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نسخه تلفن همراه

   
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم)1(

الحمدهلل رّب العالمين و الّصالة و الّسالم علی سّيدنا و نبّينا ابی القاسم المصطفی محّمد و 
علی آله االطيبين االطهرین المنتجبين سّيما بقّيةاهلل فی االرضين.

خيلی خوش آمدید برادران و خواهران عزیز! از بيانات جناب آقای رئيس جمهور هم تشّکر 
ميکنيم، توضيحات مفّصل و خوبی ارائه کردند. یکی از برکات این دیدار رمضانی، بهره مندی 
از فضای معنوی ماه رمضان است. درست است که این جلسه یک جلسه ی استثنائی 
است؛ مسئولين مختلف، شخصّيت های برجسته ی نظام، صاحبان مناصب و مسئولّيتها 
از جناحهای مختلف، از سالیق مختلف در اینجا تشریف دارند، فرصت گفتگو و بحث و 
تجدید دیدار و تبادل محّبت و مانند اینها فراهم ميشود -اینها برکات این جلسه است- لکن 
از همه ی اینها مهم تر همان نکته ای است که عرض شد؛ یعنی قرار گرفتن در فضای معنوی 
ماه مبارک. در فِقرات دعای واردشده ی برای روزهای ماه رمضان ميخوانيم: َو هذا َشهُر 
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الّصيام، َو هذا َشهُر القيام، َو هذا َشهُر االِنابَة -»َو اَنيبوا اِلی  ربُِّکم«)۲(- و هذا َشهُر التَّوبَة، َو هذا 
َشهُر الَمغِفَرةِ َو الرَّحَمة.)۳( این ماه و این فضا، این خصوصّيات را دارد.

 تأثير گناه مسئوالن در ضرر ديدن جامعه
توبه ی ما از کدام گناه است؟ خب، سرتاپای انسان و امثال بنده، گناه هستيم؛ لکن گناهان 
دوجورند: یک گناهی است که فقط به خود انسان ضربه وارد ميکند، یک گناهی است که 
صدور آن از انسان به دیگران ضربه ميزند. چيزی را که این دندان انسان َمزق)۴( ميکند و 
ميَجود، گاهی یک چيز سختی است، خود دندان ميشکند، به جای دیگری ضرر نميرسد؛ 
]اّما[ گاهی انسان با این دندان غذایی را ميخورد که کبد انسان را از کار می اندازد؛ کبد 
تقصيری نداشت، تقصير این دندان بود، تقصير این دهان بود. گناهان ما گاهی این جوری 
است. ما یک حرکتی را انجام ميدهيم، یک سخنی را ميگویيم، یک راهی را ميرویم، ]که[ 
جامعه ضرر ميکند، کشور ضرر ميکند؛ این جور گناهان، گناهان مهّمی است، گناهان بزرگی 
ة.)۵( گاهی کسی ظلمی ميکند،  است. فرمود: وَ اتَّقوا فِتَنًة ال تُصيَبنَّ الَّذیَن َظلَموا ِمنُکم خآصَّ
جزائی که خدای متعال برای آن ظلم قرار ميدهد فراگير است و جامعه را فراميگيرد؛ از 
چنين ظلمی، از چنين فتنه ای باید پرهيز کرد. این خطاب به ما مسئولين است، آحاد مردم 
مخاطب به این خطاب نيستند؛ ما مسئولين هستيم که ]هم [ ميتوانيم کاری بکنيم که زیان 
آن به جامعه برسد؛ هم ميتوانيم عکسش عمل کنيم، کاری کنيم که نفع آن به جامعه برسد.

 مرحوم عاّلمه ی طباطبائی )رضوان اهلل عليه( در تفسير این آیه ی شریفه ی سوره ی نساء 
که »مآ اَصابََک ِمن َحَسَنٍة َفِمَن اهللِ َو مآ اَصابََک ِمن َسيَِّئٍة َفِمن نَفِسَک«)۶( یک بيانی دارند؛ 
ميفرمایند که جوامع بشری، جامعه ی کشور، یک جامعه ی خاّص یک محدوده، یک هویّت 
مستقلّی دارد، یک هویّت وحدانی دارد غير از هویّت افراد؛ یعنی جامعه ی یک کشور با 
یک نگاه مثل یک انسان واحد است؛ همچنان که در انسان واحد یک عضو ممکن است 



3

25/ 03 / 95متن کامل بیانات رهبر انقالب اسالمی  در دیدار مسئوالن نظام

عملی انجام بدهد که بقّيه ی اعضا را درگير کند، در جامعه هم همين جور است، یک عضو 
ممکن است کاری بکند که همه را درگير بکند. حوادثی برای جامعه پيش می آید، عّده ای 
بی گناهند در آن حادثه؛ ]پس [ چطور ميشود گفت که »مآ اَصابََک ِمن َسيَِّئٍة َفِمن نَفِسَک«، 
ایشان ميفرمایند نه، همين درست است، همين جا هم »َفِمن نَفِسَک« است، منتها نْفس 
یک موجود وسيعی به نام جامعه است که یک جزئی از او گناهی کرده. خب، اگر بنا باشد که 
از چنين گناهی ما پرهيز کنيم خيلی باید مراقب باشيم؛ احتياج دارد به مراقبت، به دّقت؛ 
این فضای ماه رمضان این را بایستی به ما تعليم بدهد، این را بایستی به خودمان تلقين 

کنيم، واقعاً احساس مسئولّيت کنيم، هرجا هستيم.

 لزوم كوشش براى نجات از گناهان در ماه رمضان 
در همين دعای ]روزهای [ ماه رمضان چيزهای زیادی از خدا خواسته شده است؛ دعای 
خيلی خوبی است. اگر ان شاءاهلل توفيق باشد بخوانيد این دعا را و دّقت کنيد، دعای عجيبی 
است، همين طور درخواستهایی که انسان به ذهنش هم خطور نميکند، در این دعا امام 
به انسان یاد داده است -بنابر آنچه در این حدیث مأثور از امام )عليه الّسالم( است- که چه 
بخواهيم از خدا؛ از جمله ی چيزهایی که خواستيم، نجات از این چند چيز است که حاال 
من عرض ميکنم: نجات از بی انگيزگی و مرض بی انگيزگی، نجات از نبود نشاط کار -ببينيد 
اینها چيزهایی است که به ذهن ماها نميرسد که اینها بيماری است، اینها مرض است، باید از 
خدای متعال نجات از این مرضها و شفای از این مرضها را خواست- نجات از غفلت، نجات از 
سخت شدن دل؛ دل انسان سخت بشود، هم در مقابل ذکر الهی، هم در مقابل نُصح مشفق؛ 
]وقتی [ کسی به انسان نصيحت ميکند و برای انسان خيرخواهی ميکند، دل انسان سخت 
أَمَة )احساس خستگی( َو  بشود. عبارات این است: َو اَذِهب َعّنی فيِه النُّعاَس َو الَکَسَل َو السَّ
َة )غّره شدن به خود(؛  الَفتَرَة )بی انگيزگی( َو الَقسَوَة )سخت دلی( َو الَغفلََة )بی خيالی( َو الِغرَّ
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باید از اینها نجات پيدا کنيم؛ اینها را از خدا خواستيم.

  تأثيرات گناهان در انسانها: 
1.  تاب نياوردن در بزنگاه ها

خب، تأثيرات این گناهان -حاال این تعدادی از گناهان است، گناهان بزرگ تر هم وجود 
دارد- در انسان چيست؟ یکی از تأثيرات این است که وقتی انسان مبتال است به گناه، در 
َّوا ِمنُکم یَوَم  یک نقطه ی حّساس و بزنگاه کم می آورد. آیه ی قرآن ميفرماید که: اِنَّ الَّذیَن تََول
يطاُن بَِبعِض ما َکَسبوا؛)۷( در جنگ اُحد، آن کسانی که  َُّهُم الشََّ ََّما اسَتَزل الَتَقی الَجمعاِن اِن
نتوانستند طاقت بياورند و دلشان در هوای غنيمت آن چنان تپيد که فراموش کردند چه 
مسئولّيت حّساسی در اختيار آنها و برعهده ی آنها است و جنگ پيروز را به جنگ مغلوب 
يطاُن بَِبعِض ما َکَسبوا؛ اینها قباًل خطاهایی انجام دادند، آن  َُّهُم الشََّ تبدیل کردند، اِسَتَزل
خطاها اینجا خودش را نشان داد. این یک مرحله است؛ یعنی گناه ما موجب ميشود که در 
یک نقطه ی حّساس، در یک نقطه ی بزنگاه، نتوانيم تاب بياوریم، نتوانيم مقاومت کنيم. 
خب، ما مسئول کشور هستيم؛ از این بنده ی حقير گرفته تا مسئولين دولتی، مسئولين 
قضائی، مسئولين قّوه ی مقّننه و همين طور سلسله مراتب مسئولّيتها، همه مسئوليم؛ اگر 
يطان« و پایمان بلغزد و نتوانيم  َُّهُم الشََّ ََّما اسَتَزل چنانچه کاری بکنيم که نتيجه آن باشد که »اِن
طاقت بياوریم در آنجایی که باید تاب آورد و طاقت آورد، خطر بزرگی ما را تهدید ميکند. 

این یک مرحله است.

