صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
(دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

کالم

   حساب تلگرام@ khat_admin :

میکند و همچــو راه را برای انســان باز میکند و
نورافکناستبرایاینکه،اینبشرراازاینظلمتها
بیرون بیاورد و وارد نور بکند که معجزهآساست .به
این دعاها عنایت بکنید ....این ادعیه در ماه مبارک
رجب و خصوصاً در ماه مبارک شعبان اینها مقدمه
و آرایشی است که انســان به حسب قلب خودش

میکندبرایاینکهمهیابشودبرودمهمانی؛مهمانی
خدا ،مهمانیای که در آنجا سفرهای که پهن کرده
است قرآن مجید است و محلی که در آنجا ضیافت
میکند مهمش "لیله القدر" اســت و ضیافتی که
میکند ضیافت تنزیهی و ضیافت اثباتی و تعلیمی
[است] .امامخمینی(ره)؛ 21تیر1359

امام

درماهرجبخودرابرایماه
میهمانیخداآمادهبکنید

در ماه رجب و شــعبان و ماه مبارک رمضان ،اینها
انسان را همچو تقویت روحی میکند -اگر کسی
اهلشباشد،ماهاکهنیستیم-همچوتقویتروحی

 .1ماه رجب ،فرصتی برای طراوت جان

   پیامک10001028                     :

 .8این مراسم در دنیا نظیر ندارد

دعای مــاه رجــب ،اعتکاف ماه رجــب ،نماز
ماه رجب ،همه وسیلهای اســت برای این که
ما بتوانیــم دل و جان خود را صفــا و طراوتی
ببخشیم؛ سیاهیها ،تاریکیها و گرفتاریها را
از خود دور کنیم و خودمان را روشــن سازیم.
این فرصت بزرگی اســت برای ما؛ بهخصوص
برای کســانی که توفیق پیدا میکنند در این
ایام اعتکاف کنند84/5/28 .

از جنجالهــای گوناگونــی [هــم] کــه در
حاشیهسازیهای معمول جامعه نقش دارند،
پرهیز بشود و این سه روز را بگذاریم برای جهات
معنوی .حاال بعد آمدند بیرون ،خیلی میدانهای
دیگر و عرصههای دیگر زندگی هست که انسان
در آن عرصهها در جامعه وارد میشود ،ا ّما در این
سه روز ،ارتباطگیری با خدا اصل باشد و [برای
آن]برنامهریزیبشود؛93/2/15
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.6مراسماعتکاف،جزورویشهایانقالباست

 .2برنامههــای جمعی با خلــوت معتکفین
منافاتپیدانکند

گلچینی از بیانات رهبر انقالب درباره مراسم اعتکاف:

2

گرچه مراسم اعتکاف ،جزو آن دسته از توصیههای دینی است که قدمت آن ،به قدمت تاریخ دین

6

اسالم است ،اما بدون تردید ،این مراســم بعد از پیروزی انقالب اسالمی رنگ و بوی دیگری دارد.
مراسمی که تا پیش از انقالب اسالمی ،صرفا عبادتی در حوزهی فردی بود ،به برکت انقالب ،رنگ و

بوی اجتماعی به خود گرفت و حاال دیگر در هر استان و شهر و شهرستانی ،میتوان اجتماع عظیمی

پدیدهیاعتکافیکیازرویشهایانقالبیاست.
ما اول انقالب این چیزها را نداشــتیم .اعتکاف
همیشهبود.زمانجوانیماوقتیایامماهرجبفرا
میرسید ،در مسجد امام قم -آنهم فقط قم؛ در
مشهدمناص ً
الاعتکافندیدهبودم،-شایدپنجاه
نفر ،صد نفر فقط طلبــه اعتکاف میکردند .این
پدیدهی عمومی؛ این که دهها هزار نفر در مراسم
اعتکاف شرکت کنند ،آن هم اغلب جوان ،جزو
رویشهای انقالب اســت .من یک وقت عرض
کردم که انقالب ما ریــزش دارد ،اما رویش هم
دارد؛ رویشها بر ریزشها غلبه دارند .پس خوشا
بهحالتانمعتکفینعزیز84/5/28.

