقابل شما ایستادگی کند.    97/9/21

محل شهادت: مرز دشت آزادگان و تهرانتاریخ شهادت: 99/7/5 و 99/6/6

اگر چنین باشید هیچ نیرویی نمی تواند با شما مقابله کند         |         این شماره تقدیم می شود به ارواح طیبه ی شهدای نیروی انتظامی به ویژه سه شهید اخیر ناجا، شهیدان مقداد بویر، عبداهلل مؤمن زاده و پرویز کرم پورمیانجی

شهید هفته

شهادت: در حین انجام وظایف مرزبانی و مأموریت انتظامی

             بیکاری یکی از معضالت اصلی کشور
              کلید اصلی اشتغال در کشور تولید است

سـتون فقرات اقتصـاد مقاومتی کـه ما عـرض کردیم، عبـارت اسـت از تقویـت تولید داخلـی؛ اگر ایـن کار تحّقـق پیدا کـرد و هّمت هـا متوّجه به این مسـئله شـد، 
مسـائل کار بتدریـج حـل می شـود... اشـتغال عمومی می شـود، بیـکاری که یـک معضلـی اسـت در جامعـه بتدریج کـم می شـود و از بیـن مـی رود. اسـاس کار، 

مسـئله ی تولید اسـت. 94/2/9

        گرانی و باال رفتن قیمت ها و مشکالت معیشتی
         جلوگیری از نگهداری غیرمتعارف جنس در انبارها  

مسائل فوری عمدتا مسئله ی مهار قیمت ها است؛ یعنی تاش هایی ]برای آن[ باید کرد. متخّصصین مسائل اقتصادی معتقدند که این کار ممکن است؛ یعنی کسانی که 
اهل مدیرّیت های اجرائی در زمینه ی اقتصادی هستند معتقدند که می شود قیمت ها را مهار کرد. البّته گاهی اوقات که قیمت ها باال می رود به خاطر کمبود کاال است؛ لکن در 
مواردی هیچ کمبودی وجود ندارد، جنس وجود دارد، زیاد هم هست ]اّما[ در انبار آن را نگه می دارند، عرضه نمی کنند، که خب با اینها بایستی برخورد کرد؛ یعنی واقعا این ها را 
ـ وارد بشوند. این یک مسئله است که  ـ قّوه ی مجریه، و قّوه ی قضائّیه هم اگر کمکی از او الزم استـ  حتما بایستی دستگاه های ذی ربط که عمدتا دستگاه های دولتی هستندـ 

بازار یک ثباتی پیدا بکند. این حالت که هر روز اجناس یک قیمتی پیدا کند، برای کشور مضر است. 99/5/10

        مشکل مسکن، سهم عمده ی هزینه ی خانوار
           به وعده هایی که برای ساخت مسکن داده اید عمل کنید

یکی از غفلت هایی که در این چند سال شد، این بود که به مسکن پرداخته نشد... خود تولید مسکن صنایع زیادی را به خدمت می گیرد و به کار می اندازد؛ یعنی 
کارآفرین است، تولیدآفرین است. 98/2/24 ]حاال[ کارهایی که شروع شده یا قول آن داده شده سعی بشود تمام بشود. خب وزیر محترم مسکن قول چهارصد 
هزار -که البّته حاال آقای رئیس جمهور گفتند ششصد هزار؛ چه  بهتر- واحد مسکونی را تا آخر دوره داده اند؛ این چیز بسیار خوبی است، کم نیست؛ مجموع اینها 

یک تحّولی در امر مسکن به وجود می آورد. 99/6/2

        مشکل کاهش ارزش پول ملی  
        مقابله با برنامه های امنّیتی -سیاسی که هدف آنها باال بردن نرخ ارز است

ـــی؛ اینکـــه ایـــن ارز همیـــن طـــور افســـار پـــاره کنـــد و قیمتـــش روزبـــه روز بـــاال بـــرود، چیـــز بســـیار بـــدی اســـت... ایـــن بـــه بنـــده گـــزارش 
ّ
 مســـئله ی حفـــظ ارزش پـــول مل

