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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

نـشـــریه جـامـــعـه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                
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Khat@khamenei.ir:رایانامه   

امام کالم

بنـده از هـر اقدامـی کـه چـه دولـت، چـه 
مجلـس شـورای اسـامی درجهـت منافـع 
مـردم و گشـایش امـور مـردم انجـام بدهند، 
جّداً دفـاع می کنـم و از آن حمایـت می کنم. 
مهـم ایـن اسـت کـه انسـان احسـاس کنـد 
کاری دارد انجـام می گیـرد کـه بـرای منافع 
ملّـی مفیـد و الزم اسـت؛ اگـر بنـده در مورد 
هـر موضوعی -چـه آنچـه مربـوط به قـّوه ی 
مجریّـه اسـت، چـه آنچـه مربـوط به قـّوه ی 
مقّننـه اسـت، همچنیـن قـّوه ی قضائّیـه- 
احسـاس کنـم کاری دارد انجـام می گیـرد 
کـه در خدمـت مـردم و بـرای مـردم اسـت، 
جـّداً دفـاع خواهـم کـرد؛ از همـه ی نیـرو 
و توانـی کـه در ایـن بنـده ی ناچیـز وجـود 
دارد اسـتفاده خواهـم کـرد بـرای حمایـت 
از ایـن کاری کـه بـه نفـع مـردم و بـرای رفع 

95/1/18 مشـکات مـردم اسـت. 

رهربی مطالبه

حدیث رشح

مردم مسئله

خط حزب الله تولیدات

بایــد بیدار باشــیم. همــه باید بیدار باشــند. 
نمی خواهیم و نباید بالش نرم زیر سرمان بگذاریم، 
برای خودمــان الالئی بخوانیم؛ هــی بگوئیم 
دشمن شکست خورد، دشــمن ضعیف است، 
ما قوی هســتیم؛ این نباید ما را به خواب ببرد. 
ما باید بیدار باشیم؛ همانطور که امیرالمؤمنین 
فرمود: »و اّن اخا الحــرب األرق و من نام لم ینم 
عنه«.)1( وقتی درگیری دارید، باید بیدار باشید. 
درگیری به اختیار من و شــما نیست. دشمن 
می خواهد درگیری داشته باشد؛ حاال درگیری 
سیاسی، درگیری امنیتی، درگیری اقتصادی. 
همه اش درگیــری نظامی هم نیســت. وقتی 
درگیری هســت، باید بیدار بود. جوان ها بیدار 
باشند، روحانیت بیدار باشد، دانشگاه بیدار باشد، 
مسئولین کشور بیدار باشند. بیداری مسئولین 
به این اســت که هرچــه می توانند، بــه مردم 
خدمت کنند، کار کنند؛ و هرچه می توانند، این 
یکپارچگی را - که مثل خاری در چشم دشمنان 

است - حفظ کنند.   19/10/1۳89          |             1( نامه ۶۲

بیداری مسئولین به این است که 
هرچه می توانند به مردم خدمت کنند

باید مال های نامشروع
 به بیت المال برگردانده شود

بیت المال یک ِدرَهمش در آن 
طرف حساب دارد     

بیت المـال مسـلمین؟  بـا  مـا چـه کنیـم 
وظیفـه حکومت هـا چیسـت بـا بیت المـال 

در طـول  اسـت  ایـن دسـتور  مسـلمین؟ 
تاریـخ بـرای کسـانی کـه متکفـل حکومت 
هسـتند کـه تـا انـدازه ممکـن در بیت المال 
تصـرف نکننـد، یـک ِدرَهمـش در آن طرف 
حسـاب دارد. بایـد حسـاب بدهیـم، بایـد 

تعالـی، در  و  تبـارک  پیشـگاه خـدای  در 
کارهایـی کـه می کنیـم، تصرف هایـی کـه 
در بیت المـال می کنیـم، بایـد بعـد حسـاب 
بـزرگ  را  مسـلمین  بیت المـال  بدهیـم 