2.  دچار نفاق شدن در درون خود
مرحله ی باالتر از این و بدتر از این، آن است که ما گاهی خطائی ميکنيم، آن خطا موجب 
ميشود که ما دچار نفاق بشویم؛ یعنی دلمان با زبانمان اختالف پيدا کند. آیه ی شریفه 
]ميگوید[: َفاَعَقَبُهم نِفاًقا فی ُقلوبِِهم اِلی  یَوِم یَلَقونَه ُ بِمآ اَخلَُفوا اهللَ ما َوَعدوه؛)۸( ]اگر[ انسان 
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با عهد خدایی در یک جا وفادار نمانَد و تعّهدی را که پيش خدا کرده عمل نکند، این موجب 
ميشود که »َفاَعَقَبُهم نِفاًقا فی ُقلوبِِهم«؛ البّته این یک سازوکار کاماًل منطقی هم دارد که 
حاال وقت نيست من شرح بدهم که چطور ميشود یک گناه در یک انسان به نفاق منتهی 

ميشود.

3.  تكذيب نشانه هاى الهى
از این باالتر، گاهی اوقات گناه ما و خطای ما و کج روی ما موجب ميشود که -پناه بر خدا- به 
بوا بِآیاِت اهلل.)۹(  تکذیب ماانزل اهلل مبتال بشویم؛ ثُمَّ کاَن عاقَِبَة الَّذیَن اَسآُءوا الّسوأَی اَن َکذَّ
راه عالج هم مراقبت است؛ باید مراقبت کنيم؛ باید نظارت کنيم بر خودمان، بر مجموعه مان، 
انگيزه مان را افزایش بدهيم، کارمان را متراکم تر کنيم، پُرکاری، پرهيز از لغزشگاه ها، خالصه 
در یک جمله تقوا؛ تقوا. تقوا -که در ماه رمضان ]به عنوان [ فلسفه و غایت روزه شناخته 
شده- به همين معنا است. تقوا یعنی مراقبت از خویش؛ دائم باید مراقب خودمان باشيم. 
البّته خطاب این حرفها در درجه ی اّول به خود بنده است؛ همه مان مسئوليم؛ پس قدر ماه 

رمضان را بدانيم.

 لزوم قدرشناسى ماه رمضان
 برادران عزیز، خواهران عزیز! قدر این ماه رمضانی را که االن در آن هستيم، بدانيم. هزاران 
هزار ماه رمضان در طول تاریخ آمده و رفته؛ هزاران هزار ماه رمضان خواهد آمد که من و 
شما در آن ماه رمضان نيستيم؛ حاال در بين این ميلياردها ماه رمضان تاریخ، ما در چند ماه یا 
چند ده ماهش هستيم، توفيق به ما داده شده که حاال بيست ماه، سی ماه، پنجاه ماه، شصت 
ماه رمضان را از دوره ی تکليف تا آخر عمرمان در بين این مجموعه ی ماه رمضان های تاریخ 
]حضور[ داشته باشيم؛ خب، همينها را قدر بدانيم. پارسال در همين ماه رمضان، کسانی 
بودند از دوستان ما و از نزدیکان ما که امسال نيستند. نميدانيم سال دیگر کداِم از ما خواهيم 
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بود، کدام نخواهيم بود؛ این ماه رمضان را قدر بدانيد. ماه استغفار است، ماه توبه است، ماه 
تذّکر است، ماه توّجه به خدای متعال است، ماه عبادت است، ماه گریه است، ماه دل بستن 

به معنویّات است گفت:
بسا تير و دی ماه و اردیبهشت 

بياید که ما خاک باشيم و خشت )1۰(

  دو دليل اهّمّيت موقعّيت حّساس كشور در مقطع زمانى كنونى: 
1.  آگاهى تازه ى ما از امكانات و ظرفّيتهاى بى پايان كشور

راجع به مسائل کشور، بنده این جور مطلب را ميخواهم عرض بکنم که ما در موقعّيت 
حّساسی هستيم؛ موقعّيت فعلی کشور، موقعّيت مهّمی است. خب، آقای رئيس جمهور 
اقدامات را بيان کردند؛ باید این اقدامات تعقيب بشود، دنبال بشود، ادامه پيدا بکند، 
آنجاهایی از آن که ناقص است کامل بشود؛ همه ی این اقدامات الزم است؛ دستگاه های 
دیگِر کشور هم هرکدام الزم است اقداماتی انجام بدهند. وضع کشور فعالً در یک وضعّيت 
خاّصی است؛ نه اینکه حاال در این ماه یا در این سال بالخصوص، ]بلکه [ در این برهه ی 
زمانی بالخصوص و در این مقطع زمانی. چرا؟ چون اّوالً از یک طرف چشمها به ظرفّيتهای 
بی پایان کشور باز شده. ما در اوایل انقالب، از خيلی از ظرفّيتهای کشور بی خبر بودیم، 
بی اّطالع بودیم، تجربه ای نداشتيم، آگاهی نداشتيم. امروز نماینده ی مجلسمان، وزیرمان، 
مسئولمان، شخصّيت های فکری کشور، سياستمداران کشور، نسبت به این گستره ی 
عظيمی که کشور ما از لحاظ امکانات و ظرفّيتها دارد، آگاهی تازه ای پيدا کرده اند؛ واقع 
قضّيه این است. ]وقتی [ من این مقاالتی را که بعضی از صاحب نظران مينویسند ميخوانم، 
ميبينم توّجه به این واقعّيتها بحمداهلل فراوان است. این از یک طرف که خب این ظرفّيت 
عظيم ]وجود دارد[؛ کشور عظيمی است، کشور عجيبی است. من چند سال قبل اینجا 
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گفتم،)11( ما یک صدِم جمعّيت دنيا تقریباً جمعّيت داریم، یک صدِم وسعت دنيا هم 
تقریباً کشورمان وسعت دارد، اّما امکاناتی که خدای متعال برای ما قرار داده، خيلی بيش 
از یک صدم است؛ بنده آن وقت گفتم سه صدم، چهارصدم؛ اخيراً یک گزارشی به من دادند 
که حدود شش هفت صدم ]است [؛ یعنی ما شش هفت برابِر متوّسِط ظرفّيت دنيا ظرفّيت 
داریم؛ هم از لحاظ جمعّيت، هم از لحاظ نيروی انسانی، هم از لحاظ امکانات طبيعی. خب، 

این یک طرف قضّيه.

2.  وجود يك دشمن خشن و َعنود
]از[ یک طرف دیگر اینکه دشمن داریم؛ ما یک کشور بی دغدغه ی بی دشمِن 
بی کمين گرفته نيستيم؛ ما دشمن داریم. البّته دشمنی در کشورها، بين دولتها، بين قدرتها 
چيز جدیدی نيست لکن در مورد جمهوری اسالمی چرا، این یک چيز ویژه است؛ دشمنِی 
ویژه ای است. چرا؟ علّت چيست؟ علّت این است که جمهوری اسالمی یک پدیده ای 
است که در دنيا سابقه ندارد؛ این را قدرتهای جهانی دارند بادّقت نگاه ميکنند. اینکه شما 
احتماالً خواندید یا شنفتيد که مثالً در چند سال قبل از این، در فالن کشورِ دشمن ما، یک 
موّسسه ی تحقيقاتی مخصوص تحقيق بر روی اسالم و اسالم سياسی تشکيل شد، این برای 
همين است که ببينند این پدیده چيست. یک نظامی به وجود آمده است بر پایه ی اسالم، بر 
پایه ی مبانی اسالمی که در این مبانی اسالمی ضّدیّت با استکبار هست، ضّدیّت با استبداد 
هست، ضّدیّت با ظلم هست، ضّدیّت با تبعيض هست، ضّدیّت با رباخواری هست، ضّدیّت 
با کارهایی که امروز قدرتها در دنيا ميکنند هست. یک نظامی با این مبانی فکری و عملی به 
وجود آمده و این نظام روزبه روز دارد رشد پيدا ميکند و هر کار کرده اند نتوانسته اند متوّقفش 
بکنند؛ روزبه روز ریشه دوانده و نفوذش زیاد شده. حاال خود آنها داد ميکشند که ایران در 
منطقه فاعل مطلق است و نفوذ ایران قابل قياس با نفوذ هيچ کشور دیگری در منطقه 
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نيست؛ این را آمریکایی ها ميگویند، نه اینکه حاال بنده بگویم که بخواهم رجزخوانی کنم. 
خب یک چنين نظامی ]است [؛ این، معنایش این است که امروز در سطح جهان یک قدرت 
جدیدی دارد سر برمی آورد و به وجود می آید که این قدرت، منافع ظالمانه ی قدرتهای 
مستکبر را به چالش ميکشد. دشمنی با جمهوری اسالمی به خاطر این است؛ این دشمنی، 
دیگر با هيچ کشور دیگری نيست. بله، عرض کردیم که دولتها با همدیگر اختالف دارند 
-اختالف ارضی دارند، ]اختالف [ مرزی دارند، منافع دارند، تجارت دارند- و با هم دشمنی 
ميکنند اّما این جور دشمنی، ]فقط[ مخصوص جمهوری اسالمی است. خب، پس ما از یک 
طرف آن ظرفّيتها را شناختيم، دانستيم، احصاء کردیم، از یک طرف هم یک دشمن خشن 

و َعنودی در مقابل ما است.

