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رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیتاهلل
خامنــهای در بخشــی از فرمایشاتشــان در
مراسم مشــترک دانشآموختگی دانشجویان
دانشــگاههای افســری نیروهای مسلح ،انگیزه
دولتهــای خارجــی در برنامهریــزی بــرای
اغتشــاش اخیــر را احســاس خطــر دشــمن
«قــدرت
«پیشــرفت کشــور» بــه ســمت
از
ِ
ِ
همهجانبــه» معرفی کردنــد و با تأکید بر اینکه
این مســأله برای دشمنان تحملناپذیر است،
فرمودنــد« :شــتاب گرفتن پیشــرفت کشــور در
همــه بخشهــا و تالشها برای گشــوده شــدن
برخــی گرههای قدیمــی و فعال شــدن بخش
تولیــد و دانشبنیانهــا و توانایــی کشــور بــرای
خنثی کردن تحریمها ،چیزهایی است که آنها
نمیخواهند این پیشــرفتها در کشــور شــکل
بگیــرد و به منظــور متوقف کــردن این حرکت،
برای تعطیلی دانشــگاهها و ناامنــی خیابانها
و درگیر شــدن مســئوالن بــه مســائل جدید در
شــمال غرب و جنوب شرق کشور ،برنامهریزی
کردهاند».
این ســخنان روشــن رهبر معظم انقالب ،مهر
تأیید صریحی اســت بر راهبــرد صحیح دولت
ســیزدهم در عرصههــای مختلــف داخلــی و
ک ســال گذشــته ،با تالش
خارجی که در طول ی 
س جمهــور و مدیــران دولــت
شــبانهروزی رئیــ 
در حال پیگیری اســت .رئیس دولت ســیزدهم
همان گونه که در دوره تبلیغات انتخاباتی وعده
داده بود ،تکیه بر ظرفیتهای داخلی و اولویت

سیاســت همســایگی را بــرای رفــع مشــکالت
داخلــی و گشــودن برخــی گرههــای قدیمی که
بعضی از این مشــکالت ســالها برآنها گذشته
را در رئــوس برنامههای اجرایی خــود قرار داده
اســت .برهمین اساس اســت که روند پرشتاب
حرکت کشور به سمت یک پیشرفت همهجانبه
برای برطرف کردن مشکالت ،در همه بخشها
بهصورت محسوس و ملموسی در جریان است.
بهرهگیــری از ظرفیت باالی تعامــات تجاری
و اقتصــادی با همســایگان که ســالها بهدلیل
رویکرد نادرســت دولت ســابق مغفــول مانده
بود ،از همــان روزهای آغازیــن فعالیت دولت
ســیزدهم با حضور رئیسجمهــور در اجالس
شانگهای و تصویب رسمی عضویت کشورمان
در ایــن مجموعه ،آغاز گردید .با توجه به اینکه
بخش قابل توجهی از جمعیت جهان و بخش
مهمــی از اقتصــاد جهــان در اختیــار اعضــای
ســازمان شــانگهای قــرار دارد ،ایــن عضویــت
از نظــر اقتصــادی ایــران را بــه زیرســاختهای
اقتصــادی آســیا متصل مــی کند و بــا برقراری
ارتباط اقتصادی و تجاری ایران با این کشــورها،
میتواند در توسعه تجارت و توسعه اقتصادی
کشورمان کمک شایانی داشته باشد.
س جمهــور به
ســفرهای متعــدد خارجــی رئی 
کشــورهای منطقــه و حضــور مقامات و ســران
ک ســال در
ارشــد بســیاری از کشــورها در یــ 
کشــورمان ،موجــب گردیــده تا در کمتــر از یک
سال شاهد افزایش بیسابقه تعامالت تجاری
و اقتصادی در کشور باشیم.
آغــاز فراینــد اجرایــی شــدن توافقنامههــای