بشـمارید. 13 شـهریور 1364

حزب اهلل این است

از هر اقدامی که در جهت منافع 
مردم است، جدا دفاع خواهم کرد

از باهــای حکومت های دنیــا یکی همین 
است؛ چون منابع مالی کشــور در اختیار ما 
است؛ وسوسه بشــویم؛ ]بگویم [ اینجا زمیِن 
خوب هســت، اینجا امکاناِت خوب هســت، 
اینجا پوِل خوب هســت؛ از اینها یک سهمی 
حاال ]برداریم [. 95/۶/۳0 وقتی اشرافی گری، 
اسراف، و تجّمل در جامعه وجود داشته باشد و 
ترویج بشود، این قضایا به دنبالش پیش می آید 
و به وجود می آید و همه دنبال این هستند که 
یک طعمه ای به دســت بیاورند... با این پدیده 
بایستی با جّدیّت مقابله بشود؛ مسئله ی عزل 
کردن و برکنــار کردن و برگردانــدن آنچه از 
بیت المال به صورت نامشروع خارج شده است، 
این را در دســتور قرار بدهنــد. این وظیفه ی 
همه است؛ مردم نسبت به این مسئله اهّمّیت 
می دهند و اگر چنانچه این قضّیه اتّفاق نیفتد و 
دنبال گیری نشود، اعتماد مردم به نظام کاسته 
می شــود که این فاجعه ی بزرگی خواهد بود. 
بایســتی با اقدام جّدی، اعتماد مردم را حفظ 

کرد.  95/4/1۶

صبر یعنی چه؟ صبر یعنــی در میدان 
باقی مانــدن، از میدان بیــرون نرفتن. 
بعضی از میــدان می گریزنــد؛ بعضی 
نمی گریزند اّما بتدریــج از میدان کناره 
می گیرند؛ این خاف صبر اســت. صبر 
یعنی پایداری کردن، در میدان ماندن، 
اســتقامت کردن. صبر یعنی چشم به 
هدف های دور و به افق های دور دوختن؛ 
چشــم دوختن به هدف های دور. گاهی 
انســان از یــک موّفقّیت نقد خرســند 
می شود، خوشــحال می شــود، گاهی 

مغرور می شود، و خطرناک این است که 
قانع می شــود؛ این خطرناک است؛ این 
موجب می شود که انسان در میدان باقی 
نماند. نه، هــدِف دور را نگاه کنید، قلّه را 
نگاه کنید؛ ببینیــد پیام حقیقی انقاب 
و نظام اسامی چیســت و ملّت ایران را 
و اّمت اســامی را و در نهایت جامعه ی 
بشری را به سمت چه هدفی می خواهد 
حرکت بدهد؛ به آنجا نگاه کنید. حرکت 
انقاب اسامی یک چنین صبری را الزم 

97/4/9 دارد.

حرکت انقالب اسالمی یک چنین صبری الزم دارد

دریافت آنالین نرم افزار خط حزب اهلل

نتیجه: جمهوری اسامی به کمک ملّت، با ابتکار و قدرت جواناِن این ملّت، توانست آن دشمنان خارجی و این دشمنان داخلی را به عقب نشینی 
وادار کند و آنها نه فقط نتوانند به جمهوری اسامی آسیب برسانند بلکه نتوانند جلوی پیشرفت جمهوری اسامی را بگیرند. 97/4/9

چهار جریانی که مقابل انقالب اسالمی قرار گرفتند
جریان معــارض از روز اّول انقــاب در مقابله ی بــا انقاب اســامی و حرکت امام 

بزرگوارمان پیدا شدند:

1. یک جریان، جریان به اصطاح لیبراِل متمایل 
به غرب و آمریکا و دلبسته ی آمریکا و غرب بودند.

۲. یک جریان، کمونیست های اسلحه به 
دستی بودند که از هیچ چیز ابا نداشتند 

و پرهیز نمی کردند.

۳. یک جریان دیگر، منافقینی بودند با ظاهر 
اسامی و باطن ُخبث، کفر و بی هویّت که حّتی 
حاضر شدند بروند زیر پرچم صّدام بدنام سینه 

بزنند و آنجا بِایستند و ]از او[ استفاده کنند. 
4. یک جریان هم البّته جریان متحّجر و مرتجع داخلی بود که آن هم به نوع دیگری در مقابل 
انقاب و در مقابل حرکت انقاب می ایستادند و مزاحمت می کردند که آنها البّته خیلی قابل 

ذکر و قابل توّجه نبودند و ملّت از آنها عبور کرد؛ جریان مزاحم ارتجاع و تحّجر و دین تراشی.

اینها سه جریان اساسی بودند در این کشور؛ هر 
سه جریان مغلوب و منکوب انقاب اسامی 
شدند و حاال با تملّق به قدرت ها، با خبرچینی 
و دادن خدمات جاسوسی به دولت های امثال 
فرانسه و انگلیس و آمریکا و مانند اینها، در زیر 

سایه ی آنها استفاده می کنند.

