به نام خدا
خطبه های نماز جمعه1398/08/03 :
خطیب نماز جمعه :حجه اإلسالم و المسلمین ابوترابی فرد
خطبه اول :
بِسِ ْ ِ اللِ ْهِ ال ْرِحِمنِ ال ْرِحی ِ الرَم ْدلعِ ََِی العْْالَمِین بَْْاَِ ِ الالَالقِ َِْ ََجمَعِْْینَ بَاعِ ْ ِ ابنبِیَْْا ِ وَ
السْلَامل عَلَْی الَعَبْدِ الملوَیِْد وَ
الصْلِاُل وَ ل
َشِِْدَ الَِّجْوَی ثلْ ِ ل
الملرسَلینَ الِذِی بَعدَ فَالیلْری وَ ََْرلَِ ف َ
ص ْلَی اعل عَلَی ْهِ وَ عَلْْی ََه ْ ِ بَیتْْه الطِیبْْینَ الطلْْاهرینِ
الساس ْ ِ ملرَمِْْد َ
ِ
الَرِسْْولِ الملس ْدِد اَبِْْی
المَعصلومینَ الملکَرِمین الوصیکل عِبادَ اع وَ نَفسِی بِتَسوَی اع
شما برادران و خواهران گرانقدر و خویشتن و ملّت عزیز را به آراستگی تقوا توصیه میکنم.
در روزهااایی کااه بااا ناااو و یاااد و راو روشاان و نااورانی و خ ااا
است ،به یکی از مهم ترین و بر

بر

ااتهی اخالقاای ایااامعر اعماام همااراو

اته تارین لاوو هاای تقاوا کاه ایاامعر اعمام نمااد جااخر و بر

اتهی آن

ه تند اشارو کنم؛
این ویژگی که بارادر ار منادو ناا مس ات ا حضار آقاای اختاری نیاز باه شای اتگی باه او ارداختناد،
ویژگی و ایگاو و خ ی هی "ن ح" در سیرو ی مدیریتی ایامعر اسالو است.
ساوله
قال رسول اهلل" :مَن لَا یَهاتَمُّ باأمر المس المینَ جَلَایسَ مانهسم؛ وَ مَان لَام یس اعح وَ یسماس نَاصاحًا للّاه وَ لرَ س
وَ لکتَابه وَ لإمَامه وَ لعَامَّه المس لمینَ جَلَیسَ منهسم"
ن اایحت ،انتقاااد متقاب ا  ،از ویژگاای هااای بر

ااتهی ان ااان هااای تربیاات یاجتااه در مدرسااهی دیاان اساات.

واژوی ن اایحت از مااادوی ن ااح بااه معنااای خااال  ،باای د ا و دااد بااودن .هاار کااس درباااروی دیگااران
خال  ،بی د و دد باشد ومناجع جرد ،م الح امعه را مد نمر قرار دهد ،اه ن یحت است.
رادب اصفهانی می نوی اد :ن ایحت اباراز عما یاا گفتاه ای اسات کاه صاالو ن ایحت شاوندو در آن باشاد.
ابن جارس درباروی ایان واژو آوردو اسات ،باه خیااص ناصاح مایگویناد ،خیااص در ادبیاا عار ناصاح اسات
زیرا دو طرف اارچاه را باا هام مایدوزد و گارو مایزناد لا ا در مقااو ن اح باه دو رکان کلیادی بایاد تو اه
داشاات یاار خیرخااواهی؛ انسْْان ناصْْن انسْْان مَّتسْْد بایْْد بْْا َلبْْی لبریْْم از مرب ْ
خیرخواهی باشد نه دَ مسام مچ گیْری دَ مسْام اَاقْهی َاه و هْدای

دَ مسْْام

باشْد و رکان دوو تو اه باه

این ات اال و ایوناد اسات ،تحکایم ایونادهای امعاه ،ایونادهای ا تمااعی ،ایونادهای قلعای .اگْر دیدیْد
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جامعه دَ این حوزه دَ معرض آسیب اسْ

