
فهرست

مهندسى دیپلماسى منهاى آمریکا
پذیرش نظام سیاسى مقتدر ایران اسالمى در 
منطقه بسیار مهم غرب آسیا با منافع دولت 
و  عنوان سنخیت  به هیچ  آمریکا  استکبارى 
سازگارى نداشته و این ضدیت،  در نقشه راه 

ظالمانه این کشور در ... ادامه صفحه 4 

انتخابات ریاست جمهورى آمریکا
 در نگاه رهبر انقالب

دیدید که در این انتخابات، برجسته ترین 
شخصّیت هاى سیاسى همان کشور آمدند 
گفتیم،  مى  ما  که  را  چیزهایى  همان 

بیشتر یا دو برابر  ... ادامه صفحه 5 

استراتژى جدید آمریکا 
 از منظر رهبر انقالب

دکترعادل پیغامى
گاهى هست که دشمن وارد مى شود، یک کارى 
را شروع مى کند به قصد یک هدف خباثت آمیز 

و ما درست نمى دانیم آن  ... ادامه صفحه 7 

تضعیف فرهنگ تولید در کشور 
به  کشور  اقتصاد  وابستگی  قطع  از  پس 
مؤلفه هاي  از  دیگر  یکی  نفتی،  درآمدهاي 
اقتصاد مقاومتی می تواند تأکید بر تولید داخل 
محصوالت  در  خودکفایی  و  تولید  ویژه  به 

اساسی مانند ... ادامه صفحه 9

موانع مبارزه با فساد 
فساد عارضه اى ویران گر و مایه اضمحالل و 
آن  کتمان  و  است  جامعه  ساختارهاى  مخل 
باشد.  عمومى»  «مصلحت  نفع  به  تواند  نمى 
مصلحت عمومى تنها در رفع فساد و دفع فاسد 
است، و کتمان انحرافات و ... ادامه صفحه 10 

یادداشت سردبیر
مؤسسه فرهنگی

 اندیشه و تدبیر انقالب اسالمى 
   

 از ابتداى سال 1392 با رویکرد جدید و جهت 
براساس  فرهنگی  ساز  جریان  حرکت هاي  دهی 
از سوى مقام معظم رهبرى  خط مشى ترسیمى 
براساس  جامعه  عمومی  فرهنگ  ارتقاي  و 
ارزشهاى دفاع مقدس و ترویج و تعمیق فرهنگ 
در  استکبارى  ضد  اسالمی  ارزشهاي  و  پایداري 
اساتید،  دانشمندان،  از  بهره گیري  با  و  آن 
و  فرهنگی  اثرگذاران عرصه  و  نخبگان، دلسوزان 
علمى کشور در چارچوب سیاست هاي کلی نظام 
راستاي  در  و  ایران  اسالمی  جمهوري  مقدس 
العظمی  اهللا  آیت  حضرت  فرامین  و  رهنمودها 
است.  گردیده  تشکیل  العالی)  (مدظله  خامنه اي 
اصلی ترین فعالیت هاى این مؤسسه فرهنگى که 
شامل انتشارات و هفته نامه اندیشه و راهبرد مى 
باشد پیشگامى در عرصه هاي جریان ساز علمى ، 
با  ایرانى   اسالمى  رویکرد  با  هنرى  و  فرهنگی 
توان تاثیرگذاري باال بر روي آحاد جامعه به ویژه 

نسل جوان قرار گرفته است.

و  پژوهش  اطالع رسانى،  در  اساسى  نقش  ایفاى 
زمینه  در  انقالب  فرزانه  رهبر  منویات  گسترش 
اسالمى  زندگى  سبک  تحقیقاتى،  مطالعاتى، 
اقتصاد  و  پیشرفت  ایرانى  اسالمى  الگوى  ایرانى، 
مقاومتى و انجام امور علمى ، فرهنگی، هنري و  
و  موسسه  این  فعالیتهاى  جمله  از  مطبوعاتى 

نشریه اندیشه و راهبرد مى باشد.

و  اندیشه  اقتصادى  سیاسى  ماهنامه  انتشار 
و  است  گردیده  منتشر   92 سال  از  که  راهبرد 
این  از  فرهیخته  مخاطبین  گسترده  استقبال 
نشریه، ما را برآن داشت تا این فعالیت را بصورت 
سیاسى،  و  راهبردى  موضوعات  با  و  نامه  هفته 
زندگى  سبک  فرهنگى،  و  اقتصادى،اجتماعى 
الهى  ایرانى گسترش دهیم و بحول قوه  اسالمى 
پیروزى  شکوهمند  سالگرد  هشتمین   و  در سى 
راهبرد  و  اندیشه  نامه  هفته  اسالمى  انقالب 

گردید. منتشر 

 گزینه نفوذ، نقشه جدید آمریکا
 در یک برآورد از رویه ى غرب و به خصوص 
پنهان  الیه هاى  از  برخى  آمریکایى،  مقامات 
اهداف غرب از مذاکره با ایران بیشتر مشهود 
مى شود. همان طور که  ...  ادامه در صفحه 7

علل رفتار ضد نقیض عربستان سعودى 
در رابطه با تحوالت خاورمیانه

با توجه به تحوالتى که در خاورمیانه اتفاق افتاد و 
به  سوال  این  با  را  ذهن  است  دار  ادامه  همچنان 
مثل  کشورى  چرا  که  کند  مى  مشغول  خودش 

عربستان که ازلحاظ مذهب ... ادامه در صفحه 6

1000 تومان - 16 صفحه

سال اول-بهمن ماه1395

رئیس جمهور آمریکا مى گوید از من بترسید! نه؛ مردم پاسخ این حرف ها 
را در 22 بهمن خواهند داد و نشان مى دهند ملت ایران چه موضعى در 
برابر تهدید مى گیرد.  سالگرد انقالب ها در دنیا به صورت تشریفاتى برگزار            
مى شود اما در ایران، سالروز پیروزى انقالب اسالمى یک جشن واقعى 
است که به دست خود مردم برگزار مى شود. شبیه ترین حادثه به معجزات 

روز  صبح   اسالمى  انقالب  معظم  رهبر  خامنه اى  آیت اهللا  حضرت 
چهارشنبه27 بهمن ماه در دیدار پرشور هزاران نفر از مردم آذربایجان، 
را  بهمن  راه پیمایى 22  در  ملت  پرطراوت  و  مقتدارنه  منسجم،  حضور 
اینکه  به  اشاره  با  و  خواندند  ایران»  و  نظام  و  انقالب  آبروى  «مایه ى 

مسئوالن نباید این حضور را به معناى گله نداشتن مردم تصور کنند، 

انبیا، این حادثه ى پیروزى انقالب بود.
 کدام انقالب را شما سراغ دارید که بعد از ده ها سال، با حضور مردم در 
خیابانها و با شعارهاى مستحکم مردم، بزرگداشت براى سالگرد انقالب 
گرفته بشود؟ حاال روز بیست و دّوم بهمن دیدید ملّت ایران باز هم در 

همه ى شهرها با استحکام آمدند و فریاد زدند استحکام خود را و نشان 

دادند اقتدار ملّى را. آن چیزى که امنّیت کشور را حفظ میکند، نشان 
دادن اقتدار ملّى است.

 امام خمینى (ره) پیروز شد، چون هدف خود را که حاکمیت اسالم است، 
حضور  همین  و  مردمى  اراده هاى  همین  را  انقالب  کرد.   بیان  صریح 

مردمى ـ که متکى به ایمان آنها بود .... ادامه در صفحه 2

اهمیت ایام اهللا دهه فجر در سخنان رهبر معظم انقالب 
*حضور پرشور مردم در 22 بهمن نشانه اى بى بدیل از نشاط و آمادگى ملت است.

اجراى اقتصاد مقاومتى
مانع اصلى نفوذ

تبیین بیانات رهبر معظم انقالب پیرامون نفوذ 
براى  انقالب  پیروزى  ابتداى  در  اقتصادى 
جلوگیرى از آسیب احتمالى از تحریم آمریکا 

«ستاد بسیج اقتصادى ... ادامه صفحه 8

با تکرار ترفند تهدید و جنگ نظامى، توجه  افزودند: آمریکا مى خواهد 
مسئوالن کشور را از صحنه ى جنگ واقعى یعنى جنگ اقتصادى منحرف 
کند، مسئوالن هوشیار باشند و همه ى همت خود را صرف حل مشکالتى 

همچون بیکارى، رکود، گرانى و تبعیض کنند.
 رهبر انقالب اسالمى، حضور پرشکوه ملت در راه پیمایى 22 بهمن امسال 

را «مایه ى آبروى انقالب و نظام و ایران» خواندند و با تشکر صمیمانه ى 
قلبى از مردم خاطرنشان کردند: امسال نه فقط منابع داخلى از افزایش 
حضور مردم در بسیارى از شهرها سخن گفتند بلکه دشمنان انقالب هم 
برخالف سال هاى قبل، با استفاده از تعابیر «میلیونى» به این حضور عزت

 بخش اذعان کردند ...ادامه در صفحه 2



شنبه 30 بهمن 1395   20 جمادي االولی 1438   سال اول   شماره 1
مسائل روز2

  رئیــس جمهــور آمریــکا می گویــد از مــن 
ــا را در  ــن حرف ه ــخ ای ــردم پاس ــه؛ م ــید! ن بترس
۲۲ بهمــن خواهنــد داد و نشــان می دهنــد ملــت 
ــرد. ــد می گی ــر تهدی ــی در براب ــه موضع ــران چ ای

به صــورت  دنیــا  در  انقالب هــا  ســالگرد    
ایــران،  در  امــا  می شــود  برگــزار  تشــریفاتی 
ــن  ــک جش ــالمی ی ــالب اس ــروزی انق ــالروز پی س
ــزار  ــردم برگ ــه به دســت خــود م ــی اســت ک واقع

می شــود.
ــن  ــا، ای ــزات انبی ــه معج ــه ب ــبیه ترین حادث  ش

ــود. ــالب ب ــروزی انق ــه ی پی حادث
ــد کــه بعــد   کــدام انقــالب را شــما ســراغ داری
از ده هــا ســال، بــا حضــور مــردم در خیابانهــا و بــا 
ــرای  ــت ب ــردم، بزرگداش ــتحکم م ــعارهای مس ش
ســالگرد انقــالب گرفتــه بشــود؟ حــاال روز بیســت 
ــم در  ــاز ه ــران ب ــت ای ــد ملّ ــن دیدی و دّوم بهم
همــه ی شــهرها بــا اســتحکام آمدنــد و فریــاد زدند 
اســتحکام خــود را و نشــان دادنــد اقتــدار ملّــی را. 
آن چیــزی کــه امنّیــت کشــور را حفــظ میکنــد، 

ــی اســت. نشــان دادن اقتــدار ملّ
ــروز شــد، چــون هــدف  ــی )ره( پی ــام خمین  ام
خــود را کــه حاکمیــت اســالم اســت، صریــح بیــان 

کــرد.
 انقــالب را همیــن اراده هــای مردمــی و همیــن 
حضــور مردمــیـ  کــه متکــی بــه ایمــان آنهــا بــود 
ـ توانســت بوجــود بیــاورد و بــه پیــروزی برســاند.

 انقــالب عظیــم اســالمی مــا به دســت مــردم بــه 
پیــروزی رســید و ملــت ایــران عمــق توانایی هــا و 
ظرفیــت فــراوان خــود را نشــان داد؛ امــا ایــن ملــت 
بــدون امــام و مکتــب سیاســی او قــادر بــه چنیــن 

کار بزرگــی نبــود.
ــا  ــالب و والدت آن ب ــروزی انق ــه پی  همچنان ک
ــداوم انقــالب،  ــه رو شــد، ت مقاومــت دشــمنان روب
برپــا مانــدن و اثربخــش شــدن آن هــم بــا دشــمن 

و دشــمنیها مواجــه اســت.
 جامعــه ی مــا بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی 
احســاس هویـّـت کــرد؛ یعنــی شــخصیت خــودش 

را بــاز یافــت.
 بــا پیــروزی انقــالب اســالمی در ایــران، اعتــزاز و 
افتخــار و مباهــات بــه اســالم، در مســلمانان زنــده 
شــد. اســالم، عزیــز شــد و مســلمان احســاس کرد 

کــه اســالم مایــه ی ســربلندی اوســت.
 پیــروزی ایــن انقــالب، بــه خاطــر صفــا و 
اخــالص گروههایــی از شــما مــردم بــود. بقــای این 
ــان  ــت و ایم ــا و صداق ــر صف ــم به خاط ــالب ه انق

ــود. شــما ملــت ب
 آن قیــام عظیــم مردمــی و آن حرکــت بی نظیــر 
در عالــم - یعنــی انقــالب اســالمی مــا - بــه 
رهبــری امــام و بــا پشــتیبانی قاطبــه ی ملــت و بــا 

ــه پیــروزی رســید. ــان ب ــداری جوان میدان
 دهــه ی فجــر، دهــه ی تجدیــد قــوای نیروهــای 
انقالبــی بــا تجدیــد یادهــا و خاطره هــای پُرشــکوه 
ــاق  ــد و میث ــد عه ــه ی تجدی ــت؛ ده آن روزهاس
ملــت مــا بــا انقــالب اســت؛ دهــه ی گرامیداشــت 
بزرگتریــن معجــزه ی الهــی در ایــن روزگارهاســت.

 مــا در تاریــخ، واقعــاً مثــل دهــه ی فجــر نداریــم. 
ــر  ــه ی فج ــت، در ده ــا آن عظم ــالم ب ــی اس حّت
ــن اســت؟  ــر از ای ــا غی ــر بخشــید. آی ــا اث ــرای م ب
ــلّم(  ــه واله وس ــه نبیّ اکرم)صلّی اللَّ علی ــالمی ک اس
ــر  ــا اث ــه م ــیها ب ــا و عباس آورد، در روزگار امویه
نبخشــید. البتــه آثــار درجــه ی دو را بــه ایــن ملــت 
داد و افــراد برجســته و شــخصیتهای نــاب و عرفــا و 
علمــا و زهــادی بنــدرت پیدا شــدند و توانســتند در 
آن فضــا پــروازی بکننــد؛ امــا عامــه و تــوده ی مردم 
و نیــز نظــام اجتماعــی، از آن بــرکات خیــری ندید. 

ــد. ــروز خــودش را نشــان می ده ــرکات، ام آن ب
ــر  ــد غدی ــم عی ــن، در حک ــت و دوم بهم  بیس
ــت،  ــت والی ــه نعم ــود ک ــرا در آن روز ب اســت؛ زی
اتمــام نعمــت و تکمیــل نعمــت الهــی، بــرای ملــت 
ایــران صــورت عملــی و تحقــق خارجــی گرفــت.

 دهــه ی فجــر، آن آیینه یــی اســت کــه خورشــید 
اســالم در آن درخشــید و بــه مــا منعکس شــد. اگر 
ایــن آیینــه نبــود، بــاز هــم مثــل همــان دوره هــای 
تاریــک و قــرون خالیــه، بایســتی مــا می نشســتیم 

و اســمی از اســالم میآوردیــم.
 دشــمنان ســعی میکننــد انقــالب را از یــاد مردم 
ببرنــد؛ امــا دهــه فجــر، انقــالب را بــه یــاد مــردم 
ــردم  ــاد م ــام را از ی ــد ام ــعی میکنن ــآورد. س می
ــت  ــم اراده و عظم ــر، تجّس ــه فج ــا ده ــد؛ ام ببرن

ــام بزرگــوار ماســت. ام
 راهپیمایــی بیســت ودوم بهمــن در جهــان یــک 
ــچ  ــچ کشــوری در هی ــر اســت؛ هی ــده بینظی پدی
مراســمی چنیــن اجتماعــی را در شــهرهای بــزرگ 
و کوچــک بــه خــود نمیبینــد و بــه یــاد نــدارد؛ این 

مخصــوص شماســت. 
ــدار  ــی بیســت ودوم بهمــن مظهــر اقت  راهپیمای
ملــی اســت؛ نشــان دهنده ی عــزم عمومــی ملــت 
ــه  ــت ک ــزی اس ــان چی ــر هم ــت؛ مظه ــران اس ای
هــر دشــمنی را در هــر حــد و اندازه یــی از اقتــدار 
نظامــی و تواناییهــای تبلیغاتــی و سیاســی، مرعوب 

 . میکند
 روز ۲۲ بهمــن و راهپیمائــی ۲۲ بهمــن مظهــر 
ــران  ــت ای ــدار مل ــر اقت ــت؛ مظه ــی اس ــدار مل اقت
اســت؛ مظهــر حضــور مردمــی و اراده و عــزم ملــی 
ملــت ایــران اســت کــه مــرد و زن و پیــر و جــوان، 
در همــه ی شــرائط بــه خیابانها میآیند و خودشــان 
را در سرتاســر کشــور در مقابــل چشــم بیننــدگان 

قــرار میدهنــد؛ ایــن خیلــی باعظمــت اســت.

 اهمیت ایام اهلل دهه فجر در سخنان رهبر معظم انقالب
*حضور پرشور مردم در ۲۲ بهمن نشانه ای بی بدیل از نشاط و آمادگی ملت است.

مردم گله مندند
حضرت آیت الل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
صبح روزچهارشنبه ۲۲ بهمن در دیدار پرشور هزاران 
نفر از مردم آذربایجان، حضور منسجم، مقتدارنه و 
پرطراوت ملت در راه پیمایی ۲۲ بهمن را »مایه ی 
اشاره  با  ایران« خواندند و  انقالب و نظام و  آبروی 
به اینکه مسئوالن نباید این حضور را به معنای گله 
نداشتن مردم تصور کنند، افزودند: آمریکا می خواهد 
با تکرار ترفند تهدید و جنگ نظامی، توجه مسئوالن 
جنگ  یعنی  واقعی  جنگ  صحنه ی  از  را  کشور 
اقتصادی منحرف کند، مسئوالن هوشیار باشند و 
همه ی همت خود را صرف حل مشکالتی همچون 

بیکاری، رکود، گرانی و تبعیض کنند.
 

در  ملت  پرشکوه  حضور  اسالمی،  انقالب  رهبر   
راه پیمایی ۲۲ بهمن امسال را »مایه ی آبروی انقالب 
و نظام و ایران« خواندند و با تشکر صمیمانه ی قلبی 
منابع  فقط  نه  امسال  کردند:  خاطرنشان  مردم  از 
داخلی از افزایش حضور مردم در بسیاری از شهرها 
برخالف  هم  انقالب  دشمنان  بلکه  گفتند  سخن 
سال های قبل، با استفاده از تعابیر »میلیونی« به این 
حضور عزت بخش اذعان کردند و زبان بنده حقیقتاً از 

ادای تشکر از ملت قاصر است.
موساد،  سیا،  بی وقفه ی  تالش  به  اشاره  با  ایشان 
دستگاه اطالعاتی و جاسوسی انگلیس و هزینه شدن 
دالرهای نفتی قارون ها برای فضاسازی علیه انقالب و 
جمهوری اسالمی گفتند: در تمام طول سال، صدها 
شبکه ی ماهواره ای، فضای مجازی و ورشکستگان 
ایران، به تحقیر و تضعیف و متهم سازی  از  فراری 
نظام مشغولند اما حضور عظیم ملت همچون باران 
رحمت الهی، در روز ۲۲ بهمن این فضای غبارآلود را 
پاکیزه می کند و همچون رودخانه ای زالل و مبارک، 

آلودگی ها را می زداید.

ترکیب  در  تأمل  خامنه ای  آیت الل  حضرت   
جمعیتی راه پیمایی ۲۲ بهمن را ضروری و بسیار 
مهم برشمردند و افزودند: اکثر این جمعیت عظیم، 
دوران تلخ و سیاه اختناق طاغوت، پیروزی انقالب، 
امام راحل و دفاع مقدس را ندیده اند اما با احساس 
و معرفت و روشنفکری و روشن بینی به خیابان ها 

می آیند.
و  امیدآفرین  حضور  کردند:  خاطرنشان  ایشان 
از  دفاع  میدان  در  چهارم  و  سوم  نسل  ایستادگی 
انقالب و نظام، نشان دهنده ی رویندگی و بالندگی 

انقالب و نکته ای بسیار مهم و درخور توجه است.
برای  را  دشمنان  تالش  اسالمی،  انقالب  رهبر 

هاون  در  آب  کوبیدن  نظام،  دادن  نشان  ناکارآمد 
البته مثل همه جای دنیا  ما  افزودند:  برشمردند و 
آن ها  از  به هیچ وجه  که  داریم  نابسامانی هایی 
نمی گذریم اما دشمن در تالش است پیشرفت ها و 
کارهای بسیار مهم ۳۸ سال اخیر را نادیده بگیرد و 

مردم را مأیوس کند.
حضرت آیت الل خامنه ای با استناد به گزارش های 
واقعی، پیشرفت های کشور را در چهار دهه ی اخیر 
و  خواندند  شگفت انگیز  زیربنایی،  امور  برخی  در 
یادآوری کردند: برخی از این پیشرفت ها و جهش ها 
در دوره های صدساله هم معموالً امکان پذیر نیست.

 ایشان آبرو و عزت ملی ایرانیان را در مقایسه با 
دوران تحقیرآمیز طاغوت، از دستاوردهای پرافتخار 
از  توسری خور  رژیِم  افزودند:  و  برشمردند  انقالب 
آمریکا و انگلیس، ملت را ذلیل و خوار کرده بود 
حضور  و  ملت  اقتدار  و  عزت  به  همه  امروز  اما 
تعیین کننده ی ایران اذعان دارند و می دانند تقریباً 
در همه ی مسائل منطقه، اگر ایران حضور نداشته 

باشد و اراده نکند، کاری به پیش نخواهد رفت.
رهبر انقالب ۲۲ بهمن را »نعمتی الهی و فرصتی 
گران قدر« برای اعالم مواضع و خواسته های ملت 
دانستند و افزودند: امسال، ملت نشان داد در مقابل 
و  اسالم  تحقق  به  دنبال  و  است  ایستاده  دشمنان 
و  است  مردم  از  برخاسته  اسالمی  نظام  پیشرفت 
هر مسئولی با ملت همراه نباشد و ایستادگی نکند، 

ملت او را بدون تردید پس خواهد زد.

کشور  مسئوالن  به  خامنه ای  آیت الل  حضرت   
تأکید کردند: حضور پرشور مردم در مقابل دشمن 

کمین کرده برای بلعیدن ایران را به حساب گالیه 
نداشتن آن ها از عملکرد مسئوالن نگذارید چراکه 
مردم از مسائل مختلف ازجمله تبعیض و کم کاری 
احساس  و  گالیه مندند  مشکالت  به  بی اعتنایی  و 

ناراحتی و رنج می کنند.
ایشان خاطرنشان کردند: سال »اقتصاد مقاومتی؛ 
اقدام و عمل« در حال پایان یافتن است و مسئوالن 
دولت و دیگر قوا باید به مردم گزارش دهند در این 

زمینه چه کرده اند؟
مسئوالن  افزودند:  زمینه  همین  در  انقالب  رهبر 
نباید به مردم بگویند »باید چنین بشود«، بلکه باید 

بگویند »چنین شد«.
و  رکود  و  »بیکاری  خامنه ای،  آیت الل  حضرت 
گرانی« را از مشکالت مهم کشور خواندند و گفتند: 
اما ظرفیت های  تالش هستند  در  مسئوالن  البته 
کشور بیش از این هاست و راه خروج از مشکالِت 

چندبعدی هم مشخص است.

ایشان به سخنان شش سال پیش خود در زمینه ی 
فشارهای  تشدید  برای  دشمن  هدف گذاری 
و  کردند  اشاره  مردم  شدن  دلسرد  و  اقتصادی 
توجه  اقتصادی  مسائل  به  باید  مسئوالن  افزودند: 
کامل کنند، البته مسائل فرهنگی و علمی نیز مهم 
در  اقتصادی  کوتاه مدت، مسائل  نگاه  در  اما  است 

اولویت است.

واقعی  هدف  تحلیل  در  اسالمی  انقالب  رهبر   
دولت قبلی و فعلی آمریکا در تکرار ترفند »تهدید 
از  قبل  مثل  هم  امروز  افزودند:  جنگ«  به  ایران 
آن  و  می زنند  حرف  میز  روی  نظامی  گزینه های 
مسئول اروپایی هم به مسئوالن ما می گوید »اگر 

برجام نبود وقوع جنگ حتمی بود«، اما این حرف 
ذهن  می خواهند  آن ها  و  است  محض  دروغ  یک 
ما را از جنگ واقعی یعنی نبرد اقتصادی منحرف 
تا مسئوالن  به جنگ نظامی سوق دهند  کنند و 
اقتصادی و  از تمرکز در عرصه ی پیشرفت  کشور 
توجه به جنگ فرهنگی غربی ها با ملت ایران باز 

بمانند.

پیگیری  و  نظارت  خامنه ای،  آیت الل  حضرت   
و  خواندند  ضروری  کاماًل  را  برنامه ها  و  طرح ها 
گفتند: از رئیس جمهور محترم خواسته ام به مدیران 
با شفافیت و  باید  اجرایی تذکر دهد که مدیریت 
اینکه  نظارت و پیگیری همراه باشد وگرنه صرف 
مدیران بگویند »بشود« و طرف مقابل هم بگوید 
»چشم«، پیشرفتی صورت نمی گیرد و کار عینی 

انجام نخواهد شد.
وا  اَِعدُّ آیه ی »َو  به  استناد  با  انقالب اسالمی  رهبر 
ة« تأکید کردند: منظور این  لَُهم َما اسَتَطعُتم ِمن ُقوَّ
آیه فقط توجه به قوه ی نظامی نیست بلکه معنای 
آیه این است که هرچه می توانید درون خود را از 
همه نظر قوی کنید که این همان استحکام ساخت 

داخلی است که بارها گفته ام.

 رهبر انقالب اسالمی، تحقق رشد هشت درصدی 
را به استناد نظر متخصصان و به شرط استفاده ی 
کامل از ظرفیت های داخلی امکان پذیر دانستند و 
خاطرنشان کردند: معنای واقعی رشد، رشد تولید 
اقتصاد  همان  یعنی  اقتصادی  داخلی  استحکام  و 
مقاومتی است نه فقط فروش بیشتر نفت که البته 

آن هم مفید است.
ایشان با انتقاد از عناصری که فقط روی کمبودها 

و ضعف ها دست می گذارند و آن ها را بزرگ نمایی 
می کنند، افزودند: نکته ی قابل تأمل این است که 
این عناصر همان کسانی هستند که خودشان به 

دشمن، گرای تحریم ها را داده اند.
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان، 
حادثه ی ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ تبریز را درسی مهم و 
همچون موتور پیش برنده ی ملت در پیروزی انقالب 
در  آذربایجان  مردم  افزودند:  و  دانستند  اسالمی 
همه ی تحوالت مهم اجتماعی و سیاسِی ۱۳۰ سال 
مشروطه،  تنباکو،  قضیه ی  مانند  کشور  گذشته ی 
نهضت ملی شدن صنعت نفت، انقالب اسالمی و 
دفاع مقدس، از اصلی ترین محورهای مبارزه بوده اند 
و این، شناسنامه و تاریخ پرافتخار آذربایجان است.

تحرکات  به  اشاره  با  آیت الل خامنه ای   حضرت 
اول  سال های  در  گروه ها  برخی  تفرقه افکنانه ی 
انقالب در تبریز، گفتند: امام بزرگوار ما در مقابل 
آن حرکت ها که برخاسته از سیاست های قدیمی 
انگلیسی ها بود، فرمودند »هیچ کس نگران نباشد، 
چراکه خود مردم تبریز جواب آن ها را خواهند داد« 

و همین گونه نیز شد.
ازجمله  مردم  مختلف  قشرهای  هوشیاری  ایشان، 
را در مقابل  آذربایجان  مردم و جوانان و نخبگان 
ستودنی  دشمنان  وسوسه های  و  اختالف افکنی 
خواندند و گفتند: آذربایجان نقطه ی قوت انقالب 
از  دفاع  راه  در  آن  مردم  و  است  اسالمی  نظام  و 
همه  که  گذاشته اند  مایه  جانشان  از  ملی  وحدت 

باید قدردان این فداکاری باشند.

قومیت های  تنوع  خامنه ای،  آیت الل  حضرت   
و  عرب  ُکرد،  لُر،  فارس،  ترک،  همچون  مختلف 
و  دانستند  ایران  برای  ارزشمند  فرصتی  را  بلوچ 
خاطرنشان کردند: دشمن همواره به ایجاد شکاف 
قومیتی چشم طمع دوخته تا به خیال خود از هر 
در  کند،  ایجاد  زلزله  و  استفاده  کشور  در  گسلی 
حالی که هیچ گسلی در کشور وجود ندارد و مردم، 

یکپارچه و متحد هستند.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به سینه سپر کردن 
و ایستادگی اقوام بزرگ ایرانی و از همه بهتر مردم 
خباثت آلود  سیاست های  مقابل  در  آذربایجان 
از  ساداتی  عبدالعزیز  مولوی  مرحوم  دشمنان، 
علمای اهل سّنت بلوچ، مرحوم شهید شیخ االسالم 
سردار  همچنین  و  کردستان  اهل سّنت  علمای  از 
را  هاشمی  علی  شهید  خوزستانی  عرب  و  جوان 
در  اقوام  هماهنگ  و  متحد  حرکت  از  نمونه هایی 
ملت  افزودند:  و  دانستند  انقالب  و  اسالم  از  دفاع 

ایران، متحد، منسجم، همراه و همدل است.
حضرت آیت الل خامنه ای از همین زاویه به تعبیر 
مطرح شده در روزهای اخیر با عنوان »آشتی ملی« 

اشاره و با بی معنی دانستن این تعبیر و انتقاد از پر 
و بال دادن به آن در روزنامه ها، گفتند: مگر مردم 
با هم قهر هستند که بخواهند آشتی کنند؟ قهری 
وجود ندارد، البته مردم ما با کسانی که در سال ۸۸ 
به روز عاشورای حسینی اهانت کردند و با قساوت 
و لودگی و بی حیایی، جوان بسیجی را در خیابان 
لخت کردند و کتک زدند، قهر هستند و با آن ها 

آشتی هم نمی کنند.
انقالب  اصل  با  که  کسانی  البته  افزودند:  ایشان 
مخالف بودند و می گفتند »انتخابات بهانه است و 
در  و  معدودند  عده ای  ماست«،  هدف  نظام  اصل 
مقابل اقیانوس عظیم و پرطراوت ملت ایران، فقط 

یک قطره ی کوچک هستند.

مردم  کردند:  اسالمی خاطرنشان  انقالب  رهبر   
و  استقالل  ایران،  اسالم،  پای  که  جایی  در  ایران 
ایستادگی مقابل دشمن در میان است، با همه ی 
وجود ایستاده و با یکدیگر متحد و مجتمع هستند، 
البته ممکن است در فالن قضیه ی سیاسی، دو نفر 
با هم اختالف نظر داشته باشند اما این چیز مهم و 
مؤثری نیست و مسئله ای عادی و طبیعی به شمار 

می رود.
اقیانوس  کردند:  تأکید  خامنه ای  آیت الل  حضرت 
روزبه روز  باید  ملت  متحد  و  منسجم  خروشان، 

تقویت شود.

 رهبر انقالب با اشاره به شعله های امید مقدس 
است،  کرده  گرم  را  ملت  دل  همواره  که  الهی  و 
تاکنون  ما  پیشرفت ها،  همه ی  وجود  با  افزودند: 
قدمی  تنها  انقالب،  و  اسالم  آرمان های  تحقق  در 
کوتاه برداشته ایم و باید به سوی جامعه ی اسالمِی 
عادالنه، پیشرفته، مقتدر و باعزت، گام های بلندی 
برداریم که به فضل الهی با ادامه ی مسیر ملت و 
به ملت عزیز  آینده متعلق  پیروزی و  نظام، قطعاً 

ایران خواهد بود.
آیت الل  اسالمی،  انقالب  رهبر  سخنان  از  پیش 
استان  در  فقیه  ولّی  نماینده ی  شبستری  مجتهد 
آذربایجان شرقی و امام جمعه ی تبریز با تسلیت 
در  آذربایجان  غیرتمند  مردم  گفت:  فاطمیه،  ایام 
۲۹ بهمن ۱۳۵۶ حماسه ای تاریخی و به یادماندنی 
آفریدند و در ۲۲ بهمن امسال نیز بار دیگر بصیرت 
خود  رهبر  با  و  کرده  اثبات  را  خویش  آگاهی  و 

تجدید میثاق کردند.

با  شرقی  آذربایجان  در  فقیه  ولّی  نماینده ی   
بیان اینکه ایرانیان هیچ گاه فریب شیطان بزرگ را 
نخورده و نخواهند خورد، تأکید کرد: ملت ایران با 
وحدت و یکپارچگی ثابت کرده اند که در دفاع از 

منافع و امنیت ملی متحد هستند.
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امـروز همـه بـه ایـن درک سیاسـی رسـیده  انـد 
کـه اختـالف بیـن نیروهـای مؤمن بـه انقالب به 
صالح کشـور نیسـت. کشـور بـه اتحـاد نیروهای 
مردمـی  دارد.جبهـه  نیـاز  کار  پـای  و  انقـالب 
نیروهـای انقالب یـک پدیده نوظهـور در تعمیق 
آن  بـه  بایـد  اسـت.  اسـالمی  انقـالب  گفتمـان 

خوشـامد گفـت.

 محمـد کاظـم انبارلویی در یادداشـتی 
با عنـوان » پدیده جبهه مردمـی نیروهای 
انقـاب اسـامی« دیـدگاه خـود را در این 

باره تشـریح کرده اسـت:

انقالب اسـالمی سـرمایه مؤمنین ایـران و جهان 
بـرای رسـیدن به قله هـای فالح و رسـتگاری در 

دنیا و آخرت اسـت.
انقـالب  پدیـداری  از  )ره(  امـام  هـدف  همـه 
اجتماعـی،  ابعـاد  در  دیـن  اسـالمی، حاکمیـت 
بـود. نظامـی  و  فرهنگـی  اقتصـادی،  سیاسـی، 

ائمـه  و  )ص(  اعظـم  پیامبـر  قرائـت  بـا  دیـن 
دیگـر  بـا  مرزبنـدی مشـخصی  )ع(  معصومیـن 
مـا  عصـر  در  ایدئولوژیـک  و  فکـری  نحله هـای 
دارد. آن را بایـد شـناخت و کارآمـدی آن را در 
پدیـداری و مانایـی انقالب اسـالمی دید. انقالب، 
و  تبهـکاری  و  بدبختـی  منجـالب  از  را  کشـور 
روز  هـر  و  داد  نجـات  بیگانـگان  بـه  وابسـتگی 
چشـمه ای از چشـمه های نـور و معرفـت الهی را 

در حیـات طیبـه بـه مـا نشـان مـی دهـد.
شـکل گیـری جبهـه مردمـی نیروهـای انقـالب 
گامـی بـه سـوی تجهیز انقـالب بـه توانایی هایی 
اسـت کـه بالقـوه در نظـام الهـی وجـود دارد و 
بهره بـرداری از آن بـرای حـل مشـکالت موجود 

و مسـائل پیـش روسـت.
لحـاظ  بـه  جبهـه  ای  چنیـن  گیـری  شـکل 
سـازمانی و گفتمانـی ملزوماتـی دارد کـه بایـد 
حتمـا در مسـیر تکاملی آن دیده شـود. هدف از 
چنیـن جبهـه ای وحدت سـازمانی نیسـت. چون 
هـر فرد و گـروه و حـزب در وادی اصولگرایی در 
حکـم یـک پیشـران بـه سـوی اهـداف انقالب و  
یـک ظرفیـت بـرای کمـک به بسـط یـد رهبری 
امـا  بایـد حفـظ شـود،  ایـن ظرفیت هـا  اسـت. 
حفـظ آنهـا نباید بـه اقتـدار و همگرایـی وحدت 
اصولگرایـان آسـیب برسـاند. لـذا نیـاز بـه یـک 
مـدل هندسـی داریـم کـه هیچ حـزب، گـروه و 
فـرد حقیقـی تاثیرگـذار در خیمـه اصولگرایی از 
دایـره جبهـه مردمـی نیروهـای انقالب اسـالمی 

نماند. بیـرون 
همچنیـن در ترسـیم مـدل ریاضـی ایـن جبهـه 
ایـن دقـت باید صورت گیـرد که هیـچ عددی از 
اعـداد و اضـالع و اکنـاف و اطـراف اصولگرایی از 
سـرجمع اتحاد و همگرایی این جریان وسـیع در 
کشـور کم نشـود. شـاید ایـن یک رؤیای دسـت 
نایافتنـی باشـد، امـا عقالنیت سیاسـی حکم می 

گزارشی از حزب مطلوِب حضرت آیت الل خامنه ای
این گونه باید کار حزبی کرد!

نزدیک به ۲۸ سال از اعالم تعطیلی حزب جمهوری 
اسالمی می گذرد. حزبی که شاید بتوان گفت تنها 
تجربه ی جدی یک حزب سراسری در دوران پس 
از پیروزی انقالب است. پیش از آن »حزب توده ی 
بود  ایرانیان  ایران«، شاخص ترین تجربه ی حزبی 
که به دالیلی. جایگاهی »دیرپا« و »گسترده« در 
فضای سیاسی و اجتماعی کشور از خود برجای 
گذاشت. پس از تعطیلی حزب جمهوری اسالمی 
اختالف  و  سیاسی  رقابت های  تناسِب  به  هم 
درشت  و  ریز  احزاب  برخی  جناحی،  نظرهای 
تأسیس  کشور  در  انتخاباتی-  اهداف  با  -به ویژه 
تأسیس  فلسفه ی  به  اجمالی  نگاهی  با  شده اند. 
نظر می رسد که هیچ  به  احزاب   این  و عملکرد 
یک نتوانسته اند مبانی و چارچوب شکل گیری یک 
حزب قدرتمند، انقالبی و یاریگر مردم و انقالب را 
قابل طرح  دغدغه  این  بنابراین،  کنند.  پایه ریزی 
انقالب  رهبر  که  معنایی  آن  به  تحزب  که  است 
در کارنامه ی عمل سیاسی ۵۰  ساله ی خود تجربه 
نگرفته  تاکنون شکل  کرده اند،  تبیین  یا  و  کرده 
است و بهترین پاسخ برای این دغدغه، طرح این 
چه  حزبی،  کار  نوع  این  اساساً  که  است  پرسش 

خصوصیات و بایدها و نبایدهایی دارد؟
در حزب  مهمی  نقش  خامنه ای  آیت الل  حضرت 
مؤسسان  جزو  ابتدا  همان  از  داشتند.  جمهوری 
پیش  تا  تأسیس،  از  پس  و  گرفتند  قرار  حزب 
دبیرکل  نخستین  که  بهشتی  آیت الل  از شهادت 
حزب بود، ایشان به عنوان معاونت امور تبلیغاتی، 

کنـد کـه این راه، یـک راه اجتناب ناپذیر اسـت و 
گریزی از آن نیسـت.

بایـد  انقـالب  نیروهـای  مردمـی  جبهـه  حتـی 
طمـع کننـد سـربازگیری از حریـف را هـم در 
دسـتور کار خـود قـرار دهنـد چـرا کـه گفتمان 
اصولگرایـی بـه گونـه ای اسـت کـه مـی توانـد 
تمامـی عالقه منـدان بـه انقـالب و نظـام را در 
بـر گیـرد و در جبهـه رقیـب کـم نیسـتند افراد 
و احـزاب و گروه هایـی کـه دل در گـرو انقـالب 

رند. دا
اولیـن سـد راه در ایـن طـی طریـق، خودمـان 
هسـتیم. ما بایـد از خودمان برخیزیـم و با جهاد 
اکبـر و جهـاد کبیر از ایـن معرکه، پیـروز بیرون 

ییم. بیا
امـروز همـه بـه ایـن درک سیاسـی رسـیده  انـد 
کـه اختـالف بیـن نیروهـای مؤمن بـه انقالب به 
صالح کشـور نیسـت. کشـور بـه اتحـاد نیروهای 
انقـالب و پـای کار و بـا انگیـزه نیـاز دارد. هـر 
حرکتـی کـه در حـوزه سیاسـی شـکل بگیـرد 
بایـد درسـت در برابـر حرکـت دشـمن باشـد نه 
دوسـت. ایـن حرکت لزومـا باید در مسـیر واحد 

. شد با
امـروز مـا در آغـاز راه هسـتیم و بایـد بـه ایـن 

ایسـتاده ایم؟ سـوال پاسـخ دهیـم کـه کجـا 
کنیـم  عـزم  اسـت  کافـی  کجاسـت؟  دشـمن 

درسـت در نقطـه مقابـل دشـمن حرکـت کنیم. 
امـروز نیروهـای انقـالب چنـد تکلیـف بـر زمین 

مانـده دارنـد:

و  تشـکیالت  توسـعه  و  انسـجام  نوسـازی،   -۱
ارزشـی. نیروهـای  بیـن  در  سـازی  ظرفیـت 

و  حفـظ  جهـت  در  تـالش  و  برندسـازی   -۲
ارتقـاء سـرمایه اجتماعـی خـود در طیف وسـیع 

اسـالمی. انقـالب  نیروهـای 
۳- بهره گیـری از شـیوه های نویـن ارتباطـات به 

ویـژه حضـور نیرومند در فضـای مجازی.
4- بصیـرت افزایـی و پرهیـز از هرگونـه برخورد 
کاهنـده و درک درسـت از توطئـه هـای آمریـکا 
بـا تکیـه درسـت بـر گـردش صحیـح و سـریع 

اطالعـات بیـن نیروهـای انقـالب اسـالمی.
۵-طراحـی پیـام  نو، تامیـن و تولیـد محتوا برای 

رسـانه های مکتـوب و دیجیتالی.
بـا اعـالم موجودیـت جبهـه مردمـی نیروهـای 
انقـالب، افـراد حقیقـی و حقوقـی زیادی با اسـم 
و مشـخصات شـفاف بـه ایـن جبهـه پیوسـتند. 
ملمـوس  حرکـت  یـک  در  پیوسـتگی  ایـن 
گفتمانـی بایـد خـود را نشـان دهـد و هـر یـک 
از اشـخاص حقیقـی و حقوقـی بایـد مسـئولیت 
نـه  »اعمالـی«  را  جبهـه  اهـداف  پیشـبرد 
»اعالمـی« بپذیرنـد. ایـن پذیرش بایـد در عمل، 

آثـار وجـودی خـود را نشـان دهـد.
ظهـور جوانـان و نوجوانـان در این جبهـه تعیین 
کننـده اسـت. مهندسـی ارتبـاط آنـان بـا جبهه 
مردمـی نیروهـای انقـالب یـک تکلیـف روشـن 
اسـت کـه اگـر زمیـن بماند جبهـه راه بـه جایی 
نمـی بـرد. نـگاه جوانـان در مسـاجد، هیئت های 
مذهبـی، مراکـز فرهنگـی و سـازمان های مـردم 
نهـاد، حوزه هـای علمیـه، مـدارس و دانشـگاه ها 
و... بـه جبهـه ایـن اسـت. بایـد بـه ایـن سـوال 
بـا جوانـان  ارتبـاط  پاسـخ دهیـم کـه  درسـت 
چگونـه و بـا چـه مکانیزمـی شـکل مـی گیـرد؟ 
آیـا طراحـی پیام هـای جبهـه و تولیـد محتوا در 
فضـای حقیقـی و مجـازی آن قـدر جاذبـه دارد 

کـه ایـن ارتبـاط شـکل بگیرد؟
اکنـون وقـت بیـداری و کار اسـت هـر کـس در 
انـدازه تـوان خود باید مسـئولیت پیشـبرد جبهه 
را بـه عهـده گیـرد. ایـن اصـل را نبایـد فراموش 
کنیـم کـه حضـور هیـچ کـس در جبهـه جـا را 
بـرای دیگـر کسـان تنـگ نمـی کنـد و هرکـس 

جایـگاه خـود را دارد.
انقـالب یـک پدیـده  نیروهـای  جبهـه مردمـی 
انقـالب اسـالمی  نوظهـور در تعمیـق گفتمـان 
اسـت. بایـد بـه آن خوشـامد گفـت و در تقویـت 

کوشـید. آن 

پدیده جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی

گزارشی از حزب مطلوِب حضرت آیت اهلل خامنه ای

و  امـــام  خـــط  پیـــروان  جبهـــه  عضـــو 
ـــای  ـــی نیروه ـــه مردم ـــت: »جبه ـــری گف رهب
ــی  ــدف همگرایـ ــا هـ ــالمی« بـ ــالب اسـ انقـ
ــالب  ــای انقـ ــن نیروهـ ــی بیـ ــم افزایـ و هـ
ـــه از  ـــن جبه ـــگاه ای ـــت. ن ـــده اس ـــکیل ش تش
پائیـــن بـــه بـــاال اســـت و مطالبـــات مـــردم 

ــرد. ــد کـ ــری خواهـ ــئولین پیگیـ را از مسـ
 

کارشـــناس  افتخـــاری،  اللـــه   
خصـــوص  در  سیاســـی  مســـائل 
ـــای  ـــی نیروه ـــه مردم ـــکیل »جبه تش
انتخابـــات  آســـتانه  در  انقابـــی« 
اظهـــار داشـــت: مـــردم شـــریف ایـــران 
مســـئوالن،  مدیریـــت  مختلـــف  تجربـــه 
داشـــته اند.  را  مجالـــس  و  دولت هـــا 
همچنیـــن یـــک مجموعـــه از مطالبـــات 
ـــفانه در  ـــت و متاس ـــده اس ـــی مان ـــی باق مردم
حـــال حاضـــر نـــگاه و رویکـــرد هـــا از بـــاال 
بـــه پائیـــن اســـت در صورتـــی کـــه بایـــد 
ـــق  ـــت تحق ـــاال در جه ـــه ب ـــن ب ـــگاه از پائی ن
مطالبـــات مـــردم باشـــد. بنابرایـــن »جبهـــه 
اســـالمی«  انقـــالب  نیروهـــای  مردمـــی 
ــی و  ــات مردمـ ــق مطالبـ ــال تحقـ ــه دنبـ بـ
در  مختلـــف  دیدگاه هـــای  از  اســـتفاده 
ــت. ــام اسـ ــداف نظـ ــرفت اهـ ــت پیشـ جهـ

و  امـــام  خـــط  پیـــروان  جبهـــه  عضـــو 
ـــدف  ـــا ه ـــه ب ـــن جبه ـــه داد: ای ـــری ادام رهب
همگرایـــی و هـــم افزایـــی بیـــن نیروهـــای 

نـــگاه  اســـت.  تشـــکیل شـــده  انقـــالب 
ــاال اســـت و  ــه بـ ایـــن جبهـــه از پائیـــن بـ
مطالبـــات مـــردم را از مســـئولین پیگیـــری 

ــرد. ــد کـ خواهـ
ــکیل  ــزوم تشـ ــه لـ ــه بـ ــاری در ادامـ افتخـ
انقـــالب  نیروهـــای  مردمـــی  »جبهـــه 
اشـــاره  کنونـــی  شـــرایط  در  اســـالمی« 
ــه  ــراد کـ ــی از افـ ــت: گروهـ ــان داشـ و بیـ
و  انقـــالب  بـــه  عالقه منـــد  و  دلبســـته 
تجربیـــات  و  توانمندی هـــا  دارای  نظـــام، 
موفـــق هســـتند، بایـــد در شـــرایط کنونـــی 
ـــد  ـــا بتوانن ـــد ت ـــرار گیرن ـــر ق ـــار یکدیگ در کن
ـــب را  ـــکار مناس ـــردم، راه ـــات م ـــرای مطالب ب

ــد. ــق دهنـ ــدا و تحقـ پیـ
ــه  ــان اینکـ ــا بیـ ــگاه بـ ــتاد دانشـ ــن اسـ ایـ
انقـــالب  نیروهـــای  مردمـــی  »جبهـــه 
اســـالمی« فـــرا اصولگرایـــی اســـت، خاطـــر 
ــای  ــه معنـ ــه بـ ــن جبهـ ــرد: ایـ ــان کـ نشـ
ـــت  ـــد گف ـــت و بای ـــی اس ـــه مردم ـــی کلم واقع
ـــی  ـــش پررنگ ـــه نق ـــن جبه ـــردم در ای ـــه م ک
ــه  ــت کـ ــل اسـ ــن دلیـ ــه همیـ ــد. بـ دارنـ
ـــا  ـــه گروه ه ـــار، از هم ـــه اقش ـــی از هم نخبگان
ــادی و  ــی، اقتصـ ــی، فرهنگـ ــم از سیاسـ اعـ
اجتماعـــی در ایـــن جبهـــه حضـــور دارنـــد.

وی بـــا بیـــان اینکـــه نـــگاه ایـــن جبهـــه از 
ــه  ــت: »جبهـ ــت، گفـ ــاال اسـ ــه بـ ــن بـ پائیـ
اســـالمی«  انقـــالب  نیروهـــای  مردمـــی 
ــف،  ــاد مختلـ ــبی در ابعـ ــای مناسـ راهکارهـ
نظـــام  چالش هـــای  و  مـــردم  مشـــکالت 
ــه  ــن جبهـ ــرا ایـ ــرد زیـ ــد کـ ــه خواهـ ارائـ
نگاهـــی جدیـــدی در شـــرایط کنونـــی بـــه 
ـــور دارد. ـــردم و کش ـــات م ـــائل و موضوع مس

افتخـــاری در خاتمـــه متذکـــر شـــد: همـــان 
ـــوع  ـــد موض ـــالب فرمودن ـــر انق ـــه رهب ـــه ک گون
ــت.  ــرح اسـ ــالب مطـ ــد انقـ ــالب و ضـ انقـ
ــف  ــه در تعریـ ــخصی کـ ــر شـ ــن هـ بنابرایـ
انقالبـــی بـــودن رهبـــری می گنجد،مـــی 
ـــرد.  ـــرار گی ـــه ق ـــن جبه ـــر ای ـــر چت ـــد زی توان
ــرات  ــأ تغییـ ــه منشـ ــن جبهـ ــم ایـ امیدواریـ

فراوانـــی در ابعـــاد مختلـــف شـــود.