بلندمــدت بــا چیــن و روســیه ،افزایــش ۸۰
درصــدی روابــط تجــاری بــا روســیه ،افزایــش
شــش برابری روابــط اقتصادی و تجــاری ایران
با تاجیکســتان در حوزههای مختلف ،افزایش
 ۴۰۰میلیــون دالری میزان صادرات نســبت به
واردات و در نتیجــه مثبــت شــدن تــراز تجاری
کشــور پس از شش ســال ،افزایش  ۴۵درصدی
تعامــات تجــاری با همســایگان و رســیدن به
بیش از  ۲۰میلیون کاال به ارزش  ۱۲میلیارد دالر
در طول  ۹ماه ،افزایش پنج برابری درآمد نفتی
ایــران بدون برجام و  ،FATFرشــد  ۴۰درصدی
تجارت خارجی کشــور ،تأسیس  ۶مرکز تجاری
ایــران در کشــورهای مختلف ،امضای قــرارداد
ســهجانبه ســوآپ گاز بین ایران ،ترکمنستان و
جمهــوری آذربایجــان ،افزایــش  ۶۰درصــدی
ترانزیــت کاال و رســیدن به عــدد  ۱۲میلیون تن
پــس از  ۷ســال ،حضور عزتمندانه در نشســت
مجمع عمومی سازمان ملل و رساندن صدای
ملت ایران به جهان و ...بخشی از کارنامه قطور
دولت سیزدهم در عرصه خارجی بوده است.
در عرصــه داخلــی نیــز اقدامــات بزرگــی در
ک ســال گذشــته صــورت گرفتــه اســت کــه
یــ 
مردمیســازی یارانهها ،رفع مشکالت آبرسانی
در خوزســتان ،اهواز ،تحت پوشش بیمه رایگان
قــرار گرفتن نزدیک به  ۶میلیون نفر از  ۳دهک
پایین جامعه ،اجرای طرح رتبهبندی معلمان
پس از  ۱۰ســال ،ایجاد بیمه رایــگان برای بیش
از  ۶میلیــون نفــر از افــراد فاقــد بیمــه ،اجــرای
طرح دارویار و مدیریــت در تأمین و توزیع دارو،
افزایش  ۵۷درصدی حقــوق کارگران (که در ۳

دهه گذشته بی ســابقه بوده است) ،عدم چاپ
پول و جلوگیری از افزایش پایه پولی ،آزادسازی
ســواحل جنوبی و شــمالی کشــور به نفع مردم،
آغاز پرشــتاب نهضــت ملی مســکن (ثبتنام
بیــش از  ۵میلیون نفــر و تأمین زمیــن نزدیک
یــک و نیم میلیون مســکن) ،مدیریت مصرف
و توزیع ســوخت و جلوگیری از قطع گاز خانگی
در زمســتان ،رایگان شدن هزینه آب و برق و گاز
افــراد تحت پوشــش کمیتــه امداد و بهزیســتی
(در الگــوی مصــرف) ،آغــاز عملیــات اجرایــی
طــرح جهاد آبرســانی بــه  ۱۰هزار روســتا ،ایجاد
پایداری در شــبکه برق و قطع نشدن برق حتی
در گرمتریــن روزهای ســال ،آغاز اجرایی شــدن
کریدور شــمال -جنوب ایــران به منظور کاهش
هزینههــای حمل و نقل و افزایــش عبور و مرور
بینالمللی ،دهکبندی صحیح و آغاز اصالح
نظام مالیاتی و کاهش پرداخت مالیات از سوی
دهکهای پایین ،افزایش یارانهها متناســب با
افزایــش قیمــت کاالهای اساســی ،آغــاز مبارزه
با فســادهای دســتگاههای اجرایــی و اقتصادی
همچون فــوالد مبارکه ،ایجاد پایــداری گازی در
اســتانهای شــمالی ،توقف رکود و رونق نســبی
در تولیــد و کســب و کارها ،شــروع ســاماندهی و
نظمبخشی به انبارهای سازمان اموال تملیکی،
احیــای صنعــت فضایــی و قــرار گرفتــن موفق
اولیــن ماهواره سنجشــی (نــور  )۲در مــدار ۵۰۰
کیلومتری و پرتاب ماهواره خیام به فضا ،انعقاد
قراردادهــای بــزرگ وزارت نفت برای توســعه
میادیــن نفت و گاز بــه ارزش بیش از  ۱۱میلیارد
دالر ،بازگشــایی و فعــال کردن صدهــا کارخانه

که منجر به اشــتغال هزاران نفر در سراسر کشور
شده است ،کاهش تورم بلندمدت از نزدیک ۵۰
درصــد به زیــر  ۴۰درصد ،توجه ویــژه به محیط
زیســت بــا شــروع اقدامات بــرای احیــای تاالب
میانکالــه و خلیج گــرگان ،الیروبــی رودخانهها،
جمــعآوری گازهــای مشــعل پاالیشــگاهها،
ممنوعیت صید ترال ،آزادسازی سواحل ،دستور
راهانــدازی نیروگاه زبالهســوز ســاری ،شــفافیت
دولــت و الزام به ثبت حقــوق و مزایای کارکنان
همه دســتگاهها در سامانه پاکنا ،حذف امضای
طالیی و تسهیل در صدور مجوز کسب و کارها و
افزایش  ۳۰برابری سرعت صدور مجوز مشاغل
خانگــی ،جدیــت برای تحــول در نظــام بانکی،
تســهیل پرداخت وام خرد و افزایش سقف وام
قرضالحسنه و حذف ضامن ،حضور در میدان
بحرانها (ســیل ،زلزله ،اختــال در جایگاههای