بدانیْد انسْان هْای آَاسْته بْه ایمْان بْه َسْال

خود به عَّوان ناصن توجه نکردهانْد لا ا امیرالمانمنین علای یعلیاه ال االوز باه زیعاا ی باه ایان دو رکان
اشارو میکند میجرماید" :اَلنُّ احس ثَمَارَوس اَلمَحَعَّاه" اگار ان اان اها محعات باود ،ان اان هاا را دوسات داشات،
ددددااهی هاادایت و رسااتگاری امعااه و ماادیران را داشاات ،منتقااد و ناصااح ماایشااود" .ثَمَارَوس المَحَعَّاه" بعااد
میجرماید ":اَلنَّ یحَهس تسثمرس اَلوَدَّ" این نسد ایْن نصْیر

ْه از َلْب لبریْم از مربْ

برآمْده اسْ

دوستی خلَ می َّد نه شکاف وحدت می آفریَّد نه اختالف.
ما نیازمناد باه ایان نقاد و ن اح در امعاه ه اتیم .ن احیت زماماداران ،مادیران ،م ا ولین مانمن ،دل اوز
برای مردو و ن ایحت آحااد امعاه ،امعاهی علمای و دانشاگاهی ،اها نمار ،اها جکار ،بارای زماماداران .
این م یر راو ایاامعراعمم و م ایر ساعاد

امعاه اسات .ن احیت باه معناای خیرخاواهی و انتقااد از نشاانه

هااای یاار امعااهی سااالم و ماادیریت صااحیح اساات ل ا ا در کااالو نااورانی ایااامعراعمم ماایجرمایااد" :ال ادِّینس
النَّ یحَهس" این روایت را مث روایت قعلای مااامع روا ای شایعه و اها سانّت نقا کاردواناد .صاحیح م الم،
ساانن ،وسااا

الشاایعه ،بحااار ا نااوار کااه ایااامعر اکاارو جرمااود" :ال ادِّینس النَّ ایحَهس ،ال ادِّینس النَّ ایحَهس ،ال ادِّینس

النَّ ایحَهس" حقیقاات دیاان در ن اایحت ن ااعت بااه یکاادیگر معنااا و تالاای ایاادا ماای کنااد سااه بااار تکاارار
میکنند.
ساوله وَ لکتَاباه وَ لأ مَّاه المس المینَ وَ للمس المینَ عَامَّاهً" اسااس دیان
"رَأسس الدِّین النّ ایحَهس للّاه وَ لدیناه وَ لرَ س
باار ایاان خ ی ااهی عااالی ان ااانی و اخالقاای نهفتااه اساات .امْْر بْْه معْْروف و نِْْی از مَّکْْر از مسْْام
نصری

الِام مْیگیْرد .وجْود مبْاَا اباعبْداع الرسْین هعلیْه السْالمن صْون ناصْن املْ

هستَّد نمیتوانَّد دَ برابر انرراف جامعه بْی تفْاوت باشَّْد .ن ْام اسْالمی نمْیتوانْد دَ برابْر
امل

اسالم ملل

ایران بی تفاوت باشد .خیرخْواهی از شاخصْه هْای لیْدی یْا انسْان و یْا

ن ام اسالمی اس .
دهخدا ذی کلمهی ن یحت ماینوی اد باه درساتی گفتاه اناد کاه یمسلار بای ن ایحت نتاوان نگااو داشاتز
مسلر را بدون ن یحت نمیتاوان نگااو داشات لا ا بایاد زماماداران ،مادیران و حاکماان باه ایان اصا کلیادی
تو ه ویژوای بنمایند.
ایامعر اکرو در حج الوداع در م اد خیا مایجرمایناد :ساه خ الت از قلاب هایا ان اانی نعایاد جاار باشاد
هر ان انی باید به این خ ا
 -1خال

سه گانه آراسته باشد:

کردن عم برای خدا
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 -2ن یحت ایشوایان م لمان
 -3همراو بودن با ماعت م لمانان.
این ها وحد آجرین است و سرمایهی نماو اسالمی ،وحد و ان ااو ملّی و اسالمی است.
راب ه ی زمامداران و مردو بایاد بار اسااس ن ایحت و انتقااد متقابا اساتوار شاود .ماردو از سار خیرخاواهی
زمامااداران را ن ایحت کننااد و معایااب و محاساان آن هااا را گوشاازد بکننااد و زمامااداران خااود را م ااون از
خ ا نیابند و ا یرای ن ایحت و انتقااد باشاند .اان باه قرباان تاو امیرمنمناان علای بان ابای طالاب جرماود:
" خَیرَ جی قَاوو لَی ساوا بناصاحین وَ

یسحعُّاونَ الناصاحین" جامعْه مردمْی ْه ناصْن نیسْتَّد اهْ

نسْْد عالمانْْه و مَّصْْفانه نیسْْتَّد و نصْْری

ََّّْْدگان و مَّتسْْدان َا دوسْ

نمْْیداَنْْد ایْْن

جامعه َاه به سعادت نمیبرد .الوصیکل عِبادَاع وَنَفسی بِتَسوَی اع
" بِسِ ِ اللِهِ الرِحِمنِ الرِحی ِ
َل هلوَاعل ََحَدٌ*اعل الصِمَدل*لَ یَلِد وَلَ یلولَد*وَلَ یَکلن لَهل لفوًا ََحَدٌ"
خطبه دولم :
بِسِ ْ ِ اللِ ْهِ ال ْرِحِمنِ ال ْرِحی ِ الرَم ْدلعِ ََِی العْْالَمِین بَْْاَِ ِ الالَالقِ َِْ َجمَعْْینَ بَاعِ ْ ِ ابنبیْْا ِ وَ
صْلَی
الساسْ ِ ملرَمِْد َ
ِ
الملرسَلینَ ث الصللِاُل وَ السللَامل عَلَْی الَعَبْدِ الملوَیِْد وَ الَرِسْولِ الملسْدِد اَبِْی
صْ ی عَلْی ملرَمِْدم َمْا حَمَْ َ
َعصْومینَ اللِِلْ ِ َ
اعل عَلَیهِ وَعَلی ََه ِ بَیتْه الطِیبْینَ الطلْاهرینِ الم ل
صْ ی عَلْی
الصْدیسَِِ فاِِمَْهَ المِ ِیِْهِ وَ َ
صْ ی عَلْی ی
وَحیَاَ وَ صَ ی عَلی عَلِْیی َخْی نبییْا اللِِلْ ِ َ
سَییدَین الِرَسَنِ وَ الرلسَین اللِِل ِ صَ ی عَلی اقمه الملسْلمین عَلِْیی بْنِ الرلسْینِ وَ ملرَمِْدِ بِْنِ عَلِْیی
وَ جَعِفَرِ بِنِ ملرَمِد وَ مولسی بِنِ جَعِفَْر وَ عَلِْیی بْنِ مولسْی وَ ملرَمِْدِ بِْنِ عَلِْیی وَ عَلِْیی بِْنِ ملرَمِْد وَ
َسْنِ العَسْکَری اللِِلْ ِ
حَسَنِ بنِ عَلِیی اللِِلْ ِ صْ ی عَلْی وَلییْاَ وَ ابْنِ َلولِیاقِْاَ الِرلجِْهِ بِْنِ الِر َ
اجعَلَِّا مِن خَیرِ َنصَاَِهِ وَ َعوَانِهِ وَ الذِابیینَ عََّهل الوصیکل عِبادَاع وَنَفسی بِتَسوَی اع
یاد فسیه مصْلن ناصْن دلسْوز سیاسْتمداَ صْادو و اسْتواَ و بصْیر بْازوی َدَتمَّْد َهبْر
مع ل و عالیَدَ انسالِ اسْالمی سْکان داَ هوشْمَّد مجلْر خبرگْان َهبْری ح ْرت آیْ
اع مِدوی َّی هَْدل
بر

