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نسخه تلفن همراه

   
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

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

خيلی خوش آمدید برادران و خواهران عزیز که از استانهای مختلف کشور، از راه های دور 
زحمت کشيدید تشریف آوردید و امروز حسينّيه ی ما را با عطر نام شهيدان و یاد شهيدان 
و روحيه ی انقالبی معّطر کردید. از این برادران عزیزی که هم سرود خواندند، هم تالوت 
دسته جمعی قرآن کردند تشّکر ميکنم. البّته در جلسه همهمه بود و تالوت بسيار زیبای این 
برادران عزیز به گوش بعضی نرسيد؛ از دستتان رفت لکن بنده با دّقت گوش کردم و استفاده 
کردم. آیات کریمه ی قرآن و کلمات قرآن، در هر جایی، در هر وقتی که تالوت بشود و 
خوانده بشود، مایه ی روحانّيت و معنویّت و برکت است؛ بخصوص این آیاتی که این برادران 
عزیز انتخاب کرده بودند که آیات سوره ی احزاب بود و نشان دهنده ی خّط روشن و مستقيم 
اّمت اسالمی در هنگامه های دشوار، در چنبره های سخت زمانه و روشن کننده ی راه اّمت 
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است. معلوم ميکند که اگر اّمت اسالمی در هر برهه ای، در هر دوره ای دچار مشکالتی شد 
-از قبيل همان مشکالتی که در این آیات به آنها اشاره شده است- راه چيست. ِمَن الُمؤِمنيَن 
رِجاٌل َصَدقوا ما عاَهُدوا اهللَ َعلَيه؛)۱( وقتی پيمان با خدا و معاهده ای که دلهای مؤمن با خدا 
بسته اند صادقانه باشد، همه ی کارها پيش خواهد رفت؛ همه ی مشکالت برطرف خواهد 
شد. البّته زندگی موانع دارد، مشکالت دارد، هيچ جاّده ی آسفالته ای در مقابل هيچ ملّتی 
نيست؛ باید راه را با هّمت خودشان، با کوشش خودشان هموار کنند، صاف کنند و به 
سمت اهداف خودشان حرکت کنند. ملّتهایی که به اوج معنویّت و مدنّيت و رفاه و سعادت 

رسيدند، این جوری حرکت کردند. این آیات به ما این چيزها را تعليم ميدهد.

 لزوم توّجه بيشتر مسلمانان به خداى متعال در ماه هاى حرام
خب، ماه ذیقعده که در آستانه ی آن قرار داریم، اّول ماه های حرام است. ماه حرام به معنای 
]ماه [ احترام است؛ یعنی ماه هایی که از نظر پروردگار عالم »ِمنهآ اَربََعٌة ُحُرم«.)۲( چهار 
ماه را خدای متعال محترم تر از ماه های دیگر قرار داده است؛ با یک محدوده های مشّخصی 
از احکام که این احترام در چه چيزی و در چه امری است. مسلمانها از این تعليم الهی هم 
باید درس بگيرند. ماه حرام -که ماه محترم الهی است به تعبير عارف بزرگ مرحوم حاج 
ميرزاعلی آقای قاضی )رضوان اهلل تعالی عليه(- ماه هایی است که مسلمانها بایستی با توّجه 
بيشتر به خدای متعال و تعّبد بيشتر، خودشان را آماده ی ورود در ميدانهای حّساس و مهّم 
زندگی کنند. آنچه امروز برای ملّت ایران -این ملّت بزرگ و سرافراز- مطرح است، همين 
است که در راه پرافتخاری که در پيش گرفته است با قدرت، با سرعت، با عّزت، با سربلندی 

پيش برود و حرکت کند.
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 هدف اقوام مختلف ايران، معّرفى ايران به عنوان الگوى يك كشور 
اسالمى

جلسه ی امروز ما یک جلسه ی ویژه ای است، یعنی گروه هایی از مردم عزیز ما از چهار 
گوشه ی کشور، از چند استان تشریف آورده اند و جمع شده اند؛ از جنوب شرق کشور تا 
شمال غرب کشور، اقوام مختلف، فارس، ترک، ُکرد، بلوچ، در جمع امروز ما حضور دارند؛ 
این معنا دارد؛ معنایش این است که ایراِن یکپارچه با اقوام مختلف و متعّدد، دارای یک 
هدفند؛ دارای یک مسيرند. بله، ممکن است زبانها مختلف باشد، مذاهب مختلف باشد اّما 
اهداف عالی این ملّت یکسان است؛ همه ميخواهند ایران عزیز را به عنوان الگوی یک کشور 
اسالمی به دنيا معّرفی کنند. الگوی کشور اسالمی هم به معنای این نيست که در این کشور 
همه ی مردم فقط مشغول نماز و روزه و دعا و توّسالتند؛ نه، اینها هست، اینها معنویّت 
است اّما در کنار این معنویّت، پيشرفت ماّدی هست، رشد علمی هست، توسعه ی عدالت 
هست، کم شدن فاصله های طبقاتی هست، برداشته شدن نمونه ها و قلّه های اشرافی گری 
هست؛ خصوصّيت جامعه ی اسالمی اینها است. آن وقت در یک چنين جامعه ای، مردم 
خوشبختند، احساس امنّيت ميکنند، احساس آرامش ميکنند، به سمت اهداف عاليه ی 
خود پيش ميروند، خدا را عبادت هم ميکنند، پيشرفت دنيوی هم نصيب آنها ميشود؛ ملّت 
ایران دنبال یک چنين جامعه ای است؛ همه این را ميخواهند؛ شيعه و سّنی ندارد، ُکرد و 
بلوچ و فارس و ترک ندارد، همه دنبال این هستند. خب، این ميشود یک الگو؛ وقتی الگو 

