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پیامک:

رایانامهKhat@khamenei.ir:

از این بترسید که مردمی بودنتان
از دست برود

شـما هر چه خوف دارید ،از خودتان بترسـید.
از اینکـه مبادا -خدای نخواسـته -مسـیر ،یک
مسـیر دیگر بشـود و راه ،یک راه دیگری باشـد

درس

10001028

آیگپiGap.net/khattehezbollah :

بله:

ble.im/khattehezbollah

و توجه به این چیزی که اآلن هسـت ،از دسـت
برود و مردمـی بـودن از دسـتتان بـرود .از این
بترسـید که اگر -خـدای نخواسـته -یک وقت
ایـن قضیـه پیـش آمـد و شـما از آن مردمـی
بـودن بیـرون رفتیـد و یـک وضـع دیگـری
پیـدا کردیـد و خیـال کردیـد حاالیـی کـه

اخالق

گپ:

Gap.im/KhatteHezbollah

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

امام خمینی (ره)؛ 07شهریور1361

رهربی

 7خصلتی که باید از آنها دوری کرد
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السأ َم َةوال َف َرت َة َوال َقس َو َة
« َواَ ِ
ذهب َعنّىفی ِهالن َ
ُّعاس َوال َک َس َلو َّ
َ
َو ال َغف َلة َو ال ِغــ َّرة»؛ پروردگارا! من را از این خصلتها و از
خصوصیاتاینهااست:
خصوصیاتبرکناربدار؛این
این
ّ
ّ
َ
ا ّول «النُّعــاس» ،خوابآلودگى؛ د ّوم «الک َســل» ،یعنى
«السأ َمة» ،ملول شدن ،از
همان بیکارگى و تنبلى؛ س ّوم َّ
یک چیزى دلزده شدن ،دلزدگى؛ بعد «ال َفرتَة» یعنى
سهلانگارى،کارهاراباسهلانگارىگذراندن،درکارها
استحکام را رعایت نکردن؛ بعد «ال َقس َوة» ،سختدلى،
تحجر ،عدم انعطاف؛ بعد «ال َغف َلة»؛ غافل شدن و گیج
ّ
موقعیت خود و آنچه دارد میگذرد و آنچه
خوردن از ّ
پیش روى ما اســت و آنچه پیرامون ما است؛ و آخرى
«ال ِغ َّرة»؛ فریبخوردگى ،مغرور شدن ،فریب خوردن؛
من را از اینها برحذر بدار .ببینید اینها چه درسهایى
است ...براى مســئوالن و دارندگان شــئون کارى و
جمعى ،خیلى مهمتــر از کاربرد آن در مــورد افراد
معمولى و عا ّدى است ...شما مثل ناخدایى هستید که
دارد کشتى را میراند ...مسئلهى شما فقط مسئلهى
حفظ جان خودتان نیست؛ فرق میکنید با آن کسى
شخصى خودش است و تنها دارد در
که سوار اتومبیل
ِ
مسئولیتجان
مسئولیتاوفقط
جادهحرکتمیکند؛
ّ
ّ
خودش است؛ شما نه ،جماعتى با شما هستند .اینها
مسئولیت را و لزوم تع ّهد را در مورد این
است که کفّهى
ّ
مسائلىکهذکرشدسنگینترمیکند93/4/16 .