اع نفْر المل یْهن َا گرامْی مْیداَیْ  .امیادوارو خادای بازری ایان جقیاه

ته را با ایشاوایان مع اوو دیان محشاور دارد .بارای جرزناد برومناد امااو ،جقیاه ب ایر و زاهاد و شاااع،
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امیااد اماااو بزرگااوار حضاار آیاات اهلل حاااخ آقااا م ا فی خمیناای یأعلاای اهلل مقامااهز از خاادای متعااال علااو
در ا م لت دارو.
دَ این خطبه اولالً از ملل
مدیری

عْراو و دولتمْردان برآمْدهی از اَادهی مللْ

عْراو دَ ایْن شْوَ دَ

شایستهی مراس انسْان سْاز و اَتْداَ آفْرین و الِْام بالْی اَبعْین حسْیَّی تشْکر

داَی  .امیدواَم این حر

انسالبی الِْی سیاسْی عبْادی َاه َا بْرای وحْدت املْ

اسْالم دَ

مسیر ترسَ اهداف عاشوَا دَ سراسر دنیای اسالم همواَ بَّماید.
در آداز خ عه باا تو اه باه آ این آدااز رسامی ساال تح ایلی در دانشاگاو تهاران و در ایان نق اه باه چناد
نکته اشارو میکنم؛
ال  -به نمر حقیر بایاد صادای دانشاگاهیان باه ویاژو دانشااویان شانیدو شاود و ا اازو دهایم تشاکّ هاای
دانشاااو ی منق ااه نمااار خااود را در مااورد م ااا

کشااور در حضااور روسااای محتاارو قااوا م اارو بنماینااد.

این درسی است که از آداز انقال از سکان دار هوشمند انقال اسالمی آموختهایم.
 همااان طااور کااه سیاساات هااا و ت اامیم هااای اخیاار باناار مرکاازی در حااوزوی بااازار ارز مااورد حمایااتقاطعهی امعاهی علمای و دانشاگاهی اسات بعضای از سیاسات هاا و ت امیما اقت اادی دولات ماورد نقاد
دی امعهی دانشگاهی و علمی است و ایان نقاد باه معناای نقاد دانشاگاو نی ات بایاد باه ایان نقاد تو اه
داشت و ن یحت برآمدو از عقالنیت و علم را به عنوان نقشه راهی مورد تو ه قرار داد.
خ -این سالن ه "عده ای دَ تعام سازنده با دنیا و عْدهای بْر تسابْ مسْتمر بْر جِْان تأ یْد
داَند" َرین انصاف نیس .
ایناانب یار چهارو عاالم ،متعهاد و سیاساتمدار را نمایشناسام کاه معتقاد باه تقابا م اتمر باا هاان در
مقاب با نگاو تعام سازندو باا دنیاا باشاد .چگوناه در نهااد علام و دانشاگاو ایان ساخن قابا طارو اسات در
چشم اناداز  20سااله مهاوری اساالمی کاه از باا ترین عقعاه علمای وکارشناسای برخاوردار اسات و حادود
 14سال قع رهعار انقاال اباال نماودواناد تاا نقشاه راو ملّات و دولات باشاد ،در حاوزو سیاسات خاار ی و
تقویت روابط خار ی آمادو اسات کاه گ اترک همکااری هاای دو انعاه من قاه ای و باین المللای ،اداماهی
ارهیااز از تشاانج در روابااط بااا کشااورها .کااداو سیاسااتمدار ،کااداو ریااانی مقابا ایاان تفکاار اعتقاااد دارد بااه
تقاب م تمر با هان راهعرد ادامهی ارهیز از تشنج در روابط با کشورهاست.
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 -3تقویت روابط سازندو با کشورهای دیر متخاصم.
 -4تو ه کنید بهرو گیری از رواباط بارای اجازاید تاوان ملّای ایان راهعارد ماسات .مقابلاه باا اجازون خاواهی
و اقداو متااوزانه در روابط خاار ی ،بایاد مقابا او ای اتاد .تاالک بارای رهاایی من قاه از حضاور بیگانگاان،
از حضور آمریکا کاه مو اب ارتقاام امنیات و اقتادار ملّات ایاران و امّات اساالو اسات .مقابلاه باا تار ق عای
شدن هان ل ا با صراحت میتوان گفاتَ":اهبرد جمِْوَی اسْالمی ایْران ْه مْوَد حمایْ
ملل

