
   خبر اول

رونق تولید،  را هبرد  مصون سازی  اقتصاد
موفقیت دشمن در جنگ های نسل پنجم، بستگی تام و تمام به تأثیر حداکثری 
تحریم   ها تا مرز خشمگین سازی و به میدان آوردن مردم و عصیان و شورش 
علیه حاکمیت دارد و چنانچه تحریم   ها به هر دلیلی نتواند جامعه را ملتهب، 
عصبانی، نگران و خشمگین کند و به میدان بیاورد، عمالَ دشمن در این جنگ 
نیز مانند جنگ های چهار نسل پیشین شکست را تجربه خواهد کرد. بر این 
اساس باطل السحر تمامی تحریم   ها و فشارهای اقتصادی از سوی دشمن، رونق 
اقتصادی از طریق توجه ویژه به عرصه تولید است و از این رو است که حضرت 
امام خامنه ای تولیدکنندگان را فرماندهان، پیشروان، خط شکنان صفوف 
مقدم عرصه حیاتی »تولید داخلی، رونق اقتصادی و گسترش رفاه عمومی « 
خوانده و خاطرنش��ان می کنند: »عرصه تولید و رونق اقتصادی به پیشروان 
و فرماندهان)خط شکن( نیاز دارد. خط شکن این میدان »تولیدکنندگان « 

هستند. این میدان خطیر، میدان یک جنگ واقعی است«. 
تجربه 41سال گذشته به خوبی ثابت کرده که هرکجا عقب نشینی کرده و 
تن به مذاکره داده ایم، عمالَ به نسخه ذلت پذیری دشمن عمل کرده و ذلیالنه 
مجبور به دراز کردن دس��ت خود دربرابر دشمن شده و »دشمن جسورتر و 
متوقع تر شده«، »مشکل نه تنها حل نشده بلکه بر حجم مشکل افزوده شده « 
و »آن مشکل به حربه و تهدیدی علیه کش��ور در دست دشمن تبدیل شده 
است«. تجربه نش��ان داده که هرکجا در برابر زیاده خواهی و استکبارورزی 
دشمن ایستاده ایم، دشمن مجبور به عقب نشینی شده است. تجربه نشان داده 
که تنها راه مطمئن برای برون رفت از مشکالت کشور ایستادگی و مقاومت و 

باج ندادن است. 
وقایع روزهای اخیر نشان داد که اوالً دشمن برای از چرخش انداختن ماشین 
تولید و تبدیل فرصت   ها به تهدی��د، برنامه دارد و طب��ق گفته های مایکل 
دی آندریا، مس��ئول مرکز مأموریت ایران در سازمان جاسوسی سیا حداقل 
از دو سال پیش برای این روز  ها برنامه داشته و به سازماندهی، شبکه سازی، 
آموزش، تجهیز و مانور ش��بکه  اراذل و اوباش و براندازان مش��غول بوده اند و 
سرکرده یکی دیگر از گروهک های برانداز مدعی است با افزایش فشار اقتصادی 
ما می دانستیم که ایران مجبور خواهد شد قیمت بنزین را افزایش دهد، زمانش 
را نمی دانستیم اما یقین داش��تیم که این اتفاق خواهد افتاد به همین دلیل 
خودمان را آماده کرده ایم و آن دیگری در مصاحبه بنگاه لجن پراکنی بی بی سی 
صریحاً می گوید هدف ما فراتر از مشکالت معیشتی و قیمت بنزین بود. ما به 
دنبال از حرکت انداختن کامل چرخ اقتصادی ایران بودیم. ثانیاً در برآوردهای 
خود به این اطمینان رسیده اند که راهبرد فشار حداکثری جواب داده و آنان 
را به نتایج مورد نظر امیدوار ساخته و ثالثاً حربه جنگ اقتصادی شمشیر دو 
دمی است که از یک سو نظام اقتصاد و تولید را متالشی می کند و از دیگر سو 
موجب افزایش فقر، بیکاری، تورم و در نتیجه تکثیر بی اعتمادی و عصبانی تر 
شدن مردم خواهد شد. آن چیزی که مایه تأسف است این است که برخی از 
سیاسیون کشور، کماکان به لغو تحریم    ها و کمک های دشمن دل بسته و با 
فرصت سوزی و بی اعتنایی به ظرفیت های داخلی بر دور زدن تحریم    ها تا مرز 
کوتاه آمدن دشمن و لغو تحریم    ها متمرکز شده و عزم جدی برای رفع موانع 
سخت افزارانه و نرم افزارانه تولید و اصالح و تغییر قوانین دست و پا گیر و متضاد 
با تولید ندارند. از همین رو است که رهبر حکیم و فرزانه انقالب، در عین اینکه بر 
خوش باوری و امید کاذب و دروغین به رفع تحریم    ها در میان مدت و حتی بلند 
مدت خط بطالن می کشند، مصون سازی کشور در برابر تحریم های وحشیانه 
و ناجوانمردانه دشمن را راهبرد نظام معرفی و می فرمایند: »این تحریم االن 
شدت بیشتری گرفته و خواهد بود؛ اینکه امید داشته باشیم یک یا دو سال دیگر 
تمام می شود باطل است و این تحریم    ها حاال حاال    ها خواهد بود...  حال بعضی 
زرنگی می کنند و تحریم را دور می زنند، دست شان درد نکند اما کار اصلی 