 لزوم شناسايى كار دشمن براى برنامه ريزى اساسى براى كشور
کاری که این دشمن ميخواهد بکند باید شناخته بشود تا ما بتوانيم برنامه ی اساسی و کلّی 
خودمان را بشناسيم؛ این برنامه های دولتی و سياستهای اجرائی، همه در دل آن برنامه های 
اصلی قرار ميگيرد و معنا پيدا ميکند؛ این را توّجه بکنيد. این کارها باید انجام بگيرد اّما باید 
در دل آن نگاه کلّی و نگاه کالن دیده بشود تا بتواند فایده ی خودش را برساند. ما باید بدانيم 
دشمن چه کار ميخواهد بکند، نقشه اش در مقابل ما چيست و بر اساس این، نقشه های 
خودمان را برای مصونّيت بخشی و امنّيت بخشی و حفاظت و حراست در مقابل دشمن 

آماده کنيم.

 برنامه ى اصلى دشمن، توّقف يا از بين بردن توانمندى هاى جمهورى 
اسالمى

من حاال در یک جمله ی کوتاه اگر بخواهم عرض کنم، برنامه ی دشمن این است که 
توانمندی های جمهوری اسالمی را متوّقف کند؛ یا از بين ببرد یا اقالًّ از رشد آنها جلوگيری 
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کند؛ این برنامه ی دشمن است. ما باید چه کار کنيم؟ ما باید تا آنجا که ميتوانيم توانمندی ها 
را افزایش بدهيم. بنده بارها در این جلسه و جلسات گوناگون دیگر در این چند سال تکرار 
کرده ام: باید کشور قدرتمند بشود؛ یعنی همين توانمندی های گوناگون را باید افزایش 
بدهد. اگر افزایش دادیم، آن وقت ميتوانيم آسوده به مردم بگویيم »مردم! آسوده بخوابيد« و 
خيال خودمان راحت باشد. اگر توانمندی ها را افزایش ندادیم، باید در اضطراب به سر ببریم.

  مهم ترين توانمندى هاى جمهورى اسالمى: 
1.  ايمان اسالمى

حاال این توانمندی هایی که ما داریم چيست؟ بنده البّته چند مورد از توانمندی هایی را که 
بيشتر آماج دشمنی ها است اینجا یادداشت کرده ام:

 اّول، ایمان اسالمی است؛ ایمان اسالمی. ممکن است بعضی تعّجب کنند و بگویند آقا، امروز 
که دنيا، دنيای آزادِی فکر و عقيده و مانند اینها است! نه آقا، بيش از همه چيز با آن اسالم 
نابی که امام )رضوان اهلل عليه( تعبير کردند و مبنای حکومت اسالمی و جمهوری اسالمی 
است، دشمنند. شما نگاه کنيد به فّعاليّتهایی که امروز در دنيا ميشود برای شکستن سّد 
این ایمان در هرجا و بخصوص در نظام جمهوری اسالمی و در ميان مردم. اگر شما اهل 
شبکه های اجتماعی هستيد و اهل فضای مجازی هستيد، خوب ميفهميد و خوب ميدانيد 
که بنده کجا را دارم اشاره ميکنم؛ از همه ی ُطرق دارند استفاده ميکنند که ایمان اسالمی ما 
را متزلزل کنند. ما یعنی چه کسی؟ یعنی مِن پيرمرد هفتاد هشتاد ساله؟ نه، نسبت به ماها 
خيلی نگران نيستند؛ ایمان نسل بعد ما را و نسل بعِد بعد ما را ]ميخواهند متزلزل کنند[؛ 
دارد تالش ميشود. خب، یکی از آن زمينه های اقتدار ما و زمينه های توانمندی ما، ایمان 

اسالمی ما است؛ این یکی از آماج دشمنی های آنها است.
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2. توانمندى علمى
 دّوم، توانمندی علمی؛ حّتی به ترور دانشمندان ما هم دست زدند، برنامه ریزی کردند؛ 
حّتی از ابزارهای خباثت آميزی که در همه ی دنيا ممنوع است، برای متوّقف کردن حرکت 
علمی ما استفاده کردند. این استاکس نت)1۲( که دو سه سال قبل از این فرستادند داخل 
تشکيالت سایبری جمهوری اسالمی، ميتوانست تمام تشکيالت ]هسته ای [ ما را از بين 
ببرد؛ این کار، جنایت است؛ یعنی یک جنایِت شناخته شده ی بين المللی است و ميتوان 
گریبان صاحبان این جنایت را در دادگاه های بين المللی گرفت؛ متأّسفانه ما نگرفتيم؛ تا 
اینجاها اینها دست زدند. با پيشرفت علمی که توانمندی علمی است، بشّدت مخالفند. 
خب، فشار بر بخش هسته ای به نظر من یکی از عوامل عمده اش به خاطر این بود؛ اینکه 
مدام گفتند بمب اتم و بمب هسته ای، خودشان هم ميدانستند که دروغ ميگویند که حاال 

بعد راجع به مسئله ی هسته ای باز چند جمله ای خواهم گفت.

3و4. توانمندى اقتصادى، توانمندى دفاعى بازدارنده
توانمندی اقتصادی که ]بعد[ بحث خواهم کرد. توانمندی دفاعی بازدارنده؛ با این هم 
بشّدت مخالفند. کشور بایستی مثل قلعه ای باشد که دیوارش خراب شده، تا بتوانند هر 
کاری ميخواهند بکنند. اگرچنانچه دستگاه های ما امکانات دفاعی داشته باشند، امکانات 
متقابل تهاجمی داشته باشند، مثل این است که یک حصاری ُدور این قلعه ]یعنی [ کشور 
کشيده اند؛ با این مخالفند. این بحثهایی که راجع به موشک و مانند این حرفها ميشود 

معنایش این است: مخالفت با توانمندی دفاعی.

5. توانمندى سياسِى مّلى
توانمندی سياسِی ملّی؛ یعنی وحدت و انسجام ملّت. بارها عرض کرده ایم، اختالف سليقه ی 
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سياسی هيچ اشکالی ندارد، حب وبغض نسبت به زید و عمرو اشکالی ندارد، آنچه اشکال دارد 
این است که در درون مردم، اختالف در مبانی حرکت اساسی و کالن کشور به وجود بياید؛ 
این اشکال دارد، این را دست اندرکاران سياسی و اجتماعی نباید بگذارند اتّفاق بيفتد. امروز 
خوشبختانه این اتّحاد وجود دارد؛ از اّول انقالب وجود داشته. نه اینکه انقالب یا بيست ودّوم 
بهمن دشمن ندارد، مخالف ندارد؛ چرا، مخالف هم دارد؛ اّما قاطبه ی ملّت و عمده ی ملّت، 
به انقالب و مظاهر انقالب و نشانه های انقالب و یادگارهای انقالب عالقه مندند، به نام امام 
و یاد امام عالقه مندند؛ این نعمت خيلی بزرگی است؛ این همان توانمندی سياسی است 

برای یک ملّت.

2.   توانمندى ناشى از جوانى جمعّيت
توانمندی ناشی از جوانِی جمعّيتی؛ آنچه مورد غفلت قرار ميگيرد. بنده چند سال است 
راجع به مسئله ی تحدید نسل و مانند اینها مرتّب هشدار داده ام؛)1۳( خب خوشبختانه 
یک کارهایی انجام گرفته است، بعضی از مسئولين کارهای خوبی انجام داده اند، لکن نه، 
آن کاری که باید به طور کامل انجام بگيرد هنوز انجام نگرفته. امروز جمعّيت جوان ما یک 
پدیده است، یک نعمت است؛ چون جوان، منشأ حرکت و چشمه ی جوشان انگيزه و حرکت 
و نشاط و ابتکار و نوآوری است، کار را جوان ميکند، اگرچنانچه این ]جوانی جمعّيت [ بيست 
سال دیگر از دست رفت -]چون [ این جوان را که نميشود وارد کرد- کشور ضرر خواهد 
کرد؛ از امروز نباید بگذاریم. این حرفهایی که گاهی شایع ميشود -که البّته بنده تحقيق 
زیادی نکرده ام و درست اّطالع ندارم- که بعضی از روشهای غلط گذشته هنوز ادامه دارد 
و اسقاط جنين یا امثال اینها در بعضی از جاها انجام ميگيرد، اگر اینها راست است، این 
مسئولين دولتِی مشّخص، مسئول این کارند و باید دنبال بکنند. مسئله ی جوانِی جمعّيت 

یک توانمندی بسيار بزرگ و مهّمی است.
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 خب پس دشمن هست، این توانمندی ها هم امروز هست و این توانمندی ها آماج حمالت 
دشمن است. نتيجه چيست؟ نتيجه همين است که هميشه گفته ایم: باید دشمن را 
شناخت، شيوه های کار او را دانست، نقاطی را که او از آن نقاط حمله خواهد کرد باید 
شناخت و سد کرد. درست مثل جنگ نظامی؛ در جنگ نظامی اشخاص متخّصِص 
شناسایی ميروند صحنه را شناسایی ميکنند، دشمن را شناسایی ميکنند، حدس ميزنند 
یا ميفهمند که دشمن این نّيت را دارد و از اینجا حمله خواهد کرد، آنجا را ميبندند. اهّمّيت 
این جنگی که امروز در زمينه های مسائل سياسی و اقتصادی وجود دارد، از جنگ نظامی 
بيشتر است، دامنه اش هم وسيع تر است؛ ]لذا[ باید نقاط نفوذ دشمن را شناخت؛ این 

وظيفه ی همگان است.

