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 کند؟چرا رهبری برای حل مشکل کرونا ورود نمی 

 شده در خصوصیکی از شبهاتی که در مقاطع مختلف و به انحای گوناگون بارها طرح
های اجرایی است. این شبهه معموالً زمانی که حوزهچرایی عدم ورود رهبری در 

گیرد و موجب تشدید نارضایتی افکار عمومی های اجرایی اوج میناکارآمدی حوزه
کند. اکنون نیز و در تر شده و بیشتر اذهان مردم را با خود درگیر میشود، جدیمی

ا ی ا و تورمای مشکالت مختلف سیاسی مثل برجام یا اقتصادی مثل گرانی هزمانه
ی شده و یا در فضاهای مختلف در گفتگوها شنیدهاین شبهه به شکل مشکل بیماری 

شود. در ادامه خواهیم کوشید به این شبهه از جوانب مختلف پاسخ مجازی دیده می
 :دهیم
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 فقیه چیست؟های ولیشئون و مسئولیت -۱ 
ارکان مختلف در ساختار نظام جمهوری اسالمی نوعی تقسیم وظایف میان 

های هر یک از مسئوالن و ارکان نظام گرفته که بر مبنای آن وظایف و مسئولیتشکل
قانون اساسی والیت مطلقه امر و امامت  ۵شده است. بر این اساس مطابق اصل تعیین

ایی هفقیه بوده و دیگر مسئوالن کشور هرکدام وظایف و مسئولیتامت بر عهده ولی
 .دارندبر عهده

اِعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون »قانون اساسی « اصل شصتم» مطابق
و نیز « جمهور و وزرا است.مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس

جمهور پس از مقام رهبری رئیس»کند نیز تصریح می« صد و سیزدهماصل یک»
انون اساسی و ریاست قوه ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قعالی
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« شود، بر عهده دارد.مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می 
اِعمال قوه مقننه از طریق مجلس »این قانون « اصل پنجاه و هشتم»همچنین بر اساس 

شود و مصوبات آن شورای اسالمی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می
آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابالغ در اصول بعد می پس از طی مراحلی که

 «.گرددمی

گونه که پیداست حوزه اجرا و تقنین دارای مابه ازاهای نهادی و متولیان خاص همان
گردند. نکته جالب اینجاست که اتفاقاً خود است که بر اساس روال مشخصی تعیین می

رأی مستقیم تعیین تکلیف شده و عمالً در ساختار جمهوری اسالمی این دو قوه با
 .گردندگذاری مشخص میمتولیان اجرا و قانون
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در جمهوری اسالمی ایران نیز حوزه اقتصاد و مدیریت کالن آن در بخش حاکمیتی 
عمدتاً در همین دو قوه تمرکزیافته و سایر نهادها یا فاقد صالحیت حاکمیتی و یا 

ادی هستند. صالحیت حاکمیتی در اینجا به تأثیرگذاری مستقیم در روندهای اقتص
های اقتصادی، معنای مرجع قانونی صدور مجوزهای رسمی برای فعالیت

های اقتصادی در کشور، اجازه ورود و یا عدم ورود گذاری و پایش فعالیتسیاست
 .است …های گوناگون در بازار و دستگاه

تعیین »ها، برخی عزل و نصبجز قانون اساسی به ۱۱۱ها در حالی است که اصل این
های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص سیاست

های کلی نظام، حل اختالف و تنظیم مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست
حل نیست، از طریق گانه و حل معضالت نظام که از طرق عادی قابلروابط قوای سه
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های را بر عهده رهبری گذارده است. بنابراین حوزه« مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گذاری خصوصاً در بخش اقتصاد متولی مشخصی غیر از رهبری دارد اجرایی و قانون

 .که باید پاسخگوی وظایف و اختیارات خود باشد

 کند؟چرا رهبری از اختیارات مطلقه خود استفاده نمی -۲
ام )ره( و قانون اساسی جمهوری شود مگر مطابق نظریه سیاسی امگاه پرسیده می

فقیه از نوع مطلقه نیست؟ پس چرا رهبری از این اختیارات اسالمی ایران، والیت
 کند؟خود برای حل این مشکالت اقتصادی استفاده نمی

 :پاسخ این است که
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گیری از اختیارات مطلقه در اداره کشور را دارد، ولی به بهره« اجازه»ً رهبری -اوال
این امر نیز در اختیار او باشد. اجازه مطلقه بودن « امکان»یست که لزوماً این معنا ن

ها ترین آنوالیت متکی به نص است، اما امکان آن متکی به شرایط، ازجمله مهم
دانیم که نظام جمهوری که آمادگی پذیرش آن در خواص و آحاد امت است. می

و مردم نظام را متعلق به خود  ساالری دینی استاسالمی ایران نظامی بر پایه مردم
ساالری دینی در افکار عمومی دانند. اگر براثر القائات دشمن شائبه نقض مردممی

 .بیندایجاد شود، موجبات گسست میان امام و امت فراهم آمده و اصل نظام آسیب می

العالی( در سیره ای )مدظلهاهلل خامنهحضرت امام خمینی )ره( و حضرت آیت -ثانیاً
گری به دادن فرصت انتخاب -۱اند : حکومتی خود دو اصل را همواره مدنظر داشته

های آموزی در انتخابجویی بیشتر در حاکمیت و نیز تجربهمردم برای مشارکت
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مختلف که با تنفیذ مکرر آرای مختلف مردم در انتخابات ریاست جمهوری  
از اختیارات والیت مطلقه و  استفاده حداقلی و صرفاً اضطراری -۲تبلوریافته است. 

