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رهبرانقالب :برای جهش تولید در سال  99برنامهریزی کنید
صبر و استقامت تنها راه رسیدن به پیشرفت و قدرت است

حضرت آیتاهلل خامنهای ،رهبر معظم انقالب اسالمی یکشنبه (سوم
فروردین) در سخنانی زنده تلویزیونی خطاب به ملت بزرگ و شریف
ایران ،با درخواست از پروردگار متعال برای رفع هرچه سریعتر بیماری
کرونا از سر ملت ایران و همه بشریت و با تأکید برضرورت عمل به همه
دستورالعملهای بهداشتی ،نس�خه مبتنی بر حقایق بعثت مبارک
پیامبر خاتم را نس�خه نجاتبخش بش�ریت در طول تاریخ خواندند
و افزودند :عمل ب�ه حقایق بعثت بهویژه «صبر و اس�تقامت» تنها راه
رسیدن ملت شریف ایران عزیز به قله رفیع پیشرفت و قدرت است.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری ،رهبر انقالب اسالمی
با اشاره به اینکه هر سال سخنرانی عمومی اول سال ایشان در حرم مطهر
برگزار میشد ،افزودند :امسال از دیدار با مردم
حضرت علیبنموسیالرضا(ع) 
و حضور در حرم رضوی محروم هستیم اما دلهایمان همچون همیشه با یاد
امام رئوف مأنوس است .ایشان با تبریک عید بزرگ مبعث ،بار دیگر عید نوروز
و حلول بهار را به مردم تبریک گفتند و افزودند :اهمیت واقعه بسیار با عظمت

مبعث بهگونهای است که خداوند به فرموده قرآن کریم از همه پیامبران بزرگ
میثاق گرفته است که هنگام بعثت رسول خاتم ،هم به او ایمان بیاورند و هم او
را با توصیه به امتشان برای ایمان آوردن به پیامبراسالم یاری رسانند.
رهبر انقالب اسالمی ،منظومه معرفتی اس�لام را از جمله حقایق بسیار
مهم بعثت برشمردند و افزودند :در این منظومه ،نظر اسالم درباره هستی،
انسان ،ذات پروردگار ،مسیر انسان در دنیا و آخرت و مسائل اساسی دیگر
به روشنی بیان شده است .ایشان منظومه ارزشی اسالم از جمله خلقیات
فردی و اجتماعی و مفاهیم زندگیساز نظیر آزادی ،عدالت اجتماعی و
سبک زندگی را بخش مهم دیگری از حقایق بعثت رسول گرامی اسالم
خواندن��د و افزودند :آحاد مردم و جوامع بش��ری در صورت عمل به این
ارزشها ،معنای حقیقی و شیرین زندگی را درک خواهند کرد.
حضرت آیتاهلل خامنهای در همین زمینه افزودند :عدهای گمان میکنند
که خاستگاه مفاهیمی نظیر آزادی و عدالت اجتماعی غرب است اما غرب
تنها سه ،چهار قرن است که با این مفاهیم آشنا ش��ده در حالیکه اسالم،

 ۱۴۰۰س��ال قبل این مفاهیم را به بش��ریت هدیه کرده و بر خالف رفتار
ناصادقانه غربیها ،در صدر اسالم و هر جا امکانپذیر بوده آنها را محقق کرده
است .ایشان احکام اسالمی یعنی مجموعه بایدها و نبایدها در زمینههای
فردی و اجتماعی را از دیگر حقایق بعثت دانس��تند و افزودند :این احکام
برخاسته از معارف اسالمی و منطبق با ارزشها است و به حرکت صعودی
انسان کمک میکند.
رهبر انقالب اسالمی تشکیل حکومت اسالمی را ضروری و زمینهساز تحقق
حقایق بعثت خواندند و افزودند :اگر قدرت سیاس��ی شکل نگیرد قلدرها،
مس��تکبران ،مخالفان آزادی و عدالت و دیگر دش��منان بشر ،و نیز برخی
ویژگیها نظیر تنبلی اجازه نمیدهد مفاهیم و ارزشها و احکام محقق شود
و انسان در مسیر نجات و پیشرفت حرکت کند ،به همین علت بود که پیامبر
خاتم در اولین فرصت ممکن و در هجرت به مدینه ،تشکیل حکومت داد.
رهبر انقالب اس�لامی در نوعی جمعبندی از این بخش از سخنانشان
تأکید کردند :امام خمینی(ره) با درک بسیار عمیق از حقایق اسالم ،دقیقاً