از معتکفین را مالحظه کرد .رهبر انقالب نیز در طول این سالها ،بیانات و توصیههایی دربارهی این

مراسمفرمودهاندکهگزیدهایازآن،تقدیممخاطبینمحترمنشریهمیشود:

.3برایسهروزاعتکافبایدبرنامهریزیبشود

اعتکافجایعبادتاست؛البتّهعبادتفقطهم
تماس خوب با معتکفین،
نماز خواندن نیست؛
ّ
ارتباط دوســتانه و برادرانه ،فراگیــری از آنها،
تعلیمدهی به آنها ،معاشــرت اسالمی را تجربه
کردن و آموختن؛ همهی اینهــا فرصتهایی
اســت که در اعتکاف ممکن است پیش بیاید؛
[برای] این باید برنامهریزی بشود .اگر چنانچه
جوان
جمع ِ
برنامهریزی نشد و کمک نشدند این ِ
مشتاق و شــوریدهای که برای اعتکاف وارد این
مسجد شدهاند ،این نیروها هدر خواهد رفت و
احیاناًزیانآفرینخواهدشد93/2/15.

3

4

 .4تمرین مراقبت از خود بکنید

توصیـهی من ایـن اسـت کـه در این سـه روزی کـه شـما در مسـجد هسـتید ،تمرین
مراقبـت از خـود بکنیـد .حـرف کـه میزنیـد ،غـذا کـه میخوریـد ،معاشـرت کـه
میکنیـد ،کتاب کـه میخوانیـد ،فکر کـه میکنید ،نقشـه که بـرای آینده میکشـید،
در همـهی این چیزهـا مراقب باشـید رضای الهی و خواسـت الهـی را بر هوای نفسـتان
مقدم بدارید؛ تسـلیم هوای نفس نشـوید .تمریـن این چیزهـا در این سـه روز میتواند
درسـی باشـد برای خود آن عزیزان و بـرای ماها کـه اینجا نشسـتهایم و بـا غبطه نگاه
عمـل خودتان به
میکنیـم به حـال جوانان عزیزمـان کـه در حال اعتکاف هسـتند .بـا
ِ
ما هم یـاد بدهیـد84/5/28 .

2و3

تأکید چندباره رهبر انقالب در دیدارهای اخیر بر:

میداندادن به حسن باقریهای نسل سوم

رمز پیروزی در نبرد اقتصادی و فرهنگی امروز
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مراسمی که در دنیا نظیر ندارد

هفتهنامه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعه ،مسـاجد و هیئتهای مذهبی| سـال سـوم ،شـماره  |126هفتـه دوم فروردین ۹۷

قلههادرپیشاست

.7ازحاشیهسازیهایمعمولجامعهپرهیزبشود

هیچ وقت در این کشور در طول سالهای گذشــته ،از دوران جوانی و نوجوانی ما به یاد
نداریم که در ماه رمضان ،در مساجد کشــور یا در مسجد گوهرشاد مشهد ،مردم بیایند
اعتکاف بکنند .در ایامالبیض سه رو ِز متعارف ماه رجب یا ماه شعبان ،ما تعداد معدودی در
قم دیده بودیم که اعتکاف میکردند؛ آن هم غالباً طلبهها .در غیر آن معمول نبود .امروز
در ایام اعتکاف ،دانشگاهها و مساجد و سرتاسر کشور و مساجد جامع ،مملو از معتکفین
است؛ چه کسانی؟ پیرمردها؟ پیرزنها؟ نه ،همین جوانها ،جوانترینها .این دیگر در
دنیا نظیر ندارد .این نسل جوان امروز ماست85/8/21 .

1

این برنامههای جنبی مراکــز اعتکاف ،جوری
نباشد که با خلوت هر کدام از معتکفین منافات
پیدا کنــد .این اعتکافــی که جوانهــا انجام
میدهند ،در واقع دارند با خدا خلوت میکنند.
اعتکاف بیشــتر یک کار فردی است؛ ایجاد یک
ارتباط با خداســت .جوری نشود که برنامههای
جمعی این مراکز اعتکاف ،حــال خلوت و حال
ارتباط فردی و قلبی با خــدا را در افراد ضعیف
بکند یا بگیــرد .مجال بدهند؛ وقــت بگذارند؛
بگذارند این جوانها قرآن بخوانند ،نهجالبالغه
بخوانند،صحیفهیسجادیّهبخوانند87/4/26.

