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ماهنامه سیاسی و فرهنگی 
با مجوز شماره ۸۸۰۵۷  

از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

سال پنجم 
شماره اول 

خردادماه14۰1

 صاحب امتیاز و مدیرمسوول: 
ماندانا شاه اویسی

 زیر نظر شورای سردبیری
• آرا و نظرات چاپ شده در ماهنامه 
لزوما نظر ماهنامه اندیشه و راهبرد 

نمی باشد.
• ماهنامه اندیشه و راهبرد در 

ویرایش و تلخیص کلیه مطالب 
دریافتی آزاد است.

• مطالب و تصاویر دریافتی از 
نویسندگان قابل برگشت نمی باشد.

• نقل مطالب و تصاویر ماهنامه 
اندیشه و راهبرد با ذکر ماخذ آزاد 

است.
• ماهنامه اندیشه و راهبرد از کلیه 
متخصصان، اساتید و مدیران در 
زمینه موضوع های مجله به زبان 
فارسی و انگلیسی مقاله، نقد و 

ترجمه می پذیرد.

ارتباط با ما:
تلفن: ۸۸۳4۷۷۹2  _۸۸۸۳۹۷۷۶

ایمیل:
www.andisherahbordi1400@gmail.com

نشانی: 
 خیابان آیت اله طالقانی _ خیابان شهید موسوی 

پالک ۹4_ واحد 24

 همچنین در این شماره می خوانید :
ــی)ره(- ــام خمین ــرت ام ــکار حض ــن ابت ــه مهم تری ــی ب ــتقیم انقالب-نگاه ــراِط مس ــام، ص ــط ام ــگاه ماه-خ ن

ــدگان مجلــس  ــدار نماین ــه یکدیگر-دی ــل امــام خمینــی و مــردم ب ــاور متقاب ــم ب ــر دســتاوردهای عظی مــروری ب
شــورای اســالمی بــا رهبــر انقالب-مــروری بــر ۲۰ توصیــه مهــم رهبــر انقــالب بــه نماینــدگان انقالبــی مجلــس 
ــالب- ــر انق ــا رهب ــال ب ــور ونزوئ ــدار رئیس جمه ــر انقالب-دی ــا رهب ــتان ب ــور تاجیکس ــدار رئیس جمه یازدهم-دی

ــی  ــمندی و چابک ــه دولت-هوش ــی ب ــر انقالب-نگاه ــوی رهب ــعه از س ــم توس ــه هفت ــس برنام ــد پیش نوی  تایی
ــر  ــی عص ــگاه مل ــند-دکترقالیباف نمایش ــرعت می بخش ــالق س ــان و خ ــرکت های دانش بنی ــا را ش ــتگاه قض دس
ــه ها-دولــت تصمیــم شــجاعانه ای در  ــا تحریم ها-طــرح اصــالح یارن امیــد را افتتــاح کــرد-دو راهــی مواجهــه ب
زمینــه اصــالح ارز 4۲۰۰ تومانــی گرفت-چــه چالش هایــی مانــع توســعه صنعــت خــودرو کشــور شــده اند؟-دانش 
ــداز ۲۰ ســال کشــور تدویــن شــده اســت- ــرای چشــم ان اشــتغال آفرین-قانــون جهــش تولیــد دانــش بنیــان ب
مؤثرتریــن پیامــد جنــگ اوکرایــن بــر سیاســت خارجی ایران-افزایــش بــی ســابقه تــورم جهانــی-آداب نماز-ویــژه 

والدت امــام رضــا )ع(-کریمــه اهــل بیــت

امام دیروز و امروز و 
فردای ملت ایران

بازخوانی قیام 1۵ خرداد

رییس جمهور: امام خمینی )ره( باور داشت 

راه رسیدن به خداوند از میان خلق می گذرد

توجه به خنثی سازی تحریم ها 

راهبرد اصلی مجلس یازدهم است

سیاست  اصالح ارز دولتی 

چگونه اجرا شد؟

گزارش کمیسیون ویژه جهش تولید 

درباره تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

انتخابات لبنان و چالش 

های تشکیل یک دولت قوی

گزارش آژانس بین المللی انرژی 

اتمی با پشتوانه صهیونیست ها
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 پانــزده خــرداد طلیعــه نهضــت اســامی، آغــاز آفرینــش شــعور 
سیاســی، ابتــدای شکســته شــدن ســکوت مرگبــار چندیــن ســاله 
و شــروع خــروش امــت مســلمان بــه رهبــری روحانیــت مبــارز و 

راســتین اســت.

ــردم  ــن م ــود برخاســته از مت ــی ب ــزده خــرداد، نهضت ــام پان قی
و ســربرآورده از غیــرت دینــی آنهــا و بــدون هیــچ برنامــه ریــزی 

قبلــی.

پانزدهــم خــرداد، روز قیــام خونیــن مــردم جــان برکفــی اســت 
ــد و برضــد  ــدان آمدن ــه می ــرای اســام ب ــام اســام و ب ــه ن ــه ب ک
نظــام ستمشــاهی شــوریدند. پانزدهــم خــرداد، روز آغــاز نهضــت 
ــان، و  ــوت و طاغوتی ــر ضــد طاغ ــان ب ــدس اســامی، روز عصی مق
ــرای  ــد و ب ــر پرچــم اســام آم ــران، زی ــت ای ــه ملّ روزی اســت ک
ــت  ــد و پش ــه ش ــرآن وارد صحن ــام و ق ــمنان اس ــا دش ــه ب مقابل
رژیــم ستمشــاهی را بــه لــرزه انداخــت. در پانزدهــم خــرداد 
1342، قلــب هــزاران مســلمان انقابــی بــه پاخاســته در حمایــت 
ــرار  ــه هــای کینــه دشــمن ق از مرجــع تقلیــد خــود، نشــانه گلول
گرفــت و بــه خــاک و خــون کشــیده شــد. پانــزده خــرداد، هیــچ 
گاه در ســکوت و فراموشــی ســپری نخواهــد شــد؛ زیــرا بــرای ملــت 
شــهیدپرور ایــران، از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت و همــواره 

ــود. خواهــد ب

قیامــی کــه ســرآغاز مهــم تریــن تحــول تاریــخ معاصــر ایــران، 
یعنــی انقــاب اســامی اســت. ابعــاد منفــی اصاحــات حکومــت 
ــا 1342 روی داد و  ــای 1339 ت ــال ه ــه س ــه در فاصل ــوی ک پهل
فقــط موجــب تأمیــن منافــع بیگانــگان و ضربــه بــه منافــع ملــی و 
اســتقال کشــور مــی شــد، باعــث نارضایتــی و واکنــش نیروهــای 
ــه  ــی ب ــای مذهب ــژه نیروه ــه وی ــور، ب ــی کش ــی - اجتماع سیاس
ــردم در  ــا حضــور م ــد. ب ــه اهلل گردی ــی رحم ــام خمین ــری ام رهب
ــت،  ــراض هــای عمومــی گســترش یاف ــوج اعت ــارزه، م ــه مب صحن
ــر  ــونت زد و رهب ــه خش ــت ب ــاه دس ــم ش ــه رژی ــوی ک ــه نح ب
نهضــت را دســتگیر نمــود. در واکنــش بــه ایــن اعمــال غیرقانونــی 
ــرداد روی داد.  ــزده خ ــی پان ــامی و مردم ــام اس ــتبدانه، قی و مس
درواقــع قیــام پانــزده خــرداد، نخســتین گام بلنــد بــرای ســرنگونی 
ــران  ــامی در ای ــوری اس ــام جمه ــتقرار نظ ــلطنتی و اس ــام س نظ

ــران  ــامی ای ــاب اس ــروزی انق ــه پی ــی رود و طلیع ــمار م ــه ش ب
اســت.

ــگاه روحانیــت شــیعه را در  ــزده خــرداد، نقــش و جای ــام پان قی
ــان  ــی نش ــه خوب ــان را ب ــا آن ــردم ب ــی م ــران، و همراه ــه ای جامع
مــی دهــد.  بــا قــرار گرفتــن امــام خمینــی رحمــه اهلل در جایــگاه 
مرجعیــت شــیعه، تاریــخ سیاســی جدیــد ایــران آغــاز شــد. بعــد 
ــان هــای سیاســی  از ایــن دوران، روحانیــت شــیعه در قبــال جری

کشــور، مواضــع خــود را اعــام کــرد.

قیــام پانــزده خــرداد، منحصــر بــه یــک گــروه و طبقــه خاصــی 
نبــود و طبقــات مختلــف اجتماعی،شــهری، روســتایی، پیــر، جوان، 
ــت و  ــی گرف ــوزوی و... را در برم ــگاهی، ح ــد، دانش ــر، کارمن کارگ
ــود  ــی خ ــی و طبقات ــع گروه ــا، مناف ــروه ه ــن گ ــک از ای ــچ ی هی
ــه  ــور و آن چ ــاز کش ــه نی ــا ب ــا بن ــد. آن ه ــی کردن ــال نم را دنب
ــد  ــار هــم گــرد آمدن شــرایط اجتماعــی اقتضــا مــی کــرد، در کن
ــاع کننــد و امــام خمینــی  ــا از آرمــان هــای مشــترک خــود دف ت
ــع  ــی و مرج ــی و مذهب ــر سیاس ــوان رهب ــه عن ــز ب ــه اهلل نی رحم
دینــی جامعــه، ایــن اقشــار را در نهضــت پانــزده خــرداد رهبــری 
و هدایــت مــی کردنــد، بــدون آن کــه نمایندگــی قشــر خاصــی را 
ــام  ــن قی برعهــده داشــته باشــند. یکــی از ویژگــی هــای مهــم ای
ایــن بــود کــه هرگــز در چارچــوب محــدودی مثــل بــازار، حــوزه 
ــر و همــه  ــود فراگی ــی ب و... محــدود و محصــور نشــد، بلکــه قیام

ــه نحــوی در آن شــرکت داشــتند. قشــرهای آگاه کشــور، ب

یکــی از خاســتگاه هــای قیــام پانــزده خــرداد، بخــش اقتصــادی 
ــر  ــی را در ب ــی داخل ــای اقتصــادی و مال ــروه ه ــه همــه گ ــود ک ب
مــی گرفــت. هــدف طبقــات مختلــف اقتصــادی از شــرکت در ایــن 
قیــام، افــزون بــر مســایل مذهبــی، کوتــاه کــردن دســت بیگانــگان 
ــن  ــارت ای ــری از غ ــور و جلوگی ــادی کش ــی و اقتص ــع مال از مناب
ــع و تأمیــن منافــع ملــی و منافــع اقتصــادی عمومــی مــردم  مناب
بــود. پــس از پایــان جنــگ جهانــی دوم، مبنــا و اســاس سیاســت 
خارجــی آمریــکا بــر ایــن قــرار گرفــت کــه مانــع نفــوذ کمونیســم 
در جهــان شــود و ایــران بــه عنــوان یکــی از مراکــز مهــم جهــان، 
ــرار  ــکا ق ــزان سیاســت خارجــی آمری ــه ری ــون توجــه برنام در کان

گرفــت. 
ــردازی مطبوعــات و  ــاع از روحانیــت و جلوگیــری از دروغ پ دف

رســانه هــای عمومــی کــه نقــش عمــده ای در انحــراف فرهنگــی 
جامعــه ایفــا مــی کردنــد، پاسداشــت از حــوزه علمیــه قــم، اجــرای 
ــروی مســلمانان، نگهــداری از نوامیــس  احــکام اســام و حفــظ آب
ــاد و  ــری از فس ــی و جلوگی ــت عموم ــظ عف ــران، و حف ــردم ای م
فحشــاء و بــی بنــد و بــاری اخاقــی در میــان جوانــان، از اهــداف 
فرهنگــی قیــام پانــزده خــرداد بــود کــه از البــای ســخنان امــام 
ــرداد از  ــزده خ ــام پان ــوان فهمید.قی ــی ت ــه اهلل م ــی رحم خمین
فرهنــگ ریشــه دار و تاریخــی مذهــب تشــیع کــه فرهنــگ غالــب 
مــردم ایــران اســت، الهــام گرفــت؛ فرهنگــی کــه هیــچ گاه ســکوت 
در مقابــل اســتعمار و اســتبداد را تأییــد نمــی کنــد. ایــن جنبــش 
ــه  ــدرت و ریش ــروی پرق ــته و از نی ــه برخاس ــق جامع ــه از عم ک
ــه  ــز ب ــد و مجه ــری نیرومن ــز رهب ــی و نی ــی و مذهب دار تاریخ
نظریــه ای گســترده در خصــوص دیــن و حکومــت برخــوردار بــود، 
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نگاه ماه



حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در اجتمــاع پرشــور مــردم در مرقــد 
ــه مناســبت سی وســومین ســالگرد  ــر انقــاب ب مطهــر رهبــر کبی
ــوری  ــی را روح جمه ــام خمین ــرده، ام ــفر ک ــز س ــروج آن عزی ع
ــروز  ــروز و ام ــاِم »دی ــاً اســتثنایی وام اســامی، شــخصیتی حقیقت
و فــردای ملــت ایــران« خواندنــد و تأکیــد کردنــد: نســل جــوان و 
ــه  ــرای اداره آینــده کشــور و رســاندن ملــت ب هوشــمند کنونــی ب
قله هــای پــر شــکوه بــه نرم افــزاری مطمئــن، جامــع، شــتابدهنده 

ــاز دارد. ــام نی ــار ام ــار و رفت ــی درســها و گفت ــن یعن وتحول آفری

ایشــان همچنیــن بــا بیــان توصیه هایــی مهــم، مــردم و 
فعــاالن انقابــی، فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی را بــه جلوگیــری 
از هویت زدایــی از انقــاب و تحریــف امــام، افشــای دروغ و جنــگ 
ــبک  ــاع و س ــای ارتج ــوذ رگه ه ــری از نف ــمن، جلوگی ــی دش روان
زندگــی غربــی، و قدرشناســی از مســئوالن انقابــی ســفارش 

ــد. کردن

ایشــان، انقــاب اســامی را بزرگ تریــن انقــاِب تاریــخ انقابهــا 
ــی  ــد دو انقــاب مشــهور معاصــر یعن ــا مقایســه رون ــد و ب خواندن
ــامی  ــاب اس ــا انق ــوروی ب ــاب ش ــه و انق ــر فرانس ــاب کبی انق
گفتنــد: در ایــن انقابهــا معنویــت مغفــول بــود و هــر دو انقــاب 
بعــد از مدتــی کوتــاه منحــرف شــدند و مــردم را که باعــث پیروزی 
آنهــا بودنــد بــه کنــار زدنــد و عمــًا بــه دوران گذشــته برگشــتند 
ــی در  ــات پ ــا انتخاب ــروزی هــم ب ــد از پی ــا انقــاب اســامی بع ام
ــه جنبه هــای  ــان ب ــردم و توجــه همزم ــر م ــه مســتمر ب ــی، تکی پ
ــات  ــن واقعی ــه ای ــت ک ــه اس ــو رفت ــان جل ــوی انس ــادی و معن م
ــه  ــر هم ــاب اســامی ب ــری انق ــل برجســته ی برت ــه دالی از جمل

ــام اســت. ــری ام ــت رهب ــخ، ونشــان دهنده عظم ــای تاری انقابه

رهبــر انقــاب اســامی بــا تأکیــد بــر اینکــه امــام )ره( از نظــر 
ــه  ــود، ب ــاز ب ــی واقعــی کلمــه ممت ــه معن ــات شــخصی ب خصوصی
ــی  ــد: »پاک ــد و گفتن ــان پرداختن ــای ایش ــی ویژگی ه ــان برخ بی
و پرهیــزگاری«، »معنویــت و حــاالت عرفانــی«، »شــجاعت«، 
ــده«،  ــه آین ــد ب ــری«، »امی ــت«، »محاســبه گ »حکمــت و عقانی
ــه  ــان ب ــوکل و اطمین ــم«، »ت ــی و نظ ــت شناس ــت«، »وق »صداق
وعــده الهــی« و »اهــل مبــارزه بــودن« از جملــه خصوصیــات بــارز 

ــود. امــام راحــل ب

ــان برخــی ویژگی هــای  ــه ای بعــد از بی ــت اهلل خامن حضــرت آی
ممتــاز امــام، بــه تبییــن مبانــی و اصــول مکتــب امــام پرداختنــد 
ــه  ــارزه و چ ــه در دوران مب ــام چ ــب ام ــای مکت ــد: زیربن و افزودن
ــی  ــای قرآن ــا مبن ــن زیربن ــود و ای ــام هلل« ب ــاب »قی در دوران انق

داشــت.

ــه  ــل را »اقام ــه مراح ــدا در هم ــرای خ ــام ب ــدف قی ــان ه ایش
حــق«، »اقامــه عــدل و قســط« و »ترویــج معنویــت« برشــمردند 
و خاطرنشــان کردنــد: امــام یــک مبــارز واقعــی بــود و در میــدان 

ــام هلل حضــور دائمــی داشــت. قی

رهبــر انقــاب اســامی گفتنــد: حرکــت امــام در دوران مبــارزه 
چنــد نقطــه برجســته داشــت کــه عبارتنــد از نترســیدن، صراحــت 
ــه مــردم، قــدردان مجاهــدت مــردم بــودن و  ــا مــردم، اعتمــاد ب ب

دمیــدن امیــد بــه دلهــا.
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حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای ســپس بــه بیــان نــکات برجســته 
حرکــت امــام در دوران ایجــاد جمهــوری اســامی پرداختنــد 
ــام در  ــه راه ام ــه و نقش ــن دغدغ ــد: مهمتری ــان کردن و خاطرنش
ــامی«  ــوری اس ــرح »جمه ــان ط ــذاری می ــن دوران، فاصله گ ای
ــام  ــاس ام ــن اس ــر همی ــود. ب ــی« ب ــوس غرب ــگ و قام ــا »فرهن ب
اصــرار داشــت کــه جمهــوری اســامی وام گرفتــه از »جمهــوری« 
و »مــردم ســاالری« غربــی نیســت بلکــه برگرفتــه از اصــل اســام 

اســت.
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ــوی  ــارز الگ ــای ب ــی ه ــی از ویژگ ــامی یک ــاب اس ــر انق رهب
ــض  ــر متناق ــای به ظاه ــازی دوگانه ه ــام را، هماهنگ س ــد ام جدی
دانســتند و گفتنــد: در الگــو و نظــام سیاســی جدیدی که امــام ارائه 
کــرد، »هــم معنویــت اســت هــم رأی مــردم«، »هــم اجــرای احکام 
ــی«،  ــای عموم ــات و مصلحت ه ــت اقتضائ ــم رعای ــت ه ــی اس اله
ــر عدالــت اقتصــادی و رعایــت حــال ضعفــا اســت  »هــم اصــرار ب
هــم اصــرار بــر تولیــد ثــروت«، »هــم نفــی ظلــم اســت هــم نفــی 
ــت  ــم تقوی ــم و اقتصــاد اســت ه ــت عل ــم تقوی ــری«، »ه ظلم پذی
بنیــه دفاعــی کشــور«، »هــم انســجام و وحــدت ملــی اســت هــم 
پذیرفتــن تنــوع آرا و گرایشــهای مختلــف سیاســی«، »هــم تأکیــد 
بــر تقــوا و طهــارت مســئوالن اســت هــم تأکیــد بــر کارشناســی و 

کاربلــدی مســئوالن«.
ــوری  ــا جمه ــل دشــمنی ب ــر از عوام ــاب یکــی دیگ ــر انق رهب
ــتند و  ــا دانس ــا غربی ه ــام ب ــدی ام ــذاری ج ــامی را فاصله گ اس
ــه  ــم غاصــب ب ــت از فلســطین و دادن ســفارت رژی ــد: حمای گفتن
ــورهای  ــای کش ــا و جنایته ــاد از ریاکاری ه ــطین، انتق ــت فلس مل
اروپایــی و امریــکا نمونه هــای مهمــی از فاصله گــذاری امــام میــان 
تمــدن و تفکــر و نظــام اســامی بــا تمــدن و تفکــر غربــی اســت.

ایشــان بــا تأکیــد بــر اینکــه امــروز گرایــش مــردم بــه دیــن و 
ــی  ــه نمونه های ــت، ب ــاب اس ــدای انق ــش از ابت ــاً بی ــاب یقین انق
برجســته از حضــور شــکوهمند مــردم در تجلیــل از مقاومــت 
ــدِن  ــِی ب ــییع میلیون ــد: تش ــد و گفتن ــاره کردن ــت اش و روحانی
ــی،  ــرد انقاب ــت آن م ــلیمانی و بزرگداش ــهید س ــه ش قطعه قطع
ــردم  ــات م ــراز احساس ــازه و اب ــییع جن ــد، و تش ــارز و مجاه مب
ــت اهلل  ــون آی ــدری همچ ــای عالی ق ــع و فقه ــت مراج ــه درگذش ب
هیــچ  گرامیداشــت  بــا  بهجــت  آیــت اهلل  و  صافی گلپایگانــی 
ــه  ــل مقایس ــور قاب ــر در کش ــری دیگ ــی و هن ــخصیت سیاس ش
نیســت و نشــان دهنده اعتقــاد مــردم بــه روحانیــت، دیــن، جهــاد 

ــت. ــت اس و مقاوم

ــز  ــان در مراک ــاب اســامی، حضــور مشــتاقانه جوان ــر انق رهب
اعتــکاف و اجتماعــات عظیــم معنــوی و همچنیــن راهپیمایی هــای 
بــا شــکوه 22 بهمــن و روز قــدس را نشــانه های دیگــری از 
ــد:  ــتند و افزودن ــوار دانس ــام بزرگ ــه راه ام ــه ب ــت ب ــاداری مل وف
نمونــه دیگــری از ارادت دینــی مــردم، اظهــار شــوق و ارادت آحــاد 
ــه ســاحت  ــودک در سراســر کشــور ب ــر و جــوان و ک ــردم از پی م
حضــرت ولی عصر)عــج( در قالــب ســرودی اســت کــه ایــن روزهــا 

پخــش شــده اســت.

پایانــی  بخــش  در  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
ــاالن  ــه فع ــاب ب ــم خط ــه مه ــت توصی ــان هف سخنانش
ــادی  ــی و اقتص ــی، سیاس ــی، اجتماع ــای انقالب عرصه ه

ــد. ــان کردن بی

ــه  ــان هوشــمند و فرزان ــه جوان رهبــر انقــاب در توصیــه اول ب

ــما  ــاب ش ــاب از انق ــمن و ضدانق ــد دش ــد: نگذاری ــد کردن تأکی
هویت زدایــی و حقیقیــت آن را وارونه نمایــی کنــد.

ــه روح  ــام ک ــاد ام ــد ی ــه »نگذاری ــه اینک ــه ب ــا توصی ــان ب ایش
انقــاب اســت در جامعــه کمرنــگ شــود و امــام را تحریــف کننــد«، 
توصیــه ســوم خــود را بــه »جلوگیــری از نفــوذ ارتجــاع «اختصــاص 
ــت و  ــه سیاس ــت ب ــی بازگش ــه معن ــاع ب ــد: ارتج ــد و گفتن دادن
ــوذ ســبک  ــا نف ــد گذاشــت ب ــی اســت و نبای ــی غرب ســبک زندگ
زندگــی غربــی کــه در دوران فاســد پهلــوی موجــود بــود، کشــور 

ــرود. ــه ســمت ارتجــاع ب ب

ایشــان در توصیــه چهــارم بــر »افشــای دروغ و فریــب و جنــگ 
ــن  ــازه از ای ــه ای ت ــه نمون ــاره ب ــا اش ــد و ب ــمن« تأکی ــی دش روان
ــان  ــت یون ــل دول ــدی قب ــد: چن ــان کردن ــی خاطرنش ــگ روان جن
ــی  ــا وقت ــد ام ــورمان را دزدی ــت کش ــا نف ــتور آمریکایی ه ــا دس ب
دالوراِن از جان گذشــته ی جمهــوری اســامی، کشــتی نفتــی 
دشــمن را ضبــط کردنــد، در تبلیغــات فراگیــر خــود ایــران را بــه 
ــا را  ــت م ــه نف ــد ک ــا بودن ــه آنه ــد، در حالی ک ــم کردن دزدی مته

ــت. ــال دزدی، دزدی نیس ــن م ــس گرفت ــد و پ دزدی

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا توصیه بــه »اســتفاده از ســرمایه 
ایمــان مــردم بــرای تولیــد عمــل صالــح«، توصیــه ششــم خــود را 
بــه »جلوگیــری از القــاء بن بســت در کشــور« اختصــاص دادنــد و 
گفتنــد: در فضــای مجــازی عــده ای یــا از روی غفلــت و یــا بخاطــر 
ــه  ــه بن بســت رســیدن کشــور اســت البت ــاء ب ــول، کارشــان الق پ
ــه  ــور ب ــتند کش ــا نوش ــده ای در روزنامه ه ــم ع ــام ه ــان ام در زم
ــن شــما هســتید  ــد ای ــام فرمودن ــه ام بن بســت رســیده اســت ک

ــوری اســامی. ــه جمه ــیده اید ن ــه بن بســت رس ــه ب ک

ــئوالن  ــی از مس ــه قدرشناس ــر، »وظیف ــه آخ ــان در توصی ایش
ــوار  ــام بزرگ ــد: ام ــان کردن ــدند و خاطرنش ــادآور ش ــی« را ی انقاب
همچنان کــه بــه مجریــان نهیــب می زدنــد در مــواردی نیــز 
صریحــاً از آنهــا قدردانــی می کردنــد، بنابرایــن امــروز کــه دشــمن 
ــنگین  ــه س ــت، وظیف ــی اس ــئوالن انقاب ــب مس ــدد تخری در ص

ــود. ــد ادا ش ــی بای قدرشناس

رهبــر انقــاب بــا اشــاره بــه جلوه هایــی از فعالیت هــای 
ارزشــمند مســئوالن در روزهــای اخیــر، گفتنــد: چنــد شــبانه روز 
ــات رئیس جمهــور  ــادان و ماق ــر در آب ــک وزی حضــور مســتقیم ی
ــا،  ــه آنه ــش دادن ب ــه و آرام ــیب دیدگان حادث ــا آس ــاون او ب و مع
ــد  ــه بای ــت؛ البت ــی اس ــور قدرشناس ــا ارزش و درخ ــی ب نمونه های
ــای دیگــر نیــز  ــادان و در قضای عامــان خرابکاری هــا در قضیــه آب

مجــازات شــوند.

ــی  ــه برخ ــاره ب ــا اش ــان ب ــه ای در پای ــت اهلل خامن ــرت آی حض
حواشــی در زمــان ســخنرانی حجت االســام سیدحســن خمینــی 

ــای حــاج  ــد: شــنیدم در زمــان ســخنرانی جنــاب آق تأکیــد کردن
ــد  ــد. همــه بدانن سیدحســن خمینــی، کســانی ســر و صــدا کردن

ــا ایــن کارهــا و ســر و صداهــا مخالــف هســتم. کــه مــن ب

ــی  ــن خمین ــام سیدحس ــم، حجت االس ــن مراس ــدای ای در ابت
ــت  ــزت مل ــتقال و ع ــادی اس ــوار را من ــام بزرگ ــخنانی، ام در س
ــاب و روح مطهــر و  ــام یــک حقیقــت ن ــد و گفــت: ام ــران خوان ای

ــود. ــی ب ــای درخشــان اســامی و مردم ــر آرمانه ــاد و مظه نم

بخش هایی از بیانات رهبر انقاب در این دیدار:
ــن  ــر ای ــت. اگ ــامی اس ــوری اس ــوار روح جمه ــام بزرگ * ام
ــی  ــی توجه ــورد ب ــود و م ــه بش ــامی گرفت ــوری اس روح از جمه
قــرار بگیــرد، نقشــی بــر دیــوار باقــی خواهــد مانــد. بحــث امــروز 
مــن دربــاره ابعــادی از شــخصیت امــام عزیــز و بزرگــوار ماســت... 

ــت. ــیار اس ــوز بس ــا هن ناگفته ه
هر چه گویم عشق را شرح و بیان

چون به عشق آیم خجل باشم از آن

بســیاری از ابعــاد شــخصیت امــام بزرگــوار مــا همچنــان 
ناشــناخته اســت. درواقــع نســل کنونــی انقــاب،  نســل جــوان مــا 
به خصــوص،  امــام عزیــز را به درســتی نمی شناســند. عظمــت 
امــام را نمیداننــد. امــام را بــا امثــال ایــن حقیــر مقایســه میکننــد 
در حالــی کــه فاصلــه بســیار زیــاد اســت. فاصلــه نجومــی اســت.

ــرای نســل جــوان از ایــن جهــت اهمیــت  * شناســایی امــام ب
دارد کــه بــه آنهــا بــرای اداره بهینــه آینــده کشــور کمــک میکنــد. 
ــام  ــروز هــم هســت، ام ــام ام ــروز نیســت، ام ــام دی ــام فقــط ام ام

فــردا هــم هســت.

نســل جــوان و هوشــمند مــا کــه قــرار اســت مســئولیت ملــی 
و انقابــی گام دوم ایــن انقــاب را بــر عهــده بگیــرد، و آینــده ایــن 
کشــور را اداره بکنــد، احتیــاج دارد بــه یــک نرم افــزار واقعــی بــرای 
ــزار  ــک نرم اف ــد. ی ــی کن ــت ط ــاب را درس ــد راه انق ــه بتوان اینک
ــزار  ــن نرم اف ــد ای ــه او کمــک کن ــد ب ــه بتوان ــع ک ــن و جام مطمئ
ــی  ــده باشــد و حت ــده و کمــک کنن ــد شــتاب دهن ــی توان ــه م ک
در مواقعــی تحول آفریــن باشــد، عبــارت اســت از درســهای امــام. 
درســهایی کــه هــم در گفتــار امــام و هــم در رفتــار امــام، میتــوان 

آنهــا را یافــت.

ــود و  ــن انقــالب ب * امــام رضــوان اهلل علیــه، رهبــر ای
ــه ایــن انقــالب انجامیــد. ــود کــه ب رهبــر نهضتــی ب

انقــاب را البتــه مــردم بــه پیــروزی رســاندند، در ایــن تردیــدی 
نیســت ... امــا آن دســت قدرتمنــد، آن شــخصیت پوالدیــن، آن دل 
مطمئــن، آن زبــان ذوالفقارگونــه کــه توانســت میلیونهــا انســان را 
از قشــرهای مختلــف وارد میــدان کنــد، اینهــا را در میــدان نگــه 

دارد،  یــأس و ناامیــدی را از آنهــا دور کنــد،  جهــت حرکــت را بــه 
اینهــا تعلیــم بدهــد، امــام بزرگــوار، خمینــی عظیــم بــود.

ــخص  ــم مش ــارزه را ه ــدان مب ــف، می ــع مختل ــام در مقاط ام
ــارزه کجاســت.  ــدان مب ــداد کــه می ــم می ــردم تعلی ــه م میکــرد. ب
در مقاطــع مختلــف بــه تناســب. در دوران نهضــت یــک جــور، در 

ــک جــور. ــاب ی ــروزی انق ــن پی ــای خونی ــرم روزه گرماگ

* امــام یــک شــخصیتی بــود بــه معنــای واقعــی کلمــه باتقــوا 
و پرهیــزگار و پــاک... اهــل معنویــت و حــاالت عرفانــی بــود. اهــل 
گریــه ســحر بــود. مرحــوم حــاج احمــد آقــا بــه بنــده گفــت کــه 
امــام ســحرها کــه بلنــد می شــوند و گریــه می کننــد در نمــاز و در 
دعــا، ایــن دســتمال معمولــی کــه ایشــان دارنــد کفــاف نمی دهــد، 

بــرای ایشــان حولــه می گذاریــم! حولــه بــرای اشــک!

ــود.  ــت روحــی ب ــل لطاف ــود. اه ــا ب ــن معنویت ه ــل ای ــام اه ام
ــرح  ــل ش ــاة، مث ــل آداب الص ــام مث ــوی ام ــای معن ــن کتابه ای
حدیــث عقــل و جهــل، همــه اینهــا را امــام تقریبــاً در جوانــی یــا 
در اوایــل میانســالی حــدود چهــل ســالگی نوشــته بــود از جوانــی 
ــت و  ــم دارای معرف ــود ه ــم حماسه  ســاز ب ــام ه ــود. ام این جــور ب

ــود. معنویــت ب

ــرا  ــود. چ ــا ب ــخ انقابه ــاب تاری ــن انق ــر بزرگتری ــام، رهب * ام
ــخ  ــا؟ در تاری ــخ انقاب ه ــاب، در تاری ــن انق ــم بزرگتری می گویی
ــر فرانســه  ــر، انقــاب کبی انقاب هــا،  از همــه ی انقاب هــا معروفت
و انقــاب شــوروی اســت. ایــن دو انقــاب بــه وســیله مــردم پیــروز 
ــدند  ــردم ش ــد، م ــروز ش ــاب پی ــه انق ــی ک ــد از آن ــا بع ــد ام ش
هیــچ کاره. مــردم کنــار زده شــدند. نتیجــه ایــن شــد کــه ایــن دو 
ــی خودشــان منحــرف  ــی اول ــه ســرعت از مســیر مردم ــاب ب انق

شــدند.

ــور  ــدداً کش ــاب مج ــال از انق ــد از 12، 13 س ــه بع در فرانس
ــلطنت  ــاج س ــد، ت ــرکار آم ــون س ــد و ناپلئ ــلطنتی ش ــه س فرانس
گذاشــت. بعــد هــم برکنــار شــد و همــان خانــواده ای کــه انقــاب 
ــتند و  ــود، برگش ــا- ب ــواده بوربون ه ــا -خان ــه آنه ــر علی ــه ب فرانس

ــد. ــده گرفتن ــر عه ــور فرانســه را ب اداره ام

ــد از  ــید. بع ــم نرس ــال ه ــه دوازده س ــوروی ب ــاب ش در انق
ــان اســتبدادی  ــاه، اســتالین و جانشــینانش آنچن ــد ســال کوت جن
ــه  ــد ک ــال کردن ــوروی،  اعم ــورهای ش ــر کش ــوری را ب و دیکتات
ســلطنت هــای قبــل از آنهــا ایــن اســتبداد را ندیــده بودنــد؛  بــاز 

ــدند. ــچ کاره ش ــد و هی ــچ کاره بودن ــردم هی ــم م ه

ــود. از  ــجاع ب ــه ش ــی کلم ــای واقع ــه معن ــی ب ــام خمین * ام
قــول امــام نقــل کرده انــد کــه واهلل مــن تــا حــاال نترســیدم. آنــی 
کــه مــن خــودم دیــدم و خــودم از امــام شــنیدم ایــن بــود: یــک 
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وقتــی بنــده راجــع بــه یــک مســئله ای بــا امــام صحبــت میکــردم. 
یــک مشــکلی وجــود داشــت، بــرای ایشــان شــرح میــدادم و یــک 
ــه  ــم ک ــان گفت ــه ایش ــت ب ــِن صحب ــتم، در ضم ــنهادی داش پیش
شــما ایــن کار را نمی کنیــد چــون میترســید...؛ می خواســتم 
بگویــم میترســید کــه مثــا فــان مشــکل پیــش بیایــد؛ تــا گفتــم 

ــم. ــزی نمی ترس ــن از چی ــد: م ــان گفتن ــید ایش میترس
خصوصیــت ایشــان ایــن بــود. نمی خواســتم بنــده بگویــم شــما 
ــی اســت. یعنــی  ــی معمول ــر عرف ــک تعبی ــن ی ترســو هســتید. ای
ماحظــه میکنیــد کــه ایــن اتفــاق نیفتــد. امــا کلمــه ی تــرس را 

ــد: مــن از چیــزی نمی ترســم. ــردم ایشــان گفتن ــه کار ب کــه ب
* اگــر بخواهیــم زیربنــای مکتــب مبــارزه ی امــام را و انقــاب 
ــای  ــم زیربن ــد بگویی ــم، بای ــرض بکنی ــه ع ــک جمل ــام را در ی ام

ــام هلل. ــدف قی ــود، ه ــام هلل ب ــان، قی ــای ایش ــه ی فعالیت ه هم

ــی  ــان در دوران جوان ــروف ایش ــت مع ــه در یادداش ــی ک همان
ــل  ــه نوشــته اند: ق ــزدی رحمت اهلل علی ــری ی ــر مرحــوم وزی در دفت
انمــا اعظــم بواحــده ان تقومــوا هلل مثنــی و فــرادی؛ ایــن قیــام هلل 
ــر  ــام هلل در ه ــن قی ــیار مســتحکمی دارد... ای ــی بس اندیشــه قرآن
دوره ای ممکــن اســت به نحــوی باشــد. قیــام هلل همیشــه یــک جــور 
ــز بیشــتر  ــام هلل یــک چی نیســت. لکــن در همــه اینهــا هــدف قی
نیســت و آن اقامــه حــق و اقامــه عــدل و قســط و ترویــج معنویــت، 

در همــه دوران هــا ایــن اســت.
ــه  ــام و نقش ــعی ام ــامی، س ــوری اس ــاد جمه * در دوران ایج

راه امــام ایــن بــود کــه طــرح جدیــد را از گذشــته منحــط کشــور، 
ــده را  ــن آین ــه ای ــود ک ــن ب ــام ای ــد. ســعی ام ــی جــدا کن ــه کل ب
جــوری طراحــی کنــد کــه اداره کشــور در ذیــل فرهنــگ و تمــدن 

و قامــوس غربــی قــرار نگیــرد.
ــل  ــامی در ذی ــوری اس ــرح جمه ــه ط ــام ک ــت ام ــرار داش اص
آنچــه کــه در غــرب بهــش میگوینــد جمهــوری یــا مردم ســاالری 
قــرار نگیــرد. لــذا مــن ســال گذشــته در همیــن روز تبییــن کــردم 
ــت،   ــرب نیس ــه از غ ــوری وام گرفت ــام، جمه ــوری اس ــه جمه ک

ــه خــود اســام اســت. ــوط ب مرب
ایــن کــه امــام روی رأی مــردم ایــن همــه تاکیــد مــی کنــد، 
ــت.  ــام داش ــئله اس ــه مس ــه ب ــی ک ــت از معرفت ــی اس ــن ناش ای
لــذا امــام از آن دو مکتبــی کــه آن روز در دنیــا رایــج بــود، 
ــم کمونیســتی  ــا رژی ــرال دمکراســی ســرمایه محــور ت ــی لیب یعن
دیکتاتــوری محــور، از هــردوی اینهــا جمهــوری اســامی را جــدا 
کــرد. لــذا یکــی از شــعارهای اصولــی امــام شــعار نــه شــرقی نــه 

ــود. ــی ب غرب
ــام  ــرای نظ ــد ب ــرح کردن ــام مط ــازه ای را ام ــوی ت ــک الگ ی
ــن الگــوی  ــا. در ای ــا آنه ــاوت ب ــی متف ــه کل ــوری اســامی ب جمه
ــگ و  ــر هماهن ــا همدیگ ــی ب ــام دوگانه های ــوی ام ــام. در الگ ام
همســاز شــدند کــه ســعی میشــده همیشــه در مقابــل هــم قــرار 
بگیرنــد. هــم معنویــت دینــی هــم رأِی مــردم؛ ایــن دوتــا همیشــه 
ســعی می شــده در مقابــل هــم باشــند امــا امــام اینهــا را در کنــار 

ــرار داد. هــم ق
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بازخوانی قیام 15 خرداد 
جرقه مبارزات انقالب از کجا زده شد؟

ــر  ــه ثم ــیاری ب ــای بس ــا خون دل ه ــا ب ــامی م ــاب اس  انق
رســید، بســیاری از مــردم مؤمــن و انقابــی ایــران اســامی از جــان 
ــش  ــت و آرام ــم در امنی ــروز بتوانی ــا ام ــتند ت ــود گذش ــال خ و م
زندگــی کنیــم، مردمــی کــه بــا ایمــان بــه خداونــد و ائمــه و پیروی 
از مرجــع تقلیــد زمــان خــود، امــام خمینــی )ره( بــه پــا خاســتند 
ــاه شــود و  ــا دســت اجانــب از ایــن مملکــت کوت ــد ت و قیــام کردن
می تــوان گفــت قیــام 15 خــرداد ســال 42 کــه پــس از دســتگیری 
ــون و  ــارزات انقابی ــه مب ــت جرق ــکل گرف ــی )ره( ش ــام خمین ام

ــود. پیــروزی انقــاب اســامی ب

ــود  ــازی وج ــای سرنوشت س ــامی روزه ــاب اس ــخ انق  در تاری
دارد کــه از آن جملــه می تــوان بــه قیــام 15 خــرداد 42 در 
ــه نقطــه عطــف  ــرد ک ــاره ک ــن اش شهرســتان های پیشــوا و ورامی

ــود. ــامی ب ــاب اس ــت انق ــزش نهض و خی

ــام  ــه ام ــد ک ــروع ش ــا ش ــال 42 از آنج ــرداد س ــام 15 خ قی
ــه کشــتار طــاب در مدرســه  ــه فاجع ــش ب ــی )ره( در واکن خمین
ــه ای در  ــدور اعامی ــا ص ــن 1342 ب ــم در دوم فروردی ــه ق فیضی
ــم شــهدای فیضیــه، شــاه را مســبب اصلــی حــوادث  مراســم چهل
ــهرهای  ــبت در ش ــن مناس ــه ای ــرد و ب ــام ک ــاه اع دوم فروردین م
مختلــف ایــران بــرای شــهدای قــم مراســم چهلــم گرفتــه شــد کــه 
ــه  ــود کــه رژیــم مجبــور ب ــه قــدری ایــن مراســم ها تأثیرگــذار ب ب

ــد. ــن مجالســی ش ــزاری چنی ــری از برگ جلوگی
ــاه  ــمات در م ــزاری مراس ــت برگ ــاد محدودی ــا ایج ــه ب در ادام

ــای  ــن رفتاره ــر ای ــه دیگ ــی )ره( ک ــام خمین ــال، ام ــرم آن س مح
ــا روز  ــان ب ــرداد 1342 همزم ــد در 13 خ ــه را برنمی تابی خصمان
عاشــورا در نطقــی آتشــین، دوران رژیــم پهلــوی را بــه دوران بنــی 
امیــه و بنی عبــاس و حملــه رژیــم بــه فیضیــه را بــه واقعــه کربــا 
تشــبیه کــرد. بنابرایــن شــاه کــه خــود را تحقیــر شــده می دیــد بــه 
خشــونت روی آورد و بــا دســتگیری بســیاری از روحانیــون مبــارز، 
ــه وســیله  در یورشــی شــبانه در نیمــه شــب 15 خــرداد 1342 ب
ــان را  ــرده و ایش ــره ک ــام را محاص ــه ام ــی، خان ــای نظام کامیون ه

دســتگیر و بــه تهــران منتقــل کــرد.

ــه  ــی ب ــت اهلل خمین ــتگیری آی ــر دس ــوا خب ــتان پیش در شهرس
ــه  ــراض ب ــاد در اعت ــی روســتای محمدآب روســتائیان رســید و اهال
ــه  ــوا ک ــتان پیش ــی از شهرس ــا هیئت ــراه ب ــم، هم ــدام رژی ــن اق ای
ــر  ــن مطه ــد در صح ــنتی بنی اس ــم س ــزاری مراس ــن برگ در حی
امامــزاده جعفــر بــن موســی  الکاظــم )ع( خبــر دســتگیری امــام را 

ــد. ــت کردن ــران حرک ــمت ته ــه س ــوش ب ــد، کفن پ ــنیده بودن ش

ــروه  ــه گ ــران ب ــمت ته ــه س ــت ب ــیر حرک ــان در مس معترض
نظامــی اعزامــی از تهــران برخوردنــد کــه در ابتــدا بــه آن هــا اخطــار 
ــه اخطارهــای پــی در  ــا عــدم توجــه مــردم ب ــد کــه ب توقــف دادن
پــی نظامیــان، دســتور تیرانــدازی صــادر و 7 نفــر از جوانــان ایــن 
ــون  ــاک و خ ــه خ ــت ب ــت از مرجعی ــرم حمای ــه ج ــا ب ــه تنه خط
ــی )ره( آن روز را  ــام خمین ــه ام ــد ک ــبب ش ــدند و س ــیده ش کش

ــد. ــزای عمومــی اعــام کن ــرای همیشــه ع ب
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خط امام، صراِط مستقیم انقالب
ضرورت توجه به مکتب و اصول امام خمینی )ره( و فهم و تبییِن صحیح آن

راه رسیدن به حیات طیبه
مــا امــام را فقــط بــرای افتخــار کــردِن بــه نــام او و کار او 
نمیخواهیــم؛ امــام را فقــط مایــه ی زینــت جمهــوری اســامی 
نمیدانیــم. باالتــر و مهمتــر از اینهــا ایــن اســت کــه امــام مــا را 
بــه راهــی هدایــت کــرد، هدفهایــی را بــرای مــا تعریــف کــرد، 
شــاخص هایی را در میانــه ی راه بــه مــا معرفــی کــرد تــا راه را 
گــم نکنیــم. فقــط در صــورت پیمــودن ایــن راه اســت کــه مــا 

میتوانیــم بــه حیــات طیبــه برســیم و طعــم آن را بچشــیم. 
1384/3/14

امــام منهــای خــط امــام، امــام بی هویت 
است

امــام منهــای خــط امــام، آن امامــی نیســت که ملــت ایران 
بــه نفــس او، بــه هدایــت او جانشــان را کــف دســت گرفتنــد، 
ــه کام مــرگ فرســتادند، از جــان و مالشــان  فرزندانشــان را ب
دریــغ نکردنــد و بزرگتریــن حرکــت قــرن معاصــر را در ایــن 
ــد. امــام منهــای خــط امــام،  ــم بــه وجــود آوردن نقطــه ی عال
امــام بیهویــت اســت. ســلب هویــت از امــام، خدمــت بــه امــام 
نیســت. مبانــی امــام، مبانــی روشــنی بــود. ایــن مبانــی - اگــر 
ــات  ــد - در کلم ــارف کن ــد، تع ــه کن ــد مجامل ــی نخواه کس
ــوص در  ــام، و بخص ــای ام ــام، در نامه ه ــات ام ــام، در بیان ام
ــاه شــده ی همــه ی آن مواضــع  وصیتنامــه ی امــام - کــه کوت

اســت - منعکــس اســت. 1389/03/14

صراط مستقیم انقالب
مواضــع امــام بایســتی بــه طــور روشــن و واضــح - همــان 
طــور کــه خــود او گفــت، همــان طــور کــه خــود او نوشــت 
- تبییــن شــود؛ ایــن مــاک راه امــام و خــط امــام و صــراط 
مســتقیم انقــاب اســت. یــک نفــر صریــح میگویــد مــن امــام 
را قبــول نــدارم - ایــن بحــث دیگــری اســت - خیلــی خــوب، 
پیــروان امــام و طرفــداران امــام بــا کســی کــه صریــح بگویــد 
مــن امــام را قبــول نــدارم، راه او را غلــط میدانــم، حسابشــان 
روشــن اســت؛ امــا اگــر قــرار اســت در خــط امــام، بــا اشــاره ی 
انگشــت امــام، ایــن انقــاب پیــش بــرود، بایــد معلــوم باشــد، 
ــن  ــان بدرســتی تبیی ــام بزرگوارم روشــن باشــد و مواضــع ام

شــود. 1389/03/14 راز موفقیت امام
عامــل مهــم تســلیم ناپذیــری و ایســتادگی ملــت ایــران در 
ــر افتخــار خــود، فلســفه ی سیاســی و مکتــب سیاســی  راه پُ
امــام اســت، کــه ملــت مــا از بــن دنــدان بــه آن اعتقــاد دارنــد. 
دشــمنان انقــاب چــاره یــی ندارنــد جــز ایــن کــه بــا فلســفه 
ی امــام، بــا مکتــب امــام و بــا شــخصیت امــام - کــه همچنــان 
زنــده و پایــدار اســت - دشــمنی کننــد تــا بتواننــد ایــن ملــت 
ــل  ــلیم در مقاب ــینی و تس ــب نش ــه عق ــود ب ــال خ ــه خی را ب
خودشــان وادار کننــد... مکتــب سیاســی امــام نمــی توانــد از 
ــام  ــت ام ــام جــدا شــود. راز موفقی ــه ی ام شــخصیت پُرجاذب
در مکتبــی اســت کــه عرضــه کــرد و توانســت آن را بــه طــور 
ــردم  ــل چشــم م ــام، در مقاب ــک نظ ــه صــورت ی مجســم و ب

جهــان قــرار دهــد. 1383/3/14

نگذارید یاد امام کهنه شود
امــام بــا شــخصّیت خــود و بــا عظمــت خــود و بــا 
خصوصّیاتــی کــه در او بــود و بعــد از معصومیــن در هیــچ کس 
ــه ی  ــی و ریش ــه ی اصل ــنیده ایم، پای ــم و نش ــز او ندیده ای ج
ایــن درخــت طّیــب و شــجره ی طّیبــه اســت. ایــن ریشــه باید 
همیشــه محکــم و زنــده و تروتــازه بمانــد. یــاد امــام را زنــده 
ــا ]بیــان[ ابعــاد حقیقــی شــخصّیت  کنیــم و زنــده بداریــم؛ ب
او، بیــان افــکار او، بیــان بخشــهایی از وصّیت نامــه ی او، بیــان 
جهت گیری هــای  و  او  فرمایشــات  مســلّمات  و  محکمــات 

او.1368/05/11

راه جلوگیری از انحراِف انقالب
ــت  ــن جه ــاخص[ از ای ــک ش ــر ی ــام از منظ ــه ام ــگاه ب ]ن
ــی همــه ی تحــوالت  ــش اصل ــه چال ــد ک ــدا میکن ــت پی اهمی
از  صیانــت   - انقابهــا  جملــه  از   - اجتماعــی  بــزرگ 
جهتگیریهــای اصلــی ایــن انقــاب یــا ایــن تحــول اســت. ایــن 
ــم اجتماعــی اســت کــه  ــش هــر تحــول عظی ــن چال مهمتری
ــوت  ــت و دع ــا حرک ــمت آن هدفه ــه س ــی دارد و ب هدفهائ
میکنــد. ایــن جهتگیــری بایــد حفــظ شــود. اگــر جهتگیــری 
بــه ســمت هدفهــا در یــک انقــاب، در یــک حرکــت اجتماعی 
صیانــت نشــود و محفــوظ نمانــد، آن انقــاب بــه ضــد خــود 
تبدیــل خواهــد شــد... بــرای اینکــه ایــن جهتگیــری غلــط و 
ایــن انحــراف اتفــاق نیفتــد، احتیــاج بــه شــاخصهای معینــی 
ــن  ــت؟ ای ــا چیس ــاب م ــاخص در انق ــوب، ش ــت... خ هس
ــام و خــط  ــن شــاخصها، خــود ام ــم اســت. بهتری ــی مه خیل

ــرای ماســت. ــن شــاخص ب ــام بهتری ــام اســت. ام ام
1389/3/14 

به نظرات امام چگونه دست پیدا کنیم؟
ــدا  ــت پی ــه دس ــام چگون ــرات ام ــه نظ ــه ب ــند ک می پرس
کنیــم؟ بــه نظــر مــن ایــن کامــًا روشــن اســت. نظــرات امــام 
یــک مجموعــه اســت و خوشــبختانه بیانــات امــام ثبــت شــده 
اســت و همیــن اســت کــه هســت. مثــل همــه ی متونــی کــه 
ــا  ــرد؛ منته ــتنباط ک ــده را اس ــر گوین ــود تفک ــا می ش از آن ه
ــتنباط  ــِت اس ــیوه ی درس ــتنباط. ش ــِت اس ــیوه ی درس ــا ش ب
ایــن اســت کــه همــه حرف هــا را ببیننــد، آن هــا را در کنــار 
ــام هســت، خــاص هســت؛  ــا ع ــوی آنه ــد؛ ت ــرار بدهن ــم ق ه
ــا همدیگــر  مطلــق هســت، مقیــد هســت. حرف هــا را بایــد ب
ــام  ــا، نظــر ام ــن حرف ه ــوع ای ــرد؛ مجم ــق ک ســنجید، تطبی
اســت. البتــه کار خیلــی ســاده ای نیســت، امــا روشــن اســت 
کــه بایــد چــه کار کنیــم: یــک کار اجتهــادی اســت؛ اجتهادی 
ــینند  ــد. بنش ــا برمی آی ــما جوان ه ــده ی ش ــه از عه ــت ک اس
ــام  ــر ام ــف، نظ ــای مختل ــای کاری در زمینه ه ــاً گروه ه واقع
ــد.  ــت بیاورن ــه دس ــام ب ــای ام ــد، از گفته ه ــتنباط کنن را اس

1387/07/07

اصول امام را در بیاناتشان می شود پیدا کرد
امــام یــک اصولــی دارد، یــک مبانــی ای دارد؛ ایــن مبانــی 
در طــول ده ســال دوران حاکمّیــت اســامی و پیــش از آن در 
طــول پانــزده ســال دوران نهضــت، در بیانــات گوناگــون بیــان 
شــده اســت؛ اصــول امــام را در ایــن بیانات میشــود پیــدا کرد؛ 
ایــن اصــول را، ایــن خطــوط را کنــار هــم کــه بگذاریــم، یــک 
شــاکله ای از امــام بزرگــوار تشــکیل خواهــد شــد؛ شــخصّیت 
ــه  ــی توّج ــب فرع ــر مطل ــه ه ــم ب ــت. نمیگوی ــن اس ــام ای ام
کنیــد؛ زندگــی امــام مثــل زندگــی همــه ی انســانهای دیگــر 
ــت  ــاده اس ــاق افت ــی در آن اتّف ــیب هایی دارد؛ حوادث فرازونش
ــی را  ــب اصول ــی داشــته اســت؛ مطال ــه ای اقتضائ و هــر حادث
عــرض میکنیــم، آن چیزهایــی کــه قابــل انــکار نیســت، جــزو 
بّینــات امــام اســت، در طــول ســالهای متمــادی، چــه قبــل از 
تشــکیل حکومــت اســامی، چــه در دوران تشــکیل حکومــت 
ــه  ــاله، چ ــی هشت س ــگ تحمیل ــه در دوران جن ــامی، چ اس
قبــل از آن و چــه بعــد از آن، ایــن اصــول را امــام در بیانــات 

خــود تکــرار کــرده اســت. 1394/03/14

تبیین غلط، از کارافتادن قطب نماست
ــن  ــت، تدوی ــترس اس ــام در دس ــات ام ــبختانه بیان خوش
شــده اســت. وصیتنامــه ی امــام آشــکارا همــه ی مافی الضمیــر 
امــام را بــرای آینــده ی انقــاب تبییــن میکنــد. نبایــد اجــازه 
ــد،  ــا پنهــان بمانن ــط تبییــن شــوند، ی ــن شــاخصها غل داد ای
ــن  ــد تبیی ــا ب ــن شــاخصها را م ــر ای ــوش بشــوند. اگ ــا فرام ی
ــک  ــه ی ــت ک ــن اس ــل ای ــم، مث ــه دادی ــط ارائ ــم، غل کردی
قطب نمــا را در یــک راه از دســت بدهیــم، یــا قطب نمــا از کار 
بیفتــد... اگــر نظــرات امــام، بــد بیــان شــد، بــد تبییــن شــد، 
مثــل ایــن اســت کــه قطب نمــا از کار بیفتــد، راه گــم میشــود؛ 
هــر کســی بــه ســلیقه ی خــود، بــه میــل خــود حرفــی میزنــد. 
بدخواهــان هــم در ایــن میــان از فرصــت اســتفاده میکننــد، 
راه را جــوری تبییــن میکننــد کــه ملــت بــه اشــتباه بیفتــد... 
خــوب اســت بــرادران، جوانــان، اهــل فکــر و تحقیــق، طــاب، 
دانشــجویان، روی مبانــی ]امــام[ فکــر کننــد، روی اینهــا کار 
کننــد. فقــط متــن باقــی نمانـَـد؛ ایــن متنهــا درســت توضیــح 

داده شــود، تبییــن شــود.  1389/03/14

اینگونه اصول امام را پیدا کنید...
مســئله ی تحریــف شــخصّیت امــاِم نافــذ در دلهــای 
ــر  ــور - خط ــرون از کش ــور و بی ــادی - در کش ــان زی مردم
بزرگــی محســوب میشــود. آن راهــی کــه میتوانــد مانــع از این 
تحریــف بشــود، بازخوانــی اصــول امــام اســت... هرکســی هــر 
ــام نســبت ندهــد.  ــه ام ــی را کــه خــودش می پســندد ب حرف
ــوط  ــع مرب ــد در مناب ــام نســبت میدهیــم، بای ــه ام آنچــه را ب
بــه امــام موجــود باشــد، آن هــم بــه شــکل مکــّرر، بــه شــکل 
مســتمر... از اّول بیانــات امــام تــا آخــر، همین طــور کــه 
ــن  انســان مراجعــه میکنــد، در طــول ســالهای متمــادی... ای
ــا میشــوند  ــد، اینه ــام میبین ــات ام ــب را انســان در بیان مطال
اصــول. دیگــران هــم بگردنــد بــا همیــن شــیوه اصــول را پیــدا 
کننــد. جاذبــه و دافعــه ی امــام بــر مبنــای ایــن اصــول بــود. 

