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الرّحیمالرّحمناهللبسم

االطهریناالطیبینآلهعلیومحمّدالقاسمابینبیّناوسیّدناعلیالسّالموالصّالةوالعالمینربّهللالحمد

.االرضینفیاهللبقیةسیّماالمعصومینالمهدیینالهداةالمنتجبین

المطهّرةالطّاهرةالطّهرةولیّکزوجةورسولکبنتفاطمةعلیصلّاللّهمّمحمّدبنتفاطمةعلیصلّاللّهمّ

.اجمعینالجنّةاهلنساءسیّدةالزّکیّةالنّقیّةالتّقیّة

بنعلیّوَلیّکعلیسَلِّماللّهمّسُلطانِک،ومُلکِکَبِدَوامدائمةًصالةًموسیبنعلیّولیّکعلیصلّاللّهمّ

.کبریائکوعظمتکومَجدِکبِدَوامدائماًسالماًموسی



شمسیهجریسالآغازدرکهکردعنایتمابهراتوفیقایندیگرباریککهسپاسگزاریمرامتعالخداوند

دیداراید،کردهسفرمقدّسآستاناینبهکشوراکنافازکهعزیزیوگرامیزوّارومشهدعزیزمردمشمابا

.میکنمعرضتبریکخواهرانوبرادرانیهمهبهمجدّداًراجدیدسالاوّالً.باشمداشته



است(علیهااهللسالم)زهرایفاطمهسعادتباوالدتآن،آغازِدرهمکهاستخصوصیتایندارایسال،این

معزّزومکرّموالدتهمینبااستمصادفسال،اینپایاندردیگربارهمو-قمریهایماهبرحسب- از.

عالمیننساءیسیدهوسرادوبانویکه(علیهااهللسالم)زهرایفاطمهوجودیمنبهکهمیخواهیممتعالخداوند

اینبرکاتازوکندمبارکبیتاهلمحبّانوعالممسلمانانیهمهبرایوایرانملّتبرایراسالایناست،

.ببرندبهرهوکننداستفادههمهشاءاهللانمکرّم،والدت



آقایجنابعزیزمانبرادرفقدانمیکنیم،احساسجلسهایندروسفرایندرامسالکهکمبودیتنها

بود؛مغتنمیوجودایشانوجود.استمقدّسبارگاهاینبااخالصخدمتگزارِومبارزومجاهدعالم(۱)طبسی،
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معنایبهشناختند،میراایشانکهکسانییهمهبرایایشانفقدانومیشدندمحسوبانقالبسابقینجزو

الطافیسایهدرراایشانمطهّرروحکهمیخواهیممتعالخداونداز.استبزرگیضایعهیککلمهحقیقی

.کندبرخوردارخودمغفرتوخودرحمتازوبدهدقرار(علیهاهللسالم)الرّضاابالحسنحضرت



عزیزیخواهرانوبرادرانشمابرایراتوضیحاتیشاءاهللانادامهدرومیکنمآغازامسالشعارازراامروزبحث

انجامکهبحثیمایلم.کردخواهمعرضشنیدخواهندبعداًراصحبتهااینکهکسانیبرایوداریدتشریفکه

ما،مردمندارد؛مامردمذهندرزیادیجایگاهشعاریبحثهایامروزباشد؛منطقیومتقنبحثیکمیگیرد،

میکنندنگاهاستداللومنطقچشمبامسائلبهوفهیمندمایجامعهآحادما،جوانان میکنیمعرضآنچه.

راامسال[شعار]اینکهعلّت.بشودعرضهمنطقیومتقنبحثیکصورتبهماعزیزمردمافکاربرایکهمایلیم

ذهندرشاید.استکشورمسائلیمجموعهبهنگاهیکوتحلیلیک(۲)کردیم،انتخاباقتصادیشعارهم

توجّهبالکنباشداخالقیشعاریکیاباشد،فرهنگیشعاریکامسالشعارکهداردترجیحکهمیگذشتبعضی

بایدکهراسالشعاراین،ازقبلدیگرِسالچندمثلهمامسالرسیدنظربهکشورمسائلیمجموعهبه

تحلیلاین.بدهیمقراراقتصادیشعاریککند،پیدارواجکشورعمومیافکارومردممیاندرگفتمانیصورتبه

آنرویبروکنندوتحلیلتجزیهخودشانپیششنوندمیراآنچهماعزیزجوانانمایلمومیکنمعرضمنرا

.کنندفکر



یککهمیکنداقتضاآمریکاسیاستهایخاصطوربهوبخصوصواستکبارسیاستهایزمانی،مقطعایندر

منتقلعمومیافکاربهبتدریجآنازبعدوجامعهنخبگانمیاندراوّلما؛ملّتمیاندربشودتزریقتفکری

وانمودکهاستایناستآنهانظرموردکهسیاستیآن.عمومیافکاربهبشودتزریقخاصّیتفکریکبشود؛

آن.کندانتخابراراهدواینازیکیاینکهجزنداردایچارهوداردقراردوراهییکسربرایرانملّتکنند

ازناشیمشکالتوآمریکافشارهایدائمطوربهبایدیابیایند،کنارآمریکابابایدیااینکهازاستعبارتدوراهی

کنار[البتّه.]میخواهندآنهاکهاستچیزیاینکند؛انتخاببایدایرانملّترادواینازیکیکنند؛تحمّلراآن

نیستدیگریدولتهیچباآمدنکنارمعنایبهآمریکاباآمدن دارایثروت،دارایآمریکادولتچون.
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آمریکادولتباآمدنکناراست،بسیاریامکاناتدارایوخطرناکسالحهایدارایوسیع،تبلیغاتیهایدستگاه

است؛جورهمینجاهمهاست؛همینآمریکاباتوافقطبیعت.استدولتآنهایتحمیلقبولمعنایبهناگزیر،

نفعبهخودشانمواضعازکهاستاینمعنایشمیکنند،توافقآمریکاباایمسئلههردرکههمدیگرکشورهای

در.بدهدانجامتوجّهیقابلنشینیعقبیکآنهانفعبهمقابلطرفاینکهبدونمیکنندنشینیعقبمقابلطرف

قبولموردراتوافقاینبرگزارکنندگانوکردیمتأییدماراتوافقایناگرچههمایهستهاخیرتوافقهمین

بندهبهمواردیدرمامحترمیخارجهوزیربود؛جورهمینهماینجالکنرا،آنهاداریمقبولوکردیماعالم

وقتییعنیاست؛همیناینمعنای.کنیمحفظنتوانستیمدیگرراقرمزخطّاینیارااینجا[مثالً]ماکهگفت

دارد،فعّالدیپلماسیدارد،پولدارد،امکاناتدارد،تبلیغوسایلکهاستآمریکامثلدولتییکمقابلطرف

اوباآمدنکنارهستند،اختیارشدرآوردمیفشارآنهابهکهدولتهاییدارد،دنیااطرافدرگوناگونیعوامل

کهاستدوراهییکاین.میفشردپایآنهابرانسانکهاستچیزهاییازبرخیازکردننظرصرفمعنایبه

یدوگانهیکاست؛ناگزیردوراهییکبکنند،تزریقماملّتذهندرمیخواهندکهآمریکاسیاستهایطبق

آمریکافشارهایبایدیابیاییم،کوتاهبسیاریموارددراوخواستهایوآمریکامقابلدربایدیا:استناپذیراجتناب

یکصورتبهرااینمیخواهنداینها.کنیمتحمّلراآمریکابامخالفتازناشیضررهایرا،آمریکاتهدیدهایرا،

داخلدر.کنندسرریزعمومیافکارومردممیاندرراآنبتدریجوکنندترویججامعهنخبگانبیندرگفتمانی

وسایلدرمختلفی،بیانهایباگوناگونی،شکلهایبهومیکنندترویجدارندرافکراینکشور،خارجوکشور

ماملّتمیاندررافکراینبتواننداینکهبرایمیگمارندراکسانیمیدهند؛گسترشدارنددنیاجمعیارتباط

