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مشکل غیر قابل ح ّلی نداریم ...

ضعفهــای زیــادی وجــود داشــته
کــه ایــن مربــوط بــه مدیر ّیتهــای مــا
اســت ،مربــوط بــه حرکــت عمومــی
نظــام اســامی نیســت .مــا هرجــا یــک
انقالبــی ف ّعــالِ ُپرتحــ ّرک
مدیر ّیــت
ِ
داشــتیم ،کار پیــش رفتــه اســت؛ هرجــا
مدیر ّیتهــای ضعیــف ،بیحــال ،ناامیــد،
غیرانقالبــی ،و بیتحــ ّرک داشــتیم؛
کارهــا یــا متو ّقــف مانــده اســت ،یــا
انحــراف پیــدا کــرده اســت .ایــن
مســئلهای اســت کــه وجــود دارد؛ یــک
اشــکالی و یــک ضعفــی اســت کــه
وجــود دارد؛ بایــد مدیرامنــان انشــاءالله
نرشیه قدح

صفحه 1

پُرانگیزهتــر باشــند ،کارآمدتــر باشــند،
تــاش بیشــری را انجــام بدهنــد ،و بــه
حــول و قــ ّوهی الهــی همینجــور هــم
خواهــد شــد .مــن بــه طــور قاطــع
عــرض میکنــم کــه اگــر مدیریّــت در
بخشــهای مختلــف کشــور ،متدیّــن
باشــد ،انقالبــی باشــد و کارآمــد باشــد،
هم ـهی مشــکالت کشــور حــل خواهــد
شــد؛ مــا مشــکل غیرقابــل حلّــی در
کشــور نداریــم.
ببینیــد ،مــا بـرای کشــورمان و بـرای
ملّتــان چــه میخواهیــم؟ مــا میخواهیــم
ملّــت و کشــور بــه کجــا برســد؟ مــا برای

مر قانون باید
ّ
عمل بشود
4
ملّــت ایــران امنیّــت ملّــی میخواهیــم،
عـ ّزت ملّــی میخواهیــم ،ســامت عمومــی
میخواهیــم ،رفــاه عمومــی میخواهیــم؛
پیرشفــت همهجانبــه میخواهیــم،
اســتقالل از قدرتهــای ســلطهگر جهانــی
میخواهیــم ،شــکوفایی اســتعدادها
میخواهیــم ،رهــا شــدن و نجــات یافــن از
آســیبهای اجتامعــی -مثــل اعتیــاد و
فســاد و امثــال اینهــا -میخواهیــم؛ اینهــا را
ب ـرای کشــور میخواهیــم؛ اینهــا چیزهایــی
اســت کــه مــا در زمینــهی مســائل
مــا ّدی ب ـرای کشــورمان دنبــال میکنیــم و
میخواهیــم .آنوقتــی ملّــت بــه آســایش
خواهــد رســید کــه ایــن مــواد بـرای او در
داخــل کشــور تأمیــن بشــود.
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صفحه 3

سوراخ دعا را گم نکنند!

قاچــاق کاالهــا بســیار مهــم اســت .گفتــه میشــود  ۱۵میلیــارد
دالر رصف قاچــاق میشــود؛ ایــن عــدد ،ح ّداقلّــی اســت کــه امــروز
گفتــه میشــود؛ ایــن خیلــی رقــم باالیــی اســت؛ تــا  ۲۰میلیــارد و
 ۲۵میلیــارد هــم گفتــه میشــود! اینهــا رضبـهی بــه اقتصــاد کشــور
اسـت؛ جلــوی قاچــاق بایــد گرفتــه بشــود .الب ّتــه آن کســانی کــه
مســئول مبــارزهی بــا قاچاقنــد ،ســوراخ دعــا را گــم نکننــد! مــا
میگوییــم برویــد بــا باندهــای قاچــاق مبــارزه کنیــد .مــن میگویم
از مبــادی رســمی کشــور کــه جنــس قاچــاق وارد میشــود ،آن
کســی کــه مأمــور ایــن کار اســت ،خیانــت منیکنــد[ ،بلکــه]
کوتاهــی میشــود ،خیانــت نیســت .بــه بنــده گـزارش دادنــد کــه
از فــان بنــدر -یــک بنــدر مشـ ّخصی -در روز مثـاً ســه هـزار تــا
پنــج هــزار کانتیــر وارد کشــور میشــود .از مجمــوع ایــن ســه
ه ـزار یــا پنــج ه ـزار ،فقــط  ۱۵۰کانتیــر بازدیــد میشــود! خــب
چـرا؟ بق ّیــه بازدیــد منیشــود و میآیــد؛ وقتــی داخــل انبــار رفـت،
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
آزاد همینجــور؛ بایــد جلــوی اینهــا گرفتــه بشــود؛ و میتوانیــم.
مــن بــه رئیسجمهــور محــرم همیــن را گفتــم و تذکّــر دادم کــه
آن کســانی کــه صاحبنظــر و مطّلعنــد ،گفتنــد کــه مــا میتوانیــم
وســایلی بیاوریــم کــه همیــن کانتیــر را بــدون اینکــه احتیــاج بــه
توقّــف داشــته باشــد ،در حــال عبــور بازدیــد کنــد؛ خــب ایــن
ابـزار 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
ایــن اســت ،نــه چیزهــای جزئــی؛ اینکــه برونــد در بــازار رضــای
مشــهد رساغ فــان فروشــنده ی انگشــر نقــره کــه «تــو قاچــاق
دم مــرز ،مث ـاً فــرض کنیــد [برونــد رساغ] فــان
وارد کــردی» یــا ِ
خانــواده را کــه بــا یــک مختــر جنــس کوچکــی کــه از اینطــرف
مــرز بــه آنطــرف [میــرد] ،زندگـیاش دارد میگــذرد ،مســئله اینهــا
نیســت؛ مســئله ،آن حرکــت عظیــم قاچــاق اســت.
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ُم ّر قانون باید عمل بشود