شد، وقتی نمونه سازی شد، آن وقت ملّتهای دیگر مسلمان ]هم [ راه را پيدا ميکنند.
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  هدف قدرتها و استكبار و استعمار، ايجاد اختالف بين مّلتهاى مسلمان 
براى استثمار آنها

ما امروز مشکلمان این است؛ استکبار جهانی و استعمار، از یکی دو قرن پيش، مصلحت 
خود را در این دانست که بين ملّتهای مسلمان اختالف بيندازد. مصلحت را در این دانست، 
چرا؟ چون در این صورت ميتوانست ثروتهای اینها را غارت کند، اینها را از پيشرفتهایی که 
حّق آنها بود باز بدارد؛ استثمار کند. قدرتهای جهانی به برکت علمی که پيدا کرده بودند و 
فّناوری ای که پيدا کرده بودند و سالحهایی که ساخته بودند، هدفشان را این قرار دادند و 
متأّسفانه تا حدود زیادی هم موّفق شدند. اینکه ما از اّول انقالب تا امروز دائم دسِت دوستی 
را به سمت ملّتهای مسلمان و به سمت دولتهای مسلمان دراز کردیم، دعوت کردیم به 

اتّحاد، به وحدت، به ایستادگی در مقابل توطئه های دشمن، به خاطر این است.

  الگو شدن مّلت ايران، مقّدمه ى تشكيل اّمت بزرگ اسالمى
وقتی که ملّت ایران توانست خود را به آن نقطه ای برساند که بتواند به عنوان یک ملّت ُمسلِم 
به معنای حقيقی کلمه خود را به دنيا نشان بدهد، این بزرگ ترین تبليغ اسالم است؛ ملّتهای 
دیگر هم روانه ی همين طرف خواهند شد و تشکيل اّمت بزرگ اسالمی که مایه ی عّزت 
و مایه ی ترویج اسالم در سراسر جهان است، اتّفاق خواهد افتاد؛ آن مدنّيت اسالمی که 
انتظارش را داریم که بتواند بر مدنّيت ماّدی گمراه کننده و فاسد غربی غلبه پيدا کند، آن روز 
تحّقق پيدا خواهد کرد؛ مقّدمه اش اینجا است؛ مقّدمه اش این است که ما ملّت ایران بتوانيم 
به سمت الگو شدن پيش برویم. خب، همه باید هّمت کنند؛ هم مسئولين باید هّمت کنند، 
هم آحاد مردم باید هّمت کنند. این قضّيه هم قضّيه ی یک سال و دوسال نيست، قضّيه ی 
بلندمّدت است؛ زمان ميبرد؛ کمااینکه در تمّدن اسالمی ]اگر[ شما نگاه کنيد، می بينيد اوج 
تمّدن اسالمی در قرنهای چهارم و پنجم است که از لحاظ علمی سرآمد است و بزرگان علما، 
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محّققين، فالسفه، دانشمندان ماّدی در دنيای اسالم به وجود آمدند که دنيا را توانستند 
پيش ببرند که بسياری از این پيشرفتهای امروزِ غربی ها مرهون آن حرکت است. خب، 
امروز البّته سرعت ما بيشتر خواهد بود، ما سریع تر ان شاءاهلل به آن نتيجه خواهيم رسيد، 

لکن باالخره زمان بَر است.

  پيشرفت برجسته ى مّلت ايران و كشور اسالمى نسبت به قبل از انقالب
ما در این ۳۷، ۳۸ سالی که از اّول انقالب گذشته است، خوب پيش رفتيم. واقعاً اگر کسی 
با چشم انصاف نگاه کند، ایراِن وابسته ی عقب افتاده ی گمناِم ذليل زیر دست و پای آمریکا 
و انگليس، امروز جوری شده است که آمریکا و انگليس و بقّيه می آیند صف ميبندند برای 
اینکه امکانات موجود جمهوری اسالمی در منطقه را بلکه بتوانند بنحوی مصادره کنند، 
و نميتوانند؛ یعنی این جور گسترش پيدا کرده است عّزت اسالمی و عّزت نظام اسالمی و 
ایران اسالمی که آنهایی که با چشم تحقير نگاه ميکردند به ملّتها و ازجمله به ملّت ایران 
-مثل دوران طاغوت- امروز مجبورند مثل یک هماورد قدرتمند با او مواجه بشوند. این 
پيشرفت عمومی ملّت است. در علم پيشرفت کردیم، در سياست پيشرفت کردیم، در 
مسائل گوناگون مورد نظر اسالم پيشرفت کردیم. از لحاظ عدالت اجتماعی هم امروز با 
گذشته، زمين تا آسمان فرق کرده است؛ البّته تا آن عدالت اسالمی خيلی فاصله داریم، 
تا عدالت مطلوب خيلی فاصله داریم. امروز متأّسفانه همچنان نشانه های اشرافی گری و 
تجّمالت و بعضی از انحرافات گوناگون در جامعه ی ما کم نيست اّما وقتی نسبت به قبل از 
انقالب مالحظه بکنيم -حاال شما جوانها که قبل از انقالب را ندیدید؛ ما و آنهایی که دیدیم 
قبل از انقالب را- پيشرفت ملّت ایران و کشور اسالمی نسبت به آن وقت، پيشرفت بسيار 