سیاسی

سیاسی داخلی

سیاسی

فرهنگی و سخنگوی حزب فعالیت می کردند. پس 
از واقعه ی هفتم تیر، ایشان به عنوان دبیرکلی حزب 
انتخاب شدند و تا پایان عمر حزب در این سمت 
تئوریک،  بُعد  از سوی دیگر هم در  ماندند.  باقی 
افراد  دیدگاه های  کنار  در  ایشان  دیدگاه های 
اعضا  و عمل  فکر  راهنمای  دیگر حزب،  شاخص 
بود که گاه در قالب جزوه ها و گاه هم سخنرانی در 

اختیار مخاطبان قرار می گرفت.
  حزب؛ آری اما با یک قرائت ویژه

مقوله ی تحزب یکی از دغدغه های همیشگی رهبر 
نانوشته،  تقسیم بندی  یک  است.در  بوده  انقالب 
تفکر  قرار می گیرند که  علمایی  ِسلک  در  ایشان 
حزبی را -البته با قرائتی که در ادامه خواهد آمد- 
قابل جمع با آرای امام خمینی )رحمةالل علیه( و 
اینکه  از  انقالب می دانند. جدای  مبانی  مجموعه 
فضای  در  گوناگون  احزاب  وجود  تفکر،  این 
سیاسی کشور را براساس موازین قانون اساسی و 
به رسمیت می شناسد، حضرت  آن  در چارچوب 
آیت الل خامنه ای، دیدگاه حزبی ویژه ای هم برای 
در  فعالیت  برای  انقالبی  نیروهای  سازمان دهی 
که  دیدگاهی  دارند؛  کشور  گوناگون  عرصه های 
براساس آن، حزب »عبارت است از یک تشکیالتی 
که نقش راهنمائی و هدایت آحاد مردم را به سمت 

یک آرمان هائی ایفاء می کند. 
که  است  چیزی  همان  حزب  از  تعبیری  چنین 
بنیاد حزب جمهوری بر آن پایه شکل گرفت اما 
آفات بعدی که گریبان گیر این مجموعه شد آن 
را عماًل از یک مجموعه ی اثرگذار به کانونی برای 
حال،  این  با  کرد.  تبدیل  اختالف ها  و  جنجال ها 

پس  دوران  سراسر  در  خامنه ای  آیت الل  حضرت 
از  را یکی  از تعطیلی حزب، همچنان کار حزبی 
در  که دل  نیروهایی  به ویژه  می دانند؛  ضرورت ها 
این اهداف  برای تحقق  انقالب دارند  گرو اهداف 
روی  حزبی  صحیح  کوشش های  به  باید  قطعاً 

بیاورند.
سلب و ایجاب حزب

در  هیچ گاه  جمهوری،  حزب  ناخوِش  پایان 
منظومه ی فکری رهبر انقالب تغییری ایجاد نکرد 
و همچنان در این باره صحبت کردند. از این رو، 
در  حزبی،  کار  بر ضرورت  تأکید  با حفظ  ایشان 
سخنانی که طی سال های بعد فرمودند، از یک سو 
آفات کار حزبی در ایران و جهان را به عنوان یک 
»تجربه ی سلبی«، و از سوی دیگر ویژگی های کار 
ایجابی«  »الگوی  یک  به عنوان  را  مطلوب  حزبی 
بخش  برای  تاکنون  که  سخنانی  کردند.  مطرح 
اما  می شناسیم  را  زیادی  نمونه های  آن  نخست 
برای بخش دوم آن هنوز سعی بلیغ و پردامنه ای 

نشده است. 
۱( تجربه ای که نباید تکرار شود

احزابی که در دنیا و اغلب فعالیت های حزبی در 
قدرت یابی  هدف  با  عمدتاً  شده اند،  تجربه  ایران 
تشکیل شدند. این مسئله، مبتنی است بر توصیه 
سیاسی  جامعه شناسی  و  سیاست  علم  تحلیل  و 
حزب،  اساس  این  بر  حزب؛  مقوله ی  از  مدرن 
نهادی است که با هدف »کسب قدرت« تشکیل 
شده و همه ی فعالیت های یک حزب برای تحقق 
این هدف تنظیم می شود. از نظر آیت الل خامنه ای، 
»احزاب کنونی غربی به معنای باشگاه هائی برای 
کسب قدرت است؛ اصاًل حزب یعنی مجموعه ای 
برای کسب قدرت« و در این راستا تمامی ابزارها 
است؛  قدرت  کسب  برای  تمهیدی  فعالیت ها  و 
و  حزبی  عادی  جلسات  تشکیل  و  عضوگیری  از 
پولداری،  اندازی،  هم  پشت  »پُررویی،  تا  تبلیغی 
خوش قیافه  صهیونیستی،  پشتوانه های  داشتن 
احیاناً  و  بودن  صحبت  خوش  و  خوش تیپ  و 
نتیجه ی  داشتن.   جذاب  و  فّعال  همسر  یک 
»مردم  که  است  این  حزب  به  رویکردی  چنین 
یا گروه هایی از مردم را به این طرف و آن طرف 
و  بیندازند  راه  اختالف  و  دعوا  مرتّب  و  بکشانند 
برای این که بی کار نمانند، یک مسئله ی کوچک 
را بزرگ کنند؛ یک چیز کم اهمیت را پُر اهمیت 
جلوه دهند و روزها و هفته ها درباره اش بحث و 
تحلیل کنند؛ براساس آن، دوست و دشمن معّین 
کنند؛ فالن کس، فالن طرفی است، پس دشمن 
است؛ فالن کس، فالن طرفی است، پس دوست 
چنین  صریحاً  خامنه ای  آیت الل  حضرت  است.« 
را  اینها  »بنده  نمی دانند:  سودمند  را  رویکردی 
سیاسی  غلط  روش های  اینها  نمی دانم.  تحّزب 

است که در دنیا هم رایج است.« با این حال همین 
وضعیت در تجربه ی حزبی پس از حزب جمهوری 
هم در ایران رخ داد: »دل ما خوش بوده است که 
در ایران این چیزها رایج نباشد؛ اما متأسفانه بعضی 

کسان به این چیزها دلبستگی دارند.
 ۲( الگویی که باید دنبال شود

و  هنوز،  که  است  شده  سبب  شرایطی  چنین 
حزب  تجربه ی  از  سال  چندین  گذشت  از  پس 
جمهوری، همچنان خأل وجود یک حزب صحیح 
به ویژه  این خأل  احساس شود.  مردمی  و  انقالبی 
که  می دهد  نشان  را  خود  انتخابات ها  هنگام 
است  آفتی  احزاب  بودن  انتخابات محور  همین 
است.  کرده  دچار  خود  به  را  ما  حزبی  تفکر  که 
در تلقی ایجابی حضرت آیت الل خامنه ای، حزب 
مطلوب، این گونه به وجود می آید که »مجموعه ای 
ایمانی  یا  و  اعتقادی  یا  سیاسی  فکر  صاحبان  از 
میان  و  میکنند  درست  تشّکلی  و  می نشینند 
و  میکنند  کانال کشی  مردم  آحاد  و  خودشان 
مردمی را با خودشان همراه می کنند، تا فکر خود 
»کانونهای  ترتیب،  این  به  برسانند.«  آنها  به  را 
حزبی تشکیل میشود، هسته های حزبی تشکیل 
میشود، سلّولهای حزبی تشکیل میشود و اینها در 
این مرکز مینشینند و افکاری را که خودشان به 
فکر  -چه  ایستاده اند  آن  پای  و  دارند  اعتقاد  آن 
سیاسی، چه فکر غیرسیاسی، چه فکر دینی، چه 
فکر غیردینی- در این کانالها میریزند و این افکار 
به تک تک افراد میرسد و آن مردمی که اینها را 

قبول میکنند، با اینها پیوند پیدا میکنند.« 
انتخاباتی  رقابت های  از  فراتر  الگو،  این  بنابراین، 
حزبی  فعالیت های  به  محدود  نه تنها  و  می رود 
سیاسی نیست، بلکه می توان آن را به عنوان الگویی 
برای فعالیت در عرصه های مختلف دیگر هم که 
است  مردم  و  نخبگان  میان  کانال کشی  نیازمند 
بهترین شکل خأل  به  الگویی  چنین  برد.  کار  به 
ارتباطی میان مردم و حاکمان را کاهش می دهد 
که  می کند  کمک  گوناگونی  عرصه های  در  و 
انقالب  اهداف  برای تحقق  همسویی و هم افزایی 
میسر شود. بدیهی است که نتیجه ی قهری و تبعی 
تصاحب  که  است  این  ارتباطی  و  فعالیت  چنین 
کرسی های قدرت هم ممکن می شود: »در تحّزب 
اگرچه  نباشد.  نظر  مورد  قدرت  کسب  بایستی 
کسب قدرت برای یک حزِب موّفق یک امر قهری 
است.« چرا که چنین ساختار حزبی ای، به عالوه 
خوش فکرتر«  و  زبده تر  و  فکرتر  »با  افراد  وجود 
نسبت به دیگر احزاب، نظر افراد بیشتری از مردم 
با خود همراه خواهد کرد و در نتیجه »وقتی  را 
انتخاباتی پیش آمد، تا از طرف مرکزیت این حزب 
چیزی گفته شد، آن مردم از روی اعتقاد خودشان 

بر طبق آن عمل میکنند.«  

دمیدن در آتش اختالف، 
بازی در پازل دشمن

ادامه دادن به مسیر ایجاد دوقطبی و متن کردن 
حاشیه درواقع کمک کردن به دشمن است برای 
ضربه زدن به قوه ای که از عناصر اقتدار ملِی ایران 
اسالمی است و قاطعانه و با شجاعت در برابر مفاسد 
ایستاده و از این طریق راه پیشرفت ایران اسالمی 
را هموار می کند. حضرت آیت الل خامنه ای در دیدار 
هزاران نفر از مردم قم: »من کاری به بگومگوهای 
اخیر رؤسای دو قوه ندارم زیرا موضوع مهمی نیست 
و به حول و قوه الهی تمام می شود، اگرچه دشمن به 
دنبال بزرگ نمایی آن هاست اما همه باید وجود یک 
قوه قضاییه مستقل، شجاع و قاطع را قدر بدانند.« 

این جمله را باید در کنار کلیت سخنرانی ایشان 
مورد بررسی و تحلیل قرارداد، گذاره ای که از سوی 
قرار  مورداشاره  به کرات  سخنرانی  این  در  ایشان 
گرفت توجه به طرح و نقشه دشمن و در کنار آن 

توجه به دشمن درونی بود.
شورای  مجلس  از  دولت ها،  از  همواره  من   «
اسالمی و از قوه قضاییه حمایت کرده و می کنم 
اما باید دید دشمن به دنبال چیست و او را در 

رسیدن به اهدافش ناکام گذاشت.«
درگیر  آن  قوای  سران  که  کشوری  شک  بدون 
اختالفات و بازی های سیاسی شده و جامعه نیز 
دوقطبی  فضای  سمت  به  اختالفات  این  براثر 
نظام  کارگزاران  و  مردم  و  کرده  حرکت  کاذب 
درگیر  کشور  اصلی  معضالت  بر  تمرکز  به جای 
قادر  موضوعات حاشیه ای شوند، آن کشور دیگر 
به پیشرفت نخواهد بود. دشمن می داند در صورت 
این  اسالمی در  به رشد جمهوری  رو  روند  ادامه 
سال ها و در صورت ایجاد همدلی و هم زبانی در 
بین مردم و مسئولین برای پیشرفت، ایران تبدیل 
به یک ابرقدرت نه تنها در منطقه بلکه در جهان 
مطلوب  که  نیست  امر چیزی  این  و  خواهد شد 
خوی استکباری دشمنان جمهوری اسالمی باشد 
به همین دلیل از هر فرصتی برای ضربه زدن به 
جمهوری اسالمی و کند کردن روند پیشرفت ایران 
اسالمی استفاده خواهند کرد و یکی از راه های این 
و  مسئولین  بین  اختالف  آتش  در  دمیدن  کار 
ایجاد فضای دوقطبی است.  اختالفات بین سران 
موردنیاز  به راحتی خوراک  آن  علنی شدن  و  قوا 
رسانه های دشمن که به دنبال تفرقه افکنی هستند 
را فراهم می کند تا با استفاده از آن بر افکار عمومی 
دلسرد  اسالمی  به نظام  نسبت  را  مردم  و  بتازند 
اقتصادی  عدیده  مشکالت  با  که  مردمی  کنند. 
همچنین  و  هستند  دست به گریبان  معیشتی  و 
به گوششان اخبار سوءاستفاده  و فساد های مالی 
برای  تالش  به جای  را  مسئولین  وقتی  می رسد، 
خدمت رسانی و مقابله با فساد در حال مشاجرات 
سیاسی ببینند کم کم اعتماد خود به نظام اسالمی 

را از دست خواهند داد.
رهبر معظم انقالب با اشاره به لزوم دشمن شناسی 
عناصر  »اگر  می فرمایند:  ملی  اقتدار  اهمیت  و 
اقتدار ملی را بشناسیم و تقویت کنیم و نسبت به 
اهداف و روش های دشمن نیز آگاهی پیدا کنیم، 
می توانیم در مقابل طراحی های او برنامه ریزی و 
را نشناسیم و  این عناصر  اگر  اما  مقاومت کنیم 
دشمن،  به  است  ممکن  باشیم،  نداشته  بصیرت 
و  دوست  دشمن،  به جای  و  بکنیم  هم  کمک 

جبهه خودی را هدف قرار دهیم.«
در کنار آسیب های داخلی علنی شدن اختالفات 
بین المللی جمهوری  وجهه  آن  رسانه ای شدن  و 
اسالمی ایران را که به عنوان الگوی نظام اسالمی 
در سطح جهان مطرح شده، خدشه دار خواهد کرد.

پس برای رسیدن به پیشرفت و شتاب دادن به این 
امر و حل مشکالت باید از اختالف بین قوا پرهیز 
شود و مشکالت مابین قوا تا حد ممکن در عرصه 
عمومی مطرح نگردد تا در سایه همدلی، رشد و 

پیشرفت مدنظر مقام معظم رهبری رخ بدهد.
نظام  اهداف  برشمردن  با  رهبری  معظم  مقام 
جمهوری اسالمی تأکید کردند: »امروز مهم ترین 
قوی«،  امنیتی  »دستگاه  داشتِن  کشور،  اهداف 
»حرکت  مردمی«،  و  مقتدر  نظامی  »دستگاه 
به  آگاه  نام بسیج«، »روحانیت  به  عظیم مردمی 
مقتدِر  قضاییه  »قوه  درصحنه«،  حاضر  و  زمان 
کامل«، و »دولت برنامه ریز دقیق و شجاع« است 
زیرا با تأمین این اهداف، حرکت ملت ایران موفق 
خواهد شد و باید هرکدام از این عناصر که موجود 

نیستند، تأمین، و عناصر موجود، حفظ شوند.
دشمن  کنار  در  ما  که  نکته  این  ذکر  با  ایشان 
این  مظاهر  داریم  هم  درونی  دشمن  خارجی، 
بی حالی،  ناامیدی،  »بی انگیزگی،  را  دشمن 
رفتارهای  غلط،  سیاست های  تنبلی،  بی نشاطی، 

بد، اختالفات گوناگون، و تنگ نظری« دانستند.
 تأمین اهداف مدنظر مقام معظم رهبری ممکن 
نخواهد بود مگر با همدلی و هم زبانی مابین قوا، 
و  اختالفات  از  پرهیز  درونی،  دشمن  شناخت 
بر  تمرکز  و  دوقطبی  ایجاد  و  حاشیه ای  مسائل 
مشکالت اصلی امروز جامعه ایران که چیزی جز 
مشکالت معیشتی و اقتصادی نیست، قوه مجریه 
مشکالت  به  خود  کردن  درگیر  به جای  باید 
رفع  راه  در  دقیق«  »برنامه ریزی  با  حاشیه ای 
قوه  همچنین  و  بردارد  گام  اقتصادی  مشکالت 
قضائیه را در برخورد با مفاسد اقتصادی همراهی 
پیشرفت  همراهی  این  سایه  در  تا  کند  یاری  و 

مدنظر مقام معظم رهبری تحقق پیدا کند.
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نقاط قوت بالقوه و 
ضعف های روشن برجام

فراوانـی  بحث هـای  گذشـته  یـک  سـال  در 
برجـام مطـرح شـده و  در مـورد مذاکـرات و 
نقدهای متعددی از سـوی مخالفـان و موافقان 
برجـام شـنیده ایم؛ موافقـان و مخالفـان برجام، 
لقب  هـای تحقیرآمیـزی هـم در مـورد هـم بـه 
منصفـی  انسـان  هـر  قطعـا  امـا  گرفتنـد،  کار 
می پذیـرد کـه برجام نقـاط قوت بالقـوه متعدد 
سـیدمحمد  دارد.  نیـز  روشـنی  ضعف هـای  و 

ی ند مر
بگوییـم  برجـام  ضعف هـای  از  بخواهیـم  اگـر 
مخالفـان، تمـام اشـکاالت را بخوبـی نوشـته اند 
بگوییـم  برجـام  مزایـای  از  بخواهیـم  اگـر  و 
مطمئنـا موافقـان هـم این مسـائل را بـه کرات 
و بارهـا عنـوان کرده اند، اما از دیـدگاه نگارنده، 
آنچـه امـروز از همـه موضوعـات مهم تـر اسـت 
ایـن اسـت کـه در یـک  سـال گذشـته جـدای 
از محتـوای متـن توافـق، مشـخص شـد دولت 
و  اسـت  اعتمـاد  غیرقابـل  دولتـی  آمریـکا 
حکومتـی اسـت کـه بسـیار راحت عهدشـکنی 
می کنـد. از روزی کـه در مـورد برجـام توافـق 
شـد، آمریـکا بـه کـرات اصـل و روح توافـق را 
نقـض کـرد. از جملـه قانـون محدودیت سـازی 
صـدور ویـزا و آیسـا، همچنیـن اضافـه شـدن 
اشـخاص، موسسـات و شـرکت ها بـه فهرسـت 
از همـه  و شـاید  بـود  برجـام  نقـض  تحریـم، 
مهم تـر فشـار آمریـکا بـرای ممانعـت از ورود 
همـکاری  بـرای  جهانـی  بـزرگ  بانک هـای 
و تبـادالت بانکـی بـا ایـران را بتـوان در ایـن 

زمینـه ذکـر کـرد.
بـا این اقـدام آمریـکا، عمـال مهم ترین مشـکل 
البتـه  پابرجـا مانـد،  از تحریم هـا  ایـران پـس 
بـا  رسـمی  شـکل  بـه  آمریکایی هـا  این کـه 
مبـادالت بانکـی میـان ایران و سـایر کشـورها 
مخالفـت نمی کننـد و پشـت پـرده بانک هـا را 
تهدیـد می کننـد نشـان دهنده ایـن اسـت کـه 
آمریـکا و شـخص اوبامـا بـه هیـچ وجـه قابـل 
اعتمـاد نیسـتند. البتـه حوادث سـال های اخیر 
یعنـی کمـک آمریـکا بـه عربسـتان در تجـاوز 
و  سـوریه  در  افراط گرایـی  رشـد  و  یمـن  بـه 
دیگـر فجایـع منطقـه بایـد همـه مـا را نسـبت 
بـه واقعیـت دولتمـردان آمریـکا هوشـیار کرده 
مـردم  بـرای  شـده  کسـب  تجربیـات  باشـد. 
کلیـدی  بخش هـای  نشـدن  اجـرا  از  ایـران 
توافـق از سـوی آمریـکا نیـز می توانـد بسـیار 

ارزشـمند باشـد، چراکـه بـار دیگـر ایـن اصـل 
را بـه مـا گوشـزد می کنـد کـه جـز بـا اتـکا به 
مشـکالت  نمی توانیـم  داخلـی  ظرفیت هـای 
اقتصـادی کشـور را برطـرف کنیـم. تکیـه بـر 
باشـد  آمریـکا  آن  طـرف  یـک  کـه  توافقاتـی 
کـرد،  خواهـد  بیشـتر  را  مـا  مشـکالت  فقـط 
بـر  کننـد  حـس  اگـر  آمریکایی هـا  چراکـه  
توافقـی تکیـه کرده ایـم همـان توافـق را علیـه 
مـا اسـتفاده خواهنـد کـرد. بـا این کـه برجـام 
تاکنـون دسـتاوردهای بـزرگ اقتصـادی بـرای 
کشـور نداشـته اسـت، ولی شـاید بتـوان گفت 
یـک دسـتاورد بـزرگ سیاسـی داشـته اسـت. 
بـه دلیـل این کـه بعـد از توافـق، دیگـر اخبـار 
هسـته ای ایـران کمـی بـه حاشـیه رانـده شـد 
و نقـش افراط گرایـی در افـکار عمومـی جهـان 
پررنگ تـر شـد، حتـی کشـورهای غربـی کـه 
حامیـان گروه هـای تکفیـری بودنـد نیز شـروع 
بـه انتقـاد از ایـن طـرز تفکـر کردنـد، چراکـه 
بتدریـج کشـورهای خودشـان نیـز در معـرض 
خطر تروریسـم و مشـکالت ناشی از پناهجویان 
)کـه همـه ایـن مشـکالت نتیجه سیاسـت های 
خودشـان بـود( قـرار گرفت و از طرفی شـرایط 
جدیـد بـه وجـود آمـده اجـازه داد تـا برخـی 
کشـورها در مبـارزه بـا جریان هـای تکفیـری، 

همگرایـی بیشـتری بـا ایـران پیـدا کننـد.
در  عربـی  متحـدان  و  ایـران  پیروزی هـای 
منطقـه از جملـه سـوریه، عـراق، یمـن و لبنان 
نشـان می دهـد با وجود مشـکالت پیـش آمده 
و فشـارهای آمریـکا، کشـور مـا ایـن ظرفیت را 
دارد تـا بـر افراط گرایـان مورد حمایـت غرب و 

حـکام مرتجـع، غلبـه کند.
روی  بـه  توجـه  بـا  برجـام  آینـده  پیش بینـی 
کار آمـدن ترامپ بسـیار دشـوار اسـت، چراکه 
رئیس جمهـور منتخـب آمریـکا تاکنـون موضع 
از  و  نکـرده  اتخـاذ  برجـام  شـفافی در زمینـه 
سـر  بـر  حاکمیـت  درون  تنش هـای  طرفـی 
بسـیار  منتخـب  رئیس جهـور  سیاسـت های 
قـرن  دوم  نیمـه  از  گفـت  می تـوان  باالسـت. 
۱۹ تـا امـروز چنیـن تنشـی درون حاکمیـت 
آمریـکا و در سـطح اجتماعی این کشـور وجود 
نداشـته اسـت، اوضاع پرتنش اسـت و مشخص 
تغییـرات  اجـازه  حاکمیـت  بدنـه  نیسـت 
مـورد  در  را  ترامـپ  سیاسـت های  احتمالـی 
منطقـه، ایـران و حتـی روسـیه و چیـن بدهد. 
بـر  اسـت  دیگـری  دلیـل  نیـز  ایـن  بنابرایـن 
این کـه سیاسـتگذاران کشـورمان و مسـئوالن 
مـا نبایـد بـه برجـام تکیـه کننـد، زیـرا آینـده 
برجـام مبهـم اسـت و تکیـه بـه ایـن توافـق، 

مـی آورد.  وجـود  بـه  آسـیب پذیری 

ایران  مقتدر  سیاسی  نظام  پذیرش 
غرب  مهم  بسیار  منطقه  در  اسامی 
آسیا با منافع دولت استکباری آمریکا 
سازگاری  و  سنخیت  عنوان  هیچ  به 
راه  نقشه  در  ضدیت،   این  و  نداشته 
ظالمانه این کشور در جهان ریشه دارد.

 
 محمدصادق کوشکی

پرونده آمریکایی ها در قبال ایران اسالمی، همواره 
مملو از دشمنی و کینه نسبت به انقالب و مردم 
برجام  در  کارشکنی  تا  انقالب  پیروزی  از  و  بوده 
ادامه داشته است اما وقتی از دیپلماسی آمریکا علیه 
ایران سخن به میان می آید و راهبردهای خصمانه 
این کشور در برابر نظام اسالمی مورد بررسی قرار 
می گیرد، بی شک، مخالفت کاخ سفید با »استقالل، 
آزادی و جمهوری اسالمی« به عنوان اولین موضوع 
مطرح خواهد شد. در اسناد راهبردی سیاستمداران 
جمهوری  که  است  شده  عنوان  بارها  آمریکایی، 
اسالمی به دلیل تعارض با منافع و اهداف این کشور، 
در زمره اصلی ترین تهدیدات آمریکا قرار دارد و از 
این رو،  مقابله و خصومت با ایران، با تغییر دولت ها 
یا  دموکرات  جمهور  رؤسای  آمدن  کار  روی   و 

جمهوری خواه،  دستخوش تغییر و تحول نمی شود.

انقالب  گفتمان  و  اندیشه  ورود  دیگر،  بیان  به 
اسالمی به عرصه نظام بین الملل با شعار استقالل 
و آزادی خواهی، هماورد بزرگی را میان نظام سلطه 
و جمهوری اسالمی در حوزه جهان بینی و سیاست 
پدید آورد و اقتدار نظام اسالمی به دلیل ماهیت 
استکباری آمریکا،  به شدت مورد هجمه قرار گرفت.  
با  اسالمی  انقالب  اصلی  درگیری  و  چالش  اساساً 
نظام لیبرال آمریکا به دلیل وجود همین »روحیه  
استکباری« و امتناع از پذیرش یک کشور مستقل 
و خارج از نظام سلطه در دولتمردان آمریکایی بوده 
و چون این رویه  استکباری تغییری نکرده، الجرم 

درگیری و مبارزه نیز ادامه یافته است.
ایران  این اساس، پذیرش نظام سیاسی مقتدر  بر 
اسالمی در منطقه بسیار مهم غرب آسیا با منافع 
سنخیت  عنوان  هیچ  به  آمریکا  استکباری  دولت 
راه  نقشه  در  ضدیت،   این  و  نداشته  سازگاری  و 
ظالمانه این کشور در جهان ریشه دارد و نکته حائز 
اهمیت اینکه فقدان فهم درست و اصولی از علت 
این دشمنی، زمینه ساز اعوجاج، بدفهمی و عملکرد 
نادرست در تحوالت گوناگون سیاسی و بین المللی 
و ... می شود؛ در همین راستا، تمرکز بر این موضوع 
و درک درست آن - به خصوص پس از بدعهدی ها 
و دشمنی های فاحش آمریکا در جریان گفتگوها و 

توافق هسته ای- از اهمیت وافری برخوردار است.

از سوی دیگر، »دشمن شناسی« برای نظام انقالبی 
ایران که بر اندیشه های مترقی دین اسالم مبتنی 
تحقق  که  است  غیرقابل اجتناب  ضرورتی  است، 
شعارهای آرمانی نظام اسالمی را تضمین می کند؛ 
تقابل  ایجاد  برای  اقدامی  هیچ  از  که  دشمنی 
فروگذار نمی کند و زمانی که مجبور به مذاکره و 
تعهد دادن باشد، به راحتی و با وقاحت، تعهدات 
آمریکا  تاریخ  می گذارد.  پا  زیر  را  وعده هایش  و 
به  سرمایه داری  اردوگاه  رهبران  می دهد  نشان 
و  نبوده اند  پایبند  پیمان های خود  به  عنوان  هیچ 
حتی اندیشمندان و کارشناسان این کشور نیز به 
این خصوصیت سردمدارانشان معترفند. »استیون 
لندمن«، کارشناس تاریخ و سیاست خارجی آمریکا 
بر این حقیقت اعتراف کرده و می گوید: »در تاریخ 
آمریکا حتی یک توافق وجود ندارد که این کشور 
پای آن را امضا کرده و سپس به آن پایبند باقی مانده 
باشد.« تجربه برجام و کارشکنی و بدعهدی شیطان 
بزرگ نیز بیش از گذشته این واقعیت بی پرده را 
آشکار کرده، لذا این تصور که کدخدا به توافق هایی 
که امضا کرده پایبند خواهد ماند - با این استدالل 
در  سنگینی  هزینه  آمریکا  برای  عهدشکنی  که 
و  توهم  یک  از  بیش   چیزی  داشت-  خواهد  پی 
خیال پردازی خام و بدون پشتوانه علمی، عقلی و 
تاریخی نیست.امروز در سایه تجربه تلخ و پر هزینه 
کارشکنی  و  بدعهدی  و  بزرگ  شیطان  با  مذاکره 
آمریکا در برجام، خوشبختانه نسبت به توطئه های 
این کشور از جمله نفوذ، ایجاد دوقطبی های کاذب، 
براندازی  برای  نظام  ظرفیت های  از  استفاده  سوء 

میان  در  دقیق تری  و شناخت  آگاهی  استحاله،  و 
بی تردید،  و  شکل گرفته  کشور  بصیر  مردم  آحاد 
دولتمردان  اعتراف  به  برجام  دستاورد  بزرگ ترین 
کاخ سفید، »افزایش کمی و کیفی بغض و کینه 
مردم ایران نسبت به سردمداران آمریکایی به عنوان 
شیطان و نماد استکبار« بوده است. در این میان 
دلسوزان  و  مردم  نگرانی  موجب  که  موضوعی  اما 
برخی  متأسفانه  که  است  این  شده،  موجب  را 
جمهوری  نظام  انقالبی  اصولی  مشی  برخالف 
در  اساسی،  قانون  صریح  نص  برخالف  و  اسالمی 
»دشمن شناسی«  دستاورد  به  زدن  لطمه  مسیر 
برجام و تشکیک و تخریب باورهای ضدآمریکایی 
انگاره  و ضداستکباری حرکت کرده و در تالشند 
غلط برجام های دیگر و »ضرورت مذاکره همه جانبه 
و تعامل با آمریکا به منظور رفع همه تحریم ها در 
سطح داخلی و خارجی« را به یک مطالبه عمومی 
و ملی تبدیل کنند.در حقیقت این افراد و گروه ها- 
عمداً یا سهواً - با وارونه جلوه دادن حقایق در مورد 
کم شدن دشمنی غرب و رفع تحریم ها درصددند 
تا سازش با آمریکا را تئوریزه کنند، کشور را بر سر 
دو راهی »ارزش ها« و »معیشت« قرار داده و با این 
با مهندسی ظالمانه  را در همسویی  رفاه  مغالطه، 
نظام سلطه و انقالبی بودن را در نقطه مقابل رفاه 
و فراخی معیشت معرفی کنند. این عده به جای 
اینکه گریبان آمریکا و متحدانش را در بدعهدی ها و 
دشمنی ها بگیرند، برای توجیه رفتار منافقانه آمریکا، 
مجموعه های  و  نهادها  میان  در  مقصر  دنبال  به 
با کدخدا در همه  و عدم مذاکره  انقالبی هستند 
زمینه ها را علت العلل لغو تحریم ها معرفی می نمایند 
که اگر این شیوه را به منزله سرسپردگی به غرب 
و آمریکا و پشت و پا زدن به چشم اندازهای بلند 
انقالب تلقی نکنیم، بی  تردید و در خوش بینانه ترین 
حالت، نشانه ضعف ایمان آنان به وعده های الهی و 
باور نداشتن قدرت و نفوذ معنوی ایران است.همه 
حقایق ذکر شده، باید هر انسان فهیم و عاقلی را به 
این درک برساند که مفروض قرار دادن مذاکره با 
آمریکا به منظور حل مشکالت، افزون بر هزینه های 
زمینه  می کند،   تحمیل   کشور  بر  که  فراوانی 
امتیازگیری و تحقق خواسته های نامشروع شیطان 
را به هدف  آنان  به وجود می آورد و  نیز  را  بزرگ 
خام تغییر نظام، گام به گام نزدیک تر خواهد نمود. 
الریجانی،  آملی  آیت الل  که  همان گونه  بنابراین، 
ریاست محترم قوه قضائیه در جلسه اخیر مسئوالن 
قضایی تصریح کردند، هیچ راهی جز خارج کردن 
آمریکا از دستور کار سیاست خارجی کشورمان و 
»طراحی مهندسی دیپلماسی منهای آمریکا«  برای 
به  عمل  جامه  پوشاندن  و  کشور  انقالب،  اعتالی 
شعار اصیل »استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی« 

متصور نیست.

مهندسی دیپلماسی منهای آمریکا

سیاسی داخلی
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برجسته ترین  انتخابات،  این  در  که  دیدید 
آمدند همان  شخصّیت های سیاسی همان کشور 
چیزهایی را که ما می گفتیم، بیشتر یا دو برابر و یا 
چند برابرش را گفتند. این رئیس جمهوری که در 
آمریکا انتخاب شده است، میگوید اگر آن پولی که 
در این چند سال ما آمریکایی ها خرِج جنگ کردیم، 
می خواستیم در داخل آمریکا مصرف کنیم، دو بار 
می توانستیم آمریکا را بسازیم و این همه جاّده ی 
خراب،  سّد  این همه  خراب،  پل  این همه  خراب، 
آمریکا  در  فقیر  این همه  خراب،  شهِر  این همه 
نداشتیم. آن کسانی که مجذوب آن نقطه ی خیالی 
هستند، اینها را حاضرند بفهمند؟ این خرابی ها در 
آن کشور وجود دارد و پول آن کشور صرف کارهای 
غیرشرافتمندانه میشود؛ ]آیا[ این جنگهایی که او 
کردیم  خرجش  دالر  تریلیون  چند  ما   میگوید 
-میگوید چند هزار میلیارد دالر خرج کردیم- اینها 
جنگهای شرافتمندانه ای بوده؟ جنگ هم دو جور 
که  است  شرافتمندانه  جنگ  جنگ،  یک  است؛ 
انسان به قوانین انسانی احترام میگذارد. خب یک 
دشمنی به انسان حمله کرده، انسان در مقابل او 
شرافتمندانه  جنگ،  این  بجنگد؛  است  مجبور 
است؛ اّما آن جنگی که آمریکا در این چند سال 
در این منطقه به راه انداخت، جنگ شرافتمندانه 
نبود. خانه های مردم را خراب کردند، چندین ده 
هزار غیرنظامی را کشتند، زنها را کشتند، بّچه ها 
را کشتند، بمب ریختند، مجلس عزا را و مجلس 
چند  زیرساخت های  کردند،  بمباران  را  عروسی 
سر  بر  اینها  ببینید  شما  کردند.  خراب  را  کشور 
لیبی و بر سر سوریه و بر سر عراق و بر سر یمن 
و بر سر افغانستان چه آوردند! این چند تریلیون، 
خرج این  چیزها شده. اینها حرفهایی است که ما 
همیشه میگفتیم. بصیرت این است که شما بدانید 

پنج نکته ای که ترامپ 
باید در مورد ایران بداند

سیاست  پیشین  معاون  موسویان  حسین 
ملی  امنیت  عالی  دبیرخانه شورای  خارجی 
دانشگاه  فعلی  ارشد  وپژوهشگر  واستاد 
روزنامه  در  ای  مقاله  در  آمریکا  پرینستون 
هافینتگتون پست با عنوان پنج نکته ای که 
رئیس جمهوری منتخب آمریکا باید درمورد 
بداند، نوشت:مواضع ترامپ وبسیاری  ایران 
ازکاندیداها درمناظرات انتخاباتی،درحقیقت 
از دیدگاههای آیت اهلل خامنه  بخش مهمی 
ای را تایید کرد.اما آیا این اشتراک دیدگاه 
اصاح  با  ترامپ  که  شد  خواهد  موجب 
سیاستهای گذشته، بن بست روابط 38 ساله 
آمریکا را شکسته ومیراث فراموش ناشدنی 
درتاریخ دیپلماسی قرن معاصر بجای گذارد؟

 وی افزود: با وجودی که انتخاب ترامپ، یک شوک 
واقعیت  این  با  ناچارا  جهان  منتهی  بود  جهانی 
کشورهای  عموم  برای  چون  آمد  کنارخواهد 
جهان، رابطه با آمریکا از اهمیت کلیدی برخوردار 
که خصمانه  باشد  استثناء  تنها  ایران  است.شاید 

ترین روابط تاریخ معاصر رابا آمریکا را دارد.
این است  نکته جالب  این نوشته آمده است:  در 
انتخاباتی  مناظرات  مورد  در  ایران  رهبرعالی  که 
کرد، چون  بینی  پیش  را  ترامپ  پیروزی  آمریکا 
با  صادقانه  را  آمریکا  واقعیات  او  که  بود  معتقد 
مردم آمریکا در میان گذاشت. آیت الل خامنه ای 
فاسد  آمریکا  معتقد است که سیستم حاکمیتی 
است، خالق گروههای تروریستی همچون داعش 

با چه کسی طرفید، بدانید که او درباره ی شما چه 
فکری دارد، بدانید که اگر چشم خودتان را بستید 
و فکر نکردید، ضربه خواهید خورد؛ این بصیرت 
غیرسیاسی  و  سیاسی  نخبگان  از  ما  توّقع  است. 
کشور این است که این بصیرت را داشته باشند. 
تعّجب  دارند؛  را  بصیرت  این  خوشبختانه  مردم 
است! مردم معمولی و توده های مردم این بصیرت 
سیاسی را دارند ]اّما[ بعضی از نخبگان ما با تکیه بر 

توّهماتی که دارند، این بصیرت را ندارند.
البّته حاال بنده هیچ قضاوتی در مورد این انتخاباتی 
آمریکا،  ندارم.  است  گرفته  انجام  آمریکا  در  که 
آمریکا است؛ این حزب یا آن حزب، هر کدامشان 
سِر کار آمدند، خیری به ما نرساندند، شر رساندند. 
یکی تحریم کرد، یکی هواپیما زد، یکی به سّکوی 
کمک  ما  دشمنهای  به  یکی  کرد،  حمله  نفتی 
کرد. ما نگرانی هم نداریم؛ ما به توفیق الهی برای 
مواجهه ی با هر حادثه ی محتمل آماده ایم. در دنیا 
عّده ای عزا گرفته اند که چرا انتخابات در آن کشور 
این جوری شد؛ یک عّده ای ]هم[ در دنیا خوشحال 
شدند و شادی کردند. ما نه، ما نه عزا میگیریم، نه 
شادی میکنیم؛ برای ما فرقی ندارد. ما فکر میکنیم 
که چگونه باید کشور را از مشکالت احتمالی عبور 

داد؛ ملّت باید به این فکر کند.
جمهوری[  ]ریاست  نامزد  دو  مناظره ی  این   
آمریکا را دیدید؟ حقایقی که اینها بر زبان راندند 
دیدید؟ شنیدید؟ اینها آمریکا را افشا کردند. چند 
باور  بعضی  و  میگفتیم  ما  که  را  چیزهایی  برابر 
اینها  خود  کنند،  باور  نمیخواستند  و  نمیکردند 
گفتند. و جالب این است که آن که صریح تر گفت، 
بیشتر مورد توّجه مردم قرار گرفت. آن مرد چون 
واضح تر گفت، صریح تر گفت، مردم آمریکا بیشتر به 
او توّجه کردند. طرف مقابل گفت این پوپولیستی 

برای  عوام گرایانه؟  چرا  عوام گرایانه،  میکند؛  کار 
میکردند،  نگاه  مردم  را  حرفهایش  اینکه  خاطر 
میدیدند درست است؛ در واقعّیات زندگی خودشان 
کشور  آن  در  انسانی  ارزشهای  میدیدند.  را  آن 
نژادی  تبعیض  است؛  لگدمال شده  و  نابودشده 
مرد  آن  این  از  قبل  روز  دارد. همین چند  وجود 
در تبلیغات انتخاباتی اش ایستاد و گفت شما اگر 
رنگین پوست هستید، اگر سیاه پوست و سرخ پوست 
و  شیکاگو  و  نیویورک  خیابانهای  در  هستید، 
واشنگتن و کالیفرنیا و غیرذلک وقتی راه میروید، 
نمیتوانید مطمئن باشید که تا چند دقیقه ی دیگر 
زنده اید. شما ببینید! این حرف را کسی دارد میزند 
که انتظار دارد چند روز دیگر برود در کاخ سفید، 
بنشیند آمریکا را اداره کند. نژادپرستی آمریکا یعنی 

این.
 فقر آمریکایی ها را ]هم گفت[. گفت 44 میلیون 
هم  دیگران  و  گفت  او  گرسنه اند.  آمریکا  در  نفر 
گفتند که کمتر از یک درصد مردم آمریکا مالک 
نود درصد ثروت آمریکا هستند. ارزشهای انسانی 
اختالف،  تبعیض،  است؛  شده  لگدمال  آنجا  در 

نژادپرستی، لگدمال کردن حقوق بشر.
لحاظ  از  بحرانند،  در  اقتصادی  لحاظ  از  آنها   
سیاسی در بحرانند، از لحاظ بین المللی در بحرانند، 
از لحاظ اخالقی در بحرانند. از لحاظ اخالقی -چه 
در زمینه ی مسائل مربوط به اخالق جنسی، چه 
]براساس[  مالی-  مفاسد  به  مربوط  ]مسائل[ 
مطبوعات  در  میگویند،  خودشان  که  حرفهایی 
خودشان  که  حرفهایی  میشود،  منتشر  خودشان 
میزنند -البّته این خیلی کمتر از واقعّیت است- و 
آنچه حاال این دو نامزد محترم ریاست جمهوری شان 
که یکی از اینها باالخره چندروز دیگر خواهد رفت 
در کاخ سفید و رئیس جمهورِ آنجا خواهد شد، البد 
اّما  بدند،  باهم  دوتایی  نمیزند؛  بی حساب  حرف 
دست به دست هم داده اند برای افشاگری آمریکا و 
برای نابود کردن آبروی آمریکا و موّفق هم شده اند.

   آفت بزرگ دنیای قدرتمنِد امروز این است که 
آنجایی که قدرت هست، ایمان نیست. شما نگاه 
کنید این وضع انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
را؛ به دو نفر رسیده اند، شما نگاه کنید مناظرات 
اینها را، ببینید با هم چه کار دارند میکنند، به هم 
چه میگویند! یکی از این دو نفر هم رئیس جمهور 
بزرگ،  کشور  یک  در  کجا؟  در  شد؛  خواهد 
پُرجمعّیت، ثروتمند و قلّه ی دانش بشری. یکی از 
همین دو نفری که هستند، رئیس جمهور این کشور 
اختیارش،  در  اتمی  سالح  بیشترین  شد؛  خواهد 
بزرگ ترین  اختیارش،  در  عالم  ثروت  بیشترین 
رسانه های دنیا در مشتش. رئیسش یکی از این دو 
نفری اند که شما می بینید چه هستند و که هستند. 
به خاطِر  این  است،  معنویّت  نبودن  به خاطر  این 

نبودن ایمان است.
با  همراه  مردم ساالرِی  یک  آمدیم  ما  اینکه   
دین، همراه با معنویّت به وجود آوردیم، به معنای 
واقعی کلمه مردم ساالری است؛ در جاهای دیگر، 
در  است.  حزب ساالری  واقع  در  مردم ساالری 
غرب حزب هم به معنای یک مجموعه و شبکه ی 
در  نه  آمریکا،  در  نه  نیست؛  مردم  در  منتشره 
انگلیس، نه در جاهای دیگر. این را توّجه داشته 
باشید. در کشورهای غربی حزب یک کلوپ است؛ 
که  است  باشگاه  یک  است،  سیاسی  کلوپ  یک 
یک مجموعه ای از نخبگان آنجا جمع میشوند با 
اینهایی،  مانند  با  سرمایه دارهایی،  با  شعارهایی، 
انتخابات جذب  در  تبلیغات،  با  را  مردم  میتوانند 
کنند؛ مردم ساالری به معنای واقعی نیست، اینجا 
-در کشور ما- مردم ساالری به معنای واقعی کلمه 
است، درعین حال با دین و با اسالم همراه است. 
خب، اینها احساس هویّت میدهد، اگر چنانچه این 
احساس هویّت در جوان به وجود آمد، واگرایی به 

وجود نمی آید.
 کمپانی های فیلم ساز اروپایی دادشان بلند است 
از تسلّط هالیوود؛ سلطه ی فرهنگی. فرانسه که دیگر 
جمهوری اسالمی نیست. سیاست آمریکا این است. 
این حرف را بارها هم گفته اند، دائم هم میگویند، 
جمهوری  ریاست  نامزدهای  همین  هم  االن 
آمریکا، این دو نفر،)۱۵( با هم مسابقه گذاشته اند 
سر اینکه بگویند آمریکا آقای جهان است، َسرور 
جهان است، همه کاره ی جهان است. قبل از اینها 
بود،  رفته  بین  از  پدر، آن وقتی که شوروی  بوِش 
روی همان غرور و این حرفها گفت ما امروز قدرت 
با ما  را  باید خودشان  منحصربه فرد دنیا هستیم، 
تعیین  باید  ما  را  جهانی  نظم  کنند[،  ]هماهنگ 
بکنیم؛ ببینید، سیاست این است. خب، این دشمن 

است دیگر، با این چه جور میشود کنار آمد؟
 ما البّته برجام را ابتدائاً نقض نخواهیم کرد؛ این 
را همه بدانند! ما نقض نمیکنیم برجام را لکن اگر 
این  همین طور  حاال  که  کند  نقض  مقابل  طرف 
کسانی که نامزد ریاست جمهوری آمریکایند، مدام 
دارند تهدید میکنند که ما می آییم پاره میکنیم، 
نقض میکنیم، اینها اگر پاره کردند، ما آتش میزنیم.

 انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم چند ماه 
دیگر -هفت هشت ماه دیگر- شروع خواهد شد 
عوض  آمریکا  فعلی  دولت  این  دیگر  ماه  نُه  تا  و 
این  ندارد که  خواهد شد و هیچ تضمینی وجود 
دولتی که بعداً به وجود خواهد آمد، همین تعّهدات 
اندکی را هم که این دولت ]فعلی[ کرده است عمل 
بکند. االن نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا در 
سخنرانی های انتخاباتی شان مسابقه گذاشته اند در 
دیگر؛  است  دشمنی  این  خب  ایران؛  به  بدگویی 
دشمنی که شاخ ودم ندارد. وقتی میگوییم آمریکا 

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نگاه رهبر انقالب

و القاعده است، حمالت نظامی اش به کشورهای 
منطقه موجب بی ثباتی های جاری منطقه شده 
و لذا مذاکره با چنین کشوری بی خاصیت ورابطه 

دیپلماتیک نیز مضر است.
ریاست  و  رهبری  حال  درعین  داد:  ادامه  وی 
جمهوری ایران با نتیجه انتخابات آمریکا خونسرد 
نتیجه  که  داشت  اظهار  روحانی  کردند.  برخورد 
ایران نداشته و  تاثیری بر سیاست  انتخابات  این 
ایران به برجام پایبند خواهد ماند.آیت الل خامنه 
ایران  که  فرمودند  هم  رهبری  معظم  مقام  ای، 
اما  انتخابات آمریکا قضاوت نخواهد کرد  درمورد 

برای هر حادثه آمادگی دارد.
ممکن  ترامپ  دیگر  ازطرف  موسویان؛  نوشته  به 
است خصومتهای گذشته را افزایش و با معکوس 
اوباما-کری،  تعاملی  سیاستهای  روند  کردن 
عیار  تمام  تقابل  سمت  به  را  تهران  و  واشنگتن 
بکشاند. مخالفین برجام در آمریکا بدنبال اعمال 
ایران  تا  ای هستند  غیرهسته  تحریمهای جدید 
یکصد  کنند.  هدایت  برجام  نقض  مسیر  به  را 
معرفی  با  را  خود  کار  آمریکا  کنگره  پانزدهمین 
چند تحریم جدید ازجمله تحریم موشکی ایران 
آمریکا  و  ایران  روابط  اینکه  است.  کرده  آغاز 
کدامیک از دومسیر را طی خواهد کرد باید منتظر 
ماند اما چند نکته مهمی که ترامپ باید در مورد 

ایران بداند.
۱- نقش آمریکا در تخریب روند دموکراسی در 

ایران.
آمریکا قاتل دمکراسی درایران بوده است. آمریکا 
با کودتای ۱۹۵۳ علیه محمد مصدق،  وانگلیس 
ایران،  مردم  ومحبوب  منتخب  وزیر  نخست 
جنبش دموکراسی را درایران خفه و دیکتاتوری 
احیاء کردند. انقالب اسالمی ایران، واکنش ملت 
ایران به ۲۵ سال دیکتاتوری شاه و سلطه آمریکا 

بود.
نتیجه  ایران  در  آمریکا  رژیم  تغییر  سیاست   -۲

معکوس داد.
بعد ازانقالب اسالمی، آمریکاهمه اقدامات خصمانه 
ممکن برای تغییر رژیم در ایران را آزموده است: 
از صدام  ایران، حمایت  از تجاوز صدام به خاک 
به  منجر  که  شیمیایی  سالحهای  دربکارگیری 
ایرانی  هزار  یکصد  زخمی شدن حدود  و  کشته 
ایران،  نفتی  تاسیسات  به  نظامی  حمله  شد، 
ایران  ای  هسته  تاسیسات  علیه  سایبری  جنگ 
یکجانبه،  تحریمهای  ترین  کشنده  تحمیل  تا  و 
نیز  ایران  ایران.  علیه  المللی  بین  و  چندجانبه 
با  متقابال همه ظرفیت و نفوذ خود برای مقابله 
باثبات و  ایران امروز  آمریکا را بکارگرفت. نهایتا 
مقتدرترازگذشته و متحدین آمریکا علیرغم شش 
دهه حمایت تمام عیار واشینگتن، یا سقوط کرده 

اند و یا آسیب پذیرتر از همیشه هستند.
اشاعه  عدم  برای  پیروزی  بزرگترین  برجام   -۳

سالح هسته ای در جهان است.
ترامپ تاکید کرده که سیاستهای گذشته آمریکا 
برای تغییر رژیم درکشورها اشتباه بوده و او این 

سیاسی  بین الملل

دشمن است، یک عّده ای منزعج میشوند که چرا 
میگویید دشمن؟ دشمن است؛ اینها دشمنی است.

