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در اســام و بــه ویــژه آییــن تشــیع بــه نــوروز 
بــه عنــوان روزی خجســته نگاه شــده اســت و بر 
گرامــی داشــتن آن تأکید شــده اســت. از دیدگاه 
شــیعه، نــوروز روز ظهــور امــام زمــان اســت. در 

حدیثــی از امــام صــادق آمــده اســت:
»روز نــوروز همــان روزی اســت کــه خداونــد 
در آن از بندگانــش پیمــان گرفــت کــه او را 
ــریک او  ــزی را ش ــچ چی ــد و هی ــتش کنن پرس
ــش  ــران و اولیای ــه پیامب ــه ب ــن ک ــد و ای ندانن
ایمــان بیاورنــد و آن نخســتین روزی اســت 
ــای  ــرده، و باده ــوع ک ــید در آن طل ــه خورش ک
ــا و  ــده اســت و گل ه ــده در آن وزی ــاردار کنن ب
شــکوفه های زمیــن آفریــده شــده اســت. و 
ــوه  ــه ک ــوح )ع( ب ــتی ن ــه کش ــت ک آن روزیس
ــه  ــت ک ــت. و آن روزی اس ــرار گرف ــودی ق ج
ــرس مــرگ از خانه هــای  در آن قومــی کــه از ت
خــود بیــرون آمدنــد و آن هــا هزارهــا نفــر بودند 
ــپس آن  ــد و س ــا را بمیران ــد آن ه ــس خداون پ
ــت  ــرد. و آن روزیس ــده ک ــن روز زن ــا را در ای ه
ــد. و  ــرود آم ــر )ص( ف ــر پیامب ــل ب ــه جبرئی ک
آن همــان روزیســت کــه ابراهیــم)ع( بــت هــای 
ــان روزیســت  ــوم خــود را شکســت. و آن هم ق
کــه پیغمبــر خــدا، امیرالمومنیــن علــی )ع( را بر 
دوش خــود ســوار کــرد تــا بــت هــای قریــش را 
از بــاالی خانــه خــدا بــه پائیــن انداخــت و آن ها 

ــرد« را خــرد ک
ــهای  ــن ارزش ــام ارزنده  تری ــگ اس در فرهن
ــازی  ــه  س ــق زمین ــی از طری ــانی و اخاق انس
فرهنگــی در جهــت رشــد و ارتقای بشــر بــه کار 
گرفتــه می شــود و جامعــه امــروز ایــران، در پرتو 
فرهنــگ اصیــل اســامی و در پرتــو تدابیــر مقام 
ــی  ــرفت و ترق ــت پیش ــری در جه ــم رهب معظ

ــر می  گشــاید. ــه ســوی اوج کمــال پَ کشــور ب
بــه  رســیدن  داشــت  توجــه  بایــد 
دســتاورد های مهــم در ابعــاد مختلــف اقتصادی، 
فرهنگــی  بــه پشــتوانه مدیریــت ســازمان یافتــه 
امــکان پذیــر خواهــد بــود و در نهایــت رســیدن 
بــه موفقیــت در ارکان مختلــف اجتمــاع فراهــم 
می  شــود پــس بایــد اذعــان داشــت ایــن اقتــدار 
فرهنگــی و اقتصــادی از طریــق قطــع وابســتگی 
، بینــش صحیــح سیاســی و اجتماعــی، تدبیــر، 

ــر  ــکان پذی ــادی ام ــت جه ــجاعت و مدیری ش
اســت.

کشــور عزیــز مــا ایــران از معــدود مناطقــی 
اســت که بــه دلیــل غنــای اقتصــادی و فرهنگی 
خــود زمینــه مســاعد بــرای اســتقال واقعــی و 
رســیدن بــه مرزهــای اقتــدار در جهــان امــروز را 
داراســت و بــا مدیریــت شایســته ، وحــدت کلمه 
، چشــم پوشــی از اتــکا بــه قدرت هــای خارجــی 
ــی ، مراحــل  ــوان داخل ــرو و ت ــه نی و تمســک ب
ــد  ــریع خواه ــرفت در آن تس ــه پیش ــیدن ب رس

. گشت
ــزم و اراده و  ــا ع ــتی ب ــردان بایس ــت م دول
مدیریــت ارزش نگر، آحــاد جامعه را در راســتای 
تحقــق اهــداف متعالــی نظــام و رهبــری بســیج 
نماینــد  و بــه راســتی رســیدن بــه چنیــن قلــه 
ســرفرازی و بالندگــی ، کاری ســخت و دشــوار 
اســت و عــزم و هّمــت ملــی و مدیریــت جهــادی 

می  طلبــد.
- رهبــر معظــم انقــاب بــه تعبیــر گذشــته 
خــود دربــاره فرهنــگ اشــاره کردنــد کــه 
فرهنــگ ماننــد هواســت و اگــر ایــن هــوا پــاک 
ــر  ــت و اگ ــد داش ــت خواه ــرات مثب ــد ثم باش
ــر آلودگــی را خواهــد  ــوده باشــد همــان تاثی آل
ــت  ــر اهمی ــی ب ــد فراوان ــان تاکی ــت. ایش داش
ــی و  ــوالت اجتماع ــیاری از مق ــگ در بس فرهن
مشــکات بــه صــورت مصداقــی اشــاره کردنــد 
کــه اگــر جهــت گیــری فرهنگــی غلــط باشــد 
ــه همــان باهایــی مبتــا خواهیــم شــد کــه  ب
ــه همــان  ــواده ب ــران کننــده خان کشــورهای وی

ــت. ــم داش ــار خواهی ــت دچ سرنوش
تمرکــز دشــمنان بــر فرهنــگ بیش از ســایر 
نقــاط اســت و آن هــم بــه خاطــر تاثیــر فــراوان 
فرهنــگ اســت. هــدف آنــان نیــز ایمــان و بــاور 
ــد  ــم بای ــردم اســت و مســئوالن فرهنگــی ه م
مراقــب رخنــه هــای فرهنگــی باشــند. ایشــان 
تاکیــد کردنــد کــه همــه ایــرادات فرهنگــی بــه 
خاطــر بیگانــگان نیســت و خــود ما و مســئوالن 

هــم مقصــر هســتیم.
-اگــر حماســه اقتصــادی مــی خواهیــم کــه 
تولیــد رقابــت کنــد و تقویــت شــود و نیازهــای 
ــر  ــم. اگ ــد کنی ــان تولی ــا خودم کشــور را عمدت

اقتصــاد مقاومتــی مــی خواهیــم کــه درون 
گــرا باشــیم وتولیــد و اشــتغال داخلــی تقویــت 
ــش  ــرون گــرا باشــیم کــه انتقــال دان شــود و ب
فنــی و صــادرات داشــته باشــیم و جایــگاه ایــران 
ــی و کاالی  ــول مل ــود و پ ــت ش ــان تقوی درجه
ایرانــی ســهم تجــارت ایــران را در جایــگاه خــود 
ــد  ــه چن ــد توجــه داشــته باشــیم ک باشــد، بای
ــاش  ــد کار و ت ــت و بای ــان الزم اس ــال زم س
ــته  ــش داش ــالی کار و کوش ــد س ــم و چن کنی
ــا  ــم ت ــت کنی ــی را تقوی ــد مل ــیم و تولی باش
نتایــج آن را بــه تدریج شــاهد باشــیم و حماســه 
ــد و شــاهد شــاخص  اقتصــادی نیــز تحقــق یاب
هــا و متغیرهــا و احیــای اقتصــاد و ســاختارآن و 
ســاماندهی نهادهــای اقتصــادی باشــیم و ثــروت 

ملــی نیــز تقویــت شــود.
بایــد دو نکتــه را در جهــت قــوت بیشــتر این 

پیونــد مدنظر داشــت:
نکتــه ی اول اینکــه الزم اســت تــا عــزم ملــی 
و مدیریــت جهــادی را از آنچــه کــه هســت بــه 
ــن دو  ــد ای ــانیم و پیون ــری برس ــای فرات قله ه
را محکم تــر و کاربردی تــر از حــال بســازیم. 
ــن  ــت ای ــر اس ــا مهمت ــه گوی ــه ی دوم ک و نکت
اســت کــه بــرای بهتــر شــدن همــه ی آنچیــزی 
کــه تــا بــه حــال گفتیــم، احتیــاج بــه حلقــه ی 
واســطه،  حلقــه ی  ایــن  کــه  واسطی ســت 

ــگان کشــور اســت. نخب
نخبــگان هوشــیار و فعــال که رصــد کننده ی 
شــرایط کشــور هســتند، منتقــد نقایــص حضور 
مردمــی و فعالیت هــای مدیریتــی هســتند، 
تعیین کننــده ی کیفیــت حضــور گروه هــای 
گوناگــون هســتند، ارائــه دهنــده ی راهکارهــای 
عملــی بــرای بخش هــای فرهنگــی و اقتصــادی 
هســتند. و در کام آخــر، عامــل پیونــد قوی تــر 
ــده ی  ــوده و پوشــش دهن ــردم و مســئولین ب م
فعالیت هــا و مکان هایــی بایــد باشــند کــه 
شــاید از دیــد مــردم و مســئولین دور مانــده یــا 

توانایــی حضــور در آنجــا را ندارنــد.
ــمندانه و  ــذاری هوش ــا نامگ ــت ب ــد اس امی
ــاد و  ــال »اقتص ــام س ــه ن ــال 93 ب ــه س حکیمان
ــادی«،  ــت جه ــی و مدیریّ ــزم ملّ ــا ع ــگ ب فرهن
ــی و  ــئولین فرهنگ ــوص مس ــه خص ــردم و ب م
اقتصــادی ایــن مطالبــه بــر حــق مقــام عظمــای 
والیــت را در عرصــه عمــل تحقــق بخشــند و در 
پایــان امســال، شــاهد رضایتمندی ایشــان در هر 
ــگ باشــیم . انشــاءا... دو عرصــه اقتصــاد و فرهن

کاش تا آخر این لحظه بیایی موال
سال را از کف غم ها بربایی موال

آرزوهای قشنگی ست درون دل مان
مثال از رخ خود پرده گشایی موال

بسم   اهلل الّرحمن الّرحیم
یــا مقلـّـب القلــوب و االبصــار، یــا مدبـّـر اللّیــل و 
الّنهــار، یــا محــّول الحــول و االحــوال، حــّول حالنــا 

الــی احســن الحــال.
ــا و  ــا و بعله ــة و ابیه ــی فاطم ــّل عل ــّم ص اللّه

بنیهــا.
اللّهــّم کن لولّیــک الحّجة بن الحســن صلواتک 
علیــه و علــی ابائه فی هذه الّســاعة و فی کّل ســاعة 
ولّیــا و حافظــا و قائــدا و ناصــرا و دلیــا و عینا حّتی 

تســکنه ارضــک طوعــا و تمّتعه فیهــا طویا.
ــه و  ــن اعوان ــا م ــه و اجعلن ــل فرج ــّم عّج اللّه

ــیعته. ــاره و ش انص
فــرا رســیدن ســال نــو را تبریک عــرض میکنم 
بــه همه ی هم میهنــان عزیزمان و یکایــک ایرانیان 
در سراســر کشــور و در هــر نقطهــای از جهــان کــه 
زندگــی میکنند. مخصوصــاً تبریک عــرض میکنم 
بــه خانواده هــای معّظــم شــهیدان، بــه جانبــازان، 
ــه همــه ی کســانی کــه در  ــه همسران شــان و ب ب
راه اســام و ایــران مجاهدتــی کردهانــد و میکنند و 
بــار زحمتــی را بــر دوش کشــیده اند و  مي کشــند.  
ــه  ــوروز را ب ــم ن ــرض میکن ــک ع ــن تبری همچنی
همــه ی ملّت هایــی کــه نــوروز را گرامــی میدارند و 

بــرای آن ارج و احترامــی قائلنــد.
امســال فــرا رســیدن ســال نــو مصــادف اســت 
ــوی  ــود شــهادت بان ــه و مراســم یادب ــا دو فاطمّی ب
بــزرگ جهــان اســام صّدیقــه ی کبری )ســام اهلل 
علیهــا(. ایــن تقــارن موجــب میشــود کــه ملـّـت ما 
انشــاءاهلل بتواننــد از بــرکات انوار فاطمــی بهره ببرند 
و خــود را در شــعاع تعالیــم آن بزرگــوار قــرار بدهند 
و خــود را منــّور کننــد بــه انــوار هدایــت الهــی کــه 
بــه وســیله ی فاطمــه ی زهــرا )ســام اهلل علیهــا( 
و خانــدان پیغمبــر بــه همــه ی مــردم عالــم اهــدا 

شــده اســت.
گذشــِت ســالها و تبادل ســالهای گوناگون برای 
مــا باید موجــب تجربه و بصیرت باشــد؛ از گذشــته 
درس بگیریــم و بــه آینــده بــا چشــم بــاز و دل آگاه 
نظــر کنیــم و بــرای آینــده تصمیــم بگیریم. مــن از 
خداونــد متعــال درخواســت میکنــم که بــه همه ی 
ایرانیــان عزیــز مــا در ایــن ســال جدیــد، تن ســالم، 
ــی و  ــش روح ــی، آرام ــت روان ــاداب، امنّی روح ش
ــد. و  ــی و ســعادت مرحمــت کن پیشــرفت و تعال
امیــدوارم خداونــد متعــال بــه جوانــان مــا نشــاط و 
ــت و اراده و  ــا هّم ــان م ــردان و زن ــه م ــی، و ب پویای
عــزم مســتحکم و درســت، بــرای پیمــودن راههای 
پرافتخــار، و به کودکان ما خرســندی و تندرســتی، 
ــه خانواده هــای مــا امنّیــت و محّبــت و الفــت  و ب
عنایــت کنــد. آنچــه بــر عهــده ی مــا اســت، نــگاه 
بــه گذشــته بــرای عبرت گیــری و نــگاه بــه آینــده 

ــری اســت. ــزی و تصمیم گی ــرای برنامه ری ب
ســالی کــه گذشــت، اعام شــده بــود که ســال 
)حماســه ی سیاســی و حماســه اقتصــادی( اســت. 
حماســه ی سیاســی بحمــداهلل در عرصه هــای 
مختلــف بــه بهتریــن وجهــی صــورت گرفــت؛ هم 
در انتخابــات، هــم در راهپیمایی هــای بــزرگ، هــم 
حضــور مــردم در عرصه هــای مختلــف و فّعالّیت ها 
ــوی  ــئوالن و از س ــوی مس ــه از س ــهایی ک و تاش
مــردم در طــول ســال انجــام گرفــت. ســال تبــادل 
دولت هــا و دست به دست شــدن قــدرت بــود؛ 
و ایــن کار بــا آرامــش، بــا نهایــت امنّیــت در کشــور 
انجــام گرفــت و بحمــداهلل یــک حلقــه ی جدیــد از 
سلســله ی طوالنــی مدیریـّـت کشــور پدیــد آمــد.

 در بــاب حماســه ی اقتصــادی کاری کــه بایــد 
ــد،  ــاق بیفت ــه اتّف ــود ک ــع ب ــرد و توّق ــام بگی انج
ــه  ــت ک ــام گرف ــی انج ــاد. تاش های ــاق نیفت اتّف

مــورد ســپاس اســت، ولــی کار بزرگــی کــه بایــد 
در زمینهــی حماســه ی اقتصــادی انجــام بگیــرد، 
همچنــان در پیــش روی مــا اســت و مــا موّظفیــم 
کــه ایــن حماســه را بــه وجــود بیاوریــم. مســئله ی 
اساســِی اقتصــاد بــرای کشــور مــا و ملّــت مــا یــک 
مســئله ی مهــم اســت؛ در اواخر ســال 92 بحمداهلل 
یــک زیرســاخت فکــری و نظــری برای حماســه ی 
اقتصــادی بــه وجــود آمــد؛ سیاســت های )اقتصــاد 
مقاومتــی( اعــام شــد و زمینــه آمــاده اســت بــرای 
ــاب انجــام  ــن ب ــاش الزم در ای ــه انشــاءاهلل ت اینک

بگیرد.
ــن  ــر ای ــه نظ ــه ب ــال 93 آنچ ــه س ــگاه ب در ن
حقیــر مهم تــر از همــه اســت، دو مســئله اســت: 
یــک مســئله همیــن مســئله ی اقتصــاد و دیگری 
مســئله ی فرهنــگ اســت. در هر دو عرصــه و در هر 
دو زمینــه توّقعــی که وجــود دارد، تاش مشــترکی 
اســت میان مســئوالن کشــور و آحــاد مــردم. آنچه 
ــورد  ــده م ــازندگی آین ــی و س ــای زندگ ــرای بن ب
انتظــار اســت، بــدون مشــارکت مــردم تحّقق پذیــر 
نیســت. بنابرایــن عــاوه بر مدیریّتی که مســئولین 
بایــد انجــام بدهند، حضــور مــردم در هــر دو عرصه 
الزم و ضــروری اســت؛ هــم عرصــه ی اقتصــاد، هــم 
عرصــه ی فرهنــگ. بــدون حضــور مــردم کار پیش 
نخواهــد رفــت و مقصود تحّقــق پیدا نخواهــد کرد. 
ــا اراده و  ــی ب ــون مردم ــای گوناگ ــردم در گروه ه م
عــزم راســخ ملّــی میتواننــد نقش آفرینــی کننــد. 
مســئولین هم بــرای اینکه بتوانند کار را به درســتی 
پیــش ببرنــد، احتیــاج بــه پشــتیبانی مــردم دارند. 
آنهــا هــم بایســتی بــا تــوّکل بــه خــدای متعــال و 
بــا اســتمداد از توفیقــات و تأییــدات الهــی و کمک 
مردمــی، مجاهدانــه وارد میــدان عمــل بشــوند؛ هم 
در زمینهــی اقتصــاد و هــم در زمینهــی فرهنــگ. 
مــن ان شــاءاهلل توضیــح همهــی ایــن مــوارد را در 
ســخنرانی روز جمعــه به عــرض ملّت ایــران خواهم 
رســاند. لــذا بــه گمــان مــن آنچــه در ایــن ســال 
جدیــد پیــش رو داریــم، عبــارت اســت از اقتصادی 
کــه بــه کمــک مســئوالن و مــردم شــکوفایی پیدا 
کنــد، و فرهنگــی کــه بــا هّمــت مســئوالن و مردم 
بتوانــد ســمت و ســوی حرکــت بــزرگ کشــور ما و 
ملـّـت مــا را معّیــن کند. لــذا من شــعار امســال را و 

نــام امســال را ایــن قــرار دادم:
ــت  ــی و مدیریّ ــا عــزم ملّ اقتصــاد و فرهنــگ ب

ــادی. جه
امیدواریــم خداونــد متعــال کمــک کنــد هــم 
بــه آحــاد مــردم، هــم بــه مســئولین محتــرم کــه 
بتواننــد وظایــف خودشــان را در ایــن زمینــه انجــام 
بدهنــد؛ و قلب مقــدس ولّیعصــر )ارواحنافــداه( را از 
مــا شــاد کنــد و روح مطّهر امــام بزرگوار و شــهدای 

عزیــز را از مــا راضــی و خشــنود فرمایــد.
والّسام علیکم و رحمةاهلل و برکاته

سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی
پیام نوروزی رهبر انقالب  

بیانات نگاه ماه
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی 
سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و 

صحبه المنتجبین
السالم علیِک یا فاطمه یا بنت رسول اهلل 

یا سیدة نساء العالمین
نــوروِز فرخنــده، آغــاز ســال 1393 را 
ــران تبریــک  ــز ای ــه همــه آحــاد ملــت عزی ب
ــه  ــاً ب ــم؛ مخصوص ــرض می کن ــت ع و تهنی
ــواده  ــار خان ــون در کن ــه اکن ــی ک آن عزیزان
ــادی  ــوروزی و ش ــفره ن ــار س ــود و در کن خ
ــل  ــه دلی ــه ب ــی ک ــه آنهای ــد. ب حضــور ندارن
ــواده شــان  ــار خان ــردم در کن ــه م خدمــت ب
ــم و  نیســتند، خســته نباشــید عــرض می کن
بــرای آنهایــی هــم کــه بــه دالیلــی در کنــار 
خانــه و خانــواده خــود نیســتند، آرزوی رفــع 

مشــکل می کنــم.
ــواده عزیــز شــهدا،  ــه خان تبریــک ویــژه ب
ــه همــه  ــن ب ــران. همچنی ــازان و ایثارگ جانب
ــه و  ــن منطق ــه در ای ــل و اقوامــی هــم ک مل
ــد  ــوروز را گرامــی می دارن در هــر جــا کــه ن

ــم. ــرض می کن ــت ع ــک و تهنی تبری
بهار اعتدال و میانه روی اســت

کینه هــا، کدورت هــا و کبرهــا را کنــار 
ــر و  ــگاه مه ــا ن ــم ب ــه ه ــه ب ــم و هم بگذاری

ــم. ــت بنگری محب
بهــار بــه معنــای روزی اســت کــه دیگــر 
خبــری  زمســتان  جانســوز  ســرمای  از 
ــا  ــوزان و طاقت فرس ــای س ــت و از گرم نیس

ــدال و  ــار اعت ــس به ــت؛ پ ــری نیس ــم خب ه
ــاز  میانــه روی اســت و ملــت مــا هــم از دیرب

ــت. ــوده اس ــدال ب ــیر اعت در مس
ســالی کــه گذشــت،  بــا حماســه های 
ــخ  ــه تاری ــود ک ــراه ب ــزرگ هم ــم و ب عظی
ــردم  ــرد. م ــد ب ــاد نخواه ــز آن را از ی هرگ
پــای  زندگــی،  در  مشــکات  به رغــم 
صنــدوق آراء آمدنــد و همــه، فــارغ از آن 
ــد  ــه امی ــد، ب ــه کســی رأی دادن ــه چ ــه ب ک

دادنــد. رأی 
ــز  ــردم عزی ــت، م ــه گذش ــالی ک در س
ــازه  ــم اج ــده و همکاران ــن بن ــه ای ــران ب ای
ــم  ــار می کن ــون افتخ ــد و اکن ــت دادن خدم
ــازه  ــما اج ــادی ش ــفره ش ــار س ــه در کن ک

ــور دارم. حض
ــن  ــت ای ــه از فعالی ــی ک ــت ماه در هف
بــا  بزرگــی  قدم هــای  گذشــته،  دولــت 
شــده  برداشــته  مــردم  شــما  حمایــت 
فضــای  ایجــاد  آن،  مهمتریــن  اســت؛ 
تحــرک  و  نشــاط  همدلــی،  آرامــش، 
عزیــز  ایــراِن  ســربلندی  بــرای  بیشــتر 
و  زادگاه  اســت کــه  توســعه کشــوری  و 

ماســت. همــه  محبــوب 
ســال جــاری اقدامــات جــّدی تــری 
خواهیــم  تــورم  رشــد  کاهــش  بــرای 

داشــت
بســیار خوشــحالم بــه عــرض ملــت ایــران 
برســانم کــه در زمینــه اقتصــادی دولــت 

ــا کمــک کارشناســان و کاردانــان  توانســت ب
و متخصصــان، ســرعت تــورم را مهــار کنــد؛ 
ــان بهمــن، در هــر ماهــی  ــا پای ــاه ت از مهرم
از  تــورم  رشــد  می کنیــم  ماحظــه  کــه 
ــت؛  ــوده اس ــر ب ــد کمت ــک درص ــط ی متوس
گاهــی 1.2 دهــم، گاهــی نیــم درصــد و 
تــورم  رشــد  امسال]ســال92[  بهمــن  در 
از نیــم درصــد هــم کمتــر بــوده اســت؛ 
ــم  ــر بخواهی ــد. اگ ــم درص ــار ده ــی چه یعن
ــا بهمــن ســال گذشته]ســال91[ مقایســه  ب
ــک  ــورم در ی ــم ت ــع رق ــه آن موق ــم ک کنی
مــاه 5.3 دهــم بــوده، بــه ایــن معناســت کــه 
ــه  ــبت ب ــال91[ نس ــن پارسال]س ــورم بهم ت
امســال ]ســال92[ ، 13 برابــر بــوده اســت و 
امسال]ســال92[ بــه یــک ســیزدهم کاهــش 
ســال  در  همچنــان  اســت.  کــرده  پیــدا 
ــرای  ــه ای ب ــات مجدان آینده]ســال93[ اقدام

ــت. ــم داش ــورم خواهی ــد ت ــش رش کاه
ــوع  ــا در موض ــم م ــأله مه ــن مس همچنی
ــق  ــروع رون ــود و ش ــا رک ــارزه ب ــاد، مب اقتص
اقتصــادی اســت. ســال آینده]ســال93[، 
ــود و در  ــد ب ــادی خواه ــق اقتص ــاِل رون س
و  رشــد  شــاهد  اقتصــادی،  رونــق  کنــار 
شــکوفایی صنعــت، کشــاورزی و بخش هــای 

ــود. ــم ب ــاد خواهی ــات در اقتص خدم
در ســالی کــه گذشــت، تــاش کردیــم در 
بــازار کاال، طــا، ســکه، ارز و بــورس آرامــش 
ــدید  ــانات ش ــری از نوس ــد و خب ــم باش حاک
نباشــد. ایــن آرامــش را در ســال جــاری 

ــم داد. ــه خواهی ادام
زمینــه  در  جدیــد  ســال  همچنیــن 
مثبــت  تحــول  شــاهد  کشــاورزی 
در  را  آن  آثــار  اکنــون  و  بــود  خواهیــم 
می کنیــم.  مشــاهده  کشــاورزی  بخــش 
همــه  از  می دانــم  الزم  اینجــا  در 
کارآفرینــان،  کشــاورزان،  روســتائیان، 
کارمنــدان،   کســبه،  صنعتگــران، 
و  دانشــجویان،  دانش آمــوزان  کارگــران، 
ــه  ــان، ب ــژه جوان ــه وی ــردان و ب ــان و م زن
خاطرحمایتشــان از برنامه هــای خودشــان 
امیــد-  و  تدبیــر  دولــت  برنامه هــای   -

کنــم. سپاســگزاری  و  تشــکر 
امــروز صــدای ملــت ایــران در دنیــا 

بهتــر شــنیده مــی شــود

تالش دولت برای زندگی راحت تر و نگرانی کمتر مردم است
پیام نوروزی رئیس جمهور

سیاســت پیام نوروزی زمینــه  در  گذشــته  ســال 
برداشــته  مهمــی  بســیار  قــدم  خارجــی 
ــت.  ــد یاف ــه خواه ــم ادام ــال ه ــد و امس ش
ــام  ــه ن ــه ب ــکلی ک ــاره مش ــتیم درب توانس
بــه  کــه  تحریمــی  و  هســته ای  پرونــده 
ــد،  ــاروا علیــه ملــت مــا وضــع کــرده بودن ن
ــی  ــه توافق ــز، ب ــدم موفقیت آمی ــن ق در اولی
ــم و در  ــدا کنی ــت پی ــدت دس ــو کوتاه م ول
واقــع، اّرابــه تحریــم را متوقــف کردیــم؛ 
یافــت و در  ادامــه خواهــد  ایــن مســیر 
ســال جــاری امیدواریــم بتوانیــم بــه توافــق 

ــم. ــت یابی ــی دس نهای
ــوری  ــره جمه در سیاســت خارجــی، چه

ــه  ــران در صحن ــامی ای اس
ــی کامــًا عــوض شــده  جهان
اســت. امــروز چهــره واقعــی 
بــرای  بــزرگ  ملــت  ایــن 
نمایــان  بیشــتر  جهانیــان 
می بینیــم  و  اســت  شــده 
ــا  ــت در دنی ــدای مل ــه ص ک
می شــود.  شــنیده  بهتــر 
آمدهــای  و  رفــت   شــاهد 
در  اقتصــادی  و  سیاســی 
رشــد  و  توســعه  مســیر 
ــال  ــتیم و در س ــور هس کش
آن  شــاهد  نیــز  جــاری 

خواهیــم بــود.
ــرای  ــی ب ــت غذای ــان و امنی ــت، درم دول
ــت  ــوان دو سیاس ــه عن ــروم را ب ــار مح اقش

ــرد. ــد ک ــال خواه در ســال جــاری دنب
بــه طــور کلــی، وضعیــت درمــان کشــور 
و ســامت و بیمــه درمانــی بــه نفــع مــردم 
ــردم در  ــت. م ــد یاف ــت خواه ــول مثب تح
ــری در  ــده شــاهد اوضــاع بهت ــای آین ماه ه
ــان  ــان و فرزندانش ــامت خودش ــیر س مس

ــود. ــد ب خواهن
ــت  ــن اس ــت ای ــن دول ــاش ای ــه ت هم
نگرانــی  راحت تــر،  زندگــی  مــردم  کــه 
و  کشــور  آینــده  بــه  نســبت  و  کمتــر 

باشــند. مطمئن تــر  فرزندانشــان 
ــه  ــدم دوم در زمین ــاری ق ــال ج در س
خواهــد  برداشــته  یارانه هــا  هدفمنــدی 
ــم  ــان می ده ــه اطمین ــن زمین ــد و در ای ش
کمــک  از  جامعــه  محــروِم  اقشــار  کــه 

شــد؛  خواهنــد  برخــوردار  بیشــتری 
ــروم  ــار مح ــی اقش ــت غذای ــاً امنی مخصوص
جامعــه مــورد توجــه ویــژه دولــت خواهــد 

ــود. ب
از  دروغ  و  تنــدی  بداخاقــی،  بایــد 

بربنــدد رخــت  جامعــه 
فرهنگــی  و  داخلــی  مســأله سیاســت 
ــت دارد.  ــیار اهمی ــت بس ــن دول ــرای ای ب
ــم  ــا حاک ــه م ــم اخــاق در جامع می خواهی
شــود و تندی هــا و افراط هــا رخــت بــر 
بنــدد. در یــک جامعــه اســامی، محمــدی، 
ــرا  ــت و افت ــد تهم ــی، نبای ــوی و فاطم عل
ــد  ــد؛ بای ــته باش ــی داش ــای پای و دروغ ج

ــه  ــای جامع ــه از فض ــرای همیش ــنام ب دش
همــان  پیــرو  مــا  بربنــدد؛  رخــت  مــا 
ــی  ــد حت ــر می کن ــا ام ــه م ــه ب ــم ک قرآنی
روا  دشــنام  و  َســبُّ  کّفــار،  بــه  نســبت 

ــم. نداری
ــان  ــا یادم ــت، ام ــه اس ــق هم ــاد ح انتق
ــا  ــوزانه ب ــرم و دلس ــاِن ن ــا زب ــه ب ــد ک باش
ــه انســجام  هــم ســخن بگوییــم. مــا نیــاز ب
ــه  ــت ب ــه دس ــر هم ــم. اگ ــدت داری و وح
ــا  ــه م ــای جامع ــم، گل ه ــم ندهی ــت ه دس
ــکفته  ــی ش ــر ُگل ــد. اگ ــد ش ــکفته نخواه ش
و  آب  هماهنگــی  ســایه  در  می شــود، 
خــاک و نــور اســت؛ اگــر ایــن ســه بــا هــم 
ــی  ــود و ُگل ــد ب ــبزه ای نخواه ــند، س نباش

ــد. ــد ش ــکفته نخواه ش
همــه دســت بــه دســت هــم دهیــم؛ 
هســتیم،  اندیشــه ای  و  فکــر  هــر  دارای 
پــاس  را  اســامی مان  و  ایرانــی   هویــت 

در  را  فرهنــگ  رشــد  فضــای  بداریــم. 
جامعه مــان بوجــود بیاوریــم. ایــن دولــت بــه 
مــردم اطمینــان مــی دهــد کــه دو چنــدان 
بــرای بهبــود معیشــت مــردم، تعالــی اخــاق 
ــای  ــی، قدم ه ــیب های اجتماع ــش آس و کاه
مجدانــه ای را در ســال جــاری برخواهــد 

ــت. داش
ــور  ــی درکش ــت و مهربان ــای صمیمی فض

ــد ــش باش ــش از پی بی
ــر  ــز کوث ــر دل انگی ــا عط ــوروز امســال ب ن
تــوأم اســت. همــه مــا از ایــن فضــای معّطــر 
بــه خانــدان  را  و خــود  اســتفاده کنیــم 
ــا و  ــاعاِت دع ــم؛ س ــر کنی ــالت نزدیک ت رس
ــت؛  ــه خداس ــه ب ــاعات توج س
نزدیک تــر  خــدا  بــه  قلب هــا 
ــد  شــده اســت. همــه مــردم بای
خداونــد  بــه  کننــد  تــاش 
راِه  و  مجیــد  قــرآن  متعــال، 
و  شــوند  نزدیک تــر  حــق 
ــرادری و  ــت و ب ــای صمیمی فض
ــن کشــور بیــش  ــی در ای مهربان

از پیــش حاکــم شــود.
در پایــان، درود و ســام و 
تحّیتــم بــر انبیــاء ، اولیــاء و 
معصومیــن و بــه ویــژه امــام 
کــه  ســام اهلل علیه  هشــتم 
کشــور مــا در پنــاه اوســت و همچنیــن 
ــان،  ــام زم ــر ام ــه محض ــت ب ــام و تحّی س

الفــداه. لــه  ارواحنــا  ولی عصــر 
را  شــهیدان  امــام  و  شــهیدان  یــاد 
ــه  ــد هم ــال جدی ــم و در س ــی می داری گرام
ــاد  ــی اقتص ــت های کل ــرای سیاس ــرای اج ب
ــق بیشــتر کشــور  ــعه و رون ــی و توس مقاومت

ــرد. ــم ک ــاش خواهی ت
ــام  روز و شــب شــادی داشــته باشــید؛ ای
تعطیــات بســیار خــوب باشــد و همــه تاش 
کنیــم بــه محیــط زیســت مان توجــه کنیــم. 
نــوروز آراســتگی اســت. تــاش کنیــم ایــران 
را بیاراییــم و نگذاریــم خــدای ناکــرده ایــراِن 
عزیــز مــا، زمیــن، هــوا، دریــا و تاالب هایــش 

آلودگــی پیــدا کننــد.
شــاد و سربلند باشید

والســام علیکم و رحمه اهلل و برکاته
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معارف دینی باید سرلوحه همه اقدامات 
قرار گیرد

شــما بــا ایــن بــاور در ایــن جلســه 
ــی  ــتای تعال ــا در راس ــد ت ــرکت می کنی ش
بایــد  دینــی  معــارف  و  کنیــد  حرکــت 

گیــرد. قــرار  کار  ســرلوحه 
جلیلــی خاطرنشــان کــرد: 
ــبات  ــامی مناس ــاب اس انق
و  قــرآن  مبنــای  بــر  را 
ــرد،  ــم ک ــت )ع( تنظی اهل بی
ــد و  ــا لبیــک خداون ــردم م م
پیامبــر را پاســخ دادنــد و 
ــاور را در 35 ســال  همیــن ب
همــواره  کردنــد،  تجربــه 
ــوت  ــه دع ــزان ک ــر می ــه ه ب

ــدازه  ــان ان ــه هم ــم ب ــخ دادی ــدا را پاس خ
نیــز حیــات پیــدا کردیــم. هــر میــزان کــه 
ــتر  ــم بیش ــل کردی ــرآن را عم ــده ق ــا وع م
عمــل  میــزان  هــر  و  گرفتیــم  جــواب 
ــرده شــود زندگــی  ــه کار ب ــح بیشــتر ب صال

می شــود. دلنشــین تر 
شــاهد بودیــم بــه هــر انــدازه عمــل 
هــر  دیدنــد؛  را  طیبــه  حیــات  صالــح، 
ــی  ــار مشــاهده نشــد در یک ــن آث ــی ای جای
از بخش هــا کمبــودی داشــتیم، حماســه 

دفــاع مقــدس نیــز یکــی از همیــن میــدان 
ــح  ــان صال ــور ایم ــرای تبل ــتری ب ــا و بس ه

ــود. ب
در  رهبــری  معظــم  مقــام  نماینــده 
بیــان  بــا  ملــی  امنیــت  عالــی  شــورای 
امــروز  محاســبات  از  بســیاری  اینکــه 
روابــط  تئــوری  در  دنیــا 
مطــرح  الملــل  بیــن   
عناصــر  ایــن  می شــود 
و  نداشــته  وجــود  آن  در 
ــی،  ــی، حزب ــات سیاس امکان
امنیتــی و نظامــی در ایــن 
روابــط وجــود دارد امــا ایــن 
ــردم  ــال م ــبات در قب محاس
ــت: در  ــد، گف ــروز نش ــا پی م
جریــان مبــارزه بــرای پیــروزی انقــاب 
ــا  ــد ام ــاه بودن ــدار ش ــه طرف ــامی هم اس
پیــروز شــدند، در  و  اراده کردنــد  ملــت 
ــت  ــا پش ــه قدرت ه ــز هم ــدس نی ــاع مق دف
پشــتیبانی  وی  از  و  بودنــد  صــدام  ســر 
ــت  ــده و مل ــروز نش ــا پی ــا آن ه ــد ام کردن
مــا پیــروز شــد؛ در همیــن حــال بــود 
ــه  ــی ب ــی و غرب ــورهای عرب ــه کش ــه هم ک
در  کــه  کردنــد  اعتــراف  موضــوع  ایــن 
عرصه هــای دیگــر نیــز در مقابــل ملــت 

مــا موفــق نشــدند.
وی گفــت: دانشــمند مصــری گفــت کــه 
ــم  ــا کردی ــد را امض ــرارداد کمپ دیوی ــا ق م
و متحــد آمریــکا شــدیم امــا ایــران مبــارزه 
ــال  ــد از 35 س ــد و بع ــکا را برگزی ــا آمری ب
ــاب  ــواره پرت ــران ماه ــروز ای ــم ام می بینی
ــان  ــکل ن ــان مش ــا همچن ــا م ــد ام می کن
نیــز  آمریکایــی  نویســنده  یــک  داریــم؛ 
کــه  اســت  ایــن  مــا  مشــکل  می گویــد 
ــکا  ــا آمری ــارزه ب ــان داده در مب ــران نش ای
رو  همیــن  از  کــرد،  پیشــرفت  می تــوان 
ــل  ــه عم ــه ب ــزان ک ــر می ــه ه ــم ب می بینی
ــان  ــه هم ــم ب ــواب دادی ــان ج ــح و ایم صال

ــم. ــواب گرفتی ــز ج ــدازه نی ان

گزینه نظامی روی میز در دفاع مقدس 
عملی شد ولی نتیجه نداد

جلیلــی بیــان کــرد: وقتــی اینچنیــن 
اراده ای مــردم داشــته باشــند مانع هایــی 
در  هــم  مــا  امــروز  دارد؛  وجــود  نیــز 
و  داریــم  مانع هایــی  مســیر  ایــن 
کســانی منافع شــان بــه خطــر افتــاده و 
کننــد،  پیشــرفت  ملت هــا  نمی خواهنــد 
ــد  ــکل می دهن ــی را ش ــای مختلف حرکت ه
تــا مانــع از پیشــرفت کشــور شــوند یــا 
روی  نظامــی  گزینــه  می گوینــد  اینکــه 
میــز اســت، در حالــی کــه در هشــت ســال 
ــد  ــی ش ــه عمل ــن گزین ــدس ای ــاع مق دف
ــد،  ــا نتوانســتند کاری انجــام دهن ــا آن ه ام
ــه  هــر آنچــه توانســتند انجــام دادنــد امــا ب

نیافتنــد. موفقیتــی دســت 
اشــاره  بــا  ســخنانش  ادامــه  در  وی 
ــس  ــاون رئی ــن مع ــو بایدی ــخنان ج ــه س ب
جمهــور آمریــکا، گفــت: جوبایدیــن نیــز 
بگیریــم  نتیجــه  نتوانســتیم  می گویــد 
ــه  ــه بلوک ــت ک ــی اس ــئله وقت ــن مس و ای
و  گرفتــه  شــکل  جهــان  در  قــدرت 
آن  نمونــه  کــه  دارد  وجــود  انحصاراتــی 
بایــد  مــا  یــا می گوینــد  وتوســت  حــق 
ســاح داشــته باشــیم امــا بعضــی کشــورها 

باشــند. نبایــد داشــته 
مصحلــت  تشــخیص  مجمــع  عضــو 

ــورای  ــس ش ــس مجل ــی رئی ــی الریجان عل
ــدار  ــاه در دی ــنبه 16 فروردین م ــامی روز ش اس
نــوروزی بــا مدیــران و کارکنــان مجلــس گفــت: 
امیــدوارم در ســال جدید کــه در روزهای نخســت 
آن بــا ایــام فاطمیــه مصــادف بــود رایحــه مکتــب 

فاطمــی موجــب منــور شــدن دلهــا شــود.
ــان  ــا بی رئیــس  مجلــس شــورای اســامی ب
ــی در داخــل  ــات خوب ــه خوشــبختانه اقدام اینک
پارلمان و در ســطح کان کشــور در ســال گذشته 
ــی  ــد کار مهم ــر دو بع ــزود: از ه ــد اف ــام ش انج
ــب  ــوع موج ــن موض ــه ای ــد ک ــامان داده ش س
پیشــرفت کشــور اســت از ایــن رو ســال 92 ســال 
پــرکاری بــرای کشــور بــه ویــژه مجلــس شــورای 
ــال  ــدای س ــه داد: در ابت ــود. وی ادام ــامی ب اس
گذشــته رهبــر معظم انقاب از حماســه سیاســی 
و حماســه اقتصــادی یــاد کردند که خوشــبختانه 
مــردم بــا هوشــیاری در انتخابات شــرکت کــرده و 
حماســه سیاســی را بــه درســتی محقــق کردنــد 
زیــرا حضــور مــردم در انتخابــات در آینــده کشــور 
تاثیرگــذار بــود و حمایــت مــردم باعث شــکوفایی 
کشــور شــد البتــه ایــن دســتاوردها بــرای کشــور 
و مــردم ارزشــمند و مطلــوب بــود امــا عــده ای از 
دشــمنان در برابــر ایــن حرکتهــا ســنگ انــدازی 
کردنــد. الریجانــی بــا اشــاره به تصویــب قطعنامه 
اخیــر پارلمــان اتحادیــه اروپــا در رابطــه بــا حقوق 
بشــر ایــران گفــت: این اقــدام و اظهــار نظــر درباره 
حماســه سیاســی کشــور قطعــا کار ســخیفی بود 
ــد  ــی و ب ــج فهم ــان از ک ــات نش ــن موضوع و ای
ــر  ــی دیگ ــد. از طرف ــراد می ده ــن اف ــی ای فهم
شــاید هــم عــده ای آنهــا را فریــب داده باشــند. 
امــا نبایــد ایــن اظهــارات نادرســت بیــان شــود. 
رئیــس مجلــس ادامــه داد: ایــن اقدامــات بــه ویژه 
اقــدام اخیــر اتحادیــه اروپــا عجیــب نیســت زیــرا 

عــده ای از فتنــه گــران در عرصــه بیــن الملــل به 
دنبــال ایجــاد آشــفتگی هســتند.اما این کشــورها 
خواهنــد دیــد کــه راه ناصوابــی را طــی کرده انــد. 
ــده  ــرح ش ــب مط ــی مطال ــر برخ ــی دیگ از طرف
دربــاره حقــوق بشــر ایــران هــم نســنجیده بــود. 
وی افــزود: خوشــبختانه بعــد از اقدامــات و حرکت 
ــری  ــمت گی ــک س ــت ی ــس و دول ــای مجل ه
روشــنی در کشــور ایجــاد شــد کــه آنهــم توجــه 
ــئله  ــن مس ــرا ای ــود زی ــادی ب ــائل اقتص ــه مس ب
ــور  ــم کش ــت دار و مه ــات اولوی ــی از موضوع یک
اســت . الریجانــی بــا بیــان اینکــه تــورم و بیکاری 
در کشــور شــرایط نامطلوبــی را ایجاد کرده اســت 
تصریــح کــرد: ایــن موضوعات از گذشــته از ســوی 
ــا  ــد ام ــدار داده می ش ــس هش ــدگان مجل نماین
برخــی افــراد و دســتگاهها تلقــی مــی کردنــد که 
مجلــس بــه دنبــال مقابلــه بــا دولــت اســت حــال 
آنکــه مجلس شــورای اســامی وظیفــه حمایت و 

دفــاع از حقــوق ملــت را دارد.
ــود درک درســت در  ــت نب ــه عل ــزود: ب وی اف
موضوعــات اقتصــادی بــه ویــژه هدفمنــد کــردن 
یارانه هــا تولیــد و اشــتغال دچــار مشــکات 
بســیاری شــد کــه اگــر بخــش هــای اجرایــی بــه 
ــون  ــم اکن ــد ه ــه می کردن ــدارها توج ــن هش ای

ــم. ــروز مشــکات در کشــور نبودی شــاهد ب
ــا دارا  ــوری ب ــردم کش ــرا م ــه داد: چ وی ادام
بــودن فرهنــگ فاطمــی بایــد بــا شــرایط ســخت 
ــراز فرهنــگ  ــن موضــوع در ت ــد، ای زندگــی کنن
ــی  ــم ب اســامی نیســت ازطرفیدیگربهطــور حت
قانونــی موجــب بــروز مشــکات در کشــور شــده 
امــا هــم اکنــون خوشــحالیم کــه دولــت جدید به 
دنبــال اجــرای قانــون اســت. همچنین اگــر قواعد 
سیاســی براســاس قانــون انجــام شــود آرامــش در 
ایــن حــوزه و حــوزه اقتصــادی ایجــاد می شــود و 

بــا ایــن رونــد شــرایط بــه میــل مجریــان تغییــر 
نمی کنــد.

وی ادامــه داد: ایــن موضــوع مبنــای عقایــی 
بــود کــه اگــر کشــور دارای نقدینگــی اســت آنــرا 
بــه ســمت تولیــد ارجــاع دهــد تــا بــا این وســیله 
توســعه در کشــور محقــق شــود. از طرفــی دیگــر 
ــن  ــب قوانی ــا تصوی ــیر ب ــن مس ــبختانه ای خوش
مناســب از ســوی مجلــس فراهــم شــده و هــم 
اکنــون تمــام قــوا بــرای تســهیل فضــای کســب 
و کار متحــد هســتند زیــرا همــه از گذشــته 
ــژه در  ــه وی ــرای تحــول در کشــور ب درســهایی ب
حــوزه رونــق اقتصــادی گرفتــه انــد. بنابرایــن در 
ماههــای گذشــته شــاهد هســتیم کــه رویکــرد 
ــن ســمت رهنمــون شــده اســت. ــه ای ــت ب دول

الریجانــی بــا اشــاره بــه نامگــذاری ســال 93 با 
عنــوان اقتصــاد و فرهنــگ بــا مدیریت جهــادی و 
عــزم ملــی از ســوی رهبر معظــم انقــاب تصریح 
کــرد: تمرکــز فرمایشــات معظــم الــه در مشــهد 
ــت  ــر اهمی ــیار پ ــاد بس ــوزه اقتص ــدس در ح مق
بــود و ایشــان آنجــا فرمودنــد کــه تحــول کشــور 
ــد  ــی نیازمن ــد داخل ــادی و تولی ــق اقتص ــه رون ب
ــد  ــم نیازمن ــن موضــوع ه ــق ای ــه تحق اســت ک
بــه فهــم مشــترک و اراده ملــی اســت و قطعــا بــا 
تغییــر مدیریتــی در ســطوح مختلــف انجــام نمی 
شــود.  وی ادامــه داد: هــم ا کنــون تمــام قوانیــن 
ــن  ــود و ای ــی ش ــد اجرای ــت بای ــتان دول در دس
موضــوع مطالبــه مجلس اســت تــا زمینــه حضور 
کارآفرینــان محقــق شــود از طرفی دیگــر با توجه 
بــه میزان بیــکاری در کشــور اگــر زمینــه تولید را 
فراهــم نکنیــم بــه طــور حتــم هیــچ راهــی بــرای 
ــون  ایجــاد اشــتغال نیســت همچنیــن هــم اکن
ــوده و  ــو از جمعیــت ب دســتگاههای دولتــی ممل
بخــش عظیمــی از بودجــه جــاری کشــور صــرف 
ایــن امــور می شــود کــه قطعــا بــا توجــه بــه ایــن 
موضوعــات بایــد بــه بخــش هــای دیگــر توجــه 
ویــژه شــود. وی افــزود: بایــد از ابــزار فرهنــگ برای 
نزدیــک کــردن اراده هــا اســتفاده کــرد تــا اقتصاد 
جهــش پیــدا کنــد زیــرا ایــران دارای منابــع غنی 
و نیــروی انســانی متخصــص اســت از طرفی دیگر 
امیــدوارم امســال ســال پرتحرکــی بــرای تولیــد و 

حرکــت مردمــی اقتصــاد باشــد.
الریجانــی ادامــه داد: یکــی دیگــر از اهــداف و 
کارهــای مهم در ســال 93 مســئله تنقیــح قوانین 
بــه ویــژه در بخــش تولیــد اســت از ایــن رو بخش 
ــت قوانیــن  ــد معاون هــای گوناگــون مجلــس بای
مجلــس را در جهــت ایــن امــور و بهبــود فضــای 
کســب و کار کمــک و همراهــی کننــد از ایــن رو 
امیــدوارم بــا همــت زیــاد مســیر پیــش رو طــی 
شــود تــا بــا تعامل قــوا حماســه اقتصــادی محقق 

شــود.