برجسته ای است.
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 راه الگو شدن، تكيه بر مقدورات و امكانات داخلى و ظرفّيتهاى خود 
اين مّلت 

خب، حاال ]اگر[ ما بخواهيم به آن نقطه ی الگو برسيم، راه چيست؟ آنچه بنده در دو کلمه 
ميخواهم عرض بکنم این است که راه، تکيه ی بر مقدورات و امکانات داخلی و ظرفّيتهای 
خود این ملّت است. ما خيلی ظرفّيت داریم. این ملّت ظرفّيتهای استفاده نشده زیاد دارد؛ 
اینکه ما در سياستهای برنامه، رشد هشت درصدی را در نظر گرفتيم و گفتيم باید کشور 
در طول برنامه به رشد هشت درصدی برسد، به خاطر ظرفّيتهای بی شماری است که در 
داخل وجود دارد. اّول ]برنامه [ بعضی ميگفتند رشد هشت درصدی در زمينه ی مسائل 
اقتصادی ممکن نيست؛ بعد خود مسئولين آمدند به ما گفتند نخير، همين که شما 
نوشتيد درست است؛ رشد هشت درصدی امکان پذیر است؛ منتها خب کار الزم دارد، 
سياست درست الزم دارد، راهبرد صحيح برنامه ریزی شده الزم دارد؛ با تنبلی و بيکارگی و 
اعتماد به دیگران نميشود؛ باید با برنامه ریزی پيش رفت. این به خاطر ظرفّيت کشور است؛ 
ظرفّيت کشور خيلی باال است. از جمعّيت حدود هشتاد ميليونِی ما، بيش از سی درصِد 
این جمعّيت عمرشان بين ۲۰ سال تا ۳۵ سال است؛ یعنی در عنفوان جوانی ]هستند[؛ 
جوانی مظهر تحّرک است، مظهر نشاط است. ما این همه جوان در کشور داریم؛ در بين 
این جوانها، ميليون ها نفر تحصيل کرده و باسواد و متخّصص و دارای ابتکار وجود دارند. 
امکانات زیرساختی ما در طول این ۳۷ سال امکانات بسيار فراوانی است؛ ما در زمينه های 
مختلف، زیرساخت های فوق العاده مؤثّر و کارآمدی را در کشور به وجود آورده ایم -ما که 
عرض ميکنم یعنی مسئولين کشور به وجود آوردند؛ بنده که کاره ای نيستم- همه چيز 

آماده است برای حرکت کردن، پيشرفت کردن.
 خب، این پيشرفت هم بحمداهلل انجام گرفته. شما مقایسه کنيد سی ساِل بعد از انقالب 
اسالمی را با سی سال بعضی از کشورهایی که نميخواهم اسم بياورم؛ سی سال در زیر نفوذ 
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آمریکا زندگی کردند، حّتی از آمریکا پول نقد هم گرفتند یعنی ساالنه فالن مقدار -چند 
صد ميليون یا چند ميليارد دالر- از آمریکا پول هم ميگرفتند؛ نتيجه چه شد؟ بعد از سی 
سال آمار دادند، معلوم شد که در شهر پایتختشان دو ميليون آدم بی خانماِن قبرستان نشين 
وجود دارد. نتيجه ی نفوذ آمریکا بر یک کشور و تسلّط آمریکا بر یک کشور، این است. خب، 

بنابراین آنچه مهم است، تکيه ی به ظرفّيت داخلی است.