مــن از روز هفدهم شــهریور ســال ۱۳۵۷
خاطرهای در ذهــن دارم .قبــل از آن که این
حادثه خونبار در تهران اتفاق بیفتد ،سیاست
رژیم ستمشاهی به دنبال این بود که مبارزان
و به تبع آن ملت ایران را ،به تنــدرو و کندرو،
افراطی و معتدل تقسیم کند .این ،نکته خیلی
قابل توجهی اســت که امروز مثــل آیینهای،
همه عبرتها را به ما درس میدهد .کسی که
روزنامههای آن وقت و اظهارات مسووالن رژیم
ستمشــاهی را مطالعه میکرد ،میفهمید که
اینها میخواهند کســانی را که در مقابل آنها
هســتند و مبارزه میکنند ،از هم جدا کنند.
عدهای را که طرفداران و عالقهمندان مخلص
امام بودند و راه امام را علنــا اظهار میکردند،
به عنوان تندرو و افراطــی و متعصب معرفی
میکردند .در مقابل اینها هم ،بعضی از کسانی
را که عالقهمند به مبــارزه بودند ،ولی خیلی
جدی در آن راه نبودند ،یا جــدی بودند ،ولی
دســتگاه آنطور خیال میکرد اینها جدیتی
ندارنــد ،به عنوان افــرادی کــه معتدلند و با
اینها میشود مذاکره و صحبت کرد ،معرفی
میکردند .من در آن روز این احســاس خطر
را کردم .آن زمان مــن در جیرفت تبعید بودم.
شــاید روز چهاردهم یا پانزدهم شهریور بود.
به یکی از آقایان معروف که در قم بود ،نامهای
نوشتم و این سیاست رژیم را برای آن آقا تشریح
کردم و گفتم اینها با ایــن تدبیر خباثتآمیز
میخواهنــد بهانــهای برای ســختگیری بر
مخلصان و عشــاق امام بزرگوار به دست آورند
و شــما را بدون اینکه خودتــان بخواهید ،در
مقابل آنها قرار دهند .این نامه را نوشــته بودم؛
اما هنوز نفرســتاده بودم .روز شنبه هجدهم
شهریور بود که رادیو و روزنامهها ،خبر کشتار
هفده شهریور را پخش کردند .فردای آن روز،
ما در جیرفت از این قضیه مطلع شــدیم .من
برداشتم در حاشیه آن نامه برای آن آقا نوشتم
که« :باش تا صبح دولتــش بدمد ،کاین هنوز
از نتایج سحر اســت» .آن نامه را به وسیلهی
مســافر ،برای آن آقای محترم فرستادم .آنها
شروع کردند ســختگیریها را علیه مبارزان و
انقالبیون حقیقی راه انداختــن که نمونهاش
کشتار هفدهم شهریور بود76/6/19 .

رشح

حدیث

آخرت ما آن روی سک ه دنیای ماست
«الدّنیا مزرعة األخرة»( ...،)۱دنیا و آخرت از هم جدا
نیستند .آخرت ما آن روی سکهی دنیای ماست.
«و ّانجهنّمملحیطةبالکافرین»؛کافرهمینحاالتوی
جهنم اســت ،منتها جهنمی که او نمیفهمد که
االن توی جهنم است؛ بعد که این تجسم پیدا کرد،
میفهمد« .ای دریده پوســتین یوسفان  /گرگ
برخیزی از این خواب گران» .االن او گرگ است،
منتهااحساسگرگینمیکند.ماهمکهچشممان
بسته اســت ،او را گرگ نمیبینیم؛ اما وقتی که از
خواب بیدار شدیم ،میبینیم این گرگ است .پس
پیوســتگی دنیا و آخرت به این معناست .اینجور
نیست که حاال مث ً
ال فکر کنیم دنیا مثل بلیتهای
بختآزمائی اســت؛ نه ،اص ً
ال آخرت آن روی این
دنیاست ،آن روی این سکه است 89/9/10 .
)۱بحاراالنوار،عالمهمجلسی:ج ۱۰۷ص۱۰۹

نخستین سفر خارجی آقای رئیسجمهور

درتاریخایران،زمانیرقمخوردکهحضرتآیتاهللخامنهایرئیسجمهوروقتکشورمان،بهدعوت
حافظ اسد رئیسجمهور فقید سوریه ،راهی دمشق شدند .این سفر که در پانزدهم شهریور ۱۳۶۳
آغازوبهمدتهفتروزادامهپیداکرد،آغازیکدورسفرمنطقهایبودکهافزونبرسوریه،کشورهای
لیبیوالجزایررانیزدربرمیگرفت.

تحلیلسیاسی

روش

چرا باید جوان انقالبی قدرت تحلیل داشته باشد؟

السالم)وآنچهکهپیش
منیکوقتدردورانزندگیتقریباًپنجسالهیحکومتامیرالمؤمنین(علیه ّ
الصالةو ّ
آمد ،مطالعات وسیعی داشتم .آنچه من توانستم به عنوان جمعبندی به دست بیاورم ،این است که «تحلیل
سیاسی» ضعیف بود .البته در درجهی بعد ،عوامل دیگری هم بود؛ اما مهمترین مسأله این بود .و ّال خیلی از
السالم) جنگیدند و کشته
مردم هنوز مؤمن بودند؛ اما مؤمنانه در پای هودج امالمؤمنین در مقابل علی(علیه ّ
شدند!بنابراین ،تحلیلغلطبود .موضعخودرا شناختنودر آن قرارگرفتن،هوشیاری سیاسی ،شم سیاسی
و قدرت تحلیل سیاسی -البتهبه دور ازورود در دستهبندیهای سیاسی -خودش یکی از آن خطوط ظریفی
استکهمندرپیامهمبهشماعرضکردم؛امامهمکهمکرردرمکررفرمودهبودند70/06/27 .