 .صورت مقطعی و با حدود معینحکم حکومتی و عمدتاً به

چنین است که حضرت امام در پاسخ جمعی از نمایندگان مجلس در خصوص این
ه ها وضع بانشاء اهلل تصمیم دارم در تمام زمینه» نویسند: اختیار مجمع تشخیص می

ها کت کنیم. آنچه در این مهرومومصورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حر
کرد گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسالم اقتضا میانجام

[ همین امر در سیره ۱«]های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسالم بازگردد.تا گره
 .شودکرات مشاهده میرهبر معظم انقالب اسالمی نیز به
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نی انضباطی در حکمراریختگی ساختار و بیوالیت به معنای درهممطلقه بودن  -ثالثاً
نیست. در ساختار قانون اساسی نیز مسیرهایی جهت اِعمال این حق وجود دارد. 

حل معضالت »قانون اساسی  ۱۱۱تر گرفته شد مطابق اصل گونه که نورخانهمان
قیدی دارد و آن  بر عهده رهبری است، البته« حل نیست،نظام که از طرق عادی قابل

است. این بدان معناست که تمایل اولیه « از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام»
گذار بر حل مشکالت باخرد جمعی و با مشارکت کارگزاران نظام است. بر این قانون

اساس است که اتفاقاً بیشتر احکام حکومتی امام و رهبر معظم انقالب اسالمی بر 
قوا صادرشده است . چنانچه حضرت آیت اهلل اساس درخواست خود مسئوالن 

و در پاسخ به نمایندگان نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات  ۱۸۱۱ای در سال خامنه
خواستند کاندیدای ریاست جمهوری می ۷۶آقای خاتمی نیز وقتی سال »فرمایند: می

در  ام این است که رهبری بایدشوند، آمدند پیش بنده و گفتند که بنده عقیده
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چارچوب قانون اساسی عمل کند. بنده به ایشان گفتم بسیار مطلب خوبی است ولی  
شما جناب آقای خاتمی کسی خواهی بود که در آینده بیشترین تقاضاها را برای 
استفاده از اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری جهت حل مشکالت کشور 

زدند که ان بارها نامه میهای ریاست جمهوری، ایشخواهید داشت. در طول سال
نوشتم که با توجه به اینکه توانید حل کنید و بنده میفالن مطلب را تنها شما می

درخواست شما در چارچوب قانون اساسی نیست، مکتوب بنویسید که موضوع از 
طریق اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری حل شود و ایشان بارها و بارها چنین 

کردند. شما ببینید این اختیارات رهبری در انتخابات مختلف مثل  مطلبی را مکتوب
 …تائید انتخابات مجلس تهران و یا تائید صالحیت کاندیدای ریاست جمهوری و

ان شده است. در همین جمع اکثر دوستتاکنون به نفع چه جریانی بیشتر به کار گرفته
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شور، همین های مختلف در مواقع بحرانی کدر زمان تصدی خود بر پست
 [۲.«]اند صورت مکتوب برای استفاده از اختیارات رهبری داشتهها را بهدرخواست

بدین ترتیب روشن است که احکام حکومتی نیز عمدتاً به خواست مسئوالن قوا 
 .صادرشده است

فقیه برای حل مشکالت سیاسی و اقتصادی تا چه امکانات مدیریتی در اختیار ولی -۳
 حد است؟

فقیه، امکانات مادی و مدیریتی در فراتر از امکان حقوقی ورود یا عدم ورود ولی
ا ی  برجام یا مشکالت اقتصادی ات مختلف مثلاختیار او نیز مهم است. در موضوع

طبیعی است که با صدور یک فرمان و یا حکم حکومتی مشکل بیماری عمومی 
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اسی یا حل نیست. برای آنکه مشخص شود تا چه میزان امکان حل مشکل سیقابل 
اقتصادی در ساختار کنونی نظام در اختیار رهبری است باید به وضعیت اختیارات 

 :های متولی این امور نگاهی بیاندازیمقانونی، شرح وظایف و امکانات دستگاه

یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی، شورای عالی امنیت  به عنوان مثال مطابق اصل
 :دارد ملی اختیارات و وظایفی به شرح ذیل

 و حاکمیت ارضی و تمامیت اسالمی از انقالب و پاسداری منافع ملی منظور تأمین به
 می زیر تشکیل جمهور، با وظایف رئیس ریاست به” ملی امنیت عالی شورای“ ملی

 :گردد
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از  شده نیتعی کلی سیاستهای کشور در محدوده امنیتی – دفاعی سیاستهای تعیین – ۱
 .رهبری مقام طرف

 و اقتصادی ، فرهنگی، اجتماعی، اطالعاتیسیاسی های فعالیت نمودن هماهنگ – ۲
 .امنیتی – دفاعی در ارتباط با تدابیر کلی

 و داخلی با تهدیدهای مقابله کشور برای و معنوی مادی از امکانات گیری بهره – ۸
 .خارجی

