
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چهل سالگی انقالب، ظرفیت ها و موانع 

 (سال شعار تحقق هایراه و الزامات چرایی،)

 ۱۳۹۷ سال روز نخستین در رضوی حرم زائران اجتماع درشاخص یابی بیانات رهبر انقالب 

 سیاسیمعاونت 
 اهي سیاسیاداره ژپوهش
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   مقدمه مقدمه  

ر اول فروردین د رضوی مطهر حرم مجاوران و زائران اجتماع در اسالمی انقالب معظم رهبربیانات این پژوهش در 

 شاخص یابی و محوربندی شده است. 97

 شوم شهنق شدن خنثی و سالگیچهل در انقالب نشاط و استحکام به اشاره با ،اجتماعرهبر انقالب در این 

 همه بودن حل قابل» برپردازند و می سال شعار تحقق هایراه و الزامات چرایی، تبیین به منطقه، برای هاآمریکایی

-تاکید می ،مختلف هایمیدان در جوانان بیشتر هرچه کارگیریبه و توجه ضرورت نیز و «داخل به نگاه با مشکالت

 کنند.

 و هاارزش شعارها، زمینه در ایران اسالمی جمهوری سالهچهل کارنامه بررسیهمچنین با  ایخامنه ...اآیت حضرت

 به اعتماد ساالری،مردم آزادی، و استقالل»، مسئوالن اجرایی کارنامه و عملکرد ارزیابی همچنین و بنیادین اصول

 ند.شمارمی بر انقالب بنیادین اصول را «شریعت و دین احکام تحقق و عدالت، ملی، خودباوری و نفس

 چهل رد کنندید میپردازند و تاکموضوع دیگری است که رهبر انقالب به آن می مسئوالن اجرایی عملکرد و کارنامه

 ارتباطی، هایراه همچون) هازیرساخت فناوری، و علم ثبات، و امنیت تأمین در مسئوالن عملکرد گذشته، سال

 .است بوده وبخ بسیار اجتماعی، توسعه و ملی ناخالص سرانه غیرنفتی، صادرات( بنادر و هانیروگاه سدها، ساخت

 هایرفیتظ و استعدادها از بهتر یاستفاده چگونگی و ضرورت خصوص در اسالمی انقالب رهبر سخنان بعدی بخش

 .بود ایران پیشرفت برای انسانی و طبیعی فراوان

ز مواردی ا «ارزشمند طبیعی منابع» و «جغرافیایی هایمزیت»، «جمعیتی موج» ،«کوشا و کردهتحصیل جوانان»

 و طبیعی فراوان هایظرفیت و استعدادها از بهتر استفاده چگونگی و ضرورت خصوص راست که رهبر انقالب د

 کنند.به آنها اشاره می ایران پیشرفت برای انسانی

 دربر انقالب هایی است که از بیانات رهاز دیگر شاخص کشور هایظرفیت از استفاده موانع کردن برطرف لزوم

 از اطالعی بی ها،ظرفیت نداشتن . باورشوداستخراج می 1۳97 سال روز نخستین در رضوی حرم زائران اجتماع

 سیاسی گرایی هقبیل، بیگانه هاینسخه به اعتمادکردن ،مسئوالن برخی کاری کم، کشور طبیعی و انسانی هایثروت

 کنند.از جمله موانعی است که رهبر انقالب به آنها اشاره می نفت به بودن متکیو  جناحی یا

 

 

 های خبریدیریت پژوهشم

۱8/0۱/۱۳۹۷ 
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  انقالب سالگیچهل نبودن پیری دوران -1
  انقالب سالگی چهل نبودن عقبگرد دوران -2
  انقالب سالگی چهل بودن نشاطبا و پختگی دوران -۳
 سالگی چهل در انقالب نشاط با و قدرتمندانه پیشروی -4
 انقالب به انقالب چهارم و سوّم نسل تر عمیق پایبندی و گرایش -5
 

 سال چهلمین ،97 سال( الف

 انقالب پیروزی

 :استقالل -1

 بیگانگان سلطه سال دویست به ایران ملّت واکنش -
 :آزادی -2

 فکر آزادی داشتن وجود -2-1
  بیان آزادی داشتن وجود -2-2
  انتخاب آزادی داشتن وجود -2-۳
 :دنیا جایهمه در آزادی داشتن چهارچوب -2-4
  ایران در آزادی چهارچوب اساسی، قانون -
 :ساالریمردم -3

  انتخابات بموقع و پیوسته برگزاری -۳-1
 :ملّی باوریخود و نفس به اعتماد -۳-2
  سرافکندگی و انفعال احساس نبود و "توانیممی ما" روحیه وجود -
 :عدالت -4

 :آرمانی عدالت با داشتن فاصله اما عدالت زمینه در پیشرفت -4-1
  94 سال در ،۳8 به 50حدود  ازپیش از انقالب  جینی ضریب رسیدن -
 9۳ سال در درصد 9/5 به انقالب از پیش فقیر قشر درصد 4۶ عددِ رسیدن -
 :شریعت و دین احکام اجرای -5

 مقدّس شرع با عملکردها و قوانین انطباق کنندهتأمین نگهبان شورای -5-1
 

 سالهچهل پذیرفتنیِ عملکردِ( ب

 :اصلی شعارهای درزمینه انقالب

  چهل سالگی انقالب:چهل سالگی انقالب:      



 

۳ 

 

  

  

    

 :مسئوالن عملکرد تحلیل( ج

 :خوب عملکرد -1

 ثبات و امنیّت زمینه در -1 -1
 فنّاوری و علم زمینه در -1-2
 ... (  و بنادر ها،نیروگاه سدها، ارتباطی، هایراه) کشور هایزیرساخت زمینه در -1-۳
 غیرنفتی صادرات زمینه در -1-4
 :ملّی ناخالص سرانهزمینه  در -1-5
 انقالب از پیش دوران به نسبت ملّی ناخالص سرانه شدن برابر دو -
 اجتماعی توسعهزمینه  در -1-۶
 :نشده استفاده هایظرفیت از استفاده برای ریزی برنامه لزوم -2

 : جوانان ظرفیّت -2-1
 دانشگاهی التّحصیلفارغ جوان میلیون ده وجود -
 (انقالب اوّل برابر 2۳) تحصیل به مشغول دانشجوی میلیون چهار از بیش وجود -
 اند تحصیل مشغول علمیّه هایحوزه در که جوانانی وجود -
 کارند مشغول عملی های میدان در که جوانانی وجود -
 :جمعیتی موج ظرفیت - 2-2
 نسل تکثیر موضوع به توجه لزوم -
 :آزاد المللیِبین های آب با همسایگی و سرزمین وسعتِ -2-۳
 جنوب و شمال و غرب و شرق اتّصال نقطه ایران، -
 ایران به فارس خلیج حاشیه دو از یکی تعلق -
 ایران به عمان دریای از ای عمده بخش تعلق -
 کشور پانزده با ایران همسایگی -
 :باارزش طبیعی منابع -2-4
 (دنیا در ایران اوّل رتبه) گاز -
 ( دنیا در ایران چهارم رتبه)  نفت -
 باارزش و فراوان فلزّات -
 ها جنگل و مراتع -
 :کشور های ظرفیت از استفاده موانع کردن برطرف لزوم -3

 ها ظرفیت نداشتن باور -۳-1
 طبیعای و انساانی هاای ثاروت از افکاارعمومی و مسئوالن برخی اطالعی بی -۳-2