خانواده

ایرانی

خانواده سلول اصلی در جامعه است
مسئلهیخانواده،مسئلهیبسیارمهمیاست؛پایهیاصلیدرجامعهاست،سلولاصلیدرجامعه
است .نه اینکه اگر این سلول سالم شد ،سالمت به دیگرها سرایت میکند؛ یا اگر ناسالم شد ،عدم
سالمت به دیگرها سرایت میکند؛ بلکه به این معناست که اگر سالم شد ،یعنی بدن سالم است.
بدن که غیر از سلولها چیز دیگری نیست .هر جهازی ،مجموعهی سلولهاست .اگر ما توانستیم
سلولهاراسالمکنیم،پسسالمتآنجهازراداریم.مسئلهاینقدراهمیتدارد90/10/14 .

حزب اهلل این است

اُنس با قرآن را روزبهروز بیشتر کنید

شما جوانهای عزیز ،اُنس با قرآن را و تدبّر در
قرآن را روزبهروز بیشتر کنید؛ تالوت قرآن
را فراموش نکنید ،تدبّر در قرآن را فراموش
نکنید .در این خطبهای که از امیرالمؤمنین
السالم) در اینجا خوانده شد ،فرمود:
(علیه ّ
َ
َ
ُرآن ا ِّل قا َم َعن ُه ب ِزیا َدةٍ
س ا َح ٌد هذا الق َ
ما جال َ َ
ُقصان َعن َع ًمی؛
ُقصان زیا َد ٍة فی ُه ًدی َو ن
اَو ن
ٍ
ٍ

وقتی پای قرآن نشستیم و از کنار قرآن بعد
از بهرهگیری از آن برخاستیم ،باید هدایت ما
افزایش پیدا کرده باشد و کوردلی ما کاهش
پیدا کرده باشد؛ معرفت ما باید بیشتر بشود،
اُنس مابا معارفحقّهبیشتربشودُ ،قرب مابه
خدایمتعالبیشتربشود،شوقمابهعبادت
افزونتر بشود97/2/27 .
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مـن نخسـت وزیـرم ،حاالیـی کـه مـن رئیس
جمهـورم ،حاالیـی کـه من وزیـر کذا هسـتم،
باید چه و چـه و چه باشـم ،آن وقـت بدانید که
آسـیب میبینیـد؛ یعنـی ،آن وقـت اسـت که
خارجیهـا بـه شـما طمـع میکننـد.

خاطرات

سفربهسوریهوتشرفبهحرمحضرتزینب(س) | سال63
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 14راهکار رهبر انقالب به دولت
برای حل مشکالت اقتصادی

باشکستنسخهغربگرایانهبرایکشور

خط حزباهلل الگوی رهبر انقالب برای حل مشکالت اقتصادی را بررسی میکند:

چشممان به دست دشمن نباشد
بروز مشکل در جوامع انسانی ،امری اجتنابناپذیر
اســت .برای همین میگویند آن چیزی که موجب
"نعمت" یا "نقمت" میشود ،وجود یا عدم وجود مشکل نیست،
بلکه چگونگی مواجههی انسانها با آن پدیده است .اساسا «در
مواجههی با مشــکل ،دو جور آدم داریم :یک جور آدم هست که
وقتی با مشکل مواجه میشود احساس مسئولیت مضاعف پیدا
تحرک
میکند،
ِ
جوشش غیرت پیدا میکند ...احساس میکند ّ
بیشــتری باید انجام بدهد ...یک جور آدم هم هست که وقتی با
مشکل مواجه شد دچار یأس و ترس و منفیبافی و "نمیشود" و
"نمیتوانیم" و "چکار کنیم"و این چیزها میشود97/4/24».

نترس و شجاع روی کار بودهاند ،حتی با وجود مشکالت عدیده،
باز هم توانستهایم پیشرفت کنیم .مثال «در سختترین دورههای
محاصرهی اقتصادی جوانهای ما توانستند سالحهایی را بسازند
که در همهی دنیا آن ســاحها را غیــر از آمریکاییها و یکی دو
ِ
دولت عزیزکردهی آمریکا هیچکس نداشت .همین موشک ضد
تانک «تاو» را جوانهای ما در چه شــرایطی ساختند؟ همهی
درها رویشان بسته بود ،اما ساختند84/6/31 ».
کار جامع بر روی علم سلولهای بنیادی و تأسیس پژوهشکدهی
"رویان" در سال  70نیز فقط با شــش میلیون تومان آغاز شد.
دکتر گورابی ،رئیس سابق این پژوهشکده دربارهی تأسیس آن
چنین میگوید« :مکان نسبتا وسیعی برای این کار الزم بود که
باید شرایط خاصی هم میداشــت .پس از بحث و بررسیهای
فراوان ،تنها فکری که به نظرمان رسید ،همان دوست مشترک
مرحوم دکتر کاظمی و رهبر معظم انقالب بود .ایشان موضوع را
به نحوی به رهبر معظم انقالب منتقل کرد و گفت که این جوانان