آحْاد

تعام سْازنده بْا جامعْهی جِْانی اسْ " ایان اساتراتژی آمریکاا

و جریان های سیاسی اس

و رژیم صهیونی تی اسات کاه از آدااز حرکات انقالبای ملّات ایاران و شاک گیاری نمااو اساالمی باه نا
اجروزی و تقابا م اتمر باا مهاوری اساالمی ایاران ارداختاه اسات .ایان راهعارد آمریکاسات کاه اماروز باه
راهعارد ر ایس مهااور آمریکاا در برابار امعااهی هاانی تعادی شاادو اسات .تسابْ مسْتمر بْْا جِْْان
َاهبرد آمریکاس  .ملل

عمیم ما جریان های سیاسْی از هْر گْروه و جَّْاز از ایْن فکْر هْا یمه

هسْْتَّد و املْْا امْْروز عام ْ بازداَنْْدهی آمریکْْا ْْه جَّْْز افْْروز دیْْروز ب ْود از تعْْرض ب ْه
جغرافیای ایران اسالمی َدَت دفاعی هْر افتالْاَ جبِْهی مستْدَ مساومْ
انسجام مللی ملل

ایران اسْ

اسْالمی وحْدت و

ْه از اندیشْهی سیاسْی الِْی امْام بمَگْواَ و مَّطَْ عسالنْی و

علمی و وحیانی َهبر مع ل انسالِ اسالمی الِام گرفته اس .
به گمان حسیر آمریکْا و َییْ صِیونیسْتی و شْوَهای همسْو بْا آن هْا فسْک یْا زبْان َا
میفِمَّد و آن زبانِ َدَت اس .
کشااورهایی کااه ماایخواهنااد از مناااجع ملّاای خااود در براباار ایاان زیااادو خواهااان دجاااع کننااد بایااد بااه قاادر
سیاسی ،علمی ،دجاعی ،اقت ادی آراسته گردند و با زبان برآمدو از اقتدار حاجظ مناجع خوید باشند.
ملّاات ایااران بااا زبااان من ااق ،اقتاادار برآماادو از ایمااان و متکّاای باار توانااایی هااای علماای ،سیاساای ،دجاااعی بااا
قاادر هااای هااان گفتگااو ماایکنااد .اگاار ماایخااواهیم از فرجیاات دانشااگاو اسااتفادو کناایم و آنااان را باارای
ااسخ به م ا

کلیدی و سوا

اساسی جراخوان بنما یم گمان میکنم این سوا

 -1چگونه میتاوان باا کمتارین اساتقرا

قاب طرو است:

از نمااو باانکی و بانار مرکازی دوران تحاریم را باه جرصاتی

برای شکوجایی اقت اد ملّی تعدی کرد
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 -2چگونااه ماایتااوان بااا یاار برنامااهی میااان مااد رشااد نقاادینگی سرساااو آور را کااه کلیاادی تاارین
م لهی اقت اد ملّی است مهار نمود
 -3چگونه میتوان از ایان حاام بازری نقادینگی باا کمتارین هزیناه بارای خلاق ثارو  ،رشاد تولیاد و
اشتغال و رشد اقت ادی بهرو گرجت
این ها باید ساوا