1394/03/14
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نگاهی به مهم ترین ابتکار حضرت امام خمینی)ره(
جمهوری اسالمی؛ ابتکار گره گشای امام

ســالگرد  ســی ودومین  در  انقــالب  رهبــر 
رحلــت حضــرت امــام خمینــی رحمــةاهلل علیــه، 
ابتــکار  مهم تریــن  را  اســالمی«  »جمهــوری 
ــی  ــه ویژگی های ــکار چ ــن ابت ــتند. ای ــام دانس ام

دارد؟

امــام  حضــرت  کــه  ابتــکاری  و  نهضــت  ایــن  در   *
رحمةاهلل علیــه فراهــم و ایجــاد کــرد، بایــد دو ویژگــی را 
مدنظــر داشــت؛ اول، مســئله  حضــور اجتماعــی دیــن اســت. 
ــش از  ــای پی ــاب اســامی برخــاف بســیاری از انقاب ه انق
خــود و برخــاف بســیاری از ســاختارهای سیاســی و فضــای 

ــه  ــود در آن دوره ک ــی موج ــه  سیاس اندیش
اوج  از  و  دینــی  اندیشــه های  پایــان  از 
ــان در  ــتانه  انس ــور سرمس ــه و حض مدرنیت
حــوزه  قــدرت صحبــت می کــرد، یــک 
ــی  ــرد؛ یعن ــاد ک ــی را ایج ــاختار سیاس س
ابتــدا یــک انقــاب و ســپس نظامــی را کــه 
دارای پیونــد عجیــب بیــن صحنــه  سیاســت 
و اجتمــاع و دیــن بــود، ایجــاد کــرد. انقــاب 
اســامی برخــاف همــه  ایدئولوژی  هــای 
ــی و  ــوژی دین ــک ایدئول ــا دارای ی انقاب ه
اســامی بــود؛ بنابرایــن، ویژگــی اول ابتــکار 
و  رحمةاهلل علیــه حضــور  امــام  حضــرت 
ارائــه  یــک چهــره  سیاســی و اجتماعــی 
از دیــن به خصــوص دیــن اســام بــود. 
ــدرن  ــان م ــی انس ــه وقت ــی دوم اینک ویژگ

ــرد، ــرح ک ــی را مط ــارکت و دموکراس ــئله  مش مس
 مشــارکت انســان را بــا خــروج شــریعت و خــدا از 
عرصــه  سیاســت و اجتمــاع مســاوی دانســت؛ امــا امــام 
ــرد و  ــت ک ــردم صحب ــور م ــم از حض ــارکت و ه ــم از مش ه
ــت  ــن ندانس ــروج دی ــا خ ــاوی ب ــردم را مس ــی م نقش آفرین
ــامی  ــوری اس ــرد و از جمه ــام ک ــم ادغ ــا ه ــن دو را ب و ای
صحبــت کــرد. ایــن ترکیــب انضمامــی و کاریکاتــوری نیســت، 
بلکــه ترکیــب واقعــی اســت. می تــوان ایــن دو ویژگــِی حضــور 
اجتماعــی دیــن و هم نشــینی حکومــت مردمــی و دیــن را از 

ــت. ــام دانس ــرت ام ــکار حض ــی ابت ــای اصل ویژگی ه

ــا  ــه ب ــام رحمةاهلل علی ــرت ام ــده حض ــده  ای ــرق عم * ف
دیگــر مکاتــب و نظام هــا چیســت؟

ــا  ــور دارد، ام ــن حض ــی، دی ــای سیاس ــر نظام ه * در دیگ
دیــن در نهایــت یــک معنویــت فــردی و یــا یــک نقــش مؤیــد 
و تأییــدی دارد و نقــش فعالــی نــدارد. طبیعتــاً اینجاســت کــه 
حضــور اجتماعــی دیــن یــک حضــور تابــع و پســینی اســت.

نکتــه  دوم اینکــه در ســایر مکاتــب اگــر قــرار اســت 
ــش  ــاً نق ــود طبیعت ــگ ش ــاالری پررن ــی و مردم س دموکراس
دیــن کم رنــگ می شــود. احیــاء اســام در قــرن بیســتم 
اندیشــه   جــدی  تفاوت هــای  از  یکــی 
ــب  ــا مکات ــه ب ــام رحمةاهلل علی ــرت ام حض
سیاســی  مکاتــب  به خصــوص  دیگــر 
ــم  ــا را ه ــر آن ه ــی اگ ــت؛ حت ــی اس غرب
دین دارانــه  جلوه هــای  در  و  مــواردی  در 
ــات  ــه الهی ــع اندیش ــم، تاب ــر بگیری در نظ
مســیحی هســتند. طبیعتــاً  قرائــت حضــرت 
اجتماعــی  دیــن  از  رحمةاهلل علیــه  امــام 
اســت؛  اســامی  اندیشــه   از  برخواســته 
اســامی کــه عمــًا در ســه یــا چهــار 
قــرن اخیــر در رقابــت بــا اندیشــه  سیاســی 
به ســمت  و  زده شــده  کنــار  مســیحیت 

ــردی ســوق داده شــده اســت. اســام ف
ــا  ــا ب ــت ابرقدرت ه ــی مخالف ــور اصل مح

ــوده اســت؟ انقــاب اســامی چــه ب

* مســئله  تغییــر تــوازن و قــدرت و تغییر و تهدیــد منافع و 
منفعت طلبــی و تغییــر رویکــرد ســلطه پذیرانه  جوامــع ضعیــف 
ــاق  ــا اتف ــد و مخالفت ه ــران می کن ــا را نگ ــوالً  ابرقدرت ه معم
می افتــد. در دوران معاصــر هــم بــا برهــم زدن نظــم امنیتــی، 
اقتصــادی، نظــری و عقیدتــی و فکــری غــرب از ســوی 
ابرقدرت هــا  مخالفت هــای  از  محــوری  اســامی،  انقــاب 
ــکل  ــامی ش ــاب اس ــه انق ــی دوم علی ــگ جهان ــس از جن پ

می گیــرد.

ــی  ــه تمایزات ــام چ ــی اس ــه سیاس  اندیش
ــل  ــی دارد؟ دلی ــه های سیاس ــایر اندیش ــا س ب
ــا  تعــارض و درگیــری مســتمر نظــام ســلطه ب
قرائــت سیاســی از اســام بــه چــه عواملــی بــر 

می گــردد؟

* دلیــل تعــارض همیشــگی خیلــی روشــن 
ــه  ــود ک ــل نمی ش ــی ح ــارض وقت ــت. تع اس
ماهیــت دو جریــان فکــری در مبانــی و ابزارهــا 
ــند. در اندیشــه  سیاســی  ــًا در تضــاد باش کام
ــرح  ــی مط ــامی مفاهیم ــاب اس ــام و انق اس
ــیاری از  ــا بس ــل ب ــارض کام ــه در تع ــت ک اس
مفاهیم اندیشــه  سیاســی مــدرن و غربی اســت. 
در اندیشــه  سیاســی انقــاب اســامی شــریعت 

ــه   ــرب اندیش ــی غ ــه  سیاس ــت. در اندیش ــور اس ــام مح و اس
اومانیســتی محــور اســت. در اندیشــه  سیاســی اســام، صحبــت 
ــبی گرایی  ــدم نس ــق و ع ــوم ح ــکاربودن مفه ــت و آش از حقانی
ــی و اندیشــه  سیاســی لیبــرال  اســت. در اندیشــه  سیاســی غرب
ــور  ــود. حض ــرح می ش ــق مط ــبیت گرایی مطل ــت از نس صحب
اجتماعــی دیــن در اندیشــه  سیاســی اســام یــک حضــور مطلق 
و تمامیت خواهانــه اســت، امــا حضــور اجتماعــی دیــن در 
اندیشــه  سیاســی غربــی یــک حضــور محــدود و منحصرشــده در 

رفتارهــای فــردی و یــک معنویــت فــردی اســت.
* نظــام مردم ســاالری دینــی چگونــه جــدول تنظیــم شــده 

ســلطه گران در دنیــای جدیــد را بــر هــم زد؟

ُهــْم أَْجَمِعیــن«؛  تـِـَک َلُْغِویََنّ شــیطان قســم خــورد کــه »َفِبِعَزّ
او بــه خــدا معتقــد بــود، امــا شــیطان مــدرن، حتــی بــه خــدا 
ــن،  ــت؛ بنابرای ــکار خداس ــال ان ــت و به دنب ــد نیس ــم معتق ه
میــان انقــاب اســامی و اندیشــه  سیاســی غــرب یــک تضــاد 
ــدنی  ــارض تمام ش ــن تع ــه ای ــود دارد ک ــوی وج ــارض ماه و تع
نیســت. البتــه تعــارض منافــع مــادی، قدرتمندشــدن و حضــور 
مــا در یــک منطقــه  اســتراتژیک و نیــروی انســانی مســتعدی که 
در جمهــوری اســامی وجــود دارد، ســرمایه  عظیمــی اســت کــه 
خــدای متعــال بــه جمهــوری اســامی ایــران داده و آن رویکــرد 
ســلطه خواهانه  اندیشــه  غربــی هــم در ایــن تعــارض تمام نشــدنی 
و پایان ناپذیــر مؤثــر اســت. بــه تعبیــر رهبــر انقــاب، جدولی که 
ــر اســاس یــک نظــم بین المللــی تعریف شــده پــس از  ــًا ب کام
جنــگ جهانــی اول و دوم معنــادار می شــود؛ کشــورهای درجــه  
اول و  دوم و در نهایــت جهــان ســوم کــه هــر چقــدر بــه مرکــز 
ــرب و  ــی غ ــه  سیاس ــه اندیش ــدی ب ــویم باورمن ــک می ش نزدی
ارزش هــای اندیشــه  سیاســی غــرب پررنگ تــر می شــود. هرچــه 
ــک  ــام نزدی ــی اس ــه  سیاس ــام و اندیش ــان اس ــمت جه به س
ــل  ــی و ســلطه پذیر تبدی ــه کشــورهای پیرامون ــا ب شــویم، آن ه

می شــوند. طبیعتــاً پیروزشــوندگان پــس از جنــگ جهانــی

 دوم ســلطه گرانی هســتند کــه بــا حــق وتو 
شــورای امنیــت و ســازمان های بین المللــی 
جــدول  یــک  بین المللــی  پروتکل هــای  و 
ــد و  ــرار کردن ــی را برق ــک نظم ــی و ی تنظیم
ــه ای و  ــری منطق ــن بازیگ ــامی ای ــاب اس انق
بین المللــی و ایــن نظــم بین المللــی را بــه هــم 
ــارض  ــًا  در تع ــی کام ــن جــدول تنظیم زد. ای

اســت.

چــرا در طــول ســالیان مختلــف و در حوادث 
گوناگــون، ویژگــی مردمــی بــودن نظــام حفــظ 

؟ شد
ــاب  ــی انق ــبت حقیق ــی نس ــل اصل * دلی
اســامی و مــردم اســت، آن هــم در منظــر 
اعتقــادی؛ یعنــی نســبت بیــن مــردم و انقــاب اســامی، نســبت 
ــی  ــه مبان ــردم ب ــاد م ــئله  اعتق ــم مس ــت و آن ه ــی اس حقیق
ــامی  ــاب اس ــودن انق ــی ب ــع، مردم ــت. در واق ــامی اس اس
ــردم در اندیشــه  سیاســی  ــه نقــش م ــاد ب نشــئت گرفته از اعتق
اســام اســت. طبیعتــاً مــردم هــم بــه نقــش اســام و بــه مبانــی 
اســامی معتقدنــد. ایــن هماهنگــی بین مبانــی انقاب اســامی 
ــا همــه  فرازوفرودهــا، کج کارکردی هــا  و آن باورهــای مردمــی ب
و نواقصــی کــه در ســاختارهای سیاســی هــم رخ می دهــد، امــا 
ــاب و  ــردم، انق ــد. م ــظ می کن ــودن را حف ــی ب خصیصــه  مردم
جمهــوری اســامی را بخشــی از بــاور دینــی خــود می داننــد، نــه 
صرفــاً یــک نظــام سیاســی کــه از یــک ســلیقه  سیاســی از آن 
ــودن  ــی ب ــدن مردم ــی حفظ ش ــل اصل ــد. دلی ــت می کنن حمای
نظــام و جمهــوری اســامی بــاور مجریــان، مدیــران و رهبــران 
انقــاب اســامی بــه اســام و مردم ســاالری دینــی و در طــرف 
ــی را  ــه وحدت ــه اســام اســت ک ــردم ب ــی م ــاور حقیق ــر ب دیگ

ــد. ــاد می کن ایج
چــه چیزهایــی مصادیــق مردمــی بــودن انقــاب اســامی 

هســتند؟
* نقــش مــردم در تأســیس و تــداوم انقــاب کامــًا آشــکار 
و روشــن اســت. انقــاب اســامی در آمارهــای انقاب پژوهــان 
غربــی هــم جــزو مردمی تریــن انقاب هاســت. از اقشــار، 
حوزویــان،  مختلــف،  صنــوف  و  جنســیت ها  نســل ها، 
دانشــگاهیان، دانشــجویان، زنــان، مــردان و طیف هــای دیگــر 
در انقــاب نقــش داشــتند؛ بنابرایــن، جمهــوری اســامی در 
ــاع  ــت. در دوره  دف ــی اس ــدت مردم ــازی به ش ــام نظام س مق
مقــدس و پــس از آن در همــه  تهدیدهایــی کــه انقــاب 
اســامی مثــل تیــر 78 و فتنــه  88 تجربــه کــرد، بــا حضــور 
ــروز  ــد. تابه ام ــل ش ــا ح ــن تهدیده ــردم ای ــور م کان و پرش
ــازی  ــداوم ساختارس ــن و ت ــیس، قوام یافت ــام تأس ــم، در مق ه
و نهادســازی و انتخابــات و تــداوم و حفــظ در مقــام تهدیدهــا 

ــوده اســت. ــگ ب حضــور مــردم پررن
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دستاوردهای  بر  مروری 
عظیــم باور متقابل امام 
خمینــی و مردم به یکدیگر

اماِم مردم
هشــتم مهــر 59؛ هشــت روز از شــروع تجــاوز زمینــی ارتــش 
ــا  ــر ج ــا ه ــی بعثی ه ــین جنگ ــت. ماش ــران می گذش ــه ای ــث ب بع
ــو  ــود، تخــت گاز جل ــی از ســکنه ب دشــت و صحــرا و مناطــق خال
آمــده بــود. هــر جــا هــم اگــر ســکنه ای داشــت خــورده بــود بــه 
ــو معــدود؛ در حالــی کــه در  ســد مقاومــت همیــن ســکنه های ول
ــاده  ــر افت ــوار خرمشــهر گی ــوب خوزســتان دشــمن پشــت دی جن
بــود، در مناطــق میانی تــر بــه صحــرا و جــاده زده و خــودش را تــا 
چنــد کیلومتــری اهــواز رســانده بــود. مرکــز خوزســتان در معــرض 
ســقوط بــود. گزارشــش را بــه امــام خمینــی  داده بودنــد. واکنــش 
امــام  شــبیه همــان واکنشــی بــود کــه هشــت روز قبــل، بعــد از 

شــنیدن شــروع جنــگ تحمیلــی داده بــود.

ــک دزدی  ــد: »ی ــوده بودن ــردم فرم ــه م ــاب ب ــان خط آن زم
ــم  ــاال ه ــرده. « ح ــرار ک ــه و ف ــنگی انداخت ــک س ــت ی ــده اس آم
بعــد از اینکــه گــزارش احتمــال ســقوط اهــواز را بــه اطــاع امــام  
رســانده بودنــد چیــزی شــبیه همــان رفتــار را انجــام داده بودنــد: 
ــان اهــواز مرده انــد؟!« همیــن جملــه پرونــده ســقوط  »مگــر جوان
احتمالــی اهــواز را بســت. پیــام بــه گــوش اهوازی هــا رســیده بــود. 
ــاور  ــا آخــر جنگ،دیگــر خبــری از خطــر ســقوط اهــواز نبــود. ب ت
ــو دستشــان  ــه مردمــی کــه ول ــه خــدا و در ادامــه هــم ب ــام  ب ام
ــه  ــی ب ــن نگرانی های ــه چنی ــود ک ــدر ب ــود آن ق ــی از ســاح ب خال
ــا  ــادف ی ــر تص ــه از س ــام البت ــه ام ــن روحی ــد.  ای ــود راه نده خ
ــه  ــکا ب ــا ات ــوان ب ــود کــه می ت ــاور ایشــان ایــن ب ناچــاری نبــود. ب
اراده مــردم مســلمان در جهــت قیــام بــرای خــدا قــدم برداشــت و 

کار را جلــو بــرد: »ســه بــاور در امــام بزرگــوار مــا وجــود داشــت که 
همیــن ســه بــاور بــه او قاطعیــت، شــجاعت و اســتقامت مــی داد؛ 
بــاور بــه خــدا، بــاور بــه مــردم و بــاور بــه خــود. ایــن ســه بــاور، در 
وجــود امــام، در تصمیــم امــام، در همــه  حرکت هــای امــام، خــود 
را به معنــای واقعــی کلمــه نشــان داد. امــام بــا دل خــود بــا مــردم 
ــه  ــد، ب ــه او لبیــک گفتن ــا جــان خــود ب ــم ب ــردم ه حــرف زد، م

ــه ایســتادند.« 14/3/1392 ــد و مردان وســط میــدان آمدن

* باور عمیق امام خمینی به مردم
ــه بعــد از پیــروزی انقــاب  ــه مــردم، ن اعتمــاد و باورداشــتن ب
اســامی و رخ دادن جنــگ تحمیلــی کــه از همــان نقطه هــای 
ــی در  ــام خمین ــود. ام ــه ب ــن نهضــت اســامی شــکل گرفت آغازی
طــول ســال های مبــارزه پیــش از انقــاب اســامی، حتــی 
ــبکه  ــر ش ــی ب ــوت مبتن ــم طاغ ــه رژی ــه 50 ک ــال های ده در س
جهنمــی ســاواک بــه رعب آفرینــی مشــغول بــود هرگــز به ســمت 
مبــارزه مســلحانه بــا رژیــم پهلــوی گرایــش نداشــتند. ایــن 
ــارزان  ــاالن و مب ــی برخــی از فع ــه حت ــود ک صراحــت به حــدی ب
ــن ســیره ایشــان متعجــب و از درک آن عاجــز  نهضــت هــم از ای
بودنــد. محــور اصلــی حرکــت و مبــارزه ایشــان بــا طاغــوت، اتــکا 
ــاد و  ــود. اعتق ــردم ب ــدان آوردن م ــه می ــی و ب ــارزات مردم ــه مب ب
ــوت  ــه طاغ ــارزه علی ــال های مب ــام س ــام  در تم ــاور ام ــرام و ب م
ایــن بــود کــه بایــد در جهــت آگاهــی مــردم کوشــید و بــا تبییــن 
حقایــق، ظرفیــت عظیــم ملــت را در جهــت پیشــبرد نهضــت فعــال 
کــرد. عیــن همیــن رویــه بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی هــم 
ادامــه داشــت. بــا اینکــه اقبــال مــردم بــه نهضــت ضداســتکباری 
ــوع را در  ــن موض ــا ای ــا و باره ــود و باره ــن ب ــی  روش امام رخمین
راهپیمایی هــای گســترده علیــه رژیــم پهلــوی بــه نمایــش 
ــه  ــد داشــت ک ــرار و تاکی ــردم اص ــاِم م ــی ام ــد، ول ــته بودن گذاش
تغییــر نظــام حکومتــی بــه جمهــوری اســامی هــم بایــد بــا نظــر 
و رأی اکثریــت مــردم همــراه شــود. بــه همیــن دلیــل، در حالــی 
کــه هنــوز عمــر انقــاب اســامی بــه ســه مــاه نرســیده بــود کــه 
ملــت ایــران بــرای اولیــن مرتبــه بعــد از ســرنگونی نظــام طاغــوت 
پــای صندوق هــای رأی رفتنــد. در همه پرســی فروردیــن 58، 
ــا دادن  ــی ب ــرکت کننده در همه پرس ــراد ش ــد اف ــش از 98درص بی
ــت  ــامی رأی مثب ــوری اس ــام جمه ــراری نظ ــه برق رأی »آری« ب
دادنــد.: »انقــاب کــه پیــروز شــد، امــام میتوانســت اعــان کنــد 
کــه نظــام مــا، یــک نظــام جمهــوری اســامی اســت؛ از مــردم هــم 
هیــچ نظــری نخواهــد؛ هیچکــس هــم اعتراضــی نمیکــرد؛ امــا ایــن 
کار را نکــرد. دربــاره اصــل و کیفیــت نظــام، رفرانــدم راه انداخــت و 
از مــردم نظــر خواســت؛ مــردم هــم گفتنــد »جمهــوری اســامی«؛ 

ــد.« 14/03/1378 ــم ش ــام تحکی ــن نظ و ای

* مردم میدان دار اصلی انقاب
ــاب و  ــدی انق ــای بع ــود. رویداده ــرا نب ــه ماج ــا هم ــن ام ای
ــردم  ــه م ــان داد ک ــام  نش ــخص ام ــای ش ــا و پیگیری ه کنش ه

کالم اول

کاری بکنیــد کــه دل مــردم را بــه 
ــد در  ــدا کنی ــگاه پی ــد. پای ــت بیاوری دس
بیــن مــردم. وقتــی پایــگاه پیــدا کردیــد، 
خــدا از شــما راضــی اســت؛ ملــت از شــما 
ــما  ــت ش ــدرت در دس ــت؛ ق ــی اس راض
باقــی مــی مانــد، و مــردم هــم پشــتیبان 
ــام؛ ج ۷،ص ۵1۲( ــه ام ــمایند. )صحیف ش

ــن  ــن مت ــرای تدوی ــری ب ــتند. پیگی ــاب هس ــی انق ــر اصل بازیگ
نهایــی قانــون اساســی، انتشــار متــن اولیــه در رســانه ها و 
ــی  ــط مجلس ــاد آن توس ــی مف ــار و بررس ــای کثیراالنتش روزنامه ه
ــوری  ــدی جمه ــای بع ــردم از رخداده ــدگان م ــکل از نماین متش
ــوری  ــام جمه ــاه از همه پرســی نظ ــار م ــوز چه ــود. هن اســامی ب
ــرداد 1358  ــران در 12 م ــردم ای ــه م ــود ک ــته ب ــامی نگذش اس
ــدگان خــود  ــه نماین ــن مرتب ــا ای ــد ت ــدوق  رفتن ــای صن ــاره پ دوب
را بــرای بررســی متــن قانــون اساســی انتخــاب کننــد.  در حالــی 
ــود،  ــته ب ــامی نگذش ــاب اس ــروزی انق ــاه از پی ــوز 10 م ــه هن ک
ــا  ــد ت ــای رأی رفتن ــای صندوق ه ــه پ ــرای ســومین مرتب ــردم ب م
ــه نمایندگانشــان  ــون اساســی را ک ــی قان ــن نهای ــه، مت ــن مرتب ای
ــد، از تصویــب بگذراننــد. پیشــامدهای بعــدی  تنظیــم کــرده بودن
ــت  ــروی مقاوم ــکیل نی ــی، تش ــگ تحمیل ــامی از جن ــاب اس انق
ــا  مردمــی، فراخــوان مــردم بــرای حضــور در جبهه هــا و مبــارزه ب
دشــمن بعثــی، جهــاد ســازندگی و... هــم از دیگــر جلوه هــای اتــکا 
و اعتمــاد امــام خمینــی بــه مــردم و راهبــری انقــاب اســامی بــا 
ــن اقدامــات نشــان داد، برخــاف  ــود. ای نیــروی اصیــل مردمــی ب
نظــر برخــی کــه مــی پنداشــتند بــا پیــروزی انقــاب، مــردم بایــد 
ــر نقــش آفرینــی  ــد، حضــرت امــام  ب ــه خانه هــای خــود برگردن ب
ــد و  ــف تأکی ــای مختل ــردم در عرصه ه ــدان داری م ــته و می پیوس

ــه و راســخ داشــتند. ــاد صادقان ــا اعتق ــه آن ه ب

* مردم در صحنه حاضر باشند
امــام خمینــی معتقــد بودنــد کــه تــا وقتــی مــردم در صحنــه 
حاضــر باشــند کشــور آســیب نخواهــد دیــد. گــزاره ای کــه البتــه 
ــات  ــه اثب ــتی آن ب ــد و درس ــه ش ــدس تجرب ــاع مق در دوران دف
ــد  ــی کردن ــه م ــه مســئولین توصی ــواره ب ــذا ایشــان هم رســید. ل
کــه بــا مــردم نشســت و برخاســت داشــته باشــند و البتــه در ایــن 
ــام  ــد ام ــود. تأکی ــتضعفین ب ــه مس ــام  ب ــتر ام ــه بیش ــان توج می
به حــدی بــود کــه از همــه مــی خواســتند: »مصلحــت پابرهنه هــا 

و گودنشــین ها و مســتضعفین، بــر مصلحــت قاعدیــن در منــازل و 
مناســک و متمکنیــن و مرفهیــن« مقــدم باشــد. )صحیفــه نور ج20 
ص124( ایشــان همچنیــن از مســئوالن کشــور مــی خواســتند کــه 
»بــا فقــرا و مســتمندان و پابرهنه هــا بیشــتر حشرونشــر و جلســه 
ــور،ج  ــه ن ــند.« )صحیف ــته باش ــت داش ــه و رفاق ــراوده و معارف و م
20، ص 341( اینچنیــن بــود کــه مــردم هــم از اعمــاق جــان امــام 
ــن  ــن اشــاره ی او بزرگ تری ــا کوچک تری را دوســت می داشــتند و ب
ــه ی  ــه نمایــش می گذاشــتند. بدرق مجاهدت هــا و فداکاری هــا را ب
ــگاه واالی  ــه  و جای ــواه عمــق عاق ــام خــود گ ــِم تاریخــی ام عظی
ــن  ــران اســامی اســت. حقیقــت ای ــام در دل و جــان مــردِم ای ام
ــدا و  ــه خ ــاور او ب ــداد ب ــردم، در امت ــه م ــام ب ــاور ام ــه ب اســت ک
ایمــان مســتحکمش عامــل پدیدآمــدن قدرتــی الهــی شــده 
ــل  ــای باط ــام دنی ــاف تم ــه مص ــک آن ب ــه کم ــام  ب ــه ام ــود ک ب
و اســتکبار رفــت و بــا وجــود همــه دشــمنی هــا و کارشــکنی هــا 
ــاب  ــر انق ــه رهب ــزی ک ــزرگ رســید. راز و رم ــای ب ــه پیروزی ه ب
آن را اینگونــه بیــان مــی کننــد: »راز ایــن مانــدگاری چیســت، راز 
ایــن پیشــرفت چیســت. چــرا جمهــوری اســامی بــا وجــود ایــن 
ــه سرنوشــت نظامهــا و انقابهــای دیگــر دچــار  همــه دشــمنی، ب
ــم راز  ــرض میکن ــن ع ــت چیســت و رازش چیســت؟ م نشــد؟ علّ
پُرشــکوه و افتخاربخــِش ایــن نظــام و مانــدگارِی ایــن نظــام همیــن 
دو کلمــه اســت: یعنــی »جمهــوری« و »اســامی«. همراهــِی ایــن 
دو کلمــه بــا هــم؛ و موجــودی کــه از ایــن دو کلمــه تشــکیل شــده، 
بایــد هــم پایــدار بمانــد؛ هــم جمهــوری و هــم اســامی؛ مــردم و 

ــام.« 14/03/1400 اس

ــس داده ای  ــون پ ــده و آزم ــیر تجربه ش ــردم، مس ــه م ــکا ب ات
اســت کــه درســتی آن در مســیر گردنه هــای مهــم حــوادث پــس 
از انقــاب بــه اثبــات رســیده و صحــت خــود را نشــان داده اســت. 
ــه  ــاب و خرمشــهرهایی ک ــی انق ــرای مســیر آت ــا ب ــک قطب نم ی

در پیــش اســت.
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رهبــر معظــم انقــاب اســامی در دیــدار رئیــس و نماینــدگان 
ــک  ــر ی ــاد تغیی ــح خرمشــهر را نم ــورای اســامی، فت ــس ش مجل
ــی  ــات مل ــق نج ــیرین و تحق ــه ش ــک معادل ــه ی ــخ ب ــه تل معادل
دانســتند و بــا اشــاره بــه عوامــل ایــن تغییــر معادلــه گفتنــد: قاعده 
عبــور از شــرایط ســخت، پیچیــده و تلــخ و رســیدن بــه پیــروزی و 
موفقیــت، عملکــرد جهــادی، عــزم راســخ، ابتــکار عمــل، از خــود 
گذشــتگی، نــگاه بلندمــدت و در رأس همــه آنهــا اخــاص و تــوکل 

بــه خداونــد متعــال اســت.

ــت  ــی مدیری ــس شــورای اســامی را از ارکان اصل ایشــان مجل
ــای  ــواری ها و پیچیدگی ه ــه دش ــاره ب ــا اش ــمردند و ب کشــور برش
ــی، همــه  ــی بین الملل ــر کنون ــت کشــورها در شــرایط خطی مدیری
ــگاه خــود و همــکاری  ــه درک اهمیــت جای ــوا و دســتگاهها را ب ق
ــناخت  ــد: ش ــد کردن ــد و تأکی ــر فراخواندن ــا یکدیگ ــه ب صمیمان
صحیــح توانایی هــا و آســیب پذیری ها یکــی از مســائل بســیار 
ــای  ــه توانایی ه ــه ب ــش از آنک ــمن بی ــرا دش ــت زی ــروری اس ض
ــه  ــا چشــم دوخت ــه خطــا و اشــتباه های م ــدوار باشــد ب خــود امی

اســت.

ــح  ــالروز فت ــام س ــه ای ــاره ب ــا اش ــامی ب ــاب اس ــر انق رهب
ــک  ــری ی ــاز پس گی ــر از ب ــم را فرات ــه عظی ــن حادث ــهر، ای خرمش
ــک  ــر ی ــع تغیی ــح خرمشــهر در واق ــد: فت ــهر دانســتند و گفتن ش
معادلــه تلــخ و حیاتــی بــه ســود رزمنــدگان اســامی و تبدیــل آن 

ــود. ــه شــیرین ب ــک معادل ــه ی ب
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در تبییــن علــت ایــن تغییــر معادله 
افزودنــد: عوامــل نجــات ملــی کــه بــا فتــح خرمشــهر محقــق شــد 
ــزم راســخ،  ــادی، از خــود گذشــتگی، ع ــرد جه ــد از: عملک عبارتن
ابتــکار عمــل، نــگاه بلنــد بــه اهــداف و آرمانهــا، و باالتــر از همــه 

اخــاص و تــوکل بــر خداونــد.

ایشــان ایــن عوامــل و قاعــده کلــی را نســخه نجــات بخــش در 
همــه امــور و در همــه زمان هــا دانســتند و تأکیــد کردنــد: مبنــای 
ایــن قاعــده نجات بخــش، وعــده تخلــف ناپذیــر خداونــد در قــرآن 
مبنــی بــر پیــروز گردانــدن افــراد و جامعــه ای اســت کــه بــه ایــن 
ــراد  ــای اف ــل و مجاهدت ه ــد عم ــند و خداون ــد باش ــل پایبن عوام

چنیــن جامعــه ای را ضایــع نخواهــد کــرد.
رهبــر انقــاب اســامی گفتنــد: از خــود گذشــتگی بــه معنــای 
ــر اســت و بســیاری از  اســیر نشــدن در پنجــه خواســته های حقی
ــر  ــته های حقی ــه خواس ــن دادن ب ــع از ت ــراد و جوام ــکات اف مش

ــود. ــاز می ش آغ

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای ســپس وارد موضــوع مجلس شــدند 
و بــا تأکیــد بــر اینکــه مجلــس شــورای اســامی یکــی از ارکان و 
ــت،  ــی اس ــگاه مهم ــور و دارای جای ــت کش ــی مدیری ــاع اصل اض
ــف و  ــس از شــهرهای مختل ــدگان مجل ــد: نماین خاطرنشــان کردن
ــگاه مجلــس  ــه جای حتــی از شــهرهای کــم جمعیــت نیــز بایــد ب
چنیــن دیدگاهــی داشــته باشــند و متوجــه ســختی و پیچیدگــی 

مدیریــت کشــور باشــند.

ــخ  ــا، تاری ــت، جغرافی ــعت، جمعی ــه وس ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
ــا  ــوری ب ــت کش ــد: مدیری ــد کردن ــران تأکی ــوع ای ــم متن و اقلی
ــا توجــه بــه شــرایط ویــژه  موقعیــت ایــران عزیــز، کاری مهــم و ب

ــت. ــده اس ــوار و پیچی ــاً دش ــا، طبیعت ــی دنی کنون

ــد: البتــه در شــرایط  رهبــر انقــاب اســامی خاطرنشــان کردن
امــروز دنیــا، مدیریــت بــرای همــه کشــورها ســخت شــده اســت.
شــرایط  دالیــل  تبییــن  در  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
ــا  ــه قدرته ــای خصمان ــد: رقابت ه ــا، گفتن ــر دنی ــم ب ــاص حاک خ
و تهدیدهــای قدرت هــای اتمــی علیــه یکدیگــر، تحــرکات و 
تهدیدهــای فزاینــده نظامــی و جنــگ در نزدیکــی اروپــا بــه عنــوان 
یکــی از جنگ خیزتریــن مناطــق جهــان، فراگیــری کم ســابقه 
یــک بیمــاری و تهدیدهــای غذایــی در ســطح جهــان، همــه 
عواملــی هســتند کــه شــرایط کنونــی دنیــا را ویــژه کــرده انــد و 
در چنیــن شــرایطی مدیریــت کشــورها، ســخت تــر و پیچیــده تــر 

شــده اســت.

ــه  ــرایطی ک ــر ش ــاوه ب ــران، ع ــد: ای ایشــان خاطرنشــان کردن
بــر همــه کشــورها حاکــم اســت، بــه دلیــل ارائــه الگویــی نــو کــه 
عبــارت از مــردم ســاالری دینــی اســت و موجــب بــر هــم خــوردن 
جــدول تنظیمــی نظــام ســلطه شــده اســت، بــا قدرتهــای جهانــی 

درگیــر چالــش مســتمر در ابعــاد مختلــف اســت.

رهبــر انقــاب اســامی بــا تأکیــد بــر اینکــه جمهــوری اســامی 
در برابــر همــه خصومــت هــا و دشــمنی ها، ســینه ســپر کــرده و در 
حــال پیشــرفت و موفقیــت اســت، افزودنــد: نماینــدگان مجلــس، 
دولــت و قــوه قضاییــه و دســتگاههای دیگــر همــه بایــد بداننــد کــه 
در چــه مدیریــت بــزرگ و مهمــی دخیــل هســتند و بــه تناســب 

ایــن جایــگاه، مراقبــت از خــود را افزایــش دهنــد.

ــم  ــد ه ــد: بای ــان کردن ــه ای خاطرنش ــت اهلل خامن ــرت آی حض
توانایــی هــا و هــم آســیب پذیــری هــا را بــه درســتی شــناخت و 

دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی با رهبر انقالب
مجلس یکی از ارکان و اضالع اصلی مدیریت کشور و دارای جایگاه مهمی است

ــرا دشــمن بیــش از  ــود خطــا و اشــتباهی رخ ندهــد زی ــب ب مراق
آنکــه بــه توانایــی هــای خــود امیــدوار باشــد، بــه اشــتباههای مــا 

امیــد بســته اســت.
ــس  ــود از مجل ــابق خ ــر س ــه تعبی ــاره ب ــا اش ــاب ب ــر انق رهب
ــن  ــا از ای ــد: بعضی ه ــی افزودن ــس انقاب ــوان مجل ــم به عن یازده
تعبیــر خوش شــان نیامــد امــا ایــن یــک تعبیــر حقیقــی بــود چــرا 
کــه مــردم نمایندگانــی را بــرای ایــن مجلــس انتخــاب کردنــد کــه 

ــود. ــی ب ــا انقاب ــا آنه ــعارها و جهت گیری ه ش

ایشــان اظهــارات برخــی افــراد کــه شــعارهای انقــاب را 
دردســر بــرای کشــور می داننــد، مــردود دانســتند و گفتنــد: 
ــه نفــع کشــور و موجــب  ــه ســمت آرمانهــای انقــاب ب حرکــت ب

ــت. ــای آن اس ــان درده درم

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، انقابــی مانــدن را مهم تــر از 
ــراد در  ــد: بعضــی اف ــد و خاطرنشــان کردن ــودن خواندن ــی ب انقاب
ــری  ــه تعبی ــرارت و ب ــور و ح ــر ش ــاب بســیار پ ــالهای اول انق س
ــن راه  ــدن در ای ــت مان ــتقامت و طاق ــا اس ــد ام ــوپرانقابی بودن س
را نداشــتند و نتوانســتند در مســیر بماننــد بنابرایــن مشــکل تر از 
انقابــی بــودن، انقابــی مانــدن فــردی و جمعــِی مجلــس اســت.

ــا تحســین اقدامــات خــوب انجــام شــده در دو ســال  ایشــان ب
ــاخص های  ــان ش ــه بی ــه ب ــم، در ادام ــس یازده ــته ی مجل گذش
شــاخص،  اولیــن  گفتنــد:  و  پرداختنــد  انقابــی«  »نماینــده 
»ساده زیســتی، و اســیر تجمــات و اعیان نشــینی نشــدن« اســت 

ــاوت  ــی تف ــل از دوره نمایندگ ــا قب ــدگان ب ــی نماین ــد زندگ و نبای
ــد. کن

ــی  ــده انقاب ــک نماین ــاخص ی ــن ش ــئولیت پذیری« دومی »مس
ــون  ــای قان ــد: پ ــر آن، گفتن ــد ب ــا تأکی ــاب ب ــر انق ــه رهب ــود ک ب
خوبــی کــه تصویــب می کنیــد محکــم بایســتید و از طــرف دیگــر 
اینگونــه نباشــد کــه بــا آگاهــی از رد شــدن آن در شــورای نگهبــان 
یــا ناتوانــی دولــت در اجــرای آن، قانونــی تصویــب کنیــد تــا فقــط 

ــد. مســئولیت آن را از دوش خــود برداری

ــری  ــودن« را شــاخص دیگــری از انقابی گ ــی ب ایشــان »مردم
یــک نماینــده برشــمردند و افزودنــد: مردمــی بــودن یعنــی عــاوه 
ــرای شــنیدن  ــردم، گــوش شــنوا ب ــا م ــر نشســت و برخاســت ب ب
ــرای  ــکان اج ــه ام ــی ک ــا در جای ــید ام ــته باش ــا داش ــرف آنه ح
ــل آن را  ــا دالی ــان گوی ــا زب ــت ب ــن نیس ــردم ممک ــته م خواس
ــن اســت. ــاد تبیی ــق جه ــن کار از مصادی ــه ای ــد ک ــح دهی توضی

ــردن مســائل  ــی ک ــی- فرع ــه ای، »اصل ــت اهلل خامن حضــرت آی
کشــور و مقــدم داشــتن حــل مســائل اصلــی« را از دیگــر 
شــاخص های نماینــده انقابــی دانســتند و گفتنــد: شــاخص 
دیگــر، »اجتنــاب جــدی از تبعیــض و فســاد« چــه در قبــال فســاد 

ــت. ــاد اس ــل فس ــود در مقاب ــت از خ ــه مراقب ــران و چ دیگ

ــر و  ــتگاههای دیگ ــوا و دس ــا ق ــه ب ــکاری صمیمان ایشــان »هم
همچنیــن بدنــه آنهــا« و پرهیــز از گروکشــی و معارضــه را از جملــه 
الزامــات مجلــس انقابــی دانســتند و خاطرنشــان کردنــد: نماینــده 
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ــوام زده و جــّو زده  ــا ع ــردم همــراه اســت ام ــا عمــوم م ــی ب انقاب
نیســت بنابرایــن در قوانیــن و اقدامــات مجلــس، چنانچــه مخالفتها 
منطقــی بــود آنهــا را بپذیریــد امــا در غیــر این صــورت، جنجــال و 
فضاســازی علیــه مجلــس و قانــون نبایــد شــما را از انجــام وظیفــه 

بــاز بــدارد.
رهبــر انقــاب، »پایبنــدی کامــل بــه قانــون اساســی و تکالیــف 
آن« را شــاخصه دیگــر نماینــده انقابــی دانســتند و در جمع بنــدی 
ایــن بخــش از ســخنان خــود گفتنــد: البتــه یکــی از چیزهایــی کــه 
ــوِر  ــر ش ــتوِر پ ــای میان دس ــت نطق ه ــودن نیس ــی ب ــانه انقاب نش

همــراه بــا اعتــراض و عصبانیــت اســت.

ــه  ــد توصی ــان چن ــه بی ــپس ب ــه ای س ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــد. ــذاری پرداختن ــائل قانونگ ــاره مس درب

ایشــان بــا تأکیــد بــر »وضــع قوانیــن بــا نــگاه جامــع و 
بلندمــدت و پرهیــز از قانونگــذاری بــرای هــر امــر جزیــی«، توجــه 
بــه سیاســتهای کلــِی اباغــی در قوانیــن را بــا اهمیــت خواندنــد و 
افزودنــد: وظیفــه مجلــس، قانونگــذاری بــر اســاس ایــن سیاســتها 
اســت نــه در تعــارض بــا آنهــا، البتــه بعضــی از سیاســتهای کلــی 
ماننــد سیاســتهای کلــی انتخابــات یا سیاســتهای کلــی قانونگذاری 
نیــاز بــه قانــون دارنــد کــه بــا وجــود گذشــت چنــد ســال از ابــاغ 

آنهــا هنــوز قوانیــن مربوطــه تصویــب نشــده اســت.

رهبــر انقــاب، پیشــنهاد طــرح از طــرف نماینــدگان را بخصوص 
در مــواردی کــه خــأ و نیــاز کشــور اســت امــا دولــت دربــاره آنهــا 
الیحــه نــداده اســت، جــزو حقــوق و وظایــف مجلــس خواندنــد و 

گفتنــد: البتــه شــنیدم کــه در ایــن مجلــس تعــداد طرح هــا بیــش 
از مجالــس قبلــی اســت کــه ایــن کار چنــدان مناســب نیســت و 
کار کارشناســی و اجــرای آنهــا دچــار مشــکل می شــود و بــا اجــرا 

ــوث می شــود. ــون، مســئولیت ها ل نشــدن قان

ــا تشــکیل مجالــس جدیــد،  ایشــان در ایــن زمینــه افزودنــد: ب
طرح هــای در جریــان بررســِی مجلــس قبــل کــه وقــت و زحمــت 
ــن  ــه ای ــود ک ــته می ش ــار گذاش ــده، کن ــا ش ــرف آنه ــادی ص زی

ــه اصــاح دارد. ــاز ب مســئله نی

ــاختار  ــه ای »اصــاح س ــت اهلل خامن ــر حضــرت آی ــه دیگ توصی
ــوز اصــاح  ــط بودجــه هن ــد: ترکیــب غل ــود کــه گفتن بودجــه« ب
ــا  ــت ام ــت اس ــتر دول ــوع بیش ــن موض ــب ای ــه مخاط ــده ک نش
در مجلــس نیــز نبایــد بــا افزایــش هزینه هــا بــدون تعییــن 
ــه  ــه ک ــری بودج ــه کس ــق، ب ــل تحق ــی و قاب ــای واقع درآمده

ــود. ــه ش ــت، اضاف ــادی اس ــکات اقتص ــث مش ام الخبائ

ایشــان بــا تأکیــد بــر »تقویــت بنیــه کارشناســی مجلــس چــه 
ــه  ــی«، ب ــیون های تخصص ــه در کمیس ــها و چ ــز پژوهش در مرک
ــن  ــد: در ای ــد و گفتن ــاره کردن ــعه اش ــم توس ــه هفت ــن برنام تدوی
ــه  ــود بلک ــا ش ــی اکتف ــه کلی گوی ــد ب ــاله نبای ــای پنج س برنامه ه
ــرای  ــه، راه را ب ــئله محور برنام ــگارش مس ــا ن ــس ب ــت و مجل دول

ــد. ــن کنن ــور روش ــت اندرکاران کش دس

ــا بیــان چنــد نمونــه از مســائلی کــه  رهبــر انقــاب اســامی ب

ــد: در  ــرد، افزودن ــرار بگی ــه ق ــورد توج ــم م ــه هفت ــد در برنام بای
برنامــه هفتــم بــرای مســائلی ماننــد کشــاورزی، یــا مســئله معــدن 
ــتحصال  ــا اس ــا ب ــت نخورده ی ــور در آن دس ــای کش ــه ظرفیته ک
ــرد  ــه راهب ــت ک ــئله صنع ــا مس ــت، و ی ــزوده اس ــدون ارزش اف ب
ــی و  ــورت علم ــه ص ــت، ب ــوم اس ــش نامعل ــن بخ ــور در ای کش
مســئله محور ســند و برنامــه نوشــته شــود. البتــه امکانــات کشــور 

ــه شــود. ــز در نظــر گرفت ــش ســرزمینی نی و موضــوع آمای

ایشــان در توصیــه بعــدی، »توجــه بــه ابعــاد رســانه ای مصوبــات 
و اقدامــات مجلــس و توضیــح آنهــا بــرای مــردم« را مــورد تأکیــد 
قــرار دادنــد و گفتنــد: توضیــح درســت نــدادن بــه مــردم، موجــب 
می شــود فرصــت فضاســازی و هیاهــو علیــه قانــون ایجــاد شــود و 

شــما از تصویــب آن پشــیمان شــوید.

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تمجیــد از چابکــی و گزارشــهای 
به موقــع دیــوان محاســبات در چنــد ســال اخیــر، افزودنــد: اخیــراً 
دیــوان محاســبات بررســی بودجــه بعضــی از شــرکت های دولتــی 
ــه همــه شــرکت های دولتــی  را نیــز آغــاز کــرده کــه اگــر آن را ب

تعمیــم دهیــد از جملــه امتیــازات ایــن مجلــس خواهــد بــود.

رهبــر انقــاب بــا اشــاره بــه توصیــه ســابق خود بــه نماینــدگان 
ــد:  ــان کردن ــات خاطرنش ــت در انتصاب ــز از دخال ــر پرهی ــی ب مبن
ــه  ــن توصی ــدگان از ای ــی از نماین ــد بعض ــس گفتن ــس مجل رئی
ــود  ــت خ ــه مصلح ــه ب ــن توصی ــه ای ــده اند، در حالی ک ــور ش دلخ
شــما اســت چــرا کــه اگــر در یــک منطقــه بــا پیشــنهاد یــا فشــار 
یــک نماینــده، مســئولی منصــوب شــود امــا عملکــرد او مطلــوب 
ــد از چــه کســی بازخواســت شــود. نباشــد، مشــخص نیســت بای

ایشــان در ایــن زمینــه افزودنــد: یکــی از مســائل مهــم در قانون 
اساســی بحــث تفکیــک قــوا اســت و هــر کســی بایــد بــه وظایــف 
ــه  ــز توصی ــا نی ــه دولتی ه ــواره ب ــه هم ــد، البت ــل کن ــود عم خ

ــد. ــتفاده کنن ــدگان اس ــرات نماین ــورت و نظ ــم از مش کرده ای

ــظ  ــت حف ــر اهمی ــد ب ــا تأکی ــه ای ب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
آبــروی افــراد و پرهیــز از بیــان مطالــب اثبات نشــده از تریبــون پــر 
ــد: هــر چــه مســئولیت بیشــتر می شــود،  اهمیــت مجلــس، گفتن
عبــادت و تضــرع انســان بــه درگاه خداونــد متعــال و شــفیع قــرار 

ــه درگاه الهــی بایــد بیشــتر باشــد. دادن ائمــه هــدی ب

ــوار و  ــام بزرگ ــر ام ــر ارواح مطه ــا درود ب ــان ب ــان در پای ایش
ــاد  ــهید صی ــاد ش ــدس، ی ــاع مق ــامی و دف ــاب اس ــهیدان انق ش
ــه  ــتی ب ــات تروریس ــک عملی ــل در ی ــه روز قب ــه س ــی را ک خدای

ــتند. ــی داش ــید، گرام ــهادت رس ش

در ابتــدای ایــن دیــدار، آقــای دکتــر قالیبــاف رئیــس مجلــس 

شــورای اســامی، ضمــن تشــریح اقدامــات دو ســال اخیــر مجلــس 
ــی  ــرد اصل ــا« را راهب ــازی تحریم ه ــه خنثی س ــه ب ــم، »توج یازده
ایــن مجلــس خوانــد و گفــت: مجلــس درچارچــوب ایــن راهبــرد، 

بــه دنبــال تحقــق »بســته تحــول در قوانیــن اقتصــادی« اســت.

ــل  ــا ح ــان ب ــس همزم ــه مجل ــان اینک ــا بی ــس ب ــس مجل رئی
ــی  ــکات مقطع ــش مش ــرای کاه ــر ب ــر تدبی ــائل ب ــه ای مس ریش
ــی  ــه ارز ترجیح ــع یاران ــب بازتوزی ــد دارد، تصوی ــز تأکی ــردم نی م
ــات  ــروری را از اقدام ــای ض ــرای کااله ــرگ ب ــورت کاالب ــه ص ب

ــمرد. ــوص برش ــن خص ــدگان در ای نماین

تشــریح اقدامــات قانونــی در جهــت تســهیل صــدور مجوزهــای 
ــای  ــر خانه ه ــات ب ــه مالی ــن در زمین ــب قوانی کســب و کار، تصوی
خالــی، حمایــت از دانش بنیان هــا، شــفافیت، واردات خــودرو، 
بــه  اولویت بخشــی  از خانــواده و جوانــی جمعیــت،  حمایــت 
ــات،  مناطــق محــروم و مناطــق حاشیه نشــین در بودجــه و مصوب
پیگیــری بهبــود مشــکات ســربازان از دیگــر محورهــای گــزارش 

ــود. ــدار ب ــن دی ــاف در ای ــای قالیب آق

 بخش هایی از بیانات رهبر انقاب در این دیدار:
* فتــح خرمشــهر درواقــع تغییــر یــک معادلــه ی تلــخ بــه یــک 
ــاال  ــرد. ح ــدا ک ــات پی ــران نج ــت ای ــود؛ مل ــیرین ب ــه ی ش معادل
خیلــی از مــردم شــاید اطاعــات زیــادی از وضــع جنــگ نداشــتند 
ــی و  ــی و تلخ ــم در نگران ــتند دائ ــاع داش ــه اط ــی ک ــا آنهای ام

ــد. ــی میکردن عســرت زندگ

ــهر و آن  ــح خرمش ــود؟ فت ــه ب ــی از چ ــی ناش ــات مل ــن نج ای
حــوادث قبــل مولــود چــه عاملــی بــود؟ جهــاد، از خودگذشــتگی، 
ــکاری  ــای ابت ــا و راه ه ــال کاره ــل، دنب ــکار عم ــخ، ابت ــزم راس ع
گشــتن. روح همــه ی اینهــا هــم اخــاص هلل و تــوکل علــی اهلل بــود؛ 

ــوکل کــردن. ــه خــدای متعــال ت ــرای خــدا کار کــردن و ب ب
ــه و آن  ــوص آن بره ــن مخص ــم ای ــم بگوی ــن میخواه ــاال م ح
حادثــه نبــود و در همــه ی حــوادث گوناگــون کشــور کــه شــماها 
بــا آن مواجهیــد ماننــد مســائل داخلــی، خارجــی، مســائل 
ســخت افزاری و مســائل نرم افــزاری، میتــوان پیــروز شــد بــه 
کمــک همیــن چنــد عامــل: مجاهــدت در راه خــدا و عمــل 
جهــادی، اخــاص هلل، عــزم راســخ، ابتــکار عمــل و امثــال اینهــا.

