
به سبِک حاج قاسمبه سبِک حاج قاسم

ضابطه گذاری ها باید ضابطه گذاری ها باید 
حاکمّیتی و الزامی باشدحاکمّیتی و الزامی باشد

آمریکاییی ها را پشیمان آمریکاییی ها را پشیمان 
میکنیممیکنیم

همـــه بداننـــد کـــه عـــالج همـــه ی مشـــکالت در داخـــل کشـــور اســـت. بســـیاری 
ــل  ــش در داخـ ــا عالجـ ــت، اّمـ ــور اسـ ــارج از کشـ ــه خـ ــوط بـ ــا مربـ ــکالت مـ از مشـ
ـــالج  ـــد. ع ـــتجو نکن ـــور جس ـــارج از کش ـــکالت را در خ ـــالج مش ـــس ع ـــچ  ک ـــت. هی اس
ـــت  ـــبه ی درس ـــح  و محاس ـــگاه صحی ـــالج در ن ـــت، ع ـــی اس ـــالش داخل ـــر و ت در تدبی
داخلـــی بـــه مســـائل کشـــور و مســـائل منطقـــه اســـت و بـــا به کار گیـــری نیـــروی 
ــارغ  ــا عـــزم و اراده ی راســـخ بایـــد و میتـــوان ان شـــاءهللا از مشـــکالت فـ خـــرد؛ بـ

شـــد.

حضرت آیت هللا خامنه ای با اشاره به ابتال و 
تلفات انسانی در موج سوم کرونا خواستار 

شدند: 

رهبر انقالب ضمن اشاره به موضوع 
تحریم و فشار حداکثری آمریکا تأکید 

کردند:

    مشکالت معیشتِی مردم
امروز مسئله ی اولویت دار کشور »اقتصاد« است: »اقتصاد، مسئله ی اولوّیت دار کشور 
مشکلند.«  دچار  معیشت  لحاظ  از  »مردم  که  است  این  واقعیت  و   ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ است.« 
۱۳۹۶/۰۱/۰۱ مشکلی که برای عموم ملموس است: »مشکالت معیشتی، امروز چیزی است که 

 زیر فشارند... 
ً
آحاد مردم، همه آن را احساس میکنند؛ یک بخشی از مردم هم بشّدت و واقعا

 فشار می آورد روی مردم؛ یک مشکالتی است که وجود 
ً
گرانی فراوان است. خب اینها واقعا

ی؛ اینها مشکالت اقتصادی کنونی کشور است.« ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
ّ

دارد؛ یا کاهش ارزش پول مل

   فشار حداکثرِی دشمن
ایران اسالمی است: »هدف  از اهداف جدی و مهم دشمن هم ضربه بر پیکره ی  یکی 
میان مّدت آنها مسئله ی اقتصاد کشور است، مسئله ی معیشت مردم است. اقتصاد 
بایستی حرکت نکند، معیشت مردم بایستی لنگ بماند، کار و تولید باید در کشور پایین 
بماند، بیکاری باید به عنوان یک بال در کشور عمومّیت پیدا کند، مردم بایستی از جمهوری 
اسالمی و از نظام اسالمی به خاطر مشکالت معیشتی ناامید و مأیوس بشوند. این هدف 
»تحریم های  و  حداکثری«  »فشار  مسیر  از  را  هدفی  چنین  و   ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ است.«  دشمن 
بی سابقه ی جنایت آمیز« دنبال می کنند: »رئیس جمهور آمریکا اظهار خوشحالی میکند 
که بله، ما فشار حّداکثری اقتصادی و تحریمهای حّداکثری را ِاعمال کردیم و اقتصاد ایران 
را دچار اختالل کردیم.« ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ در واقع دشمن یکی از »ارکان قدرت ملی« کشور را هدف 

گرفته است.