قبولودارندقبولرافکراینکههستندکسانیکردیم،عرضکهطورهمینهمداخلدرالبتّه.بدهندگسترش

.بقبوالنندهمدیگرانبهراآنکهمیکنندتالشواندکرده



استحقیقتوحقاقتضایراآنچهبعدبگویم،رامقابلطرفحرفمنبدهم؛توضیحمنتاکنیدتوجّهدرست

ایرانمیگویدکهاستاینساز،جریانوفکرسازوتبلیغاتیدستگاههمانیعنیمقابلطرفحرف.کنمبیان

ظرفیتهااینازبتواندایرانکشورکهبوداینایهستهتوافقازهدفواستاقتصادیفراوانظرفیتهایدارای

آنهادرکههستهمدیگریمسائلونیستکافیتوافقاینلکنگرفتانجامتوافقاینخب،کند؛استفاده

درامروزبفرماییدفرضمثالًبکنند؛اقداموبگیرندتصمیمایرانمسئولینایران،دولتایران،ملّتبایستیهم
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هایآشفتگیوجنجالها-خاورمیانهمیگویندآنبههاغربیکهایمنطقههمینیعنی-آسیاغربیمنطقه

کند،پیدانجاتمشکلاینازشماکشورمیخواهیداگرواستمنطقهکلّبرایمشکلاینخب،هست؛بسیاری

بنشیندفروجنجالهااینکنیدسعیباید کنیم،جلسهکنیم،همفکریکنیم،همکاریآمریکاباکنیم؟کارچه.

دیگریکیکنیم؛انتخابهاآمریکاییتوافقطبقیاهاآمریکاییمیلطبقرامدلییکوکنیمگفتگوبنشینیم،

.استاینهم



اختالفاتاینکنیم،حلبایدرااختالفاتاینداریم،آمریکابازیادیاختالفاتداریم،دیگریمشکالتمایا

خوداصولازباشدمجبورایرانملّتکهبفرماییدفرضاختالفات،اینحلّدرحاالبشود؛تمامبایستی

تنازلخودارزشهایوخوداصولازمقابلطرفبکند؛کند،نظرصرفهمخودقرمزهایخطّازکند،نظرصرف

ظرفیتهایازبتواندکشورنتیجهدرتاکنیم؛برطرفرامشکالتتاکنیمتنازلبایدماشد،الزماگرلکننمیکند

ایهستهیقضیهدربنابراین.استاینحرفشان.بشودمبدّلایبرجستهاقتصادیکبهمثالًوکنداستفادهخود

قانونقضایایدردیگریبرجاممنطقه،قضایایدردیگریبرجام؛«برجام»گذاشتیمراایناسموشدتوافق

منطقیاین.کنیمزندگیراحتبتوانیمماتابیایدوجودبهبایستیغیرذلکالیو۴و۳و۲برجامکشور؛اساسی

جامعهعمومیافکاربهجامعهنخبگانسویازوجامعهنخبگانبیندررامنطقاینمیکنندسعیکهاست

کهایاساسیمسائلازاسالمیجمهوریکهاستاینحرفاینمعنایچیست؟حرفاینمعنای.کنندمنتقل

یمسئلهاز:کندنظرصرفِاست،آنهابهپایبنداسالمیجمهورینظامهایبرجستگیحکمبهواسالمحکمبه

فلسطین،ملّتمثل-منطقهمظلومانازکند،نظرصرفِمنطقهدرمقاومتازحمایتازکند،نظرصرففلسطین

اسالمیجمهورینظامونکند،سیاسیحمایتوپشتیبانی-بحرینمردممثلیمن،مردممثلغزّه،مردممثل

.بکندنزدیکاست،آنتحقّقدنبالبهآمریکایعنیمقابلطرفآنچهبهراخودخود،هایخواستهتعدیلبا

حکمرغمعلیمنطقه،دولتهایومنطقهکشورهایازبعضیامروزکههمچنانکهاستاینحرفاینمعنای

مسائلالشّعاعتحترافلسطینیمسئلهواندآمدهکنارصهیونیستیرژیمباملّتهایشانخواسترغمعلیواسالم

امروزکههمچنانکهاستاینمعنایشکند؛عملترتیبهمینبههماسالمیجمهوریاند،دادهقراردیگر

جمهوریمیکنند،درازصهیونیستیدشمنسمتبهدوستیدستوقاحت،کمالباعربیدولتهایازبعضی

.کندآشتیوبیایدکنارصهیونیستیدشمنباهماسالمی
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میلاگرکهاستاینمیشود،ادّعادشمنسیاسیتحلیلآندرآنچهمعناینمیشود؛ختماینجاهابهقضیهالبتّه

یمسئلهرویبرکهبینیدمی.کندنظرصرفِهمخوددفاعیابزارهایازحتّیاسالمیجمهوریاست،آمریکا

دارد،دوربُردموشکچرادارد،موشکاسالمیجمهوریچراکهاندانداختهراهبهدنیادرجنجالیچهموشکها

تمرینچراکردید،آزمایشچرامیدهند،قرارهدفومیزننددقیقراهدفاسالمیجمهوریموشکهایچرا

آنهاکشورباکیلومترهزارچندکهفارسخلیجیمنطقهدرهاآمریکاییحاال.چراوچراوچراومیکنید،نظامی

اینجادرآنهاکهدرحالی-اندازندمیراهبهرزمایشمنطقهکشورهایازیکیباباریکوقتچندهردارد،فاصله

رزمایشخودامنیتحریمدروخودمحیطدرخود،یخانهدرکهاسالمیجمهوری[امّا]-ندارندمسئولیتیهیچ

هوایینیروییاشمادریایینیرویچراکردید،اقدامچراکردید،رزمایشچراکهمیشودبلنداینهاجنجالمیکند،

قضیه.بکنیمنظرصرفِبایستیاینهایهمهازکهاستایندشمنتحلیلآنمعنای.کردندرااقدامهااینشما

چرااست،شدهتشکیلقدسنیرویچرااصالًکهکشاندخواهنداینبهراموضوعتدریجاًاست؛باالترهمایناز

بشود؛دادهتطبیقاسالمبابایداساسی،قانونطبقاسالمیجمهوریداخلیسیاستهایچراشده،تشکیلسپاه

خواهمعرضبعداًکه-کنیدایستادگیمیتوانیدکهدرحالیدشمن،مقابلدروقتیشما.میرسداینجاهابهمطلب

اینکهکهمیرساننداینجابهراکارکمکمو-نمیشودمتوقّفدشمن-آیدمیجلودشمنکردید،نشینیعقب-کرد

واسالماحکامبرطبقِبایدقضائیهیقوّهواسالمیشورایمجلساسالمی،جمهوریدولتمیگوییدشما

اگر.میرسداینجاهابهکمکمندارد؛قبولرااینهالیبرالیسمواستآزادیبرخالفاینهاباشد،اسالمیشریعت

بگویند]کهشدخواهدمنتهیهانقطهاینبهنشینیعقبکردیم،نشینیعقب درنقشیچهنگهبانشورای[

هماناین.استاینجاحرفبردارد؟راقوانینشرعبامخالفتخاطربهنگهبانشورایبایدچراوداردجامعه

استاسالمیجمهوریسیرتتغییراین،کهامکردهعرضبارهابندهکهاستچیزی صورتاستممکن.

تحلیلاینبنابر.میخواهدراایندشمنبشود؛تهیبکلّیخودمحتوایازامّابماندمحفوظاسالمیجمهوری

اگرمیکنند،تزریقملّتعمومیافکارونخبگاناذهاندردارندآنهاکهتحلیلیاینبنابروخواستهدشمن

دستاسالمیجمهوریمحتوایازبایدبشود،راحتآمریکاشرّازمیخواهدایرانملّتواسالمیجمهوری

.بردارددستخودامنیتازبردارد،دستاسالمیمفاهیمازبردارد،دستاسالمازبردارد،
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میکنماشارهآنهاازیکیبهمنکهاستمطلبچنداست،شدهگرفتهنادیدهواستمفقودتحلیلایندرآنچه

ایهستهیمسئلهویکیبعالوهپنجیقضیهدرهاآمریکاییباماکههمتوافقیهمیندرکهاستاینآنو

تعبیربهبله،.ندادندانجاممیکردندبایدکهراکاریونکردندعملبودنددادهوعدهآنچهبههاآمریکاییکردیم،

مقاصدتحقّقجلویمتعدّد،انحرافیهایراهازامّادادندانجامراکارهاییکاغذرویما،محترمیخارجهوزیر

گرفتندرااسالمیجمهوری آنهاتأثیرتحتکهکسانیوغربیکشورهایسرتاسردرامروزکنیدنگاهشما.