»مصون سازی کشور از تحریم « است. 
دور زدن تحریم یک تاکتیک است و مصون سازی کشور از تحریم، یک راهبرد 
است...  تنها راه حل مسائل موجود این اس��ت که مسیر تقویت و رونق تولید 
داخلی را با جدیت ادامه دهیم و با تصمیمات صحیح و اقدامات الزم، موانع را 
برطرف کنیم. « یکی از موانع مهم بر سر راه مصون سازی کشور از تحریم که به 
ویژه در سال های اخیر و دولت حاضر کشور را مبتال ساخته، فرصت سوزی از 
طریق تسویف و شرطی کردن امور است: »در این سال     ها )ی اخیر( بیان مسائلی 
از قبیل اینکه »ببینیم شش ماه دیگر چه می ش��ود « و یا »ببینیم برجام چه 
می شود « و حاال نیز »به امید ابتکار رئیس جمهور فرانسه ماندن « هیچ مشکلی 
را حل نکرده و نخواهد کرد. این نگاه باید کنار گذاشته شود. « تجربه جمهوری 
اسالمی در حوزه دفاعی و اقتدار موشکی که منجر به » بی اثر شدن تحریم های 
نظامی«، »ایجاد آرامش و امنیت پایدار«، »توسعه و گسترش عمق استراتژیک 
کشور«، »حضور ایران به عنوان یک بازیگر قدرتمند و مؤثر در تمامی معادالت 
منطقه غرب آسیا« و...  شده است، برای اثبات موفقیت اقدامات مشابه در سایر 
حوزه    ها از جمله در حوزه نبرد اقتصادی کافی است و تردیدی نیست که » نگاه 
فرصت محور به تحریم های وحشیانه حداکثری اقتصادی« و »مصون سازی 
راهبردی اقتصاد کشور« از طریق رونق تولید و تغییر و اصالح قوانین مربوط 
به مسائل مالی، پولی، بانکی، گمرکی، مالیاتی، تأمین اجتماعی، صادرات و 
واردات و...  و همسو کردن آنها با سیاست کلی کشور در تکیه به توان داخلی: 
1-تحریم های اقتصادی را بی اثر خواهد کرد. 2- موجب استفاده حداکثری از 
ظرفیت جوانان کشور که محدود و مقید به زمان است می شود 3- موجب تولید 
و افزایش ثروت ملی و باال رفتن سطح رفاه عمومی می شود. 4- امید و اعتماد 
مردم به نظام را افزایش می دهد. 5-  به تقویت فرهنگ ملی و تحکیم بنیان و 
نظام خانواده می انجامد.  ۶- به استقالل همه جانبه کشور کمک خواهد کرد. 
۷- زمینه را برای تشکیل دولت تراز انقالب اسالمی فراهم می آورد.  ۸- دشمن 

را به دلیل جلوگیری از ضرر بیشتر وادار به عقب نشینی خواهد کرد. 

سیدعبداهلل متولیان

رهبر انقالب: ملت ايران در عرصه جنگ نظامي و سياسي و امنيتي مانند كارهايي كه در اين چند روز بود، دشمن را عقب زده است

 ملت  دشمن را در جنگ امنیتی عقب راند
حضرت آيت اهلل خامن�ه اي، رهبر معظم انقالب 
اسالمي سه شنبه شب در ديدار 2 هزار و 500 نفر 
از توليدكنندگان، كارآفرينان و فعاالن اقتصادي، 
با اش�اره به اهميت ثروت ملي و گسترش رفاه 
عمومي در نظام اسالمي و ضرورت اميد نبستن 
به خارج از كش�ور تأكيد كردن�د: كار و راهبرد 
اساسي »مصون سازی اقتصاد از آسيب تحريم ها 
از طريق تقوي�ت و رونق توليد داخلي« اس�ت 
و بنده پش�ت اين قضيه ايس�تاده ام و از مسير 
پيش�رفت حقيقي كش�ور كاماًل دفاع مي كنم. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر رهبر معظم 
انقالب، حض��رت آیت اهلل خامن��ه اي هدف اصلي 
از جلس��ه با تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعاالن 
اقتصادي را تکری��م این عناصر اساس��ي در افکار 
عمومي خواندند و سخنان تولیدکنندگان در این 
دیدار را بسیار مهم، سنجیده و قابل توجه دانستند. 

رهبر انقالب ب��ا بیان این نکته ک��ه اي کاش تعداد 
بیشتري از مسئوالن بخش های دولتي و نمایندگان 
مجلس در این جلسه مهم حضور داشتند، گفتند: 
کس��اني که در مورد رونق تولید جور دیگري فکر 
مي کنن��د و براي حل مش��کالت چش��م به جاي 
دیگري دارند، باید حرف های این تولیدکنندگان 
را مي ش��نیدند و درك مي کردند ک��ه تنها دریچه 
»انتقاِل حیات، روش��نایي و نیرو به داخل کشور« 
همین دریچه اي است که فعاالن بخش تولید روي 

کشور مي گشایند. 
    توليدكنندگان فرماندهان جنگ اقتصادي 

هستند
حضرت آیت اهلل خامنه اي نقش اقتصاد را در نظام 
اسالمي بسیار مهم برشمردند و افزودند: ثروتمند 
کردن جامعه، افزایش ثروت ملي، گس��ترش رفاه 
عمومي و توزیع عادالنه منابع عمومي در اسالم، یک 
ارزش است که با تحقق این نگاه در عین وجود تفاوت 

در جامعه، شکاف طبقاتي به وجود نخواهد آمد. 
رهبر انقالب تولیدکنندگان را فرماندهان، پیشروان، 
خط شکنان و صفوف مقدم عرصه حیاتي »تولید 
داخلي، رونق اقتصادي و گس��ترش رفاه عمومي« 
خواندند و خاطرنش��ان کردند: این میدان خطیر، 
میدان یک جنگ واقعي است. ایش��ان با اشاره به 
جنگ همیشگي اقتصادي میان کشورها و قدرت ها 
افزودند: البت��ه در دوره ریاس��ت جمهوري فعلي 
امریکا، این جنگ با چین، کره، اروپا و دیگر مناطق، 
بروز و گسترش یافته و در قبال ایران از طریق اعمال 
تحریم ها، شکل وحشیانه، کینه ورزانه و جنایت آلود 