دکتر علی الریجانی در دیدار نوروزی با کارکنان مجلس

تریبون

اقتصاد مقاومتی موانع پیشرفت کشور را با اتکا به اندیشه 
بسیجی برمی دارد

سعید جلیلی 

دیدگاه

اقتصاد مقاومتی موانع 
پیشرفت کشور را با اتکا بر 
اندیشه بسیجی برمی دارد، 
غربی ها نگران هستند زیرا 

در حوزه هایی که سخت ترین 
تحریم ها را اعمال کردند 
ما بیشترین پیشرفت را 

داشتیم
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کــه شــعار  کــرد: کســانی  بیــان  نظــام 
بــازار آزاد ســر می دهنــد در مقابــل بــا 
صراحــت مناســبات ظالمانــه انجــام داده 
ــت  ــتکبار اس ــگی اس ــق همیش ــن منط و ای
ــد  ــور بای ــداد کش ــن تع ــد ای ــه می گوین ک
تحریــم شــود یــا مــورد حملــه نظامــی 
قــرار گیــرد، آن هــا حتــی بــا متحــدان 

می کننــد. عمــل  اینگونــه  خــود 

بر  ایران توانسته اراده خود را  ملت 
کند تحمیل  آمریکا 

جلیلــی خاطرنشــان کــرد: بعــد از 60 
پایــگاه  می گوینــد  آمریکایی هــا  ســال 

ژاپــن  در  بایــد  مــا 
باشــد، نخســت وزیــر 
مــا  می گویــد  ژاپــن 
کردیــم  اعتماســازی 
قبــول  آمریــکا  امــا 
ذات  ایــن  و  نمی کنــد 
اســتکبار  مناســبات  و 
همــان  بــر  اســت، 
آمریکایی هــا  مبنــا 
را  خــود  منافــع 
می کننــد،  دنبــال 
ملتــی  می بینیــم  امــا 
آموزه هــای  براســاس 
ــبات  ــن مناس ــی ای دین

ملــت  آن  و  شــده  پیــروز  و  شکســته  را 
ــر  ــود را ب ــته اراده خ ــت و توانس ــران اس ای

کنــد. تحمیــل  آن هــا 

امروز، روز قطع رابطه با آمریکا است
ــع  ــروز روز قط ــه ام ــان اینک ــا بی وی ب
ــرد:  ــح ک ــت، تصری ــکا اس ــا آمری ــه ب رابط
گفتنــد  هســته ای  مســئله  در  غربی هــا 
هســته  ای  ایــران  نمی گذاریــم  مــا  کــه 
شــود امــا بــا وجــود تحریم هــا کشــور 
ــد،  ــق ش ــته ای موف ــئله هس ــران در مس ای
نیــز  عرصه هــا  ســایر  در  موضــوع  ایــن 
نمــود پیــدا کــرد و منتهــی بــه آزادی 
ــروزه  ــه ام ــم ک ــد و می بینی ــهر نش خرمش
 8 و  لبنــان  روزه   33 جنــگ  پیــروزی 

ــت. ــده اس ــت آم ــه دس ــزوه ب غ
در  رهبــری  معظــم  مقــام  نماینــده 
افــزود:  ملــی  امنیــت  عالــی  شــورای 
ــل  ــز در مقاب ــرس نی ــرم ت ــا اه ــتکبار ب اس
ملت هــای مقــاوم می ایســتد امــا ملــت 
شــهدا  امیــد  و  بشــارت  پیــام  ایــران 
ــا  ــی رود، ب ــش م ــه پی ــرده و ب را درک ک
ــاد  ــت ایج ــع و زحم ــتبکار مان ــه اس اینک
می کنــد امــا آن هــا نمی تواننــد ضــرری 
ــان  ــرا ایم ــانند زی ــران برس ــت ای ــه مل ب
ــکل  ــا ش ــبات م ــح در مناس ــل صال و عم

گرفتــه اســت.
بیــان  بــا  ســخنانش  ادامــه  در  وی 

مســتکبر  کشــورهای  کــه  مطلــب  ایــن 
ــار  ــه فش ــف از جمل ــای مختل ــا توطئه ه ب
ــه  ــانه ای علی ــگ رس ــا و جن ــی، کودت نظام
می گوینــد  و  می برنــد  هجــوم  کشــورها 
ــد  ــا نباش ــل م ــاب می ــر ب ــی ب ــر انتخاب اگ
ــن موضــوع در  ــت: ای ــم، گف ــا نمی پذیری م
کشــور مصــر و اکرایــن فعلــی نمــود پیــدا 
88 نیــز ایــن مســئله را  کــرده و در فتنــه 

ــدند. ــق نش ــا موف ــد ام ــال کردن دنب
کشــورهای  کــرد:  اظهــار  جلیلــی 
ــه کار  ــود را ب ــوان خ ــام ت ــتکباری تم اس
ــاران آن را  ــران و ی ــت ای ــا مل ــد ت گرفتن
ایــن  نتوانســتند،  امــا  کننــد  تضعیــف 
آمریکاســت  جمهــور  رئیــس  اظهــارات 
ــه ای  ــدرت منطق ــران ق ــد ای ــه می گوی ک

ایــران  کــه  می کنــد  اعتــراف  و  اســت 
ــرده  ــز ک ــت پیشــرفت نی ــر مقاوم ــاوه ب ع

ــت. اس
غرب از تکثیر مدل انقالب اسالمی در 

جهان هراس دارد
وی خاطرنشــان کــرد: آنهــا نمی خواهنــد 
ــی  ــای درون ــر ظرفیت ه ــی ب ــا مبتن ــت م مل
را  کار  ایــن  مــا  امــا  کنــد  پیشــرفت 
ــیم؛  ــم آزاد باش ــون می خواهی ــم چ می کنی
در جهــان  مــدل  ایــن  تکثیــر  از  آن هــا 

ــد. ــراس دارن ه
ــت نظــام  عضــو مجمــع تشــخیص مصحل
ــام  ــته ای تم ــوع هس ــرد: در موض ــار ک اظه
کشــورهای  محاســبات 
هــم  بــه  مســتکبر 
ــا  ــت م ــرا مل ــت زی ریخ
در  را  خــود  نیازهــای 
بــرآورده  بخــش  ایــن 
کــه  زمانــی  کــرد؛ 
درصــد   20 ســوخت 
ــود  ــان ب ــه پای ــز رو ب نی
و 850 هــزار نفــر بــه 
نیــاز  رادیوداروهــا 
داشــتند بــه صراحــت 
کــه  کردیــم  اعــام 
ایــن  بایــد  آژانــس 
تامیــن  را  ســوخت 
ــد  ــوخت را ندادن ــن س ــا ای ــا آن ه ــد ام کن
دنبــال  بــه   88 مهرمــاه  مذاکــرات  در  و 
ــا  ــد، م ــود بودن ــروع خ ــته های نامش خواس
ــن  ــوخت را تامی ــن س ــان ای ــم خودم گفتی
ــد  ــد و گفتن ــد زدن ــا لبخن ــم و آن ه می کنی

کنیــد. درســت  را  آن  و  برویــد 

غرب از تفکری می ترسد که بدون 
ابرقدرت ها می توان پیشرفت کرد

ــت  ــا توانس ــت م ــرد: مل ــان ک ــی بی جلیل
تمــدن اســامی را در دســتور کار قــرار 
دهــد و فیزیکدان هــای مــا کــه طرفــدار 
سکوالریســم هــم نبودنــد ایــن اندیشــه 
ــوخت 20  ــد و س ــیجی را وارد کار کردن بس
ــن و  ــی تامی ــت ریال ــدون دریاف درصــد را ب

تولیــد کردنــد، آن شــهید بزرگوار شــهریاری 
بــود و آن هــا از تفکــری می ترســند کــه 
پیشــرفت  می تــوان  ابرقدرت هــا  بــدون 
کــرد؛ تمــدن جدیــد اســامی در حــال 
ــال  ــز در ح ــرفت ها نی ــوده و پیش ــاد ب ایج

ــت. ــت اس تثبی
پیشــرفت  موانــع  مقاومتــی  اقتصــاد 
کشــور را بــا اتــکا بــر اندیشــه بســیجی 

برمــی دارد
در  رهبــری  معظــم  مقــام  نماینــده 
بخــش  در  ملــی  امنیــت  عالــی  شــورای 
ــه اقتصــاد مقاومتــی  دیگــری از ســخنانش ب
اشــاره کــرد و گفــت: اقتصــاد مقاومتــی 
موانــع پیشــرفت کشــور را بــا اتــکا بــر 
غربی هــا  برمــی دارد،  بســیجی  اندیشــه 

در  زیــرا  هســتند  نگــران 
ــخت ترین  ــه س ــی ک جاهای
ــد  تحریم هــا را اعمــال کردن
ــرفت را  ــترین پیش ــا بیش م
اقتصــاد  امــروز  داشــتیم، 
عملیــات  یــک  مقاومتــی 
کربــای 5  دیگــر اســت 
کــه تمامــی آحــاد ملــت 
شــرکت  آن  در  می تواننــد 
کننــد و موفقیــت کشــور را 

ــد. ــم بزنن رق
جلیلــی تصریــح کــرد: 

قــرار  پیشــرفت  عرصه هــای  در  امــروز 
ــه  ــن عرص ــی بهتری ــاد مقاومت ــم، اقتص داری
ــوع  ــن موض ــت و ای ــی اس ــدت مل ــرای وح ب
بایــد در تمــام مناســبات وجــود داشــته 
باشــد و بنابرایــن همــگان بــه آن توجــه 
کنیــم؛ بایــد ســالیانه 5 هــزار مگابایــت بــرق 
ــش  ــه پی ــعه کشــور ب ــا توس ــم ت ــد کنی تولی
رود؛ نیــروگاه اتمــی بوشــهر بــا یک هــزار 
مگابایــت بــرق در راســتای تامیــن نیازهــای 
نیــز  مجلــس  و  می کنــد  عمــل  کشــور 
ــش  ــتا پی ــن راس ــا در همی ــرده م موظــف ک

ــم. روی
غربی هــا  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
بیخــود  هزینه هــای  مــا  می کننــد  القــاء 
و بی جهــت در بوشــهر می کنیــم، اظهــار 

ــکا  ــه آمری ــت ک ــی اس ــن در حال ــرد: ای ک
امــا  دارد  هســته ای  نیــروگاه   103 خــود 
ــرای ملت هــا هزینــه نابجــا تعریــف  ایــن را ب
ظرفیت هــای  می خواهیــم  اگــر  می کنــد، 
بایــد  اقتصــادی محقــق و موفــق شــوند 
در ســایر عرصه هــای اقتصــادی نیــز بــه 

صــورت جــدی وارد عمــل شــویم.

آمریکا می خواهد با 4 میلیارد دالر 
خواسته های خود را به ما تحمیل کند

ــام  ــت نظ ــع تشــخیص مصحل عضــو مجم
اگــر  می گوینــد  غربی هــا  کــرد:  بیــان 
آزاد  پولتــان  دالر  میلیــارد   4 می خواهیــد 
ــه  ــی ک ــد در حال ــاز بدهی ــد امتی ــود بای ش
ماعــاوه بــر 800 هــزار میلیــارد بودجــه 

ــا  ــتیم، آن ه ــان هس ــاد جه ــه 18 اقتص رتب
می خواهنــد بــا 4 میلیــارد دالر خواســته های 
ــا  ــه م ــی ک ــد، در حال ــل کنن ــود را تحمی خ
ــه ارز  ــاز ب ــازی نی ــت س ــا ظرفی ــم ب می توانی

ــم. ــرف کنی را برط
جلیلــی خاطرنشــان کــرد: مــا 11 میلیارد 
کردیــم  وارد  کشــاورزی  محصــوالت  دالر 
یعنــی  مقاومتــی  اقتصــاد  کــه  درحالــی 
اینکــه از ظرفیت هــا و تنــوع جغرافیایــی 
اســتفاده کنیــم و ایــن 11 میلیــارد دالر 
بــه کشــاورز داخلــی داده شــود، الزمــه ایــن 
موضــوع، عــزم ملــی اســت و دولــت و مــردم 
ــه  ــد ب ــه درآم ــوند، در ادام ــد وارد کار ش بای
دســت آمــده را بایــد بــه خوبــی حفــظ 

ــود. ــل نش ــف و می ــا حی ــرده ت ک

ــدی  ــث هدفمن ــرد: در بح ــار ک وی اظه
یارانــه مــردم همدلــی می کننــد تــا بهتریــن 
اســتفاده را بــرای کشــور رقــم بزننــد، مــردم 
بــه ماننــد حــال کــه وارد عمــل شــدند بایــد 

ــوند. ــا وارد ش ــایر عرصه ه در س

11هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی 
کشور در اختیار 2-3 نفری است که به 

جای کار تولیدی، پررویی می کنند
جلیلــی در بخــش دیگــری از ســخنان 
معوقــات  موضــوع  بــه  اشــاره  بــا  خــود 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــت: 100 ه ــی گف بانک
ــارد  ــزار میلی ــم و 11 ه ــی داری ــه بانک معوق
تومــان آن در اختیــار 2-3 نفــری اســت 
پررویــی  و  نمی کننــد  تولیــدی  کار  کــه 

. می کننــد
ــم  ــام معظ ــده مق نماین
ــی  ــری در شــورای عال رهب
بخــش  در  ملــی  امنیــت 
ــا  ــود ب ــخنان خ ــی س پایان
ــر اینکــه ظرفیــت  ــد ب تاکی
ــیار  ــا بس ــا در تخصص ه م
خاطرنشــان  اســت،  بــاال 
می توانیــم  مــا  کــرد: 
ــردم از  ــه م ــم ک کاری کنی
ســایر کشــورهای جهــان 
ــران  ــه ای ــان ب ــرای درم ب
از  نیــز  ایــن  و  بیاینــد 
ــت،  ــور اس ــع کش ــه نف ــادی ب ــاظ اقتص لح
بــه  دانش بنیــان  اقتصــاد  بایــد  امــروز 
صــورت جــدی در کشــور مــورد توجــه قــرار 
ــان  ــتفاده متخصص ــا اس ــم ب ــرد؛ می توانی گی
بســیاری از امکانــات را مــورد اســتفاده قــرار 
ــم. ــری کنی ــی جلوگی ــام فروش داده و از خ

وی تصریــح کــرد: مــا می توانیــم ایــن 
کنیــم  محقــق  نیــز  نفــت  در  را  موضــوع 
ــت 1200  ــکه نف ــر بش ــراوری ه ــه بازف چراک
ــات  ــه فرمایش ــا ب ــزوده دارد، بن دالر ارزش اف
مقــام معظــم رهبــری امــروز در موقعیــت 
خیبــر هســتیم و ایــن امــکان را داریــم کــه در 
ــی  ــا وحــدت و همدل ــچ تاریخــی ب ــن پی ای

بــه موفقیــت برســیم.



12 11

ــت  ــه هس ــی چ ــاد مقاومت ۱. اقتص
و چــه نیســت؟ خصوصّیــات مثبــت 
ــلبِی آن  ــی و س ــات منف آن و خصوصّی

ــت؟ چیس
یــک الگــوی علمــی متناســب بــا نیازهــای 
جنبــه ی  آن  ایــن  ــــ  اســت  مــا  کشــور 
ــا هــم  ــه کشــور م ــا منحصــر ب مثبــت ــــ اّم
ــروز  ــورها، ام ــیاری از کش ــی بس ــت؛ یعن نیس
ــی و  ــای اجتماع ــن تکانه ه ــه ای ــه ب ــا توّج ب
ــن  ــه در ای ــادی ای ک ــدن های اقتص زیروروش
ــاده  ــاق افت ــته اتّف ــال گذش ــی س ــت س بیس
اســت، متناســب بــا شــرایط خودشــان بــه فکر 
ــب  ــس مطل ــد. پ ــن کاری افتاده ان ــک چنی ی
اّول اینکــه ایــن حرکتــی کــه مــا داریــم 
ــورها  ــر کش ــه ی دیگ ــم، دغدغ ــام میدهی انج

ــت. ــا نیس ــوص م ــت؛ مخص ــم هس ه

درون زا  مقاومتــی  اقتصــاد   .۲
؟ ســت بهچهمعنا

ــن اقتصــاد درون زا اســت. درون زا اســت  ای
ــود  ــای خ ــی از دل ظرفّیته ــه؟ یعن ــی چ یعن
کشــور مــا و خــود مــردم مــا میجوشــد؛ رشــد 
ایــن نهــال و ایــن درخــت، مّتکــی اســت بــه 
ــن  ــه ای ــان؛ درون زا ب ــور خودم ــات کش امکان

معنــا اســت.

۳. آیــا درون زایــی اقتصــاد مقاومتــی 
همــان درون گرایــی اقتصــاد اســت؟

درون گــرا نیســت؛ یعنــی ایــن اقتصــاد 
ــا  ــه م ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــی، ب مقاومت
اقتصــاد خودمــان را محصور میکنیــم و محدود 

میکنیــم در خــود کشــور؛ نــه، درون زا اســت، 
ــی  ــا اقتصادهــای جهان ــا برون گــرا اســت؛ ب اّم
تعامــل دارد، بــا اقتصادهــای کشــورهای دیگــر 
ــن درون زا  ــود. بنابرای ــه میش ــدرت مواج ــا ق ب
ــه  ــا را ک ــت. اینه ــرا نیس ــا درون گ ــت، اّم اس
عــرض میکنــم، بــرای خاطــر ایــن اســت کــه 
در همیــن زمینه هــا االن قلمهــا و زبانهــا و 
ــد کــه ]القــا  مغزهــای مغــرض، مشــغول کارن
اقتصــاد  میخواهنــد  اینهــا  »بلــه،  کننــد[ 
کشــور را محــدود کننــد و در داخــل محصــور 
ــرای  ــا را ب ــام تحلیل ه ــواع و اقس ــد«. ان کنن
اینکــه ملّــت را و مســئوالن را از ایــن راه ـ 
ــد  کــه راه ســعادت اســت ـ جــدا بکننــد دارن
میکننــد. مــن عــرض میکنــم تــا بــرای افــکار 

عمومی مــان روشــن باشــد.

۴. آیــا اقتصــاد مقاومتــی، اقتصــادی 
دولتــی اســت؟

ــاد  ــوان اقتص ــه عن ــه ب ــادی ک ــن اقتص ای
مقاومتــی مطــرح میشــود، مردم بنیــاد اســت؛ 
ــاد  ــت و اقتص ــت نیس ــور دول ــر مح ــی ب یعن
ــا  ــت؛ ب ــی اس ــاد مردم ــت، اقتص ــی نیس دولت
مــردم، حضــور  ســرمایه ی  مــردم،  اراده ی 
ــی  ــا »دولت ــد. اّم ــدا میکن ــق پی ــردم تحّق م
ــت  ــه دول ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــت« ب نیس
ــدارد؛ چــرا، دولــت  در قبــال آن مســئولّیتی ن
زمینه ســازی،  برنامه ریــزی،  مســئولّیت 
دارد.  کمــک  و  هدایــت  ظرفّیت ســازی، 
کار اقتصــادی و فّعالّیــت اقتصــادی دســِت 
ــت  ــا دول مــردم اســت، مــال مــردم اســت؛ اّم
ــی ـ نظــارت  ــک مســئول عموم ــوان ی ـ به عن

میکنــد، هدایــت میکنــد، کمــک میکنــد. آن 
ــتفاده  ــد سوء اس ــانی بخواهن ــه کس ــی ک جای
ــد،  ــه فســاد اقتصــادی بزنن ــد و دســت ب کنن
جلــوی آنهــا را میگیــرد؛ آنجایــی کــه کســانی 
ــک  ــا کم ــه آنه ــد، ب ــک دارن ــه کم ــاج ب احتی
شــرایط،  آماده ســازی  بنابرایــن  میکنــد. 

ــد. ــهیل میکن ــت؛ تس ــت اس ــه ی دول وظیف
چهــارم، گفتیــم ایــن اقتصــاد، اقتصــاد 
پیشــرفتهای  از  یعنــی  اســت  دانش بنیــان 
علمــی اســتفاده میکنــد، بــه پیشــرفتهای 
علمــی تکیــه میکنــد، اقتصــاد را بر محــور علم 
قــرار میدهــد؛ اّمــا معنــای آن ایــن نیســت که 
ایــن اقتصــاد منحصــر بــه دانشــمندان اســت و 
فقــط دانشــمندان میتواننــد نقــش ایفــا کننــد 
و  تجربه هــا  نخیــر،  مقاومتــی؛  اقتصــاد  در 
تجربه هــای صاحبــان صنعــت،  ـ  مهارتهــا 
ــه دارای  ــی ک ــای کارگران ــا و مهارته تجربه ه
ــذارد و  ــر بگ ــد اث ــد ـ میتوان ــه و مهارتن تجرب
ــد.  ــا کن ــش ایف ــاد نق ــن اقتص ــد در ای میتوان
اینکــه گفتــه میشــود دانش محــور، معنــای آن 
ایــن نیســت کــه عناصــر بــا تجربــه ی صنعتگر 
ــا کشــاورز کــه در طــول ســالهای متمــادی  ی
ــه انجــام  ــر اســاس تجرب کارهــای بزرگــی را ب
ــر،  ــد؛ نخی ــا نکنن ــش ایف ــا نق ــد، اینه داده ان
نقــش بســیار مهّمــی هــم بــه عهــده ی اینهــا 

اســت.

اقتصــاد مقاومتــی  ۵. عدالــت در 
می شــود؟ تعریــف  چگونــه 

ــی  ــور اســت؛ یعن ــن اقتصــاد، عدالت مح ای
ــرمایه داری  ــاد س ــاخصهای اقتص ــه ش ــا ب تنه
ــی  ــص ملّ ــد ناخال ــی، تولی ــل[ رشــد ملّ ـ ]مث
ــــ اکتفــا نمیکنــد؛ بحــث اینهــا نیســت کــه 
ــا  ــد، ی ــاد ش ــدر زی ــی اینق ــد ملّ ــم رش بگویی
ــد؛  ــاد ش ــدر زی ــی اینق ــص ملّ ــد ناخال تولی
کــه در شــاخصهای جهانــی و در اقتصــاد 
ســرمایه داری مشــاهده میکنیــد. در حالــی 
ــوری  ــک کش ــی ی ــص ملّ ــد ناخال ــه تولی ک
ــم  ــانی ه ــا کس ــرود، اّم ــاال می ــم ب ــی ه خیل
ــن را  ــد! ای ــنگی میمیرن ــور از گرس در آن کش
مــا قبــول نداریــم. بنابرایــن شــاخص عدالــت 
ــی در  ــت اجتماع ــادی و عدال ــت اقتص ـ عدال
جامعــه ـ یکــی از شــاخصهای مهــم در اقتصاد 
مقاومتــی اســت، اّمــا معنــای آن ایــن نیســت 
کــه بــه شــاخصهای علمــی موجــود دنیــا هــم 
بــی اعتنایــی بشــود؛ نخیــر، بــه آن شــاخصها 
هــم توّجــه میشــود، اّمــا بــر محــور »عدالــت« 
ــان و در  ــن بی ــت در ای هــم کار میشــود. عدال
ایــن برنامــه بــه معنــای تقســیم فقــر نیســت، 

اقتصاد مقاومتی چه چیزی نیست؟
پاسخ رهبر به ۱0 سوال درباره اقتصاد مقاومتی

بلکــه بــه معنــای تولیــد ثــروت و ثــروت ملـّـی بیانات
ــت. ــش دادن اس را افزای

۶. بــا توجــه بــه برنامه هــای اقتصــاد 
ــاد  ــی اقتص ــکالت کنون ــی، مش مقاومت

کشــور حــل خواهــد شــد؟
مقاومتــی  اقتصــاد  گفتیــم  اینکــه  در 
بهتریــن راه حــّل مشــکات اقتصــادی کشــور 
ــن  ــای آن ای ــا معن ــت، اّم ــّکی نیس ــت ش اس
نیســت کــه ناظــر بــه مشــکات کنونــی 
کشــور اســت ـ کــه یــک مقــداری از آن 
ــداری  ــک مق ــت، ی ــم اس ــه تحری ــوط ب مرب
ــان  ــودن ف ــط ب ــه غل ــوط ب ــًا مرب از آن مث
برنامــه اســت ـ نــه، ایــن مــال همیشــه 
اســت. اقتصــاد مقاومتــی یعنــی مقاوم ســازی، 
ــن چنیــن  محکم ســازی پایه هــای اقتصــاد؛ ای
ــه در  ــم، چ ــرایط تحری ــه در ش ــادی چ اقتص
ــود و  ــد ب ــارور خواه ــم، ب ــر تحری ــرایط غی ش
ــؤال اّول. ــن س ــد. ای ــک میکن ــردم کم ــه م ب

۷. آیــا اقتصــاد مقاومتــی کــه شــعار 
اســت،  تحّقق پذیــر  میدهیــم،  را  آن 
ــام  ــاالت خ ــه، خی ــا ن ــت، ی ــن اس ممک

ــت؟ اس
پاســخ ایــن اســت کــه نخیــر، کامــًا، 
ــاً ممکــن اســت؛ چــرا؟ به خاطــر  ــًا، حتم عم
دارای  کشــور،  ایــن  چــون  ظرفّیتهــا؛ 
ظرفّیتهــای فوق العــاده اســت. مــن حــاال 
ــرض  ــور را ع ــای کش ــم از ظرفّیته ــد قل چن
میکنــم. اینهــا چیزهایــی اســت کــه آمارهــای 
عجیب و غریــب الزم نــدارد، جلــوی چشــم 

همــه اســت، همــه می بیننــد.

۸. ظرفیــت هــای کشــور مــا در 
راســتای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی چــه 

ــد؟ ــی باش م
ــت  ــا، ظرفّی ــّم م ــای مه ــی از ظرفّیته یک
نیــروی انســانی مــا اســت. نیــروی انســانی در 
کشــور مــا، یکــی از بزرگ تریــن ظرفّیت هــای 
ــزرگ  ــک فرصــت ب ــن ی ــا اســت؛ ای کشــور م
جــوان  جمعّیــت  کردیــم،  عــرض  اســت. 
کشــور ــــ از پانــزده ســال تــا ســی ســال ــــ 
ــکیل  ــا را تش ــت م ــم از ملّ ــم عظی ــک حج ی
ظرفّیــت  یــک  خــودش  ایــن  میدهنــد؛ 
اســت. تعــداد ده میلیــون دانش آموختــه ی 
دانشــگاه ها را داریــم؛ ده میلیــون از جوانهــای 
دانشــگاهها  از  ســالها  ایــن  طــول  در  مــا 
ــش  ــاال بی ــن ح ــدند. همی ــل ش فارغ الّتحصی
ــا  ــم کــه اینه ــون دانشــجو داری ــار میلی از چه

ــل  ــده فارغ الّتحصی ــال آین ــد س ــول چن در ط
ــار  ــن چه ــد، ای ــز بدانن ــان عزی میشــوند؛ جوان
میلیونــی کــه میگویــم، 25 برابــر تعــداد 
دانشــجو در پایــان رژیــم طاغــوت اســت؛ 
ــه آن موقــع شــده  ــت کشــور نســبت ب جمعّی
ــه آن  ــا تعــداد دانشــجو نســبت ب ــر، اّم دو براب
موقــع شــده 25 برابــر؛ امــروز مــا ایــن تعــداد 
دانشــجو و فارغ الّتحصیــل داریــم. عــاوه ی 
ــر  ــروی مجــّرب و ماه ــا نی ــا، میلیونه ــر اینه ب
داریــم. ببینیــد، همینهایــی کــه در دوران 
جنــگ بــه داد نیروهــای مســلّح مــا رســیدند. 
در دوران جنــگ تحمیلــی، یکــی از مشــکات 
مــا، از کار افتــادن دســتگاه های مــا، بمبــاران 
تهیدســت  مــا،  گوناگــون  مراکــز  شــدن 
ــل  ــایل الزم ـ مث ــا از وس ــای م ــدن نیروه مان
ــود.  ــن چیزهــا ـ ب وســایل حمــل و نقــل و ای
یــک عــّده افــراد صنعتگــر، ماهــر، مجــّرب، راه 
ــده  ــه بن ــتانها ـ ک ــران و شهرس ــد از ته افتادن
ــودم، اینهــا  ــل جنــگ خــودم شــاهد ب در اوای
را میدیــدم؛ اخیــراً هــم بحمــداهلل توفیــق پیــدا 
کردیــم، یــک جماعتــی از اینها آمدنــد؛ آن روز 
ــا گذشــته،  ــد، حــاال ســّنی از آنه جــوان بودن
ــا  ــور در آنه ــان ش ــزه و هم ــان انگی ــا هم اّم
هســت ـ رفتنــد داخــل میدانهــای جنــگ، در 
ــهید  ــم ش ــان ه ــّدم، بعضی هایش ــوف مق صف
ساخت وســاز  کردنــد،  تعمیــرات  شــدند؛ 
ایــن  صنعتــی؛  ساخت وســازهای  کردنــد، 
پلهــای عجیب وغریبــی کــه در جنــگ بــه درد 
نیروهــای مســلّح مــا خــورد، امکانــات فــراوان، 
خــودرو، جــاّده، امثــال اینهــا، به وســیله ی 
ــود  ــر به وج ــّرب و ماه ــای مج ــن نیروه همی
ــم در  ــروز ه ــتند، ام ــم هس ــروز ه ــد؛ ام آم
تحصیل کــرده  الی ماشــاءاهلل؛  مــا  کشــور 
ــه  ــد ک ــی دارن ــه  و مهارت ــا تجرب ــتند، اّم نیس
بســیار  هــم  تحصیل کرده هــا  از  گاهــی 
ــم  ــن ه ــت؛ ای ــر اس ــر و مفیدت ــتر و بهت بیش
ــم  ــت؛ ه ــا اس ــای م ــات نیروه ــی از امکان یک
در کشــاورزی ایــن را داریــم، هــم در صنعــت 

ــم. داری
یکــی از ظرفّیتهــای مهــّم کشــور مــا 
منابــع طبیعــی اســت. مــن ســال گذشــته در 
ــه  ــم ک ــت و گاز گفت ــه نف ــع ب ــا راج همین ج
مجمــوع نفــت و گاز مــا در دنیــا درجــه ی یک 
اســت؛ یعنــی هیــچ کشــوری در دنیــا به قــدر 
ایــران، بــر روی هــم نفــت و گاز نــدارد. 
مجمــوع نفــت و گاز مــا از همــه ی کشــورهای 
دنیــا ــــ شــرق و غــرب عالم ــ بیشــتر اســت. 
امســال کــه مــن دارم بــا شــما حــرف میزنــم، 
کشــفّیاتی درمــورد گاز شــده اســت کــه 

نشــان میدهــد کــه از آن مقــداری کــه ســال 
ــدار  ــود، از آن مق ــا ب ــای م ــته در آماره گذش
هــم منابــع گازی مــا و ذخیره هــای گازی مــا 
افزایــش پیــدا کــرده اســت؛ ایــن وضــع نفــت 
ــع  ــره ی مناب ــترین ذخی ــت. بیش ــا اس و گاز م
ــرژی ــــ کــه همــه ی دنیــا روشــنی خــود،  ان
گرمــای خــود، صنعــت خــود، رونــق خــود را 
از انــرژی دارد، از نفــت و گاز دارد ــ در کشــور 
ــا  ــادن ط ــن، مع ــر ای ــاوه ی ب ــت. ع ــا اس م
ــن  ــر ای ــاب در سرتاس ــّزات کمی ــادن فل و مع
ــده اســت و وجــود دارد. ســنگ  کشــور پراکن
آهــن، ســنگهای قیمتــی، انــواع و اقســام 
فلزهــای الزم و اساســی ــــ کــه مــادر صنایــع 
محســوب میشــوند ــــ در کشــور وجــود دارد؛ 

ــت بزرگــی اســت. ــک ظرفّی ــن هــم ی ای
ــا  ــی م ــت جغرافیای ــر موقعّی ــت دیگ ظرفّی
اســت؛ مــا بــا پانــزده کشــور همســایه هســتیم 
ــل  ــل و نق ــد. حم ــد دارن ــا رفت وآم ــه اینه ک
ترانزیــت یکــی از فرصتهــای بــزرگ کشــورها 
ــت و در  ــا هس ــور م ــرای کش ــن ب ــت؛ ای اس
جنــوب بــه دریــای آزاد و در شــمال بــه 
آبهــای محــدود منتهــی میشــود. در ایــن 
همســایه های مــا، در حــدود 370 میلیــون 
ــدار  ــن مق ــه ای ــد ک ــی میکنن ــت زندگ جمعّی
رونــق  بــرای  همســایه ها،  و  ارتباطــات 
ــیار  ــت بس ــک فرص ــور ی ــک کش ــادی ی اقتص
ــازار داخلــی  ــر ب بزرگــی اســت. ایــن عــاوه ب
خــود مــا اســت؛ یــک بــازار 75 میلیونــی کــه 
ــازاری  ــن ب ــک چنی ــادی، ی ــر اقتص ــرای ه ب

ــت. ــی اس ــازار مهّم ب
یــک ظرفّیــت دیگــری کــه در کشــور 
و  نرم افــزاری  زیرســاخت های  دارد،  وجــود 
ــن  ــل ای ــزاری مث ــت؛ نرم اف ــخت افزاری اس س
سیاســتهای اصــل 44، ســند چشــم انداز و 
ایــن کارهایــی کــه در ایــن چنــد ســال انجــام 
گرفتــه و همچنیــن زیرســاخت های گوناگــون 
مثــل جــاده و ســّد و پــل و کارخانــه و امثــال 
خوبــی  بســیار  زمینه هــای  اینهــا  اینهــا؛ 
بــرای پیشــرفت اقتصــاد کشــور اســت، اینهــا 

ــک کشــور اســت. ــای ی ظرفّیته

تحریم هــای  وجــود  بــا  آیــا   .۹
ظرفیت هــای  از  می تــوان  اقتصــادی 

ــرد؟ ــتفاده ک ــور اس کش
ــر  ــد اگ ــی بگوی ــت کس ــن اس ــب، ممک خ
ــتید  ــا میتوانس ــن ظرفّیته ــود از ای ــم نب تحری
ــم  ــا ]چــون[ تحری ــد، اّم خــوب اســتفاده کنی
ــا اســتفاده  ــن ظرفّیته ــد از ای هســت نمیتوانی
کنیــد؛ ایــن خطــا اســت؛ ایــن حــرف، درســت 
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نیســت. مــا در بســیاری از مســائل دیگــر هــم 
ــای  ــه نقطه ه ــته ایم ب ــم توانس ــن تحری در عی
ــم؛  ــدا کنی ــاال دســت پی بســیار برجســته و ب
یــک مثــال آن، تولیــد علــم اســت؛ یــک مثال 
ــا  ــا م ــت؛ در اینه ــاوری اس ــت و فن آن، صنع
ــتیم.  ــم هس ــم تحری ــم، االن ه ــم بودی تحری
در مــورد دانشــهای پیشــرفته و روز، االن هــم 
ــه  ــا ب ــروز دنی ِ ــم ب ــز علمــی مه ــای مراک دره
ــی  ــجوی ایران ــی و دانش ــمند ایران روی دانش
ــو  ــا در نان ــال، م ــا درعین ح ــت، اّم ــته اس بس
ــرفت  ــته ای پیش ــم، در هس ــرفت کردی پیش

بنیــادی  ســلّولهای  در  کردیــم، 
صنایــع  در  کردیــم،  پیشــرفت 

ــم، در  ــرفت کردی ــی پیش دفاع
صنایــع پهپــاد و موشــک، به 

ــمن،  ــم دش ــوری چش ک
پیشــرفت کردیــم؛ چــرا 

در اقتصــاد نتوانیــم 
پیشــرفت کنیــم؟! 
مــا کــه در ایــن 
صحنه هــا  ســر 
عرصه هــای  و 
ایــن  گوناگــون 
مّوفقّیــت  همــه 
دســت  بــه 
در  آوردیــم، 

ــر  ــم اگ ــاد ه اقتص
جــزم  را  عزممــان 

کنیــم و دســت بــه 
بدهیــم،  هــم  دســت 

را  اقتصــاد  میتوانیــم 
ــه  ــم. چشــممان ب شــکوفا کنی

ــی  ــه ِک ــد ک ــمن نباش ــت دش دس
ــان  ــی ف ــدارد، ِک ــم را برمی ــن تحری ای

ــگاه  ــه درک! ن ــد؛ ب ــت میکن ــه را موافق نقط
ــم  ــه کار میتوانی ــان چ ــم خودم ــم ببینی کنی

بکنیــم.

ــی  ــاد مقاومت ــق اقتص ــر تحّق ۱0. اگ
ــت،  ــات آن چیس ــت، الزام ــن اس ممک

چــه کارهایــی بایــد انجــام بگیــرد؟
اّوالً مســئوالن بایــد از تولیــد ملـّـی حمایت 
کننــد. تولیــد ملـّـی، اســاس و حلقه ی اساســی 
ــد از  ــئوالن بای ــت. مس ــاد اس ــرفت اقتص پیش
تولیــد ملـّـی حمایــت کننــد. چه جــوری؟ یــک 
ــی  ــت قانون ــون الزم دارد، حمای ــه قان ــا ک ج
ــی الزم  ــت قضائ ــه حمای ــا ک ــک ج ــد؛ ی کنن
اســت، انجــام بگیــرد؛ یــک جــا کــه حمایــت 
ــد و  ــویق کنن ــد تش ــت، بای ــی الزم اس اجرای

ــام  ــا انج ــن کاره ــد ای ــد؛ بای ــی بکنن کارهای
بگیــرد. تولیــد ملـّـی بایــد رونــق پیــدا کند.

ــان ســرمایه و نیــروی کار کــه  دّوم، صاحب
ــه  ــتی ب ــم بایس ــا ه ــتند، آنه ــر هس تولیدگ
تولیــد ملّــی اهّمّیــت بدهنــد؛ بــه چــه معنــا؟ 
بــه ایــن معنــا کــه بهــره وری را افزایــش 
ــه  ــی ک ــی از امکانات ــره وری، یعن ــد. به بدهن
بهینــه  اســتفاده ی  حّداکثــر  دارد  وجــود 

کارگــر  میکنــد، بشــود؛  کار  کــه 

کار را بــا دّقــت انجــام بدهــد؛ رحــم اهلل امــرء 
عمــل عمــًا فأتقنــه، ایــن معنــای بهــره وری 
ــت:  ــده اس ــل ش ــر نق ــول پیغمب ــت؛ از ق اس
رحمــت خــدا بــر آن کســی اســت کــه 
ــام  ــم انج ــد، محک ــام میده ــه انج کاری را ک
ــه  ــد. آن کســی ک ــام بده ــن انج ــد، متق بده
ســرمایه گذاری میکنــد، ســعی کنــد حّداکثــر 
اســتفاده از آن ســرمایه انجــام بگیــرد؛ یعنــی 
هزینه هــای تولیــد را کاهــش بدهنــد؛ بعضــی 
موجــب  بی سیاســتی ها  بی تدبیری هــا،  از 
میشــود هزینــه ی تولیــد بــرود بــاال، بهــره  وری 

ــود. ــم بش ــرمایه و کار ک س
کشــور،  در  ســرمایه  صاحبــان  ســّوم، 

فّعالّیــت تولیــدی را ترجیــح بدهنــد بــر 
فّعالّیتهــای دیگــر. مــا دیدیــم کســانی را 
کــه ســرمایه ای داشــتند ــــ کــم یــا زیــاد ــــ 
ــه  ــی ب ــک راه های ــن را در ی ــتند ای و میتوانس
کار بیندازنــد و درآمدهــای زیــادی کســب 
کننــد، نکردنــد؛ رفتنــد ســراغ تولیــد؛ گفتنــد 
میخواهیــم تولیــد کشــور تقویــت بشــود؛ ایــن 
حســنه اســت، ایــن صدقــه اســت، ایــن جــزو 
ــه دارای  ــانی ک ــت؛ کس ــا اس ــن کاره بهتری
ســرمایه هســتند ــــ چــه ســرمایه های کــم، 
چــه ســرمایه های افــزون ــــ آن را بیشــتر در 

ــد. ــور بگذارن ــد کش ــت تولی خدم
همــه ی  در  مــردم  بعــدی، 
را  ملّــی  تولیــد  ســطوح، 
یعنــی  کننــد.  ترویــج 
همیــن  یعنــی  چــه؟ 
ــن دو  ــه م ــی ک مطلب
ــل از  ــال قب ــه س س
همیــن  در  ایــن، 
اصــرار  بــا  جــا 
گفتــم،  فــراوان 
عــّده ای  یــک 
مــردم  از  هــم 
نه  شــبختا خو
کردنــد،  عمــل 
بایــد  همــه  اّمــا 
عمــل کننــد و آن 
از  اســت  عبــارت 
تولیــدات  »مصــرف 
عزیــزان  داخلــی«. 
کــه  وقتــی  مــن! شــما 
را  داخلــی  جنــس  یــک 
ــس  ــد به جــای جن ــد میکنی خری
تولیــد خارجــی، هــم بــه همیــن 
ــد،  ــاد کرده ای ــتغال ایج ــدازه کار و اش ان
ــه  ــد ب ــی را وادار کرده ای ــر ایران ــم کارگ ه
ــدان؛  ــاورد می ــودش را بی ــکار خ ــه ابت اینک
آن  شــد،  مصــرف  کــه  داخلــی  جنــس 
ایــن  دارد،  ابتکاراتــی  کار،  کننــده ی 
ابتــکارات را روز بــه روز افزایــش خواهــد 
داخلــی  جنــس  کــه  وقتــی  شــما  داد؛ 
ــش  ــی را افزای ــروت ملّ ــد، ث ــرف میکنی مص
ــوت،  ــته، در دوران طاغ ــد. در گذش داده ای
ــک  ــوان ی ــی به عن ــرف خارج ــح مص ترجی
ــد،  ــه میرفتن ــس ک ــراغ جن ــود؛ س ــّنت ب س
ــا خارجــی؟  ــی اســت ی ]میپرســیدند[ داخل
ــت  ــه آن رغب ــود، بیشــتر ب ــی ب ــر خارج اگ
ــس  ــردد و به عک ــد برگ ــن بای ــتند؛ ای داش

بشــود.
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ــار  ــک چه ــال ۹۳ ی ــام س ــب ن ترکی
ضلعــی مفهومــی را تشــکیل داده اســت. 
دو ضلــع از ایــن مربــع موضوعاتــی کالن 
ــر  ــع دیگ ــگ( و دو ضل ــاد و فرهن )اقتص
موضوعــات خردتــری )عــزم ملــی و 
ــن  ــا ای ــت؛ ب ــادی( اس ــت جه مدیری
ــوع اول  ــق دو موض ــه تحق ــح ک توضی
ــدی  ــدواژه بع ــر دو کلی ــی ب ــد مبتن بای
ــیر  ــت و س ــت اهمی ــرای یاف ــد. ب باش
ــک  ــه در ی ــب ک ــن ترکی ــکیل ای تش
ــوی  ــه از س ــد ماه ــی چن ــد زمان فرآین
رهبــر انقــالب اســالمی پیگیــری و 
نهایــی شــده اســت. از نــکات مطروحــه 
ــته  ــال گذش ــک س ــول ی ــان در ط ایش
ــا  ــه ب ــت ک ــده اس ــا ش ــواردی احص م
ــات،  ــن قطع ــتن ای ــم گذاش ــار ه کن
ــه  ــرد ک ــکل می گی ــبکی ش ــازل مش پ
نــام و شــعار  می توانــد در تحلیــل 

ــد. ــر باش ــال ۹۳ موث ــاوت س متف

ضلع اول: اقتصاد
 اولین نکته سال 

اولیــن ســخنان رهبــر انقــاب اســامی در 
ــان  ــخنرانی ایش ــال س ــل هرس ــال 92 مث س
ــن  ــه اولی ــن نکت ــود. اولی ــوی ب ــرم رض در ح

ــود: ــن ب ــد ای ــال جدی ــخنرانی در س س
وظیفــه ی همــه ی مــا ایــن اســت که ســعی 
کنیــم کشــور را مســتحکم، غیــر قابــل نفــوذ، 
ــظ  ــمن، حف ــوی دش ــر از س ــل تأثی ــر قاب غی
ــات  ــم؛ ایــن یکــی از اقتضائ کنیــم و نگــه داری
ــرح  ــا مط ــه م ــت ک ــی« اس ــاد مقاومت »اقتص
کردیــم. در اقتصــاد مقاومتــی، یــک رکــن 

اساســی و مهــم، مقــاوم بــودن اقتصــاد اســت. 
ــد در  ــد بتوان ــد؛ بای ــاوم باش ــد مق ــاد بای اقتص
ــرض  ــت در مع ــن اس ــه ممک ــه ک ــل آنچ مقاب
توطئــه ی دشــمن قــرار بگیــرد، مقاومــت 

کنــد.92/1/1

ــردم  ــر م ــار ب ــم فش ــدف از تحری  ه
ــت اس

از ابتــدای ســال حماســه ی سیاســی و 
حماســه ی اقتصــادی و در روزهــای پایانــی 
تحریم هــای  بحــث  کــه  دهــم  دولــت 
همه جانبــه و تأثیراتــش بــر اقتصــاد و معیشــت 
مــردم داغ بــود، رهبــر انقــاب در دیــداری کــه 
ــور  ــد کش ــش تولی ــاالن بخ ــران و فع ــا کارگ ب

ــد: ــتند فرمودن داش
فشــار  بــا  و  تحریــم  بــا  دشــمن 
اقتصــادِی گوناگــون ســعی کــرد مــردم 
می گوینــد  کنــد.  خــارج  میــدان  از  را 
نیســتیم.  دشــمن  مــردم  بــا  مــا  کــه 
وقاحــت!  بــا  راحــت،  می گوینــد؛  دروغ 
ــت کــه  ــرای ایــن اس ــترین فشــار ب بیش
ــا  ــردم در تنگن ــوند، م ــت ش ــردم ناراح م
قــرار بگیرنــد، مــردم زیــر فشــار قــرار 
ــیله  ــن وس ــه ای ــد ب ــاید بتوانن ــد، ش بگیرن
فاصلــه  اســامی  نظــام  و  مــردم  بیــن 
ایجــاد کننــد. هــدف، فشــار بــر مــردم 
حرکــت  ایــن  چنان چــه  اگــر  اســت. 
ــن جهــش اقتصــادی،  ــم اقتصــادی، ای عظی
ــزی درســت، چــه در بخــش  ــن برنامه ری ای
اجــرا،  بخــش  در  چــه  قانون گــذاری، 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــف، م ــطوح مختل در س
خنثــی  فشــارها  ایــن  همــه ی  بگیــرد، 

92/2/7 شــد.  خواهــد 
ــه  ــره زدن هم ــمن: گ ــد دش  ترفن

ــته ای ــأله هس ــه مس ــز ب چی
ــا روشــن شــدن خــط  ــد و ب ــاه بع ــد م چن
ــکا  ــاالت متحــده ی آمری ــردان ای مشــی دولتم
ــر  ــره، رهب ــل از مذاک ــای قب ــان گام ه در هم
ــد و  ــام کردن ــک خــط مشــی را اع ــاب ی انق
ــانه ای  ــه ی سیاســی و رس ــک مغالط ــروز ی از ب
خبــر دادنــد؛ پیونــد زدنهمــه چیــز بــه قضیه ی 