* مــا گفتیــم مجلــس انقابــی! یــک عــده ای خوششــان نیامــد. 
ــان  ــا خوشش ــاال بعضی ه ــم ح ــت را گفتی ــا حقیق ــی م ــب ول خ
ــت  ــدارد؛ حقیق ــی ن ــد، عیب ــان نمی آی ــا خوشش ــد، بعضی ه می آی
ــکیل  ــاب تش ــعارهای انق ــا ش ــس ب ــن مجل ــه ای ــود ک ــن ب همی
ــه  ــد ک ــاب کردن ــی را انتخ ــد گزینه های ــگاه کردن ــردم ن ــد. م ش
حــرف  حرفشــان  شعارشــان،  جهت گیری شــان،  حرکتشــان، 

ــود. ــاب ب انق
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شــعارهای انقــاب به نفــع کشــور اســت، برخــاف کســانی کــه 
میخواهنــد وانمــود کننــد کــه آقــا انقــاب دردســِر بــرای کشــور 
اســت، نــه بعکــس انقــاب و شــعارهای انقابــی و آرمانهــای 
انقابــی -کــه البتــه هنــوز بــه آرمانهــا نرســیدیم هنــوز امــا- توجــه 
ــان  ــا دوای درم ــن آرمانه ــه ســمت ای ــن ب ــا و رفت ــن آرمانه ــه ای ب

دردهــای کشــور اســت؛ دردســر نیســت، رفــع دردســر اســت.

البتــه یــک نکتــه ی اساســی ای انقابــی مانــدن اســت. بــرادران 
ــز! بنــده االن کامــًا جلــوی چشــمم اســت،  ــز! خواهــران عزی عزی
ــورای  ــو ش ــده عض ــه بن ــًا ک ــال 58 مث ــه س ــد ک ــانی بودن کس
انقــاب بــودم، آن وقــت آنهــا -هنــوز رئیس جمهــور هــم نبــودم- 
می آمدنــد پیــش مــا می نشســتند، -مــا کــه حــاال خودمــان جــزو 
بچه هــای انقــاب بودیــم وبــا ســوابق مبارزاتــی- حــاال مثــًا فــان 
ــره  ــا چشــممان خی ــه م ــد، داغ، آتشــین ک ــد تن ــی میزدن حرفهای
ــی  ــدر یعن ــا این ق ــر، اینه ــتند دیگ ــه هس ــا ک ــه اینه ــد ک میمان
ــد  ــب بع ــی، خ ــوپر انقاب ــا س ــی مابه ــر فرنگ ــه تعبی ــاح ب باصط
برگشــتند همانهــا، انقابــی نماندنــد، همــان افــراد بــا آن شــیوه ی 
ــگاه نتوانســتند خــط را ادامــه بدهنــد  ــا آن شــیوه ی ن برخــورد، ب
ــی  ــودن و گرایــش انقاب ــی ب ــد. مشــکل تر از انقاب طاقــت نیاوردن
ــدن اســت، چــه فــرد، چــه جمــع، چــه کل  ــی مان داشــتن، انقاب

مجلــس باشــد.

ــی  ــوده، ناهماهنگ ــی ب ــور ناهماهنگ ــکات کش ــی از مش * یک
ــه ی ســه قــوه. حــاال گاهــی مســئوالن  مســئوالن ســه قــوه و بدن
هــم باهــم رفیق انــد می نشــینند دور هــم و توافــق میکننــد، بدنــه 
ــور.  ــد در اداره ی کش ــاد میکن ــکال ایج ــن اش ــد، ای ــق نمیکن تواف
ــد  ــت. بای ــا اس ــادی م ــالهای متم ــه ی س ــک تجرب ــر ی ــن دیگ ای
همــکاری صمیمانــه وجــود داشــته باشــد. گروکشــی نبایــد وجــود 
ــد.  ــته باش ــود داش ــد وج ــا نبای ــه ی بی معن ــد، معارض ــته باش داش
ــران  ــا دیگ ــی ب ــتگاه قضای ــا دس ــت ب ــا دول ــه ب ــکاری صمیمان هم
ــد  ــکاری کنن ــروکار دارد هم ــوی س ــه نح ــه ب ــی ک ــاال هرکس ح
ــه  ــر چنانچ ــه اگ ــور، البت ــت کش ــای درس ــرفت کاره ــرای پیش ب
خطایــی در آن طــرف آدم مشــاهده میکنــد، بایــد صریــح آن خطــا 
را متذکــر بشــود. امــا آنجایــی کــه واقعــا جــای همــکاری اســت، 

ــد. همــکاری کن
* در مســائل کشــور، مســائل اصلــی وجــود دارد مســائل فرعــی 
وجــود دارد. تــا وقتــی مســائل اصلــی پیــش پــای مــا اســت، نوبــت 
ــن در  ــی رفت ــائل فرع ــراغ مس ــد. س ــی نمیرس ــائل فرع ــه مس ب
حالیکــه مــا مســائل اصلــی جلــوی چشــم داریــم ،جایــز نیســت، 
ــات را  ــائل و موضوع ــید. مس ــی باش ــکات اساس ــل مش ــال ح دنب

اصلــی و فرعــی کنیــد.
* یــک توصیــه ی دیگــر مــا مســئله ی تبییــن رســانه ای اســت، 
حــاال شــما میگوییــد رســانه ی ملــی، خیلــی خــب رســانه ی ملــی 
ــد، گاهــی هــم ممکــن اســت  ــه ای دارد، گاهــی میکن ــک وظیف ی
ــی  ــک قانون ــما ی ــد. ش ــه داری ــم وظیف ــما ه ــود ش ــا خ ــد، ام نکن

تنظیــم میکنیــد، روی آن کار میکنیــد، مطالعــه میکنیــد، بــا 
ــح  ــردم توضی ــه م ــا ب ــد، ام ــب میکنی ــو تصوی ــروصدا و هیاه س
نمیدهیــد ایــن قانــون چیســت و چــرا تصویــب شــده. خــب وقتــی 
توضیــح نمیدهیــد، یــک عــده ای فرصــت پیــدا میکننــد علیــه آن 
قانــون بنــا کننــد جوســازی و هیاهــو کــردن تــا شــما را از تصویــب 

ــون پشــیمان میکننــد. ایــن قان
بنابرایــن تبییــن رســانه ای قوانیــن هــم یکــی از کارهایــی اســت 

کــه خــود شــما یعنــی مجلــس بایســتی انجــام بدهــد.

ــب  ــت، مراق ــراد اس ــروی اف ــئله ی آب ــم مس ــئله ه ــک مس * ی
آبــروی افــراد باشــید. گاهــی اوقــات انســان میبینــد، فــرض کنیــد 
ــوی  ــه بلندگ ــس ک ــی در مجل ــک نطق ــی، در ی ــک صحبت در ی
ــای  ــم فض ــی و نمیدان ــگاه اینترنت ــان پای ــاً  ف ــا مث ــس ب مجل
ــت، از  ــئول اس ــم مس ــز مه ــک مرک ــا ی ــرق دارد، اینج ــازی ف مج
ــه یــک کســی یــک چیــزی  ایــن بلندگــو گاهــی اوقــات راجــع ب
گفتــه میشــود کــه تحقیــق نشــده اســت. خــب ایــن وزر و وبالــش 
ــه  ــان ک ــرای خودت ــت شــد ب ــد ثاب ــر بع ــاک شــدنی نیســت. اگ پ
ــن حــرف- چه جــوری  ــد ای ــرض کنی ــًا ف ــوده -مث ــن خــاف ب ای
میخواهــد آدم جبــران کنــد؟ خیلــی مشــکل اســت. یعنــی حــاال 
البتــه ممکــن هســت جبرانــش، امــا بســیار مشــکل اســت مراقــب 

ــرد. ــن انجــام نگی باشــید ای

ــاف  ــای قالیب ــه آق ــم، البت ــم بکن ــد ه ــفارش مؤک ــک س * ی
ــن  ــد کــه »شــما یکــی از ای ــه مــن گفتن ــم، ب حــاال کــه می آمدی
ــا  ــا و اینه ــورد انتصابه ــدگان درم ــه نماین ــه اینک ــع ب ــالها راج س
ــا  ــکاران م ــی از هم ــد، بعض ــزی گفتی ــک چی ــد ی ــت کنن دخال
ــم  ــه اصــًا نمیخواه ــی شــما را ک ــده ناراحت ناراحــت شــدند«؛ بن
ــت  ــت دارم، مصلح ــی دوس ــم خیل ــما را ه ــا ش ــندم، ام و نمی پس

ــات! ــد در انتصاب ــت کنی ــد دخال ــاً نبای ــم؛ واقع ــما را میخواه ش

ــرکل،  ــان مدی ــه ف ــع ب ــد راج ــرض کنی ــه ف ــی ک ــما وقت ش
راجــع بــه فــان فرمانــدار و حتــی راجــع بــه اســتاندار چــه مثــًا 
ــاً مثــًا خدایــی  بــه آن وزیــر مربــوط پیشــنهاد میکنیــد یــا احیان
ناکــرده فشــار وارد میکنیــد ایــن موجــب میشــود کــه اگــر چنانچه 
آن مأمــور بــد عمــل کــرد، آدم ندانــد یقــه ی چــه کســی را بایــد 
گرفــت، نــه مــردم بداننــد، نــه دســتگاه قضایــی بدانــد، یقــه ی آن 
ــن  ــه ی ای ــتید؟ یق ــن را گذاش ــرا ای ــه چ ــت ک ــد گرف ــر را بای وزی

ــد گرفــت کــه چــرا فشــار آورده؟ ــده را بای نماین

چــرا ایــن کار را بکنیــد؟ یکــی از مســائل مهــم قانــون اساســی 
همیــن مســئله ی تفکیــک قــوا اســت یعنــی شــما بگذاریــد او کار 
خــودش را بکنــد، شــما کار خودتــان را بکنیــد، البتــه مــن توصیه ام 
بــه دولتی هــا هــم ایــن بــوده همیشــه قبــًا هــم همیشــه توصیــه 
کــردم حــاال هــم توصیــه میکنــم از نظــرات نماینــدگان اســتفاده 

. کنند

کار با نیت خالِص خدایی

کار زیاد همراه با 
آرامش و عقالنیت 

امانتداری

اولوّیت دادن به مسائل کلیدی

مردمی بودن

 انقالبی ماندن

کارآمد بودن

 پاسداری از اسالم و 
دستاوردهای انقالب

 تالش برای رسیدن به 
پست های اجرائی ممنوع!

سوء استفاده نکردن 
ازتوانایی های قانونی

جدی گرفتن کاِر کارشناسی

همکاری با دیگر دست اندرکاران 
مدیرّیت کشور

ارتقاِی سطح کیفی قوانین

دوری از عوام زدگی

ساده زیستی

 اجتناب جّدی از تبعیض و فساد

پایبندی به قانون اساسی

 پرهیز از ورود در مسائل 
اجرائی و تعیین مدیران

دقــت در اســتفاده از تریبــون 

مسئولّیت پذیری

مــروری بــر 2۰ توصیــه مهــم رهبــر انقــالب بــه نماینــدگان انقالبی 
ــس یازدهم مجل
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 قالیباف:
توجه به خنثی سازی تحریم ها راهبرد اصلی مجلس یازدهم است

محمــد باقــر قالیبــاف رئیــس مجلــس شــورای اســامی پیــش 
از ظهــر امــروز در دیــدار نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بــا 
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب اســامی طــی 
ســخنان کوتاهــی در ابتــدای ایــن دیــدار، ضمــن تشــریح اقدامات 
دو ســال اخیــر مجلــس یازدهــم، »توجــه بــه خنثی ســازی 
ــت:  ــد و گف ــس خوان ــن مجل ــی ای ــرد اصل ــا« را راهب تحریم ه
ــق »بســته  ــال تحق ــه دنب ــرد، ب ــن راهب ــس درچارچــوب ای مجل

ــن اقتصــادی« اســت. تحــول در قوانی

ــن  ــا ای ــه م ــان اینکــه خــدا را شــاکریم کــه ب ــا بی ــاف ب قالیب
نعمــت را داد کــه بتوانیــم بــه صــورت حضــوری در محضــر شــما 
ــوان چــراغ  ــه عن ــی را ب شــرفیات شــویم و رهنمودهــای جنابعال
ــه  ــب ب ــت: اینجان ــم گف ــرار دهی ــود ق ــم خ ــش چش ــی، پی راه
نمایندگــی از همکارانــم، از تأییــدات چندبــاره حضرتعالــی تشــکر 
ــا ســبب  ــه تنه ــا، ن ــن حمایت ه ــه ای ــم ک ــد می کن کــرده و تأکی
نادیــده گرفتــن اشــکاالت مان نمی شــود، بلکــه بــاور داریــم 
ــنگین تر و  ــردم س ــه م ــت ب ــئولیت مان را در خدم ــار مس ــه ب ک

ــد. ــخ تر می کن ــتر راس ــاش بیش ــرای ت ــان را ب عزم م

وی افــزود: کارنامــه دوســاله مجلــس یازدهــم نشــان می دهــد، 
ــاج  ــن، آم ــب گرفت ــی لق ــل انقاب ــه دلی ــه ب ــس ک ــن مجل ای
ــرح  ــق ش ــروز مطاب ــا ام ــت ت ــرار گرف ــترده ق ــای گس تخریب ه
اختیــارات و وظایــف خــود توانســته اســت، اقدامــات بزرگــی کــه 

ــه ســرانجام  ــود را ب ــده ب ــن مان ــه زمی ــا، ســال ها ب برخــی از آنه
برســاند.

قالیبــاف راهبــرد اصلــی مجلــس یازدهــم را توجــه بــه 
خنثی ســازی تحریم هــا بــا تمرکــز بــر تصویــب قوانیــن و 
ــائل  ــاختاری و مس ــکات س ــد مش ــه بتوان ــت ک ــی دانس احکام
عمومــی مــردم را بــه صــورت اصولــی حــل کنــد و اظهــار داشــت: 
ــاد  ــته اقتص ــن بس ــر گرفت ــا در نظ ــس ب ــه، مجل ــن زمین در ای
ــه بســته »تحــول  ــل و ب ــان، تکمی ــا گذشــت زم ــه ب ــی ک مردم
در قوانیــن اقتصــادی« تبدیــل شــد، نقشــه راه خــود را تعییــن و 
تــاش کــرد بــر اســاس اولویت هــا و متناســب بــا شــرایط زمــان، 

ــد. ــری کن ــق آن را پیگی تحق

رئیــس نهــاد قانونگــذاری کشــورمان در ادامــه تصریــح کــرد: 
ــو  ــرای لغ ــردی ب ــدام راهب ــون اق ــم، قان ــع تحری ــوع رف در موض
ــی از  ــم در یک ــس یازده ــر مجل ــی موث ــش آفرین ــا، نق تحریم ه
ــود کــه قفل هــای  ــن چالش هــای 2 دهــه اخیــر نظــام ب مهمتری
صنعــت هســته ای را بــاز کــرد و جهــت یک طرفــه بــازی را 
ــرای  ــا دســت مذاکــره کننــدگان را ب تغییــر داد و ســبب شــد ت
ــان نشــان داد  ــد و گــذر زم ــاز کن ــق خــوب، ب ــه تواف رســیدن ب
کــه هرآنچــه در مذاکــرات بــه عنــوان ظرفیت هــای امتیازگیــری 
توســط تیــم مذاکــره کننــده هســته ای بــه کار گرفتــه می شــود، 

ــون اســت. ــا نتایــج اجرایــی شــدن ایــن قان عمدت

ــر ایــن اعتقــاد  ــادآور شــد: مجلــس ب ــر همیــن اســاس ی وی ب
ــرای  ــی ب ــرد اصل ــا، راهب ــد خنثــی ســازی تحریم ه اســت کــه بای
ــس  ــی مجل ــت اصل ــل هّم ــن دلی ــه همی اقتصــاد کشــور باشــد، ب

ــه ایــن امــر مهــم اســت. توجــه ب
قالیبــاف در ادامــه بــا تأکیــد بــر اینکــه اصــاح ســاختار بودجــه 
ــوده اســت، اظهــار داشــت:  مهمتریــن دغدغــه مجلــس یازدهــم ب
بــرای نیــل بــه ایــن مهــم، تــاش زیــادی صــورت گرفتــه و نتایجی 
ــه دلیــل ضــرورت قانونــی،  نیــز حاصــل شــده اســت کــه البتــه ب
ــه  ــا تجربه هــای ب ــه همــکاری دولت هــا دارد و امیدواریــم ب نیــاز ب
دســت آمــده در مجلــس و اســتقرار دولــت ســیزدهم، ســال آینــده 

بتــوان تحــول در ســاختار بودجــه را شــتاب بیشــتری بخشــید.

ــکام  ــب اح ــه تصوی ــاره ب ــا اش ــه ب ــه در ادام ــوه مقنن ــس ق رئی
ــراز  ــم، اب ــس یازده ــه در مجل ــاختاری بودج ــاح س ــات اص الزام
ــه  ــه نتیج ــده ک ــی ش ــه اقدامات ــزم ب ــت در آن مل ــت: دول داش
آن انضبــاط بخشــی بــه فراینــد بودجه ریــزی، شــفاف شــدن 
پرداخت هــا، پایــداری منابــع، پیشــگیری از انحــراف بودجــه، 
ــر  ــرل ب ــارت و کنت ــز نظ ــز و نی ــت خی ــای ران ــش گلوگاه ه کاه
ــه اینکــه همــه پرداخت هــای  مصــارف را فراهــم می کنــد؛ از جمل
بودجــه بایــد پــس از ایجــاد شناســه و صرفــاً بــرای ذی نفــع نهایــی 
انجــام شــود و نیــز هرگونــه پرداخــت وجــه بابــت انعقــاد و اجــرای 
معامــات بــزرگ و متوســط دســتگاه ها، بایــد در ســامانه تــدارکات 

ــت شــود. ــت ثب الکترونیکــی دول

ــا بیــان اینکــه ســال اول، در مهمتریــن مســاله  وی در ادامــه ب
ــم  ــراز بودجــه، علیرغ ــی کاهــش کســری ت اصــاح ســاختار، یعن
ــری  ــیخته کس ــام گس ــش لج ــازه افزای ــت، اج ــت وق ــر دول نظ
ــا اینکــه  ــز، ب ــرد: در ســال 1401 نی ــار ک ــم، اظه بودجــه را ندادی
اجــازه برداشــت بیشــتر از صنــدوق توســعه ملــی داده نشــد، تاش 

ــد. ــدا نکن ــرازی بودجــه افزایــش پی ــم نات کردی

ــی شــرکت ملــی نفــت  قالیبــاف ادامــه داد: اصــاح رابطــه مال
ــرای وزارت نفــت،  ــد ب ــف جدی ــب وظای ــا تصوی ــت، ب ــران و دول ای
مشــمول کــردن نظــارت دیــوان محاســبات بــه شــرکت های 
ــزام  ــا ال ــی ب ــرکت های دولت ــی ش ــرد مال ــفافیت عملک ــی، ش دولت
ــات  ــدال، از اتفاق ــی در ســامانه ُک ــای مال ــت صورت ه ــه ثب ــا ب آنه

ــم اصــاح ســاختاری بودجــه اســت. مه

ــادآوری ایــن  ــا ی رئیــس مجلــس شــورای اســامی در ادامــه ب
ــی  ــت، کار اصل ــوزه معیش ــم در ح ــس یازده ــه مجل ــب ک مطل
ــوان  ــد، عن ــورم می دان ــرل ت ــتغال زایی، کنت ــار اش ــود را در کن خ
ــش  ــری از افزای ــه جلوگی ــم، ب ــن مه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــرد: ب ک
نقدینگــی و برطــرف کــردن ناترازی هــای بودجــه، بانک هــا و 
انــرژی، معتقــد بــوده و در عیــن حــال بــر ایــن بــاور هســتیم کــه 
همزمــان بــا حــل ریشــه ای مســائل، بایــد بــرای مشــکات مقطعــی 
ــه  ــس در بودج ــل مجل ــن دلی ــه همی ــرد، ب ــر ک ــم تدبی ــردم ه م

1401 تصویــب کــرد کــه یارانــه ارز ترجیحــی بعــد از آمــاده شــدن 
زیرســاخت های الزم و ارائــه کاالبــرگ الکترونیــک بــرای کاالهــای 
ــه  ــه قیمت هــای شــهریورماه ســال 1400، ب ضــروری معیشــتی ب

ــه صــورت هدفمنــد داده شــود. مصــرف کننــده نهایــی ب
وی ادامــه داد: ان شــاءاهلل همانطــور کــه رئیــس جمهــور 
ــت محتــرم  ــا تــاش شــبانه روزی دول محتــرم تأکیــد داشــتند، ب
بــرای اجــرای ایــن قانــون، در اســرع وقــت، مــردم از یــک آرامــش 
ــروری  ــای ض ــرای کااله ــد و ب ــد ش ــوردار خواهن ــتی برخ معیش

ــود. ــد ب ــران نخواهن ــا نگ ــتی، از گرانی ه معیش

ــن  ــول قوانی ــته تح ــه در بس ــان اینک ــا بی ــه ب ــاف در ادام قالیب
اقتصــادی کشــور، تصویــب برخــی قوانیــن پایــه ای ضــروری 
ــه  ــون گــذاری آنهــا ب ــه دالیــل مختلــف، قان اســت کــه ســال ها ب
ــه  ــم ب ــرد: الزم می دان ــان ک ــت، خاطرنش ــیده اس ــرانجام نرس س
حضرتعالــی کــه در یــک براینــد کلــی، از انقابــی بــودن مجلــس 
ــه  ــن ک ــن قوانی ــب ای ــه تصوی ــم ک ــزارش ده ــد، گ ــاع فرمودی دف
ــت،  ــدن اس ــی ش ــیر نهای ــی در مس ــی و برخ ــا نهای ــی از آنه برخ
ــدام از  ــم اســت. هرک ــس یازده ــودن مجل ــی ب ــر انقاب ــدی ب تأیی
ایــن قوانیــن از آنچنــان اهمیتــی برخــوردار اســت کــه شــاید هــر 
ــت،  ــود داش ــه خ ــا را در کارنام ــی از آنه ــط یک ــر فق ــی اگ مجلس

ــت. ــد می دانس ــود را کارآم خ

رئیــس قــوه مقننــه در ادامــه تصریــح کــرد: مجلــس بــا تصویب 
اصــاح مــواد 1 و 7 قانــون اجــرای سیاســت های کلــی اصــل 44، 
بــرای الــزام دســتگاه ها در اتصــال بــه پنجــره واحــد صــدور مجــوز 
کســب و کار، گام اول را برداشــت و ایــن اقــدام، بــا قانــون تســهیل 
صــدور مجوزهــای کســب و کار تکمیــل شــد کــه تحولــی در نحــوه 

صــدور آنهــا ایجــاد می کنــد.

ــتن  ــرای شکس ــذاری الزم ب ــل گ ــون، ری ــن قان ــزود: ای وی اف
انحصــارات شــغلی و حلقه هــای بســته صنفــی و همچنیــن پایــان 
ــی  ــای طای ــغلی و امضاه ــای ش ــک رانت ه ــه دوران تاری دادن ب
ــری  ــزار نف ــا ه ــک صده ــه کم ــون ب ــن قان ــد. ای ــم می کن را فراه
خواهــد آمــد کــه در شــغل های کوچــک و بــزرگ، صنعتــی، 
ــد. ــت دارن ــکان فعالی ــا ام ــاغل هســتند ی ــی، ش ــی و خانگ خدمات

قالیبــاف همچنیــن اظهــار داشــت: در صــورت اجــرای مناســب 
ایــن قانــون، مســیر صــدور مجــوز معکــوس خواهــد شــد و دیگــر 
بــرای گرفتــن جــواز یــک کســب و کار ســاده، نیــازی بــه کفــش 
ــف  ــای ادارات مختل ــن از پله ه ــن رفت ــاال و پایی ــرای ب ــن ب آهنی
ــه امضــای یــک مدیــر دولتــی  نیســت و سرنوشــت یــک جــوان ب
منــوط نخواهــد بــود و بــه جــای اینکــه متقاضیــان دنبــال دولــت 
باشــند، دولــت اســت کــه بایــد خــود را بــا متقاضــی کســب و کار 

همــراه کنــد.

ــح داد:  ــه توضی ــورمان در ادام ــذاری کش ــاد قانونگ ــس نه رئی
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ــا ثبــت کــردن درخواســت  ــان ب ــون، متقاضی ــن قان ــر اســاس ای ب
خــود، در کســب و کارهــای ثبــت محــور بافاصلــه صاحــب مجــوز 
می شــوند و یــا در کســب و کارهــای تأییــد محــور، حداکثــر 
ــد  ــود را خواهن ــخ خ ــتگاه های مســئول، پاس ــاه از دس ــرف 3 م ظ
ــوز  ــب مج ــودکار، صاح ــکل خ ــه ش ــورت ب ــر اینص ــت. در غی گرف
ــون،  ــن قان ــی شــدن ای ــی می شــود اجرای ــد شــد. پیش بین خواهن
هــم در ایجــاد شــغل و هــم در رســمی شــدن اشــتغال های ناقــص 
و شــغل های خانگــی تأثیــر زیــادی داشــته باشــد و رتبــه کســب 

ــه ســرعت، بهبــود بخشــد. ــران را ب و کار ای

وی افــزود: از دیگــر قوانیــن بســیار مهمــی کــه کلیــات آن بــه 
تصویــب رســیده، طــرح مدیریــت تعــارض منافــع اســت. همانطــور 
کــه مســتحضرید، ایــن موضــوع از الزامــات تبدیــل شــدن بــه یــک 
ــه  ــاختاری زمین ــورت س ــه بص ــرا ک ــت، چ ــرفته اس ــه پیش جامع
ــه شــدت کاهــش می دهــد. ــت صاحبــان قــدرت را ب فســاد و ران

ــر  ــرمایه را از دیگ ــدی س ــر عای ــات ب ــن، مالی ــاف همچنی قالیب
ــیده  ــب رس ــه تصوی ــات آن ب ــه کلی ــرد ک ــوان ک ــی عن طرح های
ــه قــدری مهــم اســت کــه در  اســت و ادامــه داد: ایــن موضــوع ب
ــتحکم  ــون مس ــک قان ــه ی ــل ب ــرفته، تبدی ــورهای پیش ــر کش اکث
شــده اســت، درحالــی کــه تاکنــون در مجالــس ایــران بــه تصویــب 
نرســیده بــود چــرا کــه منافــع بســیاری از دالالن و ســوداگرانی کــه 
بــدون هیــچ فعالیــت اقتصــادی مولــد، درآمدهــای نجومــی کســب 
ــون  ــن قان ــدن ای ــی ش ــدازد. نهای ــر می ان ــه خط ــد را، ب می کنن
ــی در  ــوداگری و دالل ــرل س ــرای کنت ــری ب ــک مؤث ــد کم می توان
ــای  ــد و فعالیت ه ــته باش ــکن داش ــکه و مس ــای دالر و س بازاره

ــر کنــد. ــد را جــذاب ت اقتصــادی مول

ــورد  ــه م ــم ک ــوارد مه ــر م ــم از دیگ ــس یازده ــس مجل رئی
توجــه مجلــس بــود را طــرح تأمیــن امنیــت غذایــی کشــور و رفــع 
ــن  ــزود: ای ــوان کــرد و اف ــد محصــوالت کشــاورزی عن ــع تولی موان
ــت  ــخیص مصلح ــع تش ــدن در مجم ــی ش ــه نهای ــرح در مرحل ط
ــد،  ــار، ســاختار تولی ــن ب ــرای اولی ــن طــرح ب ــرار دارد. ای نظــام ق
ــد؛  ــه می کن ــاورزی را یکپارچ ــوالت کش ــادرات محص ــع و ص توزی
باالبــردن کیفیــت تولیــد محصــوالت کشــاورزی بــرای فــروش در 
بازارهــای جهانــی و توســعه آن بازارهــا، یکــی از اهــداف مهــم ایــن 
قانــون اســت کــه درصــورت اجــرای صحیــح، می توانــد تحولــی در 

کشــاورزی مــا ایجــاد کنــد.

وی ادامــه داد: البتــه مجلــس یازدهــم در حمایــت از کشــاورزی، 
تصمیمــات زیــادی گرفتــه اســت؛ از چنــد برابرکــردن قیمــت خرید 
ــا اعطــای  ــه ت ــرای واردات گرفت ــه جــای تخصیــص ارز ب ــدم ب گن
ــداران  بخشــودگی جریمه هــای تســهیات بانکــی کشــاورزان، دام
ــن  ــه تعیی ــه کمیت ــاورزان ب ــدگان کش ــت نماین ــایر و عضوی و عش
ــی  ــن، اعتباربخش ــوالت. همچنی ــی محص ــد تضمین ــت خری قیم
ــه  ــاورزی ب ــی کش ــاه و اراض ــرای دام، چ ــه چ ــه پروان ــی ب حقوق
تصویــب مجلــس رســید کــه باعــث هویــت بخشــی بــه کشــاورزان 
و تســهیل برخــی نیازهــای بانکــی و حقوقــی آن هــا شــده اســت.

ــد مســأله مســکن،  ــا بیــان اینکــه بی تردی قالیبــاف در ادامــه ب
از مهمتریــن مشــکات مــردم اســت، اظهــار داشــت: قانــون 
مالیــات بــر خانه هــای خالــی از مصوبــات مهمــی اســت کــه مقابلــه 
مؤثــر بــا احتــکار مســکن خواهــد کــرد و بــی عملــی دولــت قبــل، 
نتوانســت از ایــن ظرفیــت بــرای وارد کــردن بیــش از چنــد میلیون 
ــا  ــازار مســکن اســتفاده کنــد کــه امیدواریــم ب ــه ب ــه خالــی ب خان

جدیــت دولــت ســیزدهم، ایــن مســاله برطــرف شــود امــا قانــون 
ــی را در  ــذاری مردم ــرمایه گ ــکان س ــکن، ام ــد مس ــش تولی جه
ــاد  ــکن ایج ــوه مس ــد انب ــرای تولی ــی ب ــای دولت ــار حمایت ه کن
ــد  ــرای تولی ــت ســیزدهم ب ــه دول ــی برنام ــای قانون ــرده و نیازه ک

چنــد میلیــون مســکن را برطــرف کــرده اســت.

رئیــس قــوه مقننــه اقــدام دیگــر مجلــس را حمایــت از 
ــی  ــرد: زمان ــار ک ــوان و اظه ــان عن ــش بنی ــای دان ــب و کاره کس
ــت از  ــرد را حمای ــال، رویک ــذاری س ــام گ ــی در ن ــه حضرتعال ک
ــت  ــروع فعالی ــس از ش ــد، مجل ــن فرمودی ــا تعیی ــش بنیان ه دان
خــود و بعــد از ماه هــا بررســی کارشناســی، بــا همــکاری معاونــت 
علمــی ریاســت جمهــوری، قانــون حمایتــی الزم را تصویــب کــرده 
ــا در نظرگرفتــن بودجــه چنــد هــزار میلیــاردی  ــود همچنیــن ب ب
ســال جــاری، دولــت بــرای جهــش در ایــن حــوزه و بــه ســرانجام 
ــم  ــی و ه ــای قانون ــم حمایت ه ــی، ه ــه حضرتعال ــاندن مطالب رس

ــار دارد. ــی را در اختی ــه کاف بودج

ــوای  ــفافیت ق ــون ش ــب قان ــه تصوی ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
ــن  ــادآور شــد: ای ــن مهــم دیگــر اســت، ی ــه از قوانی ــه ک ســه گان
ــات،  ــات، امکان ــازی تصمیم ــفاف س ــا ش ــت ب ــاش اس ــم در ت مه
ــاختاری  ــورت س ــارات، به ص ــف و اختی ــی و وظای ــای مال صورت ه
ــروز تبعیــض و فســاد را کاهــش دهــد و از ایــن طریــق،  امــکان ب
ــن  ــه ای ــد. مســتحضرید ک کارآمدســازی ســاختاری را محقــق کن
قانــون از دغدغه هــای قدیمــی بســیاری از دلســوزان بــوده اســت و 
در صــورت نهایــی شــدن، می تــوان آن را نقطــه عطفــی در مبــارزه 

ــا فســاد دانســت. ســاختاری ب

ــت  ــره صنع ــردن گ ــه بازک ــان اینک ــا بی ــن ب ــاف همچنی قالیب
ــدگان  ــه نماین ــورد توج ــه م ــود ک ــائلی ب ــر مس ــودرو، از دیگ خ
ــت  ــرورت حمای ــرف، ض ــک ط ــت: از ی ــت، گف ــرار داش ــرم ق محت
از تولیــد داخــل برکســی پوشــیده نیســت و از طــرف دیگــر، ایــن 
حمایــت نبایــد منجــر بــه ایــن شــود کــه بــار ناکارآمدی هــای ایــن 
حــوزه را مــردم بــا خــودروی گــران و بی کیفیــت بــدوش بکشــند. 
مجلــس توانســت بــا عبــور از موانــع متعــدد و ســخت مخالفت هــا، 
قانونــی بــا شــرایط واقــع بینانــه را بــرای واردات خــودرو تصویــب 
ــه  ــوان ب کنــد کــه در صــورت اجــرای دقیــق و هوشــمندانه، می ت
ــن  ــه ای ــی اســت ک ــه بدیه ــرد البت ــدا ک ــم دســت پی ــن دو مه ای
ــاً آغــاز راه اســت  ــون حتــی در صــورت اجــرای مناســب، صرف قان
ــدام، الزم  ــع اق ــه جام ــودرو برنام ــت خ ــول در صنع ــرای تح و ب

اســت.

رئیــس نهــاد قانونگــذاری کشــورمان ادامــه داد: از دیگر مســائلی 
کــه مجلــس یازدهــم بــا جدیــت آن را دنبــال کــرد اولویت بخشــی 
بــه مناطــق محــروم بــود کــه ســال ها بــه انــدازه الزم مــورد توجــه 
قــرار نگرفتــه بودنــد. نظارت هــای میدانــی اینجانــب و نماینــدگان 
ــن  ــود کــه نشــان دهــد مجلــس در حــل ای ــه ای ب مجلــس مقدم

ــا در  ــه م ــت ک ــن اس ــم ای ــاق مه ــا اتف ــت ام ــدی اس ــکل، ج مش
بودجه هــای ســنواتی عــاوه بــر تعییــن معافیت هــای خــاص 
ماننــد هزینه هــای آب و بــرق ســاکنان مناطــق محــروم، اعتبــارات 

چنــد ده هــزار میلیــارد تومانــی نیــز بــرای آنهــا تعییــن کردیــم.

ــز  ــه یکــی از مراک ــن مســتحضرید ک ــرد: همچنی ــه ک وی اضاف
ــزرگ اســت کــه در  زندگــی اقشــار محــروم، حاشــیه شــهرهای ب
ــه  ــد و عمــده ایــن زمین هــا متعلــق ب آن اســکان غیررســمی دارن
دولــت اســت. از تصمیمــات انقابــی کــه مجلــس یازدهــم گرفــت، 
اجــازه واگــذاری مالکیــت اعیانــی ایــن ســکونت گاه ها بــه ســاکنان 
ــل  ــی در ح ــرا، انقاب ــورت اج ــت و در ص ــت اس ــط دول آن توس

ــد. ــاد می کن ــیه نشــینان ایج ریشــه ای مشــکات حاش

قالیبــاف ادامــه داد: بــا اجــرای ایــن حکــم قانونــی، عــاوه بــر 
افزایــش قابــل توجــه ارزش زمیــن، تحولــی اساســی در رســمیت 
ــات و تســهیات  ــرداری از خدم ــت بخشــی و بهــره ب یافتــن، هوی
دولتــی و بانکــی بــرای ایــن قشــر محــروم ایجــاد خواهــد شــد کــه 
ــه و  ــف جامع ــار ضعی ــاله اقش ــن س ــکات چندی ــع مش ــن رف ضم
ســاماندهی بافت هــای ناکارآمــد و فرســوده، امــکان صــدور پروانــه 
ــا را  ــن محدوده ه ــدار ای ــای ناپای ــازی بناه ــازی و نوس ــاوم س مق
ــی و  ــبکه های ارتباط ــض ش ــاد تعری ــکان ایج ــرده و ام ــم ک فراه
ــی و  ــای ایمن ــا را در راســتای ارتق ــن بافت ه دسترســی بیشــتر ای

ــد. ــم می کن ــی فراه ــت زندگ کیفی

رئیــس مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد: ایــن نکتــه مهــم 
را نیــز بایــد یــادآور شــد کــه مجلــس یازدهــم در دیگــر مســائل 
ــون  ــب قان ــز ورود جــدی داشــته اســت. تصوی مهــم اجتماعــی نی
رتبــه بنــدی معلمــان پــس از یــک دهــه و تأمیــن نیازهــای مالــی 
همســان ســازی بازنشســتگان از مــواردی اســت کــه در ایــن حــوزه 

ــرد. ــاره ک ــه آن اش ــوان ب می ت

ــواده و  ــت از خان ــون حمای ــب قان ــن تصوی ــزود: همچنی وی اف
جوانــی جمعیــت از تصمیمــات مهمــی بــود کــه مجلــس یازدهــم 
گرفــت و در آن، احــکام مؤثــری در حمایــت از خانــواده و افزایــش 
ــاط  ــن اســت نق ــی ممک ــر قانون ــه شــد. گرچــه ه ــت گرفت جمعی
ــار مثبــت و ملمــوس تصویــب ایــن  ــا آث ضعفــی داشــته باشــد ام
ــز در بودجــه  ــی آن نی ــای مال ــه بخــش مهمــی از نیازه ــون ک قان
1401 تأمیــن شــده اســت، همیــن امــروز هــم مشــهود اســت کــه 
ــت محتــرم در تنظیــم آییــن نامه هــای  ــم دول البتــه، انتظــار داری

اجرایــی آن ســرعت بیشــتری بــه خــرج دهــد.

ــذاری  ــون گ ــوزه قان ــه در ح ــان اینک ــا بی ــه ب ــاف در ادام قالیب
ــب  ــرای فضــای مجــازی نیــز عمــوم نماینــدگان مجلــس، تصوی ب
یــک قانــون حکیمانــه و مردمــی را وظیفــه خــود می داننــد، 
عنــوان کــرد: تدبیــر حضرتعالــی نیــز بــر ایــن قــرار گرفتــه اســت 
کــه شــورای عالــی فضــای مجــازی نقطــه کانونــی متمرکــز بــرای 
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ــه  ــن عرص ــی در ای ــری و هماهنگ ــم گی ــذاری، تصمی ــت گ سیاس
باشــد، بنابرایــن در تعاملــی کــه بــا آن شــورا صــورت گرفــت، طــی 
چنــد جلســه اخیــر، قاعده گــذاری مــورد نیــاز بــه تصویــب رســید 
و در مــواردی کــه تصویــب قانــون ضــرورت دارد، مجلــس، قانــون 

ــه تصویــب خواهــد رســاند. الزم را در آینــده نزدیــک ب

رئیــس قــوه مقننــه یکــی دیگــر از مطالبــات بــه حــق مــردم را 
ــزود: مجلــس  ــه مســاله ســربازی دانســت و اف سروســامان دادن ب
یازدهــم طــی دو ســال گذشــته، حقــوق ســربازان متاهــل را 
نزدیــک بــه حداقــل دریافتــی کارمنــدان و میانگیــن حقــوق ســایر 
ــل  ــرای کام ــه در اج ــش داد البت ــر افزای ــش از 3 براب ــا را بی آنه
ایــن قانــون مشــکاتی وجــود دارد کــه ان شــاءاهلل بــه زودی حــل 

خواهــد شــد.

وی ادامــه داد: همیــن افزایــش حقــوق باعــث شــده اســت کــه 
ــه  ــگاری، ب ــاس بی ــموالن از احس ــیاری از مش ــرای بس ــربازی ب س
ــرای  ــد ب ــه بای ــا روشــن اســت ک ــود ام ــل ش ــکاری تبدی ــع بی رف
ــم  ــه ه ــید ک ــب اندیش ــری مناس ــه، تدبی ــام وظیف ــت نظ خدم
ــم از  ــود و ه ــرف ش ــلح برط ــای مس ــتاد کل نیروه ــای س نیازه
ــترین  ــور، بیش ــوان کش ــانی ج ــروی انس ــم نی ــت عظی ــن ظرفی ای
بهــره وری را داشــت بــه نحــوی کــه در بهتریــن زمــان عمــر یــک 
جــوان، ســرمایه ســوزی صــورت نگیــرد، بنابرایــن مجلــس مصمــم 
ــه چنیــن  ــا ســتاد کل نیروهــای مســلح، ب ــا هماهنگــی ب اســت ب

ــد. ــی برس تصمیم

قالیبــاف در ادامــه بــا بیــان اینکــه مجلــس یازدهــم در حــوزه 
ــه  ــش گرفت ــا را در پی ــردن نظارت ه ــی ک ــرد کیف ــی، رویک نظارت
اســت، ابــراز داشــت: عــاوه بــر ابزارهــای نظارتــی جــاری مجلــس 
ــه  ــات ب ــاع تخلف ــق و تفحــص و ارج ــوال، تحقی ــر و س ــل تذک مث
قــوه قضائیــه، اســتفاده از ظرفیــت مــاده 107 آییــن نامــه داخلــی 
مجلــس، در دســتور کار قــرار گرفــت و یــک روز از جلســات هفتگی 
ــه ایــن مســاله اختصــاص  تحــت عنــوان سه شــنبه های نظارتــی ب
ــا  ــده ب داده شــده اســت کــه در ایــن رویکــرد، قوانیــن زمیــن مان
ــا  ــری و ب ــی، پیگی ــیون های تخصص ــی کمیس ــی کارشناس بررس
حضــور نماینــدگان دولــت موانــع پیــش روی اجــرای قانــون 
ــان،  ــی و مجری ــیون تخصص ــت کمیس ــود و درنهای ــرح می ش مط
مشــکات اجــرا نشــدن قانــون را بــه صحــن علنــی ارائــه و رئیــس 
ــا نــگاه بــه آینــده، اقدامــات مــورد نیــاز بــرای اجرایــی  مجلــس ب

ــد. ــدی می کن ــع بن ــون را جم ــدن قان ش

ــکات بســیار  ــه داد: از ن ــس شــورای اســامی ادام رئیــس مجل
ــت،  ــوده اس ــز ب ــی نی ــگی جنابعال ــات همیش ــه مطالب ــی ک مهم
ــانیم در  ــتحضار می رس ــه اس ــه ب ــن اســت ک ــح قوانی ــاله تنقی مس
ــوان  ــزار عن ــوع 12 ه ــن، مجم ــح قوانی ــردی تنقی ــورای راهب ش
ــوان  ــه عن ــی، ب ــی کل ــوان موضوع ــل 54عن ــور، ذی ــن کش قوانی
ــای  ــن کده ــه از ای ــد ک ــده ان ــدی ش ــه بن ــی طبق ــای قانون کده

موضوعــی تعــداد 7 عنــوان، بــه تصویــب مجلــس رســیده و 
ــرار دارد. ــب ق ــی تصوی ــل نهای ــز در مراح ــوان نی ــداد16 عن تع

ــه  ــه ب ــا توج ــده، ب ــن باقیمان ــرای عناوی ــرد: ب ــه ک وی اضاف
ــی  ــه صــورت ســنتی مبتن ــن ب ــح قوانی ــودن پروســه تنقی ــد ب کن
ــر  ــم ب ــوزه، تصمی ــن ح ــن ای ــش فعالی ــی و دان ــاهدات عین برمش
ــر  ــز ب ــأ متمرک ــه صرف ــی ک ــنتی قبل ــار روال س ــد در کن ــن ش ای
گــردآوری قوانیــن بــود، پــروژه  تنقیــح مبتنــی بــر هــوش مصنــوی 

ــز ایجــاد شــود. نی

قالیبــاف ادامــه داد: الزم اســت توضیــح دهــم بــرای افــق پیــش 
ــب  ــه تصوی ــردن و ب ــی ک ــر نهای ــاوه ب ــم ع ــس یازده رو، مجل
ــول  ــته تح ــه بس ــوط ب ــده مرب ــح باقیمان ــا و لوای ــاندن طرح ه رس
قوانیــن اقتصــادی کشــور، ماننــد اصاحــات قانونــی نظــام مالیاتــی 
ــد  ــم تأکی ــه هفت ــق برنام ــع و دقی ــه موق ــب ب ــر تصوی و بانکــی، ب
ــه ای  ــای دفترچ ــه ج ــه ب ــن برنام ــت ای ــد اس ــس معتق دارد. مجل
ــر  ــی ب ــی مبتن ــه ای عملیات ــه برنام ــت ب ــی، می بایس ــکام کل از اح
ــود و در آن  ــل ش ــق تبدی ــای دقی ــت بندی ه ــا و اولوی رویکرده
و  اجتماعــی  و  اقتصــادی  مختلــف  حوزه هــای  پیش ران هــای 

ــن شــوند. ــه درســتی تعیی فرهنگــی ب

رئیــس مجلــس یازدهــم ادامــه داد: ایــن نکتــه را نیــز بایــد ذکر 
کنیــم کــه در راســتای اصــاح رویه هــای قانون گــذاری و مؤثربودن 
ــی  ــق کاف ــه توفی ــوز ب ــدگان، هن ــار نماین ــر رفت ــت نظــارت ب هیئ
ــده،  ــود کــه در 2ســال باقیمان نرســیده ایم و در تــاش خواهیــم ب
آنهــا را بــه نتیجــه برســانیم. همچنیــن بــه نظــر می رســد برخــی 
ــه  ــردد ک ــر می گ ــاختاری ب ــکات س ــه مش ــود، ب ــای موج نقص ه
تنهــا راه حــل اساســی آن، اصــاح قانــون انتخابــات مجلــس اســت 

کــه بررســی آن در دســتور کار قــرار دارد.

ــال  ــه دوس ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد، ب ــد ک ــد تأکی ــزود: بای وی اف
ــه اجــرا  ــه مرحل پیــش رو عمــده فعالیت هــای مجلــس یازدهــم ب
نزدیــک می شــود، گزارش هــای رســانه ها مخصوصــاً پیگیــری 
ــد نقــش  رســانه ملــی و تبییــن اقدامــات صــورت گرفتــه، می توان
مهمــی در اجرایــی شــدن قوانیــن و ایجــاد امیــد در مــردم داشــته 
باشــد. بــر اســاس تجربه هــای صــورت گرفتــه، هــدف امیدآفرینــی 
کــه حضرتعالــی بــرای مجلــس تعییــن فرمودیــد زمانــی بــه نتیجــه 
می رســد کــه اقدامــات مجلــس بــه صــورت مســتمر و خــاق، در 

دســتور کار رســانه ملــی قــرار گیــرد.

ــزارش  ــه گ ــان ارائ ــامی در پای ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
خــود محضــر رهبــر معظــم انقــاب، خاطرنشــان کــرد: در پایــان 
ــرفیاب  ــما ش ــه محضــر ش ــد ب ــازه فرمودی ــه اج ــما ک از لطــف ش
شــویم، تشــکر می کنــم و از حضرتعالــی درخواســت می کنــم 
ــر  ــا را در انجــام بهت ــان، م ــای خودت ــا و تذکره ــا رهنموده ــه ب ک

ــد. ــاری فرمایی ــف، ی وظای
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رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه اشــتراکات عمیــق 
تاریخــی، دینــی، فرهنگــی و زبانــِی ایــران و تاجیکســتان، دو 

کشــور را همچــون خویشــاوند و بــرادر خواندنــد.
اقدامــات رئیــس جمهــور  از  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای 
ــه  ــاره ب ــا اش ــر و ب ــان فارســی تقدی تاجیکســتان در گســترش زب
ــد  ــتان تأکی ــه تاجیکس ــی ب ــای رئیس ــی آق ــفر خارج ــن س اولی
ــرای  ــت ب ــام دول ــان دهنده اهتم ــفر نش ــن س ــام ای ــد: انج کردن
ــته  ــال گذش ــت و در یک س ــتان اس ــا تاجیکس ــط ب ــترش رواب گس
ــوب  ــا نقطــه مطل ــا ب ــه اســت ام ــط افزایــش یافت نیــز ســطح رواب

ــه دارد. ــیار فاصل بس
ــی  ــی و علم ــی، صنعت ــی و مهندس ــای فن ــان، ظرفیت ه ایش
ــم  ــتعد و مه ــیار مس ــتان بس ــه تاجیکس ــک ب ــرای کم ــران را ب ای
ــا  ــن ظرفیت ه ــتفاده از ای ــرای اس ــد: ب ــد و افزودن ــی کردن ارزیاب
مشــترک  کمیســیون  بایــد  همکاری هــا  جــدی  گســترش  و 
ــرای همــه اســناد امضــاء شــده برنامه ریــزی و  به صــورت جــدی ب

ــند. ــی برس ــه عملیات ــه مرحل ــا ب ــد ت ــدی کن زمان بن
ــا و  ــران و زمین ه ــوع ای ــم متن ــامی اقلی ــاب اس ــر انق رهب
ــاوری و صنعتــی و  ــاور و پیشــرفتهای علمــی و فن دشــت های پهن
شــرکتهای دانــش بنیــان در ایــران و همچنین آب فــراوان و معادن 
گســترده در تاجیکســتان را زمینه هــای ارتقــاء همکاری هــای 
ــا  ــود تحریم ه ــا وج ــد: ب مشــترک برشــمردند و خاطرنشــان کردن
ــای  ــی در زمینه ه ــرفتهای خوب ــران پیش ــامی ای ــوری اس جمه
ــرفتها  ــن پیش ــود، ای ــا نب ــر تحریم ه ــت و اگ ــته اس ــف داش مختل
ــرو و  ــه نی ــا ب ــد ت ــث ش ــا باع ــرا تحریم ه ــد زی ــت نمی آم ــه دس ب

ــم. ــکا کنی ــود ات ــی خ ــای داخل ظرفیت ه
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای تحریــم را اســلحه قدرتهــا در 
ــد: آن چیــزی کــه ایــن  ــد و تأکیــد کردن ــل کشــورها خواندن مقاب
اســلحه را از کار می انــدازد، توجــه بــه نیروهــا و ظرفیت هــای 

ــای  ــی از عرصه ه ــه یک ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــان ب ــی است.ایش درون
همــکاری و هم فکــری میــان ایــران و تاجیکســتان، مســائل 
منطقــه و بویــژه وضعیــت افغانســتان اســت، گفتنــد: نگرانی هــای 
ایــران و تاجیکســتان دربــاره افغانســتان مشــترک اســت و هــر دو 
کشــور از گســترش تروریســم و رشــد گروههــای تکفیــری در ایــن 
ــی کــه اکنــون  ــم کــه آقایان ــا معتقدی کشــور نگــران هســتند و م
در افغانســتان برســر کار هســتند بایــد بتواننــد بــا یــک حکومــت 

ــد. ــتفاده کنن ــا اس ــه گروه ه ــر از هم ــع و فراگی جام
ــر  ــه ســفر اخی ــاره ب ــا اش ــن ب ــاب اســامی همچنی ــر انق رهب
ــتان  ــه تاجیکس ــورمان ب ــلح کش ــای مس ــتاد کل نیروه ــس س رئی
ــیار  ــا را بس ــه همکاری ه ــاد، اینگون ــد پهپ ــه تولی ــاح کارخان و افتت
مهــم ارزیابــی و خاطرنشــان کردنــد: پهپــاد امــروز عامــل مهمــی 

ــت کشــورها اســت. در امنی
در ایــن دیــدار کــه آقــای رئیســی رئیــس جمهــور نیــز حضــور 
ــراوان  ــندی ف ــراز خرس ــا اب ــان ب ــی رحم ــای امامعل ــت، آق داش
ــه  ــامی ب ــاب اس ــر انق ــا رهب ــدار ب ــران و دی ــور در ته از حض
گفتگوهــای خــود بــا رئیــس جمهــور ایــران اشــاره کــرد و گفــت: 
مذاکــرات خوبــی در زمینه هــای مختلــف از جملــه روابــط تجــاری 
ــا توجــه بــه اســناد امضــاء  و اقتصــادی و صنعتــی انجــام شــد و ب
ــور  ــط دو کش ــی، رواب ــای جنابعال ــا هدایت ه ــت ب ــد اس ــده امی ش

ــد. بیــش از پیــش گســترش یاب

وی نگرانی هــای امنیتــی بویــژه دربــاره افغانســتان و گســترش 
از موضوعــات مهــم میــان دو کشــور برشــمرد  تروریســم را 
ــور  ــا حض ــی ب ــش و حکومت ــح و آرام ــتار صل ــا خواس ــزود: م و اف
ــا افزایــش  همــه قومیت هــا، در افغانســتان هســتیم و امیدواریــم ب
همکاری هــای امنیتــی ایــران و تاجیکســتان، بتــوان بــر نگرانی هــا 

غلبــه کــرد.