   رایانامه:

Khat@khamenei.ir

   کانال تلگرامTelegram.me/KhatteHezbollah  :
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.5اعتکاف،نشان هجهتگیریصحیحماست

در ایـام اعتـکاف در مـاه مبـارک رجـب ،در
بسـیاری از مسـاجد سراسـر کشـور ،جوانان
ما ،زنان و مردان از قشـرها و سـنین مختلف،
رفتنـد و در مسـجد ماندنـد؛ سـه روز روزه
گرفتنـد و بـا خـدا مأنـوس شـدند .عزیـزان
من! ایـن بـرای یـک جامعـه ،عالمـت خوبی
ض
األر ِ
اسـت« .ال ّ َ
ذیـن ْ
إن َم ّک ّنـا ُه ْ
ـم فِـی ْ
الصلـوةَ» عالمـت یـک حکومـت
أقا ُمـوا ّ
الهـی ،عالمت یـک حرکـت صحیـح و دارای
جـدی
جهتگیـری صحیـح اسـت .ایـن را ّ
بگیریـد و تقویـت کنیـد۱۹/۱۰/۱۳۷۵ .

هنوز مدت طوالنی از حملهی ماشین جنگی صدام به
خاک ایران نگذشــته بود که بیش از  30هزار کیلومتر
مربع از خاک ایــران به تصرف ارتش بعــث درآمد .در
سالهای اول جنگ نیز تقریبا قوای ایرانی ،هیچگونه دستاوردی در
جبههی نظامی نداشت و اوضاع بهشدت نابهسامان بود .اما بهطور
خاص،ازعملیاتفتحالمبینبهبعد،اینجبههیایرانبودکهدست
برتر را داشت .بدون شک ،یک دلیل پیروزیهای پی در پی ایران ،که
در صدر آن ،ماجرای آزادسازی خرمشهر قرار داشت ،به دلیل وجود
جوانی بیست و چند ســاله ،به نام غالمحسین افشردی ،ملقب به
"حسنباقری"بود.
جوانیکهسرنوشتجنگراتغییرداد

بزرگترین ضعف جبههی خودی تا آن زمان ،عدم شناخت درست
از استعداد ،ســاختار ،اهداف و نقشههای دشمن بود .حسن باقری
اما با تأسیس "واحد اطالعات عملیات سپاه" توانست این نقطهی
ضعف را تبدیل به فرصت کنــد .او و نیروهایش بــا رصد دائمی از
جبههی دشــمن ،به جمعآوری اطالعات ،نقشــهها ،کالکهای
عملیاتی و بازجویی از اسرا پرداختند و توانستند شناسایی جامع و
دقیقی از آرایش نظامی جبههی بعثی را به دســت آورند .این رصد

دقیق و جامع ،نقطهی شــروع حرکتهای بعدی جبههی خودی
شد .از دل همین اقدامات بود که عملیاتهایی چون فتحالمبین و
بیتالمقدس و آزادســازی خرمشهر با موفقیت انجام شد و کفهی
ترازویمعادالتجنگیرابهنفعایرانسنگینکردتاجاییکهارتش
بعث برای تحلیل علل و دالیل شکستهایش ،کمیتهای را متشکل
از فرماندهان عالیرتبه ،موسوم به "کمیتهی تحلیل نبرد نیروهای
مسلح عراق" تشــکیل داد .این کمیته در بررسی دالیل آزادسازی
خرمشهر و شکست سپاه ســوم عراق چنین نوشــت" :اطالعات
ایران [حســن باقری] در حمالت خود اطالعات کامل و دقیقی در
خصوصیگانهایمااعمازخطوطحد،فرماندهان،شکافها،نقاط
آسیبپذیر،محلاستقرارقرارگاههاومواضعتوپخانهوحتیمناطق
اداری در اختیار داشته و از این طریق توانسته است طرحهای خوبی
تهیهنمودهوآنهارابهدقتبهاجرادرآورد".
سالها بعد رهبر انقالب در  توصیف این جوان مؤمن که سرنوشت
جنگ را تغییر داد چنین فرمودند« :شــهید حسن باقری بالشک
یک طراح جنگی است .هرکس منکر این معنا باشد ،اطالع ندارد؛
و اال کسی اطالع داشته باشد ،خواهد دید که واقعا این جوان بیست
و چند ساله یک طراح جنگ است .کِی؟ در ســال ۱۳۶۱؛ کِی وارد