هســته ای
ــن  ــا ای ــا و خاف گویی ه ــی از ترفنده  یک
ــکار  ــه اف ــد ب ــا کنن ــور الق ــه این ج ــت ک اس
عمومــی مــردم کــه اگــر مــا در قضیــه ی 
هســته ای، تســلیم طــرف مقابــل شــدیم، 
همــه ی مشــکات اقتصــادی و معیشــتی و 
غیــره حــل خواهــد شــد؛ ایــن را دارنــد تبلیــغ 
ــا  ــای خارجــی ب ــه تبلیغاتچی ه ــد. البت می کنن
ــط  ــی خ ــه ی تبلیغات ــًا ماهران ــیوه های کام ش
از روی  بعضــی  می دهنــد، در داخــل هــم 
ســاده لوحی و بــدون این کــه نیــت ســوئی 
داشــته باشــند، بعضــی هــم واقعــاً از روی غرض 
همیــن را دارنــد تبلیــغ می کننــد کــه اگــر مــا 
در ایــن قضیــه کوتــاه آمدیــم و تســلیم شــدیم 
ــکات  ــه ی مش ــل، هم ــرف مقاب ــِل ط در مقاب
اقتصــادی و ماننــد این هــا حــل خواهــد شــد؛ 

ــت.92/8/12 ــا اس ــن خط ای
 چشممان به دست دیگران نباشد

ســه مــاه بعــد )بهمن مــاه( رهبــر انقــاب در 
دیــدار خــود بــا مــردم آذربایجــان راه پیشــرفت 
را نشــان دادنــد. مضمونــی کــه بعدتــر هــم در 

ســخنرانی های ایشــان مطــرح شــد:
ــه دســت  ــا چشــممان ب ــا وقتــی کــه م »ت
دیگــران باشــد، دنبــال ایــن باشــیم کــه کــدام 
ــدار  ــدام مق ــد، ک ــم ش ــا ک ــدار از تحریم ه مق
ــئول  ــان مس ــرف را ف ــان ح ــد، ف ــن ش چنی
آمریکایــی گفــت یــا نگفــت - تــا وقتــی 
ــی  ــه جای ــیم - ب ــا باش ــن حرف ه ــال ای دنب

نمی رســیم.92/11/28

اقتصــاد  سیاســت های  ابــالغ   
متــی و مقا

طــرح مســأله ی اقتصــاد مقاومتــی در ســال 
89 صــورت گرفــت، در ســال 91 تفصیــل 
بیشــتری پیــدا کــرد و در ســال 92 مــورد 
ــت  ــرار گرف ــاب ق ــر انق ــژه ی رهب ــد وی تأکی
و بــه حیطــه ی گفتمان ســازی ایشــان وارد 
شــد. تأکیــد بــر اقتصــاد مقاومتــی درون زا 

ــر گفتمانــی کــه اعتــای  امــا برون گــرا در براب
اقتصــادی کشــور را در برون گرایــی صــرف 

می دیــد، امــری معنــادار می نمــود.
ــندی  ــی س ــاری، بررس ــال ج ــدای س از ابت
باالدســتی کــه سیاســت های کان اقتصــاد 
مقاومتــی بــود در دســتور کار نهادهــای علمی و 
تقنینی کشــور قرار گرفت؛ ســندی کــه بر روی 
کلمــه بــه کلمــه ی آن فکــر شــده و محتــوای 
آن بــرون داد جلســات کارشناســی بــود. اواخــر 
بهمن مــاه ســال 92 ســند سیاســت های کلــی 
اقتصــاد مقاومتــی نهایــی شــد و از ســوی رهبر 
انقــاب بــه قــوای ســه گانه و مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام ابــاغ شــد. تنهــا 10 روز مانده 
تــا پایــان ســال 92، رهبــر معظــم انقــاب دو 
دیــدار مهــم در ایــن خصــوص داشــتند. دیــدار 
اول بــا ســران قــوا بــود و دیــدار دوم بــا شــرکت 
مســئوالن، فعــاالن و صاحب نظــران اقتصــادی. 
ــه  ــدار ب ــن دو دی ــاب در ای ــم انق ــر معظ رهب
اباغ شــده ی  کلــی  سیاســت های  تبییــن 
اقتصــاد مقاومتــی و توضیــح و شــرح ایــن 
طــرح راهبــردی پرداختنــد. آیــت اهلل خامنــه ای 

در ایــن دیــدار فرمودنــد:
سیاســت های  مجموعــه ی 
ــک  ــع ی ــی در واق اقتصــاد مقاومت
الگــوی بومــی و علمــی اســت کــه 
انقابــی  برآمــده ی از فرهنــگ 
ــب  ــت؛ متناس ــا اس ــامی م و اس
ــا  ــردای م ــروز و ف ــا وضعیــت ام ب

اســت.92/12/20

ضلع دوم: فرهنگ
 فرهنگ، حاشیه نیست

دیــدار اعضــای شــورای عالــی 
ســال  در  فرهنگــی  انقــاب 
92، یکــی از نقــاط عطــف در 
ــور  ــگ کش ــت گذاری فرهن سیاس

بــود. در ایــن دیــدار رهبــر انقــاب یــک 
ــود و  ــی خ ــای فرهنگ ــر از دغدغه ه ــار دیگ ب
خطراتــی کــه فرهنــگ مــا را تهدیــد می کنــد 
ســخن گفتنــد و آن چنــان وارد مصادیق شــدند 
ــه مــرز گایــه و شــکایت نزدیــک شــد.  کــه ب
ــه  ــود ک ــن ب ــر ای ــا مهم ت ــه ی این ه ــا از هم ام
وضعیــت دو مــورد را از جایــگاه رهبــری نظــام 
اســامی تعییــن تکلیــف کردنــد. مــورد یکــم، 

ــود: ــگ ب ــث فرهن ــگاه بح جای
اســت.  ملــت  یــک  هویــت  فرهنــگ، 
ــی  ــای حقیق ــی روح و معن ــای فرهنگ ارزش ه

ــر  ــب ب ــز مترت ــه چی ــت. هم ــت اس ــک مل ی
فرهنــگ اســت. فرهنــگ، حاشــیه و ذیــِل 
اقتصــاد نیســت، حاشــیه و ذیــِل سیاســت 
ــل  ــیه و ذی ــت، حاش ــاد و سیاس ــت، اقتص نیس
ــرد.  ــه ک ــد توج ــن بای ــه ای ــد؛ ب ــر فرهنگن ب
ــر  ــای دیگ ــگ را از عرصه ه ــم فرهن نمی توانی

منفــک کنیــم. 92/9/19
برنامه ریــزی  بــدون  فرهنــگ،  اصــاح   

د نمی شــو
ــط  ــائبه ی غل ــن ش ــاح ای ــورد دوم اص و م
بــود کــه عرصــه ی فرهنــگ را نبایــد کنتــرل و 
راهبــری کــرد. انــگاره ی غلطــی کــه از مدتــی 
قبــل از آن دیــدار، از ســوی برخــی در فضــای 

ــد: ــرح می ش ــانه ای مط رس
فرهنــگ، برنامه ریــزی هــم الزم دارد؛ نبایــد 
ــه  ــور - چ ــگ کش ــه فرهن ــت ک ــار داش انتظ
ــی،  ــگ نخبگان ــه فرهن ــی؛ چ ــگ عموم فرهن
دانشــگاه ها و غیــره و غیــره - بــه خــودِی 
خــود خــوب بشــوند و پیــش برونــد؛ نــه، ایــن 
برنامه ریــزی میخواهــد. حــاال مســأله ی نظــارت 
و رصــد و ایــن چیزهــا را عــرض خواهیــم کــرد؛ 

مســئولیتی  کشــور  مســئولین  نمی شــود 
احســاس نکننــد در زمینــه ی هدایــت فرهنگی 

ــه.92/9/19 جامع
تأکیــد بــر مــوج تــازه ی تهاجــم فرهنگــی، 
خطــرات و آســیب هایی کــه زبــان فارســی 
و  فیلــم  موضــوع  می کنــد،  تهدیــد  را 
ــازی کــودکان و  ــی و حتــی ب ســریال های ایران
ــان  ــازی بچه های م ــرای ب ــه ب عروســک هایی ک
ــد می ســاختیم و حــاال دیگــران برای شــان  بای
ســاخته اند، از مصادیــق و نمونه هایــی بــود 
کــه در آن دیــدار بــا آن ســطح کان از ســوی 

ــامی  ــاب اس ــگ انق ــه ی فرهن ــده جبه فرمان
ــد. مطــرح ش

  نگران فرهنگم
ــرگان  ــس خب ــای مجل ــدار اعض ــا در دی ام
رهبــری یــک بــار دیگــر زنــگ خطــر فرهنگــی 
توســط رهبــر حکیــم انقــاب بــه صــدا درآمــد. 
انــگار جلســات خصوصــی و مــدام رهبــر انقاب 
بــا مدیــران ارشــد فرهنگــی، تذکــرات پــی در 
پــی و اتمــام حجت هــا، خاطــر رهبــر انقــاب 
را هنــوز جمــع نکــرده بــود کــه بــا تاکیــد بــر 

توجــه بــه جــوان انقابــی چنیــن گفتنــد:
بنــده هــم نگرانــم. مســأله ی فرهنــگ، 
مســأله ی مهمی اســت. اســاس این ایســتادگی، 
ایــن حرکــت و در نهایــت ان شــاءاهلل پیــروزی، 
بــر حفــظ فرهنــگ اســامی و انقابــی اســت و 
تقویــت جنــاح فرهنگــی مؤمــن، تقویــت ایــن 
ــه ی  ــت در عرص ــده اس ــه رویی ــی ک نهال های

ــگ.92/12/15 فرهن

ضلع سوم: عزم ملی
مســأله ی  مــردم،   

صلــی ا
ــی  ــع مفهوم ــوم مرب ــع س ضل
نــام ســال 93 مربــوط بــه نقــش 
»مــردم« در دو موضــوع اقتصــاد 
و فرهنــگ اســت. ایــن »بــا« کــه 
قبــل از »عــزم ملــی« آمــده، 
معیــت اســت. اقتصــاد و فرهنــگ 
و  بــه حضــور  نیــاز  همیشــه 
فعالیــت مــردم دارد، امــا امســال 
ــوزه  ــن دو ح ــای ای ــق اعت تحق
منــوط بــه همراهــی ویــژه ی 

ــت. ــردم اس م
ادبیــات  در  ملــی  عــزم 
راهبــردی رهبــر انقــاب جایــگاه 

دارد.  ویــژه ای 
دو ســال پیــش رهبــر انقــاب در ســفر بــه 
ــی کــه هنــوز دامنه هــای  کرمانشــاه در روزهای
فتنــه برچیــده نشــده بــود، در مــورد ســرمایه ی 

اجتماعــی نظــام اســامی گفتنــد:
مســأله ی اصلــی مــا، مســأله ی مــردم 
ــردم، اراده ی  ــل م ــردم، می ــور م ــت؛ حض اس
مــردم، عــزم راســخ مــردم. ایــن را بایــد عــرض 
کنیــم؛ در همــه ی تحــوالت و جنبش هــای 
گوناگــون اجتماعــی بــزرگ، نقــش مــردم، 
ــک  ــترش ی ــی گس ــت. یعن ــار اس ــش معی نق
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دولت هــای مختلــف کــه معمــوالً روی 
ــی  ــک طرح ــدام ی ــر ک ــد ه کار می آین
را بخصــوص در حــوزه اقتصــادی مطــرح 
ــای  ــرح ه ــه ط ــال اینک ــد. ح ــی کنن م
ــا  ــت ی ــوب اس ــا خ ــادی دولت ه اقتص
خیــر جــای بحــث اســت بخاطــر اینکــه 
کشــور برنامــه جامعــی بــه نــام برنامــه 
پنــج ســاله توســعه دارد؛ بعنــوان نمونــه 
ــای  ــل، آق ــرح تعدی ــمی ط ــای هاش آق
خاتمــی طــرح ســاماندهی و آقــای 
ــرح  ــول را مط ــرح تح ــژاد ط ــدی ن احم
ــه  ــا البت ــن دولت ه ــدام از ای ــرد، هرک ک
ــه برنامــه کلــی کشــور  ــدون توجــه ب ب
ــد و  ــرح کردن ــخصی را مط ــرح مش ط
ــرا  ــا را اج ــن طرح ه ــی از ای بخش های
نکرده انــد؛  اجــرا  را  بخش هایــی  و 
ســوال مشــخص مــا از حضرتعالــی ایــن 
ــا  ــد ب ــی بای ــر دولت ــا ه ــه آی ــت ک اس
طــرح مشــخصی بــرای حــل مشــکالت 
اقتصــادی وارد صحنــه شــود؟ اگــر 
ــر  ــوال دیگ ــت، س ــت اس ــخ مثب پاس
ــم باتوجــه  ــت یازده ــا دول ــه آی ــن ک ای
ــته  ــون داش ــا کن ــه ت ــردی ک ــه عملک ب

ــر؟ ــا خی ــی دارد ی ــرح خاص ط
در کشــورهای صنعتــی دنیــا چــون احــزاب 
راه  و  سیاســی  جهت گیری هــای  سیاســی 
حل هــای متناســب بــا ایدئولــوژی حاکــم 
بــر حــذب را دارنــد و جهت گیری هایشــان 
ــه  ــی ک ــردم زمان از پیــش مشــخص اســت، م
ــه  ــد ک ــی دانن ــوند م ــی ش ــات م وارد انتخاب

ــا چــه جهــت گیــری رأی  بــه چــه کســی و ب
ــن  ــام ای ــر تم ــال های اخی ــد؛ در س ــی دهن م
مرزهــا مخــدوش شــد و شــاهد بودیــم کــه در 
ــپ  ــای چ ــان جناح ه ــال و یون ــپانیا، پرتغ اس
روی کار آمدنــد امــا سیاســت های تعدیــل 

ــد. ــی کنن ــال م ــاختاری را دنب س
بنابرایــن بخشــی از ایــن امــر شــاید بخاطــر 
ــا  ــه اروپ ــه در اتحادی ــان و فرانس ــلطه آلم س
بــود و اینکــه طــرح کلــی ایــن موضــوع بــرای 
ــت های  ــلطه سیاس ــا و س ــزی اروپ ــک مرک بان
پولــی در سیاســت های اقتصــادی اتحادیــه 
ــن  ــای ای ــری ه ــن جهت گی ــت بنابرای اروپاس
کشــورها عمومــی اســت. عمــًا ایــن یکــی از 
انتقاداتــی بــود کــه بــه شــکل گیــری اتحادیــه 
ــل عــدم  ــا مــی شــد؛ اصــًا یکــی از دالی اروپ
ورود انگلیــس هــا بــه اتحادیــه اروپــا ایــن بــود 
ــور  ــی از کش ــات اساس ــتقال تصمیم ــه اس ک
ســلب مــی شــود؛ البتــه همینطــور هــم شــد 
ــای  ــری ه ــت گی ــب جه ــردم فری ــه م چراک
سیاســی احــزاب سیاســی را مــی خورنــد 
چراکــه وقتــی گــروه چــپ روی کار مــی آیــد 
بازهمانسیاســت های گــروه راســت را اجــرا 

مــی کنــد.
در کشــور مــا مشــکل ایــن بــوده کــه 
حــزب مشــخصی نداریــم البتــه شــاید بتــوان 
ــت  ــزب گذاش ــا را ح ــروه ه ــی از گ ــام برخ ن
ولــی واقعیــت اســت کــه جهــت گیــری هــا و 
گرایــش هــای سیاســی مــا اســتنباط روشــن و 
ــه سیاســت های اجتماعــی،  واحــدی نســبت ب
ــت  ــن اس ــت ممک ــی نیس ــادی و فرهنگ اقتص

ــی  ــای اقتصــادی در خیل ــری ه در جهــت گی
از مواقــع گرایــش هــای سوسیالیســتی دیــده 
شــود ولــی در جهــت گیــری هــای فرهنگــی 
گرایــش هــای لیبــرال داشــته باشــیم یــا 

ــس. برعک
ــه  بخاطــر اینکــه جهــت گیــری روشــنی ب
ایــن معنــا وجــود نــدارد، یعنــی یــک آبشــخور 
شــود،  نمــی  دیــده  آن  در  ایدئولوژیــک 
ــری در کشــورمان  ــم گی ــای تصمی ــان ه جری
دســتخوش نوســانات زیــادی اســت همچنیــن 
ــد  ــور م ــران مقه ــزاب در ای ــه اح ــن اینک ضم
هســتند؛ آنچــه امــروزه در دنیــا اتفــاق افتــاده 
ــت های  ــرمایه داری و سیاس ــام س ــلطه نظ س
نئولیبــرال اســت اگرچــه ایــن سیاســت ها 
ــترده ای  ــات گس ــورده و اصاح ــت خ شکس
در آن صــورت گرفتــه امــا از آنجایــی کــه بــه 
ســرمایه و قــدرت مالــی شــدیداً وصــل اســت 
و نفــوذ ســرمایه دارهــا در نظــام ســرمایه داری 
ــت  ــی اس ــام سیاس ــر از نظ ــوی ت ــی ق خیل
ــد.  ــی باش ــوردار م ــدرت برخ ــان از ق همچن
ــش وال  ــای جنب ــی از علت ه ــه یک ــن البت ای
اســتریت اســت؛ جنبــش وال اســتریت بــا ایــن 
ــد  هــدف رخ داد کــه ایــن گــروه معتقــد بودن
بــا تســخیر وال اســتریت همــه چیــز درســت 
مــی شــود یعنــی اینکــه کاخ ســفید در جیــب 
ــن  ــه ای ــت البت ــداران اس ــتریت و بانک وال اس
ــود  ــا وج ــام دنی ــه در تم ــت ک ــی اس موضوع
ــه شــدت  ــن ســلطه ســرمایه داری ب دارد و ای
ــانه های  ــه رس ــته ب ــده و وابس انحصــاری ش
قدرتمنــد اســت کــه بــا شســت و شــوی افــکار 
ــه  ــود را توجی ــدام خ ــد اق ــی توانن ــی م عموم

ــد. کنن
ــوم  ــان س ــر در جه ــن تفک ــرریزهای ای س
هــم دیــده مــی شــود و روشــنفکران مــا هــم 
ــه  ــد ب ــا نمانده ان ــن آســیب ه ــر از ای ــی تاثی ب
عبارتــی مــی تــوان گفــت کــه ایــن هژمونــی 
ســرمایه داری اســت کــه خــودش را در قالــب 
ــد و  ــی کن ــس م ــادی منعک ــای اقتص نظریه ه
اینجــا هــم بازتــاب هــای خــود را دارد؛ البتــه 
مــن تصــور مــی کنــم کــه بخــش اعظــم اینهــا 
ــی  ــت و بخش ــده اس ــزی ش ــه ری ــًا برنام کام
ــروی  ــد پی ــر از ُم ــای دیگ ــد جاه ــم مانن ه
مــی کننــد. یکــی از کارهایــی کــه ایــن 
ــه  ــن اســت ک ــد ای ــی کنن ــال م ــرات دنب تفک
بــه مخالفــان خــود برچســب مــی زننــد و مــی 
گوینــد اینهــا چــپ یــا سوسیالیســت یــا بــی 
ــه  ــزار کهن ــک اب ــن ی ــتند. ای ــواد و ... هس س

آیا اقتصاد دولت یازدهم ادامه روند دولت های گذشته است؟
حسین راغفر اقتصاددان منتقد

گپ و گفت تحــول، گســترش یــک فکــر، گســترش نفــوذ 
ــن  ــه ای ــته ی ب ــی، وابس ــح اجتماع ــک ُمصل ی
ــته  ــاط داش ــدر ارتب ــردم چق ــا م ــه ب ــت ک اس
باشــد. هرچــه ارتبــاط او و آن جریــان و آن 
جنبــش و آن تحــول بــا مــردم بیشــتر باشــد، 
امــکان موفقیــت او بیشــتر اســت؛ اگــر از 
ــد،  ــد پائی ــری نخواه ــد، دی ــع ش ــردم منقط م
کاری نخواهــد کــرد. البتــه در تاریــخ کشــور ما 
جابه جائی هــای قــدرت، آمــدن سلســله های 
ســاطین و رفتــن آن هــا، بــه مــردم ارتباطــی 
ــله های  ــن سلس ــن همی ــت؛ لیک ــته اس نداش
حکومتــی و ســلطنتی ای کــه در طــول تاریــخ 
مــا وجــود داشــته اند، هــر کــدام از آن هــا کــه 
توانســته اند رابطــه ی خودشــان را بــا مــردم بــه 
یــک نحــوی محکــم و گــرم و دوســتانه کننــد، 
پایداری شــان، موفقیتشــان در اداره ی کشــور و 
در عــزت ملــی بیشــتر بــوده اســت؛ هــر کــدام، 
از مــردم منقطــع شــدند، همــه چیــز را از 
دســت دادنــد؛ کــه نمونــه ی اتــّم آن، سلســله ی 
ــن  ــوی در ای قاجــار و سلســله ی منحــوس پهل

ــت.90/7/20 ــر اس ــای اخی دوره ه

 نقش مردم
ــی  ــاب در متن ــر انق ــا در ســال 92 رهب ام
کــه بــرای تنفیــذ حکــم رئیــس جمهــور 
نوشــتند این گونــه نقــش مــردم را یــادآور 

ــدند: ش
ــون، از  ــواره و اکن ــران هم ــت ای ــه مل آن چ
حضــور انتخاباتــِی پرشــور و بی تنــش بــه 
دســت آورده اســت، تنهــا نقش آفرینــی در 
مدیریــت کشــور و برگزیــدن و برکشــیدن 
ــازه  ــی ت ــرای دوره ئ ــس ب ــی تازه نف خدمتگزاران
نیســت، بلکــه فراتــر از آن، نشــان دادن پختگی 
و بلــوغ سیاســی ئی اســت کــه اقتــدار ملــِی او 
ــزد و او را  ــت درمی آمی ــا حکمــت و عقانی را ب
در افــکار عمومــی جهــان، در رتبــه ی واالئــی از 
عــزت و شــکوه می نشــاند. آنان کــه خواســته اند 
بــا وسوســه های خــود، ایــن دریادلــِی ســتایش 
برانگیــز را برآشــوبند و مرجعیــت صندوق هــای 
رأی و چرخــه ی قانونــی آن را نفــی کننــد، هــر 
بــار بــه گونه ئــی، بــا ســنگر اســتوار عــزم ملــی 

روبــرو شــده اند. 92/5/12

 اثر عزم مردم
و ایشــان در روزهــای آخــر ســال در تحلیــل 
وضعیــت ملــت ایــران و دشــمنانش یــک 

ــد: ــه دادن ــح ارائ ــدی صری جمع بن

برخــاف آن چــه کــه وانمــود می شــود 
ــه،  ــد، ن کــه آن هــا در موضــع فعــال قــرار دارن
این جــور نیســت؛ دشــمن در مقابــل ملــت 
ایــران در موضــع انفعــال اســت. ملتــی بــا عــزم 
ــد چــه  ــا ایمــان، می دان ــرت، ب ــا بصی راســخ، ب
ــختی ها  ــت، س ــد اس ــم بل ــد، راه را ه می خواه
ــد؛  ــل می کن ــام تحم ــجاعِت تم ــا ش ــم ب را ه
ــون  ــلحه های گوناگ ــت، اس ــن مل ــل ای در مقاب
سیاســی و نظامــی و امنیتــی و اقتصــادی کنــد 
ــت.  ــال اس ــال انفع ــمن در ح ــذا دش ــت؛ ل اس
ــرکات  ــد، ح ــال انفعالن ــون در ح ــمنان چ دش

غیــر منطقــی می کننــد.92/11/28

ضلع چهارم: مدیریت جهادی
ــادی  ــرد جه ــزرگ، رویک ــای ب  کاره

می خواهــد
چهارمیــن کلمــه ی اصلــی شــعار نــام ســال 
ــت  ــل مدیری ــت. اص ــادی« اس ــت جه »مدیری
جهــادی را رهبــر انقــاب پیــش از نامگــذاری 
امســال در توضیــح الگــوی مدنظــر از اقتصــاد 
ــه عنــوان ملزومــه ی چهــارم ذکــر  مقاومتــی ب
فرمودنــد. اقتصــاد مقاومتــی بــا حرکــت عــادی 
ــزرگ، حرکــت جــدی  ــق نمی شــود. کار ب موف

ــد. ــاش می خواه و پرت
نکتــه ی چهــارم، رویکــرد جهــادی اســت 
کــه در ایــن سیاســت ها مــورد ماحظــه 
قــرار گرفتــه؛ همــت جهــادی، مدیریــت 
نمی شــود  عــادی  حرکــت  بــا  جهــادی. 
پیــش رفــت؛ باحرکــت عــادی و احیانــاً 
نمی شــود  بی حساســیت  و  خواب آلــوده 
ــت  ــک هم ــام داد؛ ی ــزرگ را انج ــای ب کاره
جهــادی الزم اســت، تحــرک جهــادی و 
ــا الزم  ــن کاره ــرای ای ــادی ب ــت جه مدیری
ــم  ــود، ه ــه می ش ــی ک ــد حرکت ــت. بای اس
باشــد،  قــدرت  پــر  هــم  باشــد،  علمــی 
ــه باشــد، و هــم مجاهدانــه  هــم بــا برنام
ــای  ــا رؤس ــه ب ــه ای ک ــن در جلس ــد. م باش
محتــرم ســه قــوه بــرای همیــن مســأله 
مطــرح  داشــتیم،  گذشــته  هفته هــای  در 
کــردم. خوشــبختانه آقــای رئیس جمهــور 
آن  کــه  گفتنــد  مــن  بــه  قاطعیــت  بــا 
ــری  ــئول پیگی ــت مس ــه در دول ــانی ک کس
بــر  تصمیمشــان  هســتند،  کارهــا  ایــن 
ــه اســت؛  ــت جــدی و مجاهدان ــن حرک همی
خــب، ایــن خیلــی خــوب اســت؛ یعنــی ایــن 
الزم اســت، بــدون ایــن نمی شــود پیــش 

رفــت.92/12/20

 راه حل مشکالت کشور
رهبــر انقــاب در دیــدار شــهردار و اعضــای 
شــورای شــهر پایتخــت کــه در دی مــاه ســال 
گذشــته برگــزار شــد هــم از مدیریــت جهــادی 
ســخن گفتنــد. آیــت اهلل خامنــه ای از مدیریــت 
جهــادی بــه عنــوان یــک راهبــرد اصلــی 

ــد: ــاد کردن ــه ی این گون
ــان کار و  ــا هم ــادی ی ــت جه ــر مدیری اگ
ــم  ــر عل ــی ب ــی و مبتن ــت اله ــا نی ــاش ب ت
و درایــت حاکــم باشــد، مشــکات کشــور، 
در شــرایط کنونــِی فشــارهای خباثت آمیــِز 
قدرت هــای جهانــی و در شــرایط دیگــر، قابــل 
ــو را  ــه جل ــت رو ب ــور حرک ــت و کش ــل اس ح

ادامــه خواهــد داد. 92/10/23

درســی از ســال ۹۲ بــرای ســال 
جدیــد

یکــی از جمــات رهبــر انقــاب کــه زنگــش 
هنــوز در گــوش بســیاری از دلســوزان این انقاب 
ــت در  ــدم موفقی و نظــام اســامی می پیچــد، ع
تحقــق حماســه ی اقتصــادی در ســال 92اســت؛ 
ــوروزی ایشــان وجــود  ــام ن ــه در پی ــه ای ک جمل
ــای  ــان ماه ه ــه ای در هم ــت اهلل خامن ــت. آی داش
آغازیــن ســال حماســه ی سیاســی و حماســه ی 
ــا در  ــه گوی ــد ک ــداری داده بودن ــادی هش اقتص
ــه ی  ــه صحن ــات ک ــداد انتخاب ــر رخ ــدان پ می

اصلــی حماســه ی سیاســی بــود گــم شــد.
حماســه ی سیاســی و حماســه ی اقتصــادی 
هــر دو مقولــه از مقوالتــی اســت کــه آحــاد ملت 
در آن می تواننــد نقــش ایفــاء کننــد؛ و تــا آحــاد 
ــود  ــه به وج ــد، حماس ــاء نکنن ــش ایف ــت نق مل

نمی آیــد..92/2/18
ــه ای در  ــی خامن ــت اهلل العظم ــرت آی حض
پیــام نــوروزی ســال 93 رهبــر انقــاب راه طــی 

ــد: ــی فرمودن ــه ارزیاب شــده را اینگون
در بــاب حماســه ی اقتصــادی کاری کــه 
ــاق  ــه اتّف ــود ک ــع ب ــرد و توّق ــام بگی ــد انج بای
بیفتــد، اتّفــاق نیفتــاد. تاشــهایی انجــام گرفــت 
کــه مــورد ســپاس اســت، ولــی کار بزرگــی کــه 
ــام  ــادی انج ــه ی اقتص ــه ی حماس ــد در زمین بای
ــت و  ــا اس ــش روی م ــان در پی ــرد، همچن بگی
ــود  ــه وج ــه را ب ــن حماس ــه ای ــم ک ــا موّظفی م

بیاوریــم.92/12/29
باشــد کــه در اســفند 93، وقتــی بــه پشــت 
ــق  ــدم توفی ــا ع ــم، ب ــگاه می کنی ــود ن ــر خ س
ــان  ــه بخــش مهمــی از اهدافم در دســتیابی ب

مواجــه نشــویم...
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ــد. ــی کن ــوز کار م ــه هن اســت ک
یعنــی همــان سیاســتی را کــه آقــای 
ــای  ــرد، آق ــه ریــزی ک ــمی پای هاش
ــتری  ــدرت بیش ــا ق ــژاد ب ــدی ن احم

ــرد؟ ــرا ک اج
ســاختاری  تعدیــل  سیاســت های  بلــه؛ 
ــا  ــم آنه ــه اس ــود ک ــا ب ــازی قیمت ه و آزادس
اســم  گذاشــتیم؛  یارانه هــا  هدفمنــدی  را 
خصوصــی ســازی و واگــذاری هــا را در طــرح 
ــدا  ــر داده و در ابت ــه اصــل 44 تغیی ــل ب تعدی
بــا نــام ســهام عدالــت اجــرا کردیــم. اقداماتــی 
ــه  ــن ب ــا عناوی ــت انجــام داد ب ــت وق ــه دول ک
ــا  ــه م ــی آنچ ــد ول ــرا ش ــی اج ــر ارزش ظاه
ــن  ــان تری ــم عری ــی کنی ــاهده م ــروزه مش ام
ــود  ــاختاری ب ــل س شــکل سیاســت های تعدی
و آثــار آن هــم همــان چیــزی بــود کــه انتظــار 

ــت.  مــی رف
ــم  ــی خواه ــی نم ــرای دوره کنون ــه ب البت
ــی در  ــه تاش های ــم چراک ــش قضــاوت کن پی
دولــت اســت ولــی تجربــه دوره هــای گذشــته 
ــود  ــه خ ــود ب ــل خ ــت های دوره قب و سیاس
ــد. ــی کن ــد را مشــروط م تصمیمــات دوره بع
اینطــور نیســت کــه دولــت کنونــی هــر کاری 
کــه خواســت بکنــد و هــر سیاســتی را دنبــال 

کنــد.

درباره دولت جدید چطور؟
بنــده هنــوز چشــم انــدازی از دولــت 
شــخصیت های  البتــه  ندیــده ام  یازدهــم 
ــت  ــن دول ــئولیت را در ای ــه مس ــادی ک اقتص
برعهــده دارنــد مــی شناســیم امــا بنظــر 
ــگاه  ــتاد دانش ــع اس ــا در موض ــد آدم ه می آی
ــه  ــی ک ــا کس ــی ب ــای سیاس ــرون از فض و بی
ــی  ــی فاحش ــته تفاوت های ــز نشس ــت می پش
پیــدا مــی کنــد، بخشــی از ایــن بخاطــر 
محدودیت هــا و فشــارهایی اســت کــه هنــگام 

ورود بــه دولــت وجــود دارد.

از  برخــی  اســت  ممکــن  یعنــی 
باشــد. ناپذیــر  اجتنــاب  رفتارهــا 

ــر  ــاب ناپذی ــت اجتن ــن اس ــی ممک بخش
ــار  ــر فش ــده ای بخاط ــش عم ــا بخ ــد ام باش
بیــش از حــد اصحــاب قــدرت و کســانی اســت 
ــد؛ اینهــا باعــث مــی  کــه منافــع بزرگــی دارن
شــود کــه روی دولــت فشــار بیایــد همچنیــن 
رســانه هایی  بــه  مربــوط  دیگــری  بخــش 
ــد  ــه مانن ــت ک ــن اس ــان ای ــه کارش ــت ک اس

ــد و در  ــک حــزب سیاســی عمــل مــی کنن ی
همــه جــا حضــور دارنــد. بنابرایــن کســی کــه 
ــا  ــه مســئولیتی را گرفتــه مــی بینــد ب صادقان
موانــع بســیار زیــادی رو به رو اســت و از درون 
دولــت نمــی توانــد بــه نقــد دولــت بنشــیند و 
ترجیــح مــی دهــد یــا ســکوت کنــد یــا اجــازه 
دهــد ایــن خطاهــا تــداوم پیــدا کنــد. در 
ــن  ــی ای ــاله اصل ــده مس ــر بن ــه نظ ــوع ب مجم
اســت کــه دولــت یازدهــم در سیاســت ها 
هیــچ تغییــری بــا دولــت قبــل نــدارد و 

کمــاکان همــان سیاســت ها ادامــه دارد.

ــت  ــی جه ــه حت ــد ک ــاره کردی اش
گیــری ایــن دولــت ماننــد دولــت قبــل 
ــه  ــا چ ــری ت ــت گی ــن جه ــت، ای اس
انــدازه اجتنــاب ناپذیــر اســت و تــا چــه 

ــت؟ ــوده اس ــر ب ــل تغیی ــدازه قاب ان
ــت  در ایــن مــدت منتظــر بودیــم کــه دول
جدیــد چــه برنامه هایــی ارائــه مــی کنــد 
و از روی همیــن برنامــه هــا بــه تحلیــل 
ــز  ــروز چی ــا ام ــفانه ت ــا متاس ــم ام آن بپردازی
ــت  ــی کــه از دول ــم. آنچیزهای خاصــی ندیده ای

ــت. ــاد اس ــل انتق ــی قاب ــرده خیل ــروز ک ب

اقتصــادی  مشــاور  نیلــی  آقــای 
رئیــس جمهــور در هفتــه گذشــته 
اعــالم کــرد کــه یکــی از تفــاوت هــای 
ــت  ــن اس ــا ۹۲ ای ــه ۹۳ب ــی بودج اساس
کــه بودجه ســال آینــده تورم زا نیســت 
و تــالش دولــت ایــن بــوده کــه بودجــه 
ــن  ــه کمتری ــد ک ــس بده ــه مجل ای را ب

ــد. ــته باش ــی داش ــورم را در پ ت
ــزی  ــه چی ــه را چ ــه بودج بســتگی دارد ک
در نظــر بگیریــم. اگــر الیحــه اول را بــه همــراه 
تبصــره 21 بعنــوان بودجــه 93 لحــاظ کنیــم 
ــده  ــال آین ــد را در س ــاالی 40 درص ــورم ب ت

خواهیــم داشــت.

ــار اعــالم  ــن ب ــت یازدهــم چندی دول
کــرده کــه طبــق برنامــه ریــزی و 
ســال  در  تــورم  نــرخ  هدفگــذاری 
آینــده بــه ۲۵ درصــد مــی رســد. 
ــده  ــن وع ــه ای ــت ک ــد گف ــن بای بنابرای

ــود؟ ــی ش ــی نم عمل
ــر  ــاد. اگ ــد افت ــاق نخواه ــن اتف ــاً  ای اص
ــورت  ــرژی ص ــای ان ــت حامل ه ــش قیم افزای
آینــده  را در ســال  باالیــی  تــورم  بگیــرد 

افزایــش  میــزان  البتــه  داشــت.  خواهیــم 
قیمــت ســوخت در ســال 93 بیــش از آن 
ــام  ــون اع ــا کن ــه ت ــود ک ــد ب ــزی خواه چی
ــای  ــرق را از حامل ه ــه ب ــت چراک ــده اس ش
بنــا شــده 100  و  انــرژی جــدا کرده انــد 
درصــد درآمدهــای حاصــل از بــرق بــه همــان 

ــد. ــدا کن ــاص پی ــوزه اختص ح
ــزار  ــز 52 ه ــه ج ــرق ب ــت ب ــش قیم افزای
میلیــارد تومانــی اســت کــه بناســت از طریــق 
افزایــش قیمــت ســوخت از مــردم گرفتــه 
شــود. بنابرایــن اینکــه گفتــه مــی شــود 
ــده  ــال آین ــرژی در س ــای ان ــت حامل ه قیم
85 درصــد بــاال مــی رود درســت نیســت 
ــش از 100  ــت بی ــش قیم ــن افزای ــه ای چراک

ــود. ــد ب ــد خواه درص

ــاره  ــوالی درب ــد س ــازه دهی ــر اج اگ
ــد  ــت جدی ــه دول ــادی کابین ــم اقتص تی
ــه  ــی ابتــکاری ب ــای روحان بپرســیم؛ آق
ــت  ــن اس ــم ای ــد و آنه ــرج داده ان خ
ــود  ــر خ ــس دفت ــاون اول و رئی ــه مع ک
انتخــاب  اقتصــادی  چهر ه هــای  از  را 
ــه از  ــای کابین ــایر اعض ــد و س کرده ان
ــاد،  ــر اقتص ــزی، وزی ــه ری ــاون برنام مع
بانــک  وزیــر صنعــت و رئیــس کل 
مرکــزی جــزو افــراد مطــرح اقتصــادی 
ــم  ــه تی هســتند، در مجمــوع نگاهــی ب
اقتصــادی نشــان مــی دهــد کــه کابینــه 
تجربــه ای  بــا  تیــم  دارای  روحانــی 
اســت و انتظــار مــی رفــت ایــن گــروه 
ــد  ــالم کن ــخصی را اع ــتراتژی مش اس
ــه  ــما چ ــد. ش ــال کن ــل اعم ــا حداق ی
ارزیابــی از ایــن تیــم داریــد؟ آیــا آقــای 
روحانــی مــی توانســت در کابینــه تیــم 
اقتصــادی قــوی تــر از ایــن هــم داشــته 
ــا  باشــد کــه در بخــش سیاســی هــم ب
وی همســو باشــد ولــی ایــن ضعــف هــا 

ــد؟ ــته باش را نداش
ــادی  ــم اقتص ــه تی ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
گفــت  مــی  آنچــه  خــاف  بــه  دولــت 
ــت  ــت نیس ــا یک دس ــت اص ــت اس یک دس
ــد. امــا مهمتــر از اینکــه  و آرای متشــتت دارن
ــت. ــه اس ــتند برنام ــانی هس ــه کس ــراد چ اف

ــه هــر حــال در کشــور مــا برنامــه  ب
ــد. ــراد در مــی آی از اف

ــه کامــًا درســت اســت چراکــه ممکــن  بل

ــا  اســت افــراد اصــا برنامــه را اجــرا نکننــد ی
چیــز دیگــری را متوجــه بشــوند. یکــی از 
دالیــل بحــران در آمریــکا کــه بحــران جهانــی 
را رقــم زد بحثــی اســت تحــت عنــوان مقررات 
ــن  ــت. ای ــی اس ــی و پول ــام بانک ــی از نظ زدای
ــی را  ــا امکانات ــک ه ــه بان ــی ب ــررات زدای مق
داد کــه ابزارهــای پولــی جدیــدی خلــق شــد 
در نتیجــه مصیبتــی کــه بــر مــردم و اقتصــاد 
آمریــکا تحمیــل شــد ناشــی از حــرص و طمــع 
بانکــداران آمریــکا بــرای کســب ســود و منافــع 
بــزرگ شــخصی بــود. در ایــران مــا اتفاقــا عین 
ــژاد  ــدی ن ــای احم ــاق در دوره اق ــن اتف همی

تکــرار شــد.
مشــکل مــا ایــن اســت کــه دولــت نداریــم؛ 

وال  ضــد  جنبــش  امریــکا  در 
ــا  ــه م ــد ک ــی گفتن ــتریت م اس
دولــت نداریــم و ایــن بانکــداران 
اداره  را  اقتصــاد  کــه  هســتند 
می کننــد در ایــران هــم همیــن 
ــا  ــه م ــود دارد چراک ــاق وج اتف
بانــک مرکــزی نداریــم اصــا 
بــر  نظارتــی  مرکــزی  بانــک 
و  مالــی  موسســات  عملکــرد 
اعتبــاری و بانــک هــا نــدارد. 
بانــک هــا  و  ایــن موسســات 
ــی  ــد ول ــی کنن ــول م ــق پ خل

بانــک مرکــزی بــه اصلــی تریــن وظیفــه خــود 
یعنــی کنتــرل حجــم پــول عمــل نمــی کنــد 
و نظــارت نــدارد عمــًا بــه معنــای ایــن اســت 

ــم. ــزی نداری ــک مرک ــه بان ک
مــا شــاهد هســتیم کــه اعتبــارات بزرگــی 
خــارج از قــدرت هیــات مدیــره و بــه دســتور 
بــه اشــخاص خاصــی پرداخــت  سیاســی 
ــارد  ــزار میلی ــد 3 ه ــی مانن ــود و وقایع می ش
رخ میدهــد البتــه فقــط 3 هــزار میلیــارد نبــود 
ــر  بلکــه ده هــا مــورد هــزار میلیــاردی و باالت
در نظــام بانکــی وجــود دارد کــه گــزارش انــرا 
بارهــا آقــای پــور محمــدی ســازمان بازرســی 
اعــام کــرده اســت. در بســیاری از مــوارد در 
بانک هــا  تســهیات  و  اعتبــارات  پرداخــت 
و  کــرده  عمــل  بانکــی  قوانیــن  خــاف 
تســهیات باالیــی را بــه اشــخاصی می دهنــد 
ــن  ــت ای ــرای دریاف ــی ب ــچ صاحیت ــه هی ک
ــه  ــت ک ــی اس ــن درحال ــدارد. ای ــهیات ن تس
ــد  ــغل و تولی ــا ش ــول بانک ه ــا پ ــود ب ــرار ب ق
ــه  ــاد و ن ــغلی ایج ــه ش ــی ن ــود ول ــاد ش ایج
ــول هــا  ــن پ عرضــه و تولیــد تقویــت شــد. ای

ــع  ــن مناب ــا ای ــا ب ــده و بانک ه ــک ش وارد بان
ــرج  ــاختمان و ب ــده و س ــازی ش ــفته ب وارد س
از  بخــش عمــده ای  و  کــرده  معاملــه   ... و 
ــکه  ــورت ارز و س ــه ص ــود را ب ــای خ دارایی ه

ــته اســت. ــه داش نگ

در  بحــث دیگــری کــه همــواره 
بانــک مرکــزی مطــرح اســت اســتقالل 
ــال های  ــی س ــه ط ــوده ک ــک ب ــن بان ای
ــرار  ــد ق ــورد نق ــواره م ــف هم مختل
گرفتــه و اعــالم شــده کــه بانــک 
ــن  ــدارد ضم ــتقالل ن ــا اس ــزی م مرک
مرکــزی  بانــک  کل  روســای  آنکــه 
ــتقالل  ــدم اس ــه ع ــاری ب ــد از برکن بع

ــم  ــا مته ــی دولت ه ــان گوی ــه قرب و بل
ــی  ــال از آنجای ــن ح ــده اند. در عی ش
ــد  ــی کن ــا م ــزی ادع ــک مرک ــه بان ک
مــن فقــط اجــرا مــی کنــم و سیاســت را 
شــورای پــول و اعتبــار تعییــن می کنــد 
ــتای  ــت در راس ــر دول ــم اخی و تصمی
گنجانــدن رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور 
ــی  ــعه مل ــدوق توس ــل صن و مدیرعام
ــد  ــب ش ــورا موج ــای ش ــوان اعض بعن
تــا انتقــادات مبنــی بــر دولتــی شــدن 
ــن را  ــما ای ــود. ش ــدید ش ــورا تش ش

ــد؟ ــول داری قب
ــرم  ــه نظ ــی ب ــت ول ــور اس ــاً اینط قطع
چراکــه  اســت  ایــن  از  فراتــر  مســاله 
کســی  نبایــد  مرکــزی  بانــک  رئیــس 
ــت های  ــد. سیاس ــه کن ــه مداخل ــد ک باش
مقــررات  و  ســازی  رهــا  و  آزادســازی 
ولــی  دارد  ادامــه  کمــاکان  زدایــی 
یــک  نــدارد  قــدرت  مرکــزی  بانــک 
تعطیــل  را  اعتبــاری  و  مالــی  موسســه 
را  بــه دولــت  تعهــدات  بگویــد  کنــد و 

نــد. ا د برگر
آقــای دکتــر اصــوالً شــما بــا کلیــت 
ــد  ــرا ش ــال ۸۹ اج ــه س ــدی ک هدفمن

ــر؟ ــا خی ــد ی ــق بودی مواف
ــب  ــتر مناس ــت ها بس ــن سیاس ــرای ای اج
خــود را مــی خواهــد وقتــی کــه بســتر 
ــت ها  ــی سیاس ــرای برخ ــم اج ــب نداری مناس
مــی توانــد موجــب سوءاســتفاده قــرار گیــرد، 
بــد اجــرا و اســیب زا شــود؛ االن مــردم بارهــا 
در نظــر خواهــی هــا اعــام کردنــد کــه 
حاضریــم یارانــه نگیریــم تــورم کنتــرل شــود 
خیلــی هــا هــم مــی گوینــد حاضریــم مبلغــی 
ــه  ــا ب ــت ه ــی قیم ــم ول ــت بدهی ــه دول را ب

ــردد. ــته برگ ــان گذش هم
ــری  ــک س ــد ی ــا باش ــر بن اگ
ــط در  ــه فق ــی را ک ــوری های تئ
کتــاب هــا نوشــته شــده و در 
غــرب هــم کار نمــی کنــد را 
داخلــی  گــذاری  سیاســت  در 
ــچ اثرگــذاری  ــم هی ــه کار گیری ب
ــن  ــد از همی ــد آم بوجــود نخواه
رو بایــد دیــد ایــن سیاســت هــا 
ــر  ــردم اث ــی م ــه در زندگ چگون
مــی گــذارد؛ بایــد بــرای مــا 
ــن  ــای ای ــده ه ــا و بازن ــده ه برن
ــرار  ــه ق ــورد توج ــت ها م سیاس
ــد  ــی خواه ــت م ــر دول ــن اگ ــرد. همچنی گی
ــن  ــان تعیی ــزار توم ــن را 10 ه ــت بنزی قیم
کنــد مشــکلی نداریــم فقــط اول بایــد بگوییــد 
ــه  پــول ایــن افزایــش قیمــت را کجــا و چگون

ــرد؟ ــد ک ــرج خواه خ
تمــام اتفاقاتــی کــه افتــاده بــه خاطــر 
ــام  ــت را انج ــت کار دول ــه دول ــت ک ــن اس ای
نمی دهــد؛ دولــت در کشــور مــا یــک ماشــین 
ــه برخــی از  ــوان ســاالری اســت ک ــزرگ دی ب
مدیــران در آن بــا حقــوق هــای بــاال ریاســت 
دارنــد؛  اجتماعــی  منزلــت  و  کننــد  مــی 
تولیــد ایــن دولــت فقــط در بخــش معلمــان، 
پرســتاران و پزشــکان و اســتادان دانشــگاه 
ــت  ــه خدم ــود ک ــی ش ــده م ــدگان دی و رانن

می کننــد.
ــروز  ــا را ام ــه ه ــیاری از وزارتخان ــر بس اگ
تعطیــل کننــد هزینــه دولــت کمتــر می شــود 
حتــی اگــر بگوینــد حقــوق کارمنــدان را 
ــان؛  ــه هایش ــه خان ــد ب ــی برون ــم ول می دهی
ــدی  ــه هدفمن ــتیم ک ــن نیس ــف ای ــا مخال م
ــی  ــرد ول ــای هدفمنــدی صــورت بگی ــه معن ب
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ــرار  ــی برق ــاط منطق ــم ارتب میخواهی
مــی کنیــم بیــن اجزایــی کــه در شــعار 
ســال وجــود دارد، اتفاقاتــی کــه در 
متــن اقتصــاد ملــی مــی افتــد و نهایتــًا 
ــری.  ــم رهب ــام معظ ــۀ مق ــات حق مطالب
واقعــاً چــرا دوبــاره از ســوی مقــام معظم 
رهبــری شــعار اقتصــادی مطــرح گردید؟ 
ــه  ــن مرتب ــد ای ــث ش ــه باع ــی ک الزام
ــوده  ــه ب ــود چ ــالم ش ــز اع ــگ  نی فرهن

ــت؟ اس
از طرفــی واقعیــت هــای اقتصــادی جامعــه 
مــا بــر مــردم پوشــیده نیســت  کمــا ایــن کــه 
ــوی  ــت.از س ــیده نیس ــم پوش ــان ه ــر جهانی ب
ــای  ــت ه ــی، ظرفی ــای تمدن ــت ه دیگــر ظرفی
ــت  ــادی و قابلی ــای اعتق ــت ه ــی، ظرفی تاریخ
هایــی کــه در ســبک زندگــی دینــی وجــود دارد 
و مهندســی فرهنگــی کــه معمــار آن حضــرت 
امــام )ره(بــود، و ظرفیــت هــای سیاســی کلــی 
ــای  ــه ه ــا دغدغ ــری ب ــم رهب ــام معظ ــه مق ک
بــزرگ، بــا عمــق راهبــردی و عمــق جــان 
مطــرح مــی کننــد و بــرای ما هــم ودیعــت دارد 
چــه اتفاقــی مــی افتــد و چــه ضرورتــی دارد کــه 
بازهــم بحــث اقتصــادی از ســوی مقــام معظــم 
رهبــری بــرای شــعار ســال مطــرح می شــود؟ و 
یــک بــار دیگــر مطــرح مــی شــود کــه اقتصــاد 
ــد  ــوان و قدرتمن ــور، پرت ــادی پرش ــران اقتص ای
اســت و ظرفیــت هــای باالیــی برخــوردار اســت 
امــا چــه شــده کــه مــا نتوانســتیم واقعیــت های 

ــم؟ آن را درک کنی
ــه  ــة دوم شــعار ســال ک ــه مولف ــا توجــه ب ب
عــزم ملــی و مدیریــت جهــادی اســت بــه نظــر 

ــرات  ــا تغیی ــه م ــت ک ــت اس ــد درس ــی رس م
انــدازه  دهیــم،  مــی  صــورت  را  اقتصــادی 
ــه روز بزرگتــر مــی شــود و  اقتصــادی مــا روز ب
از طــرف دیگــر خارجــی هــا  تــا فرصتــی پیــدا 
ــیمه  ــوند و سراس ــی ش ــرازیر م ــد س ــی کنن م
ــا قــرار دادهایــی را منعقــد کننــد  مــی آینــد ت
ــزرگ از  ــازار ب ــا اســتفاده از ایــن ب ــا بتواننــد ب ت
ــری  ــراض اقتصــادی خــود جلوگی انســداد و انق
کننــد، امــا نکتــه مهــم ایــن جاســت کــه خــود 

ــم؟ ــرار داری ــا کجــا ق م
بنابرایــن ایــن یکــی از مطالبــات حقــة مقــام 
معظــم رهبــری مــی باشــد. در جــای دیگــر فراز 
و فــروض هایــی در مهندســی فرهنگــی جامعــه 
وجــود دارد. مقــام معظــم رهبــری از 10 ســال 
پیــش تــا کنــون بــر ایــن مــورد تاکیــد داشــته 
انــد و جــزء دغدغــه هــای ایشــان بــوده اســت. 
ــه در  ــوده  ک ــن ب ــان ای ــم عنایاتش ــخصاً ه ش
زمــان هایــی صحبــت از تهاجــم فرهنگی، شــبی 
خــون فرهنگــی، ناتــوی فرهنگــی، زیــر ســوال 
ــادات و  ــان فرهنگــی و اعتق ــان و بنی ــردن کی ب
ــی،  ــران هراس ــا ای ــک ج ــا، در ی ــای م ارزش ه
در یــک جــا اســام هراســی و در جایــی دیگــر 
شــیعه هراســی وجــود دارد. در مقابــل خروجــی 
ــوده  ــا ب ــه م ــی جامع ــای علم ــت ه آن ظرفی
ــخنوران و  ــمندان، س ــو دانش ــک س ــت. از ی اس
اندیشــمندان مــا  از ابتــدای انقــاب تــا کنــون 
مشــخصاً شــهید مطهــری، شــهید باهنــر و 
ــت  ــه ظرفی ــی ک ــر عزیزان ــح و دیگ شــهید مفت
هــای بزرگــی بــوده انــد و از ســوی دیگــر امامان 
جمعــه مــا، کــه دشــمنان آن هــا را یکــی پــس 
از دیگــری را در تیــرس تیرهــای زهرآگیــن خود 

قــرار داده انــد، چــه اتفاقــی افتــاده اســت؟ چــه 
اتفاقــی افتــاده اســت کــه خروجــی آن داشــتن 
ــی  ــی و پارس ــی دین ــزرگ تمدن ــابقة ب ــن س ای
اســت؟ چــه اتفاقــی افتــاده اســت کــه دشــمنان 
آمــده انــد از مــرز هــای اقتصــادی مــا رد شــده 
ــای  ــرز ه ــد از م ــی کنن ــعی م ــروز س ــد و ام ان
فرهنگــی مــا نیــز عبــور کننــد؟ بــه نظــر مــی 
رســد دشــمنان ســعی دارنــد اقتصــاد و فرهنــگ 
را بــه عنــوان دو پاشــنه آشــیل، کــه جمهــوری 
ــران توانســته قابلیــت هــا و قــدرت  اســامی ای
ــدار  ــان پدی ــف جه ــاط مختل ــرم آن را در نق ن

کنــد در نظــر گرفتــه انــد.