  نقض عهد آمريكايى ها در مذاكرات هسته اى، نمونه اى از ايجاد مانع و 
توطئه و تخريب 

گاهی دشمنان موانعی ایجاد ميکنند. بله، عاقالنه است که انسان برود با تدبير، این موانع را 
برطرف کند، اّما به دشمن اطمينان نميشود کرد؛ یک نمونه اش همين مذاکرات هسته ای 
و برجام است که امروز مسئولين دستگاه دیپلماسی خود ما و همان کسانی که در این 
مذاکرات از اّول تا آخر حضور داشتند، همينها دارند ميگویند آمریکا نقض عهد کرده است، 
آمریکا زیر ظاهر آرام و زبان چرب و نرم مسئوالنش و وزیر خارجه اش و دیگران، از پشت دارد 
تخریب ميکند، مانع ارتباطات اقتصادی کشور با کشورهای دیگر دنيا است؛ این را مسئولين 
خود برجام دارند ميگویند. این حرفی است که بنده البّته از یک سال پيش و یک سال ونيم 
پيش، مرتّب تکرار کردم که به آمریکایی ها نميشود اعتماد کرد -بعضی ها سختشان بود 
قبول کنند- اّما امروز خود مسئولين ما ]ميگویند[. همين هفته ی گذشته، مسئولين محترم 
مذاکره]کننده ی [ ما با طرفهایشان در اروپا جلسه داشتند؛ همين حرفها را مسئولين ما به 
آنها گفتند و آنها جواب نداشتند؛ گفتند شما این نقض عهد را کردید، این تخلّف را کردید، 
این کاری را که باید انجام ميدادید انجام ندادید، از پشت سر این جور تخریب کردید، آنها 
هم جوابی نداشتند بدهند؛ شش ماه هم از امضای برجام ميگذرد، هيچ تأثير محسوس و 
ملموسی هم در وضع معيشت مردم به وجود نيامده است؛ ]درحالی که[ خب، برجام اصاًل 
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برای برداشتن تحریمها بود؛ برای اینکه تحریمهای ظالمانه برداشته بشود. مگر غير از این 
است؟ خب برداشته نشده؛ حاال ميگویند بتدریج، یواش یواش دارد درست ميشود! مگر 
بحث سِر یواش یواش بود؟ آن روز مسئولين، هم به ما ميگفتند، هم به مردم ميگفتند که در 
این مذاکرات، قرار بر این است که وقتی ایران تعّهدات خود را انجام ميدهد، یکباره همه ی 
تحریمها برداشته بشود؛ یعنی این مانعی که آمریکا سر راه ملّت ایران ظالمانه و خباثت آميز 
به وجود آورده بود، برداشته بشود؛ خب حاال شش ماه از این موعد گذشته است، برداشته 
نشده؛ شش ماه برای یک مملکت هشتاد ميليونی زمان کمی است؟ در این شش ماه دولت 
محترم کم ميتوانست کار بکند اگر چنانچه این خباثت آمریکایی ها نبود؟ این برجام شد 
برای ما یک نمونه، یک تجربه. بنده سال گذشته در سخنرانی عمومی -یا سال گذشته بود 
یا یک سال ونيم پيش بود؛ درست یادم نيست تاریخش-)۳( گفتم برجام و این مذاکرات 
هسته ای، برای ما یک نمونه خواهد بود؛ ببينيم آمریکایی ها چه کار ميکنند؛ اینها که حاال 
با زبان چرب و نرم می آیند، گاهی نامه مينویسند، اظهار ارادت ميکنند، اظهار همراهی 
ميکنند، در جلسات مشورتی و مذاکرات که می نشينند، با زبان چرب و نرم با مسئولين 
ایرانی صحبت ميکنند، خيلی خب ببينيم در عمل چه کار ميکنند. حاال معلوم شد در عمل 
چه کار ميکنند! در ظاهر وعده ميدهند، با زبان چرب و نرم حرف ميزنند اّما در عمل توطئه 
ميکنند، تخریب ميکنند، مانع از پيشرفت کارها ميشوند؛ این شد آمریکا؛ این شد تجربه. 
حاال آمریکایی ها ميگویند بيایيد درباره ی مسائل منطقه با شما صحبت کنيم! خب، این 

تجربه به ما ميگوید این کار برای ما سّم مهلک است.

  نقض عهد استكبار جهانى، نشان دهنده ى لزوم عدم اعتماد به او
این تجربه به ما نشان داد که ما در هيچ مسئله ای نميتوانيم ]با او[ مثل یک طرف مورد 
اعتماد بنشينيم صحبت کنيم. انسان گاهی با دشمن هم حرف ميزند اّما دشمنی که به 
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حرف خودش پایبند باشد و انسان بتواند اعتماد کند که او به هر دليلی زیر قول خود و زیر 
تعّهدات خود نخواهد زد. با این دشمن ميشود حرف هم زد، بله؛ اّما وقتی ثابت شد که 
دشمن، دشمن نابکار است، دشمنی است که در عمل، از نقض عهد هيچ ابائی ندارد و نقض 
عهد ميکند، بعد هم وقتی ميگویيم آقا چرا ]نقض عهد[ کردی، باز لبخند ميزند، باز زبان 
چرب و نرم را باز ميکند و یک جوری توجيه ميکند، با این ]دشمن [ نميشود وارد مذاکره 
شد. اینکه بنده سالها است دائم تکرار ميکنم که با آمریکا مذاکره نميکنيم علّتش این است. 
این نشان دهنده ی این است که ]مشکالت [ ما در این مسئله، در مسائل مربوط به منطقه، 
در مسائل گوناگونی که داریم، در مشکالتی که با آمریکا و امثال آمریکا داریم، با مذاکره حل 
نميشود؛ ما یک راهی باید خودمان انتخاب بکنيم، آن راهمان را برویم؛ بگذارید دشمن 
دنبال شما بدود، بگذارید دشمن دنبال شما بدود. مسئولين سياسی و دیپلماسی ما صریحاً 
ميگویند که آمریکایی ها ميخواهند همه چيز را بگيرند، ]اّما[ هيچ چيز ندهند! ]اگر[ یک 
قدم شما عقب رفتی، یک قدم جلو می آیند. اینکه ما مدام ميگویيم مذاکره نميکنيم، ]ولی [ 
بعضی ها ميگویند آقا مذاکره که اشکالی ندارد، اشکال مذاکره این است: شما را از راه صحيح 
خودت منحرف ميکند، امتياز را از شما ميگيرد -وقتی مذاکره کردید یعنی یک امتيازی 
بدهيد، یک امتياز بگيرید دیگر؛ معنای مذاکره این است دیگر؛ مذاکره، نشستن و گعده 
کردن و حرف زدن و گفت و شنود و خنده و شوخی که نيست، مذاکره یعنی یک چيزی 
بده، یک چيزی بگير- و آنچه را باید بدهی از شما ميگيرد، ]اّما[ آنچه را باید بدهد، به شما 
نميدهد؛ زورگویی ميکند؛ خب مستکبر یعنی همين، استکبار جهانی یعنی همين، یعنی 
زورگویی کردن، خودش را برتر دانستن، پایبند به حرف خود نبودن، خود را متعّهد ندانستن؛ 
این معنای استکبار است، وعده هایش را تخلّف ميکند. خب امام بزرگوار ما فرمود: آمریکا 
شيطان بزرگ است؛ واقعاً این تعبير، تعبير فوق العاده ای است. خدای متعال از قول شيطان 
نقل ميکند که شيطان در قيامت به کسانی که از او متابعت کرده اند ميگوید: اِنَّ اهللَ َوَعَدُکم 
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وَعَد الَحقِّ وَ وََعدتُُکم َفاَخلَفُتُکم؛)۴( شيطان به پيروان خودش ميگوید خدا وعده ی روراست 
درست به شما داده بود، شماها از وعده ی خدا پيروی نکردید، پابند نماندید؛ من وعده ی 
دروغی به شما دادم، شما دنبال من راه افتادید! من تخلّف وعده کردم، من وعده دادم به شما 
و تخلّف کردم؛ شيطان پيروان خودش را این جور در قيامت مالمت ميکند. بعد هم خدای 
متعال ميفرماید از قول شيطان که به آنها ميگوید که »َفال تَلومونی َولوموا اَنُفَسُکم«، من را 
مالمت نکنيد، خودتان را مالمت کنيد. این عيناً امروز منطبق است با آمریکا. حاال شيطان 
در قيامت این حرف را ميزند، آمریکایی ها امروز در دنيا این حرف را ميزنند؛ وعده ميدهند، 
عمل نميکنند، تخلّف ميکنند. امتياز نقد را ميگيرند، امتياز نسيه را نميدهند؛ وضع آمریکا 

