
شنبه 15 فروردین 1394 | سال سوم | شماره 530 6www.shahrvand-newspaper.ir

حضرت آیت اهلل خامنه ای در سخنرانی آغاز  سال 
جدید در جمع پر ش��ور زائران حرم رضوی مسائل 
مهمی را درباره موضوعات روز کشور و نیز سیاست 
خارجی و مذاکرات هسته ای با 1+5 ایراد فرمودند. 
ایشان درباره شعار  سال 1394 فرمودند: در جامعه 
ما، در کش��ور عزیز و پهناور ما، اس��ام با هر منشأ 
اجتماعی افراد و با هر س��لیقه اجتماعی، از همه ما 
انس��جام را، هم افزایی را، ب��ه یکدیگر کمک کردن 
را می خواهد. دولت ها در نظام اس��امی باید مورد 
حمایت مردم قرار بگیرند؛ حّتی از سوی آن کسانی 
که به این ش��خص خاص در دولت رأی ندادند هم 
باید مورد پشتیبانی و حمایت قرار بگیرند؛ این حرِف 
حقیقی و لّب معنای انس��جام اجتماعی و ملّی در 
کشور اسامی ما است. همه باید به عنوان یک واحد، 
با دولتی که مسئول کار و بر سر کار است اتّحاد کلمه 
نش��ان بدهند و به آن کمک کنند؛ مخصوصاً در آن 
مواردی که کشور با مسائل مهم و چالش های مهّمی 

روبه رو است.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی رهبر معظم انقاب 
اسامی، حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین درباره 
حمایت ملت از مسئوالن دولتی تصریح کردند: امروز 
وظیفه همه آحاد ملّت این اس��ت که از مس��ئوالن 
کشور حمایت کنند و به مس��ئوالن دولتی کمک 
کنند. این مخصوص این دولت نیس��ت، مربوط به 
همه دولت ها است؛ دولت هایی هم که بعداً سِر کار 
می آیند همین خصوصّیت را دارن��د. اّوالً به خاطر 
این که همه دولت ها دغدغه اصلی و اساسی شان حّل 
مشکات مردم است؛ البّته ممکن است توانایی های 
مختلفی داشته باشند و همه در یک ردیف نباشند؛ 
ثانیاً ممکن است که سایق گوناگونی داشته باشند؛ 
اّما هدف در همه این دولت ها عبارت است از این که 
در دوره مس��ئولّیت خ��ود در حّد توان خودش��ان 
بتوانند مشکات کشور را حل کنند. هر دولتی که 
در چارچوب قانون اساسی بر س��ر کار بیاید، دولت 
قانونی است، دولت مش��روع است. مهم نیست که 
چقدر و چه نس��بتی از آح��اد رأی دهندگان به این 
رئیس جمهوری یا آن رئیس جمهوری رأی دادند؛ 
تعداد کاهش و افزایش آراء به محبوبّیت ارتباط پیدا 
می کند، اّما به مشروعّیت و قانونّیت ارتباطی ندارد. 
هر کسی با هر تعداد رأیی که از طرف اکثریّت مردم 
بر طبق چارچوب قانون اساس��ی انتخاب شد؛ این 
مشروع است، دولت قانونی اس��ت و باید مردم او را 
قانونی بدانند و تا آن جایی که می توانند به او کمک 