برش دیدار

مخاطبین محترم می توانند از طریـق QRُکد مقابل، 
با عضویـت در ایـن برنامـه از خدمات این اپلیکیشـن 
توزیع کننـدگان  باشـگاه  و عضـو  اسـتفاده کـرده 

هفته نامـه خـط حـزب اهلل نیـز شـوند.

در دوره ی اصاحات، یعنی همان دوره ای که شبکه ی غرب گرای 
وطنی تصور می کردند کار انقاب اسامی تمام است، گری سیک، 
مشاور کاخ سفید در امور ایران و خلیج فارس در شورای امنیت ملی 
دولت کارتر به ایران آمده بود و بعد از ماقات با برخی از غرب گرایان 
داخلی و بازگشــت به آمریکا، با وقاحت تمام اعام کرد: »من در 
ایران روشنفکرانی را دیدم که اشاره های ما را دنبال می کنند. آنها 
شش لولی را باال برده اند تا هرکس و هرچه را که با ما ناسازگار است، 
هدف قرار دهند، مثا حتی والیت فقیه، که تکنولوژی برتر ما را در 

طبس در اراده ی برتر خود دفن کرد.«
هموارسازی بستر برای اقدام دشمن

از ابتدای انقاب تا به امروز، کار شــبکه ی غرب گرا در داخل کشور 
دقیقا همینی است که مشاور کارتر بدان اشــاره کرده بود. آنها در 
هر دوره ای، با تمرکز بر سر موضوع یا موضوعاتی، بستر الزم برای 

دشمن جهت ایجاد "فشار" بیشتر به کشــور در راستای پروژه ی 
"تغییر نظام" را هموار می کنند. این جریان برای رسیدن به هدف 
خود اینگونه وانمود می کنند که  انقاب "تب تند" جامعه اســت، 
شرایطی است "غیرنرمال و استثناء"، که مناسبات ملت و حکومت 
را به هم می ریزد، بنابراین باید از هر راهی بهره برد تا این تب را فرو 

نشاند و جامعه را به "حالت عادی و نرمال" برگرداند. 
تبدیل ایران به پسر خوب جامعه ی جهانی

از نظر شبکه ی غرب گرا، "بازگشــت به قاعده"، یعنی بازگشت به 
وضعیت پیشاانقاب، یعنی تبدیل شدن به "پسر خوب جامعه ی 
جهانی". حال چگونه می توان تبدیل به پسر خوب جامعه ی جهانی 
شد؟ از طریق کنار گذاشــتن و فراموش کردن هر آن چیزی که تا 
به امروز، به عنوان »مؤلفه های قدرت نرم و سخت ایران« در جهان 
محسوب می شود. در حقیقت، »نقاط قّوت جمهوری اسامی را، 

نقاط قّوتی که برای کشور و برای ملّت مایه ی اقتدار و مایه ی تقویت 
است نشان کرده اند و آنها را در تبلیغات و در برخوردها به عنوان نقاط 
چالش آفرین معّرفی می کنند؛ برای اینکه ملّت ایران را نسبت به آنها 

دلسرد کنند.« 97/۳/14
مثا اگر شعارهای استکبارستیزانه )چون مرگ بر آمریکا( یا حمایت از 
مظلومان عالم )مثل حمایت از مردم فلسطین( جزو عناصر قدرت نرم 
ایران برای پیوند با ملت های اسامی و آزادیخواه محسوب می شود، 
شــبکه ی غرب گرا با این توجیه که دوران شعارها به سرآمده یا این 
شعارها موجب تنش بیشتر جامعه ی جهانی - بخوانید آمریکا و چند 
کشور اروپایی - با ما می شود، نسخه ی کنار گذاشتن آنها را می پیچد. 
یا اگر فناوری هسته ای ما که جزو ضروریات طبیعی بقای کشور در 
دهه  های آینده است و بدون آن ممکن است امنیت کشور در آینده 

۳  به خطر افتد، موجب سوءتفاهم چند کشــور غربی می شود،

شـهادت امـام جعفرصـادق )( بر عمـوم مسـلمانان جهـان تسـلیت بادهفته نامـه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعـه، مسـاجد و هیئت هـای مذهبـی| سـال سـوم، شـماره 140| هفتـه سـوم تیر 97
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کینه  دیوانه وار آمریکا نسبت به انقالب         |    این شماره تقدیم می شود به ارواح  شهدای حادثه ایرباس شماره ۶55 