باالترینمعاملهوباالترینسودشهادتاست

جنگ شده است؟ در ســال  .۱۳۵۹این مسیر حرکت از یک سرباز
صفر به یک استراتژیست نظامی ،یک حرکت بیست ساله ،بیست
و پنج ساله است؛ این جوان در ظرف دو ســال این حرکت را کرده
است!»92/9/25
حسن باقری اگرچه بهمنماه سال  61به شهادت رسید ،اما جوانان
دیگریچونحسنباقریکهبافرمانامامخمینی(ره)واردعرصهی
جنگنظامیشدهبودند،راهاوراادامهدادندونگذاشتندحتیوجبی
ازخاککشوردردستدشمنباقیبماند.جنگنظامیبهمددورود
همینجوانان،باپیروزیواقتدارایرانبهسرانجامرسید.
جنگنظامیتمامشد،درجنگهایدیگرچهبایدکرد؟

صنعت هســتهای ،صنعت هوافضا ،صنعــت نانوتکنولوژی ،صنعت
بیوشــیمی ،صنعت ژنتیک و امثالهم ،همه و همه عرصههایی است
که نشان داده هرجا به جوان ایرانی فرصت بروز استعدادها داده شود،
مبداء تحوالت شگرف و چشمگیر خواهد شد .برای همین هم دشمن
به شدت عصبانی از این نسل است« :دشمن از بالندگی نسل جوان ما
بشدتنگرانوعصبانیاست.اینکهشمادیدیددشمنها-آمریکاییها
ّ
و غربیهــا -اینقدر با ســانتریفیوژهای ما مخالفــت کردند ،فقط
بهخاطر این نبود که این سانتریفیوژها اورانیوم را غنی میکند2 ،

| اینشمارهتقدیممیشودبهروحپرفتوحشهیدعبداهللمحمدی

در امر شهادت آنچه مهم است این است که کسی آماده بشود جان خودش را کف دســتش بگیرد برای بذل در راه خدا؛ ایثارگران ما ،رزمندگان ما ،فداکاران ما
که جانشان را کف دستشان گرفتند و رفتند ،همهی اینها این فضیلت را دارند ،منتها گاهی خدای متعال نسبت به کسانی تفضّ ل ویژهای میکند و پاداش آنها را
که شهادت است به آنها نقد میدهد ،بنابراین ارزششان و اعتبارشان میشود چند برابر؛ برای خاطر اینکه از خدای متعال پاداش این مجاهدت را بهصورت نقد
ُلون َو یُقت َ
لون فی َسبیلِ الل ِه َف َیقت َ
الج َّن َة یُقا ِت َ
گرفتند :اِ َّن الل َه َ
َلون َوعدًا َع َلی ِه َح ًّقا ِف التَّور ّْى ِة َو االِنجیلِ َو ال ُقرءان ،یعنی خدای متعال
اشت ّْی ِمنَ ا ُملؤ ِمنینَ اَن ُف َسهُم َو اَموالَهُم ِباَ َّن لَه ُُم َ
جانشان را ،این متاع را از اینها قبول کرد و در مقابل ،بهشت را به آنها داد؛ باالترین معامله این است ،باالترین سود این است96/11/16    .
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سخن