گرفته است. 
   براي نجات اقتصاد كشور نبايد منتظر پايان 

تحريم ها بود
رهبر انقالب تصور پایان تحریم ها در یکي دو سال 
آینده را خیال باطل خواندند و افزودند: با شناختي که 
از مسائل جبهه استکبار داریم، تحریم ها حاال حاالها 
وجود دارد، بنابراین براي نجات اقتصاد کشور نباید 
منتظر پایان تحریم ها و بودن یا نبودن فالن شخص 
یا اقدام فالن کشور بود. ایشان افزودند: البته دور زدن 
تحریم ها به عنوان یک تاکتیک خیلي خوب است، 
اما کار و راهبرد اساسي را باید بر مصون سازی کشور 

از آسیب تحریم ها متمرکز کرد. 
رهبر معظم انقالب وابس��تگي به درآمدهاي نفتي 
حتي در بودجه جاري را موجب آسیب پذیری کشور 
خواندند و افزودند: این اتکا با توجه به تحریم ها اندکي 
کاهش یافته اما از دهه ۷۰ در زم��ان دولت برادر و 
رفیق عزیزمان مرحوم هاشمي رفسنجاني)ره( تأکید 

کرده ام باید وابستگي بر نفت را به تدریج کم کنیم. 
حضرت آیت اهلل خامنه اي هدف از تشکیل صندوق 
توسعه ملي را خارج کردن هر ساله بخشي از درآمد 
نفتي از اختیار دس��تگاه هاي دولتي برشمردند و 
گفتند: از گذشته تا حال همه دولت ها وقتي دچار 
مشکل مي ش��وند، با اصرار و التماس از بنده مجوز 
برداشت از صندوق درخواست مي کنند و بر اثر این 

روند، صندوق توسعه متأسفانه کم اثر شده است. 
   عالج مش�كالت مس�لح كردن انقالب به 

سالح توليد داخل
ایشان مسلح کردن انقالب به س��الح و اراده تولید 
داخلي را عالج مشکالت برشمردند و افزودند: تنها 
راه حل مسائل موجود، این است که مسیر تقویت 
و رونق تولی��د داخلي را با جدیت ادام��ه دهیم و با 
تصمیمات صحیح و اقدامات الزم، موانع را برطرف 
کنیم که آثار مثبت حرکت در این مسیر نسبت به 
قبل مشهود است. رهبر انقالب توجه به تولید داخل 
را موجب دور شدن کش��ور از حالت شرطي شدن 
دانستند و گفتند: گره زدن روند حل مشکالت به 
تصمیمات دیگران موجب بروز بدترین مشکالت 

براي کشور مي شود. 
حضرت آیت اهلل خامنه اي با ابراز تأسف از بروز این 
حالت در چند س��ال اخیر افزودند: در این سال ها 
بیان مسائلي از قبیل اینکه »ببینیم شش ماه دیگر 
چه مي شود« و یا »برجام چه مي شود« و حاال نیز 
»به امید ابتکار رئیس جمهور فرانسه ماندن«، هیچ 
مشکلي را حل نکرده و نخواهد کرد و این نگاه باید 
کنار گذاشته شود. ایشان تأکید کردند: البته ایراد 
ندارد که کاري که عبور از خط قرمز نیست، انجام 
دهند اما نباید حل مسائل اقتصادي را به این کارها 

گره زد و افکار عمومي را شرطي کرد. 
رهبر انقالب ظرفیت های داخلي را بي پایان خواندند 
و یادآوري کردند: وقتي یک فعال اقتصادي، مانند 
امشب، گله مي کند و دغدغه مند است، در واقع این 
حقیقت را اعالم مي کند که ظرفیت پیش��رفت در 
کشور وجود دارد و باید موانع آن را رفع کرد. حضرت 

آیت اهلل خامنه اي در همین زمینه افزودند: ان شاءاهلل 
با استفاده از ظرفیت های بي نظیري که تنها بخشي 
از آنها مورد استفاده قرار گرفته و به برکت فعالیت 
فعاالن اقتصادي، تحریم ه��ا را از تهدید به فرصت 
تبدیل خواهیم کرد. رهبر انقالب اسالمي در ادامه 
این نکته را یادآور شدند که اگر ملت ایران و فعاالن 
اقتصادي و اندیشمندان کشور بتوانند با تکیه بر توان 
داخلي تحریم ها را بي اثر کنند، عامل تحریم کننده 
نیز از ادامه تحریم ها دس��ت برخواهد داشت زیرا 

متضرر خواهد شد. 
   جهت گيري اقتصادي به خارج غلط است

حضرت آیت اهلل خامن��ه اي با تأکید ب��ر اینکه اگر 
طرف مقابل از سیاس��ت تحریم دست برداشت ما 
نباید سیاست تکیه بر توان داخلي را تغییر دهیم، 
افزودند: برخي منتظرند تا اگر راه آن طرف باز شود، 
جهت گیري اقتصادي کش��ور را به سمت نگاه به 
خارج ببرند در حالي که چنین نگاهي، غلط است. 
ایشان خاطرنشان کردند: سیاس��ت های تکیه بر 
توان داخلي باید آن چنان محکم و استوار باشد که 
اگر تحریم ها هم برداشته ش��د، به این سیاست ها 