کنند؛ ]البّته[ حقوق دوجانبه ای برقرار است.
تذکر به دولت اعتماد عمومی را سلب نکند

ایشان درباره انتقادات منتقدان از دولت و حدود 
این نقدها نیز با بیان این که البّته هر دولتی منتقدینی 
دارد، این دولت هم منتقدینی دارد، دولت های قبلی 
هم هرکدام انتقادکنندگانی داش��تند؛ تا این جای 
قضّیه هیچ اشکالی ندارد، افزودند: کسانی هستند که 
این روش را قبول ندارن��د، این رفتار را قبول ندارند، 
این حرف را قبول ندارند، این سیاست را قبول ندارند؛ 
اینها منتقدند و انتقاد می کنند، مانعی ن��دارد؛ اّما 
انتقادها باید در چارچوب منطقی باشد. خود بنده 
هم به دولت های گوناگون انتقادهایی داش��تم، این 
انتقادها را همواره هم تذّکر داده ام، در هیچ موردی 
از آنچه به نظر من عی��ب بوده و ج��ای انتقاد بوده 
است، از تذّکر خودداری نکردم؛ منتها این تذّکرات 
را در وضع مناس��ب و در موقعّیت مناسب و با شکل 
مناسب دادیم؛ یا پیغام دادیم، یا حضوری گفتیم، یا 
اصرار کردیم. تذّکر دادن هیچ اشکالی ندارد اّما این 
تذّکر بایستی جوری باش��د که اعتماد عمومی را از 
کسانی  که مس��ئولند و مشغول کارند، سلب نکند؛ 
تذّکر دادن باید جوری باشد که موجب بی اعتمادی 
عمومی نشود، اهانت وجود نداشته باشد و روش های 
خشم آلود وجود نداشته باشد؛ همه با برادری اسامی 
به مسأله ارتباِط میان دولت و ملّت نگاه کنند و با آن 

شیوه  رفتار بکنند.
رهبر معظم انقاب اس��امی اضافه کردند: من، 
هم به مردم این توصیه را عرض می کنم که با دولت 
بایستی مهربانانه و با نگاه همراهی و همدلی سخن 
گفت، هم به مسئوالن کشور – در س��ه قّوه – این 
را تأکید می کنم که آنها ه��م باید با منتقدین خود 
و با کسانی که از آنها انتقاد می کنند رفتار مناسبی 
داش��ته باش��ند، آنها را تحقیر نکنند، به آنها اهانت 
نکنند؛ تحقیر مخالفان از س��وی مسئوالن، خاف 
تدبیر و خاف حکمت اس��ت. من م��ردم عزیزمان 
را به بی تفاوتی دعوت نمی کن��م، به نظارت نکردن 
دعوت نمی کنم؛ آنها را به اهتمام در مسائل اساسی 
کشور دعوت می کنم؛ اّما اصرار می کنم که برخوردها 
نه از س��وی مردم نسبت به مس��ئوالن و نه از سوی 
مسئوالن نسبت به منتقدین، تخریبی نباید باشد؛ نه 

تحقیر باشد، نه اهانت باشد.
احساس دلواپسی به معنای متهم کردن 

نباشد
ایش��ان درباره انتقادات موجود از روش دولت در 
مذاکرات هسته ای نیز فرمودند: ممکن است در یک 
قضّیه ای، یک عّده ای دغدغه داشته باشند؛ دغدغه 
داش��تن جرم نیس��ت؛ دلواپس بودن جرم نیست. 
می توانند کسانی حقیقتاً نسبت به یک مسأله مهم 
و حّساس کشور، احساس دلواپسی و دغدغه مندی 
کنند؛ هیچ مانعی ن��دارد؛ اّما ای��ن به معنای مّتهم 
کردن نباش��د، به معنای نادی��ده گرفتن زحمات و 
خدمات نباش��د. از آن طرف هم دولت و طرفداران 
دولت به کسانی که ابراز دغدغه و دلواپسی می کنند، 
بایس��تی اهانتی نکنند. من ای��ن را صریحاً به ملّت 
عزیزمان عرض می کنم – قب��اً هم گفتم – من از 
همه دولت ها در دوران مس��ئولّیت خودم حمایت 
کردم؛ از این دول��ت هم حمایت می کنم. هرجا هم 
الزم باش��د تذّکر می دهم؛ البّته چک س��فید امضا 
هم به کس��ی نمی دهم. نگاه می کنم به عملکردها 
و برحس��ب عملکردها قضاوت می کنم و به توفیق 
الهی و به کمک الهی، برحسب عملکردها هم عمل 
خواهم کرد. این مطلب اّول در توضیح و تبیین آنچه 
به عنوان شعار  سال – همدلی و هم زبانِی میان دولت 
و ملّت – مطرح کردیم؛ همدل باشند، هم زبان باشند 