این است. خب، پس به دیگران نباید اعتماد کرد.
 این حرفهایی که زده ميشود در مورد مسائل کالن کشور و سياستهای کالن کشور را 
جوانهای عزیز ما بنشينند رویش فکر کنند؛ اینها ناشی از تجربه است، ناشی از شناختن 
دشمن و شناختن وضع است. این حرِف همين جوری نيست که انسان یک چيزی بگوید تا 
یکی هم بياید آن طرف یک جوابی بدهد »که نخير این جوری نيست«؛ نه، اینها را جوانهای 
عزیز ]دّقت کنند[. خوشبختانه ما جوانهای باهوش و بااستعداد در کشور خيلی داریم؛ 

بنشينند تحليل کنند، آن وقت راه مشّخص خواهد شد.

  راه مقابله با دشمن، تكيه بر ظرفّيتهاى داخلى از قبيل: 
آ.  جوانان و واحدهاى توليدى كوچك و متوّسط 

 راه چيست؟ راه همانی ]است[ که عرض کردیم: تکيه ی به استعداد درونی، تکيه ی به 
ظرفّيتهای داخلی کشور، تکيه ی به همين جوانها، تکيه ی به ابتکاری که جوانها ميزنند، 
کاری که دنبال ميکنند، دانشی که تحصيل ميکنند، دانش تحصيل کرده ای که تبدیل به 
فّناوری ميکنند. ما ظرفّيتهایمان زیاد است. آمارها ]نشان ميدهد[ -البّته این آمار مال چند 
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سال قبل است- ما چند صد هزار واحد توليدی کوچک داریم؛ خيلی مهم است! من بارها 
در سخنرانی ها تکرار کرده ام، مسئولين عزیز کشور در زمينه ی مسائل اقتصادی بپردازند به 
واحدهای توليدی کوچک و متوّسط. ما چند صد هزار از این واحدها در کشور داریم. اینها 

را احيا بکنند، اشتغال به وجود می آید، ابتکار به وجود می آید.

ب.  اقتصاد دانش بنيان و مصرف توليدات داخلى  
ما تکيه ميکنيم بر روی اقتصاد دانش بنيان؛ همين کارهای مهّمی که حاال البّته خوشبختانه 
چند سالی است در کشور شروع شده است لکن باید توسعه پيدا کند. تکيه ميکنيم روی 
توليد داخلی. بنده این همه تکيه کرده ام بر روی مصرف توليدات داخلی. االن هم دارم به 
شما ميگویم، به مردم عزیز کشورمان ميگویم، بروید سراغ مصرف توليد داخلی، کارگر 
ایرانی را ترویج کنيد، کار ایرانی را ترویج کنيد. متأّسفانه واقعّيت قضّيه این جور نيست. در 
بخشهای مختلف -فرض کنيد در وسائل زندگی منزل- کارخانه های داخلی مشغول کارند، 
جنس مرغوب و خوب و برابر با جنس خارجی، گاهی هم بهتر از جنس خارجی، توليد 
ميکنند اّما بازار که شما ميروید، می بينيد همه اش جنس خارجی است؛ چرا؟ اینها از کجا 
می آید؟ تأکيد بنده بر روی اینکه جلوگيری از واردات محصوالتی که مشابه داخلی دارد، 

به خاطر این است؛ راه این است.

   لزوم مقابله با قاچاق 
]در موضوع [ قاچاق، بنده به مسئولين گفته ام که آقاجان! وقتی شما آن باند قاچاقچی را 
پيدا ميکنيد و آن جنس کالن قاچاق را که چند هزار تُن وزن آن است، وارد کشور ميکنيد، 
این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنيد؛ ضربه بزنيد به قاچاقچی، به جنس دارای مشابه 
داخلی. خب معلوم است وقتی که جنس خارجی وارد شد -چه از مبادی ورودی قانونی مثل 
گمرک و امثال اینها، چه از مبادی قاچاق که متأّسفانه خيلی هم زیاد است- توليد داخلی 



12

11/ 05 / 95متن کامل بیانات رهبر انقالب اسالمی  در دیدار اقشار مختلف مردم

ميخوابد. وقتی توليد داخلی خوابيد، همين وضعی پيش می آید که امروز هست: جوان ما 
بيکار ميشود، اشتغال ما کم ميشود، رکود بر کشور حاکم ميشود، وضع زندگی و معيشت 
مردم دشوار ميشود. اینها را که دیگر از طریق ارتباط با آمریکا و با اروپا نميشود حل کرد، اینها 

را خودمان باید حل بکنيم. اینها کارهایی است که به عهده ی خود ما است؛ راه این است.