 کشور
 مسئوالن برخی کاری کم -۳-۳
 :بیگانه هاینسخه به کردن اعتماد -۳-4
 «بهتر زندگی کمتر، فرزند» هاغربی جمعیّتی سیاست -
  جهانی بانک های سیاست به کردن عمل -
 اقتصاد درونزایی به توجهی بی -۳-5
 جناحی یا سیاسی گرایی قبیله -۳-۶
 فساد با نکردن مبارزه جدی -۳-7
 نفت به بودن متکی -۳-8
 :زندگی سبک در اساسی عیوب وجود -۳-9
 گرایی مصرف -
 روی زیاده و اسراف -
 افراطی طلبی رفاه -
 گری اشرافی -
 ملی اقتصاد به نداشتن تعصب -۳-10
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  مسئوالن اجرائی های سیاست به دادن جهت -1
 افکارعمومی توجیه -2
 

  

 شعارسال:

 حمایت شعار تحقق( ب
 :ایرانی کاالی از

 

مسائل منطقه و 

 های آمریکا:خباثت

 سـال شعار طرح( الف  
 :منظور دو با

  

 :چگونگی حمایت -1

 داخل تولید افزایش -1-1
 داخل تولید کیفیّت بهبود -1-2
 روز های مزیّت و هاسلیقه و نیازها با مطابق تولید -1-۳
 صادرات و کشور از بیرون بازاریابی -1-4
 تولیدات پذیرکردنرقابت و کردن تمام ارزان -1-5
 :داخل تولید از حمایت الزامات -2

 دولت سوی از واردات جدّی مدیریّت -2-1
 قاچاق با جدی مبارزه -2-2
 تولید امر در اقتصادی فعّاالن گذاریسرمایه -2-۳

  داعش نظیر هتّاک و ظالم و شریر هایگروه ایجاد -1
  صهیونیستی غاصب رژیم از ها ملّت ذهن کردن منصرف -2
 داخلی جنگ به ها ملت کردن مشغول -۳
 

 عزّت پرچم اهتزاز الف(
 در ایـران ملّت اقتدار و

 منطقه

 

 کمــر ب( شکســتن
 منطقه در هاتکفیری

ـــی ج( ـــردن خنث  ک
 در آمریکــا هاینقشــه
 :  منطقه

 

ــ  د(  ــی کم  و عقالن
 کشـورهای بـه منطقی
 منطقه
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  نمودارها به تفکیکنمودارها به تفکیک  

 
  

، چهلمین سال 97سال ( الف
پیروزی انقالب

دوران پیری نبودن چهل سالگی انقالب -1

دوران عقبگرد نبودن چهل سالگی انقالب -2

ب نشاط بودن چهل سالگی انقالبادوران پختگی و -3

الگیپیشروی قدرتمندانه و با نشاط انقالب در چهل س-4

نقالبگرایش و پایبندی عمیق تر نسل سوّم و چهارم انقالب به ا-5



 

۶ 

 

 

 
 

  

( ب
ی اصلی

ب درزمینه  شعارها
عملکردِ پذیرفتنیِ چهل ساله انقال

:
:استقالل-1
واکنش ملّت ایران به دویست سال سلطه  بیگانگان-

:آزادی-2
وجود داشتن آزادی فکر-2-1
وجود داشتن آزادی بیان -2-2
وجود داشتن آزادی انتخاب -2-3
:چهارچوب داشتن آزادی در همه جای دنیا-2-4
قانون اساسی، چهارچوب آزادی در ایران -

:مردم ساالری-3
برگزاری پیوسته و بموقع انتخابات -3-1
:اعتماد به نفس و خود باوری ملّی-3-2
و نبود احساس انفعال و سرافکندگی "ما می توانیم"وجود روحیه  -

:عدالت-4
:پیشرفت درزمینه عدالت اما فاصله داشتن با عدالت آرمانی-4-1
۹4در سال 38به 50حدود ز پیش از انقالب ارسیدن ضریب جینی -
۹3درصد در سال 5/۹درصد قشر فقیر پیش از انقالب به 4۶رسیدن عددِ -

:اجرای احکام دین و شریعت-5
شورای نگهبان تأمین کننده  انطباق قوانین وعملکردها با شرع مقدّس-5-1
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  ج( تحلیل عملکرد مسئوالن: •

 
 

 

 

:عملکرد خوب-1

امنیّت و ثباتزمینهدر-1-1

علم و فنّاوریزمینهدر-1-2

... (راه های ارتباطی، سدها، نیروگاه ها، بنادر و )زیرساخت های کشورزمینهدر-1-3

صادرات غیرنفتیزمینهدر-1-4

:سرانه  ناخالص ملّیزمینهدر-1-5

دوبرابر شدن سرانه  ناخالص ملّی نسبت به دوران پیش از انقالب-

توسعه  اجتماعیزمینهدر-1-۶

:هلزوم برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت های استفاده نشد-2
:ظرفیّت جوانان-2-1
وجود ده میلیون جوان فارغ التّحصیل دانشگاهی-
برابر اوّل 23)وجود بیش از چهار میلیون دانشجوی مشغول به تحصیل -

(انقالب
وجود جوانانی که در حوزه های علمیّه مشغول تحصیل اند-
وجود جوانانی که در میدان های عملی مشغول کارند-
:ظرفیت موج جمعیتی-2-2
لزوم توجه به موضوع تکثیر نسل-
:وسعتِ سرزمین و همسایگی با آب های بین المللیِ آزاد-2-3
ایران، نقطه  اتّصال شرق و غرب و شمال و جنوب-
تعلق یکی از دو حاشیه خلیج فارس به ایران-
تعلق بخش عمده ای از دریای عمان به ایران-
همسایگی ایران با پانزده کشور-
:منابع طبیعی باارزش-2-4
(رتبه اوّل ایران در دنیا)گاز -
(رتبه چهارم ایران در دنیا ) نفت -
فلزّات فراوان و باارزش-
مراتع و جنگل ها-
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:لزوم برطرف کردن موانع استفاده از ظرفیت های کشور-3

باور نداشتن مسئوالن، ظرفیت ها را-3-1

و بی اطالعی برخی مسئوالن و افکارعمومی از ثروت های انسانی-3-2
طبیعی کشور

کم کاری برخی مسئوالن-3-3

:اعتماد کردن به نسخه های بیگانه-3-4
«فرزند کمتر، زندگی بهتر»سیاست جمعیّتی غربی ها -
عمل کردن به سیاست های بانک جهانی -

بی توجهی به درونزایی اقتصاد-3-5

قبیله گرایی سیاسی یا جناحی-3-۶

جدی مبارزه نکردن با فساد-3-7

متکی بودن به نفت-3-8

:وجود عیوب اساسی در سبک زندگی-3-۹
مصرف گرایی-
اسراف و زیاده روی-
رفاه طلبی افراطی-
اشرافی گری-

تعصب نداشتن به اقتصاد ملی-3-10
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مسائل منطقه
و خباثت های 

:آمریکا

اهتزاز پرچم( الف
عزّت و اقتدار ملّت

ایران در منطقه

ر شکستن کم( ب
تکفیری ها در 

منطقه

خنثی کردن ( ج
نقشه های خبیث
:آمریکا در منطقه 

کمک عقالنی و( د
منطقی به 

کشورهای منطقه



 

10 

 

 شعارسال:

 
 

  

:طرح شعار سال با دو منظور( الف

جهت دادن به سیاست های اجرائی مسئوالن -1

توجیه افکارعمومی-2

:تحقق شعار حمایت از کاالی ایرانی( ب
:چگونگی حمایت-1
افزایش تولید داخل-1-1
بهبود کیفیّت تولید داخل-1-2
سلیقه ها و مزیّت های روزتولید مطابق با نیازها و-1-3
بازاریابی بیرون از کشور و صادرات-1-4
ارزان تمام کردن و رقابت پذیرکردن تولیدات-1-5
:الزامات حمایت از تولید داخل-2
مدیریّت جدّی واردات از سوی دولت-2-1
مبارزه جدی با قاچاق-2-2
سرمایه گذاری فعّاالن اقتصادی در امر تولید-2-3
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 جدول شاخص ها و محورها به استناد عین عباراتـ  ج