 انتخاباِت امسال، انتخابات بسیار پُرمعنا و مهّمی 
تالش  انتخابات  این  علیه  این همه  بااینکه  بود. 
انتخابات  اینکه  برای  بود،  فّعالّیت شده  بود،  شده 
را زیر سؤال ببرند، از ارزش انتخابات بکاهند، یک 
جمعّیت ۳4 میلیونی در این دو انتخابات شرکت 
کردند؛ یعنی در واقع، قریب هفتاد میلیون برگه ی 
رأی از سوی مردم ایران، داخل صندوقها انداخته 
شد. این خیلی با ارزش است، این خیلی بااهّمّیت 
است؛ مردم حقیقتاً خوش درخشیدند. ۶۲ درصد، 
در نسبت جمعّیتی که میتوانند رأی بدهند، درصد 
باالیی است ]اگر[ مقایسه بشود با بیشتر کشورها؛ 
با بیشتر کشورها.  از کشورها ]بلکه[  با بعضی  نه 
در  آمریکا  در  داده اند،  گزارش  من  به  که  آن طور 
این ده سال اخیر هیچ وقت آمار شرکت مردم در 
چه  و  کنگره  انتخابات  چه  گوناگون،  انتخاباتهای 
انتخابات ریاست جمهوری، به چهل درصد نرسید. 
مردم  است؛  معنادار  خیلی  مردمی،  حضور  این 
به معنای واقعی کلمه اعتماد خودشان را به نظام 
اسالمی نشان دادند و عماًل ثابت کردند. این یکی 

از نقاط مهم بود. 
آزادی  نماد  را  امروز خودش  آمریکا که   کشور 
آدمهای  عّده  یک  و  میکند  معّرفی  اینها  مانند  و 
در  میکنند،  ترویج  و  میکنند  قبول  ساده لوح هم 
داشت  دنیا وجود  در  دورانی که جریان چپ  آن 
-اینها البّته حاال مطرح نیست- اینها هرکسی را به 
اندک بیانی که نشان دهنده ی یک گرایش ضعیف 
با  بود،  مثاًل  سوسیالیستی  اقتصادِی  تفّکرات  به 
به  نبود، معتقد  قاطعّیت رد میکردند. کمونیست 
هم  سوسیالیسم  به  معتقد  نبود،  هم  کمونیسم 
مسائل  در  مختصری  رگه ی  یک  ]اگر[  اّما  نبود، 
اقتصادی نشان میداد، رّدش میکردند؛ همین جایی 
که حاال اسم آزادی و اسم دموکراسی و مانند اینها 
را می آورند و به ما اعتراض میکنند که شما چرا 

شورای نگهبان دارید.
 ما با ملّتمان راحت حرف می زنیم، آنها این جور 
محبوبّیت  ندارد.  قبول  را  آنها  ملّتشان  نیستند، 
رئیس جمهورشان روز به روز کم شده است؛ این 
آمارهایی است که خودشان می دهند؛ آن روزی 
که این رئیس جمهور انتخاب شد، محبوبّیتش باال 
بود؛ تا امروز، روز به روز این محبوبّیت کاهش پیدا 
سیاسی شان  نظام  به  مردم  ]چون [  است،  کرده 

بی اعتقادند.
عّده ی  آمریکا  اخیِر  انتخابات  همین  در 
شرکت کنندگان بسیار پایین بود، که خودشان هم 
این را به زبان آوردند و گفتند؛ یعنی این تشکیالت 
و این نظام را مردم خودشان قبول ندارند، امیدی 
 ۶۵ با حضورِ  کنید  مقایسه  را  این  ندارند.  آن  به 

درصدی و ۷۰ درصدِی ملّت ما در پاِی صندوقهای 
انتخابات. االن اینها با آحاد ملّت خودشان مسئله 
دارند؛ همین خبرهاِی فرگوسن و ایالت میسوری 
مردم خودشان  با  که شنفته اید،  را  اینها  مانند  و 
دارند میجنگند! گزارشهای خودشان میگوید که 
پلیس آمریکا در یک سال بیش از چهارصدنفر از 
شهروندان را به بهانه های مختلف به قتل رسانده؛ 
پلیس، نه دستگاه قضایی! اینها با ملّت خودشان 
هم میانه ی خوبی ندارند، ملّتشان هم اینها را قبول 
ندارند، آنها مشکل دارند، آنها احتیاج دارند به یک 
موّفقّیت، به یک پیروزی بزرگ. ما نه، ما احتیاجی 

نداریم.
  مشکالت اصلی، امروز گریبان خود غربی ها را 
گرفته. االن یکی از مسائلی که در انتخابات ریاست 
است،  مطرح  اول  درجه ی  در  آمریکا  جمهوری 
مشکالت اقتصادی است؛ مردم بیچاره اند، گرفتارند، 
طبقات ضعیف در آنجا دارند پامال میشوند. این 
واقعیت  یک  گفته شد،  که  درصدی  جنبش ۹۹ 
اقتصادی،  گرفتار  میکنند.  سرکوب  البته  است؛ 
کشورهای آنهایند؛ آن وقت اینجا به کمتر از آن، به 

کوچکتر از آن، آنها ابراز خوشحالی میکنند!
کشورهای  خود  در  آمریکا،  خود  در  امروز   
اصطالح  به  و  سرمایه داری  نظام  خود  در  غربی، 
دروغ  اش  »لیبرال«  هم  که   - لیبرال دموکراسی 
اینها   - است  دروغ  اش  »دموکراسی«  هم  است، 
در سرتاسر  آمریکا  مردم  امروز  شکست خورده اند. 
ایاالت آمریکا، و مردم در هشتاد کشور جهان علیه 
این نظام ایستادگی کردند. ممکن است مردم را 
سرکوب کنند، اما این آتش خاموش نخواهد شد. 

نمیتوانند دفاع کنند؛ دستشان خالی است.
در  انتخابات  که  دموکراسی  دنیای  در  امروز   
آنجاها انجام می گیرد و پرچم دموکراسی را اینها 
العاّمة«  »رضی  ندارد،  وجود  آنچه  میکنند،  بلند 
اینجور  است؛ مسئله، صوری است؛ در واقع غالباً 
است. در کشور آمریکا اینجور است، در کشورهای 
معروف دموکراسی دنیا اینجور است. پشت سِر این 
کسانی که می آیند وارد میدان انتخابات می شوند 
و مبارزه ی انتخاباتی می کنند، گروه هائی از جبهه ی 
خاصه وجود دارند؛ یعنی سرمایه دارها، کمپانیدارها، 
متنفذین مالی، باندهای عظیم مالی؛ اینها هستند 
تبلیغات  با  میکنند؛  روبه راه  را  کارها  دارند  که 
گمراه کننده و با روشهای گوناگون، آراء مردم را به 
این سمت و آن سمت میکشانند. در واقع، دعوا بین 
کمپانی دارهاست؛ دعوا بین آراء مردم نیست؛ یک 
چیِز تخیلی است. در واقع، حکومت دموکراسی در 
آنجاها حکومت اقلیت است؛ حکومت خواصی است 
به خاطر  آنها،  بودن  نخبه  آنها،  بودن  که خواص 
امکانات مالی فراوان آنهاست؛ اینها هستند که دارند 

سیاستگذاری میکنند.

مخالف  او  اما  گذاشت.  خواهد  کنار  را  سیاست 
برجام است و در تویئت خود ،آن را یک معامله 
بسیار ناگوار خوانده است. درحالیکه برجام میراث 
برجسته دیپلماسی جهان درچنددهه گذشته و 
جامع ترین سند عدم اشاعه هسته ای درجهان 
مکانیزم های شفافیت حداکثری  است که همه 
وعدم ساخت بمب هسته ای راتضمین می کند. 
تالش  یا  کرد  خواهد  نابود  را  برجام  ترامپ  آیا 
خواهد ضمن حفظ میراث اوباما، میراثی بزرگتر 
برجام  اصول  کند  تالش  اگراو  بگذارد.  بجای 
آرزوی  یابد،  سرایت  منطقه  کشورهای  کل  به 
سازی  عاری  درمورد  جهانی  جامعه  ساله  پنجاه 

خاورمیانه رامحقق خواهد شد.
در  ثباتی  بی  اصلی  منبع  آمریکا  جنگهای   -4

خاورمیانه است.
حمله  شامل  گذشته  درچهاردهه  ها  جنگ 
ایران)۱۹۸۰( و کویت)۱۹۹۰(،  به  نظامی صدام 
افغانستان)۲۰۱۱(  به  آمریکا  نظامی  حمالت 
عربش  متحدین  و  ناتو  حمله   ،)۲۰۰۳( عراق  و 
به  عربستان  نظامی  حمله   ، لیبی)۲۰۱۲(  به 
اقصی  از  ترویستها  سیل  وهجوم  یمن)۲۰۱۵( 
نقاط عالم به سوریه با حمایت متحدین منطقه 
ای غرب، خاورمیانه را درآستانه سقوط قرارداده 
و باگسترش تروریسم داعشی و القاعده ای ، نه 
امنیت  اروپا،بلکه  وآمریکاو  منطقه  امنیت  تنها 
هم  اوباما  و  ترامپ  است.  خطرافتاده  به  جهان 
اینکه  آن  و  اند  داشته  نظر  اتفاق  نکته  یک  در 
از  کشورهای متحد آمریکا، منبع اصلی حمایت 
آمریکا  اشتباهات گذشته  و  این گروهها هستند 

موجب پیدایش داعش و القاعده شد.
نابودی  او  اصلی  هدف  که  کرده  تاکید  ترامپ 
داعش است و نه اسد.این موضع ترامپ، شانس 
منطقه  درتحوالت  -مسکو  واشنگتن  همکاری 
بعنوان  آمریکا  اینکه  داده است. ضمن  راافزایش 

قدرت جهانی و ایران
مهم  عنصر  دو  نیز  ای،  منطقه  قدرت  عنوان  به 
درمنطقه خاورمیانه هستند که نوع روابط آنهادر 
نابودی داعش و حل بحرانهای منطقه تاثیرگذار 

خواهد بود.
۵- همکاری نتیجه بخش خواهد بود نه تقابل.

دولت  و  کنگره  واشنگتن،  در  جمهوریخواهان 
رادراختیار گرفته اند. باوجودیکه چنین شرایطی 
قدرت  چون  حال  درعین  میرسد،  بنظر  منفی 
یکدست شده، میتواند یک فرصت تاریخی برای 
تغییر وضعیت اسفبار منطقه و جبران خطاهای 
۶۰ ساله گذشته باشد. ترامپ این گزینه را دارد 
در  ثبات  سمت  به  و  نموده  تعامل  ایران  با  که 
از برجام،  منطقه حرکت کند. باوجودی که بعد 
دیوار بی اعتمادی متقابل همچنان ضخیم است، 
کنارگذاشتن  تر،  گسترده  همکاریهای  کلید 
دیپلماسی  از  ،استفاده  رژیم‹  ›تغییر  سیاست 
و  مداخله  متقابل،عدم  احترام  اصول  براساس 

منافع مشترک خواهد بود.
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مسایل منطقه

علل رفتار ضد نقیض 
عربستان سعودی در رابطه 

با تحوالت خاورمیانه
بـا توجه بـه تحوالتی که در خاورمیانـه اتفاق افتاد 
و همچنـان ادامـه دار اسـت ذهـن را با این سـوال 
بـه خـودش مشـغول مـی کنـد کـه چرا کشـوری 
مثل عربسـتان که ازلحاظ مذهب مسـلمان اسـت 
و بـه نوعـی کلید دار خانه ی کعبه اسـت در مقابل 
تحـوالت جنایـت آمیـز خاورمیانه نه تنهـا به دفاع 
از مـردم مظلـوم مثل فلسـطین و بحریـن و امثال 
ایـن کشـورها نمـی پـردازد بلکـه خـودش نیـز به 
جنایـات بدتـر ازامریکا واسـرائیل دسـت مـی زند 
و بـه نوعـی نـه تنهـا ایـن کشـور بـه عنـوان یـک 
غربـی  هـای  جنایـت  درمقابـل  بازدارنـده  اهـرم 
نیسـت بلکـه مشـوق ایـن تحـوالت مـی باشـد،با 
توجـه بـه امـار ارقـام واطالعاتـی کـه حاصـل می 
شـود نتیجـه اینکـه بیشـتر جنایـت هـا واقدامات 
تروریسـتی درخـاور میانـه توسـط رژیـم منحوس 

وهابیـت اتفـاق مـی افتد.
بـرای اینکه این مسـئله ی رفتارهـا وعملکردهای 
بـه  نیـاز  شـود  واضـح  عمـوم  بـرای  عربسـتان 
سـیری کلـی در تحـوالت کشـور عربسـتان دارد، 
کشـور عربسـتان از جملـه کشـورهایی اسـت که 
حکومـت ان از طریـق کشـورانگلیس پایه گذاری 
شـده اسـت، بعـد ازسـقوط امپراطـوری عثمانـی 
کشـورها تجزیـه شـدند در نتیجه کشـور انگلیس 
وغـرب بـرای اینکـه درخـاور میانـه نفـوذ داشـته 
باشـند سـعی کردنـد حکومـت هـای مدنظر خود 
رادرمنطقـه ی خـاور میانـه شـکل دهنـد ازجمله 
ی ایـن حکومـت هـا حکومـت کشـور عربسـتان 
مـی باشـد کـه دارای مذهـب وهابیت که توسـط 

محمدبـن عبدالوهـاب شـکل گرفـت می باشـد.
مذهـب وهابیـت کـه بانـی اصلـی آن یا بـه نوعی 
پشـت پـرده ی آن کشـور انگلیـس می باشـد که 

مشـروعیت دهنـده ی حکومـت عربسـتان بـود 
مذهـب وهابیـت انحرافـی از مذهـب اهل سـنت  
مـی باشـدکه غیـر از مذهـب اهـل سـنت مـی 

. شد با
غیـر  و  پادشـاهی  عربسـتان،حکومتی  حکومـت 
مردمی می باشـد که در آن تصمیم گیر اساسـی 
پادشـاه مـی باشـد ،حکومـت عربسـتان در صدد 
اسـت کـه ایـن نـوع حکومـت را بـرای خـودش 
حفـظ کنـد و در ایـن زمینـه دسـت بـه دامـن 
آمریـکا شـده اسـت کـه آمریکائیهـا از حکومـت 
دیکتاتـوری آنهـا محافظت کنند و عربسـتان نیز 
خـودش را مقیـد مـی داند که بر خالف خواسـته 
هـای آمریـکا و رژیم اشـغال گر صهیونیسـتی در 
منطقـه اقداماتـی را انجام ندهد و اگـر در منطقه 
کشـور  و  دهـد  مـی  روی  حوادثـی  و  اتفاقـات 
عربسـتان بـر خالف آداب اسـالمی و انسـانیت با 
آن برخـورد مـی کنـد و رفتـاری ضـد و نقیض از 
خـودش بـروز مـی دهـد ناشـی از همین اسـت.

حکومـت عربسـتان بـا توجه به ماهیت سـلطنتی 
خـودش از حکومـت هـای مردمی کـه در منطقه 
شـکل می گیرد هراسـان اسـت و در صدد اسـت 
کـه با کمک رسـانی بـه حکومت های پادشـاهی 
منطقـه از شـکل گیـری حکومـت هـای مردمـی 
در منطقـه ی خاورمیانـه جلوگیـری کنـد چـون 
مردمـی  حکومـت  گیـری  شـکل  فرآینـد  اگـر 
ایـن  بیفتـد  اتفـاق  خاورمیانـه  ی  منطقـه  در 
مسـئله فراگیرتـر شـده و عرصـه را بـرای کشـور 
نـدای  نتیجـه  در  و  کـرده  تـر  تنـگ  عربسـتان 
تشـکیل حکومـت مردمـی در عربسـتان حاکـم 
شـده و زمینـه بـرای سـقوط حکومت سـلطنتی 
فراهـم شـده و حکومـت مردمـی در عربسـتان 
باعـث  دیگرکـه  ی  مسـئله  گیـرد.  مـی  شـکل 
مـی شـود عربسـتان سـعودی درمقابـل تحوالت 
بـه  از خـودش  نقیـض  منطقـه رفتـاری ضـد و 
نمایـش بگـذارد در رقابـت باجمهـوری اسـالمی 
ایـران اسـت، باسـیری کـه درتاریخ روابـط ایران 
وعربسـتان صـورت مـی گیـرد نتیجـه ی حاصل 
اینکـه کشورعربسـتان وجمهوری اسـالمی ایران 
از دوران قبـل از شـکل گیـری انقـالب اسـالمی 
در رقابـت بایکدیگـر بودنـد تـا به عنـوان  قدرت 
برترمنطقـه ای یـا به اصطـالح به عنـوان ژاندارم 
منطقـه شـناخته شـوند وایـن نـوع روابـط بعد از 
پیـروزی انقـالب اسـالمی ایـران نیـز ادامـه دار 
بـود تـا االن کـه تقریبـا همیـن وضعیـت وجـود 
ایـران  اسـالمی  انقـالب  پیـروزی  از  ،قبـل  دارد 
مسـئله ی صـدور نفـت بـه عنـوان یکـی ازمهـم 
تریـن عامل بـرای ژانـدارم منطقه شـدند بود که 
ایـران بـه دلیـل مسـائل مهـم تـر دیگـری مثـل 
موقعیـت جغرافیایـی برتـر مـد نظـر قرارگرفـت 

و از طـرف کشـورهای غربـی بـه عنـوان قـدرت 
برتـر در منطقـه ی خاورمیانـه شـناخته شـد و 
ایـن مسـئله باعـث رقابـت واختـالف بیـن ایران 
وعربسـتان شـدو بعـد از پیروزی انقالب اسـالمی 
وعربسـتان  ایـران  بیـن  کـه  ای  مسـئله  ایـران 
اسـالمی  صدورانقـالب  داد  مـی  اختـالف  بـوی 
فراینـد  در  ایـران  اسـالمی  وتاثیرانقـالب  ایـران 
سـکل گیـری گـروه های اسـالمی مثـل مقاومت 
اسـالمی حماس،جهاداسـالمی وحـزب الل لبنان 
بـود عربسـتان در صـدد بـود کـه همچنـان بـه 
عنـوان مرکـز جهان اسـالم بمانـد و حکومتی که 
بـر ان حاکـم اسـت پادشـاهی باشـد ولـی صدور 
انقـالب اسـالمی ایـران عرصـه را بـرای کشـور 
عربسـتان تنـگ تـر کـرد و درنتیجه این مسـئله 
زمینـه ی نفـرت عربسـتان سـعودی از انقـالب 

اسـالمی ایـران را فراهـم کـرد.
و بـه خاطرهمیـن مسـئله مـا طی رونـد تاریخی 
اقدامـات ضـد و نقیضـی را از کشورعربسـتان بـه 
خصـوص بعـد از پیـروزی انقـالب اسـالمی ایران 
تـا االن را شـاهد هسـتیم  و اگـر عربسـتان در 
غیـر  رفتـاری  بحریـن  و  فلسـطین  ی  قضایـا 
اسـالمی وغیرانسـانی از خـودش بـروز مـی دهد 
یعنـی نـه تنهـا این که بـه داد مظلوم نمی رسـد 
بلکـه به جنایت هـای بدتر از رژیم صهیونیسـتی 
درمنطقـه دسـت مـی زنـد بـه نوعی حاصـل این 

دومسـئله اسـت کـه در بـاال مطرح شـد:
بـا  عربسـتان  سـلطنتی  حکومـت  حفـظ  الـف( 

وهابیـت  مذهـب  مشـروعیت 
جمهـوری  اقدامـات  برابـر  در  ایسـتادگی  ب( 
اسـالمی ایـران وتنـگ تـر کـردن میـدان بـازی 
کشـور  در  کـه  اقداماتـی  طریـق  از  آن  بـرای 
فلسـطین وبحرین وامثال آن شـاهدش هسـتیم.

عربسـتان  و  غـرب  تنگاتنـگ  ج(ارتباطـات 
وخواسـته هایـی کـه غـرب از عربسـتان دارد و 

لعکـس با

در بعد داخلی
عربسـتان بـا دسـت زدن بـه اقدامـات متناقـض 
در داخـل در صـدد اسـت کـه حکومـت حاکـم 
در عربسـتان را حفـظ کند و سـلطنت آل سـعود 
را از هـر گونـه آسـیب داخلـی صیانـت کند،بـه 
خصـوص از اسـیب هایـی کـه ممکـن اسـت از 
طریـق شـیعیان بـه آن هـا دامـن زده شـود از 
طریـق شـورش و انقـالب و مـواردی از این قبیل 
و ایـن اقـدام در رابطـه بـا سـنی ها هـم از طریق 
پـول هـای  پرداخـت  و  اقتصـادی  کمـک هـای 
گـزاف صـورت می گیر تـا در زمینـه ی اقتصادی 
مشـکلی حاصـل نگـردد کـه زمینه سـاز شـورش 

هـا و اعتراضـات گـردد.

بعد منطقه ای
اسـت کـه در منطقـه  از کشـورهایی  عربسـتان 
شـناخته شـده اسـت و بـه خاطر مسـئله ی نفت 
قابـل  ارزش  بـودن  کعبـه  ی  خانـه  کلیـددار  و 
توجهـی برای کشـورهای منطقـه دارد و به نوعی 
تصمیـم گیرنـده ی برتـر بـه خصوص در شـورای 
همـکاری خلیـج فـارس همیـن کشـور سـعودی 
راهکارهـای  بـا  اسـت  در صـدد  است،عربسـتان 
مختلـف ایـن موقعیت را برای خـودش حفظ کند 
و از جملـه اقدامـات آن در حفـظ ایـن موقعیـت 
عبارتنـد از اقدامـات بـر علیـه جمهوری اسـالمی 
ایـران و تنـگ تـر کـردن عرصـه بـرای نفـوذ آن 
در منطقـه بـا راهکارهـای مختلـف از اختالفات و 
تبلیغـات گرفتـه تا موارد دیگـر و از دیگر اقدامات 
آن کمـک به ترروریسـتها در منطقه ی خاورمیانه 
بـرای جلوگیـری از شـکل گیـری حکومـت های 
در  عربسـتان  هـای  و خـالف خواسـته  مردمـی 
منطقـه و در آخـر حمله ی نظامی به کشـورهایی 
کـه بـر علیـه حاکمان خـود شـورش کـرده و در 
صـدد ایجـاد حکومتی مردم سـاالر هسـتند،چون 
عربسـتان ایـن موضـوع را خـوب درک کـرده که 
اگـر در اطرافش حکومت های پادشـاهی سـقوط 
کننـد و حکومـت مـردم سـاالری شـکل بگیـرد 
ایـن مـدل حکومـت به آن کشـور نیز نفـوذ کرده 
و زمینـه برای شـکل گیری حکومت مردم سـاالر 

در آن فراهـم مـی گردد.

بعد بین المللی
ــری  ــت گی ــرد و جه ــه عملک ــری ک ــد دیگ بع
هــای عربســتان ســعودی را جهــت دهــی مــی 
ــد  ــای ض ــث عملکرده ــی باع ــه نوع ــد و ب ده
و نقیــض عربســتان در منطقــه مــی شــود 
ــام  ــرکردگی نظ ــا س ــل ب ــن المل ــام بی ــه نظ ب
اســتکباری مربــوط مــی شــود یعنــی عربســتان 
ســعودی بــه عنــوان نماینــده ی غــرب در 
منطقــه ی خاورمیانــه اســت و بــه نمایندگــی از 
غــرب ،اهــداف آن را در خاورمیانــه تأمیــن مــی 
ــا ایجــاد اختالفــات  کنــد ،ایــن رویکــر گاهــی ب
در جهــان اســالم اتفــاق مــی افتــد و گاهــی بــا 
تبلیغــات منفــی بــر علیــه کشــورهای قدرتمنــد 
منطقــه بــه خصــوص جمهــوری اســالمی ایــران 
و گاهــی هــم بــا لشــکر کشــی و دخالــت نظامی. 
ــر  ــم ب ــام حاک ــوع نظ ــه م ــی ک ــا موقع ــس ت پ
عربســتان بــه صــورت بســته و پادشــاهی اســت 
ــی و  ــوان بان ــه عن ــی کــه عربســتان ب ــا زمان و ت
ــه  ــتکبار در منطق ــام اس ــی نظ ــده ی اصل نماین
ــن  ــت چنی ــد رؤی ــی کن ــل م ــه عم ی خاورمیان
اقداماتــی از ایــن کشــور حتــی بــا وجــود دیــن 

ــت. ــار نیس ــی(دور از انتظ ــه وهاب ــالم )البت اس

بحران سوریه، 
نسخه تقلبی 

بیداری اسالمی

گفتاری از دکتر منوچهر متکی:
سوریه نقطه ی عطف حوادث یک ونیم دهه ی گذشته 
در منطقه است؛ حوادثی که با انفجار برج های دوقلو 
در ایاالت متحده آغاز گردید و با اشغال افغانستان 
وارد فاز جدیدی شد. ادامه ی این اشغال، ورود به 
و  امنیت  شورای  مجوز  که حتی  بود  عراق  خاک 
سازمان ملل را نیز با خود نداشت. مسائلی که طی 
با ظهور بیداری اسالمی به وجود  پنج سال اخیر 
آمد نیز همگی موضوعات درهم تنیده ای هستند که 
برای تحلیل و تفسیر دقیق مسائل جاری سوریه 

می بایست آن ها را لحاظ کرد.

 شکست آمریکا در افغانستان و عراق
آمریکایی ها در افغانستان و عراق یک هدف را دنبال 
حکومت های  ایجاد  از  بود  عبارت  که  می کردند 
جدید که دارای دو ویژگی مهم باشند: اول متحد 
آمریکا بودن و دوم مخالف جمهوری اسالمی بودن. 
طی  آمریکا  واکنش های  و  کنش  در  بازبینی  با 
اخیر در منطقه، می بینیم که آن ها  چهارده سال 
به  دو هدف  این  تحقق  برای  را  تالش خود  تمام 
کار برده اند. دوره های مختلف انتخابات در عراق و 
افغانستان و برنامه ریزی هایی که در این دو کشور 
انجام دادند، نمونه  ای از این تالش ها بود که البته 

موفق نشدند.
بدون تردید ورود آمریکا به عراق و افغانستان بخش 
مهمی از اشتباهات استراتژیک این کشور در سال 
های اخیر بوده است که موجب آشکار شدن سستی 

منطق و ادعاهای امریکا نزد جهانیان شده است
.  سوریه، نسخه ی بدلی بیداری اسامی

در  بار  نخستین  تکفیری  جریان های  پروژه ی 
با شعار اسالمی و متعاقبا »دولت اسالمی  سوریه 
ادامه ی بیداری  عراق و شام« )داعش( و به عنوان 
قالب بدلی آن  اما در واقع در  اسالمی در منطقه 
کلید خورد و عملیاتی شد. با اندکی دقت، تفاوت 
در  اسالمی  بیداری  اصلی  مدل  و  سوری  مدل 
تونس، مصر، یمن، بحرین، و حتی لیبی )تا قبل 
از ورود به جنگ که غیرمسلحانه، مسالمت آمیز و 
بدون دخالت خارجی بود( به راحتی  قابل دریافت 
و  یمن  و  مصر  مردم  میلیونی  تظاهرات  در  است. 
تونس و بحرین، یک نفر خارجی مشاهده نمی شد، 
نیز  در حالی که خلیفه ی خودخوانده ی داعش  و 
یک  در  دو  هر  آن ها،  سربریدن های  فرمانده ی 

طراحی حساب شده از زندان های آمریکا و انگلیس 
آزاد و به منطقه اعزام شدند. همچنین شعارها و 
نمادهایی که در  این قیام ها استفاده می شد، همگی 
داشتند  ماهیتی ضداستکباری و ضدضهیونیستی 
در حالی که در مدل تقلبی سوری، نمادها و شعارها 

دارای ماهیت قومی و مذهبی بوده و هست.
ایران  راهبردی  نقش  سوریه،  در  آمریکا  شکست 
از محور  انقالب در حمایت  و مواضع دقیق رهبر 
بحران  حل  منطقی  راه حل  ارائه ی  و  مقاومت 
پاول،  کالین  اظهارات  نمود.  آشکارتر  را  سوریه 
وزیرخارجه ی اسبق آمریکا مبنی بر اینکه ما نباید 
کوتاه مدت  کردن  ساقط  در  را  عربستان  ادعاهای 
آنان  که  است  آن  گویای  کردیم،  می  باور  یمن 
در مقابل منطق رهبر انقالب اسالمی در سیاست 
خارجی که »ملت ها باید سرنوشت خود را تعیین 
کنند« حرفی برای گفتن ندارند. آمریکا و عربستان 
قطعا پیروز جنگ سوریه )و همچنین یمن( نیستند 
و باید میزان شکست آنان مورد ارزیابی قرار گیرد.

 پسا داعش و رسالت جهان اسام
بر این باورم که جهان اسالم باید به بحران سال های 
اخیر در منطقه از منظری جدید بنگرد. به از دست 
رفتن خیل عظیم جوانانی بنگرد که با القای تفکرات 
اسالم آمریکایی به پیاده نظام و سیاهی لشگر داعش 
و النصره و... تبدیل شده اند. این بزرگ ترین ظلم و 
خسارتی است که از سوی داعش و النصره متوجه 
جهان اسالم شده است. ما نمی توانیم بگوییم افرادی 
که وارد کارهای انتحاری می شوند، کافر و مشرک 
هستند، بلکه بر اساس باورهای انحرافی مرتکب این 
جنایات می شوند. رهبر انقالب هم در چند جا بر 
این نکته تأکید داشته اند که فرق است بین دشمن 
اصلی چون آمریکا، و دشمن فرعی چون داعش و 
جریان های تکفیری که تحت تأثیر القائات و تعالیم 

انحرافی از معارف اسالمی قرار گرفته اند.
النصره  و  داعش  آورنده ی  به وجود  فکری   مبانی 
مهمی  بسیار  نکته ی  این  و  شوند  نقد  می بایست 
است. منافقین در کشور ما )در سال۱۳۶۰( اعالم 
جنگ مسلحانه کردند و نظام نیز ظرف یک سال 
آن ها را از لحاظ نظامی منکوب کرد، اما امروز پس 
از گذشت بیش از سی سال بقایای آن ها همچنان 
برخی کشورها و حتی در داخل کشور وجود  در 
دارد. رویکرد نظامی النصره و داعش و قبال طالبان 
و القاعده نیز اگرچه ممکن است در سوریه و عراق 
از بین برود، اما رسوب تفکرات انحرافی و افراطی 
آن ها تا ده ها سال باقی خواهد ماند. بر این باورم 
مردمی  مسلح  نیروهای  و  ارتش  بازگشت  از  پس 
شکست  و  تروریست ها  و  تکفیری ها  با  جنگ  از 
نظامی آن ها که چندان دور نیست، وقت پیشروی 
علما، نخبگان و اساتید دانشگاه در جنگ فکری و 

اندیشه ای است.
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نــفـــــوذ

موشِک نفوذ و راز 
روشنگری

برای  اسالمی  انقالب  رهبر  تذکرات  و  هشدارها 
خواب  اخیر  ماه  چند  در  اسالمی  انقالب  حفظ 
با  مواجهیم  »ما  می رباید.  انسان  چشم   از  را 
اعتقادی  و  فرهنگی  همه جانبه ی  حمله ی  یک 
من  که  حاال  شما  یعنی  نشده؛  اعالم  سیاسِی  و 
دارم می گویم، قاعدتاً از من قبول می کنید لکن 
بنده  می افتد؛  اتّفاق  دارد  آنچه  از  ندارید  اّطالع 
از  خیلی  حّتی  یا  مردم  عموم  غالباً  دارم.  اّطالع 
من  می شویم.  مّطلع  ما  نمی شوند  مّطلع  خواص 
برنامه ی  که  می کنم  عرض  دارم  اّطالع  روی  از 
استکبار  جّدی  برنامه ی  یک  کشور  در  نفوذ 
است و کسانی که در مسائل گوناگون دسترسی 
اّطالعات دارند، خوب می دانند که چه دامی  به 

استراتژی جدید آمریکا  از 
منظر رهبر انقالب

دکترعادل پیغامی
گاهی هست که دشمن وارد 
می شود، یک کاری را شروع 
هدف  یک  قصد  به  می کند 
درست  ما  و  خباثت آمیز 
نگاه  را  کار  ظاهر  چیست؛  هدف  آن  نمی دانیم 
می کنیم می بینیم کار خوبی است و از آن استقبال 
دارد آن هدف ]خودش [  او  می کنیم؛ درحالی که 
را دنبال می کند. داشته ایم؛ از این قبیل در کشور 
داشته ایم و داریم مواردی را که آنها یک کاری را 
را  با یک هدفی، ما هم ظواهر کار  شروع کردند 
کار خوبی  اینکه  گفتیم عجب! خب  کردیم  نگاه 
است، اینکه اشکالی ندارد؛ درحالی که اگر بصیرت 
بشناسیم،  را  دشمن  اهداف  اگر  باشیم،  داشته 
جهانی  جنگ  در  نمی خوریم.  گول  این جوری 
و  پیروز  به ظاهر  دوم، گرچه کشورهای متفقین 
کشورهای متحدین به سرکردگی آلمان شکست 
خوردند، اما عمال پیروز اصلی مالی و اقتصادی و 
سیاسی جنگ آمریکا بود. هم به این دلیل که به 
لحاظ جغرافیایی دورتر از جنگ بود و هم به نوعی 
در آن فضا آتش بیار معرکه شده بود و به هر دو 
سیاستی  منتها  می فروخت.  اسلحه  جنگ  طرف 
قبال  در  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد  آمریکا  که 
اصل چهار  با  و  کرد  اتخاذ  آلمان  اروپا مخصوصا 
زمین آباد«  »استراتژی  می شد،  شناخته  ترومن 
بود در برابر استراتژی پیشین که اصطالحا به آن 
»استراتژی زمین سوخته« گفته می شود. استراتژی 
باستان  رومیان  که  بود  قرار  این  از  زمین سوخته 
وقتی به منطقه ای حمله می کردند و آن را شکست 
می دادند، از آنجا که برای همیشه نمی توانستند در 
آن منطقه حضور داشته باشند و  بیم آن می دادند 
است  ممکن  خورده،  شکست  که  منطقه ای  این 
کرده  بازسازی  را  خودش  صباحی،  چند  از  بعد 
آنان  زمین های  برآید،  شکست  انتقام  درصدد  و 
حاصلخیزی  از  پاشیدن  نمک  یا  سوزاندن  با  را 
بازگشت  و  بازسازی  امکان  عمال  تا  می انداختند 
به شرایط عادی را برای مدت های مدیدی از آنان 
بگیرند. بدین ترتیب، عمال کشور شکست خورده، 
همین  می کرد.  پیدا  تداوم  شکست خوردگی اش 
سنتی  استثمار  و  استعمار  دوره ی  در  استراتژی، 
نیز دنبال می شد تا کشورهای استعمارگر بتوانند 
خود  سلطه ی  تحت  را  کشورهای شکست خورده 
نگه دارد. اما در دوره ی جدید و قرن بیستم، شرایط 
استثمارها  و  استعمارها  که  کرد  تغییر  نحوی  به 
حتی  موضوع  این  گرفتند.  خود  به  نرم  حالت 
میان تضاد و منازعات طبقاتی هم قابل رویت بود. 
مثال سرمایه داری فئودالیته همواره سعی می کرد 
طبقات محروم و کارگر را در بدترین شرایط ممکن 
به  را  ارباب ها سعی می کردند رعیت ها  نگه دارد. 
لحاظ معیشت در پایین ترین سطح نگه دارند تا 
زمینه ی هرگونه قیامی از آنان گرفته شود. ولی بعد 
از بحران ۱۹۳۰، می بینیم که سرمایه داری عمال به 
سر عقل می آید و نوع استثمار و استحمار خود را 
متفاوت می کند. بعد از این دوران بود که »دولت 
رفاه« ها شکل می گیرند و انواع خدمات اجتماعی 
و بیمه های کارگری و رفاهی، و حتی کاهش زمان 
کار و افزایش مرخصی ها و... ایجاد می شود. اما این 
نظام  رویکرد  تغییر  معنای  به  بخشش ها  و  بذل 
سرمایه داری و احترام به کرامت انسانی نبود، بلکه 
از این جهت بود که دریافته بودند راه استثمار دیگر 
این نیست که آنان را در ضعف قرار دهند، چراکه 
جنبش کارگری حاال دیگر آگاه شده بود و ممکن 
بود اعتراضات گسترده شده و کاخ سرمایه داری را 
با این کار توانست حیات  سرنگون کند. بنابراین 

خویش را همچنان تداوم بخشد. 
 مانند همین استراتژی در عرصه ی بین الملل نیز 
توسط آمریکا در مواجهه با کشورهایی چون آلمان 
اتخاذ شد و استثمارها حالت نرم به خود گرفت. 
خوبی  بسته های  ترومن،  چهار  اصل  با  بنابراین 
برای سازندگی و بازسازی و بخشودگی بخشی از 
بدهی ها و کمک برای رونق اقتصادی و توسعه ی 
درگیر جنگ  کشورهای  از  دیگر  بعضی  و  آلمان 
داده  شد. ولی نتیجه ی امر همانی بود که آمریکا 
می خواست. یعنی آلمان، آن آلمانی شد که آمریکا 
می خواست. کشوری که به گونه ای رشد نکند که 
بتواند روزی روزگاری، توانایی رویارویی با آمریکا 

و گرفتن انتقام را داشته باشد.
حال مشابه همین استراتژی را آمریکا در قبال ایران 
نیز اتخاذ کرده است که رهبر انقالب هم در دیدار 
خبرگان به آن اشاره کردند که چه بسا دشمن به 
ظاهر کارهای مثبتی هم انجام دهد اما نباید فریب 
آن را خورد. چون ماهیت آن تفاوتی نکرده است. 
آمریکا که تا پیش از این، رویکرد سنتی تخریب 
را در قبال ایران پیش گرفته بود و با ایجاد جنگ 
هشت ساله و انواع تحریم های به تعبیر خودشان 
با  بود،  ایران  به  درصدد ضربه زدن  و...  فلج کننده 
و حتی   - رویکرد شکست خورده  این  اینکه  فهم 
این رویکرد، موجب اقتدار بیشتر ایران شده است- 
استراتژی  به  زمین سوخته  از  را  خود  استراتژی 
با  تغییر داده است. آمریکا فهمیده که  زمین آباد 
دشمنی نمی تواند به مقاصد خود برسد، بنابراین 
از در دوستی و لبخندهای دیپماتیک وارد معرکه 
شده حاال سعی دارد از طریق نفوذ و اختالل در 
را  نقشه های خود  نخبگان  تصمیم گیری  دستگاه 
حتی  است  ممکن  حالت  این  در  ببرد.  پیش  به 
امتیازهای دلخوش خنکی هم به ما بدهد، اما باید 
هوشیار بود، که دشمن همان دشمن است و در 
بلکه  است،  نشده  ایجاد  تفاوتی  او  دشمنی  اصل 

صرفا تغییر استراتژی داده  است.

برای کشور گسترده اند یا می خواهند بگسترانند 
اراده و فکر  برای نفوذ کردن در حصن و حصار 
و  تدابیر  مختلِف  انحاء  با  ایران،  ملّت  تصمیم  و 
سیاست ها و توطئه ها؛ این االن در جریان است 
دشمنی که شب و روز نمی شناسد برای رسیدن 
به هدفش از روش های مختلفی برای ضربه زدن 
به جمهوری اسالمی استفاده می کند. »سه ابزار 
ایران هراسی،  تبلیغ  او   ی  روزها  این  اساسی 
تحریم و نفوذ است. درباره ی ایران هراسی، بیانات 
رهبر  سوی  از  گوناگونی  اقدامات  و  راه حل ها  و 
معظم انقالب صورت گرفته است. که دو  نامه به 
جوانان غربی در دو سال اخیر، نمونه های مرتبط 
نیز  را  تحریم  راه حل  می آیند.  حساب  به  آن  با 
کرد.  مقاومتی جستجو  و  درونزا  اقتصاد  در  باید 
دیگر می طلبد  مجالی  دو،  این  درباره ی  صحبت 
خیلی  و  عجیب  مسئله ی  »خیلی  که  نفوذ  ولی 
این  محوری  موضوع  است.«  مهّمی  مسئله ی 

ابزار  سومین  که  نفوذ  پروژه  است.  یادداشت 
نرِم  جنگ  یک  درواقع  است  دشمن  اساسی 
همه جانبه  و  گسترده  برنامه ریزی شده،  پیچیده 
که  است  اسالمی  جمهوری  با  سلطه  نظاِم 

مهم ترین هدفش تغییر باورهای مردم است.

   وظیفه چیست؟
یعنی  است؛  باور  تغییر  به دنبال  دشمن  وقتی 
تا  بزند  برهم  را  مردم  معرفتی  نظام  می خواهد 
عقب نشینی از اصول به راحتی صورت بگیرد. اگر 
نتیجه اش  شود،  موفق  نفوذ  عملیات  در  دشمن 
شاکله ای از نظام جمهوری اسالمی است که در 
دیگر  انقالب  اصول  و  اسالمی  انقالب  روح  آن 
وجود نخواهد داشت. »هدف اصلی از این جنگ 
نرِم فکرشده و حساب شده، استحاله ی جمهوری 
حفظ  با  سیرت،  و  باطن  تغییر  و  ایران  اسالمی 
صورت و ظاهر آن است . رهبر انقالب اسالمی در 
دیدار اسفندماه  اعضای مجلس خبرگان به ده راه 
نفوذ دشمن اشاره کردند و حدود دو هفته پیش 
بود که  در حرم رضوی نیز از یکی از سیاست های 
امریکا در چارچوب »پروژه نفوذ« پرده برداشتند. 
»در این مقطع زمانی، سیاست های آمریکا اقتضا 
میان  در  بشود  تزریق  تفکری  یک  که  می کند 
ملّت ما... که وانمود کنند ملّت ایران بر سر یک 
دوراهی قرار دارد و چاره ای ندارد جز اینکه یکی 
از این دو راه را انتخاب کند. آن دوراهی عبارت 
است از اینکه یا باید با آمریکا کنار بیایند، یا باید 
به طور دائم فشارهای آمریکا و مشکالت ناشی از 
آن را تحّمل کنند... و کنار آمدن با او به معنای 
که  است  از چیزهایی  برخی  از  کردن  صرف نظر 
انسان بر آنها پای می فشرد. یا اینکه آن ها تالش 
می کنند ذهنیت مردم ایران را نسبت به خاندان 
پهلوی تغییر دهند تا آن »گذشته زشت و پلید و 
سیاه به گذشته ای درخشان و زیبا تغییر یابد. آنها 
می خواهند با تغییر باور به گذشته، نتیجه بگیرند 
بین  از  برای  اسالمی  انقالب  وقوع  به  لزومی  که 
بردن آن گذشته، وجود نداشته است. در پروژه ی 
نفوذ، »تغییر انگیزه ها، شعارها، معارف انقالبی و 
اهداف بزرگ در دستور کار است. مقابله با تالش 
به  دارد  احتیاج  اذهان،  انحراف  برای  دشمن 
روشنگری. »در این زمینه روشنگری الزم است؛ 
اتّهام، بدون تهمت زدن، بدون  روشنگرِی بدون 
مصداق معّین کردن، اّما روشنگری اذهان مردم؛ 
چیزهایی  آن  از  یکی  ببینید،  است.  الزمی  چیز 
]می گوید[  مخالفین  به  خطاب  کریم  قرآن  که 
تَلِبسوَن  لَِم  است:  این  می گیرد  ایراد  آنها  بر  و 
تَعلَمون؛  اَنُتم  َو  الَحقَّ  تَکُتموَن  َو  بِالباِطِل  الَحقَّ 
یکی از ایرادهای بزرگ این است که شما باطل 
می کنید؛  مشتِبه  می کنید،  مخلوط  حق  با  را 

»لبس« یعنی اشتباه، »تَلِبسوَن« ]یعنی[ مشتِبه 
، حق  الَحقَّ تکُتموَن  َو  باطل،  با  را  می کنید حق 
را کتمان می کنید. حقیقت را باید بیان کرد که 
که  است  دلیل  به همین  است.  ما  وظیفه ی  این 
و  انقالب  افتخارات  و  آرمان ها  امام،  وقتی اصول 
اسالم ناب مورد خدشه یا تحریف واقع می شود؛ 
رهبر انقالب اسالمی به دفاع از آن ها بر می آیند 
بازگو  ملت  برای  مستدل  و  مدلل  را  آن ها  و 
مقابل  در  رحمانی  اسالم  که  آنجا  چه  می کنند. 
اسالم ناب قرار می گیرد، چه آنجا که کربال درس 
اقتصاد  و  آنجا که معیشت  مذاکره می شود، چه 
یا  می شود  انقالب  اصول  کنارگذاشتن  گرو  در 
داستان برجام دو و سه مطرح می شود و چه آنجا 
داده  سپاه  موشکی  مانور  به  غلطی  واکنش  که 

می شود و...

  هدف روشنگری چیست؟
امروز  از شقوق مهم جنگ نرم  پروژه نفوذ یکی 
است. دو ویژگی مهم این جنگ : اوال »جامعه ی 
هدف، دچار خواب آلودگی و عدم احساس حمله 
نفوذ  برای  واسطه ها  از  دشمن  ثانیا  و  است 
است،  نفوذی  نفوذی،  گاهی  می کند.  استفاده 
خودش هم نمی داند! امام  فرمودند گاهی حرف 
موّجه  مردمان  دهان  از  واسطه  چند  با  دشمن 
مجّرب  امام  بود،  هوشیار  امام  می شود.  شنیده 
چیزی  یک  می گوید،  چیزی  یک  دشمن  بود. 
چند  با  گوناگونی،  وسایل  با  را  این  می خواهد، 
واسطه کاری می کند که از زبان فالن آدم موّجه 
که نه پولی از دشمن گرفته، نه تعّهدی به دشمن 
است  این  روشنگری  هدف  بیاید.  بیرون  داده، 
و  نفوذ  راز  از  پرده  و  کند  را هوشیار  که جامعه 
وقتی  که  است  همین  بیندازد.  آن  واسطه های 
برای  اسالمی  انقالب  رهبر  مداحان  دیدار  در 
جامعه  برای  و  کردند  روشنگری  عمومی  افکار 
اصل بدیهی ضرورت وجود توان نظامی برای هر 
کشوری را یادآوری کردند و با بازخوانی ماجرای 
اف-۱4 در ابتدای انقالب و شروع جنگ، تاریخ 
عوض  در  و  شد  اصالح  مواضع  شدند،  یادآور  را 
امریکا شنیده  از قلب  با موشک  صدای مخالفت 
شد و اوباما و کری علیه آن اظهار نظر کردند و 
از »روح توافق« یاد کردند. وقتی در مقابل خط 
نفوذ، روشنگری محکم و مستدل  صورت گیرد و 
آن خط شکسته  شود، نظام سلطه مجبور می شود 
از پشت پرده بیرون  بیاید. و این است راز صراحت 
و تأکید این روزهای رهبر انقالب بر تبیین اصول 
انقالب و امام و جلوگیری از تحریف و  تعرض به 
این اصول. و مگرنه اینکه نفوذ و برنامه ی دشمن 
همین  از  اسالمی  جمهوری  سیرت  تغییر  برای 

مسیر شیطانی می گذرد.

عوامل اساسی اقتدار ملی 
در کالم رهبر انقالب

* سـه موضـوع در تقویـت کشـور بسـیار نقـش 
دارد: یکـی مسـئله ی علـم و فناوری اسـت، یکی 
مسـئله ی اقتصـاد اسـت، یکی مسـئله ی فرهنگ 
اسـت. در این سـه بخش مـا باید سـرمایه گذاری 

کنیـم؛ اینهـا عناصـر کلیدی اند.
* ایـن سـه عنصـر اگر مـورد توّجه قـرار گرفتند، 
یـک ملّـت قـوی میشـود: یکـی اقتصـاد، یکـی 

فرهنـگ، و سـّومی علـم و دانـش.
* عناصـر قـّوت چیسـت؟ چگونه میشـود فهمید 
و قبـول کـرد کـه مـا قـوی هسـتیم؟ روحّیـه، 
امیـد، کاروتالش، شـناخت رخنه هـای اقتصادی، 
رخنه هـای فرهنگـی، رخنه هـای امنّیتـی - اینها 
را بشناسـید و این رخنه هـا را ببندید - هم افزایی 
دسـتگاه های مسـئول - بـه هـم کمـک کننـد 
دسـتگاه ها - هم افزایـی دسـتگاه های مسـئول بـا 
مـردم؛ اینهـا عناصر قّوت اسـت. این یـک توصیه 

کـه ایـن توصیـه به همه اسـت.
* از درون بایـد اقتدار بجوشـد. تقـوای عمومی و 
اجتماعـی، مثـل تقـوای فـردی اسـت؛ در تقوای 
فـردی -کـه روزه بـرای تقوا اسـت؛ مـاه روزه، ماه 
تحصیل تقوا اسـت- شـما وقتی که مّتقی باشـید، 
از درون مصونّیـت پیـدا میکنیـد؛ مثل کسـی که 
واکسـن زده و در خـود ایجـاد مصونّیـت کـرده، 
کـه بـه یک محیـط آلوده ی بـه میکـروب هم که 
بـرود، میکـروب در او اثر نمیکنـد؛ تقوا این جوری 
اسـت؛ تقـوا نمیگـذارد که محیـط بیرونـی، روی 
شـما اثـر بگـذارد؛ الاقـل نمیگـذارد به آسـانی اثر 
بگـذارد؛ تقـوای فـردی این جـوری اسـت. تقوای 
ملّـی هـم همین جـور اسـت؛ اگـر یـک ملّتـی از 
درون، خـود را قـوی کنـد، علـم خـود را، صنعت 
خـود را، ایمـان خـود را، فرهنـگ خـود را تقویت 
بکنـد، نیروهـای بیرونـی نمیتوانند رویـش تأثیر 
بگذارنـد. این نسـخه ای اسـت کـه امـروز همه ی 
مـا بایسـتی بـه ایـن نسـخه عمـل کنیـم؛ دنیای 

اسـالم هـم بایـد بـه این نسـخه عمـل کند.
* سـه عامـل اساسـی اقتـدار ملّـی اینهـا اسـت: 
اقتصـاد قـوی و مقاوم، علم پیشـرفته و روزافزون، 
و حفـظ روحّیـه ی انقالبیگـری در همه بخصوص 
در جوانهـا؛ اینهـا اسـت کـه میتوانـد کشـور را 
حفـظ کند؛ آن وقت دشـمن مأیوس خواهد شـد.

* آرزوهـای بـزرگ ما برای ملّت ایران، پیشـرفت 
و  منطقـه ای  عـّزت  و  اقتـدار  اسـت؛  اقتصـادی 
بین المللـی اسـت؛ جهشـهای علمـی بـه معنـای 
واقعـی اسـت؛ عدالـت قضائـی و اقتصادی اسـت؛ 
و ایمـان و معنویّـت اسـت کـه از همـه مهم تـر و 
پشـتوانه ی همـه ی آن سـرفصل های دیگر اسـت.

