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نسخه تلفن همراه

   
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

الحمد هلل رّب العالمين و الّصالة و الّسالم علی سيدنا و نبينا ابی القاسم محّمد و علی آله 
االطيبين االطهرین المنتجبين الهداة المهدیين المعصومين سيما بقية اهلل فی االرضين.

 اللّهّم صّل علی فاطمة بنت محّمد اللّهّم صّل علی فاطمة بنت رسولک و زوجة وليک 
الّطهرة الّطاهرة المطّهرة الّتقية الّنقية الّزکية سيدة نساء اهل الجّنة اجمعين.

 اللّهّم صّل علی وليک علی بن موسی  صالًة دائمًة بدوام ملکک و سلطانک، اللّهّم سلّم علی 
وليک علی بن موسی  سالماً دائماً بدوام مجدک و عظمتک و کبریائک.

خداوند متعال را سپاسگزاریم که یک بار دیگر این توفيق را به ما عنایت کرد که در آغاز سال 
هجری شمسی با شما مردم عزیز مشهد و زّوار گرامی و عزیزی که از اکناف کشور به این 
آستان مقّدس سفر کرده اید، دیدار داشته باشم. اّوالً سال جدید را مجّدداً به همه ی برادران 

و خواهران تبریک عرض ميکنم.
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این سال، دارای این خصوصيت است که هم در آغازِ آن، والدت با سعادت فاطمه ی زهرا 
)سالم اهلل عليها( است - برحسب ماه های قمری - و هم بار دیگر در پایان این سال، مصادف 
است با همين والدت مکّرم و معّزز. از خداوند متعال ميخواهيم که به یمن وجود فاطمه ی 
زهرا )سالم اهلل عليها( که بانوی دو سرا و سيده ی نساء عالمين است، این سال را برای ملّت 
ایران و برای همه ی مسلمانان عالم و محّبان اهل بيت مبارک کند و از برکات این والدت 

مکّرم، ان شاءاهلل همه استفاده کنند و بهره ببرند.
تنها کمبودی که امسال در این سفر و در این جلسه احساس ميکنيم، فقدان برادر عزیزمان 
جناب آقای طبسی، )۱( عالم مجاهد و مبارز و خدمتگزارِ بااخالص این بارگاه مقّدس است. 
وجود ایشان وجود مغتنمی بود؛ جزو سابقين انقالب محسوب ميشدند و فقدان ایشان برای 
همه ی کسانی که ایشان را می شناختند، به معنای حقيقی کلمه یک ضایعه ی بزرگ است. 
از خداوند متعال ميخواهيم که روح مطّهر ایشان را در سایه ی الطاف حضرت ابالحسن الّرضا 

)سالم اهلل عليه( قرار بدهد و از رحمت خود و مغفرت خود برخوردار کند.

 چرا شعار امسال را هم، اقتصادی انتخاب کردیم؟
 بحث امروز را از شعار امسال آغاز ميکنم و در ادامه ان شاءاهلل توضيحاتی را برای شما برادران 
و خواهران عزیزی که تشریف دارید و برای کسانی که این صحبتها را بعداً خواهند شنيد 
عرض خواهم کرد. مایلم بحثی که انجام ميگيرد، یک بحث متقن و منطقی باشد؛ امروز 
بحثهای شعاری جایگاه زیادی در ذهن مردم ما ندارد؛ مردم ما، جوانان ما، آحاد جامعه ی ما 
فهيمند و به مسائل با چشم منطق و استدالل نگاه ميکنند. آنچه عرض ميکنيم مایليم که 
برای افکار مردم عزیز ما به صورت یک بحث متقن و منطقی عرضه بشود. علّت اینکه ]شعار[ 
امسال را هم شعار اقتصادی انتخاب کردیم، )۲( یک تحليل و یک نگاه به مجموعه ی مسائل 
کشور است. شاید در ذهن بعضی ميگذشت که ترجيح دارد که شعار امسال یک شعار 
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فرهنگی باشد، یا یک شعار اخالقی باشد لکن با توّجه به مجموعه ی مسائل کشور به نظر 
رسيد امسال هم مثل چند سال دیگِر قبل از این، شعار سال را که باید به صورت گفتمانی در 
ميان مردم و افکار عمومی کشور رواج پيدا کند، یک شعار اقتصادی قرار بدهيم. این تحليل 
را من عرض ميکنم و مایلم جوانان عزیز ما آنچه را می شنوند پيش خودشان تجزیه وتحليل 

کنند و بر روی آن فکر کنند.

 کنار آمدن با دولت آمریکا ناگزیر، به معنای قبول تحمیل های آن دولت 
است

در این مقطع زمانی، سياستهای استکبار و بخصوص و به طور خاص سياستهای آمریکا 
اقتضا ميکند که یک تفکری تزریق بشود در ميان ملّت ما؛ اّول در ميان نخبگان جامعه و بعد 
از آن بتدریج به افکار عمومی منتقل بشود؛ یک تفکر خاّصی تزریق بشود به افکار عمومی. 
آن سياستی که مورد نظر آنها است این است که وانمود کنند ملّت ایران بر سر یک دوراهی 
قرار دارد و چاره ای ندارد جز اینکه یکی از این دو راه را انتخاب کند. آن دوراهی عبارت است 
از اینکه یا باید با آمریکا کنار بيایند، یا باید به طور دائم فشارهای آمریکا و مشکالت ناشی 
از آن را تحّمل کنند؛ یکی از این دو را ملّت ایران باید انتخاب کند؛ این چيزی است که آنها 
ميخواهند. ]البّته[ کنار آمدن با آمریکا به معنای کنار آمدن با هيچ دولت دیگری نيست. 
چون دولت آمریکا دارای ثروت، دارای دستگاه های تبليغاتی وسيع، دارای سالحهای 
خطرناک و دارای امکانات بسياری است، کنار آمدن با دولت آمریکا ناگزیر، به معنای قبول 
تحميل های آن دولت است. طبيعت توافق با آمریکا همين است؛ همه جا همين جور است؛ 
کشورهای دیگر هم که در هر مسئله ای با آمریکا توافق ميکنند، معنایش این است که از 
مواضع خودشان به نفع طرف مقابل عقب نشينی ميکنند بدون اینکه طرف مقابل به نفع 
آنها یک عقب نشينی قابل توّجهی انجام بدهد. در همين توافق اخير هسته ای هم اگرچه 
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این توافق را ما تأیيد کردیم و برگزارکنندگان این توافق را مورد قبول اعالم کردیم و قبول 
داریم آنها را، لکن اینجا هم همين جور بود؛ وزیر خارجه ی محترم ما در مواردی به بنده 
گفت که ما ]مثالً[ اینجا را یا این خّط قرمز را دیگر نتوانستيم حفظ کنيم. معنای این همين 
است؛ یعنی وقتی طرف مقابل یک دولتی مثل آمریکا است که وسایل تبليغ دارد، امکانات 
دارد، پول دارد، دیپلماسی فّعال دارد، عوامل گوناگونی در اطراف دنيا دارد، دولتهایی که به 
آنها فشار می آورد در اختيارش هستند، کنار آمدن با او به معنای صرف نظر کردن از برخی 
از چيزهایی است که انسان بر آنها پای ميفشرد. این یک دوراهی است که طبق سياستهای 
آمریکا که ميخواهند در ذهن ملّت ما تزریق بکنند، یک دوراهی ناگزیر است؛ یک دوگانه ی 
اجتناب ناپذیر است: یا باید در مقابل آمریکا و خواستهای او در موارد بسياری کوتاه بيایيم، یا 
باید فشارهای آمریکا را، تهدیدهای آمریکا را، ضررهای ناشی از مخالفت با آمریکا را تحّمل 
کنيم. اینها ميخواهند این را به صورت یک گفتمانی در بين نخبگان جامعه ترویج کنند 
و بتدریج آن را در ميان مردم و افکار عمومی سرریز کنند. در داخل کشور و خارج کشور، 
این فکر را دارند ترویج ميکنند و به شکلهای گوناگونی، با بيانهای مختلفی، در وسایل 
ارتباطجمعی دنيا دارند گسترش ميدهند؛ کسانی را ميگمارند برای اینکه بتوانند این فکر 
را در ميان ملّت ما گسترش بدهند. البّته در داخل هم همين طور که عرض کردیم، کسانی 
هستند که این فکر را قبول دارند و قبول کرده اند و تالش ميکنند که آن را به دیگران هم 

بقبوالنند.