آنچــه در مــورد انتخابــات مــن عــرض میکنــم ایــن اســت کــه
در امــر انتخابــات ُم ـ ّر قانــون بایــد عمــل بشــود؛ ُم ـ ّر قانــون بایــد
عمــل بشــود .نتیج ـهی انتخابــات ملّــت هرچــه شــد ،ایــن معتــر
اســت ،ایــن قانــون اســت .بنــده در انتخاباتهــا دخالــت منیکنــم؛
هیچوقــت بــه مــردم نگفتــهام و منیگویــم ایــن کــس را انتخــاب
کنیــد ،آن کــس را انتخــاب نکنیــد .فقــط یــک جــا بنــده دخالــت
میکنــم و آن جایــی اســت کــه کســانی بخواهنــد در مقابــل رأی
مــردم و انتخــاب مــردم بِایســتند و بــا مزاحمــت در مقابــل رأی
مــردم ،رأی مــردم را بشــکنند .هرکــس بخواهــد بــا نتیج ـهی آراء
ملّــت دربیفتــد ،بنــده در مقابلــش میایســتم .در ســالهای گذشــته
و انتخاباتهــای گذشــته هــم همینجــور بــوده؛ در ســال  ۷۶در ســال
 ۸۴در ســال  ۸۸در ســال ۹۲؛ بعضــی مقابــل چشــم مــردم بــوده
و مــردم مطّلــع شــدهاند؛ بعضــی را هــم مــردم مطّلــع نشــدهاند
ا ّمــا ایــن حقیــر در جریــان قـرار گرفتـهام .در همـهی ایــن ســالهایی
کــه شــمردم ،کســانی بودنــد کــه میخواســتند در مقابــل انتخابــات
بِایســتند؛ کــه در ســال  ۸۸آشــکار شــد و آمدنــد در میــدان
اردوکشــی کردنــد ،و در آن ســالهای دیگــر جــور دیگــری [بــود].
در همـهی ایــن ســالها بنــده ایســتادم و گفتــم نتیجـهی انتخابــات
مــردم هرچــه هســت بایــد تح ّقــق پیــدا کنــد؛ ایــن آنجایــی اســت
کــه مــن در امــر انتخابــات دخالــت میکنــم و در مقابــل مخالفیــن
و معارضیــن انتخابــات میایســتم؛ ا ّمــا در بقیّـهی امــور دیگــر نــه،
بایــد ُم ـ ّر قانــون عمــل بشــود؛ مــردم تشــخیص بدهنــد و حرکــت
کننــد.
و مــن پیشبینــی ام ایــن اســت کــه بــه توفیــق الهــی انتخابات ما
انتخابــات پُرشــوری خواهــد بــود ،انتخابــات فراگیــری خواهــد بــود.
امیدواریــم انشــاءالله نتیج ـهی انتخابــات هــم -چــه در شــوراها،
چــه در مــورد ریاســت جمهــوری -چیــزی باشــد کــه موجــب رضــای
الهــی و ســعادت ملّــت ایــران باشــد .و مــن میگویــم انتخابــات
را خــوب برگــزار کنیــد؛ ملّــت رسافــراز خواهــد شــد ،ملّــت بــا
انتخابـ ِ
ـات خــوب پیــش خواهــد رفــت و دشــمن هــم بــه توفیــق
الهــی هیــچ غلطــی منیتوانــد بکنــد.