هفته

    ۱بلکه بیشــتر از آن بهخاطر این بود که این
ِ
حرکتعلمی،ذهنجوانانماراغنیمیکند،آنها
را آماده میکند برای کارهای بزرگتر 97/1/1 ».از
همین روست که رهبر انقالب در سه دیدار اخیر
خود(حرمرضوی،مجلسخبرگان،وکاروانهای
راهیان نور) ،به موضوع جوانان ،و گشودن عرصه
برای ورود آنان برای انجام مســئولیتها تأکید
کردهاند.
حاال سی سال اســت که از پایان جنگ نظامی
میگذرد و در این ســی ســال ،هیچ دشــمن
دیگری به خودش اجازه نداده است که دربارهی
گزینهی جنگ نظامی با ایران فکر کند .به جای
آن ،صحنهی نبرد را به حوزههای دیگر کشاندند.
جنگفرهنگی،جنگسیاسی،جنگدیپلماسی،
وازهمهمهمتر«جنگاقتصادی».اگرچهدشمن
به ما ضرباتی در این جنگها زده اســت ،وگرچه
امکانات و تجهیزات ما در مقابل دشــمن ،مانند
همان دوران جنگ نظامی ،به مراتب کمتر است،
اما در این جنگ هم میتوان پیروز شد .چگونه؟ با
همان الگوی ورود جوانان و دادن فرصت به آنان
برای حل مشــکالت و چالشها .مخصوصا آنکه
جوان نسل سومی بهمراتب آمادهتر و پختهتر از
جوان نسل اولی ،برای پذیرش مسئولیتها است.
«اینکه من عرض میکنم ،شعار نیست ،با ّاطالع
عرض میکنم .یک نســل جدیدی ،یک رویش
جدیدی در کشور به وجود آمده؛ مخصوص یک
جای خاص هم نیســت ،مخصوص یک بخش
خاص فکری و عملی هم نیســت؛ در بخشهای
ّ
فرهنگی ،در بخشهــای تبلیغی ،در بخشهای
هنری ،در بخشهــای علمــی ،در بخشهای
فلســفی ،یک مجموعهی عظیمی از جوانها به
وجــود آمدهاند که اینها بهمعنــای واقعی کلمه
مؤمن باهلل و مؤمن به این راهنــد؛ با اینکه امام را
ندیدهاند؛ دوران جنگ را -که خیلی ســازنده و
مؤثّر بــود -درک نکردهانــد ...درعینحال با این
اصرار ،با این استحکام ،با این عالقهمندی دنبال
این راه هستند .این نسل ،نسل خوبی است ،نسل
امیدبخشیاست96/12/24».
باری ،جنگ نظامی تمام شد و بعید است دوباره
نیز اتفاق بیفتد ،اما جنــگ در عرصههای دیگر
(فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و )...همچنان دارد.
جنگهااگرچهممکناستظاهراناخوشباشند،
اما در بطن خود ،هرکدام "فرصتی" اســت برای
بروز استعدادها .و چه درست گفت حسن باقری
که" :این جنگ فرصتهای طالیی بسیاری برای
رشد استعدادها به ما داده اســت .نیروهای ما با
توجه به بُعد انقالبی که دارند و چشموگوشبسته
تابع قانونهای از خارج آمده نیستند ،میتوانند
از قالبهای پیشساخته خارج شــوند و با فکر
ســازندهی خویش روشهایی ابــداع کنند که
دشمن نخواهد توانست بهسادگی با این نیروها به 
دفاعبرخیزد".
2
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مرور مهمترین محورهای بیانات رهبر انقالب در حرم رضوی

قلهها در پیش است

سخنرانی رهبر انقالب در روز اول فروردین در حرم مطهر رضوی ،حکم «نقشهی راه» آن سال را دارد .امسال نیز رهبر انقالب در بیانات خود ،مهمترین
مسائل،نیازها،اهدافکشوردرسالجدیدوراههایدستیابیبهایناهدافرابرایعموممردمومسئولینتشریحکردند.بیاناتیکهعالوهبرتشریحاهمیت

وماهیتشعار«حمایتازکاالیایرانی»،بهدلیلآنکهدرچهارمیندههازحیاتانقالباسالمیایرادشد،مروریبودبرکارنامهی 40سالهیانقالباسالمی.

نظربهاهمیتایندیدار،اطالعنگاشتیبرمبنایمهمترینموضوعاتمطرحشدهدربیاناتروزاولفروردینرهبرانقالبتقدیممیشود.