 حرف طرف مقابل این است:
 درست توّجه کنيد تا من توضيح بدهم؛ من حرف طرف مقابل را بگویم، بعد آنچه را اقتضای 
حق و حقيقت است بيان کنم. حرف طرف مقابل یعنی همان دستگاه تبليغاتی و فکرساز 
و جریان ساز، این است که ميگوید ایران دارای ظرفيتهای فراوان اقتصادی است و هدف 
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از توافق هسته ای این بود که کشور ایران بتواند از این ظرفيتها استفاده کند؛ خب، این 
توافق انجام گرفت لکن این توافق کافی نيست و مسائل دیگری هم هست که در آنها هم 
بایستی ملّت ایران، دولت ایران، مسئولين ایران تصميم بگيرند و اقدام بکنند؛ مثالً فرض 
بفرمایيد امروز در منطقه ی  غرب آسيا - یعنی همين منطقه ای که غربی ها به آن ميگویند 
خاورميانه - جنجالها و آشفتگی های بسياری هست؛ خب، این مشکل برای کّل منطقه است 
و اگر ميخواهيد کشور شما از این مشکل نجات پيدا کند، باید سعی کنيد این جنجالها فرو 
بنشيند. چه کار کنيم؟ با آمریکا همکاری کنيم، همفکری کنيم، جلسه کنيم، بنشينيم، 
گفتگو کنيم و یک مدلی را طبق ميل آمریکایی ها یا طبق توافق آمریکایی ها انتخاب کنيم؛ 

یکی دیگر هم این است.
یا ما مشکالت دیگری داریم، اختالفات زیادی با آمریکا داریم، این اختالفات را باید حل 
کنيم، این اختالفات بایستی تمام بشود؛ حاال در حّل این اختالفات، فرض بفرمایيد که 
ملّت ایران مجبور باشد از اصول خود صرف نظر کند، از خّطقرمزهای خود هم صرف نظر 
کند، بکند؛ طرف مقابل از اصول خود و ارزشهای خود تنازل نميکند لکن اگر الزم شد، ما 
باید تنازل کنيم تا مشکالت را برطرف کنيم؛ تا درنتيجه کشور بتواند از ظرفيتهای خود 
استفاده کند و مثالً به یک اقتصاد برجسته ای مبّدل بشود. حرفشان این است. بنابراین در 
قضيه ی هسته ای توافق شد و اسم این را گذاشتيم »برجام«؛ برجام دیگری در قضایای 
منطقه، برجام دیگری در قضایای قانون اساسی کشور؛ برجام ۲ و ۳ و ۴ و الی غيرذلک 
بایستی به وجود بياید تا ما بتوانيم راحت زندگی کنيم. این منطقی است که سعی ميکنند 
این منطق را در بين نخبگان جامعه و از سوی نخبگان جامعه به افکار عمومی جامعه منتقل 
کنند. معنای این حرف چيست؟ معنای این حرف این است که جمهوری اسالمی از مسائل 
اساسی ای که به حکم اسالم و به حکم برجستگی های نظام جمهوری اسالمی پایبند به آنها 
است، صرفِ نظر کند: از مسئله ی فلسطين صرف نظر کند، از حمایت از مقاومت در منطقه 
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صرفِ نظر کند، از مظلومان منطقه - مثل ملّت فلسطين، مثل مردم غّزه، مثل مردم یمن، 
مثل مردم بحرین - پشتيبانی و حمایت سياسی نکند، و نظام جمهوری اسالمی با تعدیل 
خواسته های خود، خود را به آنچه طرف مقابل یعنی آمریکا به دنبال تحّقق آن است، نزدیک 
بکند. معنای این حرف این است که همچنان که امروز بعضی از کشورهای منطقه و دولتهای 
منطقه، علی رغم حکم اسالم و علی رغم خواست ملّتهایشان با رژیم صهيونيستی کنار 
آمده اند و مسئله ی فلسطين را تحت الّشعاع مسائل دیگر قرار داده اند، جمهوری اسالمی 
هم به همين ترتيب عمل کند؛ معنایش این است که همچنان که امروز بعضی از دولتهای 
عربی با کمال وقاحت، دست دوستی به سمت دشمن صهيونيستی دراز ميکنند، جمهوری 

اسالمی هم با دشمن صهيونيستی کنار بياید و آشتی کند.

  قضیه از این هم باالتر است؛ تدریجاً موضوع را به این خواهند کشاند 
که اصالً چرا نیروی قدس تشکیل شده است، چرا سپاه تشکیل شده، چرا 
سیاستهای داخلی جمهوری اسالمی طبق قانون اساسی، باید با اسالم 

تطبیق داده بشود
البّته قضيه به اینجاها ختم نميشود؛ معنای آنچه در آن تحليل سياسی دشمن اّدعا ميشود، 
این است که اگر ميل آمریکا است، جمهوری اسالمی حّتی از ابزارهای دفاعی خود هم 
صرفِ نظر کند. می بينيد که بر روی مسئله ی موشکها چه جنجالی در دنيا به راه انداخته اند 
که چرا جمهوری اسالمی موشک دارد، چرا موشک دوربُرد دارد، چرا موشکهای جمهوری 
اسالمی هدف را دقيق ميزنند و هدف قرار ميدهند، چرا آزمایش کردید، چرا تمرین نظامی 
ميکنيد، و چرا و چرا و چرا. حاال آمریکایی ها در منطقه ی خليج فارس که چند هزار کيلومتر 
با کشور آنها فاصله دارد، هر چند وقت یک بار با یکی از کشورهای منطقه رزمایش به راه 
می اندازند - درحالی که آنها در اینجا هيچ مسئوليتی ندارند - ]اّما[ جمهوری اسالمی که 
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در خانه ی خود، در محيط خود و در حریم امنيت خود رزمایش ميکند، جنجال اینها بلند 
ميشود که چرا رزمایش کردید، چرا اقدام کردید، چرا نيروی دریایی شما یا نيروی هوایی 
شما این اقدامها را کردند. معنای آن تحليل دشمن این است که از همه ی اینها بایستی 
صرفِ نظر بکنيم. قضيه از این هم باالتر است؛ تدریجاً موضوع را به این خواهند کشاند که 
اصالً چرا نيروی قدس تشکيل شده است، چرا سپاه تشکيل شده، چرا سياستهای داخلی 
جمهوری اسالمی طبق قانون اساسی، باید با اسالم تطبيق داده بشود؛ مطلب به اینجاها 
ميرسد. شما وقتی در مقابل دشمن، درحالی که ميتوانيد ایستادگی کنيد - که بعداً عرض 
خواهم کرد - عقب نشينی کردید، دشمن جلو می آید - دشمن متوّقف نميشود - و کم کم 
کار را به اینجا ميرسانند که اینکه شما ميگویيد دولت جمهوری اسالمی، مجلس شورای 
اسالمی و قّوه ی قضائيه باید برطبِق احکام اسالم و شریعت اسالمی باشد، اینها برخالف 
آزادی است و ليبراليسم اینها را قبول ندارد؛ کم کم به اینجاها ميرسد. اگر عقب نشينی 
کردیم، عقب نشينی به این نقطه ها منتهی خواهد شد که ]بگویند[ شورای نگهبان چه 
نقشی در جامعه دارد و چرا باید شورای نگهبان به خاطر مخالفت با شرع قوانين را بردارد؟ 
حرف اینجا است. این همان چيزی است که بنده بارها عرض کرده ام که این، تغيير سيرت 
جمهوری اسالمی است. ممکن است صورت جمهوری اسالمی محفوظ بماند اّما از محتوای 
خود بکلّی تهی بشود؛ دشمن این را ميخواهد. بنابر این تحليل دشمن خواسته و بنابر این 
تحليلی که آنها دارند در اذهان نخبگان و افکار عمومی ملّت تزریق ميکنند، اگر جمهوری 
اسالمی و ملّت ایران ميخواهد از شّر آمریکا راحت بشود، باید از محتوای جمهوری اسالمی 
دست بردارد، از اسالم دست بردارد، از مفاهيم اسالمی دست بردارد، از امنيت خود دست 

