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رهبرانقالبدرنخستینروزسالجدید

چگونگیمواجههدرجنگاقتصادیبادشمن رامطرحکردند

مربع راهبردی98
گ هشت سالهی ما با ارتش بعثی اگرچه ظاهرا ناخوشایند و
جن 
ناگوار بود امــا «دوران دفاع مقدس برای ملــت ما ظرفیت و
موقعیتی بود که این ملت بتواند اعماق جوهرهی خودش را در ابعاد مختلف
نشــان دهد و نشــان داد 84/6/31 ».در دفاع مقدس ،بسیجیان خمینی یاد
گرفتندکهفراترازامکاناتکارکنندو"محدودیتها"راتبدیلبهعامل"ابتکار"
و "پیشرفت" کنند .برای مثال ،یکی از فرماندهان ســابق قرارگاه سازندگی
خاتماالنبیاء دربارهی چگونگی شــکلگیری واحد مهندسی جنگ چنین
میگوید:
"مهندسی جنگ در دفاع مقدس از شکست حصر آبادان ،آن هم فقط با یک
دستگاهلودرشکلگرفتورفتهرفتهدرطولیکیدوسالبعدبهیکسامانهی
مناسب در جهت رفع نیاز این دسته از دفاع تبدیل شد .در پایان دفاع مقدس
یک لودری که مهندســی در زمان حصر آبادان داشــت ،به  ۵-۴هزار لودر و
بولدوزر تبدیل شده بود و اینها با شرایط آن زمان که ما از یک طرف در تحریم
و محاصره بودیم و از طرف دیگر با کارشــکنیهای دولت {بنیصدر} روبهرو
بودیم ،یک معجزه بود .وقتی که مهندسی آرامآرام شکل گرفت و تخصصیتر
شد و توانست ابزارآالت مورد نیاز خود را تأمین کند ،دیگر مانند روزهای اول
تشکیل خود نبود ،بلکه به عنصری اثرگذار و تأمینکننده بدل شده بود .ما از
نظرجنگافزاروامکاناتدفاعیشباهتیبهدشمننداشتیمبهطوریکهحتی

طالیهدارانجبههیحق

سیمخارداروموتورقایقراهمدردنیابهمانمیفروختند.اینضعفجنگافزار
و مهمات باید یکجوری برطرف می شد .برای همین تمام ابتکارات و تدابیر
فرماندهان ســپاه هم بر این بود که از تمام عناصر جنگی برای پوشاندن این
ضعفهااستفادهشود".
چهار محور اصلی در جنگ اقتصادی
جنگ امروز ما اما جنگ اقتصادی اســت و اگر تا پیش از این ،بودند کسانی که
ماهیت "جنگ اقتصادی" دشمن را باور نداشــتند ،این روزها ،دشمن آنقدر
شفاف و مستقیم عمل کرده اســت که دیگر «همه قبول دارند که دشمن در
حال جنگ اقتصادی با ما است؛ این را همه م یدانند .البتّه این را که دشمن در
حال جنگ با ما است ،همیشه ما تکرار میکردیم ،میگفتیم[ ،ا ّما] بعضی باور
نمیکردند؛امروزهمهباورکردهاند؛همهیمسئولینفهمیدهاندوقبولکردهاند
که دشمن در حال جنگ با ما است 98/1/1 ».از این زاویه ،بیانات اول فروردین
ماه رهبر انقالب را میتوان راهبرد مواجهه در جنگ اقتصادی با دشمن دانست.
مبتنیبراینبیانات،اینراهبرد،برچهاراصلاساسیاستواراست:
 -1ابتکار به جای انفعال
جملهایازسردارشهیدتهرانیمقدممنقولاستکه"فقطانسانهایضعیف
به اندازهی امکاناتشان کار میکنند" ،پربیراه نیست اگر بگوییم جملهی این
سردار شهید ،در تمام سالهای جنگ ،سرلوحهی اقدامات نیروهای ایران بود
|

