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متن حاضر، مجموعه پرسـش ها و پاسـخ هایی اسـت که اغلب 
روحانیـون در جلسـات سـخنرانی و برخـورد هـای چهـره به چهره، 
بـا آن مواجـه بـوده انـد. از آنجـا که بخـش زیادی از این سـؤاالت 
عمومیـت داشـته و بـه طـور مشـترک و مکـرر بیـان شـده، حقیر با 
همکاری جمعی از دوستان طلبه و فاضل حوزه علمیه قم سعی 

در پاسـخ دهـی بـه این سـؤاالت نمودیم.
از همـکاری همـه عزیـزان بـه خصـوص اسـاتید حوزه و دانشـگاه 
و نیـز طـالب جـوان انقالبـی کـه در تنظیـم و ارزیابـی پرسـش ها و 
پاسـخ ها یاری رسـانده اند، قدردانی می شـود. امیدواریم این 
خدمت ناچیز و کوچک، جبران کننده یک قطره از خون شهیدان 
و مدافعـان حریـم انقـالب بـوده و مـزد آن لبخنـد رضایـت مقـام 

عظمای والیت باشـد؛ ان شـاء اهلل.

هادی قطبی - حوزه علمیه قم
خرداد 1398 - رمضان المبارک 1440

پیشگفتار
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کــی بایــد مهــار  گرانــی، تــورم و...       علــل اینهمــه آشــفتگی اقتصــادی چیســت؟ 
شــود؟ چــرا کســی کاری نمــی کنــد؟

کارآمــد مســئوالن اســت. بخشــی  بخــش مهمــی از آشــفتگی اقتصــادی، مدیریــت نا
دیگــر مربــوط بــه نفــوذ و خیانــت بدخواهــان و غربــزده هاســت. یعنــی مــی خواهنــد 
کاری کننــد تــا صبــر مــردم تمــام شــود و بــا افزایــش نارضایتــی هــا، مردم را بــه خیابان 
کــه بــرای  گل آلــود ماهــی بگیرنــد. ایــن تنهــا راهــی اســت  هــا بکشــانند و از ایــن آب 
گرفتــه انــد. بخشــی  کارآمــد جلــوه دادن انقــاب اســامی در نظــر  ناامیــدی مــردم و نا
ــش  ــر بخ ــارت ب ــدم نظ کاال، ع ــاق ارز و  ــی، قاچ ــای بانک ــت ه ــول سیاس ــر، معل دیگ

خصوصــی اســت.
امــا وظیفــه دیگــران نســبت بــه بحــران اقتصــادی، همــان توصیــه و دســتور 
رهبــر معظــم انقــاب یعنــی »اقتصــاد مقاومتــی« اســت. یعنــی نــگاه بــه درون، رونــق 
تولیــد داخــل، اشــتغال، مصــرف کاالی ایرانــی و.... ایشــان فرمودند: »بــرای اصاح 
ــه مــردم اســت. )یعنــی( اقتصــادی  کرد؟یــک راه تکیــه ب ــد  کشــور چــه بای اقتصــاد 
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کشــور اســت. اســتعدادهای مــردم،  مقاومتــی. ...جوشــش حرکــت اقتصــادی از درون 
امــکان هــای مــردم، ســرمایه هــای مــردم«؛1 »مســئوالن اقتصــادی اقتصــاد مقاومتــی را 
جــدی بگیرنــد. تولیــد داخلــی، منــع واردان، جلوگیــری از قاچــاق؛ اینهــا آن اولــی هایش 
اســت...در زمینــه اشــتغال و در زمینــه تولیــد داخلــی و تولیــد ملــی فعالیــت هــا بایــد 

کنــد.«2  افزایــش پیــدا 
بنابراین به نظر می رسد برای گذر از این بحران باید:

یک:  از اسراف و تبذیر بپرهیزیم. 
دو: انصاف داشته و به یکدیگر رحم کنیم. از گرانفروشی و احتکار بپرهیزیم.

کاالی خارجــی خــودداری و بــه  ســه: بــه تولیــد ملــی اهمیــت بدهیــم و از مصــرف 
کمــک نکنیــم. رونــق بــازار خارجــی 

ــران،  ــه دیگ ــت ب ــم: خدم ــوش نکنی ــی را فرام ــای دین ــم و ارزش ه ــار: مفاهی چه
ایثــار، تحمــل و صبــوری و...

گــری  پنــچ: بــه جــای اعتــراض بیهــوده و یــا بــه خیابــان ریختــن، بــه مطالبــه 
بپردازیم. از نماینده و اســتاندار و فرماندار و ســایر مســئولین بخواهیم مشــکات را حل 
کننــد. نامــه و طومــار بدهیــم. تمــاس بگیریــم و پیامــک بزنیــم. تــا جایــی کــه خودشــان 

ْنُفِســِهم «.3
َ
ــُروا مــا ِبأ ــی ُیَغّیِ ــُر مــا ِبَقــْوٍم َحّتَ بــه فکــر حــل مشــکات بیفتنــد: »ِإّنَ اهَّلَل ال ُیَغّیِ

در  تغییــری  هیــچ   ،... و  ارز  و  ســکه  ســلطان  دســتگیری  وجــود  بــا  چــرا   
نشــد؟  ایجــاد  ســکه  و  دالر  قیمــت  خصــوص  بــه  جامعــه  اقتصــادی  وضعیــت 
بــه فرمــوده مقــام معظــم رهبــری علــت عمــده مشــکات اقتصــادی »مدیریــت 

.96/11/29 .  1

.96/7/26 .  2
3  . رعد/ 11.



سؤاالت پرتکرار مردم11

کــه موجــب آشــفتگی بــازار ســکه و ارز شــده اســت. بلــه،  نارســای مســئولین«1  اســت 
بیــت المــال بــه جــای خــود برگشــت، امــا تغییــری در وضعیــت معیشــتی و قیمــت هــا 
ایجــاد نشــد. بحــث واردات بــی رویــه، قاچــاق و نیــز تأمین بــازار دالالن اقتصــادی از 
کــه بــه اقــدام انقابــی و جهــادی دولــت و  جملــه عوامــل مهــم ایــن وضعیــت اســت 

قــوه قضاییــه نیــاز دارد. 

 وعــده هــای اقتصــادی انقــاب چــه شــد؟ مگــر امــام خمینــیe نفرمــوده 
بــود آب و بــرق و گاز مجانــی مــی شــود؟ 

کــه  مهمتریــن وعــده هــای انقــاب »اســتقال، آزادی جمهــوری اســامی« بــود 
محقــق هــم شــد؛ امــا شــعارهای دیگــر نیــز جــزو آرمــان هــای جمهــوری اســامی بوده 
کــه البتــه برخــی محقــق و برخــی دیگــر محقــق نشــده اند. متأســفانه عملکــرد دولت 
کــدام دچــار  هــا بــرای تحقــق قانــون و رســیدن بــه آرمــان هــا، متفــاوت بــوده و هــر 
مشــکاتی شــده انــد و نتوانســته انــد »عدالــت اجتماعــی« مــد نظــر امــام و رهبــری را 

تحقــق بخشــند. 
گاز مجانی شود: که آب و برق و  اما درباره سخن امام 

کــه از  1. چنیــن مطلبــی از اســاس صحــت نــدارد. یــک دروغ رســانه ای اســت 
طریــق شــبکه هــای ماهــواره ای بــر ســر زبــان هــا افتــاده اســت. 

انتظــام )ســخنگوی دولــت  امیــر  بــار توســط عبــاس  ایــن مطلــب اول   .2
ــازرگان( بیــان شــد. امــام در 11 اســفند  57، )یعنــی یــک مــاه بعــد از ورود امــام(،  ب
 hایــن ســخن را از قــول دولتــی هــا نقــل فرمودنــد؛ نــه در 12 بهمــن در بهشــت زهــرا

ــد.  ــب بدهن ــردم را فری ــد م ــه بخواهن ک

کشــور، همچنــان مشــکل اقتصــادی اســت. بــه خصــوص در ایــن  1  . بیانــات در پیــام نــوروزری 1398: »مشــکل اساســی 
ماههــای اخیــر، مشــکات معیشــتی مــردم زیــاد شــد. بخشــی از اینهــا مربــوط اســت بــه مدیریــت هــای نارســا در زمینــه مســائل 

کــه اینهــا حتمــا بایســتی جبــران بشــود«. اقتصــادی 



12 بخش اول: اقتصادی

کیــد امــام بــر روی اقشــار ضعیــف و محــروم جامعــه بــود، که البتــه تا مدتی  3. تأ
حــدود شــش مــاه نیــز اجــرا شــد و مصــرف آب و بــرق تا مقــدار معینی رایــگان بود.

4. مشــکات ناشــی از جنــگ، تحریــم هــای اقتصــادی، کاهــش فــروش نفــت 
و ... مانــع اجــرای ایــن سیاســت نســبت بــه اقشــار ضعیــف و محــروم جامعــه گردید.

کــم  5. هــدف از مجانــی شــدن آب و بــرق، رســیدگی بــه مســتضعفین و افــراد 
درآمــد بــود. بــه همیــن دلیــل در شــهرها و روســتاها اقدامــات فراوانی صــورت گرفت: 
مدرســه ســازی، بهداشــت، حمــام و جــاده، بــرق و آب بهداشــتی و... همــه هــم 

رایــگان بــود.
گذشــته از تمامــی ایــن مطالــب، از نظــر منطقــی هیــچ سیاســت مــدار   .6
کشــورش مجانــی  گاز و اتوبــوس را بــرای همــه مــردم  عاقلــی آب و بــرق و نفــت و 
کنــد؛ و بلکــه برعکــس، حضــرت امــام نســبت بــه انقــاب و ســختی هــای راه  نمــی 
آن بارهــا هشــدار و آمادگــی داده بودنــد. بــه عنــوان نمونــه فرمودنــد: »مــردم بایــد 
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تصمیــم خــود را بگیرنــد: یــا رفــاه و مصرفگرایــی و یــا تحمــل ســختی و اســتقال«.1 
یــا در جایــی دیگــر مــی فرماینــد: »بــه ملــت عزیــز و توده هــاى میلیونــی ایــران عــرض 
گرانــی  کارى و ســختی و  کــه هیــچ انقابــی بــدون شــهادت خواهــی و فــدا می کنــم 
و فشــارهاى مــادى موقــت تحقــق نیافتــه، و پــس از ایــن نیــز تحقــق پیــدا نخواهــد 

کــرد«.2
البتــه ایــن ســخنان بــه معنــای مخالفــت بــا رفــاه اقتصــادی و آســایش عمومی 
کــه  نیســت، امــا قطعــا برخــی ســختی هــا، هزینــه اســتقال و عــزت اســامی اســت 

آنهــم توســط مــردم بــا جــان و دل پذیرفتــه شــده اســت. 

گاز و  کشــور ماننــد نفــت و   بــا وجــود اینهمــه منابــع طبیعــی و ثــروت در 
ــورهای  ــد کش ــرا مانن ــم، چ ــی کنی ــم م ــادر ه ــی ص ــه حت ــن و ... ک ــس، آه ــادن م مع

عقــب مانــده هســتیم واینهمــه مشــکات مالــی داریــم؟ 
عقــب ماندگــی، معلــول دو عامــل اســت: یــک مدیریــت و عــدم تعهــد برخــی 

مســئوالن. دو: فرهنــگ غلــط تنبلــی و پرتوقعــی مــردم.
علیرغــم وجــود قانــون و برنامــه، مهمتریــن دلیــل وجــود مشــکات اقتصــادی 
گیــری افــراد متعهــد بــدون  کار  »ضعــف مدیریــت و نظــارت« اســت. یعنــی بــه 
کشــور زده اســت. ریشــه  ــا متخصــص بــدون تعهــد، آســیب بزرگــی بــه  تخصــص ی
کــه بــرای تربیــت  گــردد  ایــن امــر نیــز بــه آمــوزش و پــرورش و وزارت علــوم بــاز مــی 
کارآمــد از مدرســه تــا دانشــگاه برنامــه ریــزی نداشــته انــد. از طرفــی  افــراد مدیــر و 
کــه موجــب اختــال در  نقشــه و طراحــی دشــمن بــرای نفــوذ نیــز معضلــی اســت 
نظــام مدیریتــی و نیــز عامــل فشــار هــای اقتصــادی و عــدم ایجــاد رفــاه عمومــی و 

1  . صحیفه امام، ج 21، ص233.
2  . صحیفه امام، ج 18، ص346؛  پیام به ملت ایران در پنجمین سالگرد پیروزى انقاب.



14 بخش اول: اقتصادی

گــر مجریــان و مدیــران متعهــد و متخصــص توســط مردم  عدالــت اجتماعــی اســت. ا
ــود. ــل حــل خواهــد ب انتخــاب شــوند، بســیاری از مشــکات قاب

همچنیــن تکیــه و حوالــه مــا بــر ذخایــر طبیعــی ایــن ســرزمین، موجــب شــده 
کشــور اســتفاده نکننــد.  مــردم از تمــام فرصــت و نیــروی خــود بــرای آبــادی شــهر و 
کردنــد، فرزندشــان فقــر  حضــرت امیرالمؤمنیــنj فرمــود: »تنبلــی و ناتوانــی ازدواج 
کســب و  ــه جــزء آن در  ــد: »عبــادت ده جــزء اســت، ُن گوی شــد!«1 روایــت دیگــر مــی 
تــاش بــرای روزی حــال اســت«.2 امــا در فرهنــگ ایرانــی اینطــور نیســت و »کار 
نکــردن و حقــوق گرفتــن« زرنگــی محســوب می شــود. مــا از ارزش کار و تولید غفلت 
کار.  گیریــم نــه در مقابــل  کــرده ایــم. پــول و مــزد را در مقابــل وقــت مــی دهیــم و مــی 
کنــد؛  پرتوقعــی مــا موجــب شــده بنشــینیم و منتظــر باشــیم تــا دولــت بــرای مــا کاری 

کــه ایــن نــگاه بــا فرهنگــی دینــی و اســامی ســازگار نیســت. در حالــی 

جدول مقایسه میان ایران و ژاپن

کاری دولتــی  بنابــر آمــار مرکــز پژوهــش هــای مجلــس، متوســط ســاعت مفیــد 

ا اْزَدَوَجْت اْزَدَوَج اْلَکَسُل َو اْلَعْجُز َفُنِتَجا َبْیَنُهَما اْلَفْقر«. ْشَیاَء َلّمَ
َ ْ
1  . الکافی، ج 5، ص86: »ِإّنَ ال

ل «.
َ

ْجَزاٍء ِفی َطَلِب اْلَحا
َ
ْجَزاٍء ِتْسَعُة أ

َ
2  . مستدرك الوسائل، ج13، ص12: »اْلِعَباَدُة َعَشَرُة أ

جمعیتکشور
)تقریبی(

مساحت
)تقریبی(

ساعت 
مفید کاری

نفت
)تقریبی(

منابع طبیعی

1 میلیون و 648 80 میلیونایران
کیلومتر مربع

22 دقیقه 
در روز

2 میلیون 
بشکه در روز 

ع آب و هوایی،  دارای چهار فصل، تنو
گاز، نفت، جنگل و مراتع،  منابع طبیعی: 
معادن:  مس، سنگ آهن، زغال سنگ، 

طا، فیروزه، سرب و روی و...  

کیلومتر 126 میلیون ژاپن 377 هزار 
80 ساعت در روزمربع

کوهستانی، آتشفشانی، زلزله خیز، 
محروم از منابع طبیعی و معدنی به دلیل 

جزیره ای بودن.
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کشــور، هفته ای 11 ســاعت اســت.1 در فرانســه و  ایرانیان 22 دقیقه در روز و در کل 
آمریــکا حــدود 30 تــا 33  ســاعت در هفتــه اســت.2 کشــورهای ترکیــه 43 درصد، کره 
جنوبــی 27 درصــد و ژاپــن 22 درصــد از شاغلینشــان بیــش از 50 ســاعت در هفتــه 

کننــد!3 کار مــی 
بــا توجــه بــه جــدول فــوق، بــا اینکــه ژاپــن جمعیــت بیشــتری از ایــران دارد و 
ــرار  ــرای افزایــش جمعیــت، مشــّوق ق ــا اینحــال ب ــدارد، ب گاز و ... ن معــادن نفــت و 
کــن« و »کارآفریــن« تربیــت مــی شــود. امــا  داده اســت؛ چــون در آنجــا نیــروی »کار 
فرهنــگ ایرانــی، نیــروی »متوقــع« و »طلبــکار« تربیــت مــی کند. البتــه مطالبه گری 
خــوب اســت، امــا نــه اینکــه خودمــان کار نکنیــم و بگوییــم دولــت برای مــا کار کند.  
حضــرت امــامe مــی فرمــود: »انقــاب مــال همــه شماســت، انقــاب را همــه شــما 
کمــک بکنیــد. دولــت هــم  کردیــد، مملکــت هــم مــال همــه شماســت. همــه بایــد 

کارهــا را دولــت بکنــد«.4   یکــی اســت. ننشــینیم مــا بــه اینکــه همــه 
گفــت: ژاپنــی هــا در  کــرد، مــی  کــه مدتــی در ژاپــن زندگــی مــی  کســانی  یکــی از 
ســال اول دبســتان، بــا بچــه هایشــان اتمــام حجــت می کنند. نقشــه ژاپــن را مقابل 
کوچولــوی ماســت! ژاپــن  گوینــد: ببینیــد ایــن ژاپــن  بچــه هــا قــرار مــی دهنــد و مــی 
گاز نــدارد، معــدن نــدارد، زمینــش محــدود و جمعیتــش زیــاد اســت،  نفــت نــدارد، 
گوشــزد  ــه بچــه هــا  ــه خیــز اســت و... لیســت نداشــته هــا و محرومیــت هــا را ب زلزل
ــادآوری  ــه بچــه هــا ی کننــد. بعــد مشــاغل مــورد نیــاز جامعــه را از همــان اول ب مــی 
مــی کننــد. امــا در ایــران برعکــس اســت، در خانــه و مدرســه و دانشــگاه، بــا غــرور مــی 
گاز دارد، جنــگل دارد،  گوینــد: بچــه هــا ببینیــد! ایــران همــه چیــز دارد. نفــت دارد، 

کد خبر: 203320. 1  . دنیای اقتصاد، 1396/04/12 - 
2  . همان.

کد خبر: 250774. 3  . سایت خبری اقتصادآناین، 96/11/19 - 
4  . صحیفه امام،  ج 10، ص455 و 457.
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دریــا دارد، فقــط بایــد بــه مــا بدهنــد کــه نمــی دهنــد! نتیجــه اش همــان غــرور کاذب 
و روحیــه تنبلــی و طلبــکاری اســت!5 

ویلیــام اوچــی اوائــل ســال 1980 بــا ارائه تئــوری Z )تعادل ویژگــی های مدیریتی 
کــه علــل پیشــرفت ژاپنــی هــا عمدتــا مربــوط بــه  آمریــکا و ژاپــن( بــه ایــن نتیجــه رســید 

مــوارد زیــر اســت:
ـ استخدام مادام العمر در ژاپن.)احساس ملکیت نسبت به شرکت و کارخانه(

ـ اهمیت به تخصص های جزئی.
ـ ثبات محل خدمت.

ـ احساس مسئولیت جمعی.
ـ کندی ارتقاء شغلی.

کارگرها و زیردست ها.)حل مشکات و پی گیری آنها( ـ نگاه انسانی به 
کار و تولیــد خــود را بــرای خــود  مثــا »احســاس مســئولیت جمعــی« یعنــی آنهــا 
تلقــی مــی کننــد و فــرض مــی کننــد ایــن قطعــه ای کــه تولید مــی کنند، مــی خواهند 
کننــد. مــا نجــار زندگــی  کوتاهــی نمــی  کاری و  کــم  کننــد. پــس  خودشــان مصــرف 
خــود هســتیم و بایــد در خانــه ای کــه مــی ســازیم، زندگــی کنیم. پس نبایــد کوتاهی 
گــر مــا، هموطنــان خــود را بــرادر و خواهــر خــود بدانیــم،  کــم کاری داشــته باشــیم. ا و 
کیفیــت بهتــر و ضمانــت حقیقــی  کار مــا همــراه بــا انصــاف، دلســوزی،  یقینــا تولیــد و 

خواهــد بــود.

چرا رهبری درباره مسائل اقتصادی اقدامی نمی کند؟
وظیفه رهبر در جامعه اســامی ـ چه امام معصومj و چه غیر او ـ هدایت و رهبری 

5  . توهم نفتی و اقتصاد استراحتی، ص63 و 64.
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جامعــه اعــم از مــردم و مســئولین اســت. ممکــن اســت به ایــن هدایت ها و ســخنان 
گــوش داده شــود و ممکــن اســت توجهــی نشــود. داعیــه نظــام اســامی، حکومــت 
کنتــرل سیاســت هــای اقتصــادی روال  بــر مبنــای آراء مردمــی و جمهوریــت اســت. 
قانونــی خــود را دارد و بــرای هــر بخــش مســئولی معیــن شــده اســت. مــردم بایــد 
مطالبــات خــود را از نماینــدگان، مســئولین دولتــی و اجرایــی داشــته باشــند، نــه از 

رهبــری.
کــدام از قــوای مقننــه، مجریــه و قضاییــه دخالــت  در واقــع رهبــری در هیــچ 
مســتقیم نمــی کننــد و ایــن مــردم هســتند که باید مســئولین را نظارت و بازخواســت 
کنــد و در صــورت  کننــد. رهبــری همچــون پــدر یــک خانــواده نظــارت و هدایــت مــی 
ــد. در  ــی نویس ــق نم ــدان مش ــای فرزن ــه ج ــگاه ب ــا هیچ ــد، ام کن ــی  ــت م ــزوم دخال ل
خانــواده هــر کســی مســئولیتی دارد و منطقــی نیســت کــه همــه چیــز را بــه پــدر حوالــه 

دهیــم!
کــه خودشــان واقعــا در حکومــت نقــش دارنــد  مــردم بایــد بــه ایــن بــاور برســند 
و مــی تواننــد بــا اقــدام درســت و انتخــاب صحیــح، آینــده خــود را رقــم بزننــد. حــال 
کــه بــه اســام و امــام و رهبــری دل بســته انــد، خــوب اســت امــام خــود را در اجــرای 
کننــد؛ وگرنــه  ســخنانش یــاری دهنــد و بــا تمــام تــوان اوامــر و نصایحــش را عملــی 
امیــر المؤمنیــنj هــم در رأس حکومــت باشــد، بــا راحــت طلبــی نمــی تــوان بــر 
ســختی هــا پیــروز شــد. جالــب اســت بدانیــم مقــام معظــم رهبــری، »18 ســال« از 
کــرده انــد و ایــن  دوران رهبــری خــود را، بــا محوریــت مســائل اقتصــادی نامگــذاری 

کنیــم: کــه بایــد بــه توصیــه هــا و اوامــر رهبــر و فرمانــده خــود عمــل  مــا هســتیم 
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جدول نامگذاری و  شعار سال

ــا  ــک ه ــم بان ــاز ه ــرا ب ــد، چ ــرده ان ــام ک ــرام اع ــا را ح ــع رب ــه مراج ــه هم ــا اینک       ب
ــوند؟ ــی ش ــوی اداره م ــور رب ــه ط ــد و ب ــی گیرن ــود م س

یــک: ایــن موضــوع عمومیــت نــدارد و برخــی صنــدوق هــا و مؤسســات مالــی هســتند 
کــه وام قــرض الحســنه و بــدون ســود مــی دهنــد.

دو: قوانیــن بانکــداری اســامی در شــهریور 1362 بــه تصویــب مجلس و تأیید 
کثــر بانــک هــا آن را  شــورای نگهبــان رســیده، امــا ماننــد برخــی دیگــر از قوانیــن، أ

کننــد.  اجــرا نمــی 
کــه دارای ســود  کت و مضاربــه و ...  ســه: عقــود اســامی ماننــد جعالــه و شــرا
اســامی هســتند، بایــد تابــع قصــد و نیــت افــراد باشــد و قوانیــن خــاص خــود را دارد؛ 
گیــرد و بــه شــکل صــوری  امــا از ســوی مشــتری و بانــک ســهل انــگاری صــورت مــی 
گرفتــه مــی  گوییــم چــرا ســود  یــا بــه نیــت قــرض الحســنه امضــاء مــی شــود؛ بعــد مــی 
گــر بانــک هــا ســود صــد در صــد هــم  شــود. بــر اســاس ایــن نــوع قــرارداد هــا و وام هــا، ا

شعار سالسالردیفشعار سالسالردیف

کار مضاعف101389عدالت اجتماعی11372 همت مضاعف و 

کار و انضباط اجتماعی21373 جهاد اقتصادی111390وجدان 

کار و سرمایه ایرانی121391انضباط مالی و اقتصادی31374 تولید ملی، حمایت از 

حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی131392انضباط اقتصادی)مبارزه با اسراف(41375

اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت 141393مبارزه با اسراف51376
جهادی

اقتصادی مقاومتی؛ اقدام و عمل151395صرفه جویی61377

اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال161396خدمت رسانی به مردم71382

کاالی ایرانی171397نوآوری و شکوفایی81387 حمایت از 

رونق تولید181398اصاح الگوی مصرف91388
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ــازار یــک ســود شــرعی و صحیــح اســت.  داشــته باشــد، ماننــد بقیــه معامــات در ب
چــون هــر ســودی، ربــا نیســت.