 تكيه بر جمعّيت جوان كشور
 کشور ظرفّيتهای زیادی دارد، ]ظرفّيت [ ابتکار زیادی دارد، این کشور هشتاد ميليونی -که 
البّته جمعّيت آن ميتواند به ۱۵۰ ميليون هم برسد و ان شاءاهلل مسئولين همان طور که بارها 
تکرار کرده ایم، کمک کنند که این تکثير جمعّيت جوان که امروز خوشبختانه وجود دارد 
از بين نرود؛ نسل را متوّقف نکنند؛ جمعّيت کشور را بتدریج در طول سالها به پيری منتهی 
نکنند- این جمعّيت، این کشور، با این ظرفّيت، با این امکانات چهارفصلی که کشور ما دارد، 
ميتواند از لحاظ ماّدی پيشرفت کند، مشکالت معيشت مردم برطرف بشود؛ راهش این 

است.

  راه تأمين معيشت مردم، تكيه به مسائل  داخلى
بنده به مسائل معيشت مردم خيلی فکر ميکنم، خيلی دغدغه مندم نسبت به مسئله ی 
معيشت مردم اّما هرچه فکر ميکنم، هرچه با کارشناس ها و آدمهای وارد و مّطلع مشورت 
ميکنم، ميبينم جز این راهی وجود ندارد که ما قاطعاً تکيه کنيم به مسائل داخلی. اینکه 
تّجار خارجی بيایند و بروند و هيچ آبی هم از اینها گرم نشود -که تا حاال ]هم [ نشده- ]چه 
فایده دارد[؟ االن حدود یک سال است مدام می آیند و ميروند؛ کاری هم نکرده اند. اگر هم 
بخواهند کاری کنند، تصّرف بازار ایران است که درست به ضرر ما است. فایده ی آمد و رفت 
این هيئتها باید سرمایه گذاری باشد، باید ایجاد توليد باشد، باید در جاهایی که احتياج داریم 
به فّناوری جدید، ]آوردن [ فّناوری جدید باشد؛ اینها باید باشد؛ اینها نيست یا کم است. این 
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چيزها را بایستی مسئولين محترم رعایت کنند، دنبال کنند. اینکه ما گفتيم اقدام و عمل، 
البّته حاال مشغولند، باید ان شاءاهلل نتيجه ی کار محسوس بشود، ملموس بشود که مردم 

حس کنند، لمس کنند؛ راه این است.
 حاال البّته در زمينه ی مسائل فرهنگی و مسائل معنوی حرف خيلی زیاد است، ما آنها 
را نميخواهيم وارد بشویم، نميخواهيم بحث بکنيم؛ بحثش در جای خود. بحث مسائل 
اقتصادی و مسائل معيشتی اینها است. اگر بخواهيم معيشت مردم اصالح بشود، مشکالتی 

که دارند، طبقاتی که وجود دارند، باید به این کارها توّجه بکنيم.

  اهّمّيت جلوگيرى از فساد داخلى و اشرافى گرى
یکی از مهم ترین مسائل، جلوگيری از فساد داخلی است. این کاری که حاال مطرح شده و 
گفته شده است و مسئولين هم بحمداهلل صریحاً اعالن کرده اند که جلوی این فسادها و این 
زیاده خواهی ها و زیاده خوری ها و این حقوقهای گزاف را ميگيرند -که در بعضی جاها هم 
بحمداهلل شد؛ در بعضی از بخشها و سازمانها که به ما گزارش دادند، این اقدام تحّقق پيدا 
کرد، عملی شد- بایستی فراگير بشود، باید دنبال بشود، باید رها نشود این کار، جلوی فساد 

باید گرفته بشود.
 جلوی اشرافی گری باید گرفته بشود؛ اشرافی گری بالی کشور است. وقتی اشرافی گری 
در قلّه های جامعه به وجود آمد، سرریز خواهد شد به بدنه؛ ]آن وقت [ شما می بينيد فالن 
خانواده ای که وضع معيشتی خوبی هم ندارد، وقتی ميخواهد پسرش را داماد کند یا 
دخترش را عروس کند یا فرض کنيد مهمانی بگيرد، مجبور است به سبک اشرافی حرکت 
بکند. وقتی اشرافی گری فرهنگ شد، ميشود این. جلوی اشرافی گری باید گرفته بشود. 
رفتار مسئولين، گفتار مسئولين، تعاليمی که ميدهند، باید ضّد این جهت اشرافی گری 

باشد؛ کمااینکه اسالم این جوری است.



14

11/ 05 / 95متن کامل بیانات رهبر انقالب اسالمی  در دیدار اقشار مختلف مردم

 این راجع به مسائل کشور که حرفهای بنده اینها است. درباره ی مسائل اقتصادی آن حرفی 
که بنده دارم، که دائماً اینها را، هم به مردم عرض کردیم، هم به مسئولين عرض کردیم، اینها 
است؛ ما ميگویيم به خود تکيه کنيم، نيروی خودمان را شناسایی کنيم؛ دردهای کشور 

شناخته شده، درمان هم شناخته شده؛ برای این درمان برنامه ریزی کنيم و پيش برویم.