دیدار رئیس جمهور تاجیکستان با رهبر انقالب 
تحریم ها باعث شد تا به نیرو و ظرفیت های داخلی خود اتکا کنیم

دیدار رئیس جمهور ونزوئال با رهبر انقالب 
مقاومت و ایستادگی تنها راه مقابله با جنگ ترکیبی آمریکاست

ــا اشــاره بــه پیــروزی دولــت و ملــت  رهبــر انقــاب اســامی ب
ونزوئــا در مبــارزه ای ســخت بــا امریــکا و جنــگ ترکیبــی و همــه 
جانبــه ای کــه بــر ضــد ونزوئــا بــه راه انداختــه شــده بــود خطــاب 
ــا  ــت ونزوئ ــی و مل ــت جنابعال ــد: مقاوم ــادورو گفتن ــای م ــه آق ب
ــا ارزش اســت زیــرا قــدر و منزلــت و لیاقــت یــک ملــت  بســیار ب
ــاً  ــروز قاعدت ــا می دهــد و ام ــران آن کشــور را ارتق و کشــور و رهب

نــگاه امریــکا بــه ونزوئــا متفــاوت از گذشــته اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای همچنیــن با اشــاره بــه پیشــرفتها و 
ابتکارهــای علمــی و فنــاوری جمهــوری اســامی ایران در ســالهای 
ــد: ایــن گام هــای بلنــد در شــرایطی برداشــته شــده  اخیــر افزودن
ــارها  ــا و فش ــابقه ترین تحریم ه ــنگین ترین و بی س ــه س ــت ک اس
بــر ملــت ایــران تحمیــل شــد و امریکایی هــا خودشــان نــام آن را 

»فشــار حداکثــری« گذاشــتند.
ــران باعــث شکســت  ــد: مقاومــت ملــت ای ایشــان تأکیــد کردن
سیاســت فشــار حداکثــری شــد، به گونــه ای کــه یکــی از مســئوالن 
برجســته سیاســی امریــکا چنــدی پیــش تعبیــر »شکســت 

ــرد. ــه کار بُ ــه« را ب مفتضحان
ــه  ــه ای ک ــد: نتیج ــان کردن ــامی خاطرنش ــاب اس ــر انق رهب
می تــوان از ایســتادگی و موفقیــت دو ملــت ایــران و ونزوئــا گرفت، 
ــل فشــارها، ایســتادگی و  ایــن اســت کــه تنهــا راه عــاج در مقاب
مقاومــت اســت ضمــن آنکــه بایــد همکاری هــا و ارتباطــات میــان 
ــش از  ــا بی ــواری ونزوئ ــت بولی ــران و دول ــامی ای ــوری اس جمه

پیــش مســتحکم و نزدیــک شــود.
ــند  ــای س ــتقبال از امض ــا اس ــه ای ب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
همــکاری 20 ســاله میــان ایــران و ونزوئــا گفتنــد: الزمــه 
بــه ســرانجام  توافقــات و  بلندمــدت پیگیــری  همکاری هــای 

ــت. ــا اس ــاندن آنه رس
ایشــان بــا اشــاره بــه همکاری هــای صمیمانــه ایــران و ونزوئــا، 
خاطرنشــان کردنــد: دو کشــور بــا هیــچ کشــوری اینگونــه روابــط 

ــت  ــان داده اس ــران نش ــامی ای ــوری اس ــد و جمه ــک ندارن نزدی
ــود  ــتان خ ــت دوس ــد و دس ــر می کن ــر، خط ــع خط ــه در مواق ک

می گیــرد. را 
ــای  ــتی آق ــع ضدصهیونیس ــن از مواض ــاب همچنی ــر انق رهب
مــادورو تجلیــل کردنــد و گفتنــد: موضع گیری هــای چنــدی 
قبــل جنابعالــی علیــه رژیــم صهیونیســتی بســیار درســت و 

ــود. ــجاعانه ب ش
ــورمان  ــور کش ــی رئیس جمه ــای رئیس ــه آق ــدار ک ــن دی در ای
ــای  ــا از حمایت ه ــور ونزوئ ــس جمه ــت، رئی ــور داش ــز حض نی
ایــران در مبــارزه ســخت ملــت ونزوئــا بــا امریــکا قدردانــی کــرد و 
گفــت: شــما در هنگامــی کــه شــرایط ونزوئــا بســیار ســخت بــود 
و هیــچ کشــوری کمــک نمی کــرد بــه یــاری مــا آمدیــد و کمــک 

کردیــد تــا از آن شــرایط خــارج شــویم.

ــادی  ــخت اقتص ــرایط س ــریح ش ــا تش ــا ب ــور ونزوئ رئیس جمه
ــی  ــزود: همان طــور کــه جنابعال ــر اف ــن کشــور در ســالهای اخی ای
گفتیــد امریکایی هــا یــک جنــگ تدریجــی و چنــد بُعــدی را 
علیــه کشــور مــا آغــاز کردنــد ولــی مــا توانســتیم بــا ایســتادگی و 
ــرار داد،  ــا ق ــار م ــا در اختی ــه تحریم ه ــی ک اســتفاده از فرصت های
ــون  ــم و اکن ــاز کنی ــکا آغ ــم آمری ــا تهاج ــه را ب ــه همه جانب مقابل

ــا بهتــر از چنــد ســال قبــل اســت. شــرایط ونزوئ
ــود در  ــرات خ ــه مذاک ــاره ب ــا اش ــن ب ــادورو همچنی ــای م آق
ــی  ــال طراح ــا در ح ــزود: م ــکاری اف ــند هم ــای س ــران و امض ته
ــای  ــران در زمینه ه ــا ای ــکاری ب ــرای هم ــق ب ــه راه دقی ــک نقش ی

ــتیم. ــاوری هس ــم و فن ــش عل ــژه در بخ ــف به وی مختل
رئیس جمهــور ونزوئــا همچنیــن بــا تأکیــد بــر اینکــه کشــورش 
ــد،  ــری می دان ــدس بش ــوع مق ــک موض ــطین را ی ــوع فلس موض
ــق  ــتی از طری ــم صهیونیس ــاد، رژی ــن اعتق ــت همی ــه عل ــت: ب گف

ــا اســت. ــر ضــد ونزوئ موســاد در حــال توطئــه مســتمر ب
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 تایید پیش نویس برنامه هفتم توسعه از سوی رهبر انقالب

ــه ســاختار  ــا اشــاره ای مختصــر ب ــی ب آیــت اهلل آملــی الریجان
سیاســت های کلــی برنامــه هفتــم توســعه کشــور، تصریــح 
کــرد: سیاســت های کلــی برنامــه هفتــم توســعه بــه نســبت 
ــد  ــداد بن ــر تع ــابق، از نظ ــای س ــه ه ــی برنام ــت های کل سیاس
ــای  ــه اعض ــم ک ــاس امیدواری ــن اس ــر همی ــده و ب ــر ش محدودت
مجمــع بــا تدقیــق هــر چــه بیشــتر در بندهــای سیاســت ها طــی 
ــه  ــق و کارشناســی شــده را ب ــی دقی ــاده، متن ــوق الع جلســاتی ف
محضــر مقــام معظــم رهبــری تقدیــم کننــد تــا دولــت نیــز پــس 
از ابــاغ سیاســت های کلــی، فرصــت کافــی بــرای تدویــن برنامــه 

ــد. ــته باش ــس داش ــه مجل ــال آن ب و ارس

رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، سیاســت های کلــی 
برنامــه هفتــم توســعه را بســتر ریــل گــذاری اجرایــی کشــور بــرای 
ــه  ــر ضــرورت حضــور جــدی هم ــده دانســت و ب ــال آین ــج س پن
ــل و  ــام و تام ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــات مجم ــا در جلس اعض

دقــت در بررســی مفــاد سیاســتهای کلــی تاکیــد کــرد.
ــام  ــع تشــخیص مصلحــت نظ ــر مجم ــدر دبی ــر ذوالق محمدباق
نیــز طــی ســخنانی بــا اشــاره بــه رونــد تهیــه متــن سیاســت های 
ــس  ــاغ پیــش نوی ــا اب ــدای ســال 99ت ــم از ابت ــه هفت ــی برنام کل
متــن از ســوی رهبــر معظــم انقــاب در 10 بهمــن ســال 1400، 
بــه برگــزاری جلســات متعــدد کمیســیون مشــترک بــرای 
بررســی ایــده هــای ارائــه شــده و تدویــن آنهــا در قالــب بندهــای 
ــا انجــام کاری دقیــق و  سیاســتهای کلــی اشــاره و اظهــار کــرد: ب
علمــی در دبیرخانــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام همــراه بــا 
آســیب شناســی سیاســت های کلــی پیشــین و همچنیــن ارزیابــی 
میــزان تحقــق برنامه هــای ســابق و نســبت آن بــا نیازهــای واقعــی 
ــرای  ــت و ب ــورت گرف ــی ص ــا کار متراکم ــده ه ــور، روی ای کش
ــه  ــدود 8000 صفح ــپاری، ح ــع س ــب جم ــار در قال ــتین ب نخس

ــورد  ــه شــد و م از نظــرات همــه صاحبنظــران و کارشناســان تهی
ــرار گرفــت. بررســی ق

وی افــزود: سیاســت های کلــی برنامــه هفتــم توســعه برخــاف 
سیاســت های کلــی ســابق کــه موضــوع محور بودنــد، کامــا مبتنی 
بــر مســاله محــوری شــکل گرفتــه تــا بــا تدویــن ایــن سیاســت ها 
بتــوان بــه نقشــه راهــی مطلــوب بــرای حــل مهمتریــن چالشــها و 

مســائل کشــور دســت یافــت.

دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــا بیــان اینکــه پیــش 
ــد  ــم توســعه پــس از تایی ــه هفت ــی برنام نویــس سیاســت های کل
مقــام معظــم رهبــری بــرای بررســی بــه مجمــع اباغ شــده اســت، 
اظهــار کــرد: در ابتــدای امــر، 320بنــد پیشــنهاد شــد کــه پــس 
ــه 45 بنــد رســید و  از بررســی در کمیســیون مشــترک مجمــع ب
ــه 29 بنــد کاهــش یافــت و نهایتــا متــن حاضــر در  پــس از آن ب
ــع تشــخیص مصلحــت  ــش روی اعضــای مجم ــد پی ــب 21 بن قال

نظــام قــرار دارد.
ذوالقــدر هــم  ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا برگــزاری جلســات 
ــع،  ــای مجم ــی اعض ــق و کارشناس ــگاه دقی ــا ن ــاده و ب ــوق الع ف
سیاســتهای کلــی بــرای تدویــن برنامــه هفتــم توســعه کشــور پــس 

از تاییــد رهبــر معظــم انقــاب در اختیــار دولــت قــرار گیــرد.

 برخــی از اعضــای مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و رئیــس 
کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس دیــدگاه هــا و نقطــه نظــرات 
خــود را دربــاره کلیــات سیاســت هــای کلــی برنامــه هفتــم توســعه 
مطــرح کردنــد و بــا آســیب شناســی برنامــه هــای قبــل و برنامــه 
ــل اجــرا  ــن برنامــه ای جامــع و قاب ششــم توســعه خواســتار تدوی
ــش از  ــرای آن بی ــکان اج ــوه، ام ــه ق ــکاری س ــا هم ــه ب ــدند ک ش

شــش برنامــه توســعه قبــل فراهــم باشــد.
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رئیس جمهور در مرقد امام خمینی )ره(:
امام خمینی )ره( باور داشت راه رسیدن به خداوند از میان خلق می گذرد

ــا آمریــکا  در زمینــة ادامــة مذاکــرات هســته ای، )مذاکــره ب
ــان  ــف و دوستانش ــر ظری ــه دکت ــم و کاری ک ــع نمی کنی را( من
شــروع کردنــد و تــا امــروز خــوب پیــش رفتنــد، دنبــال می شــود 
ــویم  ــه ش ــه متوج ــود ک ــت ب ــه ذی قیم ــک تجرب ــن، ی ــا ای ام
ــمنی  ــردن دش ــم ک ــری در ک ــا تأثی ــکا، مطلق ــا آمری ــره ب مذاک

.ــده اســت ــدارد و بی فای ن

ــردم داری را از  ــردم و م ــش م ــه نق ــه ب ــور توج ــس جمه رئی
ــن  ــده از ای ــام برآم ــی )ره( و نظ ــام خمین ــب ام ــای مکت جلوه ه
ــت،  ــاور داش ــردم را ب ــام م ــت: ام ــار داش ــت و اظه ــب دانس مکت
و  مــردم  بــه  حقیقتــاً  و  می دانســت  ملــت  رأی  را  میــزان 
ــت  ــاور داش ــام ب ــت؛ ام ــاور داش ــاد و ب ــان اعتق ــی آن نقش آفرین

ــذرد. ــق می گ ــان خل ــد از می ــه خداون ــیدن ب ــه راه رس ک

رئیــس جمهــور افــزود: ســنگ بنــای تفکــر امــام راحــل ایــن 
بــود کــه عالــم محضــر خداســت. امــام )ره( در هیــچ کجــا مــردم 
را دعــوت بــه خــود نکــرد، بلکــه همــگان را دعــوت بــه خــدا کــرد 

و خدابــاوری رمــز اساســی موفقیــت ایشــان بــود.

دکتــر رئیســی توجــه بــه نقــش مــردم و مــردم داری را از دیگــر 
ــن  ــده از ای ــام برآم ــی )ره( و نظ ــام خمین ــب ام ــای مکت جلوه ه
ــزان را  ــاور داشــت، می ــردم را ب ــام م ــت: ام ــب دانســت و گف مکت
ــان  ــه مــردم و نقش آفرینــی آن ــاً ب ــت می دانســت و حقیقت رأی مل

ــه  ــیدن ب ــه راه رس ــت ک ــاور داش ــام ب ــت؛ ام ــاور داش ــاد و ب اعتق
ــذرد. ــق می گ ــان خل ــد از می خداون

ــا اســتکبار را از جلوه هــای   رئیــس جمهــور ضدیــت و مقابلــه ب
عدالــت در گفتمــان، ســیره و مکتــب امــام خمینــی )ره( دانســت و 
اظهــار داشــت: دو اصــل اساســی در زندگــی پیشــوایان و امامــان، 
ــم و  ــا ظل ــه ب ــی و مقابل ــق اله ــت ح ــه حکوم ــه ب ــد و توج تاکی
ــد  ــس باش ــت نف ــان دارای کرام ــود انس ــر می ش ــود. مگ ــاد ب فس

ــی بندگــی و حاکمیــت غیــر خــدا را بپذیــرد. ول

ــا کرامــت  رئیــس جمهــور یکــی دیگــر از جلوه هــای مکتــب ب
امــام خمینــی )ره( را پیونــد بیــن معنویــت و سیاســت برشــمرد و 
ــم  ــدون معنویــت، 70 ســال ظل تصریــح کــرد: نتیجــه سیاســت ب
ــر  ــم و ســتم ب ــای هســته ای و ظل ــت فلســطین، کاهک ه ــر مل ب

مــردم جهــان و عالــم بشــریت شــده اســت.

ــی )ره(  ــام خمین ــان ام ــور گفتم ــزود: مح ــی اف ــر رئیس دکت
ایســتادگی بــر حــق و عدالــت بــود و امــام در مقابل سیاســتمداران 
ــم  ــل ظل ــاری و در مقاب ــل پافش ــن دو اص ــه ای ــبت ب ــان نس جه

ــرد. ــتادگی ک ــز ایس ــان نی ــدام و صدامی ص

آیــت اهلل رئیســی بــا تاکیــد بــر اینکــه قلــب امــام خمینــی برای 
ــد، گفــت: در همــه  ــم می تپی ــان و ســتمدیدگان عال همــه مظلوم

مواضــع و رویکردهــای امــام راحــل، احســاس مســئولیت نســبت 
بــه همــه مظلومــان و نجــات مســتضعفان را شــاهد هســتیم.

ــیره  ــی در س ــام خمین ــرد: ام ــان ک ــی خاطرنش ــر رئیس دکت
ــان  ــار می کــرد کــه همــه مظلوم ــه ای رفت ــه گون سیاســی خــود ب
ایشــان را مقتــدا و رهبــر خــود مــی دانســتند. امــام دنبــال ایــن 
بــود کــه عدالــت اجــرا شــود و ایــن از ویژگی هــای انســان عــادل 
ــی و  ــی، اجتماع ــت سیاس ــرای عدال ــر اج ــد ب ــروز بای ــت. ام اس

ــرد. ــد ک ــه تاکی ــادی در جامع اقتص
ــاد داد  ــا ی ــه م ــر اینکــه اســام ب ــد ب ــا تاکی ــور ب رئیــس جمه
بایــد آمــاده ظهــور منجــی عالــم و عدالــت گســتری بــرای بشــریت 
ــودن دســت روی  ــرد: منظــور از منتظــر ب باشــیم، خاطرنشــان ک
ــه هــای  ــد زمین ــرای ظهــور نیســت، بلکــه بای دســت گذاشــتن ب
ظهــور را نیــز آمــاده کــرد. هــر چــه از گســترش خوبــی هــا و پاکی 
ــام  ــد انج ــد، بای ــی آی ــر م ــه ب ــر کســی در جامع ــا از دســت ه ه
دهــد و هــر کــس شــاهد پلشــتی و زشــتی باشــد بایــد آن را نهــی 

کنــد.

ــه معــروف  دکتــر رئیســی تاکیــد کــرد: جامعــه ای کــه امــر ب
ــت.  ــرده اس ــه ای م ــود، جامع ــام نش ــر در آن انج ــی از منک و نه
حیــات سیاســی جامعــه منــوط بــه برخــورداری آحــاد آن جامعــه 

ــت. ــئولیت اس ــاس مس از احس

ــیری  ــه مس ــر ب ــال اگ ــد از 40 س ــزود: بع ــور اف ــس جمه رئی
کــه پیمــوده شــده نــگاه کنیــم، مــی بینیــم گام هــای زیــادی در 
مســیر تثبیــت و اعتــای گرانقدرتریــن میــراث امــام خمینــی )ره( 
یعنــی انقــاب و نظــام جمهــوری اســامی برداشــته شــده اســت، 

امــا گام هایــی نیــز در پیــش رو داریــم.

ــند  ــن س ــاب را بهتری ــه گام دوم انق ــی بیانی ــت اهلل رئیس آی
ــده دانســت و  ــرای ترســیم وضــع موجــود و مســیر حرکــت آین ب
افــزود: ایــن وظیفــه همــگان اســت کــه یــک بازنگــری نســبت بــه 
40 ســال گذشــته داشــته باشــند. کارهــای بســیار خوبــی انجــام 
شــده امــا در حــوزه اجــرای عدالــت عقــب ماندگــی داریــم و گام 
ــادی  ــی و اقتص ــت اجتماع ــوزه عدال ــد در ح ــیاری بای ــای بس ه

برداشــت.

ــرف  ــه ح ــور ب ــا در کش ــر ج ــرد: ه ــد ک ــور تاکی ــس جمه رئی
ــئوالن  ــد و مس ــه ش ــری توج ــای رهب ــل و رهنموده ــام راح ام
ــگان  ــه بیگان ــرده و ب ــاد ک ــان اعتم ــان و داشته های ش ــه خودش ب
ــا نســخه انقــاب  بــی اعتمــاد بودنــد و تــاش کردنــد کشــور را ب
اســامی اداره کننــد، آنجــا عرصــه موفقیــت و پیــروزی مــا بــود و 
ــه چگونگــی القــا  ــه شــد و ب ــه دســتان بیگان ــگاه ب هــر جــا کــه ن

ــاری و مشــکل شــدیم. ــا توجــه شــد آنجــا دچــار گرفت آنه
دکتــر رئیســی تصریــح کــرد: اگــر بــه رهنمودهــای امــام توجــه 

شــده بــود و اگــر بــه اقتصــاد مقاومتــی و سیاســت های مصــوب 

اباغــی رهبــر معظــم انقــاب پایبنــدی مــی شــد، وضعیــت مــا 
حتمــاً بهتــر از امــروز بــود.

آیــت اهلل رئیســی افــزود: مــا در بســیاری از حــوزه هــا از جملــه 
حــوزه هــای علمــی، صنایــع هســته ای و نانــو تکنولــوژی پیشــرفت 
داشــتیم. مــن در ســفرهای کوتاهــی کــه بــه خــارج از کشــور مــی 
ــان را  ــی جوان ــتاوردهای علم ــی دس ــودم برخ ــراه خ ــه هم روم، ب
می بــرم. بــه عنــوان مثــال در تاجیکســتان بســیاری از پایــان نامــه 

هــا حــول همیــن مصنوعــات اهدایــی جوانــان ایرانــی بــود.
رئیــس جمهــور در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره بــه 
موفقیــت دولــت در مقابلــه بــا شــیوع کرونــا، اظهــار داشــت: روزی 
ــدار  ــواده داغ ــرد روزی 700 خان ــاز ک ــود را آغ ــت کار خ ــه دول ک
ــی  ــی کرونای ــر فوت ــتیم دیگ ــاهد هس ــروز ش ــا ام ــدند، ام ــی ش م

ــم. نداری

ــه  ــکا ب ــا ات ــود ب ــی ش ــوم م ــرد: معل ــد ک ــی تاکی ــر رئیس دکت
ــی برداشــت.  ــوان گام هــای خوب ــد و مشــارکت مــردم می ت خداون
آینــده را بســیار درخشــان و روشــن میبینــم و بــه رغــم خواســت 

ــم داشــت. ــر خواهی ــی ب ــای خوب ــمنان گام ه دش

ــه  ــوکل ب ــا ت ــه م ــی ب ــام خمین ــزود: ام ــی اف ــت اهلل رئیس آی
خــدا، اعتمــاد بــه نفــس و وعــده نصــرت الهــی را یــاد داد. وقتــی 
ــن  ــری ای ــارهای حداکث ــرد فش ــام ک ــفید اع ــخنگوی کاخ س س
ــت  ــی مل ــن یعن ــت، ای ــورده اس ــه خ ــت مفتضحان ــور شکس کش

ــت. ــت داده اس ــکا را شکس ــران آمری ــزرگ ای ب

ــکا  ــد، ات ــه خداون ــاد ب ــا اعتم ــرد:  ب ــد ک ــور تاکی ــس جمه رئی
بــه نیروهــای الهــی، درس گرفتــن از آموختــه هــای امــام و 
رهنمودهــای رهبــری، اعتمــاد بــه دســتان جوانــان و ملت و مشــی 
ــم  ــام می کنی ــلیمانی، اع ــهید س ــم« ش ــا می توانی ــگ »م و فرهن
بــه لطــف خداونــد، بــا بهــره گیــری از تــوان ملــت و خدمتگــزاری 
ــق  ــه مشــکات فائ ــر هم ــم شــد و ب ــق خواهی ــا موف ــت حتم دول

ــد. ــم آم خواهی

مقابله با استکبار و دفاع 
از مظلومان از جلوه های 
عدالت در گفتمان امام 

راحل بود/ سیره سیاسی 
امام به گونه ای بود که همه 
مظلومان ایشان را مقتدا و 

رهبر خود می دانستند
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دکتــر رئیســی بــا بیــان اینکــه رســیدگی بــه پرونــده متروپــل 
ــرداری در  ــه آوارب ــان در زمین ــر کارشناس ــا نظ ــی ب ــش فن در بخ
جریــان اســت، گفــت: در بخــش حقوقــی نیــز بــه مطالبــات همــه 
افــرادی کــه شــاکی و مدعــی هســتند، رســیدگی خواهــد شــد و 
ــد حقــش  ــی احســاس نکن ــچ صاحــب حق ــی شــود هی ــاش م ت

ضایــع شــده اســت.

رئیــس جمهــور از مســئوالن اجرایــی و نظارتــی نظیــر ســازمان 
ــچ اغماضــی  ــدون هی ــهرداری ها خواســت ب ــام مهندســی و ش نظ

ــد. ــات انجــام دهن ــال تخلف مسئولیت شــان را در قب

آیــت اهلل رئیســی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره بــه 
فرمــوده مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر اینکــه خوزســتان چــه در 
زمــان انقــاب و چــه در هشــت ســال دفــاع مقــدس دیــن خــود 
را ادا کــرده و در خــط مقــدم بــوده اســت، اظهــار داشــت: موضــوع 
رســیدگی بــه مســائل خوزســتان و آبــادان را جــزء اولویت هــا قــرار 
داده ایــم و کارگروهــی نیــز از قبــل در ایــن زمینــه فعــال شــده و 

در حــال پیگیــری مســائل اســت.

نگاهی به دولت
گزیده اقدامات و بیانات

حضور آیت اهلل رئیسی در محل ساختمان متروپل آبادان

ــه  ــفر ب ــا س ــه ب ــروز جمع ــح ام ــور صب ــس جمه رئی
ــل  ــاختمان متروپ ــزش س ــه ری ــل حادث ــادان، در مح آب

ــرد. ــدا ک ــور پی حض

آیــت اهلل دکتــر ســید ابراهیــم رئیســی ضمــن بازدیــد 
از محــل حادثــه، از نزدیــک در جریــان آخریــن اقدامــات 

صــورت گرفتــه در زمینــه آواربــرداری قــرار گرفــت.

از  تعــدادی  رئیســی همچنیــن در منــزل  دکتــر 
خانواده هایــی کــه عزیزانشــان را در جریــان ایــن حادثــه 
از دســت دادنــد، حضــور یافــت و بــا قرائــت فاتحــه، بــا 

ــرد. ــدردی ک ــراز هم ــدگان اب بازمان

بــا  همــدردی  ابــراز  و  تســلیت  ضمــن  جمهــور  رئیــس 
بازمانــدگان متوفیــان حادثــه متروپــل، از کلیــه نیروهــای مردمــی 
و دســتگاه های مســئول امدادرســان تشــکر کــرد و اظهــار داشــت: 

آیت اهلل رئیسی در پیامی به مناسبت 
صفر شدن آمار متوفیان کرونا

                      بسم اهلل الرحمن الرحیم
اللهــم صــل علــی علــی ابــن موســی الرضــا المرتضــی 

بعــدد مــا احاطــه بــه علمــک

ملت شریف و عزیز ایران

ــه  ــال از مواجه ــش از دو س ــدن بی ــپری ش ــس از س پ
ــویه  ــا و س ــوس کرون ــروس منح ــا وی ــت ب ــور و مل کش
ــما  ــی ش ــایه همراه ــروز در س ــف آن، ام ــای مختل ه
مــردم فهیــم و تــالش و همــت دســت انــدرکاران حــوزه 
ــا،  ــه کرون ــه جانب ــت هم ــان در مدیری ــت و درم بهداش
شــاهد صفــر شــدن آمــار فوتــی هــای ناشــی از کرونــا در 

ــتیم. ــور هس ــطح کش س
ــده  ــل ش ــرایطی حاص ــزرگ، در ش ــتاورد ب ــن دس ای
ــای  ــدرت ه ــی ق ــوی برخ ــا از س ــور م ــه کش ــت ک اس
مدعــی حقــوق بشــر حتــی در واردات داروهــای حیاتــی 
ــرای درمــان ایــن  ــی الزم ب ــات بهداشــتی و درمان و امکان
بیمــاری بــا تحریــم هــای ظالمانــه فراوانــی مواجــه بــود. 
ــت  ــوان و ظرفی ــه ت ــکا ب ــاد و ات ــایه اعتم ــی در س ول
ــی وقفــه  هــای داخلــی و تــالش هــا و فــداکاری هــای ب
ــه  ــن عرص ــی، در ای ــیون عموم ــان و واکسیناس کادر درم
موفقیــت هــای بزرگــی نصیــب کشــور شــد و بــه اذعــان 
ســازمان بهداشــت جهانــی و ســازمان های بیــن المللــی، 
ایــران در ردیــف کشــورهای برتــر در پیشــگیری و درمان 

ــرار گرفــت. ــا ق بیمــاری کرون

ــا پاسداشــت مقــام واالی شــهدای مدافــع  اینجانــب ب
ــان از  ــدگان متوفی ــه بازمان ــه هم ــلیت ب ــالمت و تس س
ــران و  ــزرگ ای ــت ب ــه مل ــتاورد را ب ــن دس ــا، ای کرون
ــالش  ــم و از ت ــی گوی ــک م ــالب تبری ــم انق ــری معظ رهب
ــه کادر  ــتاران و هم ــکان، پرس ــبانه روزی پزش ــای ش  ه
درمــان صمیمانــه قدردانــی مــی کنــم و یقیــن دارم ایــن 
ــه  ــای مومنان ــز مجاهدت ه ــا و نی ــات و فداکاری ه زحم
ــر، در  ــه خطی ــن عرص ــران در ای ــریف ای ــت ش ــاد مل آح
تاریــخ کشــور و یــاد و خاطــره مــردم قدرشــناس ایــران 

ــد. ــد ش ــدگار خواه مان

ــه  ــورد توج ــت م ــروری اس ــروز ض ــه ام ــه ک آنچ
همــگان قــرار گیــرد ایــن اســت کــه مدیریــت و کنتــرل 
ویــروس کرونــا در کشــور بــه منزلــه پایــان ایــن بیمــاری 
و ریشــه کنی آن نیســت بلکــه بایــد نســبت بــه رعایــت 
ــد  ــل فراین ــتی و تکمی ــای بهداش ــیوه نامه ه ــل ش کام

ــرد  ــورت گی ــدی ص ــام ج ــی، اهتم ــیون عموم واکسیناس
تــا از ایــن دســتاورد مدافعــان ســالمت بدرســتی صیانــت 

شــود.
سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهوری اسالمی ایران

 آیت اهلل رئیسی در پیامی به اولین 
اجالس »دختران ایران قوی«

                    بسم اهلل الرحمن الرحیم

دختــران فرهیختــه ایــران اســالمی، بــا تأســی 
و  عصمــت  بیــت  اهــل  تابنــده  الگوهــای  بــه 
طهارت)علیهم الســالم( و اســوه های علــم و عمــل در 
تاریــخ درخشــان ایــران، ثابــت کرده انــد کــه می تواننــد 
ــر از  ــهولت فرات ــه س ــی ب ــی و توانای ــاحت دانای در س
دیگــران رونــد و در عرصه هــای مختلــف شــخصی، 
ــدرت  ــزت و ق ــی از ع ــی، جلوه های ــی و اجتماع خانوادگ

ــد. ــش بگذارن ــه نمای ــاف را ب ــا و عف ــا حی ــراه ب هم

برگــزاری اولیــن دوره اجــالس »دختــران ایــران 
قــوی« در شــهر مقــدس قــم، مقــارن بــا میــالد حضــرت 
ــام  ــی ام ــت گرام ــا(، دخ ــالم اهلل علیه ــه معصومه)س فاطم
موســی بــن جعفــر و خواهــر بزرگــوار امــام رضا)علیهمــا 
ــا و  ــان ظرفیت ه ــرای بی ــی ب ــت مغتنم ــالم(، فرص الس

ــود. ــد ب ــران خواه ــوی ای ــران ق ــای دخت توانمندی ه
ــای  ــا( از نمونه ه ــالم اهلل علیه ــه )س ــرت معصوم حض
بــارز زنــان مجاهــد در تاریــخ در علــم و معرفــت دینــی و 
بصیــرت و آگاهــی سیاســی و همچــون حضــرت صدیقــه 
ــا( در  ــالم اهلل علیه ــب کبری)س ــرت زین ــره و حض طاه
ــی  ــی، الگوی ــگری اجتماع ــم و کنش ــزم، اراده، تصمی ع
ــی  ــتند. بانوی ــران هس ــرای دخت ــان ب ــل و درخش بی بدی
کــه بــا هجــرت و مجاهــدت خویــش بــرای نصــرت دیــن 
ــواری ها و  ــه(، دش ــه و آل ــی اهلل علی ــدا )صل ــول خ رس
ــد و در مســیر پیمــان  ــه جــان خری رنج هــای مســیر را ب
ــه  ــی مضایق ــچ تالش ــود، از هی ــان خ ــر زم ــی ام ــا ول ب

ــود. ننم

ــد  ــوی، بای ــران ق ــه ای ــیدن ب ــم در راه رس ــا معتقدی م
حضــور  از  خصوصــًا  کشــور،  ظرفیت هــای  همــه  از 
و مشــارکت اثربخــش و پویــای دختــران و زنــان در 
عرصه هــای مختلــف اجتماعــی، فرهنگــی و تربیتــی، بــه 

ــرد. ــتفاده ک ــتی اس درس
ــر  ــش از ه ــران، بی ــر ای ــخ معاص ــه در تاری ــی ک عامل
ــران  ــوان و دخت ــوده، بان ــن ب ــری، نقش آفری ــر دیگ عنص
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ــد کــه دوشــادوش و پیشــاپیش پــدران  مجاهــدی بوده ان
ــالم و  ــالی اس ــود در راه اعت ــدان خ ــران و فرزن و همس

ــد. ــازی کرده ان ــور جانب ــرفت کش پیش
ایــن ایســتادگی و مقاومــت دختــران ایرانــی در زمــان 
ــض  ــی و نق ــوق طبیع ــلب حق ــر س ــوی اول در براب پهل
ــاب  ــالم ن ــگ و اس ــه فرهن ــود ک ــی ب ــای عموم آزادی ه
محمدی)صلــی اهلل علیــه و آلــه( را در ایــران، نگاه داشــت؛ 
ــاهی را  ــام ستمش ــا نظ ــت ب ــرات در مخالف ــن تظاه اولی
ــم  ــد و رژی ــا کردن ــی برپ ــد انقالب ــان متعه ــران و زن دخت
بعــث صــدام، قبــل از آنکــه از ضــرب شســت رزمنــدگان 
ــهدا  ــادران ش ــداری م ــر و پای ــد، از صب ــتوه بیای ــه س ب
شکســت خــورده بــود. بــه ایــن جهــت می تــوان گفــت، 
ــت  ــی مل ــارزه تاریخ ــان مب ــش اول را در جری ــان، نق زن
ــا  ــود ایف ــد خ ــای بلن ــه آرمان ه ــیدن ب ــرای رس ــران ب ای

کرده انــد.
ــکار  ــود را ب ــوان خ ــام ت ــمن تم ــل، دش ــه مقاب در نقط
ــا کم رنــگ کــردن عناصــر هویتــی و  ــا ب گرفتــه اســت ت
ــی  ــای ایمان ــودن پایه ه ــت نم ــی و سس ــجام اجتماع انس
ــران  ــدرت ای ــران، ق ــه دخت ــان از جمل ــه جوان در اندیش
ــود  ــتقل خ ــی مس ــی و مل ــت دین ــده از هوی ــه برآم را ک

ــش بکشــند. ــه چال اســت، ب
امــروز اگــر چــه الزم اســت بــرای رســیدن بــه جایــگاه 
ــی  ــای اساس ــی، گام ه ــان ایران ــته زن ــور و شایس در خ
برداریــم امــا هیــچ مشــکل غیرقابــل رفعــی بــر ســر راه 
ــرای  ــود را ب ــف خ ــالش مضاع ــت و ت ــد هم ــت. بای نیس
رســیدن بــه قله هــای علــم، معنویــت، اخــالق، توانمنــدی 
ــه کار  ــی ب ــی و اجتماع ــادی، سیاس ــی اقتص و نقش آفرین
ــود  ــرای خ ــدا ب ــه خ ــوکل ب ــا ت ــن راه، ب ــد و در ای ببندی

ــید. ــل باش ــی قائ ــی و میهن ــی، تاریخ ــالتی اله رس
ــوی،  ــران ق ــرای ای ــت ب ــم اس ــی مصم ــت مردم دول
بســترهای الزم بــرای شــکوفایی هــر چــه بیشــتر 
ــای  ــرزمین، در عرصه ه ــن س ــران ای ــتعدادهای دخت اس
اجتماعــی،  اقتصــادی،  فرهنگــی،  علمــی،  مختلــف 
ــود و  ــم ش ــا فراه ــایر عرصه ه ــی و س ــی، ورزش سیاس
ــن  ــه بهتری ــت هایی ب ــن نشس ــزاری چنی ــم برگ امیدواری
وجــه ممکــن دولــت را در ایــن مســیر یــاری و راهنمایــی 

ــد. نمای
در پایــان ضمــن تشــکر و قدردانــی از برگزارکننــدگان 
ــرای شــما »دختــران ایــران قــوی« کــه  ایــن اجــالس، ب
آینــده روشــن ایــران عزیــز را بــا اندیشــه پویــا، اهــداف 
ــود  ــد و خ ــم می زنی ــوا، رق ــه تق ــرون ب ــل مق واال و عم
ــوی و  ــران ق ــه ای ــرای رســیدن ب ــواده خویــش را ب و خان
عزتمنــد آمــاده می ســازید، از درگاه ایــزد منــان، توفیــق 

ــم. ــألت می نمای ــربلندی مس و س
والسالم علیکم

سیدابراهیم رئیسی

ورود دکتر رئیسی به مسقط با استقبال سلطان عمان

بــا آنکــه قــرار بــود وزیــر امــور خارجــه عمــان بــرای 
اســتقبال از آقــای رئیســی بــه فــرودگاه مســقط بیایــد و 
ــلطان  ــا س ــد، ام ــلطنتی باش ــمی در کاخ س ــتقبال رس اس
عمــان، شــخصا بــه فــرودگاه آمــد. ســید ابراهیم رئیســی 
ــن طــارق آل ســعید«  ــه دعــوت رســمی »هیثــم ب کــه ب
ســلطان عمــان، عــازم ایــن کشــور شــد، پــس از ورود و 
اســتقبال رســمی، در کاخ العلــم بــا ســلطان عمــان دیدار 
ــی  و گفتگــو می کنــد و پــس از مذاکــره هیئت هــای ایران
و عمانــی، چنــد ســند همــکاری بــه امضــای مقامــات دو 

کشــور خواهــد رســید.
 دیــدار بــا ایرانیــان مقیــم و تجــار و فعــاالن اقتصــادی 
ــای  ــک روزه آق ــفر ی ــای س ــه برنامه ه ــان، از جمل عم

ــه ایــن کشــور اســت.  رئیســی ب
 وزرای امــور خارجــه، صنعــت، معــدن و تجــارت، 
ــور را در  ــس جمه ــت، رئی ــازی و نف ــاع، راه و شهرس دف

ــد. ــی می کنن ــفر همراه ــن س ای
ــفر  ــتین س ــقط، نخس ــه مس ــی ب ــر رئیس ــفر دکت  س
رئیــس جمهــوری اســالمی ایــران بــه ایــن کشــور در دوره 
ســلطان جدیــد عمــان و پنجمیــن ســفر خارجــی رئیــس 

جمهــور در ۹ مــاه فعالیــت دولــت ســیزدهم اســت. 
 گفتنــی اســت، بــه منظــور ایجــاد زمینه هــای 
ــان،  ــران و عم ــاری ای ــادی و تج ــط اقتص ــترش رواب گس
ــران،  ــادی ای ــاالن اقتص ــار و فع ــره از تج ــی ۵0 نف هیئت

ــد. ــفر کردن ــور س ــن کش ــه ای ــته ب ــه گذش هفت

آیت اهلل رئیسی در کنگره ملی شهدای روحانی در قم

ــخ  ــول تاری ــا در ط ــه علم ــل اینک ــور دلی ــس جمه رئی
ــد را  ــتکبران بودن ــب مس ــم و غض ــورد خش ــواره م هم
ــارزه  ــوس و مب ــت نف ــه تربی ــان در عرص ــتازی توام پیش
بــا بی عدالتــی دانســت و اظهــار داشــت: حضــور در ایــن 
ــد  ــال می خواه ــد متع ــیت از خداون ــم، خش ــدان عظی می
ــه دیــن از هیــچ قدرتــی جــز  و علمــا در مســیر عمــل ب

خــدا هــراس نداشــتند.
کــردن  زنــده  معرفت افزایــی،  تعلیــم،  جمهــور  رئیــس 
فطرت هــا و تربیــت نفــوس مســتعده و اجــرا و عمــل بــه دیــن در 
مســیر تحقــق ارزش هــای الهــی را دو وظیفــه عمــده روحانیــون بــه 
عنــوان وارثــان انبیــا و ائمــه برشــمرد و افــزود: علمــا و روحانیــون 
ــرای  ــیر اج ــان در مس ــکل توام ــه ش ــواره ب ــخ هم ــول تاری در ط
عدالــت و مبــارزه بــا فســاد، ظلــم و تبعیــض و در میــدان آمــوزش 
و تربیــت نفــوس مســتعده حضــور داشــته و در همیــن ســلوک و 

ــرای مــا الگــو و اســوه شــدند. مشــی ب
دکتــر رئیســی بــا بیــان اینکــه علمــای بزرگــی همچــون شــهید 
ــواره  ــن هم ــزرگان دی ــر ب ــث و دیگ ــی، شــهید ثال اول، شــهید ثان
ــه  ــل اینک ــت: دلی ــار داش ــد، اظه ــت کردن ــا حرک ــن مبن ــر همی ب
ــرار  ــتکبران ق ــب مس ــم و غض ــورد خش ــخ م ــول تاری ــا در ط علم
ــن  ــیر و تبیی ــه تفس ــواره در عرص ــه هم ــود ک ــن ب ــد همی گرفتن
دیــن و معــارف دینــی و نیــز مبــارزه بــا فســاد و ظلــم پیشــتاز و 

ــد. ــدان بودن پیشــقراول می
رئیــس جمهــور امــام راحل و مقــام معظــم رهبــری را از بهترین 
الگوهــا،  هــم در عرصــه شــاگردپروری و تبییــن معــارف دیــن و هم 
در عرصــه مبــارزه بــا ظلــم، کفــر، الحــاد، فســاد و تبعیــض نامیــد 
ــژه  ــه وی ــه و ب ــای علمی ــزرگ حوزه ه ــای ب ــرد: علم ــح ک و تصری

حــوزه علمیــه قــم همــواره همیــن مشــی را داشــته و دارنــد.
ــا اشــاره بــه اینکــه حضــور در ایــن میــدان  آیــت اهلل رئیســی ب
عظیــم، خشــیت از خداونــد متعــال می خواهــد، خاطرنشــان کــرد: 
آمریــن بــه معــروف و ناهیــن از منکــر خشــیت از خــدا دارنــد و لــذا 
از هیــچ قــدرت دیگــری هراســی ندارنــد. آنچــه از ســلوک بــزرگان 
ــی  ــی، بصیرت آفرین ــتادگی، مقاومت آفرین ــن ایس ــم، همی می بینی
ــز  ــن رم ــوده و ای ــی ب ــرد و قدرت ــچ ف ــتن از هی ــراس نداش و ه

موفقیــت بــزرگان دیــن مــا بــوده اســت.

ــزرگ همــواره  رئیــس جمهــور ادامــه داد: علمــا و روحانیــون ب
فقــط بــه ایــن فکــر می کردنــد کــه تکلیــف آنهــا چیســت 
ــه  ــک وظیف ــودن را ی ــردم ب ــار م ــف و در کن ــه تکلی ــل ب و عم
ــه  ــون را در هم ــا و روحانی ــن رو علم ــتند. از همی ــی می دانس اله
ــخت ترین  ــه در س ــم و از جمل ــردم دیده ای ــار م ــختی ها در کن س
ــون و  ــه روحانی ــه چگون ــم ک ــا، شــاهد بودی ــای شــیوع کرون روزه

حوزه هــای علمیــه ســخت ترین کارهــا را انجــام می دادنــد.
دکتــر رئیســی گفــت: نمایشــی کــه از جهــاد و از خودگذشــتگی 
ــا درس  ــرای همــه م ــم، ب ــا شــاهد بودی روحانیــون در دوران کرون
ــروز در  ــه دی ــانی ک ــم، کس ــر دیدی ــار دیگ ــه یکب ــود ک ــی ب بزرگ
جبهــه حضــور داشــتند و امــروز در حوزه هــای بــه تعلیــم و تعلــم 

ــردم حاضــر هســتند. ــار م ــه در ســختی ها کن مشــغولند، چگون
رئیــس جمهــور افــزود: رمــز اینکــه امــروز روحانیــت علیرغــم 
ــای دارد،  ــردم ج ــزاها در دل م ــا و ناس ــایعات، تهمت ه ــه ش هم
همیــن اســت، چــون عالمــان دینــی مــا در جایــگاه قیادت هســتند 
ــد.  ــد بیایی ــد، می گوین ــد بروی ــردم نمی گوین ــه م ــیاقت؛ ب ــه س ن
کســانی کــه در قلــه قــرار دارنــد، خودشــان عالــم عامــل واصلنــد، 
ــد  ــروز بای ــد ام ــه مــردم می گوین ــان وقتــی ب ــد. این عمــل می کنن
در جبهــه حضــور پیــدا کــرد یــا مقابــل دشــمن ایســتاد، مــردم بــا 

ــد. ــان و دل می پذیرن ج
و  تهدیدهــا  دولــت  کــرد:  خاطرنشــان  رئیســی  آیــت اهلل 
تحریم هــای دشــمن را مانــع نمی بینــد و زندگــی مــردم و پیشــرفت 
کشــور را بــه تحریم هــا گــره نمی زنــد تــا دیگــران بخواهنــد بــرای 
ــد. ایــن مســاله را هــم در عمــل نشــان دادیــم  مــا تصمیــم بگیرن
ــه آنهــا گفتیــم و در تریبون هــای  و هــم در جلســات خصوصــی ب
رســمی هــم اعــام کردیــم کــه راهبــرد مــا، راهبــردی اســت کــه 

ــد. رهبــری فرمودن
ــا را  ــع تحریم ه ــأله رف ــت مس ــه داد: دول ــور ادام ــس جمه رئی
ــا،  ــع تحریم ه ــرای رف ــا ب ــر از تاش ه ــا مهم ت ــد، ام ــال می کن دنب
ــکیل  ــا تش ــردن تحریم ه ــی ک ــرای خنث ــه ب ــت ک ــی اس قرارگاه
ــه در  ــی فعاالن ــم و  همــکاران مــا و نیروهــای ارزشــی و انقاب دادی

ایــن عرصــه مشــغول تــاش هســتند.
دکتــر رئیســی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا بیــان اینکــه 
ــرد  ــردم و راهب ــردن م ــوس ک ــمن مأی ــی دش ــرد اصل ــروز راهب ام
نظــام اســامی، امیــدوار کــردن مــردم اســت، گفــت: امــروز هــر 
کــس بخواهــد یــا نخواهــد، بدانــد یــا ندانــد، اگــر بــا قلــم، قــدم و 
اقدامــش کاری کنــد کــه مــردم مأیــوس و ناامیــد شــوند در جهــت 
ــل هــر کــس هــر  راهبــرد دشــمن حرکــت کــرده اســت. در مقاب
اقدامــی در جهــت امیــدوار کــردن مــردم داشــته باشــد، بدانــد در 
جهــت راهبــرد نظــام مقــدس جمهــوری اســامی و ســیره رهبــری 
معظــم انقــاب اســامی، مراجــع بزرگــوار و علمــای اعــام، حرکت 

کــرده اســت.
ــزار،  ــه خدمتگ ــک طلب ــوان ی ــه عن ــزود: ب ــور اف ــس جمه رئی
هــر چــه از عمــر کاری ام در دولــت می گــذرد، آینــده را بــه 
ــن تر  ــان تر و روش ــیار درخش ــهیدان، بس ــر ش ــون مطه ــت خ برک

می بینــم.



45 44

|  سال پنجم  |  شامره یک  |  خرداد ماه 1401  ||  سال پنجم  |  شامره یک  |  خرداد ماه 1401  |

 
گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور روسیه

ــته  ــال گذش ــدار س ــه دی ــاره ب ــا اش ــیه ب ــور روس ــس جمه رئی
روســای دو کشــور در مســکو، تصریــح کــرد: پــس از ایــن دیــدار 
ــد و  ــاد ش ــن ایج ــط فیمابی ــی در رواب ــل توجه ــرفت های قاب پیش
ــه  ــای عالی رتب ــد هیأت ه ــت و آم ــز رف ــات و نی ــری توافق پیگی
ــای  ــی در حوزه ه ــکاری و هماهنگ ــعه هم ــه توس ــن زمین طرفی
ــرده  ــم ک ــی را فراه ــه ای و بین الملل ــه و منطق ــف دو جانب مختل
اســت.وی افــزود: همــکاری و هماهنگــی کشــورهای مســتقل 
در راســتای تأمیــن منافــع جمعــی در ســطوح منطقــه ای و 
بین المللــی باعــث خنثــی شــدن فشــارها و تحــرکات دیگــر 

می شــود. بین المللــی  بازیگــران 

ــن  ــان یافت ــه پای ــدواری نســبت ب ــار امی ــا اظه ــور ب رئیس جمه
ــت راه حــل  ــر اهمی ــن، ب ــا در اوکرای ــر چــه ســریع تر درگیری ه ه
ــه  ــت ک ــار داش ــرد و اظه ــد ک ــه تأکی ــن رابط ــک در ای دیپلماتی
ــود را  ــای خ ــی دارد ظرفیت ه ــران آمادگ ــامی ای ــوری اس جمه
ــرای کمــک بــه حــل و فصــل دیپلماتیــک جنــگ بــکار ببنــدد. ب
رئیســی همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه آژانــس انــرژی 
ــی در  ــه انحراف ــه هیچ گون ــرده ک ــد ک ــا تأیی ــون باره ــی تاکن اتم
ــا  ــزود: م ــته اســت، اف ــود نداش ــران وج ــای هســته ای ای فعالیت ه
بــه تعهــدات خــود در توافــق هســته ای عمــل کرده ایــم و اکنــون 

زمــان تصمیم گیــری آمریکاســت.
وی در ادامــه تأکیــد کردنــد: جمهــوری اســامی ایــران، فــارغ 
ــط  ــه دنبــال تعمیــق و پایدارســازی رواب ــی ب از تحــوالت بین الملل

ــا کشــورهای مســتقل اســت. ــه خــود ب همه جانب

ــه ای،  ــوالت منطق ــه تح ــاره ب ــا اش ــن ب ــور همچنی رئیس جمه
تروریســم و انــواع مختلــف اشــغالگری را دوروی یــک ســکه 
ــر موفقیت آمیــز  ــا تأکیــد ب دانســت. در همیــن راســتا دو طــرف ب
بــودن الگــوی همــکاری راهبــردی دو کشــور در مبــارزه بــا 
ــه  ــی در منطق ــش هماهنگ ــکاری و افزای ــداوم هم ــم، برت تروریس

ــد. ــد کردن ــاز تأکی ــن قفق ــیا و همچنی ــرب آس غ
ــن  ــز در ای ــیه نی ــور روس ــس جمه ــن« رئی ــر پوتی »والدیمی
ــروج  ــانحه خ ــه س ــبت ب ــف نس ــراز تأس ــا اب ــی ب ــوی تلفن گفتگ
ــور  ــه دو کش ــر اینک ــاره ب ــا اش ــورمان و ب ــل در کش ــار از ری قط
بــه صــورت فعاالنــه بــرای توســعه و افزایــش همکاری هــای 
ــدی  ــش 80 درص ــد از افزای ــاش می کنن ــاری ت ــادی و تج اقتص
ــر داد و  ــور خب ــادی دو کش ــاری و اقتص ــای تج ــطح همکاری ه س
گفــت: افزایــش همــکاری در زمینه هــای بانکــی، ترانزیــت، انــرژی 

ــت. ــا اس ــه م ــورد توج ــاورزی م و کش
رئیــس جمهــور روســیه بــا اشــاره بــه اهمیــت حضــور و 
منطقــه ای  همــکاری  ســازمان های  در  ایــران  نقش آفرینــی 
ــازمان  ــیا و س ــادی اوراس ــه اقتص ــه اتحادی ــی از جمل و بین الملل

همــکاری شــانگهای، افــزود: حضــور و نقش آفرینــی ایــران در 

ــه نفــع همــه کشــورها  ســازمان های منطقــه ای و بین المللــی ب
اســت و از آن حمایــت می کنیــم.

ــد  ــی از رون ــیه گزارش ــور روس ــس جمه ــو، رئی ــن گفتگ در ای
ــود. ــه نم ــن ارائ ــا اوکرای ــط ب ــی مرتب ــی و نظام ــوالت سیاس تح

پوتیــن همچنیــن بــا اشــاره بــه تاش هــای آمریــکا و متحــدان 
ــاد  ــار داشــت: اعتق ــرژی هســته ای، اظه ــس ان ــی آن در آژان اروپای
ــاری  ــه حــل و فصــل مســائل ج ــی ب ــا کمک ــات آنه ــم اقدام داری
ــات  ــه اقدام ــا این گون ــت ب ــرد و موضــع روســیه مخالف ــد ک نخواه

اســت.

»رئیسی« از »مادورو« در سعدآباد استقبال کرد

رئیس جمهــور از نیکــوالس مــادورو رئیــس جمهــور ونزوئــا در 
مجموعــه ســعدآباد تهــران اســتقبال کــرد.

مــادورو روز گذشــته طــی ســفری دوروزه در رأس هیئتــی 
بلندپایــه از مقامــات سیاســی و اقتصــادی وارد تهــران شــده 

ــود. ب
دیــدار و گفت وگــوی دو مقــام عالــی و برگــزاری نشســت 
ــای  ــه برنامه ه ــور از جمل ــه دو کش ــای عالی رتب ــترک هیئت ه مش

ایــن ســفر اســت.
راهبــردی  جامــع  همکاری هــای  ســند  امــروز  همچنیــن 

20ســاله دو کشــور بــه امضــای طرفیــن خواهــد رســید.
ســند همکاری هــای جامــع راهبــردی 20 ســاله ایــران و 
وئزوئــا در جریــان ســفر نیکــوالس مــادورو رئیــس جمهــور 
ــه تهــران، در حضــور دو رئیس جمهــور و توســط وزرای  ــا ب ونزوئ

ــید. ــا رس ــه امض ــه ب خارج
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گزارش کمیسیون ویژه جهش تولید 

درباره روند تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

دومیــن گــزارش کمیســیون ویــژه جهــش و رونــق تولیــد و 
نظــارت بــر اجــرای اصــل 44 قانــون اساســی دربــاره ارزیابــی 
ــون  ــاده 7 قان ــی در اجــرای م ــای اجرای ــرد دســتگاه ه عملک

اصــل 44 قانــون اساســی 

متن این گزارش به شرح زیر است:

ــد  ــس بای ــه مجل ــی ک ــی اهتمام ــب دو گام اساس در قال
ــب وکار  ــهولت کس ــود و س ــی و بهب ــع زدای ــتای مان در راس
برداشــته مــی شــد را در مجلــس برداشــتیم؛ گام اول در 
مجلــس دهــم اصــاح مــواد یــک و 7 قانــون اجــرای سیاســت 
هــای کلــی اصــل 44 بــود کــه در بهمــن 99 آخریــن گام را در 
مجلــس یازدهــم بــا رفــع ایــرادات شــورای نگهبــان برداشــتیم 
ــب و کار از  ــای کس ــدور مجوزه ــدف ص ــا ه ــرا ب ــرای اج و ب
ــاز  ــق شــفافیت و الکترونیکــی شــدن مجوزهــای موردنی طری

ــاغ شــد. فعــاالن اقتصــادی اب

آن  ســیزدهم  دولــت  کــه  بودیــد  شــاهد  روزهــا  ایــن  در 
دســتگاه  بــه  مشــخصی  هــای  العجــل  ضــرب  در  را  هــا 
هــا تکلیــف کردنــد و اجرایــی کردنــد، گام بســیار مهمــی 
شــد. برداشــته  ســیزدهم  دولــت  و  همــکاران  کمــک  بــا 

ــدور  ــهیل ص ــون » تس ــت، قان ــل گام نخس در گام دوم و در تکمی
مجوزهــای کســب و کار« در مهرمــاه ســال 1400 تصویــب گردیــد. 
در ایــن قانــون کــه در تاریــخ 1401/02/10 توســط رئیــس محترم 
ــده  ــاغ گردی ــی اب ــه دســتگاه هــای اجرای جمهــور جهــت اجــرا ب
ــب 5  ــت و در قال ــتای گام نخس ــت در راس ــدگان مل ــت  نماین اس
مــاده و 16 تبصــره ضمــن الزامــی کــردن درگاه یکتــای مجوزهــا و 
شــفاف ســازی آن هــا، اغلــب مجوزهــای کســب و کار بــه غیــر از 
مشــاغل خــاص و حســاس را دارای ماهیــت ثبــت محــور در نظــر 
گرفتــه انــد و ایــن بــدان معناســت کــه طبــق ضوابــط و شــرایط 
ــون تســهیل، پیــش فــرض ایــن اســت کــه اغلــب مجوزهــا از  قان
نــوع »کســب و کارهــای ثبــت محــور« مــی باشــند و مقــرر اســت 
تــا بــا ثبــت درخواســت هــا در درگاه ملــی مجوزهای کســب و کار، 
حداکثــر ظــرف 3 روز بــه متقاضــی ارائــه شــوند و مشــمول نظــارت 
پســینی انــد. در ایــن میــان تأییــد محــور شــدن مجــوز کســب و 
کار هــا )کــه صــدور آن هــا ماهیتــاً مســتلزم پایــش هــای پیشــینی 
ــب  ــی و تصوی ــررات زدای ــات مق ــه تشــخیص هی ــوط ب اســت( من

هیــأت محتــرم وزیــران خواهــد بــود. شــایان ذکــر اســت  عــاوه بر 
تأکیــد بــر تحقــق دو مولفــه شــفافیت و ســهولت در فضــای کســب 
ــی  ــال 1399 م ــوب س ــاح مص ــون اص ــل قان ــه در تکمی و کار ک
باشــد، از دیگــر کارکردهــای شــاخص قانــون تســهیل مــی تــوان 
بــه انحصــار زدایــی از برخــی از خدمــات قضایــی در کشــور اشــاره 
نمــود، بــه عنــوان نمونــه بــر اســاس ایــن قانــون »کانــون وکای 
دادگســتری و مرکــز وکا، کارشناســان رســمی و مشــاوران خانواده 
قــوه  قضائیــه مکلفنــد هــر ســال از طریق ســازمان ســنجش آموزش 
کشــور نســبت بــه برگــزاری آزمــون پروانــه وکالــت اقــدام کننــد و 
نصــاب هــای علمــی جایگزیــن ســهمیه هــای عــددی شــده اســت. 