، این نهاد در ۱۸۶۶همچنین مطابق قانون وظایف وزارت امور خارجه، مصوب سال 
 :امور ذیل دارای وظیفه و اختیار است
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دار اجرای سیاست خارجی جمهوری اسالمی وزارت امور خارجه عهده – ۱ماده  
 .ایران است

دار هوظایف اساسی زیر را عهد ۱وزارت امور خارجه در اجرای مفاد ماده  – ۲ماده 
 .خواهد بود

بررسی، برقراری، تنظیم، حفظ و توسعه روابط سیاسی جمهوری اسالمی ایران  – ۱
اشراف بر سایر روابط المللی و نظارت وبا سایر دولتها و سازمانهای سیاسی بین

 .خارجی

… 
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همکاری با دستگاههای اجرایی کشور و ارائه نظریات الزم با رعایت مالحظات  – ۷
برقراری و گسترش در جهت بررسی و تهیه طرحهای مربوط بهسیاسی خارجی 

 .مناسبات اقتصادی، فرهنگی، علمی، فنی و غیره

کلیه نهادها و ارگانهای جمهوری اسالمی مکلفند در تنظیم مناسبات و  – ۸ماده 
فنی، اقتصادی، برقراری هر نوع ارتباط با دول خارجی و انعقاد قرار داد و همکاریهای

المللی هماهنگی سیاسی فرهنگی علمی و نظامی با کشورهای خارج و سازمانهای بین
وزارت امور خارجه نیز مکلف است الزم با وزارت امور خارجه به عمل آورده و

نسبت به فراهم آوردن موجبات تأمین هماهنگی و ایجاد ارتباط و تسهیالت الزم بر 
خارجی و حفظ مصالح جمهوری اسالمی ایران اقدام الزم را اساس اصول و سیاستهای

 .معمول دارد
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رای عقد های الزم بوزارت امور خارجه مکلف است به منظور ایجاد زمینه – ۵ماده  
جمهوری اسالمی ایران های دولتنامهها و مقاولهها، موافقتنامهقراردادها، عهدنامه

 .المللی اقدامات الزم را به عمل آوردبا کشورهای جهان و سازمانهای بین

 …و

در موضوعی مثل برجام بسیاری از نهادها و ارگان های کشور دارای  مثالطور ب
ون هستند و امور باید از طریق مجرای خود مورد اختیارات و وظایف مصرح در قان

کارشناسی و اجرا قرار بگیرد. بدیهی است که توان کارشناسی و اجرایی رهبری نیز 
محدود به همین سازمان ها و ارگان ها می باشد و مسیر قانونی مواردی مثل برجام 

 .باید از کانال هایی عبور کند که قانون مشخص نموده است
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دهد نیز باید گفت که برآوردهای کارشناسی نشان می کالت اقتصادیدر موضوع مش
درصد بودجه حاکمیت در اختیار قوه  ۱۱مطابق قوانین بودجه ساالنه کشور، حدود 

درصد باقیمانده در اختیار مجلس، قوه قضائیه، نیروهای مسلح و ۲۱مجریه است و 
صد اصل یک»ین مطابق سایر نهادها ازجمله نهادهای وابسته به رهبری است. همچن

وبودجه و امور اداری و جمهور مسئولیت امور برنامهرئیس« و بیست و ششم
ها را به عهده دیگری تواند اداره آناستخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می

ت جمهور اسبگذارد. این بدان معناست که مدیریت تخصیص بودجه در اختیار رئیس
گیرد از بودجه مصوب هر نهاد چه میزان در اختیاران قرار و اوست که تصمیم می

 .دهد
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نیز عمالً درید مدیریت قوه « صندوق توسعه ملی»ای همچون های فرا قوهحتی بخش 
مجریه بوده، چنانچه رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار اخیر با کارگزاران نظام 

کردند که یک مقداری از پول که حاال آقای دکتر روحانی اشاره همین» فرمایند: می
ی رود داخل صندوق توسعهشود، این یعنی میارز و درآمد ارزی به دولت داده نمی

چیز این در خارج از ی ملّی در اختیار دولت است و هیچملّی. این صندوق توسعه
دولت نیست؛ خود صندوق در اختیار دولت است، مسئولین صندوق را دولت نصب 

چیزش دست دولت است ی صندوق، برداشت از صندوق، همههاکند، سیاستمی
د کنمنتها در یک مواردی چون یک برداشت غیرقانونی برای دولت ضرورت پیدا می

آیند سراغ این حقیر، از و فرصت اینکه بروند از مجلس اجازه بگیرند نیست، می
ن [ این کار، وَالّا ایگیرند برای اینکه این پول را مثالً بردارند ]برایاین بنده مجوّز می

 [۸«]صندوق در اختیار دولت است.
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های کلی نظام با رهبری است و قانون اساسی تعیین سیاست ۱۱۱هرچند مطابق اصل 
سازی باهدف شکوفایی و مقاوم ۶۶های کلی اقتصاد مقاومتی و یا اصل اتفاقاً سیاست

ن اجرایی است که به اقتصاد صادرشده، اما در مقام اجرا این روحیه و سلیقه مدیرا
عیین دانیم که تکند و میهای کلی را مشخص مینتیجه نهایی رسیدن یا نرسیدن سیاست

جمهور و وزرا است. طبیعی است که بر هم زدن این نظام این مدیران در اختیار رئیس
ساالری دینی است و ساختاری به معنای نادیده انگاشتن سازوکارهای متعارف مردم