آسیبي وارد نشود. 
رهبر انقالب اس��المي، نیروي جوان ی��ا به تعبیر 
کارشناسان »پنجره جمعیتي« را یکي از مزیت های 
مهم کشور برشمردند و گفتند: ما امروز در دل این 
فرصت قرار داریم، البته فقط تا 2۰ سال آینده، امکان 
اس��تفاده از این مزیت مهم وجود دارد و اگر در این 
2۰ سال غفلت شود، کشور وارد عرصه سالمندي 
خواهد ش��د و دیگر نمي ت��وان کاري را پیش برد. 
حضرت آیت اهلل خامنه اي با تأکید بر لزوم افزایش 
موالید و همچنین ایجاد ثروت پایدار، افزودند: اینکه 
بارها بر موضوع فرزندآوري تأکید مي شود به همین 
دلیل است زیرا در صورت غفلت از این موضوع که 
متأسفانه در برهه هاي طوالني هم به آن بي توجهي 
شد، کشور بعد از 2۰ سال وارد مسیري خواهد شد 

که امکان تغییر آن نیست. 
    سياست های اصل 44 براي فعاالن اقتصادي 

هم حق هم تكليف
ایشان در ادامه س��خنان خود توصیه هاي مهمي 
خطاب به فعاالن اقتصادي، عموم مردم، نخبگان 
دانشگاهي، نهادهاي عمومي غیردولتي، رسانه ها 
و دس��تگاه هاي دولتي بیان کردن��د. رهبر انقالب 
اسالمي ابتدا به فعاالن اقتصادي گفتند: مخاطب 
سیاست های اصل 44 که چارچوب آن نیز تبیین 
شده است، شما هستید و این سیاست ها براي شما 

هم حق ایجاد مي کند و هم تکلیف. 
رهبر انقالب اسالمي با اشاره به تأیید سیاست های 
اصل 44 از جانب صاحبنظ��ران اقتصادي در زمان 
ابالغ آن، افزودند: البته در اجراي این سیاس��ت ها 
درست عمل نشد زیرا واگذاري برخي کارخانه ها به 
افراد سوءاستفاده چی، نه تنها موجب تقویت بخش 
خصوصي نشد بلکه عملکرد نادرست این افراد اندك، 
فضا را براي فعاالن پر شمار و سالم بخش خصوصي 

نامساعد کرد. 
حضرت آی��ت اهلل خامنه اي تأکی��د کردند: فعاالن 
بخش خصوصي بای��د با اس��تفاده از ظرفیت های 
سیاست های اصل 44، با یک برنامه عملیاتي و نقشه 
راه، زنجیره اي تخصص��ي از »تولید علم و طراحي 
و مهندس��ي« تا »تولید محص��ول و بازاریابي« را 

تشکیل دهند. 
رهبر انقالب با اشاره به اینکه معناي سیاست های 
اصل 44 جایگزین شدن بخش خصوصي به جاي 
بخش دولتي نیس��ت، افزودند: این دو بخش باید 
به هم کمک کنند و مزاحم هم نباش��ند، مثاًل اگر 
بخش خصوصي مي تواند کاري را انجام دهد، بخش 
دولتي و نهادهاي عمومي غیردولتي خود را رقیب 
بخش خصوصي ندانند و ب��ه آن کار ورود نکنند و 

اگر هم فعالیت دارند کنار بکش��ند. ایشان در عین 
حال افزودند: البته بخش دولت��ي نباید به کلي از 
فعالیت های اقتصادي دس��ت بردارد زیرا کارهایي 
وجود دارد که جز بخش دولتي یا بخش های عمومي 
غیردولتي کس دیگري نمي تواند آنها را انجام بدهد. 

   مردم توليدات داخلي را تكريم كنند
رهبر معظم انقالب در همین چارچوب، بخش تعاوني 
در اقتصاد کشور را پدیده مطلوبي دانستند و افزودند: 
در تعاوني ها، با سرمایه هاي اندك مي توان اشتغال 
فراواني ایجاد کرد که اگر این اش��تغال هاي ایجاد 
شده به صورت شبکه اي به یکدیگر متصل شوند، 
برکات زیادي براي اقتصاد کش��ور به وجود خواهد 
آمد و وزیر محترم تعاون باید موضوع تعاوني ها را با 

جدیت دنبال کند. 
»اس��تفاده از کااله��اي داخل��ي«، »ش��رکت در 
سرمایه گذاری های مولد همچون تعاوني ها و بورس« 
و »ترویج فرهنگ کار جهادي و تعاون« توصیه هاي 

رهبر انقالب اسالمي به عموم مردم بود. 
حضرت آیت اهلل خامنه اي با اشاره به روحیه تعاون 
و همکاري در میان مردم به ویژه در حوادث طبیعي 
همچون سیل و زلزله، بر لزوم استفاده از این روحیه 
در همه کارها تأکید کردن��د و افزودند: مردم باید 
تولیدات داخلي را تکریم کنن��د و اگر رفتار غلطي 
هم در این زمینه وجود دارد آن را زشت بدارند ولي 
به همه تولیدات داخلي تعمیم ندهند. ایش��ان به 
عنوان نمونه یکي از رفتارهاي نادرس��ت در عرصه 
تولید داخلي را استفاده از نشان خارجي برشمردند و 

گفتند: این شیوه باید اصالح شود. 
    دستگاه هاي دولتي محيط كسب وكار را 

بهبود ببخشند
رهبر انقالب اس��المي وظیفه و مس��ئولیت نخبگان 
علمي و دانشگاهي را کمک به حل مسائل اقتصادي و 
همکاري با بخش های تولیدي در جهت تبادل دانش و 
تجربه دانستند و افزودند: از وظایف مهم نخبگان، تربیت 
نیروي انساني خالق، مبتکر و متناسب با نیازهاي روز 
و همچنین کار علمي براي حل مشکالت موجود در 