 مستندات ترین محورهامهم موضوع ردیف

 :چهل سالگی انقالب ۱

 

 سال چهلمین ،97 سال( الف
 انقالب پیروزی

 نباااااودن پیاااااری دوران -1
  انقالب سالگیچهل

 چهال نباودن عقبگرد دوران -2
  انقالب سالگی

 باودن نشاط و پختگی دوران -۳
  انقالب سالگی چهل

 بااا و قدرتمندانااه پیشااروی -4
 سالگی چهل در انقالب نشاط

 تار عمیق پایبندی و گرایش -5
 باه انقاالب چهاارم و سوّم نسل

 انقالب
 

ـــردِ( ب ـــذیرفتنیِ عملک  پ
 درزمینـه انقـالب سالهچهل

 :اصلی شعارهای
 :استقالل -1

 دویسات به ایران ملّت واکنش -
 بیگانگان سلطه سال
 :آزادی -2

 فکر آزادی داشتن وجود -2-1
  بیان آزادی داشتن وجود -2-2
 آزادی داشااااتن وجااااود -2-۳

  انتخاب
 آزادی داشاتن چهارچوب -2-4
 :دنیا جایهمه در
 چهااارچوب اساساای، قااانون -

  ایران در آزادی
 :ساالریمردم -3

 بموقاع و پیوسته برگزاری -۳-1
  انتخابات

 و نفااااس بااااه اعتماااااد -۳-2
 :ملّی باوریخود

 و تاوانیم مای ما روحیه وجود -
 و انفعااااال احساااااس نبااااود

  سرافکندگی
 :عدالت -4

 عادالت درزمینه پیشرفت -4-1
 عاادالت بااا داشااتن فاصااله امااا

 :آرمانی
پایش از  جینی ضریب رسیدن -

 در ۳8 بااه 50حاادود  ازانقااالب 
  94 سال

 قشار درصاد 4۶ عددِ رسیدن -

 که زیزع خواهران و برادران شما به کرد خواهم عرض من را مطلب چند امروز» -

 به اجمالی و ذراگ نگاه یک اواّلً. ایران بزرگِ ملّتِ یهمه به واقع در و دارید حضور

 زشها،ار و شعارها و بنیانی اصول در چه- اسالمی جمهوری یسالهچهل یکارنامه

 چهلمین است، امسال که 1۳97 سال چون کرد؛ خواهیم -عملکردها در چه و

 دلها را، اچشمه برافراشته، پرچمِ این سال، چهل این در. است انقالب پیروزی سال

 یک مایلیم. است کرده جلب خود به منطقه ملّتهای از عظیمی یمجموعه در را

 هوریِ جم نظامِ اصلیِ شعارهای سال، چهل این در ببینیم بکنیم، اجمالی نگاه

. تاس چگونه مدّت این در مسئولین ما عملکرد است، وضعیّتی چه در اسالمی

 مناسب تفصیل، و طول آن با که است مفصّلی و طوالنی بحث یک بحث، این البتّه

 مفصّلِ  بیان اره؛بااش تقریباً و کوتاه بیانی به میکنم اکتفا بنده لذا نیست جلسه این

 ندهز اگر. رمضان مبارک ماه در دیگری یجلسه به میکنم محوّل را موضوع این

 مفصّل ،رمضان مبارک ماه دیدارهای از یکی در کردم، درک را مبارک ماه و بودم

 .است این مطلب یک کرد؛ خواهم صحبت شاءاللّهان زمینه این در

 سیارب ظرفیّتهای و استعدادها ما کشور در کنیم عرض که است این بعدی مطلب

 بشود، دهاستفا اگر است؛ نشده استفاده آنها از تاکنون که دارد وجود ایگسترده

 مروزا که بعدی مطلب. شد خواهد بهتر و رفت خواهد پیش بمراتب کشور وضعیّت

 به مقدارییک چیست؛ ظرفیّتها این از یاستفاده موانع که است این میکنم، عرض

 ام که است شده موجب چیزی چه ببینیم بشویم؛ واقف خودمان رفتاریِ عیوب

 به راجع بعدی، فصلسر بعدی، مطلب. کنیم استفاده وسیع ظرفیّت این از نتوانیم

 مینهز این در توضیحی یک است؛ «ایرانی کاالی از حمایت» که است امسال شعار

 آینده به ایاشاره یک و منطقه مسائل به ایاشاره یک هم بعد. میکنم عرض

 واهرانخ و عزیز برادران امیدوارم. است امروز بحثهای فهرست این کرد؛ خواهم

 متعال خدای از و بشنوند را بحث این حوصله با دارند، حضور جلسه در که عزیز

 بیان ستا نظر مورد آنچه بتوانم تا کند گویا را بنده زبان که میکنم درخواست

 .کنم

 آنچه الب،انق بنیادین اصول و انقالب شعارهای و انقالب اصلیِ ارزشهای بابِ در

 سپ زمینه این در خوبی امتحان انقالب، که است این بکنم عرض میتوانم من

 صلیا شعارهای و را بنیادین اصول است توانسته ایران ملّت یعنی است؛ داده

 اصلی هایارزش و شعارها. کند حفظ امروز تا اوّل، استحکامِ همان به را انقالب

 ملّی، باوریخود و ملّی نفس به اعتماد ساالری،مردم آزادی، استقالل،: است اینها

 در شریعت و دین احکام شدن پیاده و تحقّق اینها یهمه از باالتر و برتر و عدالت،

 .است شده حفظ اوّل طراوتِ همان با شعارها این کشور؛

 در مردم این عمومی یخواسته این و است برخوردار استقالل از کشور امروز

 این بر بیگانگان یسلطه سال دویست به ایران ملّت واکنش یعنی بوده، انقالب

 قرار توجّه مورد ما، تحقیق و فکر اهل ما، جوانهای است خوب را این. است کشور

 کشور این بر گرسلطه قدرتهای سال دویست حدود انقالب، از قبل تا. بدهند
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 9/5 بااه انقااالب از پاایش فقیاار
 9۳ سال در درصد
 :شریعت و دین احکام اجرای -5

 نگهبااااااان شااااااورای -5-1
 قاااوانین انطباااق کنناادهتأمین

 مقدّس شرع با وعملکردها
 

 :مسئوالن عملکرد تحلیل( ج
 :خوب عملکرد -1

 ثبات و امنیّت زمینهدر -1 -1
 فنّاوری و علمزمینه در -1-2
 هایزیرساااخت زمینااهدر -1-۳

 سادها، ارتباطی، هایراه) کشور
 ... (  و بنادر ها،نیروگاه

 غیرنفتی صادرات زمینهدر -1-4
 ناخااالص ساارانه زمینااهدر -1-5

 :ملّی
 ناخاالص سارانه شادن دوبرابر -

 از پاایش دوران باه نساابت ملّای
 انقالب

 اجتماعی توسعه زمینهدر -1-۶
 استفاده برای ریزی برنامه لزوم -2
 :نشده استفاده های ظرفیت از

 : جوانان ظرفیّت -2-1
 جاااوان میلیاااون ده وجاااود -

 دانشگاهی التّحصیلفارغ
 میلیاون چهاار از بایش وجود -

 تحصایل باه مشاغول دانشجوی
 (انقالب اوّل برابر 2۳)
 در کااااه جوانااااانی وجااااود -