کلیادی دولات محتارو و جاراهم آوردن زمیناب مناساب بارای اساتماع ااساخ هاا و تو اه

به آن باشد امّاا باا تو اه باه آن کاه در آساتانهی تادوین یحاهی بود اهی ساال  99مایباشایم و یحاهی
بود ه ،آ ینهی چگوناه ادارو نماودن کشاور اسات .در حوصالهی وقات باه ایشانهاداتی بارای سیاساتگا اری
صحیح و راهکارهای ا را ی میاردازو؛
با عنایت به تأکیاد رهعار معمّام انقاال اساالمی بار اصاالو سااختاری بود اه ،باا تأکیاد بار ق اع واب اتگی
بود ااه بااا نفاات و ارادوی سااازمان برنامااه و بود ااه باارای عملیاااتی نمااودن ایاان مهاام کااه گااامی ارزشاامند و
تح ین برانگیز است .باه نمار مایرساد شای اته اسات بارای جاراهم آوردن زمیناهی ق عای ق اع واب اتگی
نفاات و بود ااه تمااامی درآماادهای حاص ا از جااروک نفاات بااه صااندو توسااعهی ملّاای واریااز گااردد .تماااو
درآمدها را به صندو توسعهی ملّی واریز کنید.
ک ری واقعی بود ه را باا تحلیا دقیاق هزیناه هاای واقعای کشاور تعیاین بنما یاد .باا تعیاین هزیناه هاای
واقعاای کشااور ،درآمااد هااای واقعاای و اایاادار دیاار نفتاای را رصااد کنیااد ،آن گاااو ک ااری بود ااه باارای ادارو
کشور روشن میگردد .برای تأمین سری بودجْه مجلْر مرتْرم بْه دولْ
َا بدهد هر مسداَ از اوَاو ه دَ بازاَ به فرو

َف

اجْازهی فْرو

اوَاو

بْرای تْأمین سْری بودجْه بْه ْاَ بسْته

شود .اوَاو بْاَی مانْده َا صَّْدوو توسْعه مللْی خریْداَی َّْد و مَّْابب آن َا بْدون سْود دَ
اختیاَ دولْ

َْراَ بدهْد .ایان اقاداو مو اب مایشاود؛ اوّ ً ک اری واقعای بود اه را تشاخی

دهایم،

بود هی ما تراز نی ت با جروک سارمایه بود اه را تاراز مایکنایم .ک اری واقعای بود اه بایاد شافاف شاود.
ثانیاً دولات ،نماینادگان محتارو باا شافاجیت باه میازان تعهاداتی کاه باه صاندو توساعه ملّای دارناد وقاوف
ایدا میکنند ل ا اوّ ً در مدیریت هزینه ها ،ثانیاً برای دستیابی به درآمدهای اایدار قدو بر میدارند.
ایشنهاد دوو -درآمادزایی اایادار باا تو اه باه ارور و اهمیات ق اع راب اهی نفات و هزیناه هاای بخاد
عمومی کشاور ،اقاداو بارای اجازاید درآمادهای مالیااتی ارورتی ا تناا نااا یر اسات العتاه اکیاداً یاادآور
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میشوو منمور مالیا هایی است کاه بایاد صااحعان ثارو و درآماد انعاوو ارداخات کنناد ،بایاد مراقاب باود
حوزوی مهم تولید ،اشتغال آسیب نعیند و ک عه های زم قربانی نشوند.
برای رسیدن به این مهم اقداما زیر روری است:
 -1لااوگیری از جاارار مالیاااتی :از طریااق ا رایاای کااردن مااادوی  169مکاارر ،دادوی سااازمان امااور
مالیاااتی از طریااق همکاااری و هماااهنگی قااوا ،قااوو قضاااییه ،نیااروی انتمااامی ،باناار مرکاازی و نماااو
بااانکی کشااور بایااد یکوارچااه و کام ا بشااود .ایاان اطالعااا زمینااه را باارای بررساای تااراکند هااای
بانکی ،برای دریاجت مالیا از صاحعان ثرو هموار میکند.
 -2اصالو اایه و نرخ ها و اجزاید اوشد مالیاتی
 -3کاهد معاجیت هاای مالیااتی مانناد؛ حا ف معاجیات بار در آماد حاصا  ،بار درآماد حاصا