مسائل بانکي و نظام بودجه ریزي کشور است. 
حضرت آیت اهلل خامنه اي با تأکید بر اینکه دستگاه هاي 
دولتي باید از ظرفیت علمي دانشگاه ها استفاده کنند، 
گفتند: در ابتداي سال چهار ماه فرصت داده شد تا 
نظام بودجه ریزي کش��ور اصالح شود اما متأسفانه 
این کار انجام نشد و دلیل آن هم گره هاي علمي است 
که این گره ها با کمک دانشگاهیان و نخبگان علمي 

برطرف خواهد شد. 
حضرت آیت اهلل خامنه اي در ادامه توصیه هایي هم 
خطاب به دستگاه هاي دولتي بیان کردند و گفتند: 
دستگاه هاي حکومتي باید با جدیت، به دنبال بهبود 
محیط کسب و کار و برطرف کردن قوانین مزاحم و 
اصالح عملکردهاي غلط باشند تا محیط مساعد تولید 
در کشور به وجود آید. ایشان تأکید کردند: باید قوانین 
مربوط به مسائل مالي، پولي، بانکي، گمرکي، بودجه و 
تأمین اجتماعي به نفع تولید تغییر پیدا کنند و عرصه 

براي واردات و سفته بازي بسیار تنگ شود. 
    دستگاه هاي نظارتي نبايد براي هر خطايي 

سر توليدكننده بريزند
رهبر انقالب تغییر قوانین و دستورالعمل ها را وظیفه 
مجلس شوراي اسالمي دانستند و گفتند: البته برخي 
از این قوانین تغییر کرده و در مجلس تصویب شده اما 

هنوز اجرایي نشده اند. 
حضرت آیت اهلل خامنه اي با تأکی��د بر اینکه عمده 
مش��کالت بخش تولید مربوط به مس��ائل بانکي و 
گمرکي اس��ت، مجلس و دولت را به اقدامات جدي 
براي برطرف کردن این مش��کالت توصیه کردند. 
ایش��ان به احتمال بروز برخي خطا از جانب تولید 
کنندگان اشاره کردند و گفتند: همه خطاها در یک 
سطح نیستند و نباید براي هر خطایي دستگاه هاي 

نظارتي بر سر تولید کننده بریزند، البته حساب خیانت 
از اینگونه خطاها، جدا است. 

رهبر انقالب اسالمي با اش��اره به گزارش رئیس قوه 
قضائیه مبني بر جلوگیري از تعطیلي تعداد زیادي از 
واحدهاي تولیدي که در آستانه تعطیلي بودند، آن را 

اقدامي بسیار خوب خواندند. 
   فكر فناوری های پيچيده را به بخش نفت و 

خودرو ببريد
توصیه دیگر حضرت آیت اهلل خامنه اي به دستگاه هاي 
دولتي، لزوم ثبات سیاس��ت های مالي و پولي بود. 
ایشان همچنین با اشاره به تجربه مبادالت تجاري 
و اقتصادي با کشورهاي خارجي گفتند: این تجربه 
به ما نشان مي دهد که کشورهاي خارجي هیچ گاه 
حاضر ب��ه انتق��ال فناوري هاي اساس��ي به ویژه در 
بخش نفت، پتروش��یمي و خودرو به ایران نیستند 
بنابراین دستگاه هاي دولتي باید به دنبال استفاده 
از توانایي هاي داخلي براي رسیدن به این فناوری ها 

باشند. 
رهبر انقالب اس��المي افزودند: همان فکر و اندیشه 
دقیقي که مي تواند بدون هیچ کمک��ي به فناوري 
پیچیده و ن��ادر س��لول های بنیادي و ی��ا فناوري 
غنی سازی اورانیوم از 3/5 درصد به 2۰ درصد دست 
پیدا کند، آیا نمي تواند به فناوري استحصال بهتر و 
بیشتر از چاه هاي نفت دس��ت یابد؟ قطعاً مي تواند؛ 
بنابراین باید از این ظرفیت بي بدیل داخلي استفاده 
کرد. ایشان به خروج سریع شرکت های خارجي نفت 
و خودرو از ایران بعد از اعالم تحریم ها اشاره کردند و 
گفتند: در آن زمان برخي از این موضوع غصه خوردند 

اما باید غصه نخورد و خوشحال بود. 
رهبر انقالب اسالمي با اشاره به شرکت های داخلي که 
در زمینه قطعه سازی براي خودرو، صنایع نفت، لوازم 
خانگي و ماشین آالت فعالیت مي کنند، افزودند: باید 
از این توانایي استفاده کرد و با تشکیل یک نمایشگاه 
دائمي میان این شرکت ها هم افزایي به وجود آورد. 
ایشان انتقال توانایي هاي بس��یار باالي مهندسي و 
فناوري دستگاه هاي نظامي به دستگاه هاي غیرنظامي 
را ضروري خواندند و خاطرنشان کردند: سال ها قبل 
یک ژنرال اسرائیلي گفته بود از ایراني ها بدم مي آید 
اما در مقابل پیشرفت نظامي آنها تعظیم مي کنم البته 
ما از آن موقع تاکنون دستاوردهاي فراواِن مهم تر و 
جالب تری داریم که موشک بالستیک با برد 2 هزار 
کیلومتر و خط��اي حداکثر چند مت��ر، تنها یکي از 
آنهاست. رهبر انقالب اسالمي افزودند: توان مهندسي 
و فناوري دستگاه هاي نظامي که به چنین افتخاراتي 
منجر مي شود، باید در عرصه خودرو، نفت، مسائل 