 مشاااغول علمیّاااه هاااایحوزه
 اند تحصیل

 میادان در کاه جواناانی وجود -
 کارند مشغول عملی های

 :جمعیتی موج ظرفیت - 2-2
 تکثیار موضاوع باه توجه لزوم -

 نسل
 و سااااارزمین وساااااعتِ -2-۳

 المللیِبین های آب با همسایگی
 :آزاد

 و شاارق اتّصااال نقطااه ایااران، -
 جنوب و شمال و غرب

 خلایج حاشیه دو از یکی تعلق -
 ایران به فارس

 دریای از ای عمده بخش تعلق -
 ایران به عمان

 پااانزده بااا ایااران همسااایگی -
 کشور

 حکومت. میکردند حکومت بیگانه قدرتهای یسایه زیر حکومتها و بودند مسلّط

 روس، و ایران جنگهای در یعنی بود؛ پا سرِ بر روسیه تزاریِ دولتِ تضمینِ با قاجار

 حکومت که گرفت قول[ هاروس از] قاجاری میرزایعبّاس ترکمانچای، یقضیّه در

 هاروس ضمانت و پرچم زیر قاجار خاندان یعنی بماند؛ باقی قاجار خاندان در

 هاانگلیس همان آوردند؛ کار سر را رضاخان آمدند، هاانگلیس بعد. میکردند زندگی

 وارد هاآمریکایی ۳2 سال مرداد وهشتمبیست در بعد آوردند؛ کار سر را رضامحمّد

 سالهای این طول در یعنی کردند؛ سلطنت تجدید را رضامحمّد و شدند میدان

 یک در. میبُرد و آوردمی قدرت آن یا قدرت این یا را ما حکومتهای متمادی،

 کشور کردند، توافق هم با تزاری روس و انگلیس -1907 قرارداد- زمان از ایبرهه

 قسمت یک انگلیس، یسلطه زیر قسمت یک کردند؛ تقسیم خودشان بین را ایران

 کشور جوراین یعنی مستقل؛ وسط این هم کوچک قسمت یک روس، یسلطه زیر

 خارج حالت این از که بود این ایران ملّت عمومی خواست لذا بود؛ سلطه زیر در

 دنیا، در کشوری هیچ امروز که بکنم عرض میتوانم من. کند پیدا استقالل و بشود

 نوعی انحاء، از نحویبه دنیا ملّتهای یهمه ندارد؛ ایران ملّت استقالل به ملّتی

 از کدامهیچ تأثیر تحت آرائش که ملّتی آن. دارند قدرتها مقابل در کاریمالحظه

 .ماند محفوظ استقالل بنابراین. است ایران ملّت نمیگیرد، قرار قدرتها

 ست؛ا بوده انقالب اصلی شعارهای جزو هم کنار در آزادی و استقالل آزادی؛

 آزادی از میکنند؛ انصافیبی ایعدّه بله،. است شده تأمین کشور این در آزادی

 و یگانهب رادیوهای ندارد؛ وجود آزادی میگویند بدروغ و میکنند استفاده موجود

 در امروز ؛نیست این قضیّه واقع. میدهند بازتاب را آنها سخن هم بیگانه تبلیغات

 کسهیچ هست؛ انتخاب آزادی هست، بیان آزادی هست، فکر آزادی ما کشور

 و تهدید و فشار مورد است، حکومت نظرِ مخالف نظرش و فکرش اینکه خاطربه

 چون امگرفته قرار فشار مورد من» که کند ادّعا هرکس. نمیگیرد قرار تعقیب

 ادّعایی جوراین هرکس ،«بوده حکومت یعقیده برخالف مسئله فالن در امعقیده

 افکارِ  مختلف، هایرسانه در متعدّد افراد. نیست چیزی چنین گفته؛ دروغ بکند،

 اینها با هم کسی و میکنند ابراز -است شانعقیده که- را حکومت ضدّ گوناگونِ

 ست؛ه هم بیان آزادی. بشود اینها متعرّض کسی که نیست هم بنا ندارد؛ کاری

 .بگویند میتوانند

 عمل نقانو برخالف» یعنی آزادی دارد؛ چهارچوب دنیا جایهمه در آزادی بله، 

 وجود «کردن عمل شریعت و دین برخالف» یعنی آزادی ندارد؛ وجود «کردن

 مهه و کشور قوانین و ما اساسی قانون ما، کشور در آزادی چهارچوب. ندارد

 وقّعت کسی اینکه. هست این البتّه است؛ اسالم مطهّر شریعت از یگرفتهالهام

 ودوج این و نیست منطقی کند، عمل قانون برخالف و باشد آزاد باشد داشته

 .هست آزادی بنابراین. ندارد

 تمام در هاانتخابات نظیرترینکم جزو ما کشور در عمومی انتخابات ساالری؛مردم 

 بار، یک دوسال هر اخیراً و سالها یهمه تقریباً. است مختلف کشورهای در و دنیا

 و شور با میکنند، شرکت همه آزادند، همه انتخابات در. میگیرد انجام انتخابات

 دولتهایی سال، چهل این در کنید مالحظه شما. میکنند شرکت ما ملّت هم شوق
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 :باارزش طبیعی منابع -2-4
 (دنیا در ایران اوّل رتبه) گاز -
 در ایاران چهاارم رتباه)  نفت -

 ( دنیا
 باارزش و فراوان فلزّات -
 ها جنگل و مراتع -
ــزوم -3 ــرف ل ــردن برط ــع ک  موان

 :کشور های ظرفیت از استفاده

  ها ظرفیت نداشتن باور -۳-1
 برخااای اطالعااای بااای -۳-2

 ثروت از افکارعمومی و مسئوالن
 کشور طبیعی و انسانی های

 مسئوالن برخی کاری کم -۳-۳
 بااااه کااااردن اعتماااااد -۳-4

 :بیگانه هاینسخه
 هاااغربی جمعیّتاای سیاساات -
 «بهتر زندگی کمتر، فرزند»
 هاای سیاسات به کردن عمل -

  جهانی بانک
 درونزایای باه تاوجهی بی -۳-5

 اقتصاد
 یاا سیاسای گرایای قبیله -۳-۶

 جناحی
 بااا نکاردن مبااارزه جادی -۳-7

 فساد
 نفت به بودن متکی -۳-8
 در اساساای عیااوب وجااود -۳-9

 :زندگی سبک
 گرایی مصرف -
 روی زیاده و اسراف -
 افراطی طلبی رفاه -
 گری اشرافی -
 باااه نداشاااتن تعصاااب -۳-10