بردارد.
 خسارتِ محض، در مقابل چشم

آنچه در این تحليل مفقود است و نادیده گرفته شده است، چند مطلب است که من به یکی 
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از آنها اشاره ميکنم و آن این است که در همين توافقی هم که ما با آمریکایی ها در قضيه ی 
پنج بعالوه ی یک و مسئله ی هسته ای کردیم، آمریکایی ها به آنچه وعده داده بودند عمل 
نکردند و کاری را که باید ميکردند انجام ندادند. بله، به تعبير وزیر خارجه ی محترم ما، روی 
کاغذ کارهایی را انجام دادند اّما از راه های انحرافی متعّدد، جلوی تحّقق مقاصد جمهوری 
اسالمی را گرفتند. شما نگاه کنيد امروز در سرتاسر کشورهای غربی و کسانی که تحت 
تأثير آنها هستند، همچنان معامالت بانکی ما دچار مشکل است، بازگرداندن ثروتهای ما در 
بانک های آنها دچار مشکل است، معامالت گوناگون تجاری ای که احتياج به دخالت بانک ها 
دارد دچار مشکل است؛ وقتی دنبال ميکنيم، تحقيق ميکنيم و ميگویيم چرا این جور است، 
معلوم ميشود از آمریکایی ها ميترسند. آمریکایی ها گفته اند که ما تحریمها را برميداریم و 
روی کاغذ هم برداشتند اّما از طرق دیگر جوری عمل ميکنند که اثر رفع تحریمها مطلقاً 
به وجود نياید و تحّقق پيدا نکند. بنابراین، کسانی که اميد ميبندند به اینکه بنشينيم با 
آمریکا در فالن مسئله مذاکره کنيم و به یک نقطه ی توافقی برسيم - یعنی ما یک تعّهدی 
بکنيم، طرف مقابل هم یک تعّهدی بکند - از این غفلت ميکنند که ما ناگزیر باید به همه ی 
تعّهدهای خود عمل کنيم ]اّما[ طرف مقابل با ُطرق مختلف، با شيوه های مختلف، با خدعه، 
با تقلّب سر باز ميزند و به تعّهدهایی که کرده است عمل نميکند. این چيزی است که ما 

امروز در مقابل چشم خودمان داریم می بينيم؛ یعنی خسارت محض.

 کینه ی انقالب از دل سیاست آمریکا خارج نمیشود
اّما مسئله از این هم باالتر است. الزم است من به جوانهای عزیز که رژیم طاغوت را درک 
نکرده اند و دوران طاغوت را ندیده اند و نميدانند که چه اتّفاقی با پيروزی انقالب در این 
کشور افتاد، چند جمله ای را عرض بکنم. ببينيد؛ در این منطقه ای که ما زندگی ميکنيم - 
منطقه ی غرب آسيا - کشور عزیز شما ایران، ُگل منطقه است؛ از لحاظ جایگاه راهبردی 
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و به تعبير رایْج موقعيت استراتژیکی، یک کشور بی نظير است؛ از لحاظ منابع فراوان نفت 
و گاز در همه ی این منطقه و با یک نگاه از همه ی دنيا امتياز دارد؛ غير از نفت و گاز، منابع 
فراوان دیگری هم هست. کشوری است بزرگ، با جمعيتی مستعد و مردمی بااستعداد، 
با تاریخی غنی. اینجا ُگل منطقه است؛ این ُگل منطقه یک روزی یکجا و به طور کامل در 
قبضه ی آمریکا بوده است و هرکاری آمریکایی ها ميخواستند نسبت به این کشور و در این 
کشور انجام بدهند ميکردند: غارت ميکردند، ثروتهایش را ميبردند؛ همه ی کارهایی که 
یک دولت استعمارگر و یک دولت مستکبر با یک کشور ضعيف انجام ميدهد، اینها در این 
کشور انجام ميدادند و اینجا را در قبضه ی خودشان و در پنجه ی اقتدار خودشان داشتند، 
انقالب آمده است این کشور را از پنجه ی آنها بيرون کشيده، ]لذا[ کينه ی انقالب از دل 
سياست آمریکا خارج نميشود. آن وقتی دشمنی اینها تمام ميشود که بتوانند همان سلطه را 
بار دیگر در این کشور تجدید کنند؛ هدف این است و دنبال این هستند. البّته سياستمدارند، 
دیپلماتند، کار سياسی را بلدند و ميدانند هر هدفی و مقصودی یک راهی دارد و باید بتدریج 
حرکت کرد و از راهش وارد شد؛ دارند این کار را ميکنند. ما باید چشممان باز باشد، ما باید 

حواسمان جمع باشد.

  اختالف آنها با جمهوری اسالمی سِر یک ذّره و دوذّره نیست؛ مسئله، 
مسئله ی اساسی است

جمهوری اسالمی نه فقط ایران را از دست اینها خارج کرد بلکه با روحيه ی مقاومتی که نشان 
داد و دليری ای که نشان داد - که حاال بعد عرض خواهم کرد - موجب تشویق کشورهای 
دیگر هم شد. امروز شما ببينيد در کشورهای متعّددی در این منطقه و حّتی فراتر از این 
منطقه »مرگ بر آمریکا« ميگویند، پرچم آمریکا را آتش ميزنند. ملّت ایران نشان داد که 
ميتواند مقاومت بکند، ملّتهای دیگر ]هم[ یاد گرفتند و سررشته از دست آمریکا خارج شده 
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است. آمریکایی ها اعالن کردند که ميخواهند خاورميانه ی بزرگ درست کنند - یک وقت 
گفتند خاورميانه ی نوین، یک وقت گفتند خاورميانه ی بزرگ - مقصود این بود که در این 
منطقه ی غرب آسيا و در قلب کشورهای اسالمی، دولت جعلی رژیم صهيونيستی را بر 
همه ی امور این منطقه از لحاظ اقتصادی و سياسی و فرهنگی مسلّط کنند؛ هدفشان این 
بود. االن شما نگاه کنيد ببينيد همانهایی که شعار خاورميانه ی بزرگ ميدادند، در قضيه ی 
سوریه درمانده اند، در قضيه ی یمن درمانده اند، در قضيه ی عراق درمانده اند، در قضيه ی 
فلسطين درمانده اند و اینها همه را از چشم ایران می بينند، از چشم جمهوری اسالمی 
می بينند. دشمنی آنها با جمهوری اسالمی این جوری است؛ اختالف آنها با جمهوری 
اسالمی سِر یک ذّره و دوذّره نيست؛ مسئله، مسئله ی اساسی است؛ دارند حرکت ميکنند 

بيایند به این سمت که بلکه بتوانند آن سلطه ی قدیمی خودشان را برقرار کنند.

   انقالب آمد و به دست جوانهای خودش سنگرهای دشمن در این کشور  
را تخریب کرد

جوانهای عزیز ما رژیم طاغوت را ندیده اند؛ من به شما جوانهای عزیز عرض بکنم که در 
کشور ما، در طول این حدود پنجاه یا شصت سال - یعنی در دوره ی حکومت پهلوی و 
مقداری قبل از آن - اّول انگليس ها، بعد هم آمریکایی ها زمام امور را در دست داشتند و 
هر کاری ميخواستند ميکردند؛ مثالً حکومت پهلوی را سِر کار آوردند؛ رضاخان را سِر کار 
آوردند و بعد که به جهتی از او دلخور شدند، او را بردند، محّمدرضا را آوردند؛ یعنی در یک 
کشوری به این بزرگی و با این عظمت، در قبال این ملّت، آمریکایی ها یا انگليسی ها براحتی 
رئيس این کشور را به ميل خودشان ميبرند، یکی را می آورند به جای او، و بين خودشان؛ 
وضع آنها در ایران این جوری بود. خب، چه جوری توانسته بودند این تسلّط را پيدا کنند؟ 
در اینجا سنگرهایی به وجود آورده بودند که اّول رژیم انگليس، بعد رژیم آمریکا در سالهای 
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بعد یا دهه های بعد، از این سنگرها استفاده ميکردند برای دوام سلطه ی خودشان بر این 
کشور. انقالب آمد و به دست جوانهای خودش این سنگرها را تخریب کرد، منهدم کرد و به 
جای آن، سنگرهایی برای حفاظت از انقالب و برای حفاظت از جمهوری اسالمی و منافع 
ملّی به وجود آورد. اینها ميخواهند بيایند آن سنگرهای تخریب شده ی قبلی را دوباره ترميم 
کنند و این سنگرهایی را که به دست انقالب و انقالبيون و جوانها به وجود آمده است از بين 

ببرند؛ هدف این است.