ـــادی  ـــل اقتص ـــه دالی ـــه اینک ـــی دارد -ن ـــی -سیاس ـــل امنّیت ـــد، دالی ـــته باش ـــادی داش ـــل اقتص ـــه دالی ـــش از آنچ ـــوع[ بی ـــن ]موض ـــه ای ـــن ک ـــای مطمئ ـــده از جاه ش
نداشـــته باشـــد اّمـــا ]عمـــده[ دالیـــل امنّیتـــی و سیاســـی اســـت- کـــه خـــب اگـــر ایـــن ]طـــور[ باشـــد بایـــد جـــّدًا مقابلـــه بشـــود؛ کســـانی هســـتند کـــه بـــه ایـــن 

آتش افـــروزی دامـــن می زننـــد. 99/5/10

        مشکل کمبود  سرمایه در کشور
            تکمیل طرح های نیمه کاره، هدایت نقدینگی به سمت تولید، تسهیل در اعطای مجوزها و...

سرمایه گذاری در کشور ما سال ها است که اختال پیدا کرده؛ یعنی واقعا  سرمایه گذارِی الزم انجام نمی گیرد. آنچه در این 
زمینه باید انجام بگیرد اهتمام به سرمایه گذاری است.

•  اّوًال یک کار اّولی و ابتدائی که خیلی مهم است، این است که ما در یک بخش هایی سرمایه گذاری های کانی کرده ایم که 
تمام نشده، یا نیمه کاره رها شده... اّولین کار این است که ما... این سرمایه گذاری را به کمال برسانیم. 99/6/2 

• مسئولین روش های مدیرّیت نقدینگی را جستجو ]کنند[؛ این نقدینگی موجود باید... هدایت بشود به سمت تولید که 
این کار آسانی نیست، کار مشکلی است. 99/6/2 

• سرمایه گذاری را تشویق کنید؛ چون ســرمایه گذاری عمدتا باید به وسیله ی بخش خصوصی انجام بگیرد... مشکات 
مالّیاتی برطرف بشود، مشکات مجّوزها برطرف بشود، مشکات تسهیات بانکی برطرف بشود؛ اینها کارهایی است که 

همه بلدند ]منتها[ باید بنشینید، اهتمام کنید، ان شاءاهلل این تشویق ها انجام بگیرد .99/6/2

          وجود موانع برای تحقق شعار »جهش تولید«
       جلوگیری از واردات بی رویه

• یک موضوع دیگر هم موانع جهش تولید است؛ ما امسال را سال جهش تولید معّین کردیم و موانعی در اینجا 
و در سر راه وجود دارد... این را حضرات در جلسه شان مطرح کنند و به یک نتیجه ای برسند ...یکی از موانع، همین 

مسئله ی واردات بی روّیه... است. 99/5/10
• واردات بی روّیــه چیز خیلــی خطرناک و مهّمی اســت. گاهــی اوقات این 

واردات، واردات لوکس است؛ یعنی هیچ نیازی به آن نیست. 99/6/2
• یکی از موانع مسئله ی قاچاق است. جلوگیری از قاچاق به عهده ی 
ع داشته 

ّ
خود ما اســت؛ این را دیگر نمی شود انســان از دیگری توق

باشد. 99/6/2

             وابستگی اقتصاد کشور به نفت
              تقویت اقتصاد دانش بنیان

کاهش وابستگی به نفت یکی دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی است. این وابستگی، میراث شوم صد ساله ی ماست. ما اگر بتوانیم 
از همین فرصت که امروز وجود دارد، استفاده کنیم و تاش کنیم نفت را با فعالیت های اقتصادِی درآمدزای دیگری جایگزین کنیم، 
بزرگترین حرکت مهم را در زمینه ی اقتصاد انجام داده ایم. امروز صنایع دانش بنیان از جمله ی کارهائی است که می تواند این خأل را تا 