کاال و خــودرو و مســکن و امثــال آن، در واقــع  چهــار: وام هــای مربــوط بــه 
»فــروش اقســاطی« اســت کــه هیــچ ایــراد شــرعی و قانونــی نــدارد، امــا مشــتری توجه 
نمــی کنــد و مــی گویــد »وام گرفتــم حــاال بایــدـ  مثــاـ  دو برابــر برگردانــم«؛ در حالی که 
کــه ارائــه مــی دهــد، لــوازم یــا خــودرو یــا خانــه را بــه بانــک مــی  کتــوری  او بــر اســاس فا

کنــد.  گرانتــر از بانــک خریــداری مــی  فروشــد و بعــد بــه صــورت قســطی و 
ــودکار و  ــذ و خ کاغ ــل  ــتری از قبی ــورات مش ــت ام ــه باب ک ــزد  کارم ــأله  ــج: مس پن
ــا حــد معقولــی حــال اســت. همچنیــن »جریمــه  گرفتــه مــی شــود، ت فتوکپــی و... 
گرفتــه  کار  دیرکــرد« نیــز بــه عنــوان اهــرم فشــار بــرای پرداخــت بــه موقــع اقســاط بــه 
گویــا تنهــا راه بازدارنــده از تأخیــر پرداخــت اقســاط بــوده و راه دیگــری نــدارد؛  شــده و 
کــه بخشــی از اعتــراض مراجــع و علمــا نیــز مربــوط بــه همیــن دیرکــرد هاســت و بایــد 

بــرای آن تدبیــری اتخــاذ شــود.
کــه ســود بــدون هیــچ عنــوان شــرعی و قانونــی  شــش: آن بخشــی از بانــک هــا 
کننــد، مــورد اعتــراض همــه ماســت و از دولــت و مســئولین بانــک هــا  دریافــت مــی 
کــه ســال هاســت توســط حــوزه  ح بانکــداری اســامی را  کــرد تــا طــر بایــد مطالبــه 
کــز علمی)ماننــد مؤسســه امــام خمینــیe( نوشــته شــده بــه اجــرا  هــای علمیــه و مرا

درآورنــد.

 قبــول کنیــد کــه کاالی داخلــی بــی کیفیــت اســت و کاالی خارجــی همیشــه 
برتــر بــوده اســت. چــرا اصــرار داریــد کــه حتمــا کاالی داخلــی مصــرف کنیــم؟

کاری  کاالهــای ایرانــی از همیــن مــردم هســتند. مــا بایــد وجــدان  کننــدگان  تولیــد 
کنیــم تــا بــازار داخلــی هــم رونــق بگیــرد؛ وگرنــه  و تعهــد و تخصــص در خــود ایجــاد 
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کاالهــای خارجــی، فرصــت هــای شــغلی را از بیــن مــی بریــم و مــردم  بــا خریــدن 
خودشــان بــه یکدیگــر آســیب مــی رســانند. 

کاالهــای خــوب  گذشــته از اینکــه خودباختگــی بعضــی افــراد باعــث مــی شــود 
ایرانــی بــا مــارک تقلبــی خارجــی عرضــه شــوند. پــس مــا بایــد فرهنــگ خودبــاوری را 
در خــود تقویــت کنیــم. کشــورهای پیشــرفته نیز از ابتــدا چنین قدرتی نداشــتند، اما 
بــا سیاســت گــذاری صحیــح، حمایــت دولــت از تولیــد کننــدگان و  فرهنــگ و غیــرت 
کننــده بــزرگ در جهــان  کشــورهای تولیــد  ملــی آن مــردم، بــه مــرور زمــان آنهــا را بــه 

کــرده اســت. تبدیــل 
مصرف کاالی داخلی چند فایده نیز دارد:

یک: ایجاد اقتصاد مقاوم بر اثر رشد فعالیت اقتصاد محلی.
دو: ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری.

سه: جلوگیری از شکل گیری بازارهای موازی خارجی.
چهار: تضمین کیفیت و ثبات قیمت بر اثر ایجاد بازار رقابت سالم.

پنج: افزایش قدرت ارز ملی با جلوگیری از خروج پول از کشور.
شش: افزایش ابتکار و خاقیت تولید کنندگان.

هفت: استقال سیاسی و اقتصادی.

ــرفت  ــی پیش ــد دب ــی مانن ــورهای عرب ــی کش ــان و برخ ــن و آلم ــد  ژاپ ــرا مانن چ
نکــرده ایــم؟

کار و تــاش زیــاد، تولیــد بیشــتر، نظــم، قانونمــداری، وظیفــه  چــون ژاپنــی اهــل 
شناســی، دقــت، غیــرت ملــی و وجــدان کاری اســت، امــا متأســفانه بیشــتر مــا ایرانــی 
کار، راحــت طلــب، بــی برنامــه، نامنظــم، پــر مصــرف و نســبت بــه ســرمایه  کــم  هــا 
هــا و منافــع ملــی بــی تفــاوت هســتیم. نمونــه هــای فراوانــی ماننــد »جــا بــه جایــی 
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ــی  ــا ب ــه در نظــر م ک ــه  ک ــه هــا« وجــود دارد  ــرم در شــیرآالت خان گ ــم آب ســرد و  عائ
کاری،  ــدان  ــدم وج ــی، ع ــی دقت ــی، ب ــی نظم ــده ب ــان دهن ــا نش ــت، ام ــت اس اهمی

عــدم دلســوزی و اســراف آب و... اســت. 
کارش را  نقــل شــده در ژاپــن یــک نفــر ســه دقیقــه زودتــر از زمــان اداری، 
کردنــد! آنجــا معمــوال اضافــه مــی ایســتند.  کــرد، همــان بــار اول اخراجــش  تعطیــل 
کنــد، یعنــی آدم بــی  کارش را رهــا  کنــد و  گــر یــک نفــر ســر ســاعت تعطیــل  آنجــا ا
کنــد و تــا آخــر وقــت انجــام  کار  کــه خــوب  کســی  لیاقتــی بــوده اســت.1 امــا در ایــران 
وظیفــه کنــد، بچــه مثبــت محســوب مــی شــود و ســعی مــی کننــد زیرابــش را بزنند تا 
آبــروی بقیــه نــرود! ژاپنــی هــا در بدتریــن وضــع زندگی بــا کمترین حقــوق کار کردند، 
کار  کــه دارا هســتند، از همــه مــا بهتــر  تــا دارا شــدند و بــه جایــی رســیدند. امــروز هــم 
کننــد. در آلمــان بعــد از جنــگ جهانــی دوم، زن هــا روزی 12 ســاعت  و تــاش مــی 
کار  گــرم نــان خشــْک ُمــزد بگیرنــد! دههــا ســال اینطــور  کردنــد، تــا صــد  کارگــری مــی 

کردنــد تــا بــه اینجــا رســیدند.2
ــران و  ــتر از ای ــان بیش ــادرات نفتش ــم ص ــک قل ــی، ی ــورهای عرب کش ــی  در برخ
کمتــر از ماســت. بــا ایــن حــال بنابــر اعــام  جمعیــت و وســعت جغرافیایــی شــان 
بانــک جهانــی، فقــر مطلــق در ایــران کمتــر از کشــورهای انگلیس، بلژیک، اســپانیا، 

ــان و رومانــی اســت.3  کروانســی ، یون
کشــورهای عربــی متوجــه خواهیــم شــد  ــا انــدک مقایســه ای بیــن ایــران و  ب

ــدازه متفــاوت اســت. ــا چــه ان کشــور ت میــزان درآمــد نفتــی و جمعیــت و مســاحت 

کارشــناس عالــی  1  . خاطــره دکتــر محمــد حســن قدیــری ابیانــه، ســفیر ســابق جمهــوری اســامی ایــران در مکزیــک، واســترالیا و 
امــور اســتراتژیک وزارت امــور خارجــه، 1397/12/17.

2  .همان.
کد خبر: 876969. ک، 1397/11/20 ـ  3  . خبرگزاری تابنا
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جدول مقایسه ای ایران و سه کشور بزرگ صادر کننده نفت1

 یعنــی ایــران 20 برابــر بزرگتــر از امــارات و ســهم هــر اماراتــی حــدود 10 برابــر هــر 
ایرانــی اســت. عربســتان، یــک ســوم ایــران جمعیــت دارد، امــا ســه برابــر ایــران نفــت 
کنــد. و متأســفانه اقتصــاد ایــران وابســته بــه نفــت آنهــم بــه طــور خــام  صــادر مــی 

کــرده انــد.2 کــه بارهــا رهبــر انقــاب نســبت بــه ایــن مســأله انتقــاد  فروشــی اســت 
کــره و امثــال آن مقایســه  امــا در عیــن حــال وقتــی بــا کشــورهایی ماننــد ژاپــن و 
کار و تــاش،  مــی شــویم، مــی فهمیــم پیشــرفت اقتصــادی بیشــتر مرهــون نظــم، 
ــه  ــت هــا ب کمــک دول ــه  ــون مــداری اســت، ن کاری و قان تحقیــق، دقــت، وجــدان 
 مــا َســعی «.3 بــه فرمــوده 

َ
ْنســاِن ِإاّل ِ

ْ
ْن َلْیــَس ِلل

َ
کــه »أ مــردم! و ایــن ســنت الهــی اســت 

گــر ملــت ایــران یــک  کــه ا رهبــر عزیــز: »غــرب و آمریــکا بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد 
کــه  کنــد، حتمــا بــه دســت خواهــد آورد...تــاش آنهــا ایــن اســت  چیــزی را اراده 
نگذارنــد اراده ملــت ایــران بــرای پیشــرفت، بــرای مقابلــه، بــرای ایجــاد جامعــه 

اســامی و تمــدن اســامی شــکل بگیــرد.«4

کد خبر: 15337. 1  . میزان صادرات نفت: خبرگزاری دانشجویان ایسنا، 96/8/26 -  
کــه بنــده  2  . »اقتصــاد نفتــی ـ یعنــی تکیــه اصلــی بــه فــروش نفــت خــام ـ یکــی از عیــوب اساســی اقتصــاد مــا اســت آن حرفــی را 
کردیــم بتوانیــم در چاههــای نفتمــان را ببندیــم«.  کــه هــر وقــت اراده  گفتــم ...مــا بایســتی بــه جایــی برســیم  بیســت ســال قبــل 

بیانــات در دیــدار مســئوالن نظــام، 1397/03/02.
3  . نجم/39.

4  . بیانات در اجتماع زائران رضوی، 1398/01/01.

مساحت)تقریبی(جمعیت)تقریبی(کشور
صادرات نفت روزانه 

)تقریبی(

کیلومتر مربع32 میلیون نفرعربستان 7/5 میلیون بشکه 2/149 میلیون 

کیلومتر مربع4/5 میلیون نفرکویت 2/1 میلیون بشکه 17 هزار 

کیلومتر مربع9/3 میلیون نفرامارت 2/5 میلیون بشکه83 هزار 

کیلومتر مربع80 میلیون نفرایران 2 میلیون بشکه1 میلیون و 648 
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      اف ای تی اف، پولشویی و پالرمو چیست و چرا برخی با آن مخالفند؟
توســط  کــه  اســت  مالــی«  اقــدام  ویــژه  »گــروه  معنــی  بــه   FATF چیســت؟   FATF
کشــورهای عضــو جــی G7(7( در ســال 1989م تشــکیل شــده است.کشــورهای عضــو 
ــکا. هــدف ســازمان  ــا و آمری ــادا، ژاپــن، بریتانی کان ــا،  عبارتنــد از: فرانســه، آلمــان، ایتالی
FATF »تعییــن اســتانداردها و ترویــج اجــرای مؤثر اقدامــات قانونی، نظارتی و عملیاتی 
ــا تأمیــن مالــی تروریســم« عنــوان شــده اســت. بــرای مبــارزه بــا پولشــویی« و »مقابلــه ب
کثیــف و نامشــروع و غیــر قانونــی  پولشــویی چیســت؟ تبدیــل پــول هــای 
بــه پــول هــای قانونــی و تمیــز؛ ماننــد اینکــه: فــردی بــا تولیــد مــواد مخــدر بــه پــول 
زیــادی دســت یابــد، ولــی بــا تأســیس شــرکت قابــی، وانمــود کنــد ایــن پــول هــا از راه 

مشــروع و قانونــی بــه دســت آورده اســت.
کــه بــا بررســی وضعیــت  کارشــناس هایــی دارد  گــروه FATF مدعــی اســت 
کشــورها را بیــان مــی  گــذاری در  کشــورهای مختلــف، امــکان ســود و ضــرر ســرمایه 
کنــد. ایــن گــروه مــی توانــد بــرای مبــارزه با پولشــویی و تأمیــن مالی تروریســم توصیه 
کننــد.  کــرده و اجــرا  کــه آن را تبدیــل بــه قانــون  کشــورهای دیگــر بکنــد  هایــی را بــه 
نــام ایــران در ســال 2009 بــرای اولیــن بــار در لیســت ســیاه FATF قــرار گرفــت. 
کشــورهایی قــرار مــی  کنوانســیون، در لیســت  یعنــی ایــران بــه دلیــل نپذیرفتــن ایــن 

گیردکــه بایــد علیــه آنهــا اقــدام مقابلــه ای انجــام شــود.
کشــورها  بــا آن  نکتــه مهــم آنکــه ایــران در تعریــف پولشــویی و تروریســم 
اختــاف نظــر جــدی دارد و بــه همیــن دلیــل نمــی توانــد قوانیــن و معیارهــای آنهــا 
را بپذیــرد. مثــا تروریســم در نظــر ایــن ســازمان یعنــی داعــش و طالبــان و حــزب اهَّلل 
گروههایــی ماننــد حــزب اهَّلل لبنــان و جبهــه مقاومــت  کــه ایــران،  ــی  لبنــان، و حال

ــد. فلســطین را تروریســت نمــی دان
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ــه ایــن ســازمان، اوال اطاعــات  ــران ب ــا پیوســتن ای ــد: ب مخالفــان FATF معتقدن
نظــام مالــی کشــور در اختیــار بیگانــگان قــرار مــی گیــرد؛ ثانیا ایــن ســازمان تعریف خاصی 
کــه بــا تعریــف ایــران متفــاوت اســت؛ و ثالثــا پــس از پیوســتن بــه ایــن  از تروریســم دارد 
کــه در لیســت تحریــم هــای آمریــکا هســتند، قطــع رابطــه  ســازمان، بایــد بــا افــرادی 
کنیــم، ولــو آن افــرادـ  ماننــد ســردار حاج قاســم ســلیمانیـ  از مســئوالن ارشــد نظام باشــند! 

امــا موافقــان FATF ایــن مــوارد را نمــی پذیرنــد و نــگاه دیگــری دارنــد.
ــا جرائــم ســازمان یافتــه فراملــی« اســت  ــت؟ کنوانســیون »مبــارزه ب ــو چیس پالرم
کــه توســط ســازمان ملــل متحــد در ســال 2001 در شــهر پالرمــو ایتالیــا بــه تصویــب رســید. 
پالرمــو بــه ســه موضــوع »قاچــاق انســان«، »قاچــاق زمینــی، دریابــی و هوایــی مهاجران« 
کــه بــه نوعــی بــا پولشــویی ارتبــاط دارد.  گــرم« مــی پــردازد  و »ســاخت و قاچــاق ســاح 
پیوســتن جمهــوری اســامی بــه ایــن کنوانســیون، کشــورمان را ملــزم مــی کنــد تــا قوانین 

کنــد. کیفــری اش را همســو بــا انتظــارات پالرمــو ترمیــم و بازنگــری  و فرآیندهــای 
مخالفــان پالرمــو معتقدنــد: قراردادهایــی ماننــد برجــام و FATF و پالرمــو و... 
کــه  بــا اصــول قانون  ابــزاری بــرای کنتــرل و نفــوذ در ایــران، و نوعــی خودتحریمــی اســت 
اساســی و اســتقال کشــور نیــز مغایــرت جــدی دارد و راه ســلطه بیگانــگان را بــر کشــور بــاز 

کنــد. مــی 

 چرا نمی گذارند دولت با مذاکره مشکات اقتصادی را حل کند؟
گفتگــو اســت، امــا بــا  کــره و  نظــام اســامی در سیاســت خارجــی خــود اهــل منطــق و مذا
کــره بــا دولــت هــای زورگــو،  رعایــت ســه اصــل عــزت، حکمــت و مصلحــت. از طرفــی مذا
مســتکبر و ســلطه طلــب، در بســیاری از مــوارد بــا اســتقال و عــزت طلبــی ایــران اســامی 

ســازگار نیســت.
کــرهـ  بــه فرمــوده مقام معظــم رهبری  تجربــه نیــز نشــان داده کــه ایــن ارتبــاط و مذا
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ـ ، نــه تنهــا بــرای مــا ســودی نداشــته ، بلکــه همیشــه فرصــت ســوز و هزینه َبر بوده اســت. 
گامــی بــه عقــب بــر مــی دارد، بــرای  گــر لبخنــدی مــی زنــد یــا  دشــمن، دشــمن اســت و ا
کــه تعامــل و  کــرد  ضربــه محکــم تــر و آســیب رســانی بیشــتر اســت. تجربــه برجــام ثابــت 
همــکاری ایــران بــا کشــورهای عضــو بــه خصــوص آمریــکا، عمــا خســارت محــض بــوده 
کــدام از تعهــدات خــود عمــل نکردنــد و ایــن مطلــب را رئیــس  و آمریکایــی هــا بــه هیــچ 
کــره کننــده بــه آن اعتراف  جمهــور و وزیــر امــور خارجــه و نیــز برخــی از اعضــای هیئــت مذا

کــرده انــد. 
آنچــه بــه عنــوان دســتارود مهــم ایــران اســامی در ســال هــای اخیــر نــام بــرده مــی 
گــذارده، »گفتمــان مقاومــت«  شــود و عــزت و اقتــدار ایرانیــان را در جهــان بــه نمایــش 
اســت. بــه فرمــوده رهبــر انقــاب: »هزینــه تســلیم شــدن بــه مراتــب بیشــتر از هزینــه 
کــردن ممکــن اســت هزینــه  کــردن اســت. بلکــه ایســتادگی  کــردن و ایســتادگی  مقاومــت 
کــه صدهــا برابــر آن هزینــه بــرای  ای داشــته باشــد، امــا دســتاوردهای بســیار بزرگــی دارد 
ملــت هــا ارزش دارد. امــا تســلیم شــدن در مقابــل دشــمن عنــود و لجــوج و خبیــث، جــز 
لگــد مــال شــدن، جــز ذلیــل شــدن، جــز بــی هویــت شــدن هیــچ اثــری نــدارد. ایــن قانــون 
ْعَلــْوَن َو اهَّلُل 

َ ْ
ْنُتــُم ال

َ
ــْلِم َو أ کــه فرمــود: َفــا َتِهُنــوا َو َتْدُعــوا ِإَلــی الّسَ الیتخلــف پــروردگار اســت 

ــا دشــمن نکنیــد،  ْعماَلُکــْم؛1 سســت نشــوید، دعــوت بــه ســازش ب
َ
ــْم أ ــْن َیِتَرُک ــْم َو َل َمَعُک

خــدای متعــال شــما را برتــر قــرار داده اســت و برتــر هســتید«.2 

       مگــر برجــام مــورد تأییــد رهبــری نبــود، پــس چــرا اینهمــه مخالفــت و بدگویــی 
مــی کنیــد؟

گانــه پذیرفتنــد و بــه دولــت نیــز هشــدار  رهبــر معظــم انقــاب، برجــام را بــا شــرایط 9 

1  . محمد/ 35.
2  . بیانات در جمع دانش آموختگان دانشگاه امام حسینj؛ 97/4/9.
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گام انجــام  گام بــه  هــای الزم را دادنــد. از جملــه اینکــه معاملــه بــا تضمیــن عینــی و 
کــه متأســفانه دولــت بــه صــورت یکطرفــه و یکبــاره برجــام را  پذیرفــت و  گیــرد؛ 

کــرد!  تعهــدات خــود را پیــش از موعــد مقــرر عملــی 
ــای  ــم ه ــود: »تحری ــه ب گفت ــه در خــرداد 94  ک ــس جمهــور  ــی رئی ــای روحان آق
ــد و مشــکل محیــط زیســت ، اشــتغال،  ــا ســرمایه بیای ــرود ت ــد از بیــن ب ــه بای ظالمان
صنعــت و آب خــوردن مــردم حــل شــود، منابــع آبــی زیــاد شــده و بانــک هــا احیــا 
شــوند«، امــا دو ســال بعــد گفــت: »برخــی تصــور مــی کننــد برجــام شــاه کلیــد اســت«.1 
گفــت: »اینکــه هــدف از برجــام اقتصــادی بــود،  از طرفــی ظریــف نیــز در دیمــاه 97 
کــرات مــا دربــاره برجــام تا فروردیــن 94 صرفا هســته ای  اصــا ایــن طــور نیســت. مذا
و امنیتــی بــود«2 او پیــش از ایــن گفتــه بــود: »ببینیــم آیــا آمریــکا آمــاده اســت بــه متن 
کنــون واشــنگتن هــر دو را زیر پا گذاشــته  برجــام پــای بنــد باشــد، روحــش بــه کنــار. تا
کمیســیون  ــا حضــور در جلســه  اســت«.3 وزیــر امــور خارجــه بعــد هــا در دیمــاه 95 ب

کــردم«.4 کنــم اشــتباه  گفتــه بــود: »مــن اعتــراف مــی  امنیــت ملــی مجلــس 

چــرا بــه نیروهــای ســپاه و مخصوصــا مدافــع حــرم حقــوق هــای میلیونــی 
ــرای  ــم ب ــا ه ــت؟ م ــران اس ــر از دیگ ــن ت ــا رنگی ــون آنه ــر خ ــود؟ مگ ــی ش ــت م پرداخ
ــده  ــط ع ــه فق ــتند؛ ن ــادی هس ــردم ع ــی، م ــرمایه اصل ــم. س ــی کنی ــور کار م ــن کش ای

ای خــاص!
رزمنــدگان مدافــع حــرم و خانــواده هــای آنــان نــه تنهــا حــق مأموریــت خاصــی بــه 
آنــان پرداخــت نشــده، بلکــه از مســئوالن هیــچ توقعــی ندارنــد و شــهادت همســر و 

1  . روزنامه ایران، 96/12/12.
2  . سایت های خبر، 97/10/8.

کد خبر: 269640. 3  . رجانیوز، 96/2/2 ؛ 
4  . سایت خبری فردا نیوز، 95/10/1.
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ح ایــن مســائل را در شــأن خــود  فرزندانشــان را معاملــه ای بــا خــدا مــی داننــد و طــر
نمــی بیننــد.