چرایی عدم ورود رهبری به مسائل »ین افرادی که امروز شبهه ممکن است هم
ا ر« چرایی نادیده انگاشتن ساختارهای دموکراتیک»را دارنده فردا شبهه « اقتصادی

 .طرح کنند
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عموالً که م تیو مدیری ایعالوه بر این ورود مکرر رهبری به تدابیر سیاسی و اقتصادی 
کند که به دنبال این انی ایجاد میای در دست کسگردد، بهانهدر قوه اجرایی اتخاذ می

 «!گذارند کارکنیمنمی»ادعا هستند که 

نکته ی دیگر انکه اگر دولت در مسئله ای مهم و خاص از مسیر درست زاویه پیدا 
دهند؛ اما باید دانست که امکان برخوردهای قهری یا کند، رهبری تذکر و ارشاد می

شناختی دارای محدودیت هایی هدخالت های گسترده برای رهبری به لحاظ جامع
است. به عنوان مثال هرچند برای رهبری امکان قانونی عزل رئیس جمهور پس از 

جمهور را عزل کند، جامعه به تبع رأی مجلس وجود دارد اما چنانچه بخواهد رئیس
توان گفت محدودیت در هیچ دولتی شود. درواقع میآن دچار اختالف و تنش می

شناختی و سیاسی برای رهبری در ندارد. اما محدودیت جامعهبرای رهبری وجود 
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ساالری دینی دارند و شود. البته رهبری باور عمیق به مردمها ایجاد میبرخی دولت
اند. این بدان معناست که ایشان از انتخاب مردم همواره بر این موضع تاکید کرده

 [۶اند. ]همواره حمایت کرده

 کنند؟مسائل اجرایی مردم چه میرهبر انقالب برای حل  -۶
اختصار بدان پرداخته شد به این معنا نیست که رهبری به حل آنچه در اینجا به

اعتنا بوده و برای آن کاری نکرده باشند. در میان مسئوالن مشکالت مردم بی
ای رتبه نظام، بیشترین تأکید بر حل این مشکالت را از زبان امام خامنهعالی

دانسته و به بازگویی « اقتصاد»ارها معظم له مسئله اصلی کشور را ایم. بشنیده
 .انددر جمع مدیران اجرایی پرداخته« های مردممندیگله»
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گذاری بر همین مسئله اصلی بارها تأکید ایشان در نقش ابتدایی رهبری یعنی سیاست 
کشور  گذاری و تعیین شعار، جهت حرکتنمودند: چنانچه در ده سال گذشته در نام

 …و  ۶۶های کلی اقتصاد مقاومتی، اصل را در حوزه اقتصاد تعریف نمودند، سیاست
گشایی معیشتی ابالغ کرده و بارها در را باهدف بسترسازی پیشرفت اقتصادی و گره

 .توصیه به دولتمردان بر حل این مسائل تأکید نمودند

دهای متولی و مدیران های نهانیز بارها ضعف« نظارت»در دیگر مسئولیت خود یعنی 
العاده معظم له به مسائل کشور و اند و این نشان از اشراف فوقاجرایی گوشزد نموده

ها در مرئی و منظر های اجرایی است و از سویی ایشان چندین برابر این پیگیریحوزه
صورت بازخواست و استیضاح در جلسات ها و مدیران را حتی بهعمومی از دستگاه

 .دهندم میخصوصی انجا
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فقیه نیز در جهت کاهش ها، معظم له از طریق نهادهای منتسب به ولیعالوه بر این
رسانی نهادهایی چون بنیاد های خدمتکنند. فعالیتآالم مردم حرکت می

مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(، قرارگاه سازندگی 
ام خمینی )ره( در سرتاسر کشور االنبیا)ص(، بسیج سازندگی، کمیته امداد امخاتم

بویژه  خصوصاً نقاط محروم نشان از دقت نظر معظم له در حل مشکالت مردم
ها ای این دستگاهدارد. البته امکانات مادی و سرمایه مشکل بیماری کرونا در کشور

توان انتظار داشت مقایسه نیست و نمیدر مقایسه با کلیت دولت و قوه مجریه قابل
 .ران کنندهای دیگران را جبکاریها و کمهمه نارسایی
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در موضوع برجام نیز باید گفت رهبر معظم انقالب به صراحت از مثال بطور  
مخالفت خود با محصول مذاکرات سخن گفتند و از دستگاه های مسئول خواستار 

 :مراقبت دقیق و لحظه به لحظه شدند

محصول مذاکرات که در قالب برجام شکل گرفته است، دچار نقاط ابهام و »
متعدّدی است که در صورت فقدان مراقبت دقیق و  های ساختاری و مواردضعف

های بزرگی برای حال و آیندۀ کشور منتهی تواند به خسارتمی لحظه به لحظه،
 )۲۲/۷/۱۸۲۶« )شود.