مسئلهیروز
 .1شکست نقشهی آمریکا در منطقه

نقشهی آمریکا این بود که گروههایی ...از قبیل داعش را
به وجود بیاورد برای اینکه ذهن ملّتها را از رژیم غاصب
صهیونیستی منصرف کند .این نقشــه را ما به توفیق
الهی و ب ِاذن ّ
الل ،توانستیم خنثی کنیم.

 .2حضور ایران در منطقه

حضورمابهخواستدولتهااست؛هرجارفتهایمبهخاطراینبوده
است که دولتها و ملّتهای منطقه از ما خواستهاند .هر کمکی که
در زمینهی مسائل منطقه انجام گرفته است با محاسبات بسیار
منطقی و عاقالنه انجام گرفته است؛ اینجور نیست که کسی از
رویاحساساتاقدامیکردهباشد.

کارنامهی 40سالهیجمهوریاسالمیایران
 .1آزادی
چهارچوب آزادی در کشور ما ،قانون اساسی ما و قوانین
کشور و همه الهامگرفتهی از شریعت مط ّهر اسالم است.
 .2استقالل
امروزهیچکشوریدردنیا،ملّتیبهاستقاللملّتایرانندارد.
 .3مردمساالری
انتخابــات عمومی در کشــور ما جــزو کمنظیرترین
انتخاباتها در تمام دنیا و در کشورهای مختلف است.
 .4اعتماد به نفس ملی
یعنــی ملّــت ،در مقابل دیگــران احســاس انفعال و
سرافکندگینداشتهباشد.
 .5عدالت
در باب عدالت کارهای بسیار زیادی انجام گرفته ،کارهای
بسیار خوبی انجام گرفته است ،منتها این ،آن عدالتی که
ما دنبالش هستیم و آرزوی ملّت مسلمان است نیست.
 .6تحقق دین و شریعت
به برکت وجود شورای نگهبان.

امکانات و ظرفیتهای استفاده نشده در کشور
.1جوانانتحصیلکرده
ما ده میلیون [نفر] در کشــور جوانــان فارغالتّحصیل
دانشــگاهی داریم؛ بیش از چهار میلیون دانشــجوی
مشــغول به تحصیل داریم؛ یعنی  ۲۳برابر ا ّول انقالب.
اینها تواناییهای زیادی دارنــد و میتوانند در علم ،در
صنعت ،در امور تجربی و در تربیت نقشآفرینی کنند.
 .2موج جمعیتی
اینکه من اصرار میکنم که حتماً بایســتی تکثیر نسل
بشود ...برای این است که ...جوان و نیروی انسانی چیزی
نیست که انسان بتواند از خارج وارد کند.
 .3وسعت کشور و دسترسی به آبهای آزاد
کشــور ما از لحاظ جغرافیایی ...نقطهی اتّصال شرق و
غرب و شمال و جنوب است
.4منابعطبیعیارزشمند
ما در موجــودی نفت و گاز بر روی هــم ،در دنیا ا ّولیم...
{بهعالوهی} فل ّزات فراوان و باارزش ،مراتع ،جنگلها و
امکانات فراوان دیگر.

موانع بهرهبرداری از ظرفیتها
 .1باور نداشتن یا اهمیت ندادن بعضی مسئولین
بهظرفیتها
اهم ّیت نمیدادند؛ این را
بعضیها این را باور نداشتندّ ،
که «از دست این جوانها کار برمیآید» ،بعضیها قبول
نداشتند،باورنداشتند.
.2عدم آگاهی افکار عمومی از ثروتهای کشور
دشمن میخواهد بگوید که شما نمیتوانید یا ندارید؛
بنده اصرار دارم به مردم بگویم که ما میتوانیم و ما دارا
هستیم و امکاناتمان فراوان است
 .3کمکاری و تنبلی
وضع کشــور اقتضا میکند کار پُرتــوان و پُرتالش را؛
مسئولین و مدیران در هرجا که هستند ،بایستی تالش
را افزایش دهند
.4اعتمادبهنسخهیپیشرفتبیگانگان
مسئولین ما در گوشهوکنار کشور به نسخهی
بعضی از
ِ
بیگانگان اعتماد بیشتری دارند تا به نسخهی داخلی!
 .5بیتوجهی به اقتصاد درونزا
الیت درونی
ع
ف
ی
ه
وسیل
درونزایی یعنی تولید ثروت به
ّ ّ
کشور انجام بگیرد؛ چشم به بیرون نباشد ،نگاهمان به
بیروننباشد