ت
اش
عنگ
طال
ا

بیانات و توصیههای جدید رهبر انقالب
درباره ارتباط با اروپا

از کمک و همراهی غربیها چشم بپوشیم

و از دل همین طرز نگاه بوده و هست که امروزه «موشکهای نقطهزن» ایران،
شــهرت جهانی پیدا کرده و به یک عامل مهم «بازدارندگی» دشمن از توهم
حملهبه ایران شده است .در مقابل ایننگاه،نگاه منفعالنهی افرادی قرار داشت
که تصور میکردند با حملهی صدام ،همهچیز تمام شده و نظام و کشور سقوط
خواهد کرد .برای همین ،چاره را در اتخــاذ راهبردهای تخیلی چون "زمین
میدهیم و زمان میخریم" میدیدند و نتیجه آن شد که در سال اول جنگ،
دشمن تا خرمشهر هم به پیش آمد .نگاه منفعالنه و تهدیدمحور ،صرفا نقاط
ضغف و آسیبپذیر را میبیند بدون آنکه به نقطهقوتها و فرصتها توجهی
داشته باشد .اما افرادی چون تهرانی مقدم از دل همین محدودیتها توانستند
پایههایخودکفاییموشکیایرانرارقمبزنند.
ســال  98نیز از نظر رهبر انقالب ســال فرصتهاست به شــرط آنکه در
نقطهضعفهایی چون "تحریم" و "ســوءمدیریت" درجا نزنیم و به آنها به
چشم فرصت بنگریم .مثال «تحریم میتواند فرصت باشد؛ چرا؟ زیرا تجربه
نشان داده اســت ...فشــا ِر کاهش درآمد منابع طبیعی ،این ُحسن بزرگ
را نهفقط برای ما[ ،بلکه] برای همهی کشــورهای مشابه ما دارد که آنها را
از وابستگی به این منبع طبیعی ،از این تک محصولی بودن ،از این اقتصاد
نفتی...نجاتخواهدداد98/1/1».
 -2اعتماد نکردن به غربیها
تجربهیمذاکراتچندسالاخیرماباکشورهایغربینشاندادکهبههیچوجه
نمیتوان به قول و قرار آنها اعتماد کرد .آنها بهوضوح نشان دادهاند که بر عهد
خود پایبند نیستند و به راحتی آن را زیر پا میگذارند .حتی سه کشور اروپایی
هم که بعد از خروج یکجانبهی آمریکا از برجــام ،در ظاهر همراهی با ایران
کردهاند ،در باطن ،راهبردهای خود را همســو با سیاســتهای آمریکا کرده
و از آن پیروی کردهاند .این البته ،اولین تجربهی ما از تعامل با غرب نیســت،
«از اواســط قاجار ،اروپاییها به ما ضربه زدند .در جنگهــای ایران و روس،
انگلیسها به ایران خیانت کردند؛ به عنوان واســطه وارد میدان شدند ،ا ّما از
قضیهی امیرکبیر و رفتاری
قضیهی امتیاز تنباکو ،در ّ
پشــت خنجر زدند .در ّ
که با امیرکبیر کردند؛ فشــارهای انگلیسها و ســفارتخانههای اروپایی در
تهران بود که پادشــاه ابله قاجار را وادار کرد خون امیرکبیر را بریزد و او را که
میتوانست ایران را متح ّول کند ،کنار بگذارد[ .همچنین] رفتار اروپاییها در
روی کار آوردن حکومت دیکتاتوری رضاخان ،رفتار اروپاییها و آمریکاییها
مصدق ،رفتــار آنها در قضایــای گوناگون اقتصادی
در ســاقط کردن دولت ّ
قضیهی جنگ تحمیلی و بعد هم رفتار
امنیتی ما و رفتار آنها در ّ
و سیاسی و ّ
قضیهی تحریم؛ اینها را ما نباید از یاد ببریم .غربیها با ما همیشه همین
آنها در ّ
جور رفتار کردهاند؛ نمیتوانیم به آنها هیچ امیدی داشــته باشیم .در همین
قضیهی برجــام ،وظیفهی اروپاییها چــه بود؟ خب یک
قضیهی اخیر ،در ّ
ّ
قرارداد هفتجانبهای بسته شده بود  -شش کشــور و ایران این طرف؛ هفت
کشور -یک طرف که آمریکا اســت خارج شد؛ وظیفهی طرفهای دیگر چه
بود؟ وظیفهی اروپاییها این بود که میایستادند در مقابل آمریکا ،میگفتند
ما به تع ّهد خودمــان پایبندیم؛ تع ّهد آنها این بود کــه تحریمها به طور کلّی
برداشتهبشود؛بایدمحکممیایستادند[،ا ّما]بابهانههایمختلفن َایستادند».
 98/1/1بنابراین عقالنیت سیاســی حکم میکند که چنین افرادی غیرقابل
اعتمادند و برای حل مشالت کشور ،نمیتوان معطل آنها باقی ماند3 .