* وقتـی کـه این همـه دشـمنی بـا مـا میشـود، 
بایـد خودمـان را تقویـت کنیـم و خودمـان را به 

اقتـدار الزم برسـانیم.
* مـا نیـاز داریـم بـه اینکـه پیشـرفت کنیـم؛ ما 
داریـم. می بینیـم کـه منـش مسـتقّل  احتیـاج 
ایـران  ملّـت  فکـری  و  اجتماعـی  و  سیاسـی 
کـه  میشـود  موجـب  اسـالمی  جمهـوری  و 
قدرتمنـدان دنیـا، صاحبان قدرتهـای زورگو با ما 
دشـمنی کننـد؛ ایـن دشـمنی در خیلـی از جاها 
دارد خـودش را بُـروز میدهـد. خـب، وقتـی کـه 
این همـه دشـمنی بـا مـا میشـود، بایـد خودمان 
را تقویـت کنیـم و خودمـان را بـه اقتـدار الزم 

برسـانیم.
* مهم تریـن چیـزی کـه عامـل اقتـدار نظامـی و 
سیاسـی غـرب را به چالـش کشـید، برپایی نظام 
جمهوری اسـالمی بود. در یکی از مناطِق بشـدت 
تحـت نفـوذ آمریـکا، یـک حرکت عظیـم انقالبی 
بـا ایـن ابعـاد به وجـود می آیـد، یـک نظامـی را 
مبتنـی بـر تفکراتـی کـه آنهـا ایـن همـه بـرای 
حـذف ایـن تفکـرات تالش کـرده بودنـد به وجود 
مـی آورد، و ایـن نظـاْم بـا حمـالت گوناگـون و 
اقتصـادی،  سیاسـی،  حمـالت   - آنهـا  متنـوع 
نظامـی، امنیتـی و غیـره - از بیـن نمیـرود بلکـه 
کـه  امـروز  تـا  میشـود؛  قوی تـر  هـم  روزبـه روز 
نظـام جمهوری اسـالمی نظامی اسـت بـه معنای 
واقعـی کلمـه مقتـدر. البتـه نظـام اسـالمی، هـم 
مقتـدر اسـت، هـم مظلـوم اسـت. ایـن اقتـدار 
نظـام، منافاتـی نـدارد بـا مظلومیـت؛ یک وقتـی 
عـرض کردیم، مثـل امیرالمؤمنیـن: حاکم مقتدِر 
نظـام اسـالمی در زمـان خـود، امـا درعین حـال 
مظلوم تریـن مظلومـان؛ نظـام جمهوری اسـالمی 
بـا  منافاتـی  آن  اقتـدار  اسـت.  هـم همین جـور 
مظلومیتـش نـدارد و ایـن مظلومیتـی کـه امروز 
ایـن نظـام دارد، نشـانه ی عـدِم اقتـدار نیسـت؛ 
واقعـاً اقتـداِر نظـام جمهوری اسـالمی، امـروز امر 
واضحـی اسـت؛ ایـن را دشـمنان آن هـم دارنـد 

میکنند. اعتـراف 

جدید  نقشه  نفوذ،  گزینه 
آمریکا

در یک برآورد از رویه ی غرب و به خصوص مقامات 
آمریکایی، برخی از الیه های پنهان اهداف غرب از 
مذاکره با ایران بیشتر مشهود می شود. همان طور 
اهدافی  مذاکره،  برای  اسالمی  جمهوری  که 
نیز  آمریکا  رهبری  به  غرب  بود،  کرده  تعیین  را 
اهدافی را برای مدیریت جمهوری اسالمی و مهار 
آن مد نظر قرار داده بود که جلوگیری از »استقالل 
انقالب«،  شاخص های  از  یکی  به عنوان  کشور 
ایجاد  ایران و  »تقویت شبکه ی حامیان غرب در 
دودستگی در جامعه ی ایران«، »جلوگیری از نفوذ 
شدن  تبدیل  از  »جلوگیری  ایران«،  بین المللی 
ایران به عنوان یک الگوی جدید نظام سیاسی«، از 
جمله  آن ها است. با اندک تأملی در رفتار و گفتار 
مقامات آمریکایی بعد از جمع بندی وین، به وضوح 
نگاه  که  کرد  مشاهده  را  موضوع  این  می توان 
آنان به گفت وگوی با ایران، چیزی فراتر از صرفا 
همان طور  حقیقت  در  است.  هسته ای  مذاکرات 
که پیش از این نیز گفته شد، مذاکرات هسته ای، 
ماهیت ژئوپلتیک و جهانی دارد. آن چنان که رهبر 
انقالب نیز در بیانات خود در دیدار اعضای مجمع 
جهانی اهل بیت علیهم السالم، با اشاره به بستن راه 

نفوذ آمریکایی ها فرمودند:
آ ن ها به خیال خودشان، در این جریان مذاکرات 
هسته ای -این توافقی که حاال نه در اینجا هنوز 
تکلیفش معلوم است، نه در آمریکا... نّیت آن ها این 
بود که از این مذاکرات و از این توافق، وسیله ای 
پیدا کنند برای نفوذ در داخل کشور. ما این راه را 
بستیم و این راه را به طور قاطع خواهیم بست؛ نه 
نفوذ اقتصادی آمریکایی ها را در کشورمان اجازه 
حضور  نه  را،  آنها  سیاسی  نفوذ  نه  داد،  خواهیم 
سیاسی آنها را، نه نفوذ فرهنگی آنها را؛ با همه ی 
توان -که این توان هم بحمدالل امروز توان زیادی 
داد.  نخواهیم  اجازه  کرد؛  خواهیم  مقابله  است- 
آن ها  هم  منطقه  در  همین جور؛  هم  منطقه  در 

می خواهند نفوذ ایجاد کنند؛ حضور برای خودشان 
منطقه  در  را  خودشان  اهداف  و  کنند  دست وپا 

دنبال کنند. 
  نخست؛ تاش برای نفوذ در سیاست های 

داخلی ایران
در  جدید«  آمریکای  امنیت  »مرکز  اندیشکده  
گزارش اخیر خود صراحتا به این موضوع اشاره 
فضای  از  می بایست  متحده  ایاالت  که  می کند 
ایران  با  هسته ای  مذاکرات  از  به وجودآمده 
استفاده کرده و شبکه ی حامیان غرب در ایران 
را فعال کند تا از این طریق، تغییرات سیاسی- 
همان  این  آورد.  به وجود  ایران  در  فرهنگی 
موضوعی است که می توان در گفتار دولتمردان 
اوباما و جان کری نیز  آمریکایی از جمله باراک 
مشاهده کرد. بنابراین آمریکایی ها به دنبال ایجاد 
و  کشور  سیاسی  عرصه ی  در  نفوذ  برای  فضایی 
تصمیم گیری  و  سیاسی  روندهای  در  تغییر  یا 
هدف  این  به  دستیابی  برای  هستند.  کشور 
یا  دودستگی  ایجاد  چون  سیاست هایی  از  نیز 
دوگانه سازی استفاده می کنند. خطاب قرار دادن 
نسل  تجدیدنظرطلب،  مستعد،  عنوان  به  عده ای 
آینده  که  جوانانی  یا  اوباما،  اظهارات  در  جوان 
مخالفین  کردن  قلمداد  همچنین  و  می خواهند، 
رابطه با آمریکا با عنوان »تندروها« در اظهارات 
و  دوگانه سازی ها  دست  همین  از  کری،  جان 
بارز  ایران است. نمود  ایجاد شکاف در جامعه ی 
و ترجمان این سیاست را نیز می توان در اظهارات 
مذاکرات  از  بعد  روز  چند  آمریکا  رئیس جمهور 
در   )۲۰۱۵ آگوست   ۱۱( مردادماه   ۱۹ در  وین، 
مصاحبه با وب سایت مایک »Mic« مشاهده کرد. 
وی بیان داشت »در داخل ایران باید گذار صورت 
باشد. گذاری که طی  تدریجی  اگر  بگیرد، حتی 
انکار  و  آمریکا  بر  مرگ  شعار  که  شود  درک  آن 
هولوکاست توسط رهبران ایران، و تهدید اسرائیل 
به نابودی و دادن اسلحه به حزب الل، گروهی که 
در فهرست تروریستی قرار دارد، و کارهایی از این 
اعظم جهانیان،  بخش  در چشم  ایران،  از  دست، 
کشوری طردشده می سازد. باراک اوباما ادامه داد: 
»به شما قول می دهم در لحظه ای که رژیم ایران 

از این نوع گفتار و رفتار دست بردارد، بالفاصله در 
چشم جهانیان نفوذ و قدرت بیشتری پیدا خواهد 
کرد. امید من این است که چنین اتفاقی بیفتد. 
چنین امری نیازمند تغییر در سیاست و رهبری 
ایران است. تغییر طرز فکر در زمینه رویکرد ایران 
به کشورهایی مثل  بقیه جهان و رویکردشان  به 
در  کری  اظهارات جان  متحده. همچنین  ایاالت 
به طور  اظهاراتی  سنا،  روابط خارجی  کمیته ی 
خاص در جهت نیل به این نیات است. جان کری 
)۲4 ژوالی ۲۰۱۵( در شورای  مردادماه  در دوم 
به سؤال »ریچارد  روابط خارجی آمریکا در پاسخ 
این  در  معتقدید  آیا شما  اینکه  بر  مبنی  هاس« 
پانزده سال تغییر فاحشی در رفتار ایران صورت 
می گیرد، با اظهار اینکه آمریکا نسبت به آینده ی 
ایران حساب باز کرده بیان داشت »من نمی دانم 
اینکه  جز  می افتد  اتفاقی  چه  دیگر  سال   ۱۵ تا 
می دانم اتفاقات زیادی در کشورها رخ خواهد داد.

در  ایران  رفتار  تغییر  برای  تاش  دوم؛     
قبال تحوالت منطقه

وین،  جمع بندی  از  بعد  فضای  در  آمریکایی ها 
مورد  نیز  را  دیگر  مهم  موضوع  دو  همچنین 
پیگیری قرار داده اند، نخست تالش برای گره زدن 
مسائل منطقه ای به جمع بندی وین، و دوم نفوذ در 
منطقه و تالش برای تغییر رفتار ایران در منطقه. 
بر  همین اساس باید گفت:غربی ها و آمریکایی ها 
به شدت عالقه مندند تا ناامنی های منطقه ی غرب 
آسیا )که اتفاقا خود عامل به وجودآورنده ی آن ها 
محسوب می شوند( را به عنوان یکی از پیوست های 
این مذاکرات قلمداد کرده و توافق احتمالی را به 
خیال خود، به مثابه »اخذ مجوزها و تضمین های 
نشان  منطقه«  قبال  در  آمریکا  به  ایران  امنیتی 
دهند. این همان گزاره ای است که طی روزهای 
به خصوص  غربی،  مقامات  توسط  کرات  به  اخیر 
اصرار  آن  بر  انگلیسی  و  آمریکایی  مسئولین 
انگلیس،  وزیرخارجه ی  که  به گونه ای  است،  شده 
این  رئیس جمهور  حتی  و  آمریکا  وزیرخارجه ی 
کشور نیز در روزهای اخیر بر آن پافشاری کرده اند.

برای مثال، فیلیپ هاموند، وزیرخارجه ی انگلیس 
در مصاحبه با شبکه سعودی الحدث طی اظهاراتی 
اظهار داشت: »روشن است که صداهایی در داخل 
ایران وجود دارد، اما ما امیدواریم که با بازگشت 
ایران به تعامل با جامعه بین الملل، با تبدیل شدن 
به بازیگری با نقش بیشتر در جامعه ی بین الملل، 
در این مسیر شاید رفتارش در منطقه را اصالح 
کنفرانس  در  نیز  آمریکا  وزیرخارجه ی  کند. 
با  ماه  مرداد  تاریخ ۱۱  در  خود  مشترک  خبری 
وزیرخارجه ی مصر )قبل از سفر به منطقه ی خلیج 
فارس( در بخشی از سخنان ضدایرانی خود اظهار 
بی ثبات کننده ی  فعالیت های  در  ایران  داشت: 
اتمام  از  بعد  وی  همچنین  دارد.  دست  منطقه 
جنوبی  حاشیه ی  در  خود  همتایان  با  جلسات 
اظهار داشت: »وزرای شرکت کننده  فارس  خلیج 
دارند،  نظر  اتحاد  نکته  این  بر  نشست  این  در 
به  شود  اجرا  ایران  هسته ای  توافق  که  زمانی 

دیوید  می کند.  کمک  منطقه  مدت  دراز  امنیت 
کامرون، نخست وزیر انگلیس نیز در اظهاراتی بعد 
از مذاکرات وین بیان داشت: ما خواستار تغییر در 
یمن  و  مانند سوریه  موضوعاتی  در  ایران  نگرش 
)ایران(  رفتار  در  تغییر  و  منطقه  در  تروریسم  و 
هستیم. به همین دلیل رهبر انقالب فرمودند: چه 
این متن تصویب بشود و چه نشود، ما از حمایت 
کشید...  نخواهیم  دست  منطقه  در  دوستانمان 
با  و  این مذاکرات  با  این است که  بعدی  نکته ی 
متنی که تهّیه شده است، در هر صورت سیاست 
ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری 
کردیم،  تکرار  بارها  که  همان طور  کرد.  نخواهد 
و  جهانی  گوناگون  مسائل  مورد  در  آمریکا  با  ما 
منطقه ای مذاکره ای نداریم... سیاست های آمریکا 
در منطقه با سیاست های جمهوری اسالمی ۱۸۰ 
درجه اختالف دارد. از سویی دیگر، یکی دیگر از 
سیاست های غرب که در روزهای اخیر بیشتر رخ 
نمایانده، تالش برای جلوگیری از »نفوذ منطقه ای 
در  الگو  یک  به  کشور  این  شدن  تبدیل  و  ایران 
سطح منطقه ای و بین المللی« است. آمریکایی ها 
به شدت از نفوذ منطقه ای گفتمان انقالب اسالمی 
گفتمان  از گسترش  برای جلوگیری  هراسناکند. 
و  »اختالف افکنی«  سناریوی  اسالمی،  انقالب 
»دوگانه سازی« را از دیر باز مد نظر قرار داده اند. 
برساخته ای چون  ترویج دوگانه های  با  از یک سو 
یک جنگ  عجم«،  و  »عرب  یا  سنی«  و  »شیعه 
از  و  انداخته اند  راه  قومیتی در منطقه  و  مذهبی 
دیگر سو غرب آسیا را بازار مصرف تسلیحات خود 
کرده و چرخ صنعت تسلیحاتی خود را بدین گونه 
ممکن  اگرچه  کالن،  نگاه  یک  در  می چرخانند. 
به  خود  به زعم  آمریکایی ها  کوتاه مدت،  در  است 
برخی از اهداف شان در منطقه رسیده باشند، اما 
بلندمدت  و  میان مدت  در  ایران  منطقه ای  نفوذ 
کابوس  یک  به  تبدیل  واشنگتن  مقامات  برای 
شده است. این همان موضوعی است که چندی 
پیش، نشریه ی آتالنتیک هم به آن اشاره کرده و 
چنین نوشته بود: » »حاال با گذشت این سال ها، 
و  جنگ طلب  تحلیلگران  که  است  شده  روشن 
توجیهاتی که آن ها شکل داده بودند، کامال غلط 
بوده است. مداخله در عراق، دست آمریکا در برابر 
ژئوپلیتیک  اهرمی  بلکه،  نکرد.  تقویت  را  ایران 
داد  قرار  ایران  اختیار  ایاالت متحده، در  برابر  در 
آنکه  بدون  تا  ساخت  قادر  را  کشور  این  حتی  و 
بهایی بپردازد، جان نیروهای آمریکایی را بگیرد. 
نفوذ  کرده،  گزارش  آسوشیتدپرس  که  همانطور 
ایران در منطقه به سطح بی سابقه ای رسیده است. 
درسی که در زمینه سیاست خارجی باید از این 
موضوع گرفت، این نیست که جنگ طلب ها اشتباه 
می کردند، هرچند که می کردند. این هم نیست که 
قدرت گرفتن ایران، آمریکا را در معرض خطر قرار 
داده است... درسی که باید گرفت، این است که 
آمریکایی ها توان خود برای تدوین راهبردی کالن 
و پیش بینی نتایج مداخالت خارجی در گذر زمان 

را به میزان بسیار زیادی دست باال گرفته اند.
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به  رسیدن  تا  نیز  توزیع  نظام  و  است  بزرگ 
است  تورم زا  و  هزینه بر  بسیار  نهایی  مصرف کننده 
و ارزش محصول تولیدی به جای رسیدن به دست 

صاحب اصلی، در خدمت واسطه هاست.
 راه حل مسائل: استفاده از ظرفیت های اقتصاد ایران 

و تشکیل ستاد رصد اقتصاد مقاومتی
دنیاست  بزرگ  اقتصاد  بیست  جزء  ایران  اقتصاد 
با  وسعت  هکتار  میلیون  با ۱۶۵  کشوری  ایران  و 
اقلیم چهار فصل دارای جنگل و دریا است و دارای 
ظرفیت های بزرگ بدون استفاده است که شناسایی 
و استخراج این ظرفیت ها می تواند در اجرای بهتر 
اقتصاد مقاومتی کمک نماید. ظرفیت های بزرگی در 
ابعاد مختلف وجود دارد که برای نمونه به چند مورد 

اشاره می گردد:
ظرفیت نیروی انسانی متخصص و جوان: از جمعیت 
۷۸ میلیون نفری ایران،۲۹ میلیون نفر نیروی کار 
)شاغل یا آماده( وجود دارد که ۷۰ هزار نفر استاد 
دانشگاه و 4 میلیون نفر ظرفیت دانشجویی از جمله 

ظرفیت های سرمایه انسانی قابل توجه است.

امکان  و  فراوان  گردشگری  جاذبه های  وجود 
توریسم  اکوتوریسم،  ظرفیت  از  استفاده 

سامت و توریسم زیارت
موقعیت استراتژیک جغرافیایی، ظرفیت کشورهای 
با  )همسایگی  اقتصادی  دیپلماسی  برای  همسایه 
۱۵ کشور با فرهنگ نزدیک(، تسلط بر تنگه هرمز 
)گلوگاه بیش از ۳۰ درصد انرژی جهان(، دسترسی 
به آب های آزاد، قرار گرفتن در مسیر شرق به غرب 
جهان، قرار گرفتن در مسیر شمال به جنوب، حدود 
دو هزار کیلومتر ساحل آب های آزاد از ظرفیت های 
جغرافیایی ایران است. منابع طبیعی و معدنی مانند 
منابع  گاز،  و  نفت  ذخایر  مترمکعب  میلیارد   ۶۰۰
بودن  دارا  با  ما  کشور  سطح  در  گسترده  معدنی 
نزدیک ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷ بیلیون تن ذخایر 
کشف شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه، در جایگاه 
پانزدهم کشورهای غنی از حیث دارایی های معدنی 
به شمار می آید که تاکنون تنها از چهارده درصِد 

منابع زیرزمینی کشور استفاده شده است.
با شناسایی این ظرفیت های عظیم در اقتصاد ایران، 
می توان اقتصاد بدون نفت و مستحکم و دارای توان 
پیروزی  ابتدای  نمود.  در  اجرایی  را  تحریم شکن 
انقالب برای جلوگیری از آسیب احتمالی از تحریم 
دستور شورای  به  اقتصادی«  بسیج  »ستاد  آمریکا 
انقالب تأسیس شد. این ستاد چند بخش داشت، 
بخشی از آن مربوط به روش های تبلیغاتی و سیاسی 
بود که باید در مقابل فشارهای روانی تحریم تدابیری 
اتخاذ می کرد و بخش دیگر مربوط به حوزه اقتصاد 
ستاد  تشکیل  برای  مفیدی  تجربه  ستاد  این  بود. 

اقتصاد مقاومتی است. 

اقتصاد مقاومتی

اجرای اقتصاد مقاومتی 
مانع اصلی نفوذ

پیرامون  انقاب  معظم  رهبر  بیانات  تبیین 
نفوذ اقتصادی 

در ابتدای پیروزی انقالب برای جلوگیری از آسیب 
احتمالی از تحریم آمریکا »ستاد بسیج اقتصادی« 
این ستاد  تأسیس شد.  انقالب  به دستور شورای 
چند بخش داشت، بخشی از آن مربوط به روش های 
تبلیغاتی و سیاسی بود که باید در مقابل فشارهای 
روانی تحریم تدابیری اتخاذ می کرد و بخش دیگر 
مربوط به حوزه ی اقتصاد بود. این ستاد تجربه ی 
مفیدی برای تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی است. 
دارد،  ویژه  نهاد  تحریم،  رصد  برای  دشمن  وقتی 

لزوم تشکیل این ستاد دوچندان می شود.
فرماندهان  با  اخیر  دیدار  در  رهبری  معظم  مقام 
سپاه فرمودند: »در زمینه های اقتصادی، چشم های 
و  باشد  باز  بایستی  اقتصادی  مسئولین  بینای 
پیدا  اقتصادی  نفوذ  باشند که ]دشمنان[  مواظب 
نکنند؛ چون نفوذ دشمن پایه ی اقتصاِد محکم را 

متزلزل می کند. «
برجام«  »توافق  از  بعد  که  باز«  درهای  »سیاست 
در کشور حاکم شده است، اگر به درستی مدیریت 
و  کاالها  انواع  گسترده  واردات  به  منجر  نشود 
که  شد  خواهد  یک طرفه  قراردادهای  تحمیل 
داخلی،  تولید  نابودی  بیکاری،  افزایش  آن  نتیجه 
شدن  آسیب پذیر  و  خارج  به  کشور  وابستگی 
سیاست های  با  تضاد  در  که  است  ایران  اقتصاد 
کلی اقتصاد مقاومتی است. مقام معظم رهبری با 
صراحت می فرمایند: »استقالل سیاسی و فرهنگی 
منوط به استقالل اقتصادی است « هیجان زدگی 
بخش های مختلف فعال در اقتصاد کشور و تغییر 
وابستگی شدید  اقتصادی،  استراتژیک  روابط  آنی 

به فناوری های غربی و باز کردن درهای کشور به 
بهانه انتقال این تکنولوژی ها از مخاطراتی است که 
به عنوان  اقتصادی  فعاالن  و  اقتصاددانان  سوی  از 
غربی  کشورهای  و  آمریکا  اقتصادی  نفوذ  راه های 
مطرح می شود. توصیه اکثر کارشناسان اقتصادی 
به مسئوالن این است که این حوزه ها را با دقت 
رصد کنند و از رفتن زیر قراردادهایی که در بطن 
خود نوعی وابستگی را به کشور تحمیل می کند، 

خودداری کنند.
اقتصاد کشور  تا  بود  باید مراقب  تعامل  در دوران 
بر اساس اصل »استقالل اقتصادی« با دنیا ارتباط 
برقرار کند و مانند گذشته خارجیان تنها اجراکننده 
پروژه های پرسود اقتصادی در ایران نباشند و در 
نیز  تکنولوژی  انتقال  و  فناوری  واردات  آن  کنار 
کشور  گاز  و  نفت  بخش  مثال  به عنوان  دهد.  رخ 
این  در  است،  نیازمند  خارجی  سرمایه گذاری  به 
یک  اگر  که  نوشت  قرارداد  به گونه ای  باید  بخش 
خارجی  پیمانکار  اختیار  در  جنوبی«  »پارس  فاز 
تکنولوژی  انتقال  کار،  این  با  همراه  گرفت  قرار 
رخ دهد و فازهای باقیمانده به کمک متخصصان 
داخلی اجرایی شود. دوران پساتحریم باید با نگاه 
اقتصادی  نفوذ  مانع  از گذشته  و درس  بلندمدت 
شد و پایداری و مقاوم سازی اقتصاد ایران در مقابل 
شوک های خارجی حفظ شود. برای جلوگیری از 
و  استراتژیک  کاالی  تولید  اقتصاد،  آسیب پذیری 
اساسی در داخل الزم است و واردات این نوع کاال 

در تضاد با اقتصاد مقاومتی است.
اقتصاد ایران نباید مثل اقتصادهای نفتی کشورهای 
»اقتصاد  و  مصرفی  بازار  تنها  فارس  خلیج  حوزه 
عربی« باشد یعنی اقتصادی وابسته به نفت و متکی 
به واردات از خارج شود؛ در این کشورهای نفتی 
عربی با وجود داشتن چندین دهه نفت، از داشتن 
توانایی انتقال تکنولوژی به دیگر کشورها در این 

صنعت محروم هستند.

اقتصاد مقاومتی نیازمند 
روحیه انقالبی است

باید  اینکه  با بیان  رئیس مجلس شورای اسالمی 
گفت:  کنیم  عبور  کشور  بوروکراتیک  ساختار  از 
و  است  انقالبی  روحیه  نیازمند  مقاومتی  اقتصاد 
ستاد اقتصاد مقاومتی برای دمیدن این روحیه در 

بخشهای مختلف تشکیل شده است.
کشور  نخست  موضوع  اقتصاد  مسئله  امروز  اگر 
و  هستیم  زمینه  این  در  مجاهدت  نیازمند  است 
روحیه مجاهدت و حماسی در قلمرو اقتصاد معنی 
بودجه  که  این  بیان  با  الریجانی  می کند.  پیدا 
کشور پاسخگوی رفع مشکل بیکاری نیست اظهار 
تشویق  و  تسهیل  برای  مشوق هایی  باید  کرد: 
سرمایه گذاری در کشور ایجاد کرد.  وی درباره این 
که مجلس با چه شاخص هایی اقدامات دولت در 
زمینه سیاست های اقتصاد مقاومتی را می سنجد 
مانند  مقاومتی  اقتصاد  محورهای  کرد:  اظهار 
تولید داخل و صادراتی اندیشیدن مشخص است. 
بهره وری  که  است  بهره وری  افزایش  دیگر  محور 
شورای  مجلس  رئیس  است.  پایین  ما  کشور  در 
اسالمی با بیان اینکه باید از ساختار بوروکراتیک 
مقاومتی  اقتصاد  شد:  متذکر  کنیم  عبور  کشور 
ستادی  دولت  در  است.  انقالبی  روحیه  نیازمند 
برای اقتصاد مقاومتی تشکیل شده که هدف از آن 
دمیدن روحیه انقالبی در بخش های مختلف بود. 
دانست  مهمی  موضوعی  را  مقاومتی  اقتصاد  وی 
کرد:  تصریح  باشد  همگان  توجه  مورد  باید  که 
کشور  نخست  موضوع  اقتصاد  مسئله  امروز  اگر 
هستیم  زمینه  این  در  مجاهدت  نیازمند  است 
اقتصاد  قلمرو  در  حماسی  و  مجاهدت  روحیه  و 
معنی پیدا می کند. وی با بیان اینکه ظرفیت های 
از  باید  که  دارد  وجود  کشور  در  انسانی  بی نظیر 
کشور  اقتصادی  مشکالت  رفع  راستای  در  آن ها 
استفاده شود تصریح کرد: مشکالت اقتصادی که 
در کشور وجود دارد گوناگون است که تحریم ها و 

 مسائل اساسی اقتصاد ایران
 اقتصاد ایران از چندین دهه قبل با معضالت بنیادین 
همراه بوده است و در دوران تحریم نیز برخی تشدید 
شد و در برخی موارد مانند اتکا به سیستم مالیاتی 
تغییراتی رخ داد که مثبت بود. به طور کلی اقتصاد 
ایران با چند مسئله کالن به صورت مستمر درگیر 
دائمی  مشکالت  از  دورقمی  و  باال  است:تورم  بوده 
در اقتصاد ایران، تورم دورقمی در طی چند دهه ی 
پیاپی است، درحالی که بیش از ۹۰ درصد کشورهای 
دنیا در حال حاضر تورم تک رقمی دارند و این مسئله 
حل شده است. متوسط نرخ بیکاری نیز در ۲۰ سال 
اخیر ۱۲/۵درصد بوده است. وابستگی به نفت و خام 
و  نفت  ارزی دولت  فروشی مهم ترین منبع درآمد 
مشتقات وابسته به آن است و قیمت این نوع کاال 
در بازار همیشه در نوسان است و وابستگی به آن، 
سبب ناپایداری و عدم مقاوم شدن اقتصاد می گردد. 
از  و فرهنگ مصرف گرایی  اسراف  پایین،  بهره وری 
دیگر معضالت کشور است و رشد اقتصادی پایین 
قاچاق گسترده  است.  این مشکالت  ثمره مجموع 
کاالساالنه ۲۰ میلیارد دالر کاال قاچاق می شود،۷۰ 
درصد قاچاق از مبادی رسمی است که قابل کنترل 
است و تعرفه گمرکی گوناگون و نبود اشتغال در 
مرزنشینان عامل قاچاق است. فرار مالیاتی گسترده 
در کشور عدم شفافیت در اطالعات اقتصادی و نبود 
بانک اطالعاتی جامع سبب فرار مالیاتی شده است و 
توان مالیات ستانی دولت از همه بخش های اقتصادی 
پایین است. عدم بهبود فضای کسب وکار رتبه بهبود 
فضای کسب وکار ۱۳۰ در بین ۱۸۹ کشور دنیا است 
که ناشی از عوامل نهادی و اداری است و مربوط به 
تحریم نیست. پیچیده و طوالنی بودن دریافت مجوز 
کسب وکار در ایران خود مانعی بزرگ در راه اقتصاد 

مقاومتی است.

و  غیرکارآمد  و  سرمایه داری  بانکداری  نظام 
نقدینگی باال در اقتصاد:

وجود تعداد شعب متعدد و مستغالت بانکی زیاد به 
همراه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی و شش 
هزار موسسه مالی غیرمجاز همه ناشی از سیستم 
است.  کشور  معیوب  پولی  نظام  و  بانکی  ناکارآمد 
تخصیص غیر بهینه منابع مالی و وجود بیش از ۸۰۰ 
هزار میلیارد تومان نقدینگی که در خدمت تولید 
نیست، بر مشکالت اقتصاد کشور می افزاید و قانون 
موقت عملیات بانکی بدون ربا که در سال ۱۳۶۲ 
تغییر  هنوز  شده  تصویب  سال  پنج  در  اجرا  برای 

نکرده و نیاز به تحول در نظام بانکی مشهود است.
 اقتصاد دولتی و عدم خصوصی سازی صحیح: به جای 
خصوصی سازی شبه دولتی شده است و اقتصاد ایران 

با مردمی شدن فاصله زیادی دارد.
نظام توزیع واسطه محور: بخش خدمات بیش ازاندازه 

مدیریت داخلی از مهم ترین آن ها است اگر اقتصاد 
مردمی نشود مشکالت اقتصادی برطرف نمی شود 
مردم  دست  به  و  مردم  توده های  از  باید  اقتصاد 
باشد و اگر دولت از آن حمایت کند مشکلی در 
به  نداریم. علی الریجانی در پاسخ  اقتصاد  زمینه 
اقتصادی  لحاظ  به  آیامجلس دهم  این سوال که 
کرد:  نشان  خاطر  است،  قبل  مجالس  از  فقیرتر 
سابقه ای  با  و  متخصص  افراد  مجلس  این  در 
این  و  دارند  بسیاری  اجرایی  تجربیات  که  داریم 
قضاوت، قضاوت دقیقی نیست.  الریجانی درباره 
برنامه ششم توسعه اظهار کرد: دولت باید گزارش 
آینده به چه سمتی  تا ۵ سال  روشنی بدهد که 
حرکت خواهیم کرد. قانون برنامه باید موجز باشد 
الیحه ای  دولت  که  هستیم  پیگیری  حال  در  و 
روشن بدهد تا وفاق بین دولت و مجلس به وجود 
بیاید.  وی با اشاره به این که یکی از عارضه های 
مهم کشور ما بزرگ شدن دولت است اظهار کرد: 
۹۰ درصد کل بودجه کشور در سال گذشته صرف 
هزینه های جاری شد و این عارضه به فرهنگ هم 
بودجه  در  فرهنگ  است. سهم  پیدا کرده  تسری 

کشور کم نیست اما درست مصرف نمی شود. 
رئیس مجلس با اشاره به اینکه بخش عمده اقتصاد 
دولتی است و هنگامی که اقتصاد دولتی می شود 
معظم  مقام  گفت:  می شود  ایجاد  آن  در  فساد 
اقتصاد  که  دارند  تاکید  موضوع  این  بر  رهبری 
اقتصاد  زمینه  در  جوان  نیروهای  و  شود  مردمی 
فعال شوند و از ظرفیت های آن ها استفاده شود. 
روحیه مجاهدت  نیازمند  اینکه  بیان  با  الریجانی 
بودجه  درصد   ۹۰ کرد:  بیان  هستیم  اقتصاد  در 
کشور جاری است و ۱۰ درصد برای آبادانی هزینه 
می شود دولت باید روحیه مجاهدت داشته باشد 
و مشکالت کشور را با انقالبی گری حل کند و با 

ایجاد امید در نسل جوان اقتصاد را شکوفا کند.
وی تصریح کرد: با همه مشکالت و سختی هایی 
معظم  مقام  مدیریت  با  دارد  وجود  در کشور  که 
آمده  به وجود  اقتصادی  مناسب  فضای  رهبری 
در  مردم  به  امیدواری  باید ضمن  دولت  که  است 

راستای رفع مشکالت آن ها گام های اساسی بردارد.



شنبه 30 بهمن 1395   20 جمادي االولی 1438   سال اول   شماره 1
9

تولید ملی

ابالغ سیاستهای کلی تولید 
ملی، حمایت از کار و 

سرمایه ایرانی
انقالب  معظم  رهبر  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
اسالمی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی 
از  ملی، حمایت  »تولید  کلی  ابالغ سیاستهای  با 
کار و سرمایه ایرانی« که پس از مشورت با مجمع 
تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، دولت 
کردن  عملیاتی  در  تسریع  برای  کردند  مکلف  را 
این سیاست ها در کمترین زمان ممکن، راهکارها 

را تنظیم کرده و پیگیریهای قانونی را انجام دهد.
متن سیاستهای کلی »تولید ملی، حمایت از کار 
و سرمایه ایرانی« که به رؤسای قوای سه گانه و 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ شده، 

به شرح زیر است:

و  کار  از  حمایت  ملی،  تولید  کلی  های  سیاست  
سرمایه ایرانی

1-   باال بردن قدرت رقابت و افزایش بهره  وری 
عوامل تولید با اصالح و بازسازی ساختار تولید ملی

، کاهش هزینه  ها و بهبود کیفیت تولید، اتخاذ 
سازی  بهینه  تنبیهی،  و  تشویقی  تدابیر   ، انواع 

تعامل عوامل تولید
2-هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری  ها 
با هدف  آنها،  از  بهره  گیری  و  آنها  زیربناهای  و 
ارتقاء کیفی و افزایش کّمی تولید ملّی، باال بردن 
درجه ساخت داخل تا محصول نهایی، حمایت از 
از  بهره  گیری  و  فناوری محصول  تجاری سازی 
جذب و انتقال دانش فنی و فناوری  های روز و 

ایجاد نظام ملّی نوآوری
3-گسترش اقتصاد دانش بنیان با تأکید بر توسعه 
مؤلفه  های اصلی آن، از جمله: زیر ساخت  های 
ارتباطی، زمینه  های تسهیل تبدیل دستاوردهای 
پژوهش به فناوری و گسترش کاربرد آن، حمایت 
و  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  حقوق  از  قانونی 
با  پژوهشی  و  علمی  بخشهای  کردن  مرتبط 

بخشهای تولیدی کشور.
4-حمایت از تولید محصوالت با ماهیت راهبردی 

مورد نیاز مصارف عمومی یا بخش تولید کشور.
5-تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصوالت 
فاصله  و  پذیری  رقابت   اصل  رعایت  با  نهایی 

گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین.
6-حمایت از تولید محصوالتی که عرضه رقابتی 
ارزبری  یا خالص  آوری مثبت  ارز  با خالص  آنها 

منفی همراه باشد.
7-مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای 
تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی.

افزایش  هدف  با  کار  و  کسب  فضای  8-بهبود 
تولید ملّی و اصالح زمینه  های فرهنگی، قانونی، 

اجرایی و اداری.
9-افزایش سهم بخشهای تعاونی و خصوصی در 
تولید ملّی از طریق تقویت انگیزه و عزم ملّی و تأکید 
و تسریع در اجرای کامل سیاست  های کلی اصل 
44، رعایت انضباط مالی و بودجه  ای دولت، رفع 
تبعیض بین بخش دولتی و بخش  های خصوصی و 
تعاونی، ساماندهی و حمایت از بنگاههای کوچک 

و متوسط در جهت کارآمدسازی آنها
دولتِی  غیر  عمومِی  نهادهای  نقش  10-تنظیم 

اقتصادی در جهت تولید ملّی.
11-شفاف سازی و به هنگام سازی آمار و اطالعات 
و تسهیل دسترسی به آن و اطالع رسانی در مورد 
سرمایه  و  گذاران  سرمایه  های  فرصت   و  ابعاد 
با  مقابله جدی  و  در رشته  های مختلف  گذاری 

استفاده از هر گونه دسترسی اطالعاتی ویژه.
نیروی  وری  بهره   ارتقاء  و  سازی  12-توانمند 
کار با افزایش انگیزه، مهارت و خالقیت و ایجاد 
تناسب بین مراکز آموزشی و پژوهشی با نیازهای 

بازار کار.
حرکت  و  اشتغال  ساماندهی  و  13-بسترسازی 
و  ای  منطقه   ملی،  سطح  در  ایرانی  کار  نیروی 

جهانی.
14-ارتقاء سرمایه های انسانی، طبیعی، اجتماعی 
مردمی  نهادهای  توسعه  بر  تأکید  با  فیزیکی  و 

برای رشد تولید ملی.
15-توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کاالها 
و خدمات ایرانی و استفاده از نظرات متخصصان و 

صاحب نظران در تصمیمات اقتصادی.
سرمایه   ماندن  راکد  و  اتالف  از  16-جلوگیری 
ایجاد  بر  تأکید  با  ایرانی  انسانی  و  فیزیکی  های 
و توسعه خدمات فنی و مشاوره  ای فرا بنگاهی 
و ارتقاء بازده اقتصادی این سرمایه  ها در بخش  

های مختلف اقتصادی.
در  گذاری  سرمایه   ابزارهای  تنوع  17-گسترش 
اعمال  و  آن  تکمیل ساختارهای  و  بازار سرمایه 
سیاست  های تشویقی برای حضور عموم مردم و 
سرمایه  گذاران داخلی و بین  المللی بویژه منطقه 

 ای در بازار سرمایه.
و  گذاران  سرمایه   و  محققان  از  18-حمایت 
های  حوزه   به  ایرانی  های  سرمایه   ورود  تشویق 
و  تحقیق  متضمن  خطرپذیر  گذاری  سرمایه  
توسعه با تأسیس صندوق  های شراکت یا ضمانت 

برای سرمایه  گذاری در این حوزه.
در  موجود  منابع  مدیریت  سازی  19-کارآمد 
صندوق توسعه ملّی در جهت بهینه سازی و هم 
 افزایی ظرفیت های تولیدی و ارتقاء کیفی کار و 

سرمایه ایرانی.
)از جمله  مقررات  و  قوانین  اصالح  و  20-تنقیح 
و  اجتماعی  تأمین  بانکی،  و  پولی  قانون  اصالح 
برای تسهیل فعالیت در بخش  های  مالیات  ها( 
سطح  در  گذاری  سرمایه   موانع  رفع  و  تولیدی 

ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین.

تضعیف فرهنگ
 تولید در 

کشور 
رزاقي:  ابراهیم  دکتر 

دفاعي  صنایع  از  الگوگرفتن  صورت  در  اقتصاد 
مقاومتي مي شود. 

پس از قطع وابستگي اقتصاد کشور به درآمدهاي 
مقاومتي  اقتصاد  مؤلفه هاي  از  دیگر  یکي  نفتي، 
و  تولید  ویژه  به  داخل  تولید  بر  تأکید  مي تواند 
خودکفایي در محصوالت اساسي مانند محصوالت 
غذایي، کشاورزي، دارو، مواد اولیه تولید و. . . باشد 
که متأسفانه در دو سال اخیر برنامه ریزي مشخصي 
براي دستیابي به این هدف صورت نگرفته است. 

در  بار  اولین  ایران  در  مقاومتي  اقتصاد  موضوع 
شهریور سال 89 و پس از تشدید تحریم ها علیه 
کشورمان از سوي رهبر معظم انقالب مطرح شد و 
در سال گذشته نیز سیاست هاي کلي آن ابالغ شد. 
آنچه مورد تأکید مقام معظم رهبري بوده، رسیدن 
به خودکفایي در تمامي بخش هاي اقتصاد و قطع 
البته درسال 91  به دنیاي غرب است،  وابستگي 
کارگروه »حمایت از تولید ملي و اقتصاد مقاومتي« 
در مجلس تشکیل شد و مجلس ضرب العجل یک 
تولید  در  خودکفایي  به  رسیدن  براي  ساله اي 
این  فعالیت هاي  اما  کرد  تعیین  اساسي  کاالهاي 
کارگروه در مدت کوتاهي متوقف شد و بي نتیجه 
از خودکفایي  ایشان معتقد است که وقتي  ماند. 
در تولید سخن مي گوییم، باید مشخص کنیم که 
کاالهاي  با  جایگزیني  قابل  و  چیست  تولیدمان 
تولید  عوامل  تمامي  آیا  خیر؟  یا  است  وارداتي 
در کشور فراهم است؟ وقتي که به صنایع فعال 
گرفته  صنعتي  کاالهاي  از  مي کنیم،  نگاه  کشور 
به  همگي  گوشت،  و  مرغ  حتي  و  کشاورزي  تا 
قطعات،  اولیه،  مواد  است.  وابستگي  دچار  نوعي 
ماشین آالت و حتي دان مرغ و علوفه نیز وارداتي 
سیاست هاي  اجراي  منظور  به  رو  این  از  است. 
اقتصاد مقاومتي و قطع وابستگي ها نیاز به تغییر 
تولید  مجموع  که  طوري  به  داریم  سیاست ها 
باید  دارویي  حتي  و  کشاورزي  صنعتي،  از  اعم 
خانه تکاني شوند و همان طور که در صنایع دفاع 
تولید  در  برسیم  کامل  خودکفایي  به  توانستیم 
به  وي  برسیم.  استقالل  به  نیز  داخلي  کاالهاي 
ضرورت آسیب شناسي و عدم استقبال از کاالهاي 
داخلي اشاره کرده و مي افزاید: سود بخش تولید 
ناچیز  دارویي( در کشور  ـ  ـ صنعتي  )کشاورزي 
است و 50 تا 60 درصد ظرفیت کارخانجات خالي 
است. این در حالي است که تسهیالت زیادي به 
این بخش ارائه مي شود اما با مشکالتي که در درون 
از پیشرفت مي شود؛  مانع  با آن مواجهیم،  تولید 
زیرا متأسفانه سود در واردات، بنگاهداري، مسکن، 
طال و سکه است و تا زماني که سود این فعالیت ها 
از طریق اخذ مالیات کم نشود، نمي توانیم مدعي 
خودکفایي شویم و ناگزیریم که مجموع سیاست ها 

را در تمامي بخش ها تغییر دهیم. 
وي همچنین نظارت برهزینه کرد تسهیالت بانکي 
مي افزاید:  و  مي داند  ضروري  را  تولید  بخش  در 
دولت پس از تغییر سیاست ها، باید نظارت خود 
ارتقاي  با  که  به طوري  افزایش دهد  تولید  بر  را 
کیفیت و جلوگیري از خروج سرمایه از تولید به 
سمت سایر بازارها، بازار خرید و فروش کاالهاي 
داشت  انتظار  نمي توان  البته  یابد.  رونق  داخلي 
که کارگر با حقوق ناکافي و نداشتن بیمه، جنس 
با کیفیت تولید کند و اگر نظارت ها به گونه اي در 
شغلي شان  امنیت  و  کارگران  مالي  تأمین  جهت 
در  قطعاً  شود،  ریشه یابي  مشکالت  و  هدایت 
تولید به خودکفایي مي رسیم. استقالل اقتصادي 
با  دهم  دولت   WTO به  پیوستن  یا  است  مهم 
سازمان  به  پیوستن  منظور  به  که  استدالل  این 
یابد،  کاهش  واردات  تعرفه  باید  جهاني،  تجارت 
تعرفه واردات را هرساله کاهش داد و با این اقدام 
موج واردات کاال ها نیز افزایش یافت، آیا استقالل 
سازمان  به  پیوستن  یا  است  مهم تر  اقتصادي 
سازمان  این  عضو  جهاني؟کشورهاي  تجارت 
همگي خام فروشند، که البته به تولید خود یارانه 
مي دهند اما در کشور ما، نه تنها به تولید یارانه 
نمي دهند بلکه تولید را توسري خور کرده اند، حال 
به  پیوستن  بر  ایران  نابرابري،  شرایط  چنین  در 

سازمان تجارت جهاني اصرار دارد. 
وي تأکید مي کند: تجربه ژاپن در اقتصاد مقاومتي 
اینگونه بود که با وجود کمبود زمین زراعي و تولید 
برنج به قیمت گزاف تر اما ژاپني ها حاضر نشدند، 
برنج ارزان امریکایي را مصرف کنند و برنج داخلي 

خود را گرچه گرانقیمت تر بود، مصرف کردند. 
اتکا ي  که  کند  فراهم  را  شرایطي  باید  دولت 
 تولیدات داخلي به مواد اولیه داخلي باشد، یعني 
تولید به صورت زنجیره اي تعریف شود که صنایع 
داخلي کشور مجبور نشوند از مواد اولیه خارجي 
استفاده کنند، به عنوان مثال وقتي کارخانه فوالد 
ایران وجود دارد، چه نیازي است که  مبارکه در 
کارخانه تولید لباسشویي، یخچال  یا خودرو سازي 
تأمین  با  و  استفاده کند  از ورق خارجي  بخواهد 
مواد اولیه کارخانجات با همه ظرفیت خود تولید 
کنند، مي توانیم مدعي اجراي سیاست هاي اقتصاد 

مقاومتي باشیم. 
فرهنگ  سال ها  این  در  که  است  معتقد  رزاقي 
تولید تضعیف شده، کارخانجات تسهیالت بانکي 
را خارج از زنجیره تولید سرمایه گذاري مي کنند و 
فعالیت هاي غیر تولیدي و وارداتي جایگزین تولید 
و صنعت شده است. از این رو جایگزیني کاالهاي 
داخلي با وارداتي صرفاً به تولید مربوط نیست بلکه 
مجموعه اي از قوانین و مقررات و سیاست ها باید 

اصالح شود تا نتیجه دهد. 

راهکارهای حمایت 
مجلس از تولید داخلی

چه  داخلی  تولید  درباره  مجلس  نمایندگان 
نظراتی دارند؟

اقتصاد ایران به دلیل اتکا به درآمدهای نفتی از یک 
سو و گسترش فعالیتهای غیرمولد و اقتصاد پنهان 
از سوی دیگر سال هاست که با مشکالت فراوانی 
فاقد  اساس،  همین  بر  و  است  گریبان  به  دست 

اقتصاد مولد است.
به  نفت  ارزی  درآمدهای  صحیح  هدایت  عدم 
اقتصادی و تخصیص غیربهینه   فعالیت های مولد 
این درآمدها موجب کمبود نقدینگی برای توسعه  
است.  شده  سرمایه گذاری  و  تولیدی  بخشهای 
باال  سودآوری  همراه  به  پایین  ریسک  هم چنین 
در فعالیت های غیرمولد به گسترش سوداگری در 
اقتصاد ایران دامن زده و باعث شده انگیزه  تولید 
و سرمایه گذاری مولد کاهش یابد و به جای آن، 
یابد که خود دارای  بازی رواج  سوداگری و دالل 
پیامدها و عوارض منفی متعددی است که هر از 
گاهی با تورم شتابنده برخی بازارها نظیر مسکن، 
ارز و طال بروز پیدا می کند. از این رو طی دهه های 
در  تورمی  رکود  موجبات  عامل  دو  این  گذشته، 
و  پولی  سیاست های  تجویز  و  بوده  ایران  اقتصاد 
مالی نادرست نیز بر افزایش دامنه  تأثیرات منفی 

آنها افزوده است. 
فقرات  مثابه ستون  به  داخلی  تولید  تقویت 

اقتصاد مقاومتی
رهبر معظم انقالب همواره تأکید فراوانی بر حمایت 
العظمی  آیت اهلل  داشته اند. حضرت  ملی  تولید  از 

خامنه ای در 9 اردیبهشت ماه سال جاری در دیدار 
جمعی از کارگران با اشاره به مشکالت اقتصادی 
کشور، بر لزوم تقویت تولید داخلی تاکید کردند 
و فرمودند: حل  مشکالت مجموعه  اقتصادی کشور 
را در درون کشور باید پیدا کرد؛ ستون فقرات هم 
عبارت است از تولید؛ ستون فقرات اقتصاد مقاومتی 
که ما عرض کردیم، عبارت است از تقویت تولید 

داخلی. 
بیانات  از  دیگری  بخش  در  رهبری  معظم  مقام 
در  ثبات  مسئله   مسئله،  یک  فرمودند:  خویش 
قوانین است که این به عهده  مجلس است. مراقب 
باشند مدام قوانین مربوط به مسائل اقتصادی از 
و  عوض  روز  هر  را  کار  به  مربوط  مسائل  جمله 
میخواهند  که  کسانی  آن  بشود  که  نکنند  بدل 

برنامه ریزی کنند، برنامه ریزی کنند.
با توجه به اهمیت این موضوع، در گفت و گو با 
تعدادی از نمایندگان به بررسی راهکارهای حمایت 

مجلس از تولید داخلی پرداختیم.
لزوم لغو قوانین متضاد  و ادغام قوانین مشابه

شورای  مجلس  در  شیراز  نماینده  قادری  جعفر 
تولید  حوزه  در  مشکل  بیشترین  گفت:  اسالمی 
داخلی، مزاحمت ها در پروسه قانون گذاری، اجرا 

و نظارت است.
قادری افزود: مجلس شورای اسالمی که مسئولیت 
ایجاد ثبات در قوانین را بر عهده دارد می بایست به 
هم ریختگی قوانین را برطرف کند و قوانین متضاد 
سختی  و  اداری  تاخیرهای  ایجاد  موجب  که  را 

فضای کسب و کار می شود را لغو و یا تنقیح کند.
شورای  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
اسالمی خاطرنشان کرد: عالوه بر این می بایست 
ادغام کنند؛  را  قوانین مشابه  نمایندگان مجلس، 

شـش دلیل بـرای مصرف 
داخلی کاالی 

یکـی از تاکیـدات رهبر انقـالب در زمینه اقتصاد 
توسـط  بارهـا  گذشـته  سـالیان  طـول  در  کـه 
کاالی  »مصـرف  اسـت،  شـده  مطـرح  ایشـان 

اسـت. داخلـی« 

برای مثال اگر ما ده هزار قانون در رابطه با مسئله 
عدد  پانصد  به  را  تعداد  این  داریم،  داخلی  تولید 
برسانیم. نماینده مردم شیراز تصریح کرد: باید به 
این مسئله نیز توجه کنیم که مجلس به تنهایی 
و  دولت  بلکه  نیست،  تاثیرگذار  مسئله  این  در 
در  تا  شوند  وارد  باید  نیز  نظارتی  دستگاه های 
نهایت پروسه قانون گذاری، اجرا و نظارت به خوبی 
اجرایی شود. قادری در ادامه گفت: مبارزه با فساد 
نیز یکی از شاخص های مهم تقویت تولید داخلی 
است. بایستی در این خصوص یک ساختار ویژه با 
هماهنگی دستگاه های مسئول ایجاد شود و اینطور 
نباشد که مسئولین به صورت ژورنالیستی به این 

مسئله ورود کنند.
شورای  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
اسالمی خاطرنشان کرد: لغو واردات محصوالتی که 
مشابه داخلی آنها در بازار وجود دارد نیز از دیگر 
راهکارهای  تقویت تولید داخلی است. دستگاه های 
که  کنند  برنامه ریزی  طوری  می بایست  متولی 
حد  تا  را  داخلی  تولید  به  واردات  مسئله  آسیب 

ممکن کاهش دهند. 
فقدان نظارت کافی در اجرای قوانین

مجلس  در  تهران  نماینده  هاشمی  مهدی  سید 
مجلس  نمایندگان  گفت:  نیز  اسالمی  شورای 
شورای اسالمی دو نقش اصلی را بر عهده دارند 
که عبارت است از نقش تقنینی و نقش نظارتی.

هاشمی افزود: حذف قوانین مازاد، اصالح قوانین 
دست و پاگیر و وضع قوانین مورد نیاز از جمله 

وظایف مجلس در حوزه تقنینی است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشان کرد: عالوه بر این، نظارت بر اجرای 
نیز  داخلی  تولید  از  حمایت  به  مربوط  قوانین 

بسیار حائز اهمیت است. برخی از قوانین محتوای 
خیلی خوبی دارد ولیکن متاسفانه نظارتی بر آن 
تهران در مجلس  نماینده مردم  نمی شود.  انجام 
شورای  مجلس  گفت:  ادامه  در  اسالمی  شورای 
نقش  داخلی  تولید  تقویت  در خصوص  اسالمی 
محوری بر عهده دارد و نقش دستگاه های اجرایی 

نیز در این مورد حائز اهمیت است.
کنندگان  تولید  دیگر  سوی  از  افزود:  هاشمی 
نیز به سهم خود نقش بسزایی در تقویت تولید 
کاالی  می بایست  تولیدکنندگان  دارند.  داخلی 
مطلوب و در شأن ملت ایران را تولید کنند. اقالم 
می شود  تولید  بازار  در  که  بی کیفیتی  تولیدی 
تولید  از  کنندگان  مصرف  اعتماد  سلب  موجب 
کمبود  مسئله  البته  می شود.  داخلی  کنندگان 
اما  دارد  وجود  نیز  خارجی  تولیدات  در  کیفیت 

با کمی تفاوت.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
باید  اسالمی  شورای  مجلس  گفت:  خاتمه  در 
خود  اصلی  نقش   2 درخصوص  را  الزم  جدیت 
به  اجرایی  دستگاه های  کنار  در  و  باشد  داشته 

تقویت روزافزون تولیدات داخلی کمک کند.
نقش مکمل دولت و مجلس

مردم  نماینده  حجت االسالم »سیدعلی طاهری« 
یکی  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  گلستان 
از مهم ترین اقدامات اخیر مجلس، تصویب قانون 
»رفع موانع تولید با تکیه بر سیاست های اقتصاد 
اقتصاد  بحث  در  می تواند  که  است  مقاومتی« 

مقاومتی یک گام بسیار مثبت به حساب بیاید.
در  دولت  که  است  این  ما  انتظار  افزود:  طاهری 

عمل به قانون مذکور جدیت الزم را داشته باشد.
تقویت  راهکارهای  از  یکی  کرد:  خاطرنشان  وی 
تولید داخلی این است که ضمن کنترل واردات، به 
افزایش کیفیت تولیدات داخلی نیز اهمیت بدهیم.