و همکاری کنند و در کنار هم به سوی رفع مشکات 
حرکت کنند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای درباره فرصت های پیش 
روی نظام اسامی تصریح کردند: یکی از بزرگترین 
فرصت های ما همراهی مردم م��ا و جوان های ما با 
نظام و هدف های نظام و امام بزرگوار اس��ت. من به 
شما برادران و خواهران عزیز توّجه می دهم که نگاه 
کنید در این راهپیمایی های روز قدس یا بیست ودّوم 
بهمن، عمده جوان ها هس��تند؛ این جوان ها همان 
جوان هایی هستند که شبانه روز به وسیله رسانه های 
صوتی و تصویری و اینترنتی، در زیر بمباران تخریب 

قرار دارند؛ غوغایی است در دنیا؛ در دنیای مجازی. 
در دنیای رسانه های صوتی و تصویری، صدها رسانه، 
و با یک اعتبار هزارها رس��انه، در حال بمباران افکار 
جوان های ما هستند؛ بعضی  از آنها سعی می کنند 
جوان ها را از دین برگردانند، بعضی سعی می کنند 
آنها را از نظام اسامی منصرف کنند، بعضی سعی 
می کنند آنها را به ایجاد اختاف وادار کنند، بعضی 
سعی می کنند آنها را در خدمت هدف های خبیث 
خود بگیرند، بعضی سعی می کنند آنها را به ولنگاری 
و بیکارگی سوق بدهند؛ این بمباران به طور دایم بر 
روی سر جوان های ما و به وسیله همین دستگاه ها و 
رسانه های صوتی و تصویری و اینترنتی در حال انجام 
است؛ در عین  حال شما نگاه می کنید می بینید ده ها  
میلیون از همین جوان ها در سرتاسر کشور در روز 
بیس��ت و دّوم بهمن می آیند و شعار می دهند و ابراز 
احساسات می کنند و نسبت به امام، نسبت به اسام، 
نسبت به نظام اسامی ابراز ارادت می کنند؛ این چیز 

کوچکی نیست، این فرصت بسیار بزرگی است.
ایش��ان افزودند: یکی دیگ��ر از فرصت ها عبارت 
است از پیشرفت های علمی ای که در دوران تحریم 
به وجود آمده اس��ت. یک وقت قدرت ها و دولت ها و 

پول ها و سرمایه های جهانی و بین المللی به کمک 
یک ملّتی می آیند؛ یک وقت همه دره��ا را به  روی 
یک ملّت می بندند، در  عین  حال آن ملّت می تواند 
در بخش های مختلف کارهای ب��زرگ بکند. امروز 
شما این کارها را مشاهده می کنید؛ اینها را دست کم 
نباید گرفت. همین ف��از دوازدهم پارس جنوبی که 
چند روز قبل از این به وسیله رئیس جمهوری افتتاح 
شد، یک طرح صنعتی بسیار بزرگ و پیچیده است 
که می تواند رشد اقتصادی کشور را و محصول تاش 
عمومی کشور را به صورت محسوسی افزایش بدهد. 
از این قبیل چیزها فراوان داریم. ماحظه کردید در 

رزمایش نیروهای مسلّح، دستگاه هایی وارد عرصه 
شده اند که دشمنان از دیدن اینها تعّجب می کنند؛ 
این تعّجب را به زبان هم می آورند؛ نه این که ما تعّجب 
آنها را حدس بزنیم، خودشان می گویند که تعّجب 
می کنند؛ اینها همه در زمان تحری��م اتّفاق افتاده 
اس��ت. این چیز کوچکی نیست، این فرصت بسیار 

بزرگی است.
رهبر معظم انقاب اس��امی درباره چالش های 
پیش روی نظام اس��امی فرمودند: ام��روز یکی از 
نقدترین و بزرگترین چالش های کش��ور مس��أله 
اقتصاد ملّی اس��ت؛ اقتصاد. انتظار به حّق مردم ما، 
این است که از یک اقتصاد شکوفا برخوردار باشند، 
رفاه عمومی باش��د، طبقه ضعیف از وضع غیر قابل 
 قبول خارج بشود، از مشکات نجات پیدا کند؛ اینها 
انتظارات مردم ما است و این انتظارات به حق است؛ 
اقتصاد کشور نیازمند یک حرکت جّدی و یک کار 
بزرگ اس��ت که من حاال بعض��ی از خصوصّیات را 