  دو دشمن نظام جمهورى اسالمى: شبكه ى استكبار و شبكه ى 
صهيونيستى

 خب آنچه حاال ما باید عرض کنيم این است که دشمن کيست؟ ما گفتيم دشمن داریم؛ 
دشمن کيست؟ دشمن خودش را کامالً لخت و عریان در مقابل چشم ما قرار داده؛ نيازی 
نداریم بگردیم دشمن را پيدا کنيم؛ دشمن، شبکه ی استکبار و شبکه ی صهيونيستی است؛ 
این دشمن است. شبکه ی استکبار در رأسش دولت رژیم ایاالت مّتحده ی آمریکا است و 
شبکه ی صهيونيستی هم مظهرش رژیم جعلی صهيونيسِت حاکم بر فلسطين اشغال شده 
است؛ این دشمن است. پنهان هم نميکنند. آمریکا دشمنی خودش را پنهان نميکند. حاال 
ممکن است رئيس جمهور آمریکا روز عيد نوروز مثاًل سفره ی هفت سين هم پهن کند، 
اّما هواپيمای مسافری را هم ميزنند؛ در کنگره ی آمریکا همه ی آنچه را ممکن است عليه 
جمهوری اسالمی به کار برود تصویب ميکنند و رئيس جمهور آمریکا هم همان را امضا 
ميکند و اجرا ميکند. مقام حرف و تعارف و گفتگو و لبخنِد دیپلماسی مقام دیگری است، 
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غير از مقام عمل است، حّتی غير از مقام اظهارات سياسی است. شما االن مالحظه کنيد 
حرفهایی که رئيس جمهور آمریکا و وزیر خارجه ی آمریکا و مسئولين امنّيتی آمریکا و وزیر 
جنگ آمریکا و مانند اینها نسبت به ایران ميزنند، حرفهای دوست نيست، حرفهای دشمن 
است؛ آن هم دشمن َعنود. صهيونيست ها هم که حسابشان روشن است. این دشمن است. 
آقای وزیر خارجه ی محترممان حرف خوبی در مجلس چند روز پيش زده بودند -که من 
البّته در روزنامه ها خواندم- ایشان گفته بودند ذات آمریکا تغيير نکرده؛ راست ميگویند، 
ذات آمریکا همان ذات دوره ی ریگان است؛ همان ذات است و تغيير نکرده؛ ذات دشمن 
است. بله، حزب هست -حزب دموکرات، حزب جمهوری خواه؛ این پاس ميدهد به او، او 
پاس ميدهد به این- لکن ذات آمریکا همان است. این حرف بسيار درستی است که ایشان 

در مجلس شورای اسالمی بيان کردند.

   هدف نهائى آمريكا، هضم اصل موجوديّت جمهورى اسالمى
خب، یک تصّور غلطی در اینجا وجود دارد و آن این است که »ما با آمریکا ميتوانيم کنار 
بيایيم؛ با آمریکا کنار بيایيم و مشکالت را حل کنيم«! خب این تصّور، تصّور درستی نيست. 
ما نميتوانيم به توّهم تکيه کنيم، باید به واقعّيتها تکيه کنيم. اّوالً همان طور که گفتيم، از 
لحاظ منطقی، نظامی مثل جمهوری اسالمی ایران هرگز مورد محّبت و مالطفت نظامی 
مثل آمریکا قرار نميگيرد؛ امکان ندارد. ثانياً رفتارهایشان؛ از پنجاه سال پيش، شصت سال 
پيش، از بيست وهشتم مرداد، بعد از آن در دوران رژیم طاغوت، بعدش از اّول انقالب تا امروز، 
شما نگاه کنيد ببينيد رفتار آمریکا با ما چگونه بوده. در رژیم طاغوت، آمریکا به عنوان یک 
ثروت نگاه ميکرد به رژیم پهلوی، درعين حال ضرباتی که در همان دوران از سوی آمریکا 
به ایران وارد شده ضربات کاری و مؤثّری است که کسانی که با تاریخ آشنایند، با زندگی آن 
دوران آشنایند، کامالً این را ميفهمند و تصدیق ميکنند؛ بعد از انقالب هم که خب معلوم 
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است؛ از روز اّول شروع کردند به خباثت و عناد و تا امروز هم ادامه دارد؛ ]پس[ بحِث سوء 
تفاهم نيست. یک وقت بين دو دولت سوء تفاهم هست، خب با مذاکره حل ميشود؛ یک وقت 
اختالف سر یک منطقه ی ارضی است، مثالً فرض کنيد که این قسمِت مرز این قدرش مال 
من است، این قدرش مال تو است، خب این را با مذاکره ميتوانند حل کنند، پنجاه پنجاه 
تمامش کنند؛ اینجا مسئله ی پنجاه پنجاه نيست؛ مسئله ی اصل موجودیّت جمهوری 
اسالمی است و با مذاکره حل نميشود، با رابطه حل نميشود؛ این تصّور، تصّور درستی 
نيست. آنچه قدرت و استقالل و پيشرفت ناشی از اسالم و منطبق با اسالم در دنيا به عنوان 
یک پدیده به وجود آورده، برای استکبار -مظهر استکبار، آمریکا است- قابل قبول نيست؛ 
این یک تصّور غلطی است که ما خيال کنيم حاال ميشود بنشينيم با آمریکایی ها، بگویيم 
آقا بيایيد یک جوری با همدیگر مصالحه کنيم. مصالحه به این است که شما از حرفهای 

خودتان بگذرید.
 من دو سه سال قبل از این در اوایل این قضّيه ی مذاکرات هسته ای،)1۴( گفتم آمریکایی ها 
از همين االن به ما بگویند اگر جمهوری اسالمی تا کجا عقب نشينی کند، آنها دیگر دشمنی 
نميکنند؛ این را بگویند. اگر مسئله ی هسته ای حل شد، دیگر قضّيه تمام است؟ خب حاال 
قضّيه ی  هسته ای حل شده، ببينيد تمام است قضّيه؟ قضّيه ی موشکها پيش آمد؛ قضّيه ی 
موشکها حل بشود، قضّيه ی حقوق بشر است؛ قضّيه ی حقوق بشر حل بشود، قضّيه ی 
شورای نگهبان است؛ قضّيه ی شورای نگهبان حل بشود، قضّيه ی اصل رهبری و والیت 
فقيه است؛ قضّيه ی والیت فقيه حل بشود، قضّيه ی اصل قانون اساسی و حاکمّيت اسالم 

است؛ اینها است، دعوا سر چيزهای جزئی نيست. بنابراین این تصّور، تصّور غلطی است.
 با بنده زیاد صحبت شده و افرادی بوده اند از دوستانی که از روی عقيده و عالقه فکر ميکردند 
که این کار ميشود، در طول این سالها نشستيم و صحبت کردیم، ]اّما[ بعد خود آنها اعتراف 
کردند -نه پيش من، ]بلکه [ در غياب و در جلسات رسمِی تصميم گير- که استداللی که 
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فالنی ميکند جواب ندارد؛ راست هم ميگویند؛ استداللی که بنده در این زمينه ميکنم جواب 
ندارد. در مورد ما که این جوری است، در مورد خيلی از کشورهای دیگر هم آمریکایی ها سِر 
سازگاری ندارند. این را توّجه داشته باشيد و بدانيد؛ سياست اساسی آمریکا هضم قدرتها و 
سياستهای دنيا در معده ی سياستهای آمریکایی است، این مخصوص ]ما نيست [. حاال ما 
از جهت دشمنی یک خصوصّيتی داریم که با ما یک دشمنی خاّصی وجود دارد اّما حّتی 
نسبت به کشورهای دیگر هم همين جور است. در زمينه ی سياسی این جوری است، در 
زمينه ی اقتصادی این جوری است، در زمينه ی فرهنگی ]هم [ این جوری است. ]االن [ 
کمپانی های فيلم ساز اروپایی دادشان بلند است از تسلّط هاليوود؛ سلطه ی فرهنگی. فرانسه 
که دیگر جمهوری اسالمی نيست. سياست آمریکا این است. این حرف را بارها هم گفته اند، 
دائم هم ميگویند، االن هم همين نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا، این دو نفر،)1۵( با هم 
مسابقه گذاشته اند سر اینکه بگویند آمریکا آقای جهان است، َسرور جهان است، همه کاره ی 
جهان است. قبل از اینها بوِش پدر، آن وقتی که شوروی از بين رفته بود، روی همان غرور و 
این حرفها گفت ما امروز قدرت منحصربه فرد دنيا هستيم، باید خودشان را با ما ]هماهنگ 
کنند[، نظم جهانی را ما باید تعيين بکنيم؛ ببينيد، سياست این است. خب، این دشمن 