صفحه 5

توکل مبنایی خود و تکیه بر
به نسخه بعثت عمل کرد و با ایمان عمیق و
ِ
مردم مؤمن ایران علیه رژیم فاسد ،ظالم وابسته پهلوی بهپا خاست و نظام
اسالمی را شکل داد تا بر اساس معارف ،ارزشها و احکام بعثت ،ملت ایران
را در مسیر فالح و رستگاری قرار دهد.
حضرت آیتاهلل خامنهای تکیه امام راحل بر ایمان ملت ایران را زمینهساز
توفیق در تشکیل نظام اسالمی برشمردند و افزودند :این یک واقعیت است
که مردم ایران با وجود برخی ظواهر ،از ایمان عمیق و راسخ برخوردارند و
امام خمینی نیز با درک این حقیقت زیبا معجزه انقالب اسالمی را محقق
کرد .ایشان پیشرفت اسالم در زمانهای مختلف از جمله قرنهای اول
بعثت را ناشی از ریشهدار بودن حقایق بعثت دانستند و افزودند :طبیعت
اسالم پیشرفت و قویتر شدن است و اگر امروز نیز صادقانه به نسخه بعثت
عمل کنیم ،میتوانیم ایران را از ابعاد مختلف به قلههای رفیع برسانیم و
در افقی دورتر تمدن اسالمی را محقق کنیم.
بقیه در صفحه 2

كرونا غرورجهان را شکست
کرونا غرور جهان را شکست و غرور غرب را بیشتر از هرجا .اکنون حکومت امریکا متهم است به خوشبینی و غرور و
تعصبکاذبدرمصوندانستناینکشورازبالیکرونا.حاالچندینهفتهدستبهدستکردندولتترامپ،فقیرترین
قشر مردم این کشور به قتلگاه کرونا برده شده است و خبرها از کمبودهای پزشکی در این کشور حیرتانگیز است.
در اروپا کش�ورهایی با یکپانزدهم جمعیت ایران می روند تا رکورد کشتهها و مبتالیان را بشکنند و کشورهایی با
جمعیت در حدود ایران مثل انگلیس ،فرانسه ،ایتالیا ،اسپانیا و آلمان ،خوشبینانهترین برآوردهایشان صدها هزار
کشته و فروپاشی اتحادیه اروپا و اقتصاد کشورهاست

در ایران علاوه بر گروهه�اي جهادي ،گروهه�اي محلي،
استاني و ملي بس�يج هم با تمام توان و بيش�تر از پيش به
مقابله با كرونا برخاستهاند؛ از ضدعفونيكردن معابر گرفته
تا س�اخت ماس�ك و لباس مخصوص و تهيه ارزاق مناسب
براي مقابله با كرونا و حتي ساخت دستگاههايي براي بهتر
و سريعتر ضدعفونيكردن معابر | صفحه 3

هشدار تجزیه اتحادیه اروپا تشدید شد

لرزشگسلهای اروپا از زلزلهکرونا
صفحه 11

حشدالشعبی:امریکا دست از پا خطا کند
پایگاههایش را خاکستر میکنیم

سردار باقری :كوچكترين تهدید امریکا علیه ايران با شديدترين پاسخ مواجه ميشود

«جهشتوليد» و تفاوت آن با «رونق توليد»

صفحات11,2

سرمقاله  /حسن رشوند

صفحه 2

معصومیت از دست رفته
«پایتخت»!

مجموعه«پایتخت»برایبهترشدن بهتقویتتیمنویسندگی
و بهره بردن از کارشناس�ان حوزه فرهنگ عمومی در کنار
نویسندگانش نیاز دارد | صفحه12

جزئيات كارت اعتباري
 2ميليونتوماني
اقشار آسيبپذير
صفحه 4