جاروک

نفت خاو یر بحا اسات ،درآماد حاصا از آن بحا دوو اسات .حا ف معاجیات بار درآماد حاصا
از صادرا مواد خااو یاا باا ارزک اجازودو ااایین .حا ف معاجیات بار درآماد حاصا از جعالیات هاای
هنری و جرهنگی که ماهیت تااری دارند.
ایشاانهاد دیگاار تو ااه بااه یارانااهی بود ااه ای و جاارا بود ااهای انهااان در سااال  1398اساات تو اه کنیااد
باارادران ،خااواهران گرانقاادر حاادود یاار هاازار و سی ااد هاازار میلیااارد تومااان یعناای عااددی تقریع ااً معااادل
بود هی ک کشور 1300هزار میلیاارد توماان اماروز یاراناه هاای انهاان کشاور اسات .یاراناهی انارژی و دیار
اناارژی ،حااا نااامد را در اص ا الحا علماای و دانشااگاهی ممکاان اساات یارانااه نگ ارنااد ،مااا در ناااو بحثاای
نااداریم .بح ا ایاان اساات کااه ایاان عاادد باازری در اقت اااد کشااور هااای هم ااایهی شاارقی مااا و در اقت اااد
کشور هم ایهی دربی ما و ود ندارد ،در اقت اد ایران این عدد بزری و ود دارد.
بایااد بایااد نماااو ماادیریتی و علماای و دانشااگاهی کشااور باارای اسااتفادو از ایاان فرجیاات باازری و جرصاات
باایباادی باارای رجااع جقاار ،باای عاادالتی ،حمایاات من قاای و درساات از اقشااار ااعی و متوسااط و تحریاار
اقت اااد و حمایاات عالمانااه از تولیااد اسااتفادو بنمایااد ،بایااد بااا ا ماااع نخعگااان علماای و سیاساای آقایااان،
خانمها بدون ا ماع نمیشود م ا

اساسای کشاور را حا کارد .جوانْان عمیْم جریْان هْای سیاسْی

با دعوا و نماع مساق اصلی شْوَ بْر زمْین مْیمانْد .هْر جریْانی بْه َْدَت برسْد تفْاوتی
نمی َّد ببیَّید تاَیخ  4دهه گذشته َا؛ ایْن َشْد نسْدیَّکی ْه دَ ایْن دولْ
دو تریلیون میلیاَد تومان شده اس

دَ دولْ

مرتْرم نمدیْا

هْای گذشْته هْ بْا همْین شْتاِ َشْد ْرده
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اس ْ  .ایاان عااددهای درشاات در اقت اااد ورود ایاادا کااردو امّ اا منتهاای بااه رشااد و شااکوجایی اقت اااد مااالی
نشدو است ،نتوان اته اسات جقار را از امعاه ریشاه کان بنمایاد .بایاد باا ا مااع نخعگاان علمای و سیاسای،
دولت محترو هنر شما خلق این ا ماع است و حقیار باا تاااربی کاه دارو عار

مایکانم ق عااً ایان ا مااع

را اگر نگاو ،نگاو ن یحت و خیرخواهی باشد میتوان خلق کرد.
باید باید باا ا مااع نخعگاان علمای و سیاسای مادیران و م ا ولین کشاور را بارای یار تحاول بازری آماادو
ساخت .دوَان َوزمرگی ندان

اَی فرص

سْوزی بْه هایْان َسْیده اسْ  .نیازمَّْد بْه اَادهی
عمْومی و وحْدت مللْی بْرای ترْول هسْتی .

