
چهار شنبه 21  اسفند 1392 politic@jamejamonline.ir2پيامك: 300011210سياسي شماره مستقيم: 23004307

تجمع دانشجويان در مقابل سفارت اتريش
واكنش ها به ديدار جنجالي اشتون در تهران همچنان ادامه 
دارد و امروز قرار است جمعي از دانشجويان در اعتراض به اين 
ــئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در مقابل سفارت  اقدام مس
ــتون با برخي از محكومان  اتريش، محلي كه ديدار كاترين اش

حوادث سال 88 در آنجا انجام شده است تجمع كنند.
به گزارش ايرنا، عليرضا كريمي، دبير اتحاديه انجمن هاي 
ــالمي دانشجويان مستقل در اين زمينه گفت: اعتراض به  اس
مواضع اخير مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا درخصوص 
ــر از ديگر  ــته اي ايران و موضوع حقوق بش فعاليت هاي هس
ــت. به گفته وي، اين تجمع پس از نماز  داليل اين تجمع اس
ــوي ديگر يك منبع آگاه  ــر و عصر صورت مي گيرد. از س ظه
به ايرنا گفت كه امروز سفارت اتريش در تهران تعطيل است.
ــه برخي  ــزارش داد ك ــزاري فارس گ ــن خبرگ همچني
ــتار توضيح  ــؤالي، خواس ــرح س ــس با ط ــدگان مجل نماين
ــدند.  ــيدمحمود علوي، وزير اطالعات درباره اين ديدار ش س
ــوال را تا ظهر  ــدگان امضاكننده اين س ــارس، تعداد نماين ف
ــن بروجردي، رئيس  ــرد. عالءالدي ــروز، 20 نفر اعالم ك دي
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هم با اشاره 
ــاله دار،  ــتون گفت: ديدار با عوامل مس ــه ديدار جنجالي اش ب

غيرقابل قبول و محكوم است.

افخم: پيگير موضوع مسافران ايراني 
هواپيماي مفقود شده هستيم

ــخنگوي وزارت خارجه  در واكنش به اخبار منتشر شده  س
ــده  ــود دو ايراني در هواپيماي مفقود ش ــاره احتمال وج درب
ــتيم و مراتب  ــي گفت: در حال پيگيري موضوع هس مالزياي
ــفارت  ــكاري و پيگيري موضوع را به س ــي براي هم آمادگ
ــزي ابالغ كرده ايم. به گفته  ــالمي ايران در مال جمهوري اس
ــب اطالعات بيشتر،  افخم، وزارت امورخارجه به محض كس

آنها را در اختيار مقامات مالزيايي قرار خواهد داد. 
در حالي كه پيش از اين اعالم شده بود دو نفر از سرنشينان 
ــده مالزيايي، با پاسپورت جعلي سوار اين  هواپيماي مفقود ش
ــد  ــده بودند ديروز رئيس پليس مالزي مدعي ش ــا ش هواپيم
ــت. دبيركل پليس  ــي از اين دو نفر، فردي ايراني بوده اس يك

بين الملل هم مدعي شده كه هر دوى آنها ايراني بوده اند.

 الريجاني: دموكراسي در غرب 
به پايان كارش رسيده است

ــالمي در همايش بين المللي  ــوراي اس رئيس مجلس ش
ــي گفت:  ــدرت جهان ــه ق ــالم در هندس ــاي اس ــش دني نق
ــيده و نقايصي  ــرب به نهايت كار خود رس ــي در غ دموكراس

آرماني پيدا كرده است.
ــي الريجاني افزود:  ــزي خبر، عل ــه گزارش واحد مرك ب
ــي بايد با زيربناهاي درست ديني اجرا شود تا دچار  دموكراس
ــورهاي  ــويم و اين بايد مورد توجه كش چالش هاي غرب نش

اسالمي باشد.