این شماره تقدیم میشود به روح پرفتوح شهید جعفر حیدریان*

آن روزی که شهید حیدریان از شهر قم با یک عدهی معدودی بلند شد رفت کردستان و در مقابل دشمن جنگیدند ،آن روز ملت ایران در غربت کامل بود؛ در مقابل ما همهی
اردوگاه غرب ایستاده بود؛ همهی امکانات جهانی علیه ما مجهز شده بود .چند تا جوان از قم ،چند تا جوان از فالن شــهر دیگر ،از سراسر روستاها ،از سراسر شهرها ،اعتقاد به
معاملهی با خدا را در عمل نشان دادند ...اینها طالیهداران این جبههی حق شدند؛ رفتند باور به شهادت را ،باور به معاملهی با خدا را در میدان عمل نشان دادند89/7/28 .
*شهیدجعفرحیدریان؛ازفرماندهانسپاهقمبودکهدرمحورتپهچشمهدرعملیاتفتحالمبینبهشهادترسید.

تاریخ شهادت61/1/2 :

شهادت:عملیاتفتحالمبین
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مزار :آرامگاه شیخان قم
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اخبار

رهربی

دستورات ویژه رهبر انقالب برای
کمکرسانی به مناطق سیلزده

بیانات و توصیههای جدید رهبر انقالب درباره ارتباط با اروپا

از کمک و همراهی غربیها چشم بپوشیم
رهبر انقالب در نخستین روز از سال نو و در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی به ترسیم یک چهارضلعی راهبردی به عنوان خطمشی

کلی سال  98پرداختند .یکی از اضالع این چهارضلعی ،راهبرد مواجهه با غرب و بهویژه اروپا بود .رهبر انقالب با بیان اینکه «نباید چشممان

به غربیها باشد» ،منطق قدرت و سیاست در غرب را «ظالم»« ،زورگو»« ،بیمنطق» و «زیادهخواه» دانستند و با اشاره به سابقهی فریبکاری
اروپاییها در تعامالت خود با کشورمان از اواســط قاجار« ،ارتباط منهای اعتماد» را به عنوان راهبرد اصلی در مواجه با غربیها مطرح کردند.
خط حزباهلل در اطالعنگاشت زیر فرازهای مربوط به این محور سخنرانی نوروزی رهبر انقالب را مورد بررسی قرار داده است.

در پی حادثهی سیل ویرانگر در استانهای گلستان
و مازنــدران ،رهبر انقــاب در پیامی با ابراز تأســف
عمیق از خسارات وارده ،بر کمکهای مردمی و ورود
دستگاههای عمومی به امداد مردم آسیب دیده تأکید
کرده و فرمودند« :حادثهی سیل ویرانگر در استانهای
گلستانومازندرانکهخسارتهایسنگینبهخانهها
و مزارع وارد ســاخته و لطمهی ســختی به شهرها و
روستاها بویژه آققال وارد ساخته است موجب تأسف
و تأثر عمیق اینجانب شد .کمکهای مردمی و ورود
دســتگاههای عمومی به عرصهی امــداد و جبران
خسارتهاوظیفهیمهمیاستکهمیتواندگوشهای
از آالم آن مردم عزیز را برطرف کند».
همچیندرپیحادثهویرانگرسیلشیراز،رهبرانقالب
در پیامی به اما م جمعهی شــیراز ،ضمن تسلیت به
مردم داغدار ،ســرعت و جدیت در امر امدادرسانی به
حادثهدیدگان را خواستار شده و فرمودند « :مقتضی
اســت جنابعالی ضمن ابالغ سالم و تسلیت اینجانب
به خانوادههای مصیبتدیــده و نیز به مجروحان این
حادثه ،در تالش برای غمگساری و جبران مصیبتها
وخسارتوکمکبهمردم،بامسئولیندولتیهمکاری
و همگان را توصیه بهسرعت و جدیت در انجا م وظیفه
نمائید».