عرض می کنم. 
ایش��ان خاطرنش��ان کردند: من البّته چند  سال 
اس��ت راجع به اقتصاد حرف می زنم. من در همین 
جلس��ه، چند  س��ال قبل از این پیش بینی کردم و 

گفتم دش��منان روی اقتصاد م��ا متمرکز خواهند 
شد، مسئوالن باید به فکر باشند، خودشان را آماده 
کنند؛ کمرها را محکم کنند برای مواجهه با خصومت 
دشمنان و سیاست های خصمانه دشمنان که روی 
اقتصاد کش��ور متمرکز ش��ده اند. حاال من در مورد 

اقتصاد، مطالبی را عرض خواهم کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تصریح کردند: دشمنان 
ما صریحاً می گویند که هدف ش��ان از فش��ارهای 
اقتصادی یک هدف سیاسی اس��ت. هدف آنها این 
اس��ت که مردم ایران را در مقابل نظام اسامی قرار 
بدهند؛ البّته بله، »مرگ بر آمریکا«، چون آمریکا آن 

عامل اصلی این فشارها است و خودشان هم اصرار 
دارند بر این که متمرکز بش��وند روی اقتصاد ملّت 
عزیز ما. هدف ش��ان چیس��ت؟ هدف این است که 
مردم را در مقابل دستگاه قرار بدهند؛ این را صریحاً 
می گویند که می خواهیم فش��ار اقتصادی بیاوریم 
تا وضع مردم سخت بش��ود و مردم وادار به اعتراض 
بشوند در مقابل دولت و در مقابل نظام اسامی. این 
را صریحاً می گویند البّته به دروغ گاهی اّدعا می کنند 
که طرف دار ملّت ایرانند که این دروغ ها را نمی شود 
باور کرد و نباید از دشمن باور کرد، لکن هدف شان 
همان هدف سیاسی است. می خواهند این امنّیتی 
که امروز در کشور ما هس��ت را – که این امنّیت، در 
منطقه غرب آس��یا که ما در آن قرار داریم، بی نظیر 
است؛ بحمداهلل امروز نه در شرق ما، نه در غرب ما، نه 
در شمال ما، نه در جنوب ما، در هیچ کشوری امنیّتی 
مانند امنّیتی که امروز بر کش��ور ما و ملّت ما حاکم 
است، وجود ندارد – به دس��ت مردم از بین ببرند و 
مردم را وادار کنند به بره��م زدن امنّیت؛ و حرکات 
اعتراضی را در کشور ش��روع کنند؛ دارند تحریک 
می کنند، دارن��د کار می کنند، دارن��د برنامه  ریزی 
می کنند. این کاری اس��ت که باجّدیّت و با ش��ّدت 

به دنبال آن هس��تند؛ خب این یک ش��رایط مهم 
است، این یک چالش بزرگ است. وقتی یک چنین 
چالشی در کشور وجود دارد، همه نیروها باید در کنار 
هم ق��رار بگیرد، با هم کار کنند و مس��أله اقتصاد را 

جّدی بگیرند.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای در بیان نکاتی درباره 
اقتصاد فرمودند: نکته اّول این است که امروز عرصه 
اقتصاد، به خاطر سیاست های خصمانه آمریکا، یک 
عرصه کارزار است، یک عرصه جنگ است، جنگی 
از نوع خاص. در این عرصه کارزار، هر کس��ی بتواند 
به نفع کش��ور تاش کند، جهاد کرده است. امروز 

هر کس��ی بتواند به اقتصاد کشور کمک بکند، یک 
حرکت جهادی انجام داده اس��ت. این جهاد است؛ 
البّته جهادی است که ابزار خودش را دارد، شیوه های 
مخصوص خود را دارد، باید این جهاد را همه با تدبیر 
مخصوص خود و ساح مخصوص خود انجام بدهند.