میخواهند این کار را در جهاد دانشگاهی انجام بدهند و امکاناتی
در اختیارشان نیست .رهبر انقالب نیز بنیاد مستضعفان را موظف
کردند که مکانی را در اختیار این مجموعه قرار دهد .همچنین
ایشان ســؤال کرده بودند که چقدر کمک مالی میخواهید؟ ما
هم مبلغ شش میلیون تومان را اعالم کردیم و با کمک ایشان کار
را شروع کردیم ".آن پژوهشکده ،حاال به یکی از مهمترین مراکز
معتبر منطقه ای و بینالمللی در این زمینه تبدیل شده است.
امیر دریادار حبیباهلل سیاری نیز دربارهی پیشرفتهای دفاعی و
نظامی کشور چنین میگوید" :هیچگاه خودمان را اسیر تحریمها
نکردیم .تحریمها موجب شد که خالقیتها و نوآوریها بیشتر
شکوفا شود .زیرا نیازمندی خالقیت به وجود میآورد .میدانید
که زیردریایی طارق را در زمــان تحریمها تعمیر کردیم .تا قبل
از آن ،اصال علم زیردریایی را نداشتیم و دربارهی زیردریایی کار
خاصی انجام نــداده بودیم .تحریم که شــد ،خارجیها همهی
نقشههای ساخت و تعمیر را بردند .به حضرت آقا که گفتیم 3

گزارش هفته | 2

مسئله روز | 3

خاطرات رهبری | 4

سهمتحریمهادربروزمشکالتاقتصادیچقدراست؟

اختالف بین مسئوالن افکار مردم را آشفته میکند
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تجربهیچهلسالهیانقالب

در طول سالهای بعد از انقالب نیز همواره کشور با مشکالت و
تهدیدهای بیرونی مواجه بوده اســت ،اما تجربهی تاریخی این
چهل ساله نشان میدهد هرجا که مدیرانی انقالبی و کارآمد ،و

شهید مدنی شجاعتش را در نجف هم ثابت کرد | اینشمارهتقدیممیشودبهروحبلند شهیدآیتاهللاسداهللمدنی
[شهید آیتاهلل مدنی]مرد[ی] شجاع ،صریح[ ،و] آمادهی خطرپذیری[بودند] .لذا ایشــان وقتی که در نجف هم بودند ،جزو کسانی بودند که شجاعتشان را در
اعلمیت امام را بیان بکند و تصریح بکند [خیلی شجاعت میخواهد] .خیلیها
مرجعیت امام یا
نجف هم ثابت کردند؛ یعنی در نجف آن کسی که بایستد و صریح
ّ
ّ
اعلمیت امام شهادت داد؛ و
و
امام
ت
مرجعی
به
که
بود
معدودی
نفر
چند
از
یکی
ایشان
نبودند؛
حاضر
حاضر نبودند؛ با اینکه قلباً هم ممکن بود معتقد باشند ،ا ّما
ّ
ّ
پخش شد .ما آن وقت در مشهد بودیم ،خبرش از نجف به مشهد رسید و چقدر در قشرهای اهل علم و اهل معرفت تأثیر گذاشت که خب یک شخصی مثل آقای
مدنی ،اینجور ترویجی از امام کرده بود80/6/12 .
تاریخ شهادت60/06/21 :

