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سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل عسلی

گستره رونق تولید

همگامـی مـردم بـا برخـی شـعارها ریشـه در
پیونـد آن بـا زیرسـاخت های زندگـی و تاثیـر
مثبـت تحقـق آن بر حـال و آینده ی کشـور دارد
امـا مهمتریـن موضـوع در رابطه با رونـق تولید
که بـه عنوان شـعار سـال مطرح گردیـده درک
صحیـح و همـه جانبـه از آن اسـت.
مـا وقتـی از رونـق تولید سـخن می گوییـم باید
توجه داشـته باشـیم کـه تولیـد به خـودی خود
رواج پیـدا نمی کند مگر این که زیرسـاخت های
آن فراهـم باشـد و فهم ایـن مسـئله باید بیش
از همـه مطمح نظـر قانونگـذاران در مجلس قرار
گیـرد بـه طـوری کـه در همـان ابتـدای سـال
فراکسـیون های مختلف کـه خروجـی رایزنی ها
و مصوبـات آنهـا می توانـد موانـع قانونـی رونق
تولیـد را از سـر راه بـردارد زنـگ حرکـت بـه
سـمت تحقق شـعار سـال را بـه صـدا درآورند.
بـه مـوازات آن دولـت نیـز کـه بهره هـای
فراوانـی از رونـق تولیـد می بـرد و می توانـد
مالیـات بیشـتری دریافـت کنـد و عملکـرد خود
درخصـوص رشـد اقتصـادی را ترمیـم کنـد و با
کاهـش آمـار بیکاری شـاهد رضایتمنـدی مردم
باشـد بـه میـدان بیاید.
نبایـد از نظـر دور داشـت کـه تولیـد تنهـا بـه
سـاخت کاال محـدود نمی شـود بلکـه تولید فکر
را نیـز در بـر می گیـرد از ایـن رو نـگاه مـا بـه
بومی سـازی بایـد بسـیار فراگیـر باشـد .البتـه
ایـن سـخن بـدان معنـا نیسـت کـه ما خـود را
از تجربیـات سـایر جوامـع بی نیاز بدانیـم بلکه
بـه ایـن معناسـت کـه در رونـد الگوپذیـری از
سـایر جوامع بـه ظرفیت های بومـی ،اقتضائات
جغرافیایـی ،پتانسـیل های موجـود در بحـث
نیـروی انسـانی و همچنیـن کیفیـت و
رقابـت پذیـری کاالهـای تولیـدی توجـه ویـژه
داشـته باشیم.
محدود سـاختن تحقق یـک شـعار راهبردی در
بـازه ی زمانی یک سـاله موجب می گـردد که ما
در برنامه ریزی و اجرا دچار شـتاب زدگی شـویم
گاه بـرای خالـی نبـودن عریضـه هـر اقدامـی
بی ربطـی را نیـز بـه آن پیونـد زنیـم و تصـور
کنیـم کـه جوامـع توسـعه یافتـه بـه سـادگی
چنیـن راه دشـواری را پیموده انـد در حالی که با
یـک نـگاه عمیـق به ایـن نتیجـه می رسـیم که
رونـق تولیـد آن هـم از نـوع ملـی آن مسـتلزم
برنامه ریزی هـای درازمدت ،آمادگـی برای قبول
شکسـت در گام هـای اولیـه ،سـرمایه گذاری با
ریسـک بـاال و همچنیـن اتخـاد سیاسـت هایی
همسـو با سـاز و کارهـای الزم بـرای تحقق آن
اسـت .لذا دسـت کشـیدن از سیاسـت هایی که
موجـب مهاجـرت نیروهـای متخصـص و فـرار
سـرمایه ها و زندگـی جزیـره ای می شـود حائز
اهمیت شـایانی اسـت.
با بررسـی شـعارهای مطرح شـده در سال های
گذشـته ،درمی یابیـم که آفـت تحقق آنهـا نبود
بسـترهای الزم بوده اسـت .زمانی که یک شعار
در سـطح ملـی مطـرح می شـود بایـد تمامـی
امکانـات کشـور از سیاسـت داخلی و سیاسـت
خارجـی گرفتـه تـا نحـوه ی فعالیـت بانک هـا
و موسسـات دولتـی و خصوصـی در راسـتای
تحقق آن بسـیج شـود .زیرا همزمانـی اقدامات
مرتبـط بـا یـک موضـوع راهبـردی ،منجـر بـه
تولیـد نیـروی پیـش برنـده ای می شـود کـه
حرکـت از قـوه بـه فعل را میسـر می سـازد ولی
سـخن گفتن بـه تنهایی راهگشـا نیسـت! برای
نمونـه از زمانـی که نامـزدی قطر بـرای میزبانی
جـام جهانـی فوتبـال محرز شـد تاکنـون بارها
دسـت اندرکاران امـور ورزش از آمادگـی ایـران
بـرای مشـارکت در راسـتای پر کـردن خأل های
ناشـی از پاییـن بـودن ظرفیت هـای قطـر برای
برگـزاری ایـن تورنمنـت بین المللـی سـخن
گفته انـد بـدون توجه بـه این که نوع مناسـبات
رایـج و همچنیـن برخـی قوانیـن بازدارنـده و
اهـداف صرفـا اقتصـادی در تمایـل بـه ایـن
مشـارکت ،مانـع از تحقـق چنین طرحی اسـت
وقتـی حتـی آن دسـته از گردشـگران ایرانـی
کـه از توانایـی مالـی باالیـی بـرای پرداخـت
هزینـه ی سـفر برخوردارند نیز ترجیـح می دهند
اوقـات فراغـت خـود را در ترکیـه ،ارمنسـتان،
گرجسـتان و برخـی از کشـورهای اروپایـی و
عربـی بگذراننـد چگونـه مـا انتظـار داریـم کـه
قطـر را در چنیـن رویـداد بزرگـی همراهی کنیم
و از دسـتاوردهای گوناگـون آن هـم برخـوردار
شـویم؟ ناگفتـه پیداسـت کـه بـا رویه هـای
تجربـه شـده در ایـن زمینـه کارهـا به سـامان
نمی رسـد" .رونـق تولید" اگر چه متشـکل از دو
کلمـه اسـت و بر زبان آوردن آن نیز امری سـاده
تلقـی می شـود امـا شـباهت زیـادی بـه عبارت
"تشـکیل زندگـی" دارد کـه ظرف یـک ثانیه بر
زبـان جـاری می شـود در صورتی کـه تحقق آن
مسـتلزم این اسـت که ابتـدا دو طـرف یکدیگر
اد امه د  ر ستون روبرو
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رهبر انقالب:

اقدامات الزم برای جبران خسارات از محل  های موجود را
سریعا آغاز کنید

رهبــر انقــاب اســامی    در پاســخ بــه
درخواســت مجــوز رئیسجمهــوری بــرای
برداشــت از صنــدوق توســعه ملــی بــه منظــور
تأمیــن بخشــی از هزینههــای ناشــی از
خســارات ســیل  های اخیــر گفتنــد :اقدامــات
الزم بــرای جبــران خســارات از محلهــای
موجــود را ســریعا آغــاز کنیــد.
بــه گــزارش ایرنــا از پایــگاه اطــاع رســانی
دفتــر مقــام معظــم رهبــری ،حضــرت
آیــت اهلل خامنــه ای در پاســخ بــه درخواســت
س جمهــور بــرای برداشــت از
مجــوز رئیــ 
صنــدوق توســعه ملــی بــه منظــور تأمیــن
بخشــی از هزینههــای ناشــی از خســارات
ســیل  های اخیــر ،جدیــت دســتگاه  های
مســئول در پیگیــری و جبــران خســارت  های
مالــی ســنگین ســیل بویــژه خســارت  های
وارده بــر کشــاورزان را الزم دانســتند و از دولت
خواســتند کــه بــا اســتفاده از محل  هــای
قانونــی موجــود ،ســریع ًا اقدامــات الزم را آغــاز
کنــد و در ادامــه پــس از جمعبنــدی وضعیــت
و در صــورت نیــاز ،برداشــت از صنــدوق
توســعه ملــی مــورد تأییــد خواهــد بــود.
متــن پاســخ رهبــر انقــاب اســامی    به ایــن
شــرح اســت:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
جنــاب حجــت االســام والمســلمین آقــای
دکتــر حســن روحانــی
ریاست محترم جمهوری اسالمی    ایران
با سالم و تحیت،
در پاســخ بــه مرقــوم شــماره /98 – 636م