  چند مورد از سنگرهای استکبار در ایران قبل از انقالب : 

1.  سنگِر » رژیم دست نشانده ی طاغوت«
حاال من چندتا از این سنگرها را برای شما ميشمرم. مهم ترین سنگر رژیم های مستکبر 
- یعنی اّول انگليس، بعد آمریکا - در کشور ما عبارت بود از خود رژیم دست نشانده ی 
طاغوت. رژیم دست نشانده ی طاغوت، سنگر اینها بود؛ به وسيله ی او بود که اینها هر کاری 
ميخواستند در این کشور ميکردند؛ هر فّعاليت اقتصادی، هر فّعاليت فرهنگی، هر فّعاليت 
سياسی، هر جابه جایی، هر موضع گيری؛ هرجوری که مایل بودند، این کشور را و دولت این 
کشور را به این طرف و آن طرف ميکشاندند؛ یعنی خود رژیم طاغوت مهم ترین سنگر آمریکا 
و انگليس در این کشور بوده است. این یک سنگر. خب، انقالب آمد، این سنگر را نابود کرد، 
از بين برد و ریشه کن کرد؛ حکومت پادشاهی را در کشور ریشه کن کرد و به جای حکومت 
پادشاهی و حاکميت شخصی، حاکميت مردمی را به وجود آورد. یک روزی بود در این کشور 
که ميگفتند آقا! مملکت صاحب دارد؛ صاحب مملکت کيست؟ اعليحضرت؛ این بود. این 
را مکّرر بر زبانها جاری ميکردند که آقا، مملکت صاحب دارد؛ کيست صاحب مملکت؟ شاه 
صاحب مملکت بود، یعنی یک عنصر فاسد، ناالیق، وابسته و غالباً تهی از غيرت ملّی، صاحب 
مملکت بود. خب، جمهوری اسالمی آمد این صاحب غاصب دروغين را کنار زد، مملکت را 
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داد دست صاحبان اصلی اش که ملّتند؛ انتخابات ميکنند، حضور پيدا ميکنند، ميخواهند، 
اثبات ميکنند، نفی ميکنند؛ این اّولين سنگر دشمن بود که جمهوری اسالمی و انقالب 

اسالمی این سنگر را درهم ریخت.

2.  سنگِر » ترس«
ولی تنها این نبود، سنگرهای دیگری هم بود؛ عوامل روانی و عوامل عينی، سنگرهایی بودند 
که من دو سه موردش را برای شما ميشمرم. یکی ترس بود، سنگر ترس؛ ترس از قدرتها. 
در کشور کاری کرده بودند که ترس از قدرت آمریکا بر همه ی دلها حاکم بود؛ عرض کردیم 
که در این دهه های آخر از آمریکا، قبلش هم ترس از انگليس؛ هر حادثه ای در کشور اتّفاق 
می افتاد ميگفتند کار انگليس ها است؛ یعنی انگليس ها را قدرت مطلق ميدانستند. این 
ترس، مخصوص مردم نبود؛ خود سردمداران رژیم هم ميترسيدند از آمریکا. این خاطراتی 
که عوامل رژیم نوشته اند و بعدها - بعد از انقالب - این خاطرات منتشر شده است، نشان 
ميدهد که در مواردی خود محّمدرضا و عوامل نزدیک به او از آمریکایی ها عصبانی بودند 
به خاطر تحقيری که ميکردند، به خاطر بی اعتنایی ای که ميکردند، اّما چاره ای نداشتند 
و مجبور بودند انقياد)۳( بکنند؛ مجبور بودند از ترس اطاعت کنند؛ ميترسيدند. انقالب 
اسالمی آمد و این سنگر ترس را منهدم کرد. امروز در جمهوری اسالمی یک عنصر آگاِه 
مّطلِع مّتکی به ارزشهای دینی را شما پيدا نميکنيد که از آمریکا بترسد؛ ملّت ترس را دور 
انداخت. ملّت نه فقط ترس از آمریکا را بلکه ترس از همه ی جبهه ی استکبار را دور ریخت. 
در دوران جنگ تحميلی که هشت سال به طول انجاميد - که باز متأّسفانه جوانهای ما 
آن دوران طالیی را درک نکرده اند، آن دوران نورانی را درک نکرده اند - آمریکا به صّدام 
کمک ميکرد، ناتو به صّدام کمک ميکرد، شوروی آن روز به صّدام کمک ميکرد، ارتجاع 
عرب با همه ی بی لياقتی و ضعفی که داشت، به صّدام کمک ميکرد؛ همه کمک ميکردند؛ 
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یعنی شرق و غرب یک جبهه ی واحدی شده بودند به نفع صّدام و عليه جمهوری اسالمی؛ 
جمهوری اسالمی خم به ابرو نياورد، ایستاد و به توفيق الهی بر همه ی آنها هم غالب شد، بر 
همه ی آنها پيروز شد؛ بعد از هشت سال جنگ نتوانستند یک وجب از خاک ایران را از ایران 
جدا کنند. ترس را این جور از بين بردند. بله، من عرض کردم که امروز انسانهای خویشتن دار، 
انسانهای آگاه، انسانهای مّتکی به ارزشهای اسالمی از آمریکا نميترسند ]اّما[ چرا، امروز 
هم ممکن است بعضی ها بترسند اّما این ترس،   غير عقالئی است؛ اگر ترس محّمدرضا از 
آمریکا عقالئی بود، ترِس اینها غير عقالئی است؛ برای خاطر اینکه آنها پشتيبانی مثل مردم 

نداشتند و امروز جمهوری اسالمی پشتيبانی مثل این ملّت بزرگ دارد.

3.  سنگِر » بی اعتمادی به خود«
یکی از سنگرهای دشمن برای تسلّط بر کشور ما، عبارت بود از تزریق بی اعتقادی به 
خود، بی اعتمادی به خود، نداشتن اعتمادبه نفس ملّی؛ در مقابل چشمشان زرق وبرق 
کشورهای غربی را مشاهده ميکردند، پيشرفتهای علمی و پيشرفتهای فّناوری و زرق وبرق 
تمّدنی ماّدی آنها را ميدیدند و در ]کشور[ خودشان اینها نبود، در کشور این چيزها نبود، 
عقب ماندگی بود، لذا احساس بی اعتمادی به خود ميکردند، احساس ناباوری به خود 
ميکردند. آن روز در دوران پهلوی، یکی از ارکان دولت گفت که ایرانی باید برود لولهنگ 
بسازد! شماها نميدانيد لولهنگ چيست؛ لولهنگ آفتابه ی ِگلی ]است[، آن هم نه آفتابه ی از 
جنس فلز. آن قدیِم قدیم معمول بود که از جنس ِگل آفتابه درست ميکردند. ميگفت ایرانی 
لياقتش همين است که برود لولهنگ بسازد؛ ایرانی را چه به اختراعات! آن روز این جوری 
ميگفتند. یک نفر دیگر از برجستگان آن دوران ميگفت که ایرانی اگر بخواهد پيش برود، 
بایستی از فرق سر تا پا بشود غربی و اروپایی؛ باید همه چيِز خودش را شبيه آنها بکند، شاید 
بتواند جلو برود؛ یعنی به خودشان باور نداشتند. خب، انقالب آمد این ناباوری را بکلّی تبدیل 
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کرد به باور به خود، اعتمادبه نفس ملّی؛ امروز جوان ایرانی ميگوید ما ميتوانيم. در بسياری از 
موارد در پيشرفتهای علمی - غير از آنچه حاال امروز بحمداهلل در دسترس قرار گرفته است 
و پيشرفتهایی که تحّقق پيدا کرده است - جوانهای ما گاهی اوقات یک فکرهای نویی را 
مطرح ميکنند که دستگاه های مسئول توانایی ندارند اینها را جمع وجور کنند؛ جوان ایرانی 
اعتمادبه نفس دارد. وقتی باور به خود نبود، پيشرفت هم نيست؛ وقتی باور به خود بود، شعار 
»ما ميتوانيم« بود، توانایی هم می آید؛ کشور ميشود توانا، ملّت ميشود توانا. امروز ما این را 