میزان زیادی پر کند. 91/5/3

این روزها مشــکالت اقتصــادی در صــدر دغدغه هــا و مشــغولیت های ذهنی مردم اســت. »کشــور 
از لحــاظ معیشــت عمومــی دچار مشــکل اســت؛ یعنــی واقعــا معیشــت خانوارهــا دچار مشــکل 
جّدی اســت و مــردم مشــکل دارنــد؛ گرانی هــا و ماننــد اینهــا«99/5/10 زندگی را بــرای مردم دشــوار 
کــرده اســت. در این میــان، برخــی تحلیل گــران ریشــه ی همــه ی این مشــکالت کشــور را مربــوط به 
سیاســت های اســتکباری آمریــکا دانســته اند؛ ایــن در حالــی اســت کــه نقش برخــی نارســایی  های 
داخلــی در شــکل گیری یا تقویت مشــکالت فعلــی انکارناپذیر اســت. »هرجــا مدیرّیت هــای ضعیف، 
ف مانــده اســت، یا انحــراف پیدا 

ّ
بی حــال، ناامیــد، غیرانقالبــی، و بی تحــّرک داشــتیم؛ کارهــا یــا متوق

کرده اســت. این مســئله ای اســت که وجــود دارد؛ یک اشــکالی و یک ضعفی اســت کــه وجــود دارد.« 
96/1/1 همیــن جریان فکــری، انتخابات ریاســت جمهــوری آمریــکا را – که ایــن روزها هر چــه می گذرد 
به ظاهر تنــور رقابت هایــش گرم تر می شــود-  به مثابــه ی مهم تریــن مؤلفــه ی تأثیرگذار در شــرایط 
اقتصادی کشــور تحلیــل کرده اند. بــر مبنای اندیشــه ی امــام و رهبــری اما »بایــد دل را بــه نقطه هاى 

 مشــکالت اقتصــادی در 
ّ

امیدبخش حقیقی ســپرد، نه به نقطه هــاى خیالــی« 93/10/17 »کلید حل
ق پیدا 

ّ
لــوزان و ژنو و نیویــورک نیســت؛ در داخــل کشــور اســت.« 94/2/9 »مــا کارهایی در کشــور داریــم، مقدوراتــی در کشــور داریــم، این مقــدورات بایســتی تحق

کند؛ دنبال این مقــدورات بروید؛ گره نزنید بهبــود اقتصاد کشــور را به چیزی که از اختیــار ما خارج اســت.« 97/4/24 رفع مشــکالت متعدد و متنــوع اقتصادی هر کــدام راه حل 
مخصوص به خود را دارد که البته این راه حل ها هم چیز پنهانی نیســت. در طول ســالیان گذشــته، رهبر انقالب در دیدارها و جلســات مختلف این مشــکالت و راه حل آنهــا را بارها 
 به مســئولین متذکر شــدند. ناگفته پیداســت که اگر به این تذکرات جامه ی عمل پوشــانده می شــد، امروز وضعیت معیشــت مردم به مراتب بهتر از وضع کنونی بود. نشریه ی

 خط حزب اهلل برخی از سرفصل های این مشکالت و راه حل های واقعی آنها را مرور کرده است.

            ساختار ناکارآمد اقتصادی در کشور
           اصالح ساختار بودجه، اصالح نظام بانکی

ــا  ــه ب ــتی هم ــبه خصوصی- بایس ــی و ش ــتگاه های خصوص ــی، دس ــتگاه های دولت ــم -دس ــتگاه ها ه ــه ی دس هم
هــم همــکاری کننــد کــه ایــن کار انجــام بگیــرد؛ لکــن اصاحــات اساســی، همــان چیــزی اســت کــه مــا دو ســال قبــل از 

ایــن بــه همیــن جلســه ی شــورای اقتصــادی ســران ســه قــّوه ابــاغ کردیــم. 99/5/10

        کمبود قطعات یدکی در کشور
       سفارش دهی به مراکز تحقیق وپژوهش و 

قطعه ساز موجود در کشور

یکی از موانع، همین مشکات قطعات است که مکّرر به ما 
گفته می شود که مثا فرض کنید فان ماشین فان قطعه را 
ندارد، نمی دهند. خب ما در کشور نهضت قطعه سازی داریم 
که خوشبختانه راه افتاده... قطعات مورد نیاز را به مراکزی 
که قطعه سازی می کنند، به مراکزی که تحقیق و پژوهش در 
این زمینه می کنند، ارجاع کنید تا آنها برایتان قطعه را بسازند؛ و 

می توانند. 99/6/2

راه حل همین جاست 
برنامه ریزی جریان تحریف برای دادن آدرس غلط به عنوان راه حل مشکالت کشور

حزب اهلل این است