مشکلدچارآنهاهایبانکدرماثروتهایبازگرداندناست،مشکلدچارمابانکیمعامالتهمچنانهستند،

میکنیم،دنبالوقتیاست؛مشکلدچارداردهابانکدخالتبهاحتیاجکهایتجاریگوناگونمعامالتاست،

میترسندهاآمریکاییازمیشودمعلوماست،جوراینچرامیگوییمومیکنیمتحقیق ماکهاندگفتههاآمریکایی.

مطلقاًتحریمهارفعاثرکهمیکنندعملجوریدیگرطرقازامّابرداشتندهمکاغذرویوبرمیداریمراتحریمها

نکندپیداتحقّقونیایدوجودبه مسئلهفالندرآمریکابابنشینیماینکهبهمیبندندامیدکهکسانیبنابراین،.

-بکندتعهّدییکهممقابلطرفبکنیم،تعهّدییکمایعنی-برسیمتوافقیینقطهیکبهوکنیممذاکره

بامختلف،طُرقبامقابلطرف[امّا]کنیمعملخودتعهّدهاییهمهبهبایدناگزیرماکهمیکنندغفلتایناز

استچیزیاین.نمیکندعملاستکردهکهتعهّدهاییبهومیزندبازسرتقلّبباخدعه،بامختلف،هایشیوه

.محضخسارتیعنیبینیم؛میداریمخودمانچشممقابلدرامروزماکه



دورانواندنکردهدرکراطاغوترژیمکهعزیزجوانهایبهمناستالزم.استباالترهماینازمسئلهامّا

.بکنمعرضراایجملهچندافتاد،کشورایندرانقالبپیروزیبااتّفاقیچهکهنمیدانندواندندیدهراطاغوت

ازاست؛منطقهگُلایران،شماعزیزکشور-آسیاغربیمنطقه-میکنیمزندگیماکهایمنطقهایندرببینید؛

نفتفراوانمنابعلحاظازاست؛نظیربیکشوریکاستراتژیکی،موقعیترایجْتعبیربهوراهبردیجایگاهلحاظ

همدیگریفراوانمنابعگاز،ونفتازغیردارد؛امتیازدنیایهمهازنگاهیکباومنطقهاینیهمهدرگازو

ایناست؛منطقهگُلاینجا.غنیتاریخیبابااستعداد،مردمیومستعدجمعیتیبابزرگ،استکشوری.هست

میخواستندهاآمریکاییکاریهرواستبودهآمریکایقبضهدرکاملطوربهویکجاروزییکمنطقهگُل

کارهایییهمهمیبردند؛راثروتهایشمیکردند،غارت:میکردندبدهندانجامکشورایندروکشوراینبهنسبت

انجامکشورایندراینهامیدهد،انجامضعیفکشوریکبامستکبردولتیکواستعمارگردولتیککه
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ازراکشورایناستآمدهانقالبداشتند،خودشاناقتداریپنجهدروخودشانیقبضهدررااینجاومیدادند

تماماینهادشمنیوقتیآن.نمیشودخارجآمریکاسیاستدلازانقالبیکینه[لذا]کشیده،بیرونآنهایپنجه

البتّه.هستندایندنبالواستاینهدفکنند؛تجدیدکشورایندردیگربارراسلطههمانبتوانندکهمیشود

حرکتبتدریجبایدوداردراهییکمقصودیوهدفیهرمیدانندوبلدندراسیاسیکاردیپلماتند،سیاستمدارند،

.باشدجمعحواسمانبایدماباشد،بازچشممانبایدما.میکنندراکارایندارندشد؛واردراهشازوکرد



کهایدلیریودادنشانکهمقاومتییروحیهبابلکهکردخارجاینهادستازراایرانفقطنهاسالمیجمهوری

شدهمدیگرکشورهایتشویقموجب-کردخواهمعرضبعدحاالکه-دادنشان درببینیدشماامروز.

آتشراآمریکاپرچممیگویند،«ریکاآمبرمرگ»منطقهاینازفراترحتّیومنطقهایندرمتعدّدیکشورهای

آمریکادستازسررشتهوگرفتندیاد[هم]دیگرملّتهایبکند،مقاومتمیتواندکهدادنشانایرانملّت.میزنند

استشدهخارج گفتندوقتیک-کننددرستبزرگیخاورمیانهمیخواهندکهکردنداعالنهاآمریکایی.

قلبدروآسیاغربیمنطقهایندرکهبوداینمقصود-بزرگیخاورمیانهتندگفوقتیکنوین،یخاورمیانه

وسیاسیواقتصادیلحاظازمنطقهایناموریهمهبرراصهیونیستیرژیمجعلیدولتاسالمی،کشورهای

میدادند،بزرگیخاورمیانهشعارکههمانهاییببینیدکنیدنگاهشمااالن.بوداینهدفشانکنند؛مسلّطفرهنگی

فلسطینیقضیهدراند،درماندهعراقیقضیهدراند،درماندهیمنیقضیهدراند،درماندهسوریهیقضیهدر

جمهوریباآنهادشمنی.بینندمیاسالمیجمهوریچشمازبینند،میایرانچشمازراهمهاینهاوانددرمانده

اساسییمسئلهمسئله،نیست؛دوذرّهوذرّهیکسرِاسالمیوریجمهباآنهااختالفاست؛جوریایناسالمی

.کنندبرقرارراخودشانقدیمییسلطهآنبتوانندبلکهکهسمتاینبهبیایندمیکنندحرکتدارنداست؛



اینطولدرما،کشوردرکهبکنمعرضعزیزجوانهایشمابهمناند؛ندیدهراطاغوترژیمماعزیزجوانهای

همبعدها،انگلیساوّل-آنازقبلمقداریوپهلویحکومتیدورهدریعنی-سالشصتیاپنجاهحدود

آوردند؛کارسرِراپهلویحکومتمثالًمیکردند؛میخواستندکاریهروداشتنددستدرراامورزمامهاآمریکایی

یکدریعنیآوردند؛رامحمّدرضابردند،رااوشدند،دلخوراوازجهتیبهکهبعدوآوردندکارسرِرارضاخان
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راکشوراینرئیسبراحتیهاانگلیسییاهاآمریکاییملّت،اینقبالدرعظمت،اینباوبزرگیاینبهکشوری

بودجوریاینایراندرآنهاوضعخودشان؛بینواو،جایبهآورندمیرایکیمیبرند،خودشانمیلبه خب،.

انگلیس،رژیماوّلکهبودندآوردهوجودبهسنگرهاییاینجادرکنند؟پیداراتسلّطاینبودندتوانستهجوریچه

برخودشانیسلطهدوامبرایمیکردنداستفادهسنگرهااینازبعد،هایدههیابعدسالهایدرآمریکارژیمبعد

کشوراین آن،جایبهوکردمنهدمکرد،تخریبراسنگرهااینخودشجوانهایدستبهوآمدانقالب.

آوردوجودبهملّیمنافعواسالمیجمهوریازحفاظتبرایوانقالبازحفاظتبرایسنگرهایی اینها.

انقالبدستبهکهراسنگرهاییاینوکنندترمیمدوبارهراقبلییشدهتخریبسنگرهایآنبیایندمیخواهند

.استاینهدفببرند؛بینازاستآمدهوجودبهجوانهاوانقالبیونو



بعدانگلیس،اوّلیعنی-مستکبرهایرژیمسنگرترینمهم.میشمرمشمابرایراسنگرهااینازچندتامنحاال

اینهاسنگرطاغوت،ینشاندهدسترژیم.طاغوتینشاندهدسترژیمخودازبودعبارتماکشوردر-آمریکا

فعّالیتهراقتصادی،فعّالیتهرمیکردند؛کشورایندرمیخواستندکاریهراینهاکهبوداویوسیلهبهبود؛

ایندولتوراکشوراینبودند،مایلکههرجوریگیری؛موضعهرجایی،جابههرسیاسی،فعّالیتهرفرهنگی،

ایندرانگلیسوآمریکاسنگرترینمهمطاغوترژیمخودیعنیمیکشاندند؛طرفآنوطرفاینبهراکشور

حکومتکرد؛کنریشهوبردبینازکرد،نابودراسنگراینآمد،انقالبخب،.سنگریکاین.استبودهکشور

وجودبهرامردمیحاکمیتشخصی،حاکمیتوپادشاهیحکومتجایبهوکردکنریشهکشوردرراپادشاهی

آورد آقامیگفتندکهکشورایندربودروزییک. اعلیحضرت؛کیست؟مملکتصاحبدارد؛صاحبمملکت!