ادامه از صفحه اول
رهبر انقالب اسالمي خاطرنشان كردند: يكي ديگر از ويژگي هاي 
مهم سياست هاي كلي اقتصادمقاومتي، وفاق همه قوا و دستگاه هاي 
ــالش و همفكري افراد  ــرا اين الگو با ت ــت، زي ــف درباره آن اس  مختل
ــي در مجمع تشخيص مصلحت نظام كه  صاحب نظر و بحث و بررس

رؤساي سه قوه و مسئوالن مختلف حضور دارند، تدوين شده است.

 مجموعه اي دقيق و مستحكم
ــت هاي اقتصادمقاومتي  ــه اي، سياس ــت اهللا خامن ــرت آي حض
ــد: گرايش به  ــتحكم خواندند و افزودن ــق و مس ــه اي دقي را مجموع
اقتصادمقاومتي فقط مخصوص كشور ايران نيست و در سال هاي اخير 
با توجه به بحران اقتصادي جهاني، بسياري از كشورها با توجه به شرايط 

و ساختارهاي دروني خود به دنبال مقاوم سازي اقتصاد هستند.
ــه اقتصادمقاومتي بيش از  ــا ب ــد: البته نياز م ــان تاكيد كردن ايش
كشورهاي ديگر است، زيرا از يك طرف كشور ما همچون كشورهاي 
ــت و  ــاد جهاني و مصمم به ادامه اين ارتباط اس ــر مرتبط با اقتص ديگ
ــود و از طرف ديگر  ــائل اقتصادي جهان متاثر خواهد ب ــا از مس طبيعت
نظام اسالمي، به دليل استقالل خواهي و عزتمداري و تاكيد بر تحت 
ــت هاي قدرت هاي جهاني، مورد تهاجم،  ــر قرار نگرفتن از سياس تاثي
سوء نيت و اخاللگري است. رهبر انقالب اسالمي خاطرنشان كردند: 
ــور  ــاس اين مباني و داليل منطقي، بايد پايه هاي اقتصادي كش براس
ــوادث و تكانه هاي  ــم و نگذاريم ح ــازي كني ــتحكم و مقاوم س را مس
ــوءنيت ها و اخاللگري هاي قدرت ها،  ــر و همچنين س اجتناب ناپذي
ــرار دهد. حضرت آيت اهللا خامنه اي بعد  ــور را تحت تاثير ق اقتصاد كش
ــت هاي كلي اقتصادمقاومتي و داليل  از بيان جايگاه و اهميت سياس
ــور، ويژگي ها و مولفه هاي  ــازي اقتصاد كش و مباني عقالني مقاوم س

دهگانه اقتصادمقاومتي را تبيين كردند.

 ايجاد تحرك و پويايي در اقتصاد كشور
ــور و بهبود  ــاد تحرك و پويايي در اقتصاد كش ــن مولفه، ايج اولي

شاخص هاي كالن اقتصادي بود.
رهبر انقالب اسالمي در اين خصوص گفتند: با اجراي سياست هاي 
ــاخص هايي همچون رشد اقتصادي، توليد  كلي اقتصادمقاومتي، ش
ملي، عدالت اجتماعي، اشتغال، تورم و رفاه عمومي بهبود خواهد يافت 

و رونق اقتصادي به وجود خواهد آمد.
ــن مولفه يك نكته را  ــت اهللا خامنه اي در خصوص اي ــرت آي حض
ــدند و تاكيد كردند: عدالت اجتماعي، مهم ترين شاخص در  متذكر ش
ــالمي رونق اقتصادي بدون  ــت، زيرا نظام اس ميان اين شاخص هاس
عدالت اجتماعي را قبول ندارد و در هرگونه پيشرفت اقتصادي كشور، 

بايد وضع طبقات محروم به معني واقعي كلمه بهبود يابد.