ــاره مبلــغ پرداختــی بــه  کنــون هیــچ ســخن و قــول قطعــی درب دیگــر اینکــه تا
کــه نشــریه  رزمنــدگان و خانــواده هــای آنــان وجــود نــدارد. بــر اســاس مصاحبــه ای 
»رمز عبور« تیرماه ســال 95 با ســید محمد حســن حســینی )از شــهداء و فرماندهان 
ارشــد فاطمیون(انجــام داده، ایشــان فرمــوده بــود بــرای بچــه هــای افغانــی تیــپ 
ج شــخصی در ســوره و 400 دالر بــه خانواده  فاطمیــون، 50 دالر بــه رزمنــده بــرای خــر
کننــد. بــرای چــه مــدت و زمانــی مشــخص نیســت. همچنیــن از  آنهــا پرداخــت مــی 
کنــون همســران و خانــواده  حقــوق رزمنــدگان ایرانــی ســخنی بــه میــان نیامــده و تا
هــا و نیــز رزمنــدگان ایرانــی مدافعــان حــرم بــه طــور رســمی ســخنی در ایــن زمینــه بــه 

زبــان نیــاورده انــد. 1 
کنــون توســط خبرگــزاری هــا و منابــع خبــری  کــه تا در فیــش حقــوق هایــی 
منتشــر شــده، حقوقــی بابــت دفــاع از حــرم یــا حــق مأموریــت دیــده نمــی شــود. 
خ 95/2/26، تصویــری از فیــش حقــوق یک مدافع  باشــگاه خبرنــگاران جــوان مــور
کــه نشــان مــی دهــد مدافعــان نــه تنهــا حقوقــی دریافــت نکــرده  کــرد  حــرم را منتشــر 
کمــک بــه جبهــه مقاومــت نیــز پرداختــه انــد و ایــن  انــد، بلکــه مبلغــی را بــه عنــوان 

کمالــی مشــخص بــود. 2 مطلــب در فیــش شــهید 
از ایــن گذشــته مقایســه کار ارزشــمند مدافعــان بــا مســائل مــادی دنیــا کار غلط 
گــر دنیــا بــه پــای آنهــا ریختــه شــود، انــدک اســت. مجاهــدان، از  و ناپســندی اســت. ا
زن، فرزنــد، جوانــی و موقعیــت هــای خــوب زندگــی بــرای دفــاع از دیــن و اعتقــادات 
ــی  ــادی ارزیاب ــبات م ــا محاس ــم ب ــی خواهی ــا م ــد، و م گذرن ــی  ــود م ــای خ و ارزش ه

کد خبر: 47164. 1  . پایگاه خبری تحلیلی فاش نیوز، 97/4/13- 
کد خبر: 5608871. 2  . باشگاه خبرنگاران جوان، 
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کننــد رزمنــدگان مدافــع حــرم حقــوق خوبــی  کســانی  احســاس مــی  گــر   کنیــم!  ا
کننــد، مــی تواننــد از امــروز بــه پایگاههــای بســیج و ســپاه منطقــه  دریافــت مــی 

کننــد! کــرده و بــرای اعــزام اعــام آمادگــی  مراجعــه 
نکتــه پایانــی اینکــه صــرف نظــر از بحــث مدافعــان حــرم، حقــوق بیشــتر بــه 
ــغلی و  ــات ش ــرای ثب ــی ب ــوْد عامل ــی، خ ــی و قضای ــای امنیت ــرای نیروه ــوص ب خص
مانعــی بــرای ریــزش نیــرو بــر اثــر وسوســه هــای مالــی اســت؛ و ایــن یــک عــرف بیــن 

المللــی اســت.

         چــرا اینهمــه پــول صــرف ســوریه و عــراق و لبنــان و فلســطین مــی شــود؟ مگــر 
در کشــورمان مشــکل فقــر و مناطــق محــروم نداریــم؟ مگــر نمــی گوینــد چراغــی 

کــه بــه خانــه رواســت بــه مســجد حــرام اســت؟
نکتــه اول: بدانیــم بودجــه عمرانــی و بهداشــت و علمــی و دانشــگاهی و دفاعــی 
کــدام توســط دولــت، ردیــف بودجــه  و نظامــی از یکدیگــر جــدا هســتند و بــرای هــر 
گانــه ای مشــخص مــی شــود. بنابرایــن هیــچ وقــت وزارت بهداشــت، بودجــه  جدا
خــود را بــرای دانشــگاه یــا عمــران نمــی دهــد، و همچنیــن بخــش دفاعــی و نظامــی، 
کنــد. بــرای فقرزدایــی و آبادانــی مناطــق  بودجــه خــود را صــرف بهداشــت نمــی 
کــه بایــد  محــروم و رســیدگی بــه بیمــاری هــای خــاص و... نیــز متولــی وجــود دارد 
از همــان مســئول مربوطــه مطالبــه شــود. بنابرایــن بودجــه دفاعــی و نظامــی از 
کــم نمــی شــود. ایــن رویــه در همــه  اقتصــاد داخلــی جداســت و از حقــوق مــن و شــما 

کشــورهای دنیــا جاریســت. 
در  ایــران  جنــگ  دوره  تمــام  در  هــا،  آمریکایــی  ادعــای  بنابــر  دوم:  نکتــه 
ســوریه)2012 تــا 2016(، ســهم هــر ایرانــی، 13 هــزار تومــان در مــاه و طبــق آمــار 
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ــه صــورت  ــی از آن ب ــه بخش ــه البت ک ــاه اســت؛1  ــان در م ــزار توم ــر از 4 ه کمت ــران،  ای
نقــدی از ســوریه و عــراق برگردانــده شــده اســت.2 مــا حتــی یــک بــار ایــن محاســبه 
گــر ایــن مبلــغ مختصــر صــرف  ســاده را انجــام ندادیــم و چنیــن قضــاوت مــی کنیــم. ا

کــدام یــک ســود بیشــتری داشــت؟! آبادانــی مــی شــد، 
نکتــه ســوم: ایــن انقــاب فــرا ملــی و فــرا منطقــه ای اســت و مــا بــه عنــوان 
مســلمان و شــیعه، نســبت بــه موقعیــت دیگــر مســلمانان در جهــان مســئولیت 
ــم  ــا رژی ــی ب گروه ــر  ــی ه ــر ملت ــا ه ــر ج ــری »ه ــم رهب ــام معظ ــوده مق ــه فرم ــم. ب داری
کمکــش مــی  کنــد، مــا پشــت ســرش هســتیم و  کنــد، مقابلــه  صهیونیســتی مبــارزه 
کنیــم«3 در واقــع شــیعیان و مســلمانان عــراق و افغانســتان و ســوریه و... ســپر بــای 
کنیــم. ایــران شــده انــد و مــا موظفیــم از مرزهــای غیــر رســمی و معنــوی خــود دفــاع 
کمــک بــه یــک مســلمان، جــزو اعتقــادات مســلم و  نکتــه چهــارم: اصــل 
پذیرفتــه شــده یــک انســان مســلمان اســت. انســان عراقــی و افغانــی و ســوری و 
فلســطینی و لبنانــی، تفاوتــی بــا خواهــر و بــرادر مــا نــدارد. غیــرت ایمانــی ایجــاب مــی 
کنــد مشــکات و مســائل آنــان را ماننــد مشــکات و مســائل خودمــان بدانیــم و نبایــد 

حــس وطــن پرســتی بــر غیــرت دینــی غلبــه یابــد.
ُمــوِر اْلُمْســِلِمیَن َفَلْیــَس ِمْنُهــْم َو 

ُ
 َیْهَتــّمُ ِبأ

َ
ْصَبــَح ال

َ
کــرمn فرمــود: »َمــْن أ پیامبــر ا

 ُیَنــاِدی َیــا َلْلُمْســِلِمیَن َفَلــْم ُیِجْبــُه َفَلْیــَس ِبُمْســِلٍم«.4 یعنــی هــر کــس 
ً

َمــْن َســِمَع َرُجــا
کــه در فکــر اهتمــام بــه امــور مســلمین نباشــد، از آنــان نیســت و  کنــد در حالــی  صبــح 

1  . مشرق نیوز، 1397/11/18.
کــه البتــه مبلــغ اعــام شــده  کمــک بــه ســوریه شــده اســت  گفتــه آمریکایــی هــا مبلــغ 6 میلیــارد دالر از ســوی ایــران صــرف  2  . بــه 
گفتــه آمریکایــی هــا حــدود 13.800 تومــان،  از ســوی مســئولین جمهــوری اســامی، حــدود یــک ســوم ایــن مبلــغ اســت. بنابــر 
ســهم هــر ایرانــی شــده اســت: 6 میلیــارد دالر ×5000 تومان)میانگیــن قیمــت دالر در 6 ســال( ÷ 6 ســال ÷ 12 مــاه ÷ 80 میلیــون 

=  13.888تومــان!
3  . خطبه های نماز جمعه تهران، 1390/11/14.

4  . الکافی، ج2 ، ص164.
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کســی کــه صــدای مــردی را بشــنود کــه از مســلمین کمــک می طلبــد، امــا او را اجابت 
 nگــر مســلمان نباشــیم و دســتوری از پیامبــر اســام نکنــد، مســلمان نیســت. حتــی ا
َمــا اْلُمْؤِمُنــوَن ِإْخــَوة«1، بــاز هــم بایــد بــه  کــه »ِإّنَ نرســیده بــود و قــرآن هــم نمــی فرمــود 
عنــوان یــک بشــر و انســان، بــه همنــوع خــود کمــک مــی کردیــم. »بنــی آدم اعضــای 
یکدیگرنــد« فقــط بــرای جشــن عاطفــه هــا و ســیل و زلزلــه هــای ایــران نیســت، بلکه 
هــر جــای دنیا)ماننــد غــزه، فلســطین، میانمــار، نیجریــه و...( انســان مظلومــی 
کمــک بطلبــد، بایــد در حــد تــوان از نظــر علمــی، اقتصــادی، فرهنگــی و ...کمــک 

کمــک بــه انســان ولــو غیــر شــیعه و غیــر مســلمان اســت.  کنیــم. ســیره اهــل بیــت
بــه همیــن دلیــل مــا مدعــی هســتیم منتظــر منجــی بشــریت هســتیم و اســام و 
انقــاب اســامی فقــط متعلــق بــه ایرانیــان نیســت. امــروز عــرب و عجــم بــرای دفــاع از 
ایــران اســامی بــه میــدان آمــده انــد و شــهید و جانبــاز و اســیر مــی شــوند. آن خانــم تــازه 
کمــک بــه اقتصــاد ایــران اســت. در  کاالی ایرانــی بــه فکــر  مســلمان ژاپنــی، بــا مصــرف 
کشــورهای فرانســه و آمریــکا و حتــی عــراق، رزمنــده  هشــت ســال دفــاع مقــدس نیــز از 
کتــاب »از دشــت لیلــی تــا جزیــره مجنــون« حــاوی مجموعــه خاطــرات  داشــتیم. مثــا 
ــی  ــهدای عل ــزار ش گل ــه ای از  ــن قطع ــت. همچنی ــدس اس ــاع مق ــی دف ــدگان افغان رزمن
کــه عمدتــا در  بــن جعفــرj در شــهر مقــدس قــم، بــه شــهدای عراقــی اختصــاص دارد 

عملیــات بــدر بــه شــهادت رســیده انــد.
کــه پرچــم »اســام« توســط مــردم ایــران و بــا رهبــری و  همــه بــرای ایــن بــود 
قیــام امــام خمینــیe بعــد از چهــارده قــرن دوبــاره برافراشــته شــد و دســت دشــمنان را 
کــرد. پــس هــر مســلمانی وظیفــه دارد از آن بــه عنــوان حکومــت  کشــور اســامی قطــع  از 
دینــی و نظــام اســامی دفــاع کنــد. بــه همیــن دلیــل حضــرت امــام مــی فرمودنــد: »حفظ 

1  . حجرات/ 10.
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ــا  ــه دنی ــرای هم ــات ب ــت ـ  ...در رأس واجب ــی ـ اس ــب عین ــک واج ــامی ی ــوری اس جمه
کــه در آفریقاســت، حفــظ جمهــوری اســامی برایــش واجــب  واقــع شــده...آن مســلمی 

ــت«.1 اس
کشــورهای منطقــه، در  گــذاری در  کمــک و ســرمایه  ــه  نکتــه آخــر اینکــه: هرگون
ــع  ــود. در واق ــی ش ــوب م ــران محس ــت ای ــح و امنی ــگ و صل ــده جن ــل بازدارن ــع عام واق
ــزب اهَّلل  ــون ح ــد، چ کن ــی  ــتقیم نم ــه مس ــران حمل ــه ای ــال آن ب ــش و امث ــکا و داع آمری
کــه حفــظ موجودیــت  کــرده  کنــد و آمریــکا بارهــا اذعــان  لبنــان، اســراییل را نابــود مــی 
ــان و انصــار اهَّلل یمــن و  ــه حــزب اهَّلل لبن کمــک ب اســرائیل جــزو وظایــف اوســت. پــس 

کشــورهای منطقــه هــم هســت.  ــران و  ــع تأمیــن امنیــت ای ــال آن در واق امث

         بــرای مبــارزه بــا فســاد اقتصــادی و بهبــود وضعیــت فعلــی، بــه طــور مشــخص چــه 
اقدامــی بایــد انجــام دهیــم؟ 

کــرد تا  مــی تــوان بــه طــور موقــت، »کمپیــن مطالبــه گــری« وســیع و کشــوری راه انــدازی 
گــری منطقــی و بــر اســاس تقــوا و دلســوزی شــکل بگیــرد.  از راههــای مختلــف مطالبــه 
گــر مرتکــب  کنیــم تــا بــه دســت همــه مســئولین برســد و بداننــد ا ایــن امــر را رســانه ای 

کنــش نشــان مــی دهنــد. اشــتباه شــوند، مــردم بــی تفــاوت نمــی نشــینند و وا
ــی  ــت و فرصت ــچ موقعی ــر را در هی ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــه: ام دوم اینک
کنیــم تــا »اشــرار بــر مــا مســلط نشــوند«. مــی تــوان ایــن  از دســت ندهیــم و بــه آن عمــل 
کتبــی، شــفاهی، پیامکــی و تفلنــی و... بــه انجــام رســانید. بــه  وظیفــه را بــه صــورت 
گــر بــه صــورت گروهــی و مســتمر باشــد، مطمئــن باشــیم اثــر خواهــد کرد. کــه امام  ویــژه ا
باقــرj فرمودنــد: »همانــا امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر شــیوه پیامبــران و راه خوبــان 
گــردد؛ راههــا  کــه بــه وســیله آن، ســایر واجبــات نیــز برپــا مــی  اســت. واجــب بزرگــی اســت 

1  . صحیفه امام، ج19، ص486 و 487.
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گــردد، زمیــن آبــاد  کار حــال مــی شــود، حــق بــه اهلــش بــاز مــی  أمــن مــی شــود، کســب و 
کارهــا ســامان مــی پذیــرد«.1 فرامــوش  گرفتــه مــی شــود و  مــی شــود، از دشــمن انتقــام 
نکنیــم، بهتریــن شــیوه بــرای اثــر گــذاری، امــر و نهــی بــه صــورت گروهــی و مکــرر اســت. 
ســوم اینکــه: متأســفانه عمــوم مــردم بــه نقــش خــود بــاور ندارنــد و نمــی داننــد 
ایــن انقــاب، »جمهــوری« اســامی اســت. مــی گوینــد »مــا هیــچ کاره ایــم« در حالــی کــه 
آنهــا حــق انتخــاب نماینــده شــورای شــهر، نماینــده مجلــس، نماینــده خبــرگان رهبــری 
و شــخص رئیــس جمهــور را دارنــد. گذشــته از اینکــه اعتراضــات و فشــارهای مردمی نیز 

در مســئولین مؤثــر اســت. بــه عنــوان نمونــه: 
ـ دکتــر حســن روحانــی بــه دلیــل فشــار رســانه ای مــردم، مجبــور شــد مســئولیْت 

کنــد. گرفتــن دامــادش را لغــو 
ـ نماینده سراوان تذکر کتبی و شفاهی گرفت و کارمند گمرگ اخراج نشد.

ـ بــا اعتــراض و اجتمــاع و طومــار نویســی و روشــنگری هــا در فضــای مجــازی، 
کــرد. باالخــره مجمــع تشــخیص مصلحــت بــا تصویــب FATF مخالفــت 

کرمانشــاه شــده بود، عذرخواهی  که با کفش وارد چادر زلزله زدگان  ـ جهانگیری 
کرد.

ـ فیروز آبادی مجبور شد خانه لواسان را تحویل بدهد.
ـ سپاه و صنایع دفاعی به دلیل مطالبات مردمی، قطعات خودرو می سازند.

ح شــفافیت آرای نماینــدگان  ـ 135 نماینــده بــه دلیــل فشــارهای مردمــی، بــه طــر
رأی دادنــد.

ـ اعتــراض مردمــی و تبلیــغ روحانیــون تــا دورتریــن نقــاط روســتایی، موجــب شــد 

َلَحــاِء َفِریَضــٌة َعِظیَمــٌة ِبَهــا ُتَقــاُم  ْنِبَیــاِء َو ِمْنَهــاُج الّصُ
َ ْ
ْهــَی َعــِن اْلُمْنَکــِر َســِبیُل ال ْمــَر ِباْلَمْعــُروِف َو الّنَ

َ ْ
1  . الکافــی، ج5 ، ص55: »ِإّنَ ال

ْنِکــُروا 
َ
ــُر َفأ ْم

َ ْ
ــَداِء َو َیْســَتِقیُم ال ْع

َ ْ
ــَن ال ْرُض َو ُیْنَتَصــُف ِم

َ ْ
ــُر ال ــُم َو ُتْعَم  اْلَمَظاِل

ُ
ــَرّد  اْلَمَکاِســُب َو ُت

ُ
ــُن اْلَمَذاِهــُب َو َتِحــّل َم

ْ
ــُض َو َتأ اْلَفَراِئ

ْلِســَنِتُکم «.
َ
ِبُقُلوِبُکــْم َو اْلِفُظــوا ِبأ
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کنــد. دولــت از اجــری رســمی ســند 2030 خــودداری 
ـ و....

کــم بگیریــم. از فرصــت هــای مســاجد و  پــس نبایــد نقــش خــود را دســت 
تریبــون نمازجمعــه هــا و نیــز واحــد شــکایات مردمــی در ادارت و ارگان هــا اســتفاده 
گروهــی نترســیم و ســخن حــِق خــود را  کنیــم و بــا نامــه و تلفــن و اعتــراض فــردی و 
گــوش مســئولین برســانیم و بخواهیــم: »طبــق قانــون و بــر طبــق فرمایــش رهبــری  بــه 

کننــد«. عمــل 
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انقــاب اســامی بــرای مــا چــه کــرده اســت؟ اینکــه رهبــری و دیگــران از نظــام دفــاع 
مــی کننــد دقیقــا بــه چــه دلیــل اســت؟

ــم؟  ــرای انقــاب برداشــته ای ــز ببینیــم خــود مــا چــه قــدم مفیــدی ب قبــل از هــر چی
کــه فقــط اعتــراض  کــه حضــرت امــام خمینــیe در پاســخ بــه افــرادی  نقــل شــده 
گوینــد  کــه مــی  کردنــد و قصــد تخریــب نظــام را داشــتند، فرمــوده بودنــد: »آنهــا  مــی 
انقــاب بــرای مــا چــه کــرده اســت، بگویند کــه آنها خودشــان برای انقــاب چه کرده 
کنــون انقابــی انــد، بــه نتایــج و دســتاورد  کردنــد و ا کــه نانقــاب  انــد؟« چــون آنــان 
خــود واقــف و مطلــع انــد و لــذا حاضــر نیســتند بــه هیــچ قیمتــی عقــب نشــینی کننــد. 

کــه انقابــی نبــوده و نیســتند، مرتــب نــق مــی زنــد. امــا آنــان 
کــه انقــاب، توســط مــردم بــود و بایــد توســط مــردم ادامــه  کردیــم  مــا فرامــوش 
کار  یافتــه و اداره مــی شــد. امــام امــت فرمــود: »شــما می گوییــد "بایــد انقــاب ایــن 
را بکنــد". )امــا( انقــاب مــال همــه شماســت، انقــاب را همــه شــما کردیــد، مملکــت 
کمــک بکنیــد. دولــت هــم یکــی اســت.  هــم مــال همــه شماســت. همــه بایــد 
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کارهــا را دولــت بکنــد.... توجــه بــه ایــن داشــته باشــید  ننشــینیم مــا بــه اینکــه همــه 
ــد حفــظ بکنیــد.  ــان بای ــان را خودت ــه مملکــت مــال خــود شماســت و مــال خودت ک
کــه در هــر جــا هســتند بایــد مملکــت را بــه عنــوان اینکــه مــال خودشــان  کســانی  و 

اســت، خودشــان حفــظ بکننــد«.1 
دیگــر اینکــه: مــردم ایــران پیــش از انقــاب، ماننــد کشــورهای بــه شــدت عقب 
گاز  کردنــد. هــزاران روســتا، آب و بــرق و  مانــده و بــدون امکانــات اولیــه، زندگــی مــی 
و حتــی جــاده نداشــتند. کمتــر از پنجــاه ســال پیــش، برخــی از جوانــان دهــه شــصت 

کــه: هــم بــه یــاد دارنــد 
- حمــام فقــط بــرای خانــواده هــای پولــدار بــود و بســیاری از مــردم هفتــه بــه 

گــرم دسترســی داشــتند. هفتــه فقــط در حمــام عمومــی بــه آب 
گــر خانــه ای پیــدا مــی شــد،  - هــر محلــه فقــط یــک تلفــن عمومــی داشــت و یــا ا

همســایه هــای محــل از آن بــرای تمــاس هــای ضروریشــان اســتفاده مــی کردند.
- بســیاری از مردم از داشــتن رادیو و تلویزیون محروم بودند و اوائل انقاب، 
کــه داشــتند بــا چســباندن  داشــتن تلویزیــون ســیاه و ســفید جــزو آرزوهــا بــود؛ آنهــا 

کردنــد! پاســتیک هــای رنگــی روی صفحــه آن، تلویزیــون خــود را رنگــی مــی 
- بــرای خریــد یــک پیــت نفــت و حتــی تایــد و صابــون و قنــد و شــکر، بایــد در 

صــف مــی ایســتادیم.
کپســولی  گاز  گاز نداشــت و از بخــاری نفتــی و اجــاق  - بســیاری از مناطــق 

اســتفاده مــی شــد.
بــه دلیــل عــدم امکانــات بهداشــتی و  کــودکان در روســتاها  از  - بســیاری 
درمانــی، دوری و ســختی مســیر رفــت و آمــد، قبــل از تولــد و یــا در همــان دوران 

1  . صحیفه امام،  ج 10، ص455 و 457.
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کســتانی بودنــد و در عیــن  کثــر پزشــکان، هنــدی و پا طفولیــت از دنیــا مــی رفتنــد. ا
ــج اطفــال مــی  ــا بیمــاری هــای اســهال و فل کــودک ب حــال ســاالنه بیــش از صدهــا 

مردنــد.
ــی و ـ در  کشــور،کمتر از نصــف جمعیــت فعل کــه جمعیــت  ــود  ــی ب اینهــا در حال

یــک قلــم ـ  صــادرات نفــت بیــش از مقــدار فعلــی بــود. 