است دیگر، با این چه جور ميشود کنار آمد؟

 آمريكا و بعضى كشورهاى ديگر، آغازكننده ى دشمنى و ستيزه گرى 
با جمهورى اسالمى

این را هم عرض بکنم: بعضی خيال ميکنند دشمنی هایی که با ما ميشود به خاطر این است 
که ما ستيزه گری کرده ایم؛ ما دائماً انگشت در چشم اینها کرده ایم، ]لذا[ اینها از این جهت 
با ما دشمنی ميکنند؛ نه، این هم خيال غلطی است، تصّور غلطی است. ما شروع کننده 
نبوده ایم. اّول انقالب آمریکایی هایی که دستگير شده بودند، چند روزی نگه داشته شده 
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بودند، امام فرمود با کمال مراقبت بروند به محّل خودشان، سفارت خودشان؛ تا قبل از 
اینکه مسئله ی تسخير سفارت پيش بياید -که آن هم عواملی داشت، مقّدماتی داشت- 
]آمریکایی ها[ در کمال امنّيت اینجا زندگی ميکردند؛ راحت ميرفتند، می آمدند؛ و البّته 
بدجنسی ميکردند. ما شروع نکردیم، آنها شروع کردند؛ آنها از همان اّول شروع کردند: با 
بدگویی، با تحریم، با طلبکاری، با پناه دادن به دشمن ملّت ایران؛ شروع کننده آنها بودند. 
وانگهی فقط آمریکا که نيست، کشورهای دیگر ]هم هستند[؛ حاال مثاًل فرض بفرمایيد 
جمهوری اسالمی نسبت به فرانسه چه ستيزه گری ای کرده؟ کشور فرانسه چون امام 
مّدتی در آنجا بود، حّتی مورد تمجيد نيروهای انقالبی هم بود اّما خب می بينيد که چه کار 
ميکنند. دیدید در قضّيه ی هسته ای که فرانسوی ها نقش پليس بد را اجرا کردند -البّته 
مدیریّت برنامه با آمریکایی ها بود، معلوم بود لکن در قضّيه ی هسته ای بدترین موضع را 
فرانسوی ها ]گرفتند[- ما با فرانسوی ها چه کار کرده بودیم؟ ستيزه گری کرده بودیم؟ حال 
یک کشور کوچکی مثل هلند مثالً؛ در هر قضّيه ای که شما نگاه کنيد از قضایایی که پای 
جمهوری اسالمی به ميان است، در آن ليست و فهرست دشمنها، یکی اش هلند است! حاال 
ما با هلند چه کار  داشتيم؟ چه ستيزه گری ای؟ کشور کوچکی که در گوشه ی اروپا افتاده 
]است [. بحث این نيست که ما با آنها دشمنی و ستيزه گری کردیم. مثاًل فرض بفرمایيد 
کانادا روابطش را با ما قطع کرد. ما با کانادا دشمنی کرده بودیم؟ ستيزه گری کرده بودیم؟ 
قضّيه این نيست، قضّيه چيز دیگری است. ما خودمان را نباید فریب بدهيم و بگویيم »آقا، 
ما دشمنی نکنيم تا آنها دشمنی نکنند«؛ نه، انگيزه های دیگری وجود دارد؛ مسائل دیگری 

پشت پرده است که حاال یک مقداری را شرح دادیم.

 ضرورت مصونّيت بخشى به كشور با افزايش توانمندى هاى كشور
خب، حاال باید چه کار کنيم؟ کشور باید مصونّيت پيدا کند؛ مسئولين کشور باید کشور را 
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مصونّيت بدهند. همه ی این کارهایی که در زمينه ی اقتصاد و مانند اینها دولت انجام داده 
یا بنا است انجام بدهد، احتياج دارد به اینکه کشور مصونّيت داشته باشد؛ چه کار کنيم این 
مصونّيت به وجود بياید، یا اگر هست افزایش پيدا کند؟ باید این توانمندی هایی را که اشاره 
کردم، افزایش بدهيم؛ این توانمندی ها باید روزبه روز افزایش پيدا کند. این همانی است که 
ةٍ َو ِمن رِباِط الَخيل.)1۶( قّوه، شامل  در قرآن کریم ]آمده [: َو اَِعّدوا لَُهم َما اسَتَطعُتم ِمن ُقوَّ
همه ی اینها است؛ قّوه فقط تفنگ و سالح و مانند اینها نيست؛ قّوه اعم است از قّوه ی ماّدی و 
معنوی، از قّوه ی اقتصادی و نظامی، از قّوه ی علمی و اخالقی. اَِعّدوا لَُهم َما اسَتَطعُتم ِمن ُقوَّة؛ 
هرچه ميتوانيد قّوه را زیاد کنيد. خب این کاری است که بایستی انجام بدهيم؛ البّته آن هم 
به عهده ی خود ماها است؛ یعنی کسی که باید این کار را انجام بدهد، ما مسئولين هستيم؛ 
مردم به تََبع ما وارد ميدان ميشوند و کار ميکنند. پس توانمندی ها را باید افزایش بدهيم. 
افزایش ]شامل [ اینها است: تقویت ایمان اسالمی؛ که این وظيفه ی دولت است، وظيفه ی 
حوزه های علمّيه است، وظيفه ی دستگاه های تبليغی است، وظيفه ی وزارت ارشاد است، 
وظيفه ی سازمان تبليغات اسالمی است؛ وظيفه ی اینها است. ایمان اسالمی را باید تقویت 
کنيد. هرجایی که با جوانها ارتباط دارد؛ دانشگاه یا آموزش وپرورش. ایمان اسالمی یک 

وظيفه ی بزرگی است که متوّجه به همه ی اینها است، بایستی انجام بدهند.
 توانمندی علمی؛ این وظيفه ی وزارت علوم و وظيفه ی دستگاه های تحقيقاتی است. سعی 
کنند این دستگاه هایی که تقویت علم به عهده ی آنها است، خودشان را از حواشی جدا 
کنند؛ گاهی انسان یک حواشی ای در بعضی از این دستگاه ها مشاهده ميکند. االن البد 
آقایان مسئوالن این بخشها همه حضور دارند، بشنوند: خودتان را از حواشی جدا کنيد، 
بپردازید به آن چيزی که اساس است؛ ]یعنی [ دستگاه تقویت علم. اقتصاد -حاال درباره ی 
اقتصاد چند جمله ای عرض ميکنم، وقت هم دارد ميگذرد- و دفاع؛ همه ی دستگاه های 
ذی ربط مربوط به دفاع -وزارت دفاع، سازمان ارتش، سازمان سپاه- بایستی در زمينه ی 
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مسائل دفاعی هرچه ميتوانند تالش کنند. مسئله ی جوانی هم که گفتيم؛ مسئله ی نسل 
جوان، به کارگيری جوانها، تقویت جوانهای پُرانگيزه. حاال بنده در سخنرانی مرقد امام 
)رضوان اهلل تعالی عليه( راجع به جوانهای مؤمن و انقالبی یک چند جمله ای گفتم؛)1۷( 
یک جنجالی راه انداختند در بيرون، به اصطالح افشاگری کردند که فالنی، جوانهای انقالبی 
را تقویت ميکند؛ این افشاگری نيست. اّوالً چيز جدیدی نيست، بنده هميشه این کار را 
ميکنم، باز هم خواهم کرد؛ ثانياً پنهان نيست، آشکار است؛ بنده مکّرر در مکّرر ]حمایت 
کرده ام [؛ معلوم است، بنده به جواِن انقالبِی متدیّن ارادت دارم، این جوانهایی که در سطح 
کشور هستند؛ وظيفه ی ما است. ما نميتوانيم از لحاظ ارزشی، یکسان بدانيم آن جوانی را 
که جوانی اش را، توانش را، نيرویش را، انگيزه اش را صرف اهداف عاليه ی کشور ميکند، با آن 
جوانی که دنبال شهوت رانی و اشرافی گری و مانند اینها است. بله، از لحاظ حقوق اجتماعی 
همه شان یکسانند اّما از لحاظ ارزشی به هيچ وجه یکسان نيستند؛ آن جوانی که کار ميکند، 
تالش ميکند، وقت خودش را، نيروی خودش را، گاهی اوقات پول ناچيز خودش را -که 
این را هم سراغ داریم- صرف هدفها ميکند، صرف مجاهدت ميکند، خب معلوم است اینها 

یک جور نيستند. بنده از آنها هميشه حمایت کرده ام، بعد از این هم حمایت خواهم کرد.

  چند تذّكر درباره ى مسائل اقتصادى: 
1.  لزوم عالج دو مسئله ى ركود و اشتغال

خب حاال تذّکرات. دو نکته را من ميخواهم تذّکر دهم: یکی مسئله ی اقتصاد است که 
خوشبختانه آقای دکتر روحانی خوب پرداختند به مسئله ی اقتصاد، بنده هم تذّکراتی 

عرض ميکنم؛ یکی ]هم [ مسئله ی برجام است.
 در مسئله ی اقتصاد، ما مشکالتی داریم؛ کشور االن در مسائل اقتصادی دچار مشکالت 
عمده ای است که اميدواریم حاال با برنامه های دولت و کارهایی که بنا است انجام بدهند، 
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ان شاءاهلل این مشکالت برطرف بشود. عمده ی این مشکالت هم عبارت است از رکود و 
مسئله ی اشتغال، ]یعنی [ بيکاری؛ اینها مهم ترین ها است. ما باید به اینها برسيم، باید به اینها 
توّجه بکنيم؛ یعنی مسئله ی رکود خيلی مهم است. اینها را بنده وقتی هم که نگاه ميکنم 
-من در دولت قبل هم همين را گفتم- بيشتر از آنچه مربوط به تحریمها باشد، مربوط به 
مدیریّتها و سياستها است؛ هم در این دولت این را آدم ميتواند ببيند، هم در دولت قبل، هم 
در دولت اسبق. ما اگر چنانچه برنامه هایمان برنامه های خوب و درستی باشد، تحریمها نه 
اینکه اثر ندارد، ]ولی[ اثرش بسيار کم خواهد بود؛ باید برنامه ها را منّظم کرد، مرتّب کرد، 

دّقت کرد.
یکی از کارهایی که به طور مشّخص مهم است در زمينه ی مسائل اقتصادی که هم مسئله ی 
رکود را ميتواند تا حدود زیادی عالج کند و هم مسئله ی اشتغال را، پرداختن به صنایع 
کوچک و متوّسط در بخش صنعت است. این صنعتی که شنيدم، یعنی در روزنامه خواندم 
که وزیر محترم صنایع هم در مجلس گفته است که وضع صنعت فاجعه بار است -شبيه 
این تعبير حاال، تعبير دقيق چه بوده من نميدانم؛ شبيه اینکه مثاًل فاجعه است- این 
فاجعه بيشتر متوّجه صنایع کوچک و متوّسط است. احياء صنایع کوچک و متوّسط یکی 
از برنامه های اساسی دولت باید باشد؛ در اقتصاد مقاومتی این یکی از ارکان است. اینکه 
ظرفّيتهای کارخانه ها چند برابر کارکرد آنها است یعنی خيلی زیر ظرفّيت کار ميکنند، این 

جزو مسائلی است که باید به آن توّجه بشود.