اما آنچنان که روشن شد مسئولین امر در این موضوع به وظایف خود عمل نکردند؛ 
ت را حل می نمود؟ آیا اگر اما آیا ورود رهبری و مثال اعالم خروج از برجام مشکال
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چنین رفتاری اتخاذ می شد، مسئولین مربوطه و طرفدارانشان، نظام را متهم به 
نمی کردند و نقض قانون اساسی را از سوی رهبری اعالم نمی  …تمامیت خواهی و 

نیز جمع قابل توجهی از مردم به همین شیوه ی  ۲۶نمودند؟ چه که در انتخابات سال 
سیاست خارجی رأی داده و منطق پدیدآوردندگان برجام را مثبت ارزیابی راهبری در 

 .کردند

یقین باید گفت آنچه در جامعۀ داخلی بیشترین آموزندگی را در مسئلۀ برجام برای به
ای بود که از این توافق و ارتباط با دول غربی و در رأس مردم به ارمغان آورد، تجربه

خوبی های اول و دوم انقالب از آن بهای که شاید نسلهها آمریکا، ایجاد شد. تجربآن
ب سبهم بهعینه آن را تجربه نکرده بودند و آنهای بعدی بهآگاهی داشتند، اما نسل

رغم بدبینی و این توافق فراهم گردید. رهبر فرزانۀ انقالب در آغاز مذاکرات، به
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تجربه  این»کنند؛ چراکه ت میکاری آمریکا، فرمودند با مذاکره موافقاعتقاد به فریب 
 )۱۸۲۲آبان  ۱۲)بیانات مقام معظم رهبری، « ظرفیت فکری ملت ما را باال خواهد برد.

ایشان پس از گذشت چند ماه از توافق، بازهم بر این هدف خود تأکید کردند که 
ای نگاه خواهد کرد تا ببیند عنوان یک تجربه به مذاکرات هستهملت به»

ها برخالف کار خواهند کرد و حاال مشخص شده که آنعمل چه ها درآمریکایی
گویند بیایید در ها میآن …اندهای خود، همچنان به توطئه و تخریب مشغولوعده

گوید این کار سمی مهلک مسائل منطقه هم مذاکره کنیم، اما تجربۀ برجام به ما می
)بیانات مقام معظم « ا اعتماد کرد.ههای آمریکاییتوان به حرفای نمیاست و در هیچ مسئله

 )۱۸۲۵مرداد  ۱۱رهبری، 
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ها اش، باید به دورویی و ظاهرفریبی آنکاریعالوه بر نقش مخرب آمریکا و فریب
که رهبری خاطر عنوان یک تجربه نگریست. چناندر گفتار و تناقض در عمل، به

ونرم حرف چربدهند، با زبان ها در ظاهر وعده میآمریکایی»نشان کردند:
کنند، مانع از پیشرفت کارها کنند، تخریب میزنند، اما در عمل توطئه میمی
 )همان(« شوند؛ این شد آمریکا، این شد تجربه.می

هاست که در این مذاکرات به طلبی آمریکاییخواهی و فزونتجربۀ دیگر زیاده»
 فرضای که شما بهضیهکه در هر قها افزوده گردید. چناناندوختۀ تجربیات ایرانی

ر نظ)که البته محال است( از اصول خودتان، از مبانی خودتان کوتاه بیایید، صرف
بکنید، بدانید او کوتاه نخواهد آمد. اول با زبان و با لبخند و با تبسم وارد میدان 

کند و تعهد خودش را خواهد شد، بعد در عمل، کاری را که باید انجام بدهد، دبه می
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دهد. این شد یک تجربه برای ملت ایران. این تجربه را مغتنم نمیانجام  
 (۱۸۲۵تیر  ۱۲)بیانات مقام معظم رهبری،   «بشمرید.

های این کشور است؛ و تجربۀ دیگر کوتاه نیامدن و عدم تنازل در برابر خواسته
ه ای، بحث بکه شاهد بودیم پس از به سرانجام رسیدن توافقات برنامۀ هستهچنانآن

ای بسط پیدا کرد که با برنامۀ موشکی، حقوق بشر، تروریسم و مسائل منطقه
گیری صریح رهبری و اقدامات دستگاه دیپلماسی، این عدم تنازل اتفاق افتاد و موضع

 .های غرب ایجاد شدخواهیسدی در برابر زیاده

شکالت میکی از تجربیات برجام این بود که به مردم و نخبگان ایران ثابت کرد کلید 
وجو کرد، نه در ارتباط با غرب. اقتصادی و معیشتی را باید در داخل کشور جست
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نشان داد راه پیشرفت کشور و بهبود وضع زندگی مردم، توجه به داخل است، »برجام 
« تراشی برای ایران هستند.نه دشمنانی که مدام در منطقه و جهان در حال مانع

 )۱۸۲۵اد مرد ۱۱)بیانات مقام معظم رهبری، 

واسطۀ برجام برای جامعۀ ایران شکل گرفت، عبارت بود از: بنابراین تجربیاتی که به
ها، آگاهی از نقش مخرب این کشور، کاری و خدعۀ آمریکاییایمان به فریب

طلبی آمریکا و در مقابل، تجربۀ ایستادگی و کوتاه نیامدن در خواهی و فزونزیاده
نتیجه بودن مذاکره با وی مردم و نخبگان ایران و بیها از سهای آنبرابر خواسته

 .آمریکا و توجه به داخل و توسل به اقتصاد مقاومتی
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 اییاجر مسئولین خود را در یاری به و همت با این وجود ، معظم له تمام تالش 
در راستای مشکل اخیر و گرفته اند  ارکبه  با دولت و همراه کردن مردم کشور

کرونا در کشور انجام داده اند که به محورهای آن  سئلهماقداماتی پیرامون حل 
 اشاره می شود:

ان و پرستاران در مبارزه با کرونا در تاریخ پیام تشکر از زحمات پزشک .1
 8938اسفند  8

توصیه همگان به عمل به  با محورسخنرانی در مراسم روز درختکاری  .2
ها و دستورالعملهای مسئوالن و متخصصان برای پیشگیری از توصیه

 8938اسفند  89 شیوع ویروس کرونا
 ۱۸۲۸/۱۱/۱۱در تاریخ  سالمت کلی هایسیاست یهابالغ .3
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 تاکید بر ریاست رییس جمهور بر ستاد مقابله با کرونا .4
 با مسئولین هیفقیمنتسب به ول ینهادهابر همیاری و همکاری تاکید  .5

در پایان این متن را با یکی از بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دانشجویان 
طور که درواقع رهبری، یک مدیریت کالن ارزشی است. همین»دهیم: خاتمه می

های گوناگون را ها، مدیریتها و ضرورتگاهی اوقات فشارها، مضیقه اشاره کردم،
کند؛ رهبری بایستی مراقب های غیر الزم یا غیر جایز وادار میبه بعضی از انعطاف

باشد، نگذارد چنین اتفاقی بیفتد. این مسئولیتِ بسیار سنگینی است. این مسئولیت، 
دارند ها دوست میست. حاال بعضیمسئولیت اجرایی نیست؛ دخالت در کارها هم نی

ور طشود. نه، اینها بدون نظر رهبری گرفته نمیطور بگویند؛ فالن تصمیمهمین
های مشخصی دارند. در بخش های مختلف، مسئولیتنیست. مسئولین در بخش

های اقتصادی، در بخش سیاسی، در بخش دیپلماسی، نمایندگان مجلس در بخش
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های مشخصی دارند. قضائیه در بخش خودشان، مسئولیتی خودشان، مسئوالن قوه 
تواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر ها رهبری نه میی ایندر همه

های اقتصادی ممکن است است دخالت کند؛ اصالً امکان ندارد. خیلی از تصمیم
 دارد، کند؛ مسئولینیگرفته شود، رهبری قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نمی

مسئولینش باید عمل کنند. بله، آنجایی که اتخاذ یک سیاستی منتهی خواهد شد به 
کند. در تصمیم و عملِ رهبری باید کج شدن راه انقالب، رهبری مسئولیت پیدا می

ها قرار گراییبینی در خدمت آرمانعقالنیت در خدمت اصول قرار بگیرد، واقع
 (۱۸۲۱تیر  ۲۶ان کرمانشاه، )بیانات در دیدار دانسجوی« بگیرد.

 :هانوشتپی
 ۶۱۱ص  ۲۱صحیفه امام، ج  [۱]
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[۲8380000189] ht t ps://www.f arsnews.com/news/ 
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 در مبارزه با کروناتشکر رهبر انقالب از زحمات پزشکان و پرستاران 

 میبسم اهلل الرّحمن الرّح

 یتشکّر کنم از پزشکان و پرستاران و مجموعه مانهیصم خواهمیبنده م 
 در کشور به راًیکه اخ یایماریب نیبا ا یدر مواجهه و مبارزه یاندرکاران پزشکدست

همکاران  یتشکّر کنم از وزارت بهداشت و درمان و مجموعه نیوجود آمده؛ همچن
که  یو زحمت کنندیکه م ییشهامجموعه به خاطر تال نیبهداشت در ا ریوز یآقا

را  تشکّر نیکه ا نیهم یدادم برا بیامروز را فقط ترت یمن برنامه کشند؛یم
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ت . دوسیمحترم فرهنگستان علوم پزشک سیرئ یدکتر مرند یبکنم در حضور آقا 
برادران و خواهران محترم پزشک و  یخودم را به همه یتشکّر قلب نیداشتم که ا

 اریکارتان بس د؛یشاءاهلل که موفّق باشعرض بکنم. ان یاندرم یپرستار و کادرها
که -بردیرا در جامعه باال م یو پرستار یپزشک یباارزش است؛ هم ارزش جامعه

متعال قطعاً به شما اجر خواهد داد  یاست که خدا یثواب اله ن،یتر از اهم مهم -برده
هم  یلیخ نیو سنگ رجستهکار ب نیشاءاهلل اکه ان میدواریثواب خواهد داد. و ام و

. شاءاهللگرفته بشود ان منحوس روسیو نیشاءاهلل زودتر کلک انشود و ان یطوالن
 .دیتان موفّق باششاءاهلل همهان
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 یپس از کاشت نهال در آستانه روز درختکار اناتیب 

 میاهلل الرّحمن الرّح بسم

 نیو آله الطّاهر هیّنب یاهلل عل یو صلّ نیالحمدهلل ربّ العالم و

ه به ک یبا کسان یکاردرخت امیّرا به ما داد که در ا قیتوف نیکه ا میخدا را شاکر هست 
 کیو ما هم  میما هم همکار بشو کنند،یحرکتِ با برکت در سطح کشور اقدام م نیا

م و ابنده کرده یادیز یصحبتها ستیز طیمح یمسئله یدرباره. میغرس کن یدرخت
 نیا یعنیکشور،  یجار یبه مسئله خواهم راجعیاند؛ امروز مهم گفته گرانید