مبتَّی بر عل و عمم برآمده از ایمْان و مشْاَ
نیازمند اقداو عا

علمای و من قای مایباشایم .ماا اگار مایخاواهیم در م ایر ااساخ باه نیازهاای اساسای

مردو قدو برداریم باید ایان حاوزو هاا را ماورد تو ّاه ادی قارار بادهیم .باه  2راهکاار ا رایای گا را اشاارو
میکنم:
یرز ارداخات باه ذی نفاع نهاایی یار اصا الحی اسات اماروز ارادوی دولات هام معنای بار اناااو ایان
مهم است .هرداخ

به ذی نفب نِایی به دول

ایْن اجْازه َا مْیدهْد ْه همیَّْه هْای واَعْی

شوَ َا َصد َّد متوجه بشود ه همیَّه هْای واَعْی شْوَ دَ صْه انْدازهای اسْ  .اماروز
مردو عزیز ،وانان ،خانم ها ،آقایان ،دولت از هزینه های واقعی کشور اطالع شفاف و دقیق ندارد.
در حااال حا اار دولاات اعتعااارا دسااتگاو هااا را بااه صااور ساار مع بااه آن هااا تخ اای

دادو و

دسااتگاوهااا در مااورد نحااووی ارداخاات بااه ذی نفااع نهااایی ت اامیم ماایگیرنااد .ر ایس دسااتگاو ت اامیم
میگیرد ناه دولات بایاد دولات از نحاووی دقیاق و شافاف هزیناه هاای خاود اطاالع داشاته باشاد .بْه
دلی نبود شفافی

دَ مصاَف دولْ

ابْماَ ْاَ آمْد بْرای ن ْاَت مالیْاتی و بْرای ن ْاَت

مالی و عملیاتی حین اجْرای بودجْه دَ اختیْاَ دولْ

نیسْ

و امکْان مْدیری

همیَّْه هْا

وجود نداَد مو اب انحاراف بود اه از اهاداف م او طعاق صاالو دیاد دساتگاو ا رایای و نرسایدن
بود ه به ذی نفع نهایی تعری شدوی در قانون میگردد.
َاهکاَ اجرایی این اس
داَی

ْه دَ گْام اولل دَ اسْرع وَْ

هرداخْ

هْا صْرفاً توسْک خمانْه

ل و مستسیماً به ذی نفب نِْایی انجْام بشْود .ارداخات هاا از مناابع عماومی قادو اوّل ،هار

قرانی که از منابع عمومی ارداخت میشود باید از خزانه داری ک ارداخت بشود.
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گام دوم؛ اعتباَات اختصاصی دستکاه هْای اجرایْی مشْمول ایْن فرآیَّْد گردیْده و خمانْه
داَی

ل شوَ بر مبَّای دَخواسْ

ایشْان از دَآمْدهای اختصاصْی ایْن دسْتکاه سْر و

به حساِ ذی نفْب نِْایی واَیْم ََّّْد تاا بادانیم چاه خعار اسات در کشاور ماردو عزیاز باا ایان
مشکال اقت ادی مدیران ارشد کشور اطالع درست از نحووی هزینه منابع ندارند.
گااو ساوو کاه شااید منشاأ تحاولی بازری بشااود آن اسات کاه ایان جرآیناد بارای مناابع شارکت هااای
دولتی نیز ا را بشود.
اروردگارا ما را در راهی که مورد ر اای توسات هادایت بفرماا .م ا ولین کشاور را باا علام و ایماان و عازو و
ب یر  ،موجاق باه اداروی شای اتهی کشاور بنماا و ماا را باا تو اه باه فرجیات هاای جراوانای کاه داریام در
کوتاااو تاارین زمااان در ایگاااو علماای ،جرهنگاای ،سیاساای و اقت ااادی و ا تماااعی کااه نماااو اسااالمی
شای تهی آن است قرا دو.
" بِسِ ِ اللِهِ الرِحِمنِ الرِحی ِ
َل هلوَاعل ََحَدٌ*اعل الصِمَدل*لَ یَلِد وَلَ یلولَد*وَلَ یَکلن لَهل لفوًا ََحَدٌ"
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