ــا  ــار ه ــن فش ــا ای ــه ب ــا راه مقابل ام
چیســت؟

بــه نظــر مــی رســد اگــر مــا بــه اتفاقاتــی که 
در انقــاب اســامی رخ داده اســت نــگاه کنیــم 
ــی  متوجــه مــی شــویم کــه انقــاب مــا  انقاب
مردمــی اســت در حالــی کــه بســیاری از انقاب 
ــه از  ــن ک ــا ای ــی و ی ــای چریک ــاب ه ــا، انق ه
جنــس پارلمانــی بــوده اســت. امــا اتفاقــی که در 
کشــور مــا رخ داد همگــی محوریــت و مشــارکت 

مــردم را داشــته اســت.

بررســی تحقــق شــعار امســال » 
ــی و  ــزم مل ــا ع ــک ب ــاد و فرهن اقتص

جهــادی« مدیریــت 
مقــام معظــم رهبــری از ســال90 یــک مــدل 
اقتصــادی را معرفــی فرمودنــد. شــاید ما بخشــی 
از آثــار ایــن مــدل را در مهندســی اقتصــاد بیــن 
ــی از  ــرده باشــیم. خیل ــل هــم مشــاهده ک المل
ــی  ــد هنگام ــه بع ــا از ســال 1993 ب اقتصــاد ه
ــا  ــل مشــارکت ب ــه دلی ــد ب کــه مشــاهده کردن
بخشــی از اقتصــاد بیــن الملــل مشــخصاً ایــاالت 
متحــده آمریــکا، اروپــا و آســیای جنــوب شــرق 
ــم  ــی ک ــدن برخ ــود آم ــه وج ــت ب ــه عل و ...  ب
ــار  ــی دچ ــرات ظرفیت ــا تغیی ــا ی ــی ه ظرفیت
ــزرگ  ــای ب ــران ه ــا بح ــادی ی ــی اقتص فروپاش
شــده انــد. کمــا ایــن کــه ژاپــن نتوانســته ایــن 
دســت بحــران هــا را پشــت ســر بگــذارد و رتبــة 
دوم خــود را در اقتصــاد جهــان هــر ســال یکــی 
ــاً  ــس از دیگــری از دســت مــی دهــد و نهایت پ
امــروز مشــاهده مــی شــود کــه در یونــان، 
ــی از کشــور هــای کــه  اســپانیا، قبــرس و خیل
ــده ای در  ــن کنن ــر و تعیی ــش موث دوره ای نق
اقتصــاد بیــن الملــل داشــته انــد دچــار آنارشــی 
ــد. شــاید آن هــا هــم رفتــه  اقتصــادی شــده ان
ــود  ــود را بهب ــادی خ ــت اقتص ــا  قابلی ــد ت ان

ببخشــند.
امــا ایــن کــه چگونــه ایــن جریــان تبدیــل به 

بررسی ابعاد شعار سال و راه های تحقق آن 
دکتر ساسان شاه ویسی

یادداشت ــه 100 درصــد  ــه ب ــود ک ــدی نب ــن هدفمن ای
جمعیــت پــول بدهنــد! البتــه بنــده ایــن 
ــه  ــران یاران ــام ای ــه تم ــه ب ــدارم ک ــول ن را قب
پرداخــت مــی شــود چراکــه تصــور می کنــم 
بــرای  اصــًا  مــردم  از 35 درصــد  بیــش 

ــد. ــرده ان ــام نک ــت ن ــه ثب ــت یاران دریاف
ــر 42  ــه زی ــت ک ــن اس ــر ای ــای دیگ معن
هــزار میلیــارد تومــان در ســال نبــق زده 
شــده و بخشــی از آن قاچــاق مــی شــود. مــن 
ــی  ــردم ول ــوال ک ــاره س ــان در اینب از مجری
پاســخ هایی دریافــت کــرده ام کــه اصــا مــورد 
قبــول نیســت، آقایــان مــی گوینــد تعــدادی با 
شناســنامه هایمرده ها یارانــه مــی گیرنــد و یــا 
مهاجــران خارجــی هســتند؛ بــا این فــرض هم 
ــا ایــن وجــود  ــوان پذیرفــت چراکــه ب نمــی ت
هــم نمــی توانــد رقــم بــه ایــن بزرگــی بدســت 
ــه ســاالنه  ــن اســت ک ــر ای ــای دیگ ــد؛ معن آی

ــان  ــارد توم ــزار میلی ــی 15 ه 14 ال
ــع قاچــاق مــی شــود و  از ایــن مناب

ــد. ــرم می رس ــت نامح ــه دس ب
دولــت بایــد ایــن موضــوع را 
ــه  ــه ام ک ــا گفت ــد؛ باره ــرل کن کنت
مــی توانیــد یــک بــار دیگــر از 
ــت  ــه ثب ــت یاران ــان دریاف متقاضی
نــام کنیــد کــه خوشــبختانه در 
مــورد  ایــن  تلفیــق  کمیســیون 
همچنیــن  رســید؛  تصویــب  بــه 
کــه  شــده  مصــوب  مجلــس  در 
11500 میلیــارد تومــان بــه بخــش 
بهداشــت بدهنــد، ایــن پــول چگونه 

قــرار اســت خــرج شــود؟ اگــر قــرار اســت بــه 
ــرج هــای وزارت بهداشــت  پزشــکان ســاکن ب
ــت و  ــث اس ــک بح ــود ی ــدان داده ش و کارمن
اگــر بنــا باشــد بــه بهداشــت روســتاها و مــردم 

ــت. ــری اس ــث دیگ ــد بح ــاص یاب اختص
بعــد از اجــرای مرحلــه اول در گــزارش 
ســازمان بهزیســتی آمــده کــه از زمســتان 89 
تــا 91رشــد اســتفاده از چــوب بــرای گرمایش 
50 درصــد و رشــد اســتفاده از بوتــه هــا بــرای 
گرمایــش 100 درصــد افزایــش یافتــه اســت؛ 
ایــن یعنــی بیابــان زایــی یعنــی نابــود کــردن 

جنــگل هــا.

 ۴۵ بخواهــد  االن  دولــت  اگــر 
ــد  ــذف کن ــان را ح ــزار و ۵00 توم ه

عقالنــی اســت؟
ســوال  ســه  هدفمنــدی  بحــث  در 

ــه  ــه ب ــت اینک ــود دارد نخس ــواره وج هم
چــه کســی یارانــه بدهیــم؟ دوم اینکــه 
ــی  ــه چ ــوم اینک ــم؟ س ــزان بدهی ــه می چ
بدهیــم؟ پــول ، کاال یــا خدمــات؟ االن 
ســبد  در  درمــان  و  دارو  هزینــه  ســهم 
ــت. ــی اس ــم باالی ــاً رق ــا قطع ــواده ه خان

فقــر  بــا   89 بــه  نســبت   90 ســال  در 
ــه رو شــدیم.  ــران رو ب ــرژی در شــهر ته ان
یافــت  افزایــش  انــرژی  قیمــت  وقتــی 
ــهری  ــای ش ــواده ه ــادی از خان ــداد زی تع
را  خــود  خانــه  گرمایــش  نمی تواننــد 

کننــد. تامیــن 

ــنیم  ــای تس ــی از مصاحبه ه در یک
ــه  ــد ک ــالم ش ــان اع ــا اقتصاددان ب
ــه  ــت ک ــی اس ــد دولت ــران نیازمن ای
ــد و  ــی کن ــودش را قربان ــال خ ۴ س

ــه نفــع مــردم درآینــده  هــر آنچــه ب
ــه  ــو اینک ــد ول ــام ده ــد را انج باش
ــا رأی  ــه آنه ــردم ب ــد م ــال بع ۴ س

ــد. ندهن
ــوع را  ــن موض ــم همی ــدا قس ــه خ ــن ب م
بــا ادبیــات دیگــری در برخــی از محافــل 
مطــرح مــی کنــم و مــی گویــم ایــن کار 
نیازمنــد چنــد دولــت انتحــاری اســت. چنــد 
ــد ایــن مســئولیت انتحــاری را  تــن از وزرا بای
ــل  ــکات را ح ــی از مش ــرده و برخ ــول ک قب
ــل  ــار را تحم ــرمایه داری ه ــن س ــار ای و فش
کننــد. بنظــر مــن مقــام معظــم رهبــری بایــد 
ــدازی  ــه راه ان ــاد در جامع ــد فس ــت ض نهض
ــرای کشــور مشــکل زا شــده  ــد. فســاد ب کنن
ــاد  ــد فس ــت ض ــا نهض ــط ب ــاد فق ــن فس و ای

جمــع می شــود.
کــه  بزرگــی  هــای  ضربــه  از  یکــی 

ــم  ــه تحری ــود ک ــن ب ــژاد زد ای ــدی ن احم
هــا را بــا وابســته کــردن کشــور بــه خــارج 
ــت  ــال اس ــرد؛ االن 35 س ــر ک ــکان پذی ام
کــه مــا تحریــم هســتیم ولــی ایــن وضعیــت 
از زمــان جنــگ کــه بدتــر نیســت کــه مــدام 
ــاف  ــتند ائت ــان نتوانس ــود. آنزم ــاران ب بمب
ــران شــکل دهند.یــک آدم  ــی علیــه ای جهان
ــا کــه در ســال  ــد اوبام ــی عرضــه ای مانن ب
ســوم دوره اول مــی گفتنــد احتمــال اوبامــا 
رئیــس جمهــور یــک دوره ای خواهــد بــود 
ــران  ــه ای ــی علی ــاف جهان ــا ائت ــت ب توانس
ــد؛  ــی بمان ــت باق ــود و در ریاس ــق ش موف
ــر  ــت؟ بخاط ــت گرف ــن سیاس ــرا ای ــا چ ام
ــدت  ــه ش ــران ب ــد ای ــی دانن ــا م ــه انه اینک

ــت. ــته اس ــارج وابس ــه خ ب

االن کــه دولــت و سیاســت مــداران 
ــالش  ــال ت ــد در ح می گوین
ــا  ــم ه ــتن تحری ــرای برداش ب

ــتند. هس
ــا  ــای اوبام ــده اق ــر بن ــه نظ ب
ــح  ــا نیازمندتصحی ــرات ه و دموک
ــا ایــران هســتند و  رابطــه شــان ب
تــا 2 ســال آینــده آمادگــی دارنــد 
ــاز  ــران ب ــان در ای ــه سفارت ش ک
شــود. چــون بزرگتریــن دســتاورد 
ــه  ــح رابط ــا تصحی ــی اوبام سیاس
خواهــد  ایــران  بــا  ســاله   35
بــود. االن هــم شــاهد هســتیم 
کــه مقدمــات ورود خودروهــای 
ــت.  ــده اس ــام ش ــران انج ــی در ای آمریکای
همچنیــن یکــی از دالیــل دیگــر ایــن اســت 
ــرات  ــدی حــزب دموک ــات بع ــه در انتخاب ک
ــاال  ــت ب ــران دس ــا ای ــش ب ــر موفقیت بخاط
ــه  ــی ک ــی از دالیل ــت و یک ــد گرف را خواه
ــد  ــی کن ــدید م ــران را تش ــا ای ــت ب خصوم

ــت. ــن اس همی
ــه جــای آن  ــای کوهــن ب ــردی کــه آق ف
آمــد االن مســئول حقوقــی بانــک اچ اس بی 
ــای  ــادگاه مافی ــک میع ــن بان ســی اســت ای
ــن پولشــویی هــای  ــت اســت و بزرگتری دول
ــن  ــود، ای ــی ش ــام م ــا انج ــت در اینج دول
فــرد و کوهــن از صهیونیســت هــای جهــود 
بــا  اقایــان هــم  ایــن  اتفاقــا  و  هســتند 
ــه  ــر اینک ــم بخاط ــتند آنه ــد هس ــا ب اوبام
ــح  ــال تصحی ــکا در ح ــران و امری ــه ای رابط

اســت.
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پــس از قطــع وابســتگي اقتصــاد کشــور 
از  دیگــر  یکــي  نفتــي،  درآمدهــاي  بــه 
مي توانــد  مقاومتــي  اقتصــاد  مؤلفه هــاي 
ــد  ــژه تولی ــه وی ــد داخــل ب ــر تولی ــد ب تأکی
اساســي  محصــوالت  در  خودکفایــي  و 
کشــاورزي،  غذایــي،  محصــوالت  ماننــد 
ــه  ــد ک ــد و. . . باش ــه تولی ــواد اولی دارو، م
ــزي  ــر برنامه ری ــال اخی ــفانه در دو س متأس
ــه ایــن هــدف  ــراي دســتیابي ب مشــخصي ب

ــت.  ــه اس ــورت نگرفت ص
موضــوع اقتصــاد مقاومتــي در ایــران 
ــس  ــال 89 و پ ــهریور س ــار در ش ــن ب اولی
از تشــدید تحریم هــا علیــه کشــورمان از 
ســوي رهبــر معظــم انقــاب مطــرح شــد و 
ــي  ــت هاي کل ــز سیاس ــته نی ــال گذش در س

ــاغ شــد.  آن اب
معظــم  مقــام  تأکیــد  مــورد  آنچــه 
ــي  ــه خودکفای ــیدن ب ــوده، رس ــري ب رهب
قطــع  و  اقتصــاد  بخش هــاي  تمامــي  در 
ــه  ــت، البت ــرب اس ــاي غ ــه دنی ــتگي ب وابس
ــد  ــت از تولی ــروه »حمای ــال 91 کارگ درس
مجلــس  در  مقاومتــي«  اقتصــاد  و  ملــي 
ــک  ــس ضرب العجــل ی تشــکیل شــد و مجل
ــي  ــه خودکفای ــیدن ب ــراي رس ــاله اي ب س
تعییــن  اساســي  کاالهــاي  تولیــد  در 
ــروه در  ــن کارگ ــاي ای ــا فعالیت ه ــرد ام ک
ــه  ــد و بي نتیج ــف ش ــي متوق ــدت کوتاه م

ــد.  مان
از  وقتــي  کــه  اســت  معتقــد  ایشــان 
ــم،  ــخن مي گویی ــد س ــي در تولی خودکفای
تولیدمــان  کــه  کنیــم  مشــخص  بایــد 
ــاي  ــا کااله ــي ب ــل جایگزین ــت و قاب چیس
وارداتــي اســت یــا خیــر؟ آیــا تمامــي 
ــت؟  ــم اس ــور فراه ــد در کش ــل تولی عوام
ــگاه  ــع فعــال کشــور ن ــه صنای وقتــي کــه ب
گرفتــه  صنعتــي  کاالهــاي  از  مي کنیــم، 
تــا کشــاورزي و حتــي مــرغ و گوشــت، 
ــه نوعــي دچــار وابســتگي اســت.  همگــي ب
مــواد اولیــه، قطعــات، ماشــین آالت و حتــي 
دان مــرغ و علوفــه نیــز وارداتــي اســت. از 
ــت هاي  ــراي سیاس ــور اج ــه منظ ــن رو ب ای
وابســتگي ها  قطــع  و  مقاومتــي  اقتصــاد 
داریــم  سیاســت ها  تغییــر  بــه  نیــاز 
ــم از  ــد اع ــوع تولی ــه مجم ــوري ک ــه ط ب
صنعتــي، کشــاورزي و حتــي دارویــي بایــد 
ــه در  ــور ک ــان ط ــوند و هم ــي ش خانه تکان
ــي  ــه خودکفای ــتیم ب ــاع توانس ــع دف صنای
کامــل برســیم در تولیــد کاالهــاي داخلــي 

ــیم.  ــتقال برس ــه اس ــز ب نی
و  آسیب شناســي  ضــرورت  بــه  وي 
عــدم اســتقبال از کاالهــاي داخلــي اشــاره 
ــد  ــش تولی ــود بخ ــد: س ــرده و مي افزای ک
در  دارویــي(  ـ  صنعتــي  ـ  )کشــاورزي 
ــد  ــا 60 درص ــت و 50 ت ــز اس ــور ناچی کش

ــن  ــت. ای ــي اس ــات خال ــت کارخانج ظرفی
در حالــي اســت کــه تســهیات زیــادي 
ــا  ــا ب ــود ام ــه مي ش ــش ارائ ــن بخ ــه ای ب
آن  بــا  تولیــد  درون  در  کــه  مشــکاتي 
مي شــود؛  پیشــرفت  از  مانــع  مواجهیــم، 
واردات،  در  ســود  متأســفانه  زیــرا 
ــت  ــکه اس ــا و س ــکن، ط ــداري، مس بنگاه
و تــا زمانــي کــه ســود ایــن فعالیت هــا 
نشــود،  کــم  مالیــات  اخــذ  طریــق  از 
نمي توانیــم مدعــي خودکفایــي شــویم و 
ناگزیریــم کــه مجمــوع سیاســت ها را در 

دهیــم.  تغییــر  بخش هــا  تمامــي 
را  ارزي  سیاســت هاي  تغییــر  رزاقــي 
مي دانــد  راهگشــا  تولیــد،  پیشــرفت  در 
جــاي  بــه  اگــر  مي کنــد:  تصریــح  و 
واردات  بــراي  تومــان،  هــزار   3 دالر 
کاالهــاي خارجــي دالر 6 هــزار تومانــي 
ــي  ــم، واردات کاالي خارج ــاص دهی اختص
امــر  ایــن  و  مي شــود  غیراقتصــادي 
ــز  ــل نی ــد داخ ــت از تولی ــه حمای ــر ب منج

 . د مي شــو
وي همچنیــن نظــارت برهزینــه کــرد 
را  تولیــد  بخــش  در  بانکــي  تســهیات 
دولــت  مي افزایــد:  و  مي دانــد  ضــروري 
ــارت  ــد نظ ــت ها، بای ــر سیاس ــس از تغیی پ
خــود را بــر تولیــد افزایــش دهــد بــه 
و  کیفیــت  ارتقــاي  بــا  کــه  طــوري 
تولیــد  از  از خــروج ســرمایه  جلوگیــري 
ــد  ــازار خری ــا، ب ــایر بازاره ــمت س ــه س ب
ــد.  ــق یاب ــي رون ــاي داخل ــروش کااله و ف
البتــه نمي تــوان انتظــار داشــت کــه کارگــر 
بــا حقــوق ناکافــي و نداشــتن بیمــه، جنــس 
با کیفیــت تولیــد کنــد و اگــر نظارت هــا 
مالــي  تأمیــن  جهــت  در  گونــه اي  بــه 
امنیــت شغلي شــان هدایــت  کارگــران و 
قطعــاً  شــود،  ریشــه یابي  مشــکات  و 
مي رســیم.  خودکفایــي  بــه  تولیــد  در 
یــا  اســت  مهــم  اقتصــادي  اســتقال 

.WTO بــه  پیوســتن 
دولــت دهــم بــا ایــن اســتدالل کــه بــه 
تجــارت  بــه ســازمان  پیوســتن  منظــور 
کاهــش  واردات  تعرفــه  بایــد  جهانــي، 

فرهنگ تولید در کشور تضعیف شده است
دکتر رزاقی

یادداشت یــک مــدل شــود و بــه ســوی ایــن کــه قابلیــت 
ــمت  ــه س ــیر ب ــادی را در مس ــتعداد اقتص و اس
اقتصــاد اســتقالی حرکــت دهــد مــوردی قابــل 
تأمــل اســت. یــک موقــع بیــان مــی شــود کــه 
در اقتصــاد خــرد مــا بــا مغــازه دار، مغــازه دار بــا 
بنکــدار، بنکــدار بــا بــازاری و بــازاری بــا تاجــر و 
تولیــد کننــده و ... همــه بــا هــم بــه عنــوان یک 
زنجیــره بایکدیگــر ارتبــاط دارنــد . امــا آن جایی 
کــه مــی گویــم خــود کفایــی یعنــی اقتصــاد در 
جایــی قــرار نگیــرد کــه بــا تصمیماتــی خــارج 
از مهندســی و محیــط اقتصــاد دچــار تزلــزل و 
ــه  ــود ک ــی ب ــرد بزرگ ــن راهب ــود .ای ــران ش بح
ــام معظــم رهبــری بیــش از 2 ســال اســت  مق
ــاالن،  ــد و فع ــی کنن ــاری م ــه روی آن پافش ک
هــای  جریــان  و  نخبــگان،  سیاســتمداران، 
اقتصــادی و نهایتــاً آحــاد مــردم را در ایــن ارائــه 
طریــق قــرار مــی دهنــد کــه همگــی بایــد روی 
یــک ریــل حرکــت کنیــم کــه مبتنــی بــر خــود 
بــاوری و مــا مــی توانیــم باشــد و قابلیــت هــای 

جدیــد را بــه مرصــه ظهــور رســاند.
همیــن امــروز شــاه بیــت ایــن کام هســت 
ــل از  ــه قب ــرد ک ــی ک ــاور م ــه کســی ب ــه چ ک
ســال 1380 جمهــوری اســامی ایــران در 
باشــگاه انــرژی هســته ای جهــان قــرار بگیــرد.
ــوع  ــا، ن ــاس ه ــا، مقی ــری ه ــدازه گی ــاً ان واقع
ــه  ــن، اســتعدادی ک ــای نوی ــاوری ه ــرد فن کارب
در داخــل کشــور وجــود دارد، بیــش از 25 
ــی  ــن آوری و حت ــدم ورود ف ــرکوب ع ــال س س
تجهیــزات و لــوازم مــورد نیــاز و حتــی ایــن کــه 
راکتــور تهــران هــم خاصیــت اولیــه خــود را نیــز 
ــارج  ــوخت را از خ ــا س ــود و م ــت داده ب از دس
ــه ناگهــان چــه  از کشــور تهیــه مــی کردیــم. ب
اتفاقــی مــی افتــد کــه از ســال 82 تــا 92 ســال  
ــی  ــم.  حت ــال کردی ــگاه را فع ــدوداً 10 پای ح
ــه  ــه ای ک ــری در مصاحب ــار نظــر جــان ک اظه
در البــی ای پــک داشــته مطــرح مــی کنــد کــه 
مــا بــاور نمــی کردیــم کــه ایــران بــه این ســطح 
از بلــوغ علمــی و قــدرت دســت پیــدا کنــد کــه 
هــر کاری کــه امــروزه مــی خواهــد مــی توانــد 
انجــام دهــد. ایــن نکتــه بســیار مهمــی اســت 
کــه جــان کــری اذعــان کــرده مــا بســیار تــاش 
کردیــم کــه جلــوی ایــران را بگیریــم امــا مــی 
ــه ســطحی رســیده اســت  ــران ب ــه ای ــم ک دانی
کــه کســی نمــی توانــد جلــودار ایــران باشــد و 
ــون  ــای گوناگ ــه ه ــران در عرص ــرفت ای از پیش

جلوگیــری کنــد.
ــاً  ــاوری و اتفاق ــود ب ــطة آن خ ــه واس ــن ب ای
عــزم ملــی اســت کــه کمــک مــی کنــد تا فشــار 
هــا تحمــل گــردد، قابلیت هــا را بــه وجــود آورد 
و اســتعداد هــا را بــه جریــان در آورد کــه تمامی 

ــت  ــر مدیری ــی ب ــده متک ــاد ش ــائل ی ــن مس ای
جهــادی مــی باشــد. فــرض اتــکا بــر مدیریــت 
جهــادی ایــن هســت کــه باالخــره مــا بخشــی 
ــرمایه  ــه س ــان ک ــته ای م ــمندان هس از دانش
هــای بســیار بســیار ذی قیمتــی در هــزار انفجار 
ــی باشــند را  در  ــن م ــاوری نوی ــی و فن اطاعات
ــر پیــچ و خــم و در تحقــق ایــن  ایــن مســیر پ

ــم. آرمــان از دســت داده ای
امــروزه مــدل اقتصــاد مقاومتــی، اقتصــاد مــا 
ــرد و  ــی ب ــی م ــه پویای ــکون رو ب ــال س را از ح
ــرات و  ــر تأثی ــاد را در براب ــر آن اقتص ــاوه ب ع
ــی باشــد  ــط م ــارج از محی ــه در خ ــی ک حوادث
مســتقل و مقــاوم مــی کنــد. بــه چــه دلیــل باید 
بــه علــت تصمیمــی در ایــاالت متحــده آمریــکا 
و ایجــاد صخــره ای مالــی بــورس ایــران دچــار 
چالــش شــود؟ چــرا بایــد رابطــه تولیــد کننــده، 
توزیــع کننــده و مصــرف کننــده در ایــران 
دچــار چالــش شــود؟ چــرا بایــد ســبک زندگــی 
ــی  ــای بیرون ــداد ه ــات و رخ ــر از اتفاق ــا متأث م
باشــد؟ مگــر قــرار نیســت مــا کشــوری مســتقل 
باشــیم و روی پــای خــود بایســتیم؟مگر مــا قرار 
نیســت کار هــای بســیار بزرگــی انجــام دهیــم؟ 
اگــر قــرار اســت مــدار متکــی بــر محــور هــای 
گذشــته بچرخــد و مــا بــه اتفاقاتی کــه در خارج 
ــد  ــی ده ــان رخ م ــور عزیزم ــای کش ــرز ه از م
ــی رســد  ــه نظــر م متکــی و وابســته باشــیم ب
ــه  ــا ب ــا ت ــا و سنکشــن ه ــم ه چــه بســا تحری
امــروز آن اثــری کــه غربــی هــا انتظــار داشــته 
انــد را بــرآورده نکــرده اســت امــا نشــان دهنــده 
ایــن بــوده اســت بخــش بزرگــی از اقتصــاد مــا 
وابســته بــه خــارج اســت، وابســته بــه نــرخ ارز و 
دالر، وابســته بــه تغییــرات نــرخ طــا  و تغییرات 
ــازار جهانــی اســت، وابســته بــه قوانینــی کــه  ب
بیرونــی هــا مبتنــی بــر منافــع خودشــان آن را 
تعریــف مــی کننــد و ماهــم بایســتی نســبت به 
ــر  ــه نظ ــس ب ــیم. پ ــپرده باش ــن سرس آن قوانی
مــی رســد از 3 ســال گذشــته ضمــن ایــن کــه 
شــکل تحریــم هــا و اعمــال آن هــا به اذعــان آن 
هایــی کــه ایــن شــرایط را تحمیــل کردنــد قــرار 
ــود فلــج کننــده باشــد، مــا بایــک مهندســی  ب
جدیــد، مقابلــة جدیــد و در عیــن حــال بــا یــک 
ــرار اســت ظرفیــت هــای  ــد  کــه ق مــدل جدی
اقتصــادی مــا را بــه روز کنــد توانســتیم از اثرات 

منفــی ایــن فشــارها بکاهیــم.
ــت و گاز  ــث نف ــه مبح ــد ب ــروز بای ــا ام م
ــام  ــة مق ــات حق ــی از مطالب ــاً یک ــه اتفاق ک
معظــم رهبــری مــی باشــد توجــه کنیــم. مــا 
ــکا داشــته  ــی ات ــای نفت ــد ه ــه درآم ــد ب نبای
باشــیم و درآمــد هــای نفتــی را بایســتی کــه 
ــم  ــتفاده کنی ــذاری اس ــرمایه گ ــوزۀ س در ح

ــه  ــی ک ــا و جاهای ــه ه ــوزه هزین ــه در ح و  ن
ــف نشــده  ــا تعری ــچ کجــای اقتصــاد م در هی
ــد  ــد رش ــه نتوان ــی ک ــش های ــت. در بخ اس
ــورم  ــا ت ــة ب ــی، مقابل ــتغال مل ــادی، اش اقتص
ــه  ــاه را ب ــردن رف ــد ک ــکاری و قابلیتمن و بی

ــود آورد.  وج
تقریبــاً مــی شــود گفــت بیــش از 90 
درصــد از کشــور هــای جهــان نیمــی از 
قابلیــت هــای اقتصــادی مــا را ندارنــد. پــس 
چــرا مــا نتوانســته ایــم در در انــدازه واقعــی 
ــه  ــا گفت ــم. باره ــرار بگیری ــود ق ــاد خ اقتص
ــد  ــرده ان ــان ک ــا اذع ــی ه ــه خارج ــم ک ای
کــه  اقتصــاد ایــران تــا 2 برابــر شــرایط فعلــی 
بــه واســطة نیــروی انســانی مجــرب، نیــروی 
طبیعــی، ظرفیــت و بــازار مناســب  و ... مــی 
توانــد رشــد داشــته باشــد. پــس بــه واســطة 
ــرای  ــا ب ــی ه ــه غرب ــت ک ــی هاس ــن ویژگ ای

ــد. ــرده ان ــز ک ــدان تی ــا دن ــای م ــازار ه ب
بنابرایــن نتیجــه مــی گیریــم مــردم بایــد 
متوجــه شــوند کــه چــه واقعیــت هایــی درون 
اقتصــاد مــا رخ مــی دهــد، مــردم بایــد نقــش 
ــادی  ــتم اقتص ــن سیس ــان را درون ای خودش
پیــدا کننــد یعنــی نقــش خــود را در فرآینــد 
تولیــد، توزیــع و مصــرف جایابــی کننــد.
ــه  ــری ب ــم رهب ــام معظ ــر مق ــرف دیگ از ط
مســائل مهمــی اصــاح الگــوی مصــرف، 
همــت مضاعــف کار مضاعــف، حمایــت از 
ــت داشــتند  ــد و عنای ــی تاکی ــد و کار مل تولی
و نهایتــاً قــرار شــد کــه توســط ملــت ایــران 
یــک حماســه بــزرگ صــورت پذیــرد. گاهــی 
ــه  ــن ک ــر ای ــی ب ــای مبن ــث ه ــات بح اوق
ــه  ــا ب ــداده اســت، ی حماســه یــاد شــده رخ ن

ــردد. ــی گ ــاده اســت مطــرح م ــق افت تعوی
صــرف نظــر از اتفاقــات بســیار خوبــی 
کــه در ســال گذشــته رخ داد امــا آن چیــزی 
ــه  ــورت نپذیرفت ــت، ص ــی رف ــار م ــه انتظ ک
ــه  ــخ ب ــد پاس ــی رس ــر م ــه نظ ــت. چرا؟ب اس
ایــن ســوال در پیــام ســال 93 کــه از ســوی 
ــان  ــد نمای ــرح ش ــری مط ــم رهب ــام معظ مق
اســت.عزم ملــی کــه مــا آن را در حــوزه 
ــرداد  ــات خ ــوح در انتخاب ــه وض ــی ب سیاس
مــاه و راهپیمایــی عظیــم و پرشــکوه 22 
بهمــن مشــاهد کردیــم بایــد در ســایر حــوزه 
ــم  ــاد ه ــگ و اقتص ــد فرهن ــردی  همانن راهب
ــه  ــردد ک ــی گ ــه م ــود. ماحظ ــاهد ش مش
بــدون عــزم ملــی راســخ در بخــش اقتصــادی 
ظرفیــت هــا و قابلیــت هــای الزم بــه وجــود 
ــردان  ــت م ــد دول ــی آم ــر م ــه اگ ــد ک نیام
ــه  ــال ب ــا را یکس ــه ه ــردن یاران ــد ک هدفمن

ــد. ــی انداختن ــر نم تاخی
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ــش  ــاله کاه ــه واردات را هرس ــد، تعرف یاب
ــا ایــن اقــدام مــوج واردات کاال هــا  داد و ب
اســتقال  آیــا  یافــت،  افزایــش  نیــز 
ــه  ــتن ب ــا پیوس ــت ی ــر اس ــادي مهم ت اقتص
ســازمان تجــارت جهاني؟کشــورهاي عضــو 
ــن ســازمان همگــي خــام فروشــند، کــه  ای
ــد  ــه مي دهن ــود یاران ــد خ ــه تولی ــه ب البت
ــد  ــه تولی ــا ب ــه تنه ــا، ن ــور م ــا در کش ام
را  تولیــد  بلکــه  نمي دهنــد  یارانــه 
توســري خور کرده انــد، حــال در چنیــن 
ــه  ــر پیوســتن ب ــران ب ــري، ای شــرایط نابراب

ســازمان تجــارت جهانــي اصــرار دارد. 
ــن در  ــه ژاپ ــد: تجرب ــد مي کن وي تأکی

ــا  ــه ب ــود ک ــه ب ــي اینگون ــاد مقاومت اقتص
وجــود کمبــود زمیــن زراعــي و تولیــد 
ــا  ــا ژاپني ه ــر ام ــت گزاف ت ــه قیم ــج ب برن
امریکایــي  ارزان  برنــج  نشــدند،  حاضــر 
را مصــرف کننــد و برنــج داخلــي خــود 
مصــرف  بــود،  گرانقیمت تــر  گرچــه  را 

ــد.  کردن
ــد  ــم کن ــد شــرایطي را فراه ــت بای دول
ــواد  ــه م ــي ب ــدات داخل ــکا ي  تولی ت ــه ا ک
ــه  ــد ب ــي تولی ــد، یعن ــي باش ــه داخل اولی

صــورت زنجیــره اي تعریــف شــود کــه 
صنایــع داخلــي کشــور مجبــور نشــوند 
ــد،  ــه خارجــي اســتفاده کنن ــواد اولی از م
کارخانــه  وقتــي  مثــال  عنــوان  بــه 
فــوالد مبارکــه در ایــران وجــود دارد، 
ــد  ــه تولی ــه کارخان ــت ک ــازي اس ــه نی چ
خودرو ســازي  یــا  یخچــال   لباسشــویي، 
ــد  ــتفاده کن ــي اس ــد از ورق خارج بخواه
و بــا تأمیــن مــواد اولیــه کارخانجــات 
ــد،  ــد کنن ــود تولی ــت خ ــه ظرفی ــا هم ب
ــت هاي  ــراي سیاس ــي اج ــم مدع نی مي توا

باشــیم.  اقتصــاد مقاومتــي 
ایــن  در  کــه  اســت  معتقــد  رزاقــي 

ــده،  ــف ش ــد تضعی ــگ تولی ــال ها فرهن س
ــارج  ــي را خ ــهیات بانک ــات تس کارخانج
ســرمایه گذاري  تولیــد  زنجیــره  از 
غیر تولیــدي  فعالیت هــاي  و  مي کننــد 
و وارداتــي جایگزیــن تولیــد و صنعــت 
جایگزینــي  رو  ایــن  از  اســت.  شــده 
ــه  ــاً ب ــي صرف ــا واردات ــي ب کاالهــاي داخل
ــه اي  ــه مجموع ــت بلک ــوط نیس ــد مرب تولی
ــد  ــت ها بای ــررات و سیاس ــن و مق نی از قوا

ــد.  ــه ده ــا نتیج ــود ت ــاح ش اص

ایــن اســتاد دانشــگاه مي گویــد: بــا 
مي تــوان  فرهنگ ســازي  و  تبلیغــات 
تولیــد  کاالهــاي  خریــد  بــه  را  مــردم 
بهبــود  بــا  و  کــرد  تشــویق  داخــل 
میــان  از  را  تولیــد  نــع  موا کیفیــت 
اگــر  دیگــر،  عبــارت  بــه  برداشــت. 
ــام  ــي انج ــع دفاع ــه در صنای ــي ک حرکت
ــورت  ــم ص ــور ه ــاد کش ــم در اقتص دادی
ــده و  ــرا ش ــي اج ــاد مقاومت ــرد، اقتص گی
در صــورت ایجــاد تحریــم هــا، دچــار 
اشــتغال  هــم  نمي شــویم.  مشــکل 
دیگــر  اینکــه  هــم  و  مي گیــرد  رونــق 
دارو  نبــود  دلیــل  بــه  بیمــاري  هیــچ 

تمامــي  امــا  نمي شــود،  مشــکل  دچــار 
و  کار جمعــي  یــک  بــه  اهــداف،  ایــن 
و  بــا حــرف  دارد کــه  نیــاز  هماهنــگ 
مرحلــه  بــه  تخصصــي  کمیتــه  تشــکیل 
اجرایــي نمي رســد. اگــر دولــت تدبیــر 
اقتصــاد  سیاســت هاي  اجــراي  بــراي 
نداشــته  درســتي  برنامــه  مقاومتــي 
ــن  ــا کوچک تری ــته ب ــد گذش ــد، مانن باش
متزلــزل  کشــور  اقتصــاد  تحریم هــا، 

مي افتــد. خطــر  بــه  و  شــده 
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حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر انقــاب 
اســامی در روز ملــی فنــاوری هســته ای صبــح 
روز چهارشــنبه 93/1/20 در دیــدار رئیــس، 
ــازمان  ــان س ــان و کارشناس ــران، متخصص مدی
انــرژی اتمــی، مهمترین دســتاورد پیشــرفتهای 
هســته ای کشــور را تقویــت اعتمــاد بــه نفــس 
ملــی عمیــق در کشــور و زمینــه ســازی بــرای 
پیشــرفتهای علمــی دیگــر دانســتند و با اشــاره 
بــه مذاکــرات جمهــوری اســامی ایــران و گروه 
پنــج بعــاوه یــک، تأکیــد کردنــد: موافقــت بــا 
ایــن مذاکــرات بــرای شکســتن فضــای خصمانه 
ــن  ــود و ای ــران ب ــد ای ــر ض ــتکبار ب ــه اس جبه
ــد امــا همــه بداننــد  ــد ادامــه یاب مذاکــرات بای
ــای  ــرات، فعالیته ــه مذاک ــود ادام ــا وج ــه ب ک
ــق  ــه تحقی ــران در زمین جمهــوری اســامی ای
ــف  ــچ وجــه متوق ــه هی و توســعه هســته ای ب
نخواهــد شــد و هیچیــک از دســتاوردهای 
هســته ای نیــز تعطیــل بــردار نیســت، ضمــن 
آنکــه روابــط آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمی 
بــا ایــران نیــز بایــد روابــط متعــارف و غیرفــوق 

العــاده باشــد.
رهبــر انقــاب اســامی در ابتــدای ســخنان 
ــاه، روز  ــن م ــک بیســتم فروردی ــا تبری خــود ب
ملــی فنــاوری هســته ای، ثبــت چنیــن روزی 
ــها  ــه تاش ــور را نتیج ــمی کش ــم رس در تقوی
و مجاهدتهــای نیروهــای متخصــص و متعهــِد 
فعــال در صنعــت هســته ای کشــور دانســتند 

و بــا تجلیــل از شــهدای مجاهــد و فــداکار 
ــد: اگرچــه از دانــش هســته  هســته ای، افزودن
ای بــرای تولیــد انــرژی و همچنیــن در صنعت، 
بهداشــت، کشــاورزی، امنیــت غذایــی و تجارت 
ــده  ــن فای ــا مهمتری ــود ام ــی ش ــتفاده م اس
دانــش هســته ای در کشــور مــا تقویــت اعتماد 

بــه نفــس ملــی بــود.
آیــت اهلل  حضــرت 
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ای ب خامن
مهمتریــن شــیوه هــای 
اســتعمار اعــم از اســتعمار 
ــو،  ــتعمار فران ــم و اس قدی
بــرای باورانــدن سرنوشــت 
تغییــر ناپذیــِر زیــر دســت 
شــدن  لــه  و  بــودن 
ــلطه،  ــت س ــای تح ملته
ــر  ــد: ه ــان کردن خاطرنش
ــن  ــد ای ــه بتوان ــی ک عامل
ــل  ــمن را باط ــد دش ترفن
اساســی  عاملــی  کنــد، 

بــرای رشــد ملــی و حرکــت عظیــم یــک ملــت 
ــود. ــد ب خواه

ایشــان بــه تاشــهای جبهــه اســتکبار بــرای 
جلوگیــری از پیشــرفت نظــام اســامی از همان 
ــی  ــامی و معرف ــاب اس ــن انق ــالهای آغازی س
ــاده و  ــب افت ــوری عق ــوان کش ــه عن ــران ب ای
ــای  ــه ه ــر از برنام ــد: یکــی دیگ ــف گفتن ضعی

ــه  ــل انقــاب اســامی، ک ــِی مقاب ــه جهان جبه
تــاش زیــادی هــم بــرای آن انجــام داده، 
ــور  ــتهای کان و مقه ــر سیاس ــذاری ب تأثیرگ
ــت  ــور اس ــی کش ــت سیاس ــردن اراده مدیری ک
ــن  ــروز در ای ــه ام ــا ب ــتکبار ت ــه اس ــا جبه ام
برنامــه، شکســت خــورده و در آینــده هــم بــه 

ــورد. ــد خ ــت خواه ــی شکس ــف اله لط
رهبــر انقــاب اســامی بــا تأکیــد بــر اینکــه 
یکــی دیگــر از ترفندهــای جبهــه اســتکبار در 
ــن  ــای بی ــاد فض ــامی، ایج ــام اس ــل نظ مقاب
المللــی بــر ضــد جمهــوری اســامی، بــا بهانــه 
هــای عامــه پســند بــرای افــکار عمومــی اســت، 
ــه از  ــک نمون ــته ای، ی ــوع هس ــد: موض افزودن
مســائلی اســت کــه تــاش کردنــد، بــه بهانــه 
آن، بــر ضــد نظــام اســامی فضاســازی و دروغ 

پــردازی کننــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای خاطرنشــان 
کردنــد: حتــی اکنــون کــه بــا توجــه بــه حکــم 
شــرعی و عقلی و سیاســی، مســلّم شــده اســت 
کــه جمهــوری اســامی ایــران بــه دنبال ســاح 
هســته ای نیســت، مقامــات امریکایــی هــرگاه 
موضــوع  مــورد  در  کــه 
ــی  ــت م ــته ای صحب هس
کننــد، بــا اشــاره و یــا 
ــاح  ــوع س ــح، موض تصری
هســته ای را نیــز بیــان 
مــی کننــد، در حالیکــه 
خودشــان هــم مــی داننــد 
ســاح  نداشــتن  کــه 
سیاســت  ای،  هســته 
قطعــی جمهوری اســامی 

ــت. ــران اس ای
ایشــان افزودنــد: هــدف 
ــا  ــه ب ــت ک ــن اس ــا ای آنه
ــن  ــای بی ــه، فض ــن بهان ای
ــر  ــد و ب ــران حفــظ کنن ــر ضــد ای ــی را ب الملل
ــد  ــا طراحــی جدی ــه ب ــود ک ــاس ب ــن اس همی
دولــت بــرای مذاکــره درخصــوص موضــوع 
هســته ای موافقــت شــد تــا ایــن جــّو جهانــی 
شکســته و ابتــکار عمــل از طــرف مقابــل گرفته 
شــود و حقیقــت نیــز بــرای افــکار عمومــی دنیا 

مشــخص شــود.

دیدار مدیران، متخصصان و کارشناسان سازمان انرژی اتمی با 
رهبر انقالب

دیدار

مسئوالن باید درمورد 
دستاوردهای هسته ای تعصب داشته 
باشند.اگر برخی تصور میکنند هزینه 

دستاوردهای هسته ای،تحریمها و 
فشارها بوده،باید گفت: قبل از بهانه 
هسته ای نیز، تحریم و فشار وجود 

داشته.
*موافقت با مذاکرات هسته ای براي 
شکستن فضاي خصمانه استکبار بر 
ضد ایران بود و این مذاکرات باید 

ادامه یابد اما همه بدانند،فعالیتها در 
زمینه هسته اي به هیچ وجه متوقف 
نمیشود و هیچیک از دستاوردهاي 

هسته اي تعطیل بردار نیست.