فهرست دستاوردها
امــا در پاســخ بــه ســوال فــوق و اینکــه چــرا رهبــری معظــم از انقــاب دفــاع مــی کنند و 
متقدنــد پیشــرفت داشــته ایــم، بایــد بــه دســتاوردها بپردازیــم. مــا در ایــن فرصت به 
فهرســت برخــی از دســتاوردها اشــاره مــی کنیــم. جزئیــات ایــن دســتاوردها بــا اندکــی 
کتــاب هــا و مجــات قابــل دسترســی اســت. در بخــش بعــدی  تحقیــق از اینترنــت و 
بــه طــور مســتند، وضعیــت عمومــی جامعــه در زمــان پهلــوی اول و دوم را نیــز بیــان 

کــه در آن قــرار داریــم بهتــر مطلــع شــویم: مــی کنیــم تــا از جایگاهــی 
دســتاوردهای معنــوی ، روحــی و معرفتــی: امیــد بخشــی بــه مســلمانان، 
در  روحــی  تحــول  هــا،  ابرقــدرت  مقابــل  در  ایســتادگی  بــه  مســتضعفان  بــاور 
کشور)شــجاعت، ایثــار، جهــاد، شــهادت(، تحــول در بینــش سیاســی، رونــق نمــاز 
جمعــه، تحــول در جهــان و دنیــای اســام، خودبــاوری ملــت هــا، زدودن احســاس 
ــان، احیــای حــج توحیــدی  حقــارت و خودکــم بینــی مــردم، تحــول عبــادی جوان
و برائــت از مشــرکین، مســجد محــوری، رونــق زیــارت و توســل بــه اهــل بیــت و 
ــان و... ــت زن ــای ارزش و منزل ــای ســنت اعتــکاف، احی ــا، احی ــر و دع ــس ذک مجال
دســتاوردهای فرهنگــی و اجتماعــی: مردمــی شــدن نهادهــا، ورود روحانیــت 
کلمــه و همبســتگی، تحــول  بــه مســائل سیاســی و اجتماعــی و نظامــی، وحــدت 
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ــوان، هــم اندیشــی اقــوام و طوایــف، ارتبــاط بیــن حــوزه و  در حضــور اجتماعــی بان
دانشــگاه، هماهنگــی ملــت و دولــت، ایجــاد روحیــه تعــاون و همــکاری، ایجــاد 
کمیتــه امــداد، اســتقال فرهنگــی، حضــور میلیونــی مــردم در صحنــه هــا، تربیــت 
انســان هــای صالــح بــرای پاســداری از انقــاب، امیــد و نشــاط ملــی، فرهنــگ 
گســترش فرهنــگ قرآنــی،  جهــادی، شــکوفایی شــعر و هنــر، جهــاد ســازندگی، 
ــول در  ــراب، تح ــار و ش ــاط قم ــدن بس ــده ش ــاد، برچی ــدر و اعتی ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب

صنعــت چــاپ و نشــر)کتاب و مطبوعــات( و...
گاهــی و بصیــرت  دســتاوردهای سیاســی: ایجــاد ملتــی بــی نظیــر از نظــر آ
کنــون، تبدیــل رژیــم 2500 ســاله ســلطنتی به  سیاســی و اجتماعــی، از صــدر اســام تا
نظــام اســامی و مردمــی، قطــع دخالــت بیگانــگان، نفــی نظــام دو قطبــی جهــان، 
حمایــت از حقــوق مســتضعفان و پابرهنــگان، پیشــوایی ملــل مســتضعف، تدویــن 
قانون اساســی، آزادی بیان، آزادی سیاســی، وحدت شــیعه و ســنی، تعامل با ســایر 
کشــورها، همبســتگی مســلمانان در مبــارزه بــا اســرائیل، مردمــی شــدن مســئوالن، 
کشــورهای منطقــه از ایــران، حمایــت از مظلومــان جهــان، شکســتن  گیــری  الگــو 
هیبــت پوشــالی ابرقــدرت هــا، بیــداری اســامی، وحــدت ملــی، الگوی مردمســاالری 
دینــی، انتخابــات آزاد و حــق تعییــن سرنوشــت، خــروج از انــزوا و گمنامــی در جهان، 
تســخیر النــه جاسوســی آمریــکا و مقابلــه بــا نفــوذ، قطــع امتیــازات آمریــکا و اســراییل 
در ایــران، زنــده مانــدن مکتــب امــام و آرمــان هــای انقابــی، تشــکیل حــزب اهَّلل 
لبنــان، نفــوذ معنــوی در مــردم منطقــه، نشــاط سیاســی، احیــای مذهــب تشــیع، 
کمیــت والیــت فقیــه،  پیونــد میــان دیــن و سیاســت، قــدرت اطاعاتــی  احیــای حا

و امنیتــی و...
بــا اولویــت مناطــق محــروم،  کشــور  ســازندگی   دســتاوردهای اقتصــادی: 
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کشــور، توســعه ریلی،  مقابله با فســاد مالی و اقتصادی،  ســاخت زیربناهای عظیم 
گازرســانی،  گســترش شــبکه مخابراتــی، تحــول در  حمایــت و رونــق تولیــد داخــل، 
احیــای کشــاورزی، ســد ســازی و آب رســانی، توســعه صنعــت بــرق، توســعه صنعــت 

کشــاورزی و دامــداری و... پتروشــیمی و 
کســب  کشــور و  دســتاوردهای علمــی: خودبــاوری صنعتــی، پیشــرفت علمــی 
رتبــه هــای خــوب جهانــی در عرصــه هــای مختلف)رشــد ســریع علمــی در جهــان(، 
ــای  ــنواره ه ــزاری جش ــوی، برگ ــی و معن ــر علم ــار مفاخ ــام و آث ــای ن ــه احی ــام ب اهتم
علمــی، پیشــرفت در علــوم زیســتی، ایجــاد نهضــت ســواد آمــوزی، تولیــد نســل های 
جدیــد ســانتریفیوژ، تــوان بــاالی نیــروگاه ســازی، صــدور خدمــات فنــی و صنعتــی، 
فنــاوری نانــو، توســعه شــرکت هــای دانــش بنیــان، دانــش هســته ای، تولیــد چرخــه 
ســوخت هســته ای، پیشــرفت در فنــاوری لیــزری، طراحــی و ســاخت ابررایانــه، 
پیشــرفت در ســلول هــای بنیادیــن، ســیلو ســازی، دانــش شــبیه ســازی، پیشــرفت 
در صنعــت فــوالد، نفــت و پتروشــیمی، تولیــد داروهــای نوترکیب، پیشــرفت فضایی 
و موشــکی، ارســال موجــود زنــده بــه فضــا، پرتــاب ماهــواره بــه فضــا، پیشــرفت علوم 
پزشــکی، تولیــد نانــو داروهــای ضــد ســرطان، تولیــد علــم دینــی در حــوزه هــای 

علمیــه، پیشــرفت چشــمگیر در ارائــه خدمــات IT و قــدرت رســانه ای و....
ــر توطئــه هــا، آمــوزش  کشــور در براب ــی: ثبــات  ــی و امنیت ــتاوردهای دفاع دس
اســتقال  منطقــه،  مســلمانان  دفاعــی  نیازهــای  تأمیــن  و  عقیدتــی  و  نظامــی 
کمیتــه و بســیج، صــدور انقــاب اســامی در  نظامــی، تشــکیل ســپاه پاســداران، 
جنــگ تحمیلــی، اســتقال ارتــش، تقویــت روح دینــی و انقابــی در نظامیــان، رشــد 
صنایــع نظامــی، رزمایــش هــای متعــدد دفاعــی و نظامــی، خودکفایــی در ســاخت 
تســلیحات دفاعــی پیشــرفته، ســاخت ناوشــکن جمــاران، حضــور راهبــردی یــگان 
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هــای دریایــی در آب هــای آزاد، ســاخت هواپیماهــای جنگنــده، صنایــع موشــکی 
و پهبــاد، تغییــر معادلــه مقاومــت در منطقــه، شکســت اســرائیل در جنــگ  33 روزه 
گروههــای تکفیــری و  ــا اشــرار و  و 22 روزه. پیــروزی در جنــگ تحمیلــی و مبــارزه ب

داعشــی در منطقــه و...
مهــم: متأســفانه دشــمن خارجــی و دوســتان نــادان، در جنــگ رســانه ای 
گرفتــن دســتاوردهای چهــل  بــا بــزرگ نمایــی مشــکات و نقــاط ضعــف، و نادیــده 
کارآمــدی نظــام اســامی دارنــد، تا مردم را نســبت بــه رهبر و  ســاله، ســعی در القــای نا
مســئولین بــی اعتمــاد و نســبت بــه آینــده نظام دلســرد و ناامید و بدبیــن کنند. مهم 
اینکــه در بســیاری از مــوارد، خیانــت هــای رســانه ای امثــال BBC و ســایر شــبکه 
کــه حــق و باطــل و راســت و دروغ  هــای ماهــواره ای فارســی زبــان، بــه حــدی اســت 
را بــه هــم آمیختــه و در نهایــت بــا ســیاه نمایــی، مــردم را بــه ایــران و نظــام اســامی 
ــه دشــمن  گــذر زمــان، ب ــا  کننــد. برخــی از مــردم نیــز فریــب خــورده و ب بدبیــن مــی 
کشــور و نظــام و ارزشــهای خــود  کــرده و در ذهــن خــود بیگانــه را نســبت بــه  اعتمــاد 

دلســوزتر مــی داننــد.

 آیا انقاب کردیم که با بی عدالتی و تبعیض زندگی کنیم؟ 
خیــر؛ هــدف انقــاب، عدالــت اجتماعــی و رفــع فقــر و تبعیــض بــوده و هســت. امــا 
متأســفانه »حــس فســاد« خیلــی بیشــتر از »اصــل فســاد« اســت. وضعیــت ایــران 
در همیــن شــرایط تحریــم و همــه هزینــه هــای تولیــدی و دفاعــی و درآمــد پاییــن 
کشــورهای بــه ظاهــر متمــدن  نفتــی و...، خیلــی بهتــر از آمریــکا و ســوئیس و دیگــر 
ــور،  کش ــاد در  ــا فس ــده ت ــب ش ــانه ای موج ــی رس ــیاه نمای ــا س ــت، ام ــرفته اس و پیش

سیســتماتیک بــه نظــر برســد.
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دومیــن  و  اولیــن  ســوئیس  و  آمریــکا  خبــری،  متعــدد  منابــع  گــزارش  بــه 
که دارای فســاد مالی سیســتماتیک هســتند. همچنین هنگ  کشــورهایی هســتند 
کنــگ، ســنگاپور، آلمــان، امــارات متحــده عربــی نیــز جــزو ده کشــور اول فســاد مالــی 

گوینــد »همــه آنهــا دزد هســتند!« جهــان قــرار دارنــد.1 امــا مــردم آنهــا نمــی 
کــه طــی 15 ســال، ســه هــزار هکتــار  فســاد سیســتماتیک را رضــا خــان داشــت 
زمیــن مزروعــی و 270 هــزار هکتــار زمیــن بایــر را صاحــب شــده بــود؛ مجموعــا بــا 
ســیصد هــزار نفــر ســکنه!2 یعنــی معــادل چنــد هــزار روســتا! مؤیــد احمدی)نماینــده 
ســاله  هفــده  دوره  در  گویــد:  مــی  انقــاب(  از  پیــش  مجلــس  ســیزدهم  دوره 
ســلطنت رضــا خــان، بالــغ بــر 44 هــزار ســند مالکیــت بــه نــام او صــادر شــده اســت.3 
فریــدون هویدا)ســفیر شــاه در ســازمان ملــل و بــرادر عبــاس هویــدا نخســت وزیــر( 
ــا 4  ــن 2 ت ــی بی ــد: »مبلغ ــی نویس ــز م ــورک تایم ــل از نیوی ــه نق ــود ب ــرات خ در خاط
میلیــارد دالر تنهــا در دو ســال آخــر از ســوی خانــواده ســلطنتی بــه آمریــکا منتقــل 
ــا یــک محاســبه ســر انگشــتی، بــه قیمــت امــروز حداقــل 20  کــه ب شــده اســت.«4 

هــزار میلیــارد تومــان اســت!
بازرســی  ســازمان  رئیــس  و  شــاه  صمیمــی  )دوســت  فردوســت  حســین 
ــمت  ــا در بازرسی)قس ــال 1357 تنه ــا س ــال 1350 ت ــد: »از س گوی ــی  ــاهی( م شاهنش
تحقیق( 3750 پرونده ســوء اســتفاده کان تشــکیل دشــد که عموما به دادگستری 

گردیــد.«5  ارجــاع 
البتــه بــا ایــن همــه، مــا مدافــع فســاد نیســتیم و بــا فســاد انــدک هــم در نظــام 

کد خبر: 6427864. 1  . باشگاه خبرنگاران جوان، 1396/11/16 ـ 
2  . روزنامه اطاعات، 1339/12/8؛ به نقل از: داستانهایی از عصر رضا شاه، ص168.

گذشته چراغ راه آینده است، ص111.  .  3
4  . سقوط شاه، ص146.

5  . ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج1، ص266.
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کنیــم؛ امــا  اســامی مخالفیــم و حتــی حقــوق نجومــی قانونــی را هــم محکــوم مــی 
نبایــد فســاد را سیســتمی تصــور کــرد. در مــواردی هــم کــه فســاد دیده شــده، - مانند 
کرباســچی، مهــدی هاشــمی و اخالگــران  خــاوری، منصــور آریــا، شــهرام جزایــری، 
کــه نظــام از  بــازار و ارز - امــوال بازگردانــده و حکــم اجــرا شــده اســت و اینطــور نبــوده 

کنــد یــا او را فــراری بدهــد. او دفــاع 
در برخــی مــوارد ماننــد فســاد سیاســی و اعتقــادی، برخــورد شــدیدتر هــم بــوده 

اســت. بــه عنــوان نمونــه:
- دو فرزنــد آیــت اهَّلل گیانــی ضــد انقــاب شــدند، کــه ایــن عالــم دینــی با اینکه 
قــدرت نفــوذ داشــت، امــا هیــچ مماشــات نکــرد. وقتــی بــه ایشــان خبــر مــی دهنــد دو 
کنیــم؟ فقــط پاســخ مــی  فرزنــد شــما در خانــه تیمــی منافقیــن هســتند و بــا آنــان چــه 

دهنــد: مانند دیگــران.1
کــه تــا دیــروز علیــه شــاه  - آیــت اهَّلل حســنی)امام جمعــه ارومیــه( فرزنــدش را 
کمونیســتی چریــک هــای فدائیــان  ــه ســازمان  ــرد و بعــد از انقــاب ب ک ــارزه مــی  مب
کنــد. 2 کنــد و دادگاه او را اعــدام مــی  گرایــش داشــت، بــه دادگاه معرفــی مــی  خلــق 

کمیتــه انقــاب دســتگیر شــد،  کــه فرزنــد آیــت اهَّلل مشــکینی توســط  - زمانــی 
ایشــان نامــه ای نوشــت کــه »به قرار مســموع فرزنــدان اینجانب به وســیله مأموران 
کمیتــه پاســداران انقــاب اســامی بازداشــت شــدند. بــرای مــن شــنیدن ایــن خبــر به 
کوشــش و  عنــوان طلیعــه عدالــت در حکومــت اســامی، مســرت بخــش اســت و از 

کنــم«.3 زحمــات پاســداران انقــاب تشــکر مــی 
حســین  پســرش  تــا  کــرد  نــذر  شــکر  روزه  روز،   40 نیــز  جنتــی  اهَّلل  آیــت   -

کد خبر: 01519. 1  . خبرگزاری دانشجویی ایسنا، 1397/05/03 ـ 
کد خبر: 16955. 2  . خبرگزاری دانشجویی ایسنا، 1392/11/24 ـ 

3  . جراید، 1358/02/24.
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شــود!1 اعــدام  یــا  دســتگیر  مجاهدیــن(  ســازمان  جنتی)عضــو 
کنــش بــه اقدامــات فرزنــدش پــس از انتخابــات  - آیــت اهَّلل خزعلــی نیــز در وا
88 و شــروع فتنــه، طــی نامــه ای نوشــت: »مــدت مدیــدی اســت پســرم مهــدی 
گرفتــه. هرچــه  خزعلــی از راه مســتقیم منحــرف شــده اســت، در خــط مقابــل قــرار 
کنــم و بــرای هدایتــش متوســل بــه اولیــای خــدا مــی شــوم، اثــر نمــی  نصیحــت مــی 
کنــم و حــرف  کاســه صبــرم لبریــزش شــده، دیگــر بــا او صحبــت نمــی  کند...دیگــر 
هــای نامناســب او را بــر نمــی تابــم...«2 و حتــی در آخریــن لحظــات عمــر خــود نیــز 

کــرد.3 برائــت نامــه ای علیــه او تنظیــم 
کــه در  - حضــرت امــام خمینــیe نیــز دربــاره نــوه اش ســید حســین خمینــی 
کــرده بــود و در درگیــری هــا  مشــهد از بنــی صــدر در مقابــل شــهید رجایــی حمایــت 
دســت بــه اســلحه بــرده بــود، بــه مرحــوم آقــای اشــراقی مــی فرماینــد: »بــه مســئولین 
کمیتــه مشــهد پیغــام دهیــد که ســید حســین خمینی تحت الحفــظ به تهــران اعزام 

گــر دســت بــه ســاحش بــرد او را بــا تیــر بزننــد«.4  شــود و ا
گفتمــان امــام و  ــا  نکتــه مهــم آخــر اینکــه: متأســفانه تفکــر غالــب مدیــران، ب
کــه اســام، برنامــه جامعــی  رهبــری فاصلــه دارد و هنــوز بــه ایــن بــاور نرســیده انــد 
بــرای ســعادت و اداره جامعــه دارد تــا بخواهنــد بــا تحقیــق و پژوهــش در حوزه علوم 
کــردن آن باشــند. بــه همیــن دلیــل در اجــرای عدالــت  انســانی، بــه دنبــال عملیاتــی 
و رفــع تبعیــض دنبالــه رِو سیاســت هــای غربــی و شــرقی هســتند. ریشــه بســیاری از 
کــه مــا هنــوز نســبت بــه  مبانــی فکــری امــام و رهبــری بــه  مشــکات مــا از آنجاســت 

کد خبر: 4295279. 1  . باشگاه خبرنگاران جوان، 1391/12/13 - 
کد خبر: 201042. 2  . رجا نیوز، 1393/10/14 - 

کد خبر: 894250. 3  . خبرگزای مشرق، 1397/06/26 ـ 
4  . نقــل از ســید حمیــد رحانــی؛ روزنامــه جمهــوری اســامی، 1378/06/10؛ بــه نقــل از خبرگــزاری دانشــجو، 1394/11/13 ـ 

کــد خبــر: 484098.
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کنیــم و تــا چنیــن اســت، شــاهد  بــاور نرســیده ایــم تــا بخواهیــم بــر اســاس آن عمــل 
بــی عدالتــی و تبعیــض و فســاد هســتیم. راهــکار اصلــی، تربیــت نیــروی انســانی 

بــرای آینــده و اقــدام عمومــی در مطالبــه عدالــت از دســتگاههای مربوطــه اســت.

       چرا قوه قضاییه با دانه درشت ها برخورد عادالنه نمی کند؟
گرفتــه و حتــی حکــم حبــس ابــد یــا اعــدام  اوال در بســیاری از مــوارد برخــورد صــورت 

اجــرا شــده، امــا بــه انــدازه تخلفــش، اطــاع رســانی نشــده اســت. 
ثانیــا در بســیاری از مــوارد، نبایــد بــه شــایعات و تهمــت هــا دامــن زده شــود و 
کــرد و تــا اتهــام افــراد اثبــات نشــود، نمــی تــوان آن را اعــام  و  بــا آبــروی افــراد بــازی 

کــرد. حکمــی را اجــرا 
ــف  ــران، ضع ــت مدی ــدم قاطعی ــی و ع ــتگاههای قضای ــوذ در دس گاه نف ــا  ثالث
نظــارت، تــرس و هواهــای نفســانی همگــی در تصمیــم گیــری و اجرای احــکام الهی 
کــه البتــه ایــن امــر در سیســتم قضایــی عمومیــت نــدارد. بســیاری از  مؤثــر هســتند 
قضــات و دادســتان هــا بــه دلیــل ســخت گیــری در اجــرای احــکام، مــورد تهدیــد قــرار 
گرفته و امنیت همســر و فرزندانشــان از ســوی اشــرار و قاچاقچیان بزرگ در معرض 
خطــر اســت، امــا همچنــان بــه فعالیــت خــود ادامــه مــی دهنــد و برخــی ماننــد شــهید 

اســد اهَّلل الجــوردی جــان خــود را در ایــن راه از دســت مــی دهنــد.
کــه بــه دلیــل ضعــف بودجــه و ســاختار ضعیــف و ســنتی  رابعــا: اطالــه دادرســی 
کــه  گیــرد، ممکــن اســت ایــن تصــور را بــه وجــود آَوَرد  دســتگاه قضایــی صــورت مــی 
گیــرد. در  هیــچ برخــوردی بــا دانــه درشــت هــا و مفســدان اقتصــادی صــورت نمــی 
کــه در اذهــان عمومــی وجــود دارد و یــا بــه آن اعتــراض  کثــر مــواردی  کــه ا حالــی 
کار قــرار دارنــد. اعــام عمومــی و رســمی آن در صاحدیــد و  مــی شــود، در دســتور 
اختیــارات مســئوالن قضایــی اســت و در بســیاری از مــوارد بــه دلیــل رعایــت حیثیــت 
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کــرد.  افــراد و مســائل امنیتــی نمــی تــوان شــتابزده و احساســی برخــورد 
کــرده  در ایــن میــان برخــی رســانه هــای داخلــی و خارجــی از فرصــت اســتفاده 
و بــا شــایعات بــی اســاس و بــزرگ نمایــی برخــی از تخلفــات، اعتمــاد مــردم را نســبت 

بــه دســتگاه قضایــی از بیــن مــی برنــد. 

 چــرا همانطــور کــه در صنایــع نظامــی و ســاخت موشــک پیشــرفت داریــم، 
در خــودرو ســازی پیشــرفت نمــی کنیــم؟

گرفتیــم و  کردیــم، نتیجــه  چــون هــر جــا بــه ســخن رهبــری اعتقــاد داشــته و عمــل 
کــه برنامــه ریــزی و  کــه بــی توجهــی داشــتیم، ضــرر کردیــم. حقیقــت آن اســت  آنجــا 
عــزم و اراده انقابــی و جهــادی موجــب پیشــرفت شــده اســت؛1 امــا متأســفانه ضعف 
کســب ســود بیشــتر، وجــود باندهــای قــدرت و ثــروت، عــدم  نظارتــی و مدیریتــی، 
کاری و بــی تفاوتــی و.... موجــب شــده در خودروســازی و امثــال آن بــه  وجــدان 
پیشــرفت قابــل توجهــی دســت نیابیــم. عوامــل بعــدی، تحریــم و دشــمنی هــای 

خارجــی اســت.

هــر حکومــت دیگــری هــم بودیــم، ایــن انــدازه پیشــرفت را داشــت. حتــی 
ــه  ــم ب ــار داری ــا انتظ ــتیم. م ــد داش ــدازه رش ــن ان ــاید همی ــد، ش ــی مان ــوی م ــر پهل اگ
شــعارهای اســام عمــل شــود نــه اینکــه چنــد آمــار بدهیــم و بگوییــم کار کردیــم 

و پیشــرفت داشــتیم!
گزارشــات، مربــوط بــه پیشــرفت هــای معنــوی  اول آنکــه بســیاری از آمارهــا و 
کــه بخواهیــم بــا  کــه در هیــچ جــای دنیــا ســابقه نــدارد  و علمــی و دفاعــی بــود 
کنیــم؛ ماننــد فرهنــگ حجــاب، فرهنــگ ایثــار و شــهادت، فرهنــگ  آنجــا مقایســه 

گــری و حرکــت  کردیــم، پیــش رفتیــم. هــر جــا از انقابــی  1  . مقــام معظــم رهبــری: »بعــد از رحلــت امــام هــر جــا انقابــی عمــل 
.1395/03/14 ،eکردیــم، عقــب ماندیــم. ایــن یــک واقعیــت اســت«؛ بیانــات در حــرم مظهــر امــام خمینــی جهــادی غفلــت 
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رســیدگی بــه محرومیــن، فرهنــگ نمــاز و قــرآن، فرهنــگ عاشــورا، پیشــرفت هــای 
ــع نظامــی و... علمــی و پزشــکی و هســته ای و صنای

کســتان، افغانســتان، عــراق و بســیاری  کشــورهایی ماننــد مصــر، پا دوم آنکــه 
گذشــته پیشــرفتی نداشــته انــد؟ امــا هنــد و  کشــورها، چــرا طــی چهــل ســال  دیگــر از 
گــذر زمــان  گــر پیشــرفت طبیعــی اســت و در اثــر  کــرده انــد؟ ا ژاپــن و مالــزی پیشــرفت 
اتفــاق مــی افتــد، پــس چــرا برخــی کشــورها پیشــرفت مــی کننــد و برخــی دیگــر عقــب 

مــی ماننــد؟ 
کنــد، بســیاری از شــهرها و  گــذر زمــان پیشــرفت ایجــاد نمــی  ســوم آنکــه 
کننــد و نخواســتند بــه  روســتاهای دنیــا هنــوز در زمــان صــد ســال پیــش زندگــی مــی 
کارهــای بــزرگ و  کــه  کننــد. ایــن انســان هــای بــزرگ هســتند  روز باشــند و پیشــرفت 
کنــد،  گــذر زمــان پیشــرفت ایجــاد  گــر  کننــد. ا پیشــرفت هــای چشــمگیر ایجــاد مــی 
ــچ  ــه هی ک ــی  ــد؛ در حال ــه باش ــار و صفوی ــر از قاج ــرفته ت ــوی پیش ــت پهل ــد حکوم بای
کــه حکومتشــان بهتــر از  خ و اندیشــمندی حتــی خــود پهلــوی هــا نگفتــه انــد  مــور

قاجــار و صفــوی بــوده اســت؛ بلکــه برعکــس بــوده اســت!
کــم نبــود. بســیاری  چهــارم آنکــه در زمــان پهلــوی هــم امکانــات کشــور و دنیــا 
از پیشــرفت هــای جهــان ماننــد فنــاوری بمــب اتــم، فضــا نــوردی، پیشــرفت هــای 
پزشــکی و... مربــوط بــه قبــل از انقــاب اســت، امــا در ایــران چنین اتفاقاتــی نیفتاد. 
آن زمــان بــه ســادگی ارائــه خدمــات عمومــی بــه شــهرها و روســتاها امــکان پذیــر بود، 
امــا فقــط تعــداد کمــی از روســتاها بــرق و جاده داشــتند. بــه وپژه آنکه صــادرات نفت 
در دوران پهلــوی چهــار برابــر ایــران و جمعیتــش نصــف بــود. امــا بعــد از انقــاب در 

کمتــر از ده ســال پــس از جنــگ، بســیاری از زیرســاخت هــا ترمیــم و تکمیــل شــدند.
کاری هــا و بعضــا خیانــت هــا نیســتیم، امــا  کــم  البتــه مــا منکــر ضعــف هــا و 
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انصــاف هــم نیســت کــه چشــم خــود را ببندیــم و در حالــی که دســتاورهای ما چشــم 
کــرده، خــود را بــه خــواب بزنیــم.  جهانیــان را خیــره 
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گرانــی و تــورم نبــود و وضــع مــردم  قبــل از انقــاب این همــه فشــار اقتصــادی و 
خیلــی بهتــر از االن بــود. مــوز رایــگان در مــدارس توزیــع مــی شــد. پولمــان ارزش 
داشــت و ثبــات قیمــت داشــتیم و مثــا قیمــت کبریــت و خــودکار تــا ســال هــا 
وضعیــت  و  نبودیــم  تحریــم  دیگــر  مســائل  و  اســتقال  خاطــر  بــه  بــود.  ثابــت 