ایش��ان افزودند: نکته دّوم این اس��ت که در نگاه 
کان به اقتصاد کش��ورمان دو جور نگاه وجود دارد. 
من خواهش می کنم به خص��وص صاحب نظران و 
همچنین جوانان و عاّمه مردم عزیزمان به این نکته 
توّجه کنند که دو ج��ور نگاه به رون��ق اقتصادی و 
پیشرفت اقتصاد وجود دارد؛ یک نگاه می گوید که ما 
پیشرفت اقتصاد را باید از ظرفّیت های درون کشور و 
درون مردم تأمین بکنیم. ظرفّیت های بسیار زیادی 
در کشور وجود دارد که از این ظرفّیت ها یا استفاده 
نشده اس��ت یا درست استفاده نش��ده است؛ از این 
ظرفّیت ها اس��تفاده کنیم؛ ]یعنی[ اقتصاد درون زا؛ 
اقتصادی که مایه خود و ماّده خود را از درون کشور 
و از امکانات کش��ور و از توانایی های مردم خودمان 
به دس��ت می آورد. رهبر معظم انقاب در بیان نگاه 
دومی که به اقتصاد وجود دارد، یادآور ش��دند: نگاه 
دّوم به اقتصاد کش��ور نگاه به پیش��رفت اقتصاد با 

اس��تفاده از کمک بیرون از مرزها اس��ت؛ می گوید 
سیاس��ت خارجی مان را تغییر بدهیم تا اقتصاد ما 
درست بشود، با فان مستکبر کنار بیاییم تا اقتصاد 
رونق پیدا کند، تحمیل قدرت های مس��تکبر را در 
بخش های گوناگون و مس��ائل گوناگون بپذیریم تا 
اقتصادمان رونق پیدا کند؛ این هم نگاه دّوم اس��ت. 
امروز ش��رایط کشور به ما نش��ان داده است که این 
نگاه دّوم یک نگاه کاماً غلط و عقیم و بی فایده است. 
همین تحریم هایی که امروز علیه ملّت ایران اعمال 
می ش��ود، دلیل محکم و متقنی است بر غلط بودن 
این نگاه؛ یعنی ش��ما وقتی که به امید قدرت های 
خارجی نشستید تا آنها بیایند اقتصاد شما را رونق 
بدهند و با زیر بار آنها رفتن، اقتصاد را رونق بدهید، 
آنها به حّد کم قانع نیس��تند. وقتی که ش��ما نگاه 
می کنید به بیرون، مواجه می شوید با یک مسأله ای 
مثل کاهش قیمت نفت؛ ناگهان قدرت های مستکبر 
با همراهی ایادی منطقه ای خودشان متاسفانه به این 
نتیجه می رسند که قیمت نفت را به نصف و گاهی 
کمتر از نصف برسانند؛ شما مواجه می شوید با یک 
چنین مشکلی؛ وقتی نگاه به بیرون باشد، این است. 
وقتی شما نگاه به درون کردید، دیگر این جور نیست. 
امروز خارجی ها و رؤس��ای قدرت های مس��تکبر 
می خواهند همین ن��گاه دّوم را در مردم ما تقویّت 

کنند.
ن��وروزی  پی��ام  درب��اره  ایش��ان همچنی��ن 
رئیس جمهوری آمریکا خطاب به مل��ت ایران نیز 
فرمودن��د: او در این پیام می گوید که ش��ما بیایید 
حرف های ما را قبول بکنید؛ درواقع محتوا و محصول 
حرف او این است می گوید در مذاکرات هسته ای آن 
چیزی را که ما به ش��ما دیکته می کنیم این را شما 
قبول بکنید تا در کشور ش��ما  کار به وجود بیاید،  تا 
سرمایه به وجود بیاید، تا فّعالّیت اقتصادی در کشور 
شما راه بیفتد؛ یعنی همین نگاه دّوم. این نگاه، نگاهی 