سوخت و ،)...سه برابر شدن سود سهام عدالت
و پرداخــت یکجای ســود تــا پیش از پایان ســال
برای اولیــن مرتبه ،مهار بحران کرونــا و واردات
انواع واکسن بیش از میزان تقاضا ،رسیدن رشد
اقتصــاد کشــور بــه  ۳.۸درصــد در بهار امســال،
کاهــش تــورم نقطــه بــه نقطــه از  ۷۳درصد به
 ۴۹درصــد ،پرداخــت بیــش از  ۷۹۳هــزار فقره
وام خــرد بدون ضامن اعطا شــده ،اجرای طرح
تغذیه رایگان دانش آموزی در مناطق محروم،
پرداخت دهها هزار میلیارد تومان از بدهیهای
دولت قبل ،کاهش رشد نقدینگی پس از  ۹سال
به میــزان  ۳/۶درصــد ،حذف ارز فســادزا ۴۲۰۰
تومانی به عنــوان عامل اصلی تورم چند ســال
اخیر ،ایجاد ســاختار نسخه نویسی الکترونیکی،
ســفر به  ۳۱اســتان کشــور در کمتر از یک ســال،
افزایــش ظرفیــت دانشــجویان پزشــکی و دهها

اقــدام بــزرگ دیگــر که نشــان از حرکــت جدی
کشور به سمت پیشرفت و تبدیل به یک قدرت
هم هجانبهاست.
مــرور مجموعــه اقدامات انجام شــده از ســوی
دولــت ســیزدهم کــه در راســتای تحقق شــعار
آیتاهلل رئیســی مبنی بر ساختن «ایران قوی»
با «دولتی مردمی» بوده اســت ،نشان میدهد
کــه بهرغــم تمــام مشــکالت برجــایمانــده از
دورههای پیشــین و فشــار اقتصادی همهجانبه
دشــمن بــرای جلوگیری از تشــکیل یــک ایران
قوی و کشــوری مستقل ،این حرکت جدی که با
پشتوان ه الطاف الهی و وجود رهبری حکیم آغاز
گردیــده ،به برکت بصیرت و آگاهی ملت ایران
در عــدم همراهی با توطئههای شــوم دشــمن
روزبــه روز پرشــتابتر شــده و نویدبخش آینده
روشن برای ایران عزیز میباشد.

بیانیه سید حسن خمینی در پی سخنان دیروز رهبر معظم انقالب در خصوص حوادث اخیر

«اغتشاش»ریشهدردسیسههایدشمنانمردمدارد

در پــی ســخنان دیــروز رهبــر معظــم انقــاب
اســامی در خصوص حوادث روزهای اخیر در
کشــور ،سیدحســن خمینی بیانیهای را منتشر
کرد .متن بیانیه حجتاالســام والمســلمین
سید حسن خمینی در پی میآید؛
بسمهتعالی
مایل بــودم درباره «اتفاقات تلــخ این روزها»
پیــش از ایــن ســخن بگویــم ،ولــی بــه ســبب
آشــفتگی فضای عمومی جامعه این امر را به
زمانی مناســبتر واگذاشته بودم .اما امروز که
رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیتاهلل
خامنــهای (حفظهاهلل) از همگان خواســتند تا
درباره اتفاقات اخیر اظهارنظر کنند ،به نظرم
آمد تا چند جملهای در اینباره بنویسم:
 1تردیــد نبایــد داشــت بیــن «اعتــراض» که
حق قانونی هر شهروند اســت ،با «اغتشاش»

کــه ریشــه در دسیســههای دشــمنان مــردم
دارد ،تفاوت وجود دارد .اعتراض ،نشــان زنده
بودن جامعهای اســت که برخی از آسیبها را
برنمیتابــد ،ولی آشــوب و هنجارشــکنی  -آن
هم وقتی توسط رســانههایی عاری از دلسوزی
برای ملت ایران بر آتش آن دمیده میشود،-
ثمــرهای جز حاکمیــت افراطیگــری و یا هرج
و مــرج نــدارد .فرامــوش نکنیــم رســانههایی
کــه امروزه میــداندار ایجاد شــقاق در میان ما
شــدهاند یا تاریخی سراسر دشــمنی با ما دارند
و یــا از جایی ارتزاق میکننــد که همواره ایران و
ایرانی را ضعیف و زبون خواسته است.
ما چارهای نداریم جز اینکه همراه و همدوش
یکدیگر زندگی کنیم .همه ما با هر سلیقه و نگاهی،
یــک ملتیم؛ با ســایق متفاوت و بــا هدفی واحد.
ســربلندی کشــورمان ،بــا زندگــی مســالمتآمیز