فضایي و دیگر بخش ها به کار گرفته شود. 
    مسئوالن مروج حرف ايراني باشند نه فالن 

متفكر اروپايي
حضرت آیت اهلل خامنه اي حمایت از صادرات و حضور 
فعاالن اقتصادي در کش��ورهاي دیگ��ر را هم مهم 
دانس��تند و افزودند: مي توانیم با استفاده از ظرفیت 
دیپلماسي، با همسایه ها و دیگر کشورها، ارتباطات 
اقتصادي خوبي برقرار کنیم. ایشان مسئوالن را به 
اس��تفاده از تولیدات داخلي در مجامع بین المللی 
توصیه کردند و افزودند: مس��ئوالن باید نش��ان ها، 
حرف ها و مفاهیم ایراني را ترویج کنند اما برخي بر 
عکس عمل مي کنند. رهبر انقالب اسالمي گفتند: 
یکي از گله هاي ما از برخي مسئوالن سال های گذشته 
این بود که چرا وقتي در جم��ع اروپایي ها صحبت 
مي کنند حرف صد س��ال پیش یک متفکر اروپایي 
را بیان مي کنند، این حرف که براي اروپایي ها جدید 
نیست و ارزش��ي ندارد اما حرف های ما نو و نشنیده 

است و باید آنها را بیان کرد. 
حضرت آیت اهلل خامنه اي در ادامه سخنان شان حضور 
همه جانبه بخش خصوصي و تعاوني را در بخش نفت 
و گاز ضروري دانستند و افزودند: برخي قوانین مجلس 
نظیر قانوني که اخیراً در زمینه صنایع پایین دستي 
نفت و گاز مصوب شد، معطل آیین نامه ها مي ماند، در 
حالي که این کارها باید سریعاً انجام شود تا فعالیت های 
تولیدي سرعت گیرد.  رهبر انقالب اسالمي در ادامه 
سخنان شان رسانه ها را به انعکاس وسیع و مناسب 
موفقیت هاي تولیدگران فراخواندند و افزودند: رسانه 
البته از س��ر دلسوزي برخي اش��کاالت را منعکس 
مي کند که عیبي هم ندارد تا مسئوالن اگر تلویزیون 
مي بینند، بفهمند مشکالت کجاست، اما در کنار آن 
باید موفقیت هاي عرصه هاي مختلف تولیدي را براي 
مردم به ویژه جوانان بازگو کرد و با معرفي ظرفیت ها 
به مشتاقاِن فعالیت تولیدي، مطالبات منطقي فعاالن 
اقتصادي را نیز پیگیري کرد تا مسئوالن به آنها توجه 
کنند. ایشان همچنین تفاوت تعرفه تبلیغات کاالهاي 
داخلي با خارجي را ضروري خواندند و افزودند: باید در 
این زمینه به گونه اي عمل کرد که فعاالن اقتصادي 

بتوانند نشان خود را تبلیغ و ترویج کنند. 
    ملت دشمن را در جنگ اقتصادي هم عقب 

خواهد زد
حضرت آی��ت اهلل خامنه اي در پایان سخنان ش��ان 
خطاب به ملت ایران و دوس��تان و دشمنان انقالب 
تأکید کردند: ملت ای��ران در عرصه جنگ نظامي و 
سیاس��ي و امنیتي )مانند کارهایي که در این چند 
روز بود و کارهاي مردمي نبود( دشمن را عقب زده 
است و به فضل الهي در جنگ اقتصادي هم دشمن را 
به طور قاطع عقب خواهد زد و با ادامه حرکت کنوني 
در مسیر رونق تولید و پیشرفت اقتصادي، افق روشن 

آینده خود را محقق خواهد کرد. 
در ابتداي این دیدار که در سال رونق تولید برگزار شد، 
جمعي از کارآفرینان و فعاالن عرصه اقتصاد و تولید 
ملي به بیان دیدگاه ها و دغدغه هاي خود پرداختند. 

سرلشكر سالمي
 در ديدار فرمانده ارتش پاكستان :

دفاع  ما  از امت اسالمي
 در جغرافیاي جهان اسالم است

» م�ا در دف�اع از ام�ت اس�المي جغرافي�اي جه�ان اس�الم را در 
نظر داري�م و هرگز تفاوتي بين ش�يعه و س�ني قائل نمي ش�ويم. «

ژنرال قمر جاوید باجوا، فرمانده ارتش پاکس��تان که در رأس یک هیئت 
عالي رتبه نظامي به کشورمان سفر کرده است، روز گذشته با حضور در ستاد 
فرماندهي کل سپاه، با سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمي، فرمانده کل 

سپاه پاسداران انقالب اسالمي دیدار و گفت وگو کرد. 
به گزارش سپاه نیوز، سرلشکر سالمي در این دیدار از امریکا و رژیم جعلي 
صهیونیستي به عنوان دشمنان مشترك جهان اسالم یاد و با قدرداني از 
تالش هاي سازنده پاکستان در کاهش تنش در منطقه، بر ضرورت وحدت 
و همگرایي هرچه بیشتر امت اسالم براي مقابله با توطئه هاي شوم دشمنان 
تأکید کرد. فرمانده کل سپاه راهبرد دو کشور ایران و پاکستان در توسعه 
امنیت پایدار مناطق مرزي را مشترك و در هم تنیده توصیف و تأکید کرد: 
ما در دفاع از امت اسالمي جغرافیاي جهان اسالم را در نظر داریم و هرگز 

تفاوتي بین شیعه و سني قائل نمي شویم. 
ژنرال قمر باجوا نیز در این دیدار با ابراز خرسندي از حضور در کشورمان، 
ایران و پاکستان را همسایگاني با وجوه اشتراك فراوان دیني، فرهنگي، 
تاریخي و داراي مرزهاي مشترك دانست و این مهم را زمینه ساز توسعه 
هر چه بیشتر همکاري هاي دو کشور توصیف کرد. فرمانده ارتش پاکستان 
همچنین از ایفاي نقش تعیین کننده جمهوري اسالمي ایران در مبارزه با 
تروریسم تکفیري درمنطقه به ویژه در عراق و سوریه قدرداني کرد. گسترش 
مناسبات نظامي و امنیتي، توسعه تعامالت در برقراري امنیت و مقابله با 
اشرار و گروه هاي تروریستي در مرزهاي مشترك، انتقال تجربیات و ارتقاي 
همکاري هاي آموزشي و پژوهشي از مهم ترین محورهاي گفت وگوي ژنرال 

باجوا و فرمانده کل سپاه بود. 