قوانین موجود به نفع واردات است
رسول خضری نماینده مردم سردشت و پیرانشهر 
متاسفانه  گفت:  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  در 
قوانینی که در حال حاضر در کشور وجود دارد 
به نفع واردات است تا صادرات و این پاشنه آشیل 

اقتصاد مقاومتی است.
از  یکی  که  است  حالی  در  این  افزود:  خضری 
شدن  رنگ  پر  مقاومتی،  اقتصاد  شاخصه های 

صادرات است.
وی تصریح کرد: یکی از مصادیق غلبه واردات بر 
صادرات، وضعیت مناطق آزاد تجاری است. در این 
مناطق اختالف فاحشی در مقدار کاالهای داخلی 

و خارجی وجود دارد.
مجلس  در  پیرانشهر  و  سردشت  مردم  نماینده 
خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت موجود باید 

یک بازنگری کلی در بخش قوانین صورت گیرد.

و  مقاومتـی  اقتصـاد  سیاسـتهای  ابـالغ  بـا 
برنامه ریـزی  بـرای اصـالح الگـوی مصـرف ایـن 
موضـوع اهمیـت دوچندانـی پیـدا کـرده و  یکی 
پیشـرفت  در  مـردم  عمـوم  مشـارکت  ابعـاد  از 
اقتصـادی مصـرف کاالی داخلـی در نظـر گرفته 

شـده اسـت.
1. ایجاد استقالل اقتصادی و سیاسی

مـا تـا بـه کار ایرانـی و سـرمایه ی ایرانـی احترام 
نگذاریـم، تولیـد ملـی شـکل نمیگیـرد؛ و اگـر 
تولیـد ملـی شـکل نگرفـت، اسـتقالل اقتصـادی 
ایـن کشـور تحقق پیـدا نمیکند؛ و اگر اسـتقالل 
اقتصـادی یـک جامعـه ای تحقـق پیـدا نکـرد - 
یعنـی در مسـئله ی اقتصـاد نتوانسـت خـودش 
بایسـتد  خـود  پـای  روی  و  بگیـرد  تصمیـم 
ایـن کشـور تحقـق پیـدا  - اسـتقالل سیاسـی 
نمیکند؛ و اگر اسـتقالل سیاسـی یـک جامعه ای 
تحقـق پیـدا نکـرد، بقیـه ی حرفهـا، جـز حرف، 
چیـز دیگـری نیسـت. تـا یـک کشـور اقتصـاد 

خـود را قـوی نکند، پایـدار نکند، متکـی به خود 
نکند، مسـتقل نکنـد، نمیتواند از لحاظ سیاسـی 

و فرهنگـی و غیـره تأثیرگـذار باشـد.
2. ایجاد کار و اشتغال

عزیـزان من! شـما وقتـی که یک جنـس داخلی 
را خریـد میکنیـد به جای جنس تولیـد خارجی، 
ایجـاد  اشـتغال  و  کار  انـدازه  همیـن  بـه  هـم 

کرده ایـد.
3. افزایش ابتکارات تولیدکنندگان

عزیـزان من! شـما وقتـی که یک جنـس داخلی 
را خریـد میکنیـد ...هـم کارگـر ایرانـی را وادار 
بیـاورد  را  ابتـکار خـودش  اینکـه  بـه  کرده ایـد 
میـدان؛ جنـس داخلـی کـه مصـرف شـد، آن 
کننـده ی کار، ابتکاراتـی دارد، ایـن ابتـکارات را 

روز بـه روز افزایـش خواهـد داد.
4. افزایش ثروت ملی

شـما وقتـی کـه جنس داخلـی مصـرف میکنید، 
ثـروت ملّـی را افزایـش داده اید. 

5. کاهش تورم
افزایـش  را  داخلـی  تولیـد  داخلـی،  مصـرف 
میدهـد؛ تولیـد داخلـی کـه افزایش پیـدا کرد... 
رونـق  کـه  تولیـد  میشـود.  برطـرف  بیـکاری 
بگیـرد، یعنـی تورم کم بشـود، گرانی کم بشـود، 
اشـتغال افزایـش پیـدا کنـد؛ اینهـا همـه به هم 
متصـل اسـت. یـک سـر ایـن قضیـه دسـت مـا 
مـردم اسـت، کـه مصـرف خودمـان را چگونـه 

انتخـاب کنیـم. 
6. کنترل نقدینگی

بایـد راهی پیـدا کنید که نقدینگـِی افزایش  یافته 
کنتـرل شـود. خـب، این روشـن اسـت؛ اگـر در 
باشـد،  داشـته  وجـود  تولیـد  نقدینگـی  مقابـل 
کاال وجـود داشـته باشـد، کمبود وجود نداشـته 
باشـد، مشـکلی را ایجـاد نمیکنـد؛ اگـر چنانچـه 
نـه، نقدینگـی بیـش از تولیـد کاال در داخل یا به 
شـکل درسـِت واردات بـود، طبعـاً مشـکل ایجاد 

 . میکند



شنبه 30 بهمن 1395   20 جمادي االولی 1438   سال اول   شماره 1
10

فساد اقتصادی

اشرافیت و مبارزه با 
مفاسد اقتصادی

 در نگاه مقام معظم رهبری
  اژدهای هفت سِر فساد

»چند سال قبل بنده مسأله ی مبارزه با فساد را 
مطرح کردم و آن نامه ی هشت ماده یی را نوشتم؛ 
باید  که   - اسالمی  شورای  مجلس  داخل  از  اما 
به  اعتراض  فریاد  باشد -  با فساد  مبارزه ی  مرکز 
با  مبارزه ی  که  بهانه  این  با  شد؛  بلند  شعار  این 
در  می دهد!  فراری  کشور  از  را  سرمایه ها  فساد، 
حالی که قضیه بعکس است. بنده همان وقت هم 
سرمایه گذار  فساد،  با  مبارزه ی  اتفاقاً  که  گفتم 
سوءاستفاده  و  فسادانگیزی  قصد  که  را  سالم 
گزارشی  اخیراً  می کند.  تشویق  کار  به  ندارد، 
که  خواندم  بین المللی  معتبر  سازمان  یک  از 
سازمان  این  کار می کند.  مسائل  درباره ی همین 
اعالم کرده که یکی از موانع اصلی سرمایه گذاری 
فساد  از  است  عبارت  کشورها  از  بعضی  در 
جزو  فساد  با  مبارزه ی  می گفتند  اینها  اقتصادی. 
فاصله  چقدر  ببینید  است؛  سرمایه گذاری  موانع 
جای  به  می شود؛  مطرح  فساد  با  مبارزه ی  است! 
در  و  کنند  استقبال  دست اندرکار  عناصر  این که 
ایفای نقش کنند، بعکس عمل  حد وظایِف خود 
می کنند. این، یکی از گوشه های کوچک حاکمیت 

دوگانه است که اینها دنبال می کردند.
یک  است.  سختی  کار  خیلی  فساد  با  »مقابله ی 
وقتی بنده گفتم که این اژدهای هفت سِر فساد 
را به این آسانی نمیشود قلع و قمع کرد؛ خیلی 
کار سختی است. نه اینکه حاال بگویم قلع و قمع 
لیکن  نشده؛  قمع  و  قلع  هم  االن  نخیر،  شده؛ 
جرأت مقابله ی با آن هست. خب، وقتی که اجزاء 
مجموعه، خودشان آلوده ی به فساد نباشند، طبعاً 
مجموعه های  از  بسیاری  است.  بیشتر  جرأتشان 
آلودگی  یعنی   - بودند  پاکیزه  حقیقتاً  هم  قبلی 
نداشتند - اما باالخره جرأت در مقابله ی با فساد 

یک امتیازی است که در شما هست.«
اسراف  و  اشرافیگری  و  تجمل  بخواهیم  اگر  »ما 
 - است  بزرگی  بالی  واقعاً  که   - را  زیاده روی  و 
گفتن  و  حرف  با  کنیم،  ریشه کن  جامعه مان  از 
نمیشود؛ که از یک طرف بگوئیم و از طرف دیگر 
مردم نگاه کنند و ببینند عملمان جور دیگر است! 
باید عمل کنیم. عمل ما بایستی مؤید و دلیل و 
شاهد بر حرفهای ما باشد تا اینکه اثر بکند. این 
خوشبختانه هست. فاصله تان را با طبقات ضعیف 
کم کرده اید و کم نگه دارید و هر چه که ممکن 

است آن را کمتر کنید.«

موانع مبارزه با فساد 

فسـاد عارضـه ای ویـران گـر و مایـه اضمحـالل و 
مخل سـاختارهای جامعه اسـت و کتمان آن نمی 
توانـد به نفـع »مصلحت عمومی« باشـد. مصلحت 
عمومـی تنهـا در رفـع فسـاد و دفع فاسـد اسـت، 
و کتمـان انحرافـات و ارایـه تصویـر یـک جامعـه 
بـی عیـب )کـه مبادا حمـل بر عـدم توانایـی اداره 
کشـور توسـط مدیـران و یـا ناکارآمـدی حکومت 
دینـی تلقـی شـود(، کاری عبـث و البتـه نقـض 
غرضـی جاهالنـه اسـت. که اگـر این رویه درسـت 
بـود، امیرالمومنیـن)ع( در آن شـرایط سـخت که 
و  مارقیـن  قاسـطین،  جبهـه  سـه  در  دشـمنان 
ناکثیـن مترصـد برانـدازی حکومـت آن حضـرت 
بودنـد، اینگونـه آشـکارا بـه مبـارزه بـا فسـاد در 

حکومـت خـود بر نمـی خواسـتند.
آمارهـای رسـمی، اظهـارات مسـئولین بلنـد پایه 
کشـور و مشـاهدات عینـی مردم، همگـی حکایت 
ویـژه  گسـترش  و  فاسـد  هـای  دسـت  نفـوذ  از 
خواری ها و اسـتفاده مفسـدین از خألهای قانونی 
و نظارتـی دارد و رهـا کـردن وضع موجـود و عدم 
برخـورد قاطـع و دقیـق با ریشـه های فسـاد، ما را 
به سـرعت از شـاخص هـای عدالـت اجتماعی دور 

کرد.  خواهـد 
 مصلحـت اندیشـی کاذب در نظـام سیاسـی و 

الپوشـانی فسـاد برخـی مسـئوالن: 
یکـی از آفـات فرهنـگ سیاسـی جامعـه مـا، گره 
زدن آبـروی دسـتگاه هـا و بعضـا مجموعـه نظـام، 
بـا آبروی اشـخاص و احزاب اسـت. به ایـن ترتیب 
چـه بسـا الپوشـانی، تطهیـر و توجیـه اشـتباهات 
و یـا خیانـت هـای صـورت گرفتـه توسـط افـراد، 

 بدون برنامه جامع با تناقض های گوناگون 
مواجه خواهید شد

آن  برای  خود،  ارتقای  برای  قضاییه  قوه  »اگر 
کند  پیدا  دست  آن  به  می خواهد  که  سرمنزلی 
و  دقیق  و  کامل  و  جامع  برنامه  یک  برسد،  و 
همه جانبه نداشته باشد، پیمودن این راه یا ممکن 
خواهد  مواجه  گوناگونی  تناقض های  با  و  نیست 
برنامه  بنابراین  بود  خواهد  دشوار  بسیار  یا  شد، 
رئیس  است.  بزرگی  کار  این  است.  الزم  جامع 
محترم قوه در اول قبول این مسئولیت هم همین 
را گفتند و اعالم کردند. البته در آخرین گزارشی 
پنجساله  برنامه  اخیراً  گفتند  دادند،  من  به  که 
ایشان شنیدیم  بیانات  در  لیکن حاال  ابالغ شده؛ 
که بناست ابالغ کنند. این کار نباید تأخیر بیفتد. 
جامع،  برنامه  است.  مهمی  کار  بسیار  کار،  این 

اساسی ترین کارهاست.«
پرونده ها به دور از جنجال رسیدگي شوند

از اهداف  بررسی شود که چه میزان  »باید دائماً 
سیاست های کلی قوه قضاییه تحقق یافته است و 
باید شاخص و معیار حرکت  این بررسی مستمر 

باشد.«
به عموم پرونده ها باید با سرعت، دقت و قاطعیت 

و به دور از جنجال رسیدگی شود.«
کارهای خوب  از  سیاست حبس زدایی  »پیگیری 
است اما وجود زندان نیز یک واقعیت است که باید 
نیکی ها  آموزشگاه  به  زندان  صحیح،  مدیریت  با 

تبدیل شود.«
 احکام باید متقن باشد

سهل انگاری  از  مطلقاً  بایستی  دادگاه ها  »احکام 
یک  عنوان  به  شما  باشند.  دور  به  سهل گیری  و 
باید  می کنید،  صادر  که  حکمی  محترم،  قاضی 
جوری باشد که اگر این حکم بنا باشد در معرض 
دید متخصصین امور فقهی و حقوقی قرار بگیرد، 
شما هیچ دغدغه ای نداشته باشید؛ مطمئن باشید 
به این حکمی که صادر کرده اید. قاضی وقتی از 
و  خود  کار  مراقب  و  است  برخوردار  الزم  دانش 
حکم خود هم هست، باید جوری باشد که همان 
وقتی که این حکم صادر شد، حاضر باشد آن را در 
معرض دید همه کارشناس ها و متخصصین قرار 
اتقان  کند.  دفاع  از حکم خودش  بتواند  و  بدهد 

حکم باید اینجور باشد.«
به  وابسته  که  مجرمي  مقابل  در  قضاییه  قوه 

جریان هاي سیاسي است کوتاه نیاید
»اداره  مطلوب  کشور و ایستادگی  در مقابل  قدرت  
نمایی  صاحبان  پول  و قدرت  و جلوگیری  از ظلم  
به  مظلومین  و تضییع  حقوق  عمومی  مردم  ، تنها با 
اقتدار، هوشمندی  و تصمیم گیری  بهنگام  دستگاه  
از  پیشگیری   نظارت ،  وظایف   اجرای   در  قضایی  

جرم  و تأمین  عدالت  و امنیت ، ممکن  است .«

با  سیاسی   جناحهای   برخی   »هدف  
قوه   صالبت   و  اقتدار  شکستن   جنجال آفرینیها، 
قضاییه  و ارعاب  مسؤوالن  این  قوه ، به  منظور سلب  
در  شدن   تسلیم   و  قضایی   دستگاه   اقدام   قدرت  

مقابل  خواستهای  آنان  است .«
قضاییه ،  قوه   از  اسالمی   نظام   رهبری   »مطالبات  
نشان  دادن  چهره  زیبای  قضاوت  اسالمی  همچون  
عدالت   اجرای   در  علی )ع (  امیرالمؤمنین   قضاوت  
برای   امیدوارکننده   و  فراگیر  بی مالحظه ،  قاطع ، 

افراد ضعیف  جامعه  است .«

»نباید بواسطه  احتمال  جنجال آفرینی ، در مقابل  
است ،  سیاسی   جریانهای   به   وابسته   که   مجرمی  

کوتاه  آمد.«
با  برخورد  در  را  خود  تزلزل  عدم  قضاییه  قوه 

مفاسد اقتصادي نشان دهد
» با آغاز مبارزه  جّدی با فساد اقتصادی و مالی، 
نعره های  و  فریادها  بتدریج  و  زمزمه ها  یقیناً 
مخالفت ها  این  شد.  خواهد  بلند  آن  با  مخالفت 
عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام 
بددالنی  است  طبیعی  و  مي شوند  متضرر  بزرگ 
که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دالنی 

که از القائات آنان تاثیر پذیرفته اند با آنان هم صدا 
شما  راسخ  عزم  در  نباید  مخالفت ها  این  شوند. 
تردید بیفکند. به مسئوالن خیرخواه در قوای سه 
گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعی 
اعتماد  است.  مفسدان  و  فاسدان  با  همدستی 
گرو  در  قضائی  و  دولتی  دستگاه های  به  عمومی 
مجرم  با  برخورد  در  دستگاه ها  این  که  است  آن 
نشان  را  خود  تزلزل  عدم  و  قاطعیت  متخلف  و 

دهند.«

بیماری  یک  مانند  اقتصادی  مفاسد 
واگیردار 

»مفاسد اقتصادی را صرفاً به عنوان یک کار خالف 
نباید در کشور در نظر گرفت. این کار اگر چنانچه 
دنبال نشود، تعقیب نشود، ریشه یابی نشود، قوای 
برای  ندهند  هم  دست  به  دست  کشور  مختلف 
خشک کردن ریشه این کار، ضربه و خطرش برای 
مفاسد  بود.  خواهد  عظیم  و  کالن  بسیار  کشور 
اقتصادی، مفاسد فرهنگی را هم با خود می آورد، 
رواج  و  وجود  می آورد.  هم  را  اخالقی  مفاسد 
خطرهایش  بزرگترین  از  یکی  اقتصادی  مفاسد 

متزلزل  را  دستگاه ها  خوب  عناصر  که  است  این 
بسیاری  می کند.  سست  را  آنها  زیرپای  می کند، 
از این موارد و قضایای مفاسد اقتصادی که به طور 
مشخص گزارش شده و برای ما گفته شده است، 
به این ترتیب بوده است که آن مفسد اقتصادی 
برای پیشبرد کار خود الزم دانسته در داخل فالن 
دستگاه نفوذ کند و تعدادی از عناصری را که در 
کند. خوب،  همراه  با خودش  می کنند،  کار  آنجا 
آن عناصری که آنجا کار می کنند، مردمان مؤمنی 
هستند؛ اما شیطاِن هوس، زیاده طلبی و پول را به 
جان این ها می اندازد، همه هم طاقت نمی آورند، 
مجذوب می شوند، می لغزند؛ این یکی از بزرگترین 
خطرات مفاسد اقتصادی است.مفاسد اقتصادی در 
جامعه سرمایه گذاری های درست و سالم را معوق 
می کند... مفاسد اقتصادی مانع فعالیت اقتصادی 
سالم است، نومید کننده عناصر مؤمنی است که 
می خواهند فعالیت اقتصادی خوب داشته باشند، 
یک بالست، یک بیماری عظیم است؛ مثل وبایی 
واگیری  بیماری های  مثل  می آید،  جامعه  در  که 
است که تا می آید، همه دستگاه ها - قوه مجریه، 
قوه مقننه، قوه قضاییه - به حرکت می افتند که 

جلویش را بگیرند.«
 اشرافی گری بالی کشور

بشـود؛  گرفتـه  بایـد  اشـرافی گری  جلـوی 
وقتـی  اسـت.  کشـور  بـالی  اشـرافی گری 
اشـرافی گری در قلّه هـای جامعـه به وجـود آمـد، 
سـرریز خواهـد شـد بـه بدنـه؛ ]آن وقـت [ شـما 
می بینیـد فـالن خانـواده ای کـه وضـع معیشـتی 
خوبـی هم نـدارد، وقتی میخواهد پسـرش را داماد 
کنـد یـا دختـرش را عـروس کنـد یا فـرض کنید 
مهمانـی بگیـرد، مجبـور اسـت به سـبک اشـرافی 
حرکـت بکنـد. وقتـی اشـرافی گری فرهنگ شـد، 
بایـد گرفتـه  ایـن. جلـوی اشـرافی گری  میشـود 
بشـود. رفتار مسئولین، گفتار مسـئولین، تعالیمی 
کـه میدهنـد، بایـد ضـّد این جهـت اشـرافی گری 

این جـوری اسـت. باشـد؛ کمااینکـه اسـالم 
در سیاسـت داخلـی، اصـول امـام عبارت اسـت از 
تکیـه بـه رأی مـردم؛ تأمیـن اتحـاد و یکپارچگـی 
ملت؛ مردمی بودن و غیر اشـرافی بودن حکمرانان 
و زمامـداران؛ دلبسـته بودن مسـئوالن بـه مصالح 
ملـت؛ کار و تالش همگانی برای پیشـرفت کشـور.

در راه پیشرفت ، اشرافیگری ممنوع
گـر مـا مسـئوالن کشـور - بخصـوص ایـن دیگـر 
مربوط به ما مسـئوالن اسـت - دچـار خودمحوری 
شـویم، دچـار تکبـر شـویم، دچـار خودشـگفتی 
شـویم، تودهنی خواهیم خورد. دنیا اینجور اسـت، 
سـنت الهـی ایـن اسـت. در پـی کسـب محبوبیت 
نباشـیم، دنبـال تمتعـات دنیـوی نباشـیم، دنبـال 
پرداختـن بـه اشـرافی گری و تجمالت نباشـیم. ما 

وجـوب شـرعی پیـدا کنـد و بـا معترضین بـه آن 
شـود.  برخورد 

 قوه قضاییه در خدمت سرمایه گذاری: 
سالهاسـت قـوه قضاییـه صراحتـا یکـی از وظایـف 
امنیـت  از  تـام و تمـام  اصلـی خـود را حمایـت 
سـرمایه گـذاری اعـالم نمـوده اسـت و پـای ایـن 
شـعار هم ایسـتاده اسـت. هزینه هایش را پرداخت 
کـرده و بارهـا و بارهـا مورد سـوال و مواخـذه واقع 
شـده اسـت. فرمان هفـت ماده ای رییـس این قوه 
در حمایـت قضایـی از سـرمایه گـذاری، تشـکیل 
سـازمان  در  گـذاری  سـرمایه  از  حمایـت  دفتـر 
بازرسـی، تشـکیل دادگاه های تخصصی، تشـکیل 
دفاتـر حمایـت از سـرمایه گـذاری در اسـتانها و.. 
نشـان مـی دهـد قوه قضاییـه تمام قـد در حمایت 
از سـرمایه گذاری ایسـتاده اسـت. رونـد فعلی این 
قـوه، امیـد مبـارزه قاطعانـه قضایـی بـا مفسـدین 
اقتصـادی را از بیـن بـرده و حتـی بـا نـام حمایت 
از سـرمایه گـذاری، اصـل برخورد با مفسـدین نیز 
بارها از سـوی ریاسـت این قوه رد شـده! در حالی 
کـه مقـام معظـم رهبری در پیام هشـت مـاده ای 

مـی فرمایند : 
»ممکـن اسـت کسـانی بخطـا تصـور کننـد کـه 
سوءاسـتفاده  کننـدگان  و  مفسـدان  بـا  مبـارزه 
و  اقتصـادی  ناامنـی  موجـب  ملـی،  ثروتهـای  از 
فـرار سـرمایه ها اسـت. بـه ایـن اشـخاص تفهیـم 
کنیـد کـه بـه عکس، ایـن مبـارزه موجـب امنیت 
فضـای اقتصـادی و اطمینـان کسـانی اسـت کـه 
داشـته  اقتصـادی  سـالم  فعالیـت  مـی  خواهنـد 
باشـند. تولیدکنندگان این کشـور، خود نخسـتین 

قربانیـان فسـاد مالـی و اقتصـاد ناسـالم  انـد.« 
 بروکراسی قضایی و اطاله دادرسی: 

اطالـه دادرسـی بـه عنوان یکـی از مصائـب بزرگ 

قوه قضاییه، نیازمند آسـیب شناسـی جدی اسـت. 
در کنـار ایـن مسـئله، در اولویـت قـرار نگرفتـن 
پرونـده هـای مفاسـد کالن اقتصـادی و مشـمول 
گـذر زمان شـدن ایـن پرونـده ها موجـب کاهش 

ریسـک فسـاد شـده است. 
 سیاسـی شـدن اصـل مبارزه بـا مفاسـد )و نگاه 

تاکتیکی بـه آن(: 
تشـکیل دولتـی با شـعار عدالتخواهی، اگـر چه بار 
دیگـر یـادآوری کننـده اقبال و نیـاز قطعی جامعه 
بـه عدالـت حقیقـی بـود، امـا نشـانه ای نیـز برای 
برخـی سیاسـیون جامعـه بـود تـا واگویـه کـردن 
ایـن شـعار مقـدس را وسـیله کسـب مقبولیـت 
خـود قـرار دهند. فـارغ از انگیزه هـای دولتمردان، 
تـداوم رونـد کنونـی افزایـش شـکاف طبقاتـی و 
نیـز برخـورد صرفـا شـعاری بـا مفسـدین، موجب 
تقویت شـائبه برخورد سیاسـی مسـئولین با فساد 
و البتـه سـلب اعتمـاد مـردم از مسـئولین خواهد 

 . شد
 سیاسی کاری در پرداختن به مصادیق مبارزه: 

گاه برخـورد بـا مفاسـد اقتصـادی، نـه بـه انگیـزه 
اصـالح جامعـه و احقـاق حقـوق مسـتضعفین که 
بـه منظـور مـچ گیـری هـای سیاسـی و پرونـده 
سـازی بـرای رقبـای جناحـی و بـه عنـوان ابزاری 
سیاسـی  رقبـای  و  منتقدیـن  بـه  حملـه  بـرای 
صـورت میگیـرد، که البته در مسـیر جلـب اعتماد 
عمومـی آفتـی بزرگ بـه شـمار مـی رود. بگذریم 
از اینکـه معرفـی پرونـده هـای فسـاد، اغلـب بـه 
تعییـن تکلیف نهایـی منجر نمیشـود.  در برخورد 
دسـتگاههای نظارتـی با پرونده های مفاسـد کالن 

نیـز گاه شـاهد سیاسـی کاری آنهـا هسـتیم.
 نبـود فهـم مشـترک در مسـئولین از مفاهیمی 

مربـوط بـه فسـاد اقتصادی: 

مسـئولین، خودمـان را حفـظ کنیـم؛ همچنان که 
ایـن مـرد بزرگ خـود را حفظ کـرد. اگر مـا اینجا 
دچار اشـتباه شـویم، مصـداق همان آیه ی شـریفه 
خواهیـم شـد که: و احلّـوا قومهم دار البـوار. جهّنم 

یصلونهـا و بئـس القرار.
در راه پیشـرفت، توقف ممنوع اسـت؛ خودشگفتی 
ممنـوع اسـت؛ غفلـت ممنوع اسـت؛ اشـرافی گری 
ممنـوع اسـت؛ لذت جوئـی ممنـوع اسـت؛ بـه فکر 
جمـع کردن زخـارف دنیا افتادن، برای مسـئولین 
ممنوع اسـت. با این ممنوعیتهاسـت کـه میتوانیم 
به قله برسـیم. ما داریـم در دامنه حرکت میکنیم. 
مـا هنـوز بـه قله نرسـیده ایم؛ بـا آن فاصلـه داریم. 
آن روزی کـه ملـت ایران به قله برسـد، دشـمنیها 
تمـام خواهـد شـد. آن روزی که ملت ایـران به قله 
برسـد، معارضه هـای خباثت آلـود به پایـان خواهد 
رسـید. ما تـا آن روز فاصلـه داریم. حرکـت را باید 

بـی وقفه ادامـه دهیم.
 اشرافی گری مانع حرکت به سمت عدالت

سمت  به  حرکت  روند  که  چیزهایی  جمله  از 
عدالت را در جامعه ُکند میکند، نمود اشرافی گری 
اجتناب  این  از  است؛  کشور  باالی  مسؤوالن  در 
کنید. اشرافی گری دو عیب دارد؛ عیب دومش از 
اّوِل اشرافی گری،  بزرگتر است. عیب  اّولش  عیب 
میگوییم؛  را  حالل  اشرافیگرِی   - است  اسراف 
بحق  و  حالل  راه  از  پولش  که  چیزی  آن  یعنی 
آن  و  است  بدتر  دوم  عیب  اما   - آمده  دست  به 
یعنی چیزی  این است که فرهنگ سازی میکند؛ 
در  البته  میکند.  دادن همه درست  برای مسابقه 
این زمینه مسؤوالن درجه یک بسیار نقش دارند؛ 
تلویزیون بسیار نقش دارد؛ منش من و شما هم 

بسیار نقش دارد.
مبارزه با فساد در هر نقطه

در مورد مبارزه ی با فساد مالی، موضع نظام یک 
موضع روشنی است. در زمینه ی مسائل مربوط به 
عدالت اجتماعی، موضع نظام یک موضع روشنی 
هست،  که  نقطه ای  هر  در  باید  فساد  با  است. 
این را عرض بکنم: ما  مبارزه کرد. من میخواهم 
مدعی نیستیم در نظام ما فساد مالی و اقتصادی 
اگر وجود نداشت که بنده آن  وجود ندارد؛ چرا، 
نامه ی هشت ماده ای را چند سال قبل خطاب به 
اینقدر روی  رؤسای محترم سه قوه نمینوشتم و 
آن تأکید نمیکردم. چرا، هست؛ اما میخواهم این 
امروز  همین  اسالمی،  جمهوری  نظام  بگویم:  را 
یکی از سالمترین نظامهای سیاسی و اجتماعی در 
به استناد گزارش فالن  بیائیم  اینکه ما  دنیاست. 
مرجع صهیونیستی، نظام را و کشور را متهم کنیم 
به فساد، این مطلقا درست نیست. این هم که ما 
اشخاص را، مسئولین را بی جهت در زمینه ی فساد 

زیر سؤال ببریم، این هم درست نیست. 

متأسـفانه بسـیاری از مسـئولینی کـه موظفند در 
ایـن زمینـه بـا دقـت و جدیـت وارد شـوند، فاقـد 
فهم علمی و مشـترکی از مفاهیم مربوط به فسـاد 
اقتصـادی مـی باشـند. لـذا بخشـی از ناکارامـدی 
دسـتگاههای چـون قـوه مقننـه، برخـی وزارتخانه 
هـا و.. ناشـی از فقـدان دانـش کافـی نماینـدگان 
و مسـئولین از ایـن مقولـه اسـت. متأسـفانه قـوه 
قضائیـه نیـز برداشـت صحیحـی از رابطـه مبـارزه 
با فسـاد و جـذب سـرمایه گذاری هـای خصوصی 
نـدارد. شـاید ایـن بـدان دلیـل باشـد که ایـن قوه 
ریشـه  دربـاره  اقتصـادی  عمیـق  تحلیـل  هنـوز 
پیدایـش فسـاد اقتصـادی در ایـران نـدارد. بـدون 
تردیـد مفاسـدی مانند قاچـاق کاال، فـرار مالیاتی، 
نقشـی جـز  و...  بانکـی  منابـع  از  اسـتفاده  سـوء 
محـدود کردن و حتی ورشکسـته نمودن سـرمایه 
نخواهـد  و  نداشـته  و خـالق  کارآفریـن  گـذاران 

داشت. 
 تهدیـد و تحدیـد آزادی بیـان و مطبوعـات آزاد 

مستقل:  و 
بـر اسـاس مبانـی دینـی، اصـول قانـون اساسـی 
انقـالب،  رهبـر  و  امـام  حضـرت  رهنمودهـای  و 
مـردم نـه تنها حـق دارند بلکـه موظفنـد عملکرد 
مسـئولین را زیـر ذره بیـن نقـد خود قـرار دهند و 
بـا امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر مانع از فسـاد 
حاکمیـت شـوند. متأسـفانه بـا فاصلـه گرفتـن از 
مفاهیـم و ارزشـهای انقـالب اسـالمی، نقش مردم 
نیـز در حـد شـرکت در انتخابـات و راهپیمایـی 
هـای سـاالنه فـرو کاهیـده شـد و بعضـا انتقادات 
دانشـجویان و امـر بمعـروف و نهـی از منکر مردم، 
بـا برخوردهای خشـن و امنیتی دسـتگاهها مواجه 
مـی شـود. دسـتگیری طلبـه سـیرجانی بـه دلیل 
اعتـراض بـه زمیـن خـواری، احضـار دانشـجویان 
منتقـد توسـط دسـتگاههای امنیتـی در شـیراز و 
اصفهـان و تهـران، انسـداد پایـگاه »عدالتخانـه«، 

برخی  تهدیـد 
حیـات اقتصـاد سـرمایه داری ریشـه در مصـرف 
گرایـی دارد و بـه نظـر مـی رسـد افـراط صـدا و 
سـیما در تبلیغـات کاالهـا آن هـم بـه شـیوه ها و 
ظرائـف فـراوان، و انبوه تبلیغـات کاالهای مصرفی 
در سـطح شـهرها، بر این پایه قرار گرفته. مسـابقه 
رفـاه و اشـرافیت در میـان خانـواده هـا، چـه بسـا 
موجـب فـرو غلتیدن افـراد در دامـان فعالیت های 

فسـاد انگیـز اقتصـادی گردد 
روزنامـه هـای ارزشـی عدالـت خـواه و.. و بطـور 
کلـی حاکمیت مصلحت اندیشـی و محافظه کاری 
در فضـای عمومـی جامعـه و رسـانه هـا، موجـب 
افزایـش هزینـه برخورد مردمی با فسـاد و در عین 
حال گسـترش حاشـیه امن مفسـدین خواهد شد. 
ناامنـی فضـای عمومـی بـرای پیگیـری رسـانه 
ای مفاسـد اقتصادی، ناشـی از قدرت سیاسـی 
کـه  حالـی  در  اسـت؛  اقتصـادی  مفسـدین 
مظنونیـن  از  پاسـخ  مطالبـه  انقـالب  رهبـر 
مهـم  وظایـف  از  را  اقتصـادی  تخلفـات  بـه 

انـد. شـمرده  دانشـجویان 
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علم و  فناوری

ارزش  بر  عالوه  کشور،  فناوری  و  علمی  حرکت 
از  یکی  نیز  اقتصاد  بر  آن  تأثیر  باب  از  ذاتی، 
محصوالت  امروزه  است.  کشور  مهم  اولویت  های 
برخوردار  اقتصادی  باالی  ارزش  از  دانش  بنیان 
از  دنیا  اقتصادی  رشد  در  فناوری  نقش  است. 
55 درصد در سال 1980 به 85 درصد در سال 
2020 خواهد رسید و 20 درصد از این نقش را 
بازی  برتر و شرکت  های دانش  بنیان  فناوری  های 
این مقدار  خواهد کرد. حتی پیش  بینی می  شود 
در سال 2030 به 78 درصد افزایش یابد. عالوه 
بر این، صادرات محصوالت دارای فناوری باال در 
جهان طی سال  های گذشته به طور مستمر 10 
درصد رشد داشته و افزایش این مقدار نیز قابل 

پیش  بینی است.
اقتصاد  با  مستقیمی  رابطه  ی  فناوری  بنابراین 
کشور  برای  نیز  حیث  این  از  و  داشت  خواهد 
طی  شده  گام های  شناختن  بود.  خواهد  مهم 
و  رهبری  نقش  به  ویژه  و  گذشته  سال های  در 
هدایت گری ایشان در این زمینه، کمک کننده  ی  
تداوم حرکت علمی کشور خواهد بود. ما در این 

یادداشت به این مهم پرداخته  ایم.
1. طرح گفتمان جنبش نرم افزاری

می توان  را  کشور  علمی  حرکت  آغاز  کلید 
 1379 سال  در  اسالمی  انقالب  رهبر  سخنرانی 
جنبش  مسأله  ی  طرح  و  امیرکبیر  دانشگاه  در 
برای  دیدار  آن  در  ایشان  دانست.  نرم افزاری 
نخستین بار مسأله  ی مطالبه  ی جنبش نرم افزاری 
را  آن  کلیدی  مؤلفه های  نیز  و  دانشگاهیان  از 
بتواند  باید  دانشگاه  ایشان،  نظر  از  برشمردند. 
را شکل  عمیقی  و  همه جانبه  نرم افزاری  جنبش 
با  تالش هستند،  و  کار  اهل  که  کسانی  تا  دهد 
علمِی  نوآوری های  و  قالب ها  با  و  پیشنهادها 
خودی بتوانند بنای حقیقی یک جامعه  ی آباد و 
عادالنه  ی مبتنی بر تفکرات و ارزش های اسالمی 

را باال ببرند.
این گفتمان در  تقویت  تداوم حفظ و  ایشان در 
سال 1381 ضمن پاسخ به نامه  ی فضالی حوزه  ی 
علمیه ی قم، اداشدن سهم آزادی، اخالق و منطق 
خالقیت  روند  آغاز  الزمه  ی  را  یکدیگر  کنار  در 
جنبش  کلید  و  دینی  بالنده  ی  تفکر  و  علمی 
کشور  در  علمی  و  دینی  علم  تولید  نرم افزاری 
به  را  نظریه پردازی  ایجاد کرسی های  و  دانستند 
جنبش  گفتمان  در  تکمیلی  پیشنهادی  عنوان 

نرم  افزاری مطالبه نمودند.

نقش  به  توجه  با   ،82 سال  در  و  بعدی  گام  در 
انقالب  رهبر  کشور،  اجرایی  دستگاه  های  مهم 
سازوکارها  در  علم  تولید  گنجاندن  مسأله  ی  بر 
همه  ی  در  موضوع  این  و جدی  شدن  برنامه  ها  و 

ابالغ سیاست های کلی
 علم و فناوری

اسالمی  انقالب  رهبر  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
اساسی  قانون   110 اصل  یک  بند  اجرای  در 
از  را که پس  فناوری«  و  سیاستهای کلی »علم 
مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین 

شده است، ابالغ کردند.
به  که  فناوری  و  علم  کلی  سیاست های  متن 
تشخیص  مجمع  رئیس  و  سه گانه  قوای  رؤسای 

مصلحت نظام ابالغ شده، به این شرح است:
بسم  اهلل  الرحمن  الرحیم

آموزش  )نظام  فناوری  و  علم  کلی  سیاست های 
عالی، تحقیقات و فناوری(

1- جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت 
علمی و فناوری در جهان با تأکید بر:

نظریه  و  نوآوری  توسعه  و  علم  تولید   -1-1
پردازی.

و  علم  در  کشور  جهانی  جایگاه  ارتقاء   -1-2
فناوری و تبدیل ایران به قطب علمی و فناوری 

جهان اسالم.
3-1- توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی.

تعمیق  بویژه  انسانی  ارتقاء علوم  و  4-1- تحول 
شناخت معارف دینی و مبانی انقالب اسالمی با: 
افراد  جذب  علوم،  این  منزلت  و  جایگاه  تقویت 
بازنگری در متون،  و  انگیزه، اصالح  با  و  مستعد 
و  کمی  ارتقاء  و  آموزشی  روش های  و  برنامه ها 

کیفی مراکز و فعالیت های پژوهشی مربوط.
5-1- دستیابی به علوم و فناوری های پیشرفته با 

سیاستگذاری و برنامه ریزی ویژه.
2- بهینه سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی 
و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف 

تالش ها و نقش رهبر انقالب اسالمی 
در مسیر پیشرفت علمی کشور

اتصال  همچنین  و  طبیعی  و  انسانی  عرصه های 
علم و صنعت تأکید کردند. در همین سال و در 
تولید علم و  ایشان زنده  بودن  دیدار دانشجویان، 
جنبش نرم  افزاری در دانشگاه ها را خوب توصیف 
کردند و نهادینه  شدن فرهنگ تولید علم، جنبش 
علم  آفرینی  جبهه  ی  در  خط  شکنی  و  نرم افزاری 
نظر  به  دانستند.  ضرورت  یک  را  دانشگاه ها  در 
دانشگاه چنین شود، موجی  فرهنگ  اگر  ایشان: 
از انسان های مجاهد و خسته  نشو  این حرکت را 
آغاز و ادامه خواهند داد و دیگر درباره  ی به نتیجه 

رسیدن آن نگرانی جدی وجود نخواهد داشت.
جنبش  ذیل  رهبری  مطالبات  دیگر  حلقه  ی 
به  توجه  و  دانش  مرزهای  شکستن  نرم افزاری، 
دیدار  در  و   83 سال  در  ایشان  است.  فناوری 
جوانان استان همدان، شکستن مرزهای دانش و 
عبور از آن را انتظار خود از جوانان مطرح کردند 
فناوری  به سمت  علمی  تالش های  هدایت  بر  و 

تأکید فرمودند.
2. مرجعیت علمی

رهبر  است که  مهم ترین هدفی  علمی  مرجعیت 
انقالب برای پیشرفت علمی کشور و شکل گیری 
از  یکی  کرده اند.  تعیین  نرم افزاری  جنبش 
زمینه های تحقق مرجعیت علمی در نظر ایشان، 
استعداد باالی ملت ایران و دیگری اعتمادبه نفس 
این  در  اسالمی  انقالب  برکت  به  که  است  ملی 

کشور ایجاد شده است. 
از اقدامات مهم و تعیین  کننده  ی رهبر انقالب در 
یک  تأسیس  پیشنهاد  علمی،  مرجعیت  راستای 
پیشرفته  بودن  ایشان  است.2  اسالمی   ISI مرکز 
ایران اسالمی را پشتوانه  ی این اقدام و هدف از آن 
را ایجاد یک مرکز معتبر و متعلق به جهان اسالم 

دانستند و آن را نافی تعامل با ISI نمی  دانند.
تالش  علمی،  کار  صددرصد  باید  انقالب:  رهبر 
به  باشد  ناظر  علمی  مقاله ی  تهیه ی  علمی، 
اساس  این  بر  هم   I.S.I با  شما  شما.  نیازهای 
قبول  مورد  مقاله ی  که  آنجائی  کنید.  همکاری 
کشور  در  میتوانید  شما  که  است  چیزی   I.S.I
از آن استفاده کنید، آن را دنبال کنید. ما معیار 
که  است  این  ما  معیار  داریم؛  دست  در  اساسی 
دارد،  خأل  و  مشکل  و  خلل  صدها  ما  کشور 

میخواهیم اینها را پر کنیم. 
شکل گیری  مختصات  ترسیم  در  همچنین 
مرجعیت علمی، ایشان دو محور را ذکر کرده اند؛ 
عرصه ی  نام آوران  صدر  در  ایرانیان  این که  اول 
فناوری و علم در دنیا باشند. دیگر این که اگر کسی 
خواست به آخرین دستاوردهای علمی دست پیدا 
در  باشد.  فارسی  زبان  یادگیری  به  ناچار  کند، 
اندیشه  ی رهبر انقالب اسالمی شناختن ظرفیت 
راه  باال و گم  نکردن  باالی کشور، همت و تالش 

از اصلی ترین عوامل تحقق مرجعیت علمی است. 
ایشان اثر مهم مرجعیت علمی را احساس افتخار 
و عزت در بین مسلمانان و شکل گیری نمادی از 

کارآمدی اسالم بیان کرده اند. 
دانشجویان  با  دیدار  در  همچنین  انقالب  رهبر 
اساتید دانشگاه علم و صنعت در سال 1387  و 
تحقق مرجعیت علمی را یکی از اهداف نقشه  ی 
جامع علمی کشور دانستند و آن را در افق چهل 

یا پنجاه  ساله دست یافتنی عنوان کردند.
3. نقشه  ی جامع علمی

اصلی ترین  می توان  را  علمی  جامع  نقشه  ی 
در  رهبری  نهادسازی های  و  هدایت ها  حلقه  ی 
مرجعیت  تحقق  و  نرم افزاری  جنبش  شکل دهی 
علمی برشمرد. رهبر انقالب اسالمی اولین بار در 
جمع رؤسای دانشگاه ها در سال 1385 ضرورت 
نمودند.  تبیین  را  علمی  جامع  نقشه  ی  تدوین 
ایشان هدف از تدوین نقشه  ی جامع علمی کشور 
به  رسیدن  برای  الزم  گام های  دقیق  تعریف  را 
چشم انداز بیست ساله تعریف کردند. از نظر ایشان 
تحقق  برای  الزم  گام های  باید  جامع  نقشه  ی 
چشم انداز را معلوم و طبق راهبردهای عملیاتی و 
برنامه ریزی های زمان دار و منظم، مثل یک پازل، 

به  تدریج پُر و کامل کند.
در نظر ایشان تعیین اولویت های علمی و فناوری 
علمی  جامع  نقشه  ی  از  عمده  انتظار  یک  کشور 
است تا پیشرفت علمی کشور شکلی کاریکاتوری 
پیدا نکند و اجزای آن به شکل متناسب با یکدیگر 
رشد کند.7 از دیگر مأموریت های نقشه  ی جامع 

علمی کشور که مورد تأکید رهبری است، توجه و 
برنامه ریزی برای کاربردی کردن علوم و توجه به 
زنجیره  ی علم تا بازار است. ایشان تأکید می کنند 
که ما باید علممان را به ثروت ملی تبدیل کنیم 
و در این راستا زنجیره ی علم تا فناوری را تکمیل 
علم  تا  نماییم  ایجاد  واقعی  تولید  خط  یک  و 
همچنین  برسد.  اهدافش  به  جهات  همه  ی  از 
تعیین تعداد دانشجویان، جایگاه علوم، جنسیت 
دانشجویان و نحوه  ی تناسب با مناطق کشور، از 
دیگر انتظاراتی است که رهبر انقالب از نقشه  ی 

جامع علمی کشور مطرح نموده اند.
سرمایه های  نخبگان  رهبری،  اندیشه ی  در   
فی نفسه  حیث  این  از  و  هستند  کشور  معنوی 
دارای ارزش هستند. عالوه بر این، نخبگان یک 
جامعه   مدیریت تحول در جامعه را بر عهده دارند 
و بار مهمی از پیشرفت علمی کشور بر دوش این 

قشر است.
تأکید دیگر رهبر انقالب اسالمی درباره  ی نقشه  ی 
جامع علمی، اجرایی  سازی آن به روش درست و 
برنامه ریزی  شده است. ایشان ایجاد نظام مهندسی 
و  علمی  پروژه ی  صدها  به  آن  تبدیل  نقشه، 
ایجاد  امین،  پیمانکاران  به  پروژه ها  این  سپردن 
حسن  علمی،  پیشرفت  این  بر  نظارت  شبکه ی 
و  دانشجویان  استادان،  درگیرکردن  و  اجرا، 
از  برشمردند.  نقشه  بعدی  گام های  را   محققان 
نظر ایشان، نقشه باید به گونه  ای برنامه  ریزی شود 
که همه  ی اقشار علمی کشور و از جمله تک تک 
دانشجویان و مراکز علمی و اساتید بتوانند نقش 

این  در  ایشان  کنند.  پیدا  آن  اجرای  در  را  خود 
دیدار، تحقق مرجعیت علمی را هدف نهایی این 

تالش ها می دانند.
یکی دیگر از نقاط عطف در نقشه  ی جامع علمی، 
در  جوانان  مشارکت  از  رهبری  تقدیر  و  تشویق 
جامع  نقشه  ی  در  به  ویژه  و  کالن  تصمیم  سازی 
در  ایشان   1389 سال  در  است.  کشور  علمی 
نقشه  ی  تهیه  ی  برای  جوانان  تالش  به  واکنش 
جامع علمی متفاوت، اصل این حرکت را نشانه  ی 
خودباوری نسل جوان مؤمن و از سرمایه  های مهم 

کشور  دانستند.
و  نقشه  ی جامع  تعریف  تکمیل  انقالب در  رهبر 
انتظارات از آن، تکمیل نظام ملی نوآوری را ذکر 
اجرایی  سازی  و  تکمیل  ایشان  همچنین  کردند. 
از  یکی  عنوان  به  را  علمی  جامع  نقشه  ی 
پنج ساله  ی  برنامه  ی  در  کشور  کلی  سیاست های 

پنجم مورد تأکید قرار دادند.

رابطه  ی  و  تجاری  سازی  دانش  بنیان،  اقتصاد   .4
صنعت و دانشگاه

هم تراز با اهمیت علم و فناوری در اندیشه  ی رهبر 
انقالب اسالمی، تولید دانش  بنیان هم در سال های 
اخیر توسط ایشان به یک گفتمان مهم و کلیدی 

تبدیل شده است.

 اقتصاد دانش بنیان 
رشد اقتصادی بر دوش فناوری های نوین

در سال 1387 و در دیدار با نخبگان، ایشان یکی 
از افق  های اقتصاد دانش  بنیان را قطع وابستگی به 
نفت خواندند و در این باره  فرمودند: آن روزی که 
ما بتوانیم درآمد کشور را از راه دانشمان به دست 
بیاوریم و دِر چاه های نفت را پلمب کنیم، آن روز 

برای ما روز خوبی است.
 در همین راستا و در سال 1389 ایشان در دیدار 
با کارگران، رمز سربلندی کشور در عرصه  ی مادی 
را دو عنصر علم و تولید برشمردند و بر اهمیت 
تولید دانش  بنیان تأکید و علم را به عنوان پایه  ی 
تولید و پیشرفت مادی مطرح کردند. در اندیشه  ی 
ایشان، اقتصاد متکی به دانش  هم به شکوفایی 
کشور  به  هم  شد،  خواهد  منتهی  کشور  اقتصاد 
قدرت اقتصادی خواهد داد و هم قدرت فرهنگی 
و سیاسی، چرا که در اثر اداره  ی کشور از طریق 
اقتصاد متکی به دانش و همچنین خدمت  رسانی 
و  هویت  احساس  ایران  ملت  ملل،  دیگر  به 
شخصیت خواهد کرد. ایشان با ذکر دو نمونه ی 
رویان،  پژوهشکده  ی  و  هسته ای  انرژی  موفق 
را  دانش  بنیان  صنایع  در  نیرو  تربیت  به  اهتمام 
یک پایه  ی مهم ذکر کرده اند. تشکیل شرکت های 
علمی و فناوری در کشور و حمایت از آن ها، تأکید 

در  دانش  بنیان  صنایع  رشد  برای  ایشان  دیگر 
کشور بوده است. ایشان مکرراً صنایع دانش  بنیان 
مظاهر  بهترین  و  مؤلفه ها  مؤثرترین  از  یکی  را 

اقتصاد مقاومتی برشمرده  اند. 
دانشگاه  و  صنعت  رابطه  ی  مفهوم،  این  ذیل  در 
گذشته  سال  ده  در  که  است  دیگری  مسأله  ی 
سال  در  ایشان  کرده  اند.  پیگیری  رهبری  مکرراً 
1380 و در دیدار با اعضای هیأت دولت  بر اتصال 
صنعت با دانشگاه تأکید کردند و تحقق این امر 
شدت  یافتن  و  یک  سو  از  صنعت  رشد  موجب  را 
در  دیگر  دانستند.  از سوی  علمی کشور  جریان 
برقرار  بر  ایشان  اساتید،  با  دیدار  در  و  سال 81 
سازوکار  با  و  سازمانی  صورت  به  ارتباط  این 
این  در  ایشان  همچنین  کردند.  تأکید  مشخص 
ارتباط صنعت  از  فراتر  را  دیدار، مسأله  ی کشور 
اداری  دستگاه های  ارتباط  و  دانسته  دانشگاه  با 
و دولتی با دانشگاه ها را نیز ضروری دانستند. در 
دیدار سال 1383 اعضای هیأت دولت نیز ایشان 
استمرار حرکت های انجام شده در زمینه ی ارتباط 
صنعت با دانشگاه خواستار شدند و این موضوع را 
جزء اولویت های کشور  دانستند. ایشان همچنین 
را  رقابت جهانی  از  عقب  نماندن صنعت  الزمه  ی 
زمینه  ی  که  دانستند  نوآوری  و  علمی  پیشرفت 
آن در دانشگاه  ها فراهم است. لذا در این نگرش، 
رقابت  توانمندی  به  دانشگاه  و  صنعت  رابطه  ی 

صنعت کشور در بازار نیز کمک خواهد کرد.
در  دانشگاه  و  صنعت  ارتباط  مسأله  ی  اهمیت 
موضوع  این  که  است  آن جا  تا  ایشان  اندیشه  ی 
برنامه  ی  کلی  سیاست های  از  یکی  عنوان  به  را 
در  ایشان همچنین  کرده اند.  ابالغ  توسعه  پنجم 
و  رابطه  ی صنعت  آن،  ذیل  در  و  علم  بیاناتشان 
ملی  امنیت  اصلی  پایه های  از  یکی  را  دانشگاه 

کشور ذکر کرده اند. 
تکمیل  و  تجاری سازی  مسأله  ی  به  توجه   
زنجیره  ی ایده تا بازار، از دیگر مواردی بوده که 
مطرح  اخیر  سال های  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
تبدیل  فناوری  و  علم  گفتمان  از  جزئی  به  و 
دیدار  در  و   1389 سال  در  ایشان  است.  شده 
مسأله  ی شکل گیری چرخه  ی  نخبگان جوان،  با 
نیاز مهم دانستند  کامل علمی در کشور را یک 
و با مهم خواندن مسأله  ی تجاری سازی و تولید 
ثروت از علم، توجه به این مهم از ابتدای تعریف 
همچنین  شدند.  خواستار  را  علمی  پروژه های 
از  درآمد کشور  از  درصد  تأمین 20  افق  ایشان 
صنایع دانش  بنیان را به عنوان یک هدف مطرح 
ساختند. پس از آن، ایشان در دیدار نوروزی سال 
90 در حرم مطهر رضوی، مجدداً این موضوع را 
مهم و جزئی از همت مضاعف و کار مضاعف برای 

تکمیل زنجیره  ی علم تا بازار خواندند.