2.  لزوم در نظر گرفتن اولويّتها در مسائل اقتصادى 
یکی دیگر مسئله ی اولویّتها است؛ در تصميم گيری هایی که ما در زمينه ی مسائل اقتصادی 
ميکنيم، اولویّتها را باید در نظر بگيریم. گاهی یک کاری خيلی مهم است، خيلی الزم است 
اّما ]دارای [ اولویّت نيست؛ یعنی از آن کارِ الزم تری وجود دارد. این خيلی به نظر من مهم 
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است. خب، بنده تجربه ی دولت را ]دارم [؛ هم خودم در دولت بوده ام، هم دولتهای متعّدد 
را دیده ام. وزرای محترم عزیزمان، هرکدام سعی ميکنند کلٌّ یجّر الّنار الی قرصه؛ یعنی 
این آتشی که گذاشتيم تا نانها را بپزند، هر قرص نانی مال یکی است؛ این آتش را هرکدام 
ميکشند طرف نان خودشان که آن را بپزند؛ البّته تکليفشان است؛ وظيفه شان همين است 
که از بخش خودشان حمایت کنند؛ ما این را مذّمت نميکنيم. وزیر کشاورزی یک جور، 
وزیر صنایع یک جور، وزیر راه یک جور، وزیر نيرو یک جور، هرکدام سعی ميکنند امکانات 
کشور را و بودجه های کشور را و منابع را طرف خودشان بکشانند؛ خب، اینجا باید نگاه کرد 
دید اولویّت کدام است. حاال فرض کنيم که پولهای ما در بانک های بيگانه آزاد شد -که البّته 
آزاد نشده، معلوم هم نيست ِکی آزاد خواهد شد، حاال ]به آن مطلب [ خواهم رسيد- بنا است 
صرف چه چيزی بکنيم؟ این خيلی مهم است. اولویّتها را باید رعایت کرد. خب، حاال من 
یک مثال بزنم، البّته این مثال را به خود وزیر محترم هم به نظرم گفتم؛ فرض کنيد ناوگان 
هوایی ما نوسازی بشود؛ خب، خيلی کار مهم و الزمی است اّما اولویّت است؟ آیا این اولویّت 
کشور است؟ فرض کنيم مثالً سيصد هواپيما بخریم؛ این معلوم نيست اولویّت باشد. این 
باید بررسی بشود؛ من نظر کارشناسی نميدهم، من تذّکر ميدهم برای اینکه کار کارشناسی 

بشود؛ من تذّکر ميدهم که اولویّتها باید رعایت بشود. این یکی از مسائل بسيار مهم است.

3.    لزوم پرداختن به شركتهاى دانش بنيان
یک مسئله ی بسيار مهم، پرداختن به شرکتهای دانش بنيان است؛ این ما را پيش خواهد 
برد. شرکتهای دانش بنيان، هم علمند، هم اقتصادند. پرداختن به شرکتهای دانش بنيان 
یکی از اساسی ترین کارها است؛ این جزو اولویّتها است و باید به این پرداخت. البّته بعضی 
از شرکتهای دانش بنيان می آیند شکایت ميکنند و گزارش ميدهند به ما. مسئولين توّجه 

کنند به این نکته.
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4.   جلوگيرى از عقد قراردادهاى غير الزم
یکی از کارهای مهّمی که الزم است، جلوگيری از قراردادهای غير الزم است. به من گزارش 
داده اند که ما بعد از قضّيه ی هسته ای، حدود ۲.۵ ميليارد دالر قرارداد تثبيت شده ی امضا 
شده داریم؛ حاال مذاکرات، تفاهم و مانند اینها بيشتر از اینها است اّما آنچه امضا شده طبق 
گزارشی که به من داده اند، حدود ۲.۵ ميليارد ]دالر[ است؛ من نگاه کردم، فرض کنيد که 

راجع به انرژی خورشيدی است. اینها اولویّت است؟
 اگر چنانچه واقعاً منابعی وجود دارد -منابع خارجی وجود دارد یا فاینانس هست- 
بایستی ما ببينيم کجا اولویّت دارد، اینها را آنجا مصرف کنيم؛ ]اگر[ کسی ميخواهد بياید 
سرمایه گذاری کند، بگویيم ما در این قسمت احتياج داریم سرمایه گذاری بشود. این جور 

نباشد که هرچه او خواست ]بشود[. این هم یک مسئله است.

5.    جلوگيرى از واردات مضر
یک مسئله ی مهّم دیگر مسئله ی جلوگيری از واردات مضر است که بنده چند بار در این 
اواخر تکرار کرده ام؛ یعنی آن وارداتی که یا مشابه داخلی دارد یا اگر هم مشابه داخلی ندارد 
جزو نيازهای فعلی کشور یا جزو نيازهای درجه ی یک کشور نيست. مثالً فرض بفرمایيد 
ماشينهای آن چنانی یا خودروهای کذایی با سرعت آن چنانی چه نيازی است؟ ميگویند 
بخش خصوصی می آورد؛ خب، دولت ميتواند با انواع روشهایی که دارند -تعرفه و غير تعرفه- 
جلویش را بگيرد. منابع کشور -انواع فاینانس ها و پولهایی که آزاد ميشود- نبایستی هدر 
برود. صنایع تعطيل شده، بخش اقتصاد دانش بنيان، بخش تبدیل ماشينهای فرسوده ی 

صنایعمان، اینها جزو اولویّتها است.

6.   توّجه به بخش كشاورزى
بخش کشاورزی ای که ما را خودکفا ميکند که خب، خوشبختانه این گزارشی که امروز 
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دادند، نشان ميدهد که در این زمينه ها پيشرفت کرده ایم. من البّته گزارشی نداشتم.

7.   توّجه به بخش نفت و تبديل آن به كاالهاى باارزش افزوده
بخش نفت؛ خب، توليد باالی نفت در فرهنگ نفت و فروش نفت و بازار نفت یک چيز مثبتی 
است. توليد را باال ببریم، صادرات نفت را هم افزایش بدهيم، چيز خوبی است، کشور هم به 
آن احتياج دارد؛ در این شّکی نيست، منتها بهتر از آن، این است که ما نفت را دارای ارزش 
افزوده بکنيم. این نفتی که ما از چاه در می آوریم، ميفرستيم بيرون، پولش را ميگيریم، هيچ 
ارزش افزوده ای ندارد؛ روزبه روز هم نفت کم ميشود. اگر بتوانيم ما این نفت را یا آن گاز را 
تبدیل کنيم به کاالیی که دارای ارزش افزوده باشد برای کشور، این خوب است. سياست 
را این قرار بدهيد -به موازات کارهایی که برای توليد نفت و فروش نفت و کارآمد شدن 
چاه های نفت و امثال اینها انجام ميگيرد- که ما بتوانيم فرآورده توليد کنيم، فرآورده صادر 
کنيم، بنزین صادر کنيم. چرا ما باید بنزین وارد کنيم؟ یکی از چيزهایی که انسان گاهی 
وقتی فکر ميکند، پيش خودش خجالت ميکشد، وارد کردن بنزین است. جمهوری اسالمی 
با این همه نفت -که دائم پُزش را ميدهيم پيش مردم و پيش دنيا که ما نفت و گازمان بر 
روی هم بزرگ ترین منبع نفت و گاز دنيا است که واقع قضّيه همين است- آن وقت بنزین 
وارد کنيم، یا گازوئيل وارد کنيم! ]باید[ کاری کنيم که نياز به واردات گازوئيل و بنزین 
نداشته باشيم؛ فرآورده توليد کنيم، فرآورده را صادر کنيم. یا در زمينه ی گاز، این صنایع 
پایين دستی پتروشيمی را فّعال کنيم؛ خب، قسمتهای باالدستی اش خوشبختانه خوب 
است، کارهای خوبی انجام گرفته است اّما قسمتهای پایين دستی را فّعال کنيم؛ اشتغال به 

وجود بياید، کار به وجود بياید.
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8.  جلوگيرى از قاچاق با روشهاى جهادى و انقالبى
جلوگيری جّدی از قاچاق با روشهای جهادی و انقالبی. مسئله ی قاچاق خيلی مسئله ی 
مهّمی است و با شوخی شوخی و آهسته کاری و مانند اینها هم کاری پيش نميرود؛ باید یک 

کار جهادی قاطِع انقالبی کرد.