ــی و  ــه در دو ســطح مل ــای صــورت گرفت ــه عملکرده ــه ب در ادام
ــی شــود.  ــه م دســتگاهی پرداخت

الــف: عملکــرد کلــی درگاه ملــی مجوزهــای کســب و کاردر ســطح 
ملی

ــا  ــال 1401 ب ــدای س ــب و کار از ابت ــای کس ــی مجوزه درگاه مل
قابلیــت اولیــه صــدور مجوزهــای » شــروع« کســب و کار اســتقرار 
ــررات  ــأت مق ــه هی ــار دبیرخان ــر اظه ــت. بناب ــه اس ــی یافت عملیات
زدایــی، صــدور مجوزهــای »تمدیــد« و »توســعه« و یا اخــذ هرگونه 
اســتعامات، در فازهــای بعــدی و بــا تعبیــه زیرســاخت هــای فنــی 
از طریــق درگاه ملــی مجوزهــای کســب و کار صــادر خواهــد شــد. 

ــی، ســهم  ــی درگاه مل ــدت ســپری شــده از اســتقرار عملیات در م
43درصــد،  درخواســتی:  مجوزهــای  کل  از  خدمــات  بخــش 
ــت و  ــش صنع ــهم بخ ــد و س ــاورزی: 36 درص ــش کش ــهم بخ س
ــی اســت کــه ســهم  ــوده اســت. ایــن درحال معــدن: 21 درصــد ب
بخــش خدمــات از تولیــد ملــی : 53 درصــد، ســهم بخــش 
ــت  ــش صنع ــهم بخ ــد و س ــی: 15 درص ــد مل ــاورزی از تولی کش
از تولیــد ملــی: 32 درصــد بــرآورد شــده اســت.  و معــدن 
ــر بخــش  ــم ت ــم ســهم ک ــی رغ ــه عل ــر آن اســت ک ــا بیانگ آماره
ــاالی صــدور  ــه تقاضــای ب ــا توجــه ب ــی، ب کشــاورزی از تولیــد مل
مجــوز در ایــن بخــش، تســهیل صــدور مجوزهــای کســب و 
ــد  ــی باش ــوردار م ــری برخ ــت واف ــاورزی از اهمی ــش کش کار بخ

بــا گذشــت 50 روز از شــروع بــه کار درگاه ملــی مجوزهای کشــور، 
آمــار درخواســت هــای ثبــت شــده در ایــن درگاه به تدریــج قابلیت 
تحلیــل پیــدا کــرده اســت. آمارهــای ارائــه شــده نشــان مــی دهــد 
از میــان )45،717( درخواســت مجــوز کســب و کار ثبــت شــده در 
ــرای )19( درصــد  درگاه ملــی مجوزهــا طــی ایــن مــدت، فقــط ب
آن هــا مجــوز صــادر شــده کــه بدیهــی اســت ایــن نســبت بایــد به 
تدریــج افزایــش یایــد و بــه صــد در صــد نزدیــک شــود. درخصوص 
ــه درگاه  دســتگاه هــای اجرایــی اصلــی کــه در مرحلــه نخســت ب
ــی  ــی قطع ــر نظارت ــار نظ ــد، اظه ــده ان ــل ش ــا متص ــی مجوزه مل
مبتنــی بــر پارامترهایــی ماننــد درصــد مجوزهــای صــادره، میــزان 

تأخیــر در صــدور مجوزهــا، عملکــرد هــای اســتانی در صــدور مجوز 
و ...پــس از پایــان اولیــه مهلــت هــای مقــرر در شناســنامه صــدور 
ــود. ــد ب ــر خواه ــکان پذی ــی ام ــای آت ــه ه ــی هفت ــا و ط مجوزه

در  مجــوز  صــدور  مراجــع  و  هــا  دســتگاه  عملکــرد  ب: 
 )4( تبصــره  بــا  مطابــق  مجوزهــا،  ملــی  درگاه  بــه  اتصــال 
وزارت  گــزارش  اســتناد  بــه  اصاحــی  قانــون   )7( مــاده 
1401/02/19 مــورخ  تــا  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور 

1. در وزارت تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی در بخش مشــاغل خانگی 
ــی  ــراث و فرهنگ ــت، می ــاورزی، صنع ــد کش ــف مانن ــوزه مختل ح
ــه درگاه  ــوز ب ــوب، 382 مج ــوز مص ــوان مج ــوع 485 عن از مجم
ــان  ــد.... همچنیــن از می ملــی مجوزهــای کشــور متصــل شــده ان
21 مجــوز مرتبــط بــا بخــش مشــاغل خانگــی حــوزه غــذا و دارو 
تاکنــون هیــچ کــدام بــه تصویــب هیــأت مقــررات زدایــی نرســیده 
و در نتیجــه اتصــال آن هــا بــه درگاه ملــی صــورت نگرفتــه اســت.

2. در وزارت تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی در ســایر بخــش هــا بــه 
غیــر از حــوزه مشــاغل خانگــی، از تعــداد کل 289 عنــوان مجــوز 
مصــوب، 282 مجــوز بــه درگاه ملــی متصــل شــده اســت و 7 مجوز 
تاکنــون بــه درگاه ملــی صــدور مجوزهــا اتصــال پیــدا نکــرده انــد.

مجــوز  عنــوان  تعــداد10  بــا  ســیما،  و  صــدا  ســازمان   .3
ــوب، وزارت  ــوز مص ــا 5 مج ــتاندارد ب ــی اس ــازمان مل ــوب، س مص
ــا 5  ــرورش ب ــوزش و پ ــوب و وزارت آم ــوز مص ــا 5 مج ــت ب نف
ــد. ــده ان ــل ش ــا متص ــی مجوزه ــه درگاه مل ــوب ، ب ــوز مص مج

ــوز  ــوان مج ــداد کل 105 عن ــازی، از تع 4. در وزارت راه و شهرس
مصــوب، 71 مجــوز بــه درگاه ملــی متصــل شــده اســت و 34 مجوز 
تاکنــون بــه درگاه ملــی صــدور مجوزهــا اتصــال پیــدا نکــرده انــد.

صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  وزارت  در   .5
دســتی، از تعــداد کل 54 عنــوان مجــوز مصــوب، 51 مجــوز 
تاکنــون  مجــوز   3 و  اســت  شــده  متصــل  ملــی  درگاه  بــه 
بــه درگاه ملــی صــدور مجوزهــا اتصــال پیــدا نکــرده انــد.

6. در وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی، از تعداد کل 54 عنوان مجوز 
مصــوب، 44 مجــوز بــه درگاه ملــی متصــل شــده اســت و 10 مجوز 
تاکنــون بــه درگاه ملــی صــدور مجوزهــا اتصــال پیــدا نکــرده انــد. 

7. در وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات از تعــداد کل 35 عنوان 
مجــوز مصــوب، 24 مجــوز بــه درگاه ملــی متصــل شــده انــد و در 
مقابــل 11 مجــوز تاکنــون بــه درگاه ملــی، اتصــال پیــدا نکــرده اند.

8. در وزارت علوم،تحقیقــات و فنــاوری از تعــداد کل 8عنــوان 
مجوزهــای مصــوب، 5 مجــوز بــه درگاه ملــی اتصــال پیــدا کــرده 
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اســت و در مقابــل اتصــال 3 مجــوز تاکنــون صــورت نگرفتــه اســت.
ــای  ــداد کل مجوزه ــوان تع ــان از 5 عن 9. در وزارت ورزش و جوان
ــرده  ــدا ک ــال پی ــا اتص ــی مجوزه ــه درگاه مل ــوز ب ــوب، 2 مج مص
ــد. ــده ان ــل نش ــه درگاه متص ــون ب ــز تاکن ــوز نی ــت و3 مج اس

10. در معاونــت علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور نیــز از میــان 2 
مجــوز مصــوب، 1 مجــوز بــه درگاه ملــی اتصــال پیــدا کــرده اســت 
و در مقابــل اتصــال 1 مجــوز نیــز تاکنــون صــورت نگرفتــه اســت.

تعــداد  از  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  در   .11
ناقــص  صــورت  بــه  همگــی  مصــوب،  مجــوز   16 کل 
انــد. کــرده  پیــدا  اتصــال  مجوزهــا  ملــی  درگاه  بــه 

تعــداد  از  زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان  در   .12
ناقــص  صــورت  بــه  همگــی  مصــوب،  مجــوز   8 کل 
انــد. کــرده  پیــدا  اتصــال  مجوزهــا  ملــی  درگاه  بــه 

ــوز  ــوان مج ــداد کل 45 عن ــی از تع ــرژی اتم ــازمان ان 13. در س
ــت، و 19  ــده اس ــل ش ــی متص ــه درگاه مل ــوز ب ــوب، 26 مج مص
مجــوز نیــز بــه صــورت ناقــص بــه درگاه ملــی متصــل شــده انــد.

مصــوب،  مجــوز   19 کل  تعــداد  از  نیــرو  وزارت  در   .14
اتصــال  و  انــد  شــده  متصــل  ملــی  درگاه  بــه  مجــوز   15
اســت. گرفتــه  ناقــص صــورت  بــه صــورت  نیــز  مجــوز   4

تعــداد کل 52  از  تجــارت  و  ، معــدن  وزارت صنعــت  15. در 
ــوز  ــل و 3 مج ــی متص ــه درگاه مل ــوز ب ــوب، 32 مج ــوز مص مج
ــد. همچنیــن  ــه درگاه ملــی متصــل شــده ان ــه صــورت ناقــص ب ب
انــد. ایــن درگاه متصــل نشــده  بــه  تــا کنــون  17 مجــوز 

16. دردســتگاه هــا و مراجعــی همچــون بانــک مرکــزی جمهــوری 
اســامی ایــران بــا تعــداد کل 36 عنــوان مجــوز مصــوب، مشــاوران 
امــور مالیاتــی بــا 3 عنــوان مجــوز مصــوب، ســازمان ثبــت اســناد 
و امــاک کشــور بــا 3 عنــوان، صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــا 2 
عنــوان ، نظــام روانشناســی بــا یــک عنــوان مجــوز مصــوب و نیــز 
کانــون وکاء، تاکنــون و علــی رغــم اتمــام مهلــت یکســاله مقــرر 
در قانــون و نیــز اعطــای فرصــت 1 ماهــه مجلــس شــورای اســامی 
ــن خصــوص در  ــی در ای ــزارش نظارت ــت نخســتین گ ــس از قرائ پ
ــون  ــا تاکن ــه تنه ــور ن ــای مذک ــتگاه ه ــورخ 1401/01/23، دس م
بــه درگاه ملــی مجوزهــای کشــور متصــل نشــده انــد بلکــه 
ــد.  ــداده ان ــام ن ــوص انج ــن خص ــری در ای ــی موث ــدام عملیات اق

شــایان ذکــر اســت بــا اســتناد بــه گــزارش وزارت امــور اقتصــادی 
و دارایــی مــی تــوان بیــان داشــت تعــدادی  از دســتگاه هــا  کــه 
ــد، طــی یــک  ــه درگاه ملــی مجوزهــا متصــل نشــده ان تاکنــون ب
ــس  ــی مجل ــزارش نظارت ــت گ ــان قرائ ــده از زم ــپری ش ــه س ماه

شــورای اســامی اقدامــات اولیــه بــرای اتصــال بــه درگاه ملــی را 
ــد، شــهرداری هــا، ســازمان نظــام پزشــکی،کانون  آغــاز نمــوده ان
کارشناســان رســمی، اتــاق هــای ایــران و تعاون،کانــون مترجمــان 
رســمی،وزارت کشــور، وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیــرو هــای 
مســلح ، ســازمان برنامــه  و بودجــه ، وزارت امــور خارجــه و قــوه 
قضائیــه از جملــه ایــن دســتگاه هــا هســتند کــه شایســته اســت 
ــه درگاه ملــی مجوزهــای کشــور هرچــه  فرآینــد اتصــال آن هــا ب
ــون  ــه تاکن ــت آن چ ــر اس ــایان ذک ــرد. ش ــام پذی ــر انج ــریع ت س
محقــق شــده اســت اســتقرار درگاه ملــی مجوزهــای کســب و کار 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــی و نهاده ــای اجرای و اتصــال نســبی دســتگاه ه
ــات  ــر و کیفیــت خدم ــن ام ــی اثربخشــی ای آن مــی باشــد، ارزیاب
ــی  ــان، بررس ــت زم ــتلزم گذش ــان، مس ــه متقاضی ــانی آن ب رس
ــت. ــب و کار اس ــوزه کس ــاالن ح ــر فع ــذ نظ ــی و اخ ــای میدان ه

نتایج ارزیابی های کمیسیون از روند اجرای مفاد قانون

ــاغل  ــا مش ــط ب ــای مرتب ــد مجوزه ــوارد مانن ــی از م 1- در برخ
خانگــی حــوزه غــذا و دارو ، اختــاف نظــر میــان هیــأت مقــررات 
ــده مجــوز کســب و کار در خصــوص  ــی و دســتگاه صادرکنن زدای
ــل  ــای ذی ــودن مجوزه ــور ب ــد مح ــا تأیی ــودن و ی ــور ب ــت مح ثب
ــآت  ــور در هی ــای مذک ــب مجوزه ــد تصوی ــًا فرآین ــتگاه، عم دس
ــع مواجــه کــرده کــه بدیهــی اســت ایــن آســیب خــواه  ــا مان را ب
ــی  ــار م ــه انتظ ــود. اگرچ ــی ش ــان م ــر متقاضی ــواه گریبانگی ناخ
ــب و  ــای کس ــدور مجوزه ــهیل ص ــون » تس ــرای قان ــا اج رود  ب
ــررات  ــأت مق ــال هی ــی ایح ــود عل ــرف ش ــع برط ــن مان کار« ای
زدایــی و دســتگاه هــای مشــمول ایــن وضعیــت، بایســتی 
حداکثــر تــوان خــود را در راســتای حــل مشــکل در اســرع 
ــد. ــه کار گیرن وقــت و از طریــق برگــزاری جلســات فــی مابیــن ب

قانــون   )7( مــاده   )4( تبصــره  از  دوم  فــراز  اســتناد  بــه   -2
ــارج از  ــات، خ ــه خدم ــوز و ارائ ــدور مج ــه ص ــدام ب ــاح» اق اص
ــده  ــع صادرکنن ــط مراج ــی توس ــده در درگاه مل ــت ش ــوارد ثب م
ــون،  ــرر در قان ــاله مق ــت یکس ــس از مهل ــان پ ــه متقاضی ــوز ب مج
ــی  ــم قانون ــح حک ــم تصری ــی رغ ــن عل ــد«. لیک ــی باش ــوع م ممن
ــد  ــی ده ــان           م ــیون نش ــای کمیس ــی ه ــور، ارزیاب مذک
باتوجــه بــه آن کــه تــا مقطــع کنونــی درگاه ملــی مجوزهــا 
ــدازی  ــب و کار راه ان ــروع کس ــای ش ــدور مجوزه ــرای ص ــا ب تنه
ــی صادرکننــده مجــوز  شــده اســت در اغلــب دســتگاه هــای اصل
ــی، وزارت  ــاه اجتماع ــاون،کار و رف ــد وزارت تع ــب و کار مانن کس
و تجــارت، وزارت  جهــاد کشــاورزی، وزارت صنعــت، معــدن 
امــور اقتصــادی و دارایــی، درگاه اختصاصــی صــدور مجــوز ذیــل 
دســتگاه هــای مذکورهمچنــان بــاز بــوده و ایــن دســتگاه هــا بــه 
ــد در درگاه  ــای توســعه، تمدی ــه صــدور مجوزه ــدم تعبی ــل ع دلی
ملــی ناگزیرنــد بــرای توســعه و تمدیــد مجوزهــای خــود از طریــق 
درگاهــی غیــر از درگاه ملــی مجوزهــای کشــور اقــدام مــی نماینــد. 
ــی رغــم اتمــام مهلــت قانونــی منــدرج در تبصــره )4(  3- عل

ــا  ــتگاه ه ــی از دس ــون برخ ــا کن ــاح ، ت ــون اص ــاده )7( قان م
ــد،  ــده ان ــل نش ــور متص ــای کش ــی مجوزه ــه درگاه مل ــل  ب کام
ــتگاه  ــه در دس ــت ک ــت اس ــن واقعی ــر ای ــان گ ــوع بی ــن موض ای
هــای ذیربــط، یــا صــدور ایــن قبیــل از مجــوز هــا بــه متقاضیــان 
ــی  ــتگاه از درگاه ــا دس ــده و ی ــف ش ــًا متوق ــب و کار کام کس
غیــر از درگاه ملــی اقــدام بــه صــدور آن هــا مــی نمایــد 
ــاف  ــون و برخ ــح قان ــن صری ــا مت ــر ب ــت مغای ــردو حال ــه  ه ک
ــد. ــی باش ــذار م ــون گ ــر قان ــفافیت مدنظ ــهولت و ش ــه س مولف

ــون اصــاح،  ــاده )7( قان ــراز دوم از حکــم صــدر م 4- براســاس ف
هیــأت مقــررات زدایــی مکلــف  بــه تعییــن و اعــام ســقف زمانــی 
بــرای صــدور مجــوز در هــر کســب و کار مــی باشــد. از ســوی دیگر 
ــه اســتناد تبصــره )3( همیــن مــاده، در صــورت عــدم اظهــار و  ب
ثبــت و تکمیل اطاعاتــی همچــون شناســنامه صدور،تمدید،اصاح 
و لغــو مجوزهــا توســط دســتگاه اجرایــی ظــرف مــدت 4 مــاه پــس 
از الزم االجــرا شــدن قانــون، الــزام اشــخاص بــه اخــذ مجــوزی کــه 
اطاعــات آن در درگاه ملــی ثبــت نشــده ممنــوع اســت. در همیــن 
راســتا گــزارش هــای اخــذ شــده از وزارت امــور اقتصــادی و دارایی 
نشــان مــی دهــد تــا بــه امــروز، تنهــا )1484( مجــوز آغاز کســب و 
کار شناســایی و بــه تصویــب هیــأت مقــررات زدایــی رســیده اســت 
ــأت  ــط هی ــوز توس ــدور مج ــرای ص ــز ب ــی نی ــقف زمان ــاً س و تبع
تعییــن شــده اســت. امــا در خصــوص باقــی مجوزهــا کــه عمدتــاً 
ــند  ــی باش ــتعام م ــذ اس ــا اخ ــد و ی ــعه، و تمدی ــا توس ــط ب مرتب
ــی  ــدام مقتض ــت اق ــت. الزم اس ــده اس ــرا نش ــی اج ــم قانون حک
ــی و  ــررات زدای ــأت مق ــه هی ــط دبیرخان ــوص توس ــن خص در ای
ــود. ــام ش ــت انج ــرع وق ــمول در اس ــی مش ــای اجرای ــتگاه ه دس

5- ارزیابــی کمیســیون ویــژه حاکــی از آن مــی باشــد کــه علــی 
ــرای  ــاله ب ــی یکس ــت زمان ــن مهل ــون در تعیی ــت قان ــم صراح رغ
دســتگاه هــای اجرایــی در خصــوص صــدور کلیــه مجوزهــا 
)شــامل مجوزهــای مرتبــط بــا آغــاز کســب وکار، تمدیــد، توســعه 
و یــا اخــذ اســتعامات( از طریــق درگاه ملــی، تــا مقطــع کنونــی 
کارکــرد درگاه ملــی صرفــاً در حــوزه صــدور مجــوز هــای مرتبــط 
ــواع  ــایر ان ــوده اســت و در خصــوص س ــروع کســب و کار ب ــا ش ب
ــذ  ــا اخ ــعه و ی ــا تمدید،توس ــط ب ــای مرتب ــد مجوزه ــوز مانن مج
ــام  ــال انج ــی در ح ــررات زدای ــأت مق ــه هی ــتعامات، دبیرخان اس
ــای  ــاخت ه ــودن زیرس ــا نم ــرای مهی ــی الزم ب ــات عملیات اقدام
ــزاری الزم در خصــوص ایجــاد قابلیــت هــای الزم  ــرم اف فنــی و ن
ــی  ــا در ط ــل از مجوزه ــن قبی ــدور ای ــرای ص ــی ب در درگاه مل
مراحــل بعــدی مــی باشــد. درهمیــن راســتا تســریع در تکمیــل 
ــررات  ــأت مق ــه هی ــب دبیرخان ــار از جان ــورد انتظ ــای م کارکرده
زدایــی درخصــوص درگاه ملــی مطابــق بــا تکلیــف مصــرح 
ــد. ــی باش ــار م ــورد انتظ ــی م ــای آت ــاه ه ــی م ــون در ط در قان

جمع بندی و پیشنهادات

1- علــی رغــم آن کــه در گــزارش نظارتــی نخســت، مقــرر گردیــد 
تــا گــزارش عملکــرد تکلیف مصــرح در تبصــره )1( مــاده )7( قانون 
ــدور  ــان ص ــکایت متقاضی ــه ش ــازوکار ارائ ــق س ــور تحق ــه منظ ب
مجوزهــای کســب و کارتوســط باالتریــن مقــام هــای اجرایــی و نیز 
اســتانداران کشــور، بــه کمیســیون ارائــه گــردد، بــا گذشــت بیــش 
از یــک مــاه، اطاعــات دقیقــی ماننــد تعدادکارکنــان و مســئوالن 
خاطــی معرفــی شــده بــه هیــأت تخلفــات، نتایــج نهایــی بررســی 
پرونــده هــای شــکایات و یــا میــزان متوســط زمــان رســیدگی بــه 
شــکایات متقاضیــان، بــه کمیســیون واصــل نشــده اســت. لــذا باید 
روســای دســتگاه هــای اجرایــی بــه طــور عــام و  وزیــر کشــور بــه 
طــور خــاص بــه اجــرای تکلیــف مقــرر در تبصــره مذکــور مبــادرت 
نمــوده و در اســرع وقــت ضمــن اخــذ گــزارش هــای الزم در ایــن 
ــای  ــی ه ــج بررس ــور، نتای ــر کش ــتانداران سراس ــوص از اس خص
خــود را بــه ایــن کمیســیون جهــت ارزیابــی نهایــی ارائــه نماینــد.   

2- از آن جایــی کــه بــه اســتناد تبصــره 6 مــاده 7 قانــون 
ــتگاه  ــده، دس ــایی ش ــای شناس ــک از مجوزه ــرای هری ــاح، ب اص
هــای اصلــی و مرتبــط بــا صــدور مجــوز، توســط هیــأت مقــررات 
زدایــی مشــخص شــده انــد، لــذا الزم اســت در خصــوص کیفیــت 
ــی مذکــور،  عملکــرد ایــن دســتگاه هــا در خصــوص تبصــره قانون
گزارشــی از جانــب هیــأت مقــررات زدایــی و بهبــود محیــط کســب 
ــردد.   ــه گ ــد ارائ ــق تولی ــژه جهــش و رون ــه کمیســیون وی و کار ب

ــه فعالیــت همــه  ــا ادام ــون نظــام صنفــی، شــروع ی 3- طبــق قان
ــه کســب  ــوان پروان ــه اخــذ مجــوزی تحــت عن ــوط ب ــاف من اصن
اســت و در برخــی مــوارد طــی فرآینــد اخــذ پروانــه کســب، چنــان 
ــا از آغــاز فعالیــت منصــرف مــی  دشــوار اســت کــه متقاضیــان ی
شــوند و یــا فعالیــت خــود را بــه طــور غیــر رســمی شــروع کــرده 
ــاف  ــه اصن ــی ک ــر  از آن جای ــوی دیگ ــد. از س ــی دهن ــه م و ادام
غالبــاً شــامل کســب و کارهــای کوچکــی هســتند کــه نقــش قابــل 
ــه نظــر مــی رســد  ــن ب ــد بنابرای توجهــی در ایجــاد اشــتغال دارن
ــفافیت  ــهولت و ش ــاد س ــق ایج ــا از طری ــن مجوزه ــاماندهی ای س
در فرآینــد صــدور آن هــا یکــی از اقدامــات اولویــت دار دســتگاه 
ــاق  ــدن و تجــارت و ات ــژه وزارت صنعت،مع ــه وی ــای مســئول ب ه
اصنــاف مــی باشــد. بررســی هــای کمیســیون حاکــی از آن اســت 
کــه علــی رغــم صراحــت قانــون مبنــی بــر اتصــال همــه مجوزهــا 
ــور و  ــای کش ــی مجوزه ــه درگاه مل ــاله ب ــی یکس ــت زمان در مهل
صــدور از طریــق یــک درگاه یکتــا، بــا ایــن حــال تاکنــون اتصــال 
ــال  ــده و درح ــرار نش ــور برق ــه درگاه مذک ــی ب ــای صنف مجوزه
ــه روال قبــل از طریــق »ســامانه ایرانیــان  حاضــر ایــن مجوزهــا ب
اصنــاف« بــرای متقاضیــان صــادر مــی شــود. لــذا در اســرع وقــت 
، دبیرخانــه هیــأت مقــررات زدایــی بایــد اتصــال مجوزهــای 
صنفــی بــه درگاه ملــی مجوزهــای کســب و کار را عملــی نمــوده 
و گــزارش اقدامــات صــورت گرفتــه را بــه کمیســیون ارائــه نمایــد.

4- ارزیابــی کمیســیون از کیفیــت اجــرای قانــون، حکایــت 
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ــه  ــس از ارائ ــژه پ ــه وی ــور ب ــرفت ام ــو و پیش ــه جل ــد روب از رون
گــزارش نظارتــی مجلــس در مــورخ 1401/01/23 دارد. بســیاری 
از دســتگاه هــا و مراجــع اصلــی در صــدور مجوزهــای کســب و کار 
در عمــل بــه تکالیــف مقــرر در قانــون اهتمــام ویــژه ای را بــه کار 
بســته انــد کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه پیشــرفت محســوس در 
عملکــرد دســتگاه هایــی ماننــد وزارت میــراث فرهنگی،گردشــگری 
ــه  و صنایــع دســتی، وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری نســبت ب
یــک مــاه گذشــته اشــاره داشــت. در نقطــه مقابــل برخــی دیگــر 
از دســتگاه هــا ماننــد وزارت جهــاد کشــاورزی علــی رغــم فراهــم 
ــددی در  ــکات متع ــا مش ــی الزم، ب ــای فن ــاخت ه ــودن زیرس ب
ــل  حــوزه ســاماندهی و اتصــال مجوزهــای کســب و کار هــای ذی
ــدام از  ــزوم اق ــی باشــند. ل ــه مواجــه م ــای زیرمجموع دســتگاه ه
جانــب ایــن دســتگاه هــا در ایــن حــوزه مــورد تأکیــد مــی باشــد.
ــود  ــای خ ــا و نهاده ــتگاه ه ــر اســت در خصــوص دس ــایان ذک ش
انتظامــی کــه علــی رغــم پیگیــری هــای متعــدد مجلــس شــورای 
ــه  ــان و ب ــی ، همچن ــررات زدای ــأت مق ــه هی ــامی و دبیرخان اس
ــه  ــد و اقــدام ب ــه قانــون ســرباز زده ان ــه از عمــل ب صــورت عامدان
ــون  ــی شــده در قان ــش بین صــدور مجــوز خــارج از ســازو کار پی
ــای  ــت ه ــری از ظرفی ــره گی ــیون به ــن کمیس ــد، ای ــی نماین م
نظارتــی مقــرر در آییــن نامــه داخلــی مجلــس شــورای اســامی 
ــای  ــتگاه ه ــامی دس ــی اس ــاده 234 و معرف ــال م ــون اعم همچ

متخلــف بــه مراجــع قضایــی ذیربــط را مدنظــر قــرار خواهــد داد. 
5- ضمــن تشــکر از ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی 
ایــران بــرای تدویــن برنامــه هــای خبــری و پخــش گــزارش هــای 
ــون  ــواد )1( و )7( قان ــون اصــاح م ــی شــدن قان پشــتیبان اجرای
اجــرای سیاســت هــای کلــی اصــل 44 قانــون اساســی و متعاقبــاً 
قانــون تســهیل صــدور مجوزهــای کســب و کار، انتظــار مــی رود 
ــاق  ــد ات ــز نهادهــای بخــش خصوصــی مانن ــور و نی ســازمان مذک
بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران، اتــاق تعــاون 
ــت  ــود را در جه ــاش خ ــر ت ــان حداکث ــاف همچن ــاق اصن و ات
ــان  ــان، متقاضی ــژه جوان ــه وی ــودن شــهروندان ب ــج و آگاه نم تروی
ــات  ــری از امکان ــره گی ــب و کار در به ــان کس ــتغال و صاحب اش
ــد. ــه کار گیرن ــور ب ــای کش ــی مجوزه ــده در درگاه مل ــه ش تعبی
در پایــان ضمــن ســپاس از اهتمــام هیــأت رئیســه مجلــس شــورای 
اســامی و نماینــدگان محتــرم مجلــس به امــر مهم تســهیل فضای 
کســب و کار خاطــر نشــان مــی شــود همچنــان نظــارت مســتمر بر 
تســهیل صــدور مجوزهــای کســب و کار بــه ویــژه در قالــب نظــارت 
بــر اجــرای دو قانــون راهبــردی اصــاح مــواد 1 و 7 قانون سیاســت 
هــای کلــی اصــل 44 و قانــون تســهیل صــدور مجوزهــا در دســتور 
کار کمیســیون ویــژه قــرار داشــته و گــزارش هــای نظارتــی از روند 
اجــرای قوانیــن مذکــور مســتمراً بــه اســتحضار نماینــدگان محتــرم 
مجلــس شــورای اســامی و مــردم شــریف ایــران خواهــد رســید.

رییــس  فنــاوری  و  علمــی  معــاون  ســتاری  ســورنا   
جمهــوری، محمــد صاحبــکار خراســانی معــاون راهبــردی 
ــه  ــوه قضائی ــرد معــاون ق ــه و محمــد کاظمــی ف ــوه قضائی ق
ــاوری اطالعــات، از نخســتین  ــار و فن ــس مرکــز آم و رئی
نمایشــگاه دســتاوردهای حــوزه فناوری هــای حقوقــی و 

ــد. ــد کردن ــی بازدی قضای
از 30 شــرکت  بیــش  روزه،  یــک  نمایشــگاه  ایــن  در 
ــات  ــاخت و خدم ــوالت ایران س ــاق، محص ــان و خ دانش بنی
ــا  ــد ت ــه کردن ــی را ارائ ــی و قضای ــای حقوق ــود در حوزه ه خ
ــرای  ــه ب ــوزه،  زمین ــن ح ــمندی ای ــه هوش ــک ب ــن کم ضم

ــود. ــم ش ــه فراه ــای جامع ــا و نیازه ــش چالش ه کاه
در ایــن رویــداد، محصــوالت و خدمــات شــرکت های 
دانش بنیــان و خــاق در حــوزه احــراز هویــت آنایــن، 
ــی، پلتفــرم  ــه خدمــات حقوق ــال، پلتفــرم ارائ امضــای دیجیت
ارتبــاط وکیــل و مــوکل، ســاماندهی بــه پرونده هــا و دعــاوی، 
ــی و... در  ــک قضائ ــار، ژئواینفورماتی ــن و دادگاه ی دادگاه آنای

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــدان ق ــد عاقه من ــرض دی مع
ــازی های  ــای فرآیندس ــده در حوزه ه ــه ش ــوالت ارائ محص
قــوه قضائیــه، احــراز هویــت، کاداســت و چالش هــای پزشــکی 

قانونــی اســت.

و  دانش بنیــان  هــزار شــرکت  از ســوی  ایــده  هــزار 
هــزار زیرســاخت پژوهشــی و فناورانــه دانشــگاه آزاد 
اســالمی بــه مــدت 4 روز در رویــداد ملــی عصــر امیــد در 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــوم ق ــد عم ــرض دی مع
همچنیــن قرارشــد بیــش از هــزار میلیــارد تومــان جــذب 
ســرمایه از صنایــع، شــرکت ها و بخــش خصوصــی بــرای 
ــی  ــداد مل ــن روی ــگاهیان در ای ــای دانش ــت از بخش ه حمای

جــذب شــود.
رئیــس مجلس شــورای اســالمی پــس از افتتاح نمایشــگاه 
ملــی عصــر امیــد از غرفه هــای شــرکت های دانــش بنیــان 
ــت پژوهشــگران و  ــان فعالی ــک در جری ــد و از نزدی بازدی

محققــان قــرار گرفــت.
ــوزش،  ــیون آم ــس کمیس ــادی رئی ــن علیرضــا من همچنی
تحقیقــات و فنــاوری مجلــس، نــادری عضــو هیئــت رئیســه 
ــیدی عضــو  ــل، رش ــردم آم ــده م ــور نماین ــس، حاجی پ مجل
هیئــت رئیســه مجلــس و نماینــده مــردم کرمانشــاه، توانگــر 
ــگاه آزاد  ــس دانش ــی رئی ــران و  تهرانچ ــردم ته ــده م نماین

اســالمی در مراســم یــاد شــده حضــور داشــتند.

دکترقالیباف نمایشگاه ملی عصر امید را افتتاح کرد

هوشمندی و چابکی دستگاه قضا را شرکت های دانش بنیان و خالق سرعت می بخشند
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اجاســیه شــهدای حقوقــدان غــرب کشــور بــا حضور دادســتان 
کل کشــور و بــه میزبانــی اســتان کرمانشــاه و حضــور اســتان های 

همــدان، مرکــزی، لرســتان، ایــام و کردســتان برگــزار شــد.
حجــت االســام و المســلمین منتظــری گفــت: فضــای معنــوی 
و نورانــی ایــن مجلــس کمــک خواهــد کــرد کــه در درون خــود بــا 
ارواح شــهدای گرانقــدر پیمــان ببندیــم و خــدا را بــر ایــن پیمــان 
ــن  ــهدا و از حافظی ــدگان راه ش ــه از پوین ــم ک ــواه بگیری ــود گ خ

ارزشــهای انقــاب اســامی و مــردم باشــیم.
ــر  ــام جعف ــهادت ام ــام ش ــا تســلیت ای ــتان کل کشــور ب دادس
صــادق )ع( و نیــز گرامیداشــت فــرا رســیدن حماســه غــرور آفریــن 
ــدگان در  ــادت های رزمن ــه رش ــاره ب ــهر و اش ــازی خرمش آزاد س
ــردم  ــته م ــارز و برجس ــت ب ــزود خصوصی ــدس اف ــاع مق دوران دف
ــاب و  ــاع از انق ــرزی در دف ــر مناطــق م اســتان کرمانشــاه و دیگ
ــق  ــایر مناط ــش از س ــدس بی ــاع مق ــور در دوران دف ــام و کش نظ
ــد  ــن مناطــق آفریدن ــردم ای ــه م ــان اســت و حماســه هایی ک نمای
خاتمــه آن در عملیــات غــرور آفریــن مرصــاد بــود کــه دشــمن را 
زمینگیــر کردنــد و بــه ذلــت و خــواری کشــاندند، ایــن حماســه ها 

هرگــز از خاطــره تاریــخ پــاک نخواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه نقــش مــردم در دوران انقــاب گفــت: نقــش 
مــردم در پیدایــش و اســتمرار انقــاب بــی بدیــل اســت. در ایــن 
مســیر عــده ای بودنــد کــه در هدایــت مــردم نقــش آفرینــی کردنــد 

و آن هــا را بــه ســمت ارزش هــا ســوق دادنــد و آن علمــا بودنــد.
منتظــری افــزود: نقــش علمــا در زمــان اختــاف افکنی دشــمن 
در میــان اقــوام و مذاهــب و رفــع ایــن اختافــات پررنگ تــر 
ــری  ــمن جلوگی ــوم دش ــای ش ــره برداری ه ــه از به ــرا ک ــت چ اس

می کنــد.
ــران  ــردم و رهب ــخ هیچــگاه نقــش م ــزود: در طــول تاری وی اف
و علمــا در پیدایــش و اســتمرا یــک انقــاب ایــن قــدر پــر رنــگ 
نبــوده اســت و بــه همیــن خاطــر نمونــه انقــاب اســامی در هیــچ 
جــای دنیــا دیــده نشــده و نخواهــد شــد و اینهــا همــه بــه برکــت 

اســام و شــهدا اســت.
ــه دیگــر تحــرکات  ــا اشــاره ب دادســتان کل کشــور در ادامــه ب
شــوم دشــمنان خصوصــاً بعــد از انقــاب و جنــگ کــه بارزتریــن 
ــح کــرد: انقــاب  آنهــا تهاجــم فرهنگــی و اقتصــادی اســت تصری
مــا در طــول 44 ســال کــه بــا فــراز و نشــیب های فراوانــی مواجــه 
ــام  ــت و روشــنگری حضــرت ام ــا هدای ــه آنه ــوده اســت، در هم ب
ــان در  ــه ایش ــای حکیمان ــری و هدایتگری ه ــم رهب ــام معظ و مق
ــور  ــر عب ــای خط ــام گردنه ه ــت از تم ــت توانس ــور مل ــار حض کن

کنــد.
ــی  ــال ها از تمام ــن س ــی ای ــز در تمام ــمن نی ــزود: دش وی اف
ــرده  ــردم اســتفاده ک ــاب و م ــه انق ــه زدن ب ــرای ضرب ــا ب ترفنده
اســت و یقینــاً بعــد از ایــن نیــز دســت نخواهــد کشــید. بنابرایــن 

ــهدا و ــی راه ش ــی و انقاب ــرت دین ــا بصی ــد ب ــا بای ــای م جوان ه

ــرای   حفــظ ارزشــهای انقــاب را کــه ســرمایه های بســیاری ب
بدســت آوردن آنهــا داده ایــم را ادامــه دهنــد.

منتظــری ادامــه داد: یکــی از نشــانه گذاری هــای دشــمن 
ــف  ــه وظای ــان ب ــن جوان ــت. بنابرای ــان اس ــت جوان ــن هوی گرفت
ــی  ــن بین ــا روش ــد و ب ــل کنن ــود عم ــی خ ــی و دین ــی، مذهب مل
بــه مقابلــه بــا دشــمن بپردازنــد. بیشــترین حربــه و ضربــه دشــمن 
ــه از آن  ــت ک ــازی اس ــای مج ــق فض ــا از طری ــای م ــه جوان ه ب
ــه اســت و  ــا را نشــانه رفت ــت، اخــاق و شــرف جوانه ــق هوی طری

ــاند. ــی بکش ــی هویت ــه ب ــا را ب ــد آن ه می خواه
وی ادامــه داد: جبهــه دیگــر دشــمن بــرای ضربــه زدن بــه نظام 
جبهــه اقتصــادی اســت و بــا تحریم هــای ظالمانــه و تنــگ کــردن 
معیشــت مــردم قصــد دارد مــردم را در مقابــل نظــام قــرار دهــد و 
فلســفه و اســاس تحریم هــا نیــز همیــن اســت کــه مــردم تحمــل 
خــود را از دســت دهنــد. امــا یقینــاً مــردم بــا مقاومــت خــود درس 
بزرگــی بــه دشــمن خواهنــد داد چنانکــه شــهدای عزیــز در جبهــه 

جنــگ همیــن کار را کردنــد.
دادســتان کل کشــور بــا مخاطــب قــرار دادن همــه ملــت ایــران 
تاکیــد کــرد: امــروز وظیفــه مــا شــناخت دشــمن و برنامه هایــش 
ــردم  ــی م ــرت و آگاه ــت بصی ــلم اس ــم و مس ــه مه ــت و آنچ اس

اســت.
ــه مســائل اقتصــادی  ــا اشــاره ب ــه ســخنان خــود ب وی در ادام
ــات  ــادآور شــد: اصاحــات اقتصــادی از ضروری ــر در کشــور ی اخی
جامعــه بــود. بــدون شــک ایــن اصاحــات ممکــن اســت مشــکاتی 
را نیــز بــه دنبــال داشــته باشــد. ایــن اصاحــات در دولــت قبــل نیز 
مطــرح بــود و مقــام معظــم رهبــری در آن دوره با تشــکیل شــورای 
ــت  ــر وضعی ــوا ب ــا حضــور ســران ق ــی هماهنگــی اقتصــادی ب عال
اقتصــادی مــردم و ســامان دادن بــه آن تاکیــد داشــتند و نیــز بــر 
اصــاح برخــی امــور از جملــه بانکــی، بودجــه و تنگاهــای اقتصادی 

مــردم تاکیــد کردنــد امــا متأســفانه کار اساســی انجــام نشــد.
منتظــری گفــت: وضعیــت اقتصــادی قابــل دوام نبــود و 
نیازمنــد اصاحــات اساســی بــود. اصــاح اقتصــادی نیــز مشــکات 
خــاص خــود را دارد و بایــد تحمــل کــرد و از مدیــران اقتصــادی و 
دولتمــردان نیــز انتظــار مــی رود اصاحــات را بــا کمتریــن آســیب 
بــه مــردم و خصوصــاً قشــر ضعیــف بــه ســرانجام رســانند. بنابرایــن 
تحمــل و همــکاری مــردم و هدایــت مدیــران در انجــام اصاحــات 
ــه شــکوفایی اقتصــادی منجــر  ــد ب ــن آســیب می توان ــا کمتری و ب

دو راهی مواجهه با تحریم ها
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وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره بــه طــرح اصــالح 
ــدت  ــدت و بلندم ــرح در میان م ــن ط ــت: ای ــا گف یارانه ه
نتایــج بزرگــی را بــرای مــردم بــه همــراه خواهد داشــت 
و اگــر ایــن اتفــاق نمی افتــاد، تــا پایــان ســال در حــوزه 

غــذا تورم هــای بســیار زیــاد داشــتیم.

ــث  ــذا مباح ــوزه غ ــته در ح ــای گذش ــرد: از دهه ه ــح ک تصری
مختلفــی مطــرح شــده اســت و به ویــژه از ســال 2000 در بحــث 
غــذا در دنیــا نــوع نــگاه و دیــدگاه دچــار تغییــرات اساســی شــد و 
ایــن امــر از حــوزه امنیــت غــذا خــود را بــه حــوزه اقتــدار غذایــی 

ارتقــا داد.

ســاداتی نژاد افــزود: کشــور ها تــاش کردنــد مســابقه ای و 
ــار  ــذا کن ــطه غ ــدرت به واس ــک ق ــاد ی ــه ایج ــی را در زمین حرکت
ــا در حــوزه  ــد کــه نشــان مــی داد دنی ــدار نظامــی انجــام دهن اقت

ــد. ــد می رس ــم و جدی ــدگاه و نظ ــک دی ــه ی ــذا ب غ
وی ادامــه داد: بســیاری از کشــور ها ماننــد روســیه و اوکرایــن 
بــه ســمت خودکفایــی در غــات پیــش رفته انــد و ایــن در حالــی 
ــد و  اســت کــه طــی 20 ســال گذشــته واردکننــده غــات بوده ان

در زمــان حاضــر صادرکننــده ایــن محصــوالت هســتند.

وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره بــه جنــگ روســیه و اوکرایــن 
گفــت: ایــن جنــگ باعــث افزایــش سرســام آور قیمــت محصــوالت 
غذایــی در دنیــا شــد و اســتراتژی تنظیــم روزانــه تعرفــه صــادرات 
محصــوالت غذایــی ایجــاد شــده اســت و برخــی کشــور های 
تولیدکننــده گنــدم صــادرات ایــن محصــول را محــدود و یــا 

ــد. ــوع کرده ان ممن

ــه  ــت ســیزدهم، ب ــا شــروع دول ــزود: از ســال گذشــته ب وی اف
ــی  ــوالت اساس ــی در محص ــتگی و خودکفای ــش وابس ــمت کاه س
پیــش رفته ایــم و بــا فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری در ابتــدای 
ســال در زمینــه کشــاورزی و خودکفایــی اقــدام کرده ایــم و تــاش 
بــر ایــن اســت تــا در حــوزه غــذا، پایــداری ســفره مــردم و تأمیــن 

کاال هــای اساســی رقــم بخــورد.

ــه  ــم اضاف ــر اقلی ــه خشکســالی و تغیی ــا اشــاره ب ســاداتی نژاد ب
ــه  ــرار دارد، البت ــن ق ــره زمی ــک ک ــم خش ــران در اقلی ــرد: ای ک
ــران داده  ــه ای ــد ظرفیت هــای بی نظیــری از نظــر اقلیمــی ب خداون

اســت کــه در منطقــه بــا مدیریــت مناســب در قلــه اقتــدار غذایــی 
جنــوب غــرب آســیا قــرار خواهیــم گرفــت.

ــد محصــوالت  ــت مناســبی در تولی ــه وضعی ــان اینک ــا بی وی ب
اساســی داریــم، ادامــه داد: بایــد اســتراتژی های جدیــدی را اتخــاذ 
کنیــم کــه از ابتــدای ســال در زمینــه کاال هــای اساســی، افزایــش 
ــی را  ــای روغن ــات و دانه ه ــت غ ــدم، کاش ــی گن ــد تضمین خری
ــن  ــد ای ــی جدی ــال زراع ــدای س ــم و از ابت ــزی کرده ای برنامه ری
سیاســت ها در حــوزه کشــت محصــوالت اساســی و گیاهــان کــم 

ــا تغییــر الگــوی کشــت را اجرایــی خواهیــم کــرد. آب بــر ب

ــا اشــاره بــه دو نیــروی قدرتمنــد در  وزیــر جهــاد کشــاورزی ب
ــروی  ــن دو نی ــرد: ای ــان ک ــور اذع ــی در کش ــت غذای ــوزه امنی ح
ــه طــرح  ــدگان هســتند ک ــدگان و مصرف کنن ــد تولیدکنن قدرتمن
ــرو ارکان مهــم  ــن دو نی ــه ای ــا نشــان داد ک مردمی ســازی یارانه ه

ــی کشــور هســتند. امنیــت غذای

ــور کشــور  ــت دام و طی ــدگان صنع ــرد: تولیدکنن ــه ک وی اضاف
بــا قــدرت و غیــرت در تأمیــن غــذا در میــدان ایســتاده اند 
تولیــد حمایــت  از  تــوان  تمــام  بــا  ایرانــی  و مصرف کننــده 

. می کنــد

ســاداتی نژاد بــا بیــان اینکــه تولیدکننــده و مصرف کننــده 
حامــی هــم هســتند، گفــت: در اجــرای طــرح مردمی ســازی، ایــن 
ــد  ــا بای ــردم م ــد و م ــه ای کردن ــت مقتدران ــم حمای ــرو از ه دو نی
حمایــت خــود از تولیــد را اســتمرار دهنــد تــا از ســفره صیانــت و 

ــا قیمــت مناســب تأمیــن گــردد. حمایــت شــود؛ تــا غــذا ب

ــه  ــاورزی یاران ــش کش ــه بخ ــور ها ب ــام کش ــه وی، تم به گفت
می دهنــد و دلیــل آن ایــن اســت کــه ارزش افــزوده در ایــن بخــش 
ــت  ــش جذابی ــن بخ ــرمایه گذاری در ای ــزان س ــت و می ــن اس پایی

ــات دارد. ــه صنعــت و خدم ــری نســبت ب کمت

وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان ایــن کــه در دنیــا ایــن یارانــه 
ــه  ــا ب ــده و ی ــده، مصرف کنن ــش تولیدکنن ــه بخ ــی از س ــه یک ب
اجــزای زنجیــره تولیــد داده می شــود، گفــت: ایــران در ســال 97 
ــده داده  ــه واردکنن ــه را ب ــی یاران ــه کاف ــتن تجرب ــل نداش ــه دلی ب

ــود و کارآمــدی نداشــت. ــود کــه یــک سیاســت اشــتباه ب ب

طرح اصالح یارنه ها
در میان مدت و بلند مدت نتایج بزرگی خواهد داشت

ــص  ــارت از تخصی ــه بیشــترین خس ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
ــت: ارز  ــه حــوزه کشــاورزی وارد شــده اســت، گف ارز ترجیحــی ب
ــر آن  ــد و اث ــد ش ــش تولی ــورم در بخ ــاد ت ــث ایج ــی باع ترجیح
بــه ســفره کشــاورزی وارد نمی شــد، باعــث فــرار و کــوچ ســرمایه 
ــه  ــه واردات پرداخت ــای آن ب ــه ج ــد و ب ــاورزی ش ــوزه کش از ح
ــد از  ــت در تولی ــش داد و رقاب ــدت کاه ــه ش ــره وری را ب ــد؛ به ش
ــه  ــد، بودج ــده ش ــه مصرف کنن ــرر ب ــث ض ــه باع ــت ک ــن رف بی
ــه  ــگاه ب ــرد و ن ــذف ک ــت ح ــه دول ــدم را از بودج ــی گن خودکفای
ســمت واردات تغییــر کــرد و زیرســاخت های واردات تقویــت 
شــد و در جمــع تمــام ایــن مــوارد باعــث افزایــش تغییــر کاربــری 

ــد. ــاورزی ش اراضــی کش

ــای  ــه معن ــی ب ــذف ارز ترجیح ــرد: ح ــد ک ــاداتی نژاد تأکی س
ــا حــذف  ــه یارانه ه ــا ک ــن معن ــا اســت، بدی ــازی یارانه ه مردمی س
ــد،  ــوچ کرده ان ــردم ک ــمت م ــه س ــط از کاال ب ــه فق ــده اند بلک نش
ــه ســمت خودکفایــی پیــش  بنابرایــن در میان مــدت کشــاورزی ب
خواهــد رفــت و رقابــت در کشــاورزی مفهــوم پیــدا خواهــد کــرد و 

ــرد. ــد ک ــک خواه ــا کم ــازی قیمت ه ــه ارزان س ب

رشــد  تولیــد،  شــدن  رقابتــی  بــا  کــرد:  تصریــح  وی 
ــه  ــروی ب ــوالت و پیش ــت محص ــش کیفی ــرمایه گذاری و افزای س
ــی  ــم خواهــد خــورد و شــرایط مطلوب ــد ارگانیــک رق ســمت تولی

ــد. ــد ش ــاد خواه ــد ایج ــرای تولی ب

ســاداتی نژاد بــا بیــان ایــن کــه اجــرای ایــن طــرح ســه مرحلــه 
دارد، تصریــح کــرد: مرحلــه اول آن محاســبه یارانــه، تعییــن 
ــش از  ــه پی ــود ک ــرح ب ــن ط ــن و تعیی ــدف و تبیی ــای ه گروه ه

اجــرای آن انجــام شــد، مرحلــه دوم آن بــا دســتور رئیــس جمهــور 
شــروع شــد و واریــز یارانه هــا و آزادســازی آن انجــام شــد، 
تأمیــن و توزیــع بــه خوبــی انجــام شــد و فراوانــی وجــود داشــت 
ــاح  ــرورت اص ــه ض ــه ب ــا توج ــدگان ب ــی مصرف کنن ــه همراه ک
ــیار  ــا بس ــی در دنی ــت غذای ــای امنی ــور و فض ــاختاری در کش س

ــر اســت. ــل تقدی قاب

ــروع  ــرح ش ــرای ط ــس از اج ــوم پ ــه س ــه داد: مرحل وی ادام
ــده ایم. در  ــه ش ــن مرحل ــر وارد ای ــال حاض ــه در ح ــود ک می ش
ــش  ــد و نق ــرف اول را می زن ــد ح ــت از تولی ــه حمای ــن مرحل ای

بــزرگ را مصرف کننــدگان دارنــد.

ــه  ــات وزارتخان ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــاورزی ب ــاد کش ــر جه وزی
ــا اجــرای ایــن  بــرای حمایــت از تولیدکننــده خاطرنشــان کــرد: ب
ــی از  ــرد و یک ــدا ک ــش پی ــی افزای ــای دام ــت نهاده ه ــرح قیم ط
ــت  ــردش اس ــرمایه در گ ــدگان س ــی تولیدکنن ــای اصل دغدغه ه
ــی،  ــوزه بانک ــا ح ــه ب ــددی ک ــات متع ــرات و جلس ــا مذاک ــه ب ک
ــد، 20  ــزار ش ــور برگ ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ــکل ها و س تش
ــت  ــت دول ــت در هیئ ــهیات ارزان قیم ــان تس ــارد توم ــزار میلی ه

ــد. ــب ش ــور تصوی ــن منظ ــرای ای ب

ــم  ــه تســهیات ضوابطــی داری ــرای ارائ ــا ب ــرد: م ــه ک وی اضاف
ــه حــوزه  ــرای اینک ــا ب ــزی اســت، ام ــک مرک ــه بان ــوط ب ــه مرب ک
کشــاورزی بــا ایــن ضوابــط درگیــر نشــود، شــورای پــول و اعتبــار 
تصویب نامــه ای را ابــاغ کــرد تــا ســازوکار های موجــود را در 
ــا  ــا ب ــا ضمانت ه ــد ت ــق کن ــاه معل ــا 6 م ــرح ت ــن ط ــوص ای خص
ســهولت انجــام شــود، چــک و ســفته جــزء تضامیــن قــرار گرفــت 
ــرح  ــرای ط ــهیات و... ب ــقف تس ــی، س ــع مال ــات، ذی نف و معوق
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معلــق شــدند و بانــک کشــاورزی متولــی ایــن طــرح شــد، شــعبات 
منتخــب ایــن بانــک در ایــام تعطیــل هــم مشــغول بــه کار هســتند 

تــا طــرح بــه ســهولت اجــرا شــود.

