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سوراخ دعا را 
گم نکنند!

    ضعفهــای زیــادی وجــود داشــته 

ــا  ــای م ــه مدیرّیته ــوط ب ــن مرب ــه ای ک

ــی  ــت عموم ــه حرک ــوط ب ــت، مرب اس

نظــام اســامی نیســت. مــا هرجــا یــک 

ُپرتحــّرک  فّعــاِل  انقابــِی  مدیرّیــت 

داشــتیم، کار پیــش رفتــه اســت؛ هرجــا 

مدیرّیتهــای ضعیــف، بی حــال، ناامیــد، 

داشــتیم؛  بی تحــّرک  و  غیرانقابــی، 

ــا  ــت، ی ــده اس ــف مان ــا متوّق ــا ی کاره

ایــن  اســت.  کــرده  پیــدا  انحــراف 

مســئله ای اســت کــه وجــود دارد؛ یــک 

اشــکالی و یــک ضعفــی اســت کــه 

وجــود دارد؛ بایــد مدیرامنــان ان شــاءالله 

پُرانگیزه تــر باشــند، کارآمدتــر باشــند، 

ــه  ــد، و ب ــاش بیشــری را انجــام بدهن ت

ــم  ــور ه ــی همین ج ــّوه ی اله ــول و ق ح

خواهــد شــد. مــن بــه طــور قاطــع 

عــرض میکنــم کــه اگــر مدیریّــت در 

متدیّــن  کشــور،  مختلــف  بخشــهای 

باشــد، انقالبــی باشــد و کارآمــد باشــد، 

همــه ی مشــکات کشــور حــل خواهــد 

شــد؛ مــا مشــکل غیرقابــل  حلّــی در 

ــم.  ــور نداری کش

        ببینیــد، مــا بــرای کشــورمان و بــرای 

ملّتــان چــه میخواهیــم؟ مــا میخواهیــم 

ملـّـت و کشــور بــه کجــا برســد؟ مــا برای 

ملّــت ایــران امنیّــت ملّــی میخواهیــم، مشکل غیر قابل حّلی نداریم ...

عــزّت ملّــی میخواهیــم، ســامت عمومــی 

میخواهیــم، رفــاه عمومــی میخواهیــم؛ 

میخواهیــم،  همه جانبــه  پیرشفــت 

اســتقال از قدرتهــای ســلطه گر جهانــی 

اســتعدادها  شــکوفایی  میخواهیــم، 

میخواهیــم، رهــا شــدن و نجــات یافــن از 

آســیب های  اجتاعــی -مثــل اعتیــاد و 

فســاد و امثــال اینهــا- میخواهیــم؛ اینهــا را 

بــرای کشــور میخواهیــم؛ اینهــا چیزهایــی 

مســائل  زمینــه ی  در  مــا  کــه  اســت 

ــم و  ــال میکنی ــرای کشــورمان دنب مــاّدی ب

ــه آســایش  ــت ب ــم. آن  وقتــی ملّ میخواهی

خواهــد رســید کــه ایــن مــواد بــرای او در 

ــود. ــن بش ــور تأمی ــل کش داخ

1395/09/07

مرور سریع بیانات
2 در مشهد

به کوشش انجمن اسامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره پنجم - فروردین ماه 1396
@AnjomanEslami_Aut کانال تلگرام :