حادثه ی عظیم حمله به هواپیمای مسافری و کشتار مظلومانه ی صدها مرد و زن و کودک، نشان دهنده ی کینه ی دیوانه وار آمریکا نسبت به انقاب و نظام اسامی 
است. عمق فاجعه آن است که دولتی مدعی تمدن با آن همه پرگویی ریاکارانه درباب حقوق بشر و مخالفت با تروریسم چگونه محصول پیشرفت های بشری را در 

راه عملی چنین خجالت آور به کار می برد و صدها خانواده را به ماتم می نشاند.   70/11/18 
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قدردانی رهبر انقالب
 از اقدام امام جمعه خرمشهر

از هر اقدامی که در جهت منافع مردم است، جدا دفاع خواهم کرد چه نیازی هست که در دنیای کنونی، کشور دارای سالح موشکی باشد؟ باید مال های نامشروع به بیت المال برگردانده شود

مسئله مردم  |  4مطالبه رهبری  |  4 پرسش و پاسخ  |  ۳

افشایخطغربگرایان
با به بن بست رسیدن ایده غرب گرایان برای 

حل مشکالت کشور، خط رسانه ای جدیدی را آغاز کرده اند

روایتی از تشکیل  اتاق جنگ اقتصادی توسط رهرب انقالب
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قدردانی رهبر انقالب از اقدام امام جمعه خرمشهر
در هفتـه ی اخیـر بـه دنبال شکسـته شـدن خط لولـه ی انتقـال آب غدیـر که آب شـرب 
شـهرهای خرمشـهر و آبادان و مناطـق هم جـوار را تأمیـن می کرد، مـردم این دو شـهر با 
مشـکل جدی آب شـرب مواجـه شـدند. در پی این مسـئله، حجت االسـام والمسـلمین 
موسـوی فرد امام جمعـه ی خرمشـهر ضمـن حضـور در کنـار کارگـران تعمیـر این خط 
لولـه در هویـزه، به صـورت نمادیـن و بـرای تسـریع امـور اقـدام بـه جوشـکاری این خط 
لولـه کـرد و از نزدیـک پیگیـر حـل مشـکل آب شـرب مـردم منطقه شـد. رهبـر انقاب 
 اسـامی پس از اطاع از اقـدام ایشـان، در پیغامی از حجت االسـام موسـوی فرد قدردانی 

کردند. . |   |

خروج آمریکا از برجام در راستای معامله قرن است
سید حسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان تأکید کرد: آنچه در سوریه می گذرد 
به عاوه ی خروج آمریکا از توافق هسته  ای با ایران و تهدید به اعمال تحریم علیه 
ایران و نفت این کشور، همه و همه در راستای طرح آمریکا یعنی معامله ی قرن 
است که هدف آن تسویه ی مسأله ی فلسطین است. نصراهلل تأکید کرد: پرونده ای 
که در منطقه اولویت دارد، معامله ی قرن است. تحرکات برای این پرونده آغاز شده 
و در آستانه ی اعام رسمی آن توسط آمریکا هستیم. وی گفت: راهپیمایی های 
بازگشت نشان دهنده ی یک چالش بزرگ )برای رژیم صهیونیستی( است، جرأت 

غزه و مقاومت، معادله ی پاسخ به هر حمله ای را ثابت کرد.   |  فارس|

مقام سابق آمریکایی: 
آمریکا با"ایران مستقل" مشکل دارد

"پل کریـگ رابرتـس"، معـاون اسـبق وزارت خزانـه داری آمریـکا دربـاره ی رفتار 
این کشـور بـا ایـران گفـت: واشـنگتن بـا ایـران دو مشـکل دارد. نخسـت این که 
ایـران کشـوری مسـتقل اسـت کـه بـا سیاسـت های آمریـکا مخالفـت می کنـد. 
مـورد دیگر این اسـت که ایران در مسـیر اسـرائیل نیسـت و از حـزب اهلل و حماس 
حمایـت می کنـد. وی بـا تأکیـد بـر اینکـه همـه در کـره ی زمیـن می داننـد کـه 
ایـران پـروژه ی سـاخت سـاح اتمـی نـدارد، گفـت: مشـکل آمریـکا بـا ایـران، 