مطالبه

رهربی

مجلس چند طرح در مقابل
خباثتهای آمریکا تصویب کرده؟
شــرارت و شــیطنت ،طبیعت قدرتهــای غربی
اســت ،آمریکا و اروپا هم ندارد؛ البتّه آمریکا شرورتر
است ،شرارت آمریکا به دالیل مختلف بیشتر است،
مخصوص این شــخصی هم که حاال در رأس دولت
آمریکا است ،نیست[ ،بلکه] سیاستشان این است.
به من گــزارش دادند که در همیــن قضایای اخیر،
کنگرهی آمریکا -این آمار جالبی است -در سالهای
 ۹۶و ۲۲۶،۹۷طرح و الیحه علیه جمهوری اسالمی،
ضدیّت و
طرح ّ
یا تصویب کرده ،یا ارائه کــرده! ِ ۲۲۶
خباثت علیه جمهوری اسالمی؛ شرارت است دیگر.
حاالالبتّهاینجامنیکگِلهایهمازمجلسخودمان
بکنم :مجلس شورای اسالمی خودمان چند طرح و
الیحه در مقابل خباثتهای آمریکا ارائه کردهاند یا
تصویب کردهاند؟ 98/1/1
2
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چشممان به غربیها نباشد
چشــممان به غربیهــا نباشــد ...من
میگویم بــرای اینکه مــا در خودمان،
بازدارندگــی اقتصادی را به
این قدرت
ِ
وجــود بیاوریم ،بهکلّی بایــد از کمک و
همراهی غربیها چشم بپوشــیم ،منتظر آنها نباید
ِ
باشــیم .برای خاطر اینکه غربیها نشــان دادند که
نمیتوان از آنها انتظار کمک داشــت؛ انتظار توطئه
میشود داشت ،انتظار خیانت میشود داشت ،انتظار
خنجرازپشتزدن میتوان داشت[ ،ا ّما] انتظار کمک
و صداقت و همراهی نمیشود داشــت .آنجایی که
شما میبینید غربیها به یک دولتی ،به یک کشوری
کمک میکنند ،در حقیقت برای خودشــان دارند
کار فراهــم میکنند .بله ،غربیها بــه رژیم طاغوت
کمک میکردنــد ا ّما این در واقع کمــک به او نبود،
کمک به فروش سالح خودشان بود ،کمک به تسلّط
بیقیدوشرطشان بر نفت کشور بود ،کمک به وجود
 ۶۰هزار نیروی مستشار نظامی در کشور بود.

2

اروپا سابقه سه قرن استعمار را دارد
این مخصوص ما هم نیســت ،این جور نیســت که ما
ی
بگوییم غربیها [فقط] با جمهوری اسالمی اینجور 
هستند یا بگوییم با ایران اینجور هستند؛ نه ،با همهی
کشورهایی که زورشــان به آنها برسد ،رفتار کشورهای
غربی این اســت؛ ببینید ،ســه قرن پدیدهی استعمار
جمعیت
استعمار کشورهای ضعیف -صدها میلیونّ
را فشرده و پدرشــان را درآورده و زیر فشــار قرار داده؛
اروپاییها -آن روز ،آمریکایی در بین نبود -در آسیا ،در
آفریقا ،در آمریکای التین ،کشورها را استعمار کردند و
مکیدند ،منابع آنها را به ســود خودشان خالی کردند و
بردند و آنها را از پیشرفت علمی و عملی و ف ّناوری مانع
شدند و عقب انداختند.

3

سابقه سیاه رفتار غربیها با ایران
در مورد ایران ،از اواســط قاجار ،اروپاییها به ما ضربه زدند .در جنگهای ایران و روس ،انگلیسها
قضیهی
به ایران خیانت کردند؛ به عنوان واســطه وارد میدان شدند ،ا ّما از پشــت خنجر زدند .در ّ
قضیهی امیرکبیر و رفتاری که با امیرکبیر کردند؛ فشــارهای انگلیسها و ســفارتخانههای اروپایی
امتیاز تنباکو ،در ّ
در تهران بود که پادشــاه ابله قاجار را وادار کرد خون امیرکبیر را بریزد و او را که میتوانست ایران را متح ّول کند ،کنار
بگذارد[ .همچنین] رفتار اروپاییها در روی کار آوردن حکومت دیکتاتوری رضاخان ،رفتار اروپاییها و آمریکاییها در
قضیهی جنگ
ساقط کردن دولت ّ
امنیتی ما و رفتار آنها در ّ
مصدق ،رفتار آنها در قضایای گوناگون اقتصادی و سیاسی و ّ
قضیهی تحریم؛ اینها را ما نباید از یاد ببریم.
تحمیلی و بعد هم رفتار آنها در ّ
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اروپا عمال از برجام خارج شده است
قضیهی
قضیــهی اخیــر ،در ّ
در همیــن ّ
برجام ،وظیفهی اروپاییها چه بــود؟ خب یک قرارداد
هفتجانبهای بسته شــده بود -شش کشور و ایران این
طرف؛ هفت کشــور -یک طرف که آمریکا است خارج
شــد؛ وظیفهی طرفهــای دیگر چه بــود؟ وظیفهی
اروپاییها ایــن بود که میایســتادند در مقابل آمریکا،
میگفتند ما به تع ّهد خودمان پایبندیم؛ تع ّهد آنها این
بود که تحریمها به طور کلّی برداشته بشود؛ باید محکم
میایستادند[ ،ا ّما] با بهانههای مختلف ن َایستادند .عالوه
بر اینکه در مقابل آمریکا ن َایســتادند ،خودشان هم در
عین اینکه مدام به ما تأکید کردند و میکنند که «نبادا
از برجام خارج بشــوید» ،عم ً
ال از برجام خارج شدهاند؛
یعنی حتّی تحریمهای جدیــدی را علیه ایران به وجود
آوردهاند.