 توانايي مقاومت در برابر عوامل تهديدزا
ــان، توانايي مقاومت در برابر عوامل تهديدزا را دومين ويژگي  ايش
ــمردند و افزودند: تكانه هاي  سياست هاي كلي اقتصادمقاومتي برش
ــاي تخاصمي همچون  ــي و تكانه ه ــا، بالياي طبيع ــادي دني اقتص

تحريم ها از جمله اين عوامل تهديدزاست.
ــت هاي كلي  ــه سياس ــومين مولف ــالمي، س ــر انقالب اس رهب
ــان  ــي را، تكيه بر ظرفيت هاي داخلي بيان و خاطرنش اقتصادمقاومت
ــترده علمي، انساني،  ــامل ظرفيت هاي گس كردند: اين ظرفيت ها ش

طبيعي، مالي، جغرافيايي و اقليمي است كه بايد براي اجراي سياست ها 
بر آنها تكيه شود. حضرت آيت اهللا خامنه اي به يك نكته مهم هم اشاره 
ــم بستن بر  كردند و گفتند: تكيه بر ظرفيت هاي داخلي به معناي چش
ــت، بلكه نظام اسالمي در كنار اتكا به  ــورهاي ديگر نيس امكانات كش
ــورها نيز استفاده حداكثري  ــته هاي داخلي، از امكانات ديگر كش داش
ــان در بيان چهارمين مولفه، به رويكرد جهادي اشاره  خواهد كرد. ايش
ــادي و احيانا  ــت ها، با حركت ع ــد: اجراي اين سياس ــد و افزودن كردن
خواب آلوده و بدون حساسيت امكان پذير نيست و نيازمند برنامه ريزي، 

حركت علمي، همت و مديريت جهادي است.
ــالمي گفتند: خوشبختانه، رئيس جمهور محترم  رهبر انقالب اس
در جلسه اخير سران سه قوه، با قاطعيت اعالم كرد كه همه مسئوالن 
ــت ها، به حركت و همت جهادي مصمم  ــي مرتبط با اين سياس اجراي
ــود كه حضرت آيت اهللا  ــتند. مردم محوري، پنجمين مولفه اي ب هس
ــالمي و  ــاس معارف اس ــاره كردند و افزودند: براس خامنه اي به آن اش
ــال اخير، در هر عرصه اي  ــاس تجربيات 35 س ديني و همچنين براس
كه مردم وارد ميدان شوند، عنايت و پشتيباني الهي نيز همراه مي شود 
ــان كردند: تاكنون در  ــان خاطرنش و كارها به پيش خواهد رفت. ايش
ــده  عرصه هاي اقتصادي، كمتر به حضور و امكانات مردم بها داده ش
است، در حالي كه بايد زمينه استفاده از توان نيروهاي بي پايان مردمي 
اعم از فعاالن اقتصادي، كارآفرينان، مبتكران، صاحبان سرمايه و افراد 
صاحب مهارت فراهم و از آنان حمايت شود و مسئوليت عمده در اين 

خصوص برعهده دولت است.

 حق سياست هاي اصل 44  ادا نشد
رهبر انقالب اسالمي، هدف از ابالغ سياست هاي كلي اصل 44، 
ــال قبل را استفاده از ظرفيت ها و امكانات مردمي در اقتصاد  در چند س

كشور دانستند و گفتند: متاسفانه حق اين سياست ها ادا نشد.
ــالم راهبردي و  ــن امنيت اق ــه اي، تامي ــرت آيت اهللا خامن حض
ــمن مولفه  ــي بويژه غذا و دارو و خودكفايي در اين اقالم را شش اساس
سياست هاي اقتصادمقاومتي برشمردند و درخصوص هفتمين مولفه 
ــتگي به درآمد فروش نفت يكي از ويژگي هاي  افزودند: كاهش وابس

اصلي اين سياست هاست.
رهبر انقالب اسالمي، از اصالح الگوي مصرف به عنوان هشتمين 
مولفه نام بردند و خاطرنشان كردند: خطاب اصلي من در اين موضوع 
متوجه مسئوالن است كه بايد در درجه اول در حوزه مأموريتي خود، از 
اسراف و ريخت و پاش به طور جدي پرهيز و در درجه بعد، اين موضوع 
را در زندگي هاي شخصي خود رعايت كنند. حضرت آيت اهللا خامنه اي 
با تاكيد بر اين كه پايبندي مسئوالن به پرهيز از ريخت و پاش، موجب 
تسري اين روحيه به جامعه خواهد شد، افزودند: منظور از اصالح الگوي 
ــت، بلكه هدف، مصرف  ــختگيري و زندگي رياضتي نيس مصرف، س