اسـرائیل اسـت.  |  جهـان نیوز|

فارن پالسی: آمریکا میلی به درگیری نظامی 
با ایران ندارد

یک رسانه ی آمریکایی با اشاره به ارزیابی های جدید پنتاگون از 
توان نظامی آمریکا و ایران تأکید کرده مقام های دفاعی این کشور 
عاقه ای به درگیری نظامی با ایران ندارند. نشریه ی فارن پالیسی 
تصریح کرده اســت: "آماده بودن برای جنگ با خواســتن آن 
یکسان نیست- و هنگامی که بحث از درگیری با ایران در میان 
باشد، آشکار است که شمار روزافزونی از سران ارشد نظامی آمریکا 

از جمله خود متیس، دنبال آن نیستند."   |  العالم|

1  غرب گرایان معتقدند چه نیازی به آن هست و 

اصا کشوری که نفت و گاز دارد، هسته ای می خواهد 
چه کار!

این روزها نیز که مصادف شده است از سویی با خروج 
یک جانبه ی آمریــکا از برجام )کــه خاف همه ی 
قواعد حقوقی و عرفی و اخاقی بین المللی است( و 
از سویی دیگر شکست ایده ی مرکزی غرب گرایان، 
خط جدیدی را برای توجیه شکست خود آغاز کرده 
اند مبنی براینکه مشکل اصلی، سیاست خارجه ی 
انقاب اسامی است که موجب تنش و خصومت با 
کشورهای غربی می شــود  و  بنابراین باید آن را کنار 

گذاشت و تن به برجام های دوم و سوم داد.
 نظر رهبر انقالب درباره توطئه ی غرب گرایان

از نظر رهبر انقاب اما، اوال قاعده همان انقاب است، 
پس انقاب یک استثناء و حالت غیرنرمال نیست، بلکه 
»انقاب یک امر مستمر است؛ یک امر دفعی نیست 
که بگوییم در تاریخ فان، مثــًا یک حادثه ای اتّفاق 
افتاد، یک عّده ای به خیابان آمدند، ده روز، بیســت 
روز، دو ماه، شش ماه طول کشید و حکومت سرنگون 
شد... نه... این یک بخشی از انقاب است. انقاب یک 
حقیقت ماندگار و حقیقت دائمی است... هیچ وقت 
تمام نمی شود؛ انقاب یعنی این. انقاب یک امر دائمی 

است.« 94/۶/۲5
ثانیا »شــرط دوام حیات جمهوری اسامی وجود 
انگیزه های انقابی و وجود روحیه ی انقابی است. اگر 
روحیه ی انقابی نباشد، جمهوری اسامی نخواهد 

بود.« 9۶/۶/۳0
ثالثا چاره ی حل مشکات کشــور، در انقابی گری 
اســت، چراکه »هرجا یک مدیریّت انقابــِی فّعاِل 
پُرتحــّرک داشــتیم، کار پیش رفته اســت؛ هرجا 
مدیریّتهای ضعیف، بی حــال، ناامید، غیرانقابی، و 
بی تحّرک داشــتیم؛ کارها یا متوّقف مانده است، یا 

انحراف پیدا کرده است.« 9۶/1/1
رابعا »این جور نیســت که قدرت هــای توطئه گر و 
قدرت های متجاوز به یک حّدی قانع باشــند؛ ما این 
را در تعامات این چند سال اخیر مشاهده کرده ایم. 
یک حّدی را مشــّخص می کنند، وقتی شما در آن 
حد عقب نشینی کردید، تازه یک حرف جدید مطرح 
می کنند، یک اّدعای جدیــد و یک مطالبه ی جدید 
مطرح می کنند، شــما را باز با همان فشارها مجبور 
می کنند این مطالبه ی جدید را هم بهشان بدهید؛ 
و این سلسله همین طور ادامه پیدا خواهد کرد؛ این 

متوّقف نمی شود.« 9۶/۳/14
باری، منطق عالم سیاســت حکم می کند که یک 
سیاستمدار، دست های خود را مقابل رقیب و حریف، 
خالی نکند، شوربختانه اما غرب گرایان وطنی، با نادیده 
گرفتن همه ی تجربه ها ی مشابه در جهان، در حال 
پیچیدن نسخه ای برای مردم این کشورند که پایان آن 
به چیزی جز وضعیت فعلی لیبی و سوریه و افغانستان 
ختم نخواهد شد. این خواب البته به اذن خدا، و وجود 
رهبری حکیم و مردمی بصیر، هرگز تعبیر نخواهد 

نشد. 