صاحبشاهمملکت؟صاحبکیستدارد؛صاحبمملکتآقا،کهمیکردندجاریزبانهابرمکرّررااین.بوداین

بودمملکتصاحبملّی،غیرتازتهیغالباًووابستهناالیق،فاسد،عنصریکیعنیبود،مملکت خب،.

ملّتند؛کهاشاصلیصاحباندستدادرامملکتزد،کناررادروغینغاصبصاحباینآمداسالمیجمهوری

کهبوددشمنسنگراوّلیناینمیکنند؛نفیمیکنند،اثباتمیخواهند،میکنند،پیداحضورمیکنند،انتخابات

.ریختدرهمراسنگرایناسالمیانقالبواسالمیجمهوری
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سهدومنکهبودندسنگرهاییعینی،عواملوروانیعواملبود؛همدیگریسنگرهاینبود،اینتنهاولی

ترسکهبودندکردهکاریکشوردر.قدرتهاازترسترس؛سنگربود،ترسیکی.میشمرمشمابرایراموردش

ازترسهمقبلشآمریکا،ازآخرهایدههایندرکهکردیمعرضبود؛حاکمدلهایهمهبرآمریکاقدرتاز

مطلققدرتراهاانگلیسیعنیاست؛هاانگلیسکارمیگفتندافتادمیاتّفاقکشوردرایحادثههرانگلیس؛

میدانستند آمریکاازمیترسیدندهمرژیمسردمدارانخودنبود؛مردممخصوصترس،این. کهخاطراتیاین.

خودمواردیدرکهمیدهدنشاناست،شدهمنتشرخاطراتاین-انقالبازبعد-بعدهاواندنوشتهرژیمعوامل

خاطربهمیکردند،کهتحقیریخاطربهبودندعصبانیهاآمریکاییازاوبهنزدیکعواملومحمّدرضا

کنند؛اطاعتترسازبودندمجبوربکنند؛(۳)انقیادبودندمجبورونداشتندایچارهامّامیکردند،کهایاعتناییبی

میترسیدند کردمنهدمراترسسنگراینوآمداسالمیانقالب. آگاهِعنصریکاسالمیجمهوریدرامروز.

فقطنهملّت.انداختدورراترسملّتبترسد؛آمریکاازکهنمیکنیدپیداشمارادینیارزشهایبهمتّکیمطّلعِ

بهسالهشتکهتحمیلیجنگدوراندر.ریختدوررااستکباریجبههیهمهازترسبلکهراآمریکاازترس

درکرانورانیدورانآناند،نکردهدرکراطالییدورانآنماجوانهایمتأسّفانهبازکه-انجامیدطول

میکرد،کمکصدّامبهروزآنشورویمیکرد،کمکصدّامبهناتومیکرد،کمکصدّامبهآمریکا-اندنکرده

وشرقیعنیمیکردند؛کمکهمهمیکرد؛کمکصدّامبهداشت،کهضعفیولیاقتیبییهمهباعربارتجاع

ابروبهخماسالمیجمهوریاسالمی؛جمهوریعلیهوصدّامنفعبهبودندشدهواحدییجبههیکغرب

جنگسالهشتازبعدشد؛پیروزآنهایهمهبرشد،غالبهمآنهایهمهبرالهیتوفیقبهوایستادنیاورد،

کهکردمعرضمنبله،.بردندبینازجوراینراترس.کنندجداایرانازراایرانخاکازوجبیکنتوانستند

چرا،[امّا]نمیترسندآمریکاازاسالمیارزشهایبهمتّکیانسانهایآگاه،انسانهایدار،خویشتنانسانهایامروز

عقالئیآمریکاازمحمّدرضاترساگراست؛عقالئیغیرترس،اینامّابترسندهابعضیاستممکنهمامروز

اسالمیجمهوریامروزونداشتندمردممثلپشتیبانیآنهااینکهخاطربرایاست؛عقالئیغیراینهاترسِبود،

.داردبزرگملّتاینمثلپشتیبانی



خود،بهاعتمادیبیخود،بهاعتقادیبیتزریقازبودعبارتما،کشوربرتسلّطبرایدشمنسنگرهایازیکی

علمیپیشرفتهایمیکردند،مشاهدهراغربیکشورهایوبرقزرقچشمشانمقابلدرملّی؛نفساعتمادبهنداشتن
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اینکشوردرنبود،اینهاخودشان[کشور]درومیدیدندراآنهامادّیتمدّنیوبرقزرقوفنّاوریپیشرفتهایو

روزآن.میکردندخودبهناباوریاحساسمیکردند،خودبهاعتمادیبیاحساسلذابود،ماندگیعقبنبود،چیزها

چیست؛لولهنگنمیدانیدشماها!بسازدلولهنگبرودبایدایرانیکهگفتدولتارکانازیکیپهلوی،دوراندر

آفتابهگِلجنسازکهبودمعمولقدیمقدیمِآن.فلزجنسازیآفتابهنههمآن،[است]گِلییآفتابهلولهنگ

روزآن!اختراعاتبهچهراایرانیبسازد؛لولهنگبرودکهاستهمینلیاقتشایرانیمیگفت.میکردنددرست

ازبایستیبرود،پیشبخواهداگرایرانیکهمیگفتدورانآنبرجستگانازدیگرنفریک.میگفتندجوریاین

بهیعنیبرود؛جلوبتواندشایدبکند،آنهاشبیهراخودشچیزِهمهبایداروپایی؛وغربیبشودپاتاسرفرق

امروزملّی؛نفساعتمادبهخود،بهباوربهکردتبدیلبکلّیراناباوریاینآمدانقالبخب،.نداشتندباورخودشان

دربحمداهللامروزحاالآنچهازغیر-علمیپیشرفتهایدرمواردازبسیاریدر.میتوانیممامیگویدایرانیجوان

نوییفکرهاییکاوقاتگاهیماجوانهای-استکردهپیداتحقّقکهپیشرفتهاییواستگرفتهقراردسترس

.داردنفساعتمادبهایرانیجوانکنند؛وجورجمعرااینهاندارندتواناییمسئولهایدستگاهکهمیکنندمطرحرا

آید؛میهمتواناییبود،«میتوانیمما»شعاربود،خودبهباوروقتینیست؛همپیشرفتنبود،خودبهباوروقتی

.میکنیممشاهدهداریمرااینماامروز.توانامیشودملّتتوانا،میشودکشور



اساتیدهمدانشگاه،ایندرداشت؛وجوددانشگاهانقالب،ازقبلطاغوت،دوراندرکشورایندرسالپنجاه

خیلینسبیلحاظازبود؛کمامروزبهنسبتتعدادحاال-بودندبااستعدادیدانشجویانهمبودند،خوبیومتعهّد

-بودندبااستعدادجوانهایدیگر،بودندایرانیجوانهایهرحالبهبودند،کههمانهاییلکن[بود]امروزازکمتر

چونچرا؟.نداردوجودایراندرسالپنجاهاینطولتمامدرعلمینوِیپدیدهیکعلمی،حرکتیک[ولی]

.ملّتاذهاندربودندکردهتزریقرااطمینانیبیاینخودشان؛بهنداشتنداطمینانبتوانند،کهنمیکردندباور

اینبینندمیوقتیمادشمنان.فنّاورینوآوریعلمی،نوآوریداریم؛نوآورییککشوردرروزیهرماامروز،

دهجزوِپیشرفته،دانشهایازمتعدّدیهایرشتهدرتحریموجودباماکشورامروز.میشوندعصبانیرا،هانوآوری

شماکهاستایجنگیوسایلهمینونظامیابزارهایاست،مردمچشمجلویآنچهحاال.استدنیااوّلکشور

دراند،کردهگوناگونهایزمینهدراینهاکهپیشرفتهایی.هستدیگرانوارتشوسپاهاختیاردرمیکنیدمالحظه

ناباوریایران،دردشمنسنگرهایازیکی.استخودبهباورخاطربهای،هستهیزمینههمیندرونانویزمینه
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«میتوانیمما»یروحیهوخودبهباورملّت،جوانانوملّتپیروزیبزرگسنگرهایازیکیوبود،خودبهملّت

.بوددشمنسنگرهایازیکیهماین.است



محیطدربایددینکهبودندباوراندههمهبه.بودسیاستازدینجداییدشمن،سنگرهایازدیگرسنگریک

سروکاردینباکهآنهاییحاال.بودندباوراندهراایننکند؛دخالتاجتماعینظامدروزندگیمحیطدرسیاست،

مسائلدربتوانداسالمکهنمیکردندباوردینعلمایازبعضیحتّیومتدیّنینحتّیخود،جایبهکهنداشتند

بودسیاسیرویکردبااوّل،دراسالمتولّداصلکهاستحالیدراینکند؛دخالتسیاسی اوّلیناکرمپیغمبر.