ــامانه  ــر روی س ــی ب ــای دام ــرد: نهاده ه ــوان ک ــاداتی نژاد عن س
ــد از مبلــغ نهاده هــا روی  ــود و 50 درص ــع می ش بــازارگاه توزی
ســامانه توســط بانــک کشــاورزی تســهیات داده می شــود و 
ــد  ــد ش ــت خواه ــده پرداخ ــط تولیدکنن ــی توس ــد مابق 50 درص
ــدگان و کارخانجــات صــورت  ــا واردکنن ــه ب ــی ک ــا مذاکرات ــا ب و ی
گرفتــه می تواننــد بــه صــورت اعتبــاری نهــاده را دریافــت کننــد و 

ــاه اســت. ــا 9 م بازپرداخــت آن 6 ت

ــد  ــم، خری ــا انجــام داده ای ــه م ــن کاری ک ــه داد: دومی وی ادام
قــراردادی مــرغ اســت و کســانی کــه بخواهنــد جوجه ریــزی 
ــروز  ــراردادی را از ام ــد ق ــا خری ــند، م ــران نباش ــچ نگ ــد، هی کنن

انجــام می دهیــم.

ــرغ  ــد م ــران خری ــداران نگ ــه مرغ ــان اینک ــا بی ــاداتی نژاد ب س
پــس از 45 روز نباشــند، اظهار داشــت: شــرکت پشــتیبانی امور دام 
کشــور در وزارت جهــاد کشــاورزی جوجه ریــزی توســط مرغــداران 
را پیش خریــد می کنــد، بنابرایــن مرغــداران هیــچ نگرانــی ای 

بابــت فــروش محصــول خــود در بــازار نداشــته باشــند.

وی بــا اشــاره بــه آزادســازی صــادرات مــرغ و تخم مــرغ گفــت: 
ممنوعیــت صــادرات مــرغ و تخم مــرغ را داشــتیم کــه تمــام 
ــد  ــود نخواه ــه ای وج ــته ایم و دغدغ ــا را برداش ــن ممنوعیت ه ای

داشــت و تولیــدی کــه صــورت می گیــرد اگــر مــازاد باشــد، صــادر 
ــم،  ــم حــذف کرده ای ــی را ه ــوارض صادرات ــن ع می شــود. همچنی
مثــًا شــیر خشــک، خامــه، چربــی و تخم مــرغ و برخــی از 
محصــوالت عــوارض صادراتــی داشــت کــه در ســتاد تنظیــم بــازار 

ــم. ــذف کرده ای ــی را ح ــوارض صادرات ــن ع ای

ــام  ــتیم از تم ــا نتوانس ــه م ــه این ک ــان ب ــا اذع ــاداتی نژاد ب س
ــم،  ــتفاده کنی ــور اس ــت طی ــادرات صنع ــوزه ص ــان در ح ظرفیتم
ــن در  گفــت: در حــوزه طیــور ظرفیــت صــادرات یــک میلیــون ت
ســال را داریــم کــه بــه دلیــل شــرایط یارانــه ای بــا مشــکل مواجــه 
ــا ایــن آزادســازی کــه صــورت گرفــت ایــن  شــده بــود و امــروز ب
ــد  ــد و می توان ــم رشــد می کن ــره ور می شــود و ه ــم به ــت ه صنع
ــه ای مناســبی  ــازار منطق ــک ب ــد و ی ــوزه صــادرات ورود کن در ح
ــور و  ــق و اشــتغال در حــوزه صنعــت دام و طی ــد، رون ــدا کن را پی

ــت. ــازی اس ــرح مردمی س ــه ط ــره وری نتیج ــش به افزای

ــدت  ــن طــرح در میان م ــه داد: ای ــاد کشــاورزی ادام ــر جه وزی
ــد  ــراه خواه ــه هم ــردم ب ــرای م ــی را ب ــج بزرگ ــدت نتای و بلندم
ــان ســال در حــوزه  ــا پای ــاد، ت ــاق نمی افت ــن اتف ــر ای داشــت و اگ
ــذا ایــن مســئله یــک کار  غــذا تورم هــای بســیار زیــاد داشــتیم، ل

ــود. ــزرگ در ایــن حــوزه ب ب

وی افــزود: یارانــه ای کــه بایــد بــه مــردم داده می شــد، باعــث 
ــن  ــرای ای ــا اج ــه ب ــود ک ــده ب ــان ش ــی در مرزهایم ــاق بزرگ قاچ

ــود. ــه می ش ــاق گرفت ــوی قاچ ــرح جل ط

وزیــر جهــاد کشــاورزی همچنیــن گفــت: تولیدکننــده و 
مرغــدار ایرانــی کــه 43 ســال غــذا بــرای مــردم مــا تأمیــن کــرده 
ــده هســت  ــار تولیدکنن ــی در کن ــده ایران ــز مصرف کنن اســت و نی
ــدش را  ــد؛ تولی ــته باش ــه ای نداش ــچ دغدغ ــا هی ــده م و تولیدکنن
ــا  انجــام دهــد. مــازاد تولیــد هــم می توانــد بازار هــای منطقــه را ب
قــدرت و قــوت تســخیر کنــد کــه زنجیره هــای مــا و کارخانجــات 
خــوراک دام همــه پــای کار هســتند لــذا هیــچ دغدغــه ای نداشــته 
باشــد و مــا هــم هســتیم، کوچکتریــن خــأ در زمینــه تســهیات 
ــم و معایبــش را برطــرف  ــراردادی را رصــد می کنی ــد ق ــا خری و ی

می کنیــم.

ــر ایــن کــه موضــوع خودکفایــی بســیار مهــم  ــا تأکیــد ب وی ب
اســت و هــر ســاله بحــث حمایــت از تولیــد داخــل مــورد تأکیــد 
ــوزه  ــا ح ــال م ــعار س ــوان ش ــوده و عن ــری ب ــم رهب ــام معظ مق
حمایــت از تولیــد بــوده اســت، گفــت: امــروز شــرایط دنیــا شــرایط 
ــدا  ــتری پی ــت بیش ــگاه و اهمی ــگاه، جای ــن ن ــت و ای ــژه ای اس وی
ــت  ــز اهمی ــیار حائ ــای اساســی بس ــی در کاال ه ــرده و خودکفای ک

اســت.

ــد  ــورد تأکی ــث م ــی از مباح ــه یک ــان اینک ــا بی ــاداتی نژاد ب س
رئیــس جمهــور پایــداری ســفره مــردم اســت، خاطرنشــان کــرد: 
پایــداری ســفره مــردم یعنــی ایــن کــه پیونــد بــه بیــرون نزنیــم 
ــم، در  ــه داری ــدار نگ ــل پای ــد داخ ــاس تولی ــم آن را براس و بتوانی
ابتــدای امســال هــم مقــام معظــم رهبــری تأکیــدات ویــژه ای در 
ــن حــوزه داشــتند کــه در همــان مســیر در حرکــت هســتیم. ای

وی اضافــه کــرد: بــه ایــن منظــور، مــا در ابتــدای ســال 1401 
ــت از  ــگاه حمای ــن ن ــا همی ــدم، ب ــی گن ــد تضمین ــث خری در بح
تولیــد داخــل و شــرایط جهانــی، افزایــش خریــد تضمینــی گنــدم 
را انجــام دادیــم کــه یــک کار بســیار هوشــمندانه در ایــن شــرایط 
جهانــی بــود و بــا توجــه بــه بازار هــا و قیمــت پایینــی کــه وجــود 
داشــت و بحــث قاچــاق کــه امــروز هــم احتمــال تشــدید آن وجــود 
دارد، در اولیــن جلســه دولــت در ســال 1401 تصمیــم گرفتــه شــد 
تــا خریــد گنــدم در کشــور آغــاز شــود کــه نســبت بــه ســال های 

ــری را داشــته ایم. ــد باالت گذشــته خری

وزیــر جهــاد کشــاورزی ادامــه داد: خوزســتان در ســال گذشــته 
یــک میلیــون تــن خریــد تضمینــی گنــدم داشــت و امســال یــک 
میلیــون و 200 هــزار تــن خریــد از ایــن اســتان انجــام شــده اســت 
کــه بــه همــه کشــاورزان خوزســتانی خــدا قــوت می گویــم، چــون 

در ایــن زمینــه رشــد داشــتیم.

ــرد: شــخص رئیــس جمهــور در جلســه  ــد ک ســاداتی نژاد تأکی
هیئــت دولــت تــا بــه حــال چندیــن بــار در زمینــه پرداخــت مبلــغ 
خریــد گنــدم تذکــر داده انــد، مــا متولــی ایــن کار هســتیم و حتمــاً 

ــن را پیگیــری می کنیــم. ای

ــام  ــد انج ــت از تولی ــرای حمای ــه ب ــری ک ــزود: کار دیگ وی اف
داده ایــم، کشــاورزی قــراردادی اســت. ایــن موضــوع خیلــی مهــم 
اســت. حضــرت آقــا فرموده انــد از کشــاورز ایرانــی حمایــت کنیــد 

ــد خــوب باشــد. ــی بای و وضــع کشــاورز ایران

ــا بیــان ایــن کــه یکــی از مهمتریــن  وزیــر جهــاد کشــاورزی ب
کار هایــی کــه دنیــا انجــام داده کشــاورزی قــراردادی اســت، گفــت: 
در کشــت قــراردادی کشــاورز ایرانــی از روز اول کــه گنــدم می کارد 
بایــد بــا او قــرارداد ببندیــم. تأمیــن نهــاده، کــود، بیمــه، ســم، بــذر 
ــد، محصــول  ــه دســت آم ــش ب ــه محصول انجــام شــود و روزی ک
را می خریــم و قیمتــش را در پایــان کار تســویه می کنیــم و 

کشــاورز بــه غیــر از کاشــت دغدغــه دیگــری نخواهــد داشــت.

وی اضافــه کــرد: کشــت قــراردادی چنــد اتفــاق را خلــق 
می کنــد، یکــی ایــن کــه کشــاورز بــه کشــاورزی تمرکــز می کنــد، 
دوم ایــن کــه بــرای تأمیــن مالــی دغدغــه نــدارد، ســوم ایــن کــه 
میــزان تولیــد در هکتــار بهــره وری بــاال مــی رود و چهــارم ایــن کــه 
ــر باشــد، واردات نمی کنیــم و منفعــت  ــی باالت وقتــی تولیــد داخل

ــوع کشــت باعــث ارزان شــدن هــم می شــود. ــن ن ای

ــه  ــا توج ــد و ب ــی جدی ــال زراع ــرد: در س ــراز ک ــاداتی نژاد اب س
ــای  ــد کاال ه ــا از تولی ــا، م ــی در دنی ــت غذای ــرایط سیاس ــه ش ب
اساســی و غــات حمایــت خواهیــم کــرد و کاشــت گیاهــان آب بــر 
را محــدود خواهیــم کــرد و الگــوی کشــت را در ایــن زمینــه تغییــر 
خواهیــم داد و بــه ســمت کاشــت محصــوالت اساســی کــه بــرای 
امنیــت غذایــی کشــور حائــز اهمیــت اســت پیــش خواهیــم بــرد؛ 
لــذا از ابتــدای ســال 1401، یارانــه کشــت را شــروع و امســال در 
ســویا اعمــال کرده ایــم، بــه ایــن خاطــر در شــمال کشــور امســال 
ــت  ــار کاش ــر هکت ــه ازای ه ــتیم و ماب ــویا را داش ــت س ــد کاش رش
ــتراتژی  ــن اس ــم و ای ــویا می دهی ــت س ــه کاش ــاورز یاران ــه کش ب
و نگاه هــا و راهبرد هــای جدیــد، سیاســت های نــو در حــوزه 

کشــاورزی اســت.

ــده  ــن واردکنن ــل اصلی تری ســاداتی نژاد خاطرنشــان کــرد: برزی
ــروز  ــا ام ــدم! م ــی گن ــود اوره یعن ــت و ک ــران اس ــود اوره از ای ک
ــام  ــی انج ــای اساس ــال کاال ه ــط در قب ــود اوره را فق ــادرات ک ص

می دهیــم و تهاتــر می کنیــم.

در کشــور  را  اساســی  کاال هــای  افــزود: ذخیره ســازی  وی 
ــم  ــی خواهی ــا تصمیمات ــه تعرفه ه ــم و در زمین ــش می دهی افزای
ــره  ــت زنجی ــا تقوی ــم ب ــد داخــل را بتوانی ــه حــوزه تولی ــت ک گرف
ــا  ــده م ــا تولیدکنن ــم ت ــت کنی ــد حمای ــی واح ارزش و فرمانده

شــرایطی مطلوب تــر داشــته باشــد.
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ــران  ــاد ای ــی در اقتص ــه ارز ترجیح ــوان یاران ــت عن ــه تح آنچ
شــکل گرفتــه، چارچــوب و دلیلــی داشــته مبنــی بــر اینکــه نــرخ 
ــه  ــا ب ــه بن ــرد ک ــت ک ــی را ثب ــال 1397 رکوردهای ــورم در س ت
ــرخ شــناور  ــا 50 درصــد ن ــن 40 ت ضــرورت تاریخــی آن دوره بی
مدیریــت بــود. هرچنــد کــه بســیار ســعی کردنــد آن را مدیریــت 
کننــد امــا دارای چالــش بــود؛ در نتیجــه اعــام کردند اگــر بخواهد 
ایــن رونــد ادامــه یابــد، بــا توجــه بــه منفــی شــدن رشــد اقتصــادی 
ضــرورت دارد، کارهایــی انجــام شــود تــا کاهــش درآمــد خانــوار و 
بــه تبــع آن کاهــش ســطح رفــاه نســبی جامعــه دچــار فروپاشــی 

یــا ســقوط فاحــش نشــود.
ــه  ــد ک ــام کردن ــا محاســبه و اع ــزود: براســاس برآورده وی اف
ــرخ فقــر در جامعــه وجــود دارد کــه در ســال 1396  ســهمی از ن
ــه در  ــدی ک ــن رون ــر همی ــذا اگ ــود ل ــا 18 درصــد ب حــدود 16 ت
ســال 1397 مبنــی بــر از دســت رفتــن ارزش پــول ملــی، پاییــن 
ــی و  ــرخ ارز واقع ــردن ن ــدا ک ــاوت پی ــد، مابه التف ــرخ رش ــدن ن آم
بــازار اتفــاق افتــد، تــا پایــان ســال 1397 خــط فقــر، حــدود 23 
ــه خــود اختصــاص خواهــد داد. البتــه  ــا 40 درصــد جامعــه را ب ت
ــوار در  ــرای وضعیــت هــای درآمــدی خان ســناریوهای مختلفــی ب
ــود و برهمیــن مبنــا اعــام  دهک هــای مختلــف محاســبه شــده ب
ــه شــکل فــوری و جــدی یــک سیاســت حمایتــی  ــد بایــد ب کردن
در مقابــل گــروه هــای آســیب پذیــر تعریــف شــود، صــرف نظــر از 
اینکــه ابتــدای ســال 1397هــم حــدود 85 قلــم کاالی بــا ارز پــر 
قــدرت یــا ارز حمایتــی وجــود داشــت امــا در مــرداد همــان ســال 
بــه 24 قلــم و در دی مــاه 1397 بــه هفــت قلــم کاهــش یافــت! 
ــا  ــای ب ــک کااله ــه ی ــک ب ــد ی ــد بای ــام کردن ــا اع ــن مبن برهمی
اولویــت پاییــن را حــذف کنیــم تــا بتوانیــم بــا ارزهــای مختلفــی 

ــم. ــا را پشــتیبانی کنی ــم آنه ــدا می کنی ــه پی ک
در  کــرد:  خاطرنشــان  شاه ویســی 
ــت  ــد هف ــه بای ــد ک ــام کردن ــت اع نهای
قلــم کاال تحــت عنــوان کاالی اساســی 
ــاس  ــر اس ــرد و ب ــرار گی ــت ق ــورد حمای م
یــک منطــق و ســهمی از بودجــه یــا منابــع 
ــد  ارزی کشــور، مبالغــی را اختصــاص دادن
ــام  ــن اق ــم واردات ای ــد اگــر بتوانی و گفتن
ــم  ــم خواهی ــرار دهی ــت ق ــورد حمای را م
ــاز  ــورد نی ــی م ــای اساس ــت کااله توانس
معیشــت اصلــی خانــوار آســیب پذیر را 

ــم. ــران کنی جب
ایــن اقتصــاددان و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران تصریح 
ــه  ــیدند ک ــن رس ــه ای ــال 1397 ب ــان س ــل در پای ــرد: در عم ک
ــه و اتفاقــی کــه مــورد نظرشــان  ــازار افزایــش یافت قیمت هــا در ب
ــرای ســال 1397 و  ــداد. پــس محاســبات دیگــری را ب ــود، رخ ن ب
1398 انجــام دادنــد و دریافتنــد هرچــه تفــاوت نــرخ ارز ترجیحــی 
ــرای  ــا ب ــه خانواره ــی ب ــد، دسترس ــش یاب ــی افزای ــازار واقع و ب
اینکــه بــه شــکلی واقعــی مابــه التفــاوت را دریافــت کننــد چالــش 
برانگیزتــر خواهــد شــد چــون قیمــت ســطح عمومــی جامعــه بــر 
ــه گــزارش هــای مختلــف نهادهــای اجتماعــی و هــم  اســاس ارائ
نهادهــای رســمی ایــن بــود کــه کنتــرل  تغییــرات قیمــت بــرای 
کاالهــای اساســی از دســت دولــت خــارج شــده در نتیجــه اعــام 
کردنــد کــه اقــام را کوچــک تــر مــی کننــد تــا هــدف گــذاری هــا 

دقیــق تــر شــود.
ــه  ــدند چ ــه ش ــم متوج ــاز ه ــه ب ــت: در ادام ــی گف ــاه ویس ش
در قالــب واردکننــده، چــه توزیــع کننــده و چــه در دامنــه 
ــه  ــو اینک ــاده ول ــاق نیفت ــذاری اتف ــدف گ ــن ه ــده ای مصرف کنن
ــرای  ــارد دالر ب ــه 15 میلی ــب ب ــی قری ــال 1400 رقم ــرای س ب
ــا  ــد ام ــص داده ش ــی تخصی ــای اساس ــع ارزی کااله ــن مناب تامی
در عمــل فاصلــه توزیــع یارانــه در دهک هــای پاییــن و بــاال بــرای 
ــر  ــرخ تغیی ــی ن ــد یعن ــر ش ــش برانگیزت ــن چال ــای پایی دهک ه
قیمــت، فشــار بیشــتری را بــه طبقاتــی کــه در خــط فقــر مطلــق 
بودنــد، نســبت بــه افــرادی کــه در خــط فقر نســبی قــرار داشــتند، 
ــاز  ــد و نی ــی ش ــت گذاری ها بازخوان ــه سیاس ــرد، در نتیج وارد ک
بــود ضعــف سیســتم یارانــه ای کــه تــا آن زمــان تقســیم مــی شــد 
برطــرف شــود و ایــن سیاســت را بــا یــک سیاســت حمایتــی کــه 
ــده برســاند،  ــه دســت مصــرف کنن ــر ب ــه ت ــع را بهین ــد مناب بتوان
ــال  ــهریور س ــه از ش ــی ک ــا اتفاقات ــد ت ــددی کنن ــی مج بازبین
ــت  ــت های دول ــا سیاس ــا ی ــی از وعده ه ــوان یک ــه عن ــته ب گذش
ســیزدهم مــورد مثــال بــود رخ دهــد مبنــی بــر حرکــت بــه ســمت 
ــد در سیاســت های  ــا بتوان ــرخ ارز ت ــردن ن ــی ک آزادســازی و واقع
ــان ســرمایه گــذاری، مثــل واقعــی  باالدســتی اقتصــاد مثــل جری
ــتمزد،  ــوق و دس ــردن حق ــی ک ــده، واقع ــام ش ــت تم ــردن قیم ک

ــد. ــا کمــک کن ــه م ــد ب مثــل بهــره ور کــردن عوامــل تولی
سیاســت های حمایتــی در رابطــه بــا کاالهــای اساســی 

از اقشــار آســیب پذیر بــه عمــل می آیــد
ــرار  ــر ق ــال اگ ــن ح ــرد: در عی ــح ک ــاد دان تصری ــن اقتص ای
ــه خصــوص  ــی را ب اســت سیاســت حمایت
ــار  ــی از اقش ــای اساس ــا کااله ــه ب در رابط
آســیب پذیــر بــه عمــل آوریــم، ایــن نعــل 
ــص  ــم تخصی ــه ه ــد ک ــه باش ــد وارون نبای
ارز داشــته باشــیم و هــم کاالی گــران 
ــی  ــت طلب ــده ای فرص ــود و ع ــه ش عرض
ــه  ــول را ب ــن پ ــا ای ــد ت ــوداگری کنن و س
جیــب بزننــد در نتیجــه سیاســت جدیــدی 
ــت  ــوه پرداخ ــاح نح ــوان اص ــت عن را تح
ــد پــس یــک اصــاح  یارانه هــا را رقــم زدن

سیاست  اصالح ارز دولتی چگونه 

اجرا شد؟

سیاســت اقتصــادی اجــرا شــده 
امــا  نیســت  حداکثــری  امــروز 
بــا  را  بهتریــن شــرایط  حداقــل 
توجــه بــه چالــش هــای بودجــه ای 
کــه  اقتصــادی  چالش هــای  و 
درحــال تحمیــل بــه خانواده هــا 

بــود، بــه وجــود آورده اســت.

دکتر ساسان شاه ویسی
کارشناس مسائل اقتصادی

ــم. ــف داری ــناریوهای مختل ــاس س ــر اس ــتی ب سیاس
ــا  ــه آی ــه اینک ــا در پاســخ ب ــرد: ام شــاه ویســی خاطرنشــان ک
ــز  ــا ج ــت تقریب ــد گف ــته بای ــرات ارزی داش ــناریوها تغیی ــن س ای
ــرخ  ــی اف و ن ــرخ طــا، ای ت ــا ن ــا ب ــم کاال، همــه کااله هفــت قل
ــده ای  ــی صادرکنن ــد یعن ــی کنن ــدا م ــود را پی ــازاری خ ــای ب ه
کــه کاالیــی را صــادر مــی کنــد بــا وارد کننــده توافــق مــی کنــد 
بــدون انتقــال ارز کاالهــا را وارد کننــد و ایــن توافــق بــه صــورت 
ــان  ــزار توم ــر  15 ه ــی اگ ــد یعن ــی افت ــاق م ــم اتف ــری ه حداکث
تخصیــص ارز داده شــود، می بینیــم بــه دســت وارد کننــده 
ــت  ــه دس ــم ب ــان ه ــزار توم ــص ارز 17 ه ــا تخصی ــد، ب نمی رس
ــازار  ــه ب ــت در لب ــه قیم ــی ک ــا هنگام ــد ام ــده نمی رس وارد کنن
مثــا نرخ هــای 21 هــزار، 22 هــزار و 23 هــزار تومــان بــه عنــوان 

نرخ هــای توافقــی می رســد، واردات انجــام می شــود.
ــا  ــرار دارد ب ــم اص ــده ه ــادر کنن ــس ص ــت: پ ــاددان گف اقتص
ــازار،  ــادالت رســمی کشــور و ب ــه ارزش واقعــی ارز در مب توجــه ب
ــذا  ــد ل ــرخ توافــق کنــد و حاضــر اســت ارز را برگردان ــا همــان ن ب
بــه ایــن نتیجــه رســیدند اکنــون کــه کشــش بــازار چنیــن فضایــی 
ــه  ــم کاالی اساســی ک ــت قل ــز هف ــه ج ــی آورد؛ ب ــود م ــه وج را ب
وظیفــه داریــم آنهــا را مــورد حمایــت قــرار دهیــم در ســایر کاالهــا 
از معیارهــای دیگــری اســتفاده شــود و آنهــا نیــز در جــای خــود 

ــد. ــرار بگیرن مــورد شناســایی، رصــد، پایــش و نظــارت ق
ــی  ــرخ بازده ــرات در ن ــث تغیی ــه بح ــرد: البت ــوان ک وی عن
ــا 900  ــان ی ــرخ 650 توم ــا ن ــدم را ب ــل گن ــی مث ــادرات کاالی ص
تومــان وارد و آرد را توزیــع مــی کردیــم امــا آرد بــه نــان تبدیــل 
ــرار نمــی  ــده واقعــی ق ــار مصــرف کنن ــان در اختی نمــی شــد و ن
گرفــت بلکــه آن آرد در اختیــار تولیــد کننــدگان ســنتی یــا 
صنعتــی قــرار مــی گرفــت کــه تولیــد کننــده ســنتی در بــازار آزاد 
سفارشــات خصوصــی را تامیــن مــی کــرد و تولیــد کننــده صنعتــی 
هــم بــه فــروش کاالهــای صنعتــی مبــادرت مــی کــرد و بخشــی را 
صــادر مــی کــرد پــس بــه نظــر مــی رســد ایــن نحــوه توزیــع هــم 
صحیــح نیســت امــا اگــر قیمــت را واقعــی کنیــم قاچــاق معکــوس 

در اقتصــاد ایــران شــکل نمــی گیــرد.
ایــن اقتصــاد دان تصریــح کــرد: بــه نظــر مــی رســید بایــد برای 
ــی،  ــه ماکارون ــی از جمل ــای اساس ــا و کااله ــوزه ه ــیاری از ح بس

ــان گزینه هــای جایگزیــن حمایــت را تعریــف کنیــم. گنــدم و ن
شــاه ویســی خاطرنشــان کــرد: ایــن بهینــه ســازی در پرداخــت 
یارانــه هــا بــه عنــوان سیاســت گــذاری جدیــد بــا توجــه بــه میزان 
بهینــه پرداخــت نقــدی بــا قیــد منابعــی کــه وجــود دارد، بــا توجــه 
بــه قیــد بودجــه ســنواتی 66هــزار میلیــارد و بــا قیــد افــرادی کــه 
ــرار  ــاج اساســی ق ــا تامیــن مایحت ــه فقــر نســبی و ضرورت در دامن
ــوار  ــرای خان ــه ب ــاه از دســت رفت ــران رف ــد و ســیر جب ــی گیرن م
ــرار  ــذاران ق ــت گ ــروض سیاس ــی و مف ــش بین ــورد پی ــی، م ایران
ــن  ــه ای گرفــت و در جمــع بنــدی اولیــه کــه دقیــق هــم نبــود ب
نتیجــه رســیدند بایــد چنــد اتفــاق صــورت گیــرد و تغییــرات بــاال 

بــودن ضریــب اصابــت و هــدف گــذاری پرداخــت 
یارانــه بــه خانــواده هــا نیــز مــورد نظــر باشــد و بــر مبنــای آن 
ــرآورد شــود در پرداخــت نقــدی چــه تاثیــری دارد؟ در نقــدی- ب

کاالیــی چــه تاثیــری دارد؟ در کاال بــرگ الکترونیــک چــه تاثیــری 
دارد؟

وی افــزود: در نهایــت محاســبه شــد عــدم ایجــاد تعهــد بــرای 
ــی،  ــت سیاس ــن مقاوم ــه کمتری ــود، اینک ــار ب ــک معی ــت ی دول
اجتماعــی یــا ناهنجــاری بــرای اجــرای طــرح هــا بــه وجــود آیــد، 
ــود،  ــر ش ــوار حداکث ــرای خان ــی ب ــری دریافت ــل کال ــن حداق تامی
ــن  ــد ای ــه بتوان ــی واســط ک ــای اجرای ــتگاه ه ــه دس ــاز ب ــدم نی ع
رفــاه را تعریــف کنــد، بــه عبارتــی بــا وجــود اینکــه یــک ســازمان 
ــرف  ــوق مص ــت از حق ــازمان حمای ــا س ــا ی ــه ه ــدی یاران هدفمن
کننــده یــا ســتاد تنظیــم بــازار وجــود دارد آیــا بایــد چندیــن نهــاد 
دیگــر را تاســیس کنیــم تــا چنیــن رقــم بزرگــی را توزیــع کنــد؟ 
یــا مثــا ماننــد گذشــته ســتاد بســیج اقتصــادی بایــد مجــدد فعال 
شــود؟ اینکــه آیــا ایــن اقــدام مــی توانــد عملکــرد کارگــزار، دولــت 
و بــازار را شــفاف ســازی کنــد تــا اگــر نقــد یــا گلوگاهــی داشــت 
ــن  ــا پایی ــم و نهایت ــرل کنی ــم آن را پاســخگو باشــیم و کنت بتوانی
آوردن یــا رســاندن نــرخ فســاد و نشــتی کــه از دســت رفتگــی ایــن 

منابــع مــی توانــد بــه وجــود آیــد، لحــاظ شــد.
ــری پرداخــت  ــن سیاســت ها اندازه گی ــزود: در اجــرای ای وی اف
نقــدی یــک میانگیــن و پرداخــت نقــدی - کاالیــی یــک میانگیــن 
پیــدا کــرد و باالتریــن میانگیــن رتبــه ای کــه بــرای بهینــه کــردن 
ــود  ــک ب ــرگ الکترونی ــد کاالب ــدا ش ــت ها در روش پی ــن سیاس ای
امــا در پاســخ بــه اینکــه اســتدالل آن چگونــه بایــد باشــد، مســاله 
فقــر غذایــی چگونــه باشــد، اطمینــان از دریافــت حداقــل کالــری 
ــه آنچــه  ــت ب ــف شــد و در نهای ــه باشــد، نســبت هایی تعری چگون
ــت،  ــزل نیس ــی من ــن وح ــود دارد رســیدیم امــا ای ــروز وج ام
سیاســت نهایــی نیســت، قابــل بازخوانــی و بازســازی، قابــل 

ــت. ــم اس ــد ه ــای جدی ــردازش و ویرایش ه پ
سیاســت دولــت ایــن نیســت بــه همــه هشــتاد میلیون 

نفــر یارانه بپــردازد
ــه  ــه هم ــت ب ــن نیس ــت ای ــت دول ــت: سیاس ــی گف ــاه ویس ش
ــک  ــه ده ــه ب ــردازد بلک ــه بپ ــر یاران ــون نف ــد میلی ــتاد و چن هش
ــه  ــه هم ــر از اینک ــرف نظ ــت ص ــد پرداخ ــه نخواه ــاالی جامع ب
ــم دیگــر  ــج قل ــا پن ــد ام ــی کنن ــت م ــان و دارو را دریاف ــا ن دهکه
بــر اســاس نســبت خانــوار، کشــش پذیــری و ضــرورت و مصــرف، 

ــد. ــی کن ــدا م خــود را پی
ــر  ــت ب ــت: در نهای ــران گف ــگاه ته ــی دانش ــت علم ــو هیی عض
اســاس ایــن مصدربنــدی، مصــادری را تعریــف کردنــد و بــه یــک 
ــک بســته  ــر در اســفند1400 ی ــه اگ ــی رســیدند ک بســته حمایت
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ــدود 537   ــود، ح ــره داده ش ــار نف ــواده چه ــه خان ــی ب حمایت
هــزار تومــان ارزش داشــت و بســته هــای حمایتــی توزیع شــده در 
رزمایشــهای کمــک مومنانــه و حتــی کمکهایــی کــه قبــل از مــاه 
مبــارک رمضــان توزیــع مــی شــد، دارای ایــن قیمــت گــذاری بــود 
امــا اگــر قیمتهــا آزادســازی شــود، تغییــرات قیمــت چــه تاثیــری 
خواهــد گذاشــت، بــر همیــن مبنــا  پیــش بینــی کردنــد بیــن50 
ــا را  ــه ه ــت یاران ــس دول ــت پ ــد گذاش ــر خواه ــد اث ــا 75 درص ت
ــواده  ــال دارد خان ــرد احتم ــوان ک ــش داد و عن ــد افزای 150 درص
ــس  ــته پ ــه داش ــزار هزین ــدود 600 ه ــروز ح ــا ام ــره ت ــار نف چه
ســهم خــود و خانــواده را بــرآورد کــرد تــا بــا آزاد ســازی قیمتهــا 
ــا لحــاظ 40  ــت آن را ب ــد در نهای ــاوت را محاســبه کنن ــه التف ماب
ــزار  ــون و 200 ه ــک میلی ــس ی ــرد پ درصــد بیشــتر پرداخــت ک
تومــان را تــا قلــه دهــک نهــم جایگزیــن 537 هــزار تومــان بــرای 
یــک خانــواده چهــار نفــره کردنــد؛ البتــه ایــن رقــم ثابــت نیســت 
بلکــه تغییــرات قیمتــی، منابــع را افزایــش مــی دهــد و اگــر منابــع 
ــی  ــرخ م ــن ن ــی باشــد ای ــی واقع ــرات قیمت ــد و تغیی ــش یاب افزای

توانــد افزایــش یابــد.
شــاه ویســی تصریــح کــرد: اگــر سیاســت گــذاری هــای 
ــذاری  ــدف گ ــدف را از ه ــواده ه ــد بخشــی از خان اقتصــادی بتوان
ــارج  ــوار خ ــاد خان ــی اقتص ــیب شناس ــای آس ــرورت ه ــا ض ــا ی ه
کنــد و مــا سیاســت هایــی را تعریــف کنیــم کــه آنهــا برخــوردار 
شــوند ضرورتــی نــدارد یارانــه پرداخــت کنیــم بلکــه بایــد قاعــده 
ای را تعریــف کنیــم کــه سیاســت حمایتــی بــه نقطــه ای از ســربه 
ســری برســد تــا درآمــد ســرانه خانــوار بهبــود یابــد پــس در کنــار 
جلوگیــری از فســاد و نشــت ایــن منابــع و توزیــع بهینــه و شــفاف 
ــه  ــاوت هزین ــه التف ــه ماب ــخگویی ب ــار پاس ــور، در کن ــع مذک مناب
ــن اســت صــد درصــد  ــدف ای ــن ه ــوار مهمتری ــه خان ــی ب تحمیل
ــق  ــال محق ــه در ح ــع شــود ک ــی توزی ــوار ایران ــرای خان ــع ب مناب
ــود  ــا وارد ش ــواده ه ــه خان ــم ب ــار ه ــل فش ــت و حداق ــدن اس ش
ــوار را  کــه ایــن هــم در حــال تحقــق اســت و اگــر توانســتیم خان
برخــوردار کنیــم آن دامنــه را باالتــر خواهیــم بــرد بــه ایــن معنــا 
ــن  ــد در نتیجــه اولیــن کمــک ای ــوار افزایــش یاب کــه درآمــد خان
اســت معافیــت مالیاتــی را افزایــش دهیــم، مثــا امــروز معافیــت 
ــا  ــوق اســت و م ــان حق ــون توم ــا شــش میلی ــرای مث ــی ب مالیات
ــی را  ــت مالیات ــم و معافی ــی بری ــاال م ــوار را ب ــد خان ــطح درآم س

ــم. افزایــش مــی دهی
وی افــزود: در اقتصــاد ایــن گونــه اســت کــه سوبســید یــا یارانــه 
بــه افــرادی داده مــی شــود کــه در خــط فرضــی اقتصــاد برخــوردار 
نباشــند، اگــر در خــط فرضــی اقتصــاد ملــی  عــده ای برخــوردار 
هســتند و بــه دلیــل درآمدهایــی کــه پیــدا می کننــد، مالیــات می 
پردازنــد، بــه آن نظــام مالیــه مثبــت گفتــه مــی شــود و افــرادی 
کــه از خــط فرضــی اقتصــاد ملــی، افتادگــی پیــدا کردنــد و جــزو 
ــد  ــا درآم ــه تنه ــه ن ــتند ک ــه هس ــتان جامع ــدان و فرودس نیازمن
ندارنــد بلکــه در آزمــون قــدر وســع بــه میزانــی درآمدشــان پاییــن 
اســت کــه از آنهــا مالیــات دریافــت نمــی شــود و از جیــب نظــام 
ــام  ــوان نظ ــت عن ــی تح ــا وجوه ــه آنه ــی ب ــادی- مال ــی اقتص مل

مالیــه منفــی پرداخــت مــی شــود تــا بتوانیــم اختــاف طبقاتــی، 
ضریــب جینــی و فاصلــه فقــر را در جامعــه مدیریــت کنیــم.

ــناور و  ــت ش ــک سیاس ــت ی ــادی دول ــت اقتص سیاس
ــا اســت. پوی

ــت  ــادی دول ــت اقتص ــن سیاس ــرد: ای ــح ک ــی تصری ــاه ویس ش
ــد  ــه بخواه ــی ک ــت و در صورت ــا اس ــناور و پوی ــت ش ــک سیاس ی
فشــاری را بــه طبقــات ذی نفــع وارد کنــد دنبــال آن خواهــد 
ــا سیاســتهای مکمــل آن را جبــران کنــد و اگــر در رونــد  رفــت ب
توســعه اقتصــادی توانســت ســطح وســع خانــوار را افزایــش دهــد 
بایــد از خانــواده هــای ذی نفــع بکاهــد ایــن یــک سیاســت اصولــی 
ــد  ــرخ رش ــه ن ــد ک ــی افت ــاق م ــی اتف ــت و زمان ــادی اس اقتص
اقتصــادی، نــرخ رشــد تولیــد ثــروت در جامعــه و نــرخ رشــد تولیــد 
ــطحی  ــه س ــوار را ب ــطح خان ــر در س ــرانه موث ــع س ــروت و توزی ث
برســانیم کــه دوبــاره نــرخ فقــر نســبی جامعــه بــه آنچــه در پایــان 

ســال 1390یعنــی حــدود 16 تــا 17 درصــد بــود، برگــردد.
وی عنــوان کــرد: البتــه مــی خواهیــم نــرخ فقــر در جامعــه صفر 
ــه ای شــده  ــه گون ــرخ فقــر ب شــود امــا در شــرایطی کــه امــروز ن
کــه 90 درصــد دهکهــای درآمــدی اصــرار دارنــد فقیــر هســتند، 
ــد  ــت بتوان ــن باشــد کــه دول ــد ای ــی اقتصــادی بای سیاســت اصول
خانــوار را بــه گونــه ای برخــوردار کنــد افــرادی کــه اصــرار دارنــد 
فریــاد بزننــد فقیــر هســتند در آســتانه ســه دهــک پاییــن جامعــه 
خاصــه شــوند نــه اینکــه هــر فــردی فریــاد بزنــد فقیــر اســت و 
ــراد در  ــن اف ــدارد ای ــی ن ــه فرق ــود و البت ــک ش ــه وی کم ــد ب بای
یــک مگاشــهری ماننــد تهــران یــا شــهری ماننــد دهســتان هــای 
اقصــی نقــاط کشــور زندگــی کننــد در واقــع اینکــه امــروزه همــه 
ــه نظــر مــی  ــر هســتیم ب ــد فقی ــاد مــی زنن ــد فری ــه ان ــاد گرفت ی
رســد بــا سیاســتهای اصولــی نظــام و سیاســتهای اقتصــادی دولــت 

ســیزدهم در تناقــض اســت.
ــار  ــا چه ــت: قطع ــران گف ــگاه ته ــی دانش ــت علم ــو هیی عض
ــه اصــاح و  ــه ب ــوی ک ــران ق ــی ای ــت مردم ــه نقشــه راه دول مولف
بهبــود شــاخص هــای کان، اصــاح و بهبــود وضعیــت معیشــتی 
ــود  ــود محیــط کســب و کار و اصــاح و بهب ــردم، اصــاح و بهب م
ــور عمومــی کشــور اصــرار  ــی، اداره ام ــا ســطح ســاختار مل و ارتق
ــه عنــوان مهمتریــن مطالبــات و نظــام مســائل ســند  دارد بایــد ب
تحــول دولــت ســیزدهم مطــرح شــود کــه فتــح بــاب آن بــا اصــاح 
ــه هــا آغــاز  شــده اســت. بهینــه ســازی در نحــوه پرداخــت یاران
شــاه ویســی خاطرنشــان کــرد: سیاســت اقتصــادی اجــرا شــده 
امــروز حداکثــری نیســت امــا حداقــل بهتریــن شــرایط را بــا توجــه 
بــه چالــش هــای بودجــه ای و چالشــهای اقتصــادی کــه درحــال 
ــاه اول و  ــود آورده و در م ــه وج ــود ب ــا ب ــواده ه ــه خان ــل ب تحمی
ــدف  ــدف را ه ــه ه ــی از جامع ــش بزرگ ــت بخ ــاه نخس ــه م در س
ــرض  ــش ف ــناریوهای پی ــون و س ــدل آزم ــه م ــرده ک ــذاری ک گ
بســیاری از اقتصــاد دانهــای داخلــی و خارجــی نشــان دهنــده ایــن 
ــد بخــش بزرگــی از جامعــه ای کــه  اســت در ســال اول مــی توان
ــد از پوشــش خــارج و ســرانه  ــرار گرفتن ــر نســبی ق ــه فق در دامن

ــه وجــود آورد. ــرای آنهــا ب نســبی مثبتــی را ب

دولت تصمیم شجاعانه ای در زمینه اصالح ارز 42۰۰ تومانی گرفت

 * ارز ترجیحــی چگونــه زمینــه ایجــاد فســاد در کشــور را مهیــا 
ــرد. می ک

بــا توجــه بــه جزئیــات منــدرج از ارز 4200 تومانــی، کاالهایــی 
ــا واردات  ــه بخشــی از آن ب ــود دارد ک ــا وج ــور م اساســی در کش
ــازوکار ارز 4200  ــود. در س ــن می ش ــورها تامی ــایر کش کاال از س
تومانــی دولــت بــه چنــد واردکننــده خــاص کاالهــای اساســی ارز 
ــا از  ــرد ت ــت می ک ــت پرداخ ــیار ارزان قیم ــی و بس 4200 تومان
ــود. وارد  ــا ش ــا دالر ارزان مهی ــه واردات کاال ب ــق زمین ــن طری ای
کننــده در صورتــی کــه انســان متعهــدی بــود، ارز 4200 تومــان را 
صــرف خریــد کاال از خــارج از کشــور کــرده و آن کاال را بــه ایــران 
ــا نــرخ  ــا قیمــت دالر 4200 تومــان بلکــه ب ــا نــه ب مــی آورد امــا ب
ــد  ــبب می ش ــئله س ــن مس ــاند؛ همی ــروش می رس ــه ف ــازار ب ارز ب
ــی و  ــرخ ارز 4200 تومان ــاوت ن ــرایط مابه التف ــن ش ــا در بهتری ت
ــن  ــب چندی ــه جی ــود واردات، ب ــر س ــاوه ب ــازار آزاد ع ــرخ ارز ب ن

نفــر بــرود.
*ارز 4200 پرداخــت شــده در ســال های گذشــته معــادل 10 

پــروژه گــران قیمــت تلســکوپ اســپیس  ایکــس
ــذ  ــدای اخ ــود از ابت ــرآورد می ش ــود، ب ــار موج ــاس آم ــر اس ب
ــس  ــاون اول رئی ــی توســط مع ــم پرداخــت ارز 4200 تومان تصمی
ــی  ــارد دالر ارز 4200 تومان ــه 100 میلی جمهــور قبــل، نزدیــک ب
ــه درک درســتی از عــدد  ــرای رســیدن ب پرداخــت شــده اســت. ب
ــپیس  ــی اس ــکوپ فضای ــد، تلس ــت، بدانی ــوب اس ــده خ ــاد ش ی
گران قیمت تریــن  و  بزرگتریــن  از  یکــی  عنــوان  بــه  ایکــس 
ــه  ــاوری را ب ــم فن ــرز عل ــال ها م ــه س ــا ک ــی دنی ــای فضای پروژه ه
خــود اختصــاص داد و در نهایــت بــه فضــا پرتــاب شــد، تنهــا 10 

ــت. ــته اس ــه داش ــارد دالر هزین میلی
بــه عبــارت دیگــر، بــا هزینــه پرداخــت شــده بــرای ارز 4200 
تومانــی نزدیــک بــه 10 پــروژه تلســکوپ فضایــی اســپیس ایکــس 

ــاب شــود. ــه فضــا پرت می توانســت ب
بــر ایــن اســاس ایــن رقــم ســنگین کــه بســیاری از مشــکات 
ــه وجــود  ــورم را ب ــه تنهــا زمینــه کنتــرل ت کشــور را رقــم زد و ن
ــه چنــد  ــه فســاد گســترده در کشــور دامــن زد، ب نیــاورد بلکــه ب
ــده ارز  ــراد گیرن ــت اف ــت.معموال فهرس ــده اس ــت ش ــر پرداخ نف
4200 تومانــی در هــر کاال لیســت محــدودی اســت و دولــت قبــل 
بــا توجــه بــه مناســبات اقتصــادی و سیاســی تنهــا بــه عــده کمــی 

ارز ترجیحــی پرداخــت کــرده اســت.
ــت  ــزارم درصــد از جمعی ــه 4 ه ــال 1400 ب *ارز 4200 در س

کشــور پرداخــت شــد
بــرآورد ایــن مســئله کــه دولــت گذشــته ارز 4200 تومانــی را 
بــه چنــد نفــر پرداخــت کــرده مســئله ای دشــوار تلقــی می شــود 
ــن  ــه ای ــد زمین ــار گمــرک در ســال 1400، می توان ــا احصــا آم ام

بــرآورد آن هــم طــی فقــط یکســال گذشــته را مهیــا کنــد.
ــم   ــاد شــده بیندازی ــار ی ــه آم ــر نگاهــی ب ــن راســتا اگ در همی

متوجــه خواهیــم شــد کــه تنهــا نــام 4120 شــخصیت حقیقــی و 
حقوقــی بــرای دریافــت ارز 4200 تومانــی بــه ثبــت رســیده اســت. 
ــن  ــم ممک ــه بدانی ــود ک ــرح می ش ــرایطی مط ــار در ش ــن آم ای
اســت، افــراد گیرنــده ارز 4200 بســیار کمتــر از آمــار یــاد شــده 
ــا ثبــت چندیــن شــرکت  ــرا عمومــا اشــخاص خاصــی ب باشــد، زی
ــرایط  ــا در ش ــد. ام ــذ ارز 4200 می کردن ــه اخ ــدام ب ــی اق حقوق
ــال  ــی در س ــی و حقوق ــا 4120 شــخصیت حقیق ــری، تنه حداکث

1400 ارز 4200 دریافــت کرده انــد.
در همیــن رابطــه اگــر نگاهــی بــه میــزان ارز ترجیحــی پرداخت 
ــر  ــه ب ــم شــد ک ــم، متوجــه خواهی شــده در ســال 1400 بیندازی
اســاس اعــام معــاون اول رئیــس جمهــور در ســال گذشــته دولــت 
ــه کاالهــای اساســی پرداخــت  15.6 میلیــارد دالر ارز ترجیحــی ب

کــرده اســت.
کنــار هــم قــرار گرفتــن دو عبــارت یــاد شــده مشــخص 
ــب ارز  ــور در قال ــروت کش ــارد دالر از ث ــه 15.6 میلی ــد ک می کن
4200 تومانــی تنهــا بــه 4 هــزارم درصــد از جمعیــت 85 میلیونــی 
کشــور پرداخــت شــده اســت. بــه معنــای دیگــر از هــر 100 هــزار 
ایرانــی، ارز 4200 تومانــی فقــط بــه کمتــر از 5 نفــر تعلــق گرفتــه 

اســت.
بــر ایــن اســاس بــه اســتناد آمــار ســازمان هدفمنــدی یارانه هــا، 
پیــش از مهیــا شــدن شــرایط اعتــراض مــردم و ثبــت نــام جدیــد 
ــه حســاب 72 میلیــون  ــه مذکــور ب در حداقلی تریــن حالــت، یاران

ایرانــی معــادل 84.7 درصــد از جمعیــت واریــز شــده اســت.
ــه پرداخــت شــده  ــزان یاران ــم، می ــرض کنی ــی کــه ف در صورت
بــه مــردم دقیقــا معــادل ارزش ارزی باشــد کــه بــرای دالر 4200 
ــه پرداخــت  ــه قشــر خاصــی از جامع ــی در ســال گذشــته ب تومان
ــه  ــق ب ــول متعل ــه پ ــن مقایســه را انجــام داد ک ــوان ای شــد، می ت
همــه مــردم در گذشــته و بــا نظــام ارز ترجیحــی بــه جیــب تنهــا 4 
هــزار درصــد از جمعیــت کشــور می رفــت، هــم اکنــون بــه جیــب 

84.7 درصــد از مــردم مــی رود.
ــم  ــا تصمی ــی ب ــروت مل ــن ث ــان ای ــر ذی نفع ــارت دیگ ــه عب ب
دولــت حــدود 17500 برابــر  برابــر شــده اســت. در چنیــن فضایــی 
طبیعــی اســت  بــه خطــر افتــادن منافــع عــده ای قلیــل در کشــور 
ــن تصمیــم ســخت امــا درســت  ــا ابعــاد مثبــت ای ســبب شــود ت
دولــت توســط پروپاگانــدای رســانه ای آن هــا زیــر ســوال رود و ایــن 
ــه  ــزاری زمین ــر اب ــه ه ــدن ب ــل ش ــا متوس ــوار ب ــت رانت خ جماع

ــت را فراهــم کننــد. تخریــب دول
ــن  ــرای  ای ــا اج ــت ب ــرده اس ــاش ک ــت ت ــال دول ــر ح ــه ه ب
ــد و  ــرار ده ــتور کار ق ــا را در دس ــه یارانه  ه ــع عادالن ــه، توزی برنام
بــا ایــن شــرایط کــه قیــد شــد مبنــی بــر توزیــع عادالنــه یارانــه، 
ــا  ــن یارانه ه ــتری از ای ــدی بیش ــه بهره  من ــف جامع ــار ضعی اقش
خواهنــد داشــت و ســفره دهک هــای پاییــن جامعــه بــا پرداخــت 

می شــود. رنگیــن  کمک معیشــتی،  یارانه هــای 
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ــت  ــه قیم ــه ب ــا توج ــد ب ــرف آن باش ــر واردات ص ــر بناب  اگ
ــدود 15000 دالر  ــا ح ــطح دنی ــی در س ــودروی کاس معمول خ
ــاده  ــبه س ــک محاس ــا ی ــه ب ــت ک ــودرو الزم اس ــر خ ــه ازای ه ب
ــزان خــودرو  ــن می ــن ای ــارد دالر ارز جهــت تامی حــدود 22 میلی
ــه تامیــن کاالی اساســی کــه  ــا توجــه ب ــاز خواهیــم داشــت. ب نی
15 میلیــارد دالر نیــاز اســت، تهیــه ایــن میــزان ارز جهــت وارادات 

ــت. ــر نیس ــودرو امکان پذی خ
صنعــت خــودرو بــه طــور مســتقیم حــدود 100 هــزار 
ــتغال  ــزار اش ــه صــورت غیرمســتقیم حــدود 300 ه ــتغال و ب اش
ــت خــودرو  ــرده اســت. صنع ــره ایجــاد ک ــاز و غی شــامل قطعه س
ــای باالدســتی  ــا زنجیره ه ــه ب ــه واســطه ارتباطــی ک ــن ب همچنی
ــعه یافتگی  ــاخص توس ــوان ش ــه عن ــود دارد ب ــتی خ ــن دس و پایی
کشــورها محســوب می شــود. ایــن صنعــت حــدود 3.5 درصــد از 
تولیــد ناخالــص کشــور و 10 درصــد از میانگیــن ارزش افــزوده کل 

ــود. ــامل می ش ــور را ش ــت کش صنع
ــش  ــوند؛ چال ــیم می ش ــطح تقس ــه س ــا در س ــن چالش ه ای
ــت  ــا وجــود حمای ــت اســت، کــه ب ــه دول ســطح اول وابســتگی ب
ــای  ــه حمایت ه ــته ب ــودرو وابس ــت خ ــان صنع ــاله همچن 50 س
دولــت اســت. مــواردی کــه در ســطح اول ایــن چالش هــا وجــود 
دارد شــامل تحمیــل ســرمایه گذاری های غیراقتصــادی ماننــد 
فشــارهای سیاســی کــه توســط نماینــدگان مجلــس در ادوار 
ــا قطعــات  ــد کــه خــورو ی ــن صنعــت وارد کرده ان ــه ای ــف ب مختل
آن را در حــوزه انتخابیــه خــود داشــته باشــند. بــه طــوری کــه در 
ــه در شهرســتان ها وجــود دارد. تحمیــل  شــرایط فعلــی 7 کارخان
ــی  ــودن سیاســت های حمایت ــد و مشــروط نب ــروی انســانی زائ نی
ــه مــوارد  از دیگــر مــوارد ایــن ســطح از چالش هــا اســت. از جمل
ــوده  ــتوری ب ــذاری دس ــا، قیمت گ ــطح از چالش ه ــن س ــم ای مه
اســت کــه ایــن اختــاف قیمــت کارخانــه و بــازار موجــب افزایــش 
ــده  ــودرو ش ــی خ ــوص کاالی مصرف ــرمایه ای در خص ــای س تقاض

اســت.
بــه  مربــوط  خــودرو  صنعــت  چالش هــای  دوم  ســطح 
چالش هــای کان اقتصــادی و سیاســی ایــن صنعــت شــامل 
کاهــش ارزش پــول ملــی، نظــام تامیــن مالــی ناکارآمــد و ســاختار 

ــت. ــت اس ــن صنع ــده ای ــوری پیچی رگوالت
داخلــی  ســاختارهای  در  چالش هایــی  نیــز  ســوم  ســطح 
صنعــت خــودرو کشــور اســت. مــورد اول از ســطح ســوم مربــوط 
بــه کــم توجهــی بــه تحقیــق و توســعه می شــود، بــه طــوری کــه 
خودروســازها در دنیــا حــدود 4 درصــد از ارزش افــزوده خــود را 
بــه تحقیــق و توســعه اختصــاص می دهنــد در صورتــی کــه ایــن 
شــاخص در خودروســازهای داخلــی کمتــر از 0.5 درصــد اســت.
ــتگی  ــه وابس ــوط ب ــا مرب ــطح از چالش ه ــن س ــر ای ــوارد دیگ از م
وارداتــی بــه واســطه عــدم تکمیــل زنجیــره تولیــد صنایــع 
ــود  ــای موج ــر چالش ه ــوارد دیگ ــه م ــت. از جمل ــتی اس باالدس
می تــوان بــه عــدم ثبــات در سیاســت ها، ســرمایه گذاری در 
ــی  ــازهای جهان ــا خودروس ــکاری ب ــوع هم ــط و ن ــور غیرمرتب ام
اشــاره کــرد. همچنیــن از مهمتریــن چالش هــا در ایــن خصــوص 
ــوری  ــه ط ــرد، ب ــاره ک ــه ای اش ــهام داری چرخ ــه س ــوان ب می ت
ــهام  ــد از س ــر از 17 درص ــتن کمت ــود داش ــا وج ــت ب ــه دول ک
خودروســازی همچنــان کنتــرل مدیریتــی ایــن شــرکت هــا را در 