سبحانی  العظمی  اهلل  آیت 
ــت المــال اســت  ــه بی  اصــوالً وجــوه یاران
و بیــت المــال مــال کســانی اســت کــه 

اســتحقاق آن را داشــته باشــند.
ــرا و  ــد: فق ــیعیان گفتن ــد ش ــع تقلی مرج
ــم اســت مســلماً  ــه درآمدشــان ک کســانی ک
بــرای آنهــا گرفتــن یارانــه حــال اســت و امــا 
ــد  ــدار شــأن خــود درآم ــه مق ــه ب کســانی ک
دارنــد مســلماً شــرایط دریافــت یارانــه را 
ــز  ــا جای ــرای اینه ــه ب ــن یاران ــد و گرفت ندارن

ــت. نیس

آیــت اهلل ســبحانی افزودنــد: مــن فکــر 
ــر  ــردم )غی ــی از م ــش از نیم ــم بی ــی کن م
ــه انــدازه ای  از طبقــه کارگــر در روســتاها( ب
ــه  ــد و ب ــن دارن ــت تمک ــا اس ــأن آنه ــه ش ک
یارانــه نیــاز ندارنــد، لــذا بایــد احتیــاط کننــد 
و بــه مقــداری کــه الزم اســت بگیرنــد و 
آنهایــی کــه الزم نیســت بــه دیگــران واگــذار 

ــد. کنن
شیرازی مکارم  آیت اهلل 

در  المــال  بیــت  اینکــه  بــه  باتوجــه 
شــرایط کنونــی در اختیــار دولــت اســامی 
و  صــاح  آنچــه  مطابــق  بایــد  و  اســت 
ــد،  ــرف کن ــد ص ــی بین ــور م ــت کش مصلح
بنابرایــن هــرگاه وجوهــی را پــس از مشــورت 
ــا مشــاورین آگاه و صاحــب نظــر تخصیــص  ب
اقشــار  دیگــر  بدهنــد،  قشــر خــاص  بــه 
ــه  ــن ک ــد و ای ــد از آن اســتفاده کنن نمی توانن
بعضــی می گوینــد امــوال بیــت المــال مربــوط 
بــه همه اقشــار اســت و امیــر مؤمنــان علی)ع( 
بــه طــور مســاوی بیــت المــال را تقســیم مــی 
ــی  ــرا اموال نمــوده تعبیــری اشــتباه اســت، زی
کــه وارد بیــت المــال می شــد دو بخــش 

ــه  ــی خراجی ــه اراض ــوط ب ــی مرب ــود، برخ ب
تقســیم  مســاوی  طــور  بــه  کــه  بــوده 
ــل زکات،  ــری از قبی ــش دیگ ــد، بخ می ش

ــق  ــه طب ــت ک ــوده اس ــال ب ــس و انف خم
و  دارد  معیــن  مصــارف  قــرآن  صریــح 
در غیــر آن مصــرف نمــی شــده اســت 
امــوال  امــروزه  اینکــه  بــه  باتوجــه  و 
ــاوات  ــئله مس ــدارد مس ــود ن ــه وج خراجی

مطــرح نیســت.
بنابرایــن بــرادران و خواهــران عزیــز 
ــدام  ــتند اق ــاز هس ــی نی ــه ب ــه از یاران ک
بــه گرفتــن یارانــه نکننــد و زندگــی خــود 

ــازند. ــوده نس ــکوک آل ــوال مش ــا ام را ب

گرگانی علوی  آیت اهلل 
ــه  ــک ب ــت کم ــه جه ــه یاران ــا ک از آنج
ــت  ــد اس ــای نیازمن ــا و خانواده ه ــش ه بخ
ــاً دارای تمکــن مالــی  ــذا کســانی کــه عرف ل
بــوده و دریافــت نکــردن یارانــه تاثیــری در 
زندگــی آنهــا نــدارد، نبایــد یارانــه دریافــت 
نیــز  محتــرم  دولــت  متقابــًا،  و  کننــد 
ــاه  ــرف رف ــوه را ص ــن وج ــت ای ــف اس موظ

ــد. ــت کن ــی مل ــال عموم ح

همدانی نوری  آیت اهلل 
ــت  ــار دول ــه در اختی ــوال ک ــل ام ــن قبی ای
و  اســت  المــال  بیــت  قــرار دارد  محتــرم 
ــت  ــرم حکوم ــئوالن محت ــه مس ــت ک الزم اس
تامیــن  راه  در  را  المــال  بیــت  اســامی، 

احتیاجــات ملــت مصــروف نماینــد.
ــرف  ــاک ص ــار و م ــون معی ــن چ بنابرای
نیازمندی هــا  تامیــن  راه  در  المــال  بیــت 
اســت لــذا کســانی کــه احتیــاج ندارنــد نبایــد 

نــد. بگیر

نظر مراجع تقلید درباره ثبت نام یارانه نقدی

دیدگاه

فقرا و کسانی که 
درآمدشان کم است 

مسلمًا برای آنها گرفتن 
یارانه حالل است و اما 

کسانی که به مقدار شأن 
خود درآمد دارند مسلمًا 
شرایط دریافت یارانه را 
ندارند و گرفتن یارانه 
برای اینها جایز نیست
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ایــران و جمهــوری اســامی کــه از ایمــان 
و اعتقــاد اســامی سرمنشــأ مــی گیــرد، و 
ــت  ــن مل ــده ای ــای آین ــق ه ــا اف ــن ب همچنی
و نظــام و زیربــار حــرف زور نرفتــن آنهــا 

ــد. مخالفن
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای تأکیــد کردنــد: 
ــا و  ــم ه ــود، تحری ــه ش ــه گفت ــن اینک بنابرای
فشــارها هزینه دســتاوردهای هســته ای اســت، 
موضــوع صحیحــی نیســت زیــرا اگــر موضــوع 
هســته ای هــم نبــود، آنهــا بهانــه دیگــری مــی 
ــن  ــون و در حی ــه اکن ــور ک ــد، همانط گرفتن
ــر را  ــوق بش ــه حق ــا بهان ــرات، امریکاییه مذاک

مطــرح مــی کننــد.
ایشــان گفتنــد: اگــر موضــوع حقــوق بشــر 

ــری  ــه دیگ ــال بهان ــا دنب ــود آنه ــل ش ــم ح ه
خواهنــد رفــت، بنابرایــن تنهــا راه ایــن اســت 
کــه بــه مســیر پیشــرفت خــود، بــا قــدرت ادامه 

ــم. ــرف زور نروی ــار ح ــم و زیرب دهی
رهبــر انقــاب اســامی بــا تأکیــد بــر اینکــه 
مذاکــرات بایــد ادامــه یابــد و چارچــوب آن هــم 
موضــوع هســته ای اســت، خاطرنشــان کردنــد: 
ــرف  ــچ ح ــورمان هی ــدگان کش ــره کنن مذاک
ــد  ــول کنن ــل قب ــرف مقاب ــد از ط زوری را نبای

و روابــط آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی بــا 
ایــران نیــز بایــد بصــورت متعــارف و غیرفــوق 

العــاده باشــد.
ــا  ــت ه ــه ای، موفقی ــت اهلل خامن حضــرت آی
دانشــمندان  و  و دســتاوردهای متخصصــان 
هســته ای را نتیجــه ایمــان بــه خــدا و تکلیــف 
ــد:  ــه درســتی راه دانســتند و افزودن و ایمــان ب
نتیجــه ایــن ایمــان، دســتگیری و هدایــت 
ــاهد آن  ــه ش ــت ک ــی اس ــش های ــی و جه اله

ــم. بودی
ایشــان ضمــن اظهــار امیــدواری بــرای 
تــداوم روز افــزوِن ایــن جهــش هــا، از زحمــات 
و تاشــهای مجموعــه مدیــران فعلــی ســازمان 
ــر صالحــی  ــای دکت ــه آق ــرژی اتمــی از جمل ان

ــهای  ــن تاش ــازمان و همچنی ــن س ــس ای رئی
ــد. ــی کردن ــکر و قدردان ــی تش ــران قبل مدی

ــای  ــاب، آق ــر انق ــخنان رهب ــش از س پی
دکتــر صالحــی رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی 
ایــن  برنامه هــای  و  اقدامــات  از  گزارشــی 
ــت  ــتاوردهای صنع ــن دس ــازمان و همچنی س

ــرد. ــان ک ــور بی ــته ای کش هس
راهبــردی  و  اصلــی  مأموریــت  وی 
ســازمان انــرژی اتمــی را تأمیــن انــرژی 

مــورد نیــاز کشــور و در کنــار آن، رفــع 
مختلــف  بخشــهای  در  نیازمندیهــا  ســایر 
بهداشــت و درمــان، صنعــت و کشــاورزی 
ــوخت  ــه س ــل چرخ ــزود: تکمی ــد و اف خوان
هســته ای یکــی از نقــاط درخشــان عملکــرد 
ــر  ــالهای اخی ــی در س ــرژی اتم ــازمان ان س

ــت. ــوده اس ب
اشــاره  بــا  همچنیــن  صالحــی  آقــای 
بــه تــداوم پیشــرفتهای هســته ای کشــور 
در بخشــهای تحقیــق و توســعه و برنامــه 
هســته ای،  جدیــد  نیروگاههــای  ســاخت 
افــزود: پیگیــری طــرح جامــع اکتشــاف اعــم 
ــایی  ــی و شناس ــی و زمین ــاف هوای از اکتش
منابــع جدیــد تأمیــن اورانیــوم از دیگــر 

ــت. ــی اس ــرژی اتم ــازمان ان ــات س اقدام
ــد نیروگاهــی در  ســاخت واحدهــای جدی
ــی  ــرح تفصیل ــرفت ط ــهر و پیش ــایت بوش س
ــود  ــواردی ب ــر م ــن از دیگ ــروگاه دارخوی نی
کــه رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی بــه آنهــا 
ــا  ــان ب ــروز همزم ــت: ام ــرد و گف ــاره ک اش
ــاوری هســته ای، واحــد تولیــد  ــی فن روز مل
ایزوتــوِپ اکســیژن 18 در راکتــور تحقیقاتــی 

ــد. ــد ش ــاز خواه اراک آغ

رهبــر انقــاب اســامی تأکیــد کردنــد: 
ــه  ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــرات ب ــه مذاک البت
ــی  ــت علم ــران از حرک ــامی ای ــوری اس جمه

ــد. ــد آم ــاه خواه ــود کوت ــته ای خ هس
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای خاطرنشــان 
ــد: پیشــرفتها و دســتاوردهای هســته ای  کردن
ــد، در  ــده ان ــت آم ــه دس ــروز ب ــه ام ــا ب ــه ت ک
ــران  ــت ای ــرای مل ــژده ای ب ــع بشــارت و م واق
ــه  ــی ب ــای منته ــد راهه ــی توانن ــه م اســت ک
قلــه هــای رفیــع علــم و فنــاوری را بپیماینــد، 
بنابرایــن حرکــت علمــی هســته ای، بــه هیــچ 
ــا حتــی ُکنــد شــود. ــد متوقــف و ی وجــه نبای

ایشــان بــا تأکیــد 
مذاکــره  اینکــه  بــر 
ــد  ــران بای ــدگان ای کنن
بــر ادامــه تحقیقــات 
ای  هســته  توســعه  و 
کننــد،  پافشــاری 
از  افزودنــد: هیچیــک 
هســته  دســتاوردهای 
ای کشــور قابــل تعطیل 
شــدن نیســت و کســی 
معاملــه  حــق  هــم 
بــرروی آنهــا را نــدارد و 
ــن کار را  ــم ای کســی ه

داد. نخواهــد  انجــام 
انقــاب  رهبــر 
اســامی خطــاب بــه 

متخصصــان و دانشــمندان هســته ای گفتنــد: 
ــا  ــد ب ــد بای ــاز کــرده ای راهــی را کــه شــما آغ
جدیــت و قــدرت تمــام ادامــه یابــد زیرا کشــور 
ــژه  ــاوری بوی ــم و فن ــرفت در عل ــد پیش نیازمن

فنــاوری هســته ای اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای تأکیــد کردنــد: 
اگــر حرکــت علمــی در فنــاوری هســته ای بــا 
قــدرت و جدیــت ادامــه یابــد، طیــف متنوعــی 
ــا شــتاب، بوجــود خواهــد آمــد،  از فناوریهــا، ب
ــی  ــت علم ــه حرک ــاً در زمین ــن مطلق بنابرای
ــدن  ــد ش ــا ُکن ــف و ی ــکان توق ــته ای، ام هس

ــدارد. وجــود ن
ایشــان امــکان پیشــرفت در فناوریهــای 
ــا توجــه بــه اســتعدادهای جــوان  مختلــف را ب

ــد:  ــتند و افزودن ــر  دانس ــکان پذی ــور، ام کش
ــای الزم  ــاخت ه ــه زیرس ــه ای ک ــر زمین در ه
وجــود داشــته باشــد، دانشــمندان جــوان 
ــده و  ــره کنن ــای خی ــه کاره ــادر ب ــور ق کش

شــگفت آور هســتند.
رهبــر انقــاب اســامی در همیــن خصــوص 
ــا دو  بــه مذاکــرات چنــد ســال پیــش ایــران ب
ــور  ــوخت راکت ــه س ــرای تهی ــر ب ــور دیگ کش
ــد:  ــد و گفتن ــاره کردن ــران اش ــی ته تحقیقات
ــوخت  ــه س ــرای تهی ــی ب ــان فرمول در آن زم
ــا برخــاف  ــی ه ــا امریکای ــد ام ــه دســت آم ب
آنچــه کــه بــه دوســتان خــود در منطقــه و در 

یکــی از کشــورهای امریــکای جنوبــی گفتــه و 
برخــی مســئوالن داخلــی هــم آن را بــاور کرده 
بودنــد، در ایــن رونــد اختــال ایجــاد و تصــور 
ــرار  ــران را در تنگنــای کامــل ق ــد کــه ای کردن

ــد. داده ان
ــد: مــن  ــه ای افزودن ــت اهلل خامن حضــرت آی
در همــان زمــان هــم از ابتــدا گفتــه بــودم کــه 
ــن موضــوع نیســت  ــل ای ــتار ح ــکا خواس امری
ــه  ــی ک ــه هنگام ــد ک ــه دیدن ــم هم ــد ه و بع
ــا  ــید، امریکاییه ــل رس ــه عم ــه مرحل ــق ب تواف

ــی شــود. نگذاشــتند اجرای
ایشــان به عــزم و روحیــه باالی دانشــمندان 
ــد و گفتنــد: در  جــوان هســته ای اشــاره کردن
همــان زمــان در حالیکــه متخصصــان مــا 

ــه  ــد صفح ــی تولی ــه توانای ــد ک ــام کردن اع
ــران  ــور ته ــرای راکت ــته ای را ب ــوخت هس س
دارنــد، غربیهــا تمســخر کردنــد امــا جوانــان ما 
ــی شــده  ــش بین ــان پی ــر از زم ــدت کمت در م
ــد و دشــمنان مبهــوت  ــن کار را انجــام دادن ای

شــدند.
رهبــر انقــاب اســامی، پیشــرفتهای دفاعی 
و بیوتکنولــوژی کشــور را نمونــه هــای دیگــری 
ــور  ــوان کش ــتعدادهای ج ــای اس ــی ه از توانای
برشــمردند و تأکیــد کردنــد: ایــن روحیــه بایــد 
ــظ و  ــی حف ــرژی اتم ــازمان ان ــه س در مجموع
ــورد  ــد در م ــن ســازمان بای ــت شــود و ای تقوی
علمــی  دســتاوردهای 
تعصــب  نیــز  خــود 

ــد. ــته باش داش
آیــت اهلل  حضــرت 
خامنــه ای بــا تأکیــد 
بــر اینکــه مســئوالن 
مــورد  در  بایــد  نیــز 
دســتاوردهای هسته ای 
تعصــب داشــته باشــند، 
مطالــب  برخــی  بــه 
کشــور  داخــل  در 
هزینــه  خصــوص  در 
ــته  ــوع هس ــده موض فای
و  کردنــد  اشــاره  ای 
گفتنــد: چنیــن نگاهــی 
هســته  موضــوع  بــه 
ای ســاده اندیشــانه و ســاده لوحانــه اســت 
ــه  ــد هزین ــی کنن ــور م ــی تص ــر برخ ــرا اگ زی
دســتاوردهای هســته ای، تحریــم ها و فشــارها 
بــوده اســت، بایــد گفــت: قبــل از بهانــه هســته 
ای نیــز، تحریــم و فشــار بــر ضــد ایــران وجــود 

داشــته اســت.
ــه  ــه بهان ــی ک ــد: در آن زمان ــان افزودن ایش
هســته ای وجــود نداشــت یــک دادگاه غربــی، 
رئیــس جمهــور ایــران را محاکمــه غیابــی کــرد 
کــه البتــه اکنــون بــه دلیل اقتــدار ملی کشــور، 

ــد. جــرأت چنیــن کاری را ندارن
رهبــر انقــاب اســامی خاطرنشــان کردنــد: 
ــم و فشــار ناشــی از موضــوع هســته ای  تحری
ــت  ــت مســتقل مل ــا هوی ــا ب نیســت بلکــه آنه
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نشســت واکاوی ابعــاد و دســت آوردهای 
ــو  توافــق ژن

نشســت واکاوی ابعــاد و دســت آوردهای 
ســید  دکتــر  حضــور  بــا  ژنــو  توافــق 
ــری  محمدکاظــم ســجادپور، دکتــر ناصــر نوب
ســجادپور:  کلینــی  محمدفرهــاد  دکتــر  و 
ایــران ایــن مســیری را کــه نهایتــش جنــگ 

ــت. ــرده اس ــوض ک ــت، ع ــوده اس ب
در ابتــدا دکتــر ســجادپور بــا دســته بندی 
ــواع نگاه هــا و نقدهــای صــورت گرفتــه بــه  ان
ــورد  ــرد: در م ــان ک ــر نش ــو خاط ــق ژن تواف
توافــق ژنــو، دســت تحلیلــی زیاد شــده اســت. 
ــک  ــل ی ــت. تحلی ــوب دار اس ــل، چارچ تحلی
کار تولیــدی و تخصصــی اســت. یکســری 
تحلیلهــا مرغــوب و یکســری نامرغــوب و 

ازنــوع Fast Food Analysis هســت.
وی بــا دســته بنــدی ماهیــت تحلیل هــای 
پیرامــون ایــن توافــق گفــت چنــد نــوع بحــث 
و تحلیــل دربــاره ایــن توافقنامــه وجــود 

دارد:
ــی- ــت حقوق ــه ماهی ــه ب ــی ک 1- بحثهای

مذاکراتــی توافــق اشــاره دارنــد
2- بحثهایــی کــه بــا ماهیــت و محوریــت 
توافــق،  زمــان  فوریــت  سیاســی،  ابعــاد 
ــن مختصــات  ــاط ای ــی و ارتب مختصــات زمان
بــا مختصــات سیاســی بــه ایــن موضــوع 

می پــردازد.
3- دســته ســوم ماهیــت تیمــی و انســانی 
دارد و بــه نقــد تیــم و افــراد مذاکــره کننــده 

می پردازنــد.
وی همچنین با دســته   بنــدی  خاســتگاه های 

ــه  ــت س ــو، گف ــق ژن ــون تواف ــی پیرام تحلیل
خاســتگاه مختلــف در نقــد و بررســی توافــق 

ژنــو وجــود دارد:
ــای  ــا طیفه ــبینانه، ب ــتگاه خوش 1- خاس

ــارات ــف اظه مختل
طیــف  بــا  مخالفــت  خاســتگاه   -2
رنگارنگــی از دیدگاههــای افراطــی و تفریطــی 

سیاســی انگیزه هــای  بــا  و 
3- خاســتگاه انتقــادی کــه نقــد آنهــا 
جنبــه سیاســی نــدارد. جنبــه دلســوزانه، 

درونــی، بیرونــی و ... دارنــد.
 ولــی جــای یــک نــوع نــگاه خالــی اســت 
و آن نــگاه کان اســت. در یــک تصویــر کان، 
ــی  ــاال خیل ــر از ب ــتراتژیک و تصوی ــگاه اس ن
کلیــدی اســت. ایــن بــدان معنــا نیســت 
ــا  کــه ســایر ابعــاد کــم اهمیــت اســت. وی ب
تاکیــد بــر لــزوم نــگاه کان و اســتراتژیک بــه 
ــو، ســه دســت آورد  دســت آوردهای توافــق ژن
ــرد: ــان ک ــگاه خاطرنش ــن ن ــی را در ای اساس

 1- تصمیم گیری ایران 
تصمیــم گیری هــا بــر دو نــوع اســت. 
ــا  ــری ازآنه ــت و یکس ــره اس ــری روزم یکس
ایجــاد می کنــد.  تحــول عمــده  و  تغییــر 
ــم  ــا تصمی ــه 598 و ی ــرش قطعنام ــل پذی مث
ــگ  ــی در جن ــی طرف ــام ب ــرای اع ــی ب نهای
عــراق و کویــت برخــاف تمایــل عــده ای بــه 
ــته ای  ــق هس ــم تواف ــن تصمی ــداری. ای جانب
اســت کــه  از آن تصمیمــات مهــم  نیــز، 
ــه ســاختار سیاســی ایــران کــه  برمی گــردد ب
ــک  ــی در ی ــدرت اجرای ــی ق ــازه جابجای اج
انتخابــات را می دهــد. یعنــی قــوه مجریــه در 

یــک چارچــوب مشــخص، فضــای مانــور دارد. 
ــاع،  ــود اجم ــدون وج ــم ب ــم مه ــن تصمی ای
ــود و در  ــرا نب ــل اج ــه قاب ــوه مجری توســط ق
ــه ای  ــورت حرف ــه بص ــوه مجری ــز ق ــرا نی اج

ــرد. ــل ک عم
 2- تغییــر جهتــی کــه ایــران ایجــاد 

کــرده اســت
ــاد  ــر ایج ــیر تغیی ــت و مس ــران در جه ای
ــدیم و  ــم می ش ــا تحری ــا م ــرده اســت. قب ک
ــش  ــازی را افزای ــی س ــد غن ــل درص در مقاب
ترتیــب تحریــم  بــه همیــن  و  می دادیــم 
ــه  ــتم ک ــد نیس ــن معتق ــد. م ــتر می ش بیش
تحریــم ایــران را بــه پــای میــز مذاکــره 
گذشــته  در  ســیکل  یــک  ولــی  کشــاند. 
ــه  ــم ک ــش تحری ــرای افزای ــت ب ــود داش وج

ــت. ــده اس ــته ش االن شکس
غــرب بعنــوان موجــودی برنامه ریــز بــا این 
ــر انســانی و بســیار  ــه، غی ــای ظالمان تحریمه
خونســردانه ظرفیــت اســتراتژیک کشــورها را 
تخلیــه می کنــد. خــوب کــه ضعیــف شــدند، 
آن وقــت ضربــه نظامــی می زنــد. ایــران ایــن 
ــوده اســت،  ــگ ب ــش جن ــه نهایت مســیر را ک

عــوض کــرده اســت.
و  منطقــه  در  راهبــردی  تحولــی   -3  

جهــان 
ــرده  ــت ک ــتاوردهایش را تثبی ــران دس ای
غنــی  همــان  یــا   Enrichment اســت. 
ســازی در متــن ایــن توافــق بــه تثبیــت 
ــرب و  ــان ع ــای جه ــت. گفتمانه ــیده اس رس
کشــورهای منطقــه را هــم اگــر توجــه کنیــم، 
ــاب  ــراض خط ــت اعت ــه حال ــه ب ــم ک می بینی
بــه 5+1 می گوینــد درســت اســت کــه ایــران 
ــاالی 5 درصــد  ــی ســازی ب ــرده غن ــول ک قب
نداشــته باشــد؛ ولــی وضعیــت منطقــه ای اش 
تثبیــت شــده اســت. در ادامــه بــه ســمت بــه 
ــم  ــتراتژیکی رفتی ــت اس ــن ذهنی ــم ریخت ه
ــود کــه  کــه در ایــن منطقــه عــادت کــرده ب
رابطــه بیــن ایــران و مخصوصــا آمریــکا، 
رابطــه ای نظامــی و خونیــن باشــد. مثــا 
ــه نوشــته های برخــی استراتژیســتهای  اگــر ب
عــرب و اســرائیلی کــه بعضــا در ویکــی 
ــه  ــت مراجع ــده اس ــر ش ــم منتش ــس ه لیک
ــر از برخــورد  ــه کمت ــه ب ــم ک ــم؛ می بینی کنی
راضــی  آمریــکا  و  ایــران  بیــن  نظامــی 
ــد  نمی شــدند. از ایــن جهــت عــده ای معتقدن
ــده  ــی ش ــه ی سیاس ــبب زلزل ــران س ــه ای ک
اســت. زلزلــه ای کــه باعــث تنــش در روابــط 
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آمریــکا و ســعودی شــده اســت. بــرای اولیــن 
بــار در تاریــخ ایپک)البــی طرفــدار اســرائیل( 
نتوانســته خواســته  اش را بــر کنگــره تحمیــل 

ــد. کنن
ــردم  ــط م ــک محی ــری: در ی ــر نوب  دکت
ــه  ــردم توج ــه م ــد ب ــئولین بای ــاالر، مس س

کننــد و تحقیرشــان نکننــد.
ــا  ــود را ب ــث خ ــری ، بح ــر نوب ــر ناص دکت
ــه  ــه هرگون ــرادی ک ــه اف ــراض ب ــه و اعت کنای
نقــدی را پیرامــون توافــق، سیاســی و یــا 
ــرد. وی  ــد شــروع ک ــر می کنن ــه تعبی مغرضان
ــرد  ــرش رویک ــه از نظ ــه ب ــت ک ــان داش اذع
جمهــوری اســامی کــه برآمــده از حماســه ی 
سیاســی اســت، مــورد تاییــد اســت و ایــرادی 
بــه آن نیســت. آنچــه مــورد نقــد قــرار 
می گیــرد عملکــرد دیپلماتیــک در مذاکــرات 

ــت. ــه اس ــاد توافقنام ــم مف و تنظی
ــه را در  ــد آنچ ــاس کنی ــت قی ــوب اس خ
ــاق  ــو اتف ــق ژن ــد از تواف ــران بع ــکا و ای آمری
افتــاد. در ایــران افــرادی مثــل آقایــان رئیــس 
ــه  ــورت یکطرف ــه بص ــر خارج ــور و وزی جمه
حرفشــان را زندنــد. مــا و تحلیلگــران و ... نیــز 
ــکا  ــی شــما در آمری ــم. ول حرفهایمــان را زدی
ــق  ــه و دقی ــای دوطرف ــد. بحثه ــگاه کنی را ن
بیــن اوبامــا و ســایرین شــکل می گیــرد. 
ــی  ــا خیل ــه بحثه ــد ک ــی گوی ــم نم ــا ه اوبام
پیچیــده اســت و شــما نمی فهمیــد.  یــا وزیــر 
خارجــه، جــان کــری چقــدر تــاش کــرد تــا 
ــد کــه  ــا بگوی ــد و مث ــا دیگــران بحــث کن ب
مخاطبــان در حــد ایــن نیســتند کــه بخواهیم 
ــا  ــی م ــم. ول ــا جــواب دهی ــات آنه ــه مطالب ب
ایــن صحنه هــا را در ایــران ندیدیــم. مــا 
ــی روی کار  ــه جناج ــتیم ک ــوری هس در کش
ــتدار  ــی و دوس ــدار دموکراس ــه طرف ــده ک آم
ــائل را از  ــن مس ــرا ای ــت؛ چ ــم هس لیبرالیس
ــم.  ــاد نمی گیری ــکا ی ــل آمری ــورهایی مث کش
می کننــد  گــری  مطالبــه  مــردم  وقتــی 
تحقیرشــان نکنیــم. از عبــارات عجیبــی مثــل 
ــوژی پیچیــده دیپلماتیــک« اســتفاده  »تکنول
ــده  ــث را پیچی ــن بح ــدر ای ــم.  و اینق نکنی

ــم. نشــان ندهی
ــاالر،  ــردم س ــط م ــک محی ــس در ی برعک
ــد و  ــه کنن ــردم توج ــه م ــد ب ــئولین بای مس
ــنیدید  ــار نش ــما یکب ــد. ش ــان نکنن تحقیرش
ــر  ــور و وزی ــس جمه ــای رئی ــه در جوابه ک
خارجــه آمریــکا بگوینــد ایــن مســئله خیلــی 
پیچیــده اســت. نبایــد بحثهــا را تقســیم 

ــا نیــت  بنــدی کنیــم و بگوییــم یــک عــده ب
ــتگاه  ــا، خاس ــد و صحبت ه ــت می کنن مخالف

ــد. دارن
ــرای رد  ــران در روســیه ب ســفیر اســبق ای
ــئله  ــد مس ــعی می کنن ــه س ــرادی ک ــر اف نظ
ــن بطــور  ــت: م ــد گف ــوه دهن ــده جل را پیچی
ــده  ــزی پیچی ــچ چی ــه هی ــم ک ــه بگوی خاص
بگویــم،  خاصــه  خیلــی  نــدارد.  وجــود 
دیپلمــات یعنــی دالل بیــن المللــی. مــا 
بایــد  کاال،  و  ملــک  بجــای  دیپلماتهــای 
ــم  ــتمان بگیری ــی را دس ــع مل ــور و مناف کش
ــور  ــوق کش ــی از حق ــن الملل ــه بی و در صحن

ــم. ــاع کنی دف
ــه  ــد ب ــا بای دومیــن بحــث اینســت کــه م
مســائل کان نــگاه کنیــم. مــن هــم بــا ایــن 
ــجادی  ــای س ــه آق ــی ک ــرد کان ــه رویک س
ــدار  ــم طرف ــن ه ــم. م ــد، موافق ــرح کردن مط
ــای  ــی آق ــرد هســتم. ول ــن رویک ــق ای و عاش
ــت و  ــی اس ــول کار مل ــن محص ــجادی ای س
انتخابــات و حماســه ی سیاســی اســت. هنــوز 
ــد  ــردم بودن ــن م ــن و شــما نیســت. ای کار م
کــه بــا رایشــان رویکــرد را از غیردیپلماتیــک 

ــد. ــر دادن ــک تغیی ــرد دیپلماتی ــه رویک ب
وی بــا ذکــر مثالــی بحــث خــود را ادامــه 
ــی  ــا کل ــا ب ــا م ــه مث ــد ک ــرض کنی داد: ف
ــه جــام جهانــی می رویــم؛  تــاش و هزینــه ب
ــا  ــازی ب ــان اول در ب ــم، هم ــه رفتی ــال ک ح
ــا  ــاد م ــم. حــال انتق یــک تیــم ضعیــف ببازی
ــه از  ــی اینســت ک ــه معن ــن باخــت، ب ــه ای ب
ــم  ــف بودی ــن مخال ــی رفت ــام جهان ــن ج ای
تخطئــه  را  حرکــت  کل  می خواهیــم  و 
کنیــم؟! آقــای دکتــر ســجادی بحــث مــا بــر 
رویکــرد نیســت، بلکــه بــر اینســتکه بــا ایــن 
ــت،  ــوده اس ــردم ب ــه کار م ــرد ک ــه رویک هم
ــم.  ــراب کردی ــره خ ــم و در مذاک ــرا رفتی چ
اینکــه می گوییــد مخالفیــن می رونــد روی 
ــر  ــس ب ــت پ ــد گف ــه، بای ــات موافقتنام جزئی
کجــا بحــث کنیــم؟! بیاییــم رویکــرد کلــی و 
ــی  ــی و کل ــم؟! رویکــرد مل ــد کنی ــی را نق مل
را کــه مــن یکــی قبــول دارم و موافقــش 
هســتم. و آن رویکــردی غیــر علمــی کــه 
ــان  ــم. هم ــول نداری ــد را قب ــاره بدان کاغذپ
رویکــردی کــه بعــد از مدتــی مشــکات 
می انداخــت.  کاغذپــاره  همــان  گــردن  را 
مــا نبایــد پشــت رویکــرد ملــی خــود را 
پنهــان کنیــم. مثــل اینکــه در همــان مثــال 
ــم  ــه تی ــاال ک ــه ح ــم ک ــی، بگویی ــام جهان ج

ــی رفتــه اســت؛ بیاییــم  ــه جــام جهان ملــی ب
تعریــف کنیــم و نقــد نکنیــم کــه تیــم ملــی 
ــم  ــا می گویی ــت. م ــه اس ــچ باخت ــر هی 10 ب
می شــد حداقــل ســه بــر هیــچ باخــت و 
ــوان  ــه ت ــن موافقتنام ــری داد. ای ــاز کمت امتی
ــا را ضعیــف می کنــد، رویکــرد  ــی م ــه زن چان
منطقــه ای مــا را نیــز تضعیــف می کنــد. مگــر 
ــا  ــرای حضــور م ــو 2 ب ــد در ژن االن نمی بینی

می کننــد. مخالفــت 
وی در رد ایــن ســخن کــه توافقنامــه 
ســایه جنــگ را از ســر منطقــه و ایــران 
موافقتنامــه ی  اتفاقــا  گفــت:  برداشــت، 
ــوع  ــه وق ــر ب ــد منج ــود می توان ــف خ ضعی
ــی دوم کــه  جنــگ شــود. مثــل جنــگ جهان
مقابــل  در  اروپایی هــا  وادادگــی  حاصــل 
ــوان  ــس نمی ت ــود. پ ــر ب ــته های هیتل خواس
گفــت کــه ایــن توافقنامــه خطــر جنــگ را از 

ــت. ــرده اس ــن ب بی
 دکتــر کلینــی: جمهــوری اســامی ایــران 
وارد یــک سیاســت انبســاطی در حــوزه ی 

هســته ای شــده اســت
ــا  در ادامــه ایــن نشســت دکتــر کلینــی ب
ــل  ــه تحلی ــروع ب ــردی، ش ــگاه راهب ــک ن ی
ــی کــرد.  کلیــت توافقنامــه و شــرایط پیرامون
ــی  ــگاه متن ــوع ن ــدی دو ن ــا تقســیم بن وی ب
و فرامتنــی، پیرامــون نــگاه متنــی گفــت: 
ــن  ــه ای ــی ب ــگاه متن ــک ن ــا ی ــه ب کســانی ک
ــن  ــه ای ــد ک ــد، می گوین ــگاه می کنن ــند ن س
ایــن  دارد، در  تناقــض  دارد،  ابهــام  ســند 
ســند مســئولیتهایی کــه جمهــوری اســامی 
بعهــده گرفتــه بســیار دقیــق و ســنگین 
هســت و ایــن در حالــی اســت کــه مســئولیت 
طــرف مقابــل رقیــق اســت. بــه اعتقــاد مــن 
گفتــن ایــن موضــوع کــه ایــن ســند حقوقــی 
نیســت اشــتباه اســت. گرچــه ایــن ســند در 
اصــل یــک ســند سیاســی اســت ولــی مــا در 
واقــع داریــم در قبــال ایــن ســند یــک ســری 
مســئولیت حقوقــی می پذیریــم و زیــر بــار آن 

می رویــم. مســئولیت ها 
ــه  ــود ک ــه می ش ــند گفت ــن س ــق مت طب
ــق  ــورد تواف ــای م ــن کاره ــه ی ای ــر هم اگ
انجــام شــد، در نهایت، مــا)5+1( شــما)ایران( 
ــکلی  ــه مش ــو  NPT ک ــک عض ــوان ی را بعن
از  تعریفــی  آن  تــازه  می پذیریــم.  نداریــد 
NPT کــه خودمــان قبــول داریــم و تعریــف 

  . می کنیــم
ــز  ــرد نی ــازی برد-ب ــظ ب ــاره ی لف وی درب

در  بگوییــم  اینکــه  کــرد:  نشــان  خاطــر 
داریــم،  برد-بــرد  بــازی  توافقنامــه  درون 
اغــراق آمیــز اســت. بنظــرم بایــد مشــخصات 
ــا  ــه آی ــا اینک ــم. ی ــخص کنی ــرد را مش برد-ب
برد-بــرد در درون متــن توافقنامــه اســت 
یــا فرامتنــی اســت؟ بنظــر مــن کســانی 
ــری  ــه را پیگی ــر توافقنام ــال حاض ــه در ح ک
یــک  برد-بــرد  از  تعریفشــان  می کننــد، 
دســتاورد فرامتنــی اســت. همیــن امــروز 
ــی  ــای روانچــی در مرکــز دیپلماســی ایران آق
تمــام دســتاوردهای  و  ســخنرانی داشــت 
اســت.  برشــمرده  ایشــان  را  توافقنامــه 
هیچکــدام از ایــن دســتاوردهای معطــوف 
بــه متــن توافقنامــه نیســت. بلکــه ایــن 
ــاری اســت  دســتاوردها شــامل پیامدهــا و آث
ــد  ــرب پدی ــا غ ــل ب ــوع تعام ــن ن ــه از ای ک

یــد. می آ
ــدگاه رهبــر انقــاب  ــه دی ــا اشــاره ب وی ب
بــه  اشــاره  و  دولتهــا  مقایســه  عــدم  در 
اقتضائــات هــر دوره ای، گفــت: جمهــوری 
اســامی ایــران وارد یــک سیاســت انبســاطی 
ــن  ــت. و ای ــده اس ــته ای ش ــوزه ی هس در ح
ــودش  ــاص خ ــات خ ــاطی مختص ــازی انبس ب
را دارد. لــذا طبــق تذکــر خــود مقــام معظــم 
ــت نمی توانیــم  ــن حال ــا در ای رهبــری نیــز م
دولت هــا را بــا هــم مقایســه کنیــم. بــه ایــن 
ــاس  ــر اس ــی ب ــت قبل ــه دول ــت ک ــت اس عل
یــک سیاســت انقباضــی رفتــار می کــرد. 
ــق  ــن تواف ــد کــه پیشــنهادات ای ــذا می بینی ل
در گذشــته و مثــا زمــان آلماتــی 1 نیــز 
بــه آقــای جلیلــی داده شــده بــود و االن 
ــع  ــی در مواض ــرق و تحول ــد و ب ــی رع خیل
ــده  ــاد نش ــل ایج ــرف مقاب ــنهادات ط و پیش
ــی کــه امــروز ایجــاد  اســت. فقــط تنهــا فرق
شــده اســت، اینســت کــه بــازی حریــف 

ــت. ــده اس ــریعتر ش س
وی در ادامــه ســه انتقــاد را بــه تیــم 

مذاکــره کننــده مطــرح کــرد:
ــه چــه میــزان ابتــکار ســازی کــرده  1- ب
اســت؟ یــا اینکــه آیــا ابتــکار حریــف را 
جــدول  اســاس  بــر  و  کــرده    Deform
کــه آنهــا تعریــف کردنــد گزینــه هــا را 
ــان  ــه خودم ــا اینک ــت؟ ی ــرده اس ــا ک جابج
ــز نقــد  ــم نی ــن تی ــده داشــتیم؟ بنظــرم ای ای
منصفانــه را برمی تابنــد. بنظــرم نقدهــای 
غیرمنصفانــه و مغرضانــه بــازی در زمیــن 
می خواهــد  کــه  حریفــی  اســت.  حریــف 

از ماهیــت ایــن توافقنامــه نوعــی شــکاف 
سیاســی در ایــران تولیــد کنــد.

ــود  ــرار ب ــه ق ــت ک ــئله دوم اینس 2- مس
ــذارد.  ــک نگ ــای تاری ــدم در ج ــم ق ــن تی ای
جالــب اســت کــه مثــا مذاکــره کننده هــای 
ــرات  ــان مذاک ــودن زم ــی ب ــی از طوالن غرب
ــی سیســتمهای  ــد ول ــع ســخن می گوین جام
ــیر  ــت شمش ــا سیاس ــان ب ــون گذاری اش قان
یکســاله  زمانــی  فاصلــه ی  از  داموکلــوس 
صحبــت می کننــد. پــس اینجــا بایــد اذعــان 
کــرد که بازی غــرب الزامــا در درون مذاکرات 
ــار  ــم رفت ــا نمی توانی ــود. و م ــه نمی ش خاص
غــرب را صرفــا در محتــوای مذاکــرات تحلیــل 
کنیــم. اصــا مــا بایــد نگاهمــان از توافقنامــه 
ــون وار  ــگاه آزم ــا، ن ــار غربی ه ــه رفت ــو ب ژن
معنــای  نمی توانــد  ژنــو  توافــق  و  باشــد. 

ــد. ــازی بده ــف ب ــی و قی نهای
ــه  ــه توافقنام ــم ک ــا بپذیری ــد فع ــا بای م
ــن  ــت و لیک ــی اس ــند تاکتیک ــک س ــو ی ژن
مذاکــرات جامــع یــک ســند اســتراتژیک 
ــوان،  ــوص ت ــن خص ــد در ای ــا نبای ــت. م اس
ــه  ــان را ب ــت خودم ــان و مدیری ــرژی، زم ان

ــم.   ــدر بدهی ه
3- یــک بحــث دیگــر اینســت کــه آیــا مــا 
در مــورد موضــوع نقشــه داریــم یــا نــه؟ مــن 
یــک کمبــود احســاس می کنــم و بنظــرم 
ــت و  ــده از کل ظرفی ــره کنن ــم مذاک ــد تی بای
ــن  ــد ای ــا بتوان ــد ت ــتفاده بکن ــی اس ــوان مل ت
ــه  ــه را ب ــکل گرفت ــه ش ــدی ک ــوی امی فراس
ــد  ــه از چن ــه اینک ــد. ن ــت کن ــتی مدیری درس
ــرم  ــد. بنظ ــتفاده کنن ــر اس ــزان و لژیون پارتی
خــود آقــای رئیــس جمهــور در صــدد تقویــت 

ــره هســتند. ــم مذاک تی
دارد.  ضعــف  نقــاط  هــم  تیــم  ایــن 
همانطــوری کــه تیــم قبلــی هــم نقــاط ضعــف 
داشــت. وی دربــاره دیدارهــای پشــت درهــای 
بســته نیــز گفــت: اینگونــه ســفر و دیدارهــای 
پشــت درهــای بســته در تیــم قبلــی هــم بوده 
اســت و اصــا ماهیــت مذاکــرات دیپلماتیــک 
اینســت. بنظــرم تیــم فعلــی ضعــف رســانه ای 

ــی دارد. ــی عموم و دیپلماس
یــا  و  پیــروزی  توهــم  دربــاره ی  وی 
شکســت گفــت: نمی شــود توهــم داشــته 
ــام  ــه و ج ــم توطئ ــده توه ــک ع ــیم. ی باش
زهــر داشــته باشــند و یــک عــده توهــم 
ــی  پیــروزی و فتــح الفتــوح و هاله هــای نوران

داشــته باشــند.