بهاء: صلوات برای تعجیل در فرج آقا امام زمان)عج(

1396/1/1



نرشیه قدح               صفحه 2

مرور کّلی بیانات مقام معظم رهبری در جمع 
زائران و مجاوران حرم مطّهر رضوی در اول 

نوروز 1396 ، مشهد مقّدس

برگرفته از نشریه خط حزب اهلل



نرشیه قدح               صفحه 3



نرشیه قدح               صفحه 4

     قاچــاق کاالهــا بســیار مهــم اســت. گفتــه میشــود 1۵ میلیــارد 

دالر رصف قاچــاق میشــود؛ ایــن عــدد، حّداقلـّـی اســت کــه امــروز 

گفتــه میشــود؛ ایــن خیلــی رقــم باالیــی اســت؛ تــا 2۰ میلیــارد و 

2۵ میلیــارد هــم گفتــه میشــود! اینهــا رضبــه ی بــه اقتصــاد کشــور 

اســت ؛ جلــوی قاچــاق بایــد گرفتــه بشــود. البّتــه آن کســانی کــه 

مســئول مبــارزه ی بــا قاچاقنــد، ســوراخ دعــا را گــم نکننــد! مــا 

میگوییــم برویــد بــا باندهــای قاچــاق مبــارزه کنیــد. مــن میگویم 

ــود، آن  ــاق وارد میش ــس قاچ ــه جن ــور ک ــمی کش ــادی رس از مب

کســی کــه مأمــور ایــن کار اســت، خیانــت منیکنــد، ]بلکــه[ 

کوتاهــی میشــود، خیانــت نیســت. بــه بنــده گــزارش دادنــد کــه 

از فــان بنــدر -یــک بنــدر مشــّخصی- در روز مثــاً ســه هــزار تــا 

ــه  ــن س ــوع ای ــود. از مجم ــور میش ــر وارد کش ــزار کانتی ــج ه پن

ــد میشــود! خــب  ــر بازدی ــج هــزار، فقــط 1۵۰ کانتی ــا پن هــزار ی

چــرا؟ بقیّــه بازدیــد منیشــود و می آیــد؛ وقتــی داخــل انبــار رفــت ، 

معلــوم میشــود کــه جنــس قاچــاق اســت کــه وارد شــده اســت؛ 

]آن هــم[ از مبــادی رســمی کشــور! حــاال آنچــه از مرزهــای 

غیررســمی وارد میشــود کــه بحــث دیگــری اســت؛ یــا از مناطــق 

ــم.  ــه بشــود؛ و میتوانی ــا گرفت ــوی اینه ــد جل آزاد همین جــور؛ بای

ــر دادم کــه  مــن بــه رئیس جمهــور محــرم همیــن را گفتــم و تذکّ

آن کســانی کــه صاحب نظــر و مطّلعنــد، گفتنــد کــه مــا میتوانیــم 

وســایلی بیاوریــم کــه همیــن کانتیــر را بــدون اینکــه احتیــاج بــه 

ــن  ــب ای ــد؛ خ ــد کن ــور بازدی ــال عب ــد، در ح ــته باش ــف داش توقّ

ابــزار را بــه وجــود بیاورنــد؛ اگــر الزم اســت بخرنــد یــا وارد کننــد 

یــا تولیــد کننــد. مــا میتوانیــم جلــوی قاچــاق را بگیریــم. 

       بنابرایــن یکــی از مســائل مهــم قاچــاق اســت. مقصــود مــا 

ــازار رضــای  ایــن اســت، نــه چیزهــای جزئــی؛ اینکــه برونــد در ب

ــو قاچــاق  مشــهد رساغ فــان فروشــنده ی انگشــر نقــره کــه »ت

وارد کــردی« یــا دِم مــرز، مثــاً فــرض کنیــد ]برونــد رساغ[ فــان 

خانــواده را کــه بــا یــک مختــر جنــس کوچکــی کــه از اینطــرف 

مــرز بــه آنطــرف ]میــرد[، زندگــی اش دارد میگــذرد، مســئله اینهــا 

نیســت؛ مســئله، آن حرکــت عظیــم قاچــاق اســت.
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ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــرض میکن ــن ع ــات م ــورد انتخاب ــه در م    آنچ

در امــر انتخابــات ُمــّر قانــون بایــد عمــل بشــود؛ ُمــّر قانــون بایــد 

ــت هرچــه شــد، ایــن معتــر  عمــل بشــود. نتیجــه ی انتخابــات ملّ

ــم؛  ــت منیکن ــا دخال ــده در انتخاباته ــون اســت. بن ــن قان اســت، ای

ــاب  ــس را انتخ ــن ک ــم ای ــه ام و منیگوی ــردم نگفت ــه م ــت ب هیچ وق

ــد. فقــط یــک جــا بنــده دخالــت  کنیــد، آن کــس را انتخــاب نکنی

ــل رأی  ــد در مقاب ــه کســانی بخواهن ــی اســت ک ــم و آن جای میکن

ــل رأی  ــا مزاحمــت در مقاب ــردم ِبایســتند و ب ــردم و انتخــاب م م

ــا نتیجــه ی آراء  ــردم را بشــکنند. هرکــس بخواهــد ب ــردم، رأی م م

ملـّـت دربیفتــد، بنــده در مقابلــش می ایســتم. در ســالهای گذشــته 

و انتخاباتهــای گذشــته هــم همین جــور بــوده؛ در ســال ۷6 در ســال 

ــوده  ــردم ب ــم م ــل چش ــی مقاب ــال 92؛ بعض ــال ۸۸ در س ۸4 در س

ــع نشــده اند  ــردم مطّل ــع شــده اند؛ بعضــی را هــم م ــردم مطّل و م

اّمــا ایــن حقیــر در جریــان قــرار گرفتــه ام. در همــه ی ایــن ســالهایی 

کــه شــمردم، کســانی بودنــد کــه میخواســتند در مقابــل انتخابــات 

ِبایســتند؛ کــه در ســال ۸۸ آشــکار شــد و آمدنــد در میــدان 

ــود[.  ــری ]ب ــور دیگ ــر ج ــالهای دیگ ــد، و در آن س ــی کردن اردوکش

در  همــه ی ایــن ســالها بنــده ایســتادم و گفتــم نتیجــه ی انتخابــات 

مــردم هرچــه هســت بایــد تحّقــق پیــدا کنــد؛ ایــن آنجایــی اســت 

کــه مــن در امــر انتخابــات دخالــت میکنــم و در مقابــل مخالفیــن 

و معارضیــن انتخابــات می ایســتم؛ اّمــا در بقیّــه ی امــور دیگــر نــه، 

ــّر قانــون عمــل بشــود؛ مــردم تشــخیص بدهنــد و حرکــت  بایــد ُم

کننــد.

    و مــن پیش بینــی ام ایــن اســت کــه بــه توفیــق الهــی انتخابات ما 

انتخابــات پُرشــوری خواهــد بــود، انتخابــات فراگیــری خواهــد بــود. 

ــات هــم -چــه در شــوراها،  ــم ان شــاءالله نتیجــه ی انتخاب امیدواری

چــه در مــورد ریاســت جمهــوری- چیــزی باشــد کــه موجــب رضــای 

ــات  ــم انتخاب ــن میگوی ــد. و م ــران باش ــت ای ــعادت ملّ ــی و س اله

ــا  ــت ب ــد، ملّ ــد ش ــراز خواه ــت رساف ــد؛ ملّ ــزار کنی ــوب برگ را خ

انتخابــاِت خــوب پیــش خواهــد رفــت و دشــمن هــم بــه توفیــق 

الهــی هیــچ غلطــی منیتوانــد بکنــد.

ُمّر قانون باید عمل بشود