بهتــری داشــتیم. 
کــدام حاضــر نیســتیم بــه  کــه دیــروز بهتــر از امــروز بــوده، امــا هیــچ  گوییــم  همیشــه مــی 

زندگــی ســی چهــل ســال قبــل برگردیــم!
ثبــات قیمــت برخــی محصــوالت، همیشــه بــه معنــای پیشــرفت اقتصــادی 
نیســت، امــا بــد نیســت بدانیــم در ایــران ســال هاســت قیمــت نــان و بنزیــن و بســیاری 
گرانــی و تــورم و  کــه  از محصــوالت دیگــر ثابــت مانــده اســت و ایــن دلیــل نمــی شــود 
بیــکاری نداریــم. داریــم، امــا در عیــن حال به تناســب خود، پیشــرفت هم داشــته ایم.
گرانــی، فقــط بــه چنــد  کبریــت و بحــث تــورم و  امــا بــرای پاســخ مســأله مــوز و 
کنیــم و شــما را بــه مطالعــه تاریــخ پهلــوی در زمینــه  نمونــه از اعترافــات بســنده مــی 
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کنیــم:  هــای مختلــف توصیــه مــی 
اردشــیر زادهدی)وزیــر خارجــه ایــران در زمــان پهلــوی( مــی نویســد: »در ســال 
1352 و در پــی جنــگ اعــراب و اســراییل بــا چهار برابر شــدن بهای نفت، مشــکات 
اقتصــادی تشــدید شــد و هویــدا بــه جــای آنکــه از ایــن موقعیــت اســتثنایی اســتفاده 
کنــد و پــول هــا را در امــور زیربنایــی کشــور هزینــه نمایــد، آنهــا را صــرف واردات مــوز و 
کیــک  کــرد. ایــن پــول عظیــم ماننــد یــک  ج مــی  کاالهــای مصرفــی از خــار آنانــاس و 
گرفــت و هــر  شــیرین و خوشــمزه در معــرض ســوء اســتفاده رجــال و قدرتمنــدان قــرار 

کــرده و ناخنکــی بــه آن زد!«1 کــس انگشــت خــود را در آن فــرو 
گفــت: »در همــه زمینــه هــا  کیهــان  شــاه در مصاحبــه 8 آبــان 1355 بــا روزنامــه 
تقاضــا فــوق العــاده زیــاد اســت و عرضــه کــم. کمبــود عرضــه و زیادی تقاضا محــدود به 
کــی و مصالــح ســاختمانی و واحدهــای مســکونی نیســت. شــنیده  مــواد مصرفــی و خورا
کــه ســیمان در حــال حاضــر گاهــی تــا 10 برابــر قیمــت رســمی بــه فــروش مــی رســد.«2 ام 
اســد اهَّلل علم)وزیــر دربــار از ســال 1345 تــا 1356( در خاطراتــش مــی نویســد: 
»صبــح، شاهنشــاه را خیلــی کســل دیــدم. از وضع مالی دولت بســیار ناراحت بودند. 
ج برنامــه چهــارم را زدیــم  فرمودنــد: دیشــب در شــورای اقتصــاد مقــدار زیــادی مخــار
کــرده بــودم وضــع  کــه مکــرر عــرض  کــردم مــن  ولــی بــاز هم)کســری داریــم(. عــرض 
ــد:  ــد. بعــد از چنــد دقیقــه فرمودن ــت خــوب نیســت، قبــول نمــی فرمودی ــی دول مال
ج پتروشــیمی و لولــه گاز سرســام آور شــده اســت. بــه عــاوه بعضــی دســتگاهها  مخــار
مثــل ذوب آهــن و ســازمان برنامــه و غیــره حقوقــات عجیــب و غریــب مــی دهنــد. در 
ایــران بیــن پاییــن تریــن و باالتریــن حقــوق صــد مرتبــه اختــاف اســت. در صورتــی 
کــم و حتــی در اســراییل فقــط 3 برابــر  کــه در ممالــک پیشــرفته ایــن اختــاف خیلــی 

کنار شاه، ص291. 1  . 25 سال در 
2  . سقوط شاه، ص79.
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گــر پاییــن تریــن حقــوق صــد تومــان اســت، باالتریــن ســیصد تومــان مــی  یعنــی ا
کــه نمــی شــود«.1 کــه در ایــران ده هــزار تومــان اســت. ایــن  شــود. در صورتــی 

وی در جایــی دیگــر مــی نویســد: »بــر پایــه گــزارش ســال 1979 بانــک جهانــی، 
درصــد اشــخاص بالــغ بــا ســواد در 1975 در تانزانیــا 66، در ترکیــه 60 و در ایــران 50 
بیــش نبــود و همچنیــن در ســال 1977 انتظــار عمــر متوســط در ترکیــه 60 و در ایران 
52 و در هندوســتان و تانزانیــا 51 ســال بــود. بــه زبــان دیگــر چــه در زمینــه آموزشــی و 
کمتــر  کمتــر یــا خیلــی  کــه درآمــد  کشــورهایی  چــه در زمینــه بهداشــتی وضــع ایــران از 

داشــتند بهتر نبــود«.2 
بنابر گزارشــی که در ســال 1974)1353ش( منتشــر شــده، »از هر ده خانواده، 
کارگــر غیــر ماهــر  9 خانــواده دارای فقــط یــک منبــع درآمــد اســت. مــزد ســاعتی یــک 
ــال و یــک متخصــص، 69  ــال و ســرکارگر 43 ری ــر ماهــر 21 ری کارگ ــال اســت.  16 ری
ریــال اســت. در تهــران در فاصلــه 1960 تــا 1975 میــزان اجــاره بهــا، تــا 15 برابــر و در 

ســال 1974 و 1976 تــا دویســت درصــد بــاال رفــت. 3

گفتگوهای من با شاه، ص248.  .  1
2  . خاطرات اسد اهَّلل علم، ج5، ص117 و 118.

کد خبر: 934669. 3  . ایران؛ دیکتاتوری و توسعه، نوشته فرد هالیدی؛ به نقل از: مشرق نیوز، 1397/11/1 - 
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جدول مقایسه برخی اقام و شاخص ها قبل و بعد از انقاب به طور تقریبی1

کنیــم، بــر اســاس جــدول فــوق، یــک  ــا دالر محاســبه  کارگــر را ب گــر بخواهیــم حقــوق  ا
کارگــر در ســال 45 بــا حقــوق یــک روز خــود مــی توانســت یــک دالر بخــرد، امــا در ســال 

کنــد.  97 مــی توانــد بیــش از 3 دالر تهیــه 
ســهم هــر ایرانــی از نفــت قبــل از انقــاب، )در آمــد نفتــی ÷ 35 میلیــون نفــر( 21 
کــه  دالر در مــاه بــود، امــا در ســال 97 )درآمــد نفتــی ÷80 میلیــون نفــر( 42 دالر  اســت 

بخشــی از آن نیــز صــرف اســتخراج و صــدور نفــت مــی شــود.

پیشــرفتی کــه در زمــان رضــا خــان داشــته ایــم در هیــچ زمانــی از تاریــخ ایــران 
ســابقه نداشــته اســت. خدمــات 16 ســاله وی قابــل تقدیــر اســت و نبایــد از او ســیاه 
ــه  ــیس وزارتخان ــت، تأس ــتقرار امنی ــه، اس ــام وظیف ــت نظ ــراری خدم ــرد. برق ــی ک نمای
هــای جدیــد، ایجــاد راههــا و گذرگاههــا بــه خصــوص خــط راه آهــن سراســری، توســعه 

ــت. ــوده اس ــابقه ب ــی س ــران ب ــک و... در ای ــداث بان ــراف، اح ــی و تلگ ــوط هوای خط
مهمترین اقدامات رضا خان از نگاه نزدیکان و اطرافیان چنین تحلیل شده است:

1  . برگرفته از جراید و سایت ها و خبرگزاری های رسمی.

در سال 1397در سال 1354در سال 1345عنوان
کارگر1 37.000 تومان15 تومان7 تومانحداقل دستمزد روزانه 

حداقل حقوق 
کارمند)ماهانه(2

1/2 میلیون تومان750 تومان2200 تومان

4 میلیون تومان2600 تومان71 تومانهر سکه طا3

10 هزار تومان7 تومان7/7 توماندالر4

3 میلیارد و 360 میلیون دالر7506 میلیون دالر79 میلیون دالر)1349(درآمد نفتی)در ماه(5

75 سال54 سالـامید به زندگی7

80 میلیون نفر35 میلیون نفر25 میلیون نفرتعداد جمعیت8
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علــم و مدیریــت رضــا خــان:  قــدر و مقــام بــی ســوادی و بــی تدبیــری رضــا خــان 
ــد  ــه آوردن ک ــود  ــر هیچکــس پوشــیده نیســت. او فقــط مهــره ای ب در امــر پادشــاهی، ب
و بردنــد. تاریــخ دربــاره مشــاغل وی از ابتــدای زندگــی تــا پادشــاهی مــوارد زیــر را بــر 
ــه مســگری  کارش دمیــدن در دم آتــش خان گرد مســگری و  مــی شــمرد: مــدت هــا شــا
کــه اعتبــار و ارزش چندانــی  کنــد  کنــده را تجربــه مــی  بــوده اســت. بعدهــا چنــد شــغل پرا
کــه بــه  کارمنــدان ســفارت انگلســتان مــی شــود؛ بــه ایــن معنــی  نداشــته و ســرانجام از 
کــرده اســت! پــس از ایــن مرحلــه وارد تلویزیــون  اســب هــا رســیدگی و آنهــا را تیمــار مــی 
قزاق)روس( می شــود و بعد از مدت کوتاهی در پســت وزارت احمد شــاه، به پادشــاهی 
مــی رســد! 1 البتــه همســر رضــا خــان معتقــد اســت ایــن از نقــاط ضعــف رضــا خــان نیســت 
کــه از بــی ســوادی بــه پادشــاهی رســید، بلکــه نقطــه قــوت اوســت!2 مســعود بهنــود نیــز 
گویــد: »وظیفــه فروغــی و تقــی زاده و عــا ایــن  دربــاره نحــوه پادشــاهی رضاخــان مــی 
کــه نبــود. رضــا شــاه، نــه متجــدد بــود، نــه  کوهــی بســازد  کــه از قــزاق بــی ســواد،  بــود 
کــه ظرایــف تحــوالت اجتماعــی مملکــت را دریابــد .  ــا فرهنــگ. نــه ســوادی داشــت  ب
همــه اینهــا بــه عهــده فروغــی و یارانــش بــود«.3 حســین خطیبی)رئیــس جمعیــت شــیر 
گــر  و خورشــید( در خاطراتــش دربــاره محمــد رضــا پهلــوی مــی نویســد: »در ایــن اواخــر ا
کســی دربــاره پــدرش و لیاقــت و کاردانــی او ســخنی مــی گفــت، مــورد پســند او واقــع نمی 

شــد«.4

گویــد: »خودمــان  ســلطه بیگانــگان: چرچیــل )نخســت وزیــر انگلیــس( مــی 
گویــد:  او)رضاخــان( را آوردیــم و خودمــان او را برداشــتیم«.5 و محمــد رضــا پهلــوی مــی 

1  . خاطرات ملکه پهلوی، ص33.
2  . خاطرات ملکه پهلوی، ص222.

3  . از سید ضیا تا بختیار، ص127.
4  . رنج رایگان، ص346 و 347.

5  . دفاع از تاریخ، ص199.



58 بخش سوم: دوران پهلوی

ــی  ــش را م ــخ های ــا( ن ــی ه ــه آنها)آمریکای ک ــودم  ــی ب ــب بازی ــه ش ــک خیم ــن عروس »م
گفــت: »مــن تــاج و تختــم را از  کشــیدند«1 و خــودش بــه روز ولت)مأمــور ســازمان ســیا( 
برکــت شــما دارم«.2 و مــی گفــت: »غربــی کــردن، آرمــان ماســت و منافــع ایــران در اتحاد 
بــا غــرب بــه بهتریــن وجــه تأمیــن مــی شــود«3 . فریــدون هویدا)بــرادر عبــاس هویــدای 
کنیــم تمــام  نخســت وزیــر( در خاطراتــش مــی نویســد: »چــاره ای نیســت جــز آنکــه بــاور 

حــرکات و ســکنات شــاه توســط خارجــی هــا از راه دور هدایــت مــی شــده اســت.«4
محمــد رضــا پهلــوی بــه مــادرش مــی گویــد: »مــادر جــان! مرده شــور این ســلطنت 
کل قــوا هســتم و بــدون اطــاع مــن هواپیماهــای مــا را  کــه مــن شــاه و فرمانــده  را ببرنــد 
گویــد: »محمــد رضــا خصوصــی بــه مــن مــی  بــرده انــد ویتنــام!«5. ملکــه پهلــوی مــی 
ک و معــاون او و مدیــران ارشــد، همــه شــان بــا آمریکایــی هــا  گفــت همیــن رئیــس ســاوا
ارتبــاط دارنــد و بــرای حفــظ ظاهــر مــی آنیــد و از مــن اجــازه می گیرنــد«.6 خود شــاه ایران 
کــه بــه جــای اینکــه خــود دربــاره مســائل  گویــد: »بزرگتریــن اشــتباه مــن ایــن بــود  مــی 
داخلــی کشــور تصمیــم بگیــرم، بــه مشــورت با آمریکایــی ها و انگلیســی هــا پرداختم«.7

و امثال این سخنان که در کتاب های تاریخ فراوان است.

وضعیــت عمومــی تهــران در زمــان رضــا خــان: ملکــه پهلوی)مــادر رضــا خــان( در 
خاطــرات خــود دربــاره وضعیــت تهــران آن روز مــی گویــد: »چــه تهرانی، چه کشــکی!...
کوچکتریــن قــدم بــرای  تهــران پایتخــت همــه پادشــاهان دودمــان قاجــار بــود، امــا 
ــت و  گرف ــی  ــردم را م ــان م ْک ج ــا ــا خ ــتان ه ــد. تابس ــته بودن ــهر برنداش ــن ش ــاح ای اص

1  . سیمای پهلوی، ص222.
کودتا، ص213. کودتا در   .  2

3  . سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی، ص196.
4  . سقوط شاه، ص221.

5  . خاطرات ملکه پهلوی، ص382.
6  . همان، ص388.

ع، ص123. 7  . اعترافات شاه مخلو



سؤاالت پرتکرار مردم59

زمســتان هــا مــردم تــا زانــو در گل و الی فــرو مــی رفتند...کچلــی و تراخــم و انواع بیماری 
کــرد و البتــه از بهداشــت اصــا خبــری نبــود. آب  جلدی)پوســتی( در تهــران غوغــا مــی 
ــه  ک ــود  ــهر ب ــار ش کن ــه و  گوش ــار در  ــداد آب انب ــک تع ــد؟ ی ــی ش ــن م ــا تأمی کج ــران از  ته
کردنــد. در داخــل آِب  در مواقــع بارندگــی بــه آنهــا آب مــی انداختنــد و آنهــا را پــر مــی 
کثــر مــردم  کشــیر و حشــرات مــوذی وول مــی خوردنــد. ا کــرم و خا ایــن آب انبارهــا، انــواع 
گــر مــی خواســتید عمــارت معمــور تهــران را  بــه خاطــر آب آلــوده دچــار ســالک بودند....ا
بشــمارید، بــه تعــداد انگشــتان دســت خاصــه مــی شــد!....مردم هــم عمومــا پابرهنــه 
ــر و  ــد! ...در معاب کردن ــی  ــا م ــه پ ــش ب گال ــا  ــاهی و ی کرمانش ــوه  گی ــا  ــط اغنی ــد و فق بودن
کثــر خانــه هــا هــم منفــذ فاضــاب  کثیــف روان بــود و ا ع)خیابان هــا( جــوی آب  شــوار
کوچــه و معبــر  کــه فضــوالت انســانی بــه وســط  کــرده بودنــد  خــود را طــوری تعبیــه 
ــه اســتعمال  ــه ب ــه هــا مشــتریان مخمــور، آزادان ــه مــی شــد. در قهــوه خان عمومــی روان
ــراران از َدم  ــاران و ط ــی بارید....عی ــوار م ــم از در و دی ــدا ه ــی پرداختند....گ ک م ــا تری
کــم مــی شــدند و بیچــاره زنــی بــود که نتوانســته باشــد خودش  دمــای غــروب بــر شــهر حا
را بــه خانــه برســاند....این خیابان)ســعدی فعلــی( بــه خیابــان لختــی معــروف بــود. 
چــون اغلــب مــردم در ایــن خیابــان مــورد حملــه اوبــاش قــرار گرفتــه و آنها را بــه اصطاح 
کــم بود...نفت یــک کاالی  لخــت مــی کردنــد...روح الابالــی گــری و شــرارت بــر شــهر حا
کردند....یــک  تجملــی بــود. مــردم معمولــی، خانــه خــود را بــا چــراغ موشــی روشــن مــی 
ــدی  ــل عه ــت مث ــد؛ درس ــی ریختن ــفند م گوس گاو و  ــی  ــم پ ــل آنه ــت و داخ ــه داش فتیل
کــه بشــر غــار نشــین بــود. بــا آنکــه نفــت از مملکــت ایــران بــه انگلســتان مــی رفــت، امــا 
قیمــت نفــت در ایــران ده برابــر قیمــت نفــت در انگلســتان بــود. ...مریــض خانــه مجهــز 
گیاهــی  هــم در تهــران نبود....مــردم در موقــع مریضــی از انــواع جوشــانیده و داروهــای 
کردنــد و یــا بــه شــاه عبــد العظیــم و ســر قبــر آقــا رفتــه و از رمــال هــا دعــا مــی  اســتفاده مــی 
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گرفتنــد! مفســده هــای اخاقــی هــم در تهــران علــی الخصــوص پشــت خنــدق جنــوب 
ک  تهــران رایــج بــود و بــه خاطــر آن، عــده زیــادی مبتــا بــه ســفلیس و امــراض خطرنــا
شــده و بعضــا کــور شــده بودند....کدخــای ایــن دهــات را هــم روس و انگلیــس انتخاب 
ــه  ک ــم را  ــک و امثاله ــده و ُقله ــات زرگن ــور ده ــت در ام ــق دخال ــدی ح ــد و اح کردن ــی  م
ُتیول)ِملــک و زمیــن بخشــیده شــده از ســوی شــاه( ســفارتخانه هــای خارجــی بودنــد، 
نداشــت!....در شــهر امنیــت و نظــم و انضبــاط دســت جاهــل هــا و قــداره بندهــا بــود«.1

ــود،  ــران ب ــا مــردم ای ــه ب ــرای مقابل ــان: ارتــش منظــم او در واقــع ب ــا خ ــش رض ارت
ــرال  ــدان از ژن ــش هم ــور ارت ــان در مان ــا خ ــی رض ــی! وقت ــاوزات خارج ــا تج ــه ب ــه مقابل ن
کنــد: »ایــن ارتــش در مقابــل هجــوم  مستشــار فرانســوی دانشــکده افســری ســؤال مــی 
کنــد؟« جــواب مــی شــنود: دو ســاعت قربــان! شــاه  قــوای بیگانــه چقــدر مقاومــت مــی 
گویــد:  کننــد، ژنــرال فرانســوی مــی  ناراحــت مــی شــود و وقتــی اطرافیــان اعتــراض مــی 

کــه شــاه ناراحــت نشــود، وگرنــه دو دقیقــه هــم نمــی تواننــد! 2 گفتــم  ایــن را 
فکــر ایجــاد ســربازی و نظــام وظیفــه مربــوط بــه بعــد از مشــروطه بــود و پیشــگام 
کــه رضــا خــان وقتــی بــه عنــوان ســردار ســپه بــه  ایــن امــر شــهید مــدرسe بــود تــا جایــی 
ح، حتــی شــهید مــدرسe از او  کنــد، تمــام نیروهــای سیاســی مطــر ایــن امــر اقــدام مــی 
گــر دیدیــد وظیفــه اش را انجــام نمــی دهد  حمایــت مــی کننــد؛ در عیــن حــال مــی گویــد ا

1  . خاطرات ملکه پهلوی، ص162 ـ 169.
2  . داستان هایی از عصر رضا شاه، ص342.
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بایــد بــه مجلــس پاســخگو باشــد. در واقــع هــدف ســربازی، ایجــاد ارتشــی بــرای دفــاع از 
ایــران بــود؛ امــا بعدهــا بــه صــورت ارتــش شــخصی بــرای رضــا خــان درآمــد.

ــرای جلــب رضایــت خارجــی هــا، چــوب  ــان: رضــا خــان ب ــا خ ــی رض ــن فروش وط
ک ایــران زد. از جملــه بــذل و بخشــش هــای رضــا خــان مــی تــوان بــه ایــن  حــراج بــه خــا

کــرد:  مــوارد اشــاره 
1. در بیــن ســال هــای 1302 تــا 1305 قصبــه فیــروزه و منطقــه خلیــج حســین قلــی 

گــذار مــی کنــد. در ترکمنســتان را بــه شــوروی وا
2. در سال 1304، هفتاد درصد سهم آب های مرزی را به شوروی می دهد.

3. مرزهــای ایــران و آذربایجــان در منطقــه اذربایجــان و رود ارس نیــز بــه تصــرف 
شــوروی در مــی آیــد.

گــذار مــی شــود تــا روابــط  کوچــک بــه ترکهــا وا 4. منطقــه اســتراتژیک آرارات 
حســنه بــا آتاتــورک باقــی بماند!)هرچنــد در مقابــل پنــج برابــر مناطــق بــی خاصیــت را 

ــرد(. گی مــی 
گذاری بخشی از مرز ایران و افغانستان به افغانستان. 5. وا

گــذاری منطقــه بســیار اســتراتژیک قــره ســو )کــه ترکیــه را بــه آذربایجــان  6. وا
کنــد( بــه روســیه و در نهایــت ترکیــه. وصــل مــی 

گذاری منطقه نفت خانه)بین قصر شیرین و خانقین( به عراق. 7. وا
ــد رود بــه عــراق، )آن زمــان عــراق نیمــه مســتعمره انگلســتان  گــذاری ارون 8. وا

بــود(
گــذاری و بحرین)بــه عنــوان اســتان چهاردهــم ایــران( بــه اعــراب در ســال  9. وا

1  .1349
کــد  کتــاب »تمامیــت ارضــی ایــران در دوران پهلــوی«.  گفتگــو بــا دکتــر بهمنــی مؤلــف  1  . ر.ک: خبرگــزاری مشــرق، 95/5/7 - 

خبــر: 609659.
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راه آهــن رضــا خــان: خــط راه آهــن نظامــی و سراســری کــه نــه بــرای اســتفاده مردم 
و رفــاه آنــان، بلکــه بــرای  اســتفاده هــای نیروهــای انگیســی بــرای مقابلــه بــا روس هــا 
بــود، بــا هزینــه ایــران طــی یــازده ســال از 1306 تــا 1317، ســاخته شــد.1 البتــه نخســتین 
کــه در ســال 1227 بیــن  راه آهــن مربــوط بــه حــدود صــد ســال قبــل از رضــا خــان اســت 
بنــدر انزلــی و پیربــازار بــه طــول 12 کیلومتــر  ســاخته شــد. بعــد از آن تــا دوران رضــا خانــی 

چنــد خــط راه آهــن دیگــر نیــز احــداث شــد.2
جـ  چالوس بود که برای خوشــگذرانی  از خدمــات دیگــر رضــا خــان ایجــاد جاده کر

و تفریح شــاه و ملکه)نه مردم( ایجاد شــده بود. 