   به سبِک سلیمانی
در برخـورد بـا فشـارها و توطئه هـای دشـمن ۲ نـوع برخـورد متصـور اسـت. برخـی راه 
ُبرون رفـت از مشـکالت را »سـازش« و عقب نشـینی از اصـول و منافـع ملـی می داننـد امـا 
عالوه بر مبانی اعتقـادی، تجربـه ی تاریخی نیز چنیـن چیـزی را رد کرده اسـت. نزدیک ترین 
شـیوه ی  دیگـر  سـوی  از  امـا  دانسـت.  برجـام«  »تجربـه ی  می تـوان  را  تجربیـات  ایـن 
دیگـری نیـز بـرای عبـور از موانـع دشمن سـاخته و غلبـه بـر مشـکالت مختلـف اقتصـادی 
و معیشـتی وجـود دارد. الگوییـی کـه »شـجاعت« و »تدبیـر« را تـوأم کـرده و »عقالنیـت« را 
»محافظه کاری« و »عقب نشـینی« معنا نمی کند. نمونه ی عینی چنین سـبک و شـیوه ای 
در زمانـه ی مـا »حاج قاسـم سـلیمانی« اسـت: »شـهید سـلیمانی، هم شـجاع بـود، هم با 
تدبیر بـود؛ ِصرف شـجاعت نبود؛ بعضی هـا شـجاعت دارند اّمـا تدبیـر و عقل الزم بـرای به 
کار بـردن ایـن شـجاعت را ندارنـد. بعضی ها اهـل تدبیرند اّمـا اهل اقـدام و عمل نیسـتند، 
دل و جگـر کار را ندارنـد... هـم شـجاع بـود، هـم بـا تدبیـر بـود.« ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ حـاج قاسـم بـا 
چنیـن شـیوه و مدلـی توانسـت جمهـوری اسـالمی را در جبهـه ی مقاومـت و مبـارزه علیـه 
مسـتکبرین و وابستگان شـان به پیروزی برسـاند و اینک »جنگ اقتصـادی« نیز بـه الگو و 
مدل حاج قاسـم نیاز دارد یعنـی مدیریِت »قوی، فّعال و خسته نشـو.«: »برای شـکوفاییی 
اقتصـاد کشـور، بـه کاری احتیـاج داریـم کـه هـم مجاهدانـه باشـد، هـم عالمانـه باشـد. بـا 
تنبلـی، بـا بی حالـی، کم انگیزگی، مسـئله ی اقتصاد کشـور حـل نخواهـد شـد. کار جهادی 
بایـد انجـام بگیـرد، مدیرّیتهـای جهـادی بایـد بـر مسـائل اقتصـادی کشـور احاطه داشـته 

۱۳۹۸/۰۱/۰۱ باشـند.« 

 
ً
ــا ــه واقع ــا[ ک ــّوم ]کرون ــوج س ــن م در ای

خطرنــاک هــم هســت، ابتــالء و تلفــات 
بــرای انســانی کــه نــگاه میکنــد، خیلی 
ضابطه گذاری هــا  اســت...  دردآور 
بایســتی حاکمّیتــی و الزامــی باشــد. 
البّتــه ایــن را مــن از مّدتهــا پیــش بــه 
ــور  ــه رئیس جمه ــرم، ب ــئولین محت مس
ــه  ــم گفته ام؛ک ــران ه ــه دیگ ــرم و ب محت
بایســتی الــزام بشــود. یــک مــواردی 
هســت که بعضــی از فّعالّیتها بایســتی 
ســفرها  از  بعضــی  بشــود،  تعطیــل 
بایســتی ممنوع بشــود. گاهــی بعضی 
از ســفرها موجــب میشــود کــه شــیوع، 
بی محابــا و بــدوِن قابلّیــِت کنتــرل 
 مایه ی تأّســف 

ً
انجــام بگیــرد کــه واقعــا

ســفرها  از  بعضــی  گاهــی  اســت.. 
موجــب میشــود کــه شــیوع، بی محابــا 
و بــدوِن قابلّیــِت کنتــرل انجــام بگیــرد 

ــت.  ــف اس ــه ی تأّس  مای
ً
ــا ــه واقع ک

]آمریــکا[،  خباثت  آمیــز  تحریمهــای 
جنایــت اســت بــه معنــای واقعــی 
کلمــه. حــاال مــا مقاومــت میکنیــم، ما 
می ایســتیم و ان شــاءهللا ایــن فشــار 
ــری  ــیاهی حّداکث ــه روس ــری او ب حّداکث
ــن کار  ــد؛ ای ــد ش ــی خواه ــکا منته آمری
ــی  ــق اله ــه توفی ــرد ب ــم ک ــا خواهی را م
و او را پشــیمان میکنیــم از ایــن کار، 
ــد  ــان را دارن ــت خودش ــا جنای ــا اینه اّم
میکننــد؛ یعنــی کاری کــه آنهــا میکننــد 
جنایــت اســت. رئیس جمهــور آمریــکا 
اظهــار خوشــحالی میکنــد کــه بلــه، 
و  اقتصــادی  حّداکثــری  فشــار  مــا 
تحریمهــای حّداکثــری را ِاعمــال کردیم 
اختــالل  دچــار  را  ایــران  اقتصــاد  و 
 ایــن کار جنایــت اســت 

ً
کردیــم. اّوال

و فقــط آدمهــای رذلــی مثــل شــماها 
افتخــار  جنایــت  بــه  کــه  هســتند 

میکننــد؛ ایــن افتخــار نــدارد.