است که هرگز به نتیجه نخواهد رسید.
آمریکا به مذاکرات هسته ای بسیار احتیاج دارد

رهبر معظم انقاب درباره مذاکرات هسته ای میان 
ایران و کشورهای 1+5 نیز تصریح کردند: در زمینه 
مسائل هسته ای، دشمنان ما که طرف مقابل ملّت 
ایران قرار دارند – که عمده هم آمریکا است – اینها 
دارند با تدبیر و سیاس��ت گذاری حرکت می کنند. 
این را ما کام��اً توّجه داریم، می فهمن��د که دارند 
چه کار می کنند؛ آنها به این مذاکرات احتیاج دارند، 
آمریکا به مذاکرات هس��ته ای بس��یار احتیاج دارد. 
این اختافاتی هم که می بینید در بین آمریکایی ها 
هست، س��ناتورهای آمریکا یک جور، دولت آمریکا 
یک جور، این معنایش این نیس��ت که اینها به این 
مذاکرات نیازمند نیستند؛ نه، آن جناح مقابل دولت، 
مایل است امتیازی را که در این مذاکرات وجود دارد، 
به نام حریفش که حزب دموکرات است ثبت نشود؛ 
دنبال این هس��تند. به این مذاکرات احتیاج دارند و 
این مذاکرات را برای خودشان الزم می دانند اّما ابراز 

استغنا می کنند.
ایش��ان همچنین درباره مذاکرات ب��ا آمریکا نیز 
فرمودند: این مذاکراتی که امروز در جریان اس��ت 
که با دولت های اروپایی و با آمریکا مذاکره می کنند، 
مذاکره با آمریکا صرفاً در قضّیه هس��ته ای اس��ت و 
الغیر، این را همه بدانند. ما درباره مسائل منطقه ای 
با آمریکا مذاکره ای نمی کنیم؛ هدف های آمریکا در 
مسائل منطقه ای، درس��ت نقطه مقابل هدف های 
ما است. ما در منطقه امنّیت و آرامش می خواهیم، 
تسلّط ملّت ها را می خواهیم؛ سیاس��ت آمریکا در 

منطقه ایجاد ناامنی است.
ایش��ان همچنین خاطرنش��ان کردن��د: این که 
آمریکایی ها تکرار می کنند که »م��ا قرارداد با ایران 
می بندیم، بعد نگاه می کنیم ببینیم اگر به قرارداد 
عمل کردند تحریم ها را برمی داریم« این حرف حرف 
غلط و غیرقابل قبولی است؛ این را ما قبول نداریم. 
رفع تحریم ها جزو موضوعات مذاکره است، نه نتیجه 
مذاکرات؛ آن کس��انی که دس��ت اندرکار هستند، 
فرق این دو را ب��ه خوبی می فهمند. این یک خدعه 
آمریکایی است که می گویند قرارداد می بندیم، نگاه 
می کنیم به رفتارها، بعد تحریم ه��ا را برمی داریم! 
این جوری نیست؛ همین طور که مسئوالن ما صریحاً 
گفته اند و رئیس جمهوری محترم صریحاً گفت، رفع 
تحریم ها باید بدون هیچ فاصله ای در هنگام رسیدن 
به توافق انجام بگیرد، یعنی رفع تحریم جزء توافق 

است نه چیزی مترتّب بر توافق.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین درباره سابقه 
آمریکایی ه��ا در مذاکرات نیز خاطرنش��ان کردند: 
آمریکایی ه��ا تکرار می کنند که ایران بایس��تی در 
تصمیم هایی ک��ه می گیرد و چیزهای��ی که قبول 
می کند، بازگشت ناپذیری ای وجود داشته باشد؛ این 
را ما قبول نداریم. اگر چنانچه طرف مقابل می تواند به 
هر بهانه ای باز هم تحریم ها را علیه ملّت ایران برقرار 
کند، هیچ وجهی ن��دارد که هیأت مذاکره کننده ما 
بپذیرد و کاری انجام بدهد که این کار برگشت ناپذیر 
است؛ به هیچ وجه، این یک صنعت مردمی است، یک 
صنعت بومی است، متعلّق به مردم است، دانش آن 
و فّناوری آن مال مردم اس��ت، باید پیش برود؛ این 
پیش��رفت جزء ذات هر صنعت و فّناوری است. آنها 
بحث بمب اتم را پیش می کشند، خب خودشان هم 
می دانند که ما دنبال ساح هسته ای نیستیم اّما این 
را یک بهانه ای قرار داده اند برای فشار آوردن بر ملّت 
ایران. ما در این مذاکرات به همه تعّهدات بین المللی 
پایبند بودیم، ما در این مذاکرات به تعّهدات اخاق 
سیاس��ی - اس��امی پایبند بودیم، م��ا نقض عهد 
نکردیم، م��ا دو جور حرف نزدیم، م��ا تلّون به خرج 
ندادیم؛ نقطه مقابل و ط��رف مقابل ما آمریکایی ها 
هستند، عهدشکنی کردند، تلّون در آراء نشان دادند، 
تقلّب نش��ان دادند، رفتار آنها یک رفتاری است که 
برای ملّت ما مایه عبرت اس��ت؛ آن کسانی هم که 
در درون مجموعه روشنفکری کشور هنوز ملتفت 
نبودند که طرف مقابل ش��ان – آمریکا – کیست، 
خوب اس��ت نگاه کنند به این مذاکرات و بفهمند با 
چه کس��ی مواجهند و آمریکا امروز در دنیا چه دارد 