ونظامعلیهسنگراینازوبودندگنجاندهذهنهادرراباوراینامّاداد،تشکیلحکومتکرد،مدینهدرکهکاری

امروز.کردنابودوکردمنهدمهمراسنگراینوآمداسالمیجمهوری.میکردندفعّالیتمردمعلیهوکشورعلیه

دارند[هم]ماهایدانشگاهدرمادانشجوهایوماجوانهایقرآنی،واسالمیدیدگاهازکشورمسائلیدرباره

.اینهامانندوعلمیههایحوزهوعلمابهبرسدچهمیکنند،تالشومیکنندکار



نمیکنیمهمتعارفاست؛آمریکادولتمقصودم،«دشمن»میگویمکهمنخب، ماکهمیگویندآنهاالبتّه.

هستیمشما]دوستمانیستیم،شمادشمن دلسوزیماجوانهایبرایوانددادهمامردمبهنوروزیپیام[.

.نمیکندباوررااینهاکسیاست؛زنیگولبچّهاینهاخب!میکنندپهنسینهفتیسفرهسفیدکاخدریااند؛کرده

خودشانودارندخودشانکهطرقیباآمریکاداریخزانهوزارتطرفآنازمیکنند،حفظراتحریمهاطرفآناز

نزدیکنکنندجرئتبزرگهایبانکوبزرگهایبنگاهبزرگ،شرکتهایکهمیکندعملجوریاند،کردهاقرار

که-میکنندتهدیدومیکنندتحریم-میکنندراکارهااینطرفآنازکنند؛معاملهاسالمیجمهوریباوبیایند

میگویندنوروزعیدپیامدریامیکنندپهنسینهفتیسفرهسفیدکاخدرهمطرفآنازاست،محضدشمنی

اند؛نشناختههنوزراماملّتاینها.نمیکندباوررااینهاکسیخب،!هستیماشتغالدنبالایرانیجوانهایبرایما

اندنشناختهراایرانملّت هایشیوهشناسد،میراخودشدشمناناست،آگاهاست،فهیمیملّتایرانملّت.

مشکلمردمیآحادهیچباوملّتیهیچبامانداریم؛مشکلیآمریکامردمبامابله،.شناسدمیهمرادشمنی

.هستنددشمنآنهاداریم؛کارسیاستمدارهاباداریم،کارسیاستهابامانداریم؛
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یک:داردوجودواقعیتهایی.نروددستازبکنیمعرضمیخواستیمآنچهاساسکهرامطلبکنمخالصهمن

هایسرمایههمدارد؛وجودماکشوردرکهفراوانیهایسرمایهوفراوانظرفیتهایازاستعبارتواقعیت

داریمالمللیبینفرصتهایهمداریم،انسانیهایسرمایههمداریم،طبیعی اینخاطربهماکشورامروز.

یکبهاسالمیجمهوریامروز.واقعیتیکاین.داردخوددروندرراایالعادهفوقپیشرفتظرفیتهاسرمایه

وجودکهاستواقعیتییکایناست؛شدهتبدیلجهانسطحدرمواردیدرومنطقهسطحدراثرگذارقدرت

.بدانیمراملّتاینعظمتبدانیم،راخودماناهمّیتوارزشبدانیم،راخودمانقدر.دارد



اینکه]دوّم سیاستمدارانمرادمانکردیم،عرضکهطورهمیناست؛دشمنماباواضحیدالیلبهآمریکا[

.کردندتهدیدرامادیگریتحریمهایبهوکردندبدعهدیبرجامیقضیهدر.استآمریکاسیاستهایوآمریکا

جمهوریکهنگذارنداینکهبرایاستکارمشغولوروزشببشدّتآمریکاداریخزانهوزیرگفتم،کهطورهمین

بیشترتحریمهایبهمرتّباًومیکنندتهدیدمرتّباً.استدشمنیاینهاخب،.بشودمندبهرهبرجامنتایجازاسالمی

وشدخواهدشروع-دیگرماههشتهفت-دیگرماهچندهمآمریکاجمهوریریاستانتخابات.میکنندتهدید

بعداًکهدولتیاینکهنداردوجودتضمینیهیچوشدخواهدعوضآمریکافعلیدولتایندیگرماهنُهتا

فعلی]دولتاینکههمرااندکیتعهّداتهمینآمد،خواهدوجودبه بکندعملاستکرده[ نامزدهایاالن.

دشمنیاینخبایران؛بهبدگوییدراندگذاشتهمسابقهشانانتخاباتیهایسخنرانیدرآمریکاجمهوریریاست

چراکهمیشوند(۴)منزعجایعدّهیکاست،دشمنآمریکامیگوییموقتی.نداردودمشاخکهدشمنیدیگر؛است

استدشمنیاینهااست؛دشمندشمن؟میگویید ۵.)واقعیتیکهماین. ماکهنکنیدفراموشکنید،توجّه(

کمکبایددولتبهوکنندکاربایدهمه.نرودیادتانرااینباشند؛زبانهموهمدلبایددولتوملّتایمگفته

.کنندکمکدولتبهباید.بکننددولتبهراراهنماییدارند،همایراهنماییاگر.کنند
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کهدارداساسیابزارچندنیست؛نامحدودمقتدربظاهردشمنِایندشمنیابزارهایکهاستاینسوّمواقعیت

استاوفعّالابزارهایاینها استتحریمهمیکیاست،نفوذیکی،-هراسیایران-استتبلیغاتیکی: من.

.استزیادبحثهمتبلیغاتیدربارهنمیکنم؛تکرارام،کردهصحبتمکرّراخیرماهچندایندرنفوذ،یدرباره

.کنمصحبتتحریمبهراجعمیخواهم



تحریمازماملّتوماکشورکهاستکردهاحساسدشمن.تحریمازاستعبارتدشمنمؤثّرابزارسهازیکی

کردیمتقویتاودررابرداشتاینهمماخودمتأسّفانهمیبیند؛ضربه دائمایبرههیکدروجاهایییک.