دینــداری رضــا خــان: ممنوعیــت عــزاداری ســاالر شــهیدان در مــاه محــرم و صفــر، 
بــه شــهادت رســاندن روحانیونــی ماننــد شــهید مــدرسe، جدایــی دیــن از سیاســت بــه 
دلیــل ملــی گرایــی و پــان ایرانیســم، واقعه کشــف حجــاب و ربودن چادر از ســر زن های 
مســلمان، قتــل عــام بیــش از 1500 نفــر از مــردم مشــهد در مســجد گوهر شــاد در ماجرای 
کشــف حجــاب، ضــرب و شــتم آیــت اهَّلل بافقــی بــه دلیــل تذکــر بــه حضــور بــی حجــاب 
همســر رضــا خــان در حــرم مطهــر فاطمــه معصومــهh، منــع پوشــش لبــاس روحانیت به 
کــردن لبــاس هــا، و... ایــن رویــه در زمــان پســرش محمــد  دلیــل قانــون متحــد الشــکل 
رضــا نیــز ادامــه یافــت: حملــه بــه فیضیــه و قتــل عــام طــاب پیــر و جــوان)15 ، 16ســاله( 
ــادق ــام ص ــهادت ام ــالروز ش ــن 1342)س ــا در فروردی ــاب ه کت ــا و  ــرآن ه ــش زدن ق و آت
ــیاری از  ــس بس ــران، حب ــی در ته ــاری و بهبهان ــت اهَّلل خوانس ــدید آی ــره ش j(، محاص

وعــاظ در زنــدان هــای سیاســی، توهیــن، تحقیــر و تهدیــد روحانیــون حتــی دســتور بــه 
کســی و اتوبــوس! و... امــام خمینــیe در 13 فروردین ســال 42  ســوار نکــردن آنهــا در تا
دربــاره یــک جنایــت شــاه چنیــن فرمودنــد: »اینــان بــا شــعار شــاه دوســتی بــه مقدســات 

کد خبر: 398610. 1  . موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی؛ به نقل از: خبرگزاری مشرق، 93/12/25 ـ 
کد خبر: 1718620. 2  . خبرگزاری تسنیم، 1397/2/17 - 
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کننــد. شــاه دوســتی یعنــی غارتگــری، هتــک اســام، تجــاوز بــه  مذهبــی اهانــت مــی 
کــز علــم و دانــش، شــاه دوســتی یعنــی ضربــه زدن  حقــوق مســلمانان و تجــاوز بــه مرا
ــار اســامیت، شــاه  ــرآن و اســام، ســوزاندن نشــانه هــای اســام و محــور آث ــه پیکــر ق ب
ــان توجــه  ــار رســالت. حضــرات آقای کوبیــدن روحانیــت و اضمحــال آث دوســتی یعنــی 
دارنــد اصــول اســام در معــرض خطــر اســت. قــرآن و مذهــب در معــرض خطــر اســت. بــا 

ایــن احتمــال، تقیــه حــرام اســت و اظهــار حقایــق واجــب "ولــو بلــغ مــا بلــغ"1«.2 



1  . یعنی خونها ریخته شود.
2  . صحیفه امام، ج1، ص178.
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بنابــر ســخن امــام خمینــیe در روز ورود بــه ایــران در بهشــت زهــرا، »گذشــتگان 
حــق تصمیــم گیــری دربــاره مــا را ندارنــد و مــا هــم حــق انتخــاب داریــم«، چــرا  بعــد از 
چهــل ســال دوبــاره رفرانــدوم نمــی کنیــد و نظــر مــردم را نمــی پرســید؟ چــرا پــدران 

و گذشــتگان مــا بایــد دربــاره مــا تصمیــم بگیرنــد؟
گویــد »هــر وقــت خواســتید مــرا تغییــر  گاه هیــچ قانونــی نمــی  نکتــه اول اینکــه هیــچ 
دهیــد«! چــون دیگــر ســنگ روی ســنگ بنــد نمــی شــود و هــر روز مــردم مــی خواهنــد 
قانــون را تغییــر دهنــد و چنیــن جامعــه ای دیگــر روی ثبــات و آرامــش و امنیــت را 
ــون  ــه قان ــرای عمــل نکــردن ب ــا علــت قیــام امــام خمینــیe ب ــد. اتفاق نخواهــد دی
کاپیتوالســیون از  بــود. ایشــان بارهــا قبــل از انقــاب، بــه خصــوص در ماجــرای 
گفــت:  کــه مــی  کننــد. همــان قانونــی  شــاه و درباریــان خواســتند بــه قانــون عمــل 
مصوبــات مجلــس بایــد از فیلتــر عالمــان دینــی بگــذرد و در صــورت مشــروعیت، 
بــه تصویــب برســد. ســخن امــام در بهشــت زهــراh در واقــع بــر غیــر قانونــی بــودن 
کــه بــر چــه اساســی پــدر و پســر بــه قــدرت برســند؟ و بیشــتر  پادشــاهی در ایــران بــود 
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گفتنــد:  کمیــت آمریــکا و اســراییل بــر مســلمانان بــود و بــر همیــن اســاس  ناظــر بــه حا
گیــری دربــاره مــا را ندارنــد.   گذشــتگان حــق تصمیــم 

نکته دوم: نظام ما اســامی اســت و اســام و قوانین آن به ما اجازه نمی دهد 
گیــری شــود.  دربــاره احــکام غیــر اســامی و مخالــف بــا اصــول و قانــون اساســی رأی 
کــه در اصــول خــود تغییــری ایجــاد نکند)اصــل  مــردم مــا بــه قانونــی رأی داده انــد 
177( و در واقــع جمهــوری اســامی را بــا ایــن شــرط پذیرفتــه انــد. یعنــی هــر آنچــه بــا 
اهــداف و اصــول اســام منافــات نداشــته باشــد، قابــل رأی گیــری و رفرانــدوم اســت. 
و باالخــره اینکــه: نظــام اســامی بــه فرانــدوم نیــازی نــدارد. چــون بــه طــور 
میانیگــن هــر ســاله شــاهد برگــزاری انتخابات)کــه نمــاد مقبولیــت و جمهوریــت 
اســت(، هســتیم. همچنیــن حضــور مــردم در نمــاز جمعــه هــا، راهپیمایــی 22 
بهمــن، و روز قــدس، 9 دی، و... خــود بهتریــن نشــانه بــر مقبولیــت و جمهوریــت 

نظــام اســامی اســت.

صاحیــت  رد  رفســنجانی  هاشــمی  و  نــژاد  احمــدی  آقــای  امثــال  وقتــی   
شــدند؟ صاحیــت  تأییــد  دوم  دور  در  ی  م  ات  خ  و  روحانــی  آقــای  چــرا  شــدند، 

عوامل مختلفی در تأیید یا رد صاحیت نامزدها وجود دارد:
کامــل و دقیــق صاحیــت  اول آنکــه: زمــان یــک هفتــه ای بــرای بررســی 

نامزدهــا بســیار انــدک اســت. 
کنــد از همــه اقشــار  کشــور اقتضــا مــی  دوم آنکــه: بســیاری از مواقــع، مصلحــت 
کــه حداقــل شــرایط را دارا هســتند، وجــود داشــته  مردمــی در بیــن نامزدهــا افــرادی 
کــه انقابــی هســتند مــورد تأییــد باشــند  باشــند. یعنــی نمــی تــوان همــه نامزدهایــی 
ــف مــردم را در نظــر  ــد ســایق مختل ــر انقابیــون تأییــد نشــود. بای ــر از غی و یــک نف
داشــت. در ســال 84 بــا اینکــه آقای معین)نماینده اصــاح طلبان( تأیید صاحیت 
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نشــد، امــا بــا حکــم حکومتــی مقــام معظــم رهبــری، ایشــان نیــز در بیــن نامزدهــای 
آزادی سیاســی در  و  آرا  تــا تضــارب  گرفتنــد.  قــرار  ریاســت جمهــوری  انتخابــات 
انتخابــات رعایــت شــده و مــردم بتواننــد بین»خــوب و بــد«، »خــوب و خــوب تــر«  و 

کننــد. حتــی »بــد و بدتــر« انتخــاب 
ســوم آنکه: ممکن اســت در برخی موارد، شــورای نگهبان در تأیید صاحیت 
هــا اشــتباه کــرده باشــد. همچنانکــه مرحــوم آیــت اهَّلل خزعلی)عضــو فقهای شــورای 
کــه مــن و آیــت اهَّلل  نگهبــان( در بیــان خاطــره فرمــوده بودنــد: »در جلســه ســه نفــره 
گفــت: مــا در شــورای  جنتــی در خدمــت یکــی از بــزرگان بودیــم، آیــت اهَّلل جنتــی 

نگهبــان بــه خاتمــی رأی دادیــم و پشــیمان هســتیم«.1
ــابقه  ــا س ــنجانی ب ــمی رفس ــای هاش ــد آق ــرادی مانن ــورد اف ــه: در م ــارم آنک چه
کهولــت ســن و نیــز برخــی مواضــع ایشــان در ســال هــای  خــوب انقابــی، دو دلیــل 
پایانی)ماننــد محکــوم نکــردن فتنــه 88، حمایت از فرزنــدان در فتنه 88، تحریف 
مواضــع امــام در موضــوع ارتبــاط بــا آمریــکا و شــعار مــرگ بــر آمریــکا و....(، مــی توانــد 
از دالئــل عــدم تأییــد صاحیــت ایشــان از ســوی شــورای نگهبــان بــرای ریاســت 
ــه  ــد ب ــی توان ــز م ــژاد نی ــدی ن ــای احم ــت آق ــن رد صاحی ــد. همچنی ــوری باش جمه
دلیــل نهــی رهبــری از ورود ایشــان بــه انتخابــات و بــرای حفــظ وحــدت نیروهــای 
ــا مواضــع ســال هــای اخیــر او در تضعیــف قــوه قضاییــه و نظــام و حتــی  انقــاب2 ی

کد خبر: 201042. 1  . رجانیوز، 1393/10/14 ـ 
کاندیداتــوری احمــدی نــژاد، ایشــان در  2  . در ســال 95 پــس از شــایعات و نقــل قــول هــای متعــدد از رهبــری معظــم دربــاره 
ج خــود چنیــن فرمودنــد: »یــک آقایــی آمــده پیــش مــن. مــن هــم بــه ماحظــه صــاح حــال خــود آن شــخص و صــاح  درس خــار
کــه در فــان قضیــه شــرکت نکنیــد. نگفتیــم هــم شــرکت نکنیــد، گفتیــم صــاح نمــی دانیــم مــا که  حــال کشــور، بــه ایشــان گفتــم 
کشــور را خــب غالبــا بیشــتر از اغلــب افــراد آشــنا هســتیم. آدم هــا هــم، بــه  گفتیــم. ...مــا هــم اوضــاع  کنیــد. ایــن را  شــما شــرکت 
کــه صدهــا جلســه بــا مــا نشســتند و برخاســتند، بیشــتر و بهتــر از دیگــران مــی شناســیم. بــا ماحظــه حــال  خصــوص آدم هایــی 
گــر در ایــن مقولــه وارد شــدید، ایــن دو قطبــی در  کــه آقــا شــما ا کنــد  کشــور بــه یــک آقایــی انســان توصیــه مــی  مخاطــب و اوضــاع 
کشــور. مــن صــاح نمــی دانــم شــما وارد بشــوید...خب حــاال  کشــور مضــر اســت بــه حــال  کشــور ایجــاد مــی شــود. دو قطبــی در 
گفتــه، یکــی بگویــد نگفتــه؛ یکــی بگویــد چــرا پشــت بلندگــو  ایــن مایــه اختــاف بشــود بیــن بــرادران مؤمــن،  یکــی بگویــد فانــی 
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متأثــر بــودن از جریــان انحرافــی بــوده باشــد. 

ــم.  ــی دهی ــفید م ــم و رأی س ــول نداری ــدی را قب ــچ کاندی ــات هی ــا در انتخاب   م
ــت.  ــده اس ــن ش ــان تأمی ــر خودم ــم نظ ــم و ه ــرده ای ــوش ک ــر گ ــخن رهب ــه س ــم ب ه

ــرادی دارد؟ ــه ای چ
ــه نفــع انقــاب و نظــام  کــه ب ــه ای انجــام دهیــم  گون ــه  ــد انتخــاب خــود را ب مــا بای
اســامی تمــام شــود. از بیــن خــوب هــا، بهتریــن را برگزینیــم و یــا در صــورت لــزوم از 
کنیــم؛ در غیــر ایــن صــورت وظیفــه  کمتــری دارد، انتخــاب  میــان بدهــا، آنکــه ضــرر 

خــود را انجــام نــداده ایــم.
گفتــار و عمــل اســت. رأی دادن، یعنــی  رأی ســفید نیــز نوعــی دوگانگــی در 
نظــام را قبــول دارم؛ ســفید دادن یعنــی هیــچ کــدام از ایــن افــرادی را کــه نظام تأیید 

کــرده، قبــول نــدارم!! 
کــن و برخــاف  ضمــن آنکــه رأی ســفید بــه یقیــن، اقدامــی دشــمن شــاد 
خواســته امــام و رهبــری اســت. مقــام معظــم رهبــری فرمــوده بودنــد: »در زمینــه ی 
گاه باشــند و نقطــه ی  کنند...مــردم بایــد آ انتخابــات، دشــمنان دارنــد تــاش مــی 

کننــد«.1 مقابــل آنچــه آنهــا مــی خواهنــد، عمــل 

  وقتــی شــورای نگهبــان صاحیــت افــراد را تأییــد کــرده، چــرا اصــرار مــی کنیــد 
کــه مــردم حتمــا اصلــح را انتخــاب کننــد؟ ایــن نــگاه، مخالــف آزادی انتخــاب اســت.

انتخــاب برتــر همــواره یــک رویــه عاقانــه در زندگــی بــوده و هســت. در انتخابات نیز 
کــه  کســانی رأی بیاورنــد  کــه  گــر قصــد مــا ایــن اســت  کــرد. ا بایــد بهتریــن را انتخــاب 
نفــع بیشــتری بــرای نظــام و رهبــری داشــته باشــند، پــس بایــد ببینیــم کدامیــک بــه 

ج، 1395/07/05. نگفته؟ خب حاال این هم پشت بلندگو!«؛ بیانات در ابتدای درس خار
1  . بیانات در دیدار با مردم تبریز - 1394/11/28.
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معیارهــای نظــام و انقــاب و رهبــری نزدیــک تــر هســتند؛ هرکــدام نزدیــک تــر باشــد، 
همــان اصلــح و بهتــر اســت. 

کشــور  کاندیداهــا، حداقــِل شــرایط را بــرای اداره  تأییــد شــورای نگهبــان یعنــی 
کشــور بهتــر اســت.  کــدام برنامــه و ایــده ای بــرای اداره  دارنــد، و مــردم بایــد ببیننــد 
کــه امــروز بــا توجــه بــه شــرایط سیاســی و فرهنگــی و اقتصــادی، نبایــد بــه  بــه ویــژه 
کــه ایــن انتخــاب مــا، ممکــن اســت اثــر چندیــن ســاله  کــرد؛ چرا کتفــا  حداقــل هــا ا

داشــته باشــد.1 
    بهتریــن راه تشــخیص اصلــح، مراجعــه بــه ســخنان حکیمانــه رهبــر انقــاب اســت 
تــا آنچــه مــورد نظــر ایشــان اســت اتفــاق بیفتــد. از مجموعــه بیانــات حضــرت آقــا می 
تــوان ایــن ویژگــی هــا را بــه دســت آورد: اصلــح کســی اســت که....به حال قشــرهای 
محــروم و مســتضعف دل بســوزاند...به فکــر معیشــت مــردم، دیــن مــردم، فرهنگ 
مــردم و دنیــا و آخــرت مــردم باشــد،2 نشــاط و حوصلــه و همــت و قــدرت الزم و 
کــه عاقــه بــه مــردم و عاقــه بــه عدالــت  هوشــمندی الزم،3  فــرد پرنشــاِط شــادابی 
و عاقــه بــه رفــع فســاد و تبعیــض داشــته باشــد،4 شــجاع، بــا اخــاص، دارای روح 
مردمــی، شــاداب و بــا نشــاط، مؤمــن بــه هــدف هــا و ارزش هــای انقــاب، مؤمــن بــه 
کاری، مردمــی، مقــاوم، ارزشــی، بــا  مــردم، معتقــد بــه حــق مــردم.5 ســاده زیســت،6 

ــه  کــه مــن و شــما بتوانیــم ب کنیــد. اینجــا جایــی نیســت  ــح تریــن را پیــدا  ــد و صال ــح، بگردی 1  . »شــما در بیــن ایــن افــراد صال
کنیــد«؛ بیانــات در جمــع مــردم کردســتان، 1388/2/22ـ  »یــک  کثــر باشــید. بهتریــن را انتخــاب  کنیــم. دنبــا حدا کتفــا  حداقــل ا
گاهــی در طــول ده هــا ســال تاثیراتــش بــرای کشــور باقــی  انتخــاب خــوب، یــک انتخــاب درســت، نــه فقــط در طــول چهــار ســال، 
کــرد، بایــد معیارهــا را شــناخت. انتخابــات ریاســت جمهــوری را شــما در ظــرف یــک  مــی مانــد. بــرای انتخــاب خــوب بایــد فکــر 
کارهــای  کــه تاثیــرات آن تــا ســال هــا باقــی مــی مانــد.و چــه  کننــد  کارهایــی مــی  روز انجــام مــی دهیــد ...گاهــی اوقــات دولــت هــا 

کار هــای بــد«؛ 1392/2/25. خــوب چــه خــدای نکــرده 
.1384/2/17 .  2
.1384/2/17 .  3

.1383/12/27 .  4
.1384/1/1 .  5

.1388/2/22 .  6
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کنــد و طبقــات  تدبیــر، پــای بنــد بــه قوانیــن و مقــررات باشــد و درد مــردم را حــس 
مختلــف مــردم را ببینــد.1

بایــد در بیــن کاندیدهــا کســی را انتخــاب کــرد کــه بیشــترین ایــن ویژگی ها 
را داشــته باشــد؛ و ایــن همــان »انتخاب أصلح« اســت.



.1392/2/16 .  1
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ســاختار نظــام فاســد اســت و هــر کــس آمــده خرابــکاری کــرده اســت! چــرا برخــی 
رهبــری،  و  امــام  حتــی  یــا  مدرســین  جامعــه  و  حــوزه  تأییــد  مــورد  هــای  انســان 
ناگهــان ســقوط مــی کننــد؟ منتظــری، بنــی صــدر، شــریعتمداری، بــازرگان، کروبــی، 
میــر حســین موســوی، خاتمــی، هاشــمی، احمــدی نــژاد و... انقــاب مــدام دســت 

ایــن افــراد بــوده اســت! آیــا راهــی هــم بــرای اعتمــاد باقــی مــی مانــد؟!
اوال تمــام کســانی کــه در انقــاب بــه مســئولیتی رســیده یــا از ســوی حــوزه و روحانیــت 
تأییــد شــده انــد، ســقوط نکــرده انــد. بهشــتی، رجایــی، باهنــر، رهبــر عزیــز، ائمــه 
جمعــه )از شــهدای محــراب تــا برخــی ائمــه جمعــه فعلــی( و نیــز ســایر مدیــران و 
مســئوالن علمــی و نظامــی و... در خــط اســام و انقــاب بــوده و هســتند. بنابرایــن، 
گــر بخواهیــم علــل  انقــاب اســامی ریــزش هــا و رویــش هایــی داشــته اســت. امــا ا
ــم  ــوارد مه ــن م ــه ای ــد ب ــم بای کنی ــر  ــرده را ذک ــراد نامب ــی از اف ــراف برخ ــقوط و انح س

کنیــم و از خــدا بخواهیــم خــود در ایــن آزمــون هــا مــردود نشــویم: اشــاره 
 راحــت طلبــی، هــوای نفــس، نفــوذ و فشــار اطرافیــان، حــب فرزنــد، حــب مقــام، 
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حــب مــال، عــدم پیــروی از والیــت. علــم بــدون ایمــان و ایمــان بــدون علــم نیــز 
ک و خــط  کــه موجــب فســاد و خرابــی مــی شــود. مــا عامــل مهــم دیگــری اســت 
قرمــز بایــد رهبــری و قانــون باشــد؛ هــر کــس کــه باشــد بــا همین عیار ســنجیده می 
کنــد فــرد عــادی  شــود و بعــد حکــم بــه ســقوط یــا صعــود مــی شــود؛ و تفاوتــی نمــی 

باشــد یــا یــک آیــت اهَّلل.

ــمت  ــم و س ــاز در حک ــئولین، ب ــران و مس ــی مدی ــاد برخ ــود فس ــا وج ــرا ب چ
خــود باقــی هســتند و رهبــر آنهــا را عــزل نمــی کنــد؟ 

ــم.  ــرای جایگزینــی نداری چــون در بســیاری از مــوارد انســان شایســته ای ب
حقیقــت آن اســت کــه هنــوز بــرای دولــت و حکومــت دینی، انســان تربیــت نکرده 
ایــم؛ نــه در حــوزه و نــه در دانشــگاه. حضــرت امیرالمؤمنیــنj وقتــی به حکومت 
کــه بــه خوبــی وظایــف خــود را انجــام دادنــد،  کنــار ســایر یــاران خــود  رســیدند، در 
کدام در ِســَمت  که هر  افرادی مانند شــریح قاضی و ابوموســی اشــعری را داشــتند 
خــود باقــی ماندنــد. شــریح قاضــی را بــه عنــوان قاضــی القضــات قــرار دادنــد، در 
حالــی کــه حضــرت در نامــه ســوم نهــج الباغــه از او بــه شــدت انتقــاد مــی کنــد و در 

کوفــه مــی نویســد! 1 آینــده نیــز فتــوای قتــل ســید الشــهداءj را بــرای مــردم 
همچنیــن ابوموســی اشــعری را بــا پیشــنهاد مالــک اشــتر بــر ِســَمت خــود 

گــذارد.2 کوفــه( باقــی  )والــی 
بنابرایــن خــا نیــروی انســانی مفیــد)دارای تقــوا، علــم و مدیریــت( موجــب 
مــی شــود تــا بــرای مصلحــت مهمــی ماننــد حفــظ جامعــه اســامی، دفــع افســد بــه 

فاســد شــود و از چنیــن نیروهایــی اســتفاده شــود. 

1  . الوقایع و الحوادث، ج2، ص124 - الفین عامه حلی، ص1003.
2  . تاریخ یعقوبی،، ج2، ص179.
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گایــه  جالــب آنکــه وقتــی جوانــی بــه رهبــر انقــاب دربــاره فســاد مســئوالن 
کــه شــما  کــرده بــود، بــه صراحــت نوشــتند: »جــوان عزیــز. چشــم بــه راهیــم 
کشــور را بــر دوش  فرزندان....خودســاخته و نائــل شــده، از راه برســید و بارهــای 
بگیریــد. تــاش و مجاهــدت و تــوکل بــه خــدا شــرط هــای الزم انــد«.1 و ایــن اوج 

ــی مــی رســاند. ــر انقــاب را در فرصــت فعل غربــت و مظلومیــت رهب
کنیــم  کــه از خودمــان شــروع  کــه مــی توانیــم انجــام دهیــم ایــن اســت  کاری 
و بــا خودســازی)ذخیره علــم و تقــوا(، و بــا تــاش و مجاهــدت و تــوکل بــه خــدا، 
کــه قــرار  بتوانیــم در آینــده ای نزدیــک بــه عنــوان بــازوی رهبــری در هــر جایــی 
گــر بــه خــود  کنیــم. آن روز دور نیســت و ا گرفتیــم بــه مــردم و انقــاب خدمــت 

نیاییــم، تــا ســال هــای ســال همیــن وضعیــت ادامــه خواهــد داشــت.

مگــر امــام علــیj نفرمــود »مــردم بــه حاکمــان خــود بیشــتر شــبیه انــد تــا 
ــد و از  ــی اندازی ــردم م ــن م ــل زمی ــوپ را داخ ــدام ت ــرا م ــس چ ــود«؟ پ ــدران خ ــه پ ب

ــد؟ ــی کنی ــئولیت م ــلب مس ــی س ــئولین دولت ــری و مس رهب
ِح 

َ
 ِبَصا

َّ
ــُة ِإال ِعّیَ امیرالمؤمنیــنj در جایــی مــی فرمایند: » َفَلْیَســْت َتْصُلــُح الّرَ

ِة«2؛ یعنــی اصــاح مــردم جــز بــا اصــاح مســئوالن صــورت نمــی پذیــرد، امــا در 
َ

اْلــُوال
ــه«، زمامــداران،  ِعّیَ ــِتَقاَمِة الّرَ  ِباْس

َّ
ُة ِإال

َ
ــُوال ــُح اْل  َتْصُل

َ
ادامــه هــم مــی فرماینــد: » َو ال

صالــح نمــی شــوند مگــر بــا اســتقامت مــردم.
ــاُس َعلــی ِدیــِن ُمُلوِکِهم«3 مــردم به دین  درســت اســت کــه فرمــوده انــد: » الّنَ
ْشــَبُه ِمْنُهــْم 

َ
َمَراِئِهــْم أ

ُ
ــاُس ِبأ کمــان خــود هســتند. در جایــی دیگــر فرمــود: »الّنَ حا

1  . @afsaran.ir.
2  . نهج الباغه، خطبه 216.