شهادت :ترور حین اقامه نماز

مزار :حرم حضرت معصومه
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گزارش

ریچـارد نفیـو ،مسـئول تیـم طراحـی تحریمهاعلیـه
ایـران ،دربـارهی "نقـش سـوءمدیریت اقتصـادی"،
در کتـاب "هنـر تحریمهـا" مینویسـد ":آمریـكا
هيچگونـه تحریمـي عليـه واردات مـرغ ایـران وضـع
نكـرده بود امـا قيمـت مـرغ در سـال  2012بـاال رفت
که یکـی از داليل آن سـوءمدیریت اقتصـادي در ایران
بـود ".گزارش اتـاق بازرگانی ایـران نیز بیـان دیگری از
همین حـرف نفیو اسـت ،که عامـل تمامی مشـکالت
اقتصادی کشـور ،اعمـال تحریمها نیسـت .مطابق این
گـزارش ،میزان تأثیرگـذاری تحریمها ،نهایتـا بین 20
تـا 30درصـد ،اقتصـاد را مـورد تأثیر قـرار میدهـد .از
ش بانـک جهانـی،
طرفـی دیگـر ،بـا اسـتناد بـه گـزار 
ایـران از لحـاظ ظرفیتهـای اسـتفاده نشـده  -هـم از
لحاظ منابـع طبیعی و معـادن ماننـد گاز و نفـت و ،...و
هم نیروی انسـانی تحصیلکـرده و مسـتعد  -در ردهی
اول جهـان قـرار دارد .آنچنانکـه مسـئوالن دولتـی
گفتهانـد نیـز تمامـی مایحتـاج مـورد نیـاز مـردم ،در
کشـور تأمین شـده اسـت و به انـدازهی کافـی ذخیره
اسـتراتژیک کاالهـای مختلـف صـورت گرفته اسـت.
بـا توجـه بـه ایـن موضوعـات ،سـؤال ایـن اسـت
پـس ریشـهی مشـکالت اقتصـادی اخیـر کشـور در
کجاسـت؟ به نظـر میرسـد مهمتریـن مشـکل امروز
اقتصـاد کشـور" ،عـدم مدیریـت اقتصـادی" توسـط
مسـئولین امر اسـت .یـک مدیر موفـق ،مدیری اسـت
کـه مجموعـهاش را از شـرایط موجـود بـه "نقطـهی
مطلـوب" میرسـاند .لـذا در گام اول با شـناخت کامل
ظرفیتهـا و نقـاط قـوت ،برنامـهای بـرای بکارگیـری
آنهـا مشـخص کـرده و نقـاط ضعـف مجموعـه را
بـا اسـتفاده از امکانـات در دسـترس خـود پوشـش
مید هـد .
مدیـران اقتصـادی هـم بـرای "مدیریـت" شـرایط
موجـود ،باید ضمـن شـناخت "ظرفیتهـا" و "منابع"
و "نقـاط قـوت و آسـیبپذیر اقتصـاد" بـا ترسـیم یک
"نقشـه راه اقتصـادی" تدبیری بـرای خـروج اقتصاد از
این التهابـات بنماینـد .مدیریـت اقتصـادی موضوعی
اسـت که بـه گفتـهی رهبـر انقلاب ،وظیفـهی آن بر
دوش دولـت اسـت .اگـر آنچنانکـه نفیـو گفته اسـت
کـه سـوءمدیریت یکـی از دالیـل بـروز مشـکالت
اقتصـادی اسـت ،و اگـر آنگونـه کـه اتـاق بازرگانـی
گـزارش کـرده اسـت کـه تحریمهـا نهایتـا 30درصد
میتواننـد بـه اقتصـاد کشـور لطمـه بزننـد ،آنـگاه
مشـخص اسـت کـه عمـدهی ریشـهی مشـکالت
اقتصادی ،بـه سـوءمدیریت برمیگردد .سـوءمدیریت
نیـز قابـل حـل اسـت بـه شـرط آنکـه مسـئولین
امـر ،بـه جـای پرداختـن بـه مسـائل حاشـیهای و
اختالفبرانگیـز ،یـا چشـم دوختـن بـه نقطههـای
خیالـی بیرونـی ،همـت خـود را بـر حـل مشـکالت
اقتصـادی متمرکـز کننـد.
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اخبار

هفته

سهم تحریمها در بروز مشکالت
اقتصادی چقدر است؟

سالچهارم،شماره |149هفته سومشهریور97
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برنامه رهبر انقالب برای تزریق
نیروهای جوان در مناصب حاکمیتی

رئیس مجلس خبرگان رهبــری :پیگیری حضور
جوانــان مؤمــن و انقالبــی در مناصــب مختلف
حاکمیتی و انتصاب جوانان خــوش فکر و انقالبی
در مجموعههای زیر نظر رهبری برای تســریع در
چرخش بهتر امور کشور ،از برنامههایی بوده که رهبر
انقالب پیگیری کردهاند | .فارس |

هفته

مجله آمریکایی :اسرائیل بازنده جنگ سوریه خواهد بود

نشریهیآتالنتیکبااشارهبهسیاستدوگانهیاسرائیلدرجنگعلیهسوریهنوشت:
اســرائیل با تمام توان تالش کرد که مجموعهای از اهداف فشردهی طراحیشدهای
را برای حمایت از منافع خود محقق کند بهگونهای که بــرای جلوگیری از احداث
پایگاههای نظامی دائمی توسط ایران در سوریه یا انتقال موشکهای پیشرفته برای
حزباهللبهسوریهحملهکردوبهحمایتازگروههایمسلحوتسلیحآنهاباهدفدور
کردن ایران و همپیمانانش از مرزهای خود پرداخت ،که در صورت پیروزی هر کدام
طرفهادرنبردعلیهسوریهاسرائیلبازندهخواهدبود | .تسنیم|

14راهکاررهبرانقالببهدولتبرایحلمشکالتاقتصادی

رهبر انقالب در ماههای اخیر ،دو بار با رئیسجمهور و اعضای هیأت دولت دیدار کردند.
اولیدرتاریخ 24تیرماهودیگریدرتاریخ 7شهریورماه،بهمناسبتهفتهیدولت.محور

این دو دیدار ،توصیهها و راهکارهای رهبر انقالب برای حل مشــکالت اقتصادی کشور

و عبور از شرایط خطیر کنونی بوده اســت .نظر به اهمیت این موضوع خط حزباهلل در
اطالعنگاشتیبه14راهکارازبیاناتایشاندرایندودیدارپرداختهاست.