بــا هم و ایســتادگی در مقابــل آنان که ذلــت ما را
توگو
میخواهند محقق میشــود .باید با هم گف 
کنیــم؛ جناحها بــا مــردم و حاکمیت بــا آنانی که
دیگرگونه میاندیشــند و صد البتــه تردید نکنیم
که ســتیز با دین و جنــگ با آنچــه در منظر مردم
«ارزش دینی» شــناخته میشــود ،همانند جنگ
با آزادی و رفاه به یک اندازه ابتر و ناممکن است.
 2گفتوگو تنها راه برونرفت از بنبستهای
اجتماعــی اســت .روشــن اســت کــه مــا بــا
اعتراضهایــی یکدســت مواجــه نیســتیم و
هرازچنــدگاه ،گروهــی کوچــک یــا بــزرگ بــا
ســلیقهای متفــاوت ممکــن اســت نســبت به
سیاســتی و یــا رفتــاری معترض باشــد .در این
جامعــه ،چه معترضین و چه بدنه حاکمیت،
توگــو با تمام
گریــزى از ایــن ندارند کــه به گف 
شــرایطش ،که معقولترین راه اصالح اســت،

تن در بدهند.
اگر از یکســو ،شــعارهای تند و خشمگینانه
ثمــری نمیدهد ،اما مجموعــه نظام هم باید
توگو بــا بخشهای مختلف ملــت را آغاز
گف 
کنــد و شــنیدن درد ایشــان و در صــورت لــزوم
معذرتخواهــى از آنــان را  -که مدت مدیدى
است کمرنگ و فراموش شده  -بیاموزد.
توگو نه
طبیعی اســت که نتیجــه ایــن گف 
ادامــه «انعطافناپذیــری در برخــی روشهــا
و ارزشهــا» و نــه مطابــق بــا خواســتههای
تنــد ساختارشــکنانه خواهــد بــود و از همیــن
توگوهاســت کــه میــزان مجــاز انعطاف و
گف 
تعریف ساختارشکنی به دست میآید.
 3امــروز دردهــای مختلفــی بــر جــان مردم
ســنگینی میکنــد کــه مهمتریــن آنهــا بحــث
معیشت و مشــکالت اقتصادی است .حل هر

مشــکلی در حوزههای دیگر محتاج اصالح در
امور اقتصادی است .دولتمردان باید بدانند که
اگر نتوانند مشکالت اقتصادی را برطرف کنند
همواره زمینه آشوبها و سوءاستفاده اجانب را
فراهم آورد هاند.
 4بخــش زیــادی از اعتــراض و دلخوریهای
مــردم ناشــی از بســته بــودن راههــای قانونــی
اعتراض و در صورت لزوم تغییر قانونی برخی
قوانین و سیاستهاست .شک نباید داشت که
باز کردن مســیر حضور همه سلیقهها در ارکان
حکومــت ،راه دشــمنان را ســد میکنــد .بــرای
اینکــه ظرفیت حضــور امریــکا و رژیم غاصب
اشغالگر و ایادی آنها را کم کنیم ،باید ظرفیت
نظــام را در مشــارکت همه ســایق در تقنین و
اجرا فراهم کنیم.
 5شــخص رهبر انقالب اســامی که عالوه بر

جایــگاه حقوقــی از ویژگیهای ممتــاز اخالقی
برخوردارند و از ســرآمدان روزگار خود هستند،
بــرای همــه کســانی کــه بــا معظملــه از دور یا
نزدیــک آشــنایی دارنــد دارای احتــرام ویژهای
هســتند و بــرای بخشهــای بزرگی از مــردم از
چنان احترامی برخوردارند که توهین به ایشان
توگوســت.
مانــع بزرگ هــر نوع تفاهــم و گف 
ضمــن اینکه برای همه آشــنایان به سیاســت
محرز است که صحت و سالمت ایشان پیوندی
عمیق با آرامش کشور و صالح امور دارد.
 6جمهــوری اســامی ثمــره خونهــای پاکی
استکهبرایخداوباپیرویازامامعظیمالشأن
و بــا امید ســعادت مــردم بر زمین ریخته شــد.
حفظ آن و صد البته اصالح آن و چشم نبستن
بر اشــکاالت آن و در عین حال دفاع از حقیقت
ناب آن ،وظیفه تمام کســانی اســت کــه خود را

وامدار این اتفاق بیبدیل میدانند.
الزم میدانــم در پایــان بــرای جانباختگان
حــوادث اخیــر طلــب رحمــت ،بــرای
آسیبدیدگان آرزوی سالمت و بهروزی ،برای
حافظــان امنیــت توفیــق و بــرای همــه مردم
روزهای بهتر و شادتر از خدای متعال مسألت
نمایــم و از آنچه در شــب گذشــته در دانشــگاه
صنعتی شــریف واقع شــد ،ابراز تأسف نموده
و مســئوالن مربوطه را به رعایت هر چه بیشتر
حرمت دانشگاه توصیه کنم.