سند چشم انداز و شکوفایی علمی با تأ کید بر:
1-2- مدیریت دانش و پژوهش و انسجام بخشی 
در سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
در حوزه علم و فناوری و ارتقاء مستمر شاخص ها 
و روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور با توجه 

به تحوالت علمی و فنی در منطقه و جهان.
2-2- اصالح نظام پذیرش دانشجو و توجه ویژه 
انتخاب  استعداد و عالقمندی دانشجویان در  به 
به  دانشجویان  ورود  افزایش  و  تحصیلی  رشته 

دوره های تحصیالت تکمیلی.
نظارت،  های  نظام  تقویت  و  ساماندهی   -2-3
ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبه بندی در حوزه های 

علم و فناوری.
اطالعات  و  آمار  ملی  نظام  ساماندهی   -2-4

علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد.
5-2- حمایت از تأسیس و توسعه شهرک ها و 

پارک های علم و فناوری.
6-2- توزیع عادالنه فرصت ها و امکانات تحصیل 

و تحقیق در آموزش عالی در سراسر کشور.
استعدادهای  پرورش  نخبگان،  شناسایی   -2-7

درخشان و حفظ و جذب سرمایه های انسانی.
8-2- افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل 
4- تولید ناخالص داخلی تا پایان سال 1404 با 

تأکید بر مصرف بهینه منابع و ارتقاء بهره وری.
موازین  و  اخالق  ارزش ها،  مبانی،  حاکمیت   -3
و  تحقیقات  عالی،  آموزش  نظام  در  اسالمی 

فناوری و تحقق دانشگاه اسالمی با تأکید بر:
1-3- اهتمام به نظام تعلیم و تربیت اسالمی و 
اصل پرورش در کنار آموزش و پژوهش و ارتقاء 
سالمت روحی و معنوی دانش پژوهان و آگاهی ها 

و نشاط سیاسی آنان.
به  مؤمن  دانشجویان  و  اساتید  تربیت   -3-2
اسالم، برخوردار از مکارم اخالقی، عامل به احکام 
اسالمی، متعهد به انقالب اسالمی و عالقمند به 

اعتالی کشور.
3-3- حفظ موازین اسالمی و ارزش های فرهنگی 

و اجتماعی در استفاده از علم و فناوری.
اجتماعی  درک  افزایش  و  ملی  عزم  تقویت   -4

نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری:
و  علم  تولید  گفتمان  گسترش  و  تقویت   -4-1

جنبش نرم افزاری در کشور.
خودباوری،  امید،  نشاط،  روحیه  ارتقاء   -4-2
جمعی  کار  و  علمی  شجاعت  نظام مند،  نوآوری 

و وجدان کاری.
3-4- تشکیل کرسی های نظریه پردازی و تقویت 
فرهنگ کسب و کار دانش بنیان و تبادل آراء و 

تضارب افکار، آزاداندیشی علمی.
استادان،  معیشت  بهبود  و  منزلت  ارتقاء   -4-4
دانش  اشتغال  و  دانش پژوهان  و  محققان 

آموختگان.
مسلمانان  فرهنگی  و  علمی  تاریخ  احیاء   -4-5
و ایران و الگوسازی از مفاخر و چهره های موفق 

عرصه علم و فناوری.
و  مادی  هدفمند  حمایت های  گسترش   -4-6

معنوی از نخبگان و نوآوران و فعالیت های عرصه 
علم و فناوری.

آموزش  نظام  میان  ارتباط  در  تحول  ایجاد   -5
با  بخش ها  سایر  با  فناوری  و  تحقیقات  عالی، 

تأکید بر:
اقتصاد و  افزایش سهم علم و فناوری در   -5-1

درآمد ملی، ازدیاد توان ملی و ارتقاء کارآمدی.
تبدیل  فرآیند  از  2-5- حمایت مادی و معنوی 
ایده به محصول و افزایش سهم تولید محصوالت 
فناوری  و  پیشرفته  دانش  بر  مبتنی  خدمات  و 
داخلی در تولید ناخالص داخلی با هدف دستیابی 

به سهم 50 درصد.
3-5- تحکیم و تعمیق پیوند حوزه و دانشگاه و 

تقویت همکاری های مستمر راهبردی.
اشتغال  با  تحصیل  متقابل  رابطه  تنظیم   -5-4
تحصیلی  رشته های  و  سطوح  سازی  متناسب  و 
و  تولید  نیازهای  و  کشور  علمی  جامع  نقشه  با 

اشتغال.
با  و پژوهش  آموزش  اولویت ها در  تعیین   -5-5
نیازهای کشور و  توجه به مزیت ها، ظرفیت ها و 
در  فناوری  و  علمی  اول  جایگاه  به  نیل  الزامات 

منطقه.
و  معنوی  و  فکری  مالکیت  از  حمایت   -5-6

تکمیل زیرساخت ها و قوانین و مقررات مربوط.
بخش های  مشارکت  و  نقش  افزایش   -5-7
غیردولتی در حوزه علم و فناوری و ارتقاء سهم 

وقف و امور خیریه در این حوزه.
ارتباطات  شبکه های  تقویت  و  توسعه   -5  -8
علمی،  مراکز  دانشگاه ها،  میان  فراملی  و  ملی 
توسعه  بنگاه های  و  پژوهشگران  و  دانشمندان 
گسترش  و  خارجی  و  داخلی  نوآوری  و  فناوری 
همکاری ها در سطوح دولتی و نهادهای مردمی با 

اولویت کشورهای اسالمی.
سازنده  فعال،  تعامل  و  همکاری  گسترش   -6
سایر  با  فناوری  و  علم  حوزه  در  بخش  الهام  و 
منطقه ای  معتبر  فنی  و  علمی  مراکز  و  کشورها 
تحکیم  با  همراه  اسالم  جهان  بویژه  جهانی  و 

استقالل کشور، با تأکید بر:
1-6- توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم و 
فناوری های جدید و حمایت از تولید و صادرات 
فناوری های  بر  متکی  و  بنیان  دانش  محصوالت 
بومی بویژه در حوزه های دارای مزیت و ظرفیت، 

با اصالح امر واردات و صادرات کشور.
دانش  کسب  و  فناوری  انتقال  بر  اهتمام   -6-2
طراحی و ساخت برای تولید محصوالت در داخل 
کشور با استفاده از ظرفیت  بازار ملی در مصرف 

کاالهای وارداتی.
فنی  و  علمی  ظرفیت های  از  استفاده   -6-3
و  متخصصان  جذب  و  خارج  مقیم  ایرانیان 
محققان برجسته سایر کشورها بویژه کشورهای 

اسالمی حسب نیاز.
4-6- تبدیل ایران به مرکز ثبت مقاالت علمی و 
جذب نتایج پژوهش های محققان، نخبگان علمی 

و نوآوران سایر کشورها بویژه جهان اسالم.
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زندگی بهشتی، 
زندگی با لبخند

 لبخنـد یکـی از نیازهـای زندگـی انسـان اسـت.  
ایـن مسـأله در نـگاه حضـرت آیـت اهلل خامنه ای 
بـرای  امـا  اسـت  برخـوردار  ویـژه ای  اهمیـت  از 
برنامه هایـی که از سـوی رسـانه ها درباره شـادی 
سـاخته می شـود، الزاماتی بیـان کرده اند. اهمیت 
شـادی و الزامـات سـاخت برنامه هـای سـرگرمی 
را براسـاس نظـرات رهبـر انقـالب اسـالمی مرور 

می کنیـم.

  ضروری بودن لبخند و شادی برای جامعه
یکـی از مقوله هـای بسـیار مهـم و یقینـاً یکـی از 
ضرورتهـای جامعه، لبخند اسـت. لبخنـد یکی از 
نیازهـای زندگـی انسـان اسـت. زندگِی بیشـادی 
زندگـی  اسـت.  دوزخـی  زندگـی  بی لبخنـد،  و 
بهشـتی، زندگـی بـا لبخنـد اسـت. حضـرت علی 
فرمـود: »المؤمـن بشـره فـی وجهـه و حزنـه فی 
قلبـه«؛ اگـر غصه یـی داریـد، بایـد در دلتـان نگه 
داریـد؛ مؤمـن این طوری اسـت. لبخند و شـادی 
مؤمـن در چهـره ی اوسـت. اصـاًل چهره هـا بایـد 
شـاد باشـد. اگر با چهـره ی خودتـان میتوانید به 
جامعـه شـادی بدهیـد، بایـد ایـن کار را بکنید. 

  جهنـم شـدن زندگـی درصـورت نبودن 
سـالم تفریح 

راجع بـه موضـوع تفریحات، چیزی کـه می توانم 
بگویـم ایـن اسـت کـه موضوعـی بسـیار مهـم و 
خیلیهـا  جامعـه،  در  چـه  اگـر  اسـت.  اساسـی 
هسـتند کـه ممکـن اسـت آن را جـدی نگیرنـد 
و فکـر کننـد کـه یـک زندگـی جامـد و خشـک 
زندگـی  می توانـد  بی لبخنـد،  و  بی انعطـاف  و 
موفقـی باشـد. امـا چنین نیسـت. اگـر در زندگی 
تفریـح سـالم نباشـد؛ اگـر آن لبخنـد طبیعی که 

سبک زندگی دینی در 
کالم رهبری

 چرا باید به »سبک زندگی« اهمیت داد؟
»یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسالمی عبارت 
اجتماعی،  رفتار  کردن،  زندگی  سبک  از  است 
یکدیگر  اخرای  عبارٌة  اینها  زیستن  شیوه ی 
را  موضوع  این  است؛  مهم  بُعد  یک  این  است  
ما  کنیم.  بحث  قدری  یک  امروز  خواهیم  می 
هدف  که   - کنیم  نگاه  معنویت  منظر  از  اگر 
باید   - است  نجاح  و  فالح  و  رستگاری  انسان، 
به سبک زندگی اهمیت دهیم؛ اگر به معنویت 
و رستگاری معنوی اعتقادی هم نداشته باشیم، 
برای زندگی راحت، زندگی برخوردار از امنیت 
روانی و اخالقی، باز پرداختن به سبک زندگی 
بنابراین مسئله، مسئله ی اساسی و  مهم است. 

مهمی است«

تمدن  اصلی  و  زندگی بخش حقیقی   سبک 
اسالمی است

معنای  به  را  همه جانبه  پیشرفت  اگر  ما 
باألخره   - بگیریم  اسالمی  نوین  تمدن سازی 
با  پیشرفت  برای  و خارجی  عینی  یک مصداق 
مفهوم اسالمی وجود دارد؛ این جور بگوئیم که 
هدف ملت ایران و هدف انقالب اسالمی، ایجاد 
محاسبۀ  این  است؛  اسالمی  نوین  تمدن  یک 
درستی است - این تمدن نوین دو بخش دارد: 
یک بخش، بخش ابزاری است؛ یک بخش دیگر، 

بخش متنی و اصلی و اساسی است. 
متن  است که  آن چیزهائی  اما بخش حقیقی، 
زندگی ما را تشکیل می دهد؛ که همان سبک 
بخش  این،  کردیم.  عرض  که  است  زندگی 
مسئلۀ  مثل  است؛  تمدن  اصلی  و  حقیقی 

لباس،  ازدواج، نوع مسکن، نوع  خانواده، سبک 
آشپزی،  نوع  خوراک،  نوع  مصرف،  الگوی 
مسئلۀ  زبان،  مسئله ی  خط،  مسئلۀ  تفریحات، 
ما  رفتار  کار،  محل  در  ما  رفتار  کار،  و  کسب 
در  ما  رفتار  مدرسه،  در  ما  رفتار  دانشگاه،  در 
فعالیت سیاسی، رفتار ما در ورزش، رفتار ما در 
رسانه ای که در اختیار ماست، رفتار ما با پدر و 
مادر، رفتار ما با همسر، رفتار ما با فرزند، رفتار 
ما با رئیس، رفتار ما با مرئوس، رفتار ما با پلیس، 
با مأمور دولت، سفرهای ما، نظافت و  رفتار ما 
طهارت ما، رفتار ما با دوست، رفتار ما با دشمن، 
رفتار ما با بیگانه؛ اینها آن بخشهای اصلی تمدن 

است، که متن زندگی انسان است«. 
 باید آسیب  شناسی کنیم چرا در بخش سبک 

زندگی پیشرفت نکردیم
مـا  پیشـرفت  بخـش،  ایـن  در  انقـالب،  »در 
چشـمگیر نیسـت؛ در این زمینه، مـا مثل بخش 
اول حرکـت نکردیـم، پیشـرفت نکردیـم. خـب، 
بایـد آسیب شناسـی کنیم؛ چرا مـا در این بخش 
پیشـرفت نکردیـم؟ بنابراین باید آسیب شناسـی 
کنیـم؛ یعنـی توجـه به آسـیب هائی کـه در این 
زمینه وجود دارد و جسـتجو از علل این آسـیب 
هـا. البتـه مـا ایـن جـا نمـی خواهیم مسـئله را 
تمام شـده فـرض کنیـم؛ فهرسـتی مطـرح مـی 
کنیـم: چـرا فرهنـگ کار جمعـی در جامعـۀ مـا 
ضعیـف اسـت؟ ایـن یـک آسـیب اسـت. بـا این 
کـه کار جمعـی را غربی هـا بـه اسـم خودشـان 
ثبـت کرده انـد، امـا اسـالم خیلی قبـل از این ها 
گفته اسـت: »تعاونوا علی البـّر و الّتقوی«، یا: »و 
اعتصمـوا بحبل اهلّل جمیعـا«. یعنی حّتی اعتصام 
بـه حبـل اهلّل هـم باید دسـته جمعی باشـد؛ »و ال 
تفّرقـوا«. چـرا در برخی از بخش های کشـورمان 
طـالق زیـاد اسـت؟ چـرا در برخـی از بخـش 
هـای کشـورمان روی آوردن جـوان هـا بـه مواد 
مخـدر زیاد اسـت؟ چرا در روابط همسـایگی مان 
رعایـت هـای الزم را نمی کنیم؟ چـرا صلۀ رحم 
در بیـن ما ضعیف اسـت؟ چـرا در زمینۀ فرهنگ 
رانندگـی در خیابـان، مـا مردمـان منضبطـی به 
طـور کامـل نیسـتیم؟ ایـن آسـیب اسـت. رفت 
 وآمد در خیابان، یکی از مسـائل ماسـت؛ مسـئلۀ 
کوچکـی هـم نیسـت، مسـئلۀ اساسـی اسـت. 
آپارتمان نشـینی چقـدر برای ما ضروری اسـت؟ 
چقدر درسـت اسـت؟ چه الزاماتـی دارد که باید 
آنهـا را رعایـت کرد؟ چقـدر آن الزامات را رعایت 
میکنیـم؟ الگـوی تفریـح سـالم چیسـت؟ نـوع 
معمـاری در جامعـه ی مـا چگونه اسـت؟ ببینید 
چقـدر ایـن مسـائل متنـوع و فراگیـِر همـه ی 
مقولـۀ  ایـن  در  داخـل  زندگـی،  هـای  بخـش 
سـبک زندگـی اسـت؛ در ایـن بخـش اصلـی و 

ناشـی از نشـاط اسـت بـر لـب انسـان ننشـیند، 
زندگـی برخـود انسـان و بـر معاشـران او، جهنم 
خواهـد شـد. مادیات، مقدمه ی زندگـی خوبند؛ و 

تفریـح، عنصـر اساسـی زندگـی خـوب اسـت.
بسـیار  مالـی  آمدهـای  فـرض کنیـم کسـی در 
کالنـی داشـته باشـد، امـا در زندگی دل خوشـی 
نداشـته باشـد. ایـن، زندگـی نیسـت کـه دارد! 
تفریـح، از بـاب تفعیل اسـت؛ یعنی فـرح آوردن؛ 
در  شـادمانی  و  فـرح  اگـر  فـرح.  ایجـاد  یعنـی 
انسـانی نباشـد، ولـو خیلـی هـم در آمـد داشـته 
باشـد؛ مقـام بسـیار عالـی داشـته باشـد یـا نفوذ 
او  بـرای  اصـاًل  ایـن  باشـد،  داشـته  اجتماعـی 
زندگـی نیسـت و حتـی نمی شـود بـا او زندگـی 

 . د کر

 غلط بودن تصّور چهره ی اخمو و بداخالق 
از اسالم

ندارم  قبول  من  است.  اسالمی  کار  یک  تفریح، 
کسی چهره ی اسالم را یک چهره ی خشمگین و 
به هیچ وجه، اسالم  بد اخالق تصور کند.  و  اخمو 
انسان  یک  چهره ی  اسالم،  چهره ی  نیست.  این 
جدی است؛ یک انسان متین. یک چهره ی جدی 
و متین را شما تصور کنید! این، چهره ی اسالم 
زندگی،  جای  هر  در  جدی،  چهره ی  یک  است. 
باید  جا  یک  می دهد.  انجام  را  بایسته  کار  آن 
شادمانی کرد؛ یک جا باید تلخی نشان داد؛ یک 
جا انسان با دشمن روبه روست؛ یک جا با غریبه 
روبه روست؛ یک جا با خودی روبه روست و یک 
اینها  روست.  به  رو  دوست  و  مشتاق  یک  با  جا 
متین، چهره اش  انسان  یک  می کند.  فرق  هم  با 
با یک دشمن  همه جا یکسان نیست. آن جا که 
دیگری  چهره ی  که  است  طبیعی  روبه روست، 
غریبه  انسان  یک  با  که  آن جا  داشت.  خواهد 
رو به روست - که دشمن هم نیست، اما غریبه 
است - یک طور روبه رو می شود، و با یک دوست 
طور  یک  دلسوز،  و  نزدیک  و  عزیز  و  محبوب  و 

دیگر روبه رو می شود. اسالم این گونه است و هر 
جایی یک برخورد دارد. 

زمـان  در  زندگـی  بـودن محیـط  شـاد   
) لـه آ هلل علیه و صّلی ا ( پیغمبر

محیـط زندگـی پیغمبر، محیط شـادی هـم بود؛ 
بـا افـراد شـوخی میکـرد، مسـابقه میگذاشـت و 
خـودش هـم در آن شـرکت میکـرد. آن مردمـی 
روزبـه روز  کردنـد،  زندگـی  او  بـا  سـال  ده  کـه 
دلهایشـان  در  او  بـه  اعتقـاد  و  پیغمبـر  محبـت 
ابوسـفیان  عمیقتـر شـد. وقتـی در فتـح مکـه، 
مخفیانـه و بـا حمایـت عّبـاس - عمـوی پیغمبر 
- بـه اردوگاه آن حضـرت آمـد تـا امـان بگیـرد، 
صبـح دیـد کـه پیغمبـر وضـو میگیـرد و مـردم 
اطـراف آن حضـرت جمـع شـده اند تـا قطـرات 
آبـی را کـه از صـورت و دسـت ایشـان میچکـد، 
از یکدیگـر برباینـد! گفـت: من کسـری و قیصر - 
این پادشـاهان بـزرگ و مقتدر دنیـا - را دیده ام؛ 

امـا چنیـن عّزتـی را در آنهـا ندیـده ام.

  سـعی دشـمن در وارد کردن تفریح های 
کشور در  منحرف 

از  پرهیـِز  و  پاکدامنـی  خوانـدن،  درس 
وظایـف  جـزو  باطـل،  و  عاطـل  سـرگرمیهای 
تفریـح  و  بـا سـرگرمی  مـن  البتـه  جوانهاسـت. 
و شـادی جوانهـا خیلـی موافقـم؛ امـا بعضـی از 
دشـمن  را  منحـرف  تفریح هـای  و  سـرگرمیها 
بـه قصـد غافـل کـردن مـا و جوانـان عمـداً وارد 
جامعـه ی مـا میکنـد. ایـن، مخصـوص جامعـه ی 
مـا نیسـت؛ در خیلـی جاهـای دیگر هـم این کار 
را میکننـد. در یکـی دو سـال گذشـته خبرهـای 
داشـتیم کـه در کشـورهای مختلـف  متعـددی 
آسـیایی - مثـل مالـزی و چیـن و ... - و حّتـی 
کشـورهای اروپایـی، سـیدیهایی کـه بـه صـورت 
قاچـاق وارد کشورشـان شـده بـود و آنهـا بـرای 
داده  تشـخیص  مضـر  و  گمراه کننـده  جوانهـا 
واقـع  بودنـد، جمـع آوری و منهـدم کردنـد. در 
بـا ایـن سـیدیها مثل مـواد مخـدر - کـه دوروبر 
اینهـا گشـتن، بـرای جوانها گناه اسـت - برخورد 
کردند. کسـانی هـم که این محصـوالت را قاچاق 
میکننـد، غالباً صهیونیسـت های خبیث هسـتند؛ 
اینهـا عامـل گمراهـی و فسـاد جوانهـا در خیلـی 
از کشـورها، بخصـوص در کشـورهای اسـالمی، و 
به طـور ویـژه در ایـران هسـتند. چـرا؟ چـون از 

آینـده ی ایـران میترسـند.

  عبـادت بـودن سـاخت برنامـه تفریحی 
مردم بـرای 

سـرور  ادخـال  و  تفریـح  اسـالم،  چهـره ی  در 
کـردن،  کـردن، خشـنود  مسـرور  را  دیگـران   -
خوشـحال کـردن، شـاد کـردن و امیـدوار کردن 
- جـای بسـیار حساسـی دارد. بنابـر ایـن، شـما 
انجـام  را  تفریحـی  کار  یـک  کـه  همین طـور 
یـک  می کنیـد،  اجـرا  نمایـش  یـک  می دهیـد، 
ماجـرای طنزآمیـز را بیـان می کنیـد، یـک شـعر 

اجـرا می کنیـد و می خوانیـد یا یک مسـابقه اجرا 
می کنیـد، در همـان حـال احسـاس کنیـد کـه 
یـک عبـادت انجـام می دهیـد. مثـاًل وقتـی آقای 
شیشـه گـران مطلبی می نویسـند، باید احسـاس 
کننـد کـه یک عبـادت انجـام می دهنـد. حقیقتاً 
همیـن اسـت. این یـک واقعیت اسـت. احسـاس 
کـه  را  مجموعـه ای  آن  از  بخشـی  کـه  کنیـد 
زندگـی اسـالمی بـرای انسـانها در نظـر گرفتـه، 

می دهیـد. انجـام  و  می شـوید  متعهـد 

  الزامات برنامه های تفریحی:
1( حفظ جهت گیری ارزشـهای اسالم و انقالب

و  اسـالم  ارزشـهای  ببینیـد  کنیـد  نـگاه  بایـد 
به دسـت  را  ارزشـها  ایـن  چیسـت؛  انقـالب 
بیاوریـد؛ شـوخی و خنده مـان هـم بایـد در ایـن 
جهت باشـد؛ سـرگرمی و تفریحمان هم بایسـتی 
افـکار عمومـی  ایـن جهـت باشـد؛ کار روی  در 
بایـد  باشـد.  ایـن جهـت  در  بایـد  همـه  مـردم 
مراقـب باشـیم کـه اشـتباه نکنیـم. مثـاًل فـرض 
بفرماییـد مـا سـوار ماشـینی شـده ایم و داریـم 
راهـی را میرویـم و بـه سـمتی حرکـت میکنیم؛ 
پیـاده  آدم  اسـت؛  قهوه خانـه  خـوب،  خیلـی 
میشـود و چـای میخـورد، یـا تفریحـی میکنـد؛ 
یـک وقـت هـم مثـاًل پـا را روی گاز میگـذارد و 
بـا سـرعت صـد و چهـل کیلومتـر میـرود؛ یکجا 
انسـان کنـد میکنـد؛ یکجا سـنگین اسـت، بارها 
را یـک خـرده پاییـن میـآورد؛ یکجـا یـک نفـر 
پیاده دارد میرود، انسـان سـوار میکند؛ شـکلها و 
نحوه هـای گوناگونـی هسـت؛ اما آنچه کـه هرگز 
گـم نمیشـود، ایـن اسـت کـه مـا داریم بـه کجا 
میرویـم. ممکـن اسـت در جایی به طـور طبیعی 
پیـچ بخـورد؛ مثـاًل طـرف شـرق داریـم  جـاده 
میرویـم، امـا این جـاده به طـرف شـمال میرود؛ 
حّتـی طرف غـرب میـرود - یعنـی علیالظاهر در 
خـالف جهـت داریـم حرکـت میکنیـم - امـا آن 
چیـزی کـه در متـن و بطـن کار مضَمـر اسـت، 
ایـن اسـت که مـا داریم بـه طرف شـرق میرویم؛ 
بـه همـان طرفـی که مـورد نظرمـان اسـت؛ این 
بایـد گـم نشـود؛ ایـن در همـه ی برنامه هاسـت؛ 
فـرق هـم نمیکنـد؛ ایـن از آن چیزهایـی اسـت 
که نسـبت بـه آن با هـم رودربایسـتی نداریم؛ نه 
مـن بـا شـما رودربایسـتی دارم، نـه شـما باید با 

مـن رودربایسـتی داشـته باشـید.

2( اصل بودن شادی در برنامه ها
نبایـد نمایشـنامه هایی پخـش کنیـد کـه فضـای 
زندگـی را تلـخ می کنـد. ایجاد نگرانـی، اضطراب 
و دلهـره، لزومـی ندارد... مـا متأسـفانه در صدا و 
سـیما - بخصوص بیشـتر سـیما - از ایـن چیزها 
زیـاد داریـم. تلویزیـون را باز می کنیـم، می بینیم 
دعـوای خانوادگی اسـت و دو نفر دعـوا می کنند. 
شـما در خانه تـان هـم کـه نشسـته باشـید، اگـر 
بیایـد،  دعـوا  صـدای  همسـایه تان  خانـه ی  از 
ناراحـت نمی شـوید؟ مگـر آدم دعـوا را خـودش 

سبک زندگی

حقیقـی و واقعـی تمدن، کـه رفتارهای ماسـت. 
چقـدر نـوع معمـاری کنونـی مـا متناسـب بـا 
منطقـی  و  عقالنـی  چقـدر  ماسـت؟  نیازهـای 
مسـئله ی  چطـور؟  لباسـمان  طراحـی  اسـت؟ 
آرایـش در بیـن مـردان و زنـان چطـور؟ چقدر 
درسـت اسـت؟ چقـدر بـه قانـون احتـرام مـی 
کنیـم؟ علـت قانون گریـزی - کـه یـک بیماری 
خطرناکـی اسـت - در برخی از مردم چیسـت؟ 
وجـدان کاری در جامعـه چقـدر وجـود دارد؟ 
وجـود  چقـدر  جامعـه  در  اجتماعـی  انضبـاط 
دارد؟ محکـم کاری در تولیـد چقدر وجود دارد؟ 
تولیـد کیفـی در بخـش هـای مختلـف، چقـدر 
مـورد توجـه و اهتمـام اسـت؟ چـرا برخـی از 
حـرف هـای خـوب، نظرهـای خـوب، ایده های 
خـوب، در حـد رؤیـا و حـرف باقـی مـی ماند؟ 
ایـن هـا بخش های گوناگونی از مسـائل سـبک 
زندگـی اسـت، و ده هـا مسـئله از ایـن قبیـل 
وجـود دارد؛ کـه بعضـی از ایـن هائـی کـه مـن 
گفتـم، مهم تر اسـت. این یک فهرسـتی اسـت 
از آن چیزهائـی کـه متـن تمـدن را تشـکیل 
مـی دهـد. قضـاوت دربارة یـک تمـدن، مبتنی 
بـر ایـن هاسـت.  نمـی شـود یـک تمـدن را به 
دارد،  صنعـت  دارد،  ماشـین  کـه  ایـن  صـرف 
ثـروت دارد، قضـاوت کـرد و تحسـین کـرد؛ در 

حالـی کـه در داخـل آن، این مشـکالت فراوان، 
سراسـر جامعـه و زندگـی مـردم را فـرا گرفتـه. 
اصـل ایـن هاسـت؛ آن هـا ابـزاری اسـت بـرای 
ایـن کـه ایـن بخـش تأمیـن شـود، تـا مـردم 
احسـاس آسـایش کنند، بـا امید زندگـی کنند، 
بـا امنیـت زندگـی کنند، پیـش برونـد، حرکت 

کننـد، تعالـی انسـانِی مطلـوب پیـدا کنند«.
 سبک زندگی تابع تفسیرمان از زندگی است

   رفتار اجتماعی و سبک زندگی، تابع تفسیر ما 
از زندگی است: هدف زندگی چیست؟ هر هدفی 
که ما برای زندگی معین کنیم، برای خودمان 
ترسیم کنیم، به طور طبیعی، متناسب با خود، 
یک  میشود.  پیشنهاد  ما  به  زندگی  یک سبک 
نقطۀ اصلی وجود دارد و آن، ایمان است. یک 
را   زندگی  هدف   - کنیم  ترسیم  باید  را  هدفی 
ایمان، پیشرفت  بدون  پیدا کنیم.  ایمان  به آن 
در این بخش ها امکان پذیر نیست؛ کاِر درست 

انجام نمی گیرد. 

به  چیزی  فاجعه  و  ضرر  جز  غرب  از  تقلید   
بار نمی آورد

»برای ساختن این بخش از تمدن نوین اسالمی، 
از آن  تقلید  پرهیز کنیم؛  تقلید  از  باید  بشدت 
و  زندگی  های  روش  دارند  سعی  که  کسانی 

تحمیل  ها  ملت  به  را  زندگی  سلوک  و  سبک 
این  مظهر  تنها  و  کامل  مظهر  امروز  کنند. 
این  نه  است.  غربی  تمدن  تحمیل،  و  زورگوئی 
با  ستیزه گری  و  غرب  با  دشمنی  بنای  ما  که 
غرب داشته باشیم - این حرف، ناشی از بررسی 
است - ستیزه گری و دشمنِی احساساتی نیست. 
بعضی بمجرد این که اسم غرب و تمدن غرب 
دشمنی  و  غرب  توطئه ی  و  غرب  شیوه های  و 
غرب ستیزی:  بر  کنند  می  حمل  می آید،  غرب 
غرب  با  ما  نه،  دشمنید.  غرب  با  شماها  آقا، 
پدرکشتگِی آنچنانی نداریم - البته پدرکشتگی 
بررسی شده  این حرف،  نداریم.  غرض   - داریم! 
این  که  برای کشورهائی  از غرب  تقلید  است.  
عمل  و  دانستند  روا  خودشان  برای  را  تقلید 
نیاورده؛ حّتی  بار  به  فاجعه  و  کردند، جز ضرر 
آن کشورهائی که بظاهر به صنعتی و اختراعی 
و ثروتی هم رسیدند، اما مقلد بودند. علت این 
مهاجم  فرهنگ  یک  غرب،  فرهنگ  که  است 
نابودکننده ی  فرهنگ  غرب،  فرهنگ  است. 
شدند،  وارد  غربی ها  هرجا  هاست.  فرهنگ 
بنیانهای  کردند،  نابود  را  بومی  های  فرهنگ 
آنجائی  تا  بردند؛  بین  از  را  اجتماعی  اساسِی 
تاریخ ملتها را تغییر دادند، زبان  که توانستند، 
آنها را تغییر دادند، خط آنها را تغییر دادند. هر 

را  بومی  مردم  زبان  شدند،  وارد  انگلیس ها  جا 
تبدیل کردند به انگلیسی؛ اگر زبان رقیبی وجود 

داشت، آن را از بین بردند«.

 باطـن فرهنـگ غربـی، سـبک زندگـی مادی 
شـهوت آلوِد هویـت زدا و ضـد معنویت اسـت

غربـی،  فرهنـگ  خصوصیـات  از  »یکـی 
جنسـی  گناه هـای  اسـت؛  گنـاه  عادی سـازی 
را عـادی مـی کننـد. امـروز ایـن وضعیـت در 
خـود غـرب بـه فضاحت کشـیده شـده؛ اول در 
انگلیـس، بعـد هم در بعضی از کشـورهای دیگر 
و آمریـکا. این گنـاه بزرِگ همجنس بازی شـده 
یـک ارزش! بـه فالن سیاسـتمدار اعتـراض می 
بـا همجنس بـازی مخالـف  او  کننـد کـه چـرا 
اسـت!  مخالـف  همجنس بازهـا  بـا  یـا  اسـت، 
ببینیـد انحطـاط اخالقـی بـه کجـا مـی رسـد. 
ایـن، فرهنـگ غربی اسـت. همچنین فروپاشـی 
خانـواده، گسـترش مشـروبات الکلی، گسـترش 
مـواد مخـدر.  من سـال ها پیـش - در دهۀ 30 
و 40 - در منطقـۀ جنـوب خراسـان، بـزرگان و 
افـراد صاحـب فکـر و پیرمردهائـی را دیـدم که 
یادشـان بـود کـه انگلیس هـا چگونـه تریـاک را 
بـا شـیوه های مخصوصـی در بیـن مـردم رائـج 
مـی کردنـد؛ وااّل مـردم تریـاک کشـیدن بلـد 
نبودنـد؛ ایـن چیزهـا وجود نداشـت. ایـن افراد 
یادشـان بود، سـراغ مـی دادنـد و خصوصیاتش 
را مـی گفتنـد. با همیـن روش ها بـود که مواد 
مخـدر بتدریـج در داخـل کشـور توسـعه پیـدا 
کـرد. فرهنـگ غربی اینجـوری اسـت.  فرهنگ 
غربـی فقـط هواپیما و وسـائل آسـایش زندگی 
و وسـائل سـرعت و سـهولت نیسـت؛ ایـن هـا 
ظواهـر فرهنـگ غربی اسـت، کـه تعیین کننده 
نیسـت؛ باطـن فرهنـگ غربـی عبـارت اسـت 
شـهوت آلوِد  مـادِی  زندگـی  سـبک  همـان  از 
گناه آلـوِد هویـت زدا و ضـد معنویـت و دشـمن 
معنویـت. شـرط رسـیدن بـه تمـدن اسـالمِی 
نویـن در درجـه ی اول ایـن اسـت کـه از تقلید 
طـول  در  متأسـفانه  مـا  شـود.  پرهیـز  غربـی 
عـادت  را  چیزهائـی  یـک  متمـادی،  سـالهای 
ایـن  طرفـدار  بنـده  کنیـم.   تقلیـد  کرده ایـم 
نیسـتم کـه حـاال در مـورد لبـاس، در مـورد 
مسـکن، در مـورد سـایر چیزهـا، یکبـاره یـک 
حرکـت جمعـی و عمومـی انجـام بگیـرد؛ نـه، 
ایـن کارها بایـد بتدریج انجام بگیرد؛ دسـتوری 
هـم نیسـت؛ ایـن هـا فرهنگ سـازی الزم دارد. 
همـان طور کـه گفتـم، کار نخبگان اسـت، کار 
فرهنگ سـازان اسـت. و شـما جـوان هـا بایـد 
خودتـان را بـرای این آماده کنید؛ این، رسـالت 

اسـت.  اصلی 

بایـد راه بینـدازد یـا جلـوی چشـم خـود انسـان 
باشـد تـا ناراحـت شـود؟ فیلـم، طبیعتـش ایـن 
اسـت کـه انسـان را در فضـای حادثـه ببـرد؛ وااّل 
فیلـم نیسـت. وقتـی انسـان مـی رود در آن فضا، 
فضـای  دعواسـت؛  فضـای  فضـا،  ایـن  می بینـد 
جنـگ و جـدل اسـت و زن و شـوهر با هـم دعوا 
می کننـد. ایـن را چـرا منتقـل می کنیـد؟... از هر 
چیـزی کـه مأیـوس کننـده اسـت، باید بـه کلی 
پرهیز شـود. برنامه ها باید شـاد باشـد. شـادی را، 
فـرح را و سـرور را، اصـل قـرار دهید. هـر پیامی 
هـم کـه می خواهیـد بدهیـد، در البـه الی ایـن 
شـادی بیایـد. چـرا پیامها در البـه الی موضوعی 

ناامیـد کننده باشـد؟

3( آسـایش و آرامـش به روح، مقصـود خنداندن 
مردم

این نکته ی بسـیار مهمی اسـت که اصاًل از تفریح 
مقصودمان چیسـت؟ شـما انسـانهای برگزیده ای 
هسـتید. آن جـا ننشسـته اید کـه فقـط مـردم را 
بخندانیـد. فقـط خنـده که نیسـت. مقصـود این 
اسـت کـه ایـن خنـده، آسـایش بـه روح بدهد و 
آرامشـی ببخشـد. همان طـور که گفتیـم، جامعه 
مثـل کارخانـه ی عظیمـی کـه از فـوالد درسـت 
شـده و یـک میلیـون قطعـه فـوالد را حرکـت 
لـذا  دارد،  اسـتهالک  دارد،  سـایش  می دهـد؛ 
گاهـی مقـداری روغـن لطیف و خوشـرنگ، تمام 
سایشـها را از بیـن می بـرد و کار، تندتـر، روانتر و 
بهتـر انجـام می گیـرد. تفریح، چنین نقشـی دارد 
و بایـد بـه حرکـت کلـی جامعه کمک کند. شـما 
بایـد بـا برنامه هـای تفریحی تـان، امید ببخشـید. 
اگـر مجموعـه ی کار شـما، از اول تـا آخـر ناامید 
کننده باشـد، از ارزش سـاقط خواهد شـد؛ یعنی 
همـه ی آن چـه کـه انجـام شـده، هیچ می شـود. 
مثـل این کـه شـما بـا بهتریـن ابزارهای نقاشـی، 

یـک تابلـو بد بکشـید.
مـا بایـد کاری کنیـم کـه در دل مردم، نـور امید 
بدرخشـد. انتقـاد و طنـز، همـه اش خوب اسـت؛ 
تـا ایـن حـد اثـر دارد و شـما می توانیـد کار را به 
ایـن شـکل هدایـت کنید. بایـد امید ایجاد شـود 

و نـور امیـد در دلها بدرخشـد...

4( پرهیز از تضعیف ایمان مردم
حالـت  اینکـه  بـرای  کرده انـد  خیـال  بعضی هـا 
افسـردگی را در ایـن مـردم از بیـن ببرنـد، بایـد 
بـه اینجـا بیاینـد و سـازوآواز و بـزن و بکـوب راه 
بیندازنـد؛ این اشـتباه اسـت؛ گره هـا و عقده های 
روانـی را بایـد بـاز کرد. اگـر گرهی افتاده باشـد، 
بـا ایـن چیزهـا بـاز نمی شـود؛ جـز اینکـه مـردم 
ایمانـی هـم کـه در  مایـه ی  و جوان هـا همـان 
از  آن هاسـت،  تکیـه گاه  و  سـنگر  مصیبت هـا 
دسـت می دهنـد. بنـده بـا هـر کاری کـه ایمـان 
جوان هـا را در تهدیـد کنـد، بجـد مخالفـم. نباید 
سـرمایه ی ایمـان و روحیـه ی دینـی مـردم را بـا 
خوش خیالـی دسـت کسـانی سـپرد که بـه اینجا 

بیاینـد و آن را غـارت یـا تهدیـد کننـد. هرچـه 
می توانیـد، ایمـان مـردم را زیـاد کنیـد. گاهـی 
اوقـات غصـه ی دل بـا خنـده برطرف نمی شـود؛ 
بـا گریـه خیلـی بهتـر برطـرف می شـود. البتـه 
نمی گوییـم مـردم را وادار کنیـد همیشـه گریـه 
کننـد- دوسـتان سـلیقه ی بنـده را می دانند- اما 
ایـن هم کـه بیایند بـه عنوان بازسـازِی روحیه ی 
مـردم، مایه هـای ایمانـی آن هـا را تضعیـف و یـا 
تهدیـد کننـد، مطلقـاً کار شایسـته و درسـت و 
بحقی نیسـت. البته بخشـی از بازسازی روحیه ی 
مـردم بـه عهـده ی بهزیسـتی اسـت؛ بخشـی هم 

به عهـده ی دسـتگاه های فرهنگـی اسـت.

5( پرهیز از ابتذال برای شـادی دادن به مردم
شـادی الزم اسـت و باید آن را برای مردم تأمین 
میخواهـد...  برنامه ریـزی  کار  ایـن  منتهـا  کـرد؛ 
و  لودگـی  بـا  مـردم  در  شـادی  باشـید  مراقـب 
ایـن  از  نشـود؛  همـراه  بیبندوبـاری  و  ابتـذال 
طریـق بـه مـردم شـادی داده نشـود. همه جـور 
میشـود بـه مـردم شـادی داد؛ از نـوع صحیح آن 
شـادی داده شـود. گاهـی اوقـات یـک لطیفـه یا 
یـک تعبیـِر بجـا مخاطـب را شـاد و خوشـحال 
میکنـد؛ گاهـی هـم ممکـن اسـت یـک آدم لوده 
بـا ده جـور ادا درآوردن، نتوانـد آن طـور شـادی 
را ایجـاد کنـد. شـادی کـردن و شـادی دادن بـه 
مـردم، به معنـای لودگـی نیسـت... طنـز فاخـر و 
برجسـته، یکـی از هنرهاسـت. طنـز، هنـر خیلی 
بزرگـی اسـت... طنازهای واقعـی را تقویت کنید، 
پـرورش دهیـد و کمـک کنیـد تـا طنـز بیاورند. 
طنـز، یعنـی مطلـب مهـِم جـدی کـه بـا زبـان 
شـوخی بیـان میشـود؛ محتـوا و معنایـی در آن 

هسـت، منتهـا بـه زبان شـوخی.

6( رعایت متانت و پرهیز از کارهای سـبک
یـک نکتـه موضـوع متانـت اسـت. یـک برنامه ی 
و  شـوخی  یـک  بـا  سـبک،  تفریـح  و  شـوخی 
تفریـح متیـن و سـنگین فـرق می کنـد. هـر دو 
هـم می توانـد شـوخی یـا تفریـح باشـد. هـر دو 
می توانـد در درجات مختلفی از شـوخی و تفریح 
و مـزاح باشـد. این طـور نیسـت کـه یـک تیـپ 
متیـن، حتماً مایـه ی تفریحی و شـوخی کمتری 
داشـته باشـد، یا یک تیپ سـبک، حتمـاً مایه ی 
تفریحـی و شـوخی بیشـتری داشـته باشـد؛ نـه. 
مواظـب باشـید در برنامه های تفریحـی، کارهای 
سـبک، انجـام نگیـرد. از قهقهه هـای مسـتانه و 
صداهـای مسـتانه در همخوانیهـای جمعـی، بـه 
کلّـی جلوگیـری کنیـد. گاهـی اتفـاق می افتـد 
حرکـت  و  می خواننـد  را  شـعری  هـم  بـا  کـه 
مسـتانه ای انجـام می دهنـد کـه سـبک اسـت و 
لزومـی نـدارد... تشـخیصم ایـن اسـت کـه هیچ 
کار هنـری، در هـر رتبـه ای از هنـر که باشـد، با 
متانـت هیـچ منافاتـی نـدارد و نقشـهای مختلف 
بسـیار  کـه  باشـد،  متانـت همـراه  بـا  می توانـد 

اسـت. مهم 
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خانواده

هشت سنت غلط ازدواج 
از نگاه رهبر انقالب

مناسبت های  و  سخنرانی ها  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
ازدواج  برای  مختلف به آسیب شناسی مشکالت فراروی جوانان 
قابل  بخش  »فرهنگی«،  موانع  معتقدند  ایشان  پرداخته اند. 
توجهی از این مشکل اجتماعی را به خود اختصاص داده است 
باید در جهت رفع این  و جوانان، خانواده ها و مسئوالن مربوط 
موانع تالش کنند. ایشان در آخرین اظهار نظر رسمی درباره ی 
فرمودند:  امسال  رمضان  ماه  دانشجویی  دیدار  در  موضوع  این 
بعضی از تصورات و سنت های غلط در مورد ازدواج وجود دارد 
ازدواج جوان ها است؛  از رواج  مانع  اینها دست  وپاگیر است،  که 
این سنت ها را باید عماًل نقض کرد. شما که جوانید، مطالبه  گرید، 
سنت ها  و  عادت ها  از  خیلی  نقض  پیشنهادکننده  ی  پرنشاطید، 
هستید، به نظر من این سنت های غلطی را هم که در زمینه  ی 

ازدواج وجود دارد، بایستی شماها نقض کنید. 
۱. مهریه سنگین

کسانی که مهریه ی باال برای خانمشان قرار می دهند، به جامعه 
از  خیلی  می مانند،  خانه  توی  دخترها  از  خیلی  می زنند.  ضرر 
پسرها بی زن می مانند، به خاطر این که این چیزها وقتی در جامعه 
جای  به  الّسّنۀ«،  »َمهُر  جای  به  شد،  عادت  و  شد، سنت  رسم 
مهر  وقتی  باشد،  سنت  )صلی اهلل علیه وآله(  پیغمبر  مهر  این که 

جاهلی سنت شد، اوضاع، اوضاع جاهلی خواهد شد. 
مهریه هر چه کمتر باشد، به طبیعت ازدواج نزدیکتر است، چون 
طبیعت ازدواج معامله که نیست، خرید و فروش که نیست، اجاره 
دادن که نیست، زندگی دو انسان است. این ارتباطی به مسائل 
را معین کرده که  ندارد. ولی شارع مقدس یک مهریه ای  مالی 
باید یک چیزی باشد. اما نباید سنگین باشد. بایستی عادی باشد 

جوری باشد که همه بتوانند انجام دهند. 
بعضی خیال می کنند مهریه ی سنگین به حفظ پیوند زناشویی 
ناکرده  خدای  اگر  است.  اشتباه  خطاست.  این  می کند.  کمک 
باشند، مهریه ی سنگین هیچ معجزه ای  نااهل  این زن و شوهر 
می کنم  خواهش  کشور  سراسر  مردم  از  من  بکند.    نمی تواند 
که آن قدر مهریه ها را زیاد نکنند. این سنت جاهلی است. این 
زمان  این  در  )صلی اهلل علیه وآله(  رسول  و  خدا  که  است  کاری 
بخصوص، از آن راضی نیستند. نمی گوییم حرام است. نمی گوییم 
ازدواج باطل است. اما خالف سنت پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( و 
اوالد ایشان و ائمه ی هدی )علیهم السالم( و بزرگان اسالم است. 
خالف روش این هاست و به خصوص در زمان ما که کشور احتیاج 
دارد به این که همه ی کارهای صحیح، آسان شود، هیچ مصلحت 

نیست که بعضی ازدواج ها را این طور مشکل کنند. 
۲. جهیزیه سنگین

من گمان می کنم این که در جهیزیه ی حضرت زهرا )علیهاالسالم( 
این قدر سادگی رعایت شد... این حد را حفظ کردند. این یک 
جنبه ی نمادین داشت. برای این که بین مردم مبنا و پایه ای باشد 

برای عمل به آن، تا دچار این مشکالتی که بر اثر 
زیاده روی ها پیش می آید، نشوند. 

  بعضی از خانواده های عروس، خودشان را اذیت 
هم  پول  اگر  و  می اندازند  زحمت  به  و  می کنند 
پول  اگر  می کنند.  تهیه  پول  زحمت  به  ندارند 
یک  این که  برای  می کنند،  زیادی  خرج  دارند 
در   مثاًل  را  برقی  و  زرق  پر  مفصل  جهیزیه ی 

اختیار دخترشان بگذارند. 
جهیزیه ی زیاد، هیچ دختری را خوشبخت نمی کند 
و هیچ خانواده ای را به آن آرامش و سکون و اعتماد 
الزم نمی رساند. اینها زوایای زندگی است. فضوِل 
زندگی است و جز دردسر و اسباب زحمت و اسباب 

مشکل فایده ای ندارد. 
درست  جهیزیه  کنید،  قرض  پول  بروید  مبادا 
مبادا  بیندازید.  به زحمت  را  مبادا خودتان  کنید. 
خانواده تان را به زحمت بیندازید. مبادا خیال کنید 
که دخترتان اگر جهیزیه اش کمتر از دختر همسایه 

و قوم و خویش بود، این سرشکستگی است. 
بزنند  جهیزیه  برای  که  می کنند  بعضی ها سعی 
روی دست همه ی قوم و خویش ها و همسایه ها 
و دوست و آشناها که این هم غلط است... باید 
نگاه کنید ببینید که چه چیزی درست است، چه 
چیزی حق است آن را انجام بدهید. چه چیزی 
وسایلی  نفره یک  دو  خانواده ی  است؟ یک  حق 
الزم دارند که یک زندگی ساده ای داشته باشند. 
  از اول، بعضی ها همه ی ریز و درشت و الزم و غیر 
الزم را برای دخترشان به عنوان جهیزیه فراهم 
نمی دانم  از  فالنی،  دختر  از  مبادا  که  می کنند 
دختر عمویش، یا از خواهرش یا از جاریش مثاًل 
کمتر باشد. اینها درست نیست. این کارها غلط 
است. اسباب زحمت شماست. آن هم زحمتی که 
هم  تشکر  مایه ی  ندارد،  خدا  پیش  اجری  هیچ 
کنند.  سنگین  را  جهیزیه ها  نگذارید  نمی شود.  
و  پدر  نگذارید.  شما  عروس ها  نگذارند.  دخترها 

مادرها هم اگر می خواهند، شما نگذارید. 
  مادرهای عروس ها در تهیه ی جهیزیه دست نگه 
دارند، خیلی افراط و اسراف نکنند. نگویند حاال 
مثاًل دخترمان است، دلش می شکند. نه. دخترها 
خوبند. دخترها نمی خواهند. ما بیخود نباید دل 
آن ها را بکشانیم به این سمت که هر چیز قشنگ 

و لوکس و... حتماً باید برایش تهیه شود. 
۳. تجمالت زیاد

است.  بد  و  مضر  جامعه،  یک  برای  تجمالت    
می کنند،  مخالفت  تجمالت  با  که  کسانی  آن 
معنایش این نیست که از لذت ها و خوشی هایش 
جامعه  برای  مضر  کاری  را  آن  نه!  بی اطالعند، 
با  مضر.  خوراکی  یا  دارو  یک  مثل  می دانند. 