  دست داشتن آمريكا در مسائل مختلف منطقه: 
1.  ارتباط دولت سعودى با رژيم صهيونيستى

]درباره ی [ مسائل منطقه. منطقه هم، امروز منطقه ی پُرغوغایی شده است؛ اینجا هم 
وقتی نگاه ميکنيم، باز پای آمریکا در ميان است. بله، اینکه دولت سعودی علناً با رژیم 
صهيونيستی بنا کند به ُمغاِزله کردن و رفت وآمد را علنی بکند، خنجری است بر پُشت 
اّمت اسالمی. شّکی نيست که این کاری که سعودی ها کردند -ارتباطات آشکار با رژیم 
صهيونيستی- این واقعاً خنجری است که از پشت بر اّمت اسالمی وارد شد؛ خيانت بزرگی 
کردند، اینها گناهکارند، لکن اینجا هم دست آمریکا در ميان است. دولت سعودی چون تابع 
آمریکا است، چون مسّخر آمریکا است، چون چشمش به دهان آمریکا است، این غلط بزرگ 

را انجام داد؛ اینجا هم پای آمریکا در ميان است.

2.  بمباران و تهاجم نظامى دولت سعودى به يمن
 یا اگر شما می بينيد که یمن قریب یک سال ونيم است که دارد بمباران ميشود؛ شوخی 
است؟ یک کشور را، آن هم نه مراکز نظامی اش را، ]بلکه [ بازارها را، بيمارستان ها را، 
خانه های مردم را، اجتماعات را، ميدانها را، مدارس را، بيایند همين طور بمباران کنند! 
این چيز کوچکی نيست؛ این خيلی جرم بزرگی است. نه ماه رمضان بفهمند، نه ماه حرام 
بفهمند، نه مالحظه ی کودک بکنند، این همه کودک کشی بکنند، خب این هم جرم بزرگی 
است که متأّسفانه دولت سعودی مرتکب این جرم هم شده؛ اّما این هم با پشتوانه ی آمریکا 
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است، با چراغ سبز آمریکا است، با هواپيمای آمریکایی است، با سالح و مهّماتی است که از 
آمریکا وارد شده است؛ آنها هستند که همه ی امکانات را فراهم ميکنند. حّتی وقتی سازمان 
ملل ميخواهد در این زمينه حرفی بزند -حاال بعد از عمری، یک حرف حّقی ميخواهد بزند 
و محکوم بکند- دهنش را ميبندند با پول، با تهدید، با فشار؛ که این دبيرکّل بدبخِت روسياِه 
سازمان ملل، آمد اعتراف کرد و گفت فشار آوردند به من! خب فشار آوردند، نميتوانی، برو 
کنار! چرا می ایستی و خيانت ميکنی به بشریّت؟ این خيانت به بشریّت است. اینجا هم پای 

آمریکا است.

3.  تهاجم نظامى دولت سعودى به بحرين
در قضّيه ی بحرین که یک لشکر بيگانه از یک کشوری می آیند داخل بحرین برای اینکه 
به مردم بحرین فشار وارد کنند؛ اینجا هم باز چراغ سبز آمریکا است. خب حاال آن دولت 
سعودی، دولتی است که دست بّچه ها دارد ميگردد، بّچه های نابِخرد واقعاً، دست آنها است، 
اّما آن چيزی که انسان با تحليل مسائل، با مشاهده ی مسائل ميفهمد، حقيقتاً همين است 

که این دست آمریکا است، پشتيبانی آمریکا است.

4.  ايجاد گروه هاى تكفيرى و كمك به آنها
این گروه های تکفيری هم همين جور ]هستند[. حاال االن اّدعا ميکنند که عليه گروه های 
تکفيری ائتالف تشکيل داده اند -البّته االن هم عليه آنها کار درستی انجام نميدهند؛ یک 
جاهایی حّتی طبق گزارشهایی که به ما ميرسد کمک هم ميکنند- اّما توليد این گروه ها باز 
برميگردد به آمریکا که بعضی از مسئولين آمریکایی اعتراف کردند این معنا را؛ اعتراف کردند 
و گفتند داعش را ما کمک کردیم که بيایند، هم داخل اّمت اسالمی اختالف بيندازند، هم 
اسالم اموی و مروانی را ترویج کنند. این اسالم وّهابی و تکفيری همان اسالم اموی است، 
اسالم مروانی است، اسالمی است که با اسالم حقيقی فرسنگها فاصله دارد؛ بدنام کردند 
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اسالم را. البّته حاال دامن خودشان را هم گرفته است. معروف است در فارسی که »هر که 
باد بکارد، طوفان درو خواهد کرد«، حاال یواش یواش دارند طوفان را درو ميکنند. اّما تقصير 

آنها است و آنها بودند که این کار را کردند.