داریم مشاهده ميکنيم.
پنجاه سال در این کشور در دوران طاغوت، قبل از انقالب، دانشگاه وجود داشت؛ در این 
دانشگاه، هم اساتيد متعّهد و خوبی بودند، هم دانشجویان بااستعدادی بودند - حاال تعداد 
نسبت به امروز کم بود؛ از لحاظ نسبی خيلی کمتر از امروز ]بود[ لکن همانهایی که بودند، 
به هرحال جوانهای ایرانی بودند دیگر، جوانهای بااستعداد بودند - ]ولی[ یک حرکت علمی، 
یک پدیده ی نِو علمی در تمام طول این پنجاه سال در ایران وجود ندارد. چرا؟ چون باور 
نميکردند که بتوانند، اطمينان نداشتند به خودشان؛ این بی اطمينانی را تزریق کرده بودند 
در اذهان ملّت. امروز، ما هر روزی در کشور یک نوآوری داریم؛ نوآوری علمی، نوآوری 
فّناوری. دشمنان ما وقتی می بينند این نوآوری ها را، عصبانی ميشوند. امروز کشور ما با 
وجود تحریم در رشته های متعّددی از دانشهای پيشرفته، جزوِ ده کشور اّول دنيا است. 
حاال آنچه جلوی چشم مردم است، ابزارهای نظامی و همين وسایل جنگی ای است که 
شما مالحظه ميکنيد در اختيار سپاه و ارتش و دیگران هست. پيشرفتهایی که اینها در 
زمينه های گوناگون کرده اند، در زمينه ی نانو و در همين زمينه ی هسته ای، به خاطر باور به 
خود است. یکی از سنگرهای دشمن در ایران، ناباوری ملّت به خود بود، و یکی از سنگرهای 
بزرگ پيروزی ملّت و جوانان ملّت، باور به خود و روحيه ی »ما ميتوانيم« است. این هم یکی 

از سنگرهای دشمن بود.
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4.  سنگِر » جدایی دین از سیاست«
 یک سنگر دیگر از سنگرهای دشمن، جدایی دین از سياست بود. به همه باورانده بودند 
که دین باید در محيط سياست، در محيط زندگی و در نظام اجتماعی دخالت نکند؛ این را 
باورانده بودند. حاال آنهایی که با دین سروکار نداشتند که به جای خود، حّتی متدینين و 
حّتی بعضی از علمای دین باور نميکردند که اسالم بتواند در مسائل سياسی دخالت کند؛ 
این در حالی است که اصل تولّد اسالم در اّول، با رویکرد سياسی بود. پيغمبر اکرم اّولين 
کاری که در مدینه کرد، حکومت تشکيل داد، اّما این باور را در ذهنها گنجانده بودند و از این 
سنگر عليه نظام و عليه کشور و عليه مردم فّعاليت ميکردند. جمهوری اسالمی آمد و این 
سنگر را هم منهدم کرد و نابود کرد. امروز درباره ی مسائل کشور از دیدگاه اسالمی و قرآنی، 
جوانهای ما و دانشجوهای ما در دانشگاه های ما ]هم[ دارند کار ميکنند و تالش ميکنند، 

چه برسد به علما و حوزه های علميه و مانند اینها.

 من که میگویم »دشمن«، مقصودم دولت آمریکا است
خب، من که ميگویم »دشمن«، مقصودم دولت آمریکا است؛ تعارف هم نميکنيم. البّته 
آنها ميگویند که ما دشمن شما نيستيم، ما دوست ]شما هستيم[. پيام نوروزی به مردم 
ما داده اند و برای جوانهای ما دلسوزی کرده اند؛ یا در کاخ سفيد سفره ی هفت سين پهن 
ميکنند! خب اینها بّچه گول زنی است؛ کسی اینها را باور نميکند. از آن طرف تحریمها را 
حفظ ميکنند، از آن طرف وزارت خزانه داری آمریکا با طرقی که خودشان دارند و خودشان 
اقرار کرده اند، جوری عمل ميکند که شرکتهای بزرگ، بنگاه های بزرگ و بانک های بزرگ 
جرئت نکنند نزدیک بيایند و با جمهوری اسالمی معامله کنند؛ از آن طرف این کارها را 
ميکنند - تحریم ميکنند و تهدید ميکنند - که دشمنی محض است، از آن طرف هم در کاخ 
سفيد سفره ی هفت سين پهن ميکنند یا در پيام عيد نوروز ميگویند ما برای جوانهای ایرانی 
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دنبال اشتغال هستيم! خب، کسی اینها را باور نميکند. اینها ملّت ما را هنوز نشناخته اند؛ 
ملّت ایران را نشناخته اند. ملّت ایران ملّت فهيمی است، آگاه است، دشمنان خودش را 
می شناسد، شيوه های دشمنی را هم می شناسد. بله، ما با مردم آمریکا مشکلی نداریم؛ ما 
با هيچ ملّتی و با هيچ آحاد مردمی مشکل نداریم؛ ما با سياستها کار داریم، با سياستمدارها 

کار داریم؛ آنها دشمن هستند.

  واقعیتهایی وجود دارد که باید آن ها را بدانیم : 

1.   ظرفیتها و سرمایه های فراوانی که در کشور ما وجود دارد
من خالصه کنم مطلب را که اساس آنچه ميخواستيم عرض بکنيم از دست نرود. واقعيتهایی 
وجود دارد: یک واقعيت عبارت است از ظرفيتهای فراوان و سرمایه های فراوانی که در کشور 
ما وجود دارد؛ هم سرمایه های طبيعی داریم، هم سرمایه های انسانی داریم، هم فرصتهای 
بين المللی داریم. امروز کشور ما به خاطر این سرمایه ها ظرفيت پيشرفت فوق العاده ای را در 
درون خود دارد. این یک واقعيت. امروز جمهوری اسالمی به یک قدرت اثرگذار در سطح 
منطقه و در مواردی در سطح جهان تبدیل شده است؛ این یک واقعيتی است که وجود 

دارد. قدر خودمان را بدانيم، ارزش و اهّميت خودمان را بدانيم، عظمت این ملّت را بدانيم.

2.   آمریکا دشمن است
دّوم ]اینکه[ آمریکا به دالیل واضحی با ما دشمن است؛ همين طور که عرض کردیم، 
مرادمان سياستمداران آمریکا و سياستهای آمریکا است. در قضيه ی برجام بدعهدی 
کردند و به تحریمهای دیگری ما را تهدید کردند. همين طور که گفتم، وزیر خزانه داری 
آمریکا بشّدت شب وروز مشغول کار است برای اینکه نگذارند که جمهوری اسالمی از نتایج 
برجام بهره مند بشود. خب، اینها دشمنی است. مرتّباً تهدید ميکنند و مرتّباً به تحریمهای 
بيشتر تهدید ميکنند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم چند ماه دیگر - هفت هشت 
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ماه دیگر - شروع خواهد شد و تا نُه ماه دیگر این دولت فعلی آمریکا عوض خواهد شد و هيچ 
تضمينی وجود ندارد که این دولتی که بعداً به وجود خواهد آمد، همين تعّهدات اندکی را 
هم که این دولت ]فعلی[ کرده است عمل بکند. االن نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا 
در سخنرانی های انتخاباتی شان مسابقه گذاشته اند در بدگویی به ایران؛ خب این دشمنی 
است دیگر؛ دشمنی که شاخ ودم ندارد. وقتی ميگویيم آمریکا دشمن است، یک عّده ای 
منزعج)۴( ميشوند که چرا ميگویيد دشمن؟ دشمن است؛ اینها دشمنی است. این هم یک 
واقعيت. )۵( توّجه کنيد، فراموش نکنيد که ما گفته ایم ملّت و دولت باید همدل و هم زبان 
باشند؛ این را یادتان نرود. همه باید کار کنند و به دولت باید کمک کنند. اگر راهنمایی ای 

هم دارند، راهنمایی را به دولت بکنند. باید به دولت کمک کنند.