رهبــر انقــاب اسالمی    تمســک بــه قــرآن را
مایــه ســعادت ،قــوت و عــزت عنــوان کــرده
و فرمودنــد :آنچــه امــروز دشــمنان علیــه
ایــران انجــام می    دهنــد ،نفس  هــای آخــر
دشمنیشــان بــا جمهــوری اسالمی    اســت.
هرچــه آنهــا ســختتر بگیرنــد ،اراد ه مــا
قویتــر خواهــد شــد.
بــه گــزارش ایرنــا از پایــگاه اطــاع رســانی
دفتــر حفــظ و نشــر آثــار حضــرت آیــت اهلل
العظمی    خامنــه ای ،اســاتید ،قاریــان و حافظــان
برتــ ِر شــرکتکننده در ســی و ششــمین دوره
مســابقات بینالمللــی قــرآن کریــم ،صبــح
دیــروز بــا حضــور در محفــل انــس بــا قــرآن در
حســینیه امــام خمینــی (ره) بــا رهبــر انقــاب
اســامی    دیدار کردنــد.
رهبــر انقــاب اســامی    در ایــن دیــدار
فرمودنــد :قــرآن گفتــه «اَشِ ـ ّدا ُء َعلَــی ُ
الک ّفــار»؛
بعضــی از مــا مســلمانان ایــن را فرامــوش
می    کنیــم ،مثــل کســانی کــه در کشــورهای
اســامی    با آمریــکا و صهیونیســتها ســاختند
و خــون فلســطینیها را لگــد کردنــد و
حقّشــان را ضایــع کردنــد .اَشِ ـ ّدا ُء َعلــی ُ
الک ّفــار
را فرامــوش کردنــد و شــدند نوکــر ک ّفــار .االن
بســیاری از ســران کشــورهای عربــی از ایــن
قبیلنــد.
ایشــان در ادامــه خاطرنشــان کردنــد :دســته

مــورخ  1398/1/18آنجنــاب اشــعار مـی    دارد:
خســارتهای مالــی ناشــی از ســیل ویرانگــر
بویــژه در چنــد اســتان بســیار ســنگین و
مصیبتبــار اســت و الزم اســت بهطــور
جــ ّدی از ســوی دســتگاه  های مســئول
پیگیــری و جبــران شــود .البتــه کمکهــای

لــذا تأکیــد میشــود کــه دولــت ســریع ًا از
محلهائــی همچــون:
• پنــج درصــد مقــرر در بودجــهی
عمومی    کشــور بــرای جبــران خســارت
حــوادث غیرمترقبــه
• جابجایــی در ردیفهــای بودجههــای

مــردم و نهادهــای انقالبــی و دســتگاه  های
متعــدد دولتــی و نظامــی    در ایــن ایــام حقــ ًا
چشــمگیر و موجــب ســپاس و قدردانــی اســت
ولــی ایــن کمکهــا نمیتوانــد خســارتهای
وارده بــه آحــاد مــردم بویــژه کشــاورزان و
صاحبــان کشــتزارهای ســیلزده را جبــران کند
و ورود دولــت الزم اســت .مطلعیــد که اســتفاده
از صنــدوق توســعه ملــی صرفــ ًا در صــورت
مســدود بــودن راههــای دیگــر ممکــن اســت

عمرانــی
• بیمهها و تسهیالت بانکی
اقدامــات الزم را آغــاز کنــد و در ادامــه پــس
از جمعبنــدی وضعیــت ،در صــورت نیــاز،
برداشــت از صنــدوق مزبــور مــورد تأییــد
اینجانــب خواهــد بــود .الزم میدانــم
توصیههــای زیــر را بــرای جریــان بهتــر
کارهــا مطــرح نمایــم:
 -1فرماندهــی واحــد بــرای مدیریــت