ــار دارد. اختی
حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان خودرویــی، تشــکیل 
ــی  ــام گلوگاه ــایی اق ــترک، شناس ــعه مش ــق و توس ــد تحقی واح
ایجــاد  و  رتبه بنــدی  داخلی ســازی،  جهــت  برنامه ریــزی  و 
ــف  ــا تعری ــت خــودرو ب ــام در صنع شــبکه ای از قطعه ســازان، ادغ
پلتفــرم مشــترک، مشــروط کــردن قراردادهــای همــکاری خارجی 
و رفــع مشــکات ســاختاری و حــذف شــرکت های تابعــه فرعــی 
ــود  ــرای بهب ــوان ب ــه می ت ــی اســت ک ــه اقدامات غیرضــرور از جمل

ــت اســتراتژیک انجــام داد. ــن صنع ای

چه چالش هایی مانع توسعه صنعت خودرو کشور شده اند؟
دبیر دفترمطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق:
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دانش اشتغال آفرین
آیا رونق دانش بنیان ها با اشتغال زایی منافات دارد؟

 یکــی از مســائل بســیار مهــم در حــوزه اقتصــادی، توجــه بــه 
ــره  ــا به ــه ب ــی ک ــگاه های ــان اســت، بن ــش بنی ــای دان شــرکت ه
گرفتــن از دانــش و فنــاوری در حــوزه تقویــت قــدرت اقتصــادی و 
گســترش حــوزه تجــاری کشــور مــی تواننــد رونــق جــدی ایجــاد 
ــه  ــال 1401 ب ــذاری س ــب نامگ ــه موج ــی ک ــر مهم ــد. ام کنن
ــول  ــه در ط ــد، اگرچ ــتغال آفرین« ش ــان، اش ــد؛ دانش بنی »تولی
ــه، پیوســته  ــش پای ــه اقتصــاد دان ــای گذشــته، توجــه ب ســال ه
مــورد تاکیــد رهبــر انقــاب اســامی بــوده اســت. بــدون تردیــد، 
اقتصــادی کــه بــر پایــه دانــش پیشــرفته نباشــد بــا ســقوط مواجه 
خواهــد شــد و هیــچ یــک از مؤلفه هــای اقتصــاد، بــدون مطالعــه 
و علــم پیــش نخواهــد رفــت. رقابــت پذیــری، صــادرات، ارتقــای 
کیفیــت، انتخــاب و تامیــن مواداولیــه، طراحــی محصــول، افزایــش 
بهــره وری و ... همگــی نیازمنــد دانــش پیشــرفته اســت و از ایــن 

رو تولیــد بایــد دانــش بنیــان و مبتنــی بــر تحقیقــات باشــد.
* آیا دانش بنیانی با اشــتغال زایی منافات دارد؟

برخــی بــه اشــتباه مفهــوم دانــش بنیــان را بــه عــدم اشــتغال 
ــی«  ــا تصــور اینکــه مفهــوم »دانش بنیان زایــی گــره می زننــد، و ب
ــه در  ــه کار رفت ــوژی ب ــاء تکنول ــه ارتق ــر ب ــاً منج ــه طبیعت – ک
ــتغال  ــوم »اش ــا مفه ــود – ب ــگاه می ش ــک بن ــد ی ــد تولی فراین
آفرینــی« در تعــارض بــوده و نمی شــود بــه طــور هــم زمــان بــه 
ــدی در  ــای تولی ــم بنگاه ه ــه ه ــود ک ــت گذاری نم ــکلی سیاس ش
کشــور دانش بنیــان بشــوند و هــم اشــتغال آفرینی اتفــاق بیفتــد؛ 
ــام  ــئوالن نظ ــا مس ــاب ب ــر انق ــدار رهب ــه در دی ــن دغدغ همی
مــورد اشــاره ایشــان قــرار گرفــت؛ »یــک مســئله همــان مســئله 
شــعار ســال اســت کــه گفتیــم تولیــد بــا آن دو خصوصیــت: یکــی 
ــم  ــی ه ــودن و یک ــاد ب ــودن، دانش بنی ــه ب ــت دانش پای خصوصی
خصوصیــت اشــتغال آفرینی. یــک اشــکالی کردنــد بــه مــا، گفتنــد 
ایــن دو خصوصیــت بــا هــم نمی ســازد؛ درســت می گوینــد؛ 
ــاوری  ــر چــه فن ــی ه ــن جــور اســت. یعن ــواردی همی ــک م در ی
ــود؛  ــر می ش ــانی کمت ــروی انس ــه نی ــاز ب ــود، نی ــرفته تر ش پیش
ــد کــه »ایــن چــه جــوری می شــود؟« مــن  بعضی هــا پیغــام دادن

ــواب دارم.« 23/01/1401 ــن ج ــرای ای ب
رهبــر انقــاب در ادامــه فرمودنــد: »بلــه، در یــک مــواردی ایــن 
جــوری اســت امــا در مــورد مــا ایــن جــور نیســت؛ بــرای خاطــر 
ــل  ــا نیمه تعطی ــل ی ــرکت های تعطی ــا و ش ــا کارخانه ه ــه م اینک
در قســمت های پایین دســتی کــه بســیار هــم زیــاد اســت، 
ــه  ــرکت ها متوج ــدن ش ــان ش ــن دانش بنی ــم. بنابرای ــی داری خیل
حتــی  می توانــد  یعنــی  بشــود؛  می توانــد  شــرکت ها  ایــن 
ــن  ــد؛ ای ــش ده ــد و افزای ــر کن ــد براب ــغلی را چن ــای ش فرصت ه
]جــور[ اســت. بنابرایــن مــا می توانیــم ]اشــتغال آفرینی هــم 

ــیم[.« 23/01/1401 ــته باش داش
ــل  ــر بخــش قاب ــای اخی ــه طــی دهه ه ــن اســت ک ــت ای واقعی

اعتنایــی از مــواد اولیــه و تکنولــوژی مــورد اســتفاده در بخش هــای 
صنعتــی کشــور از ســایر کشــورها وارد می شــده اســت کــه 
ــن  ــوص تأمی ــادی در خص ــکات زی ــا مش ــال ها ب ــن س ــی ای ط
و به روزرســانی آنهــا مواجــه شــده ایم. کارخانه هــای زیــادی 
ــدازی و  ــه در راه ان ــکاتی ک ــل مش ــه دلی ــر ب ــال های اخی در س
تکمیــل خــط تولیــد خــود دارنــد یــا بــه خاطــر کمبودهایــی کــه 
ــه  ــا آن مواج ــود ب ــاز خ ــورد نی ــه م ــواد اولی ــن م ــه تأمی در زمین
هســتند؛ بــه طــور کامــل تعطیــل شــده اند یــا بــا همــه ظرفیــت 
ــا منجــر  ــن کارخانه ه ــی ای ــد. تعطیل ــد نمی پردازن ــه تولی ــود ب خ
بــه بیــکاری بخــش قابــل اعتنایــی از نیــروی کار شــاغل در آنهــا 
ــط  ــا توس ــی آنه ــی و دانش ــای فن ــر نیازه ــه اگ ــت ک ــده اس ش
شــرکت های دانش بنیــان در اولویــت قــرار بگیــرد، هــم بــه 
ــاد  ــرای اقتص ــادی ب ــتاوردهای زی ــوژی دس ــاء تکنول ــاظ ارتق لح
ــای  ــق ظرفیت ه ــه تحق ــر ب ــم منج ــت و ه ــد داش ــران خواه ای
ــق  ــه ای از تحق ــه نمون ــد ک ــد ش ــادی خواه ــیار زی ــتغال بس اش
ــی«  ــتغال آفرین ــی« و »اش ــت »دانش بنیان ــان دو خصوصی همزم

ــود. ــد ب ــد کشــور خواه ــرای تولی ب
* تقویت صنعت و دانشگاه

ــان از آنجــا کــه ســوق دهنــده  ــش بنی ــه اقتصــاد دان توجــه ب
ــش بهــره وری  ــه حــوزه اقتصــادی و افزای ــش ب ــم و دان مســیر عل
ــه دانشــگاهی  ــای جامع ــه پیشــرفت توانمنده اســت در نتیجــه ب
کشــور کمــک مــی کنــد و از ایــن رو بــا پیونــد خــوردن صنعــت 
و دانشــگاه، نــه تنهــا اشــتغال کاهــش پیــدا نکــرده بلکــه موجــب 
تربیــت نســل دانشــگاهی توانمنــدی خواهــد شــد کــه در حــوزه 
تولیــد، اثرگــذاری مســتقیم در بــازار داشــته باشــد. »همیشــه بــه 
مســئوالن گوناگــوِن بخشــهای مرتبــط دولتهــای گذشــته ســفارش 
میکــردم کــه ســعی کنیــد بیــن صنعــت و دانشــگاه ارتبــاط برقــرار 
ــع  ــد عمومیــت پیــدا کنــد و همــه ی صنای ــن بای کنیــد. البتــه ای
مــا بــا دانشــگاه ها مرتبــط شــوند، بــه دانشــگاه ها متصــل شــوند؛ 
هــم دانــش مــا رشــد میکنــد، هــم صنعــت مــا رشــد مــی کنــد.« 

1/1/1391
* رونق ظرفیت های گوناگون کشور

وابســتگی اقتصــاد بــه نفــت، میــراث شــوم صد ســاله ی ماســت 
کــه ســالها اســت رهبــر انقــاب بــر توجــه مســئوالن کشــور بــه 
اقتصــاد غیرنفتــی تاکیــد دارنــد؛ کاهــش ســهم نفــت در اقتصــاد 
ایــران و اســتفاده از بازارهــای جایگزیــن و ســایر منابــع اقتصــادی 
بــا اســتفاده از علــم و دانــش موجــب مــی شــود تــا عرصــه هــای 
متنوعــی پیــش روی اقتصــاد ایــران بــاز شــود و در صحنــه هــای 
گوناگــون شــاهد شــکل گیــری کارخانــه هــا و کارگاه هــای 
ــم  ــاش کنی ــیم. »ت ــاال باش ــتغال آفرینی ب ــرخ اش ــا ن ــوع ب متن
ــن  ــدزای دیگــری جایگزی ــای اقتصــادِی درآم ــا فعالیته نفــت را ب
ــام  ــاد انج ــه ی اقتص ــم را در زمین ــت مه ــن حرک ــم، بزرگتری کنی

ــی اســت  ــم. امــروز صنایــع دانش بنیــان از جملــه ی کارهائ داده ای
کــه میتوانــد ایــن خــأ را تــا میــزان زیــادی پــر کنــد. ظرفیتهــای 
ــر  ــن خــأ را پ ــد ای ــه میتوان ــی در کشــور وجــود دارد ک گوناگون
ــت  ــا مزی ــان ب ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــد.« 03/05/1391 ش کن
آفرینــی مــی تواننــد زمینــه رونــق فعالیــت هــای مولــد دیگــر را 
ــم آن، توســعه  ــای مه ــه ه ــه یکــی از نمون ــد ک ــان آورن ــه ارمغ ب
صنایــع وابســته بــه نفــت و گاز و پرهیــز از خــام فروشــی اســت. 
ــود.  ــه بش ــت توّج ــتی نف ــهای پایین دس ــه بخش ــه ب ــر چنانچ »اگ
گاز هــم همیــن  جــور، در بخــش معــادن دیگــر هــم همیــن  جــور 
اســت؛ فلــزات مــا، ســنگ، ســنگهای ارزشــمند در کشــور، چقــدر 
ــدون  ــا ب ــود دارد در کشــور؛ اینه ــدن گران قیمــت ســنگ وج مع
ــردن  ــدون کار ک ــد، ب ــته باش ــزوده ای داش ــک ارزش اف ــه ی اینک
ــه  ــم اســت ک ــن بخشــها مه ــا صــادر میشــود. ای ــا، اینه روی آنه
ــم.  ــه کنی ــها متوّج ــن بخش ــه ای ــان را ب ــرکتهای دانش بنی ــا ش م
« 23/01/1401 بنابــر ایــن بایــد توجــه داشــته باشــیم که»خــود 
فنــاوری جدیــد یــک حالــت گســترش یابــی طبیعــی دارد؛ یعنــی 
هرچــه انســان در مســائل فنــاوری پیشــرفت کنــد، میدان هــا در 
ــه ای  ــاز می شــود؛ بنابرایــن اشــتغال آفرینی قطعــاً ضرب ــل او ب مقاب
ــرار  ــر ق ــح نظ ــان را مطم ــد دانش بنی ــوان تولی ــورد و می ت نمی خ
ــته  ــود داش ــم وج ــتغال آفرین ه ــئله اش ــال مس ــن ح داد، در عی

ــد.« 23/01/1401 باش
جذب متخصصان و افراد مبتکر

یکــی از مســائلی کــه بــا رونــق گرفتــن شــرکت هــای 
ــراد  دانش بنیــان محقــق خواهــد شــد، اســتفاده از مخترعــان و اف
مبتکــر و متخصصــان در بخــش هــای مختلــف اقتصــادی و صنعتی 
ــوش  ــتفاده از ه ــا اس ــان ب ــای دانش بنی ــرکت ه ــق ش ــت. رون اس
ــرای  ــت ب ــن فرص ــور بهتری ــوان کش ــگان ج ــوان نخب ــوغ و ت و نب
اشــتغال آفرینــی و جلوگیــری از فــرار مغزهاســت. »مــا دانشــمند 
ــراد مبتکــر در کشــور  ــان و اف و متخصــص و شــرکتهای دانش بنی
ــادی  ــاخت های اقتص ــن زیرس ــزو مهم تری ــن ج ــم؛ و ای ــاد داری زی
ــادی  ــاخت اقتص ــن زیرس ــی مهم تری ــور؛ یعن ــر کش ــت در ه اس
بــرای یــک کشــور، وجــود نیروهــای انســانی اســت. اگــر چنانچــه 

ــاً  ــم، طبع ــود توجــه کنی ــه ی دهــم ب ــه کــه نکت ــن نکت ــه ای ــا ب م
ــه دارای  ــهایی ک ــاً در بخش ــروت - مخصوص ــا ث ــم ت ــه ی عل چرخ
ــد  ــدا خواه ــداد پی ــاد و امت ــد افت ــه راه خواه ــتند - ب ــت هس مزی

کــرد.« 20/12/1392
ــی تحصیــل  ارتقــای نیــروی انســانی و اســتفاده از جــوان ایران
ــرکت های  ــرفت ش ــدازی و پیش ــه راه ان ــت ک ــی اس ــرده، ارمغان ک
دانــش بنیــان خواهنــد داشــت، »یــک نکتــه دیگــری کــه در مــورد 
ــش  ــکال]تعارض دان ــن اش ــه ای ــخ ب ــان و در پاس ــد دانش بنی تولی
ــن  ــد، ای ــان می رس ــن انس ــه ذه ــی[ ، ب ــغال آفرین ــا اش ــان ب بنی
اســت کــه مــا اگــر چنانچــه تولیدمــان را دانش بنیــان کردیــم، در 
واقــع نــوع نیــروی انســانی شــاغل را ارتقــا می دهیــم؛ یعنــی چــه 
ــوان  ــد؟ ج ــان کار می کن ــه دانش بنی ــد در مجموع ــی می آی کس
تحصیل کــرده مــا. امــروز بســیاری از جوانــان تحصیل کــرده 
ــی  ــی باالی ــد خیل ــک درص ــان[ ی ــه ]جمعیتش ــا ک ــگاهی م دانش
ــی  ــته تحصیل ــا رش ــه ب ــد ک ــته هایی کار می کنن ــت، در رش اس
ــت؛  ــی اس ــکال بزرگ ــک اش ــن ی ــدارد؛ ای ــی ن ــچ ارتباط ــا هی آنه
ــوع بیــکاری اســت. زحمــت کشــیده، درس  ــع یــک ن ــن در واق ای
ــا از او  ــده ام ــرف ش ــری مص ــرده، عم ــرج ک ــت خ ــده، دول خوان
ــه  ــی ک ــت. وقت ــکاری اس ــوع بی ــک ن ــن ی ــود؛ ای ــتفاده نمی ش اس
ــه  ــم، هم ــعه دهی ــان را توس ــرکت های دانش بنی ــتیم ش ــا توانس م
ایــن جوان هــا بــه کار جــذب می شــوند و کیفیــت نیــروی انســانی 
ــد  ــدا خواه ــا پی ــت، ارتق ــد رف ــاال خواه ــا ب ــتگاه های کاری م دس
ــا  ــگان م ــر نخب ــد و دیگ ــد ]کار[ می کنن ــگان می آین ــرد؛ نخب ک
مجبــور نیســتند کــه بــه مشــاغل خدماتــی کــم ارزش رو بیاورنــد و 

ــد.« 23/01/1401 ــه کنن توج
پایــان اینکــه حرکــت درســت در مســیر اقتصــاد بــر پایــه علــم 
و سیاســت گــذاری صحیــح در جهــت تولیــد دانــش در دانشــگاه 
هــا در مســیر تولیــد، موجــب تقویــت بنگاه هــای تولیــدی متوّســط 
و کوچــک و زمینــه ســاز نقش آفرینــی فعــال متخصصــان و 
ــی  ــرای اشــغال آفرینــی نیــروی جــوان ایران ــی ب نخبــگان و میدان
اســت، فرصــت مهمــی کــه بایــد هرچــه بیشــتر و بــا شــتاب افــزون 

تــر از آن بهــره گرفــت.
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 براســاس ایــن قانــون اختیــارات خاصــی به حــوزه هــای مختلف 
واگــذار شــده و اتفاقــات خوبــی در راه اســت امــا اجرایــی کــردن آن 

ممکــن اســت کمی دشــوار باشــد.
ســتاری ادامــه داد: بــه عنــوان مثــال بــه دانشــگاهها و موسســه 
ــای  ــازمان ه ــدازی س ــار راه ان ــگاه آزاد اختی ــی دانش ــای پژوهش ه

توســعه ای داده شــده اســت.
معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــور گفــت: ایــن قانــون 12 
آییــن نامــه دارد و ریــل 20 ســال آینــده کشــور در حــوزه اقتصــاد 

دانــش بنیــان را در خــود جــای داده اســت.
ــن  ــذاری بخــش خصوصــی در ای ــرمایه گ ــر س ــد ب ــا تاکی وی ب
زمینــه بیــان کــرد: بــرای حــل مشــکات اســتان خوزســتان نیــاز 
بــه محصــول داریــم کــه حاصــل ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی 

در پژوهــش اســت.
ســتاری تاکیــد کــرد: داشــتن ایــن تصورکــه بــا پــول دولــت مــی 
توانیــم بــا تحقیقــات محصــول بــه مــردم ارائــه کنیــم اشــتباه و غیــر 

ــت. ممکن اس
ــن تصــور  ــت: ای ــور گف ــس جمه ــاوری ریی ــی و فن ــاون علم مع
ــام  ــه تم ــود و پای ــی ب ــر پژوهش ــزرگ در تفک ــکات ب ــی از مش یک
ــوآوری،  ــز ن ــاوری و مراک ــم و فن ــارک عل ــه پ ــا از جمل ــتم ه سیس

ــت. ــش اس ــی در پژوه ــش خصوص ــذاری بخ ــرمایه گ س

ــم  ــای عل ــارک ه ــه پ ــزرگ ک ــهرهای ب ــرد: در ش ــه ک وی اضاف
و فنــاوری بــه شــکل خصوصــی ایجــاد شــده موفــق تــر از دولتــی 

ــد. عمــل کــرده ان
ــی  ــگ کارآفرین ــتان فرهن ــتان خوزس ــه داد: در اس ــتاری ادام س
دچــار اختــال جــدی شــده اســت و تصوربــر ایــن اســت کــه همــه 
چیــز بایــد توســط دولــت حــل شــود امــا دولــت نیــز توانــی دارد.

ــرای  ــرای اج ــور ب ــس جمه ــی ریی ــت علم ــی معاون آمادگ
ــتان ــروژه در خوزس ــد مگاپ چن

معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــور بــا بیــان اینکــه پایــه 
اقتصــاد دانــش بنیــان بــر مبتــای اعتبــارات دولتــی نیســت گفــت:  
اعتبــار دولــت بــرای پژوهــش هــای پایــه اســت و در جایــی هزینــه  

مــی شــود  کــه بخــش خصوصــی نمــی توانــد ورود کنــد.
وی در بــا بیــان اینکــه باید در اســتان خوزســتان اتحاد بیشــتری 
وجود داشــته باشــد و امکانــات را به اشــتراک گذاشــت گفت:معاونت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــور نیــز آمادگــی همــکاری بــا چنــد 

دارد. را  مگاپروژه 

درخواســت تشــکیل دبیرخانــه ویــژه دانــش بنیــان در 
خوزســتان

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری خوزســتان نیــز 
گفــت: خوزســتان هنــوز در بخــش خصوصــی توانمنــد نشــده اســت 

و در بخــش دولتــی پتانســیل باالیــی دارد.
ــد  ــژه ببینی ــتان را وی ــتان خوزس ــزود: اس ــی اف ــا فتوح ــا رض آق

ــور دارد. ــرای کل کش ــی ب ــیل باالی ــون پتانس چ
وی از معاونــت علمــی و فنــاوری رییــس جمهــور خواســت 
ــا کار آفرینــی در ســه  ــان ی ــش بنی ــوان دان ــا عن ــژه ب ــه وی دبیرخان
ــت و  ــاورزی ، بهداش ــرژی وکش ــش و ان ــوزش و پژوه ــروه آم کارگ
نفــت و گاز راه انــدازی شــود و ماهانــه میــزان پیشــرفت کار گــزارش 

شــود.

خوزســتان 1.5 برابــر دولتــی تــر از اســتان هــای دیگــر 
است

رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی خوزســتان نیــز اظهــار 
ــر  ــای دیگ ــتان ه ــر  از اس ــی ت ــر دولت ــتان 1.5 براب داشــت: خوزس
ــر پیــش  ــان ســخت ت ــش بنی اســت در نتیجــه فعالیــت هــای دان

مــی رود.
مهــرداد نیکــو ادامــه داد: در خوزســتان تمایــل داریــم از بودجــه 
ــاختها  ــان و زیرس ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــرای ش ــی ب ــای دولت ه
ــی  ــازه نم ــا اج ــتورالعمل ه ــا دس ــود ام ــاص داده ش ــار اختص اعتب

ــه مشــکل همــه کشــور اســت. دهنــد کــه البت
ــارات  ــا  اعتب ــم شــود ت ــکان فراه ــن ام ــرد ای وی درخواســت ک
ــاص  ــاوری اختص ــم و فن ــارک عل ــای پ ــاخت ه ــه زیرس ــتانی ب اس

ــد. یاب

معاون علمی و فناوری رییس جمهور :

قانون جهش تولید دانش بنیان

 برای چشم انداز 2۰ سال کشور 

تدوین شده است
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گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی با پشتوانه صهیونیست ها 
اساس برجام برای رفع ابهامات فعالیت هسته ای ایران بوده است

 رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی گفــت: مــوارد ادعایــی در گــزارش 
ــری  ــا پشــتوانه فکــری و راهب ــرژی اتمــی ب ــی ان ــن الملل ــس بی آژان
صهیونیســت ها مطــرح شــده اســت و اگــر جمهــوری اســامی ایــران 
مذاکــره کــرد و برجــام را پذیرفــت، بــرای رفــع اتهامــات و ابهامــات و 

اعتمادســازی بــوده اســت.
ــان و  ــته ای پنه ــت هس ــچ فعالی ــران هی ــامی ای ــوری اس جمه
نانوشــته ای نــدارد و هیــچ ســایت و فعالیــت معرفــی نشــده ای هــم 
ــرای  ــی ب ــت سیاس ــک حرک ــی، ی ــناد کذای ــن اس ــدارد؛ ای ــود ن وج

ــت. ــری اس ــار حداکث ــداوم فش ت
ــی  ــور اروپای ــه کش ــه س ــری ک ــت اخی ــن حرک ــه داد: ای وی ادام
ــه  ــه علی ــس قطعنام ــه پیش نوی ــد و ارائ ــام داده ان ــی انج و آمریکای
ایــران، یــک حرکــت سیاســی در راســتای سیاســت فشــار حداکثــری 
ــم  ــری رژی ــا پشــتوانه فکــری و رهب ــی آن ب اســت کــه اهــداف اصل

ــود. ــال می ش ــتی دنب صهیونیس

رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی ادامــه داد: مــوارد اتهامــی آنهــا 20 
ســال اســت کــه بــه ایــران نســبت داده می شــود، اگــر ایــران برجــام 

ــود و  ــع ش ــا رف ــن اتهام ه ــه ای ــود ک ــل ب ــن دلی ــه ای ــت ب را پذیرف
اعتمادســازی صــورت گیــرد. البتــه تفاهمی صــورت گرفــت که طرف 
مقابــل بــه آن عمل نکــرد و ایــران هم پذیرفتــه محدودیتی در بیشــتر 
برنامــه هســته ای خــود داشــته باشــد، امــا اکنــون بــا ایــن قطعنامــه 

ــاره همــان داستان هاســت. ــه اول خــط برگشــته ایم و دوب ب

اســامی عنــوان کــرد: ایــران ماه هــا مذاکــره کــرده و متــن توافــق 
تمــام شــده و مــورد تحریم هــا گفت وگــو شــده اســت، اکنــون رژیــم 
صهیونیســتی بــا عملیــات تروریســتی و تخریبــی و بــا زیــاده گویــی و 
ــد می کننــد کــه اگــر دیپلماســی برنامــه  ــی کشــور را تهدی یاوه گوی
ــر  ــم! مگ ــف می کنی ــا متوق ــد م ــف نکنی ــران را متوق ــته ای ای هس

قانــون جنــگل اســت؟!
اســامی: اســاس برجــام بــرای رفــع ابهامــات فعالیــت هســته ای 

ایــران بــوده اســت
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی گفــت: مــوارد ادعایــی در گــزارش 
ــری  ــا پشــتوانه فکــری و راهب ــرژی اتمــی ب ــی ان ــن الملل ــس بی آژان
صهیونیســت ها مطــرح شــده اســت و اگــر جمهــوری اســامی ایــران 

مذاکــره کــرد و برجــام را پذیرفــت، بــرای رفــع اتهامــات و ابهامــات و 
اعتمادســازی بــوده اســت.

بــه گــزارش خبرنــگار حــوزه دولــت خبرگــزاری تســنیم، محمــد 
اســامی رئیــس ســازمان انرژی اتمی در حاشــیه جلســه امــروز هیئت 
ــرکل  ــر مدی ــزارش اخی ــاره گ ــگاران، درب ــه خبرن ــت در پاســخ ب دول
آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی گفــت: جمهــوری اســامی ایــران 
هیــچ فعالیــت هســته ای پنهــان و نانوشــته ای نــدارد و هیــچ ســایت 
و فعالیــت معرفــی نشــده ای هــم وجــود نــدارد؛ ایــن اســناد کذایــی، 

یــک حرکــت سیاســی بــرای تــداوم فشــار حداکثــری اســت.

ــی  ــور اروپای ــه کش ــه س ــری ک ــت اخی ــن حرک ــه داد: ای وی ادام
ــه  ــه علی ــس قطعنام ــه پیش نوی ــد و ارائ ــام داده ان ــی انج و آمریکای
ایــران، یــک حرکــت سیاســی در راســتای سیاســت فشــار حداکثــری 
ــم  ــری رژی ــا پشــتوانه فکــری و رهب ــی آن ب اســت کــه اهــداف اصل

ــود. ــال می ش ــتی دنب صهیونیس

رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی ادامــه داد: مــوارد اتهامــی آنهــا 20 
ســال اســت کــه بــه ایــران نســبت داده می شــود، اگــر ایــران برجــام 
ــود و  ــع ش ــا رف ــن اتهام ه ــه ای ــود ک ــل ب ــن دلی ــه ای ــت ب را پذیرف
اعتمادســازی صــورت گیــرد. البتــه تفاهمی صــورت گرفــت که طرف 
مقابــل بــه آن عمل نکــرد و ایــران هم پذیرفتــه محدودیتی در بیشــتر 
برنامــه هســته ای خــود داشــته باشــد، امــا اکنــون بــا ایــن قطعنامــه 

ــاره همــان داستان هاســت. ــه اول خــط برگشــته ایم و دوب ب
اســامی عنــوان کــرد: ایــران ماه هــا مذاکــره کــرده و متــن توافــق 

تمــام شــده و مــورد تحریم هــا گفت وگــو شــده اســت، اکنــون رژیــم 
صهیونیســتی بــا عملیــات تروریســتی و تخریبــی و بــا زیــاده گویــی و 
ــد می کننــد کــه اگــر دیپلماســی برنامــه  ــی کشــور را تهدی یاوه گوی
ــر  ــم! مگ ــف می کنی ــا متوق ــد م ــف نکنی ــران را متوق ــته ای ای هس

قانــون جنــگل اســت؟!

ــار  ــداوم فش ــی در ت ــت سیاس ــک حرک ــن ی ــرد: ای ــد ک وی تاکی
ــا آژانــس داشــته  حداکثــری اســت، ایــران حداکثــری همــکاری را ب
اســت. مــا دو تــا ســه درصــد ظرفیــت هســته ای جهــان را داریــم امــا 
حــدود 25 درصــد بازرســی ها را از مــا انجــام می دهنــد. ایــن اتهامــات 

نــخ نمــا شــده و مزاحمت هــای بیشــمار آنهــا پایــان نــدارد.

رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی افــزود: ایــن حرکــت روانــی و فشــار 
ــس کار  ــط آژان ــر اســاس ضواب ــا ب ــا دقیق ــران اســت م ــردم ای ــه م ب
ــارت  ــت نظ ــه تح ــت ک ــا نیس ــت م ــه فعالی ــچ گون ــم و هی می کنی
آژانــس نباشــد. مــا ایــن اتهامــات را نمی پذیریــم و از ایــن عملیــات 
روانــی ســنگین آنهــا عقــب نشســتی نمی کنیــم باقــی مانــده حســن 
نیتــی در برجــام داریــم اگــر نخواهنــد بــه تعهــدات خــود عمــل کنند 

مــا از باقــی مانــده حســن نیــت خــود تجدیــد نظــر مــی کنیــم.
وی دربــاره رونــد غنــی ســازی و بیانیــه احتمالــی شــورای حــکام 
گفــت: جریــان صنعتــی تولیــدی ایــران برقــرار اســت و ما احساســاتی 
رفتــار نمی کنیــم. مــا یــک برنامــه داریــم و قانــون اقــدام راهبــردی 
مجلــس تکالیفــی را بــرای مــا تعریــف کــرد و بــر اســاس آن حرکــت 

می کنیــم کــه پنهــان نیســت.
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ــر  ــن ب ــگ اوکرای ــر جن ــن تأثی ــاید مهم تری ــوز: ش  اقتصادنی
سیاســت خارجــی ایــران و روابــط آن بــا روســیه، ظهــور »نــگاه بــه 
ــوان  ــه عن ــیه ب ــه در آن روس ــد ک ــده« باش ــرق تقسیم بندی ش ش
ــران و چیــن به عنــوان شــریک  شــریک اصلــی نظامی-امنیتــی ای

ــه می شــود. ــران در نظــر گرفت ــی همــکاری اقتصــادی ای اصل
حملــه روســیه بــه اوکرایــن جهــان را زیــر و رو کــرده، و 
ــاس  ــره رود. مقی ــن پیامدهــا طف ــه از ای ــود کــه خاورمیان ــد ب بعی
پیامدهــای ایــن بحــران منجــر بــه تغییــر موازنــه و ادراکات 
بازیگــران در معــادالت حســاس بین المللــی، از جملــه در منطقــه 

ــت. ــده اس ــه ش ــدی خاورمیان کلی

جایگاه خاورمیانه در معادالت پوتین
اکثــر منافــع ایــاالت متحــده در منطقــه -جریــان نفــت، 
ــا  ــه ب ــته ای و مقابل ــت هس ــاد رقاب ــری از ایج ــرائیل، جلوگی اس
ــع  ــیه و مناب ــار روس ــر رفت ــت تأثی ــت تح ــد اس ــم - بعی تروریس
ــن  ــه اوکرای ــم ب ــا تهاج ــون ب ــه اکن ــرد ک ــرار گی ــدود آن ق مح

ــدی  ــی جدی ــن حــال، در نظــم جهان ــا ای کاهــش یافتــه اســت. ب
ــور  ــن کش ــد ای ــی رس ــر م ــه نظ ــد، ب ــال می کن ــیه دنب ــه روس ک
بــه دنبــال تعییــن قواعــد بــازی و شکســتن انحصــار آمریکایــی-
ــه  ــت. و خاورمیان ــرقی اس ــای ش ــائل اروپ ــورد مس ــی در م اروپای

ــیه دارد.  ــد روس ــازی جدی ــن ب ــی در ای ــی حیات نقش
 در چنــد ســال گذشــته، کرملیــن نیــز بــه خاورمیانــه بازگشــته 
و روابــط خــود را چــون روزهــای اتحــاد جماهیــر شــوروی برقــرار 
ــک دالل  ــوان ی ــه عن ــکو ب ــوریه، مس ــس از س ــت. پ ــرده اس ک
ــه  ــیه ن ــد. روس ــر ش ــه ظاه ــتبدان در منطق ــرای مس ــد ب قدرتمن
ــن  ــد ب ــتان محم ــیه و عربس ــط روس ــت رواب ــته اس ــا توانس تنه
ــن  ــه مهمتری ــاند، بلک ــه اوج برس ــعودی را ب ــد س ــلمان، ولیعه س

ــرده اســت. ــظ ک ــز حف ــران را نی ــا ای ــه ب رابطــه خــود در منطق
پوتیــن مناســبات مهمــی بــا بازیگــران کلیــدی منطقــه 
ــت.  ــرده اس ــرار ک ــرائیل- برق ــارات و اس ــتان، ام ــران، عربس -ای
برخــاف ایــران، 3 بازیگــر دیگــر متحــدان دیرینــه ایــاالت متحــده 
محســوب می شــده اند. بــا ایــن حــال رفتــار آ ن هــا از زمــان آغــاز 

مؤثرترین پیامد جنگ اوکراین بر سیاست خارجی ایران
حمله روسیه به اوکراین جهان را زیر و رو کرده، و بعید بود که خاورمیانه از این پیامدها طفره رود.

ــوده  ــرب نب ــان غ ــدان شــبیه متحــدان جه ــن، چن بحــران اوکرای
اســت و برخــاف انتظــار هــر 3 در حــال مانــور اســتراتژیک میــان 
طرفیــن متخاصــم ایــن جنــگ هســتند؛ موضعــی کــه بــا موضــع 
ایــران کــه دشــمن دیرینــه آمریکاســت، در عمــل فاصلــه چندانــی 

نــدارد.
احتمــاالً بــه همیــن دلیــل اســت کــه پــس از بحــران اوکرایــن، 
ــی  ــورهای عرب ــا کش ــیه ب ــط روس ــوالت رواب ــکا تح ــران و آمری ای
و اســرائیل را بــا آمیــزه ای از بیــم و امیــد رصــد می کننــد و 
ــرای  ــیه ب ــای روس ــان تاش ه ــه در می ــد ک ــتی نگرانن ــه درس ب
ــت  ــن اس ــرائیل، ممک ــراب و اس ــتی اع ــت آوردن دوس ــه دس ب
امتیازاتــی بــده بســتان شــود کــه بــر موقعیــت تهــران و واشــنگتن 

ــذارد. ــی بگ ــر منف ــه تأثی در منطق

اختاف مواضع
ــای  ــوه، واکنش ه ــای بالق ــا و فرصت ه ــان همــه چالش ه در می
ــز درخواســت  ــن و نی ــه اوکرای ــال تهاجــم روســیه ب ــران در قب ای
ــه  ــرد ک ــت ک ــام، ثاب ــرات برج ــکو در مذاک ــری مس ــه آخ لحظ
ــا  ــود ب ــک خ ــط نزدی ــد در رواب ــامی نمی خواه ــوری اس جمه
ــد  ــخص ش ــه مش ــی ک ــی زمان ــد. حت ــر کن ــن تجدیدنظ کرملی
ــت،  ــرده اس ــف ک ــن را متوق ــرات وی ــیه مذاک ــت روس درخواس
تهــران از علنــی کــردن نارضایتــی خــود از مســکو خــودداری کــرد 
ــل  ــکا« را عام ــی آمری ــول »زیاده خواه ــق معم ــوض، طب و در ع

ــت. ــرات دانس ــدن مذاک ــر ش پیچیده ت
بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد، تحــوالت چنــد هفتــه گذشــته، 
ــرد  ــی و رویک ــمی دولت ــع رس ــن موض ــترده ای را بی ــکاف گس ش
ــی  ــگان سیاس ــن نخب ــو، و بی ــک س ــران از ی ــردم ای ــی م عموم
محافظــه کار و میانــه رو از ســوی دیگــر در مــورد نحــوه مدیریــت 

ــا روســیه ایجــاد کــرده اســت. روابــط کشــور ب
سرلشــکر یحیــی رحیــم صفــوی، مشــاور ارشــد نظامــی رهبــر 
عالــی ایــران، بحــران اوکرایــن را نشــانه ای از »آغــاز انتقــال قدرت 
ــک  ــران ی ــرد: ای ــح ک ــد. وی تصری ــرق« می دان ــه ش ــرب ب از غ
ــکاری  ــازمان هم ــت در س ــا عضوی ــه ب ــت ک ــیایی اس ــور آس کش
ــهم  ــیایی س ــدرت آس ــن ق ــد در ای ــیا می توان ــانگهای و اوراس ش
ــد  ــک می کن ــران کم ــه ای ــن ب ــه وی، ای ــه گفت ــد. ب ــته باش داش
ــی از  ــی[ یک ــیا و ]حت ــرب آس ــم در غ ــدرت مه ــک ق ــه ی ــا »ب ت

ــود«. ــل ش ــیایی تبدی ــای آس قدرت ه
چهره هــای  از  شــریعتمداری،  حســین  راســتا،  همیــن  در 
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــه کیه ــئول روزنام ــدرو و مدیرمس ــی تن سیاس
تحریم هــای غــرب علیــه ایــران، روســیه و چیــن، »ائتــاف 
ــت  ــد اس ــد. او معتق ــنهاد می کن ــده« را پیش ــورهای تحریم ش کش
ــزرگ  ــدرت ب ــک ق ــه ی ــران را ب ــد ای ــی می توان ــن ائتاف کــه چنی
ــادی، عضــو  ــان آب ــل رحیمــی جه ــد. جلی ــل کن ــه تبدی در منطق
کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس ایــران نیــز 
معتقــد اســت کــه روســیه و چیــن »همیشــه در اوج تحریم هــای 
آمریــکا بــا مــا بوده انــد« و بنابرایــن، »ایــران تحــت هیــچ 

ــرد«. ــد ک ــا نخواه ــود را ره ــتراتژیک خ ــرکای اس ــرایطی ش ش

ــدرت  ــوع ق ــال قریب الوق ــار انتق ــی »انتظ ــور، یعن ــن 2 تص ای
شــریک  به عنــوان  روســیه  »تلقــی  و  بین الملــل«  نظــام  در 
ــا نادرستی شــان، باعــث  ــارغ از درســتی ی ــران«، ف اســتراتژیک ای
ــط  ــه تجدیدنظــر در رواب ــی هرگون می شــود سیاســت گذاران ایران

ــد. ــی مخــرب بدانن ــا حت ــا مســکو را غیرضــروری ی ب
ــه  ــود دارد ک ــز وج ــی نی ــل عین ــورات، دالی ــر از تص ــا فرات ام
ــت روســیه در  ــه حــذف اولوی ــی ب چــرا جمهــوری اســامی تمایل

ــدارد. ــود ن ــی خ ــت خارج سیاس
 پیامدهــای بحــران اوکرایــن ممکــن اســت جذابیــت اوراســیا را 
بــرای ایــران بــه عنــوان یــک مجمــع چندجانبــه گرایــی اقتصــادی 
کاهــش دهــد. محدودیــت هــای تجــارت آزاد چندجانبــه در 
ــیه در  ــه روس ــد ک ــکار ش ــی آش ــژه زمان ــه وی ــیا ب ــه اوراس اتحادی
10 مــارس اعــام کــرد کــه صــادرات غــات بــه کشــورهای عضــو 
ــق در  ــت تعلی ــه حال ــا 31 اوت ب ــیا را ت ــه اقتصــادی اوراس اتحادی
مــی آورد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه تقاضــای داخلــی بــرآورده 
می شــود.  سیاســتگذاران ایرانــی ممکــن اســت شــروع بــه پرســش 
ــه ای وقتــی کــه در مواقــع  کننــد کــه عضویــت در چنیــن اتحادی
ــی  ــود واقع ــه س ــد، چ ــت نمی کن ــود حمای ــای خ ــران از اعض بح

ــد؟ ــته باش ــد داش می توان
بــر   در عیــن حــال، گمانه زنی هایــی وجــود دارد مبنــی 
ــن  ــن ممک ــیه و اوکرای ــن روس ــدت بی ــران طوالنی م ــه بح اینک
اســت رهبــران چیــن را وادار کنــد کــه دربــاره اســتفاده از 
ــبرد  ــرای پیش ــی ب ــدور اصل ــوان کری ــه عن ــیه-اروپا ب ــیر روس مس
طــرح کمربنــد و جــاده تجدیدنظــر کننــد. در ایــن صــورت و بــه 
ــای  ــع تحریم ه ــرات برجــام و رف ــت مذاک ــژه در صــورت موفقی وی
ــرای  ــد جایگزیــن مطمئن تــری ب ــران می توان ــی، مســیر ای ضدایران
ــد  ــر می توان ــن ام ــد. ای ــرب باش ــه غ ــرق ب ــت ش ــارت و ترانزی تج
ــه در  ــد ک ــت کن ــن را تقوی ــران و چی ــادی ای ــای اقتص همکاری ه
ــط تهران-پکــن را وارد  ــوده و رواب ــه رشــد ب ــر رو ب ســال های اخی

ــرده اســت. ــدی ک ــاز جدی ف

نگاه به شرق تفکیک شده
ــر  ــه ایــن ترتیــب، شــاید مهم تریــن تأثیــر جنــگ اوکرایــن ب ب
سیاســت خارجــی ایــران و روابــط آن بــا روســیه، ظهــور »نــگاه بــه 
ــوان  ــه عن ــیه ب ــه در آن روس ــد ک ــده« باش ــرق تقسیم بندی ش ش
ــوان شــریک  ــن به عن ــران و چی ــی ای ــی نظامی-امنیت شــریک اصل

ــران در نظــر گرفتــه می شــود. اصلــی همــکاری اقتصــادی ای
بــا ایــن وجــود، نبایــد از ایــن واقعیــت غافــل شــد کــه واکنــش 
ــم  ــه تهاج ــران ب ــتقل ای ــی مس ــگان سیاس ــی و نخب ــکار عموم اف
ــت  ــع دول ــن موض ــده بی ــکاف فزاین ــی از ش ــیه حاک ــی روس نظام
ایــران و رویکــرد افــکار عمومــی بــر ســر میــزان و ماهیــت روابــط 
بــا روســیه اســت. اگرچــه انتظــار نمــی رود ایــن عامــل در کوتــاه 
ــل  ــران و مســکو تبدی ــر ســر راه شــراکت ته ــی ب ــه مانع ــدت ب م
ــول  ــر و تح ــه تغیی ــورت هرگون ــدت و در ص ــا در درازم ــود، ام ش
ــن شــراکت را مســتعد یــک  ــران، ممکــن اســت ای سیاســی در ای

ــه یــک فروپاشــی کامــل(.  تغییــر اساســی کنــد )اگــر ن
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ــه اجــاس جهانــی  فرســتاده دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد ب
داووس گفــت: انتظــارات برایــن اســت کــه بــه دلیــل جنگ روســیه 

واوکرایــن رونــد تــورم بــه صــورت بــی ســابقه ای افزایــش یابــد. 

ــرکل  ــن، فرســتاده دبی ــر : محمــود محــی الدی ــزاری مه خبرگ
ســازمان ملــل متحــد بــه اجــاس جهانــی داووس گفــت: انتظــارات 
برایــن اســت کــه بــه دلیــل جنــگ روســیه واوکرایــن رونــد تــورم 

بــه صــورت بــی ســابقه ای افزایــش یابــد.

ــاد در داووس،  ــی اقتص ــع جهان ــیه مجم ــن در حاش محی الدی
تجربــه   2020 ســال  از  کشــورها  کــه  بحران هایــی  افــزود: 

ــت. ــته اس ــر گذاش ــورم تأثی ــرخ ت ــد و ن ــر رش ــد، ب می کنن
ــر در  ــوالت اخی ــس از تح ــه پ ــح داد ک ــن توضی ــی الدی مح
اوکرایــن، بــه دلیــل وابســتگی بــه نفــت و محصــوالت غذایــی، بــه 
ویــژه گنــدم، از روســیه و اوکرایــن، مســائل اقتصــادی بدتــر شــده 

اســت.
وی گفــت: قبــل از بحــران بــه دلیــل زنجیــره تأمیــن، نگرانــی 
از رکــود تورمــی وجــود داشــت، امــا برخــی اقدامــات انجــام شــده 

بــرای مقابلــه بــا تــورم تأثیــرات منفــی بــر نــرخ تــورم دارد.

ــرد:  ــان ک ــد خاطرنش ــل متح ــازمان مل ــرکل س ــتاده دبی فرس
ــط  ــم مرتب ــه ه ــا ب ــای م ــر ارزه ــی اگ ــی حت ــورهای عرب در کش
ــا  ــره ی ــش به ــق افزای ــد از طری ــورم نمی توان ــان ت ــند، درم باش
ــری از  ــا تدابی ــد ب ــه بای ــرد، بلک ــورت گی ــی ص ــت های پول سیاس

طریــق سیاســت های مالــی همــراه باشــد.

ــد  ــش درآم ــامل افزای ــات ش ــن اقدام ــرد: ای وی خاطرنشــان ک
و ایجــاد فرصت هــای شــغلی اســت کــه برخــاف آنچــه در 
کشــورهای توســعه یافتــه اتفــاق می افتــد یــا تأثیــر افزایــش نــرخ 

ســود بیشــتر اســت.

افزایش بی سابقه تورم جهانی
انتظارات براین است که به دلیل جنگ روسیه واوکراین 

روند تورم به صورت بی سابقه ای افزایش یابد.
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آداب نماز
ده توصیۀ رهبر معظم انقالب به جوانان دربارۀ نماز

1. برای حضور قلب در نماز تمرین کنیم
نمــاز قالبــی دارد و مضمونــی، جســمی دارد و روحــی. مواظــب 
باشــیم جســم نمــاز از روح نمــاز خالــی نمانــد. نمیگوئیــم جســم 
بیــروح نمــاز هیــچ اثــری نــدارد، چــرا، بالخــره یــک اثرکــی دارد؛ 
ــه  ــر و ائم ــرع و پیغمب ــرآن و ش ــام و ق ــه اس ــازی ک ــا آن نم ام
)علیهم الّســام( ایــن همــه روی آن تأکیــد کردنــد، نمــازی اســت 
ــم  ــم ه ــن جس ــد. ای ــل باش ــر دو کام ــش ه ــم و روح ــه جس ک
ــت دارد، رکــوع دارد،  ــا همــان روح فراهــم شــده؛ قرائ متناســب ب
ــردن دارد،  ــد ک ــادن دارد، دســت بلن ــاک افت ــه خ ســجود دارد، ب
بلنــد حــرف زدن دارد، آهســته حــرف زدن دارد. ایــن تنــوع بــرای 
پوشــش دادن بــه همــة آن نیازهائــی اســت کــه بــه وســیلة نمــاز 
بایســتی بــرآورده شــود کــه هــر کــدام رازی در جــای خــود دارد و 
ــه وجــود میــآورد. ایــن  مجموعةاین هــا، قالــب و شــکل نمــاز را ب
ــن نمــاز توجــه اســت؛  ــی مهــم اســت، لیکــن روح ای شــکل خیل
توجــه. بدانیــم چــه کار داریــم می کنیم.همــان طــور کــه عــرض 
کــردم نمــاز بیتوجهاثــرش کــم است.انســان نمــاز را خــوب بخواند، 
بــا توجــه بخوانــد، حضــور قلــب داشــته باشــد. حضــور قلــب یعنــی 
انســان از آنچــه کــه می گویــد و آن چــه کــه در ذهنــش میگــذرد 
ــر زبانــش جــاری میشــود، غافــل نباشــد؛ اینجــور نباشــد کــه  و ب
نفهمــد. مثــًا مــن کــه حــاال دارم بــا شــما حــرف میزنــم، خــب، 
شــما مخاطبیــد. انســان توجــه دارد کــه یــک مخاطبــی دارد و دارد 
گــوش می کنــد و دارد حــرف می زنــد. در نمــاز هــم همیــن جــور 

ــن  ــم. م ــا او حــرف بزنی ــی داشــته باشــیم، ب ــک مخاطب باشــد؛ ی
ــد،  ــم ندان ــاز را ه ــای نم ــی معن ــر کس ــم اگ ــرض میکن ــی ع حتّ
ــن  ــا همی ــت، ام ــارات چیس ــن عب ــای ای ــد معن ــچ ندان ــًا هی اص
ــرف  ــدا ح ــا خ ــد، دارد ب ــرف می زن ــی ح ــا یک ــد دارد ب ــدر بدان ق
ــان کّل  ــد »قرب ــک می کن ــان را نزدی ــه انس ــن قضی ــد، ای می زن
ــا اینکــه حــاال مثــل ماهــا  ــن خــودش مقــرب اســت؛ ت ــّی« ای تق
ــن  ــم و چندی ــیرش را می دانی ــم و تفس ــش را می دانی ــه معنای ک
ــم،  ــه نمــاز می خوانی ــی ک ــا وقت ــم، ام ــاره اش خوانده ای ــاب درب کت
.می کنیــم داریــم  کار  چــه  کــه  میــرود  یادمــان   بالمــّره 
ــاج  ــن احتی ــه تمری ــه ب ــت ک ــه، کاری اس ــب و توج ــور قل حض
ــاد  ــا ی ــه م ــد، ب ــد و بلدن ــا را کرده ان ــن کاره ــه ای دارد. کســانی ک
می دهنــد کــه انســان بایــد در حــال نمــاز، خــود را در حضــور یــک 
مخاطــب عالیشــأن و عالی مقــام کــه خالــق هســتی اســت و مالــک 
همــة وجــود انســان اســت، احســاس کنــد. هــر مقــدار از نمــاز کــه 
توانســت ایــن حالــت را داشــته باشــد، بــه تعبیــر روایــات ایــن نماز، 
نمــاِز مقبــول اســت و آن خاصیــت و اثــر را خواهــد بخشــید. و دیگر 
آثــار نمــاز - کــه نمی شــود آثــار نمــاز را در چنــد جملــه، یــا در 

.چنــد فقــرة کوتــاه خاصــه کــردـ بــر ایــن مترتــب می شــود

2. معنای کلمات نماز را بدانیم
ــا  ــاز را ب ــه نم ــد ک ــعی کنن ــد س ــزار بای ــاد نمازگ ــة آح هم
ــدای  ــا خ ــاز ب ــی در نم ــد، یعن ــات بخوانن ــی کلم ــه معان ــه ب توج
عزیــز و رحیــم ســخن بگوینــد. ایــن اســت آن سرچشــمة فیضــی 

یکی از توصیه های رهبر انقاب به جوانان در سال های متمادی تقویت ارتباط با خدا، و انس با نماز و معنویت بوده است. در ایام ماه مبارک 
رمضان برخی از این توصیه ها را در گزیدة بیانات پیش رو مرور کرده ایم.