مابهجوراینباشدتحریماگربرداریم،راتحریمبایداست،تحریماست،تحریمآقاکهکردیمبزرگراتحریم

بزرگنماییکردیم،بزرگکردیم،تقویتبازراتحریمهابرداشتنهمطرفآنازاینها؛مانندومیخوردضربه

اگرونیفتادکهاتّفاقاتیافتاد؛خواهداتّفاقآنافتاد،خواهداتّفاقاینبشودبرداشتهتحریمهااگرکهکردیم

ایرانملّتبرمیتواندتحریمابزارباکهاستکردهاحساسدشمنلکن.افتادنخواهدبرویمپیشهمجورهمین

ازاستعبارتعمدتاًداردوجودامروزمامقابلدرآنچهپس.استکردهاحساسراایندشمنبیاورد؛فشار

.تحریم



دشمنراایدوراهییککهکردمعرضصحبتاوّلِبکنیم؟بایدکارچهکنیممقابلهتحریمبااینکهبرایما

ادامهتحریموفشاریاکنید،گوشمیگویداوچههروبشویدآمریکاتسلیمبیاییدیامیگویدما؛بهمیدهدنشان

بایستییا:داردوجوددیگریدوراهییکامّااست،دروغوغلطگفتیمکهاستدوراهییکاینمیکند؛پیدا

خوبشماآمادگیخب،خیلی(۶.)مقاومتیاقتصادیوسیلهبهکنیمایستادگییاکنیمتحمّلراتحریممشکالت

درمحترمدولتالبتّه.«عملواقدام»گفتیممانیست؛کافیآمادگیصِرفمقاومتی،اقتصادبرایمنتهااست،

مقاومتی،اقتصادبرایبدهیدتشکیلفرماندهیستادیکگفتیممااند؛کردهکارهاییمقاومتیاقتصادیزمینه

بههمراگزارششکردند،همکارهاییگذاشتند؛آنرأسدررامحترمجمهوررئیساوّلمعاونودادندتشکیل

منبه.استمقدّماتیکارهایاینهامنتهاگفتم؛رااینعزیزمانملّتبهسالاوّلپیامدرامروزمنکهدادندمن

ماننفتیغیرصادراتیعنیشدهمثبتبازرگانیترازاست،گرفتهانجامکهفعّالیتهاییاثربرکهانددادهگزارش
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گذشتهسالازماوارداتبفرماییدفرضمثالًاینکهیااست؛خوبیبسیارخبراینخب،است؛بیشتروارداتماناز

اساسیکارهاینمیشود؛تماماینهاباکارونمیکندکفایتاینهامنتهااست،خوبیخبرهایاینهااست؛شدهکمتر

.بگیردانجام«عملواقدام»یزمینهدربایدکارهااینکهامکردهذکراینجاراکارچندمن.بگیردانجامباید



آنهابروکنندشناساییراکشوردارمزیتاقتصادیهایزنجیرهوفعّالیتهابایددولتیمحترممسئولیناوّل

بابهایآن،ازومیماندمادرمثلدارد،اهمّیتدارد،اولویتکشوردراقتصادیفعّالیتهایازبعضیبشوند؛متمرکز

راهینقشهوکنندشناساییبایدراآنهاکنند؛تمرکزبایستآنهارویمیشود؛گشودهتولیدیواقتصادیمتعدّد

.بکنندمعلومراهمهتکلیفوکنندمشخّصرا



.استداخلیتولیدکردنزندهبگیرد،قرارتوجّهموردبایدگفتیمماکهای«عملواقدام»ایندرمسئلهدوّمین

است؛تعطیلاست،معطّلماتولیدامکاناتازدرصدشصتحدودامروزاند،کردهگزارشمنبهکهطوریآن

.کنیماحیاءراتولیدکنیم،زندهراتولیدمابایستینمیکند؛کارهابعضیمیکند،کارظرفیتازکمتربههابعضی

امگفتهمکرّردولتیمحترممسئولینبهمن.بلدندمتعهّدهایاقتصاددانازخیلیراراهایندارد؛راه،[اینالبتّه]

احیاءراتولیدمیتواندارند؛خوبیپیشنهادهایگاهیبشنوید؛راحرفهایشانبخواهید،هستندکهرامنتقدینیاین

.درآوردحرکتبهکشوردروکرد



واردخارجازکهداریماحتیاجچیزهایییکبهداریم،وارداتداریم،خارجیتجارتباالخرهمااینکهسوّمکار

راماداخلیتولیدقدرتما،خریدهایاینکهکنیمتوجّهلکنندارد،هماشکالیبخریم،رااینهامجبوریمکنیم،

خود-میشودگفتهمابهبکنیم؛خریدارییابکنیمواردهواپیمامثالًمیخواهیممابفرماییدفرض.نکندتضعیف

گذاریسرمایههواپیماداخلیصنایعدرماراقیمتاینازدرصدفالنچنانچهاگرکه-میگوینددولتیمسئولین

راچیزهمهمااینکه.میکندپیدارشدهمداخلیتولیدوکردخواهیماستفادهبخریمخارجازآنکهازبیشترکنیم،
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است؛خطاآوردمیداخلیتولیدسربالییچهماوارداتاینما،خریداینکهنکنیمنگاهوکنیمواردخارجاز

.نشودتضعیفداخلیتولیدکهکنیمکاریخریدهادربنابراینپس



بنابرجامیقضیهدر.اندندادهمابهراپولشایم،فروختهنفت[مثالً]کشور؛ازخارجدرداریمپولهاییماچهارم؛

هاآمریکاییدستاست؛مشکلدچاروبرنگشتهاغلبشبرنگشته،اکثرشالبتّه-برگرددپولهااینکهشداینبر

ازبعضیبدجنسیلکندارد،وجودهمدیگریهایانگیزهالبتّه؛[قضیه]اینپشتمیکندمشاهدهانسانرا

اینکهوقتی-گشتبرخواهدباالخرهلکنبرنگردد؛پولهااینکهاستشدهموجبآمریکاییهایدستگاه

پولاینکهنرودکاربهمصارفیدربرگشت،هستکهمیلیاردیدهچندهرحاالکهخارجدرماموجودپولهای

باشندمواظباست؛تولیدمثالًاوّلیدرجهدروداردنیازکشورمیشود،کشورواردکهاستپولیاین.بشودهدر

اسرافهاصرفجا،بیکارهایصَرفمورد،بیخریدهایصَرفنرود،بینازنرود،هدرمیشود،واردکهپولیاین

.میشودواردکشوربهخارجیمراکزوهابانکازکهایمالیمنابعمدیریتیعنینشود؛



یاگازونفتبخشمثالًاست؛اهمّیتدارایومهمکهداردوجودمااقتصاددربخشهاییپنجم؛یمسئله

بخشهایایناست،استفادهموردکشتیبرایقطار،برایهواپیما،برایخودرو،برایکهموتورتولیدبخش

بشودبنیاندانشمهم،وحسّاس مادانشمندانما،جوانهای[.استاین]بنیاندانشاقتصادمیگوییممااینکه.

اینخب،.ببرندباالترداریمفنّاوریدرکهسطحیآنازرامامیتوانندکنند،نوآوریمیتوانندکهانددادهنشان

مترپنجیامتردوانحرافباکیلومتریدوهزاردرکهکنندتنظیمجوریرابلندبُردموشککهاستکوچکیکار

کنیدفرضمثالًمیتواند؛همدیگرگوناگونموارددربکند،راکاراینمیتواندکهمغزیآنخببخورد؟هدفبه

فالنبهراقطارموتوریابشود،کممصرفشکنیمفرضکهببردباالپیشرفتییکباراخودروموتورسطحکه

کارهاییکهدارندوجودایتولیدیواقتصادیهایبنگاهماکشوردراالنهمین.میتوانندبیاورد؛وجودبهشکل

خبداریم؛االنهمیناست؛آنهابرابریااستبهتراشخارجیمشابهازیامیکنند،تولیدومیدهندانجامآنهاکه

کهاستکارهاییازیکیداخلی،اقتصادمهمّبخشهایشدنِبنیاندانشبنابراینپس.کردتقویتبایدرااینها

.بگیردانجامبایستیواستشرطمقاومتیاقتصاددر
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ما.بشوددهاستفاوبشودبرداریبهرهآنهاازایم؛کردهگذاریسرمایهبخشهاازبعضیرویگذشتهدرماششم؛

خوبیگذاریسرمایهپتروشیمییزمینهدرکردیم؛خوبیگذاریسرمایهکشوردرسازینیروگاهیزمینهدر

ما.دارنداحتیاجمیسازیمماکهارزانینیروگاهبههمدیگرکشورهایدارد،احتیاجنیروگاهبهکشورامروز.کردیم

کهقسمتهاییاین.کننددرستنیروگاهمابرایبیاوریمافرادییاکنیم،واردبخریمنیروگاهبیرونازنرویمدیگر

.بشوداستفادهآنهاازوبشوداحیاءاست،شدهکشیدهزحمتواستشدهتالشبرایشاست،شدهگذاریسرمایه



مابرادرانالبتّه.کنیمشرطرافنّاوریانتقالمیدهیم،انجامماکهایخارجیمعامالتیهمهدرهفتم؛مطلب

.نشودغفلتاینکهبرایمیکنمتکرارومیکنمتأکیدمنمیکنیم؛وکردیمراکاراینماکهگفتندمابهدولتدر