رهبر انقالب اسالمی:

تمسک به قرآن مایه سعادت
ّ
عزت ماست
قوت و ّ
و ّ

دیگــر « ُر َحمــا ُء بَی َن ُهــم» را فرامــوش کردنــد.
اینهــا مؤمــن بــه اهلل و قــرآن و کعبــه را تکفیــر
می    کننــد و وقتــی ُر َحمــا ُء بَی َن ُهــم نبــود،
جنگ  هــای داخلــی راه میافتــد .ســوریه و
یمــن را ببینیــد؛ االن یمــن ۴ســال اســت کــه
بمبــاران می    شــود .آن بمبارانکننــده ،بــه

ظاهــر مســلمان اســت امــا بــه مســلمانان رحــم
نمی    کنــد.
ایشــان همچنیــن فرمودنــد :شــهیدان خیلــی
چیزهــا یــاد مــا دادنــد .االن ایــن حرکتــی
کــه در امــداد بــه ســیلزدگان میبینیــد ،ایــن
آمــوزش شــهدای ماســت .حرکــت عظیــم

یکپارچــه ،هماهنگــی ،انســجام ،پیگیــری،
نظــارت و پاســخگویی نســبت بــه اقدامــات
پیشــگیری ،آمادگــی ،مقابلــه ،بازســازی و
بازتوانــی ایجــاد شــود.
 -2پایــگاه اطالعــات جامــع و قابــل اتــکاء
از کلیــه عناصــر حقیقــی و حقوقــی متأثــر
از ســیالب اخیــر بــا قابلیــت بــرآورد دقیــق
خســارات و نیازهــا و رصــد کلیــه خدمــات و
کمکهــای دریافتــی از مبــادی مختلــف در
اســرع وقــت ایجــاد شــود.
 -3برنامــه اقدامــات بــا اولویتبنــدی و
زمانبنــدی مشــخص تهیــه و تقســیم کار بیــن
دســتگاههای اجرایــی و نهادهــای عمومــی    و
انقالبــی و مردمی    بــا تعییــن مســئولیتها
تهیــه و بــه اجــرا گذاشــته شــود.
 -4اقدامــات الزم بــرای تأمیــن نیازهــا و
مایحتــاج عمومــی    و فــوری افــراد متأثــر از
ســیالب خصوصـ ًا تأمیــن خســارات کشــاورزان
در حداقــل زمــان ممکــن صــورت پذیــرد.
 -5بهمنظــور رونــق کســبوکار در مناطــق
ســیلزده حداکثــر اســتفاده از ظرفیتهــای
مناطــق مذکــور بــرای بازســازی صــورت
پذیــرد .ضمــن اینکــه تدابیــر الزم و فــوری
بــرای بازســازی و تعمیــر ســریع و ایمــن
واحدهــای آســیبدیده مســکونی و تجــاری
و تولیــدی بــه اجــراء گذاشــته شــود.
توفیقــات هم ـهی دس ـتاندرکاران را مســألت
مینمایــم.
سید علی خامنهای
ّ
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مــردم از مناطــق مختلــف کشــور بــه ســمت
مناطــق ســیلزده ،یــک پدیــد ه عجیبــی اســت.
مــردم و جوان  هــا بــه آنجــا می    رونــد و
همــراه جوانــان خــود آن محل  هــا ،بــا تنشــان
و دستشــان و امکاناتشــان و پولشــان ،امــداد
می    کننــد.
رهبــر انقــاب اســامی    در ادامــه گفتنــد:
حرکــت عظیمــی    راه افتــاده کــه در دنیــا
کمنظیــر اســت؛ اینکــه آحــاد مــردم اینجــور
سیلآســا حرکــت کننــد و برونــد؛ ایــن درس
شــهدای ماســت .در ده ـ ه شــصت و در دوران
دفــاع مقــدس هــم جوان  هــا همینجــور بــا
شــوق و ذوق حرکــت می کردنــد و فداکارانــه
می    رفتنــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در بخــش
دیگــری از بیاناتشــان فرمودنــد :آنچــه امــروز
دشــمنان علیــه ایــران انجــام می    دهنــد،
نفس  هــای آخــر دشمنیشــان بــا جمهــوری
اسالمی    اســت .هرچــه آنهــا ســختتر
بگیرنــد ،اراد ه مــا قویتــر خواهــد شــد؛
هرچــه آنهــا شــدت عمــل بــه خــرج دهنــد،
مــا قویتــر خواهیــم شــد؛ هرچــه آنهــا نســبت
بــه پایبنــدی مــا بــه معــارف قرآنــی بیشــتر
عصبانــی بشــوند ،پایبنــدی و تمســک مــا بــه
تمســک بــه قــرآن
قــرآن بیشــتر خواهــد شــدّ .
مایــه ســعادت و قــ ّوت و عــ ّزت ماســت.