سـاخت موشـک های گوناگـون و اقتـدار موشـکی، موجـب 
ایجاد امنّیـت در کشـور اسـت. جوان های ما یادشـان نیسـت، 
همیـن شـهر تهـران در زیـر آتـش موشـک های شـبانه روزِی 
انسـان ها  می شـد،  خـراب  خانه هـا  می سـوخت!  دشـمن 
کشـته می شـدند؛ در شـهر تهـران! شـهرهای جبهـه - مثـل 
دزفـول، مثـل اهـواز، مثـل شـوش و بقّیـه ی شـهرها- کـه 
جـای خـود دارد؛ حّتـی تا شـهرهای دوردسـت، موشـک های 
دشـمن می رسـید! مـا موشـک نداشـتیم، وسـیله ی دفـاع 
 نداشـتیم، مجبور بودیـم دسـتمان را روی هم بگذاریم، تماشـا

کنیـم! 14 / ۳/ 97 قدرت هـای دنیـا کـه شـما می بینیـد بـا 
صـدای کلفـت حـرف می زننـد... بیشـتر از همـه بـه اسـتناد 
همان سـاح هایی اسـت کـه دارنـد؛ آن وقت مـا در مقابـل اینها 
بیاییم دسـت خودمـان را خالی کنیم؟ سـپاه که پیشـرفت های 
موشـکی خـودش را نشـان می دهد، نـه فقط مایـه ی افتخـار و 
مباهـات ایرانی هـا ]اسـت، بلکـه[ وقتی این موشـک های سـپاه 
بـا ایـن دقـّت و بـا ایـن زیبایـی آزمایـش می شـود، خیلـی از 
ملت هـای آزادی خـواه ُدوروبَر مـا که دلشـان از آمریـکا و از رژیم 

صهیونیسـتی خـون اسـت، خوشـحال می شـوند.   11 / 95/1

چه نیازی هست که در دنیای کنونی
 کشور دارای سالح موشکی باشد؟

واژه کلید

ما معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور به بخش خصوصی 
را بایستی جدی بگیریم. یعنی بایستی فعاالن بخش خصوصی 
بدانند فرصت های سرمایه گذاری کجاهاســت، کدام هاست؛ 
همه مطلع باشــند، اســتفاده های ویژه خوارانه نشود. محصور 
بودن اطاعــات، محدود بــودن اطاعات به بعضــی از افراد، 
دون بعضی، موجــب ویژه خواری های عجیبی می شــود؛ که 
گاهی ثروت های بادآورده ی یکشــبه را برای افرادی که ســوء 
استفاده چی هستند، فراهم می کند؛ به خاطر اینکه اطاع دارند 
که بناســت فان کاال بیاید، فان کاال تولید بشــود، فان کاال 
جلویش گرفته بشود، قیمت فان کاال باال برود یا پائین بیاید، 
یا فان قانون تصویب بشود. اینهائی که مطلعند، سوءاستفاده 
می کنند. اطاعــات باید عمومی بشــود. باید شفاف ســازی 

اطاعات صورت بگیرد.  1۳90/5/۲۶

محصور بودن اطالعات به بعضی از افراد، موجب 
ویژه خواری های عجیب می شود

#شفاف_سازی

بعد از اغتشاشات دی ماه 96 بود که رهبر انقاب در دیدار 
مردم قم، به مدیریت و فرماندهی اغتشاشــات توســط 
آمریکایی ها اشاره کرده و فرمودند: »دو قرارگاه فرماندهی 
عملّیات برای فضای مجازی و مدیریّت اغتشاش ها توّسط 
آمریکایی ها و عوامل رژیم صهیونیستی در همسایگی ایران 
تشکیل شد؛ این را خودشان اعتراف کردند. یعنی همه چیز 
را از پیش آماده کردند، از قبل هم برای خودشان پیروزی 
را قطعی دانستند« 96/10/19 حال بعد از گذشت 6 ماه 
از این آشوب ها در شنبه ی همین هفته ، نشست گروهک 
منحله ی منافقین، طبق معمول در فرانســه برگزار شد. 
در این نشست که معموال افرادی از سیاسیون آمریکایی 
یا اروپایی نیز شــرکت می کنند، رودی جولیانی، مشاور 
و وکیل شخصی ترامپ نیز شــرکت کرده و با اعتراف به 
برنامه ریزی برای اغتشاشات دی ماه، صحت تحلیل رهبر 
انقاب مشخص شد. جولیانی چنین گفت: "آن تظاهرات ها 
به خودی خود رخ ندادند. آن ها به خاطر بسیاری از افراد ما در 
آلبانی )که میزبان کمپ منافقین است( و بسیاری از افراد ما 

در اینجا و در سرتاسر دنیا رخ دادند."