چهار خاصیت سیاست و سیاستمداران غربی
اعم
سیاســت و قدرت در غرب ،در دولتهــای غربی ّ
از آمریکا و اروپا ،هم ظالم اســت ،هم زورگو اســت ،هم
بیمنطق است ،هم زیادهخواه است .اینها هیچ منطقی
سرشان نمیشود؛ با منطق واقعاً [بیگانهاند] .در باطن،
سیاســتمداران غربی آدمهایی هســتند بــه معنای
تعجب نکنید؛ بله ،کت و شــلوار
ِ
واقعی کلمه وحشــیّ .
میپوشــند ،کراوات میبندند ،ادکلــن میزنند ،کیف
سامســونت دستشــان میگیرند ،ا ّما وحشیاند؛ عم ً
ال
کارهای وحشیها [را میکنند] .شما مالحظه کنید در
قضیهی اخیر نیوزیلند و کشتار مسلمانان ،خب
همین ّ
در دو مسجد یک نفری وارد میشود ،دهها نفر را به رگبار
میبندد ،بیــش از پنجاه نف ِر آنها را به قتل میرســاند،
شــهید میکند؛ خب این اســمش تروریسم نیست؟
اروپاییها ،نه سیاستمدارانشان ،نه مطبوعاتشان حاضر
نشــدند نام حرکت تروریســتی روی این کار بگذارند؛
گفتند حرکت مسلّحانه! ...بنابراین ،شرارت و شیطنت،
طبیعت قدرتهای غربی اســت ،آمریکا و اروپا هم ندارد؛
البتّه آمریکا شرورتر است ،شرارت
آمریکا به دالیل مختلف بیشــتر
است ،مخصوص این شخصی هم
که حــاال در رأس دولــت آمریکا
است ،نیست.

6

«کانال مالی» شوخی تلخی است
این کانال مالیای هم که اخیرا ً مدام گفته میشود یک
کانال مالی درست کردهاند ،این به شوخی شبیهتر است؛
البتّه شوخی تلخی اســت .این هیچ معنیای ندارد؛ آن
چیزی که وظیفهی آنها اســت با آنچه آنها دارند مطرح
میکنند زمین تا آســمان فرق
میکنــد .در آخرین مســئلهی
بینالمللی ما ،باز اروپاییها مثل
گذشته از پشت خنجر زدند ،به ما
خیانتکردند.

5
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ارتباط آری؛ اعتماد خیر!
ایــن حرفهایی کــه من
میزنم بــه هیچوجه بــه معنای قطــع رابطهی با
کشورهای غربی نیســت؛ ارتباط مانعی ندارد .بنده
در دولتهای مختلف ،در طول این سالها همیشه
دولتها را به ایجاد رابطه با کشورهای مختلف تشویق
روی اشکال دارد،
کردهام ...ارتباط اشکال ندارد ،دنباله َ
اعتماد اشکال دارد؛ من میگویم اعتماد نکنید .شاید
بسیاری یا الاقل بعضی از مشــکالت ما ناشی از این
است که به غربیها اعتماد شد؛ در مذاکرات گوناگون،
در قراردادهــای گوناگــون ،در تصمیمگیریهای
سیاســی گوناگون ،به غربیها اعتماد شــد .ارتباط
مانعی نــدارد ،ارتباط پیدا کنید ،منتهــا طرفتان را
بشناسید؛ با لبخند آنها ،با ترفند آنها ،با سخن دروغ
آنها ،راه را اشتباه نکنید ،عوضی نروید؛ حرف من این
است؛ ارتباط هیچ مانعی ندارد.