انجام می دهد. 

رهبر معظم انقالب در سخنرانی آغاز  سال جدید در جمع پرشور زائران حرم امام رضا)ع(: 

انتقادها به دولت در چارچوب منطقی باشد
 آمریکا به این مذاکرات احتیاج دارد                                                      امروز مسئولیت آحاد ملت این است که به مسئوالن دولتی کمک کنند

پیام نوروزی رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت تحویل سال 1394: 

شعار دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی، در عمل محقق شود
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیام نوروزی خطاب به ملت ایران، 
 سال 1394 را  سال »دولت و ملت، همدلی و همزبانی« نامگذاری 

کردند. 
به گزارش پایگاه اطاع رس��انی رهبر معظم انقاب اسامی، 

متن پیام معظم له به شرح زیر است: 
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

یا مقلّب القلوب و االبصار، یا مدبّر اللّیل والّنهار، یا محّول الحول و 
االحوال، حّول حالنا الی احسن الحال. 

الّسام علی فاطمة و ابی ها و بعل ها و بنی ها. 
آغاز  سال مصادف است با ایام شهادت حضرت زهرا )سام اهلل 
علیها(؛ ارادت م��ردم ما به خاندان پیغمبر و دخت گرامی پیامبر 
اعظم اقتضائاتی دارد که یقیناً همه باید این اقتضائات را رعایت 
کنند و یقیناً رعایت خواهند کرد. امید است که این ایام و این  سال 
از برکات فاطمی سرشار و برخوردار باشد و نام مبارک این بزرگوار 
و یاد ایش��ان تأثیرات عمیق و ماندگار خود را در زندگی مردم ما 
در  س��ال 1394 بگذارد و امیدواریم که این آغاز بهار طبیعت که 
آغاز  سال نوی هجری شمس��ی اس��ت، برای ملت ایران و برای 
همه ملت هایی که نوروز را گرامی می دارند، مبارک باشد. سام 
خاکسارانه عرض می کنم به س��احت حضرت بقّیة اهلل االعظم 
)ارواحنافداه( و یاد امام بزرگوارمان و ش��هیدان را در این فرصت، 
گرامی می داری��م و امیدواریم که ما را از ب��رکات انفاس طّیبه و 
دعاهای ارواح مطّهر آن عزیزان برخوردار فرماید. یک نگاه اجمالی 
به سال 1393 می کنیم و نگاهی اجمالی به  سال جاری ای که در 
این ساعت شروع می شود.  سال 93 هم در عرصه داخلی و هم در 
عرصه خارجی و بین المللی برای کشور ما  سال پرماجرایی بود؛ 
چالش هایی داشتیم، پیشرفت هایی هم داشتیم؛ ما در اول  سال 
93 با توجه به همین چالش ها بود که عنوان  س��ال را گذاشتیم 
»عزم مل��ی و مدیریت جهادی«. با نگاهی به آنچه در  س��ال 93 