9.  توّجه به اقتصاد مقاومتى با هدايت منابع به سمت آن
گفته ميشود که اقتصاد مقاومتی که شما دائم تکرار ميکنيد، احتياج دارد به منابع و ما منابع 
نداریم. بنده به نظرم ميرسد که برای شروع حرکت اقتصاد مقاومتی ميتوان تأمين منابع 

کرد. خوشبختانه حاال کارهای خوبی را شروع کرده اند.
 گفته شده که مبالغ سپرده های ارزی و ریالی مردم در بانکهای کشور یک رقم سرسام آوری 
است؛ چون من اصل گزارش را ندیده ام و نقل کرده اند برای من، من رقم را نميگویم که 
اشتباه در آن پيش نياید، اّما رقم خيلی سرسام آورِ باالیی است؛ خب، این منابع را باید ما 
هدایت کنيم. یکی از کارهای مربوط به دستگاه های اقتصادی دولت، هدایت منابع است به 
آن سمتی که مایل هستند، به آن سمتی که به مصلحت کشور ميدانند؛ با انواع مشّوقها و 
مانند اینها. این خيلی چيز مهّمی است. البّته مجلس هم باید کمک کند. بنابراین کارهای 
اساسی اقتصاد مقاومتی اینها است که باید انجام بگيرد؛ بایدهایی دارد، نبایدهایی دارد؛ 
بایدهایش را باید توّجه داشت، نبایدهایش را هم باید توّجه داشت؛ مجموع اینها ميشود 

اقتصاد مقاومتی، که خب ان شاءاهلل اميدواریم که پيش برود.
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  چند تذّكر درباره ى مسئله ى برجام: 
1. محاسن و معايب برجام

خب از این قضّيه بگذریم چون چيزی به غروب نمانده؛ مسئله ی برجام. برجام موافقانی 
دارد و مخالفانی؛ به نظر من، هم موافقان و هم مخالفان، هر دو در بيان نظرات خودشان 
مبالغه ميکنند؛ اغراق گویی ميکنند؛ هم موافقانی که از برجام تمجيد ميکنند سخنانشان 
اغراق گونه است، هم مخالفانی که انتقاد ميکنند مبالغه ميکنند و گاهی اغراق ميکنند. به 

نظر من هيچ کدام جا ندارد.
 بله، برجام یک نقاط مثبتی دارد، یک نقاط منفی ای دارد؛ یک محّسناتی دارد، یک معایبی 
دارد؛ محّسناتش همان چيزهایی است که ما را وادار کرد و ترغيب کرد که به این مذاکرات 
رو بياوریم؛ البّته ميدانيد این مذاکرات قبل از شروع دولت یازدهم آغاز شد که به خاطر همين 
بات)1۸( بود؛ یعنی جنبه های محّسناتی به نظر انسان ميرسيد که البّته همه ی آن  ُمرِغّ
محّسنات تأمين نشد، یعنی خيلی هایش تأمين نشد لکن حاال باالخره یک محّسناتی بود 
و انسان حس ميکرد که ممکن است این فواید وجود داشته باشد. شروع شد این مذاکرات؛ 
بعد هم که خب، زمان دولت جناب آقای روحانی طبعاً گسترش بيشتری و فّعالّيت بيشتری 

پيدا کرد؛ محّسنات اینها است.
 معایب چيست؟ معایب همان چيزی است که هميشه از آن بيمناک بودیم و تکرار ميکردیم 
و ميگفتيم؛ ميگفتيم: آقا، اینها بدعهدند، بدذاتند، دبّه دربيار هستند، زیر قولشان ميزنند، 
عمل نميکنند؛ معایب هم اینها است. خلل وُفَرجی وجود دارد در برجام که این معایب 
ميتوانند خودشان را نشان بدهند و اگر این خلل وُفَرج بسته ميشد، البّته معایب کمتر ميشد 

یا منتفی ميشد.
 من آنچه راجع به برجام عرض ميکنم، مطلقاً ناظر به این برادران عزیز ما که در مذاکرات 
شرکت داشتند نيست؛ اینها کار خودشان را کردند، سعی خودشان را کردند، واقعاً جّدوجهد 
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کردند. خب ما شاهد بودیم و ميدیدیم؛ رفتند، ماندند -به نظرم پارسال ماه رمضان بود که 
مّدتی از ماه رمضان را اینها در آنجا بودند- خب، سختی داشت، واقعاً سختی داشت و زحمت 
کشيدند به آنها من ]اشکال نميکنم [. از کارشان ان شاءاهلل خدای متعال راضی باشد، ما هم 
دعایشان کردیم و دعایشان ميکنيم؛ نگاه من به طرف مقابل است؛ به آن کسانی است که 

طرف مذاکره ی ما بودند.

2. پايبندى ايران به معاهده ى برجام و نقض آن در صورت نقض طرف مقابل
اّما در مورد خود برجام؛ خود سند -همان طور که عرض کردم- یک خلل وُفَرجی دارد، یک 
زوایای پرابهامی دارد که اینها موجب شده است که دشمن بتواند سوءاستفاده کند، طرف 
مقابل بتواند از آنها سوءاستفاده کند. ما البّته برجام را ابتدائاً نقض نخواهيم کرد؛ این را همه 
بدانند! ما نقض نميکنيم برجام را لکن اگر طرف مقابل نقض کند که حاال همين طور این 
کسانی که نامزد ریاست جمهوری آمریکایند، مدام دارند تهدید ميکنند که ما می آیيم پاره 
ميکنيم، نقض ميکنيم، اینها اگر پاره کردند، ما آتش ميزنيم. اینکه حاال نقض نميکنيم، 
مّتکی است به دستور قرآن: اَوفوا بِالَعهد؛)1۹( باالخره یک معاهده ای است انجام داده ایم، 
نميخواهيم معاهده را ما به هم بزنيم؛ و آنکه اگر آنها نقض کردند، ما هم نقض خواهيم کرد، 
این هم مّتکی است به آیه ی قرآن: َو اِّما تَخاَفنَّ ِمن َقوٍم ِخيانًَة َفانِبذ اِلَيِهم َعلی  َسوآء؛)۲۰( 
اگر آن طرف نقض کرد نقض کن. »َفانِبذ« یعنی پرتاب کن طرف خودش، رد کن. بنابراین 

ما تابع اصول قرآنی هستيم؛ هم در این طرف قضّيه، هم در آن طرف قضّيه.

3. كارشكنى آمريكا در معامالت بانكى
خب وظيفه ی طرف مقابل این بود که تحریمها را برطرف کند، برطرف نکرده؛ تحریمها 
برطرف نشده. بخشی از تحریمها را اینها به یک نحوی برداشته اند، منتها در عمل برداشته 
نشده. خب ميدانيد آنچه محّل بحث بود تحریمهای ثانویّه بود. تحریمهای اّولّيه را اینها با 
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کمال قدرت حفظ کردند و این بر روی تحریمهای ثانویّه اثر ميگذارد. من خواهش ميکنم 
کسانی که دست اندرکارند توّجه کنند، دّقت کنند؛ مدام نگویيم تحریمها برداشته شده؛ نه، 
مسئله ی معامله ی بانکها حل نشده و بانکهای بزرگ معامله نميکنند. آمریکایی ها ميگویند 
آقا به ما چه! خب حرف خباثت آلودی است؛ چطور ]ميگویيد[ به ما چه! کار آنها است. آقای 
دکتر ظریف -نميدانم اینجا در جلسه هستند یا نه- در صحبت با وزیر خارجه ی آمریکا به 
او ميگویند که ]مسئله ی [ بانکها، بانکهای بزرگ و مانند اینها ]حل نشده [؛ او ميگوید خب 
بله، به ما که ربطی ندارد؛ فوراً ایشان ميگویند چرا، شما اگر بخواهيد ميتوانيد؛ شما مانعيد 
یعنی وزارت خزانه داری آمریکا است که مانع است. بله، در زبان در جلسه ی بانکها طرف 
شرکت ميکند، ميگوید بله، با ایران اشکال ندارد معامله کنيد، از طرف ما مانعی ندارد لکن 
در عمل و در بيانات دیگر، جوری حرف ميزنند که او جرئت نکند. برای بانک چه بهتر که 
وارد معامله بشود با یک بازار هشتاد ميليونی مثل ایران؛ بانک که ابائی ندارد؛ مانع دارد و 
مانعش تهدید آمریکا است. آن مسئول دولتی آمریکا همين دو سه روز قبل از این گفت 
ما ایران را راحت نميگذاریم، ما نميگذاریم ایران احساس راحتی خيال کند؛ خب، وقتی 
این جور حرف ميزنند، یک عضو عالی رتبه ی دولت آمریکا این جور حرف ميزند، فالن بانک 
جرئت ميکند بياید معامله کند؟ بله، یک تعدادی بانکهای کوچک آمده اند، اّما برای معامالت 
-برای قراردادها، معامالت واقعی، سرمایه گذاری ها- بانک های بزرگ باید بيایند به ميدان، 
و نيامده اند؛ معلوم هم نيست ِکی بيایند. این از اشکاالت بزرگ است. این طرف آمریکایی 
این گناه بزرگ را انجام داده، این تخلّف بزرگ را کرده؛ نباید توجيه کنيم کار آمریکایی ها 

را. بله، بخشنامه ميکنند اّما بخشنامه فرق ميکند با واقعّيت.

4. كارشكنى آمريكا در قضّيه ى بيمه ى نفت كش ها
 قضّيه ی بيمه ی نفت کش ها همين جور است. بيمه ی نفت کش ها یکی از چيزهای مهم 
در معامالت نفتی است. در یک سقف محدودی بيمه را قبول کردند اّما ساختارهای بزرگ 
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بيمه -]برای [ مبالغ این نفتها که گاهی اوقات ميلياردی است- حاضر نشدند وارد بشوند، 
حاضر نشدند بيمه کنند و بيمه نميکنند. علّتش هم این است که در خود آن سازمانها و 
ساختارها، آمریکایی ها عضوند، حضور دارند و نميگذارند. بنابراین آمریکایی ها به بخش 

مهّمی از تعّهداتشان عمل نکردند.