[بلکه]نخرند،راتولیدشدهبخرند،میخواهندراجدیدیتولیدیءشییکیاراایوسیلهیک[اگر]کنیدفرض

رااینقراردادهادر.کنندکشورداخلرافنّاوریبیاورند؛وکنندتهیهخودشمخصوصفنّاوریباراءشیآن

.بدهندقرارتوجّهموردبشدّتباید



جدّییمبارزهقاچاقبابشود،جدّییمبارزهخواریویژهبابشود،جدّییمبارزهفسادباهشتم؛یمسئله

فرضکهایمجموعهآنمقابلدرمااگر.میبرندمردمراضررشومیزندلطمهکشوراقتصادبهدارداینهابشود؛

برخوردارویژهامتیازاتازراخودشانمیکنند،خواریویژهاقتصادیمسائلیزمینهدرهاییزدوبستبابفرمایید

نبایدکرد؛خواهدضررکشورقطعاًکنیم،انگاریسهلمیشوند،اقتصادیومالیوپولیفساددچاریاومیکنند

حرفهایسیاسی،هایگیریجهتبابخصوصوجنجالوهاروزنامهدروبیانمقامدرالبتّه.بشودانگاریسهل

کردند،دستگیرکنیمفرضمثالًرااقتصادیمجرمیکحاال.نداردایفایدهاینهاامّامیشودزدهخوبیقشنگ

بکنند،سیاسیوجناحیاهدافبارااینهامانندکارهاییوتفصیالتوعکسوبنویسنداشدربارههاروزنامه

پیشاستممکنامروزکهرافسادیآنجلویباید.نیستکردارنیمچونگفتهصددوندارد؛ایفایدهاینها
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کلمهواقعیمعنایبهقاچاق،باباید[.بشوند]قاچاقمانعاست؛جورهمینقاچاق.بشوندفسادمانعوبگیرندبیاید

.کنندمبارزه



چندسال،اوّلهایسخنرانیهمینازیکیدراینجاهموقتییکمن[.است]انرژیازوریبهرهبعدیمطلب

بدهیم،ارتقاراانرژیوریبهرهبتوانیممااگرکهمیشودگفتهومیشودادّعاکه(۷)گفتمراایناین،ازقبلسال

ایناست؛زیادیمبلغنیست،کمیمبلغشد؛خواهدجوییصرفهدالرمیلیاردصدکنیم،جوییصرفهوببریمباال

بگیرندجدّیرا الزم،غیرهایشبعضیمیگیرد،انجاممملکتایندرداردگوناگونکارهایهمهاین.

-چیزهااینیعنیاقدام؛«عملواقدام»شداین.کنندمتمرکزبخشهاجورایندرراکارخبمضر؛هایشبعضی

اسالمیشورایمجلسیمصوّبهانرژی،ازبرداریبهرهارتقایهست؛هممجلسیمصوّبهاین،شنیدمالبتّه

.کنندکاروبشوندمتمرکزاینرویبایددارد،وجودچیزیچنینیکاگرچنانچهکهکنندبررسیواقعاً-است



ومتوسّطیکارخانهوکارگاههزارچندیناالن.بکنندویژهنگاهکوچکومتوسّطصنایعبهدهم؛[مطلب]و

دچاراالناینهاازدرصدشصتکهگفتمبندهوانددادهمنبهکهآماریایناگرچنانچههست؛کشوردرکوچک

تحرّکمیکند،ایجاداشتغالجامعهمتندرکهچیزیآن.استخسارتباشد،درستهستندتعطیلوبیکاری

پیشوکنندتقویترااینهااست؛متوسّطوکوچکصنایعهمینمیکند،مندبهرهراپایینطبقاتومیکندایجاد

.ببرند



کاردهاینمقاومتی،اقتصادبرایبگیردانجامبخواهدعملواقداماگرچنانچهکهکارینقطهدهاینخب،

بنده.میکنندبررسیومیکنندنگاهمسئولینکهدادانجاممیشودهمدیگریکارهایالبتّه.بگیردانجاممیتواند

میشوداینکشور،درانقالبیحرکتمیشوداینانقالب،جریانمیشوداین.میکنمپیشنهادجوریاینراموردده

وبِایستیمآمریکامقابلدرمیتوانیممابکنیم،راکارهاایناگر.دادخواهدنجاتراکشورکهایمقاومتیاقتصاد

خودماناصولازخودمان،قرمزخطوطازخودمان،ارزشهایازنداریماحتیاجما.نکنداثرمادراوتحریمهای
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معنایبهمقاومتی،اقتصادسیاستهمینکردنِدنبالبامابکند؛تحریمرامانتواندآمریکاتاکنیمنظرصرفِ

تاراکشوربدهیممصونیتمیتوانیمکنیم؛سازیمصونیتراکشورمیتوانیمموضوع،عملیاقدامومسئلهعملی

شد،مقاومتیاقتصاداگربکند؛تحریمخب.کردخواهندتحریمراماکهنلرزیمخودمانبهتحریممقابلدردیگر

اینمااگروقتآن.مؤمنیحرکتوانقالبیحرکتمیشوداین.کردنخواهدتوجّهیقابلتأثیردشمنتحریم

وکارگاههزارچنداینماکهبدهندگزارشبیایندمیتوانند۹۵سالآخردولتیمحترممسئولینکردیم،راکارها

گزارشمردمبهمیتوانندبگویند؛رااینهابیایندمیتوانند.کردیماحیاءرااینهاامثالودامداریومزرعهوکارخانه

.میکنندپیدااطمینانواعتمادوقتآنکردند،حسمردموقتی.کنندحسوببینندهممردمبدهند،



آحادچهاقتصادی،افرادچهسیاسی،افرادچه-مردمکهبکنمعرضشمابهمن.کنندکمکمردمبایدالبتّهو

سههرنیست؛دولتکارهمفقطالبتّهکاراین.کنندکمککشورمسئولینبهکنند،کمکدولتبهباید-مردم

واستالزمکمکایناینها؛بهکنندکمکبایدهممردموبرود؛پیشکارتاکنندهمکارییکدیگربابایدقوّه

کهکردیمعرضبیندازیم،راهراحرکتاینبتوانیماگر.استالزمهممجریهیقوّهبخصوصمسئولینجدّیت

کارکههرجاییدرما.داشتخواهدموفّقیتهمداشت،خواهدسرعتهمواستانقالبیجریانجریان،این

حسّاسهمبسیارکهایهستههایزمینهدرماایهستهشهدایکهکاری!ببینید.داریمرااینهاکردیم،انقالبی

یزمینهدر(۸)کاظمیشهیدکهکاریبود،پیشاهنگشمقدّمطهرانیشهیدکهکاریبودند،پیشاهنگشاست

استبزرگیبسیارکارهایبود،پیشاهنگشبنیادیهایسلّول هم]فرهنگیهایزمینهدر. شهیدکهکاری[

-کشورندایندرانقالبیکارپیشرواناینهاکه-سلحشورمرحوم[هم]اواخرایندروبودپیشاهنگشآوینی

مناینکه.استاینانقالبیکار.داشتگرامیبایدرااینهاناموکردتقدیربایدرااینهاکرد،ترویجبایدرااینها

خاطربهبداریم،نگهبایدوبداریمگرامیبایدرااللّهیحزبنیروهایوراانقالبینیروهایکهمیکنمتکراربارها

.کردخواهدپیشرفتشد،انقالبییروحیهباوقتیکاراست؛این



کهمیدانید.بکنمعرضفرهنگیمسائلبابدر[هم]کلمهیکفقطکردم؛عرضرامقاومتیاقتصادبحثمن

امروزآنچهومیدهمزیادیبسیاراهمّیتفرهنگیمسائلبهبندهاست؛مهمبسیارمننظربهفرهنگیمسائل
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یجلسههمیندرکهبودقبلشسالیابودگذشتهسالنظرمبهکهاستمطلبیهمانبکنم،عرضمیخواهم

سرتاسردراالنکه-میکنندفرهنگیکارکهمردمیخودجوشهایمجموعهاینکه(۹)کردمعرضسالاوّل

خودشانمیکنند،فکرخودشانمیکنند،کارخودشاندارندکههستمردمیخودجوشیمجموعههزارانکشور

کمکاینهابهبایددولتیهایدستگاهکنند؛پیداتوسعهبایدروزروزبه-میکنندفرهنگیکارومیکنندتالش

کنند نهکهکسانیرویبهراخودآغوشاینکهجایبهفرهنگند،بهمربوطکهآنهاییدولتی،هایدستگاه.