عالج همه مشکالت در 
داخل کشور است

رهبر انقالب اسالمی در ارتباط تصویری با دانشجویان 
دانشگاه های افسری تصریح کردند:

رهبر انقالب در این سخنرانی حل مشکالت اقتصادی و 
معیشتی را نیازمند شیوه ی خاصی از مدیریت دانستند؛

ی امنّیت
ّ

ارکان_اقتدار_مل ح
ّ

ثبات_اقتصادیعقالنّیت کرونا تحریم قدرت_دفاعی نیروهای_مسل
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در ار�ت



ی
ّ

یارکاِن اقتدار مل
ّ

ارکاِن اقتدار مل

استحکام و ثبات اقتصادی

قدرت دفاعی

تواناییی و قوام یافتگی فرهنگی

االن مــا مشــکالتی در زمینه هــای اقتصــادی داریم، معیشــت مــردم دچار مشــکالتی اســت که 
همــه ی اینها قابــل حــل اســت... مدیرّیتهــا بایســتی قــوی باشــند، فّعال باشــند، خسته نشــو 
باشــند. هــر جــا مــا بــا مدیرّیتهاییــی بــا ایــن خصوصّیــات -یعنــی خســتگی ناپذیری و فّعالّیــت 
ــوِر الزم  ــور حض ــن ج ــه ای ــا ک ــر ج ــرده و ه ــرفت ک ــه کار پیش ــم ک ــم دیدی ــه بودی ــاط- مواج و نش
ــائل  ــه ی مس ــالج در زمین ــد. ع ــش می آی ــکالت پی ــه مش ــد، البّت ــته باش ــود نداش ــم وج و دائ
  تکــرار کرده ایــم؛ عــالج ایــن اســت کــه تکیــه کنیــم و 

ً
اقتصــاد را مــا در ایــن دو ســه ســاله مرّتبــا

ــی، و 
ّ

ــول مل ــی ارزش پ ــقوط پیی در�ی ــری از س ــد و جلوگی ــئله ی تولی ــر مس ــویم ب ــز بش متمرک
بســتن رخنه هــا... قاچــاق، واردات بی روّیــه و بعضــی از فســادهای مالــی؛ اینهــا رخنــه اســت.

ح مـــا در دوران دفـــاع مقـــّدس تجربّیـــات ارزشـــمندی را 
ّ

نیروهـــای مســـل
بـــه دســـت آوردنـــد... خیلـــی از عملّیات هـــای مـــا متضّمـــن تجربّیـــات 
فوق العـــاده اســـت؛ حـــاال از عملّیـــات ثامن االئّمـــه )علیـــه الّســـالم( بگیریـــم 
 فـــرض بفرماییـــد کـــه فتح المبیـــن، بیت المقـــّدس، خیبـــر، والفجـــر 

ً
تـــا مثـــال

هشـــت، کربـــالی پنـــج و امثـــال اینهـــا، کارهـــای فوق العـــاده ای در ایـــن 
ـــروزی  ـــه پی ـــه ب ـــم ک ـــی ه ـــه؛ در عملّیات هایی ـــام گرفت ـــروز انج ـــای پی عملّیات ه
ـــال  ـــان و امث ـــل رمض ـــار، مث ـــالی چه ـــل کرب ـــوده، مث ـــق نب

ّ
ـــت و موف ـــیده اس نرس

ـــات تبدیـــل بشـــود بـــه نظرّیـــات؛ تدریـــس بشـــود  اینهـــا... بایســـتی ایـــن تجربّی
ــرد و ایـــن تجربّیـــات  ــام بگیـ ــا پژوهـــش انجـ ــراف آنهـ و تحقیـــق بشـــود و اطـ

بـــه روز بشـــود و منطبـــق بـــا نیازهـــای روز بشـــود.

 بــه ذهــن نیاید کــه عقالنیــت و محاســبه بــه معنای 
ً
عقالنیــت و محاســبه کــه میگوییــم، فــورا