کــه جــان نمازگــزار را ســیراب میکنــد. البتــه ایــن حقیقــت نبایــد 
دســتاویزی بــرای نفــس بهانه گیــر باشــد کــه اگــر توفیــق چنیــن 
ــر  ــاز در ه ــد. نم ــرک کنن ــاز را ت ــت، نم ــوری نیاف ــه و حض توج
صــورت واجــب و فریضــه اســت و تــارِک نمــاز بزرگتریــن فرصــت 
ــت  ــد ســبحان را از دســت می دهــد. الزم اس ــا خداون ــاط ب ارتب
ــۀ  ــاز در هم ــۀ نم ــامل ترجم ــی ش ــت اندرکاران، وراق دس
ــه  ــخه از آن را در هم ــا نس ــم و میلیونه ــطوح، فراه س
جــا منتشــر کننــد. بــه هــر کســی بایــد ایــن امــکان را 
بدهیــد کــه معانــی کلمــات نمــاز را بفهمــد. البتــه کســانی 
کــه عربــی نخوانده انــد و معنــای ایــن جمــات را نمیداننــد، اگــر 
ــدا  ــا خ ــه ب ــد ک ــدا کنن ــه پی ــدازه توج ــن ان ــاز همی ــال نم در ح
حــرف میزننــد و بــه یــاد خــدا باشــند، ایــن هم بهــره خوبی اســت؛ 
ولــی ســعی کنیــد کــه معنــای نمــاز را بدانیــد. یــاد گرفتــن معنای 
ــة  ــد ترجم ــی زود می توانی ــت؛ خیل ــانی اس ــی آس ــاز، کار خیل نم
ــه معنــای  ــا توجــه ب ــد. نمــاز را ب ــاد بگیری ــه را ی ایــن چنــد جمل
ــد  ــّی« خواه ــان کّل تق ــه »قرب ــت ک ــاز اس ــن نم ــد. ای آن بخوانی
ــود. نمــاز نزدیک کننــدة انســان بــه خداســت امــا نزدیک کننــدة  ب

.انســان باتقــوا

3. مستحبات نماز، حضور قلب را افزایش می دهد
در روایــات بــرای حــاالت مختلــف نمــاز یــک خصوصیاتــی را 
گذاشــتند؛ واجــب نیســت، مســتحب اســت. در وقــت ایســتادن بــه 
کجــا نــگاه کنیــد؛ در وقــت ســجده کــردن بــه کجــا نــگاه کنیــد؛ 
ــد؛  ــمتان را ببندی ــات دارد، چش ــی از روای ــوع، بعض ــت رک در وق
بعضــی روایــات دارد بــه جلــو نــگاه کنیــد؛ ایــن خصوصیــات همــه 
کمــک میکنــد بــه آن حالــت حضــور و توجهــی کــه بــرای انســان 

.الزم است

4. نماز را با اخالص بجا آورید، نه از روی ریا
ــه  ــرب ب ــد تق ــه قص ــر ب ــد، اگ ــان می خوان ــه انس ــازی ک نم
خــدا بخوانــد، توجهــش بــه خــدا باشــد، بــا اخــاص نمــاز بخوانــد، 
ــرای  ــاز را ب ــن نم ــر همی ــت؛ اگ ــن عبادت هاس ــن باالتری ای
ــود آن  ــت و خ ــود معصی ــاز می ش ــن نم ــد، ای ــا بخوان ری
نمــاز، می شــود گناه.ریــا، گنــاه کبیــره اســت؛ مصداقــش هــم 

.ــده شــد ــا خوان می شــود همــان نمــازی کــه از روی ری

5.مراقب باشیم نماز بی توجه قساوت قلب می آورد
رحمــت خــدا بــر مرحــوم شــیخ محمــد بهــاری کــه در یکی از 
نوشته هایشــان می گوینــد کــه دعــا و ذکــر و شــاید نمــاز، وقتــی 
ــم،  ــاز می خوانی ــی آورد! نم ــاوت م ــود، قس ــرار می ش ــه تک بی توج
نمــاِز مایــۀ قســاوت! چــرا؟ چــون در حــال نمــاز حضــور 
قلــب نداریــم، توجــه نداریــم. پــس ایــن نمــاز یا بــا توجه 
اســت، کــه مایــۀ رقــت و قــرب و لطافــت و صفاســت؛ یــا 
ــان  ــۀ ایش ــه گفت ــت ب ــه آن وق ــت، ک ــه اس ــاِز بی توج نم

.مایــۀ قســاوت قلب اســت

6.در جوانی خود را به خوب نماز خواندن عادت دهید
جوان هــا اگــر از حــاال عــادت کننــد بــه نمــاز خــوب، وقتــی 
ــر  ــان دیگ ــدن برایش ــوب خوان ــاز خ ــیدند، نم ــا رس ــن ماه ــه س ب
ــد  ــرده باش ــادت نک ــه ع ــا آدمی ک ــنین م ــت. در س ــکل نیس مش
بــه نمــاز خــوب، نمــاز خــوب خوانــدن ممکــن اســت، امــا مشــکل 
اســت. بــرای آنکــه از جوانــی عــادت کــرده بــه اینکــه خــوب نمــاز 
ــا  ــا توجــه - نمــاز خــوب معنایــش نمــاز ب بخوانــد؛ یعنــی نمــاز ب
ــا توجــه،  ــاِز ب ــی نم ــت خــوب نیســت؛ یعن صــدای خــوش و قرائ
ــد؛ از  ــر باش ــروردگار حاض ــش در محضــر پ ــب؛ قلب ــا حضــور قل ب
ــود  ــجیة او می ش ــن س ــت ای ــد ـ آن وق ــرف بزن ــا دل ح دل و ب
و دیگــر برایــش زحمــت نــدارد؛ تــا آخــر عمــر همینجــور خــوب 

.ــد نمــاز میخوان

7. نباید نماز را سبک بشماریم
امــام صــادق )علیه الّســام( در بیمــارِی رحلــت بــه وصیّ شــان 
ــوۀ، از  ــتخّف بالّصل ــن اس ــی م ــس مّن ــد کــه: لی میفرماین
مــا نیســت کســی کــه نمــاز را ســبک بشــمارد. اســتخفاف 
ــا  ــاِز ب ــن نم ــت شــمردن.حاال ای ــی ســبک شــمردن، کم اهمی یعن
ــل، چقــدر از انســان  ــا همــة ایــن فضائ همــة ایــن خصوصیــات، ب
ــاگر انســان  وقــت میگیــرد؟ نمــاز واجــب مــاـ  ایــن هفــده رکعــتـ 
ــد  ــرض کنی ــد، ف ــدری ماحظــه بخوان ــا ق ــا دقــت  و ب ــد ب بخواه
ــد  ــت خواه ــر وق ــرد،  وااّل کمت ــت میگی ــه وق ــار دقیق ــی و چه س
گرفــت. مــا گاهــی اوقــات میشــود کــه پــای تلویزیــون در انتظــار 
برنامــه ای کــه مــورد عاقــة ماســت نشســته ایم و قبــل از آن، دائــم 
ــه ـ  ــزده دقیق ــه، پان تبلیغــات، تبلیغــات، تبلیغــات ـ بیســت دقیق
ــوش  ــا نمیخــورد، مینشــینیم گ ــه درد م ــم ب ــدام ه ــچ ک ــه هی ک
ــرای  میکنیــم و بیســت دقیقــه وقتمــان را از دســت می دهیــم، ب
خاطــر آن برنامــه ای کــه میخواهیــم. بیســت دقیقه هــای زندگــی 
مــا ایــن جــوری اســت. منتظــر تاکســی می شــویم، منتظــر 
اتوبــوس می شــویم، منتظــر رفیقمــان می شــویم کــه بیایــد 
ــر  ــر کاس دی ــه س ــویم ک ــتاد می ش ــر اس ــم، منتظ ــی بروی جائ
کــرده، منتظــر منبــری می شــویم کــه دیــر بــه مجلــس رســیده؛ 
ــه  ــه ـ ب ــت دقیق ــه، بیس ــزده دقیق ــه، پان ــا ـ ده دقیق ــة این ه هم
هــدر مــی رود. خــوب، ایــن بیســت دقیقــه و بیســت و پنــج دقیقــه 
و ســی دقیقــه را بــرای نمــازـ  ایــن عمــل راقــی، ایــن عمــل بــزرگ 

..ـ مصــرف کــردن مگــر چقــدر اهمیــت دارد

۸. نماز را اول وقت بخوانید
کار درســت و نیــک را بایــد هــر چــه زودتــر انجــام بدهیــم؛ 
ــی  ــة کارهای ــل بقی ــت و مث ــاِز اوِل وق ــل نم ــادات، مث ــل عب مث
کــه موقــت اســت، هــر چــه انســان آن کار را در لحظــات اول و 
نزدیکتــر بــه آن لحظــات اول انجــام بدهــد، ایــن فضیلت بیشــتری 
ــام داد و  ــف را انج ــد تکلی ــاس می کن ــان احس ــون انس دارد؛ چ
ــار  ــات برکن ــود را از آن آف ــان خ ــت؛ انس ــی هس ــر آفات در تأخی
ــا  ــت و حی می دارد.مؤمــن هیــچ کار خیــری را هــم از روی خجال
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ــا  ــان ج ــرا ف ــا! چ ــد: آق ــا می گوین ــه بعضی ه ــد. ب ــرک نمیکن ت
ــد  ــد؟ می گوین ــان را نخواندی ــاز اّول وقتت ــا نم ــه ی ــا نافل ــاز ی نم
ــرک  ــچ کار نیکــی را ت ــا، هی ــه؛ از روی حی ــت کشــیدیم! ن خجال
ــت  ــد. خواهندگف ــر اســت؟ بگوین ــت متظاه ــد گف ــد. خواهن نکنی
خودشــیرینی می کنــد؟ بگوینــد. اگــر حرفــی حــّق اســت و اگــر 
کاری خــوب اســت، آن را به خاطــر ماحظــه دیگــران تــرک 
نکنیــد.کار کــردن در یــک کارگاه علمــی، کارگاه آموزشــی، مرکــز 
ــی  تحقیقــات، فــان کاس درس و فــان دانشــگاه، هیــچ منافات
بــا ایــن نــدارد کــه انســان نمــازش را اول وقــت، بــا توجــه و بــا 
احســاس حضــور در مقابــل خداونــد بجــا آورد. ایــن، دل شــما را 
 .شستشــو میدهــد. شــماها جوانیــد و دلهــای شــما نورانــی اســت 
در محیــط دانشــجویِی جــوان، پرداختنبــه معــارف دینــی، 
پرداختــن بــه الگوهــای دینــی، توســات بــه پــروردگار، توســات 
بــه ائمــه )علیهــم الســام(،خواندن دعــای عرفــه، برگــزاری 
مراســم اعتــکاف و خوانــدن نمــاز جماعــت، بســیار خــوب اســت. 
ــه روح  ــی ب ــم مذهب ــم؛ در مراس ــرض بکن ــم ع ــن را ه ــه ای البت
ــان  ــد؛ انس ــازی نباش ــورت س ــط ص ــد؛ فق ــه کنی ــم توج مراس
ــاز  ــا و نم ــزد. روح دع ــا بری ــرد ی ــکی بگی ــد، اش ــعری بخوان ش
ــا خــدا، بهــره  ــا خــدا، آشــنا شــدن ب عبــارت اســت از ارتبــاط ب
ــش  ــتن روح، و پاالی ــردن و پیراس ــزه ک ــت، پاکی ــردن از معنوی ب
کــردن ذهــن از وسوســه ها. نمــاز را بــا توجــه و اول وقــت 
ــن  ــای زیری ــردن در الیه ه ــر نک ــد اســت؛ فک ــد. تحجــر ب بخوانی
ــب  ــن عی ــه ای ــید ب ــب باش ــت؛ مواظ ــی اس ــب بزرگ ــر، عی ظواه

.ــوید ــار نش دچ

9. نماز را به جماعت و در مسجد بخوانید
ــادی مســاجد و افزایــش  نشــانة دیگــر ]حق گــزاری نمــاز[، آب
ــرکات نمــاز  ــروز ب ــه معنــای ب نمازهــای جماعــت اســت، و ایــن ب

ــن  ــک ای ــت. بیش ــی اس ــی اجتماع ــکاری و همدل ــطح هم در س
ــی توجــه  ــی یعن ــل درون ــه عام ــش ب ــة اتکال ــا هم ــز ب فریضــه نی
ــه  ــر ب ــی، ناظ ــات دین ــر واجب ــون دیگ ــور، همچ ــر و حض و ذک
ــی از  ــه بخش ــه ب ــت و ن ــان اس ــی انس ــای زندگ ــة عرص ه هم
ــه  ــا ک آن، یعنــی زندگــی فــردی و شــخصی هــر کــس. و آن ج
ــه میــان  پــای فعالّیــت و نشــاط جمعــی افــراد جامعــه ب
ــادت  ــورترین عب ــن وپرش ــاز همچونگرم تری ــد، نم می آی
دســتجمعی، نقــش بزرگــی را بــر عهــده می گیــرد. مظهــر 
ــاز  ــه و نم ــت پنجگان ــای جماع ــن نمازه ــت، همی ــن خصوصی ای
جمعــه و نمازهــای عیــد اســت.کیفیت یافتــن نمــاز بدیــن معنــی 
اســت کــه نمــاز، بــا حــال و حضــور ادا شــود،نمازگزار بــه نمــاز 
ــا خــدا« بنگــرد و در آن، بــا  ــا چشــِم »میعــاد مالقــات ب ب
خــدای خــود ســخن بگویــد و خــود را در حضــور او ببینــد، نمــاز را 
 .ــزارد ــت بگ ــه جماع ــد ب ــا می توان ــجد و ت ــد در مس ــا می توان ت

۰1. تا می توانید نافله بخوانید!
ــان  آن  اســت   ــژه  جوان ــه  همــه  بوی ــب  ب ــد اینجان ــة  مؤک توصی
کــه  خــود را بــا نمــاز مأنــوس  و از آن  بهره منــد ســازند. یعنــی  ایــن  
کــه  نمــاز را بــا توجــه  بــه  معنــی  و بــا احســاس  حضــور در محضــر 
ــن  کار را  ــد و ای ــه  جــای  آورن ــه ، ب ــروردگار متعــال  جلــت  عظمت پ
بــا تمریــن ، بــر خــود همــوار و آســان  ســازند و تــا بتواننــد نوافــل ، 
مخصوصــا نافلــة  نمازهــای  صبــح  و مغــرب  را نیــز ادا کننــد. و اگــر 
هنــوز در میــان  کســان  و نزدیــکان  و دوســتان  آنــان ، کســی  هســت  
کــه  خــود را از فیــض  نمــاز محــروم  کــرده  باشــد، او را از ایــن  گنــاه  
بــزرگ  و خســارت  عظیــم  بازدارنــد و ایــن  کار را بــا زبــان  خــوش  و 
رفتــار حکیمانــه  انجــام  دهنــد، البتــه  پــدران  و مادران  نســبت  
به  نمــاز فرزنــدان  خــود مخصوصــا نوجوانــان ، مســؤولیت  

.بیشــتری  دارند
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 پــس از مــاه  هــا کشــمکش  هــای داخلــی و منطقــه  ای 
ســرانجام انتخابــات در لبنــان انجــام شــد. بدیهــی اســت 
ــاص  ــای خ ــی  ه ــان ویژگ ــی در لبن ــت انتخابات ــه رقاب ک
خــود را دارد و بــه طــور مســتقیم بــه خصوصیــات طائفــی 
ــتگی دارد  ــه  ای بس ــای منطق ــت  ه ــز رقاب ــان و نی در لبن
ــول  ــود محص ــی  ش ــکیل م ــان تش ــه در لبن ــی ک و دولت
ــات  ــی اســت. پیچیدگــی انتخاب ــات پارلمان ــن انتخاب همی
ــی  ــه بررس ــاز ب ــت و نی ــی اس ــوع مفصل ــان موض در لبن
جداگانــه دارد. براســاس آراء و نتایــج اعــالم شــده هــم

پیمانــان حــزب اهلل در جنــاح ســنی و مســیحی نتوانســته 
ــظ  ــود را حف ــته خ ــزب اهلل رأی گذش ــای ح ــم پ ــد ه  ان
نماینــد تــا دولتــی کــه در آینــده نزدیــک تشــکیل مــی  
ــط  ــی خ ــه راحت ــی ب ــت کنون ــل دول ــد مث ــود بتوان ش
مقاومــت را پوشــش داده و تغییــرات زیــادی در ائتــالف  ها 
و خــط کلــی دولــت بوجــود نیایــد. بســیاری ایــن رونــد 

را شکســتی بــرای خــط مقاومــت مــی  داننــد. امــا بــرای 
ــی  ــای اجتماع ــه  ه ــان را از درون الی ــه لبن ــانی ک کس
ــن  ــند روش ــی  شناس ــدرت م ــری ق ــکل  گی ــوه ش و نح
اســت کــه انتخابــات در لبنــان نســبتًا آزاد اســت و ایــن 
رفتارهــای انتخاباتــی موجــب تغییراتــی خواهــد شــد امــا 
ــه نــوع تعامــل اکثریــت و  مفهــوم شکســت و پیــروزی ب
ــود و  ــای خ ــی  ه ــت از توانائ ــری اقلی ــره  گی ــت و به اقلی

ــتگی دارد. ــود بس ــات خ ــت از امکان ــور اکثری همینط

ــد  ــود بای ــی  ش ــکیل م ــس تش ــه مجل ــن روزی ک اولی
ــررات و  ــه مق ــه ب ــود و باتوج ــن ش ــس تعیی ــس مجل رئی
واقعیــت  هــای موجــود رئیــس مجلــس کــه حتمــًا بایــد 
ــس  ــه مجل ــری ب ــرای رأی  گی ــیعه ب ــاع ش ــاس اجم براس
ــود.  ــد ب ــری نخواه ــه ب ــز نبی ــی ج ــود کس ــی ش معرف
ــد  ــرفت رون ــری از پیش ــره  گی ــرای به ــم ب ــت ه اکثری

انتخابات لبنان و چالش های تشکیل یک دولت قوی
سرانجام انتخابات در لبنان انجام شد 

ــس  ــن رئی ــرای تعیی ــق ب ــه تواف ــیدن ب ــی و رس سیاس
ــدارد  ــق ن ــز تواف ــای ج ــر چاره  ــت وزی ــور و نخس جمه
هــر چنــد کــه در ایــن دوره کشــمکش  هــا بســیار زیــاد 
خواهــد بــود و بــازار بــده بســتان هــم در ســطح مواضــع 
دولــت و هــم جایــگاه  هــای وزرا و ســایر مقامــات داغ تــر 

ــد. ــد ش خواه
ــد  ــه بای ــر ک ــت  وزی ــس، نخس ــکیل مجل ــس از تش پ
ــیحی  ــًا مس ــه ضرورت ــور ک ــس جمه ــد و رئی ــنی باش س
اســت، تعییــن مــی  شــوند. البتــه رئیــس جمهــور توســط 
مجلــس تعییــن مــی  گــردد و رئیــس جمهــور اســت کــه 
ــب  ــنی مناس ــای س ــخصیت  ه ــا ش ــود را ب ــرات خ مذاک
ــس از  ــرد و پ ــد ک ــاز خواه ــری آغ ــت وزی ــرای نخس ب
تعییــن  نخســت  وزیــر مهم تریــن اقــدام نوشــتن بیانیــه 
مواضــع دولــت اســت کــه نقطــه پــر حــرارت اختالفــات 
ــان  ــداران و مخالف ــه طرف ــت ک ــود. در اینجاس ــد ب خواه
مقاومــت چالــش  هــای ســختی را در پیــش دارنــد. ایــن 
ــدگان  ــوم آراء نماین ــدون دو س ــد ب ــی  توان ــه نم بیانی
ــه  ــد ک ــرف مجبورن ــر دو ط ــن ه ــود. بنابرای ــب ش تصوی
بــه توافــق دســت پیــدا کننــد و در صــورت عــدم توافــق 
ــه پیــش  ــد گام  هــای بعــدی خــود را ب ــت نمــی  توان دول
بــرده و شــرایط بحرانــی دو ســال گذشــته را پشــت ســر 
بگــذارد؛ بدیــن مفهــوم کــه دولتــی مقتــدر شــکل نمــی 
 گیــرد و دولــت ضعیــف و یــا ناقــص نمــی  توانــد تصمیمات 

ــد. ــرای عبــور از بحــران اتخــاذ نمای جــدی ب
ــت  هــای  ــر میــدان رقاب ــان را اگ ــه سیاســی لبن صحن
پیچیــده طائفــی، خانوادگــی، جغرافیایــی و مصالــح 
شــخصی و کشــمکش  هــای منطقــه  ای در نظــر بگیریــم، 

ــد از: ــق عبارتن ــه تواف ــیدن ب ــای رس نیازه
ــتان  ــران و عربس ــم ای ــه ای، تفاه ــر منطق ــف. از نظ ال
ســعودی و تــا حــدودی امــارات و ســوریه عامــل تعییــن 
 کننده ــای خواهــد بــود. اگــر گفتگوهــای ایرانــی و 
ســعودی پیشــرفت کنــد کمــک بزرگــی بــه شــکل  گیری 

ــت مقتــدر در لبنــان کمــک مــی  کنــد. دول

ــت   ــی و مصلح ــی و حزب ــای طائف ــروه  ه ــع گ ب. مناف
ــن  ــای ای ــتان  ه ــده بس ــخصی و ب ــی و ش ــای خانوادگ ه
ــه  ــا و هم ــده  ه ــا و دهک ــتان  ه ــا در شهرس ــروه  ه گ
مناطــق جغرافیایــی یکــی از عوامــل مهــم توافــق خواهــد 
بــود کــه اتفاقــًا اکثریــت بــرای تشــکیل دولــت و نشــان 
ــت  ــز و درش ــات ری ــن توافق ــه ای ــود ب ــت خ دادن موقعی
ــت  ــد عقالنی ــی  رس ــر م ــه نظ ــتری دارد و ب ــاز بیش نی
گــروه  هــای اثرگــذار داخلــی مــی  توانــد چنیــن زمینــه 

ــازد. ــم س را فراه

ج. از نظــر بیــن المللــی، تأثیــرات آمریــکا و فرانســه در 
لبنــان زیــاد اســت و لبنــان در صــورت افزایــش تفاهــم 

ــرای  ــی ب ــد جایگاه ــی  توان ــه م ــش در منطق و آرام
نشــان دادن ایــن رونــد تفاهمی باشــد.

ــط  ــدن رواب ــود آم ــرائیل و بوج ــت اس ــر موقعی د. تغیی
رســمی اســرائیل و برخــی کشــورهای منطقــه نیــز نکتــه 
ــا مــی  ــد مختصــر ام ــه هــر چن بســیار مهمــی اســت ک
 توانــد تأثیــرات منفــی بــرای تفاهــم منطقــه  ای و داخلــی 
لبنــان داشــته باشــد. متأســفانه اســرائیل بــا اســتفاده از 
شــکاف  هــای ایجــاد شــده در میــان اعــراب و مســلمان 
ــه  ــرای هم ــه ب ــود را ک ــته خ ــره گذش ــته چه ــا توانس  ه
ــد  ــی  آم ــاب م ــه حس ــمن ب ــراب دش ــلمانان و اع مس
ــراق  ــوریه و ع ــی در س ــای طائف ــگ  ه ــد.  جن ــر ده تغیی
ــرائیل  ــا اس ــده ت ــب ش ــه موج ــتان و کل منطق و افغانس
جایــگاه منطقــه  ای خــود را ارتقــاء بخشــد و همیــن امــر 
ــر تحــوالت سیاســی کل منطقــه  تأثیــر منفــی خــود را ب

برجــای گذاشــته اســت.

ــه  ــا هم ــی  ه ــه لبنان ــود ک ــد ش ــد تأکی ــت بای در نهای
تــالش خــود را خواهنــد کــرد کــه بــه ســوی بــن بســت 
سیاســی و در نتیجــه درگیــری  هــا و جنــگ  هــای داخلــی 
ــت  ــک دول ــکیل ی ــق زودرس و تش ــا تواف ــد. ام نرون
مقتــدر براســاس تفاهــم همــه لبنانــی  هــا نیــز چنــدان 

ــود. ــد ب ــترس نخواه در دس

 محمدعلی سبحانی، کارشناس ارشد
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ــاه و  ــاً پنج ــام اهلل علیه( تقریب ــا )س ــام رض ــارک ام ــر مب عم
پنــج ســال بــوده اســت ـ یعنــی از ســال 148 کــه ســال شــهادت 
امــام صــادق )علیه الّســام( اســت تــا ســال 203 ـ تمــام زندگــی 
ایــن بزرگــوار بــا همــة ایــن عظمت هــا و عمق هــا و ابعــاد 
ــرد،  ــر ک ــرد و تصوی ــر ک ــرای آن ذک ــود ب ــه می ش ــی ک گوناگون
در همیــن مــّدت عمــر نســبتاً کوتــاه انجــام گرفتــه اســت. از ایــن 
ــاً  ــه بیســت ســال ـ تقریب ــک ب ــج ســال، نزدی ــّدت پنجــاه و پن م
ــن  ــا همی ــت، اّم ــوار اس ــن بزرگ ــت ای ــّدت امام ــال ـ م ــوزده س ن
مــّدت کوتــاه را کــه ماحظــه می کنیــد، تأثیــری کــه در واقعّیــت 
دنیــای اســام گذاشــت و بــه گســترش و عمقــی کــه بــه معنــای 
ــه اهل بیــت )علیهم الّســام( و آشــنا  حقیقــِی اســام و پیوســتن ب
شــدن بــا مکتــب ایــن بزرگــواران انجامیــد، یــک داســتان عجیبــی 
ــه  ــی کــه حضــرت ب ــای عمیقــی اســت. آن وقت ــک دری اســت، ی
ــرت  ــدان حض ــکان و عاقه من ــتان و نزدی ــیدند، دوس ــت رس امام
مــی  گفتنــد کــه، علیّ بن موســی در ایــن فضــا چــه کار می توانــد 
انجــام بدهــد - ایــن فضــای شــّدت اختناِق هارونــی کــه در روایــت 
دارد کــه می گفتنــد: َســیُف هاروَن تَقُطــُر َدمــا، خــون می چکــد از 
شمشــیر هارون  ـ ایــن جــوان در ایــن شــرایط، در ادامــه ی جهــاد 
ــت،  ــده اش اس ــه برعه ــؤولّیت عظیمی ک ــیعه و در مس ــان ش امام
می خواهــد چــه بکنــد؟ ایــن اوِل امامــت علیّ بن موســی الّرضا 
ــال  ــا بیســت س ــال ی ــوزده س ــن ن ــد از ای ــام( اســت. بع علیه الّس
ــت،  ــی الّرضا اس ــهادت علیّ بن موس ــت و ش ــان دوران امام ــه پای ک
وقتــی شــما نــگاه می کنیــد، می بینیــد کــه همــان تفکــر 
ــان  ــر آن چن ــدان پیغمب ــه خان ــتگی ب ــت و پیوس ــت اهل بی والی
ــم  ــتگاه ظال ــه دس ــرده ک ــدا ک ــام پی ــای اس ــی در دنی گسترش
و دیکتاتــور بنی عّبــاس از مواجهــة بــا آن عاجــز اســت؛ ایــن 
امــام رضــا  ایــن حرکــت  انجــام داده.  را علیّ بن موســی الّرضا 

ــی  ــان قضایای ــون طــّی هم ــا بالخــره مأم ــام( اســت، ت )علیه الّس
کــه شــنیده اید و تکــرار شــده اســت و می دانیــد، احســاس 
می کنــد کــه ناچــار اســت علیّ بن موســی الّرضا )علیه الّســام( 
ــه  ــوار را از مدین ــای خــاّص خــودش، آن بزرگ ــا نّیت ه ــه ب را - ک
ــود و قصــد  ــه خــود نزدیــک کــرده ب ــود، ب ــود، آورده ب کشــانده ب
ــر  ــه تدبی ــاف آن چ ــت ـ برخ ــم نداش ــوار را ه ــتن آن بزرگ کش
ــی و ارادة الهــی  ــه شــهادت برســاند، کار قضــاء اله ــود، ب ــرده ب ک
و تدبیــر الهــی ـ کــه پــارة تــن پیغمبــر در ایــن نقطــة دوردســت 
از مدینــه مدفــون بشــود کــه خــود ایــن یــک تدبیــر الهــی اســت، 
ــت  ــمنان اهل بی ــیلة دش ــه وس ــت ـ ب ــی اس ــی اله ــک مهندس ی
انجــام بگیــرد.  کار بــرای اهــداف بلنــد را این جــوری بایــد انجــام 
ــا،  ــن نّیت ه ــا ای ــا، ب ــن انگیزه ه ــا ای ــّدت را ب ــه بلندم ــگاه ب داد، ن

 .بــا ایــن امیدهــا بایــد انجــام داد

امام رضا علیه السالم و بیداری در برابر دشمن
ــه همــة مــا ایــن اســت کــه،    درس امــام رضــا علیه الســام ب
ــون  ــواب چ ــو. نخ ــته نش ــارزه خس ــلمان! از مب ای مس
دشــمن همیشــه بیدار اســت و در شــکلهای مختلــف و در 
لباســها و نقابهــای گوناگــون و بــا آرایش هــای رنگارنــگ 
ظاهــر می شــود، چشــم تیــزی داشــته باشــید، دشــمن را 
بشناســید و راه مبــارزۀ بــا دشــمن را بلــد بشــوید و مثــل 
ــه  ــارزه را ادام ــر مب ــا آخ ــی الرضا از اول ت علی بن موس

بدهیــد”.

پیام زندگی حضرت علی بن موسی الرضا)ع(
پیــام زندگــی علی بن موســی الرضا)ع( چیســت؟ مــا کــه 
ــار ارادت  ــی الرضا اظه ــام علی بن موس ــد ام ــه مرق ــط ب ــد فق نبای

ویژه والدت امام رضا
گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری در توصیف مقام رفیع امام رضا )ع(

کنیــم. او امــام ماســت، زندگــی او بــرای مــا درس اســت، از 
ــرای مــا یــک پیامــی  زندگــی او بایــد درس بگیریــم، زندگــی او ب
دارد، آن پیــام چیســت؟ مــن آن پیــام را در یــک کلمــه خاصــه 
ــی الرضا  ــرای علی بن موس ــی پرماج ــام زندگ ــد پی ــم. بدانی می کن
علیه الّصلوةوالّســام بــه مــا عبــارت اســت از مبــارزة دائمــی 

.خســتگی ناپذیر

خادم حرم
اگــر آن امــام معصــوم اکنــون حضــور می داشــتند چــه 
ــز  ــا ج ــد؟ آی ــاب می کردن ــود انتخ ــی خ ــرای خادم ــانی را ب کس
تریــن  اخــاص  بــا  و  مؤمن تریــن، صالح تریــن  متدین تریــن، 
ــدند؟  ــر می ش ــن ام ــب ای ــانی داوطل ــه کس ــا چ ــراد را؟ و آی اف
ــراد  ــن اف ــته ترین و پاکتری ــن، برجس ــن، عالمتری ــاً زاهدتری قطع
ــای  ــد و خــاک آســتانش را توتی ــام در می آمدن ــه خدمــت آن ام ب

.چشــم خویــش می نمودنــد

جزئی از باورهای ما
ــش  ــدن ارزش ــاز خوان ــت نم ــا دو رکع ــام رض ــرم ام ــوی ح ت
ــن  ــوی صح ــت و ت ــن اس ــوی صح ــاز ت ــت نم ــتر از دو رکع بیش
ــه یــا منطقــه ای اســت کــه بیــرون  بیشــتر از تــوی آن فرضــاً خان
صحــن اســت و خــوب این جــا یــک منطقــة معنــوی اســت، ایــن 
ــه همیــن مــاک خراســان و مشــهد از  جــزء باورهــای ماســت، ب
بــرکات معنــوی بیشــتری برخــوردار اســت و ایــن یــک واقعیتــی 
ــر  ــیم، اگ ــتیم بنویس ــاب را می توانس ــخ انق ــر تاری ــا اگ ــت. م اس
ــم و آن  ــه ثبــت در بیاوری ــارزه را می توانســتیم ب ــن مب گذشــتة ای
روزی کــه بــه ثبــت دربیایــد، اگــر کســانی ایــن کار را بکننــد معلوم 
خواهــد شــد کــه بــرکات خراســان و بــرکات ایــن بقعــه ی مطهــره 

.در رونــد انقــاب مــا چــه قــدر زیــاد بــوده اســت

امام رضا علیه السالم و علنی کردن داعیه امامت
ــه  ــا قبــول ولیعهــدی، دســت ب   “امــام رضــا علیــه الســام ب
ــان  ــس از پای ــه پ ــی ائم ــخ زندگ ــه در تاری ــد ک ــی می زن حرکت
خافــت اهــل بیــت در ســال چهلــم هجــری تــا آن روز و تــا آخــر 
دوران خافــت بی نظیــر بــوده اســت، و آن برمــا کــردن داعیــه ی 
امامــت شــیعی در ســطح عظیــم اســام و دریــدن پرده غلیــظ تقیه 

و رســاندن پیــام تشــیع بــه گــوش همــه مسلمان هاســت”.

نمونه هایی از فضائل وسیره فردی 
امام رضا )علیه السالم(

ــد  ــن خال ــی ب ــاً یحی ــک، مخصوص ــتجاب آل برم ــای مس دع
خویش هــارون  مقــام  و  حکومــت  حفــظ  بــرای  برمکــی 
عباســی را وادار کردنــد تــا موســی بــن جعفــر )ع( را شــهید 
آن هــا  بــه  مکــه  در  )ع(  رضــا  امــام  ســبب  بدیــن  کــرد، 
 نفریــن کردنــد، حکومــت و مقامشــان تــار و مــار گردیــد.
ــدم، در  ــا )ع( را دی ــن رض ــد:  ابوالحس ــل گوی ــن فضی ــد ب محم
عرفــات ایســتاده و دعــای می کــرد. بعــد ســرش را پاییــن 

انداخــت، )گویــی چیــزی بــه قلــب مبارکــش الهــام شــد( کــه وی 
علــت ســر بــه زیــر انداختــن را پرســیدند؟ فرمــود:  بــه برامکــه 
ــد امــروز  نفریــن می کــردم کــه ســبب قتــل پــدرم شــدند. خداون
دعــای مــرا دربــارة آن هــا مســتجاب کــرد، امــام از مکــه برگشــت، 
ــم  ــا خش ــر آن ه ــال، هارون ب ــان س ــه در هم ــت ک ــزی نگذش چی
گرفــت وتــار و مارشــان کــرد، جعفــر برمکــی شــقه شــد، پــدرش 
ــه  ــه مای ــدند ک ــی ش ــوری متاش ــت، بط ــدان رف ــه زن ــی ب یحی

.ــردم گشــتند ــرت م عب

علم غیب  
ــا  ــد: »ب ــل می کن ــافر نق ــا از مس ــن وش ــی ب ــن عل ــن ب   حس
ــا  ــد ب ــن خال ــی ب ــودم، یحی ــی« ب ــا )ع( در »من ــن الّرض ابوالحس
ــه  ــوات اهلل علی ــام صل گروهــی از آل برمــک از آنجــا گذشــتند. ام
ــه  ــی ب ــه بای ــال چ ــن س ــد در ای ــا نمی دانن ــود: »بیچاره ه فرم
سرشــان خواهــد آمــد، بعــد فرمود:بدانیــد عجیــب  تــر از ایــن آن 
ــود،  ــم ب ــن دو انگشــت خواه ــد ای ــارون مانن ــن با ه ــه م اســت ک
ــم گذاشــت. مســافر  ــار ه ــارک را در کن ــا انگشــت مب ــگاه دو ت آن
گویــد: واهلل مــن معنــی ایــن کام را نفهمیــدم مگــر بعــد از آنکــه 

 .ــم ــن کردی ــارون دف ــار قبر ه ــوس در کن ــام را در ط ام

لقب رضا ازخدا است
  ابونصربزنطــی رضــوان اهلل علیــه گوید:«بــه امــام جــواد صلــوات 
اهلل علیــه گفتــم، قومــی از مخالفــان شــما می گوینــد، پدرت 
صلــوات اهلل علیــه را مأمــون، رضــا لقــب داد، که بــه والیت 
عهــدی راضــی شــد. فرمود:  بــه خــدا قســم، دروغ گفته 
و گنــاه کار شــده اند. پــدرم را خــدای تعالــی رضــا لقــب 
داده اســت زیــرا کــه بــه خداونــدی خــدا در آســمانش و 
 .بــه رســالت رســول اهلل و ائمــه در زمینــش راضــی بــود 
 .آری  :ــود ــد؟ فرم ــن نبودن ــت چنی ــه پدران ــر هم ــم مگ گفت
ــدند؟  ــب ش ــب ملق ــن لق ــه ای ــدرت ب ــط پ ــرا فق ــس چ ــم پ گفت
از  موافقــان  ماننــد  دشــمنانش  از  مخالفــان  چــون  فرمــود: 
دوســتانش از وی راضــی شــدند و چنیــن چیــزی بــرای پدرانــش 
 .ــه رضــا ملقــب گردیــد ــذا از میــان همــه ب ــه وجــود نیامــد، ل  ب
ــی  ــق منقصت ــن طری ــا ای ــته اند ب ــان خواس ــد مخالف ــه نمان ناگفت
ــن  ــم ای ــه دیدی ــان ک ــی چن ــد، ول ــم آوردن ــرت فراه ــر آن حض ب
ــه  ــه هم ــت ک ــت اس ــت، درس ــوده اس ــدا ب ــب خ ــب از جان لق
ــی  ــد ول ــادی و... بودن ــواد و ه ــا، ج ــم، رض ــادق، کاظ ــان ص امام
.بــرای هــر یــک بمناســبتی لقــب بخصــوص تعییــن گشــته اســت 

حضرت ابوالحسن رضا )ع( در نیاج
 ابــو حبیــب نیاجــی گویــد:  رســول خــدا )ص( را در خــواب 
ــر  ــان ه ــه حاجی ــجدی ک ــد و در مس ــاج« آم ــه »نی ــه ب ــدم ک دی
ــام  ــه و س ــان رفت ــر ایش ــا محض ــت گوی ــد نشس ــال می آمدن س
کــرده و مقابلــش ایســتادم، در پیــش آن حضــرت طبقــی از 
ــی  ــای صیحان ــود و در آن خرم ــه ب ــای مدین ــان خرم ــرگ درخت ب
داشــت. گویــا رســول خــدا مشــتی از آن خرمــا را بــه مــن 
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ــم را  ــداری - خواب ــس از بی ــود، - پ ــا ب ــده ت ــمردم هیج داد، ش
.ــرد ــه هیجــده ســال عمــر خواهــم ک ــم ک ــل کردی ــن تأوی  چنی
ــاده  ــت آم ــرای زراع ــه ب ــودم ک ــی ب ــد از بیســت روز در زمین   بع
می کردنــد، مــردی پیــش مــن آمــد گفــت:  حضــرت ابوالحســن 
رضــا )ع( بــه »نیــاج« آمــده و اآلن در مســجد نشســته اند. در 
ــد،  ــرت می رون ــدار آن حض ــه دی ــردی ب ــه م ــدم ک ــن دی ــن بی ای
ــی  ــدم در محل ــتافتم، دی ــوار ش ــارت آن بزرگ ــه زی ــم ب ــن ه م
نشســته کــه رســول خــدا )ص( را در آنجــا دیــده بــودم، زیــر آن 
حضــرت حصیــری بــود ماننــد حصیــرری کــه در زیــر جــدش بــود. 
ــای  ــا و در آن خرم ــرگ درخــت خرم ــی از ب ــش وی طبق و در پی
ــامم را داد و  ــواب س ــردم، ج ــام ک ــت . س ــرار داش ــی ق صیحان
از مــن خواســت نــزدش بــروم، مشــتی از خرمــا بــه مــن داد کــه 
ــاد  ــول اهلل )ص(! زی ــن رس ــم: یاب ــود، گفت ــا ب ــده ت ــمردم هیج ش
بدهیــد، فرمــود:  اگــر رســول خــدا )ص( زیــاد داده بــود مــا هــم 

 . »ــاَک ــوُل اهلّل لزْدن ــوزادَک رس ــال ل ــم »فق ــاد می دادی زی

فضایل امام رضا)ع(اززبان ابراهیم بن عباس
ــه  ــه ب ــد ک ــا )ع( نش ــام رض ــاس گوید:ام ــن عب ــم ب   ابراهی
کســی در ســخن گفتــن ظلــم یــا جفــا کنــد، هــر کــه بــا او ســخن 
ــر  ــا آخ ــی داد ت ــال م ــرد و مج ــع نمی ک ــت، کام او را قط می گف
ــی آورد در  ــش او م ــت پی ــی حاج ــر کس ــد. اگ ــخنش را بگوی س
ــه  ــدم ک ــرد. ندی ــوس نمی ک ــداً او را رد و مأی ــکان اب ــورت ام ص
ــش کســی  ــدم در پی ــد، و ندی ــش را دراز کن ــش کســی پای در پی
ــد،  ــش فحــش بده ــه کســی از غامان ــه ب ــدم ک ــد. ندی ــه کن تکی
ندیــدم کــه آب دهــان را بــه زمیــن انــدازد، و ندیــم کــه بــا صــدا 
و قهقهــه بخنــدد بلکــه فقــط تبســم می کــرد. چــون ســفرة طعــام 
را بــاز می کردنــد همــه خدمتــکاران و غامانــش را و حتــی دربــان 
ــد،  ــم می خوابی ــا خــود در ســر ســفره می نشــانید. شــب ها ک را ب
بیشــتر بیــدار می مانــد، اکثــر شــب ها از اول تــا آخــر احیــا 
ــه روز روزه از  ــاه س ــر م ــت، در ه ــیار روزه می گرف ــرد، بس می ک
 ،ــت ــر اس ــه عم ــن روزه هم ــت :  ای ــد. می گف ــوت نمی ش وی ف
ذلــک صــوُم الّدهــر. در پنهانــی بســیار احســان می کــرد و صدقــه 
مــی داد، ایــن کار را بیشــتر در شــب های ظلمانــی انجــام مــی داد، 

 .ــاور نکنیــد ــده ام، ب ــی دی ــد نظیــر او را در خوب هــر کــه گوی

علم غیب
ــه آن حضــرت عــرض کــردم:  ــد:  ب ــن ســنان گوی    محمــد ب
خــودت را بــه امامــت و پیشــوایی مشــهور کــرده و در جــای پــدرت 
نشســتی حــال آن کــه از شمشــیر هارون خــون می ریــزد؟ فرمــود: 
»قــول رســول خــدا )ص( بــه مــن ایــن جــرأت را داده اســت، آن 
حضــرت فرمــود: اگــر ابوجهــل مویــی از ســر مــن برکنــد، بدانیــد 
ــم: اگر هــارون توانســت  ــر نیســتم، و مــن می گوی کــه مــن پیغمب

 .مویــی از ســر مــن بگیــرد بدانیــد کــه مــن امــام نیســتم

فضیلت زیارت امام رضا)ع(
 بــزودی پــاره ای از بــدن    رســول خــدا )ص( فرمــود: 

ــی او را  ــچ غمگین ــود، هی ــن می ش ــان دف ــن خراس ــن در زمی م
ــد  ــل می کن ــش را زای ــدا غم ــه خ ــر آن ک ــد، مگ ــارت نمی کن زی
ــدا  ــه خ ــر آن ک ــد، مگ ــارت نمی کن ــکاری او را زی ــچ گناه و هی
َفــُن  اهلّل )ص( ســّتد  گناهانــش را می آمــرزد. »قــال رســول 
ــه و ال  ــا مکــروب اال نفــس اهلل کرب ــی بخراســان مازاره ــٌة من بضع
ــد  ــم الســام مانن ــه علیه ــارت ائم ــه«  زی ــراهلل ذنوب ــب اال غف مذن
توبــه از مکفــرات اســت و مصــداق  »ان الحســنات یذهبــن 
السیئات«.رســول خــدا )ص( ایــن کام را در وقتــی فرمــوده 
.ــد ــده بودن ــا نیام ــه دنی ــم ب ــام ه ــادر ام ــدر و م ــوز پ ــه هن  ک
  امــام جــواد صلــوات اهلل علیه بــه داوود صرمی فرمــود: من زار ابی 
 فلــه الجنــة . هر که قبر پدرم را زیارت کند اجرش بهشــت اســت .

  و در روایــت دیگــری فرمــود: هــر کــس قبــر پــدرم را عارفــاً بحقــه 
زیــارت کنــد ازطــرف خــدا بهشــت او را ضمانــت می کنــم: قــال 
ابوجعفــر محمــد بــن علــی الرضــا )ع( ضمنــت لمــن زار قبــر ابــی 

.ع( بطــوس عارفــاً بحقــه الّجنــَة علــی اهلّل عزوجــل(

علی بن موسی عالم آل محمد

 موســی بــن جعفــر صلــوات اهلل علیــه بــه پســرانش می فرمــود: 
برادرتــان علــی بــن موســی عالــم آل محمــد اســت، از او از دینتان 
بپرســید، آنچــه می گویــد حفــظ کنیــد، مــن ازپــدرم امــام صــادق 
ــو  ــب ت ــم آل محمــد در صل ــت:  عال ــات شــنیدم می گف )ع( دفع
اســت ای کاش او را درک می کــردم، او همنــام امیرالمؤمنیــن علــی 
اســت. امــام صــادق صلــوات اهلل علیــه در 25 شــوال 83 هجــری 
از دنیــا رفــت، امــام رضــا )ع( بعــد از 16 روز در 11 ذوالقعــده همان 

ســال بــه دنیــا آمد.

تواضع

  مــردی از اهــل بلــخ گویــد:  در ســفر خراســان در خدمــت 
امــام رضــا )ع( بــودم،روزی طعــام خواســت، همــة خدمتــکاران از 
ســیاهان و دیگــران را کنــار ســفره جمــع کــرد، گفتــم:  فدایــت 
شــوم،بهتر آن اســت کــه آن هــا در خــوان دیگــری بخورنــد. 
ــان  ــروردگار همــه یکــی اســت، مادرم ــاش پ فرمــود: آرام ب
ــه  ــته ب ــازات بس ــت، مج ــی اس ــان آدم یک ــوا و پدرم ح
ــی واحــد،  ــارک و تعال ــّرّب تب ــه ان ال ــال: م ــت. »فق ــال اس اعم

. »ــال ــزاء باالعم ــد و الج ــدة واالب واح واالم واح

بنده نوازی

  امــام صلــوات اهلل علیــه بــه غامانــش گفتــه بــود: در 
ــل از  ــم بایســتم قب ــرتان ه ــاالی س ــر ب ــوردن اگ ــام خ ــت طع وق
ــد:  گاهــی بعضــی از  ــد، یاســر گوی تمــام کــردن طعــام برنخیزی
ــد،  ــام خوردنن ــغول طع ــد:  مش ــرد، می گفتن ــدا می ک ــا را ص م
می فرمــود:  پــس بگذاریــد طعامشــان را تمــام کننــد: »قــال: ان 
قمــت علــی رؤوســکم و انتــم تاکلــون فاتقومــوا حتــی تفرغــوا«. 

ــان  ــادی از دودم ــو ش ــه و غری ــت هلهل ــف عظم ــتی توصی به راس
ــام رضــا)ع( دارای خواهــری شــده کــه  رســالت را به خاطــر اینکــه ام
ســالها قبــل در خبرهــای غیبــی بــه وجــود او مــژده داده شــده بــود 
ــر، و گلــی تابنــاک  ــوان ترســیم کــرد، چــرا کــه فروغــی از کوث نمی ت
ــود، و جهــان  ــه جهــان گشــوده ب از گلشــن آل محمــد)ص(، چشــم ب

ــود. معنــی را صفــای دیگــری بخشــیده ب
ــم  ــام هفت ــا ام ــام اهلل علیه ــه س ــرت معصوم ــوار حض ــدر بزرگ پ
ــادر  ــا الســام اســت  و م ــر علیهم شــیعیان حضــرت موســی بن جعف
آن حضــرت همــان مــادر امــام رضــا)ع( اســت. بــرای ایشــان نامهــای 
متعــددی ذکــر کرده انــد، ماننــد: خیــزران، ام البنیــن، نجمــه و روایــت 
شــده پــس از آنکــه حضــرت رضــا)ع( از او متولــد شــد، بــه او»طاهــره« 

گفتنــد.

کریمه اهل بیت
نگاهی به مقام معنوی کریمه اهل بیت  حضرت 

فاطمه معصومه )س(
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برخی از صفات حضرت معصومه )ع(
ــده و  ــار عقی ــت، و اظه ــن اس ــه دی ــناخت، پای ــه ش ــا ک ازآنج
انجــام کارهــای نیــک از روی شــناخت، بــه عقیــده و اعمــال، ارزش 
ــه  ــی)ع( ب ــان عل ــر می دهــد، و از آنجــا کــه امیرمؤمن ــدان براب چن

کمیــل فرمــود:
ماِمْن َحَرَکٍة ااِّل َو اَنَْت ُمْحتاٌج فِیها اِلی َمْعِرَفٍه؛

ــر و  ــه شــناخت )خی ــو ب هیــچ حرکتــی نیســت مگــر اینکــه ت
ــد هســتی. شــر( آن نیازمن

ــر  ــد مطه ــارت مرق ــاداش زی ــورد پ ــا)ع( در م ــرت رض و حض
ــود: ــه)س( فرم ــرت معصوم حض

َمْن زاَرها عاِرفاً بَِحقِّها َفلَُه الَْجَنُة؛
کســی کــه او را در حالــی کــه حقــش را شــناخته، زیــارت کنــد، 

برای او بهشــت اســت.
و در فــرازی از زیارت نامــه حضــرت معصومــه)س( کــه از 

حضــرت رضــا)ع( نقــل شــده می خوانیــم:
َُّه َولِیُّ َقِدیٌر؛ َو اَْن الیَْسُلَبنا َمْعِرَفَتُکْم اِن

ــا  ــما را از م ــأن ش ــه ش ــت ب ــه معرف ــم ک ــدا می خواهی از خ
ــت. ــا اس ــت توان ــد، او سرپرس ــلب نکن س

ــان)ع( و  ــد امام ــز بای ــل از هرچی ــه قب ــم ک ــه می گیری نتیج
شــخصیت های بزرگــی چــون حضــرت معصومــه)س( را شــناخت، 
و درک پــاداش و درجــات ارزش، بســتگی بــه شــناخت آنهــا 

دارد:
1ـ دختر روح و جسم پیامبر )ص(

در زیارت نامــه ای کــه در شــأن حضــرت معصومــه)س( از 
حضــرت رضــا)ع( نقــل شــده، حضــرت معصومــه به عنــوان دختــر 
رســول خــدا)ص(، دختــر فاطمــه)ع( و خدیجــه)س(، دختــر 
ــی  ــر ول ــر حســن و حســین)ع(، دخت ــی)ع(، دخت ــان عل امیرمؤمن
خــدا )امــام کاظــم)ع((، خواهــر ولــی خــدا )امــام رضــا)ع((، و عمــه 

ــده شــده اســت. ــام جــواد)ع( خوان ــی خــدا ام ول
ایــن تعبیــرات، تنهــا بیانگــر شــرافت خانوادگــی نیســت، بلکــه 
ــر  ــه از نظ ــرت معصوم ــه حض ــت ک ــر آن اس ــر آن، بیانگ ــاوه ب ع

ــی،  ــی ملکوت ــات عال ــوی و مقام معن
جســم  و  روح  فرزنــد  به راســتی 
زهــرا)ع(  حضــرت  و  پیامبــر)ص( 
امــام  و  کبــری)س(  خدیجــه  و 

معصــوم)ع( اســت.
طهــارت  و  عصمــت  مقــام  2ـ 

)س( معصومــه  حضــرت 
حضرت رضا)ع( فرمودند :

ــْن  ــْم َکَم ــَه بُِق ــْن زاَر الَْمْعُصوَم “َم
ــی زاَرن

کســی کــه معصومــه)ع( را در قــم 
ــه  ــت ک ــد آن اس ــد، مانن ــارت کن زی

مــرا زیــارت کــرده اســت.
گرچــه شــواهد و قرایــن در مــورد 

ــی ســخن  مقــام عصمــت حضــرت معصومــه)ع( بســیار اســت، ول
فــوق از امــام معصــوم حضــرت رضــا)ع( صراحــت دارد کــه حضرت 
معصومــه)ع( دارای مقــام عصمــت بــوده اســت، ضمنــاً ایــن ســخن 
بیانگــر آن اســت کــه: ایــن لقــب را حضــرت رضــا)ع( بــه حضــرت 
معصومــه)ع( داده اســت، وگرنــه نــام حضــرت معصومــه)ع( فاطمــه 
ــا)ع(  ــرت رض ــوده حض ــه فرم ــر، ب ــوی دیگ ــت از س ــری اس کب
ــارت  ــاداش زی ــد پ ــه)ع( همانن ــرت معصوم ــارت حض ــاداش زی پ

حضــرت رضــا)ع( اســت.
یکــی از قراینــی کــه بیانگــر مقــام عصمــت حضــرت معصومه)ع( 
اســت، ایــن که)چنــان کــه خاطــر نشــان شــد( دو نفــر نقــاب دار از 

عالــم غیــب آمدنــد و جنــازه آن حضــرت را بــه خاک ســپردند.
بــا توجــه بــه ایــن کــه: مــا معتقدیــم، معصــوم را بایــد معصــوم 
دفــن کنــد، بــه احتمــال قــوی، آن دو نفــر، امــام رضــا)ع( و امــام 

جــواد)ع( بــوده انــد.

پاداش عظیم زیارت مرقد حضرت مصعومه)س(
در مــورد پــاداش زیــارت مرقــد حضــرت مصعومــه)ع( روایــات 
ــه  ــه نظــر شــما را ب ــل شــده ک ــام معصــوم)ع( نق ــددی از ام متع
چنــد روایــت زیــر، کــه هــر کــدام پیــام ویــژه ای از عظمــت مقــام 

ــم: ــب می کنی ــد، جل ــه)ع( می ده ــرت مصعوم حض
1ـ امام صادق )ع( در ضمن گفتاری فرمود:

“َمــْن زاَرهــا َو جبــت لـَـُه الَْجَنــه؛ کســی کــه او را زیــارت کنــد، 
ــر او واجــب می گــردد.”( بهشــت ب

2ـ نیــز فرمــود اَِن زیارتَهــا تَْعــِدُل الَْجَنــَه؛ همانــا زیــارت او برابــر 
کســب بهشــت است

3ـ ســعد بــن ســعد اشــعری می گویــد: در مــورد پــاداش 
ــیدم،  ــا)ع( پرس ــام رض ــه)ع( از ام ــرت مصعوم ــر حض ــارت قب زی
ــد،  ــارت کن ــه او را زی ــی ک ــُه؛ کس ــُه الَْجَن ــا َفلَ ــْن زاَره ــود َم فرم

ــت. ــت اس ــاداش او بهش پ
ــُه  ــا َفلَ ــاً بَِحِقه ــا عاِرف ــْن زاَره ــود َم ــر فرم ــورد دیگ 4ـ در م
ــش،  ــأن و مقام ــه ش ــت ب ــه او را از روی معرف ــی ک ــُه؛ کس الَْجَن

ــت.” ــت اس ــاداش او بهش ــد، پ ــارت کن زی
ــْن  ــْم َکَم ــَه بُِق ــْن زاَر الَْمْعُصوَم 5َم
زاَرنــی؛ کســی کــه معصومــه)ع( را در 
ــت  ــد آن اس ــد، مانن ــارت کن ــم زی ق

کــه مــرا زیــارت کــرده اســت.
ــارت  ــه زی ــیعیان ب ــی از ش 6ـ یک
مرقــد منــور حضــرت رضــا)ع( رفــت 
و پــس از زیــارت، عــازم کربــا شــد، 
و از مســیر همــدان بــه ســوی کربــا 
ــم خــواب،  رفــت، در بیــن راه در عال
حضــرت رضــا)ع( را دیــد، آن حضرت 
ــه او فرمود:”چــه می شــد کــه اگــر  ب
قبــر  و  می کــردی  عبــور  قــم  از 

ــردی؟” ــارت می ک ــرم را زی خواه

 این بارگه که خاک درش مشــک ازفر اســت 
 بویــش چــو بــوي خلد بریــن روح پرور اســت 
 درا الشــفا و عقده گشــا و فــرح فزاســت

 بــاب امــان ز محنــت فــرداي محشــر اســت 
 طــور حضــور و مطلــع نــور و مطــاف حــور

ــر اســت  ــن جعف ــر موســي ب ــگاه دخت  آرام
ــش ــان عّزت ــه بره ــاه ک ــن پن ــون دی  خات

 هــر صبــح و شــام صیحــه اهلل اکبــر اســت 
 هــر کــس دري به خانه و راهي گزیده اســت
چشــم امیــد لطفــي صافي بــر این در اســت
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