 که در کشور هست، چند جمله عرض بکنم. یعیشا یماریب یمسئله

م ام؛ الزتشکّر کرده مانهیمن صم ،یدرمان یهاقبالً از پزشکان و پرستاران و مجموعه 
کنم. حقّاً و انصافاً در  یسپاسگزار زانیعز نیا یمجدّداً از همه دانمیم
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 یدهندهما است و بحمداهلل نشان یهمه یشد که درس برا دهید ییهاروزها نمونه نیا
ما در کشور است.  یدرمان یهامجموعه یِنیو د یو تعهّد انسان یریپذتیّمسئول

تند؛ هس اهلللیسبیدر حال جهاد ف قتاًیحق یعوامل درمان یهیّپزشکان، پرستاران، بق
د. دار ییباال یلیاست و ارزش خ اهلللیسبیجهاد ف کنندیم نهایکه امروز ا یکار نیا

فرزندانشان و  رانشان،همس-هم تشکّر کنم  زانیعز نیا یهااز خانواده دانمیالزم م
 یروزها، شبها زانیعز نیاز ا یبعض -را یسخت نیا کنندیکه تحمّل م شانیادرهاپدر م
ع در واق یروزو مشغول کار هستند، کار شبانه زنندیبه منازل خودشان سر نم یمتوال

 متشکّرم. قاًیاز آنها هم من عم کنند،یصبر م کنند،یها تحمّل مخانواده کنند،یم

هستند، چه در منازل خودشان  مارستانهایکه چه در ب یمارانیب یبرا دانمیالزم م 
 یمتعال؛ و برا یکنم از خدا تیشان دعا کنم و طلب عافهمه یهستند، برا یبستر
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 نهیبازماندگان آنها طلب صبر و سک یدرگذشتگان طلب رحمت و مغفرت کنم و برا 
 عرض بکنم. تیو آرامش کنم و به آنها تسل

و  هاهیاست که از توص نیدرخواست ا کیدارم؛  زمانیچند درخواست از مردم عز 
در مورد  ،یریشگینکنند؛ در مورد پ یمسئول تخطّ یهامجموعه یهادستورالعمل

از  یریو جلوگ نهاینکردن ا و آلوده یزندگ طینگه داشتن دست و صورت و مح زیتم
را  نهایا دهند،یو کارشناس م خصّصمت یکه مجموعه ییدستورها نها،یشدن ا آلوده

 نیا وعیکه کمک کند به سالمت جامعه و عدم ش یزیهر چ ناًیقیعمل کرد.  دیبا
 نیا وعیکه کمک کند به ش یزیمقابل هر چ یحسنه است؛ در نقطه کی ،یماریب
متعال ما را موظّف کرده که نسبت به سالمت  یاست. خدا ئهیّس کی ،یماریب

 یِهیتوص نیبنابرا م؛یکن تیّسالمت مردم، احساس مسئول گران،یخودمان و سالمت د
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 کنند،یما مشخّص م یبرا نیرا که مسئول یمقرّرات تیاست که ما کامالً رعا نیاّول ا
 .میو عمل کن میو الزم بدان میبدان ضهیخودمان فر یبرا

به توسّالت و توجّهات به  یهیاست، توص یمهمّ یهیتوص اریکه بس یبعد یهیتوص 
به  میاست و قرآن کر یامر الزم کی نیاست؛ ا یپروردگار و درخواست کمک اله

 بوای: وَ اَنگرید یجا کی در( ۱)ؤُکُم؛لَوال دُعاٰ یبِکُم رَبّ عبَؤُایَ: قُل ما دهدیما دستور م
نَفسِکَ تَضَرُّعًا  ی: وَ اذکُر رَبَّکَ فگرید یجا کی در( ۲لَه؛) موارَبِّکُم وَ اَسلِ یاِل

در مقابل  دهندیدر قرآن هست که ما را دستور م یمتعدّد موارد و( ۸)فَة؛یوَخ
چه حوادث گوناگون  ل،یقب نیاز ا یعیچه حوادث طب کند،یفرق نم-حوادث گوناگون 

دست توسّل  -اشخاص خودمان یملّت، برا یکشور، برا یبرا دیآیم شیکه پ یگرید
نقل  ییزهایچ ی. حاال گاهمیمتعال و از خداوند متعال بخواه یبه خدا میبلند کن

[؛ بنده حاال میفالن عمل را، فالن دعا را ]بخوان دیکه مثالً فرض کن کنندیم
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 ،میمتعال حرف بزن یما با خدا نکهیا یعنیندارم. دعا  نهیزم نیدر ا یخاصّ یهیتوص 
هستم بخصوص به دل پاک و صاف  دواریهم ام یلی. بنده خمیبخواه تعالم یاز خدا

خودشان  یبا دعا توانندیواقعاً م نهایکه ا زگاریو پره یجوانها، و عناصر مؤمن و متّق
بالها  نیاز ا ست،ین یآنچنان بزرگ یبال به نظر ما بال نیبزرگ را دفع کنند. ا یبالها

. میارا مشاهده کرده یهم در کشور موارد انتر هم وجود داشته و دارد، خودمبزرگ
اطهار  یت از ائمّهبا دعا، با توسّالت و با طلب شفاعت و وساط توانندیم

( السّالم همیاطهار )عل یالسّالم( و طلب کمک از آن بزرگواران و توسّل به ائمّه همی)عل
 یهیتوص هم نیاز مشکالت را برطرف کنند؛ ا یلیمکرم اسالم خ یّو به رسول و نب