دشمن ما اتاق جنگ را برده است در وزارت خزانه داری؛ 
]اتاق[ جنــگ علیه ما به جــای وزارت دفــاع، وزارت 
خزانه داری آنها اســت، به شــکل فّعال هم مشغولند. 
قبًا هم همین  جــور بــود؛ ســال 90 و 91 ]هم[ که 
آن تحریم ها را شــروع کردنــد - به خیال خودشــان 
تحریم های فلج کننده که به کوری چشم آنها نتوانست 
جمهوری اســامی را فلج کند- فّعال بودند؛ حّتی وزیر 
آمریکایی می رفت با یکایِک رؤسای بانک های مختلف 
در کشــورهای مختلف تماس می گرفت؛ یعنی اینجور 
فّعال بودند؛ شب وروز مشغول بودند. من عرض می کنم 
اینجا هم بایست ستاد مقابله ی با شرارِت این دشمن در 
مجموعه ی اقتصادی تشکیل بشود؛ وزارت خارجه باید 
پشــتیبانی کند، باید به صورت همراه کمک کند لکن 
بایست در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل بشود 

و این کار را دنبال کنند. ۲/ ۳/ 97

اعتراف مشاور ترامپ به برنامه ریزی برای 
اغتشاشات در ایران

باید ستاد مقابله با اتاق جنگ آمریکا 
تشکیل شود 

دوم خردادماه امسال، رهبر انقاب در دیدار با مسئوالن نظام، 
صراحتا مطالبه ی جدیــد خود از مســئولین را اعام کردند: 
»دشمن ما اتاق جنگ را برده است در وزارت خزانه داری؛ ]اتاق[ 
جنگ علیه ما به جای وزارت دفاع، وزارت خزانه داری آنها است، 
به شکل فّعال هم مشغولند... من عرض می کنم اینجا هم بایست 
ستاد مقابله ی با شرارِت این دشمن در مجموعه ی اقتصادی 
تشکیل بشود؛ وزارت خارجه باید پشتیبانی کند، باید به صورت 
همراه کمک کند لکن بایست در مرکز اقتصادی دولت این ستاد 

تشکیل بشود و این کار را دنبال کنند.« 97/3/2
پیش از اعام این مطالبه به صورت عمومی البته رهبر انقاب، 
در هشتم اردیبهشت ماه، در جلسه ای محرمانه با مسئوالن سه 
قوه، بر ضرورت تشکیل این اتاق جنگ اقتصادی تأکید کرده 
بودند. در آن جلسه، رهبر انقاب مطرح کردند که رییس جمهور 
و قوه ی مجریه، مســئول شــورای هماهنگــی اقتصادی قوا 
هستند، به همین دلیل دبیر آن از سوی رئیس جمهور انتخاب 
شده و جایگاه دبیرخانه ی آن نیز در معاونت اقتصادی ریاست 

جمهوری قرار گرفت. 

اولویت های مورد بحث
ســرمایه گذاری، تورم، اشتغال، بهبود شــرایط نظام بانکی و 
موضوعات مربوط به تولید ملی، از سرفصل های مهم موضوعات 
اقتصادی بود که توسط رهبر انقاب در این جلسه مطرح شد تا 
به عنوان اولویت های اصلی، در دستور کار این شورا قرار بگیرد تا 

بتواند سریع تر برای آن تصمیم گیری کنند. البته ایشان تأکید 
کردند که محورهای دیگر نیز توســط خود این شورا تعیین 
شــود. برای همین، درخصوص تعیین محورهای اولویت دار 
حوزه ی اقتصادی در بخش هایی همانند ارتباطات و تعامات 
بخش بازرگانی خارجی، و نقل و انتقاالت منابع کشــور مقرر 
شد دولت، خود کارها را ادامه دهد. همچنین رهبر انقاب در 
اولین جلسه ی این شورا تأکید کردند که اگر در این جلسات به 
حمایت بنده نیازی است، تأیید مصوبات مورد توافق جلسات قوا 
توسط رهبری صورت می گیرد و ایشان نیز به عنوان پشتیبان از 

این مصوبات برای اجرایی شدن حمایت می کنند.

