پرونده سال

ایـــران مـــا

عکس :امیر رجبی /ایران

ارزشآفرینــی منجر میشــود مخالفت میکنند
و قصــد دارنــد تــا از طریق بــه بیراهه کشــاندن
مســیرهای شفاف ،مانع تراشــی در راه پیشرفت
و ضربــه زدن بــه مقبولیــت ایران ضربــه بزنند.
دشــمنان نه با کســب و کار بلکه با سرفصلهای
پیشــرفت ما که به ارزش آفرینی منجر میشــود
مخالفت میکنند .قطعاً با وجود این شــرایط ما
باید قدردان کســانی باشیم که در کنار تحریمها
و جنــگ اقتصادی به فکر اعتالی ایران هســتند.
هویت ایرانی یک جریان زنده و پویا بوده و همه
ایرانیــان در آن ســهم دارنــد .در شــرایط جنــگ
اقتصــادی کــه هماکنــون در آن به ســر میبریم
نیازمند اتحاد و همبســتگی بیشــتر برای اعتالی
نظــام جمهــوری اســامی ایــران هســتیم .در
شــرایط کنونی نیازمند آن هســتیم تــا با تالش و
کار جهــادی در این مســیر گام برداریم تا نشــان
دهیــم نظــام جمهوری اســامی ایــران بیش از
گذشته توان مقاومت و پایداری دارد .مهمترین
هدف تحریم این است که شرایط عادی ،شفاف
و اســتاندارد را بــه جریــان فرعــی عــدم کارآیــی
انتقال دهد و از طریق این مســیر فرعی به ایران
ضربــه بزننــد .بنابرایــن مراقبت و اقــدام جامع
باید این باشــد که در این مسیر فرعی اشتباهات
گذشــته تکــرار نشــود و تــاش کنیــم تــا قــدرت
فرمــان و حرکــت را در جامعــه ایجــاد کنیــم .ما
توانســتهایم وابســتگی کشــور به خارج را کاهش
دهیــم و به تمام مزاحمتهــا و تحریمهایی که
علیه ایران اعمال کردند پاسخ دهیم.
ëëآینــده ایــران را بــا وجــود تمــام مشــکالتی که
عنوان کردید چگونه پیشبینی میکنید؟
پیشاپیش ســال نو را تبریک میگویم .سالی
خوب با صحت ســامتی نشــاط و شادابی برای
ایرانیــان آرزو میکنــم .ســال آینده و ســالهای
پیــش رو بــرای ایرانیان ســالیان روشــن اســت.
همزمــان بــا فرا رســیدن نــوروز بــا افتخــار باید
به مــردم عزیــز ایــران اعالم
کنــم راهآهــن رشــت یکــی از
پروژههــای خــوب ،مانــدگار
و مؤثر در کشــور افتتاح شــد.
مهمترین هدف
ایــن پروژه هم در مســیریابی
تحریم این است که
و هــم طراحــی مســیر ریــل
شرایط عادی ،شفاف
و نقاطــی کــه از آن عبــور
میکند کاری متفاوت است و
و استاندارد را به
چشــماندازهای زیبایی دارد
جریان فرعی عدم
کــه در کنار پلها و تونلهایی
کارآیی انتقال دهد
کــه در طــول مســیر طراحــی
و از طریق این مسیر
شــده ،در مجمــوع کاری
فرعی به ایران ضربه
منحصر به فــرد و متفاوت را
بزنند
شکل داده اســت .از ایرانیان
دعوت میکنم سفر به رشت
با قطار را در برنامه خود قرار
دهند تا به ایران و سازندگان
ایرانــی افتخــار کننــد .پلها و
تونلهایی که طراحی و احداث شــده نسبت به
کارهای گذشته منحصر به فرد و متفاوت است.
طراحــی و مهندســی پــروژه خط آهــن قزوین-
رشــت را مهندســان ،شــرکتها و پیمانــکاران
ایرانی اجرا کردهاند.

گفت و گو با وزیر راه و شهرسازی:

صلح طلبی ایرانیان
رمز ماندگاری ایران
سهیال یادگاری
خبرنگار

«ســال آینده ســالی روشــن برای ایران و ایرانیان اســت» .محمد اســامی ،وزیر راه و شهرسازی
سال آینده را اینگونه پیشبینی کرد .او معتقد است چون ایرانیان صلح طلب و طالب آرامش
هســتند از گزندها در امان ماندهاند و تاریخ پرفراز و نشــیب ایران نشان داده نقشه دشمنان برای
توگوی نوروزی «ایران»
آتش افروزی در این مرز و بوم هیچ گاه به نتیجه نمیرســد .در ادامه گف 
با وزیر راه و شهرسازی را بخوانید.
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ëëچــه ویژگــی باعــث شــده ایــران در ســالیان
متمادی با پشت سر گذاشــتن مشکالت فراوان،
هویت ملی خود را حفظ کند؟
ایرانیــان مردم بــا فرهنگ و تمدنی هســتند
زندگــی در ایــران در کنــار خانــواده معنــا دارد
ایرانیان برای خانواده ارزش قائل هستند .وقتی
خانواده دارید جامعه در کشــور شکل میگیرد.
ارزشــی که بــرای خانــواده و جامعــه میگذارید
اجتماع را بر اساس مفاهیم فرهنگی و معنوی
شــکل میدهد .ایرانیان به همین دلیل همیشه
زندگی مســالمت آمیزی بــا هموطنان خود و با
همســایگان و کشــورهای دیگــر دارنــد .ایرانیان
هیچ وقت در چند سده گذشته به هیچ کشوری
حملــه نکردهانــد ،ایرانیــان آتــش جنــگ را
بــر نمیافروزنــد و به خاک هیچ کشــوری طمع
ندارنــد .ایــن آثار و نشــانههایی اســت که صلح
دوســتی ایرانیــان را بــه جهان نشــان میدهد و
ایرانیــان همیشــه زندگی بــا صلــح و آرامش را
ترجیــح میدهنــد .دشــمنان این صلــح طلبی
ایرانیــان را نمیتواننــد ببیننــد و همــواره بر این
بودهانــد که آرامــش ایرانیان را بر هــم بزنند که
تاکنون موفق نبودهاند.

ëëتداوم تعالی ایران در گرو چیست؟
بایــد مراقــب باشــیم تــا از کوچکتریــن
فرصتهــا بــرای رشــد و تعالی اســتفاده کنیم.
چــرا کــه درجــا زدن باعــث رکود و رخوت شــده
و ایــن پویایــی و خالقیــت اســت کــه منجــر بــه
رشــد ،تعالــی و بالندگــی میشــود .بدون شــک
بــرای رســیدن بــه تعالــی بایــد محیــط را برای
نقشآفرینی نیروهای انســانی فراهم کنیم تا با
اســتفاده از خالقیت و شــکوفایی خود متناسب
با برنامهریزیهای کشور این مسیر را طی کنند.
همه ما باید روزانه از خود ســؤال کنیم که تا چه
اندازه در راستای تحقق اهداف خود و کشورمان
نقشــی مثبــت ایفــا کردهایــم .در دهــه پنجــم
انقــاب هســتیم؛ از ایــنرو در شــرایط خاصــی
هســتیم که دولت و مردم باید بــا نقشآفرینی
مناسب این مســیر را به سرآمدی برسانند .چرا
که دشمن میخواهد هرچه سریعتر شکست ما
را جشــن بگیرد و ما باید مقتدرانه از این بحران
عبور کنیم.
ëëموانــع پیــش رو بــرای تحقق آرمانهــای ملی
کدام است؟
دشــمنان با سرفصلهای پیشــرفت ما که به