3.   ابزارهای دشمنی آمریکایی ها نامحدود نیست
واقعيت سّوم این است که ابزارهای دشمنی این دشمِن بظاهر مقتدر نامحدود نيست؛ چند 
ابزار اساسی دارد که اینها ابزارهای فّعال او است: یکی تبليغات است - ایران هراسی -، یکی 
نفوذ است، یکی هم تحریم است. من درباره ی نفوذ، در این چند ماه اخير مکّرر صحبت 
کرده ام، تکرار نميکنم؛ درباره ی تبليغات هم بحث زیاد است. ميخواهم راجع به تحریم 

صحبت کنم.

  تحریم
یکی از سه ابزار مؤثّر دشمن عبارت است از تحریم. دشمن احساس کرده است که کشور ما 
و ملّت ما از تحریم ضربه ميبيند؛ متأّسفانه خود ما هم این برداشت را در او تقویت کردیم. 
یک جاهایی و در یک برهه ای دائم تحریم را بزرگ کردیم که آقا تحریم است، تحریم 
است، باید تحریم را برداریم، اگر تحریم باشد این جور به ما ضربه ميخورد و مانند اینها؛ از 
آن طرف هم برداشتن تحریمها را باز تقویت کردیم، بزرگ کردیم، بزرگنمایی کردیم که 
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اگر تحریمها برداشته بشود این اتّفاق خواهد افتاد، آن اتّفاق خواهد افتاد؛ اتّفاقاتی که نيفتاد 
و اگر همين جور هم پيش برویم نخواهد افتاد. لکن دشمن احساس کرده است که با ابزار 
تحریم ميتواند بر ملّت ایران فشار بياورد؛ دشمن این را احساس کرده است. پس آنچه در 

مقابل ما امروز وجود دارد عمدتاً عبارت است از تحریم.

   دو راهی دیگر این است که: یا بایستی مشکالت تحریم را تحّمل کنیم 
یا ایستادگی کنیم به وسیله ی اقتصاد مقاومتی

ما برای اینکه با تحریم مقابله کنيم چه کار باید بکنيم؟ اّوِل صحبت عرض کردم که یک 
دوراهی ای را دشمن نشان ميدهد به ما؛ ميگوید یا بيایيد تسليم آمریکا بشوید و هر چه او 
ميگوید گوش کنيد، یا فشار و تحریم ادامه پيدا ميکند؛ این یک دوراهی است که گفتيم غلط 
و دروغ است، اّما یک دوراهی دیگری وجود دارد: یا بایستی مشکالت تحریم را تحّمل کنيم 
یا ایستادگی کنيم به وسيله ی اقتصاد مقاومتی. )۶( خيلی خب، آمادگی شما خوب است، 
منتها برای اقتصاد مقاومتی، ِصرف آمادگی کافی نيست؛ ما گفتيم »اقدام و عمل«. البّته 
دولت محترم در زمينه ی اقتصاد مقاومتی کارهایی کرده اند؛ ما گفتيم یک ستاد فرماندهی 
تشکيل بدهيد برای اقتصاد مقاومتی، تشکيل دادند و معاون اّول رئيس جمهور محترم را 
در رأس آن گذاشتند؛ کارهایی هم کردند، گزارشش را هم به من دادند که من امروز در پيام 
اّول سال به ملّت عزیزمان این را گفتم؛ منتها اینها کارهای مقّدماتی است. به من گزارش 
داده اند که بر اثر فّعاليتهایی که انجام گرفته است، تراز بازرگانی مثبت شده یعنی صادرات 
غير نفتی مان از وارداتمان بيشتر است؛ خب، این خبر بسيار خوبی است؛ یا اینکه مثالً فرض 
بفرمایيد واردات ما از سال گذشته کمتر شده است؛ اینها خبرهای خوبی است، منتها اینها 
کفایت نميکند و کار با اینها تمام نميشود؛ کارهای اساسی باید انجام بگيرد. من چند کار را 

اینجا ذکر کرده ام که این کارها باید در زمينه ی »اقدام و عمل« انجام بگيرد.
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   این کارها باید در زمینه ی »اقدام و عمل« انجام بگیرد : 

1.   تمرکز بر فعالیت ها و زنجیره های اقتصادی مزیت دار کشور
اّول مسئولين محترم دولتی باید فّعاليتها و زنجيره های اقتصادی مزیت دار کشور را 
شناسایی کنند و بر آنها متمرکز بشوند؛ بعضی از فّعاليتهای اقتصادی در کشور اولویت دارد، 
اهّميت دارد، مثل مادر ميماند و از آن، بابهای متعّدد اقتصادی و توليدی گشوده ميشود؛ 
روی آنها بایست تمرکز کنند؛ آنها را باید شناسایی کنند و نقشه ی راه را مشّخص کنند و 

تکليف همه را معلوم بکنند.

2.   زنده کردن تولید داخلی است
دّومين مسئله در این »اقدام و عمل« ای که ما گفتيم باید مورد توّجه قرار بگيرد، زنده 
کردن توليد داخلی است. آن طوری که به من گزارش کرده اند، امروز حدود شصت درصد از 
امکانات توليد ما معّطل است، تعطيل است؛ بعضی ها به کمتر از ظرفيت کار ميکند، بعضی ها 
کار نميکند؛ بایستی ما توليد را زنده کنيم، توليد را احياء کنيم. ]البّته این[، راه دارد؛ این راه 
را خيلی از اقتصاددان های متعّهد بلدند. من به مسئولين محترم دولتی مکّرر گفته ام این 
منتقدینی را که هستند بخواهيد، حرفهایشان را بشنوید؛ گاهی پيشنهادهای خوبی دارند؛ 

ميتوان توليد را احياء کرد و در کشور به حرکت درآورد.

3.   توّجه کنیم که واردات  ما، قدرت تولید داخلی ما را تضعیف نکند
کار سّوم اینکه ما باالخره تجارت خارجی داریم، واردات داریم، به یک چيزهایی احتياج 
داریم که از خارج وارد کنيم، مجبوریم اینها را بخریم، اشکالی هم ندارد، لکن توّجه کنيم که 
این خریدهای ما، قدرت توليد داخلی ما را تضعيف نکند. فرض بفرمایيد ما ميخواهيم مثاًل 
هواپيما وارد بکنيم یا خریداری بکنيم؛ به ما گفته ميشود - خود مسئولين دولتی ميگویند - 
که اگر چنانچه فالن درصد از این قيمت را ما در صنایع داخلی هواپيما سرمایه گذاری کنيم، 
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بيشتر از آنکه از خارج بخریم استفاده خواهيم کرد و توليد داخلی هم رشد پيدا ميکند. 
اینکه ما همه چيز را از خارج وارد کنيم و نگاه نکنيم که این خرید ما، این واردات ما چه بالیی 
سر توليد داخلی می آورد خطا است؛ پس بنابراین در خریدها کاری کنيم که توليد داخلی 

تضعيف نشود.