 .1در جلســه هماهنگی سه قوه روی
مسئلهتولیدداخلیتکیهکنید
جلسه هماهنگی رؤسای ســه قوه ،تداوم و
اثرگذاریبهتروبیشترداشتهباشد...درجلسه
هماهنگی رؤسای سه قوه روی مسئله تولید
داخلی تکیه کنید و بدانیــد راههای نجات
تولیدوجوددارد.

مطالبه رهبری

.2فرماندهیواحداقتصادکشور
• الف)تیماقتصادیدولتمیاندارمیداناست؛اینتیمشاملوزارتاقتصاد،بانک
مرکزی ،سازمان برنامه و بودجه ،وزارت صنعت ،وزارت کشاورزی و دیگر نهادهای
مرتبط...چه داخل دولت چه خارج از دولت همه باید با این تیم باید هماهنگ باشند؛
علیالخصوصبرایبرنامههایتبلیغاتی...صداوسیمابایدبااینتیمهماهنگکند.
• ب) از دولت حرف متناقض بیرون نیاید ...قوی و پرحجم کار کنید و شــبانهروز
نشناسید.

مسئولین اقتصادی کشور باید شب و روز نشناسند

ببینید دوسـتان! دشـمن متمرکـز شـده روی مسـئلهی اقتصـاد ،علّتش هم این اسـت کـه در زمینهی مسـائل اقتصـاد ،یک
بهاصطالح خألهایـی وجود داشـته ،یـک ضعفهایی وجود داشـته ،به تعبیـر نظامیها یـک نقاط کـور راداری وجود داشـته
که دشـمن از آنجاها توانسـته نفـوذ بکنـد و وارد بشـود؛ مـا باید ایـن نقـاط کـور راداری را ببندیـم ،مـا بایـد نقطهضعفها را
درسـت بشناسـیم و اینها را برطرف کنیـم؛ میتوانیم .همهی ایـن کارهایـی را که باید انجـام بگیرد مـا میتوانیـم .در ادارهی
اقتصادی کشـور راه وجـود دارد؛ اینجور نیسـت که ما دچار بُنبسـت باشـیم؛ نـه ،راههایـی وجود دارد و میشـود ایـن راهها
باکیفیت کار کنید؛ مسـئولین
را با قدرت پیمود و رفت انشـاءاهلل .بایسـتی بکنید؛ بایسـتی وارد بشـوید؛ بایسـتی پرحجـم و
ّ
اقتصادی کشـور باید شـب و روز نشناسـند97/6/7 .

سخن
واشنگتنپست:تحریمهاقدرتسابقراندارند

سناتورآمریکایی:بایداسدرابهسرنوشتقذافیدچارمیکردیم!

واشنگتن پست عدم کارایی این کارگروه[گروه اقدام ایران] جدید دولت
ترامپرااینگونهعنوانمیکندکه":دولتترامپعمدتادرتالشاستتا
تحریمهاییراعلیهایرانمجدداوضعکندکهپیشازتوافقهستهاینیز
براینکشورتحمیلشدهبودامااینباراینتحریمهاقطعاقدرتکمتری
در مقایسه با دورهی قبل از توافق سال  2015میالدی با ایران خواهند
داشت چرا که در حال حاضر آمریکا بدون حمایت اروپا و دیگر کشورها
این تحریمها را علیه ایران وضع کرده است" | .فارس|

"استیو دنیس" خبرنگار بلومبرگ در پیامی توییتری به نقل از "لیندسی گراهام" سناتور
جمهوریخواه جنگطلب نوشت :جیمز ماتیس (وزیر دفاع آمریکا) اشتباه کرد و حق با
دونالدترامپ(رئیسجمهوریآمریکا)بود:بایدبااسدهمانکاریرامیکردیمکهبامعمر
قذافی (دیکتاتور مقتول لیبی) کردیم! گفتنی است این اظهارنظر گستاخانه واکنشی
استبهبخشیازکتابتازهمنتشرشده"بابوودوارد"خبرنگارتحقیقیواشنگتنپست
مبنی بر اینکه حدود یک سال پیش ،ترامپ خواســتار قتل بشار اسد رئیس جمهوری
سوریهبود-درخواستیکهبامخالفتماتیسمواجهشد | .مهر|