رئیس قوه قضاییه:

صرف اعالم خبر وقوع فساد برای مردم اعتمادساز نیست
رئیــس قــوه قضاییــه بــا بیــان اینکــه
صــرف اعــام خبــر وقــوع فســاد بــرای
مــردم اعتمادســاز نیســت" ،اصــاح روندهــا
و بســترهای فســادزا" و "اعــام خبــر
برخــورد بــا مفســدان" را دو مولفــه اصلــی
بــرای ایجــاد اطمینــان در مــردم نســبت
بــه مقابلــه نظــام جمهــوری اســامی    با
مفاســد دانســت.
بــه گــزارش ایســنا ،آیــتاهلل ســیدابراهیم
رئیســی در جلســه مســئوالن عالــی قضایی
در خصــوص مقابلــه بــا فســاد بایــد بــه
یــاد داشــته باشــیم کــه صــرف اعــام
خبــر وقــوع مفاســد ،نــه تنهــا اعتمادســاز
نیســت بلکــه اعتمادزداســت .آنچــه ســبب

ایجــاد اعتمــاد مــردم بــه مقابلــه نظــام بــا
مفاســد میشــود ،اوال شناســایی و رفــع

ظریف:

منعی برای غنی سازی ایران وجود ندارد
وزیـر امـور خارجـه در حسـاب کاربـری خـود نوشـت :طبـق ان پـی تـی ،برجـام و قطعنامـه 2231
شـورای امنیـت هیـچ منعـی بـرای غنیسـازی ایران وجـود نـدارد؛ نه اکنـون ،نـه در سـال  2025و
نـه پـس از آن.بـه گـزارش ایرنـا از اداره کل اطلاع رسـانی و امـور سـخنگویی وزارت امـور خارجه،
«محمـد جـواد ظریف» دیـروز در حسـاب کاربری خود در توییتر نوشـت«:یادآوری برای سـه شـریک
اروپایـی مـا در برجـام :طبـق ان پی تـی ،برجـام و قطعنامـه  2231شـورای امنیت هیچ منعـی برای
غنیسـازی ایـران وجـود نـدارد؛ نه اکنون ،نه در سـال  2025و نه پـس از آن .برای شـرکای اروپایی،
خوانـدن سـندی کـه آن را امضـا کردند و قـول دادنـد از آن دفاع کننـد ،میتواند مفید باشـد».
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بســترهای فســاد و ثانیــا برخــورد قانونــی
و عبرتآمــوز بــا مفســدان اســت.

رئیــس قــوه قضاییــه بــا اشــاره بــه
فرمــان هشــت مــادهای مقــام معظــم
رهبــری در خصــوص مبــارزه بــا مفاســد
اقتصــادی اظهــار کــرد :در ایــن پیــام،
ســه دســتگاه نظارتــی از ســه قــوه یعنــی
وزارت اطالعــات در قــوه مجریــه ،ســازمان
بازرســی کل کشــور در قــوه قضاییــه و
دیــوان محاســبات در قــوه مقننــه ،مــورد
خطــاب رهبــر معظــم انقــاب قــرار
گرفتنــد .معتقــدم همچنــان ایــن فرمــان،
یــک منشــور زنــده و الزماالجــرا بــرای
همــه دستگاههاســت کــه بــه هیــچ
عنــوان از اجــرای مفــاد آن نبایــد غفلــت
کننــد.