حقــوق،  تثبیــت  امتیــازات،  مدیریــت 
چگونگــی مدیریــت بــازی حریــف؛ اینهــا 
خــودش  خــاص  جنبه هــای  کــدام  هــر 
ــر  ــع ب ــک موق ــم ی ــا تحری ــه ب را دارد. مقابل
اســاس یــک نــگاه درون زاســت. یعنــی مثــا 
ــف  ــه حری ــم ک ــد می کن ــن را تولی ــن بنزی م
دیگــر برایــش فایــده ای نداشــته باشــد بنزیــن 
را تحریــم کنــد. ولــی یــک موقــع مقابلــه بــا 
تحریــم، تهــی کــردن تحریــم اســت نــه الزاما 
ــوی  ــون دامات ــل قان ــم. مث ــا تحری ــه ب مقابل
آمریکایی هــا کــه در آن مقطــع جمهــوری 
اســامی بــا بــازی دیپلماتیــک بــا اروپایی هــا 
ــف  ــا تعری ــا اروپ ــود را ب ــط خ ــت رواب توانس
ــی  ــت و ته ــگ باخ ــا رن ــو اص ــد و دامات کن
شــد. شــما بایــد اســتراتژی ات را تعریــف 
ــع  ــد. در بحــث هســته ای هــم یــک موق کنی
ــده از  ــروج پرون ــود را خ ــان کار خ ــما پای ش
موقــع  یــک  می دانیــد.  امنیــت  شــورای 
هــم می گوییــد کــه مــن آنقــدر توانایــی 
ــرد  ــت می پذی ــورای امنی ــود ش ــه خ دارم ک
بشــوم.   Routine Manner مــن  کــه 
ــردد  ــدن برمی گ ــر ش ــن من ــی روتی چگونگ
ــی  ــازی داخل ــدرت ب ــق ق ــی تلفی ــه چگونگ ب
و خارجــی مــن. یعنــی مــن ســرمایه های 

اجتماعــی ام را دچارخطــر نکنــم.   
ــگاه  ــا ن ــود را ب ــث خ ــی بح ــر کلین دکت
بــه قواعــد بازدارندگــی بیــن ایــران و غــرب، 
بــه ایــن صــورت مطــرح کــرد:  یــک ســئوال 
ــا در  ــال م ــرب در قب ــار غ ــه رفت ــت ک اینس
کجــای پــازل بازدارندگــی غــرب نســبت 
بــه مــا قــرار دارد؟ غربــی هــا اعــام کردنــد 
ــه  ــن توافقنام ــا ای ــدیم ب ــق ش ــا موف ــه م ک
ــوری  ــدات ف ــوزه ی تهدی ــران را از ح ــو ای ژن
ــن  ــری ای ــان ک ــا ج ــم. مث ــارج کن ــود خ خ
و  می دهــد  اســرائیلی ها  بــه  را  اطمینــان 
ــه  ــتانه، فاصل ــیر آس ــران از مس ــد ای می گوی

ــت. ــه اس گرفت
وی در ادامــه بحــث بازدارنگــی ایــران، بــا 
ــا  ــان داد: م ــود را پای ــه کام خ ــک توصی ی
ــم.  ــتفاده کنی ــا اس ــی از ظرفیته ــد از خیل بای
مثــا مــن در زمانــی کــه رهبــر انقــاب 
ــرح  ــته ای را مط ــاح هس ــم س ــوای تحری فت
ــن  ــه ای ــردم ک ــاد ک ــان انتق ــه آقای ــد؛ ب کردن
ــد و  ــی کنی ــند حقوق ــک س ــه ی ــل ب را تبدی
ــی  ــه باق ــوزه ی فق ــه در ح ــد ک ــط نگذاری فق
بمانــدو بایــد بــه یــک دیپلماســی عمومــی و 

ــیم. ــانه ای برس رس
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ــا از  ــن جویباره ــه ی ای ــد و هم ــارور کرده ان ب
ــمه ی  ــوند؛ چش ــرازیر می ش ــمه س ــن چش ای
جوشــان فاطمــه ی زهــرا )ســام اهلل علیها(. 
روایــات صادقیــن )علیهم الّســام(، عظمــت 
حضــرت رضــا و موســی بن جعفر و ائمــه ی 
بعــدی، مقــام واالی حضــرت بقّیــةاهلل )ارواحنا 
فــداه(، همــه جویبارهــای آن کوثرنــد؛ آن کوثر 
تمــام نشــدنی، آن چشــمه ی جوشــان؛ بــرکات 

فاطمــه ی زهــرا )س(اینهاســت.82/5/17

سرور همه زنان عالم
ــرا ســام اهللَّ  ــه زه اگــر شــخصیت فاطم

علیهــا بــرای ذهنهــای ســاده 
نزدیک بیــن  چشــمهای  و 
مــا آشــکار می شــد، مــا هــم 
ــه  ــه فاطم ــم ک ــق می کردی تصدی
ســرور  ســام اهللَّ علیها  زهــرا 
ــان عالــم اســت؛ بانویــی  همــه زن
ــر  ــم و در عم ــنین ک ــه در س ک
ــوی و  ــات معن ــه مقام ــاه، ب کوت
علمــی و معرفتــی و بــه مرتبــه ای 
ــا و  ــه انبی ــر مرتب ــه براب برســد ک
اولیاســت. در واقــع فاطمــه زهــرا 
فجــر درخشــانی اســت کــه از 
ــت و  ــید امام ــان او، خورش گریب
والیــت و نبّوت درخشــیده اســت؛ 
ــت  ــی اس ــد و رفیع ــمان بلن آس
ــتاره های  ــوش آن، س ــه در آغ ک
فــروزان والیــت قــرار گرفتــه 
ــام  ــه علیهم الّس اســت. همــه ائّم
بــرای مــادر بزرگــوار خــود تکریم 
و تجلیلــی قائــل بودنــد کــه بــرای 
کمتــر کســی ایــن همــه احتــرام 
بزرگــواران  آن  از  را  تجلیــل  و 

دیــد.76/7/30 می شــود 

مقــام مــادر در کالم خــدا و کالم 
معصــوم)ع(

اِّمــا یَبُلَغــّن ِعنــدک الِکَبــر اَحُدُهمــا او 
ــا و  ــا اٍُف و ال تَنَهرُهم ــل لهم ــا تَُق ــا ف ِکاهم

ــرا23( ــٌا )اس ــواٌل کریم ــا ق ــل لَُهم ُق
ــار  ــر دو، در کن ــا ه ــی از آن دو ی ــر یک اگ
تــو بــه ســالخوردگی رســیدند بــه آنهــا حتــی 
اوف  مگــو و بــه آنهــا پرخــاش مکــن و بــا آنهــا 
ــی دیگــر  ســخنی شایســته بگــوی.  و در جای

می فرمایــد:
مــا ســفارش کردیــم بــه انســان که احســان 

ــد:  ــوش نکن ــادر فرام ــدر و م ــه پ ــبت  ب را نس
و وّصینــا االنســاَن بِوالدیــِه احســانٌا)احقاف 

)15
ــه  ــادرش ب ــدر وم ــبت به پ ــان را نس و انس
ــک ااّل  ُّ ــی رب ــم.  وَقض ــفارش کردی ــان س احس

ــانا ــِن احس ــاُه و بالوالَدی ــدوا اال ای تعُب
ــز او را  ــه ج ــرد ک ــرر ک ــو مق ــروردگار ت پ
ــان  ــود احس ــادر خ ــدر وم ــه پ ــتید و ب مپرس
بــه  احســان  دیگــر  جــای  در  و  کنیــد. 
ــاد  ــق ی ــادت ح ــار عب ــادر را در کن ــدر وم پ

. می کنــد
آیــات قــرآن کــه در مــورد حــق شناســی از 

والدیــن آمــده اســت  بــر دو قســم اســت: یــک 
قســم حــق شناســی مشــترک پــدر ومــادر را 
ــت  ــی اس ــر، آیات ــم دیگ ــد وقس ــان می کن بی
ــت،  ــادر اس ــی م ــق شناس ــوص ح ــه مخص ک
قــرآن کریــم اگــر دربــاره پــدر حکــم خاصــی 
بیــان می کنــد فقــط بــرای بیــان وظیفــه 

اســت،
اِن اشــُکر لــی و لِوالدیــَک )لقمــان 14(  

ــاش. ــادرت ب ــدر و م ــن و پ ــکرگزار م ش
ــای مشــترک،  ــن تجلیل ه ــه ای ــا هم ــا ب ام
ــادر  ــدر و م ــات پ ــد از زحم ــی می خواه وقت

یــاد کنــد، از زحمــت مــادر ســخن می گویــد، 
ــد: ــه می فرمای ــدر، آنجــا ک ــه از زحمــت پ ن

و وّصینــا االنســاَن بِوالدیــه احســانٌا َحملتــُه 
ــه و فِصالُــه  ــه کرهــٌا و وَضعتــه کرهــا وَحمُل امُّ

ثاثــون شــهرا)احقاف 15(
ــمارد،  ــادر را می ش ــه م ــات ســی ماه زحم
دوران  و  زایمــان،  بــارداری،  دوران  کــه: 
بــرای مــادر دشــوار اســت.  شــیرخوارگی 
ــات  ــرح خدم ــوان ش ــه عن ــا را ب ــه اینه و هم
مــادر ذکــر می کنــد. قــرآن کریــم بــه هنــگام 
هــم  اشــاره ای  حتــی  زحمــات  یــادآوری 
ــت  ــدر زحم ــه: پ ــدارد ک ــوع ن ــن موض ــه ای ب

ــت. ــیده اس کش
ــات قــرآن کــه در  ــن، آی بنابرای
ــن  ــی از والدی ــق شناس ــورد ح م
ــر دو قســم اســت:  ــده اســت  ب آم
یــک قســم حق شناســی مشــترک 
پــدر و مــادر را بیــان می کنــد 
اســت  آیاتــی  دیگــر،  قســم  و 
کــه مخصــوص حــق شناســی 
ــر  ــم اگ ــرآن کری ــت، ق ــادر اس م
ــاره پــدر حکــم خاصــی بیــان  درب
بیــان  بــرای  فقــط  می کنــد 

وظیفــه اســت، نظیــر:
ــنَّ و  ــه رزُقُه ــوِد ل ــی المول وعل

ــَوتُُهنَّ بِالَمعروف)بقره233( ِکس
خــوراک و پوشــاک مــادران 
بــه طــور شایســته بــه عهــده پــدر 

ــت. ــد اس فرزن
ــخن  ــه س ــی ک ــن هنگام ولیک
از تجلیــل و بیــان زحمــات اســت، 
ــر  ــوص ذک ــادر را بالخص ــم م اس

می کنــد.
پیامبــر اعظــم)ص(: بهشــت 

ــت. ــادران اس ــای م ــر پ زی
پیامبــر اعظــم)ص(: هــر فرزنــد 
ــدر و  ــه پ ــفقت ب ــه از روی ش ــوکاری ک نیک
ــواب یــک  ــرای هــر نگاهــی ث ــادر بنگــرد، ب م

ــد. ــه او دهن ــول ب حــج مقب
ــد در  ــنودی خداون ــادق)ع(: خش ــام ص ام
ــدر و مــادر اســت و خشــم او در  خشــنودی پ

خشــم ایشــان اســت.
و  پــدر  فرمانبــرداری  صــادق)ع(:  امــام 
ــا،  ــت آنه ــدا و معصی ــرداری خ ــادر، فرمانب م

معصیــت خداســت.
ــا پدرانتــان نیکــی کنیــد  امــام علــی)ع(: ب

ــا شــما نیکــی کننــد. ــا پســرانتان ب ت

فیوضــات فاطمــه ی زهرا)ســام اهللَّ  علیهــا(، 
بــه مجموعــه ی کوچکــی کــه در مقابــل 
ــه  ــدودی ب ــع مح ــانیت، جم ــه ی انس مجموع
حســاب می آیــد، منحصــر نمی شــود. اگــر 
بــا یــک دیــد واقع بیــن و منطقــی نــگاه 
کنیــم، بشــریت یکجــا مرهــون فاطمــه ی 
ایــن  و   - اســت  علیهــا(  زهــرا )ســام اهللَّ  
ــان  ــت - همچن ــی اس ــت؛ حقیقت ــزاف نیس گ
مرهــون  اســام،  مرهــون  بشــریت  کــه 
قــرآن، مرهــون تعلیمــات انبیــا و پیامبــر 
خاتم)صلـّـی اهللَّ  علیــه و آلــه  و ســلّم( اســت. در 
همیشــه ی تاریــخ این طــور بــوده، امــروز هــم 
همین طــور اســت و روزبــه روز نــور اســام 
ــا(  ــام اهللَّ  علیه ــه ی زهرا)س ــت فاطم و معنوی
آشــکارتر خواهــد شــد و بشــریت آن را لمــس 

ــرد. ــد ک خواه

ــم،  ــه داری ــا وظیف ــز! آنچــه م ــرادران عزی ب
ــن اســت کــه خــود را شایســته ی انتســاب  ای
بــه آن خانــدان کنیــم. در زیــارت می خوانیــم 
کــه مــا معروفیــن بــه دوســتی و محبــت شــما 
هســتیم؛ ایــن وظیفــه ی مضاعفــی را بــر دوش 

ــذارد. 70/10/5 ــا می گ م

معنای ناگشوده ذهن بشر
در بــاب  فاطمــه ی  زهــرا )ســام اهلل  علیهــا( 
ــل  مــن ،  ــرای  انســانهای  کوچکــی  مث اســت . ب
ــو از  ــد ـ ول ــه  بخواهن ــی  دشــوار اســت  ک خیل
ــد.  ــخن  بگوین ــت  س ــاره ی  آن  عظم دور ـ درب
ــر  ــک  تصوی ــال  و ی ــک  خی ــز و ی ــک  چی ــا ی م

ــن   ــم . ای ــک  نقــش  در ذهنمــان  می گذرانی و ی
کجــا، و واقعیتهــا و حقیقتهــا ـ کــه  بســی  
عظیمتــر از ذهــن  ماســت  ـ کجــا؟ واقعــا 
ناگشــوده ی   معمــای   پیامبــر)ص (،  دختــر 
ذهــن  بشــر و معــارف  بشــری  اســت . همــه ی  
انســانها را یــک  طــرف  بگذاریــد، اولیــا را هــم  
ــداد  ــه  تع ــا این ک ــد. ب ــر بگذاری در طــرف  دیگ
اولیــا کــم  اســت ، امــا وزنــه ی  آنهــا از همــه ی  
بشــریت  ســنگینتر اســت . اگــر مــاک  وزانــت  
ــت   ــی  از حقیق ــت  و آگاه ــت  را معرف و عظم
عالــم  و نزدیکــی  بــه  خــداـ  یعنی  سرچشــمه ی  
ــای   ــی  از اولی ــم ، یک ــا ـ بدانی ــه ی  وجوده هم
ــه ی   ــا و از هم ــه ی  اولی ــوای  هم ــدا، از ماس خ
ــر و  ــر و وزینت ــا، عظیمت ــای  اولی ــود منه وج

ــت . ــکوهتر اس باش
وقتــی  بــه  صــف  اولیــا و عباداهلل الصالحیــن  
ــه   ــود دارد ک ــی  وج ــد، قله های ــگاه  می کنی ن
انســانهای   نســبت  آن  قله هــا بــه  بقیــه ی  
ــل   ــبت  غیرقاب ــک  نس ــا، ی ــم  معن ــزرگ  عال ب
تصــور و فوق العــاده  عظیمــی  اســت . اختــاف ، 
اختــاف  فاحشــی  اســت . ایــن  قله هــا، همــان  
ــم   ــا ه ــخ  نبوته ــه  در تاری ــتند ک ــانی  هس کس
ــرف   ــر ط ــد، از ه ــم  بدوزی ــما چش ــا ش هرج
ــزم  و  ــای  اولوالع ــل  انبی ــد، مث ــا را می بینی آنه
ــا  ــد. ام ــن  ح ــت  و در ای ــن  دس ــی  از ای بزرگان
ــکوهها و  ــا و ش ــن  عظمته ــه ی  ای در مجموع
ــان   ــه  ذکرش ــته ترینها ک ــن  برجس ــن  ای در بی
بــرای  مــا فقــط لقلقــه ی  لســان  اســت  و امثــال  
مــن ، دل  و روح  و جانشــان ، بســیار کوچکتــر و 
ــر از آن  اســت  کــه  بخواهنــد  ــر و حقیرت خردت

ایــن  معنویتهــا را درک  کننــد و همین طــور از 
ــر  ــد و آن  را ب ــری  در ذهنشــان  دارن دور تصوی
ــاز ایــن  تصویــر هــم ،  ــد ـ کــه  ب ــان  می آورن زب
ــه ی   ــد نمون ــت  چن ــان  اس ــات  خودش از کلم
بســیار نــادر وجــود دارد کــه  از حــد توصیــف  
ــه ی   ــا، فاطم ــی  از اینه ــد و یک ــان  باالترن و بی
زهــرا )ســام اهلل  علیهــا( اســت . فقــط بــا 
پیامبــر و بــا امیرالمؤمنیــن  می شــود او را 

ــرد.69/10/17 ــه  ک مقایس

میدان امتحان
ــدان  ــت. می ــان اس ــدان امتح ــدان، می می
کاِر تصادفــی نیســت. میــدان امتیــاز دادِن 
بیخــودی نیســت. خــدای متعــال بیخــودی بــه 
ــن  ــر، ای ــن جوه ــد. ای ــاز نمی ده ــی امتی کس
ــن گذشــت  ــخ، ای ــزم راس ــن ع ــوی، ای اراده ق
ــه  ــرا )س( کار را ب ــه زه ــداکاری در فاطم و ف
آن جــا می رســاند کــه او ســنگ الماســی 
ــر روی  ــا ب ــن چرخه ــه ای ــه هم ــود ک می ش
ــد  ــا را بای ــوارترین چرخه ــد. دش آن می چرخ
قاعده هــا  و  پایه هــا  ســخت ترین  روی  بــر 
بچرخاننــد. ایــن چــرخ عظیــم تاریــخ اســام و 
امتحانهــای دشــوار، در همــان دوران کوتــاه، بر 
روی دوش فاطمــه زهــرا )ســام اهللَّ علیها( بــود. 
خــدا او را انتخــاب کــرد و او توانســت بشــریّت 
ــام اهللَّ علیها(  ــه زهرا)س ــد. فاطم ــات ده را نج
تاریــخ  انســانها در طــول  نجــات  فرشــته 
ــه  ــه ائّم ــت ک ــم هس ــن ه ــرای همی ــت. ب اس
)علیهم الّســام( این قــدر بــرای آن بزرگــوار 
تکریــم و حرمــت قائلنــد و نســبت بــه او 
اظهــار خشــوع می کننــد. هیــچ مقامــی از 

ــود دارد؟77/7/19 ــر وج ــن باالت ای

کوثر تمام نشدنی است
بیشــترین ســنی کــه بــرای فاطمــه ی 
تواریــخ  طبــق  )ســام اهلل علیها(  زهــرا 
مختلــف گفتــه می شــود، از هجــده ســال 
ــی  ــال. از آن تکریم ــت ودو س ــا بیس ــت ت اس
قائــل  ایشــان  بــرای  امیرالمؤمنیــن  کــه 
روایــات  در  کــه  تکریمــی  آن  از  و  اســت، 
)علیهم الّســام(  ائمــه  همــه ی  کلمــات  و 
دربــاره ی فاطمــه ی زهــرا )ســام اهلل علیها( 
ــت  ــه عظم ــه چ ــد ک ــان می فهم ــده، انس آم
ــه  ــبت ب ــه نس ــات ائم ــیفتگی یی در کلم و ش
ــک از  ــر ی ــد. ه ــوج می زن ــرا م ــه ی زه فاطم
ــای  ــه فض ــتند ک ــانی هس ــط خروش ــه ش ائم
ــیراب و  ــری را س ــتعدادهای بش ــت و اس معرف

امام خامنه ای)مدظله(:
بشریت یکجا مرهون حضرت زهرا )سالم اهلَلّ  علیها(

یادواره
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حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای )مدظلــه(: 
ــان  ــخصیتی آن چن ــی )ره( ش ــام خمین ام
و  بــزرگان  میــان  در  کــه  بــود  بــزرگ 
ــاء  ــز انبی ــه ج ــخ، ب ــان و تاری ــران جه رهب
ــه  ــام ب ــم الس ــن علیه ــای معصومی و اولی
دشــواری مــی تــوان کســی را بــا ایــن 

ــرد.  ــور ک ــات تص ــن خصوصی ــاد و ای ابع
ــل  ــادت، اه ــل عب ــوت، اه ــل خل او اه
گریــه نیمــه شــب، اهــل دعــا، تضــرع، 
ــان  ــت، عرف ــا خــدا، شــعر، معنوی ــاط ب ارتب
و ذوق و حــال بــود. آن مــردی کــه چهــره 
او دشــمنان ملــت ایــران را مــی ترســاند و 
بــه خــود مــی لرزانــد و آن ســد مســتحکم 
و کــوه اســتوار، وقتــی کــه مســائل عاطفــی 
ــان  ــک انس ــد ی ــی آم ــش م ــانی پی و انس
لطیــف، یــک انســان کامــل و یــک انســان 
الگــوی  آن  درحقیقــت،  بــود.  مهربــان 
ــه  تقــوا و اســوه ی اخــاق و پرهیــزگاری ب
ــل شــدن و  ــه انســان کام ــد ک ــه فهمان هم
ــای  ــی مرزه ــا نزدیک ــتن و ت ــی وار زیس عل

ــت. ــانه نیس ــن افس ــش رفت ــت پی عصم
ــه  ــا را کیســت ک ــز م ــی عزی آری خمین
نشناســد و کیســت کــه بــه شایســتگی 
ــت  ــل آن نیس ــرا تحم ــاظ م ــند؟ الف نشناس
کــه آن حقیقــت فاخــر و آن گوهــر نفیــس 

ــد. ــود بگنجان را در خ
اراکــی  العظمــی  اهلل  آیــه  حضــرت 

روح  بــر  خــدا  صلــوات  و  ســام  )ره(: 
ــزرگ  ــدات ب ــا مجاه ــه: ب ــردی ک ــزرگ م ب
و فــداکاری هــا و رهبــری هــای قاطــع 
خــود اســام را در عالــم اســام زنــده 
بــه  را  توحیــد  و  تکبیــر  نــدای  و  کــرد 
گــوش جهانیــان رســاند و مجــد و عظمــت 
گردانیــدو  بــاز  آنهــا  بــه  را  مســلمانان 
مســتکبران  هــای  دل  اش  فریادکوبنــده 

لــرزه درآورد. بــه  را  ابرقــدرت 
ــی  ــی گلپایگان ــه اهلل العظم ــرت آی حض
ــا  ــه: ب ــدا ک ــر روح خ ــدا ب ــام خ )ره(: س
ــمنان  ــا دش ــان ب ــی ام ــکار ب ــتیز و پی س
ــان را  اســام تمامــی معــادالت سیاســی آن
در هــم شکســت و بــر بزرگتریــن قدرتهــای 

ــد. ــروز گردی ــان پی ــتعماری جه اس
مرعشــی  العظمــی  اهلل  آیــه  حضــرت 
نجفــی )ره(: صلــوات و ســام بــر امــام 
در  ایشــان  مقاومــت  کــه  مســلمین: 
راه هــدف و در مقابــل ظلــم و ســتم و 
و  خــدا  بــه  اســامی  امــت  فراخوانــی 
ــه  ــرک را ب ــر و ش ــه کف ــول )ص( جبه رس
ــن ســان اســتکبار  واکنــش واداشــت و بدی
بــا تمــام قــدرت و تــوان علیــه آن بزرگــوار 

بــه توطئــه برخاســت.
ــی  ــی بهاءالدین ــه اهلل العظم ــرت آی حض
مؤمنــان  نــگاه  در  کبیــر  خمینــی  )ره(: 
ــر  ــی گ ــی، تجل ــان ربان ــرت و عالم ــا بصی ب

ــور  ــتمرار حض ــا و اس ــوت انبی ــداوم دع ت
ــت الهــی در  ــی حکوم محمــد )ص( و برپای

ــت. ــوده اس ــن ب زمی
حضــرت آیــه اهلل مصبــاح یــزدی: در 
ــی  ــرم )ص( ط ــر اک ــروان پیامب ــان پی می
اســام  تاریــخ  از  کــه  قــرن  چهــارده 
مــی  را  کســی  کمتــر  اســت  گذشــته 
جامعــی  تأثیــر  کــه  کــرد  پیــدا  تــوان 
چــون )ایشــان( از خــود برجــای گذاشــته 

باشــد. 
باقــر  محمــد  ســید  شــهید  اهلل  آیــه 
ــی  ــی یک ــام خمین ــت، ام ــدر: در حقیق ص
از بزرگتریــن نایبــان امــام معصــوم )ع( 

ــود.  ب
حضــرت آیــه اهلل جــوادی آملــی: ایمــان 
ــدت  ــت و مجاه ــاص و صداق ــم و اخ و عل
ــت  ــت و نورانی ــرت و عظم ــجاعت غی و ش
و... منحصــر بــه فردشــان همــگان را برایــن 
ــاور اســتوار ســاخته اســت کــه، دیگــران  ب
ــه  ــی مقایس ــام خمین ــا ام ــود ب ــی ش را نم

کــرد.
اصفهانــی:  اشــرفی  اهلل  آیــه  حضــرت 
ــن  ــت بی ــم در جامعی ــراف نمایی ــد اعت بای
ــت  ــان غیب ــخصیتی در زم ــم ش ــاد عظی ابع
ــم. ــده ای ــت ندی ــام ام ــد ام ــی را مانن کس

لنکرانــی:  فاضــل  اهلل  آیــه  حضــرت 
ــی ایشــان  ــه دائم ــی و طمأنین ــره نوران چه
ــده ای را  ــر بینن ــق ه ــگاه عمی ــواره ن هم
ــه آرام و  ــد قیاف ــی خوان ــرا م ــود ف ــه خ ب
مــوزون  ســکنات  و  حــرکات  و  آراســته 
ــای  ــگاه ه ــب ن ــده و متناس ــاب ش و حس
حــرکات  موقــع  بــه  و  منظــم  و  نافــذ 
)وزیــن( دســت هــا و ســر و گــردن در 
ــن  ــخن گفت ــت س ــت و برخاس ــع نشس موق
ــف در  ــد الوص ــار زای ــمرده و وق آرام و ش
ــد  ــی از روح بلن ــه حاک ــن ک ــت راه رفت وق
بدیــل  بــی  جذابیــت  بــر  بــود  ایشــان 

ــود.  ــزوده ب ــان اف ایش
روبیــن وود زورث در تشــریح جریــان 
ــاران  ــام )ره( در جم ــا ام ــود ب ــات خ ماق
ــی  ــام خمین ــه ام ــی ک ــد: زمان ــی نویس م
از در وارد مــی شــد احســاس مــی کــردم 

شخصیت امام خمینی )ره( از نگاه اندیشمندان 

دیدگاه
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ــروی  ــادی از نی ــه الی آن گردب ــه از ال ب ک
معنــوی وزیــدن گرفــت. گویــا در ورای آن 
ــش  ــکی و ری ــه مش ــوه ای عمام ــای قه عب
ــه  ــت؛ ب ــان داش ــی جری ــفید روح زندگ س
محــو  را  بیننــدگان  همــه  کــه  طــوری 
ــگام حــس  ــرد در آن هن تماشــای خــود ک
کــردم کــه بــا حضــور او همــه مــا کوچــک 
شــده ایــم و گویــا در ســالن کســی جــز او 

ــت.  ــده اس ــی نمان باق
بــر روی صندلــی خــود  زمانــی کــه 
ــی از  ــه نیروی ــردم ک ــاس ک ــت احس نشس
وجــودش ســاطع مــی شــود نیرویــی بســان 
یــک گردبــاد کــه اگــر بــا دقــت نــگاه مــی 

کــردی در مــی یافتــی 
آرامــش  نوعــی  کــه 
آن  درون  در  مطلــق 
ــه  ــرا ک ــت چ ــه اس نهفت
)ره(  خمینــی  )امــام( 
ــتوار  ــدی و اس ــیار ج بس

بــود.  مســلط  و 
چیــزی  کمتریــن 
ــم  ــم بگوی ــی توان ــه م ک
ــا او  ــه گوی ــن اســت ک ای
ــای گذشــته  یکــی از انبی
ــه او  ــن ک ــا ای ــت و ی اس
ــت و  ــام اس ــای اس موس
ــر  ــون کاف ــا فرع ــده ت آم
خــود  ســرزمی  از  را 

برانــد. 
ــردم  ــرای م ب ــی  ــام خمین م ا ــدای  ص
یــران حکــم صــدای خــدا را داشــت  ا
و  ا ــد:  ــان موح نس ا ــا  ــون ه ــر میلی در نظ
دســت خــدا بــر روی زمیــن و هدیــه 
خاکیــان  بــرای  ملکوتــی  و  آســمانی 

ــود.  ب
ــای  ــخصیت ه ــخصیتی از ش ــی ش گوی
)فتنــه  اســام  صــدر  بــزرگ  آزمــون 
دنیــا  بــه  ای  معجــزه  بــا  لکبــری(  ا
ــان  موی ــروزی ا ز پی ا ــس  ــا پ ت ــته  بازگش
اهــل  شــهیدان  غلتیــدن  خــون  بــه  و 
را رهبــری  )ع(  بیــت )ع( ســپاه علــی 

کنــد. 

اعتــراف بیگانگان به عظمت امام 
)ره( خمینی 

شــخصیت امــام عــاوه بــر انگیختــن 
و  امــام  دشــمنان  جهانیــان  تحســین 
انقــاب را هــم بــر آن داشــت تــا از ویژگــی 
ــان  ــه می ــخن ب ــده او س ــره کنن ــای خی ه
آورنــد. الفضــل مــا شــهدت بــه االعــداء تــا 
آن جــا کــه برخــی از کارگــزاران شــیطان 
ــت  ــر عظم ــلیم در براب ــا تس ــز ب ــزرگ نی ب
اظهــار  آن  بــه  اعتــراف  در  )ره(  امــام 

داشــتند: 
 79 رهبــر  خمینــی  اهلل  روح  اهلل  آیــه 
ــر فشــار  ــا زی ــران را نمــی شــود ب ســاله ای

ــود او  ــی ش ــرد و نم ــف ک ــتن تضعی گذاش
را بــه تغییــر و تبدیــل وظیفــه ای کــه بــه 
ــه وی محــول  ــد ب ــب خداون نظــر او از جان

ــرد.  شــده اســت وادار ک
ــدی نمــی باشــد کــه ایشــان یکــی  تردی
از مــردان بــزرگ تاریــخ در ایــن قــرن بــود 
کمتــر کســی را امــروز مــی تــوان یافــت کــه 
ــه  ــه ک ــد آن چ ــوذی همانن ــه و نف از جاذب
نــه تنهــا در ایــران بلکــه در جهــان داشــت 
برخــوردار باشــد و توجــه قدرتهــای بــزرگ 

ــه خــود معطــوف دارد. ــا ایــن حــد ب را ت
ــران  ــا بح ــرب را ب ــی غ ــه اهلل خمین آی
کــرد  مواجــه  ریــزی  برنامــه  جــدی 
تصمیمــات او آن چنــان رعــد آســا بــود 

کــه مجــال هــر نــوع تفکــر و برنامــه ریــزی 
ــردازان  ــه پ ــداران و نظری ــت م را از سیاس

ــت.  ــی گرف ــی م سیاس
هیــچ کــس نمــی توانســت تصمیمــات او 
ــای  ــا معیاره ــد او ب ــدس بزن ــش ح را از پی
ــر از معیارهــای شــناخته شــده  دیگــری غی
ــی  ــل م ــت و عم ــی گف ــخن م ــا س در دنی
ــی  ــام م ــر اله ــای دیگ ــی از ج ــرد. گوی ک
بــا  خمینــی  اهلل  آیــه  دشــمنی  گرفــت 
غــرب برگرفتــه از تعالیــم الهــی او بــود 
او در دشــمنی خــود نیــز خلــوص نیــت 

ــت. داش
امــام خمینــی مــردی بــود کــه تــوده هــا 
ــحور  ــود مس ــا کام خ را ب
ــردم  ــان م ــه زب ــرد وی ب ک
ــت  ــی گف ــخن م ــادی س ع
و بــه طرفــداران فقیــر و 
ــه  ــاد ب ــود اعتم ــروم خ مح
ــن  ــید. ای ــی بخش ــس م نف
قــادر  را  آنهــا  احســاس 
ــی را  ــر کس ــا ه ــاخت ت س
ــه ســر راهشــان بایســتد  ک
بــه  وی  ببرنــد  بیــن  از 
کــه  داد  نشــان  مــردم 
ــر  ــوان در براب حتــی مــی ت
آمریــکا  مثــل  قدرتهایــی 

نهراســید.  و  ایســتاد 
هرالدتریبــون  روزنامــه 
اســتکبار  جهانــی  روزنامــه  کــه  هــم 
ــراف  ــه اعت ــب ب ــام ل ــاره ام آمریکاســت درب

گشــوده نوشــت: 
آیــه اهلل خمینــی )ره( انقابــی خســتگی 
تــا آخریــن لحظــه  بــود کــه  ناپذیــری 
ــزی  ــی ری ــرای پ ــه آرزوی خــود ب ــات ب حی
ــت اســامی  ــه اســامی و حکوم ــک جامع ی
در ایــران وفــادار مانــد. آیــه اهلل خمینــی در 
ــرای ســرزمین باســتانی اش مــی  آن چــه ب
خواســت لحظــه ای درنــگ نکــرد. وی خــود 
را مأمــور مــی دانســت کــه مــی بایــد ایــران 
ــی  ــرب م را از آن چــه فســاد و انحطــاط غ
ــه  ــاک کنــد و خلــوص اســامی را ب ــد پ دی

ــد. ــاز گردان ــت ب مل

گویــی دیگــر بــرای گــوش هایمــان عــادی 
شــده اســت کــه بشــنود ناهــی از منکــر 
ــت  ــرار گرف ــاش ق ــه اراذل و اوب ــورد حمل م
ــه  ــود ک و مجــروح شــد! خــرداد ســال 90 ب
حجــت االســام فــروزش امــام جماعــت 
ــان  ــران در جری ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل دانش
نهــی از منکــر از ســوی اوبــاش مــورد حملــه 
قــرار گرفــت و در جریــان ایــن اتفــاق بینایــی 
ــن  ــا ای ــت داد؛ ام ــتش را از دس ــم راس چش
بــی حرمتــی هــا بــه همیــن جــا ختــم نشــد. 
ــام  ــت االس ــال حج ــان س ــاه هم ــر م در تی
علــی خلیلــی هنــگام بازگشــت از هیــأت بــه 
ــود،  ــوزان خ ــش آم ــر از دان ــد نف ــراه چن هم
بــه واســطه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
مــورد ضــرب و شــتم شــدید اراذل و اوبــاش 
ــش از دو  ــل بی ــد از تحم ــت و بع ــرار گرف ق
ســال درد و رنــج، ســوم فروردیــن ســال 
ــت. 23 و  ــل گش ــهادت نائ ــض ش ــه فی 93 ب
ــاد  ــه ی ــز حتمــا ب ــاه ســال 92 را نی 24 تیرم
داریــم کــه در محلــه پونــک و همچنیــن 
محلــه خانــی آبــاد نــو تهــران در مــاه مبــارک 
ــرض  ــر تع ــی از منک ــوان ناه ــه بان ــان ب رمض
ــه  ــید ک ــی رس ــه جای ــد و کار ب ــت ش و اهان
خانــم بدحجــاب، تــاش بــر کشــیدن چــادر 
و روســری از ســر آمــر بــه معــروف کــرد امــا 

ــق نشــد. موف
ــت  ــخ اس ــم تل ــع ه ــن وقای ــی ای بازخوان
ــن  ــودن ای ــخ ب ــده؛ تل ــدار دهن ــم هش و ه
ــر  ــدارد و ه ــح ن ــه توضی ــازی ب ــا نی ــاق ه اتف
ــت  ــع اس ــی از آن مطل ــاک و آگاه ــرت پ فط

امــا هشــدار بــه تمــام افــراد مســلمان و آزاده 
ــی  ــروف و نه ــه مع ــر ب ــه ام ــه مقول ــت ک اس
ــا  ــتی ه ــود و سس ــرک ش ــد ت ــر نبای از منک
ــب  ــن واج ــال ای ــا در قب ــی ه ــی تفاوت و ب
ــال او را  ــا و امث ــی ه ــه خلیل ــت ک ــی اس اله
بــه بســتر درد و رنــج مــی کشــاند و بعضــا تــا 
جــدا شــدن از ایــن دنیــای خاکــی بــه پیــش 

ــرد. مــی ب
ــری  ــی مطه ــتاد مرتض ــهید اس ــر ش متفک
مــاه  دی  دوم  در  کــه  ای  ســخنرانی  در 
ــروف  ــه مع ــر ب ــوع ام ــا موض ــال 1339 ب س
و نهــی از منکــر دارد اینگونــه بیــان مــی 
در  کنــون  تــا  هیــچ  راســتی  کــه  کنــد 
ــه  ــد ک ــرده ای ــر ک ــئله فک ــن مس ــراف ای اط
ــه ای  ــر طبق ــخ اســام از ه ــا در تاری چــرا م
ــای  ــم: ادب ــته ای ــرز داش ــای مب ــخصیت ه ش
بــزرگ، حکمــای بــزرگ، فقهــای بــزرگ، 
ــزرگ،  ــای ب ــاظ و خطب ــزرگ، وع ــعرای ب ش
سیاســتمدار و ریاضــی دان و فیلســوف بــزرگ 
ولــی مصلــح نداشــته ایــم و از ایــن جهــت مــا 
فقیریــم. البتــه کــم و بیــش مصلــح در میــان 
ــدازه  ــه آن ان ــا ن ــت ام ــرده اس ــور ک ــا ظه م
کــه انتظــار مــی رود، بــا اینکــه مــا اصلــی در 
اســام داریــم بــه نــام اصــل امــر بــه معــروف 
ــن  ــل بایدمصلحی ــن اص ــر. ای ــی از منک و نه

ــد. ــود آورده باش ــه وج ــادی را ب زی
ــان را  ــدن مصلح ــه ش ــوی مثل ــد جل بای
بگیریــم و در ایــن مســیر هــر کــس بــا توجــه 
بــه جایــگاه خــود مســئولیت مشــخصی دارد؛ 
ــز  ــئولین نی ــد ومس ــه ای دارن ــردم وظیف م

ــر. ــه ای دیگ وظیف

واجب فراموش شده
»الّذیــن  می فرمایــد:  کریــم  قــرآن 
ان مّکناهــم فــی االرض اقامــوا الّصلــوۀ و 
نهــوا  و  بالمعــروف  امــروا  و  الّزکــوۀ  اتــوا 
ــب  ــن واج ــم ای ــن می خواه ــر«. م عن المنک
ــاد شــما و  ــه ی ــوش شــده ی اســام را ب فرام
ملــت ایــران بیــاورم: امــر بــه معــروف و نهــی 
از منکــر. همــه ی آحــاد مــردم بایــد وظیفــه ی 
ــه کار خــوب و نهــی کــردن از  امــر کــردن ب
ــن،  ــند. ای ــل باش ــود قای ــرای خ ــد را ب کار ب
تضمین کننــده ی حیــات طیبــه در نظــام 
اســامی خواهــد بــود. عمــل کنیــم تــا آثارش 
ــم68/10/19 ــردم ق ــا م ــدار ب ــم. دی را ببینی

گفتن با زبان، بر همه واجب است
ــن  ــه ی گفت ــک مرحل ــروف، ی ــه مع ــر ب ام
مرحلــه ی  دارد.  عمــل  مرحلــه ی  یــک  و 
عمــل، یعنــی اقــدام بــا دســت و بــا زور. 
ــت  ــده ی حکوم ــه عه ــروز ب ــه، ام ــن مرحل ای
ــام  ــت انج ــازه ی حکوم ــا اج ــد ب ــت و بای اس
ــر  ــان، ب ــا زب ــن ب ــا گفت ــر. ام ــرد والغی بگی
همــه واجــب اســت و همــه بایــد آن را بــدون 

ــد. ــام بدهن ــه انج ماحظ
ــی  ــی کار خاف ــر کس ــه اگ ــود ک روزی ب
ــراض  ــه او اعت ــری ب ــد و دیگ ــب می ش مرتک
را  اعتــراض  آن  حاکــم  نظــام  می کــرد، 
اگــر  کــه  بودیــم  دیــده  مــا  می کوبیــد. 
گناهــی انجــام می گرفــت، گناهــکار تشــویق 
ــده  ــاه کوبی ــه گن ــرِض ب ــا معت ــد؛ ام می گردی
ــروز،  ــت. ام ــس اس ــه عک ــروز، ب ــد! ام می ش
نــه این کــه گنــاه در جامعــه نیســت؛ هســت. 
ــاۀوا ــت امیرالمؤمنین)علیه الّص ــان حکوم زم

لّســام( هــم در جامعــه گنــاه بــود؛ امــا مهــم 
ایــن اســت کــه نظــام و تشــکیات حاکــم بــر 
ــت  ــه اداره و مدیری ــانی ک ــه - آن کس جامع
کشــور را بــر عهــده دارنــد - میــل بــه طــرف 
صــاح دارنــد و بــا گنــاه و تخلــف مخالفنــد. 

دیــدار بــا مــردم قــم68/10/19

نهی از منکر و انزوای گناه
گفتــن گنــاه بــه گناهــکار بــا زبــان خــوش 
و بــا لحــن مناســب و در جایــی هــم بــا زبــان 
تنــد - در مــواردی کــه مفســده یی بــه وجــود 
نیایــد - گنــاه را در جامعــه کــم خواهــد کــرد 
ــد انداخــت. چــرا  ــزوا خواه ــف و ان ــه ضع و ب

واجب فراموش شده
بازخوانی بیانات رهبر انقالب در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر 

بازخوانی
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وظایــف خــوب و کارهــای بزرگــی وجــود 
دارد. هــر کســی را کــه شــما بــه یکــی از ایــن 
ــه او بگوییــد و  کارهــای خــوب امــر بکنیــد - ب
ــه معــروف اســت. نهــی  از او بخواهیــد - امــر ب
از منکــر هــم فقــط نهــی از گناهــان شــخصی 
ــا می گوییــم نهــی از منکــر، فــوراً در  نیســت. ت
ذهــن مجّســم می شــود کــه اگــر یــک نفــر در 
ــود، یکــی  ــار و لباســش خــوب نب ــان رفت خیاب
ــط  ــد. فق ــر کن ــی از منک ــد و او را نه ــد بیای بای

ــن جــزء دهــم اســت. ــن نیســت؛ ای ای
ــم  ــای مه ــه زمینه ه ــر در هم ــی از منک نه

ــراد  ــه اف ــی ک ــًا کارهای ــود دارد؛ مث وج
انجــام  و  می رســد  دستشــان  توانــا 
می دهنــد؛ همیــن ســوء اســتفاده از 
ــازی در  ــن رفیق ب ــی؛ همی ــع عموم مناب
مســائل عمومــی کشــور، در بــاب واردات، 
در بــاب شــرکتها و در بــاب اســتفاده 
غیــره؛ همیــن  و  تولیــدی  منابــع  از 
رعایــت رفاقتهــا از ســوی مســؤوالن. 
ــه  ــاز جمع ــای نم ــه ه ــات در خطب بیان

تهــران79/9/25

نهی از منکر با زبان خوش، نه با 
ایجاد نفرت

خودتــان را مجهــز کنیــد، مســلح بــه 
ســاح معرفــت و اســتدالل کنیــد، بعــد 
ــری  ــی - هن ــای فرهنگ ــن کانونه ــه ای ب
برویــد و پذیــرای جوانهــا باشــید. بــا روی 
خــوش هــم پذیــرا باشــید؛ بــا ســماحت، 
بــا مــدارا. فرمــود: »و ســّنة مــن نبّیــه«، 
ــداراۀ  ــت از »م ــارت اس ــراً عب ــه ظاه ک
ــت  ــن اس ــد. ممک ــدارا کنی ــاس«؛ م الّن
ــته  ــد؛ داش ــته باش ــده ای داش ــر زنن ظاه
باشــد. بعضــی از همینهائــی کــه در 

ــاب  ــم جن ــد و شــما - ه ــروز بودن اســتقباِل ام
آقــای مهمان نــواز، هــم بقیــه ی آقایــان - االن در 
ایــن تریبــون از آنهــا تعریــف کردیــد، خانمهائی 
بودنــد کــه در عــرف معمولــی بــه آنهــا میگویند 
»خانــم بدحجــاب«؛ اشــک هم از چشــمش دارد 
ــد؟  ــم؟ ردش کنی ــه کار کنی ــاال چ ــزد. ح میری
مصلحــت اســت؟ حــق اســت؟ نــه، دل، متعلــق 
ــه  ــه ی ب ــه اســت؛ جــان، دلباخت ــن جبه ــه ای ب
ایــن اهــداف و آرمانهاســت. او یــک نقصــی دارد. 
مگــر مــن نقــص نــدارم؟ نقــص او ظاهــر اســت، 
نقصهــای ایــن حقیــر باطــن اســت؛ نمی بیننــد. 
ــا  ــی هســتم / آی ــا شــیخا هــر آنچــه گوئ »گفت
ــی هســتی؟«.  مــا هــم  ــو چنــان کــه مینمائ ت

یــک نقــص داریــم، او هــم یــک نقــص دارد. بــا 
ــد.  ــورد کنی ــه برخ ــن روحی ــا ای ــگاه و ب ــن ن ای
البتــه انســان نهــی از منکــر هــم میکنــد؛ نهــی 
از منکــر بــا زبــان خــوش، نــه بــا ایجــاد نفــرت 
ــدار علمــا و روحانیــون خراســان  ــات در دی .بیان

ــمالی91/7/19 ش

زبان، سالحی که از مشت کارگرتر است
بینــش سیاســی الزم اســت؛ امــا همــه چیــز 
نیســت؛ اصــل قضیــه، آن ایمــان الهــی معنــوی 
اســت کــه بایــد در دلهــای شــما باشــد؛ خودتان 

را دینــی بســازید. جوانــان در محیــط خودشــان، 
ــه معــروف و نهــی از منکــر کننــد. چــرا  امــر ب
ایــن واجــب - امــر بــه معــروف، امــر بــه کارهای 
خــوب - در جامعه ی اســامی هنوز اقامه نشــده 
اســت؟ نگوییــد بــه مــن چــه؛ او هــم نمی توانــد 
بگویــد بــه تــو چــه؛ اگــر هــم گفــت، شــما اعتنا 
ــری  ــا منک ــد ت ــال می کنن ــی خی ــد. بعض نکنی
دیــده شــد، بایــد بــا مشــت بــه ســراغش برونــد! 
نــه، مــا ســاحی داریــم کــه از مشــت کارگرتــر 
اســت. آن چیســت؟ ســاح زبــان. زبان از مشــت 
خیلــی کارگرتــر و نافذتر و مؤثرتر اســت؛ مشــت 
ــی از  ــدار جمع ــات در دی ــد. بیان کاری نمی کن

ــجویان70/8/15 ــوزان و دانش دانش آم

نهی از منکر رودربایستی برنمی دارد
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر یــک واجب 
اســت کــه رودربایســتی و خجالــت بر نمــی دارد. 
مــا گفتیــم: اگــر دیدیــد کســی مرتکــب خافی 
می شــود، امــر کنیــد بــه معــروف و نهــی کنیــد 
ــم  ــد. نگفتی ــان بگویی ــه زب ــی ب ــر. یعن از منک
ــا  ــد. اینه ــه کار ببری ــوت ب مشــت و ســاح و ق
الزم نیســت. خــدای متعــال کــه ایــن واجــب را 
بــر مــا مســلمانان نــازل فرمــوده اســت، خودش 
ــا  ــا هــم ت ــه اســت. م ــد مصلحــت چگون می دان
ــح الهــی را  حــدودی حکــم و مصال
ــه  ــن حرب ــم. بزرگتری درک می کنی
در مقابــل گناهــکار، گفتــن و تکرار 
ــر  ــک نف ــه ی ــت. این ک ــردن اس ک
بگویــد اما ده نفر ســاکت بنشــینند 
و تماشــا کننــد، نمی شــود. اگــر 
یکــی دچــار ضعــف نفــس بشــود، 
یکــی خجالــت بکشــد و یکــی 
بترســد، این کــه نهــی از منکــر 
ــدار  ــات در دی ــد. بیان ــد ش نخواه

اقشــار مختلــف مــردم71/7/29

بهترین شیوه برخورد با منکرات 
چیست؟

بســتگی بــه ایــن دارد کــه چــه 
کســی بخواهــد برخــورد کنــد. اگــر 
شــما بخواهیــد برخــورد کنیــد، 
»زبــان« اســت. شــما بــه غیــر 
از زبــان، هیــچ تکلیــف دیگــری 
بــرای  منکــر  از  نهــی  نداریــد. 
ــه  ــی اســت. البت ــط زبان ــردم، فق م
ــور نیســت.  ــت، این ط ــرای حکوم ب
اگــر منکــر بزرگــی باشــد، برخــورد 
حکومــت احیانــاً ممکــن اســت برخــورد قانونــی 
ــر و  ــی از منک ــن نه ــد؛ لیک ــم باش ــن ه و خش
امــر بــه معروفــی کــه در شــرع مقــّدس اســام 
هســت، زبــان اســت؛ »انّمــا هــی اللســان«. مــن 
بــه شــما عــرض می کنــم کــه تأثیــر امــر و نهــی 
ــت  ــر مش ــرد - از تأثی ــام گی ــر انج ــی - اگ زبان
ــد  ــا بیشــتر اســت. مــن چن ــن حکومته پوالدی
ســال اســت کــه گفتــه ام امــر بــه معــروف و نهی 
ــد؛  ــن کار را می کنن ــّده ای ای ــه ع ــر. البت از منک
امــا همــه نمی کننــد. همــه تجربــه نمی کننــد، 
ــه  ــد؛ تجرب ــر نمی کن ــرا اث ــا چ ــد آق می گوین
ــخ  ــش و پاس ــه پرس ــات در جلس ــد. بیان کنی

دانشــگاه تهــران 77/2/22

ــم؟ همــه ی آحــاد  ــن موضــوع غافلی ــا از ای م
ــع  ــه و جم ــب و خان ــط کس ــردم، در محی م
دوســتان و در محیــط درس و دانشــگاه و کًا 
ــی را  ــی کــه هســتند، اگــر خاف در هــر جای
ــن، از نظــر  ــد: ای ــکار بگوین ــه خاف ــد، ب دیدن
اســام خــاف اســت؛ چــرا انجــام می دهــی؟ 
گفتــن همیــن یــک کلمــه مؤثــر اســت. اگــر 
زبانهــای گوناگــون و نَفســهای مختلــف گنــاه 
ــب  ــور غال ــه ط ــکار ب ــد، گناه ــر بدهن را تذک
از گنــاه و تخلــف دســت خواهــد کشــید؛ 
چــه ایــن تخلــف، تخلــف شــرعی و چــه 
ــردم  ــا م ــدار ب ــد. دی ــن باش ــف از قوانی تخل

قم68/10/19

مدینه مرکز معروف ترین رقاصان شد!
ایــن کــه مــا روی مســأله فســاد و فحشــا 
و مبــارزه و نهــی از منکــر و ایــن چیزهــا 
عمــده اش  علّــت  یــک  می کنیــم،  تکیــه 
ــد.  ــر می کن ــه را تخدی ــه جامع ــن اســت ک ای
همــان مدینــه ای کــه اّولیــن پایــگاه تشــکیل 
انــدک  از  بعــد  بــود،  اســامی  حکومــت 
ــیقیدانان و  ــن موس ــز بهتری ــه مرک ــی ب مّدت
ــل  ــان تبدی ــن رقاّص ــان و معروفتری آواز خوان
ــام  ــار ش ــی در درب ــه وقت ــی ک ــا جای ــد؛ ت ش
خبــر  را  مغّنیــان  بهتریــن  می خواســتند 
نوازنــده  و  آوازه خــوان  مدینــه  از  کننــد، 

می آوردنــد!
ــا دویســت  ایــن جســارت، پــس از صــد ی
ــان  ــه در هم ــت؛ بلک ــام نگرف ــد انج ــال بع س
گوشــه  جگــر  شــهادت  حــوِش  و  حــول 
ــم  ــور چش ــا و ن ــام اهلَلّ علیه ــرا س فاطمه زه
پیامبــر و حتــی قبــل از آن، در زمــان معاویــه 
اتّفــاق افتــاد! بنابرایــن، مدینــه مرکــز فســاد 
بــزرگ  و  زاده هــا  آقــا  و  شــد  فحشــا  و 
ــته  ــان وابس ــی از جوان ــی بعض ــا و حت زاده ه
ــاد و  ــار فس ــز، دچ ــم نی ــی هاش ــت بن ــه بی ب
ــم  ــد ه ــت فاس ــدند!بزرگان حکوم ــا ش فحش
انگشــت  و  بکننــد  کار  چــه  می دانســتند 
ــزی را  ــد و چــه چی ــزی بگذارن روی چــه چی
ترویــج کننــد. ایــن بلّیــه، مخصــوص مدینــه 
هــم نبــود؛ جاهــای دیگــر هــم بــه ایــن گونــه 
ــا  ــات در دیــدار ب فســادها مبتــا شــدند. بیان

جمعــی از پاســداران74/10/5

احتمال تاثیر همه جا قطعی است
احتمــال  بایــد  کــه  گفته انــد  بعضــی 
ــم  ــن می گوی ــد. م ــته باش ــود داش ــر وج تأثی

احتمــال تأثیــر همــه جــا قطعــی اســت؛ مگــر 
در نــزد حکومتهــای قلــدر، قدرتمنــدان و 
ســاطین. آنهاینــد کــه البتــه حــرف حســاب 
بــه گوششــان فــرو نمــی رود و اثــر نمی کنــد؛ 
ــرای مــردم، حــرف  ــرای مــردم چــرا. ب ــا ب ام
اثــر دارد. بنابرایــن، پاســخ مــن ایــن شــد کــه 
بهتریــن روش بــرای شــما کــه از مــن ســؤال 
ــه  ــات در جلس ــت. بیان ــان« اس ــد، »زب کردی
ــران77/2/22 ــگاه ته ــخ دانش ــش و پاس پرس