5. انجام موارد تعّهدشده در برجام از سوى ايران
 ما پيش پرداخت هایمان را همين طوری انجام دادیم: ما ]غنی سازی [ بيست درصد را تعطيل 
کردیم، ُفردو را تقریباً تعطيل کردیم؛ اراک را تعطيل کردیم، اینها پيش پرداخت های ما 
بوده، حاال باز توّقع دارند. من االن اینجا عرض ميکنم -اگر آقای دکتر صالحی)۲1( حضور 
دارند- این توّقعاتی را که آنها در زمينه ی الياف کربن که در سانتریفيوژها به کار ميرود، یا 
توّقعاتی که در مورد اندازه گيری آن سيصد کيلو دارند مطلقاً قبول نکنيد، زیر بار نروید. مدام 
افزون خواهی هم ميکنند؛ حاال این همه پيش پرداخت ما داده ایم. به هرحال طرف مقابل 

ما عمل نکرده.
 امروز ]اگر[ ما هم بخواهيم درآمدهای نفتی مان را به دست بياوریم کار دشواری است؛ هم 
دشوار است، هم هزینه دار است. پولهایی که در کشورهای دیگر داریم به ما داده نميشود، 
نشده؛ یعنی حاال بعضی هایشان قول داده اند. آن طور که آقای رئيس جمهور به من گفتند، 
یک کشوری از این کشورها قول داده، منتها فقط یک کشور نيست، چند کشورند. ما پول 
داریم در بانک های اینها؛ منتها چون پولها به دالر است و مسئله ی دالر به آمریکا ارتباط 
پيدا ميکند، نميتوانند بدهند، کار قفل شده. خب این دشمنی آمریکا است؛ ]مگر[ دشمنی 

چيست؟ اینها عمل نکردند.

6. لزوم باقى ماندن صنعت راهبردى هسته اى براى كشور
 بنابراین آنچه من ميخواهم عرض بکنم ]این است [: صنعت هسته ای یک صنعت راهبردی 
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برای کشور ما است؛ این صنعت باید باقی بماند، این صنعت بایست توسعه پيدا کند و نباید 
لطمه ببيند. بودن این صنعت، حّتی در مصونيت بخشيدن و امنّيت بخشيدن به کشور هم 
مؤثّر است. قابلّيتهای عملّياتی صنعت هسته ای و سازمان هسته ای  بایستی باقی بماند؛ 
نيروی انسانی اش باید محفوظ بماند؛ توانایی رسيدن به وضعّيت قبل باید حفظ بشود که 
االن خوشبختانه این توانایی هست، این را من به شما بگویم: در ظرف کمتر از شش ماه 
ميتوانند با همان آی آر یک -که همان ماشين های قدیمی است- برسانند کشور را به هجده 
هزار سو. همين االن این امکان در کمتر از شش ماه وجود دارد؛ یعنی طرف مقابل خيال 
نکند که دست ما بسته است. ما ميتوانيم با قطعات آی آر چهار -که نسل پيشرفته ی دّوم 
و سّوم است- و تجهيزاتی که داریم در کمتر از یک سال ونيم به صدهزار سو برسيم؛ اینها 
امکاناتی است که امروز در سازمان انرژی هسته ای وجود دارد؛ از این امکانات استفاده کنند، 
طرف مقابل را متوّقف کنند. اقدام عجوالنه ای انجام نگيرد؛ در برابر کارشکنی های آمریکا هر 
کاری که ميتوانند انجام بدهند که حاال خوشبختانه، هم وزیر خارجه ی محترم، هم رئيس 
جمهور محترم گفتند -هم اینجا گفتند، هم در مجلس و جاهای دیگر گفتند- که دنبال 
ميکنند اینها را؛ باید به طور جّدی دنبال کنند. توّجه کنيد که همين طور که معروف است 
»حق گرفتنی است«، آن هم از گرگی مثل آمریکا؛ باید از دهنش بيرون کشيد؛ این جوری 
نيست که او بياید دو دستی تقدیم کند. تا وقتی که حاال به طور کامل نقض نکرده اند ما هم 
نقض نميکنيم لکن در مقابل خطاهای آنها و کارشکنی آنها، ما بایستی توانایی هایمان را 

حفظ کنيم.

7. توانايى علمى، عامل اقتدار ما در مذاكرات
 این را هم عرض بکنم که ما با قدرت علمی و فّناوری خودمان بود که آنچه از آمریکایی ها 
توانستيم بَکنيم در این قضّيه، کندیم؛ یعنی اگر توانایی بيست درصد نبود، اگر توانایی 
ساخت سانتریفيوژهای پيشرفته نبود، قطعاً نميتوانستيم آنها را وادار کنيم به اینکه این 
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چند هزار سانتریفيوژ را از ما قبول بکنند و بپذیرند و بهانه گيری نکنند؛ به خاطر آن اقتدار 
بود. این اقتدار اگر از بين برود، فشار آن طرف زیاد خواهد شد، هرچه این اقتدار بيشتر شد، 
قدرت این طرف برای فشار آوردن به طرف مقابل بيشتر خواهد شد؛ بنابراین این را باید 

حفظ کنيم.

8. لزوم مراقبت بيشتر هيئت نظارت در دفاع از منافع مّلى
]در این قضّيه [ هيئت نظارتی هم ما معّين کردیم؛ بنده عرض بکنم که توّقع من از هيئت 
نظارت این است که دّقت بيشتری بکنند، مراقبت بيشتری بکنند و واقعاً هر نقطه ای را 
که احساس ميکنند طرف مقابل در آن نقطه دارد خيانت ميکند و بد عمل ميکند، آنچه را 

وظيفه ی دفاع از منافع ملّی است انجام بدهند.
 پروردگارا! به محّمد و آل محّمد آنچه را گفتيم، آنچه را خواستيم، آنچه را نّيت کردیم 
و هّمت کردیم، برای خودت و در راه خودت قرار بده؛ به کرمت آن را از ما قبول کن؛ 
خدمتگزاران کشور را مشمول لطف و رحمت خودت قرار بده؛ امام بزرگوار ما، شهدای 

بزرگوار ما، ایثارگران عزیز ما را مشمول لطف و رحمت خود قرار بده.

والّسالم عليکم و رحمةاهلل 

1( در ابتدای این دیدار، حّجت االسالم والمسلمين حسن روحانی مطالبی بيان کرد.
۲( سوره ی زمر، بخشی از آیه ی ۵۴؛ »و پيش از آنکه شما را عذاب در رسد ...«

۳(اقبال االعمال، ج 1، ص ۹۰ )دعای روزهای ماه رمضان(
۴( تّکه تّکه کردن، ریزریز کردن 

۵(سوره ی انفال، بخشی از آیه ی ۲۵؛ »و از فتنه ای که تنها به ستمکاران شما نميرسد، بترسيد...«
۶(سوره ی نساء، بخشی از آیه ی ۷۹؛ »هرچه از خوبی ها به تو ميرسد از جانب خدا است؛ و آنچه از بدی 

به تو ميرسد، از خود تو است ...«
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۷(سوره ی آل عمران، بخشی از آیه ی 1۵۵؛ »روزی که دو گروه ]در اُحد[ باهم رویاروی شدند، کسانی 
که از ميان شما ]به دشمن [ پشت کردند، در حقيقت جز این نبود که به سبب پاره ای از آنچه ]از گناه [ 

حاصل کرده بودند، شيطان آنان را بلغزانيد...«
۸(سوره ی توبه، آیه ی ۷۷؛ »در نتيجه، به سزای آنکه با خدا خلف وعده کردند، در دلهایشان -تا روزی که 

او را دیدار می کنند- پيامدهای نفاق را باقی گذارد...«
۹(سوره ی روم، بخشی از آیه ی 1۰؛ »آنگاه فرجام کسانی که بدی کردند ]بسی[ بدتر بود، ]چرا[ که آیات 

خدا را تکذیب کردند...«
1۰( بوستان سعدی، باب نهم )با اندکی تفاوت(

11(  از جمله، بيانات در دیدار اساتيد دانشگاه ها )1۳۸۵/۷/1۳(
1۲(استاکس نت یک بدافزار رایانه ای است که برای خرابکاری در تأسيسات هسته ای جمهوری اسالمی 

ایران از سوی دشمنان طّراحی شده است.
1۳( از جمله، بيانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام )1۳۹1/۵/۳(

1۴( بيانات در دیدار جمعی از دانشجویان و دانش آموزان به مناسبت روز ملّی مبارزه با استکبار 
)1۳۹۲/۸/1۲(

1۵(دونالد ترامپ و هيالری کلينتون 
1۶( سوره ی انفال، بخشی از آیه ی ۶۰

1۳۹۵ /۳/1۴)1۷
1۸(رغبت ها

1۹(سوره ی اسراء، بخشی از آیه ی ۳۴؛ »... و به پيمان خود وفا کنيد...«
۲۰( سوره ی انفال، بخشی از آیه ی ۵۸؛ »و اگر از گروهی بيم خيانت داری ]پيمانشان را[ به سویشان 

بينداز...«
۲1( دکتر علی اکبر صالحی )رئيس سازمان انرژی هسته ای(
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