 نگاه ابزارى آمريكا به دولتهاى منطقه براى حفظ رژيم صهيونيستى و 
اهداف استكبارى خودش

در قضایای دیگر هم همين جور ]است [. آمریکایی ها اّدعا ميکنند که ميخواهند مشکالت 
منطقه را حل بکنند، اّما درواقع عکس این است؛ خودشان به وجود آورنده ی مشکالت یا 
تشدیدکننده ی این مشکالتند؛ مانع حّل مشکالتند. ]اگر[ دست خود ملّتهای منطقه باشد 
حل خواهند کرد مسائل را. ما باز هم دعوت ميکنيم دولتهای اسالمی را، این دولتهای عربی 
که اطراف ما هستند، اینها باید بدانند آمریکا قابل اعتماد نيست، آمریکا به اینها به چشم 
ابزار نگاه ميکند؛ ابزار حفظ رژیم صهيونيستی و حفظ خوی و منافع استکباری خود آمریکا 
در منطقه. آمریکا درواقع اصاًل هيچ عالقه ای به اینها ندارد؛ از پولشان استفاده ميکند، از 
نيروی اینها برای مقاصد خودش استفاده ميکند؛ برای اینکه یک حفاظی درست کند، رژیم 
صهيونيستی را حفظ کند و اهداف استکباری خودش را در منطقه نگه بدارد و حفظ کند. 

این کاری است که اینها دارند ميکنند.

  راه حل مسائل منطقه، اتّحاد مّلتها و دولتهاى مسلمان
در مسائل منطقه هم به نظر ما راه حل عبارت است از اتّحاد ملّتهای مسلمان، اتّحاد دولتهای 
مسلمان و ایستادگی در مقابل هدفهای استکباری و اهداف آمریکا و بعضی از دولتهای 
اروپایی. بعضی دولتهای اروپایی هم خودشان را خراب کردند به خاطر تبعّيت از آمریکا و 
خودشان را از چشم مردم منطقه انداختند. خب، بعضی از دولتهای اروپایی یک احترامی 
حّتی در چشم مردم ما -مردم ایران- داشتند اّما اینها خودشان را مفتضح کردند با پيروی 
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از آمریکا. ]باید[ اهداف اینها شناخته بشود و در مقابله ی با اهداف اینها حرکت بشود. ملّتها 
ميتوانند، و ملّت ما ]هم [ البّته ایستاده است.

   ضعف روزافزون آمريكا در منطقه
این را هم به شما عرض بکنم: با همه ی این نقلها و با همه ی این تفاصيل، آمریکا در منطقه 
روزبه روز رو به ضعف بيشتر است. نقشه هایش افشا شده است و معلوم است که دنبال چه 
کاری است: در کشورهای مختلف ميخواهد دخالت کند. این جور هم نيست که فقط با 
ما دشمن باشد و با دیگران دوست باشد؛ نه، شما مالحظه کردید در کشور ترکيه؛ ]البّته [ 
هنوز به نظر ما اثبات نشده است، اّما اتّهام قوی وجود دارد که این کودتایی که در ترکيه رخ 
داد، با تدبير و تهّيه ی آمریکایی ها بود. اگر ثابت بشود، رسوایِی بزرگی برای آمریکا است. 
ترکيه کشوری بود که روابط خوبی با آمریکا داشت و ميگفت مّتحد منطقه اِی آمریکا است؛ 
]اّما[ حّتی با ترکيه هم حاضر نيستند ]بسازند[؛ چون یک گرایش اسالمی آنجا وجود 
دارد؛ با اسالم مخالفند، با گرایش اسالمی مخالفند، لذا آنجا هم حّتی کودتا راه می اندازند، 
البّته سرکوب شد، مغلوب شدند و در چشم مردم ترکيه هم منفور شدند؛ در جاهای دیگر 
هم همين جور است؛ هم در عراق، هم در سوریه، هم در مناطق گوناگون دیگر بحمداهلل 

روزبه روز رو به ضعفند.

    نصرت قطعى الهى در انتظار يارى كنندگان دين خدا 
اگر ما ملّت ایران به وعده ای که خدای متعال داده است خوش بين باشيم و مقّدمات آن وعده 
را فراهم بکنيم، مشکالت برطرف خواهد شد. خدا فرموده است: اِن تَنُصُروا اهللَ یَنُصرُکم؛)۵( 
اگر شما دین خدا را نصرت کنيد و انگيزه های الهی را تقویت کنيد و نصرت کنيد، قطعاً 
خدای متعال شما را نصرت خواهد کرد؛ کسی را هم که خدای متعال نصرت بکند، هيچ 
موجودی در عالم نميتواند او را تضعيف بکند؛ روزبه روز قوی تر خواهد شد و پيروزتر خواهد 
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شد. اميدواریم خدای متعال ملّت ایران را در همه ی ميدانها -ميدانهای امنّيتی، اقتصادی، 
نظامی، سياسی، فرهنگی و علمی- ان شاءاهلل پيروز کند و شما ملّت عزیز را هر روز از روز 

قبل خوشبخت تر و پيروزتر قرار بدهد.

والّسالم  عليکم  و رحمةاهلل و برکاته

۱( سوره ی احزاب، بخشی از آیه ی ۲۳؛ »از ميان مؤمنان مردانی اند که به آنچه با خدا عهد بسته اند 
صادقانه وفا کردند ...«.

۲( سوره ی توبه، بخشی از آیه ی ۳۶؛ »... از این ]دوازده ماه [، چهار ماه، ]ماِه [ حرام است...«
۳(بيانات در دیدار جمعی از مّداحان اهل بيت )ع( در سالروز ميالد حضرت فاطمه )س( )۱۳۹۴/۱/۲۰(

۴( سوره ی ابراهيم، بخشی از آیه ی ۲۲
۵(سوره ی محّمد، بخشی از آیه ی ۷
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