کشف الغمة، ج2 ،ص 21.   .  3
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ــه پدرانشــان.  ــا ب ــد ت کمــان خــود بیشــتر شــبیه ان ــه حا ــْم«؛1 یعنــی مــردم ب ِبآَباِئِه
در روایــت مشــابهی آمــده اســت: »مــردم بــه زمانشــان بیشــتر شــبیه انــد تــا بــه 
پدرانشــان«2؛ امــا همــه اینهــا بــه ایــن معنــا نیســت که دســت روی دســت بگذاریم 
کــرده ایــم(  ــا یکــی از مدیران)کــه خودمــان انتخابــش  و هیــچ اقدامــی نکنیــم ت
بــرای خوشــبختی و ســعادت دنیــا و آخــرت مــا قدمــی بــردارد! مــا بایــد خودمــان 
ــود،  ــد خ ــه آن عای ــا نتیج ــم ت کنی ــاز  ــود آغ ــاح را از خ ــیم و اص ــول باش ــور تح مح
کــه بــا ایــن اندیشــه، نــه تنهــا ایــران،  خانــواده، محیــط و ســپس جامعــه بشــود؛ 

بلکــه دنیــا متحــول خواهــد شــد.
ثانیــا وظایــف رهبــری بــه طــور روشــن و مشــخص در قانــون اساســی بیــان 
شــده اســت. خــود ایشــان دخالــت خــود در مجلــس و قــوه قضاییــه و دولــت را 
باعــث اختــال در سیســتم و عملکــرد نهادهــا می داننــد، چون حــدود و اختیارات 
و وظایــف هــر نهــاد و مســئولی روشــن اســت و نیــاز بــه ورود و دخالــت رهبــری 
نیســت. وظیفــه رهبــری همــان هدایــت و رهبــری و مدیریــت نظــام اســامی 
گردنــه  گرفتــه و نظــام و انقــاب را از  کــه آنهــم بــه نحــو احســن صــورت  اســت 
هــای ســخت عبــور داده اســت. مقــام معظــم رهبــری فرمــوده بودنــد: »ایــن جــور 
کــه رهبــری دربــاره فــان شــخص،  کــه شــما بایــد منتظــر بمانیــد ببنیــد  نیســت 
کنــد  یــا فــان حرکــت یــا فــان عمــل یــا فــان سیاســت، چــه موضعــی اتخــاذ مــی 
کارهــا را قفــل خواهــد  کنیــد؛ نــه. ایــن،  گیــری  کــه بــر اســاس آن شــما هــم موضــع 
کنیــد.  کــرد. رهبــری وظایفــی دارد...شــما هــم وظایفــی داریــد. بــه صحنــه نــگاه 
تصمیــم گیــری کنیــد: منتهــا معیار)شــما( عبــارت باشــد از تقــوا«.3 در جایــی دیگــر 

1  . تحف العقول، ص208.
2  . خصائص الئمةj، ص 115.

3  . بیانات در دیدار با دانشجویان، 1393/05/01.
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مــی فرماینــد: »مســئولین در بخــش هــای مختلــف، مســئولیت هــای مشــخصی 
کنــد، نــه حــق دارد  دارنــد....در همــه اینهــا، رهبــری نــه مــی توانــد دخالــت 
کنــد. اصــا امــکان نــدارد. خیلــی از تصمیــم  کنــد، نــه قــادر اســت دخالــت  دخالــت 
هــای اقتصــادی ممکــن اســت گرفتــه شــود، رهبــری قبول هم نداشــته باشــد، اما 
کننــد. بلــه آنجایــی  کنــد. مســئولینی دارد، مســئولینش بایــد عمــل  دخالــت نمــی 
کــج شــدن راه انقــاب، رهبــری  کــه اتخــاذ یــک سیاســتی منتهــی خواهــد شــد بــه 

کنــد«.1 مســئولیت پیــدا مــی 
نجیــب،  بســیار  مــردم  اســامی،  ایــران  مــردم  نکنیــم،  فرامــوش  ثالثــا: 
کــردن جــان و مــال خــود،  ــا فــدا  کاری هســتند. همیــن مــردم، ب خونگــرم و فــدا
ســختی هــای دوران قبــل از انقــاب و جنــگ تحمیلــی و جنــگ منطقــه ای و 
ــا  ــن ب ــود: »م ــل فرم ــام راح ــد. ام ــذارده ان گ ــر  ــت س ــت پش ــا موفقی ــا را ب ــم ه تحری
کــه ملــت ایــران و تــوده میلیونــی آن در عصــر حاضــر بهتــر از  جــرأت مدعــی هســتم 
کوفــه و عــراق در عهــد  ملــت حجــاز در عهــد رســول اهَّلل- صلــی اهَّلل علیــه و آلــه- و 
امیــر المؤمنیــن و حســین بــن علــی- صلــوات اهَّلل و ســامه علیهمــا- می باشــند«2 
ــن  ــه ممک ک ــا  ــد روزه دنی ــی چن ــر راحت ــه خاط ــود را ب ــت خ ــدر و منزل ــد ق ــس نبای پ
اســت ارزشــها و انقــاب مــان را زیــر ســوال ببــرد، تنــزل ندهیــم. به قول امــام راحل

کارى بکنــد یــا بــا حصــر  کــه بــا دخالــت نظامــی می توانــد  e: »آمریــکا خیــال نکنــد 
کــه شــهادت را  کــه روزه می گیــرد، ملتــی  کارى بکنــد. ملتــی  اقتصــادى می توانــد 

کــرده، از ایــن چیزهــا دیگــر نمی ترســد«.3  قبــول 
کــه آنچــه داریم، به قیمت فدا شــدن وجــود مبارک پیامبر  فرامــوش نکنیــم 

کرمانشاه، 1390/07/24. 1  . بیانات در دیدار دانشجویان 
2  . صحیفه امام، ج 21، ص410؛ وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینیe، ص29.

3  . صحیفه امام، ج 12، ص 399.
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کفــار و مشــرکین، از موقعیــت  کــه  کــرمn و ائمــه معصومیــنj اســت. آن زمــان  ا
جغرافیایــی و امکانــات رفاهــی و مالــی فــراوان برخــوردار بودند، نتوانســتند اســام 
نوپــای در اقلیــت بــدون امکانــات و پشــتوانه مالــی را شکســت بدهنــد. حضــرت 
امــامe مــی فرمــود: »توجــه بــه وضــع ســربازان صــدر اســام کــه گاهــی با یــک دانه 
ــه جنــگ برمی خاســتند و اجــر  ــا دشــمن ب ــد و ب ــه ســر می بردن ــا روِز خــود را ب خرم

خــود را از خــداى تعالــی می خواســتند، همــه ســختی هــا را جبــران می کنــد«.1
کــه  کنیــم  آری؛ مشــکات دوران را ابــدی نپنداریــم و وعــده الهــی را بــاور 
کــه مســتضعفین، وارثــان زمیــن خواهنــد شــد.2 حکومــت و  خواهــد آمــد روزی 
کــه بــه برکــت اســام و امــام و شــهیدان و رهبــری عزیــز  قــدرت و امنیــت ایــران را 
کنیــم بــا جبــران اشــتباهات  بــه دســت آمــده ، حافــظ و قــدردارن باشــیم و ســعی 

خــود، نعمــت هــای الهــی را سپاســگزار باشــیم. پــس: 
از یأس و ناامیدی که از القائات شیطان رجیم است، پرهیز کنیم.

کنــار بگذاریــم و منصــف و  بــد بینــی و ســیاه نمایــی و قضــاوت یکســویه را 
واقــع بیــن باشــیم.

ایمان و باور دینی خود را تقویت کنیم.
کنــون جــز بــه قتــل و  کــه از آغــاز آفرینــش تا کنیــم  دشــمن را بشناســیم و بــاور 
حــذف و شــکنجه مؤمنیــن بــه هیــچ چیــز نمی اندیشــد. رحــم و مــروت در قاموس 
کوچــک و ناموســش  او جایــی نــدارد و همچنانکــه بــه ســید الشــهداءj و طفــل 
ــان و  ــن و ایم ــودی دی ــر از ناب کمت ــه  ــد و ب کن ــی  ــم نم ــز رح ــا نی ــه م ــرد، ب ــم نک رح

هویتمــان، بــه چیــز دیگــری راضــی نخواهــد شــد.

کشــور مــا از وضــع زمــان پیغمبــر اســام همــه چیــزش بهتــر  1  . صحیفــه امــام، ج 12، ص443. همچنیــن فرمــود: »اآلن وضــع 
کنــد یــک خرمــا را می دادنــد بــه او، می گذاشــت  کــه می خواهــد جنــگ  کســی  کــه بخورنــد. آن  اســت، آن وقــت حتــی نداشــتند 

تــو دهانــش و بــاز درمــی آورد و بــه دیگــرى مــی داد و ... ایــن طــورى اســام را رســاندند«؛ صحیفــه امــام،ج 15، ص102.
ًة َو َنْجَعَلُهُم اْلواِرثیَن«. ِئّمَ

َ
ْرِض َو َنْجَعَلُهْم أ

َ ْ
ذیَن اْسُتْضِعُفوا ِفی ال

َ
ْن َنُمّنَ َعَلی اّل

َ
2  . قصص/5: » َو ُنریُد أ
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گردنــه هــای  کمــک بــه یکدیگــر، خــود را از  و باالخــره بــا صبــر و اســتقامت و 
ســخت زمانــه عبــور دهیــم؛ بــه ویژه آنکــه خداونــد وعــده داده اســت:  »ِإْن َتْنُصُروا 

ْقداَمُکــْم«.1
َ
ــْت أ اهَّلَل َیْنُصْرُکــْم َو ُیَثّبِ

       چــرا بــا فیلتــر کــردن ســایت هــا و شــبکه هــای مجــازی، آزادی مــردم را محــدود 
مــی کنیــد؟ مگــر آزادی جــزو  شــعارهای انقــاب نبــود؟ مگــر توانســتید بــا ویدئــو 
و ماهــواره و فیلتــر اینترنــت مقابلــه کنیــد؟ بــه جــای پــاک کــردن صــورت مســأله، 

گاهــی بدهیــد و فرهنــگ ســازی کنیــد.  آ
ــت. درکشــورهای بســیار  ــه نیس ــق پذیرفت ــون و آیینــی، آزادِی مطل ــر هــر قان بناب
گــذاری و  آزاد هــم آزادی محدودیــت دارد و نفــِس وجــود قانــون یعنــی حــد 

محدودیــت. 
دیگــر اینکــه اســام بــه مــا اجــازه انجــام گنــاه و ترویــج آن را نمــی دهــد. چون 
کنــد و از  کــه دیگــران را نیــز آلــوده مــی  گیــرداری اســت  گنــاه ماننــد ویــروس وا هــر 
کنیــد  گفــت بیمــاری را رهــا  اطاعــت خــدا و بندگــی حــق بــاز مــی دارد. نمــی تــوان 
کســینه  کار الزم اســت: هــم ممانعــت و هــم وا کنیــد! هــر دو  و فرهنــگ ســازی 

کــردن.
نکتــه آخــه اینکــه حفــظ امنیــت و آزادی و آرامــش مــردم، جــزو اصــول قانون 
ــا آســیب  کاری موجــب ناامنــی و تشــویش اذهــان عمومــی ی گــر  اساســی اســت. ا
ــا ممنــوع  ــراد جامعــه شــود، عقــا و شــرعا و قانون ــه اف روحــی و فکــری و ذهنــی ب
کنــد ماهــواره باشــد  ــی نمــی  ــف اســت و تفاوت ــا دینــداری انســان مخال اســت و ب
یــا اینترنــت و فضــای مجــازی. دولــت و قانــون وظیفــه ســالم ســازی محیــط 
کــه بــه  کننــد، تــا آنجــا  گــر برخــی نخواهنــد ســالم زندگــی  فرهنگــی را دارنــد، امــا ا

1  . محمد/ 7.
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کشــیده نشــود، فقــط بــه خــود آســیب مــی رســانند و دولــت حــق  حریــم عمومــی 
دخالــت ندارنــد.

بــرای  گرانــی  وضــع  ایــن  بــا  چیســت؟  بــرای  فرزنــدآوری  بــر  اصــرار  اینهمــه          
ــته  ــدآوری داش ــد فرزن ــی گویی ــم م ــاز ه ــا ب ــودک، آی ــادر و ک ــان م ــت و درم بهداش
باشــیم؟ اگــر مثــل برخــی کشــورها، دولــت ضمانــت و کمــک مالــی مــی کــرد، 
فرزنــدآوری قابــل توجیــه بــود، ولــی بــا ایــن شــرایط منطقــی نیســت جمعیــت را 

زیــاد کنیــم و خودمــان را فقیــر تــر کنیــم! 
اول آنکــه: کاهــش جمعیــت آســیب هــای جــدی بــرای خانــواده هــا و کشــور دارد: 
کاهــش قــدرت دفاعــی، عــدم رشــد و توســعه اقتصــادی، افزایــش مهاجــرت هــا به 
ایــران و آســیب هــای اجتماعــیـ  فرهنگــی آن، آســیب هــای روحــی و روانــی بــرای 
خانــواده هــا بــر اثــر پیــری و تنهایــی،  بــی نشــاطی جمعیــت، آســیب هــای اخاقــی 
و تربیتــی، انقطــاع نســل بشــر)به خصــوص نســل شــیعه(، افزایــش هزینــه هــای 

ســامت، و...
دوم آنکــه: اینطــور نیســت کــه توان مالی بــاال، زاد و ولد را افزایش دهد؛ بلکه 
در کشــورهای آفریقا و افغانســتان و .... برعکس اســت. در کشــور ما بیشــترین زاد 
کمتریــن آن مربــوط بــه اســتان  و ولــد مربــوط بــه سیســتان و بلوچســتان اســت و 
گیــان بــا اینکــه وضعیــت اقتصــادی ایــن دو شــهر برعکــس میــزان جمعیــت 
آنهاســت. عــاوه بــر آنکــه تــوان خانــواده هــای امــروز بیشــتر از تــوان خانــواده هــای 

دهــه 60 اســت. پــس فرزنــد آوری ارتبــاط مســتقیمی بــا تــوان مالــی نــدارد.
ســوم آنکــه: راهــکار اصلــی، در تغییــر ســبک زندگــی و تقویــت بــاور و ایمــان 
کــه رزق و روزی همــه جنبنــدگان را تضمــن  بــه خــدا و وعــده هــای الهــی اســت 
کــرده اســت. ســبک زندگــی غربــی،  نمــوده و مؤمنیــن را از ســقط جنیــن نهــی 
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گرایــی، راحــت طلبــی،  گرایــی، تجمــل  زندگــی مــا را بــه ســمت اســراف، مصــرف 
ــد آوری  ــه تنهــا فرزن ــم، ن ــر اینطــور پیــش بروی گ ــی و... ســوق داده اســت و ا تنبل

بلکــه حتــی نمــاز و روزه هــم مزاحــم مــا خواهــد بــود. 
چهــارم آنکــه: عــاوه بــر کاهــش اســراف و اطمینان بــه وعده الهــی، با اندکی 
برنامــه ریــزی و ایجــاد تــوازن بیــن درآمــد و هزینــه، داشــتن پــس انــداز ولــو انــدک، 
کاهــش هزینــه هــای غیــر ضــروری، داشــتن اولویــت در هزینــه هــا، حــذف یکی دو 
مســافرت در طــول ســال و... مــی تــوان بــه راحتــی هزینــه هــای زندگــی یکــی دو 
کنیــم. مــا در آب، بــرق، برنــج، نــان، تولیــد زبالــه  نفــر را در خانــواده خــود تأمیــن 
ــا صرفــه جویــی مــی توانیــم  ــر آمــار جهانــی دچــار اســرافیم. ب ــا ســه براب و... دو ی

کنیــم. جــای یکــی دو نفــر را در خانــه خــود بــاز 
کمــک هزینــه  گــر دولــت بــه مــا قــول تأمیــن  پنجــم اینکــه: چگونــه اســت ا
گــر خداونــد بفرمایــد  بدهــد و سیاســت تشــویقی بگــذارد، فرزنــد مــی آوریــم، امــا ا
کنــم،1 اعتمــاد و اعتنایــی  از فضــل خــود مــی بخشــم و روزی اش را ضمانــت مــی 

کنیــم؟ نمــی 

       چــرا برخــی نهادهــای زیــر نظــر رهبــری ماننــد صــدا و ســیما یــا افــراد منصــوب 
کننــد، از طــرف  ایشــان در مجمــع تشــخیص مصلحــت، وقتــی اشــتباه مــی 

ــرد؟  ــی گی ــورت نم ــا ص ــا آنه ــوردی ب ــر برخ رهب
ــرای  ــوان خــود را ب ــر معظــم انقــاب، تمــام ســعی و ت ــرده رهب ک ــه ثابــت  1. تجرب
ــرای  گیــرد و تذکــرات و انتقــادات الزم را ب کار مــی  ــه  ــون ب اداره جامعــه طبــق قان

اِلحیــَن ِمــْن ِعباِدُکــْم َو ِإماِئُکــْم ِإْن َیُکوُنــوا ُفَقــراَء ُیْغِنِهــُم اهَّلُل ِمــْن َفْضِلــِه َو اهَّلُل واِســٌع  یامــی  ِمْنُکــْم َو الّصَ
َ ْ
ْنِکُحــوا ال

َ
1  . نــور/ 32: »َو أ

َکبیــرًا« ـ هــود / 6: »َو مــا   
ً
ــأ کاَن ِخْط ــْم  ــْم ِإّنَ َقْتَلُه ُک ا ــْم َو ِإّیَ ــاٍق َنْحــُن َنْرُزُقُه ــَیَة ِإْم ــْم َخْش ْوالَدُک

َ
ــوا أ َعلیــٌم« ـ اســراء/ 31: »َو ال َتْقُتُل

ــُه  ــِدُر ِإّنَ ــْن َیشــاُء َو َیْق ْزَق ِلَم ــّرِ ــُط ال ْرِض َیْبُس
َ ْ
ــماواِت َو ال ــُد الّسَ ــُه َمقالی ــی اهَّلِل ِرْزُقهــا« ـ شــوری/ 12: »َل  َعَل

َ
ْرِض ِإاّل

َ ْ
ــی ال ــٍة ِف ــْن َداّبَ ِم

ِبــُکّلِ َشــْی ٍء َعلیــٌم«.
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کنــد. بهبــود وضعیــت بــه طــور خصوصــی یــا علنــی اعــام مــی 
کــه نظــارت شــبانه روزی بــر رفتــار و عملکــرد مســئولین و  2. روشــن اســت 

نهادهــا توســط شــخص رهبــر اصــا ممکــن نیســت.
کاری و ســهل انگاری مســئوالن نیســت، بلکه  کم  3. عمده اشــتباهات، از 
معاونــان رده چنــدم و مدیــران اجرایــی بــا دههــا واســطه دچــار خطــا و اشــتباهی 
گزینــش نامناســب داشــته یــا  کــه در ایــن میــان ممکــن اســت یــک نفــر  مــی شــوند 

گذاشــت. کــه نمــی تــوان آن را بــه حســاب رهبــری  کــرده باشــد  تقصیــری 
گرفتــه، لزومــا بــه معنــای تأییــد و اعــام رضایــت از  4.  اشــتباهات صــورت 

ســوی رهبــر نیســت.
گزینــش و نظــارت دقیــق بــر عملکــرد افــراد، خطاهــا را  5. هرچنــد دقــت در 
کاهــش مــی دهــد، امــا ســهم عمــده در کنتــرل رفتارهــا، تقــوای درونــی افــراد اســت 

کار چندانــی بــر نمــی آیــد.  و از دیگــران حتــی رهبــر، 
کــه ایشــان  6. زمانــی مــی تــوان رهبــری را مســئول اشــتباه دیگــران دانســت 
در نصــب یــا ارشــاد و راهنمایــی آنــان کوتاهــی کــرده یــا عملکرد نادرســت مســئولی 

کنــون چنیــن مطلبــی اثبــات نشــده اســت.  را تأییــد کنــد؛ کــه تا

کار درســتی بــود؟ اگــر قبــل از انقــاب       آیــا اصــل انقــاب بــا اینهمــه هزینــه 
مشــکلی بــود الاقــل بــه اســم دیــن و اســام نوشــته نمــی شــد؛ امــا االن مــردم از 
اســام و دیــن و روحانیــت زده شــده انــد. عــاوه بــر اینکــه در برخــی روایــات هــم 

ــت. ــده اس ــع ش ــور من ــل از ظه ــام قب از قی
اوال دفــاع از اصــل دیــن و شــریعت در هــر عصــری و تحــت هــر شــرایطی، جــزو 
کــه ســید الشــهداءj هــم جانــش را در ایــن راه  وظایــف مســلمانان اســت تــا آنجــا 
کــه اصــل دیــن  گــر بقیــه ائمــه قیــام نکردنــد، بــه ایــن دلیــل بــود  کنــد. و ا فــدا مــی 
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و اســام در خطــر نبــود.
گــر روایــات منــع قیــام قبــل از ظهــور ســند محکمی داشــته باشــد، قابل  ثانیــا ا
مقایســه بــا روایــات جهــاد، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، اقامــه حــدود، ظلــم 

ســتیزی و دفــاع از مظلــوم و رســیدگی بــه امــور مســلمانان نیســتند. 
ثالثــا روایــات منــع قیــام، مطلــق و کلی نیســت و حتــی در برخــی روایات قیام 
هــای شــخصی)مانند قیــام مختــار، زیــد بــن علــی، ســید یمانــی قبــل از ظهــور(  و 

قیــام هــای نوعــی1 تأییــد شــده انــد.
گــر  رابعــا: عملکــرد ضعیــف مســئولین را نبایــد بــه پــای اســام نوشــت. مــا ا
ــد  ــم و مانن ــرده بودی ک ــل  ــی عم ــون اساس ــری و قان ــام و رهب ــای ام ــه ه ــه توصی ب
کاری، امانــت دار  کشــورهای پیشــرفته قانــون مــدار، منظــم، دارای وجــدان 
و دلســوز و وظیفــه شــناس بودیــم، چنیــن مشــکاتی را شــاهد نبودیــم. مشــکل 
کشــور مــا از قانــون و رهبــر و دیــن اســام نیســت کــه بخواهیــم آنها را تغییــر دهیم. 
کــه البتــه عمومیــت هــم نــدارد،  مشــکل از شــیوه مســلمانی مــا و مســئولین اســت 
ولــی باالخــره تــر و خشــک را بــا هــم مــی ســوزاند. بــه ویــژه وقتــی نظــارت اجتماعی 
نداشــته باشــیم و نســبت بــه رفتــار و عمــل خانــواده و محلــه و همشــهریان بــی 

تفــاوت باشــیم.
ــر  ــه فرمــوده رهب ــرد و ب ک ــت را رعایــت  ــد انصــاف و عدال ــز بای در انتقادهــا نی
انقــاب »تقــوا« داشــت. ایشــان در موضــوع تخریــب مســئولین توســط کســانی کــه 
قبــا مســئولیت داشــته انــد فرمودنــد: »ســیاه نمایــی هنــر نیســت، اینکــه برداریــم 
همیــن طــوری بــی هــوا، ایــن دســتگاه را، آن دســتگاه را، ایــن قــوه را، آن قــوه را 
بــدون هیــچ تمییــزی محکــوم کنیــم، خــب هــر کســی هــر بچــه ای هــم مــی توانــد 

َیــاُح  ُهــُم الّرِ
ُ
 ُتِزّل

َ
َکُزَبــِر اْلَحِدیــِد ال ــاَس ِإَلــی اْلَحــّقِ َیْجَتِمــُع َمَعــُه َقــْوٌم  ْهــِل ُقــّمَ َیْدُعــو الّنَ

َ
1  . بحارالنــوار، ج 57 ، ص216: »َرُجــٌل ِمــْن أ

ِقیــَن «. ُلــوَن َو اْلعاِقَبــُة ِلْلُمّتَ
َ

 َیْجُبُنــوَن َو َعَلــی اهَّلِل َیَتَوّک
َ

ــوَن ِمــَن اْلَحــَرِب َو ال
ُ
 َیَمّل

َ
اْلَعَواِصــُف َو ال
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گــری  ســنگ دســتش بگیــرد شیشــه هــا را بشــکند! اینکــه هنــر نیســت...انقابی 
کــه انســان  کار ســختی اســت، پــای بنــدی الزم دارد، تدیــن الزم دارد. نمــی شــود 
یــک دهــه همــه کاره کشــور باشــد، بعــد یــک دهــه بعدی تبدیل شــود بــه مخالف 