امر به معروف و نهی از منکر معجزه 
می کند

ــی از  ــروف و نه ــه مع ــر ب ــن ام ــن همی م
منکــر زبانــی را - ولــو بــه شــکل خیلــی 
راحــت و آرام و بــدون هیــچ خشــونت و 
ــام  ــزات اس ــی از معج ــاً یک ــی - واقع دعوای
خافــی  کار  نفــر  یــک  مثــًا  می دانــم. 
کار  ایــن  آقــا شــما  می کنــد، می گوینــد 
ــو و  ــب را بگ ــن مطل ــردی. ای ــد می ک را نبای
ــش  ــا فح ــردد دو ت ــد او برمی گ ــرو. می گوی ب
بــه مــن می دهــد. خیلــی خــوب؛ حــاال 
ــرای  ــد؛ ب ــما بده ــه ش ــم ب ــش ه ــا فح دو ت
ــر  ــر نف ــد. اگ ــل کنی ــدا تحّم ــر خ ــر ام خاط
ــن کار را  ــد ای ــا شــما بای ــد آق ــم بگوی دوم ه
ــد،  ــم بکن ــوا ه ــر دع ــد اگ ــردی؛ بدانی نمی ک
ــر  ــا نف ــه ب ــی اســت ک ــر از آن ــش کمت دعوای
ــم و  ــر ده ــوم و نف ــر س ــرده اســت. نف اّول ک
نفــر بیســتم هــم همین طــور. بنابرایــن، اگــر 
ــر بیســتم  ــا نف ــاب شــد و ت ــر ب ــی از منک نه
آدم  آن  می کنیــد  خیــال  شــما  رســید، 
ــی  ــرد؟ نه ــد ک ــرار خواه ــر آن کار را تک دیگ
ــم  ــط ه ــد. فق ــاً معجــزه می کن ــر واقع از منک
ــت؛  ــت اس ــار حکوم ــش در اختی ــی؛ یدی زبان
ــه  ــکار ب ــا گناه ــد ب ــی بای ــر جای ــی اگ یعن
ــد،  ــورد کنن ــی برخ ــدی و مجازات ــورت ی ص
فقــط دســتگاههایی از حکومــت هســتند 
کــه مســؤول ایــن کارنــد؛ مــردم نبایــد 
ــر  ــم اث ــی ه ــرا؛ خیل ــی چ ــا زبان ــد. ام بکنن
دارد. بیانــات در جلســه پرســش و پاســخ 
نشــریات  ســردبیران  و  مســئول  مدیــران 

دانشــجویی77/12/4

گناهکار فقط بدحجاب نیست
ــت  ــاب نیس ــط بدحج ــم فق ــکار ه گناه
ــی  ــأله ی بدحجاب ــه مس ــط ب ــی فق ــه بعض ک
ــت  ــان اس ــی از گناه ــن، یک ــبیده اند. ای چس
اســت.  کوچکتــر  گناهــان  از  خیلــی  از  و 

هــای  آدم  طــرف  از  فراوانــی  خافهــای 
الابالــی در جامعــه وجــود دارد: خــاف هــای 
ــاف  ــادی، خ ــای اقتص ــاف ه ــی، خ سیاس
اداری،  کار  در  خــاف  کار،  و  کســب  در 
ــا همــه خــاف  ــای فرهنگــی. اینه خــاف ه
کســی  می کنــد،  غیبــت  کســی  اســت. 
می کنــد،  توطئــه  کســی  می گویــد،  دروغ 
ــم کاری  ــی ک ــد، کس ــخره می کن ــی مس کس
ــد،  ــی می کن ــی تراش ــی ناراض ــد، کس می کن
مــی دزدد، کســی  را  مــردم  مــال  کســی 
ــن هــا  ــاد می دهــد. ای ــر ب ــروی مــردم را ب آب
همــه منکــر اســت. در مقابــل ایــن منکــرات، 
عامــل بــاز دارنــده، نهــی اســت؛ نهــی از 
ــرار  ــن تک ــن.« ای ــا، نک ــد: »آق ــر. بگویی منک
»نکــن«، بــرای طــرف مقابــل، شــکننده 
اســت. ایــن نکتــه ی اول؛ کــه نهــی از منکــر، 
اراده و تصمیــم و قــدرت و شــجاعت الزم 
، در قشــرهای مــردم مــا و  دارد، کــه بحمــداهلَلّ
در زن و مــرد مــا وجــود دارد. بایــد آن را بــه 
کار بگیریــد. منتظــر نباشــید کــه دســتگاهها 
ــا  ــات در دیــدار ب بیاینــد و کاری بکننــد .بیان

ــردم71/7/29 ــف م ــار مختل اقش

باالترین تخلف
تخلّــف هــا یــک انــدازه و یــک نــوع 
نیســت. باالتریــن تخلّــف هــا، آن تخلّــف 
ــام  ــای نظ ــه پایه ه ــت ک ــی اس ــا و جرایم ه
ــردم،  ــردن م ــد ک ــد. نومی ــت می کن را سس
ــدوار، کج نشــان  ــای امی ــردن دل ه ــد ک نومی
دادِن راه راســت، گمــراه کــردن انســان هــای 
ــردن  ــتفاده ک ــوء اس ــاص، س ــن و بااخ مؤم
از اوضــاع و احــوال گوناگــون در جامعــه 
اســامی، کمــک کــردن بــه دشــمن، مخالفت 
ــرای  ــاش ب ــامی و ت ــکام اس ــا اح ــردن ب ک
بــه فســاد کشــاندن نســل مؤمــن. بیانــات در 

ــون71/5/7 ــی از روحانی ــدار جمع دی

امر به معروف و نهی از منکر در همه زمینه 
ها

در مســأله امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، 
فقــط نهــی از منکــر نیســت؛ امــر بــه معــروف 
ــوان،  ــرای ج ــت. ب ــم هس ــک ه ــای نی و کاره
درس خوانــدن، عبــادت کــردن، اخــاق نیــک، 
همــکاری اجتماعــی، ورزش صحیــح و معقــول 
و رعایــت آداب و عــادات پســندیده در زندگــی، 
ــک  ــرای ی ــال خــوب اســت. ب ــزو اعم ــه ج هم
ــواده،  ــک خان ــرای ی ــک زن و ب ــرای ی ــرد، ب م
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شــهید علــی خلیلــی 15 روز قبل از شــهادت 
نامــه ای بــه رهبــر معظــم انقــاب نوشــت و در 
ــال  ــه برخــی اظهــارات کــه در قب آن نســبت ب

ــدام خــود می شــنید، واکنــش نشــان داد. اق
شــهید علــی خلیلــی، شــهید امــر بــه 
معــروف و نهــی از منکــر کــه در جریــان 
ــود  ــا اشــرار دچــار ســانحه شــده ب ــری ب درگی
روز ســوم فروردیــن 1393 بعــد از تحمــل ماه ها 
ــه ای  ــید. نام ــهادت رس ــه ش ــاری ب درد و بیم
ــم  ــر معظ ــه رهب ــاب ب ــی خط ــهید خلیل از ش
انقــاب منتشــر شــده اســت و او در ایــن نامــه 
ــی  ــال عمل ــارات در قب ــه برخــی اظه نســبت ب
کــه انجــام داده ســخن گفتــه اســت. او در نامــه 
ــه رهبــر معظــم انقــاب نوشــته اســت  خــود ب
ــم  ــه می کش ــی ک ــدا دردهای ــه :»آقاجان!بخ ک
ــر  ــد کاری ب ــه نکن ــن درد ک ــدازه ی ای ــه ان ب
ــرا  ــم م ــام داده باش ــما انج ــت ش ــاف رضای خ
ــت  ــا عل ــان باره ــر خودت ــد. مگ ــت نمی کن اذی
ــه معــروف و از  قیــام امــام حســین)ع( را امــر ب
ــا  ــان باره منکــر تشــریح نفرمودید؟مگــر خودت
نفرمودیــد کــه بهتریــن راه اصــاح جامعــه تذکر 
لســانی اســت؟ یعنــی تمــام کســانی کــه مــرا 
ــد  ــری دارن ــای انقابی گ ــد و ادع ــخ کردن توبی

ــد؟ ــی فهمن ــما را نم حــرف ش
شــهید علــی خلیلــی بعــد از اتفــاق آن 
ــاره شــدن  ــر پ ــر اث شــب نیمــه شــعبان کــه ب
ــو و  ــت چاق ــل اصاب ــه دلی ــش ب ــاهرگ گردن ش
ســاعت ها طــول کشــیدن بســتری شــدنش در 
یــک بیمارســتان بــه بســتر بیمــاری افتــاد؛ در 
طــول ایــن چنــد ســال بــا هزینه هــای عجیــب 
درمــان مواجــه شــد بــه گونــه ای کــه خانــواده 

ــه و  ــرمایه، خان ــی از س ــل توجه ــش قاب او بخ
وســایل زندگــی خــود را بــرای درمــان او هزینــه 

ــد. کردن
متن کامل نامه شهید علی خلیلی

سام آقا جان!
امیــدوارم حالتــان خــوب باشــد. آنقدرخــوب 
کــه دشــمنانتان از حســودی بمیرنــد و از تــرس 
ــر از  ــد. اگ ــرام باش ــان ح ــر چشمانش ــواب ب خ
احــواالت ایــن ســرباز کوچکتــان خواســتار 
باشید،خوبم؛دوســتانم خیلــی شــلوغش میکنند. 
ــر جانبــازی هایــی کــه مدافعــان  یعنــی در براب
ایــن آب و خــاک کــرده اند،شــاهرگ و حنجره و 
روده و معــده مــن عــددی نیســت کــه بخواهــد 
ــد  ــا بگوین ــه دکتره ــد ک ــر چن ــد» ه ــاز کن ن
جراحــی الزم دارد و خطرنــاک اســت و ممکــن 
اســت چیــزی از مــن نماند«مــن نگــران مســائل 
خطرنــاک تــر هســتم. مــن میترســم از ایمــان 
چیــزی نمانــد. آخــر شــنیده ام کــه پیامبــر)ص( 
فرمودنــد: اگــر امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
ــد دعاهــا را نمــی شــنود و  ــرک شــود، خداون ت
بــا نــازل میکنــد. مــن خواســتم جلــوی بــا را 
بگیرم.امــا اینجــا بعضــی هــا میگوینــد کار بــدی 
کــرده ام. بعضــی هــا بــرای اینکــه زورشــان مــی 
ــد  ــک کنن ــتان کم ــرج بیمارس ــرای خ ــد ب آم
میگفتنــد بــه تــو چــه ربطــی داشــت؟!!مملکت 
ــب  ــی آن ش ــی دارد!ول ــروی انتظام ــون و نی قان
اگــر مــن جلــو نمــی رفتــم، نامــوس شــیعه بــه 
ــر  ــی دی ــاراج میرفــت ونیــروی انتظامــی خیل ت
ــید.یک  ــی رس ــا نم ــم اص ــاید ه ــید. ش میرس
آقــای ریشــوی تســبیح بدســت وقتــی فهمیــد 
ــرا  ــو چ ــت : پســرم ت ــرده ام گف ــکار ک ــن چ م

ــم  ــت ه ــر مملک ــا رهب ــردی؟ قطع ــت ک دخال
راضــی نبــود خــودت را بــه خطــر بیندازی!مــن 
ــرای  ــه از او ب ــردم ک ــش ک ــتانم خواه از دوس
ــن  ــی ای ــد، ول خــرج بیمارســتان کمــک نگیرن
ســوال در ذهنــم بوجــود آمــد کــه آقاجــان واقعا 
شــما راضــی نیســتید؟؟ آخــر خودتــان فرمودید 
ــاز  ــل نم ــر مث ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ام
شــب واجــب اســت.آقاجان!بخدا دردهایــی کــه 
میکشــم بــه انــدازه ی ایــن درد کــه نکنــد کاری 
بــر خــاف رضایــت شــما انجــام داده باشــم مــرا 
ــت  ــا عل ــان باره ــر خودت ــد. مگ ــت نمیکن اذی
ــه معــروف و از  قیــام امــام حســین)ع( را امــر ب
ــا  ــان باره منکــر تشــریح نفرمودید؟مگــر خودت
نفرمودیــد کــه بهتریــن راه اصــاح جامعــه تذکر 
لســانی اســت؟یعنی تمام کســانی که مــرا توبیخ 
ــد حــرف  ــی گــری دارن ــای انقاب ــد و ادع کردن
شــمارا نمــی فهمند؟؟یعنــی شــما اینقــدر بیــن 
مــا غریــب هســتید؟؟رهبرم!جان مــن و هــزاران 
چــون مــن فــدای غربتــت. بخــدا کــه دردهــای 
خودم در برابر درد های شــما فراموشــم میشــود 
کــه چگونــه مــرگ غیــرت و جوانمــردی را بــه 
ســوگ مینشــینید.آقا جان!مــن و هــزاران مــن 
در برابــر درد هــای شــما ســاکت نمــی نشــینیم 
و اگــر بارهــا شــاهرگمان را بزننــد و هیــچ ارگانی 
خــرج مداوایمــان را ندهــد بازهــم نمــی گذاریــم 
رگ غیــرت و ایمــان در کوچــه هــای شــهرمان 

بخشــکد......

شعر سروده شده در وصف شهید علی خلیلی
چو علی ناِم خلیلی، ثمِر عمر به آنی دادیم

حفظِ  ناموس ترا، زور و جوانی دادیم
سخن از هجرت دل گشت به سرمنزل عشق

ما بالقید به هر مرحله جانی دادیم
آیه اندر هنر انداخته در سطح جهان

به محبان َرهت، رمز و نشانی دادیم
فهم و دانش به دل آمیخته با ُحسن عمل

از پی تجربه منشور جهانی دادیم
بهر بارآوری نهضت فرخنده سرشت
خرج توفیق بدانگونه که دانی دادیم

فتنه عالم و آدم نتوانست زدن
خدشه بر قول حراست که به بانی دادیم

ای مبادا اثر از مصلحتی در چم یار
که به هر َدم گذرش، قلِب تپانی دادیم
کاِر با صدق و صفا، معنی پیمان ازل
طّی این نیل امل، عمر گرانی دادیم

درد دل کردنمان با همه تشویر همان
امتحانی ست که در دادستانی دادیم

نامه شهید علی خلیلی 15روز قبل از شهادت به رهبر انقالب
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خــدای متعــال دســت قــدرت خــود را نشــان 
ــامی و  ــوری اس ــمنان جمه ــان دش داد و ده
ــا  ــام را ب ــته ی اس ــم برافراش ــمنان پرچ دش
ــرد و  ــرد ک ــی ُخ ــنت اله ــن س ــت پوالدی مش
بینــی آنهــا را بــه خــاک مالیــد و نشــان داد که 
ــای  ــه ایمانه ــی ب ــون متک ــامی، چ ــام اس نظ
مــردم و بــه عواطــف مــردم اســت، در مقابــل 
همــه ی قدرتهــای مــادی جهــان، هــم میتوانــد 
از خــود دفــاع کنــد، هــم میتواند طــرف مقابل 
را وادار بــه اعتــراف بــه عجــز کنــد. بــه عجــز 
خودشــان اعتــراف کردنــد؛ قبــول کردنــد کــه 
در مقابــل مشــت قاطــع گرونــدگان بــه اســام 
ــد  ــی، نمیتوانن ــای اله ــه وعده ه ــان ب و مؤمن
ــد.  ــی ش ــد؛ تبلیغاتشــان خنث ایســتادگی کنن
ــا  ــران - م ــردم ای ــا م ــه م ــد ب ــعی میکردن س
مؤمنیــن بــه آیــات کریمــه ی الهــی - بباورانند 
کــه شــما نمیتوانیــد در مقابــل قدرتهــای 
مــادی دنیــا بایســتید؛ میخواســتند ایــن را بــه 

مــا بباوراننــد. و بــه شــما بــرادران 
ــران  ــه همــه ی ملــت ای ــز و ب عزی
یــک  شکســت  کنــم:  عــرض 
ــد  ــاق می افت ــی اتف ــت آن وقت مل
کــه معتقــد بشــود کــه نمیتوانــد 
اوِل  ایــن  بدهــد؛  انجــام  کاری 
شکســت هــر ملتــی اســت. آنهــا 
خواســتند ایــن احســاس را در 
دل  در  تحمیلــی  دوران جنــگ 
ــا  ــد، ام ــود بیاورن ــان به وج ایرانی
قضیــه به عکــس شــد. جنــگ 

تحمیلــی - یعنــی دفــاع مقــدس ملــت ایــران 
- نشــان داد کــه یــک ملــت در ســایه ی اتحاد، 
در ســایه ی ایمــان بــه خــدا، در ســایه ی 
ــه  ــاد ب ــال و اعتق ــدای متع ــه خ ــن ظن ب ُحس
ــی، میتوانــد از همــه ی  ــدق وعــده ی اله ص
گذرگاه هــای دشــوار عبــور کنــد و میتوانــد در 
ــد دشــمن  ــل دشــمنان بایســتد و میتوان مقاب
را وادار بــه هزیمــت و عقب نشــینی کنــد؛ 
جنــگ تحمیلــی ایــن را بــه همــه ی مــا نشــان 

داد.
مــن بــه شــما عــرض میکنــم، نگذاریــد یاد 
ــدن  ــرود. آم ــا ب ــدس از یاده ــاع مق دوران دف
بــه ایــن مناطــق جنگــی - چــه در تعطیــات 
نــوروزی و چــه در دوره ی ســال؛ کــه بحمــداهلل 
حــاال  در دوره ی ســال هم کســانی از سرتاســر 
کشــور بــه ایــن مناطــق مســافرت میکننــد و 
ایــن ســرزمین ها را زیــارت میکننــد - بســیار 
ــت،  ــتی اس ــت، کار درس ــندیده ای اس کار پس
کار عاقانــه ای اســت کــه ملــت ایــران میکنــد؛ 
خاطــره ی ایــن ســرزمین ها را زنــده نگــه 

ــن  ــا، ای ــن بیابانه ــن ســرزمین ها، ای ــد. ای داری
ــا  ــادان ی ــواز - آب ــن جــاده ی اه رود کارون، ای
اهــواز - خرمشــهر، ایــن مناطــق گوناگــون کــه 
بــا اســمهای مختلفــی امــروز خودشــان را بــه 
شــما معرفــی میکننــد، اینهــا شــاهد برتریــن 
فداکاری هــا و مجاهدتهــا و ازخودگذشــتگی ها 
آن  در  نمیکنــم  فرامــوش  بنــده  بوده انــد. 
ماه هــای  آن  در   - جنــگ  اول  ماه هــای 
محنــت، نبودن نیــرو، نبــودن امکانــات، نبودن 
ــازماندهی، در  ــجام و س ــودن انس ــوزش، نب آم
ــای  ــادی - جوانه ــه ی م ــختی همه جانب آن س
ــواز  ــن اه ــوب، از همی ــای خ ــا روحیه ه ــا ب م
می آمدنــد بــه مناطــق مختلــف؛ از جملــه 
ــک مشــت  ــن. ی ــه ی دارخوی همین جــا، منطق
ــن  ــه م ــی ک ــن و حزب الله ــای مؤم از جوانه
می شناســم،  بعضــاً  هــم  را  اشخاصشــان 
ــه  ــه ک ــتای محمدی ــن روس ــد در همی آمدن
نزدیــک اســت، ســنگرهای انفــرادی میکندنــد؛ 

در تاریکــی شــب از ایــن ســنگرهای انفــرادی 
ــد بیــرون و صــد متــر دویســت متــر  می آمدن
جلوتــر میرفتنــد، بــاز آنجــا ســنگر میکندنــد؛ 
ــر ایــن آفتــاب داغ خوزســتان  تمــام روز را زی
ــل  ــختی ها را تحم ــد، س ــنگرها میماندن در س
نزدیــک  دشــمن  بــه  را  خــود  میکردنــد، 
میکردنــد؛ تــا وقتــی کــه نوبــت عملیــات 
رســید کــه در مهــر مــاه ســال بعــد از حملــه 
- در آخــر شــهریور 59 حملــه ی دشــمن 
شــروع شــد، در مهــر 60 - در ایــن منطقــه ی 
دارخویــن و همــه ی ایــن مناطــق اطــراف، بــا 
نیروهــای رزمنــده ی ارتــش و ســپاه و بســیج 
ــا را  ــاداش آن مجاهدته ــتند پ ــره، توانس و غی
بگیرنــد و بــه ملــت ایــران هدیــه کننــد؛ اینهــا 
ــد  ــد بگذاری ــت، نبای ــمندی اس ــای ارزش یاده

ــا فرامــوش بشــود. ــن یاده ای
ــی  ــق، قضایای ــن مناط ــدام از ای ــر ک در ه
اتفــاق افتــاده اســت کــه یکــی از ایــن قضایــا 
ــاق  ــی اتف ــر ملت ــوری و ه ــر کش ــان ه در می
ــخ،  ــرای اینکــه در تاری بیفتــد، کافــی اســت ب

آن ملــت را ســر بلنــد کنــد. همیــن مســائلی 
ــاد،  ــاق افت ــدس اتف ــات بیت المق ــه در عملی ک
یــا آنچــه در عملیــات فتح المبیــن اتفــاق 
ــات  ــا در عملی ــد از اینه ــه بع ــا آنچ ــاد، ی افت
خیبــر اتفــاق افتــاد، ذره ذره ی ایــن عملیــات 
و شــخصیت هایی کــه ایــن فداکاری هــا از 
ــد  آنهــا ســر زد و حــوادث را ســاختند، میتوان
ــدگار  ــزرگ و مان ــارات ب ــه ای از افتخ مجموع
و فرامــوش نشــدنی را بــرای ملــت ایــران 
ــان  ــا یادم ــد م ــد. دشــمنها میخواهن ــم بزن رق
ــدس از  ــاع مق ــه ی دف ــد قضی ــرود؛ میخواهن ب
ــرود،  ــان ب ــا از یادم ــرود، فداکاری ه ــان ب یادم
شــخصیت هایی را کــه در ایــن فداکاری هــا 
نقــش آفریدنــد یــا نشناســیم یــا از یــاد ببریم، 
ــد آن  ــی میخواهن ــد. بعض ــور میخواهن این ج
دوران را تخطئــه کننــد، آن آدمهــا را تخطئــه 
را  مســیر  آن  و  را  آن جهت گیــری  کننــد، 
کــه امــام بزرگــوار و حکیــم و بنــده ی بصیــر 
الهــی آن مســیر را معیــن کــرده 
بــرای  کننــد؛  تخطئــه  بــود 
ــر ذره ای  ــه ه ــد ک ــه میدانن اینک
ــن حــوادث،  ــر نقطــه ای از ای و ه
فرامــوش  ایــران  ملــت  بــرای 
نشــدنی اســت و تأثیــرات بــزرِگ 

ســازنده ای دارد.
بنــده بــاز هــم بــه ملــت ایــران 
حرکــت  ایــن  میکنــم  عــرض 
ــمرید؛ از  ــم بش ــور را مغتن راهیان ن
ــرادران و خواهــران عزیــزی  شــما ب
ــد و  ــه آمدی ــن نقط ــه ای ــای دور ب ــه از راه ه ک
بخشــی از مجموعــه ی عظیــم حرکــت راهیان نور 
را تشــکیل دادیــد هــم تقدیــر و تشــکر میکنــم و 
امیــدوارم ان شــاءاهلل همــه ی شــما مأجــور باشــید 
و همــه ی شــما ان شــاءاهلل بــا دســت پـُـر و همــراه 
ــوار  ــا ان ــراه ب ــرت و هم ــوزی و بصی ــا تجربه آم ب
ــدا  ــه ج ــن منطق ــاءاهلل از ای ــی ان ش ــوی اله معن
بشــوید. خداونــد متعــال همــه ی شــما را محفوظ 
بــدارد. پــروردگارا! بــه محمــد و آل محمــد ارواح 
ــا  طیبــه ی شــهدای عزیــز جنــگ تحمیلــی را ب
ــن  ــاد ای ــروردگارا! ی ــا. پ ــور بفرم ــت محش اولیائ
ــا و در  ــای م ــداکاران را در خاطره ه ــزان و ف عزی
ــا  ــروردگارا! م ــدار. پ ــدگار ب ــا مان ــخ م ــن تاری مت
ــمنی ها،  ــل دش ــمنان، در مقاب ــل دش را در مقاب
ــه  ــه ای ک ــان روحی ــا هم ــا، ب ــل خباثته در مقاب
مطلــوب و مرضــی پیغمبــر اکــرم و ائمــه ی هدی  
اســت تــا آخــر نگــه بــدار. پــروردگارا! ملــت ایران 
را بــر دشــمنانش پیــروز کــن؛ روح مطهــر امــام 

ــن. ــور ک ــش محش ــا اولیائ ــوار را ب بزرگ
و السام علیکم و رحمةاهلل و برکاته 

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم 
الحمــدهلل رب العالمیــن و الصــالة 
نبینــا  و  ســیدنا  علــی   والســالم 
ــی  ــد و عل ــی  محم ــم المصطف ابی القاس
ــن  ــن المنتجبی ــن األطهری ــه األطیبی ال
ــیما    ــن س ــن المعصومی ــداة المهدیی اله

ــن. ــی األرضی ــۀ اهلل ف بقی
ــدای  ــه خ ــوی و آنچ ــل معن ــر از عوام اگ
متعــال وعــده ی آن را بــه مؤمنــان و مجاهــدان 
ــم،  ــر کنی ــم صرفِ نظ ــت ه ــق داده اس راه ح
ــع  ــی جوام ــادی زندگ ــن ع ــب قوانی ــر حس ب
بشــری، هــر جامعــه ای عزتــش، قدرتــش، 
آبــرو و حیثیتــش، هویتــش بســتگی دارد 
بــه مجاهــدت و بــه تــاش. بــا تنبلــی و 
مقــام  نمیتوانــد  ملتــی  هیــچ  تن آســایی، 
ــا  ــم ی ــای عال ــان ملته ــته ای را در می شایس
ــا را،  ــه ملته ــه ک ــد. آنچ ــدا کن ــخ پی در تاری
هــم در تاریــخ و هــم در دوران خودشــان، 
در میــان ملتهــای عالــم ســربلند میکنــد، 
مجاهــدت اســت، تــاش اســت. ایــن تــاش، 
ــاش  ــم ت ــی دارد؛ ه ــه شــکلهای گوناگون البت
ــاش  ــم ت ــادی، ه ــاش اقتص ــم ت ــی، ه علم
ــراد،  ــان اف ــی می ــاون اجتماع ــای تع ــه معن ب
ــن  ــه ی ای ــا در رأس هم ــت؛ ام ــه الزم اس هم
ــت  ــانی اس ــرای جان فش ــی ب ــها، آمادگ تاش
ــرافراز  ــا س ــان ملته ــت را در می ــک مل ــه ی ک
ــانی  ــی کس ــر ملت ــان ه ــر در می ــد. اگ میکن
ــاده باشــند از  ــه آم وجــود نداشــته باشــند ک
جــان خــود، از راحــت خــود، در راه رســیدن 
ــه  ــت ب ــد، آن مل ــر کنن ــا صرفِ نظ ــه آرمانه ب
ــاب  ــه انق ــید. کاری ک ــد رس ــی نخواه جای

ــود  ــران انجــام داد، ایــن ب ــرای مــا مــردم ای ب
ــرد؛  ــن ک ــا روش ــل م ــن راه را در مقاب ــه ای ک
آحــاد ملــت مــا فهمیدنــد و احســاس کردنــد 
ــدت  ــد، مجاه ــای بلن ــد در راه آرمانه ــه بای ک
ــا  ــن آرمانه ــمنان ای ــل دش ــد و در مقاب کنن

ــتادند. ــتند؛ و ایس بایس
جنــگ  دوران  مــا،  مقــدس  دفــاع 
ایــن کشــور،  پــر ماجــرای  هشت ســاله ی 
داســتان ایســتادگی ملــت ایــران و ایســتادگی 
جوانــان مــا در مقابــل خباثتهــا و دشــمنی های 
کفــر و اســتکبار جهانــی اســت. درســت اســت، 
در مقابــل مــا به ظاهــر یــک رژیــم بعثــی بــود 
- صــدام بــود - و او هــم عنصــری بــود به قــدر 
کافــی خبیــث، به قــدر کافــی ضــد بشــریت و 
ضــد انســانیت، امــا فقــط او نبــود؛ آن چیــزی 
کــه موجــب شــد ایــن جنــگ، هشــت ســال 
ــرده ی  ــت پ ــل پش ــد، عوام ــدا کن ــه پی ادام
ــویق  ــه او را تش ــد ک ــی بودن ــتکبار جهان اس
ــات  ــد، امکان ــده میدادن ــه او وع ــد، ب میکردن
میدادنــد. آن وقتــی کــه در ایــن ســرزمین های 
خوزســتان - کــه شــما حــاال بخشــی از آنهــا را 
ــه  ــد - دشــمنان مــا مجبــور ب مشــاهده کردی
ــی  ــت اروپای ــک دول ــدند، ی ــینی ش عقب نش
بــه آنهــا وســیله ای داد کــه بتواننــد در دریــا، 
ــان را  ــرارت خودش ــیطنت و ش ــت و ش خباث
ادامــه بدهنــد؛ موشــکی بــه آنهــا دادنــد. 
نمیگذاشــتند عملیاتــی کــه در منطقــه انجــام 
میگیــرد، سرنوشــت جنــگ را به انتها برســاند؛ 
ــی دســت اســتکبار  ــد. یعن تشــویقش میکردن
ــی و  ــای اروپای ــن دولته ــی، دســت همی جهان
ــد  ــث معان ــم خبی ــکا، پشــت رژی ــت آمری دول

ــه ی کار  ــه ادام ــت و او را ب ــرار داش ــی ق بعث
بگذارنــد  نمیخواســتند  میکــرد.  تشــویق 
ــزرگ،  ــه ی ب جمهــوری اســامی از ایــن حادث
ــد  ــد؛ میگفتن ــرون بیای ــربلند بی ــروز و س پی

ــاً. صریح
بعــد از آنکــه در همیــن عملیاتــی کــه 
در ایــن منطقــه اتفــاق افتــاد - منطقــه ی 
ــن؛ اینجــا منطقــه ی درگیــری بســیار  دارخوی
تعیین کننــده ی عملیــات ثامن االئمــه بــود 
ــوری  ــش جمه ــداران و ارت ــپاه پاس ــه س - ک
ــرای  ــا همــکاری یکدیگــر، ب ــران ب اســامی ای
ــی  ــد، طراح ــزی کردن ــام برنامه ری ــتور ام دس
کردنــد، در همیــن منطقــه توانســتند دشــمن 
را عقــب بنشــانند و آن روحیــه ای را کــه 
دشــمن به خاطــر پشــتیبانی های فرنگی هــا 
آورد،  به دســت  اروپایی هــا  و  خارجی هــا  و 
در هــم بکوبنــد و بشــکنند و محاصــره ی 
ایــن  از  بعــد  ببرنــد؛  بیــن  از   را  آبــادان 
عملیــات، عملیــات طریق القــدس؛ بعــد از ایــن 
عملیــات، عملیــات فتح المبیــن؛ بعــد عملیــات 
ــت  ــای پش ــن عملیات ه ــدس؛ ای الی بیت المق
ــان  ــا، جوان ــز م ســر هــم کــه رزمنــدگان عزی
فــداکار مــا در قالــب ارتــش، در قالــب ســپاه، 
در قالــب بســیج و نیروهــای مردمــی، در 
در  حتــی  عشــایری،  مجموعه هــای  قالــب 
ــای  ــری و کمیته ه ــهربانی و ژاندارم ــب ش قال
آن روز، می آمدنــد در ایــن میــدان جنــگ 
ــن  ــد؛ ای ــام میدادن ــا را انج ــن فداکاری ه و ای
ــه  ــه خاتم ــگ را ب ــت جن ــات میتوانس عملی
برســاند و پایــان بدهــد؛ امــا جبهــه ی دشــمن 
ــا  ــن اروپایی ه ــی همی ــامی - یعن ــام اس نظ
 - آمریــکا  دولــت  و  اروپایــی  دولتهــای  و 
تشــویق  را  مقابــل  طــرف  نمیگذاشــتند؛ 
میکردنــد، امکانــات جدیــدی بــه او میدادنــد، 
او را بــه برنــده شــدن در ایــن جنــگ امیــدوار 
ــول  ــال ط ــت س ــگ هش ــذا جن ــد؛ ل میکردن
کشــید. هشــت ســال جنــگ، شــوخی نیســت؛ 
جنگهــای بــزرگ و معــروف دنیــا در دورانهــای 
ــه مــا، چهــار ســال و پنــج ســال و  نزدیــک ب
شــش ســال و این جورهــا طــول کشــیده؛ 
هشــت ســال جنــگ، آن هــم در ایــن منطقه ی 
ــه ی  ــوب - از منطق ــا جن ــمال ت ــیع، از ش وس
شــمال غربــی کشــور تــا ایــن انتهــای جنــوب 
ــن درگیری هــا وجــود داشــت. قصدشــان  - ای
ایــن بــود کــه کاری کننــد کــه نظــام اســامی 
احســاس کنــد کــه قــادر بــر مقابلــه ی بــا ایــن 
ــد  ــتند کاری کنن ــت؛ میخواس ــمنان نیس دش
کــه جمهــوری اســامی را به عنــوان یــک 
ــوان معرفــی کننــد.  مجموعــه ی ضعیــف و نات

یادمان شهدای شرق کارون در استان خوزستان
بیانات رهبر انقالب در منطقه ی عملیات شکست حصر آبادان 

بیانات
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قالیبــاف، شــهردار  دکتــر محمدباقــر 
مراســم  در  ســخنانی  طــی  تهــران 
جشــنواره  یازدهمیــن  اختتامیــه 
محــل  در  کــه  نــور«  ملی»ســرزمین 
اردوگاه شــهید باکــری شــلمچه برگــزار 
ــه مناســبت  شــد، ضمــن عــرض تســلیت ب
زهــرا)س(  فاطمــه  حضــرت  شــهادت 
ــزرگ را شــاکرم کــه در  ــد ب گفــت: خداون
ــتانه  ــال، در آس ــی س ــای پایان ــن روزه ای
ایــن  ایــام فاطمیــه  ســال جدیــد و در 
توفیــق را پیــدا کردیــم کــه بــه مــزار 
خوزســتان  در  و  آمــده  خــود  شــهدای 
عزیــز، خرمشــهر، شــلمچه، خّیــن، طائیــه 
و ســرزمین رشــادت هــا و شــهادت حضــور 
بــر  در  کــه  ســرزمینی  کنیــم؛  پیــدا 
ــن  ــردان ای ــره بزرگم ــاد و خاط ــده ی دارن

ســرزمین بــزرگ اســت.
ــر در دوران  ــج نص ــکر پن ــده لش  فرمان
فلســفه  داشــت:  ابــراز  مقــدس  دفــاع 
ــه  ــر هم ــر را ب ــد دو اث ــور بای ــان ن راهی
ــوزه  ــر در ح ــن اث ــد، اولی ــته باش ــا داش م
فــردی و شــخصی مــا اســت و دیگــری نیــز 
در حــوزه مســایل رویکــردی، مدیریتــی و 
ــا در نظــام مقــدس جمهــوری  باورهــای م
ــد  ــوی بای ــفر معن ــن س ــت. ای ــامی اس اس
مــا  فراهــم کنــد کــه  را  ایــن فرصــت 

ایــن دو مــورد، معرفــت و شــناخت  در 
بیشــتری نســبت بــه دوران دفــاع مقــدس 

ــم. ــدا کنی پی

 انقالب مــا یک انقالب عظیم و بزرگ 
بود و منطبق بر ســنت های الهی 

رفت پیش 
ــان اینکــه »انقــاب  ــران بی شــهردار ته
ــود  ــزرگ ب ــم و ب ــاب عظی ــک انق ــا ی م
ــش  ــی پی ــای اله ــنت ه ــر س ــق ب و منطب
ــامی  ــاب اس ــی انق ــت: وقت ــت«، گف رف
را بــا بقیــه حرکــت هــا و جنبــش هــا 
شــاهد  کنیــم،  مــی  مقایســه  دنیــا  در 
لطــف  بــه  انقــاب  ایــن  کــه  هســتیم 
بــا  و  شــهدا  خــون  برکــت  بــه  خــدا، 
توجــه بــه اخــاص مــردم بــه ســرعت بــه 
پیــروزی رســید. در راس آن نیــز اخــاص 
ــن  ــای ای ــری ه ــام)ره( و رهب ــرت ام حض
ــرای  ــز ب ــه ج ــرار داشــت ک ــی ق ــرد اله م
ــرد  ــاری ک ــان ج ــر زب ــی ب ــه کام ــدا ن خ
ــی  ــن در حال ــت. ای ــر داش ــی ب ــه گام و ن
از  مختلفــی  هــای  نمونــه  کــه  اســت 
جنبــش هــای مردمــی در دنیــا وجــود 
ــر قبــل  ــه در الجزای ــوان نمون ــه عن دارد؛ ب
میلیــون  یــک  از  بیــش  مــا  انقــاب  از 
ــه ای  ــچ نتیج ــه هی ــا ب ــد ام ــته دادن کش

نرســیدند.
 ایــن انقــاب بــه برکــت امــام و شــهدا 
وعــده  تحقــق  برکــت  بــه  همچنیــن  و 
ــید.  ــروزی رس ــه پی ــرعت ب ــه س ــی ب اله
در ایــن میــان گاهــی اوقــات احســاس 
ــی  ــه باورهای ــتیم هم ــه نتوانس ــم ک کردی
ــتیم  ــاب داش ــروزی انق ــه در دوران پی ک
لمــس  و  ببینیــم  مختلــف  ابعــاد  در  را 
کنیــم، امــا دوران هشــت ســال دفــاع 
ــا بســیاری  مقــدس فرصتــی فراهــم شــد ت
ــه  ــی ک ــه آن های ــود - چ ــای خ از باوره
کــه  هایــی  آن  چــه  و  بودیــم  شــنیده 
ــا همــه وجــود  ــم را ب ــرده بودی ــه ک مطالع
ــده  ــدس وع ــاع مق ــم. در دوران دف ببینی
ــم  ــات را دیدی ــات و روای ــی، آی ــای اله ه
ــی  ــای اله ــنت ه ــه س ــم ک ــاهد بودی و ش
ــوارد  ــن م ــتند. ای ــر هس ــتقر و الیتغی مس

ــود. ــدس ب ــاع مق ــت دوران دف ــه برک ب

اخالص،  شهامت،  شجاعت،  ما   
محبت، گذشــت، مقاومت و ایثار را 

دیدیم مقدس  دفاع  دوران  در 
از  بــا ذکــر خاطــره  قالیبــاف  دکتــر 
ــرد: در  ــح ک ــدس، تصری ــاع مق دوران دف
عملیــات کربــای پنــج وقتــی فرمانــده 
گــردان در همیــن منطقــه شــلمچه شــهید 
شــد، پــدر او کــه رزمنــده گردانــش بــود، 
ســر پســرش را بــه دامــن گرفــت و ســپس 
ــب  ــه عق ــود را ب ــد خ ــر فرزن ــر مطه پیک
فرســتاد امــا ایــن پــدر هیــچ گاه از پشــت 
شــجاعت،  مــا  نیامــد.  عقــب  خاکریــز 
گذشــت،  محبــت،  اخــاص،  شــهامت، 
دفــاع  دوران  در  را  ایثــار  و  مقاومــت 
ــن هــا مــواردی اســت  ــم. ای مقــدس دیدی
کــه بایــد در زندگــی فــردی، خصوصــی و 
جمعــی خودمــان بــه آن هــا توجــه کــرده 

ــم. ــوارد درس بگیری ــن م و از ای

  باید در مدار ســنت های الهی 
کنیم حرکت 

دکتــر قالیبــاف بــا تاکیــد بــر ایــن 
ــدان،  ــت فرزن ــروز در تربی ــه »ام ــه ک نکت

امروز در تمام شئون و مقاطع زندگیمان به فرهنگ مجاهدت و 
شهادت نیاز داریم

دکتر محمد باقر قالیباف

تریبون
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بســم اهلل الرحمن الرحیم
ــا  ــهید را ب ــن ش ــاءاهلل ای ــد إن ش  خداون
ــی  ــاً نم ــن حقیقت ــد. م ــور کن ــر محش پیغمب
ــاتش  ــان احساس ــود انس ــور می ش ــم چط دان
ــر  ــان و تعبی ــی بی ــن مواقع ــک چنی را در ی
یک جــور  انســان  دل  در  چــون  کنــد؟ 
احســاس نیســت. در حادثــه ی شــهادتی مثل 
شــهادت ایــن شــهید عزیــز چندین احســاس 
بــا هــم هســت. یکــی احســاس غــم و تأســف 
اســت از نداشــتن کســی مثــل ســیدمرتضی 
ــم  ــر ه ــاس دیگ ــن احس ــا چندی ــی. ام آوین
ــا  ــک آن ه ــه تفکی ــت ک ــراه اس ــن هم ــا ای ب
از همدیگــر و بازشناســی هریــک و بیــان 

ــت. ــکلی اس ــیار مش ــا کار بس ــردن آن ه ک
ــد  ــه خداون ــم ک ــال امیدواری ــر ح ــه ه  ب
بــه  بازماندگانــش  بــه  خــودش  متعــال 
خانمشــان،  مادرشــان،  پدرشــان،  شــما 
ــما  ــه ش ــان ب ــه ی کسانش ــان، هم فرزندانش
ــن غصــه  ــم و ســنگین تری ــه بیشــترین غ ک
ــا  ــز ب ــون ج ــد. چ ــلی ببخش ــد، تس را داری
ــری را  ــن گوه ــه چنی ــی ک ــی دل ــلی اله تس
ــش  ــا آرام ــد، واقع ــدا می بین ــودش ج از خ
ــد  ــال بای ــدای متع ــط خ ــد. فق ــدا نمی کن پی

تســلی بدهــد و می دهــد.
زیــاد  شــهدا  خانواده هــای  بــا  مــن   
می کنــم  و  کــرده ام  برخاســت  و  نشســت 
ــی  ــم. گاه ــان آگاه ــی آن ــرایط روح و از ش
فقــدان یــک عزیــز مصیبتــی اســت کــه 
ابــد  تــا  نبــود،  شــهادت  او  مــرِگ  اگــر 

ــال در  ــدای متع ــا خ ــود؛ ام ــلی نب ــل تس قاب
ــم  ــم زخ ــه ه ــرار داده ک ــّری ق ــهادت س ش
اســت و هــم مرهــم و یــک حالــت تســلی و 

می دهــد. بازمانــدگان  بــه  روشــنایی 
دیــدم  را  شــهیدی  خانــواده ی  مــن   
ــتند و  ــر را داش ــک پس ــان ی ــط هم ــه فق ک
ــه  ــان گرفت ــر را از آن ــال آن پس ــدای متع خ
ــده ام؛  ــاد دی ــل زی ــن قبی ــه از ای ــود. البت ب

نمونــه اش.  یــک  ایــن 
انســان عکــس آن  وقتــی 
کــه  هنگامــی  را  جــوان 
خداحافظــی  پــدرش  بــا 
بــه جبهــه  کــه  می کــرد 
ــا خــودش  ــد، ب ــرود می دی ب
فکــر می کــرد کــه »اگــر 
ــود،  ــته ش ــوان کش ــن ج ای
ابــد  تــا  مــادرش  و  پــدر 
ــت«.  ــد گریس ــون خواهن خ
یعنــی منظــره ایــن را نشــان 
مــی داد. بســتگی آن پــدر و 
مــادر بــه آن جــوان از ایــن 
مشــخص  کامــًا  منظــره 
را  عکــس  آن  مــن  بــود. 
بــرای  بعــداً  را  آن  دارم. 
هــم  مــن  آوردنــد.  مــن 
آن عکــس را قــاب شــده 
نگــه داشــته ام. ایــن عکــس 
ــا  حــال مخصوصــی دارد. ام
خــدای متعــال بــه آن پــدر 

ــود  ــیده ب ــایی بخش ــش و تس ــادر آرام و م
ــن  ــت: »م ــن گف ــه م ــدرش ب ــود پ ــه خ ک
بچــه کشــته  ایــن  اگــر  فکــر می کــردم 
ــان  ــی هم ــرد!«- یعن ــم م ــن خواه ــود، م ش
آن  از مشــاهده ی  مــن  را کــه  احساســی 
عکــس داشــتم ایشــان بــا اظهاراتــش تأییــد 
ــال  ــدای متع ــی خ ــت: »ول ــرد- می گف می ک

دل مــا را آرام کــرد!«
 در ایــن مــورد هــم همیــن اســت. یعنــی 
وقتــی شــما می دانیــد کــه فرزندتــان در 
ــی  ــات عال ــال در درج ــدای متع ــگاه خ پیش
چیــزی  آن  یعنــی  می کنــد،  پــرواز  دارد 
کــه همــه ی عرفــا و اهــل ســلوک و آن 
و شــور  وادی هــای عشــق  سرگشــته های 
ــش  ــه دنبال ــر ب ــک عم ــی ی ــوی و عرفان معن
ــداکاری  ــن ف ــا ای ــد او ب ــته اند و دویده ان گش
ــن شــهادت به دســت آورده و رضــوان و  و ای
قــرب الهــی را درک کــرده اســت، خوشــحال 
این جــا  بــه  فرزندتــان  کــه  می شــوید 

ــت. ــیده اس رس
 امیدواریــم کــه خداونــد متعــال درجــات 
او را عالــی کنــد. مــن بــا فرزند شــما نشســت 
و برخاســت زیــادی نداشــتم. شــاید ســه 

شهید سید مرتضی آوینی در کالم رهبر انقالب

یادمان کســب روزی حــال، تربیــت اجتماعــی 
ــود  ــی خ ــع زندگ ــه مقاط ــردی و هم و ف
ــهادت  ــدت و ش ــگ مجاه ــن فرهن ــه ای ب
نیازمندیــم«، عنــوان کــرد: بــه خــودم 
ــای  ــئولیت ه ــه در مس ــده ک ــال بن و امث
ــم خطــاب مــی  ــرار داری مختلــف کشــور ق
ــز  ــاور دیگــر نی ــک ب ــد ی ــا بای ــم کــه م کن
ــن درس  ــاع مقــدس ای داشــته باشــیم. دف
ــر  ــا داد کــه اگــر منطبــق ب ــه همــه م را ب
ــر  ــم، دیگ ــت کنی ــی حرک ــای اله ســنت ه
ــد از دشــمن خــود نگــران باشــیم. در  نبای
ــر کســی باشــد و  ــن شــرایط دشــمن ه ای
ــفاک  ــد و س ــه قدرتمن ــم ک ــدر ه ــر چق ه
درندگــی  و  خشــونت  خــوی  و  باشــد 
ــرای  ــوارد ب ــن م ــر ای ــد، دیگ ــته باش داش
ــا  ــه م ــاع مقــدس ب ــا مــاک نیســت. دف م

نشــان داد کــه بایــد بــه 
ــم  ــه کنی ــا توج معیاره
و در مــدار ســنت هــای 
الهــی حرکــت کنیــم. 
اگــر اینگونــه حرکــت 
پیــروزی  کردیــم 
ــود.  ــی ش ــا م ــب م نصی
اگــر  افــزود:  وی   
انقــاب  آوازه  امــروز 
و  آثــار  و  اســامی 
در  انقــاب  بــرکات 
در  مخصوصــا   - دنیــا 
خــاور میانــه و دیگــر 
اســامی  کشــورهای 
شــود،  مــی  دیــده   -

ــت  ــاش و فعالی ــل ت ــه دلی ــر ب ــن ام ای
لبتــه   ا نیســت؛  مــا  دیپلماســی  هــای 
ــا  ــتیم ام ــا نیس ــت ه ــر آن فعالی ــا منک م
ملــی  قــدرت  یــک  دارای  امــروز  اگــر 
دشــمنان  کــه    1  +  5 اگــر  هســتیم، 
یــک  و  هســتند  مــا  خــورده  قســم 
خوزســتان  ســرزمین  همیــن  در  روزی 
اســامی  نظــام  نــدازی  برا دنبــال  بــه 
ــه رســمیت نمــی  ــا را هرگــز ب ــد و م بودن
ــه  ــتند ک ــر هس ــروز حاض ــناختند - ام ش
ــا  ــا م ــیننند و ب ــره بنش ــز مذاک ــای می پ

ســخن بگوینــد، بــه خاطــر دیپلماســی 
ــر  ــه خاط ــر ب ــن ام ــت. ای ــا نیس ــوی م ق
در  کــه  اســت  هایــی  بچــه  باورهــای 
ــد؛  ــدت کردن ــدس مجاه ــاع مق دوران دف
ــم در  ــر داری ــه خاط ــه  ب ــی ک ــه های بچ
در  وقتــی  مقدماتــی،  والفجــر  عملیــات 
هــوای گــرم و در کانــال دوم مجــروح 
ــا  ــار روز ب ــی چه ل ــه ا ــدود س ــد، ح بودن
ــنگی  ــا تش ــه و ب ــون رفت ــت، خ مجروحی
از  هرگــز  امــا  رســیدند  شــهادت  بــه 
امــر  ایــن  نشــدند.  منصــرف  جنگیــدن 
ــی اســت کــه وقتــی  ــه برکــت بچــه های ب
ــد  ن ــت دا ــود را از دس ــای خ ــت و پ دس
ــددا  ــا مج ــدند ام ــم ش ــاع ه ــع نخ و قط
بــه میــدان جنــگ  بــا ویلچــر و عصــا 

. گشــتند بر

ــان  ــدس نش ــاع مق ــگ دوران دف  فرهن
ــه  ــم بلک ی ــده ا ــه نیام ــرای نتیج ــا ب داد م
مــا بــرای باورهــا و ارزش هــای خــود 

ــم ی ــده ا آم
اگــر  شــد:  یــادآور  تهــران  شــهردار 
امــروز انقــاب و نظــام اســامی مســتحکم 
ــن  ــرای آن اســت کــه ای ایســتاده اســت، ب
نشــان  مقــدس  دفــاع  دوران  فرهنــگ 
ــه  ــم بلک ــده ای ــه نیام ــرای نتیج ــا ب داد م
ارزش هــای خــود  و  باورهــا  بــرای  مــا 

یــم. ا مده  آ

  وی خاطــر نشــان کــرد: اگــر روزی 
ــف  ــرائیل ضعی ــل اس ــراب در مقاب ــه اع هم
و ذلیــل - کــه قابــل قیــاس بــا امــروز 
ــتد 5 - 6 روز  ــتادند و نتوانس ــود - ایس نب
دوام بیاورنــد، امــا امــروز حــزب اهلل در 
ــدان  ــن دن ــا ب ــش ت ــا ارت ــان ب ــوب لبن جن
مســلح اســرائیل جنگیــد و اســرائیل حتــی 
ــان  ــاک لبن ــب وارد خ ــک وج ــت ی نتوانس
ــامی  ــاب اس ــت انق ــه برک ــن ب ــود؛ ای ش
ــوزه  ــزه و ح ــوار غ ــت و در ن ــهدا اس و ش

ــت. ــه اس ــن گون ــز همی ــی نی دیپلماس

 باید به فرهنگی که برخواســته از 
توجه  است  مقدس  دفاع  دوران 

باشم داشته 
اگــر  داشــت:  ابــراز  تهــران  شــهردار 
ــر  ــری ب ــم رهب ــام معظ مق
ــد  ــد دارن ــه تاکی ــن نکت ای
فرهنــگ  بــا  بایــد  کــه 
بــه  جهــادی  رویکــرد  و 
مشــکات  حــل  ســمت 
برویــم، بــه ایــن معنــی 
بــه  بایــد  کــه  اســت 
ــته  ــه برخواس ــی ک فرهنگ
مقــدس  دفــاع  دوران  از 
داشــته  توجــه  اســت 
ــه  ــی توج ــن یعن ــم. ای باش
الهــی  هــای  ســنت  بــه 
رفتارهــای  در  اینکــه  و 
را  خودمــان  شــخصی، 
محکــم،  هایــی  انســان 
ــا نیــت هــای خالــص بســازیم؛  مقــاوم و ب
ــه  ــن درســت همــان فرهنگــی اســت ک ای
مقــدس  دفــاع  دوران  در  رزمنــدگان 

. شــتند ا د
کــرد:  اظهــار  پایــان  در  وی    
امیــدوارم از دوران دفــاع مقــدس کــه 
ــن در عرصــه خدمــت  ســرآغاز تــاش نوی
اســامی  نظــام مقــدس جمهــوری  بــه 
ــام  ــم راه ام نی ــه و بتوا ــت، درس گرفت اس
ــم  ــام معظ ــری مق ــت رهب ــهدا را تح و ش

رهبــری بــه پیــش ببریــم.
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جلســه کــه در آن ســه جلســه هــم ایشــان 
هیــچ صحبتــی نکــرده بــود. مــن بــا ایشــان 
ــا آن  ــدم. منته ــت ش ــم هم صحب ــی ک خیل
ــش  ــال ها پی ــی را از س ــای تلویزیون گفتاره
می شــنیدم و بــه آن هــا عاقــه داشــتم؛ 
هرچنــد نمی دانســتم کــه ایشــان آن هــا 
ــواره  ــان هم ــن در ایش ــد لک ــرا می کن را اج
دو  ایشــان  می کــردم.  مشــاهده  نــوری 
ــن  ــه روی م ــا و روب ــد این ج ــه آم ــه مرتب س
نشســت. مــن یــک نــور و یــک صفــا و یــک 
ــی در ایشــان حــس می کــردم  ــت روحان حال
هــم  همین هــا  بــود.  هــم  همین جــور  و 
ــه  ــد ب ــان بتوان ــه انس ــود ک ــب می ش موج

ــد. ــهادت برس ــع ش ــه ی رفی ــن درج ای
ــده  ــای داغ دی ــاء اهلل دل ه ــد إن ش  خداون
ــد.  ــلی بده ــودش تس ــما را خ ــن ش و غمگی
ــه حــوزه ی آن شــهادت و شــهید  ــا ب ــر م اگ
می شــویم  نزدیــک  شــهید  خانــواده ی  و 
بنــده  اســت.  خودمــان  خاطــر  بــرای 
ــرای  ــم. ب ــاج می کن ــاس احتی ــودم احس خ
ــم  ــه می توانی ــه هرچ ــت ک ــار اس ــا افتخ م
ــهید  ــن ش ــهادت و ای ــوزه ی ش ــن ح ــه ای ب

خودمــان را نزدیــک بکنیــم.
زیــارت  توفیــق  پیــش  روز  چنــد   
مقبــره ی ایــن شــهید را پیــدا کردیــم. 
آن جــا  رفتیــم  گذشــته  پنج شــنبه ی 
و  همــرزم  آن  و  ایشــان  مطهــر  قبــر  و 
را  یزدان پرســت-  شــهید  همراهشــان- 
ــد  ــه خداون ــاءاهلل ک ــم. إن ش ــارت کردی زی
روزبــه روز  و  عالــی کنــد  را  درجاتشــان 
بــرکات آن وجــود بــا برکــت را بیشــتر 

کنــد.
داشــتند  ایشــان  کــه  کارهایــی    
إن شــاءاهلل نبایــد زمیــن بمانــد. إن شــاءاهلل 
ــت و  ــر درس ــک فک ــح ی ــت فت ــرای روای ب
حســابی شــده اســت کــه ادامــه پیــدا 
کارهــای  کــه  بگذارنــد  نبایــد  کنــد. 
کارهــا،  ایــن  بمانــد.  زمیــن  ایشــان 
ــوم  ــان معل ــود. ایش ــی ب ــای باارزش کاره
باالیــی  خیلــی  ظرفیــت  می شــود 
این همــه  و  کار  این قــدر  کــه  داشــتند 
را به خوبــی انجــام می دادنــد. مخصوصــاً 
ــی  ــی مهم ــز خیل ــح چی ــت فت ــن روای ای
می شــد  پخــش  کــه  شــب هایی  اســت. 