«ژرار آرو» سـفیر فرانسـه در آمریکا روز یکشـنبه در حسـاب توییتـری خود مدعی شـد«:اینکه بگویم
ایـران پـس از انقضـای برجام اجـازه دارد اورانیوم غنی سـازی کند ،اشـتباه اسـت».
اظهـارات آرو واکنـش مقامـات کشـورمان را در پـی داشـت؛ دیـروز سـید عبـاس عراقچـی معـاون
سیاسـی وزیـر امـور خارجـه تصریـح کرد«:اگـر توییت  هـای «ژرار آرو» موضـع فرانسـه را اعلام
می    کنـد ،بـا نقـض فاحش هـدف و موضـوع برجـام و قعطنامـه  2231مواجـه هسـتیم.پاریس اعالم
موضـع کنـد ،در غیـر این صـورت اقـدام مقتضـی را انجـام خواهیـم داد».
همچنیـن «فیلیـپ تیبـو» سـفیر جدیـد جمهـوری فرانسـه در تهـران بـه وزارت امـور خارجـه
احضـار شـد.در ایـن جلسـه طـرف ایرانـی با اشـاره بـه توییت  هـای منتسـب به سـفیر فرانسـه در
واشـنگتن  ،خواسـتار توضیـح دولت فرانسـه شـده و اعالم کـرد در صورتی کـه اظهـارات مزبور مورد
تائیـد دولـت فرانسـه بـوده و بیـان کننـده مواضـع رسـمی    این کشـور باشـد ،ایـن امـر در مخالفت
آشـکار بـا اهـداف و مفاد برجـام خواهـد بود.

تکذیب حذف نام «کوروش» از
فهرست انتخاب اسامی    ثبت احوال

ســخنگوی ســازمان ثبــت احــوال خبــر حــذف نــام کــوروش
از بخــش انتخــاب نــام ســایت ســازمان ثبــت احــوال را
تکذیــب کــرد.
در پــی انتشــار اخبــاری در فضــای مجــازی در بــاره حــذف
نــام کــوروش از فهرســت نامهــای مــورد تاییــد بــرای
نامگــذاری پســران ،ســیف اهلل ابوترابــی در گفــت و گــو بــا
ایســنا بــا تکذیــب ایــن خبــر اظهــار کــرد :هیــچ مشــکلی
در خصــوص انتخــاب نــام کــوروش وجــود نــدارد و ایــن
کــه انتخــاب ایــن نــام بــا ممانعــت همــراه اســت ،تکذیــب
میشــود.
وی در بــاره نبــود امــکان انتخــاب نــام کــوروش از بخــش
انتخــاب نــام ســازمان ثبــت احــوال اظهارکــرد :اختالل ســایت
هــم بــه دلیــل هجــوم کاربــران بــوده اســت کــه در حــال رفع
ایــن اختــال هســتیم.
بر اساس اطالعات به دست آمده

داعش برای حمالتی در اروپا
برنامهریزی کرده است

طبــق اســنادی کــه از یــک حافظــه کامپیوتــری در ســوریه
کشــف شــده ،داعــش بــرای انجــام حمالتــی در سراســر اروپــا
برنامهریــزی کــرده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،ایــن اطالعــات از یــک حافظــه
کامپیوتــری بــه دســت آمدهانــد کــه اعضــای داعــش اوایــل
ســال جــاری میــادی و هنــگام فــرار از آخریــن منطقــه
تحــت کنتــرل خــود در ســوریه آن را جــا گذاشــتهاند.
بــه نظــر میرســد ایــن برنامهریزیهــا از حملــه چهــار
ســال گذشــته داعــش در پاریــس الهــام گرفتــه شــده باشــند
کــه طــی آن  ۱۳۰نفــر جــان خــود را از دســت دادنــد.
دو ســال پــس از ایــن حملــه تروریســتی ،داعــش در منهتــن
حملــهای دیگــر صــورت داد کــه منجــر بــه کشــته شــدن
هشــت تــن شــد.
بــه گــزارش روزنامــه دیلــی میــل ،حــاال داعــش در حــال
برنامهریــزی بــرای تکــرار ایــن حمــات هولنــاک در موجــی
جدیــد در سراســر اروپــا اســت کــه حملــه بــا شــبکه قطارهای
تنــدروی آلمــان و یــک خــط لولــه نفــت در ســوییس را
شــامل میشــود.
ایــن اســناد کــه از ســوی روزنامــه "ســاندی تایمــز"
مشــاهده شــده همچنیــن شــامل نامــهای بــه ابوبکــر
بغــدادی ،رهبــر داعــش اســت کــه شــش فرمانــده داعشــی
آن را امضــا کردهانــد.
ایــن مســاله نشــان میدهــد کــه ایــن گــروه تروریســتی
حتــی بــا وجــود از دســت دادن مناطــق تحــت کنتــرل
خــود هنــوز شــبکهای بینالمللــی دارد کــه از آن بــرای
انتقــال نیروهــای خــود در مرزهــای مختلــف و تامیــن مالــی
عملیاتــش اســتفاده میکنــد.
اد  امه از ستون روبرو