هفته
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نقطهی رهایی و راهحل چشــم بســتن به بیــرون ،نگاه به
ظرفیتهای بیانتهای درون کشور اســت .مردم ایران نشان
دادهاند که هرگاه از آنها کمک خواسته و وارد میدان شدهاند،
توانستهاند بزرگترین مشکالت را حل کنند .یک قلم آن که
این روزها شاهد آن هستیم ،ورود نیروهای مردمی برای کمک
به سیلزدگان و آســیبدیدگان آققال و شیراز است .چنین
سیلی با این مقیاس اگر در بسیاری از کشورها اتفاق میافتاد
بهمراتب میتوانســت مخربتر از وضع کنونی باشــد ،اما با
ورود نیروهای امدادی و مردمی و گروههای جهادی ،از حجم
آسیبهابهطرزقابلتوجهیکاستهشد.دراقتصادهممیتوان
با به فعلیت رساندن ظرفیتهای کشور ،بسیاری از مشکالت
ظرفیتهای
را برطرف کرد« .کارشناسهای ما معتقدند که ّ
ظرفیتهای بســیار آماده و
کشور برای شــکوفایی اقتصادّ ،
ظرفیت نیروی انسانی
مستعد و کاملی است .ما کمبود نداریمّ .
ظرفیتهایطبیعیمابسیارخوباست،
مابسیارخوباستّ ،
بیانیهیگام
در
من
که
است
خوب
بسیار
ظرفیتجغرافیاییما
ّ
ّ
ظرفیتها
ظرفیتهاراتشریحکردمکهاین ّ
د ّوممقداریازاین ّ
ظرفیتها هســت ،پول هــم وجود دارد
وجود دارد؛ بنابراین ّ
در کشــور .این نقدینگیای که مرتّب گله میکنند و شِکوه
میکنند که نقدینگی زیاد شده -و درست هم هست و البتّه
توجه قرار نگیرد ضربه خواهد زد -اگر یک
نقدینگی اگر مورد ّ
مدیریّت خوبی انجام بگیرد و همین نقدینگی تبدیل بشود به
سرمایهگذاری،کشورراشکوفاخواهدکرد،اقتصادراباالخواهد
ظرفیتکام ًالدرکشوروجوددارد 98/1/1».دراین
برد.بنابراین ّ
بین،توجهبهمشکالتتولید،وحلکردنموانعآن،آنچنانکه
شعار امسال نیز بر محور آن قرار گرفته است ،اولویت اساسی
دارد.
 -4آمادگی جوانها برای قبول مسئولیتها
اگر محور اساســی بیانیهی گام دوم انقالب ،و خطاب اصلی
رهبر انقالب در آن بیانیه ،جوانان بودنــد ،حاال رهبر انقالب
در اولین روز از اولین ســال گام دوم ،با صراحت بیشــتری از
جوانان میخواهند که خود را برای پذیرش مسئولیتها آماده
مسئولیتهای دشوا ِر
کنند« .جوانها باید شانهشان را زیر بار
ّ
کوچک و بزرگ بدهند؛ عالج مشکالت کشور این است .ما در
گام د ّوم انقالب بایستی حرکت کشور را بر دوش جوانها قرار
بدهیم همچنان که در گام ا ّول در دورهی انقالب هم هدایت
را امام میکرد ا ّما حرکت را و موتور پیشرفت را جوانان روشن
میکردند،حرکتراآنهابهوجودمیآوردند.امروزتالششماو
سعیشماایناستکهاستقاللکشورراوع ّزتکشورراتأمین
کنید 98/1/1 ».کنشهای رهبر انقالب در یکی دو سال اخیر
نیز مؤید توجه ویژهی ایشان برای ورود جوانترها به حوزهی
مسئولیتها است بهطوری که تقریبا تمامی انتصابهای دو
سالاخیرایشان،بااینرویکردانجامشدهاست.
با این چهار محور نه تنها میتوان از مشــکالت و چالشهای
کنونی عبور کرد بلکه میتوان پایههای حرکت و پیشــرفت
کشور در سالهای آتی را نیز پیریزی کرد .در جنگ اقتصادی
هم مانند جنگ نظامی میتوان پیروز و سربلند شد به شرط
جدی
آنکه «داشتههای خودمان را بایستی بشناسیم و آنها را ّ
بگیریم...ثانیاً،آفتهارابشناسیم،فسادهارابشناسیم،راههای
جدی
رخنهی دشــمن را بشناســیم و در مقابل آنها به طور ّ
ایستادگیکنیم98/1/1».
سالچهارم،شماره |۱۷۸هفته دومفروردین۹۸
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نـشـــریه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