ســه-   ً ظاهــرا می کــردم.  گــوش  مــن 
چهــار برنامــه هــم بیشــتر اجــرا نشــد.
ــه  ــت ک ــن اس ــئله ای ــک مس ــاال ی  ح
و  کرده انــد  ایشــان  کــه  را  کاری  آن 
آن  از  چگونــه  اســت،  آمــاده  و  حاضــر 
یــک مســئله هــم  بشــود.  بهره بــرداری 
ــد.  ــدا کن ــه پی ــه کار ادام ــت ک ــن اس ای
ــش  ــان خواه ــن آقای ــا از ای ــه م آن روز ک
ــه  ــردم ک ــرار می ک ــن اص ــم و م می کردی
ادامــه پیــدا کنــد،  ایــن روایــت فتــح 
ادامــه  چگونــه  نمی دانســتم  درســت 
اجــرا  برنامه هــا  کــه  بعــد  کنــد.  پیــدا 
ــده  ــی زن ــت. یعن ــن اس ــم همی ــد، دیدی ش
در  مقــدس  دفــاع  ارزش هــای  کــردن 
ــی از  ــی یک ــا را یک ــا. آن خاطره ه خاطره
ــه  ــا را ب ــیدن و آن ه ــرون کش ــا بی زبان ه
تصویــر کشــیدن و آن فضــای جنــگ را 
ــه  ــود ک ــن کاری ب ــردن. ای ــی ک بازآفرین
ایشــان داشــت می کــرد و هرچــه هــم 
یعنــی  می شــد.  بهتــر  می رفــت،  پیــش 
نشــده ای  کار  چــون  می شــد.  پخته تــر 
بــود. غیــر از ایــن بــود کــه برونــد در 
حــرف  رزمنــده  بــا  و  جنــگ  میــدان 
بــود.  آســان تر  خیلــی  کار  آن  بزننــد. 
ــاج  ــوارتر و محت ــر و دش ــن کار هنری ت ای
تــاش فکــری و هنــری بیشــتری بــود. 
ــم  ــد کم ک ــرد و بع ــروع ک ــان ش اول ایش

شــد.  پخته تــر  و  بهتــر 
ایشــان  اگــر  می زنــم  حــدس  مــن 
ایــن  ادامــه مــی داد،  و  زنــده می مانــد 
حــاال  می کــرد.  پیــدا  اوج  خیلــی  کار 
شــود.  دنبــال  برنامــه  ایــن  بایــد  هــم 
منحصــر  هــم  میــدان  همیــن  در  تــازه 
از  فضــا  آن  بازآفرینــی  یعنــی  نیســت. 
در  کارهاســت.  از  یکــی  خاطره هــا  راه 
ــح«  ــت فت ــه ی »روای ــگ و ادام ــاب جن ب
بشــود  شــاید  هــم  دیگــری  کارهــای 
انجــام داد. حیــف اســت کــه ایــن کار 

شــود.  تعطیــل 
ــن  ــدم از ای ــحال ش ــی خوش ــن خیل م

ــردم. ــان ک ــه زیارتت ک

جمالت قصار شهید سید مرتضی آوینی
سالمت دنیا بیماری است و بیماری اش 

شفا و سالمت، چراکه بنیان دنیا در عادات 
است و سالمت حقیقی، هرچه هست در 

ترک عادات و عتق از ملکات.

دنیای عادات وارونه حقیقی است و عارف 
سالک اگر قول و فعلش خالف این عالم 

است ، نه از سر لودگی و مسخره گی است 
و نه با این نیست انگاری و نفی و انکار 

متجددین نسبتی دارد و نه قصد کرده است 
که عوام را در زحمت اندازد، بل او عالم 

عادات را خراب می کند تا حقیقت بنا شود.

عشق عاشق را به بیماری می کشاند ، 
بیمار زرد روی است و خواب و خور ندارد و 

از درد می نالد  و می گرید.

حال آن که اهل سالمت دنیا فربه اند و سرخ 
روی ، شب ها را در خواب غفلت اند و روزها 

نیز همتشان یک سره وقف تمتع است. 
)یأکلون کما تأکل انعام( سالک ناسک ، 

ترک رسوم و عبادت و قیوداحکام کثرات می 
گوید و این چنین کس را مردمان » بیمار » 

می خوانند و » مجنون«.
فقیه حکم بر ظاهر می کند تا مردمان را در 
حیطه اسالم نگاه دارد، و عارف حجاب ظاهر 
را می درد تا مردمان را نسبت به باطن، که 
عالم حقیقت است متذکر سازد، رند خراباتی 

خرقه سالوس را که زهد ریایی است می 
درد تا مردمان بدانند که حتی عادات آوردن 
به ظاهر عبادت نیز باطن عبادت را که مغز 
آن است از درون می پوشاند تا آن جاکه از 
عبادت جز قالبی پوک چیزی بر جای نمی 
ماند و تا زهد رایایی است ایمان مومن از 

شائبه شرک رها نمی شود.

قتل به شمشیر او تقدیر محتوم عاشق است 
اگر به عشق پای فشارد و از مشکالت طریق 

نهراسد، چراکه تنها آینه » ذبیح اهلل » می 
تواند مجالی اسم شهید باشد. اَنه علی کل 
شُی شهید: ذبیح اهلل هم خود شاهد است و 
هم خود مشهود، هم قاتل است و هم مقتول

عالم همه در طواف عشــق اســت و دایره 
دار این طواف  حســین )ع( اســت .
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و  ایــران  اســامی  جمهــوری  ارتــش  روز 
بزرگداشــت حماســه آفرینــی هــای دالور 
 . اســت  ارتــش  زمینــی  نیــروی  مــردان 
همزمــان بــا بــه ثمــر رســیدن انقــاب 
ــه  ــاهی ک ــم شاهنش ــش رژی ــامی ، ارت اس
پیکــره اصلــی آن را جوانــان برومنــد خانواده 
ــی  ــتضعف ایران ــب مس ــلمان و اغل ــای مس ه
تشــکیل مــی داد ، بــه نــدای آســمانی رهبــر 
ــدا  ــه همص ــت و در نتیج ــک گف ــاب لبی انق
رژیــم  برانــدازی  در  امــت  بــا  همــراه  و 
ستمشــاهی و ســتیز بــی امــان بــا دشــمنان 
ــه  ــاب برخاســت و ب ــی انق ــی و خارج داخل
ــی  ــد نظام ــازوی توانمن ــتین ب ــوان نخس عن
انقــاب در جهــت تحقــق اهــداف جمهــوری 

ــاش  ــران ت اســامی ای
ــر  هــای خســتگی ناپذی
بــا  را  مســتمری  و 
ــار و در  ــداکاری و ایث ف
آغــاز  ابعــاد مختلــف 

ــرد . ک
بــه همیــن مناســبت 
ــام امــت روز بیســت  ام
را  فروردیــن  نــه  و 
ارتــش  روز  نــام  بــه 

نامگــذاری کــرد . امــام خمینــی )ره( روز 
ــارت  ــا عب ــردم را ب ــه م ــش ب ــتن ارت پیوس
ــدا و  ــدگان خ ــادی بن ــه ش ــه -لحظ حکیمان
یــاس ســتمگران- نقطــه عطــف درخشــان و 

ــود . ــداد فرم ــز قلم ــار آمی افتخ
بــا نگاهــی گــذرا بــه تاریــخ خونبــار 
از  کــه  یابیــم  مــی  در  اســامی  انقــاب 
ــروزی انقــاب ، ارتــش و  لحظــه نخســت پی
ــی  ــل باطن ــه و می ــق و عاق ــیان ، عش ارتش
ــده  ــوز و توفن ــتم س ــت س ــه حرک ــود را ب خ
ــام  ــری ام ــه رهب ــران ب ــامی ای ــاب اس انق
راحــل ابــزار داشــتند و در اثبــات ایــن معنــا 
فــداکاری هــا ، تــاش هــا و ایثارگــری هــای 

ــد . ــرج دادن ــه خ ــیاری ب بس
منفــور  و  فاســد  رژیــم  از  گسســتن 
ملــت  اقیانــوس  بــه  پیوســتن  و  پهلــوی 
ــتن  ــم شکس ــت ، دره ــام ام ــا ام ــت ب ، بیع
بویــژه  دشــمن  گوناگــون  هــای  توطئــه 

ــاب ، حضــور گســترده  ــا ضــد انق ــه ب مقابل
، مســتمر و چشــمگیر چندیــن ســاله در 
ــت  ــرف ، حراس ــه و ش ــای حماس ــه ه عرص
و دفــاع از مــرز هــای زمینــی ، هوایــی ، 
ــوری  ــدس جمه ــام مق ــان نظ ــی و کی دریای
ــر  ــادق ب ــاهدی ص ــود ش ــران خ ــامی ای اس

ایــن مدعاســت. 
در مــاه هــای خــون و شــهادت رهنمــود 
هــای مدبرانــه و حکیمانــه رهبــر فقیــد 
ــردان ارتشــی  ــی دالور م ــر آگاه ــاب ، ب انق
و غیــر  اســامی  ماهیــت ضــد  برابــر  در 
ــزود . در  ــوی اف ــد پهل ــم فاس ــی رژی مردم
فرمایــش هــای »حضــرت  ایــن رهگــذر 
امــام« وجــدان هــای بیــدار و فطــرت هــای 

آلــوده نشــده ارتشــیان را در ســطوح مختلــف 
ــرای  ــه را ب ــد و زمین ــی خوان ــداری م ــه بی ب
پیوســتن آنــان بــه انقــاب اســامی و ملــت 

ــرد . ــی ک ــا م ــران مهی ــته ای ــا خاس بپ
ایــن ســخنان گهربــار کــه از اعمــاق 
بــر  وجــود رهبــری هوشــمند و مشــفق 
ــی نشســت  ــا م ــر دل ه ــد الجــرم ب ــی آم م
ارتشــیان  بیــن  در  را  خــود  محبــت  و 
ــی و  ــذر آگاه ــت و ب ــی گذاش ــوی م خداج
ــف  ــتعد و حنی ــای مس ــداری را در دل ه بی

ــاند . ــی افش ــا م آنه
ــا پیــروزی انقــاب شــکوهمند اســامی  ب
و تحــول و دگرگونــی در بنیــاد هــا و معیــار 
ــرح  ــائل مط ــه ، از مس ــی جامع ــای ارزش ه
ــای  ــرو ه ــوص نی ــف بخص ــع مختل در مجام
ــامی و  ــاب اس ــه انق ــود ک ــن ب ــلح ای مس
ــه  ــبت ب ــی نس ــه دیدگاه ــاب چ ــر انق رهب
ــامی  ــام اس ــوالً در نظ ــد و اص ــش دارن ارت

ــت ؟ ــلح چیس ــای مس ــرو ه ــف نی تکلی
درچنیــن جــو تاریــک و مبهمــی کــه 
اذهــان  بخصــوص  و  جامعــه  فضــای  در 
ــود و دشــمنان  ــه وجــود آمــده ب نظامیــان ب
از  تبعیــت  بــه  و  انقــاب  کــرده  کمیــن 
آنــان دوســتان نــا آگاه ، نغمــه شــوم و 
خطرنــاک انحــال ارتــش را ســرداده بودنــد 
ــن شــرایط حیــات  و ارتــش در حســاس تری
ــت )ره(  ــام ام ــود ، ام ــه ب ــرار گرفت ــود ق خ
ــای  ــش پ ــی ارت ــن حام ــوان بزرگتری ــه عن ب
ــمنان  ــوم دش ــه ش ــاد و نقش ــدان نه در می
و طــی  نمــود  آب  بــر  نقــش  را  انقــاب 
ــر ،  ــام ت ــه تم ــت هرچ ــا قاطعی ــی ، ب پیام
ضــرورت حفــظ ارتــش را اعــام و در جهــت 
و  یکپارچگــی   ، انســجام 
وحــدت ارتــش ، فرمــان 
تاریخــی و مهمــی را صــادر 

فرمودنــد :
الرحمن  بسم اهلل 

الرحیم
ــارز  ــریف و مب ــت ش مل
ایــران و فقهــم الهــه تعالــی 
؛ بــا اهــدا ســام و ســپاس 
خســتگی  مجاهــدت  از 
ناپذیــر شــما ملــت شــجاع کــه اهــداف 
پیــروزی  آســتانه  تــا  را  اســام  مقــدس 
داخلــی  خیانتگــران  دســت  و  رســاندید 
ــزرگ  ــدای ب ــت خ ــه خواس ــی را ب و خارج
قطــع کردیــد ؛ الزم اســت بــه تذکــرات زیــر 

ــد : ــه نمایی توج
روز  فروردیــن   29 چهارشــنبه  روز   -1
ــرم  ــش محت ــود . ارت ــی ش ــام م ــش اع ارت
ــا  ــزرگ ب ــن روز در شهرســتان هــای ب در ای
ــد و پشــتیبانی  ــه رژه بپردازن ــرگ ب ســاز و ب
خــود را از جمهــوری اســامی و ملــت بــزرگ 
ایــران و حضــور خــود را بــرای فــداکاری در 
راه اســتقال و حفــظ مــرز هــای کشــور 

ــد . ــام نماین اع
ارتــش  از  موظفنــد  ایــران  ملــت   -2
اســامی اســتقبال کننــد و احتــرام برادرانــه 
از آنــان بنماینــد . اکنــون ارتــش در خدمــت 
اســام اســت و ارتــش اســامی اســت و ملت 

ارتش در کالم امام راحل )ره(
ملــت و ارتش از هم جدایي ندارند.

ارتش ما از ماســت و ما از ارتش.
کشــور  اســتقال  ضامــن  مــا  ارتــش 

ماســت.
ارتش ما پشــتوانه ملت ماست.

ــش  ــدون ارت ــت ب ــه مل ــوري ک ــان ط هم
ــش  ــد، ارت ــي بده ــه زندگ ــد ادام ــي توان نم
هــم بــدون ملــت نمــي توانــد ادامــه زندگــي 

ــد. بده
افتخــار و آفریــن بــر ارتشــي کــه در 
ــد  ــار تعّب ــود، حص ــه خ ــم جاودان اوج تصمی

طاغــوت را شکســت.
در ایــران نیــز کــه ایــن معجــزه عصــر بــه 
ــلح  ــواي مس ــت، ق ــام گرف ــت انج ــت مل دس
ــت  ــاک و میهندوس ــان پ ــد و فرمانده متعه

ســهم بســزایي داشــتند.
درود بــر تمــام نیروهــاي مســلح و متعهــد 
انقــاب  بــه  گرایــش  بــا  کــه  اســامي، 
مقــدس ایــران و ]بــه[ پشــتوانه ملــت عزیــز، 

ــد. ــون کردن ــتمگري را واژگ کاخ س
ارتــش وقتــي مــي توانــد اســتقال و 
ــد  ــه ببین ــد ک ــظ کن ــودش را حف ــرور خ غ
خــودش هســت، نــه ایــن کــه از خــارج 
ــد و  ــاراني بیاین ــد و مستش ــي بیای ــک کس ی

اداره کننــد. را  او  بخواهنــد 

اســت،  یــک مملکــت  اســاس  ارتــش 
ــش،  ــر ارت ــت اســت و اگ ــک مملک ــظ ی حاف
اســامي و فکــرش اســامي بشــود، مملکــت 

ــاند. ــي رس ــوب م ــال مطل ــه کم را ب
اگــر سلســله مراتــب حفــظ نشــود ارتــش 
رو بــه ضعــف مــي رود، و اگــر -خــداي 
ــرود  ــف ب ــه ضع ــا رو ب ــش م ــته- ارت نخواس

ــد. ــد ش ــف خواه ــور ضعی کش
ارتــش اصــاح بشــود اســتقال  اگــر 
کشــور حفــظ مــي شــود، و اگر-خــداي 
ــد  ــادي باش ــک فس ــش ی ــته- در ارت نخواس

ــد. ــي افت ــر م ــه خط ــور ب ــتقال کش اس
ــک  ــتقال ی ــن اس ــاس و رک ــش اس ارت

ــت. ــور اس کش

ارتش در کالم رهبر انقالب
ــه در  ــت ک ــوان گف ــرأت بت ــه ج ــاید ب ش
مجموعــه ی ارتش هــای دنیــا، ارتــش ج.ا.ا 

ــت. ــر اس ــی نظی ــف ب ــات مختل از جه
یگانــه ای  ارتــش  حقیقتــاً  مــا  ارتــش 

اســت.
ارتــش جمهــوری اســامی، هــم مردمــی 
ــکار  ــم دارای ابت ــی، ه ــم عمل ــم علمــی ه ه

ــه شــده و آزمــوده اســت. اســت هــم تجرب
یــک  از  اســامی  نظــام جمهــوری  در 
و  فــداکاری  و  کار  خاطــر  بــه  ارتشــی 
مجاهــدت او تکریــم و احتــرام می کننــد.

ــر  ــاوه ب ــی ع ــت؛ یعن ــی اس ــش علم ارت
اینکــه پشــتوانه ی حمایــت مــردم را دارد 
،پشــتوانه تحقیــق علمــی و کار علمــی را 

ــم دارد. ه
مجموعــه  در  کــه  کاری  همــه  ایــن 
نیروهــای مســلح از جملــه در ارتــش در 
و  نظامــی  صنایــع  در  پیشــرفت  زمیتــه 
ــاً  ــده ، واقع ــدا ش ــی پی ــتاوردهای نظام دس

حیــرت انگیــز اســت.
ارتــش همچنیــن دینــی اســت، اعتقــادی 
اســت، از روی احســاس تکلیــف کار مــی 
کنــد، امــروز از صــدر تــا ذیــل ارتــش، ایــن 
ــی  ــاهده م ــان مش ــف را انس ــاس تکلی احس

ــد. کن
متعهــد،  ارتــش  یــک  ارتــش،  امــروز 
ــه  ــه اعتقــادات و پایبنــد ب دینــی ، پایبنــد ب

ــت. ــی اس ــل مذهب عم
والفجــر8،  در  کــه  افتخاراتــی  ایــن 
ــش در  ــش ارت ــاد، نق ــاق افت ــای 5 اتف کرب
ــون، نقــش برجســته ای  ــن حــوادث گوناگ ای

ــود. ب
آن  ،اگــر  نبــود  هوایــی  نیــروی  اگــر 
آن  اگــر   ، نبــود  شــبانه روزی  تاش هــا 
ــارت ها  ــا ًخس ــود ، یقین ــا نب ــر پذیری ه خط
ــد و  ــت میش ــل طاق ــر قاب ــی غی ــی خیل خیل
ــود  ــه وج ــًا ب ــاید اص ــرفت ها ش ــن پیش ای

ــد. ــی آم نم
و  تجربــه  ارتــش  در  بزرگــی  کارهــای 

آزمــوده شــده اســت.
ــر  ــن ارتشــی افتخــار دارد ، اگ ــک چنی ی
عضــو ارتــش هســتید افتخــار کنیــد ، البتــه 

ــه افتخــار بســنده نکنیــد. ب
ــن را  ــتید، ای ــی هس ــش مردم ــما ارت ش
حفــظ کنیــد ، خدایــی هســتید، ایــن را 
حفــظ کنیــد، علمــی هســتید ایــن را حفــظ 
کنیــد، دارای انگیــزه و روحیــه هســتید ، 
ایــن را روز بــه روز افزایــش دهیــد، احســاس 
ــت  ــه روز تقوی ــن را روز ب ــد، ای تعهــد میکنی
ــه جلــو  کنیــد، هرجــا هســتید، یــک قــدم ب
ــن می شــود  ــد، ای ــه پیــش بروی ــد و ب برداری

الگــو.
بیســت و نــه فروردیــن ، مصــادف بــا 

ارتش جمهوری اسالمی ایران در کالم امام راحل )رحمه اهلل ( 
و رهبر فرزانه انقالب

بیانات
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شیر همه ی بیشه ها
ــاد شــیرازی«  کشــتن کســی مثــل »صّی
پیچیدگــی  و  توانایــی  و  هنــر  خیلــی 
از  آدمــی  نمی خواهــد.  تشــکیاتی 
ســوار  می آیــد،  بیــرون  خانــه اش 
محافــظ  بــدون  و  می شــود  اتومبیلــش 
میــان  ایــن  در  مــی رود.  و  می افتــد  راه 
ــه و  ــه و مخفیان ــر آدم، نامردان ــر دو نف اگ
بــا فریبگــری تصمیــم بگیرنــد او را بــه 
قتــل برســانند، کار ســاده ای اســت، وااّل 
ــد،  ــو بیاین ــه جل ــتند مردان ــر می خواس اگ
صّیــاد شــیرازی یــک نفــری جــواب امثــال 

آنهــا را مــی داد.
علیــه  امیرالمؤمنیــن  مثــل  کســی 
 الّصــاۀ و الّســام را هــم یــک نفــر آدم بــا 
یــک همدســت می توانــد بکشــد؛ چــون 
و  مردانگــی  بیشــه های  همــه ی  او شــیر 
شــجاعت بــود. بنابرایــن کشــتن کســی 
ــّوت  ــل ق ــه دلی ــیرازی، ن ــاد ش ــل صّی مث
ســازمانی و نــه دلیــل طرفــدار داشــتن 
خباثــت  جــز  کار  ایــن  اســت.  کســی 
از  آنهــا  روزافــزون  دوری  و  شــقاوت  و 
مــردم و ارزش هــا، چیــز دیگــری را نشــان 

. هــد نمی د
ــن  ــه، ای ــن حادث ــه ای ــردم ب ــی م وقت
ــای  ــی چیزه ــد، خیل ــواب می دهن ــور ج ط
ــون  ــد. خ ــت می آی ــت مل ــه دس ــزرگ ب ب
ــی  ــارک و عجیب ــز مب ــاً چی ــهید حقیقت ش

اســت. شــما ببینیــد در تشــییع شــهید 
ــکیل  ــی تش ــه اجتماع ــیرازی چ ــاد ش صّی
گریــه  و  بودنــد  متأثّــر  همــه  شــد! 
خاطــر  بــه  کــس  هیــچ  می کردنــد. 
ــود  ــان دادن خ ــرای نش ــتی و ب رودربایس
نیامــده بــود؛ همــه بــا یــک انگیــزه ی 

قلبــی آمــده بودنــد.
 - ارتــش  فرماندهــان  دیــدار  در 
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معجزه اخالص
نــگاه  تلویزیــون  بــه  وقتــی  بنــده 
خروشــان  و  عظیــم  ســیل  می کــردم، 
جــا  چنــد  مــن  می دیــدم.  را  جمعیــت 
ــا  ــی از آنه ــه یک ــده ام ک ــت را دی ــن حال ای
ــوی  ــل معن ــک عام ــدم ی ــود. دی ــا ب این ج

اســت. اخــاص  آن،  و  می گــذارد  اثــر 
ــی  ــز عجیب ــاص چی ــز! اخ ــرادران عزی ب
ــردن و  ــدا ک ــرای خ ــی کار را ب ــت؛ یعن اس
همــان چیــزی کــه مضمــون عامیانــه اش در 
ــن  ــی می ک ــو نیک ــت: »ت ــده اس ــعری آم ش
و در دجلــه انــداز«. انســان بــرای خــدا کاِر 
خــوب و درســت و صحیــح بکنــد و در پــی 
ــت  ــام او ثب ــه ن ــاً ب ــه حتم ــد ک ــن نباش ای
شــود و امضــای او زیــر آن بیایــد؛ ایــن 
بافاصلــه اثــر می دهــد. خــدای متعــال 
بعــد از شــهادت ایــن مــرد، در همیــن قــدم 

ــر داد.  ــه او اج اّول، ب

ــن اجــری  ــه خــوِد شــهادت بزرگتری البت
بــود کــه خــدا بــه او داد؛ چــون ایــن طــور 
کشــته شــدن، بــرای انســان خیلــی افتخــار 
اســت. باالخــره صیــاد شــیرازی، یــک مــرد 
پنجــاه و چنــد ســاله، ده ســال دیگــر، 
ــر -  ــال دیگ ــی س ــر، س ــال دیگ ــت س بیس
کــه بــا یــک چشــم بــه هــم زدن می گــذرد 
دروازه  همیــن  از  و  می رفــت  دنیــا  از   -
ــی،  ــک ناخوش ــا ی ــا ب ــرد؛ منته ــور می ک عب
ــا  ــا ب ــا یــک تصــادف، ی ــا یــک بیمــاری، ب ب
یــک ســکته ی قلبــی؛ از ایــن حوادثــی کــه 

ــد. ــاق می افت ــم اتف دائ
 - ارتــش  فرماندهــان  دیــدار  در 
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مرگ تاجرانه
شــهادت  می گفتــم  قدیــم  از  بنــده 
ــت. آدم  ــرگ زرنگهاس ــه و م ــرگ تاجران م
همیــن روغــن ریختــه را نــذر امامــزاده 
ــت  ــِی از دس ــاِن رفتن ــان ج ــد. انس می کن
دادنــِی نماندنــی را بــه گونــه ای بــه خــدای 
متعــال می ســپرد؛ در صورتــی کــه ایــن 
ــان را  ــره انس ــت و او باالخ ــه اوس ــق ب متعلّ
ــه خــدا  ــن اجــری ک ــن اّولی ــرد. بنابرای می ب
بــه شــهید داده، خــوِد شــهادت اســت؛ 
ــرد  ــول ک ــه ی او را قب ــن ریخت ــی روغ یعن
ــه ای را پذیرفــت و در نتیجــه شــهید  و هدی
ــا  ــان ب ــت، انس ــا قیام ــود و ت ــم وج در عال

ارزش و مانــدگاری شــد.
در دیــدار فرماندهان ارتش  

1378/01/25

هفت کار بزرگ شهید صیاد شیرازی
همــرزم قدیمــی شــهید صیــاد شــیرازی، 
امیــر ســرتیپ ســید حسام هاشــمی  از بیــن 
حماســه هــای بســیار ایشــان بــه هفــت کار 

بــزرگ ایشــان اشــاره کــرده انــد:
1. ایشــان مبتکــر طــرح انســداد مرزهای 
ــال 59  ــاه س ــن م ــود؛ در فروردی ــران ب ای
ــرح  ــران را مط ــای ای ــداد مرزه ــرح انس ط

می کنــد و طــرح اجرایــی می شــود.
در  ایــران؛  کردســتان  ســازی  آزاد   .2

شهید سپهبد صیاد شیرازی در کالم رهبر انقالب

بیانات ــمت  ــن س ــه ای ــت آن را ب ــریف الزم اس ش
رســماً بشناســند و پشــتیبانی خــود را از 
مخالفــت  اکنــون   . نماینــد  اعــام  آنــان 
ــتقال  ــظ اس ــه حاف ــامی ک ــش اس ــا ارت ب
ــا و  ــت . م ــز نیس ــت جای ــان آن اس و نگهب
ــظ  ــرای حف ــد ب ــه بای ــش برادران ــما و ارت ش
و امنیــت کشــور مــان کوشــش کنیــم و بــه 
ــه  ــرار و اخــال مفســدین خاتم ــرارت اش ش

ــم . دهی
داخــل  ارتــش موظفنــد در  افــراد   -3
ارتــش حفــظ نظــم و سلســله مراتــب و 
ضوابــط را بکننــد . توجــه ننمــودن بــه ایــن 
مســائل موجــب ضعــف ارتــش اســامی 
ــد .  ــی پاش ــم م ــام را از ه ــود و نظ ــی ش م
ســربازان و درجــه داران و افســران موظفنــد 
بــا ارتــش بــه طــور محبــت و بــرادری رفتــار 
رژیــم  در  کــه  دیکتاتــوری  از  و  نماینــد 
ارتــش   . طاغــوت بــود اجتنــاب نماینــد 
ــب  ــله مرات ــظ سلس ــا حف ــد ب ــامی بای اس
ــل  ــت کام ــامی و اطاع ــح اس ــام صحی و نظ
زیردســت از مافــوق و رعایــت کامــل مافــوق 
از زیردســت ، اداره شــود تخلــف از ایــن امــر 
ضــد انقــاب اســت و مــورد مؤاخــذه خواهــد 

ــود . ب
و  اهلل  رحمــت  و  علیکــم  والســام 

تــه کا بر
روح اهلل الموســوی الخمینی
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ــخ ســاز  ــام تاری ــن پی ــس از صــدور ای پ
ــد کــه  ــت کردن ــز ارتشــیان در عمــل ثاب نی
امــام  پشــتیبانی  و  حمایــت  شایســتگی 
ــن  ــد و در ای ــته و دارن ــت )ره( را داش ام
ــم  ــای عظی ــه ه ــق حماس ــا خل ــذر ب رهگ
ــروزی  ــای پی ــال ه ــی در س ــه یادماندن و ب
اوراق  آن  از  پــس  و  اســامی  انقــاب 
ــه  ــر حماس ــخ سراس ــر تاری ــر دفت ــی ب زرین
ــه  ــه از جمل ــد ک ــران افزودن ــت ای ــام مل قی
ــا  ــی ب ــتگی و همراه ــه همبس ــوان ب ــی ت م
ــده  ــت توفن ــاز حرک ــی در آغ ــت انقاب مل
و  اساســی  نقــش   ، اســامی  انقــاب 
و  درخشــان  حضــور  و  کننــده  تعییــن 
ــه گروهــک  ــع غائل ــش در رف ارزشــمند ارت

هــا و ضــد انقــاب در جــای جــای میهــن 
ــازی  ــار و جانب ــال ایث اســامی ، هشــت س
و دفــاع مقــدس در برابــر هجــوم همــه 
جانبــه اســتکبار جهانــی و نیــز فعالیــت 
ــازی  ــازی و نوس ــمگیر در دوران بازس چش

ــرد . ــاره ک ــامی ، اش ــور اس کش

ملت افتخار   ، ارتش 
در  الســام  علیــه  علــی  حضــرت 
بخشــی از نامــه بــه مالــک اشــتر مــی 
 ، بــه فرمــان خــدا  : لشــکریان  فرمایــد 
ــار  ــت و وق ــت و زین ــتوار رعی ــگاه اس پناه
هــای  راه  و  دیــن  شــکوه   ، زمامــداران 
امــور مــردم   . امنیــت کشــورند  تحقــق 
ــن  ــردد  . ای ــتوار نگ ــپاهیان اس ــا س ــز ب ج
ــرو  ــی نی ــت و واالی ــر اهمی ــات ، بیانگ کلم
ــم  ــت ه ــزاوار اس ــت و س ــلح اس ــای مس ه
نیــروی مســلحی چــون ارتــش بــه جایــگاه 
و موقعیــت خــود توجــه کنــد و هــم مــردم 
مســلح  نیــروی  رســالت  و  عظمــت  بــه 

. باشــند  عنایــت الزم را داشــته 

خودکفایــی،  ضرورتــی دینــی و 
ــی نظام

ــلح ،  ــای مس ــرو ه ــر نی ــش و دیگ ارت
بــرای انجــام مأموریــت هــا و رســیدن 
ــد دســت  ــورد نظــر ، نیازمن ــه اهــداف م ب
یافتــن بــه خودکفایــی انــد . قــرآن کریــم 
ــی  ــتور م ــد ، دس ــان مجاه ــه مؤمن ــز ب نی
آنچــه   ، دشــمنان  برابــر  در   «  : دهــد 
همچنیــن   و   نیــرو  از  داریــد  توانایــی 
اســب هــای ورزیــده  بــرای میــدان نبــرد  
آمــاده ســازید تــا بــه وســیله آن ، دشــمن 
خــدا و دشــمن خویــش را بترســانید « 
بــه مؤمنــان  ایــن آیــه ، خداونــد  . در 
از  پیــش  دهــد  مــی  دســتور  مجاهــد 
ــی  ــد کاف ــه ح ــمن ، ب ــی دش ــه نظام حمل
بــرای هجــوم احتمالــی دشــمن آمــاده 
تهیــه  جنگــی  ابــزار  و  نیــرو  و  شــوند 

کننــد .
ــام  ــی در کالم ام ــی نظام خودکفای

ــه اهلل ــل رحم راح

ــی  ــام خمین ــای ام ــود ه ــه رهنم برپای
ــدف  ــی ، ه ــی نظام ــه اهلل ، خودکفای رحم
ــه آن  گــران ســنگی اســت کــه رســیدن ب
در پرتــو فقــر نظامــی مقــدور نخواهــد 
ــه  ــی ک ــر ، هنگام ــارت دیگ ــه عب ــود . ب ب
ــوای نظامــی از خــارج  ــاز هــای ق همــه نی
ــر  ــه فک ــراد ب ــچ گاه اف ــود ، هی ــن ش تأمی
 ، نتیجــه  در  و  افتنــد  نمــی  خودکفایــی 
ــای خــود  ــاز ه ــرای برطــرف ســاختن نی ب
ــه اهلل  ــی رحم ــام خمین ــند . ام ــی کوش نم
ــاره فرمــوده اســت : اگــر افــکار  در ایــن ب
ــا  ــه م ــد ک ــان آم شــما آزاد باشــد و باورت
کار  صنعــت  و  صنعتمنــد  توانیــم  مــی 
ــان و  ــر افکارت ــود . اگ ــم ب باشــیم ، خواهی
ــم  ــی توانی ــا م ــه م ــن باشــد ک ــان ای باورت
غیــر  بــه  وابســته  و  باشــیم  مســتقل 

نباشــیم ، خواهیــم توانســت  .

اقتدار و  معنویت  ؛  ارتش 
بازدیــد  در   ، رهبــری  معظــم  مقــام 
 ، ارتــش  زمینــی  هــای  نیــرو  ســتاد  از 
ــد روز  ــی بای ــای نظام ــرو ه ــد : نی فرمودن
درون  در  را  خودشــان  توانایــی  روز  بــه 
خودشــان از همــه جهــت افزایــش دهنــد ؛ 
اســتحکام ســازمان دهــی و ارتقــای قــدرت 
رزمــی ، توانایــی الزم را بــرای تولیــد و 
تجهیــزات  نگهــداری  و  تکمیــل  و  تهیــه 
و بــاال نگــه داشــتن روحیــه مســئولیت 
ــه  ــری ک ــای دیگ ــز ه ــه چی ــی و هم نظام
بــا ابتــکار مدیریــت و مدیــران خــوب و 
ــه  ــت .... توصی ــر اس ــکان پذی ــئول ام مس
ــرای آمادگــی هیــچ  مــن ایــن اســت کــه ب
آمــاده   . ندهیــد  دســت  از  را  فرصتــی 
ــه  ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــا ب ــدن لزوم ش
ــه کار  ــی ب ــان کوتاه ــی در زم ــن آمادگ ای
ــودن  ــاده نب ــا آم ــد شــد ، ام ــه خواه گرفت
ــواره  ــتناکی را هم ــزرگ و وحش ــر ب ، خط
ــرای  ــرای کشــور و ب ــد ب ــی کن محتمــل م
همیشــه   ، مســلح  هــای  نیــرو  آبــروی 
ــش  ــرد و افزای ــظ ک ــی را حف ــد آمادگ بای
ــم  ــوی و ه ــای معن ــی ه ــم آمادگ داد ؛ ه

ــادی  . ــای م ــی ه آمادگ
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انســداد  طــرح  بــا  همزمــان   59 ســال 
مرزهــا.

نیروهــای  نظامی بــه  آمــوزش   .3
. ســپاهی 

بســیج  ایجــاد  مبتکــر  ایشــان   .4
مردمــی؛ در ســال 58 در بــدو ورود ناوهــای 
ــود و از کمــک  ــارس ب ــج ف ــی  خلی آمریکای
امــروز  کــه  صالحــی  اهلل  عطــا  ســروان 
فرمانــده ارتــش جمهــوری اســامی ایران 

ــرد. ــتفاده ک ــت، اس اس
و  کربــا  ابتــکاری  طــرح   .5
آمــوزش نظامی بــه بســیجیان؛ بعــد 
ــن  ــدس در ای ــق الق ــات طری از عملی
ــادگان ارتــش در ابتــدای  طــرح 20 پ
ــیجیان  ــرش بس ــاده پذی ــال 60 آم س
داوطلــب  نیروهــای  آموزشــهای  و 

. ند می شــد د مر
6. ترمیــم و بازســازی نیروهــای 

ــدس. ــاع مق ــد از دف ــلح؛ بع مس
7. تشــکیل هیــات معــارف جنــگ؛ 
و  فرماندهــی  اینکــه  منظــور  بــه 
در  عملیات هــا  فرماندهــی  نحــوه 
ــی  ــه فراموش ــدس ب ــاع مق دوران دف
تجربیــات جنــگ  و  نشــود  ســپرده 
افســری  دانشــگاه  دانشــجویان  بــه 

منتقــل شــود.

ت د شها
صیــاد  شــهید  مکرمــه  همســر 
ــه  ــد: همیش ــی کنن ــل م ــیرازی نق ش
ــن شــهید  ــن م ــا ک ــت: »دع ــی گف م

ــاءاهلل،  ــم: ان ش ــی گفت ــن م ــم«. و م بش
ــرها را  ــد پس ــال؛ بای ــد از 120 س ــا بع ام
ــم. ــا کار داری ــاال حااله ــی؛ ح ــاد کن دام

ــتان  ــی از دوس ــود یک ــده ب ــواب دی خ
شــهیدش آمــده و او را بــا خــود بــرده 
اســت. از شــبی کــه ایــن خــواب را دیــده 
ــه آرام و راحــت  ــح ک ــا آن روز صب ــود ت ب
بــود،  نشســته  ماشــین  صندلــی  روی 
ــه  ــه ب ــه نشــد ک ــاه فاصل ــک م ــر از ی کمت

آرزوی دیرینــه اش رســید.
ــح  78، فات ــن  ــح روز 21 فروردی در صب

ــدس،  ــت  المق ــن و بی ــح  المبی ــزرگ فت ب
در  مرصــاد،  خــورده  زخــم  مانده هــاي 
از  یــادگار  بــه  ترکــش   22 کــه  حالــی 
ــاج  ــت، آم ــش داش ــدن خوی ــگ، در ب جن
و  دادنــد  قــرار  خــود  کینــه  تیرهــاي 
ــه  ــر ارتــش اســام را ب قامــت اســتوار امی

خــاک افکندنــد.
روح بلنــد و ســرفرازش در آســمان ها 
پرکشــید و بــه آرزوي دیرینــه خویــش 
و  معبــود  راه  در  شــهادت  همانــا  کــه 

ــت  ــل گش ــود نائ ــوق ب ــال معش وص
وصیتنامه شــهید صیاد شیرازی:

بســم اهلل الرحمن الرحیم
الحمــد هلل رب العالمین و صلي اهلل 

ــلم. علي محمد و آله الطاهرین و س
انــاهلل و انا الیه راجعون

خداونــدا ایــن تــو هســتی کــه قلبــم را 
ــامت  ــت ، اس ــه راه ــق ب ــال از عش ماالم
ــا  ی ــرار دادی ، خدا ــت ق ــت و والیت ، نظام
ــوده ام  ــاده ب ــواره آم ــه هم ــی ک ن ــو میدا ت
ــن دادی در  ــود بم ــو خ ــه ت ــه را ک آنچ

ــم  ــار کن ــت دارم نث ــه براه ــقی ک راه عش
ــت  ــم خواس ــودم آنه ــن نب ــز ای ــر ج . اگ

ــود . ــو ب ت
پــروردگارا رفتــن در دســت توســت 
ــم  ــع خواه ــه موق ــم چ ن ــی دا ــن نم ، م
بایــد  تــو  از  کــه  نــم  میدا ولــی  رفــت 
زمانــم  امــام  رکاب  در  مــرا  بخواهــم 
دشــمنان  بــا  قــدر  آن  و  بدهــی  قــرار 
بــه  تــا  بجنگــم  دینــت  قســم خــورده 

. برســم  شــهادت  فیــض 
حــق   کــه  مــادرم  و  پــدر  از 
دارنــد  گردنــم  بــر  بزرگــی 
مــن  ببخشــند  مــرا  می خواهــم 
دعــا  برایشــان  همــواره  نیــز 
بخیــر  عاقبتشــان  کــه  کــرده ام 
ــداکار  باشــد . از همســر گرامــی و ف
مــرا  کــه  می خواهــم  نــم  فرزندا و 
ــه  ــته ام ب ــر توانس ــه کمت ــند ک ببخش
می خواهــم  بیشــتر  و  برســم  آنهــا 
وقــف راهــی باشــم کــه خداونــد 
ــا  ــا عط ــان م ــت زم ــه ام ــال ب متع
برایــم  دنیــا  از  آنچــه   ، فرمــوده 
ــه در  ــت ک ــق اس ــد ح ــی می مان باق

. اختیــار همســرم قــرار گیــرد 
از همــه آنهایــی کــه از مــن بــدی 
مــرا  کــه  می خواهــم  نــد  دیده ا
ببخشــند،و  بزرگــی خودشــان  بــه 
ــودم  ــص خ ــردان مخل ــره از م باالخ
ــر  ــر رنجب ــا امی ــاج آق ــژه ح ــه وی ب
غیــاب  در  دارم  ،اســتدعا  نیکــدل 
کتــاب  و  حســاب  امــور  بــه  مــن 
ــرادران دیگــر ،چــون  ــا ب مــن برســند و ب
جنــاب ســرهنگ حــاج آقــا آذریــون و 
تیمســار حــاج آقــا آراســته در ایــن بــاب 

نماینــد. مســاعی  تشــریک 
ــت  ــرت آی ــرت حض ــی ام ! ول ــدا خداون
حضــرت  ظهــور  تــا  را  خامنــه ای  اهلل 
مهــدی )عــج( زنــده ،پاینــده و موفــق 
ــن اهلل  ــن ،م لعالمی ــا رب ا ــن ی ــدار، آمی ب

. لتوفیــق  ا
ــاه  ــیرازی -19 دی م ــاد ش ــی صی عل

1413 رجــب   15  -  1371
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