کشــور اینکــه نمــی شــود!«1 خــوان 

1  . بیانــات در دیــدار اعضــای شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی، 1396/10/06: »)دشــمن( مــی خواهــد ایــن اعتقــاد را در 
کــه دیگــر مــردم پشــت ســر ایــن انقــاب و ایــن نظــام نایســتند. هدفــش ایــن اســت.  جــوان و نوجــوان و نســل نــو از بیــن ببــرد 
کاری  کننــد، اعتمــاد بــه نفــس مــردم را بگیرنــد، آینــده را تاریــک نشــان بدهنــد،  کننــد، مــردم را بدبیــن  اینکــه مــردم را ناامیــد 
کار دشــمن را دارنــد انجــام مــی دهنــد. حــاال  گروهــی همیــن  کنــد. متأســفانه در داخــل هــم  کــه امــروز دشــمن دارد مــی  اســت 
ــمن را  کار دش ــه  ک ــانی  کس ــد....آن  کنن ــی  ــد و م ــی فهمن ــا نم ــی ه ــد، بعض کنن ــی  ــد م کار دارن ــه  ــه چ ک ــد  ــی فهمن ــا م ــی ه بعض
دارنــد در داخــل انجــام مــی دهنــد، تقــوا ندارنــد. دیــن اینهــا سیاســی اســت، بــه جــای اینکــه سیاستشــان دینــی باشــد، دینشــان 
کاری، در جهــت اهــداف  کاری اســت. سیاســت مــا بایــد دینــی باشــد، نــه اینکــه دینــداری مــان را در جهــت سیاســی  سیاســی 
ــام  ــا شــوق و ذوق تم ــد. ...دشــمن هــم ب ــوا ندارن ــا تق ــا اینجــوری هســتند. اینه ــر سیاســی حرکــت بدهیــم . اینه پســت و حقی
گوینــد، امشــب شــما مــی بینــد در رادیــوی انگلیــس و رادیــوی آمریــکا، همیــن هــا بازتــاب وســیعی  کــه اینهــا مــی  ...امــروز 
کــه همــه امکانــات مدیریتــی یــا امــروز دستشــان اســت  کســانی  کند....بــه خصــوص  کنــد. اینهــا دشــمن را شــاد مــی  پیــدا مــی 
ــا  ــوده، اینه ــان ب ــا در اختیارش ــت ی ــان اس ــور در اختیارش کش ــه  ک ــانی  کس ــن  ــد. ...ای کن ــی  ــی نم ــوده، فرق ــان ب ــروز دستش ــا دی ی
ــد پاســخگو باشــند. بنــده  ــد موضــع مســئوالنه)بگیرند( بای ــد(، بای کشــور حــرف بزننــد، موضع)بگیرن ــد علیــه  دیگــر حــق ندارن
کــردم بــا ایــن  کار  کــه چــه  کــه امکانــات در اختیــارم اســت، نمــی توانــم مدعــی باشــم، بایــد پاســخگو باشــم و جــواب بدهــم  ای 
کنــی حــرام است.....ســیاه نمایــی هنــر نیســت، اینکــه برداریــم  امکانات...نقــد و نقــد پذیــری واجــب اســت، تهمــت و لجــن پرا
کنیــم، خــب هــر  همیــن طــوری بــی هــوا، ایــن دســتگاه را، آن دســتگاه را، ایــن قــوه را، آن قــوه را بــدون هیــچ تمییــزی محکــوم 
کار ســختی  گــری  کســی هــر بچــه ای هــم مــی توانــد ســنگ دســتش بگیــرد شیشــه هــا را بشــکند! اینکــه هنــر نیســت....انقابی 
کشــور باشــد، بعــد یــک دهــه بعــدی  کاره  کــه انســان یــک دهــه همــه  اســت، پــای بنــدی الزم دارد، تدیــن الزم دارد. نمــی شــود 

کشــور اینکــه نمــی شــود!«. تبدیــل شــود بــه مخالــف خــوان 
گفتــه بــود: »مــن بــه عنــوان یــک شــهروند        الزم بــه ذکــر اســت مدتــی پیــش از ایــن بیانــات)در مهــر 96(، آقــای احمــدی نــژاد 
ــا آقــای بقایــی( نشــانگر دو مســأله اســت: اول  کنم...)نحــوه برخــورد ب کــه از حــق مــردم و از حــق هــر مظلومــی دفــاع  موظــم 
اینکــه قوانیــن کشــور بــه طــور گســترده زیــر پــا گذاشــته شــده، و بعــد هــم اینکــه تصمیــم از قبــل گرفتــه شــده و بــه هــر ترتیبــی باید 
کننــد!« وی همچنیــن  کننــد معلــوم اســت بــا بقیــه مــردم چگونــه برخــورد مــی  اعمــال شــود....خب بــا مــا اینطــور برخــورد مــی 
کشــور بــه خطــر افتــاده.  کل  کامــا نزولــی دارد...االن  گفتــه بــود: »عملکــرد قــوه قضاییــه ســیر  کلیپــی  در آذر مــاه96 بــا انتشــار 
گفتــه بــود: »وقتــی مــردم ناراضــی انــد یعنــی خــدا  کلیــپ دیگــری  یعنــی اصــا امیــدی بــه اجــرای عدالــت نیســت«. همچنیــن در 
گفتــه اســت:  ــم. نظــر مــردم انعکاســی از نظــر خداســت.« و باالخــره در دی مــاه 96  ــد نداری ناراضــی اســت. در اینکــه مــا تردی
گــر ملــت او را نخواهــد، او غاصــب اســت...هر اقدامــی انجــام دهــد تخلــف اســت.  کــه باشــد، ا کســی در هــر مقــام و منصبــی  »هــر 
کنــش زیــادی در شــبکه هــا و رادیوهــای خارجــی  کــه وا هــر تصرفــی در بیــت المــال انجــام دهــد، بعــدا بایــد پاســخگو باشــد«. 
ع و قانــون، در زمــان غیبــت بــا  کــه بیــن مقبولیــت و مشــروعیت تفــاوت اســت؛ مشــروعیت نظــام بنابــر شــر داشــت. در حالــی 
حکــم ولــی فقیــه اســت و نظــر مــردم نیــز بــا رضایــت رهبــری مشــروعیت مــی یابــد. امــام خمینــی e بــه همیــن مبنــا فرمــوده 
کار نباشــد، طاغــوت اســت. یــا خــدا، یــا طاغــوت، یــا خداســت، یــا  کار نباشــد، والیــت فقیــه در  گــر چنانچــه فقیــه در  بودنــد: »ا
گــر بــا امــر خــدا نباشــد، رئیــس جمهــور بــا نصــب فقیــه نباشــد، غیــر مشــروع اســت. وقتــی غیــر مشــروع شــد، طاغــوت  طاغــوت. ا
اســت؛ اطاعــت او اطاعــت طاغــوت اســت؛ وارد شــدن در حــوزه او وارد شــدن در حــوزه طاغــوت اســت. طاغــوت وقتــی از بیــن 
کســی نصــب بشــود.«)صحیفه امــام، ج 10، ص221 ـ 1358/07/12.( بــه  کــه بــه امــر خــداى تبــارک و تعالــی یــک  مــی رود 
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ــاب  ــل از انق ــر قب ــد؟ مگ ــی کن ــدردی نم ــردم هم ــا م ــت ب ــوزه و روحانی ــرا ح چ
ــاکت  ــرا س ــروز چ ــی داد، ام ــض م ــم و تبعی ــا ظل ــارزه ب ــاد مب ــه فری ــود ک ــت نب روحانی
شــده اســت؟ بــه نمــاز و چنــد مســأله شــرعی اکتفا مــی کنند و پاســخگو نیســتند! 
مشــی و مــرام روحانیــت، همراهــی بــا مــردم خــوب و نجیــب ایــران بــوده و 
هســت. حضــور روحانیــت در ایــن عرصــه ماننــد ایــام انتخابــات، دفــاع از انقــاب در 
گاه متهــم بــه  کــه  فتنــه هــا، ســخنرانی هــای دهــه فجــر و ... بــه قــدری زیــاد اســت، 

سیاســت زدگــی مــی شــود. 
در پاســخ بــه ســؤال فــوق بایــد گفــت: فقط در ســال 97 طــاب و روحانیــون حوزه 
علمیــه قــم، پنــج تجمــع اعتــراض آمیــز و رســمی داشــته اســت کــه در همــه آنها مســائل 
ح شــده و در قالــب بیانیــه و طومــار، انتقــادات خــود را بــه دولــت و  اقتصــادی مطــر

کــرده انــد. تجمعــات شــهر مقــدس قــم در ســال 97 عبارتنــد از: مســئولین منتقــل 
ــت و وضــع معیشــتی مــردم ـ  ــه وضعیــت و عملکــرد دول ــراض ب - تجمــع در اعت

مــرداد 97
کنــش بــه ســخنان توهیــن آمیــز ترامــپ بــه ملــت  - تجمــع اعتــراض آمیــز در وا

ایــران ـ مهــر 97
- تجمــع در اعتــراض بــه جنایــات آل ســعود و حمایــت از مــردم مظلــوم یمــن - 

آبــان 97
- تجمع اعتراض آمیز نسبت به الیحه FATF - بهمن 97

گام دوم انقابـ  اسفند 97 - تجمع حوزویان در حمایت از بیانیه 

کردنــد: »چــون مشــروعیت آن بایــد بــا نصــب  همیــن دلیــل در تنفیــذ حکــم ریاســت جمهــوری شــهید رجایــیe تصریــح 
فقیــه ولــی امــر باشــد، ایــن جانــب رأى ملــت شــریف را تنفیــذ و ایشــان را بــه ســمت ریاســت جمهــورى اســامی ایــران منصــوب 
گــر مشــروعیت بــه رضایــت و انتخــاب مــردم باشــد، قیــام پیامبــران و  نمودم«)صحیفــه امــام، ج 15، ص67 ـ 1360/05/11( ا

اقدامــات اهــل بیــت و نیــز حکومــت امیرالمؤمنیــنj نیــز چــون مــورد رضایــت مــردم نبــوده، مشــروع هــم نیســت!



88 بخش پنجم: متفرقه

ــرد  ــادی و عملک ــت اقتص ــه وضعی ــراض ب ــوع »اعت ــا موض ــان ب ــع حوزوی  تجم

دولــت و نیــز همــدردی بــا مــردم«، در چهــار شــهر قــم، تهــران، مشــهد و یــزد، بیــش 
ــه  ــار آن ب ــده و اخب ــری ش ــور خب ــار سانس ــفانه دچ ــه متأس ک ــت  ــوده اس ــورد ب از ده م
گــوش مــردم عزیــز نرســید و بیشــتر مــردم گمــان مــی کننــد طلبــه هــا نســبت بــه ظلــم 

کــه بــر مــردم مــی رود، بــی تفاوتنــد. اقتصــادی 
امامــان جمعــه سراســر  بــر تجمعــات ذکــر شــده، ســخنان هفتگــی  عــاوه 
ــد مــد نظــر باشــد.  ــز بای ــای درس نی کاس ه ــد در  ــام تقلی ــز مراجــع عظ کشــور، و نی
ــم،  ــه ق ــام جمع ــز ام ــور و نی کش ــر  ــه سراس ــای علمی ــوزه ه ــر ح ــی مدی ــت اهَّلل اعراف آی
ــر داده  ــه مســأله معیشــت تذک ــه طــور هفتگــی در ســخنرانی هــای متعــدد خــود ب ب
گرگانــی،  انــد. همچنیــن حضــرات آقایــان نــوری همدانــی، مــکارم شــیرازی، علــوی 
گلپایگانــی، ســید احمــد خاتمــی، صدیقــی، مصبــاح  مظاهــری، ســبحانی، صافــی 
یــزدی، جــوادی آملــی، علــم الهــدی و بســیاری دیگــر از علمــای شــهرها نســبت 
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گرانــی هــا ســخنرانی داشــته انــد و در دیــدار بــا مســئولین دولتــی و غیــر دولتــی، آن 
کســانی  را متذکــر شــده انــد و حتــی تعابیــر تنــدی ماننــد »دیــوث سیاســی«1 را بــرای 
کشــور مــی  کــه راه نفــوذ بیگانــگان را در فضــای اقتصــادی یــا سیاســی بــه روی 
کــه ماننــد دیگــر اخبــار حــوزه، چنــدان رســانه ای نشــده  کار بــرده انــد  گشــایند، بــه 
کــه توجهــی بــه ایــن ســخنان نمــی  اســت. مشــکل از ســوی برخــی مســئولین اســت 
کنــد و مــردم را بــه خیابــان هــا  کننــد! و روحانیــت نمــی توانــد بیــش از ایــن ورود 
کــن اســت و موجــب تضعیــف  کــه بــه یقیــن ایــن اقــدام دشــمن شــاد  بکشــاند؛ چرا
نظــام اســامی اســت و رهبــری معظــم نیــز به آن راضی نیســتند. بنابرایــن روحانیت 
همــواره ضمــن تأییــد اصــل نظــام اســامی و حمایــت از رهبــری معظــم، نســبت بــه 
کاری هــای مســئولین، اعتــراض و انتقــاد خــود را بیــان  کــم  ایــرادات و اشــکاالت و 

نمــوده اســت. 

       مشــکل آمریــکا چیســت کــه اینهمــه بــا او مخالفــت مــی کنیــد؟ کشــورهایی کــه 
بــا او کنــار آمــده انــد، پیشــرفت خوبــی دارنــد. آیــا سیاســت خارجــی نظــام موجــب 

دشــمن تراشــی بــرای مــا نمــی شــود؟ 
اوال گفتــه شــد کــه پیشــرفت کشــورها بــه خاطــر ارتبــاط بــا آمریــکا نبــوده اســت، بلکــه 

بیشــتر مرهــون تــاش و کوشــش خودشــان بــوده اســت. 
کاری بــه آمریــکا داشــتیم نــه  کــرده ایــم، نــه  ثانیــا مــا فقــط خــود را مســتقل 
داریــم. فقــط قبــل از انقــاب ایــران ماننــد بقیــه کشــورها، در اختیــار آمریــکا بــود، امــا 

1  . آیــت اهَّلل جــوادی آملــی در دیــدار بــا محمــد رضــا عــارف )نماینــده مــردم تهــران در مجلــس دهــم و نماینــده اطــاح طلبــان( 
کــه بیگانــه را راه مــی دهــد دیــوث سیاســی اســت.  کــرد: »کســی  بــا بیــان اینکــه دیاثــت یــا اخاقــی اســت و یــا سیاســی، عنــوان 
بیگانــه را در حریــم خــود را دادن و وارد حریــم غیــر شــدن بــا غیــرت ســازگار نیســت«. ایشــان در ادامــه فرمــود: »ایــن همــه منابــع 
ک، انــرژی  کــردن ایــن همــه خــا غنــی در داخــل کشــور داریــم، امــا بعــد مــی رویــم گوشــت و لبنیــات از برزیــل مــی آوریــم. تســطیح 
هســته ای نمــی خواهــد، پــول و ســم هــم نمــی خواهــد،  بلکــه فقــط عرضــه مــی خواهد!«؛ ســایت هــای خبــری، 1395/02/19.
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کینــه و دشــمنی شــان  ج شــد بــه همیــن دلیــل  بعــد از انقــاب، از اختیــار آنــان خــار
کــه از آن ســوی دنیــا، منافــع ایــران و دیگــر  علیــه مــردم ایــران شــدید تــر شــد. اوســت 
کشــورهای منطقــه را بــه خطــر مــی انــدازد. وقتــی او سیاســت خصمانــه در پیــش می 
کنیــم. عــاوه بــر اینکــه دفــاع از  گیــرد، مــا نیــز بایــد بــرای دفــاع از خــود چــاره جویــی 
مقدســات اســامی نیــز جــزو وظایــف هــر مســلمان اســت و حکومــت اســامی نیــز باید 

بــرای مبــارزه بــا آن اقدامــات فکــری و عملــی داشــته باشــد.

برخی جنایات آمریکا در ایران 
ــا وجــود پرونــده ســنگین جنایــت و توطئــه و خیانــت نســبت بــه ایــران، مــا  ثالثــا ب
چگونــه بــه آمریــکا حســن ظــن داشــته باشــیم؟ برخــی از اقدامــات و جنایــات آمریــکا 
ــل  ــای قاب ــانه ه ــناد آن در رس ــد و اس ــراف دارن ــه آن اعت ــگان ب ــه هم ک ــران  ــه ای علی

دسترســی اســت، عبارتنــد از:
- کودتای 28 مرداد و سرنگونی دولت مصدق.

- کشتار دانشجویان در 16 آذر 1332.
ک در سال 1336. - تأسیس سازمان مخوف ساوا

- تحمیل الیحه کاپیتوالسیون و تحقیر ملت ایران در سال 1343.
- تبدیل سفارت به النه جاسوسی.

- مصــادره امــوال ایــران در ســال 1358 و پــس از تســخیر النــه جاسوســی.
)ایــن امــوال شــامل: وجــوه نقــدی اوراق بهــادار و طــا، امــوال و تجهیــزات نظامــی، 
کــه در  امــوال دیپلماتیــک، امــوال غیــر نظامــی و امــوال شــاه و خانــواده ســلطنتی او 

واقــع مــال ایرانیــان اســت، مــی شــود.(
ـ هجوم نظامی و واقعه طبس در سال 1359.
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کودتای نوژه در سال 1359. ـ 
- حمایــت از صــدام طــی هشــت ســال جنــگ تحمیلــی و تأمیــن ســاح 

هــای شــیمیایی عــراق.
- تحریم ایران از سالهای آغازین انقاب تا کنون. 

- حمله به کشتی ها و سکوهای نفتی ایران در سال 1364.
کشــته شــدن  کــردن هواپیمــای مســافربری در ســال 1367 و  - ســاقط 

کــودک. 298 نفــر مســافر و خدمــه از جملــه 66 
- حمایت از گروهک تروریستی سازمان منافقین.

ــر، تــرک، بلــوچ، عــرب  کــرد، ل گروهــک هــای تجزیــه طلــب  - حمایــت از 
کشــور از ســال 1358. و... در سراســر 

گران در سال های 78 و 88. - حمایت از فتنه 
- ترور دانشمندان هسته ای.

- تحریــم هــای اقتصــادی ظالمانــه و تصویــب قطعنامــه هــای اقتصــادی 
علیــه ایــران در تمامــی ســال هــای بعــد از انقــاب.

-  ســاخت فیلــم هــای ضــد اســامی و ضــد ایرانــی از جملــه: پرســپولیس، 
فــرار از تهــران، خانــه ای از شــن  و مــه، بــدون دختــرم هرگــز، هواپیمــای 103، 

گیــر، فیلــم 300 و ...  کشــتی  سنگســار ثریــا، 
- هجمــه فرهنگــی و فکــری و جنــگ نــرم علیــه باورهــا و ارزش هــا و 

اعتقــادات ایرانیــان علــی رغــم شــعار آزادیــد اندیشــه و بیــان.
- و...

برخی جنایات آمریکا در جهان؛ از سال 1900 تا کنون
رابعــا از همــه اینهــا گذشــته، دشــمنی آمریــکا بــه دلیــل حمایــت از اســرائیل و فرقــه های 
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ضــد دینــی و ضــد اســامی و ضــد شــیعی، راهــی بــرای اعتمــاد باقــی نمــی گــذارد. آمریکا 
گــر به ظاهر تســلیم شــود و  دشــمن دینــی ماســت و ایــن دشــمنی، ذاتــی اوســت. یعنــی ا
حتــی بــر مأذنــه هایــش اذان بگوینــد، بــاز دشــمنی اش باقــی اســت و قــدرت پیــدا کند، 
گــر بــه لبــاس دیــن درآیــد، تــازه معاویــه  کنــد.1 آمریــکای امــروز، ا کســی رحــم نمــی  بــر 
و یزیــد و مأمــون و متــوکل عباســی خواهــد شــد. جنایــات آمریــکا طــی چنــد دهــه اخیــر 
حتــی در خــود آمریــکا، نشــان مــی دهــد آمریــکا نــه تنهــا دشــمن ایــران، دشــمن دیــن 
ــش«  ــکار »داع ــک جنایت گروه ــت از  ــیس و حمای ــت. تأس ــریت اس ــمن بش ــه دش و بلک
کلینتون«)وزیــر خارجــه ســابق آمریــکا( محصــول همیــن  بــه اعتــراف خانــم »هیــاری 

تفکــر اســت.2 
- حمله با پاناما در سال 1902 و  1912 و 1925.

- حمله به مکزیک در سال 1305
گوئه در سال 1907 و 1926 و 1937 و  1972.. - حمله به نیکارا

-  حمله به هندوراس در سال 1912 و 1919.
کی در سال 1945. کازا - بمباران هیروشیما و نا

ح صــد در صــد اســامی- انســانی بدهــد، مــا بــاور نمی کنیــم  کــه آمریــکا یــک طــر 1  . حضــرت امــامe فرمــوده بــود: »بــر فــرض 
کــه آنهــا   اهَّلل« بگوینــد، مــا قبــول نداریــم؛ چــرا 

ّ
گــر آمریــکا و اســرائیل »ال الــه اال گامــی بردارنــد. ا کــه آنهــا بــه نفــع صلــح و منافــع مــا 

کــه صحبــت از صلــح می کننــد، می خواهنــد منطقــه را بــه جنــگ بکشــند. شــما متوقعیــد  کاه بگذارنــد. آنهــا  می خواهنــد ســِر مــا 
کــه می خواهنــد منطقــه را ببلعنــد، بی تفــاوت باشــیم؟ نــه، مــا بــا هیــچ  مــا در مقابــل آمریــکا و اســرائیل و دیگــر ابرقــدرت هــا، 
کــدام از ابرقــدرت هــا و قــدرت هــا ســر ســازش نداریــم، نــه تحــت ســلطه آمریــکا می رویــم و نــه زیــر بــار شــوروى. مــا مســلمانیم 
ــا ایــن پیشــرفت  ــی آزاد و مســتقل باشــیم. م ــه داشــته  باشــیم، ول کنیــم. مــا می خواهیــم زندگــی فقیران و می خواهیــم زندگــی 
ــه شــرافت و انســانیت  ــر پای ــه ب ک ــی را می خواهیــم  ــا تمدن کــه دســتمان پیــش اجانــب دراز باشــد را نمی خواهیــم. م ــی  و تمدن
اســتوار باشــد و بــر ایــن پایــه، صلــح را حفــظ نمایــد. ابرقــدرت هــا می خواهنــد انســانیت انســان هــا را تحــت ســلطه قــرار دهنــد و 
ح ســادات و فهــد را رد  ح هایــی از قبیــل طــر مــا و شــما و هــر مســلمانی مکلــف اســت در مقابــل آنهــا بایســتد و ســازش نکنــد و طــر
کــه بــه نفــع مســتضعفین نیســت، محکــوم نماییــم«؛ صحیفــه امــام، ج 15،  ح هــا را،  گونــه طــر کــه ایــن  کنــد. بــر مــا واجــب اســت 

ص339 و 340؛ 1360/8/6؛ بیانــات در جمــع اعضــاى ســازمان جنبــش امــل.
کــه داعــش در واقــع ســاخته دســت آمریــکا بــا هــدف تقســیم  کــرده  کتــاب خــود »گزینــه هــای دشــوار«، اذعــان  2  . وی در 
کــرده بــودم و بــا برخــی از دوســتان  کتــاب آورده اســت: »مــن بــه 112 کشــور جهــان ســفر  خاورمیانــه اســت. وی در بخشــی از ایــن 
گــروه بــه رســمیت شــناخته شــود.«؛ خبرگــزاری دانشــجو  ایــن توافــق حاصــل شــد تــا بــه محــض اعــام تأســیس داعــش، ایــن 

کــد خبــر: 07194. ایســنا، 1395/3/15 - 
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- حمله به یونان در سال 1947.
- حمله به فیلیپین در سال 1948.

- حمله به هائیتی در سال 1959.
گواتماال در سال 1966. - حمله به 

- حمله و اشغال افغانستان در سال 2001.
- حمله و اشغال عراق در سال 2003.

- حمایت رسمی از داعش و گروههای مسلح تروریستی در سوریه در سال 2011.
- اعام حمایت رسمی از رژیم آل خلیفه در سرکوب قیام مردم یمن در سال 2015.
- حمایت از اسرائیل در کودک کشی و نسل کشی مسلمانان فلسطین، غزه، یمن و...

- و....
ــام  ــال پی ــا ارس ــواره ب ــون هم کن ــاب تا ــد از انق ــکا، بع ــور آمری ــای جمه آری؛ رؤس
تبریــک نــوروزی و عیــد فطــر و ... اظهــار دوســتی و خیرخواهــی مــی کننــد، اما همزمان 
بــر تحریــم هــا و فشــارهای اقتصــادی و نیــز افزایــش بودجــه برانــدازی نظــام اســامی 
کننــد.  کننــد و بــی شــرمانه از تهدیــد حملــه نظامــی بــه ایــران اســتفاده مــی  اقــدام مــی 
کــرد و دســت  کشــوری خوشــبین بــود، اعتمــاد  بــه نظــر شــما آیــا مــی تــوان بــه چنیــن 
کــه  دوســتی داد و حتــی یــک قــرارداد ســاده بــا او بســت؟!  »برجــام«، یــک نمونــه بــود 
کــرد و بــر آن »آب  وکیــل ترامپ)رئیــس جمهــور آمریــکا( پــس از دو ســال آن را پــاره 

دهــان« انداخــت!1 

1  . مطبوعات و رسانه های خبری، 1396/2/16.
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