براساس الگويي عاقالنه، مدبرانه، صحيح و اسالمي است. 
ــان با اشاره به شبهاتي كه برخي افراد درباره اقتصادمقاومتي  ايش
مطرح مي كنند، افزودند: اقتصادمقاومتي برعكس اين شبهات، به رفاه 

و بهبود زندگي عموم مردم و بويژه طبقات ضعيف منجر خواهد شد.

 شفاف سازي، شرط اصلي مقابله با فساد اقتصادي
ــتيزي نهمين مولفه اي بود كه رهبر انقالب اسالمي به  فسادس
ــاره و تاكيد كردند: الزمه فعاليت سالم و پرتحرك اقتصادي،  آن اش
ــدان  ــادي نيز برخورد با مفس ــه امنيت اقتص ــت و الزم ــت اس امني

اقتصادي و افرادي است كه قانون را دور مي زنند.
ــرط اصلي مقابله با  ــازي را ش حضرت آيت اهللا خامنه اي شفاف س
فساد اقتصادي دانستند و افزودند: بايد فضاي رقابتي و با ثبات اقتصادي 
به وجود آيد؛ زيرا در چنين فضاي سالمي، فعال اقتصادي احساس امنيت 
ــرايطي، كسب ثروت با ابتكار و  خواهد كرد، ضمن اين كه در چنين ش
پشتكار، مباح و مورد تائيد نظام است. ايشان با اشاره به اعالم آمادگي 
سه قوه براي مقابله با فساد اقتصادي تاكيد كردند: در اين موضوع، گفتن 
ــئوالن اجرايي، قضايي و قوه مقننه در  ــت و همه مس صرف كافي نيس
اين خصوص مسئول هستند. دانش محوري، آخرين مولفه اي بود كه 
ــالمي به آن اشاره كردند و گفتند: امروز شرايط كشور  رهبر انقالب اس
ــرفت هاي علمي به گونه اي است كه مي توانيم رسيدن  از لحاظ پيش
ــروازي، جزو اهداف خود قرار دهيم.  ــه اقتصاد دانش بنيان را با بلندپ ب
حضرت آيت اهللا خامنه اي تاكيد كردند: اقتصاد دانش بنيان از مهم ترين 
زيرساخت هاي اقتصادي هر كشور است و اگر اين موضوع مورد توجه 

جدي قرار گيرد، قطعا چرخه علم تا ثروت تكميل خواهد شد.

 اقتصادمقاومتي، حركتي مقطعي نيست
ــود را با اين  ــخنان خ ــالمي بخش دوم س رهبر معظم انقالب اس
ــوال مطرح در جامعه آغاز كردند: آيا سياست هاي اقتصادمقاومتي،  س
ــار تحريم ها شكل گرفته است؟  ــت كه تحت فش حركتي مقطعي اس

پاسخ قاطعانه ايشان به اين سوال پاسخي كامال منفي بود.
ــتي  رهبر انقالب تاكيد كردند: اقتصادمقاومتي به هيچ وجه سياس
مقطعي نيست؛ بلكه تدبيري راهبردي است كه براي همه دوران هاـ  

چه تحريم باشد و چه نباشدـ   مفيد، راهگشا و پيش برنده است.
ــريح علل و انگيزه تدوين و ابالغ  حضرت آيت اهللا خامنه اي در تش
ــت هاي مقاومت اقتصادي به بيان چهار عامل اصلي پرداختند:  سياس
ــكالت مزمن و  ــور، حل مش ظرفيت هاي فراوان مادي و معنوي كش
ــش كامل تاثيرپذيري  ــادي، مقابله با تحريم ها و كاه ــاي اقتص ديرپ