 هیکند، من توص هیمن است. حاال اگر به طور مشخّص هم آدم بخواهد توص یبعد
تُحَلُّ  مَن ایَدعا:  نیهم هست ا حیرا که در مفات هیّسجّاد یفهیهفتم صح یدعا کنمیم

است،  یخوب یلیخ یدعا دعا نی( ا۶بِهِ حَدُّ الشَّدَائِد؛) فثَأُیُمَنْ  ایَعُقَدُ الْمَکَارِهِ وَ  بِهِ
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 یااز خد بایالفاظ ز نیدعا را بخوانند و با ا نیاست، با توجّه به معنا ا یمضمونخوش
 مطلب. کیهم  نیمتعال بخواهند. ا

 و درخواست میکنیکشور تقاضا م یهادستگاه یاست که از همه نیا یبعد یو نکته 
در صف مقدّم  نهیزم نیبا وزارت بهداشت که در ا تیّکه با احساس مسئول میکنیم

 آنها بگذارند. ما البتّه از اریامکانات را در اخت یکنند و همه یقرار دارد، همکار
ها هم که آن میابا دفتر ما هستند هم خواسته مرتبطکه  ییهامسلّح و دستگاه یروهاین

حادثه فقط در  نیمردم قرار بدهند. ا اریامکاناتشان را در اخت یهمه نهیزم نیدر ا
 ایند یاز کشورها یاریحادثه در بس نیکه ا دیدیو شن دیدانیم امده؛ین شیکشور ما پ

 نند،کیم یکاراز کشورها پنهان یاریاست که در بس نیامروز هست؛ تفاوتش البتّه ا
ردند، ک یخبررسان تیّما با صفا و صداقت از روز اوّل با شفّاف نیمسئول ند؛یگوینم

هم  ییجاها کیهم بود.  یقرار دادند که خب کار خوب انیمردم را در جر
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ز ا رتریگو همه دتریشد یلیخ ییجاها کیکه در  میاطّالع دار م،یدانیامّا م ندیگوینم 
هم از خدا طلب  گرید یدر کشورها یهاگرفتار شده ی. ما برادکشور ما وجود دار

 شاءاهلل به آنها کمک بکند.که خداوند ان میخواهیو م میکنیم تیعاف

العاده فوق زیچ کیگذرا است،  یمسئله کیاست که مسئله  نیو مطلب آخر هم ا 
 یلیمسئله را خ خواهمی. البتّه من نمدیآیم شیحوادث در کشور پ نیاز ا ست؛ین

ده، آم شیاست پ یاهیّقض کیمسئله را.  میهم بزرگش نکن یلیامّا خ رمیکوچک بگ
د کشور وجو یبرا نیا -نخواهد بود یالنطو یلیشاءاهلل خکه ان یمدّت-است  یمدّت کی

به  نهیزم نیکه ما در ا یاتیّتجرب .رودیو م بنددیخواهد داشت، بعد هم رخت برم
 شیارزم کیو در واقع  کنندیها مدستگاه کنند،یکه مردم م یتیو فعّال میآوریدست م

 نیدستاورد باشد. اگر ا کی تواندیم نیا رد،یگیانجام م نهیزم نیدر ا یعموم
 دیبه نعمت، تهد شودیم لیما تبد یبال برا م،یرا داشته باش دستاوردها
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 و هایهمکار لیقب نیدر مردم هم از ا دمیبه فرصت؛ که خوشبختانه من شن شودیم لیتبد
ته و آب گذاش ریش ابان،یدکانش در خ رونیدار بکه دکان دییهست. فرض بفرما ادیمحبّتها ز

باب  من-آنجا دستشان را صابون بزنند  ندیایب لندیما اگرگذاشته که رهگذرها  ندهیشو لیوسا
 یخودش را عقب انداخته برا یفالن پرستار، عروس ایاست.  تیّاهمّ با یلیخ نهایخب ا -مثال

 اریبس هانیا کنند؛یمثالً در مجموع م یمال یکمکها هایبعض ایکار برسد؛  نیبتواند به ا نکهیا
است که  ربطیذ یهاو دستگاه یمردم یعموم شیرزما کیدر واقع  نیاست. ا یخوب یکارها

 نیه اکامل ب تیکشورمان داشته باشد و روزگار عاف یبرا یدستاورد خوب میدواریشاءاهلل امان
 اهلل و برکاتهو رحمة  کمیعل والسّالمشاءاهلل.باشد ان کیملّت نزد

 ...« کندیبه شما نم یاعتنائ چیشما نباشد، پروردگار ه یدعا اگر بگو » ؛۷۷ یهیاز آ یفرقان، بخش یسوره( ۱

 ...« دی]فرمان[ او باش میو تسل دیپروردگارتان بازگرد یبه سو»؛ ۵۶ یهیاز آ یزمر، بخش یسوره( ۲

 ...«کن  ادیپروردگارت را با تضرّع و ترس  ش،یخو دل در و» ؛۲۱۵ یهیاز آ یاعراف، بخش یسوره( ۸

 به او در هم شکسته شود. هایدشوار غیت یزیآن که ت یاو بازگردد، ا یلهیسخت تنها به وس یهایآن که گره گرفتار ی( ا۶
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