 بيانيه شوراي ائتالف نيروهاي انقالب اسالمي 
ناكارآمدي هاي دولت را

 با مردم در میان مي گذاريم
ش�وراي ائت�الف نيروه�اي انق�الب اس�المي دربياني�ه اي درب�اره 
تح�والت اخي�ر كش�ور تأكي�د ك�رد: ان ش�اءاهلل ب�ا بازگش�ت 
آرامش ب�ه كش�ور عزي�ز اس�المي، ابع�اد ديگ�ري از ناتوانايي ها و 
ناكارآمدي ه�اي دول�ت را ب�ا م�ردم در مي�ان خواهي�م گذاش�ت. 
به گزارش فارس، در بخشي از این بیانیه آمده است: طي روزهاي گذشته 
کشور و مردم عزیز ایران اسالمي روزهاي تلخ و عبرت آموزي را پشت سر 
گذاشتند که اگر فتوت، مجاهدت و تدبیر مقام معظم رهبري و بصیرت و 
هشیاري ملت صبور نبود، رخدادهاي این چند روز مي توانست آسیب ها و 

تخریب هاي جدي را براي کشور به دنبال داشته باشد. 
این بیانیه مي افزاید: موضوع افزایش قیمت بنزین اگرچه در امتداد طرح 
هدفمندي یارانه ها مورد تصویب ش��وراي هماهنگي اقتصادي سران قوا 
قرار گرفته بود اما طبیعتاً شیوه اجرایي ش��دن این مصوبه که بخش هاي 
مختلف اقتصاد و اقش��ار وس��یعي از جامعه را تحت تأثیر ق��رار مي دهد، 
مي بایست مانند تجارب و س��وابق قبلي با تدابیر و توجیهات و اقناع گري 
گس��ترده مقدماتي توأم مي بود که متأس��فانه دولت و مجریان مصوبه به 
دلیل بي تدبیري و ناکارآمدي و یا عامدانه، این مصوب��ه را بي مقدمه و به 
نحو شوك آوری اجرایي کردند. تنش اجتماعي حاصل از این بي تدبیري 
و عدم توجه به افکار عمومي بس��تري را فراهم آورد ت��ا در کنار اعتراضات 
مردمي و منطقي، جریانات معاند و ضدمردمي زمینه را فراهم دیده و ضمن 
منحرف ساختن مطالبات و اعتراضات اساسي و اصلي مردم، با آشوبگري و 
اغتشاش و خشونت، در برخي از شهرهاي کشور اماکن عمومي و خصوصي 
 را مورد حمله قرار داده و خسارت های س��نگین مالي و جاني به بار آورند. 
در همین خصوص شوراي ائتالف نیروهاي انقالب، توجه مردم عزیز ایران 
اسالمي را به نکاتي جلب مي کند: 1- با کمال تأسف، سلسله بي تدبیري ها و 
اشتباهات راهبردي و عملیاتي رئیس جمهور محترم آقاي روحاني و دولت 
ایشان در شیوه اجرا و روش اقدام سهمیه بندی بنزین نیز تکرار شد و کام 
مردم ایران را همزمان با جشن هاي هفته وحدت و میالد پیامبر اعظم)ص( 
تلخ کرد. دولت محترم که ایده های مرکزي آن با شکس��ت هاي متوالي و 
آسیب هاي مستمر مواجه شده است و اصلی ترین ایده وي، یعني برجام، به 
گل نشسته است، بي توجه به فشار شدید اقتصادي که در شش سال گذشته 
به مردم وارد شده است و بي توجه به انبوه نظرات کارشناسان و خبرگان که 
مدل هاي جایگزیني براي شیوه سهمیه بندی بنزین ارائه مي کردند، بدون 
اقناع افکار عمومي، نخبگان و کارشناسان و حتي مدیران خود، آغاز طرح را 
اعالم نمود و باعث ایجاد التهاب، اضطراب و تشویش در مردم گردید، آن هم 
در حالي که متأسفانه مقامات مسئول دولتي نظیر وزیر نفت و سخنگوي 
دولت در هفته قبل، مکرراً و با عدم صداقت، از ش��روع نشدن قطعي طرح 

سهمیه بندی سخن مي گفتند. 
2- دولت محترم، مصوبه سران قوا را پشتوانه اقدام خود معرفي کرده است 
و طبعاً مصوبات سران سه قوه همانند روال چند سال اخیر )به دلیل شرایط 
خاص اقتصادي( مورد تأیید ارکان نظام است، ولي این مصوبه، به هیچ وجه 
نافي مسئولیت تصریحي و مستقیم دولت و وزارت نفت و شخص رئیس 
جمهور در طراحي جزئیات، نحوه اجرا، زمان اجرا و عدم تمهید و پیش بینی 
الزامات رسانه اي و طراحي پیوست اجتماعي اجراي چنین تصمیم مهمي 
نیست و الزم است دولت و شخص رئیس جمهور بابت چنین اشتباهات 
فاحشي از مردم عذرخواهی کنند. ضرورتاً و طبعاً براي اجراي چنین اقدام 
مهمي در اقتصاد ملي، ش��خص رئیس جمهور باید در زمان اجرا با مردم 
سخن بگوید، اطمینان بخشي و همه دستگاه ها را توجیه کند و خود در 
مرکز و فرماندهي میدان اجرا حاضر باشد. متأسفانه رئیس جمهور و برخي 
از اطرافیان و وزراي وي، از فضاي عمومي و مردم فاصله گرفته اند و ملتفت 
و متوجه واقعیات زندگي مردم نیستند.  ای کاش آقاي روحاني در روزهاي 
قبل از اجراي طرح و در جریان سفر خود به یزد و کرمان به جاي سخنان 
تند و سیاس��ی کاری و اعتراض به قوه قضائیه در مبارزه با فساد، مشغول 
برنامه ریزی براي چگونگي اجراي تصمیمي اقتصادي می شد که قاعدتاً 
به هفته ها توضیح و اقناع گري نیاز دارد. چگونه ممکن است در روزهاي 
متصل به زمان اجراي طرحي مثل افزایش قیمت بنزین که نیازمند همدلي 
همه قوا و آرامش و مدیریت یکپارچه در جامعه است، شخص رئیس جمهور 