پیامک:

مملکت شــما اآلن یک حالی دارد که اگر دیر
بجنبیم از بین رفتیم تا آخر .همه باید یکصدا
باشیم .برای مســائلی که برای خودمان طرح

روز

بعضیازگویندگانیانویسندگانیاصاحبنظران
یا اظهارنظرکنندگان دربارهی ســال  ۹۸اظهار
نظر کردهاند که این سال ،ســال تهدیدها است.
بنده مطلقاً این را قبول ندارم؛ من معتقدم سال
 ۱۳۹۸به توفیق الهی سال فرصتها است؛ سال
امکانات و سال گشایش .شکل عمدهی کشور ما
فع ً
ال مشکل اقتصادی است و مسئلهی معیشت
قشرهای ضعیف؛ بخشــی از این مشکل مربوط
است به تحریم قدرتهای غربی یعنی آمریکا و
اروپا؛ بخشی هم مربوط میشود به نقایص درونی
خودما،بهضعفهایمدیریّتیخودما.همتحریم
میتواند فرصت باشد -که توضیح میدهم -و هم
مشاهدهی این ضعفها و نقصها میتواند برای ما
تجربههای گرانبهایی برای آینده و برای مدیریّت
سالهای بعد کشور به وجود بیاورد؛ هر دوی اینها
میتواند فرصت باشد98/1/1 .

است ،هر چه هم مســئله بزرگ باشد ،امروز
نباید ما تشنج ایجاد کنیم برای آن ...اآلن در
رأس همهی مسائل اسالم این قضیه مواجهه
با آمریکاســت .اگر بخواهید قدرتها را جدا
کنیم از هم ،قوا از هم منفصل بشود ،کشیده
بشود از این طرف و از آن طرف ،اینها همهاش

به نفع آمریکا تمام میشــود ...بدانید شما با
یک قدرتی مواجه هستید که اگر یک غفلت
بشود مملکتتان از بین میرود .غفلت نباید
بکنید .غفلت نکردن به این است که همه قوا،
هر چه فریاد دارید سر [امریکا] بکشید .هر چه
تظاهر دارید بر ضد آن بکنید58/9/4 .

.1

مشکل اساسی کشــور ،همچنان مشکل اقتصادی اســت؛ بخصوص در این ماههای اخیر ،مشکالت
معیشتیمردمزیادشد.

-2

جدی کشور و اولویّت کشور
آنچه من عرض میکنم ،این است که مسئلهی فوری کشور و مسئلهی ّ
فع ً
المسئلهی«اقتصاد»است.درمسئلهیاقتصادمسائلیکهداریمزیاداست.

.3

آنچهمنمطالعهکردموازنظرکارشناسهااستفادهکردم،کلیداینهمه،عبارت
استاز«توسعهیتولیدملّی».

.4

میخواهم مســئلهی تولید را به عنوان محور
الیت قرار بدهم .تولید اگر چنانچه به راه بیفتد،
ف ّع ّ
هم میتواند مشکالت معیشــتی را حل کند ،هم
میتواند استغناء کشــور از بیگانگان و دشمنان را
تأمین کند ،هم میتواند مشکل اشتغال را برطرف کند،
هم حتّی میتواند مشــکل ارزش پول ملّی را تا
حدودزیادیبرطرفکند.