.6قبیلهگراییسیاسی
گرایی سیاسی هستیم؛ این
گرفتار جناحگرایی و قبیله
ِ
را باید کنار بگذاریم.
 .7عدم مبارزهی جدی با فساد
جدی کرد ،باید مبارزهی
با این فاســدها باید مبارزهی ّ
پیگیر کرد؛ اینکه ما بگوییم ،یک سروصدایی راه بیفتد
و بعد از چنــد وقتی هم خاموش بشــود ،این آن کاری
نیست که برای کشور ،در نهایت مفید باشد.

بایدهای تحقق شعار حمایت از کاالی ایرانی
 .1فایدهی انتخاب شعار سال؟
شعار ســال با دو منظور مطرح میشــود :یکی جهت دادن به
سیاستهای اجرائی و عملکرد مســئولین دولتی و مسئولین
حکومتیاست،یکیتوجیهافکارعمومیاست.
 .2چگونه حمایت کنیم؟
این حمایــت ا ّوالً بهصورت افزایش تولید [اســت] که بهعهدهی
مسئولین دولتی است -برنامهریزی کنند -و همچنین بهعهدهی
خودمردمتاتولیدداخلیافزایشپیداکند.
 .3بهبود کیفیت تولید داخل
کیفیت کار باال برود.
بدهند،
کار را محکم و زیبا و خوب انجام
ّ
 .4انطباق با نیازها و سلیقههای مردم
تولید کاالی ایرانی به این معنا است که باید چیزی تولید بشود
که مطابق با سلیقهی مردم و میل مردم باشد.
 .5بازاریابی و صادرات به کشورهای دیگر
ما که با پانزده کشور همســایهایم ...از این همسایگی استفاده
کنیم ،کاالی ایرانی را صادر کنیم؛ این ،هــم بهعهدهی وزارت
خارجه است ،هم بهعهدهی وزارت بازرگانی است ،هم بهعهدهی
ف ّعاالناقتصادیمردمیاست.

 .8اتکا به فروش نفت
ّ
مستقل از
باید کاری کنیم ،تالشــی بکنیم که نفت را
اقتصاد کشور بکنیم؛ اختیار ما دست نفت نباشد ،اختیار
نفت دست ما باشد.

.6قیمتتمامشدهیارزانوقابلرقابتبامحصوالتخارجی
حد امکان ارزانتر از جنس خارجی بتوانیم تولید کنیم.
در ّ

 .9اشکاالت سبک زندگی
از مشکالت ما ،مصرفگرایی،اسراف و زیادهروی و زیاد
طلبی افراطی است .یکی از مشکالت
خرج کردن ،رفاه ِ
ما اشرافیگری است.

 .7مدیریت جدی واردات
طورجدی واردات را مدیریّت کنند .اجناسی
دولتیها باید به
ّ
که در داخل تولید میشود یا قابل تولید شدن است ،باید حتماً
[از] خارج [وارد] نشود.

 .10عدم تعصب به اقتصاد ملی
مهم ما اســت؛ ما
عیوب
مصرف جنس خارجی یکی از
ّ
تعصب داشته باشیم نسبت به مصرف داخلی و
بایستی ّ
جنس داخلی و اقتصاد ملّیمان.

 .8مبارزهی جدی با قاچاق
جلوی قاچاق باید گرفته بشــود .و مردم هم جنس قاچاق را،
مقید باشند
جنسی را که میفهمند این جنس قاچاق استّ ،
متعصبانه این جنس را مصرف نکنند.
ّ
 .9سرمایهگذاری در تولید
اینجور نباشــد که ف ّعاالن اقتصادی دنبال کارهای سوداگرانه
بیشــتر بچرخند؛ اگــر میخواهنــد ســرمایهگذاری بکنند،
سرمایهگذاریِ درامرتولید[بکنند].