رویبهراخودآغوش،[کنندباز]رااسالمیارزشهاینهرا،اسالمینظامنهرا،انقالبنهدارند،قبولرااسالم

اینهاکنند؛بازاللّهیحزبهایبچّهرویبهانقالبی،هایبچّهرویبهمؤمن،جوانهایرویبهمسلمانها،بچّه

جوانانهازمینهیهمهدر.میگیردانجامداردباارزشیفرهنگیکارهایمیکنند؛کاردارندوکنندکارمیتوانند

مالهمامروزاست،شمامالفردااست،شمامالکشور!عزیزجوانان.کنندکارکنند،تالشمیتوانندماانقالبی

بهباوراگرشماکنید،حرکتخدابهتوکلوخدابهایمانبااگرشماباشید،میداندراگرشمابدانیداست؛شما

.بکنندنمیتوانندغلطیهیچآمریکاازتربزرگوآمریکاباشید،داشتهخود



پروردگارا .بفرماقبولماازکرمتبهراآنبده؛قرارخودتراهدروخودتبرایشنیدیم،وگفتیمآنچه!

راضیماازرابزرگواراماممطهّرروحکن؛راضیماازراعزیزشهدایارواحمحمّد،آلومحمّدبه!پروردگارا

کن پروردگارا. روزافزونِهایتواناییوروزافزونقدرتروزافزون،شوکتروزافزون،عزّتملّت،اینبه!

زوالکشوراینبهومسلمینواسالمبهوملّتاینبهخدمتگزاریازراما!پروردگارا.بفرماعنایتجانبههمه

احتیاجآنبهماکهمیدانیتوراآنچهوخواستیمراآنچهگفتیم،راآنچهمحمّد،آلومحمّدبه!پروردگارا.میاور

رضوان)طبسیآقایمرحومعزیزمانبرادرمطهّرروح!پروردگارا.بفرماعنایتمابهنیاوردیم،زبانبرولوداریم،

.بفرمامحشوراولیائتبارا(علیهتعالیاهلل



برکاتهورحمةاهللوعلیکموالسّالم
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(رضویقدسآستانفقیدتولیت)طبسیواعظعبّاسوالمسلمیناالسالمحجّت(۱

«عملواقداممقاومتی؛اقتصاد(»۲

اطاعت(۳

قراربیوناراحت(۴

«بصیرتبصیرت،!امیدوتدبیردولت:»مردمشعار(۵

آمادهایمآماده/آزادهرهبرای:حضارشعار(۶

(۱۳۸۸/۱/۱)رضویحرممجاورانوزائرانجمعدربیانات(۷

(رویانیپژوهشکدهرئیس)آشتیانیکاظمیسعیددکتر(۸

 (۱۳۹۳/۱/۱)مقدّسمشهددررضویحرممجاورانوزائرانجمعدربیانات(۹
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ده اقدام اساسی برای نجات اقتصاد کشور

 ۹۵/۰۱/۰۱مطرحشدهدربیاناترهبرانقالبدرحرممطهررضوی

۱ 
های  ها و زنجیره تمرکز بر فعالیت

 دار کشور اقتصادی مزیت

اقتصادیوتولیدیگشودههایمتعددهایاقتصادیمثلمادرمیماندوازآنباببعضیازفعالیت
شود،رویآنهابایستیتمرکزکنندوآنهارابایدشناساییکنند.نقشهراهرامشخصکنند،می

 تکلیفهمهرامعلومبکنند.

 زنده کردن تولید داخلی ۲

تولیدمانتعطیلاست.امکاناتازدرصد۶۰حدود اند،ماامروزآنطورکهبهمنگزارشکرده
امکهاینمنتقدینیکهبایستیماتولیدرااحیاکنیم.منبهمسئولینمحترمدولتیمکررگفته

 هستندرابخواهیدوحرفهایشانرابشنوید.گاهیپیشنهادهایخوبیدارند.

۳ 
ی  پرهیز از واردات تضعیف کننده

 تولید داخلی

اینازدرصدی مثالًمیخواهیمهواپیماخریداریبکنیم،مسئولیندولتیخودشانمیگویندکهاگر
خواهیماستفادهبخریمخارجازآنکهازبیشترکنیم،گذاریسرمایههواپیماداخلیصنایعدرراقیمت
نگاهنکنیمکهاینوکنیمواردخارجازراچیزهمهمااینکه.میکندپیدارشدهمداخلیتولید.کرد

 آورداینخطاست.وارداتماچهبالییسرتولیداتداخلیمی

۴ 
ای که  پرهیز از هدردادن منابع مالی

 پس از برجام باید وارد کشور شود 

ماپولهاییداریمدرخارجازکشور.نفتفروختیمپولشرابهماندادنددرقضیهبرجامبنابراین
برگردد.البتهاکثرشبرنگشتهاست...لکنباالخرهبرخواهدگشت...مواظبباشند،شدکهاینپولها

 موردصرفکارهایبیجاصرفاسرافها؛صرفاینچیزهانشود.صرفخریدهایبی

۵ 
های مهم و  بنیان شدن بخش دانش

 حساس اقتصادی 

استفادهموردکشتیوقطار مثالًبخشنفتوگازیابخشتولیدموتورکهبرایخودرو،هواپیما،
کهدادندنشانمادانشمندانوهاجوان.بشوندبنیاندانشمهم،وحساسهایبخشاین.است

دموشکتوانمیکهمغزیآنخب.ببرندباالترراماداریمفناوریدرماکهسطحیآنازمیتوانند
بردبلندراجوریتنظیمکندکهباانحرافپنجمتربههدفبخورددرمواردگوناگوندیگرهم

 میتواند.

۶ 
احیای بخشهای اقتصادی که قبالً 

 در آنها سرمایه گذاری شده

گذاریکردیم،ازآنهااستفادهبشود.مثالًدرهارامادرگذشتهرویشدرسرمایهبعضیازبخش
گذاریخوبیکردیم.امروزکشوربهنیروگاهسازییادرزمینهپتروشیمیسرمایهینیروگاهمینهز

احتیاجدارد.کشورهایدیگرهمبهنیروگاهارزانیکهمامیسازیماحتیاجدارند.مادیگرنرویماز
 بیروننیروگاهبخریمواردکنیمیاافرادیبیاوریمبرایماننیروگاهدرستکنند.

۷ 
شرط انتقال فناوری در معامالت 

 خارجی

تولیدشدهرانخرندآنشیءرابافناوری]محصول[یکشیءتولیدیجدیدیرامیخواهندبخرند،
 مخصوصخودشتهیهکنندوبیاورند.درقراردادهابهشدتبایداینراموردتوجهقراربدهند.
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۸ 
خواری  ی جدی با فساد، ویژه مبارزه

 و قاچاق در کشور

اشبنویسند؛عکسوتفصیالتوحاالیکمجرماقتصادیرامثالدستگیرکردندروزنامههادرباره
کردارنیستچهوچهبااهدافجناحیوسیاسیواینها.اینهافایدهایندارد.دوصدگفتهچوننیم

استپیشبیایدبایدجلویاینرابگیرند.مانعفسادبشوند.قاچاق...آنفسادیکهامروزممکن
 همینجوراست.بایدباقاچاقبهمعنایواقعیکلمهمبارزهکنند.

 وری انرژی ارتقای بهره ۹
جوییکنیم،صدمیلیارددالرصرفهوریانرژیراارتقابدهیموگفتهمیشودکهاگرمابتوانیمبهره

 جوییخواهدشد.مبلغکمینیستمبلغزیادیاست.اینراجدیبگیرند.صرفه

۱۰ 
نگاه ویژه به صنایع متوسط و 

 کوچک

مندمیکند،همینآنچیزیکهدرمتنجامعهاشتغالوتحرکایجادمیکند،طبقاتپایینرابهره
 هاراتقویتکنندوپیشببرند.صنایعکوچکومتوسطاستاین
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