4.   پرهیز از هدردادن منابع مالی ای که پس از برجام باید وارد کشور شود 
چهارم؛ ما پولهایی داریم در خارج از کشور؛ ]مثالً[ نفت فروخته ایم، پولش را به ما نداده اند. 
در قضيه ی برجام بنا بر این شد که این پولها برگردد - البّته اکثرش برنگشته، اغلبش 
برنگشته و دچار مشکل است؛ دست آمریکایی ها را انسان مشاهده ميکند پشت این ]قضيه[؛ 
البّته انگيزه های دیگری هم وجود دارد، لکن بدجنسی بعضی از دستگاه های آمریکایی 
موجب شده است که این پولها برنگردد؛ لکن باالخره برخواهد گشت - وقتی که این پولهای 
موجود ما در خارج که حاال هر چند ده ميلياردی که هست برگشت، در مصارفی به کار نرود 
که این پول هدر بشود. این پولی است که وارد کشور ميشود، کشور نياز دارد و در درجه ی 
اّول مثالً توليد است؛ مواظب باشند این پولی که وارد ميشود، هدر نرود، از بين نرود، َصرف 
خریدهای بی مورد، َصرف کارهای بی جا، صرف اسرافها نشود؛ یعنی مدیریت منابع مالی ای 

که از بانک ها و مراکز خارجی به کشور وارد ميشود.

5.    دانش بنیان شدن بخش های مهم و حساس اقتصادی 
مسئله ی پنجم؛ بخشهایی در اقتصاد ما وجود دارد که مهم و دارای اهّميت است؛ مثالً بخش 
نفت و گاز یا بخش توليد موتور که برای خودرو، برای هواپيما، برای قطار، برای کشتی مورد 
استفاده است، این بخشهای حّساس و مهم، دانش بنيان بشود. اینکه ما ميگویيم اقتصاد 
دانش بنيان ]این است[. جوانهای ما، دانشمندان ما نشان داده اند که ميتوانند نوآوری کنند، 
ميتوانند ما را از آن سطحی که در فّناوری داریم باالتر ببرند. خب، این کار کوچکی است 
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که موشک بُرد بلند را جوری تنظيم کنند که در دوهزار کيلومتری با انحراف دو متر یا پنج 
متر به هدف بخورد؟ خب آن مغزی که ميتواند این کار را بکند، در موارد گوناگون دیگر هم 
ميتواند؛ مثالً فرض کنيد که سطح موتور خودرو را با یک پيشرفتی باال ببرد که فرض کنيم 
مصرفش کم بشود، یا موتور قطار را به فالن شکل به وجود بياورد؛ ميتوانند. همين االن در 
کشور ما بنگاه های اقتصادی و توليدی ای وجود دارند که کارهایی که آنها انجام ميدهند و 
توليد ميکنند، یا از مشابه خارجی اش بهتر است یا برابر آنها است؛ همين االن داریم؛ خب 
اینها را باید تقویت کرد. پس بنابراین دانش بنيان شدِن بخشهای مهّم اقتصاد داخلی، یکی 

از کارهایی است که در اقتصاد مقاومتی شرط است و بایستی انجام بگيرد.

6.    احیای بخشهای اقتصادی که قبالً در آنها سرمایه گذاری شده
ششم؛ ما در گذشته روی بعضی از بخشها سرمایه گذاری کرده ایم؛ از آنها بهره برداری بشود 
و استفاده بشود. ما در زمينه ی نيروگاه سازی در کشور سرمایه گذاری خوبی کردیم؛ در 
زمينه ی پتروشيمی سرمایه گذاری خوبی کردیم. امروز کشور به نيروگاه احتياج دارد، 
کشورهای دیگر هم به نيروگاه ارزانی که ما ميسازیم احتياج دارند. ما دیگر نرویم از بيرون 
نيروگاه بخریم وارد کنيم، یا افرادی بياوریم برای ما نيروگاه درست کنند. این قسمتهایی 
که سرمایه گذاری شده است، برایش تالش شده است و زحمت کشيده شده است، احياء 

بشود و از آنها استفاده بشود.

7.    شرط انتقال فناوری در معامالت خارجی 
مطلب هفتم؛ در همه ی معامالت خارجی ای که ما انجام ميدهيم، انتقال فّناوری را شرط 
کنيم. البّته برادران ما در دولت به ما گفتند که ما این کار را کردیم و ميکنيم؛ من تأکيد 
ميکنم و تکرار ميکنم برای اینکه غفلت نشود. فرض کنيد ]اگر[ یک وسيله ای را یا یک 
شی ء توليدی جدیدی را ميخواهند بخرند، توليدشده را نخرند، ]بلکه[ آن شی ء را با فّناوری 
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مخصوص خودش تهيه کنند و بياورند؛ فّناوری را داخل کشور کنند. در قراردادها این را باید 
بشّدت مورد توّجه قرار بدهند.

8.    مبارزه ی جدی با فساد، ویژه خواری و قاچاق در کشور 
مسئله ی هشتم؛ با فساد مبارزه ی جّدی بشود، با ویژه خواری مبارزه ی جّدی بشود، با 
قاچاق مبارزه ی جّدی بشود؛ اینها دارد به اقتصاد کشور لطمه ميزند و ضررش را مردم 
ميبرند. اگر ما در مقابل آن مجموعه ای که فرض بفرمایيد با زدوبست هایی در زمينه ی 
مسائل اقتصادی ویژه خواری ميکنند، خودشان را از امتيازات ویژه برخوردار ميکنند و یا 
دچار فساد پولی و مالی و اقتصادی ميشوند، سهل انگاری کنيم، قطعاً کشور ضرر خواهد 
کرد؛ نباید سهل انگاری بشود. البّته در مقام بيان و در روزنامه ها و جنجال و بخصوص با 
جهت گيری های سياسی، حرفهای قشنگ خوبی زده ميشود اّما اینها فایده ای ندارد. حاال 
یک مجرم اقتصادی را مثاًل فرض کنيم دستگير کردند، روزنامه ها درباره اش بنویسند و 
عکس و تفصيالت و کارهایی مانند اینها را با اهداف جناحی و سياسی بکنند، اینها فایده ای 
ندارد؛ دو صد گفته چون نيم کردار نيست. باید جلوی آن فسادی را که امروز ممکن است 
پيش بياید بگيرند و مانع فساد بشوند. قاچاق همين جور است؛ مانع قاچاق ]بشوند[. باید با 

قاچاق، به معنای واقعی کلمه مبارزه کنند.

9.     ارتقای بهره وری انرژی
مطلب بعدی بهره وری از انرژی ]است[. من یک وقتی هم اینجا در یکی از همين 
سخنرانی های اّول سال، چند سال قبل از این، این را گفتم)۷( که اّدعا ميشود و گفته 
ميشود که اگر ما بتوانيم بهره وری انرژی را ارتقا بدهيم، باال ببریم و صرفه جویی کنيم، صد 
ميليارد دالر صرفه جویی خواهد شد؛ مبلغ کمی نيست، مبلغ زیادی است؛ این را جّدی 
بگيرند. این همه کارهای گوناگون دارد در این مملکت انجام ميگيرد، بعضی هایش غير الزم، 
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بعضی هایش مضر؛ خب کار را در این جور بخشها متمرکز کنند. این شد »اقدام و عمل«؛ 
اقدام یعنی این چيزها - البّته شنيدم این، مصوبّه ی مجلس هم هست؛ ارتقای بهره برداری 
از انرژی، مصوبّه ی مجلس شورای اسالمی است - واقعاً بررسی کنند که اگرچنانچه یک 

چنين چيزی وجود دارد، باید روی این متمرکز بشوند و کار کنند.