 ملی اقتصاد

 وقتیک بودند؛ مختلف گرایشهای دارای آمدند، کار سرِ مردم انتخاب با که

 اینها یهمه داشتند؛ آن ضدّ به گرایش وقتیک داشتند، سیاستی نوعِ به گرایش

 هایانتخابات در ما. است مستقر ما کشور در ساالریمردم. کردند انتخاب مردم را

 .جنگ دوران در حتّی بشود، تأخیر روز یک نگذاشتیم ودمانخ

 ملّت، عنیی است ایران ملّت خودباوری و ملّی نفس به اعتماد دیگر، اصل و ارزش 

 ما» یروحیه یعنی باشد؛ نداشته سرافکندگی و انفعال احساس دیگران مقابل در

 اینها شرح م،کرد عرض البتّه. دارد وجود کشور در بحمداللّه امروز این ؛«میتوانیم

 خواهم عرض دیگری یجلسه در را اینها و است طوالنی اینها به مربوط آمارهای و

 احساس و ایستندمی خودشان پای روی ما جوانان و ما ملّت بحمداللّه امروز. کرد

 .میکنند خودباوری و استقالل

 عقبیم؛ عدالت بحث در( 2)گفتم قبل یهفته چند در بنده. عدالت یمسئله 

 دند؛کر استفاده دیگری جور -بدخواهان- دیگران منتها است، همین من یعقیده

 نجاما حرکتی هیچ عدالت، باب در کشور که دادند قرار این را حرف این معنای

 جامان زیادی بسیار کارهای عدالت باب در. است واقع خالف این است؛ نداده

 ما هک عدالتی آن این، منتها است، گرفته انجام خوبی بسیار کارهای گرفته،

 شما اگر لّاوَا دارد؛ فاصله آن با نیست، است مسلمان ملّت آرزوی و هستیم دنبالش

 دیگر، ورهایکش از بسیاری با یا انقالب از قبل دوران با را ما کشور کنید مقایسه

 تربیش ضعیف قشر هایتوانایی است، کمتر طبقاتی یفاصله اینجا در بینیدمی

 بسیاری از حتماً چیزها دیگر و بهداشت و وپرورشآموزش عمومیّت است،

 .است بیشتر دیگر کشورهای

 کسی و رآما این منشأ. بگویم نیست بد را این که امنوشته اینجا آماری یک من 

 گفته ینجاا. نیست داخلی آمار یعنی است؛ جهانی بانک است، داده را آمار این که

 یک جینی، ضریب. بود 50 باالی جینی ضریب انقالب، از پیش که میشود

 رد غنی و فقیر یفاصله و طبقاتی شکاف دادن نشان برای که است ایمحاسبه

 یشترب طبقاتی شکاف باشد، باالتر ضریب این عدد هرچه میگیرد؛ انجام کشورها

 ینیج ضریب انقالب، از قبل. است کمتر طبقاتی شکاف باشد، کمتر هرچه است؛

 ما یعنی است؛ بوده ۳8 کشور در جینی ضریب 94 سال در است؛ بوده 50 باالی

 .کنیم کم را طبقاتی یفاصله ایمتوانسته -۳8 و 50 یفاصله- مقدار این

 بانک رآما جهانی؛ بانک به است مربوط هم آمار این که- دیگر آمار یک[ طبق] 

 4۶ بانقال از پیش مطلق، فقیر قشر -است المللیبین آمارهای جزو است؛ جهانی

 قشرهای جزو بانقال از قبل ایران ملّت نصف تقریباً یعنی بودند، ایران ملّت درصدِ

 در البتّه- درصد 9/5 به است رسیده درصد، 4۶ عددِ این امروز بودند؛ مطلق فقیر

 .رفتهگ انجام کار مقدار، این یعنی -ندارم بنده را آن از بعد آمار ؛9۳ سال

 عدالت تأمین در است، داشته که فشارهایی یهمه وجود با اسالمی جمهوری 

 تبلیغات، البتّه. است کرده خوبی پیشرفتهای و است داده انجام بزرگی کارهای

 هستیم، دنبالش ما داریم، توقّع ما که هم عدالتی آن و میگوید؛ را دیگری چیز

 که است شعاری و است واقعی شعار هم، عدالت شعار بنابراین. است اینها از بیش
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 .است مستقر و ماندگار کشور، در بحمداللّه

 یهمه که نگهبان؛ شورای وجود برکت به شریعت تحقّق و دین یمسئله و

 یکنندهتأمین اینکه خاطربه مخالفند، نگهبان شورای با هم مستکبر قدرتهای

 نابراینب. شعارها به مربوط این است؛ مقدّس شرع با عملکردها و قوانین انطباق

 شعارهای یزمینه در سالهچهل عملکرد که بکنم عرض اجمال طوربه میتوانم من

 .است خوبی عملکرد و قبول قابل عملکرد انقالب، اصلی

. مسئوالن یاجرائ عملکرد باب در کارنامه کشور؛ مسئوالن کارکردهای مورد در امّا

 فنّاوری، و علم باب در است؛ خوبی بسیار کارکرد کارکرد، ثبات، و امنیّت باب در

 ارتباطی، هایراه یعنی- کشور هایزیرساخت باب در است؛ خوب بسیار کارکردها

 باب در ست؛ا خوبی کارکرد بسیار کارکرد، -اینها امثال و بنادر ها،نیروگاه سدها،

 به سبتن ملّی ناخالص یسرانه ملّی، ناخالص یسرانه باب در نفتی، غیر صادرات

 این در مطلوبی یکارنامه یک است، رسیده برابر دو به تقریباً انقالب، از قبل دوران

 در ها،عملکرد در یعنی جور؛همین اجتماعی یتوسعه باب در دارد؛ وجود هازمینه

 این از غیر تبلیغات، البتّه. دارد وجود ایخرسندکننده آمارهای مختلف، بخشهای

 مثبت ایواقعیّته از را مردم میکنند سعی دشمنان تبلیغات، در میدهد؛ نشان را

 و نظام هب نسبت و اسالمی انقالب به نسبت را آنها دلهای اینکه برای کنند، دور

 .کردیم عرض که است این واقعیّت کنند؛ چرکین اسالم به نسبت

 یتهنک هم این است؛ نشدهاستفاده ظرفیّتهای و امکانات به راجع بعدی مطلب

 از- میکنید مالحظه شما آنچه بکنم عرض میخواهم من. است مهمّی بسیار

 تظرفیّ از بخشی از یاستفاده -ملّی و عمومی هایتوانایی از امکانات، از پیشرفتها،

 ظرفیّت یهمه از بتوانیم ما اگر. است اینها از بیش کشور ظرفیّت است؛ کشور

 اربسی کشور رشد کشور، پیشرفت کنیم، استفاده درست ریزیِبرنامه با کشور

 [:است اینها] دارد وجود که ظرفیّتهایی. شد خواهد امروز از بیشتر

 میلیون ده ما. است مهم خیلی این است؛ ما یآموختهدانش جوانان ظرفیّت یکی

 میلیون چهار از بیش داریم؛ دانشگاهی التّحصیلفارغ جوانان کشور در[ نفر]

 ما انقالب اوّل. انقالب اوّل برابر 2۳ یعنی داریم؛ تحصیل به مشغول دانشجوی

 داریم؛ دانشجو میلیون چهار از بیش امروز داشتیم؛ دانشجو هزار 180 یا 170

 برای است مهمّی بسیار ظرفیّت یک این هستند؛ دانشجو روز آن برابر 2۳ یعنی

 یا تحصیلند مشغول علمیّه هایحوزه در که جوانانی دانشجو، جوانان از غیر. کشور

 است؛ زیاد بسیار تعدادشان هستند کار مشغول عملی میدانهای در که جوانانی

 در و تجربی امور در صنعت، در علم، در میتوانند و دارند زیادی هایتوانایی اینها

 هم امروز ایم؛نکرده درستی یاستفاده اینها از ما. کنند آفرینینقش تربیت

 جایی هر جوانها که دارم اصرار بنده اینکه. نمیکنیم درستی یاستفاده متأسّفانه

 کنند ابتکار کنند، تأسیس کنند، اقدام کنند، کار خودشان میرسد دستشان که

 برای بگیرد انجام کشور در است الزم جامعی ریزیِبرنامه یک. است این خاطربه

 به آتش» گفتیم ما اینکه. داریم کشور در ما که جوانی یمجموعه این از استفاده

 برای که هاییزمینه یهمه در نیست، فرهنگی کارهای مخصوص فقط ،«اختیار

 امکانات از یکی این. کنند آفرینینقش میتوانند جوانها است مؤثّر کشور پیشرفت
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 .است ما