مقاومتی

.5

درجنگاقتصادیدشمنرا
شکستخواهیمدادامااینکافینیست

امروز همه قبول دارند که دشــمن در حال جنگ
اقتصادی با ما است؛ این را همه میدانند ...همهی
مســئولین فهمیدهاند و قبول کردهاند که دشمن
در حال جنگ با ما است .جنگ فقط توپ و تفنگ
امنیتی ،جنگ
نیســت؛ جنگ اقتصادی ،جنگ ّ
ّاطالعاتی ،جنگ سیاســی ،اینها هم جنگ است؛
گاهی خطرناکتــر از جنگ نظامی هم هســت.
دشمن در حال جنگ با ما است؛ خب بُروز و ظهور
این جنگ در امر مســائل اقتصادی اســت؛ این را
همه امروز قبول دارند .مــا البتّه در این جنگ باید
دشمن را شکست بدهیم و به توفیق الهی دشمن
را شکســت خواهیم داد ...ا ّما این کافی نیســت...
من میگویم ما باید عالوهی بر شکســت دشمن،
بازدارندگی ایجــاد کنیم؛ حرف من این اســت.
گاهی شما دشمن را شکست میدهید ا ّما دشمن
منتظر فرصتی میماند و یک ضربهی دیگری بعدا ً
وارد میکند؛ این فایدهای ندارد؛ ما باید به نقطهای
برسانیمخودمانراکهبازدارندهباشد؛یعنیدشمن
احساسکندکهازرخنهیاقتصادی،ازمعبرمسائل
اقتصادی نمیتواند به کشور عزیز ما ضربه وارد کند
وبهملّتفشاربیاورد؛بایدبهاینجابرسیم98/1/1 ..

ble.im/khattehezbollah

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

چرا رهبر انقالب ،سال  98را
سال «رونق تولید» نامگذاری کردند؟

سال  ،98سال فرصتها است

اقتصاد

10001028

رایانامهKhat@khamenei.ir:

هرچه فریاد دارید ،بر سر
آمریکابکشید

مسئله

ایتا:
بله:

eitaa.com/khattehezbollah

گپ:

Gap.im/KhatteHezbollah

لذاستکهمسئلهیتولیدبهنظرمنمسئلهی
محوری امسال است؛ لذا من شــعار را امسال این قرار
دادم« :رونق تولید» .باید همه تالش کنند تولید در کشور رونق پیدا
کند .از ا ّول سال تا آخر سال انشاءاهلل این معنا به صورت چشمگیری
درکشورمحسوسباشد.

بازخوانیتاریخی

مسئله مهمی که جالل آن را مطرح کرد
به نظر من ســهم جــال ]آلاحمد ،در
انقالب[ بســیار قابل مالحظــه و مهم
است .یک نهضت انقالبی از «فهمیدن»
و «شناختن» شروع میشود .روشنفکر
درست آن کسی اســت که در جامعهی
جاهلی ،آگاهیهــای الزم را بــه مردم
میدهد و آنان را به راهینو میکشــاند .و
اگر حرکتی در جامعه آغاز شده است؛ با
طرح آن آگاهیها ،بدان عمق میبخشد.
برای این کار ،الزم اســت روشنفکر اوالً
جامعهی خود را بشناســد و ناآگاهی او
را دقیقاً بداند .ثانیاً آن «راه نو» را درست

بفهمد و بدان اعتقادی راسخ داشته باشد،
ثالثاً خطر کند و از پیشــامدها نهراسد...
در دل حکومت غربزدهی پهلوی ،یک
روشنفکر ریشهدار در مسائل دینی ،یعنی
مرحوم جــال آلاحمد که عالــمزاده و
پسر یک روحانی و دارای ارتباطات دینی
است -با ما هم بیارتباط نبود ،به امام هم
اظهار ارادت و عالقه میکــرد در دوران
تبعید امام -آن روز در سال  ۴۲مسئلهی
غربزدگی را مطرح کرد .امروز مسئلهی
مهمی است؛ باید
غربزدگی مســئلهی ّ
فراموش نکنیم آن را98/1/1 .

حزبالله

ایناست

جوانهای دعای
کمیلخوان و نمازشبخوان

بهترین و پیشرفتهترین صنایع بزرگ ما که
دررقابتباکشورهایدرج هیکدنیادرصدر
فهرست قرار داریم ،به وسیلهی جوانهای
دعای کمیلخوان و نمازشــبخوان دارد
پیشرفت میکند؛ جوانهای متدیّن .ما در
بحثهای صنایع پیشرفتهی امروز دنیا ،در
نانو ،در هستهای ،در موشــکی ،در ف ّناوری
بقیهی فنون پیشرفتهی دنیا،
زیستی و در ّ
مقدم قرار داریم؛ عمدهی
امروز ما در صفوف ّ
کسانی که این کارها را میکنند ،جوانهای
متدیّن که ما از نزدیک با خیلی از اینها آشنا
هستیم،هستند98/1/1 .