گذشت، مش��اهده می کنیم که عزم ملی بحمداهلل بُروز و ظهور 
داشت. ملت ما عزم راسخ خود را هم در تحمل برخی مشکاتی 
که برای او وجود داشت نشان داد، هم در روز بیست ودوم بهمن، 
در روز قدس و در راهپیمایی عظیم اربعین این عزم را، این همت 
را از خود بروز داد و نش��ان داد. مدیریت جهادی هم در برخی از 
بخش ها بحمداهلل بارز و آشکار بود. در آن بخش هایی که مدیریت 
جهادی را انس��ان مش��اهده کرد، پیش��رفت ها را هم در آن جا 
مشاهده کردیم. این البته توصیه مخصوص  سال 93 نیست، هم 
عزم ملی و هم مدیریت جهادی برای امسال و برای همه سال های 

پیش رو برای ملت ما مورد نیاز است. 
 و اما در  س��ال 94 آرزوهای بزرگی برای ملت عزیزمان داریم 
که همه این آرزو ها هم دست یافتنی اس��ت. آرزوهای بزرگ ما 
برای ملت در این سال، پیش��رفت اقتصادی است؛ اقتدار و عزت 
منطقه ای و بین المللی است؛ جهش های علمی به معنای واقعی 
است؛ عدالت قضائی و اقتصادی است و ایمان و معنویت است که از 
همه مهم تر و پشتوانه همه آن سرفصل های دیگر است. به نظر ما 
همه این خواسته ها و آرزو ها دست یافتنی است؛ هیچ کدام از اینها 
چیزهایی نیست که از ظرفیت ملت ایران و ظرفیت سیاست های 

نظام بیرون باشد. ظرفیت های ما بسیار زیاد است؛ در این زمینه 
حرف های گفتنی ای وجود دارد که انشاءاهلل به مهم ترین آنها در 

سخنرانی عصر ]شنبه[ اشاره خواهد شد. 
آنچه در این ساعت مایلم به ملت عزیزمان عرض کنم این است 
که این ظرفیت عظیم و مهم دس��ت یافتنی است ولی شروطی 
دارد؛ یکی از مهم ترین ش��روط عبارت اس��ت از همکاری های 
صمیمانه میان ملت و دولت؛ اگر این هم��کاری صمیمانه از دو 
س��و ش��کل بگیرد، یقینا همه آنچه را که جزو آرزوهای ما است 
دست یافتنی اس��ت و آثار آن را مردم عزیزمان به چشم خواهند 
دید. دولت، کارگزار ملت اس��ت؛ و ملت، کارفرمای دولت است. 
هرچه بین ملت و دولت صمیمیت بیش��تر و همکاری بیش��تر 
و همدلی بیشتری باش��د، کار ها بهتر پیش خواهد رفت. باید به 
یکدیگر اعتماد کنند؛ هم دول��ت، ملت را به معنای واقعی کلمه 
قبول داشته باشد و ارزش و اهمیت و توانایی های ملت را بدرستی 
بپذیرد، هم ملت به دولت که کارگزار کارهای او است به معنای 
حقیقی کلمه اعتماد کند. من در این زمینه هم حرف هایی دارم 
و توصیه هایی دارم که انشاءاهلل در سخنرانی به آنها اشاره خواهم 
کرد. لذا به نظر من امس��ال را باید  س��ال همکاری های گسترده 
دولت و ملت دانست؛ من این شعار را برای امسال انتخاب کردم: 
»دولت و ملت، همدلی و همزبانی«. امیدواریم این شعار در عمل 
تحقق پیدا کند و هر دو کفه این شعار، یعنی ملت عزیزمان، ملت 
بزرگمان، ملت با همت و با شجاعتمان، ملت بصیر و دانایمان و 
همچنین دولت خدمتگزار بتوانند به این شعار به معنای حقیقی 

کلمه عمل بکنند و آثار و نتایج آن را ببینند. 
از خداوند متعال پیش��رفت هم��ه کارهای بزرگ کش��ور را 
درخواست می کنیم و توفیق خودمان را در خدمتگزاری از خدای 

متعال مسئلت می کنیم. 
والّسام علیکم و رحمةاهلل و برکاته