. مخالفند هابعضی که است جمعیّتی موج مهم، ظرفیّتهای و امکانات از یکی

 یشترب باید چرا و باشد تعداد این باید چرا کشور جمعیّت» میگویند هابعضی

 ینا برای آبرو کشور، یک در جمعیّت میلیون هشتاد. است خطا این ؛«بشود؟

 که- هاغربی سیاست این[. دارد جمعیّت] میلیون هشتاد کشور این است؛ کشور

 را آنها خود گریبان امروز نسل، تحدید سیاست[ یعنی] -کرد خواهم اشاره بعد من

 یّتهایجمع از اسالمی کشورهای میخواهند میکند؛ شانبیچاره دارد و است گرفته

 میکنم اصرار من اینکه. نباشند برخوردار کارآمد انسانهای و فعّال جوانهای و زیاد

 رزندهایف- بشوند فرزنددار باید هاخانواده بشود، نسل تکثیر بایستی حتماً که

 و ددار احتیاج جوانها همین به کشور این فردای که است این برای -بیشتری

 ایستیب کند؛ وارد خارج از بتواند انسان که نیست چیزی انسانی نیروی و جوان

 .است امکانات از یکی جمعیّتی موج این. بکند تأمین را آن کشور خود

 این صتهایفر از آزاد، المللیِبین آبهای با همسایگی و ما کشورِ سرزمینِ وسعتِ

 خلیج یحاشیه دو از یکی نمیکنیم؛ استفاده طورکاملبه اینها از ما است؛ کشور

. است ما به متعلّق عمان دریای از ایعمده بخش است، ما به متعلّق فارس

 یک و امکان یک این و هستیم همسایه ما کشور پانزده با متعدّد؛ همسایگان

 جای در جغرافیایی لحاظ از ما کشور. است کشور برای مهم بسیار ظرفیّت

 و است جنوب و شمال و غرب و شرق اتّصال ینقطه است؛ گرفته قرار حسّاسی

 .است مهم جغرافیایی لحاظ از این

 شارز اینکه بدون امروز که دارد وجود ما کشور در باارزشی طبیعی منابع

 من. است گاز و نفت آنها از یکی میشود؛ فروخته خارج به باشد، داشته ایافزوده

 م،ه روی بر گاز و نفت موجودی در ما که گفتم( ۳)جلسه همین در گذشته سال

 در ندارد؛ گاز و نفت مجموعاً ما عزیز ایران قدربه کشوری هیچ یعنی اوّلیم؛ دنیا در

 در لاوّ  -گاز و نفت مجموع حجم- اینها مجموع در و چهارم نفت در اوّل، گاز

 ست؛ا مهمّی بسیار امکان است؛ مهمّی ظرفیّت خیلی این[. هستیم] دنیا یهمه

 این بر را خود( 4)قیمومیّت و را خود تسلّط قیمتی هر به میخواهد دشمن اینکه

 نابعم از یکی[ گاز و نفت] این. است ثروتها همین خاطربه کند، اعمال کشور

 امکانات و اجنگله مراتع، باارزش، و فراوان فلزّات[ یعالوهبه] است، کشور باارزش

 از بیش یانم در ایران اقتصاد بشود، استفاده ظرفیّتها این از اگر. دیگر فراوان

 تکاراب با اگر گرفت؛ خواهد قرار اوّل کشور دوازده بین جهان، کشور دویست

 این از بشود شاءاللّهان پُرکوشش و فعّال مدیران حضور با جوانها، حضور با جوانها،

 قرار دنیا یهمه اوّل اقتصاد دوازده میان در کشور اقتصاد کرد، استفاده امکانات

 .نیست جوراین البتّه امروز که شد خواهد پیشرفته جهت همه از و گرفت خواهد

 استفاده رفیّتهاظ این از اینکه علّت ایم؟نکرده استفاده ظرفیّتها این از چرا ما خب،

 .میشمارم را موانع این از مورد چند من است؛ موانع وجود است، نشده

 یا است؛ ظرفیّتها همین به ما مسئولین از بعضی نداشتن باور موانع این از یکی

 ظرفیّت یک کشور، در جوان همهاین وجود. نمیدهند اهمّیّت اینها به یا ندارند باور
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 نمیدادند؛ اهمّیّتی این به زمانها، طول در ما، مسئولین از بعضی است؛ مهمّی

 کار جوانها این دست از» که را این نمیدادند؛ اهمّیّت نداشتند، باور را این هابعضی

 ایهسته صنعت که روزی آن. نداشتند باور نداشتند، قبول هابعضی ،«آیدبرمی

 بودند هابعضی رسید، میدانید همه که اوجی آن به و کرد فعّالیّت به شروع کشور

 میگفتند ما به که -ما قدیمی نسلهای از بعضی ما، دانشمندان از بعضی حتّی-

 نامه من خود به هابعضی ؛«نمیتوانید نمیشود، ندارد، ایفایده نکنید، آقا»

 همه بودند، اندرکاردست که کسانی آن چون چرا؟. نمیتوانید میگفتند و مینوشتند

 بودند؛ سال سی از کمتر و سال سی حدود سنین در آنها اکثر بودند؛ جوان تقریباً

 اینها بله،» که کردند اعتراف بعداً بودند، منکر که کسانی همان. توانستند اینها

 نانوتکنولوژی، در مختلف، صنایع در امروز. «بدهند انجام را کار این توانستند واقعاً

 کشور، -«تِکهای» هامآبفرنگی قول به- برتر صنایع در گوناگون، صنایع در

 ما جوانهای میتوانند؛ و میکنند تالش دارند کارند، مشغول هستند؛ جوانها عمده

 این زمان، طول در ما مسئولینِ از بعضی. هستند بزرگ کارهای از خیلی به قادر

 .نمیدادند اهمّیّت آن به یا نداشتند باور را امکان

 کههمین یعنی است، ذهنی چالش یک ما کشور چالش ترینمهم من نظر به 

 ما ینمسئول از بعضی هست؛ کشور اختیار در ثروت چقدر نمیدانند عمومی افکار

 تیاراخ در -طبیعی ثروت و انسانی ثروت- ثروت چقدر نمیدانند متأسّفانه هم

 که بگوید میخواهد دشمن. میکند استفاده دارد همین از هم دشمن هست؛ کشور

 دارا ما و وانیممیت ما که بگویم مردم به دارم اصرار بنده ندارید؛ یا نمیتوانید شما

 توانایی هب و جوانان قدرت به باید ما مسئولین. است فراوان امکاناتمان و هستیم

 از نشوند، ستهخ کار از باید هم ما جوانان بدهند؛ اهمّیّت و بیاورند ایمان جوانان

 ما به هاجوان بعضی. نشوند دلسرد هاقدرنشناسی از بعضی از نشوند، خسته ابتکار

 بکنیم؛ انیممیتو یا بکنیم میتوانستیم یا کردیم را کار این ما» که میکنند شکایت

 کار کنند نبالد باید بشوند؛ نباید دلسرد خب، خیلی ؛«نمیشود اعتنائی ما به[ امّا]

 از کیی این دارد؛ وظیفه هم جوان خود دارد، وظیفه هم مسئول را؛ ابتکار را،

 .موانع

 مختلف بخشهای در که افرادی از بعضی. است هاکاریکم دیگر مانع یک 

 اقتضا کشور وضع. هستند و اندبوده کاریکم و تنبلی دچار متأسّفانه مسئولند،

 بایستی د،هستن که هرجا در مدیران و مسئولین را؛ پُرتالش و پُرتوان کار میکند

 .دهند افزایش را تالش

 به کردن اعتماد نکنیم، استفاده ظرفیّتها این از ما شده موجب که موانعی از یکی 

. نیستند منفعل بیگانگان مقابل در ما مردم کردم؛ عرض. بوده بیگانگان ینسخه

 بیشتری اعتماد بیگانگان ینسخه به کشور وکنارگوشه در ما مسئولینِ از بعضی

 کنید مالحظه شما. است بزرگی خطای هم این و! داخلی ینسخه به تا دارند

 اروپایی سیاست ،«بهتر زندگی کمتر، فرزند» که هاغربی جمعیّتی سیاست همین

 دارند مشکلند؛ دچار امروز و کردند عمل هم خودشان است؛ غربی سیاست است،

 ماندگیعقب کنند جبران میخواهند بشوند؛ فرزنددار هاخانواده که میدهند جایزه

 ما. کردند قبول[ هابعضی] را غربی ینسخه را، سیاست این. ندارد هم فایده را،
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 با خصوصی جلسات در سخنرانی، در- گفتیم کردیم، اصرار قبل سال چند