اقتصاد كشور از بحران هاي اقتصاد جهاني.
ــان درخصوص نكته اول افزودند: ظرفيت هاي عالي انساني،  ايش

ــز موقعيت ممتاز  ــي» و ني ــي، طبيعي و صنعت ــرمايه هاي «معدن س
جغرافيايي كشور، انگيزه اي قوي براي طراحي الگوي پيشتاز اقتصادي 
يعني اقتصادمقاومتي بوده است. حضرت آيت اهللا خامنه اي در تشريح 
ــت هاي مقاومت اقتصادي به ضرورت حل  دومين انگيزه ابالغ سياس

مشكالت موجود تكيه كردند.
ايشان افزودند: مشكالت مزمن و ديرپايي همچون تورم، بيكاري، 
ــاختارها،  ــتگي به نفت، واردات بي رويه، معيوب بودن برخي س وابس
ــوي ناصحيح مصرف، جز با يك حركت  ــن بودن بهره وري و الگ پايي
ــازي اقتصاد برطرف نمي شود. رهبر  برنامه ريزي شده براي مقاوم س
انقالب، مقابله با جنگ تمام عيار اقتصادي دشمنان را از ديگر عوامل 
تدوين سياست هاي اقتصادمقاومتي بيان كردند و افزودند: تحريم ها 
ــته و اگر مذاكرات هم  ــته اي نيز وجود داش قبل از موضوع انرژي هس
ــت؛ چرا كه انرژي  ــد، وجود خواهد داش ــاءاهللا به نقطه حل برس ان ش
هسته اي و حقوق بشر و مسائل ديگر بهانه اي بيش نيست و زورگويان 
ــدن ملت ايران در هراسند. ايشان  ــتقالل طلبي و الگو ش جهاني از اس
افزودند: براي عالج قطعي فشارهاي اقتصادي دشمنان، بايد به گونه اي 
اقتصاد خود را قوي و مستحكم كنيم كه آنها از تاثيرگذاري فشارهاي 
ــده  ــت هاي ابالغ ش ــوند كه اين هدف با اجراي سياس خود مايوس ش
محقق خواهد شد. حضرت آيت اهللا خامنه اي، چهارمين عامل تدوين 
سياست هاي مقاوم سازي اقتصاد كشور را ضرورت كاهش تاثيرپذيري 
از بحران هاي جهاني خواندند و گفتند: اين عوامل چهارگانه باعث شد 

طراحي مدل اقتصادمقاومتي در دستور كار نظام قرار گيرد.

 الزامات و انتظارات
سومين بخش سخنان رهبر انقالب در جمع صدها نفر از مسئوالن 
سه قوه و فعاالن «اقتصادي، اجتماعي و رسانه اي»، به بيان الزامات و 

انتظارات اختصاص داشت.
ــان عزم راسخ و جدي مسئوالن سه قوه و بويژه قوه مجريه را  ايش
عاملي بسيار مهم براي مقاوم سازي اقتصاد خواندند و افزودند: صرف 
ــدن سياست هاي اقتصادمقاومتي، مشكلي را حل نمي كند؛  مطرح ش