محافظــه کاری، عقل گراییــی و تابــع عقــل بــودن اســت. عاقــل بــودن و خــرد را بــه کار گرفتــن بــا 
محافظــه کاری فــرق دارد. محافظــه کار، طرفــدار وضــع موجــود اســت؛ از هــر تحولــی بیمنــاک 
اســت؛ هرگونــه تغییــر و تحولــی را برنمیتابــد و از تحــول و دگرگونــی میترســد؛ امــا عقالنیــت 
این طــور نیســت؛ محاســبه ی عقالنــی گاهــی اوقــات خــودش منشــأ تحــوالت عظیمــی 
میشــود. انقــالب عظیــم اســالمی مــا ناشــی از یــک عقالنیــت بــود. این طــور نبــود کــه مــردم 
ــاقط  ــی را س ــِم آن چنان ــک رژی ــد ی ــد و بتوانن ــان بیاین ــه خیاب ــاب ب ــاب و کت ــور بیحس همین ط
کننــد؛ محاســبات عقالنــی و کار عقالنــی و کار فکــری شــده بــود... بنابرایــن عقالنیــت بــا 
محافظــه کاری فــرق دارد. محاســبه ی عقالنــی را بــا محاســبه ی محافظه کارانــه بــه هیچ وجــه 

مخلــوط نکنیــد؛ اینهــا دو چیــز اســت. ۱۳۸۴/۰۶/۰۸

     بـدون امنّیـت، همـه ی ارزشـهای مهـّم کشـور دچـار اختالل 
خواهند شـد؛ رفاه، عدالـت، دانـش ورزی و دیگِر ارزشـهای مهم.

        مدیرّیتها بایستی قوی، فّعال و خسته نشو باشند. 
     ما مقاومت میکنیم و ان شـاءهللا فشـار حّداکثری آمریکا به 

روسـیاهی حّداکثری او منتهی خواهد شد.
تهـای عالم 

ّ
     دشـمنان گاهی تهدیـد را بـرای ایجاد تـرس در مل

ده برابـر بزرگ تـر نشـان میدهند.

     بعضی ها منظورشـان از عقالنّیت ترسـیدن اسـت؛ ترسـوها 
حـق ندارند اسـم عقالنّیـت را بیاورند.

     ایـن جور نباشـد کـه جوان مـا اگـر وارد یک مسـئولّیتی شـد، 
چشـم به یـک مقام بـاال یـا اندوختـن مـال دنیا داشـته باشـد.

     عـالج اقتصـاد ایـن اسـت که بـر مسـئله ی تولیـد و جلوگیری 
ـی و بسـتن رخنه هـا متمرکـز 

ّ
از سـقوط پیی در�یـی ارزش پـول مل

بشـویم.

ح تهدید 
ّ

ح او و سـردمداران و مدیـران نیروهای مسـل
ّ

تی، یـک کشـوری و نیروهـای مسـل
ّ

اگر چنانچه یـک مل
را در انـدازه ی واقعـی خـودش ببیننـد، از طرفی ظرفّیتهـای خودشـان و تـوان و اسـتعداد خودشـان را هم به 
ُهم َمااسـَتَطعُتم؛)۱( هر چه 

َ
ِعّدوا ل

َ
صورت واقعی ببینند و آن را ِاعداد کنند، آن را بسـیج کنند، آماده کننـد -َو ا

 منافع 
ً
میتوانید ِاعـداد کنید- امکانـات خـود را ِاعداد بکننـد و توان تهدید دشـمن را هـم ببینند، این قطعـا

ـی را محفوظ خواهد داشـت.
ّ

ـی را حفظ خواهـد کرد، هوّیـت مل
ّ

ی را تأمیـن خواهـد کـرد و موجودّیت مل
ّ

مل
 ۱(   سوره ی انفال، بخشی از آیه ی ۶۰

ان شاءهللا خداوند متعال 
]نسبت[ به همه ی شما، به 

مسئولین، به جوانهای عزیز، به 
دانشجویان و به فارغ الّتحصیالن، 

توفیقات خودش را روزبه روز 
افزایش بدهد.

ی اینگونه تأمین میشود...
ّ

منافع مل

اقتصاد »مدیریِت خسته نشو« میخواهداقتصاد »مدیریِت خسته نشو« میخواهد

تجربیات دفاع مقدس باید تبدیل به نظرّیه شودتجربیات دفاع مقدس باید تبدیل به نظرّیه شود  عقالنیت با محافظه کاری فرق دارد عقالنیت با محافظه کاری فرق دارد

رهبر انقالب با اشاره به مشکالت معیشتی مردم
 تأکید کردند:

رهبر انقالب در فرازی از سخنان خود به عملّیات های مهم دوران جنگ
 اشاره کرده و تأکید کردند:

حضرت آیت هللا خامنه ای پیش از این درباره ی معنای صحیح»عقالنیت« 
سخن گفته بودند:

  کارکردهای نیروهای مسلح

ی در جمهوری اسالمی
ّ
  اقتدار مل

ح
ّ
   توصیه هاییی به نیروهای مسل

   نکاتی راجع به مسئله کرونا