 تصدیق کردند، قبول هم مسئولین بردارید؛ را نسل تولید موانع که -مسئولین

 دارد؛ وجود موانعی متأسّفانه میانی مدیریّتهای در منتها را، ما حرف کردند

 فَاِنّی تَکثُروا تَناسَلوا تَنَاکَحوا» که اسالمی ینسخه این به شاید و باید که چنانآن

 عمل غربی ینسخه به[ امّا] نمیکنند، عمل( 5)«القِیامَة یَومَ االُمَمَ بِکُمُ اُباهی

 .است ما پیشرفت موانع از یکی این! میکنند

 هایسیاست تعدیل، سیاست جهانی، بانک سیاستهای[ به کردن عمل] دیگر، یکی 

 این ها؛کنوانسیون خودشان قول به المللی،بین معاهدات از بعضی به مربوط

 .است کشور در پیشرفت موانع جزو کردن، عمل را سیاستها

 و مقاومتی اقتصاد سیاستهای جزو. بودن توجّهبی اقتصاد در زاییِدرون به

 ثروت تولید یعنی زاییدرون است؛ زاییدرون مقاومتی، اقتصاد خصوصیّات

 به اهماننگ نباشد، بیرون به چشم بگیرد؛ انجام کشور درونی فعّالیّت یهوسیلبه

 از ستندمیخوا چندبار مختلف، دولتهای در گذشته، سالهای طول در. نباشد بیرون

 را یشجلو نگذاشتم؛ بنده بگیرند، وام پول، المللیبین صندوق یا جهانی بانک

 هبیگان از ما نکهای. بدهند انجام را کار این که بودند کرده فراهم را مقدّمات گرفتم؛

 اقتصاد ایدب است؛ بزرگی خطای این بشویم، بیگانه مقابل در متعهّدِ و بکنیم طلب

 را شورک درهای که نیست این اقتصاد بودنِ زادرون معنای البتّه. باشد زادرون

 از حمایت» توضیح در بعد حاال که «گرابرون و زادرون» ایمگفته ما نه، ببندیم؛

 سیاست به توجّه عدم هم موانع از یکی. کرد خواهم عرض را این «ایرانی کاالی

 .است بوده کشور در اقتصاد زاییِدرون

 را کار ینا»[ یعنی] است؛ جناحی یا سیاسی گراییقبیله ما، پیشرفت موانع از یکی

 ینا ؛«است بد بکند شما مقابل جناح اگر است، خوب بکنید شما چنانچه اگر

 باید را ینا هستیم؛ سیاسی گراییِقبیله و گراییجناح گرفتار. است ما کار اِشکال

 ست،ه هم شما دشمن که است داده انجام کسی اگر را خوب کار. بگذاریم کنار

 یدبا را خوب کار آن است، شما با گیریتصمیم است، شما دست مدیریّت وقتی

 نمیکنیم؛ ما پس است، کرده فالنی چون»[ اینکه] بکنید؛ دنبال باید کنید، ترویج

 از یکی. است غلط این است؛ خطا این ،«نمیکنیم است، کرده مقابل جناح چون

 .است این ما مشکالت

 که بکنم عرض اینجا من. است فساد با جدّی یمبارزه عدم ما، مشکالت از یکی

 یک به کشور، در مُفسد و فساد شهرتِ یعنی کشور در فساد یمسئله امروز

 بد هم کمش فساد البتّه. نیست خبرها این نه، درآمده؛ رایجی خیلی یمسئله

 را جاهمه حاال» که میکنند تبلیغ بعضی اینکه امّا است؛ مضر هم کمش است،

 مؤمن، آدمهای صالح، آدمهای. نیست جوریاین وجههیچبه نخیر، ،«گرفته فساد

 نیستند، کم کشور مدیریّتهای یمجموعه در دستپاک آدمهای درستکار، آدمهای

 فاسدها این با البتّه. فاسدند البتّه هم تعدادی یک حاال هستند؛ آنها اکثر زیادند؛

 یک بگوییم، ما اینکه کرد؛ پیگیر یمبارزه باید کرد، جدّی یمبارزه باید

 نیست کاری آن این بشود، خاموش هم وقتی چند از بعد و بیفتد راه سروصدایی

 با جدّی یمبارزه عدم مشکالت، از یکی پس. باشد مفید نهایت در کشور، برای که
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 .است فساد

 نعمت ،نفت این. است نفت به کشور بودن متّکی ما، مشکالت از یکی! من عزیزان

 از کیی این است، نفت به متّکی ما، اقتصاد اینکه امّا ما، حقّ در است خدا

 ار نفت که بکنیم تالشی کنیم، کاری باید. است ما کشور مشکالت ترینبزرگ

 ما دست نفت اختیار نباشد، نفت دست ما اختیار بکنیم؛ کشور اقتصاد از مستقلّ

 که دیگرند قدرتهای را نفت قیمت[ چون]- شد نفت دست اگر ما اختیار. باشد

 فالنی از نباید میگویند گاهی میخرند، گاهی میکنند، تحریم گاهی میکنند، معیّن

 اقتصاد از ار خودمان باید ما. دارد وجود مشکالت این -بخریم کشور این از بخریم،

 حتماً  ایدب باالخره امّا هست؛ هم دشواری بسیار کار البتّه که کنیم خالص نفتی

 .بگیرد انجام کشور در کار این

 به طمربو دیگر این است؛ ما زندگی سبک در اساسی عیوب مهم، موانع از یکی 

 گیزند سبک در ما. است مردم آحاد شما و ما خود به مربوط نیست، مسئولین

 ،ما مشکالت از یکی است؛ گراییمصرف ما، مشکالت از یکی: داریم مشکالتی

 افراطی طلبیِرفاه ما مشکالت از یکی است؛ کردن خرج زیاد و رویزیاده و اسراف

 باال تطبقا از متأسّفانه اشرافیگری. است اشرافیگری ما مشکالت از یکی است؛

 هم -متوسّط قشرهای از[ یعنی]- متوسّط آدم پایین؛ طبقات به میشود سرریز

 روسیع اشراف مثل بگیرد، عروسی میخواهد وقتی بگیرد، میهمانی میخواهد وقتی

 صرفم زیاد. میزند کشور به یضربه این است، خطا این است، عیب این. میگیرد

 ام مهمّ عیوب جزو کردن، خرج زیادی خوردن، زیادی خواستن، زیادی کردن،

 .مانزندگی سبک در است

 خارجی جنس مصرف باشیم؛ داشته تعصّب باید خودمان ملّیِ اقتصاد به نسبت ما 

 فمصر به نسبت باشیم داشته تعصّب بایستی ما است؛ ما مهمّ عیوب از یکی

 فالن هب نسبت دارند تعصّب ما جوانهای. مانملّی اقتصاد و داخلی جنس و داخلی

 با[ هم آن] است، آبی تیم دارطرف یکی است، قرمز تیم دارطرف یکی فوتبال؛ تیم

 کیی است، رئال تیم دارطرف یکی خارجی؛ هایتیم[ به تعصّب] حتّی و تعصّب؛

 و مقدار مینه اگر دارند؛ هاتیم این به نسبت تعصّب اینها( ۶)؛[دیگر] تیم دارطرف

 بسیاری یم،باش داشته داخلی تولید و ملّی اقتصاد به نسبت را تعصّب اندازه همین

 .«موانع از دیگر یکی هم این شد؛ خواهد اصالح ما کارهای از

 شعارسال: 2

 دو بـا سـال شعار طرح( الف
 :منظور

 هـای سیاسـت بـه دادن جهت -1
  مسئوالن اجرائی
 افکارعمومی توجیه -2
 

 از حمایـت شـعار تحقق( ب
 :ایرانی کاالی
 :حمایت چگونگی -1

 داخل تولید افزایش -1-1
 داخل تولید کیفیّت بهبود -1-2
 و نیازهاا باا مطاابق تولید -1-۳