بر طبل اختالف بکوبد و جامعه را ملتهب کند؟
3- دولت آقاي روحاني خصوصاً با میدان داری وزیر نفت، در شش س��اله 
گذشته به بهانه هاي مختلف از جمله گزاره لجبازانه »هرکاري در گذشته 
انجام شده غلط است« طرح هاي مهم اقتصادي و نظارتي کشور نظیر کارت 
سوخت، شبنم، ایران کد و ... را تعطیل کردند و حتي کارت سوخت را تا لبه 
پرتگاه حذف از سیستم سوخت رساني نیز بردند که به گفته کارشناسان 
در این شش سال بالغ بر 15۰ هزار میلیارد تومان خسارت به اقتصاد ملي 
وارد شده است. مسببان این اشتباهات راهبردي و لجوجانه باید پس از 
آرامش نسبي در کشور به صورت جدي مواخذه شده و مورد بازخواست 

قرار گیرند. 
4- اگر دولت از روز نخس��ت به جاي کدخدا پرس��تي و امریکا باوري به 
ظرفیت هاي عظیم داخلي کشور توجه مي کرد و تمام امید خود را براي 
پیشبرد و اصالح امور اقتصادي به بیرون مرزها نمي بست و قریب شش 
سال اقتصاد ملي را معلق و مشروط به ناز و اداي غرب نمي ساخت و با تکیه 
بر نیروها و توان داخلي با قدرت و به هنگام اقدام مي نمود امروز مجبور به 

اجراي شتابزده برخي از طرح ها نمي شد. 
5- اکنون که اجراي طرح آغاز شده است، اوالً دولت وظیفه دارد همانطور 
که رهبر انقالب تکلیف کردند اصالحات ممکن را براي کاهش تبعات و 
آسیب ها دنبال و اقدامات حمایتي خود را از کسب و کارهاي خرد مبتني بر 
بنزین اعالم و نیز بر نظارت ها بر نحوه تولید و توزیع کاالهاي اساسي متأثر 
از تغییر قیمت بنزین و یا حتي اثرات رواني آن تشدید نماید. ثانیاً مجلس 
که یکي از مقصرین جدي فشار بر مردم است و سایر دستگاه هاي ذي ربط 
باید توان حداکثري خود را به کمک دولت بیاورند تا منابع آزاد ش��ده به 

شکل شفاف به مردم باز گردد. 
۶- دولت مستقر و شخص رئیس جمهور که در ماه هاي اخیر مکرراً خواهان 
و مدعي برگزاري همه پرسی و رفراندوم در مسائل کشور بوده اند، از این پس 
باید به جاي محرمانگي در مواجهه با مردم، به شکل شفاف و رو در رو در 
ارتباط با برنامه هاي کاهش آسیب به مردم و رفع نگراني آنها، با ملت سخن 
بگویند و ضمن پذیرش مسئولیت خود در این اشتباه ها، توجه بیشتري به 

اقناع افکار عمومي داشته باشند. 
۷- اصالح طلبان و تکرارکنندگان انتخابات هاي ریاست جمهوري و مجلس 
در سال هاي اخیر نیز از متهمان اصلي بي تدبیري هاي دولت هستند. آنها 
حامیان همیشگي و نفع برندگان مستمر دولت فعلي بوده اند و نمي توانند 
نقش خود در آشفتگي هاي اقتصادي شش سال اخیر کشور در ماجراي ارز 
و بنزین را انکار کنند. جاي شاکي و متشاکي عوض نخواهد شد و تقصیر 
تاریخي این جماعت سیاست باز هرگز فراموش نخواهد شد. نئولیبرال ها 
و لیبرال هاي اقتصادي و فرهنگي که در سال هاي پس از جنگ معموالً 
دولت را در اختیار داشته اند متهمان اصلي مشکالت اقتصادي در کشور 

هستند. 
۸- ان شاءاهلل با بازگشت آرامش به کش��ور عزیز اسالمي، ابعاد دیگري از 
ناتوانایي ها و ناکارآمدي هاي دولت را با مردم در میان خواهیم گذاشت. 
مردمي که حامیان اصلي کشور، انقالب و نظام اسالمي هستند و ان شاءاهلل 
با بصی��رت و ایمان خود، ب��ه زودي دولت و مجلس را ب��ه ریل انقالب بر 

مي گردانند. 
شایسته است از همراهي و صبوري مردم وفادار ایران اسالمي تقدیر و تشکر 
کنیم و قدرداني ویژه اي از خانواده معظم شهدا که با تقدیم خون شهیدشان 
باز هم حافظ امنیت کشور شدند داشته باشیم. همچنین از پاسداران امنیت 
این مرز و بوم اعم از ارتشي و سپاهي و بسیجي و نیروي انتظامي و عموم 

مردم همیشه در صحنه سپاسگزاریم. «
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