 .3تهیه نقشــه راه اقتصاد که بتواند یک ثباتی را در
کشوربوجودبیاورد
• الف) مردم و ســرمایهگذاران بتوانند طبق آن برنامهریزی
کنند.
• ب) لزوم کمک کردن به کسانی که یک حرکت اقتصادی
را شروع میکنند.
 .4رسیدگی جدی به مشــکل بانکها ،نظام بانکی و
مشکلنقدینگی
• الف) ایجاد یک کارگروه دانا حساس پرکار ،خطرپذیر و
شجاع و فعال شبانهروزی متشکل از عناصر جهادی و مبتکر
• ب) نقدینگی را مدیریت کنیــد؛ افزایش نقدینگی و رها
کردن آن خطاســت ...برای پروژههای نیمــه تمام جاذبه
درست کنید تا نقدینگی به آنجا هدایت بشود.
• ج) جلوی بنگاهداری بانکها را بگیرید.
.5تقویتبخشخصوصی
• الف) از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنید ...اصل 44
قانون اساسی را اعمال کنید.
• ب)ازتولیدگرانوصنعتگرانبخشخصوصیاستفادهکنید.
.6برخوردقاطعبامتخلف،چهفردباشدچهدستگاه
مسئله معوقات بانکی از همین قبیل است ...اعتبار بانکی که
نتوانسته خودش را اداره کند سلب کنید.
.7استقراروفعالیتمجاهدانهستادمبارزهباتحریم
ستادیکهدرآنشورایعالیهماهنگیسهقوهتشکیلشده...این
ستاداتاقجنگاست.
.8مبارزهواقعیبافساد
چشم با ِز مدیران در مبارزه با مفسد و بستن منافذ فساد مورد
نیاز است ...از روشهای پیشــرفته برای مراقبت از قاچاق یا
سوء استفاده از ارز دولتی استفاده کنید.

 .9اشراف و اعمال قدرت در مبادالت مالی برای جلوگیری از عملیات
مخرب
• الف) مقابله با قاچاق ،پولشویی ...مقابله با تسلط مالی بر این مبادالت مالی...
مقابلهباوارداتبیرویه...مقابلهبامشکلارز 4200تومانیکهچهکسیگرفته
وچهکاالهاییواردشده.
• ب) کارخانهها را به کسانی بفروشید که تولید کنند نه اینکه تبدیل به پاساژ
شود.
• ج)خرابکاریدراقتصادمانندمسئلهکمیابشدنپوشکرادنبالکنید.
.10حرفزدنبامردمبهصورترودررو
بگویید دشمن میخواهد از رخنه اقتصادی استفاده کند و ما نخواهیم
گذاشت و به کمک شما احتیاج داریم.
.11عملبهسیاستهایاقتصادمقاومتی
• الف) لب کالم سیاســتهای اقتصاد مقاومتی ،تکیه بر تولید داخلی
استکهمرتبطاستباحلمشکلمعیشتمردم.
• ب) تالش همهجانبه برای جلوگیــری از تعطیلی یا زیر ظرفیت کار
کردن کارخانهها انجام بشود.
 .12استفاده کردن از ظرفیتها و جلوگیری از بداستفاده کردن از
اینظرفیتها
• الف) مصرف باالی بنزین در داخل یکی از موارد بد اســتفاده کردن و
ذخایرنفتبرایتولیدبنزینیکیازاینظرفیتهاست.
• ب) مسئله توسعهی پاالیشــگاههای داخلی و تولید محصوالت نفتی
انجام بگیرد ...برای جلوگیری از واردات بنزین و کاهش مصرف بنزین در
کشورکارکنید.
.13ضرورتتحرکعملیاتیوهدفمنددردیپلماسی
دیپلماسی قوی برای مســائل اقتصادی کشور خوب است ...در مسائل
اقتصادی از اروپا قطع امید کنید.
.14اقدامبهنگاموعالجواقعهقبلازوقوع
درمسئلهتخصیصارزبایدمراقبتصورتمیگرفتتاباعثسوءاستفادهنشود.