بلكه عزم و تالش مسئوالن همه بخش هاي مرتبط با اين سياست ها، 
ــاز تحقق اهداف اعالم شده خواهد بود. رهبر انقالب، ورود به  زمينه س
ميدان عمل را دومين انتظار خود از مسئوالن برشمردند و خاطرنشان 
ــه برنامه هاي گوناگون  ــت هاي كلي بايد ب ــد: اين طرح و سياس كردن
ــه اقتصادي، واقعا به وجود آيد. حضرت  ــود تا حماس اجرايي تبديل ش
ــال جاري به سال حماسه  ــاره به نامگذاري س آيت اهللا خامنه اي با اش
ــه سياسي خوشبختانه  ــه اقتصادي افزودند: حماس ــي و حماس سياس
محقق شد، اما حماسه اقتصادي متاسفانه به تاخير افتاد كه اميدواريم 
ــال 93 با جديت  ــده، در س ــت هاي ابالغ ش اين موضوع در پرتو سياس
كامل پيگيري شود. رهبر انقالب، تدوين برنامه هاي زمان بندي شده 
را سومين ضرورت دانستند و تاكيد كردند: بايد سهم هر قوه و همچنين 
سهم هر دستگاه در اجراي سياست هاي اقتصادمقاومتي به طور دقيق 
مشخص شود. ايشان افزودند: الزم است برنامه هاي اجرايي شفاف و با 
شاخص هاي زماني تدوين گردد تا پيگيري پيشرفت كارها امكان پذير 
شود. اقدام سران سه قوه در تهيه ساز و كار هماهنگي دستگاه ها و نيز 
ــن و پنجمين ضرورتي بود كه رهبر  ــطوح، چهارمي نظارت در همه س
انقالب بر آنها تاكيد كردند. ايشان افزودند: مجمع تشخيص مصلحت 
ــئوليت نظارتي كه به آن محول شده، به طور  ــت به مس نيز موظف اس

كامل عمل كند.

 بايد موانع مزاحم برداشته شود
برطرف كردن موانع «قانوني، اجرايي، حقوقي و قضايي» از سر راه 
اجراي سياست هاي اقتصادمقاومتي، ششمين وظيفه اي بود كه رهبر 

انقالب متوجه سران قوا دانستند.
ــود تا فعاالن  ــته ش ــان تاكيد كردند: بايد موانع مزاحم برداش ايش
ــمندان با  ــرمايه، كارآفرينان، مبتكران و دانش اقتصادي، صاحبان س
ــاس كنند با موانع غيرمعقول  ــش به اين ميدان روي آورند و احس آرام
ــتند. رهبر انقالب، گفتمان سازي و ارائه تصويري درست  روبه رو نيس
از اقتصادمقاومتي را وظيفه صداوسيما، رسانه ها، مسئوالن، دلسوزان 
ــان كردند: دستگاه هاي  ــه خواندند و خاطرنش و صاحبان فكر و انديش
ــبهه و  ــرفت ايران تالش مي كنند با ايجاد ش ــي مخالف پيش تبليغات
ــده را بي اهميت جلوه دهند،  ــت هاي ابالغ ش ــي، سياس اشكال تراش
ــود و  ــتازانه ارائه ش ــتي از اين حركت بزرگ و پيش اما اگر تصوير درس
گفتمان سازي صورت گيرد، مردم به آن معتقد مي شوند و از مسئوالن 

مطالبه مي كنند كه در اين صورت كارها به پيش خواهد رفت.
ــئوالن،  ــالمي در بيان آخرين انتظار خود از مس رهبر انقالب اس
ــاني دقيق را مطرح كردند. ايشان افزودند:  موضوع پايش و اطالع رس
بايد مركزي قوي و بينا براي رصد و پايش دقيق فعاليت ها وجود داشته 
ــد. گردآوري و پردازش اطالعات، استنتاج، تعيين شاخص براي  باش
هربخش و اطالع رساني به مردم از جمله وظايفي بود كه ايشان براي 
اين مركز برشمردند. رهبر انقالب سخنانشان را با اين جمالت به پايان 
بردند: ان شاءاهللا كار بزرگي كه شروع شده است، با توكل به خدا و شتاب 
مناسب پيش مي رود و مردم ثمرات شيرين آن را در همين دولت خواهند 
چشيد.در اين ديدار عالوه بر وزيران و مسئوالن دستگاه هاي مختلف 
اجرايي، شماري از مسئوالن مجلس و قوه قضاييه، فعاالن اقتصادي، 
مجامع صنفي، مديران مراكز گوناگون «اقتصادي، نظارتي و علمي»، 
استانداران، نمايندگان ولي فقيه در استان ها، مديران حوزه هاي علميه، 
مسئوالن و مديران رسانه ملي و برخي رسانه ها، فرماندهان نظامي و 

انتظامي و مديران شهري حضور داشتند.
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