در  البته  می کند.  زیان  جامعه  زیادی،  تجمالت 
وقتی  اما  ندارد.  ایرادی  متداول  و  معقول  حد 
به  مسابقه  و  رقابت  پای  مرتب  همین طور  که 
از حد خودش تجاوز می کند و  اصاًل  آمد،  میان 
با  که  کسانی  مگر  می رود.     دیگر  جاهای  به 
داماد می شوند خوشبخت ترند؟  و  تجمل عروس 
چه کسی می تواند چنین چیزی را ادعا کند؟ این 
کارها جز این که یک عده جوان را، یک عده دختر 
را حسرت به دل کند و زندگی را بر این ها تلخ 
عروسی  هم  آن ها  آن جور  نتوانستند  اگر  نماید، 
بگیرند تا ابد حسرت به دل بمانند یا اصاًل نتوانند 
آمدند  تا  نیست...  دیگری  چیز  بگیرند.  عروسی 
دخترش را بگیرند، چون دستش خالی است، این 
دختر بماند توی خانه. این پسر دانشجو یا کارگر 

یا کاسب ضعیف، همین طور غیر متأهل بماند. 
۴. اسراف

می پاشند.  و  می ریزند  می کنند.  اسراف  برخی، 
هستند،  جامعه  در  فقرایی  که  روزگار  این  در 
کسانی هستند که اولیات زندگی هم درست در 
اختیارشان نیست، این کارها اسراف است، زیادی 

است، بیخود است. هر کس بکند خالف است.  
با خرج های  که  کسانی  از  نیستم  راضی  بنده    
بر  را  کار  ازدواج،  امر  در  اسراف  با  و  سنگین 
دیگران مشکل می کنند. البته با جشن و شادی و 

مهمانی موافقیم ولی با اسراف مخالفیم. 
۵. خرید از مکان های معروف به گرانی

  این دختر خانم ها که می خواهند جهیزیه درست 
کنند، برای خرید اسباب سر عقد و جهیزیه، توی 
جاهای  از  بعضی  گران قیمت  دکان های  این 
تهران، آن محالت گران قیمت که معروف است 
- نمی خواهم البته اسم بیاورم - من می شناسم 
به  است  معروف  دکان هایش  که  کجاهاست 
بروند  نگذارند.  پا  آنها  طرف  اصاًل  گران،  جنس 
آن جاهایی که معروف به گرانی نیست. این طور 
نباشد که داماد بیچاره را دنبالشان راه بیندازند 
برای خرید عروس و خرید عقد. متأسفانه از این 

کارها می کنند. 
۶. هتل ها و سالن های پرخرج

پُرخرج  جشن های  و  سالن ها  و  هتل ها  این    
هم  سالنی  یک  توی  است  ممکن  کنید.  رها  را 
من  ندارد.  مانعی  اما ساده،  بگذارد  کسی جشن 
نمی خواهم بگویم حتماً، چون بعضی خانه هایشان 
جا ندارد یا امکاناتش را ندارند ولی اسراف نکنید.

  عروسی شیرین، آن عروسی ای نیست که توی 
آن  در  زیاد  اسراف  و  می شود  خرج  خیلی  آن 
می شود. عروسی شیرین، عروسی صمیمانه است. 
ولو  می شود.  شیرین  عروسی  بود،  که  صمیمانه 

مختصر باشد. یک اتاق دو اتاق توی خانه، قوم و 
خویش، دوست و آشنا و رفیق دور هم بنشینند، 
این می شود عروسی. این میهمانی های مفصل و 
خرج های  هتل ها،  توی  یا  آن چنانی  سالن های 
هیچ  اینها  مهمانی،  برای  گران  زیاد، جنس های 
مناسب نیست. نمی گویم ازدواج را باطل می کند، 
نه! ازدواج درست است. اما اینها محیط جامعه و 

محیط زندگی را تلخ می کند. 
توِی  و  تشریفات  که  می کنند  خیال  بعضی    
گران  سالن های  رفتن،  چنان  و  چنین  هتِل 
و شرف  عزت  کردن،    زیادی  گرفتن، خرج های 
نخیر  می کند.  زیاد  را  پسر  و  دختر  سربلندِی  و 
عزت و شرف و سربلندی دختر و پسر به انسانیت 
و تقوی و پاکدامنی و بلندنظری آن هاست، نه به 

این چیزها... 
۷. لباس عروس گران قیمت

نه!  می خرند.  گران قیمت  عروس  لباس  بعضی ها 
لباس عروس می خواهند،  دارد. حاال  لزومی  چه 
بعضی ها لباس عروس را می روند کرایه می کنند. 
ننگی؟ چه  نه! چه  دارد؟  ننگ  دارد؟  مانعی  چه 
مانعی دارد؟ بعضی ها این را ننگ می دانند. ننگ 
انسان یک پول گزافی بدهد، یک  این است که 
چیزی بخرد که یک بار آن را مصرف کند، بعد 
بیندازد دور. یک بار مصرف! آن هم با این وضعی 

که بعضی مردم دارند. 
۸. به رخ کشیدن ثروت ها

 اگر چنان چه در ازدواج بحث مادیات عمده شد، 
تبدیل  انسانی  و  روحی  و  عاطفی  معامله ی  این 
معامله های  این  مادی.  معامله ی  به  شد  خواهد 
و  چشم  این  سنگین،  جهیزیه های  این  گران، 
ثروت ها  کشیدن  رخ  به  این  و  هم چشمی ها 
بی خبر  و  غافل  افراد  از  برخی  که   - پول ها  و 
می کنند.  خراب  واقع  در  را  ازدواج   - می کنند 
لذاست که در شرع مقدس مستحب است مهریه 
کم گرفته شود که »َمهُر الّسّنۀ« مورد نظر است. 

  ازدواج را آسان کنید
توصیه  کشور  سراسر  در  مردم  همه ی  به  من 
می کنم که ازدواج ها را آسان کنند. بعضی ها ازدواج 
را مشکل می کنند. مهریه های گران و جهیزیه های 
خانواده ی  می کند...  مشکل  را  ازدواج  سنگین 
پسرها توقع جهیزیه های سنگین بکنند. خانواده ی 
دخترها برای چشم هم چشمی دیگران جهیزیه ها 
را  عروسی  و  عقد  مجالس  و  را  تشریفات  و  را 
رنگین تر بکنند. چرا؟ اثر این را می دانید چیست؟ 
اثر این کارها این است که دخترها و پسرها بدون 
ازدواج در خانه ها می مانند، کسی جرئت نمی کند 

به ازدواج نزدیک شود.
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آرمانهـای  راه  در  کـه  انسـانی  یعنـی  شـهید، 
معنـوی کشـته می شـود و جـان خـود را  کـه 
سـرمایه ی اصلـی هـر انســانی اســت - بــرای 
کنــد  می  صــرف  الهــی  مقصــدی  و  هــدف 
ایــن  بــه  و خــدای متعــال هــم در پاســخ 
و  یــاد  و  حضــور  بــزرگ  گذشــت  و  ایثــار 
و  بخشــد  می  تــداوم  ملّتــش  در  را  او  فکــر 

آرمــان او زنــده می مانــد
گزیده ای از منویات مقام معظم رهبری پیرامون 

فرهنگ ایثار و شهادت 
 تبیین مفهوم شهادت و جایگاه آن در دین

شـهادت  بـه  افتخارآمیـزی  انتسـاب  شـما، 
که  اسـت  مفاهیمی  از  یکـی  شـهادت،  داریـد. 
فقـط در ادیان معنـا می دهد. هرچنـد در همـه 
ی ملتهـا و کشـورها، اگـر کسـی در راه هدفهای 
ملی کشـته شـود، به او شـهید می گوینـد و همه 
ی کشـورهایی کـه امـروز نـام و آوازه یـی دارنـد 
به  را  کسـانی  آنهاسـت،  سـر  پشـت  تاریخـی  و 
عنـوان شـهید در میـان خودشـان می شناسـند 
را  آنهـا  یـاد  و  کننـد  می  افتخـار  آنهـا  بـه  و 
گرامـی می دارنـد و اینهـا کسـانی هسـتند کـه 
در برهه یـی از تاریـخ آن کشـور و ملـت، در راه 
هدفهـای ملـی یـا حفـظ اسـتقالل ملـی، جنـگ 
نـام و  امـا در حقیقـت  کردند و کشـته شـدند؛ 
معنـای شـهید، در جایـی صـادق می باشـد کـه 

دیـن موجـود اسـت.
آرمانهـای  راه  در  کـه  انسـانی  یعنـی  شـهید، 
معنـوی کشـته می شـود و جـان خـود را - کـه 
سـرمایه ی اصلـی هـر انســانی اســت - بــرای 
کنــد  می  صــرف  الهــی  مقصــدی  و  هــدف 
ایــن  بــه  و خــدای متعــال هــم در پاســخ 
و  یــاد  و  حضــور  بــزرگ  گذشــت  و  ایثــار 
و  بخشــد  می  تــداوم  ملّتــش  در  را  او  فکــر 
خاصیــِت  ایــن،  مانــد.  می  زنــده  او  آرمــان 
کشــته شــدن در راه خداســت. کســانی کــه 
انــد.  زنده  شــوند،  می  کشــته  خــدا  راه  در 
وجـود  امــا  نیســت؛  زنــده  آنهــا  جســم 

حقیقـی آنهـا زنـده اسـت.
حقیقـت هـر انسـانی، خواسـته و فکـر و هـدف و 
راه اوسـت. کسـی کـه بـرای هدفهـای شـخصی 
و دنیایـی کشـته می شـود، آن هـدف هـم بـا او 
دفـن می شـود و از بیـن مـی رود. هـر هدفـی 
اسـت،  انسـان  شـخص  و  نفـس  بـه  قایـم  کـه 
متعلـق بـه اوسـت و بـا رفتـن و مـردن انسـان، 
رود؛  مـی  بیـن  از  و  میـرد  می  هـم  هـدف  آن 
غیــب  بــه  قایــم  و  الهــی  کـه  هدفـی  امـا 
آن  راه  در  انســان  و  خداســت  خواســت  و 
انســان، آن  بــا مــردن  فــداکاری می کنــد، 
هدفهـای  همیـن  البتـه،  میـرد.  نمی  هــدف 
امـا  برونـد؛  بیـن  از  خدایـی هـم ممکـن اسـت 
شدنشـان  پایمال  و  هدفهـا  آن  رفتـن  بیـن  از 

مجاهدتـی  آنهـا  راه  در  کـه  اسـت  صورتـی  در 
صـورت نگیـرد.

الهـی،  و  واال  هدفهـای  راه  در  کسـی  اگـر 
مجاهـدت کـرد و زحمـت کشـید و بعد کشـته 
ایـن  وجـود  و  شـود  می  زنده  هدف  آن  شـد، 
شـخص هـم همـان هـدف اسـت و شـخصیت و 
هویـت واقعـی او قایـم بـه آن هـدف می باشـد. 
عکس قضیــه ایــن اســت کــه هــدف، قایــم 
هــدف  بــه  قایــم  او  بلکــه  نیســت،  او  بــه 
بیــن  از  و  مانــد  می  زنــده  لــذا  اســت؛ 
انبیـا و منادیـان  بـه همیـن جهـت،  نمـی رود. 
تکامـل  و  فضایـل  زیـرا  انـد؛  زنده  امـروز  حـق 
کردنـد،  می  دنبـال  بشـر  در  کـه  هدفهایـی  و 
هدفهاشـان  بتدریـج  و  نمـرد  آنهـا  رفتـن  بـا 
در واقعیـت عالـم و جریان تاریـخ تحقق یافـت. 
اگرچه همـه ی آن اهـداف هنـوز بـرآورده نشـده 
اسـت؛ امـا امـروز می بینیـد کـه در دنیـا، نـدای 
عالـم  روشـنفکران  و  هسـت  آزادی  و  عدالـت 
اسـم  عالـی  هدفهـای  عنـوان  به  را  هدفهایـی 
می آورنـد کـه ایـن همـان هدفهـای انبیاسـت؛ 

گرچه خــود نداننــد که از کیســت.
 امروز باید راه شهدا را ادامه دهیم

مجلـس بسـیار معطـر و منـّوری اسـت؛ معّطـر 
بـه عطـر شـهادت، و منـّور بـه نـور بازمانـدگان 
و  پــدران  کــه  اســت؛  عزیزمـان  شـهدای 
از  شــهدا،  فرزنــدان  و  همســران  و  مــادران 
لحــاظ فــداکاری و گذشــت در راه خــدا، تالی 
ارواح  کـه  امیـدوارم  شـهیدانند.  آن  خـود  تلــو 
دنیـا  در  هـم  مـا،  عزیـز  شـهیدان  ی  مطهـره 
کننـده  تصحیـح  و  راهبـر  و  راهنمـا  مـا  بـرای 
ی خطاهـا باشـند، و هـم در پیشـگاه پـروردگار 
و  عفـو  ی  واسـطه  و  شـفیع  قیامت،  در  عالم 

مغفرت بـرای مـا باشـند.
  برجستگی منحصر به فرد زمان ما

آن چیــزی کــه در کشــور ایــران واقــع شــد 
ایــن  تاریــخ  ادوار  ی  همــه  در  بالشــک  و 
و  ایــم  مــا خوانده  آنجــا کــه  تــا  کشــور - 
ایســتادگی  نــدارد،  یی  ســابقه   - ایــم  دیده 
مــردم  ی  یکپارچــه  و  عمومــی  فــداکاری  و 
و  تجـاوز  مقابـل  در  کـه  بــود  خــدا  راه  در 
ی  نقطـه  گرفت.  صـورت  دشـمنان  نامردمـی 
نظیـر،  بی  و  اسـتثنایی  ی  حادثه  ایـن  اوج 
همان حرکـت درخشـانی بـود کـه از سـتارگان 
همیـن  یعنـی   - مـا  زمـان  انسـانیت  آسـمان 
جوانانـی  ایـن  زد.  سـر   - مـا  عزیـز  شـهیدان 
کـه اینطـور بـا شـور و شـوق، بـدون اینکـه بـه 
اعتنایـی  کمتریـن  جوانـی  شـهوات  و  آرزوهـا 
بکننـد، بـه جبهه هـا رفتنـد و حقیقتـاً بـا عشـق 
و محبـت الهـی جـان دادنـد، به نظر بنـده ایـن 
برجسـتگان زمان مـا، از صـدر اسـالم بـه بعـد، 
و  کمیـت  لحـاظ  از  هـا،  دوره  از  هیچیـک  در 

ایثاروشهادت

شهادت  و  ایثار  فرهنگ 
کشور را نجات داد

 آیت اهلل سبحانی:
فرهنگ ایثار و شهادت باید در جامعه حفظ شود 
زیرا همین فرهنگ بود که جامعه ما را نجات داد.
آیت اهلل العظمی جعفر سبحانی در دیدار رئیس 
دفتر  در  که  ایثارگران کشور  امور  و  بنیاد شهید 
این مرجع تقلید برگزار شد، به فداکاری شهدا و 
ایثارگران اشاره و ضمن بیان اینکه این ایثارگری 
ایمان دارای  ادامه داد:  ایمان است،  از  برخواسته 
چنان قدرتی است که انسان خود را فدای دیگری 

می کند.
سر  پشت  دنیا  تمام  دوران جنگ  داد:  ادامه  وی 
ما  از خاک کشور  اما حتی یک وجب  بود  صدام 
ایثار جوانان  توانستیم در سایه  ما  تصرف نشد و 

استقالل خود را حفظ کنیم.
این مفسر قران کریم تأکید کرد: فرهنگ و ایثار 
و شهادت کشور ما را نجات داد و اگر این فرهنگ 
نبود کفر به کشور حکومت می کرد و این فرهنگ 

را باید به شکل علمی و فکری حفظ کنیم.
پیرامون  قرآن کریم که  از  آیاتی  به  اشاره  با  وی 
ایثار و شهاد است، ابراز کرد: این آیات باید تعلیم 
و  ایثاگر  و  شهدا  خانواده های  برای  و  شود  داده 

همچنین جامعه تفسیر و تبیین شود.
صدر  شهدای  باید  داد:  ادامه  سبحانی  اهلل  آیت 
اسالم، مانند شهدای کربال، بدر و احد به جامعه 
فرهنگ  پیشبرد  در  اقدام  این  زیرا  شوند  معرفی 

ایثار و شهادت تأثیر خوبی دارد.

کتب  در  شهدا  وصیت نامه  
آموزان  دانش  درسی 

استفاده شود
آیت اهلل نوری 

همدانی:
دیدار رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران که در 
اظهار داشت:  برگزار شد،  تقلید  این مرجع  دفتر 
در اسالم جهاد از جایگاه بسیار واالیی برخوردار 
و  جهاد  مرهون  اسالم  قدرت  و  عزت  و  است 

شهادت است.
البالغه  نهج  و  کریم  قرآن  در  داشت:  بیان  وی 
بسیار ازجایگاه و اهمیت جهاد سخن گفته شده 

و شهادت در راه خدا رتبه باالتر از همه را دارد.
این استاد برجسته حوزه عنوان کرد:   تمام کسانی 
که در عرصه جهاد حضور دارند فرشتگان بر آن ها 

مرحبا مرحبا می گویند و در کنار آن ها هستند.
و  جهاد  فرهنگ  داریم  وظیفه  کرد:  ما  ابراز  وی 
شهادت را احیا کنیم و در میان مردم آن را نشر 

دهیم.
وصیت نامه های شهدا در خیابان ها نصب شود

آیت اهلل نوری همدانی افزود: در وصیت نامه های 
شهدا به کلمات و عناوینی اشاره شده که خوب 
است آنها را در خیابان ها و در مأل عام نصب کنیم.

این  از  است  شایسته  داد:  همچنین  ادامه  وی 
آموزان  دانش  درسی  کتب  در  نامه ها  وصیت 

استفاده شود زیرا بسیار تأثیرگذار است.
آیت اهلل نوری همدانی تصریح کرد: در موسل و 
حلب جهادگرانی از ایران حضور دارند که پرورش 
یافته فرهنگ جهاد هستند و این عزت و قدرت 
سرمایه  آن  در  باید  و  می دهد  نشان  را  اسالم 
به  باید  اظهار داشت:  همچنین  گذاری کرد. وی 

خانواده های شهدا و جانبازان رسیدگی شود.

ایثـار  فرهنـگ  ترویـج 
از  نجـات  راه  شـهادت  و 
اجتماعـی آسـیب های 

ایثارگــران  امــور  و  شــیهد  بنیــاد  رئیــس 
بازگشــت بــه فرهنــگ شــهادت و ترویــج آن را 
ــی  ــیبهای اجتماع ــه از آس ــه نجــات جامع الزم
برشــمرد و گفــت: بازگشــت بــه فرهنــگ ایثــار 
و شــهادت بازگشــت بــه فرهنــگ کربــال اســت.

ــده  ــهیدی نماین ــی ش ــالم محمدعل حجت االس
ــور  ــهید و ام ــاد ش ــس بنی ــه و رئی ــی فقی ول
ایثارگــران در اولیــن همایــش دبیــران شــورای 
ــا  ــهادت ب ــار و ش ــگ ایث ــج فرهن ــتانی تروی اس
اشــاره بــه بیانــات امــام خمینــی)ره( بازگشــت 
ــه  ــار و شــهادت را بازگشــت ب ــه فرهنــگ ایث ب
فرهنــگ کربــال برشــمرد و گفــت: ایــن همــان 
راهــی اســت کــه امــام حســین)ع( بــرای 
ــا و مســلمانان  ــزت و شــرف و آزادگــی ملته ع

ــت.  ــرده اس ــیم ک ترس
 وی ادامــه داد: اگــر می خواهیــم جامعــه را 
ــم  ــات دهی ــروز نج ــی ام ــیبهای اجتماع از آس
بایــد بــه فرهنــگ ایثــار و شــهادت بازگردیــم.

ــا  ــران ب ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــس بنی  رئی
بیــان اینکــه امــروزه جمهــوری اســالمی ایــران 
بــرای کشــورهای اســالمی بــه الگویــی تبدیــل 
ــراق و  ــردم ع ــت م ــت: مقاوم شــده اســت، گف
ــگ  ــب از فرهن ــهر حل ــازی ش ــوریه و آزادس س
سرچشــمه  مقاومــت  و  شــهادت  و  ایثــار 

. می گیــرد
 شــهیدی توســعه فرهنــگ ایثــار و شــهادت را 
ــمرد و  ــردم برش ــئوالن و م ــه مس ــه هم وظیف
اظهــار کــرد:  فرهنــگ ایثــار و شــهادت موجــب 
ــه  ــور را بیم ــده  و کش ــت ش ــرای مل ــزت ب ع
کــرده و رســالت ایــن اســت کــه ایــن فرهنــگ 
ــگ  ــن فرهن ــازی ای ــه و گفتمان س ــداوم یافت ت
در مدرســه، دانشــگاه و همــه مراکــز فرهنگــی 

ــج شــود.  ــرای جامعــه تروی ب
 وی ابــراز امیــدواری کــرد: امیدواریــم بــا 
ترویــج ایــن فرهنــگ بتوانیــم عــزت را در 
جامعــه رشــد داده و تدابیــر رهبــر معظــم 
انقــالب را بــرای تــداوم ایــن فرهنــگ اجرایــی 
عالــی  شــورای  اســتانی  دبیــران  و  کنیــم 
از  بایــد  ایثــار و شــهادت  ترویــج فرهنــگ 
تمامــی ظرفیت هــای الزم در جهــت تحقــق 
ــج  ــری در تروی ــم رهب ــام معظ ــات مق فرمایش

ایــن فرهنــگ انسان ســاز بهــره ببرنــد.

راهیان نور در کالم رهبری

دفاع مقّدس ملّت ایران - نشان داد که یک ملّت در 
سایه ی اتّحاد، در سایه ی ایمان به خدا، در سایه ی 
ُحسن ظّن به خدای متعال و اعتقاد به صدق وعده 
دشوار  های  گذرگاه  ی  همه  از  میتواند  الهی،  ی 
بایستد و  عبور کند و میتواند در مقابل دشمنان 
میتواند دشمن را وادار به هزیمت و عقب نشینی 
کند؛ جنگ تحمیلی این را به همه ی ما نشان داد.

مجاهدت در راه رسیدن به آرمانها
اگر از عوامل معنوی و آنچه خدای متعال وعده ی 
آن را به مؤمنان و مجاهدان راه حق داده است هم 
زندگی  عادی  قوانین  بر حسب  نظر کنیم،  صرِف 
جوامع بشری، هر جامعه ای عّزتش، قدرتش، آبرو 
و حیثیتش، هویتش بستگی دارد به مجاهدت و به 
تالش. با تنبلی و تن آسایی، هیچ ملّتی نمیتواند 
در  یا  عالم  ملّتهای  میان  در  را  ای  مقام شایسته 
تاریخ  در  را، هم  ملّتها  که  آنچه  کند.  پیدا  تاریخ 
عالم  ملّتهای  میان  و هم در دوران خودشان، در 
سربلند می کند، مجاهدت است، تالش است. این 
تالش  هم  دارد؛  گوناگونی  شکلهای  البّته  تالش، 
معنای  به  اقتصادی، هم تالش  علمی، هم تالش 
اّما  است؛  الزم  همه  افراد،  میان  اجتماعی  تعاون 
برای جان  آمادگی  این تالشها،  در رأس همه ی 
فشانی است که یک ملّت را در میان ملّتها سرافراز 
میکند. اگر در میان هر ملّتی کسانی وجود نداشته 
باشند که آماده باشند از جان خود، از راحت خود، 
در راه رسیدن به آرمانها صرِف نظر کنند، آن ملّت 

ایـن  از  کثیـری  عـده  ندارنـد.  نظیـر  کیفیـت 
عزیـزان هـم همیـن حرکـت و همیـن شـجاعت 
را بخـرج دادنـد و به صـورت جانبـاز درآمدنـد؛ 
در  و  افتادنــد  اســارت  بــه  هـم  یـی  عده 
دوران اســارت هــم از خــود عظمــت نشــان 
دادنــد؛ عده یــی هــم - کــه بحمــداهلل کــم 
نیسـتند - همچنـان در میـان مـردم هسـتند و 
الهی  انقـالب، ذخیره هـای  ایـن  از  بـرای دفـاع 

محسـوب می شـوند.
کـه  آنهایـی  چـه   - جـوان  ی  مجموعـه  ایـن 
شـهید شـدند، چـه آنهایـی کـه جانبـاز شـدند، 
آنهایـی  چـه  شـدند،  اسـیر  که  آنهایـی  چـه 
کـه هنـوز مفقوداالثرنـد و از حـال آنهـا کسـی 
در  انقـالب  معجـزات  جـزو   - نیسـت  مطلـع 

زمـان ماسـت.
و  پـاک  دلهـای  ایـن  توانسـت  می  کسـی  چـه 
خـدا  بـه  متوجـه  یکپارچـه  اینطـور  را  مطهـر 
بکنـد؟ ایـن معجـزه ی اسـالم انقالبـی و اسـالم 
پُرتپـش بـود؛ ناشـی از اخالص آن مرد خـدا، آن 
بنـده ی صالـح و آن رهبر واقعــی و حقیقــی 
پیامبــران  رهبــری  خــط  در  کــه  بــود 
او  عمــل  و  نَفــس  و  راه  کــرد؛  می  حرکــت 

ایــن حادثــه ی عظیـم را آفریـد.
 فضیلت خانواده های مکّرم شهدا

از  شـهدا  مکـّرم  هـای  خانواده  فضیلـت  یقینـاً 
فضیلـت  سـر  پشـت  بالفاصلـه  عظمـت،  لحـاظ 
ســنگرداران  هــا،  خانواده  شـما  شهداسـت. 
طــول  در  فضیلــت  مــرزداران  و  شــهادت 
روحیــه  و  ایــد  بوده  مقــدس  دفــاع  دوران 
اسـت  توانسته   - شــهدا  فرزنــدان  و  شــما 
آن،  از  بعـد  و  مقـدس  دفـاع  دوران  طـول  در 
واالی  روحیــه  و  اســالمی  نظــام  عظمــت 
و  کنــد  حفــظ  را  ایــران  بــزرگ  ملــت 

روحیــه دشــمنان را تضعیــف نماید.
 پیام شهیدان

تســلیم  کــه  اســت  ایــن  شــهیدان  پیــام 
بــه  آنهــا  پیــام  نشــوید.  غنیمــت  وسوســه 
بــه  کــه  کســانی  همــه ی  و  شــما  و  مــن 
مطهــر  ریختــه  ناحــق  بــه  خونهــای  ایــن 
شــما  اســت.  همیــن  گذارنــد،  می  احتــرام 
و  کنـد  می  تخلـف  نفـر  یـک  کـه  نکـن  نــگاه 
‘ ال  سـراغ جمـع کـردن غنیمـت رفتـه اسـت. 
کار  چــه  شــما  اهتدیتم’.  اذ  ضل  من  یضرکم 
شــما  شــد؟  گمــراه  دیگــری  کــه  داری 
دســتور  کــن.  حفــظ  و  نگهــدار  را  خــودت 

اســالم و پیــام خــون شــهید، ایــن اســت.
آن روزی کــه همیــن شــهدای عزیــز مــا در 
کــه  همــه  رســیدند،  شــهادت  بــه  جبهــه 
بودنـد  هـم  ای   ّ عـده  نرفتنــد؛  جبهــه  بــه 
هـم  ای   ّ عـده  شـدند،  کاسـبی  مشـغول  کـه 
هـم  ای  عـده  شـدند،  آوردن  در  پـول  مشـغول 
ای  عــده  شــدند،  اســتفاده  ســوء  مشــغول 
هــم مشــغول خیانــت شــدند. ایــن شــهدا، 
کننــد،  اعتنــا  آنهــا  بــه  کــه  آن  بــدون 
رفتنــد و نتیجــه ایــن شــد کــه توانســتند 
امــروز  و  کننــد  حفــظ  را  اســالمی  نظــام 

هرکــدام یــک ســتاره و یــک خورشــیدند.
در  کــه  اســت  ایــن  اول  پیــام  بنابرایــن، 
قبــال خــدای متعــال، در قبــال بنـدگان، در 
قبـال اراده الهـی، بایـد انسـان خـود را بشناسـد. 
بـا  مـن!  عزیـزان  بگیریـم.  بایـد  را  پیـام  ایـن 
کــرد.  شــوخی  شــود  نمی  حقایــق  ایــن 
اینهــا از انســان تحر ک و تصمیــم می طلبــد.

 مسأله بزرگ آزادگان
بـه  اسـت.  بزرگـی  مسـأله  آزادگان،  مسـأله 
فیلمهـای تبلیغاتـی غربیهـا و دیگـران در زمینـه 
مسـائل نظامـی و مسـائل مربـوط بـه اسارتهای 
شـان نـگاه نکنیـد. هیـچ ملتـی نتوانسـته اسـت 
و  جــوان  ای  مجموعـه  مختلـف،  قشـرهای  از 
ســخت  در  کــه  آورد  وجــود  بــه  رزمنــده 
انقالبــی  شــخصیت  اســارت،  شــرایط  ترین 
حفـظ  آنچنـان  را  رزمندگـی  روح  و  ایمانــی  و 

کننـد، کـه آزادگان مـا در دوران اسـارت حفـظ 
کردنـد؛ در حالـی کـه یقینـاً آنچه ملــت ایــران 
عزیــزان  ایــن  اســارت  دوران  حــوادث  از 
از  عظیمــی  مجموعــه  از  بخشــی  دانــد،  می 

حــوادث اســت.
تشــریح  را  حادثــه  ایــن  شــود  می  مگــر 
لحظــه  لحظــه  رنجهــای  مگــر  کــرد؟ 
گنجانــد،  کلمــات  در  شــود  می  را  اســارت 
یــا بــا زبــان ادبیــات و هنــر تبییــن کــرد؟ 
کــردن  لمــس  و  دیــدن  ماننــد  شــنیدن، 
مقاومـت کردنـد.  و  ایسـتادگی  اینهــا  نیســت. 
مـا  آزادگان عزیـز  ای کـه  شـاید در آن لحظـه 
شـداد  و  غالظ  نگهبانـان  با  هایـی  اردوگاه  در 
دشـمن روبـه رو بودنـد و ایسـتادگی می کردنـد، 
بعضـی از آنهـا امیـدی هم بـه آزادی خودشـان 
کســانی  آنهــا  میــان  در  شــاید  نداشـتند. 
می  و  شــدند  می  خســته  کــه  بودنــد  هــم 
ایــن  الهــی  امــا ســنت  کــی؟  تــا  گفتنــد 
مـع  اّن  یسـرا،  العسـر  مـع   ّ ‘فـان  کـه  اسـت 

العسـر یسـرا’
اگـر سـختیها را تحمـل کردیـد، خـدای متعـال 
درهـای فَرج را خواهد گشـود. اگـر مجاهـدت در 
نفـس خودتـان همـوار  و  بر جسـم  را  راه خـدا 
بـه  را  فـَرج  روشـنایی  متعـال  خـدای  کردیـد، 
بـه  را  فَرج  درهـای  و  داد  خواهـد  نشـان  شـما 
یتق  مـن  ‘و   : کـرد  خواهـد  بـاز  شـما  روی 
حیـث  مـن  یرزقـه  و  مخرجـا  لـه  یجعـل  اهلل 

الیحتسـب’
خـدای متعـال بـه برکـت مجاهـدت و بـه شـرط 
از دایـره محاسـبه معمولـی  بیـرون  ایسـتادگی، 
را همـوار  راههـا  بـاز و  را  عقـول بشـری، درهـا 

می کنـد.
و  معنوی  مادی،  نوسازی  به  کشور  نیاز   

فرهنگی
البتـه در داخـل کشـور، کارهـای زیـادی وجـود 
کشـور،  داخل  در  گیـرد.  انجـام  بایـد  کـه  دارد 
عهــده  بــه  کــه  اســت  عظیمی  حـرکات 
مســؤوالن اســت و بایــد بــا کمــک مــردم 
کارهــای بزرگــی را انجــام دهنــد و کشــور 
هــم  مــادی،  نوســازی  هــم  بســازند؛  را 
تأمیــن  نوســازی معنــوی و فرهنگــی، هــم 
و اســتقرار عدالــت اجتماعــی و هــم از بیــن 
و  ســوادی  بی  و  محرومیــت  و  فقــر  بــردن 
خصلتهــای  رشــد  از  جلوگیــری  و  تبعیــض 

منفــی در جامعـه.
گیـرد.  انجـام  بایـد  کـه  اسـت  کارهایـی  اینهـا 
عظیـم  حرکـت  شـد،  کارهـا  ایـن  کـه  وقتـی 
خواهـد  انقالب  معنـوی  جوهـر  آن  و  مـردم 

توانسـت کار خـود را بکنـد.
بـه فضـل الهـی، بشـریت شـاهد آن روز خواهـد 
بود و شـما جوانـان، بـه کمـک خـدا و بـه امیـد 
او، آن روز را خواهیـد دیـد و بـه دسـت خودتـان 

ان شـاءاهلل آن روز را خواهیـد سـاخت.
 پاسداری از خون شهدا

هــم  شــهادت  بــاب  در  دیگــر  بُعــد  یــک 
پاســدار  بایــد  همــه  کــه  اســت  ایــن 
خــون شــهید باشــند و از آن حفاظـت کننـد. 
یعنـی  چـه؟  یعنـی  شـهید  خـون  از  حفاظـت 
و  پـدر  ایـن  ایـن خانـواده،  ایـن جـوان،  ببینـد 
هــای عظیــم  روحیه  و  هّمتهــا  ایــن  مــادر، 
هدفــی  چــه  دنبــال  ناپذیر،  شکســت  و 
رفتنــد؟ آن هــدف را از جـان خودتـان بیشـتر 
خـدا  بـرای  مـا  شـهدای  کنیـد.  محافظـت 
شـهادت  بـه  خـدا  راه  در  کردنـد؛  مجاهـدت 
در  خــدا  دیــن  حاکمیــت  بــرای  رســیدند؛ 
کشــور -کــه مایــه ســعادت دنیــا و آخــرت 
پـدران  کردنـد.  تحمـل  را  ســختیها   - اســت 
خانـواده  کـه  ایـن  همینطـور.  هـم  مـادران  و 
شـهدا در مقابـل شـهادت عزیزانشـان بهتریـن و 
زیباتریـن صبـر را نشـان دادنـد بـه خاطـر خـدا 

بود ؛ ایـن راه شهداسـت.

فرهنگ ایثار و شهادت در کالم مقام معظم رهبری

برای  انقالب  که  کاری  رسید.  نخواهد  جایی  به 
را  راه  این  که  بود  این  داد،  انجام  ایران  مردم  ما 
فهمیدند  ما  ملّت  آحاد  کرد؛  روشن  ما  مقابل  در 
بلند،  آرمانهای  راه  در  باید  که  کردند  احساس  و 
آرمانها  این  مقابل دشمنان  در  و  کنند  مجاهدت 

بایستند؛ و ایستادند.
نگذارید یاد دوران دفاع مقّدس از یادها برود
من به شما عرض میکنم، نگذارید یاد دوران دفاع 
مقّدس از یادها برود. آمدن به این مناطق جنگی 
- چه در تعطیالت نوروزی و چه در دوره ی سال؛ 
که بحمداهلل حاال در دوره ی سال هم کسانی از 
میکنند  مسافرت  مناطق  این  به  کشور  سرتاسر 
و این سرزمین ها را زیارت میکنند - بسیار کار 
پسندیده ای است، کار درستی است، کار عاقالنه 
این  ی  خاطره  میکند؛  ایران  ملّت  که  است  ای 
ها،  این سرزمین  دارید.  نگه  زنده  را  ها  سرزمین 
این بیابانها، این رود کارون، این جاده ی اهواز - 
گوناگون  مناطق  این  خّرمشهر،   - اهواز  یا  آبادان 
که با اسمهای مختلفی امروز خودشان را به شما 
ها  فداکاری  برترین  شاهد  اینها  میکنند،  معّرفی 
بنده  اند.  بوده  ها  ازخودگذشتگی  و  مجاهدتها  و 
فراموش نمیکنم در آن ماه های اّول جنگ - در 
آن ماه های محنت، نبودن نیرو، نبودن امکانات، 
در  سازماندهی،  و  انسجام  نبودن  آموزش،  نبودن 
آن سختی همه جانبه ی ماّدی - جوانهای ما با 
به  آمدند  می  اهواز  همین  از  های خوب،  روحیه 
ی  منطقه  جا،  همین  جمله  از  مختلف؛  مناطق 
حزب  و  مؤمن  جوانهای  از  مشت  یک  دارخوین. 
اللّهی که من اشخاصشان را هم بعضاً می شناسم، 
نزدیک  که  محّمدیه  روستای  همین  در  آمدند 

است، سنگرهای انفرادی میکندند؛ در تاریکی شب 
از این سنگرهای انفرادی می آمدند بیرون و صد 
سنگر  آنجا  باز  میرفتند،  جلوتر  متر  دویست  متر 
میکندند؛ تمام روز را زیر این آفتاب داغ خوزستان 
در سنگرها میماندند، سختی ها را تحّمل میکردند، 
که  وقتی  تا  میکردند؛  نزدیک  دشمن  به  را  خود 
از  بعد  ماه سال  مهر  در  که  عملیات رسید  نوبت 
حمله - در آخر شهریور 59 حمله ی دشمن شروع 
شد، در مهر 60 - در این منطقه ی دارخوین و 
همه ی این مناطق اطراف، با نیروهای رزمنده ی 
ارتش و سپاه و بسیج و غیره، توانستند پاداش آن 
ایران هدیه کنند؛  مجاهدتها را بگیرند و به ملّت 
اینها یادهای ارزشمندی است، نباید بگذارید این 

یادها فراموش بشود.
راهیان نور را مغتنم بشمرید

بنده باز هم به ملّت ایران عرض میکنم این حرکت 
و  برادران  شما  از  بشمرید؛  مغتنم  را  نور  راهیان 
خواهران عزیزی که از راه های دور به این نقطه 
حرکت  عظیم  ی  مجموعه  از  بخشی  و  آمدید 
تشکر  و  تقدیر  هم  دادید  تشکیل  را  نور  راهیان 
میکنم و امیدوارم ان شاءاهلل همه ی شما مأجور 
باشید و همه ی شما ان شاءاهلل با دست پُر و همراه 
با تجربه آموزی و بصیرت و همراه با انوار معنوی 
الهی ان شاءاهلل از این منطقه جدا بشوید. خداوند 
پروردگارا!  بدارد.  محفوظ  را  شما  همه ی  متعال 
شهدای  ی  طیبه  ارواح  محّمد  آل  و  محّمد  به 
بفرما.  محشور  اولیائت  با  را  تحمیلی  جنگ  عزیز 
پروردگارا! یاد این عزیزان و فداکاران را در خاطره 
های ما و در متن تاریخ ما ماندگار بدار. پروردگارا! 
ما را در مقابل دشمنان، در مقابل دشمنی ها، در 

با همان روحیه ای که مطلوب و  مقابل خباثتها، 
مرضی پیغمبر اکرم و ائّمه ی هدی است تا آخر 
دشمنانش  بر  را  ایران  ملّت  پروردگارا!  بدار.  نگه 
اولیائش  با  را  بزرگوار  امام  مطّهر  روح  پیروز کن؛ 

محشور کن.
*اجتماع عظیمی که در این نقطه برجسته تاریخی 
تشکیل شده است، نشانه بزرگی از قدرشناسی ملت 
ایران است. از اطراف کشور مردان، زنان، پیران و 
جوانان که به این نقطه و دیگر نقاطی که در تاریِخ 
نقاط برجسته و فراموش نشدنی  جنگ تحمیلی، 
بوده اند، شتافته اند و در حقیقت، یاد آن جوانان، 
رزمندگان، دالوران و مؤمنانی را که کشور و تاریخ 
و ملت ما همواره مدیون آنهاست، گرامی داشته اند.

هم زمان و هم مکان بسیار حساس است. زمان، 
یادآور نهضت عظیم و فراموش نشدنی حسین بن 
علی )علیه الّسالم ( است. مکان هم پادگان دوکوهه 
است که عاشوراییاِن زمان ما، جوانان از جان گذشته 
و دالور ما، در طی سالهای متمادی دفاع مقدس، 
در همین جا اجتماع کردند؛ در همین حال و هوا، 
عزم و تصمیم مردانه و مؤمنانه خود را بر دفاع از 
این کشور به مرحله عمل درآوردند. این پادگان و 
سرزمین شاهد فداکاریها، اخالصها، ایمانها و روحیه 
از  است که  و طراوتی  امواج صفا  از  ماالمال  های 

جوانان مؤمن بسیجی و فداکار بروز کرده است.
من این سرزمین را یک سرزمین مقدس می 
دانم. اینجا نقطه ای است که مالئکه الهی که 
عزیز  شهدای  این  مخلصانه  فداکاری  شاهد 
بودند، به اینجا تبرک می جویند. اینجا متعلق 
به هر کسی است که دلش برای اسالم و برای 
قران می تپد. اینجا متعلق به همه ملت ایران 

کاروان  مساله  رهبری:این  معظم  مقام  است. 
عطف  نقطه  و  افتخارات  حافظ  نور  راهیان 
سربلندی و عزت ملت است.این سرزمین نور، 
محل تالقی زمین و آسمان و معراج شهیدانی 
است که از اوج انسانیت تا ملکوت اعالی الهی 

پر کشیدند.
و  برادران  و  عزیز  دوستان  شما  که  *فعالیتی 
خواهران در زمینه هدایت و تشکیل کاروان های 
راهیان نور و خدمات به آنها و دوش گرفتن این 
در خور ستایش  انجام می دهید، حقاً  بزرگ  کار 
این مساله کاروانهای   -.. و تمجید و تشکر است. 
راهیان نور حائز عناصر سازنده واقعی است و در این 
جمله خالصه می شود که بگوییم حفظ افتخارات و 
نقطه های سربلند و عزت یک ملت است، این چیز 
خیلی مهمی است. - حفظ آثار جنگ در بعضی 
از شهر ها و مناطق جنگی در شمار وظایف مهم 

کنونی است.
در  که  است  سربلندی  و  افتخار  مایه  من  *برای 
این منطقه، در جمع شما راهیان نور و مجموعه 
عشاق دل باخته یاد شهیدان حضور داشته باشم.
جوانان  شما  از  بسیاری  رهبری:شاید  معظم  مقام 
عزیز، دوران دفاع مقدس را درک نکردید. در آن 
دوران نتوانستید، نبودبد که بیایید وسط آن میدان، 
اوال باید با اوضاع داوطلبان و جوانان مومن آن روز 
همه آشنا شوند، مخصوص شما نیست. مقام معظم 
رهبری:من به جوانان امروز، بخصوص جوانان موکدا 
گزارش  و  که شرح  را  کتابهایی  کنم،  می  توصیه 
گوشه ای از جنگ 8 ساله است قدر بدانند و آنها را 
بخوانند، زیرا حقایق زیادی در آن کتابها بازگو شده.
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تمدن نوین اسالمی در 
اندیشه امام خامنه ای

مـا میتوانیـم تمـّدن نوین اسـالمی را برپـا کنیم 
و دنیایی بسـازیم که سرشـار باشـد از معنویّت و 

بـا کمـک معنویّـت و هدایت معنویّـت راه برود.

  تمدن سازی نوین اسالمی
بـرود.  پیـش  توانـد  مـی  کشـور  مـن!  عزیـزان 
اینکـه مـن بارها میگویـم تمّدن اسـالمی و بارها 
میگویـم ایـران میتوانـد قلّـه ی تمـّدن اسـالمی 
قـرار بگیـرد، شـعار و رجزخوانـی نیسـت، ایـن 
نـگاه بـه واقعّیتهـای کشـور اسـت. مـا میتوانیم؛ 
بدهیـم،  پیشـرفت  را  اقتصادمـان  میتوانیـم  مـا 
صنعتمـان را پیشـرفت بدهیم، کشـاورزی مان را 
پیشـرفت بدهیـم و خودکفایـی را در آنجاهایـی 
کـه خودکفایـی الزم اسـت بـه وجـود بیاوریـم؛ 
مسـئولین بایـد تالش کننـد. همان طـور که اّول 
گفتم، هرکس مسـئول اسـت حّق آن مسـئولّیت 
را اداء کنـد و تـالش الزم را انجـام بدهـد. تمدن 
اسـت؛  ایرانـی  تمـدن  مـا  مـردم  بـرای  واقعـی 
تمدنـی اسـت کـه متعلـق بـه خـود ماسـت؛ از 
اسـتعدادهای مـا جوشـیده و بـا شـرایط زندگی 

مـا در هـم آمیختـه و چفـت شـده اسـت.

  تربیـت نسـل انقالبـی، راه تحقق تمّدن 
نوین اسـالمی

اسـالمی  نویـن  تمـّدن  پرچـم  برافراختـن  راه 
یـک  بـا  اسـت  نسـلی  تربیـت  چیسـت؟راهش 
خصوصّیاتـی کـه آن خصوصّیـات اینهـا اسـت؛ 
یـک نسـلی باید بـه وجود بیاید شـجاع، باسـواد، 
متدیّـن، دارای ابتکار، پیـش گام، خودباور، غیور؛ 
-البّتـه خوشـبختانه مـا امـروز در نسـل جـوان 
بسـیاری از ایـن خصوصّیـات را داریـم اّمـا ایـن 
نسـلی  کنـد- چنیـن  پیـدا  بایسـتی گسـترش 
الزم داریـم. بایسـتی ایمان داشـته باشـد، سـواد 
باشـد، شـجاعت  باشـد، غیـرت داشـته  داشـته 
داشـته باشـد، خودباوری داشته باشـد، انگیزه ی 
کافـی برای حرکت داشـته باشـد، توان جسـمی 
و فکـرِی حرکت داشـته باشـد، هـدف را در نظر 
بگیرد، چشـم را به اهـداف دور متوّجه بکند و به 
تعبیـر امیرالمؤمنیـن »اَِعـِر اهللَ ُجمُجَمَتک«؛)1( 
زندگـی خـودش و وجـود خـودش را بگـذارد در 
راه ایـن هـدف و بـا جّدیّت حرکت کنـد؛ در یک 
کلمـه یعنـی یک موجود انقالبـی؛ معنای انقالبی 
ایـن اسـت. بعضی هـا از روی دشـمنی، انقالبی را 
بـد معنـا میکنند. انقالبـی را به معنای بی سـواد، 
اتّفاقـاً  بی توّجـه، بی انضبـاط ]میداننـد[؛ نخیـر، 
دارای  یعنـی  انقالبـی  اسـت.  بعکـس  درسـت 
دارای  تدیّـن،  دارای  انضبـاط،  دارای  سـواد، 
حرکـت، دارای عقـل، خردمنـد. مـا یـک چنین 
نسـلی الزم داریـم. ایـن نسـل، نسـل جـوان مـا 
اسـت. سـرمایه ی ایـن حرکـت، این نسـل اسـت 
و موتـور محّرکـه ی ایـن حرکـت هـم نخبـگان 
شـماها  هسـتند.  این جـوری  نخبـگان  جواننـد؛ 
موتـور محّرکیـد. اگـر شـما خـوب کار کردیـد، 

برای رسیدن به تمدن 
اسالمی نیازمند علوم 
انسانی اسالمی هستیم

حداد عادل
گفـت:  فرهنگـی  انقـالب  عالـی  شـورای  عضـو 
بخـش وسـیعی از جهـان در حال حاضر توسـط 
تمـدن غربـی مدیریت می شـود و برای رسـیدن 
به تمدن اسـالمی نیازمند علوم انسـانی اسـالمی 

. هستیم

غالمعلـی حـداد عـادل در همایـش علـوم عقلی 
و تمـدن نویـن اسـالمی در مشـهد بـا اشـاره به 
اینکـه بـا  فلسـفه اسـالمی مـی تـوان در برابـر 
تهدیدهـای عالـم منطـق، سـربلند بیـرون آمـد، 
فلسـفه  ظرفیـت  از  اسـتفاده  بـا  کـرد:  اظهـار 
اسـالمی از یـک سـو فیلسـوفان بزرگ اسـالم را 
معرفـی کـرده ایـم و از سـوی دیگـر در مسـیر 

احیـای تمـدن اسـالمی قـدم برداشـته ایـم.

وی افـزود: عمـر فلسـفه اسـالمی در ایـران بـه 
صـدر اسـالم بـاز می گـردد و ایـن علـم از علوم 
سـنتی ایـران بـه شـمار مـی رود بـه صورتی که 

فیلسـوفان ایرانـی بیـش از هـزار سـال در ایـن 
زمینـه تـالش کـرده انـد و ذخیـره دارنـد. وی 
بـا اشـاره بـه جایـگاه خراسـان بـه عنـوان مهـد 
تـا جدیـد، شـهید  قدیـم  از  بـزرگ  فیلسـوفان 
مطهـری را نمونه بـارزی از از این دسـت معرفی 
کـرد و افـزود: فلسـفه اسـالمی را نبایـد رقیـب 
دیـن دانسـت چـرا کـه فلسـفه اسـالمی نتیجـه 
عالـم  فهـم  بـرای  مسـلمانان  عقلـی  کنـکاش 
اسـت و معـارف وحیانـی بـا منطـق همراهـی و 

دارد. هماهنگـی 
وی افـزود: جایگاه فلسـفه اسـالمی با فلسـفه در 
غـرب کامـال متفـاوت اسـت و این تفاوت ریشـه 
در رنسـانس دارد کـه غرب فالسـفه را جایگزین 
پیامبـران کرد.وی بـا بیان این که برای رسـیدن 
به تمدن اسـالمی نیازمند علوم انسـانی اسـالمی 
هسـتیم تصریـح کـرد: بخـش وسـیعی از جهان 
در حـال حاضـر توسـط تمـدن غربـی مدیریـت 
مـی شـود و  بـرای شـناخت ایـن وضعیـت باید 
تمـدن غـرب را واکاوی کـرد و با شـناخت کامل 
از فیلسـوفان اروپایـی و فلسـفه غربی؛ اسـتدالل 

هـای محکم برای شـبهات ارائـه داد.

وی افـزود: عقـل زبـان مشـترک تمـام انسـان 
هاسـت و بـا منطـق مـی توان پاسـخ افـراد را به 
شـکل مطلـوب ارائـه داد و در همین جاسـت که 

ارزش فلسـفه اسـالمی روشـن می شـود.

عضـو شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی بـا اشـاره 
بـه ایـن کـه در حـوزه هـای علمیـه نظـام هـا و 
ابـواب فلسـفه را مـورد تطبیـق قرار دهنـد، ابراز 
کـرد: هیـچ تمدنـی در دنیا بـدون تفکـر عقالنی 
ایجاد نشـده و نخواهد شـد و بایـد گفت زحمات 
در حـوزه فلسـفه اسـالمی در 50 سـال آینـده 
بـروز خواهـد یافـت از همیـن رو خواهیـد دیـد 
کـه فیلسـوفان غربـی از فلسـفه اسـالمی تغذیه 

کرد. خواهنـد 

ایـن نسـل جـوان در همیـن جهتـی کـه عـرض 
کـردم، حرکـت خواهـد کـرد. علّـت اینکـه بنده 
بـه نخبـگان اهّمّیـت میدهم و وجود آنهـا را قدر 

میدانـم اینهـا اسـت. نخبـه ارزش دارد.