مسئله روز

اختالف بین مسئوالن افکار مردم را آشفته میکند

انسجامواتّحادبینمسئولینادارهیکشورومدیریّتکشورهمیشهالزماست،امروزازهمیشهالزمتراست...رؤسایسهق ّوه،مسئولینگوناگون،
بخشهای مختلف ،بایستی پشتیبان هم باشند .معنای این [حرف] ،این نیست که در همهی مسائل همنظر باشند؛ نه ،ممکن است نظرات
مخالفیهمداشتهباشند،ا ّماا ّوالًبایستیدرعملبهیکدیگرکمککنند...وهماختالفنظرهارارسانهاینکنند؛اینهممهماست...اختالفبین
مسئوالنافکارمردمرامغشوشمیکند،آشفتهمیکند،آنهارانگرانمیکند،مضطربمیکند.منگاهیحتّیمیبینمآقایانوزراهمبرخالف
همدیگر حرف میزنند! شما که در هیئت وزیران دور یک میز نشستهاید ،آقای رئیسجمهور هم در رأس آنجا نشسته؛ هرچه میخواهید دعوا
کنید ،همانجا دعوا کنید ،همانجا با هم اختالفنظر [را طرح کنید]؛ دیگر چرا میآورید در تریبون؟ یک وزیری یک حرفی میزند ،یک وزیر
دیگریمیآیدآنحرفراردمیکند؛اینخیلیچیزعجیبیاست؛اینمجادالترسانهایواقعاًیکچیزخیلیبدیاست97/6/7 .

هفته

 1فرمودند چه بهتر که بردند ،خودتان بسازید.
همین جمله باعث شد مهندسین خودمان دست به
کار شوند و توانستند خودشان طارق را تعمیر کنند.
این تعمیرات اساسی برای اولینبار بود که در کشور
اتفاقمیافتاد".
یک قلم دیگر این پیشــرفتها ،ماجرای سوخت
بیست درصد هســتهای اســت« :این غنیسازی
بیســت درصد ،همان چیزی اســت که در ســال
 89آمریکائیهــا و دیگران برای تولید آن شــرط
اتمی آزمایشگاهی
گذاشتند .ما میباید برای مرکز ِ
تهران که مال رادیوداروهاست ،اورانیوم غنیشدهی
بیســت درصد تهیــه میکردیم؛ چون ســوخت
بیست درصدمان تمام شــده بود .آنها برای این کار
شرط گذاشتند و گفتند باید اورانیومی را که تولید
کردهاید ،خارج بفرســتید؛ اما ما قبــول نکردیم.
آمریکائیها دولت برزیل و دولت ترکیه را واســطه
کردند که با ما صحبــت کنند ،میانــه را بگیرند؛
چیزی مورد توافق به وجود بیاید .ما قبول کردیم.
مسئولین ترکیه ،مسئولین برزیل به اینجا آمدند و
با رئیس جمهور ما نشستند بحث کردند ،صحبت
کردند و یک نوشتهای را امضاء کردند .بعد که این
توافقنامه امضاء شد ،آمریکائیها زدند زیر قولشان!
با وجود اینهمه مشکالت ،اینهمه مانعتراشیها،
جوانان ما گفتند خودمان درست میکنیم .در سال
 90اورانیوم غنیشدهی بیست درصد را اینها برای
سایت هســتهای تهران تولید کردند و آن را به دنیا
اعالم کردند؛ دشمنان ما ماندند متحیر!»91/1/1
آیاجوانایرانینمیتواند؟

حاال سؤال این است «جوانی که میتواند آنجور
موشــک درســت کند ،آنجور هواپیما درست
کند ،آنجور ســاح نظامی درســت کند ،سالح
پیشرفته درست کند ،دشمن را بترساند ،میتواند
غنیسازی اورانیوم را از سهونیم درصد به بیست
درصد برساند ،این جوان نمیتواند ماشین را برای
تولید خودرو یا فالن موضوع دیگر پیشرفت بدهد
و پیش ببرد؟ 96/1/1 ...ما در بســیاری از مســائل
دیگر هم در عین تحریم توانستهایم به نقطههای
بسیار برجســته و باال دســت پیدا کنیم ...در نانو
پیشرفت کردیم ،در هســتهای پیشرفت کردیم،
در سلّولهای بنیادی پیشرفت کردیم ،در صنایع
دفاعی پیشرفت کردیم ،در صنایع پهپاد و موشک،
به کوری چشم دشــمن ،پیشرفت کردیم؛ چرا در
اقتصاد نتوانیم پیشــرفت کنیم؟! ...در اقتصاد هم
اگر عزممان را جزم کنیم و دســت به دســت هم
بدهیم ،میتوانیم اقتصاد را شکوفا کنیم .چشممان
به دســت دشــمن نباشــد که کِی این تحریم را
برمیدارد ،کِی فالن نقطــه را موافقت میکند؛ به
درک! نگاه کنیم ببینیم خودمان چهکار میتوانیم
بکنیم 93/1/1 ».باری ،از شرایط فعلی هم میتوان
عبور کرد به شــرط آنکه «پای قدرتمند خود را با
عصای بیگانه عوض نکنید96/6/30 ».
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