آخرین مصوبات شورا
در این شورا عاوه بر ســران قوا، از مجلس، رؤسای کمیسیون 
اقتصادی و برنامه و بودجــه، از قوه ی قضاییه، معــاون اول و 
دادستان کل کشور، و از دولت معاون اول رئیس جمهور، وزیر 
امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، و معاون 

اقتصادی رئیس جمهور حضور داشته و دارند.
تاکنون در شــورای هماهنگی اقتصادی تصمیم گرفته شد تا 
1339 قلم کاال از گردونه ی واردات حذف شود که البته نیاز به 
بازنگری دارد، چون یک سری کاالها در داخل تولید می شود. 
تصمیم دیگر وارد نکردن کاالهای مشابه تولید داخل به کشور 
بود. در این راستا مصوب شــد وزارت صنعت، معدن و تجارت 
هیچگونه کاالیی که در داخل کشــور تولید می شود را ثبت 

سفارش نکرده و کاالی غیرضرور نیز به این لیست اضافه شود. 
لذا مقرر شد دولت در این باره اقدامات الزم را انجام دهد.

مدیریت نقدینگی در کشور نیز، یکی دیگر از موضوعات مورد 
بحث بود. در شرایط کنونی حمایت از بازار سرمایه با توجه به 
حجم باالی نقدینگی در جامعه ضروری است، حدود 1500 
میلیارد تومــان حجم نقدینگی در جامعه اســت، بنابراین 
حتی اگر کشور با التهابات ارزی مواجه نباشد، باید مدیریت 
نقدینگی در کشور اتفاق بیفتد، لذا باید از این سرمایه گذاری ها 
در بازار سرمایه حمایت های کامل صورت گیرد. همچنین 
مقرر شد پروژه های سنگین سودآور توسط دولت تبیین و 
تعریف شود، به ویژه در حوزه هایی همانند حوزه های نفت، 
گاز، انرژی، و حوزه ی صنعت و معدن که ظرفیت های بزرگی 
وجود دارد. اینها بخشی از تصمیمات مهم اتخاذ شده در این 

شوراست.

آرایش جنگی در اقتصاد
ابتکار رهبر انقاب در تشکیل این ستاد برای حل مشکات 
معیشتی و اقتصادی مردم، اگرچه در نوع خود بدیع و خاقانه 
اســت، اما پیش از این نیز مسبوق به ســابقه بوده است. در 
زمان جنگ تحمیلی هم امام خمینی)ره(، ســتاد جنگ را 
مشخص کرده و به همه ی مجموعه ها دستور داده بودند که 
باید با این ســتاد همکاری کنند، چراکه این ستاد باید نفوذ 
داشــته و تصمیمات خود را اجرایی کند. در حال حاضر نیز 
رهبر انقاب با تشکیل »شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
قوای سه گانه«، همه ی ارکان نظام، مســائل اقتصادی را با 
یکدیگر به پیش برده اند که این موضوع کمک خواهد کرد 
که بسیاری از مشکات فعلی، با همکاری قوا رفع شود. البته 
این موضوع نافی وظایف و اختیارات دولت نیست، به همین 
دلیل هر جایی که خــود دولت می توانــد تصمیم بگیرد، 
نیازی برگزاری این جلســات نیســت. رهبر انقاب نیز در 
پیام خود به رئیس جمهور بر همین نکته تأکید فرمودند که 
هرجا مصوبه ای در این شورا به تصویب رسید، دیگر معطل 
موافقت ایشان نشده و کارها را سریع تر آغاز کنند. یقینا این 
بزرگ ترین سرمایه و حمایت رهبر انقاب از دولت است که 
از قوه ی مقننه و قوه ی قضائیه نیز به شکلی این هماهنگی با 
دولت را مطالبه کرده اند. در عین حال، بزرگ ترین موقعیت 
برای دولت اســت که از ظرفیت دو قوه ی دیگر نیز استفاده 
کند. امروز خوشــبختانه همه ی ارکان قوا به فرمایش رهبر 

انقاب پای کار آمده اند تا به دولت کمک کنند.
* به روایت محمدرضا پورابراهیمی، 
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 

روایتی از تشکیل  اتاق جنگ اقتصادی توسط رهبر انقالب

گزارش هفته