تمدن سـازی  و  اسـالمی  امـت  عـزت    
اسـالمی نویـن 

وقتی کـه ملّـت ایـران توانسـت خـود را بـه آن 
نقطـه ای برسـاند کـه بتوانـد به عنوان یـک ملّت 
ُمسـلِم بـه معنـای حقیقـی کلمه خـود را به دنیا 
اسـالم  تبلیـغ  بزرگ تریـن  ایـن  بدهـد،  نشـان 
اسـت؛ ملّتهـای دیگـر هـم روانه ی همیـن طرف 
خواهنـد شـد و تشـکیل اّمت بزرگ اسـالمی که 
مایـه ی عـّزت و مایه ی ترویج اسـالم در سراسـر 
جهـان اسـت، اتّفـاق خواهـد افتـاد؛ آن مدنّیـت 
اسـالمی کـه انتظـارش را داریـم کـه بتوانـد بـر 
مدنّیـت مـاّدی گمراه کننـده و فاسـد غربی غلبه 
پیـدا کنـد، آن روز تحّقـق پیـدا خواهـد کـرد؛ 
مقّدمـه اش اینجـا اسـت؛ مقّدمـه اش ایـن اسـت 
کـه مـا ملّت ایـران بتوانیم به سـمت الگو شـدن 
پیـش برویـم. خـب، همه بایـد هّمـت کنند؛ هم 
مسـئولین بایـد هّمـت کننـد، هـم آحـاد مـردم 
قضّیـه ی  هـم  قضّیـه  ایـن  کننـد.  هّمـت  بایـد 
یک سـال و دوسـال نیسـت، قضّیـه ی بلندمـّدت 
اسـت؛ زمـان میبرد؛ کمااینکه در تمّدن اسـالمی 
]اگـر[ شـما نـگاه کنیـد، می بینیـد اوج تمـّدن 
اسـالمی در قرنهـای چهـارم و پنجـم اسـت کـه 
از لحـاظ علمـی سـرآمد اسـت و بـزرگان علمـا، 
محّققین، فالسـفه، دانشـمندان مـاّدی در دنیای 
اسـالم بـه وجـود آمدنـد کـه دنیـا را توانسـتند 
پیـش ببرنـد کـه بسـیاری از ایـن پیشـرفتهای 
امـروِز غربی هـا مرهـون آن حرکـت اسـت. خب، 
بـود،  بیشـتر خواهـد  مـا  البّتـه سـرعت  امـروز 
مـا سـریع تر ان شـاءاهلل بـه آن نتیجـه خواهیـم 

رسـید، لکـن باالخـره زمان بَـر اسـت.

  تمدن اسالمی و تالش مجاهدانه
یـک  اسـت،  نمونـه  یـک  اسـالمی  جمهـوری 
منطقـه ی آزمایـش و یـک آزمـون اسـت بـرای 
دنیـای اسـالم. مـا قبـل از اینکـه اسـالم بـر این 
به تمام معنـا  ملّـت  یـک  بشـود،  حاکـم  کشـور 
از  بودیـم؛  وابسـته  بودیـم،  عقب افتـاده 
سیاسـی  لحـاظ  از  عقب افتـاده،  علمـی  لحـاظ 
عقب افتـاده،  اجتماعـی  لحـاظ  از  عقب افتـاده، 
در دنیـای سیاسـت منـزوی. امـروز پیشـرفتهای 
وادار  را هـم  جمهـوری اسـالمی، دشـمنان مـا 
بـه اعتـراف کـرده اسـت؛ امـروز تقریبـاً بعـد از 
گذشـت 37سـال از پیـروزی انقـالب اسـالمی، 
مـا در رتبـه ی علمـی، در رتبـه ی فّنـاوری، در 

ردیـف  در  دنیـا،  نویـن  دانشـهای  از  بسـیاری 
کشـورهای پیشـرفته قـرار داریـم. گزارشـهایی 
کـه واقعّیـت و حّقانّیـت آنها اثبات شـده اسـت، 
رتبـه ی هفتـم  مـا در یک جـا  مـا میگویـد  بـه 
هسـتیم، در یک جـا رتبـه ی ششـم هسـتیم، در 
یک جـا رتبـه ی پنجـم هسـتیم. ملّـت ایـران بـه 
برکت اسـالم توانسـت هویّـت خود و شـخصّیت 
خـود را نشـان بدهـد؛ ایـن قابـل تعمیـم اسـت؛ 
شـرطش این اسـت که سـایه ی سـنگین و شـوم 
ابرقدرت هـا بـر سـر کشـورها نباشـد؛ این شـرط 
اّول اسـت؛ البّتـه هزینـه دارد و هیـچ کار بزرگی 
بی هزینه نیسـت. مـن در این مجلس سـنگین و 
مهـم کـه شـخصّیت های مهـم و بزرگـی در این 
مجلـس حضـور دارنـد، میخواهـم ایـن را بگویم 
کـه اّمـت اسـالمی بـا یـک تـالش مجاهدانـه و 
مجّدانـه میتوانـد تمّدن اسـالمِی بـاب این دوران 
را طّراحـی کنـد، شـالوده ریزی کنـد، بـه ثمـر 
برسـاند و آن را در مقابـل بشـریّت قـرار بدهـد.

  تمدن  اسالمی و بیداری اسالمی
با یـک سیاسـتمدار آمریکایـی مصاحبـه کردند؛ 
مصاحبه گـر از او میپرسـد کـه دشـمن آمریـکا 
کیسـت؟ او در جـواب میگویـد دشـمن آمریـکا 
تروریسـم نیسـت، دشـمن آمریکا مسـلمانها هم 
نیسـتند، دشـمن آمریکا »اسـالم گرایی« اسـت؛ 
اسـالم گرایی. یعنـی مسـلمان تا وقتـی بی تفاوت 
راهـش را بیایـد و بـرود و انگیـزه ای نسـبت بـه 
اسـالم نداشـته باشـد، احسـاس دشـمنی بـا او 
نمیکننـد؛ اّمـا وقتـی اسـالم گرایی به میـان آمد، 
پایبنـدی و تقّیـد بـه اسـالم و حاکمّیـت اسـالم 
بـه میـان آمـد، پایه ریزِی همـان تمّدن اسـالمی 
وقتـی بـه میان آمد، دشـمنی ها شـروع میشـود؛ 
اسـت.  اسـالم گرایی  او  دشـمن  گفتـه،  راسـت 
لـذا وقتـی بیـداری اسـالمی در دنیـای اسـالم 
رخ میدهـد، شـما می بینیـد چقـدر دسـتپاچه 
بلکـه  میکننـد  کار  میکننـد،  تـالش  میشـوند، 
یـک  کننـد؛  نابـودش  بلکـه  کننـد،  ضایعـش 
جاهایـی هـم موّفـق میشـوند. البّته من به شـما 
عـرض بکنـم کـه بیـداری اسـالمی نابود شـدنی 
نیسـت؛ بیـداری اسـالمی ان شـاءاهلل بـه فضـل 
الهـی، بـه حول وقـّوه ی الهـی بـه اهـداف خـود 

رسـید. خواهد 

  تمدن سازی نوین اسالمی و تحریم
دشـمن حّداکثـر اسـتفاده را از حربـه ی تحریـم 
دارد میکنـد؛ هدفشـان هـم این اسـت کـه ملّت 
ایـران را تحقیـر کننـد؛ هدفشـان این اسـت که 
ایـن حرکـت عظیمـی را کـه فقـط روی دوش 
ملّـت ایـران میتوانسـت انجـام بگیـرد، متوّقـف 

نقش اعتمادبه نفس ملی 
در شکل گیری و ارتقای 

عزت ملی 
عزت  جدایی ناپذیر  ضرورت  ملی  اعتمادبه نفس 
و  دارایی ها  به  ملت  یک  اعتماد  است.  ملی 
آغازین  نقطه ی  در حقیقت  توانایی های خویش، 
به سوی  ملت  یک  حرکت  اولیه ی  نطفه ی  و 

دستیابی به عظمت، پیشرفت و عزت است.
از  و »عزت ملی«  مفاهیم »اعتماد به نفس ملی« 
می توان  که  هستند  موضوعاتی  مهم ترین  جمله 
مدعی بود بر سرنوشت یک ملت به طور مستقیم 
مطالعه ی  و  بررسی  بنابراین  تأثیرگذارند. 
اهمیت  از  کشور  آینده ی  برای  گزاره ها  این 

فوق العاده ای برخوردار است. 
اعتمادبه نفس ملی اساساً مفهومی نیست که آن 
تحدید  را  آن  ابعاد  و  تعریف  به راحتی  بتوان  را 
و  روحی  یا  ذهنی  درونی،  امری  اوالً  زیرا  کرد، 
روانی است. ثانیاً امری روحی در سطح ملی است 
و لذا از ابعاد گوناگونی باید مورد توجه قرار گیرد 
و همین ذوابعاد بودن، اظهارنظر علمی درباره ی 
این  علی رغم وجود  را دچار مشکل می کند.  آن 
موضوع  این  بر  مختلف  نویسندگان  دشواری ها، 
مقوله ای  ملی  اعتمادبه نفس  که  دارند  اتفاق نظر 
معنا  ملی  سطح  در  و  است  فرهنگ  با  مرتبط 

می یابد.
مقام  سخنرانی  در  نخستین بار  )که  مفهوم  این 
معظم رهبری در تاریخ 13 دی 1386 در جمع 
دانشجویان یزد مطرح شد( تعبیر جدیدی است 
احساس  یک  به منزله ی  را  اعتمادبه نفس  که 
باور و اعتقاد فرد انسانی نسبت به خود  درونی، 
در سطح یک ملت معرفی می کند. بنابراین صفت 
از  را  اعتمادبه نفس  مصداق  اعتمادبه نفس،  ملِی 
فرد به یک اجتماع بزرگ انسانی تعمیم می دهد. 
شاید بتوان آن را عالی ترین سطح اعتماد اجتماعی 
دانست که در زمینه ی چارچوب دولت ملت نضج 

کننـد. حرکـت انقـالب اسـالمی، حرکـت نظـام 
اسـالمی، حرکـت به سـمت تمّدن نوین اسـالمی 
میداننـد  چـون  کننـد؛  متوّقـف  میخواهنـد  را 
منافـع  مقابـل  نقطـه ی  درسـت  حرکـت  ایـن 
کمپانی دارهـای  و  صهیونیسـت  سـرمایه دارهای 
ظالـم و خون خـوار دنیـا اسـت. ایـن را میفهمند 
ایـن حرکـت چطـور در دنیـا  و می بیننـد کـه 
متوّجـه  را  ملّتهـا  و  میکنـد  پیـدا  توسـعه  دارد 
را  ایـن  جلـوی  میخواهنـد  میکنـد؛  خـودش 
بگیرنـد. ایـن تحریمهـا و ایـن تهدیدهـا و ایـن 

اسـت. ایـن  به خاطـر  شرطوشـروطکردن ها 

انقـالب  هـای  ریـزش  و  هـا  رویـش    
اسـالمی  نویـن  تمدن سـازی  و  اسـالمی 
جمهـوری  نظـام  در  رویشـهای نوبه نو  مسـئله ی 
مهم تریـن  و  اساسـی ترین  از  یکـی  اسـالمی، 
مسـائل اسـت. اگـر هـر انقالبـی و هـر حرکت و 
نهضتـی در عالـم، رویشـهای نویـن و پی درپـی 
نداشـته باشـد، محکـوم بـه زوال و فنـا اسـت. 
سـال   35 ایـن  طـول  در  اسـالمی  جمهـوری 
توانسـته اسـت در هـر برهـه ای از خـود جلوه ای 
نـو و متناسـب با نیـاز، بُروز بدهد. افـرادی نگران 
ریزشـها بودنـد؛ گفتـه شـد رویشـها بـر ریزشـها 
غلبـه خواهنـد کـرد؛ و همیـن شـد. آنچـه مهـم 
اسـت ایـن اسـت کـه نـگاه نسـل نـو و همـه ی 
کسـانی کـه نیـروی جوانـی را در خدمـت بـه 
اهـداف و آرمانهـای بلنـد میخواهنـد، بایـد بـه 
آینده هـای روشـن و دور باشـد - فقـط جلـوی 
پـای خودمـان را نبینیـم - آینـده ی دور، ایجـاد 
تمـدن اسـالمی اسـت؛ تمـدن نویـن، متناسـب 
بـا نیازهـا و ظرفیتهـای امـروز بشـریتی کـه از 
حـوادث گوناگـون قرنهـای اخیـر زخـم خـورده 
اسـت، مجـروح اسـت، غمگین اسـت و نسـلهای 
جـوان آن دچـار یأس و نومیدی و افسـردگی اند. 
اسـالم میتوانـد ایـن نسـلها را بـه آفـاق جدیدی 
را  آنهـا  و  کنـد  شـاد  را  آنهـا  دلهـای  برسـاند، 
کرامـت  شایسـته ی  و  متناسـب  آن چنان کـه 
نویـن  تمـدن  ببخشـد؛  کرامـت  اسـت،  انسـان 
اسـالمی یعنـی ایـن. و شـما هسـته های مهـم و 
اساسـی و اصلـی در ایجـاد ایـن تمدنیـد. آینـده 
متعلق به شـما اسـت. سـازندگان آینده ی کشور 
و آینـده ی ایـن تمدن و در واقـع آینده ی جهان، 
شـما جوانهـای امروزیـد. بخشـی از مجموعـه ی 
روبه رشـد رویشـها در نظـام جمهـوری اسـالمی 
در ایـن بخـش یعنـی در دانشـگاه امام حسـین 
چـه  هسـتید؛  هرجـا  در  میکنـد.  پیـدا  تحقـق 
آنهایـی کـه در ایـن دانشـگاهند، و چـه همـه ی 
جوانهـا در هـر نقطـه ای از کشـور کـه احسـاس 

تعهـد میکننـد، میتواننـد نقش آفریـن باشـند.

با مفهوم هویت ملی  تعامل جدی  و در  می یابد 
گفته  ویژگی هایی  و  مشخصات  به  و  دارد  قرار 
می شود که یک جامعه را از جوامع دیگر متمایز 
و  خودباوری  به  نوعی  را  جامعه  افراد  و  کرده 
آن  بتوان  شاید  می سازد.  رهنمون  اتکال به نفس 
کم  یا  خودباختگی  روحیه ی  مخالف  واژه ی  را 
بها دادن به امکانات و ارزش های خودی قلمداد 

نمود.
اعتمادبه نفس مبحثی فرهنگی است که می توان 
در دو سطح فردی و ملی آن را تعریف کرد. در 
انتظارات  انطباق  به  اعتمادبه نفس  فردی،  سطح 
بازمی گردد  اجرایش  توانمندی  با  از خویش  فرد 
اما  است.  خویشتن  یا  فرد  خودباوری،  مرجع  و 
اعتمادبه نفس ملی دایره ی بسیار گسترده تری را 
شامل می شود؛ به نحوی که می توان آن را مربوط 
به باور عمومی نسبت به توان ملی برای تعریف 
اساس،  این  بر  دانست.«  ملی  اهداف  تحصیل  و 
ملی،  خودباوری  مرجع  که  شد  مدعی  می توان 
برای  همدیگر  با  که  است  افراد  از  مجموعه ای 
دستیابی به اهداف خاصی کار می کنند. »به بیان 
دیگر، در اینجا گروه و ملت، ادراکاتی جمعی از 
انجام  در  خاص  توانایی هایی  و  خودباوری  حس 
امور علمی، اجتماعی، سیاسی و... دارند. بنابراین 
به  باور  نظیر خودباوری ملی،  می توان مفاهیمی 
توانایی ها و دارایی های خویش و عدم خودباختگی 

را جوهر اعتمادبه نفس ملی به حساب آورد.
 همچنین رهبر معظم انقالب درباره ی عزت ملی 
اینکه  از  است  عبارت  ملی  »عزت  فرمایند:  می 
حقارت  احساس  خود  از  و  خود  در  ملت  یک 
احساس  عزت،  احساس  مقابل  نقطه ی  نکند. 
خود  درون  به  وقتی  ملت  یک  است.  حقارت 
)به سرمایه های خود، به تاریخ خود، به مواریث 
تاریخی خود، به موجودی انسانی و فکری خود( 
نگاه می کند، احساس عزت و غرور کند، احساس 
ساخت  به معنای  عزت  نکند.  ذلت  و  حقارت 
است  جامعه  یک  یا  فرد  یک  درونی  مستحکم 
با  مقابله ی  در  دشمن،  با  مقابله ی  در  را  او  که 
غلبه  چالش ها  بر  و  می کند  اقتدار  دارای  موانع، 

می بخشد.«
 اعتمادبه نفس ملی الزمه ی دستیابی به عزت ملی

 با توجه به نکاتی که در تعریف این دو گزاره ذکر 
شد، می توان چنین ارزیابی کرد که اعتمادبه نفس 
ملی ضرورت جدایی ناپذیر عزت ملی است. اعتماد 
توانایی های خویش، در  به دارایی ها و  یک ملت 
حقیقت نقطه ی آغازین و نطفه ی اولیه ی حرکت 
یک ملت به سوی دستیابی به عظمت، پیشرفت و 
عزت است. در حقیقت اعتماد به خویشتن وسیله 
ابعاد  همه ی  در  عزت  به  دستیابی  الزم  و شرط 

سیاسی و اجتماعی است.
 در تعریف عزت ملی می توان چنین آورد که عزت 
ملی به معنای دارا بودن قدرت، اقتدار، بزرگی و 
ارجمندی در جنبه های گوناگون سیاسی، علمی، 
فرهنگی و اقتصادی برای یک کشور و ملت است. 
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انتخاب دونالد ترامپ، آزادی شهر حلب به عنوان 
آزمایشات  تداوم  سوریه،  نبرد  در  عطفی  نقطه 
خروج  ترکیه،  در  کودتا  شمالی،  کره  هسته ای 

بریتانیا از اتحادیه اروپا و.... 
سال 2016 نیز شاهد رویدادهایی بزرگ در عرصه 

بین المللی بودیم.
توافق صلح دولت کلمبیا با شورشیان فارک پس 
جای  بر  کشته  نفر  نیم میلیون  که  مناقشه ای  از 
گذاشت، استیضاح رؤسای جمهوری کره جنوبی 
ترکیه،  در  کودتا  آزادی حلب، شکست  برزیل،  و 
فیلیپین،  در  دوترته  رودریگو  ریاست جمهوری 
پاسیفیک،  ترانس  توافق  شکست  احتمال 
شمالی،  کره  هسته ای  و  موشکی  آزمایش های 
انتخابات  در  روسیه  دخالت  ادعای  برگزیت، 
روسیه و ریاست جمهوری دونالد ترامپ، مهمترین 

رویدادهای جهان در سال 2016 را شکل دادند.

 پیمان صلح کلمبیا با شورشیان فارک
اگر در کاری موفق نشدید راه دیگری برای پیش 
رئیس جمهور  سانتوس،  خوان  بیابید.  آن  بردن 
است.  جمله  این  به  عمل  بارز  مصداق  کلمبیا، 
نبرد  تداوم  وعده  با  در سال 2010  ابتدا  در  وی 
پیروز  فارک  مارکسیست  شبه نظامی  گروه  علیه 
انتخابات ریاست جمهوری شد. اما وقتی وارد دفتر 
سال ها  یافت.  تغییر  نظرش  ریاست جمهوری شد 
آگوست 2016  در 25  نهایت  در  مذاکرات صلح 
به ثمر رسید؛ هر دو طرف درباره مفاد شش گانه 
و نیز برگزاری رفراندومی ملی برای تأیید آن به 
توافق رسیدند. آلوارو اوریبی،  رئیس جمهور سابق، 
معتقد  که  گرفت  عهده  بر  را  منتقدان  رهبری 
بودند این توافق بیش از اندازه به نفع شورشیان 
می کردند  پیشبینی  نظرسنجی ها  است.  فارک 
در  را  مردم  مثبت  آراء  راحتی  به  بتواند  دولت 

رفراندوم به دست آورد.
دادند.  منفی  رأی  توافق  به  کلمبیایی ها  اما   
سانتوس که جایزه نوبل صلح 2016 را به خاطر 
توافق  کرد  تالش  بود،  آورده  بدست  توافق  این 
 24 در  که  جدید  توافق  در  کند.  منعقد  دیگری 
درباره  مفاد  از  برخی  شد  رونمایی   2016 نوامبر 
اعضای فارک سخت گیرانه تر شدند. اما بزرگترین 
بود.  ملی  رفراندوم  برگزاری  لزوم  حذف  تغییر 

بدین ترتیب کنگره کلمبیا یک هفته بعد توافق را 
تأیید کرد. کلمبیایی ها اکنون امیدوارند که توافق 
به  منجر  تاکنون  فارک  با  مناقشه  شود؛  اجرایی 

مرگ تقریبا نیم میلیون نفر شده است.

 رؤسای جمهور برزیل و کره جنوبی
لزوم  باید  دموکراتیک  کشورهای  در  رهبران 
روسف،  دیلما  کنند.  درک  را  رسوایی  از  اجتناب 
های،  گئون  پارک  و  برزیل،  رئیس جمهور 
ظاهر  را  امر  این  جنوبی،  کره  رئیس جمهور 
سال  می کرد  فکر  روسف  بودند.  کرده  فراموش 
2016 که توأم با برگزاری بازی های المپیک بود 
اما  شد.  خواهد  سیاسی  پیروزی  یک  به  تبدیل 
ناکارآمدی اقتصادی و رسوایی گسترده پتروبراس، 
بود،  رئیسش  زمانی وی  دولتی که  نفتی  شرکت 
محبوبیت او را به 13 درصد کاهش داد. روسف در 
خود روسایی پتروبراس نقش نداشت اما مخالفین 
می گویند وی دفاتر را در سال 2014 برای پنهان 
انتخاب  تضمین  و  برزیل  بودجه  کمبود  کردن 
ماه آگوست،  است. در  مجددش دستکاری کرده 

کنگره برزیل وی را استیضاح و خلع کرد.
از  اکتبر و پس  رئیس جمهور کره جنوبی در ماه 
اینکه دوست صمیمی و  بر  انتشار اخباری مبنی 
گذاشتن  تأثیر  برای  وی  با  روابط  از  قدیمی اش 
های  شرکت  از  پول  اخذ  و  دولتی  تصمیمات  بر 
مورد  شدت  به  است،  کرده  سوءاستفاده  کره ای 
اعتراض واقع شد. صدها هزار نفر از مردم کره به 
خیابان ها آمده و خواهان استیضاح پارک شدند. 
را  وی  جنوبی  کره  ملی  مجمع  دسامبر،  ماه  در 
استیضاح کرده و از ریاست جمهوری تعلیق کرد. 
تصمیم  بررسی  حال  در  عالی  دادگاه  هم اکنون 

مجمع عمومی است.

 آزادی حلب
شمال  در  که  سوریه  بزرگ  شهر  دومین  حلب، 
اشغال  به  بحران   آغاز  از  است، پس  واقع  کشور 

تروریست های تکفیری در آمد.
با پشتیبانی  در ژوئن )تیر( 2016، ارتش سوریه 
برای  را  گسترده ای  عملیات  روسیه  هوایی 
در  تروریست ها  اشغال  تحت  مناطق  آزادسازی 
شرق حلب آغاز کرد. آتش بسی که در ماه سپتامبر 
)شهریور( طی مذاکرات روسیه و آمریکا آغاز شده 
دیگر  بار  درگیری ها  و  فروپاشید  سرعت  به  بود 

شروع شد.
 در 15 دسامبر )25 آذر( توافق شد که نیروهای 

شورشی به همراه خانواده های شان از شهر خارج 
البته آزادی حلب به معنای پایان یافتن  شوند. 
جنگی که منجر به مرگ صدها هزار نفر و آواره 
شده  خانه های شان  از  نفر  میلیون   11 گشتن 
بخش های  از  بزرگی  بخش های  نیست.  است، 
تروریست ها  اشغال  تحت  هنوز  سوریه  شرقی 
است. با این حال پیروزی در میدان حلب اهمیت 
در  جنگی  موازنه  و  داشته  بسیاری  استراتژیک 
کشور  این  دولت  نیروهای  سمت  به  را  سوریه 

تغییر داده است

.
 شکست کودتا در ترکیه

قدرتمندی  ابزار  می توانند  اجتماعی  شبکه های 
باشند و کودتای 15 جوالی ترکیه این امر را به 

خوبی ثابت کرد.
حوالی نیمه شب، گروهی از نظامیان ترکیه برای 
سرنگون ساختن دولت حزب عدالت و توسعه و 
به  تا  درآمدند  حرکت  به  اردوغان  طیب  رجب 
گفته خودشان »نظم قانونی را بار دیگر مستقر 
همراه  موفقیت  با  ابتدا  در  کودتا  این  سازند.« 
بود. خبری نیز از اردوغان که تعطیالتش را در 
ناگهان،  نبود.  می کرد  سپری  مارماریس  جزیره 
گشت.  ظاهر  کشور  سراسر  تلویزیون ها  در  وی 
اردوغان با استفاده از اپلیکیشن فیس تایم آیفون 
از شهروندان ترک خواست کودتا را خنثی کنند. 
ترک ها به این درخواست پاسخ داند. هزاران نفر 
نظامی  نیروهای  صبح  تا  و  ریخته  خیابان ها  به 
بار دیگر به  وفادار به دولت توانستند کنترل را 

دست گیرند.
سابقش  سیاسی  متحد  گولن،  فتح اهلل  اردوغان 
به  پنسیلوانیا  در  خودخواسته  تبعیدی  در  که 
خواهان  و  دانسته  کودتا  مسئول  را  می برد  سر 
این  تاکنون  واشنگتن  شد.  وی  استرداد 

درخواست را اجابت نکرده است.
پس از شکست کودتا بیش از 100 هزار کارمند 
تعدادی  شدند،   اخراج  یا  بازداشت  مقام  و 
بعدها  و  شدند،  تنبیه  یا  تعطیل  رسانه ها  از 

سیاستمداران ارشد کرد نیز دستگیر گشتند.

فیلیپین  رئیس جمهور  دوترته  رودریگو   
شد

انتخابات  به  اوقات  برخی  خارجی  سیاست 
برای  همیشه  انتخابات  البته  و  می دهد  شکل 
رودریگو  است.  کننده  تعیین  خارجی  سیاست 
آراء  درصد   39 کسب  با  می  ماه  در  دوترته 
سرعت  به  و  آوردن  بدست  را  ریاست جمهوری 

رویکردهای مانیل را تغییر داد. دوترته با گرایشی 
ضدآمریکایی فیلیپین را از واشنگتن دور ساخت. 
وی رئیس جمهور آمریکا را »حرام زاده« نامیده و 
همچنین خواهان پایان اتحاد فیلیپین و آمریکا و 
خروج نیروهای نظامی آمریکایی از کشورش طی 

دو سال آتی شد.
مبارزه خشونت آمیز دوترته علیه قاچاق مواد مخدر 
که تاکنون منجر به مرگ دستکم 4 هزار نفر شده 
است  مواجه شده  بین المللی  با محکومیت  است، 
اما در داخل این کشور واکنش های مثبتی در پی 
داشته است. اگر دوترته در تغییر سیاست خارجی 
دهد  ادامه  را  مسیر  همین  و  بوده  جدی  مانیل 
آسیای  منطقه  ژئوپولیتیکی  چشم انداز  احتماال 

شرقی را تغییر خواهد داد.

  بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپایی رأی 
داد

نگریست.  بسیار  احتیاط  با  باید  را  نظرسنجی ها 
ژوئن  ماه  بریتانیا  رفراندوم  که  بود  درسی  این 

می آموخت.
نظرسنجی ها نشان می دادند که رأی به »ماندن«  
اما،  شد.  خواهد  پیروز  اندک  حاشیه ای  با 
به  برابر 48 درصد  در  با 52 درصد  بریتانیایی ها 
از  نشان  رأی گیری  این  داده اند.  رأی  »خروج« 
داشت:  بریتانیایی  جامعه  در  بزرگ  تفاوت هایی 
جوان تر،  رأی دهندگان  شمالی،  ایرلند  اسکاتلند، 
تحصیل کرده تر و شهری به ماندن رأی داده بودند 
انگلستان، ولز، رأی دهندگان مسن تر،  در حالیکه 
کمتر تحصیل کرده و روستایی به ترک رأی دادند. 
این رأی گیری به زندگی سیاسی دیوید کامرون، 
ترزا  وی  از  پس  داد.  پایان  بریتانیا،  نخست وزیر 
عنوان  به  »ماندن«  اردوگاه  اعضای  از  یکی  می، 

نخست وزیر جدید بریتانیا  منصوب شد.

 آیا توافق شراکت ترانس پاسیفیک از بین 
می رود

امید بسیار  با   )TPP( شراکت ترانس پاسیفیک
در سال 2016 شروع به کار کرد. این توافق که 
انجامید،  طول  به  سال  هفت  آن  درباره  مذاکره 
و  تاریخ  منطقه ای  تجاری  توافق  بزرگترین 
اما  بود.  آسیا  به  اوباما  دولت  رویکرد  سنگ بنای 
آماج  را  آن  و جمهوری خواه  دموکرات  نامزدهای 
که  بود  امیدوار  اوباما  دولت  دادند.  قرار  حمالت 

کنگره توافق را تصویب کند.
اما انتخاب دونالد ترامپ امیدواری های خوشبینانه 
آمریکا  همراه  به  که  کشوری   11 برد.  بین  از  را 
رویدادهای  منتظر  اکنون  کردند  امضاء  را  توافق 

آتی هستند.

مهمترین رویدادهای 
جهان در سال
 ۲۰۱۶ میالدی

جهان در یک نگاه

بسیاری از تحلیلگران سیاست خارجی آمریکا بر 
این باورند که برندگان بزرگ توافق شراکت ترانس 
چینی  کارگران  بلکه  آمریکایی ها  نه  پیسیفیک 
در  می تواند  هم اکنون  کشورشان  زیرا  هستند 
نگارش قوانینی که تجارت را در پویاترین منطقه 
داشته  نقش  می کند،  مدیریت  جهان  اقتصاد 
باشد. از سوی دیگر، آزادسازی اقتصاد که آمریکا 
مهمترین حامی اش بوده و منجر به افزایش رشد 
اقتصادی شده است ، اکنون در حال عقب نشینی 
بوده و این امر پیامدهایی غیرقابل پیش بینی برای 

کشورهای مختلف جهان خواهد داشت.

کره  هسته  ای  و  موشکی  آزمایش های   
شمالی

کره شمالی بیش از دو دهه است که درخواست های 
هسته ای  برنامه  به  دادن  پایان  برای  بین المللی 
در  پیونگ یانگ  نمی پذیرد.  را  تسلیحاتی اش 
سال  از  هسته ای اش  آزمایش  چهارمین  ژانویه، 
نیز  آن  از  پس  و  داده  انجام  را  تاکنون   2006
در  سپس  کرد.  پرتاب  بالستیک  موشک  چندین 
با  را  هسته ای اش  آزمایش  پنجمین  سپتامبر،   9

قدرت انفجاری 10 کیلوتن انجام داد.
پیونگ یانگ،  ادعاهای  خالف  بر  شمالی،  کره 
احتماال تاکنون نتوانسته است در تکنولوژی تولید 
این  یابد.  دست  الزم  مهارت  به  هیدروژنی  بمب 
کشور احتماال چندین سال از توانایی پرتاب بمبی 
بر روی یک موشک قاره پیما به سمت آمریکا فاصله 
دارد. با این حال، کره شمالی می تواند کره جنوبی 
ماه جوالی،  قرار دهد. در  را تحت حمله  ژاپن  و 
واشنگتن و سئول توافق کردند که سیستم دفاعی 
کره  در  را   )THAAD( تاد  پیشرفته  موشکی 
پکن  با  همچنین  واشنگتن  کنند.  نصب  جنوبی 
شورای  در  محکم تر  قطعنامه  یک  تصویب  برای 
امنیت سازمان ملل که صادرات ذغال سنگ کره 
را  خارجی،  ارز  درآمد  منبع  مهمترین  شمالی، 
پیونگ یانگ  اما  کرد.  همکاری  می کرد،  محدود 

تاکنون لحن خود را تغییر نداده است.

 روسیه و انتخابات آمریکا
جامعه اطالعاتی آمریکا مدعی است که مأمورین 
کمیته  به  متعلق  ایمیل های  سیستم های  روسی 
کمپین  رئیس  پدوستا،  جان  دموکراتیک،  ملی 
کرده اند.  هک  را  کلینتون،  هیالری  انتخاباتی 
ارائه  ویکی لیکس  به  را  ایمیل ها  این  سپس 
اعالم  آمریکا  اطالعاتی  سازمان های  کرده اند. 
کردند که این اقدامات توسط دو گروه هک انجام 

ارتباط  در  اطالعاتی روسیه  با سرویس  شده که 
انتشار   2016 جوالی  از  ویکی لیکس  هستند. 
حاوی  ایمیل ها  این  کرد.  آغاز  را  ایمیل  هزاران 
مکاتبات بعضا مسأله ساز دستیاران کلینتون بوده 
و احتماال به وجهه وی نزد رأی دهندگان آسیب 
به  آمریکایی  مقامات  اکتبر،  ماه  در  است.  زده 
کار  این  مسئول  را  روسیه  دولت  علنی  صورت 
ادعا شد که روسیه سعی  ابتدا  در  اعالم کردند. 
دارد انتخابات آمریکا را دچار آشوب کرده و در 

نتیجه به دموکراسی آمریکا ضربه بزند.
 با این حال، رسانه ها گزارش می دهد که سیا »با 
روسیه  که  است  گرفته  نتیجه   باالیی«  اطمینان 
در راستای برنده شدن ترامپ اقدام کرده و اینکه 
شخصا  روسیه،  رئیس جمهور  پوتین،  والدیمیر 
دستور این عملیات را صادر کرده است. اف بی آی 
را  نتیجه گیری  این  با  موافقیت خود  متعاقبا  نیز 
خوانده  »مضحک«  را  ادعاها  ترامپ  کرد.  اعالم 
انتخابات  از  و گفت که چرا موضوع هک »پیش 
مطرح نشده است.« اوباما در ادامه دستور اخراج 

35 دیپلمات روس را صادر کرد.

 دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد
دونالد ترامپ برنده نهایی شد. از لحظه ای که وی 
حضورش در انتخابات را در 16 ژوئن 2015 اعالم 
را  وی  پیروزی  شانس  کارشناسان سیاسی  کرد، 
ناچیز می دانستند. اما در 8 نوامبر، آمریکایی ها او 
آمریکا  رئیس جمهور  عنوان چهل و پنجمین  به  را 
برگزیده  گروهی  به  اکنون  وی  کردند.  انتخاب 
که  پنج رئیس جمهوری  از  یکی  بود:  متعلق 
علی رغم کسب نکردن رأی اکثریت به کاخ سفید 
رئیس جمهوری  تنها  همچنین  وی  یافتند.  راه 
نیروهای  یا  است که هیچ تجربه قبلی در دولت 

نظامی آمریکا ندارد.
 دونالد وعده داده بود که یک دیوار در مرز مکزیک 
قراردادهای  که  کرد  تهدید  بسازد،  آمریکا  و 
آمریکا  اتحاد  کارآیی  کند،  پاره  را  تجاری  بزرگ 
عموما  و  برد،  سؤال  زیر  را  کشورها  دیگر  با 
مورد  گذشته  دهه  طی  آمریکا  خارجی  سیاست 
انتقاد قرار داد. اکنون موافقان و مخالفان ترامپ 
جدید  خارجی  سیاست  ببینید  تا  منتظرند  همه 
ابرقدرت  بود. سیاست های  آمریکا چگونه خواهد 
شود؛  بزرگی  تغییرات  دچار  است  ممکن  جهان 
چین  قبال  در  سختگیرانه  رویکرد  وعده  ترامپ 
رویکرد  است.  داده  را  روسیه  برابر  در  نرمش  و 
با مخالفت های  وی در قبال روسیه ممکن است 
شدید حتی در داخل حزب جمهوری خواه مواجه 
کرد  اعالم  سیا  اینکه  از  پس  بالفاصله  شود 
برنده  تا  کرملین سعی داشته به وی کمک کند 
زیاد  احتمال  این  کل  در  شود.  ریاست جمهوری 
از  ترامپ  خارجی  سیاست  تصمیمات  که  است 
اخبار مهم در سال 2017 بوده و احتماال رابطه 

جهان با سایر کشورها بازتعریف خواهد کرد.

البی »محافظه کار« 
آمریکا به دنبال غارت 

اموال ایران است
ــان  ــرای ایرانی ــزا ب ــع صــدور وی فالحت پیشــه: من
اســت/وزارت خارجه  برجــام«  صریــح  »نقــض 
ــپ  ــات ترام ــل اقدام ــولی« در مقاب ــه کنس »برنام

ــته باشــد داش
نماینــده مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان اینکه 
ــح  ــان نقــض صری ــرای ایرانی ــزا ب ــع صــدور وی من
ــه  ــدام اتحادی ــه اق ــت: هرگون ــت، گف ــام اس برج
اروپــا، آمریــکا و ســایر دولتهــای غربــی کــه مانــع 
ــب در  ــاری مناس ــی و تج ــط سیاس ــراری رواب برق
شــرایط پســابرجام شــود، نقــض برجــام اســت.

ــتهای  ــام  سیاس ــد از برج ــید بع ــر می رس ــه نظ ب
ــا  ــد ام ــش یاب ــداری کاه ــکا مق ــی آمری ضدایران
به عکــس افزایــش یافــت و دولــت ترامــپ از 
زمانــی کــه روی کار آمــده اســت راهبــرد خــود را 
براســاس قواعــد بــوش پــدر علیــه ایــران و جهــان 

اجرایــی می کنــد.
ملــی و سیاســت  امنیــت  عضــو کمیســیون 
خارجــی مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان اینکه 
ــدر  ــوش پ ــت های ب ــد سیاس ــز مانن ــپ نی ترام
درصــدد تفســیر اقتدارآمیــز تمــام موافقتنامه هــای 
بین المللــی اســت عنــوان کــرد: برجــام نیــز یکــی 
ــد  ــت جدی ــه دول ــت ک ــا اس ــن موافقتنامه ه از ای
ــایر  ــت و در س ــیر آن اس ــال تفس ــکا به دنب آمری
ــکنی های  ــه کارش ــاهد این گون ــز ش ــورها نی کش

ــتیم. ــتمداران هس سیاس
فالحت پیشــه بــا ابــراز اینکــه ترامــپ یــک 
ساختارشــکنی گســترده را تاکنــون در دنیــا انجام 
ــده نســل  ــرد: ترامــپ نماین ــوان ک داده اســت عن
ناسیونالیســتهای آمریکا اســت و در سخنرانیهایش 
ــرده  ــاد ک ــت ی ــوان تروریس ــران به عن ــردم ای از م

اســت.
ــاوی  ــده دع ــاره پرون ــق درب ــروه تحقی ــس گ رئی
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــکا ب ــران و آمری ــی ای حقوق
ترامــپ در اوایــل شــروع تبلیغــات انتخاباتــی خــود 

ــردن برجــام داشــت،  ــاره ک ــر پ ــواره اصــرار ب هم
اضافــه کــرد: ترامــپ امــا بعــد از مدتــی مجبــور به 
تعدیــل سیاســتهای خــود در قبــال برجــام شــد و 
اعــالم کــرد کــه درصــدد بازبینــی قــرارداد برجــام 

اســت.
ملــی و سیاســت  امنیــت  عضــو کمیســیون 
خارجــی مجلــس بــا اظهــار اینکــه رئیس جمهــور 
ــه  ــی علی ــای روان ــاد فض ــا ایج ــکا ب ــد آمری جدی
ایرانیــان  کــه  اســت  ایــن  درصــدد  برجــام 
ــد،  ــتفاده کنن ــابرجام اس ــای پس ــد از فض نتوانن
ــور  ــر ام ــارم وزی ــزارش چه ــاس گ ــت: براس گف
خارجــه بــه کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
خارجــی مجلــس، برجــام به خــالف خیلــی از 
ــش  ــوب پی ــون خ ــکا تاکن ــکنی های آمری کارش
ــا در حــال برداشــته  ــه و بســیاری از تحریمه رفت

ــت. ــدن اس ش
وی بــا اعــالم اینکــه اکنــون اســامی 911 شــخص 
حقوقــی، شــرکتهای هواپیمایــی، صنعــت کشــتی، 
حــوزه مســائل نفتــی و ســایر حوزه هــا از لیســت 
تحریــم خــارج شــده اســت، گفــت: فقــط اســامی 

48 شــرکت در ایــن زمینــه باقــی مانــده اســت.
فالحت پیشــه عنــوان کــرد: بــا وجــود نقــش 
منفــی دولتهــای آمریــکا در زمــان اوبامــا و ترامــپ 
ــا فضــای اقتصــادی  ــس از برجــام ام در اوضــاع پ
ــــ اجتماعــی نشــان می دهــد کــه برجــام درحــال 
اجــرا و تحریمهــا نیــز به تدریــج در حــال شکســته 

شــدن اســت.
ــران کشــورهای  ــکا و ســایر بازیگ وی نقــش آمری
ــه  ــی علی ــی منف ــای روان ــاد فض ــی را در ایج عرب
ایــران در شــرایط پســابرجام بســیار پررنــگ 
دانســت و اظهــار کــرد: در ایــن ســه مــاه ترامــپ 
در حــال ایجــاد فضــای روانــی بــرای بهره بــرداری 

ــوده اســت. ــود ب ــرایط موج از ش
دیــدگاه سیاســی ترامــپ نســبت بــه دنیــا 

براســاس نــگاه اقتصــادی اســت
نماینــده مــردم اســالم آباد غــرب در مجلــس 
»قانــون  براســاس  افــزود:  اســالمی  شــورای 
 INA ــه ــکا موســوم ب تابعیــت و مهاجــرت« آمری
وزارت امنیــت داخلــی آمریــکا بــا همــکاری 
اســت  موظــف  کشــور  ایــن  خارجــه  وزارت 

کشــورهایی را کــه دربــاره آنهــا نگرانی هــای 
امنیتــی و تردیدهایــی دربــاره حمایت از تروریســم 

وجــود دارد مشــخص و معرفــی کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه براســاس ایــن دســتور اتبــاع 
کشــورهای ایــران، عــراق، یمن، ســوریه، ســومالی، 
لیبــی و ســودان تــا 90 روز آینــده نمی تواننــد وارد 
آمریــکا شــوند، گفــت: پــس از آن نیــز به احتمــال 
ــختگیری و  ــورت س ــت به ص ــن ممنوعی ــاد ای زی
محدودیتهــای بســیار زیــاد، ادامــه خواهد داشــت.

فالحت پیشــه بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از 
سیاســتهای ضدایرانــی ترامــپ ارزیابــی اطالعاتــی 
ــی اســت، ادامــه داد: به گفتــه خــود  ــاع ایران از اتب
ــی  ــت مصداق ــی لیس ــن ارزیاب ــد از ای ــپ بع ترام
افــراد تروریســت مشــخص می شــود. وی بــا 
ابــراز اینکــه سیاســت خارجــی ترامــپ در شــرایط 
ــر  ــه ب ــکا و ن ــی آمری ــع مل ــی براســاس مناف کنون
اســاس امنیــت ملــی ایــن کشــور شــکل گرفتــه 

اســت اضافــه کــرد: بــا وجــود یکســانی برخــی از 
شــاخصها در امنیــت ملــی و منافــع ملــی آمریــکا 
ــایر  ــه س ــبت ب ــپ نس ــی ترام ــد سیاس ــا دی ام

ــگاه تجــاری اســت. ــک ن کشــورها بیشــتر ی
نماینــده مــردم اســالم آباد غــرب در مجلــس 
ــون  ــه تاکن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــالمی ب ــورای اس ش
بیــش از 2400 نفــر آمریکایــی توســط اتبــاع 
ــا  ــت: ام عربســتان ســعودی کشــته شــده اند، گف
ــش از 700  ــود بی ــل وج ــن، به دلی ــود ای ــا وج ب
ــل  ــتان در داخ ــره ارزی عربس ــارد دالر ذخی میلی
کشــور آمریــکا، عنــوان کشــور عربســتان تاکنــون 

ــت. ــده اس ــت آورده نش ــت تروریس در لیس
وی بیــان کــرد: ایــران چــه در حــوزه عمــق 
ــا و چــه در داخــل خــود کشــور  اســتراتژیک دنی
دســتانش بــه خــون هیــچ آمریکایــی آلوده نشــده 
امــا همــواره آمریــکا ایران را در لیســت کشــورهای 

تروریســت آورده اســت.

لــزوم آمادگــی وزارت امــور خارجــه بــرای 
ــکا ــای آمری خصومت ه

ــت  ــی خصوم ــل اصل ــاره دالی ــه درب فالحت پیش
ــت  ــت: واقعی ــران گف ــا ای ــی ب ــات آمریکای مقام
ایــن اســت کــه ایــن دشــمنی و کارشــکنی 
ــد  ــته و خواه ــود داش ــواره وج ــا هم آمریکایی ه
داشــت و ساختارشــکنی کار خــود ترامــپ نیســت 
ــه  ــد ک ــی معتقدن ــتمداران آمریکای ــه سیاس بلک
ــدرت  ــای ق ــرد اهرمه ــگ س ــد از جن ــکا بع آمری
خــود را کنــار گذاشــته و چندجانبه گرایــی را 
در پیــش گرفتــه اســت کــه برایــن اســاس آنهــا 
ــه روال گذشــته  ــا ساختارشــکنی ب ــد ب می خواهن
برگردنــد. وی بــا بیــان »ممکــن اســت در آینــده 
ــران  نیــز کارهــای حادتــری از ترامــپ را علیــه ای
شــاهد باشــیم کــه نیازمنــد آمادگــی همه جانبــه 
دســتگاه دیپلماســی و وزارت امــور خارجــه ایــران 
ــران بایــد  ــت ای اســت، گفــت: وزارت خارجــه دول
بــا یــک برنامــه کنســولی جامــع و وضــع قوانیــن، 
حمایتهــای جــدی خــود را از اتبــاع ایرانــی نشــان 

دهــد.
ملــی و سیاســت  امنیــت  عضــو کمیســیون 
خارجــی مجلــس بــا بیــان اینکــه در برجــام 
تمــام کارشــکنی ها بــه آمریــکا برمی گــردد و 
ــی  ــاع ایران ــرای اتب ــزا ب ــدور وی ــع ص ــون من قان
ــرد: در  ــوان ک ــت عن ــام اس ــح  برج ــض صری نق
همــه ســطوح ایرانیهــا جــزو ثروتمندتریــن و 
ــتند و  ــی هس ــهروندان آمریکای ــن ش متخصصتری
ــا  ــش آنه ــی از دان ــای تخصص ــه عرصه ه در هم
ــت  ــفانه روح خصوم ــا متأس ــود ام ــتفاده می ش اس
سیاســتمداران  ذات  در  همــواره  ایرانیــان  بــا 
آمریکایــی دیــده می شــود. وی بــا اشــاره بــه 
ــه  اینکــه همان طــور کــه در برجــام آمــده هرگون
ــای  ــکا و ســایر دولته ــا، آمری ــه اروپ ــدام اتحادی اق
ــی و  ــط سیاس ــراری رواب ــع برق ــه مان ــی ک غرب
ــود،  ــابرجام ش ــرایط پس ــب در ش ــاری مناس تج
ــت،  ــام اس ــرارداد برج ــالف ق ــح و خ ــص صری نق
ــکا  ــی در آمری ــتهای ضدایران ــن سیاس ــت: ای گف
ــن اســت  ــده ای ــه دارد و نشــان دهن همــواره ادام
کــه روح خصومــت آمریــکا بــا ایــران تمــام شــدنی 
نیســت و در واقــع دولــت آمریــکا بــا خــود ایرانیان 

مشــکل دارد زیــرا بــر ایــن امــر واقــف هســتند که 
ــود  ــور خ ــه کش ــچ گاه ب ــل هی ــی اصی ــک ایران ی

خیانــت نمی کنــد.
ــه ای و  ــی، جرق ــای احساس ــه رفتاره فالحت پیش
خلق الســاعه را بخــش جدایــی ناپذیــر حرکتهــای 
ناسیونالیســتی در آمریــکا دانســت و اظهــار کــرد: 
ترامــپ به دنبــال ایجــاد یــک شــور احساســی در 
ــن  ــرای ایجــاد رضایتمنــدی بی ــکا ب ــه آمری جامع

ــداران خــود اســت. طرف
ــون برنامــه پنجــم و ششــم  ــه قان ــا توجــه ب وی ب
ــور  ــدی وزارت ام ــت ج ــر حمای ــی ب ــعه مبن توس
خارجــه از امــوال و حقــوق ایرانیــان و تــالش 
جــدی بــرای جــذب ایرانیــان مقیــم خــارج گفــت: 
در تمــام آمارهــای رســمی رســانه های بین المللــی 
ــاع  ــی توســط اتب تعــداد کشــته شــدگان آمریکای
امــا سیاســتهای  ایرانــی صفــر بــوده اســت 
ــز در  ــپ نی ــا در دوران ترام ــی دوران اوبام ضدایران

ــرار شــدن اســت. ــال تک ح
ــت  ــن پش ــور یقی ــه به ط ــار اینک ــا اظه ــان ب ایش
ایــن قضیــه یــک البــی فعــال وجــود دارد، گفــت: 
ــرای  البی هــای صهیونیســت و محافظــه کار کــه ب
ــه  ــیده اند در س ــه کش ــران نقش ــوال ای ــارت ام غ
ــک  ــران را تفکی ــوال ای ــی از ام ــده بخش ــاه آین م
خواهنــد کــرد و بــه مصــادره امــوال ایــران 
نخســتین  آتــش زدن  پرداخــت. وی  خواهنــد 
مســجد در آمریــکا را نشــان دهنــده تأثیــر فــراوان 
ــت  ــا دانس ــکا و اروپ ــت در آمری ــوج ناسیونالیس م
ــتین  ــرای نخس ــه ب ــانی ک ــان کس ــزود:  هم و اف
ترامــپ رقــم  به نفــع  را  بــار مــوج خیابانــی 
ــه  ــتند ک ــت هایی هس ــان ناسیونالیس ــد هم زدن
ــلمانان  ــران و مس ــه ای ــات را علی ــه اقدام این گون

انجــام می دهنــد.
ــاوی  ــده دع ــاره پرون ــق درب ــروه تحقی ــس گ رئی
ــه نظــام  ــان اینک ــا بی ــکا ب ــران و آمری ــی ای حقوق
اســالمی ایــران همــواره قــدرت واقعــی خــود را در 
ــا نشــان داده اســت،  ــه دنی ــی ب ــه بین الملل صحن
گفــت: تــا زمانــی کــه برخــورد مقابلــه بــه مثــل 
ــدرت از ســوی دســتگاه دیپلماســی  ــا ق ــوأم ب و ت
رســمی ایــران انجــام نشــود، دولــت آمریــکا 

این چنیــن قوانینــی وضــع می کنــد.
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