را پیـدا کننـد و پس از سـبک سـنگین کـردن و
هـم صحبتـی و رفت و آمـد و تحقیـق و تفحص
یکدیگـر را بپسـندند و شـرایط قابـل قبولـی
داشـته باشـند و در بحـث هم کفـوی و آزمایش
خـون و محـل زندگی و شـغل و باورهـای درونی
و تفاهـم بر سـر موضوعـات محـوری در زندگی
نیـز مشـکلی نداشـته باشـند و هزینـه برگزاری
مراسـم نیـز مهیا باشـد.
یعنـی همـه چیـز در جـاری سـاختن خطبـه ی
عقـد محـدود نمی شـود لـذا می طلبـد کـه در
بحث شـعار سـال نیز کـه پس از طـرح آن مورد
اسـتقبال قـرار می گیـرد و شـعارهای مرتبـط
بـا آن روی سـربرگ نامه هـای اداری و حتـی
صفحـه ی کارتخـوان بانک هـا و ورودی ادارات
و سـازمان ها جـا خـوش می کنـد و بـه ترجیـع
بنـد سـخنان مجریـان رادیویـی و تلوزیونـی و
یادداشت ها و سـرمقاله ها در رسانه های مکتوب
تبدیـل می شـود ،کارشناسـان و صاحـب نظران
بـدون رودربایسـتی موانـع و بسـترهای آن را
مـورد بحـث و بررسـی قـرار دهند و بـه موافقت
ضمنـی و سـر جنبانیدن صـرف اکتفـا نکنند و به
بهانـه ی ایجاد امیـد واهی در مردم همـه چیز را
خـوب جلـوه ندهنـد و بـدون تعـارف بگویند که
در ایـن شـرایط و بـا ایـن قوانیـن و مناسـبات
سیاسـی و تنگناهـای اقتصـادی و حاکمیـت
شـرایطی کـه سـرمایه گذاران خارجـی و حتـی
داخلـی را فـراری می دهـد چـه کار می توانیـم
بکنیم.
ملزومـات تحقـق رونـق تولیـد بـه عنـوان
شعارسـال یکـی دو تـا نیسـت و تنهـا از
طریـق بخشـنامه عملـی نمی شـود و در گـرو
برنامه ریزی ،هماهنگی ،همخوانی سیاسـت های
داخلـی و خارجی بـا آن و همچنیـن تجدیدنظر و
پرهیـز از بکارگیری شـیوه های نخ نما در اداره ی
کشـور اسـت و از همـه مهمتر نیازمنـد پایداری،
خسـتگی ناپذیری ،تقویـت فرهنـگ کار و تالش
و بـه میـدان آوردن تمامـی امکانـات اسـت و
ماموریتـی نیسـت کـه بتـوان تنهـا بـه دولت یا
یـک نهـاد خـاص محـول کـرد و انتظـار معجزه
داشـت .باید ببینیـم دیگران که برخـی حتی 50
سـال از مـا جلوتـر هسـتند چـه کرده انـد و ما با
توجـه بـه شـرایط خودمـان بایـد به دنبـال چه
راهکارهایـی باشـیم.