10.  نگاه ویژه به صنایع متوسط و کوچک
و ]مطلب[ دهم؛ به صنایع متوّسط و کوچک نگاه ویژه بکنند. االن چندین هزار کارگاه و 
کارخانه ی متوّسط و کوچک در کشور هست؛ اگرچنانچه این آماری که به من داده اند و بنده 
گفتم که شصت درصد از اینها االن دچار بيکاری و تعطيل هستند درست باشد، خسارت 
است. آن چيزی که در متن جامعه اشتغال ایجاد ميکند، تحّرک ایجاد ميکند و طبقات 
پایين را بهره مند ميکند، همين صنایع کوچک و متوّسط است؛ اینها را تقویت کنند و پيش 

ببرند.
  اگر اقتصاد مقاومتی شد، تحریم دشمن تأثیر قابل توّجهی نخواهد کرد

خب، این ده نقطه ی کار که اگرچنانچه اقدام و عمل بخواهد انجام بگيرد برای اقتصاد 
مقاومتی، این ده کار ميتواند انجام بگيرد. البّته کارهای دیگری هم ميشود انجام داد که 
مسئولين نگاه ميکنند و بررسی ميکنند. بنده ده مورد را این جوری پيشنهاد ميکنم. این 
ميشود جریان انقالب، این ميشود حرکت انقالبی در کشور، این ميشود اقتصاد مقاومتی ای 
که کشور را نجات خواهد داد. اگر این کارها را بکنيم، ما ميتوانيم در مقابل آمریکا بِایستيم و 
تحریمهای او در ما اثر نکند. ما احتياج نداریم از ارزشهای خودمان، از خطوط قرمز خودمان، 
از اصول خودمان صرفِ نظر کنيم تا آمریکا نتواند ما را تحریم بکند؛ ما با دنبال کردِن همين 
سياست اقتصاد مقاومتی، به معنای عملی مسئله و اقدام عملی موضوع، ميتوانيم کشور 
را مصونيت سازی کنيم؛ ميتوانيم مصونيت بدهيم کشور را تا دیگر در مقابل تحریم به 
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خودمان نلرزیم که ما را تحریم خواهند کرد. خب تحریم بکند؛ اگر اقتصاد مقاومتی شد، 
تحریم دشمن تأثير قابل توّجهی نخواهد کرد. این ميشود حرکت انقالبی و حرکت مؤمنی. 
آن وقت اگر ما این کارها را کردیم، مسئولين محترم دولتی آخر سال ۹۵ ميتوانند بيایند 
گزارش بدهند که ما این چند هزار کارگاه و کارخانه و مزرعه و دامداری و امثال اینها را احياء 
کردیم. ميتوانند بيایند اینها را بگویند؛ ميتوانند به مردم گزارش بدهند، مردم هم ببينند و 

حس کنند. وقتی مردم حس کردند، آن وقت اعتماد و اطمينان پيدا ميکنند.

  چه افراد سیاسی، چه افراد اقتصادی، چه آحاد مردم - باید به دولت 
کمک کنند

و البّته باید مردم کمک کنند. من به شما عرض بکنم که مردم - چه افراد سياسی، چه افراد 
اقتصادی، چه آحاد مردم - باید به دولت کمک کنند، به مسئولين کشور کمک کنند. این 
کار البّته فقط هم کار دولت نيست؛ هر سه قّوه باید با یکدیگر همکاری کنند تا کار پيش 
برود؛ و مردم هم باید کمک کنند به اینها؛ این کمک الزم است و جّدیت مسئولين بخصوص 
قّوه ی مجریه هم الزم است. اگر بتوانيم این حرکت را راه بيندازیم، عرض کردیم که این 
جریان، جریان انقالبی است و هم سرعت خواهد داشت، هم موّفقيت خواهد داشت. ما 
در هرجایی که کار انقالبی کردیم، اینها را داریم. ببينيد! کاری که شهدای هسته ای ما 
در زمينه های هسته ای که بسيار هم حّساس است پيشاهنگش بودند، کاری که شهيد 
طهرانی مقّدم پيشاهنگش بود، کاری که شهيد کاظمی)۸( در زمينه ی سلّول های بنيادی 
پيشاهنگش بود، کارهای بسيار بزرگی است. در زمينه های فرهنگی ]هم[ کاری که شهيد 
آوینی پيشاهنگش بود و در این اواخر ]هم[ مرحوم سلحشور - که اینها پيشروان کار انقالبی 
در این کشورند - اینها را باید ترویج کرد، اینها را باید تقدیر کرد و نام اینها را باید گرامی 
داشت. کار انقالبی این است. اینکه من بارها تکرار ميکنم که نيروهای انقالبی را و نيروهای 
حزب اللّهی را باید گرامی بداریم و باید نگه بداریم، به خاطر این است؛ کار وقتی با روحيه ی 
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انقالبی شد، پيشرفت خواهد کرد.

  یک کلمه  در باب مسائل فرهنگی 
من بحث اقتصاد مقاومتی را عرض کردم؛ فقط یک کلمه ]هم[ در باب مسائل فرهنگی 
عرض بکنم. ميدانيد که مسائل فرهنگی به نظر من بسيار مهم است؛ بنده به مسائل فرهنگی 
اهّميت بسيار زیادی ميدهم و آنچه امروز ميخواهم عرض بکنم، همان مطلبی است که به 
نظرم سال گذشته بود یا سال قبلش بود که در همين جلسه ی اّول سال عرض کردم)۹( که 
این مجموعه های خودجوش مردمی که کار فرهنگی ميکنند - که االن در سرتاسر کشور 
هزاران مجموعه ی خودجوش مردمی هست که دارند خودشان کار ميکنند، خودشان 
فکر ميکنند، خودشان تالش ميکنند و کار فرهنگی ميکنند - روزبه روز باید توسعه پيدا 
کنند؛ دستگاه های دولتی باید به اینها کمک کنند. دستگاه های دولتی، آنهایی که مربوط به 
فرهنگند، به جای اینکه آغوش خود را به روی کسانی که نه اسالم را قبول دارند، نه انقالب را، 
نه نظام اسالمی را، نه ارزشهای اسالمی را ]باز کنند[، آغوش خود را به روی بّچه مسلمانها، به 
روی جوانهای مؤمن، به روی بّچه های انقالبی، به روی بّچه های حزب اللّهی باز کنند؛ اینها 
ميتوانند کار کنند و دارند کار ميکنند؛ کارهای فرهنگی باارزشی دارد انجام ميگيرد. در 
همه ی زمينه ها جوانان انقالبی ما ميتوانند تالش کنند، کار کنند. جوانان عزیز! کشور مال 
شما است، فردا مال شما است، امروز هم مال شما است؛ بدانيد شما اگر در ميدان باشيد، شما 
اگر با ایمان به خدا و توکل به خدا حرکت کنيد، شما اگر باور به خود داشته باشيد، آمریکا و 

بزرگ تر از آمریکا هيچ غلطی نميتوانند بکنند.
 پروردگارا! آنچه گفتيم و شنيدیم، برای خودت و در راه خودت قرار بده؛ آن را به کرمت 
از ما قبول بفرما. پروردگارا! به محّمد و آل محّمد، ارواح شهدای عزیز را از ما راضی کن؛ 
روح مطّهر امام بزرگوار را از ما راضی کن. پروردگارا! به این ملّت، عّزت روزافزون، شوکت 
روزافزون، قدرت روزافزون و توانایی های روزافزوِن همه جانبه عنایت بفرما. پروردگارا! ما 
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را از خدمتگزاری به این ملّت و به اسالم و مسلمين و به این کشور زوال مياور. پروردگارا! به 
محّمد و آل محّمد، آنچه را گفتيم، آنچه را خواستيم و آنچه را تو ميدانی که ما به آن احتياج 
داریم، ولو بر زبان نياوردیم، به ما عنایت بفرما. پروردگارا! روح مطّهر برادر عزیزمان مرحوم 

آقای طبسی )رضوان اهلل تعالی عليه( را با اوليائت محشور بفرما.
 والّسالم عليکم و رحمةاهلل و برکاته 

۱( حّجت االسالم والمسلمين عّباس واعظ طبسی )توليت فقيد آستان قدس رضوی(
۲(»اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل«

۳(اطاعت 
۴(ناراحت و بی قرار

۵(شعار مردم: »دولت تدبير و اميد! بصيرت، بصيرت«
۶(شعار حضار: ای رهبر آزاده / آماده ایم آماده 

۷(بيانات در جمع زائران و مجاوران حرم رضوی )۱۳۸۸/۱/۱(
۸(دکتر سعيد کاظمی آشتيانی )رئيس پژوهشکده ی رویان(

۹(بيانات در جمع زائران و مجاوران حرم رضوی در مشهد مقّدس )۱۳۹۳/۱/۱(
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