 کاالی از حمایت» موضوع کنیم؛ صحبت سال شعار به راجع حاال خب،» -

 شما» میگویند هابعضی بکنم؛ عرض را این اواّلً. است امسال شعار این ؛«ایرانی

 شعار بیخودی چرا نمیکنند، که عمل ؛ندارد ایفایده میکنید، معیّن سال شعار

 مطرح منظور دو با سال شعار. را حرف این ندارم قبول بنده ؛«میکنید؟ معیّن سال

 و دولتی مسئولین عملکرد و اجرائی سیاستهای به دادن جهت یکی: میشود

 توجّه عمومی افکار یعنی است؛ عمومی افکار توجیه یکی است، حکومتی مسئولین

 کشور برای امروز است؛ مهم کشور برای امروز ایمسئله چه اینکه به کنند پیدا

 است ممکن البتّه هم هادولتی. است مهمّی یمسئله یک ایرانی کاالی یمسئله

 میکنیم معیّن سال هر ما که را شعارهایی این هایشانبعضی مختلف، سالهای در

 قدر به میکنند، عمل میکنند، تالش دارند قبول که آنهایی امّا باشند، نداشته قبول
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 روز های مزیّت و هاسلیقه
 و کشور از بیرون بازاریابی -1-4

 صادرات
 و کااااردن تمااااام ارزان -1-5

 تولیدات پذیرکردنرقابت
 :داخل تولید از حمایت الزامات -2

 از واردات جادّی مدیریّت -2-1
 دولت سوی

 قاچاق با جدی مبارزه -2-2
 فعّااااالن گذاریسااارمایه -2-۳

 تولید امر در اقتصادی

 نتایج بگیرد، انجام ترجامع و بهتر کار، اگر البتّه میکنند؛ کار خودشان توان

 باشد؛ فایدهبی شعارها این که نیست جوراین بنابراین،. آیدمی دست به بیشتری

 .است بافایده اتّفاقاً شعارها نخیر،

 سالام شعار. است مردم به خطاب هم است، مسئولین به خطاب هم امسال، شعار

 و سرمایه و کار نهایی محصول یعنی ایرانی کاالی. است ایرانی کاالی[ از حمایت]

 کارگر خود، یسرمایه با گذارسرمایه. چیزهمه و ابتکار و ذهن و اقتصادی فعّالیّت

 محصول و دمیکنن تالش همه اینها خود، دانش با و خود ذهن با طرّاح خود، کار با

 مهمّی اربسی چیز است، باعظمتی چیز بنابراین. ایرانی کاالی میشود[ آنها کار]

 حصولم که- ایرانی کاالی این از حمایت در. کرد حمایت بایستی را این است؛

 طرّاحان و ریزانبرنامه و گذارانسرمایه و کارگری فعّاالن و اقتصادی فعّاالن تالش

 هم ایرانی، کاالی یکنندهتولید عنوانبه دارند نقش مردم هم -است اینها مانند و

 هم ند،کن تولید باید هم ایرانی؛ کاالی یکنندهمصرف عنوانبه دارند نقش مردم

 را رهاییکا میکنم عرض حاال که- کنند تالش تولید در باید هم کنند؛ مصرف باید

 مصرف یایران کاالی که بکنند مراقبت مصرف در باید هم -بگیرد انجام باید که

 قرار تدول مسئولین یعهده بر و مردم یعهده بر را وظایفی یک هم این و کنند؛

 .مسئوالنند هم مردمند، هم شعار، این مخاطب میدهد؛

 که[ است] تولید افزایش صورتبه اواّلً حمایت این بکنیم؟ حمایت جوریچه خب

 خود یعهدهبه همچنین و -کنند ریزیبرنامه- است دولتی مسئولین یعهدهبه

 .کند پیدا افزایش داخلی تولید تا مردم

: فرمود که است شده نقل اکرم پیغمبر از. کند پیدا کیفیّت بهبود داخلی تولید

 بدهند، انجام خوب و یباز و محکم را کار( 7)فَاَتقَنَه؛ عَماَلً عَمِلَ امرَءً اهللُ رَحِمَ

 .برود باال کار کیفیّت

 حمایت هم این است؛ روز مزیّتهای و هاسلیقه و نیازها با انطباق یکی حمایت،

 به ایرانی کاالی تولید. میخواهند چه مردم که نکنید نگاه که نباشد جوراین است؛

 مردم میل و مردم یسلیقه با مطابق که بشود تولید چیزی باید که است معنا این

 .الزم ظرافتهای با همراه ،[باشد]

. است ایرانی کاالی از حمایت انواع از یکی هم صادرات و کشور از بیرون بازاریابی 

 که دوردست دیگرِ کشورهای از غیر- ایمهمسایه کشور پانزده با که ما بایستی

 این از -هستیم همسایه کشور پانزده با بکنند، مصرف را ایرانی کاالی میتوانند

 وزارت یعهدهبه هم این، کنیم؛ صادر را ایرانی کاالی کنیم، استفاده همسایگی

 اقتصادی فعّاالن یعهدهبه هم است، بازرگانی وزارت یعهدهبه هم است، خارجه

 ام،نکرده یادداشت چون- دادند من به را آماری یک. کنند بازاریابی است؛ مردمی

 بیست بتوانیم ما اگر که -بود مهمّی بسیار آمار لکن نیست، یادم درست آمار این

 -همسایه فقط- را خودمان یهمسایه کشورهای[ نیاز مورد] تولیدات از درصد

 شغل تعداد فالن بشویم، متعهّد را آنها مصرف مجموع از درصد بیست[ یعنی]

 نمیتوانم نیست، یادم درست االن من که باال خیلی عدد یک-[ میشود ایجاد]

 زیاد بسیار ملّی ثروت ایجاد و کشور در اشتغال ایجاد در تأثیرش که -بکنم عرض
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 .است این هم یکی بود؛ خواهد

 کشور در مهم بسیار کارهای از یکی. کردن پذیررقابت و کردن تمام ارزان هم بعد

 بیاوریم؛ وجود به خارجی جنس با پذیررقابت را داخلی تولید بتوانیم که است این

 این ودخ البتّه که کنیم تولید بتوانیم خارجی جنس از ترارزان امکان حدّ در

 خود یعهدهبه هم بعضی است، دولت یعهدهبه مقدّمات از بعضی دارد؛ مقدّماتی

 .است ما

 انجام ایتحم این نشود، رعایت اگر الزامات این که دارد حمایت این هم الزاماتی

 باید هالتیدو. است دولت سوی از واردات جدّی مدیریّت الزامات، از یکی. نمیگیرد

 قابل ای میشود تولید داخل در که اجناسی. کنند مدیریّت را واردات طورجدّیبه

 یکنند،م مراجعه بنده به. نشود[ وارد] خارج[ از] حتماً باید است، شدن تولید

 این ایم،کرده ایجاد را کارخانه این ما میگویند میکنند شکایت زیادی موارد

 وقتیک ر،بازا بیاید خواست محصول این اینکه مجرّدبه ایم،کرده تولید را محصول

 که دمیشو موجب! شد وارد جنس این مشابه خارج، از شد، باز گمرک درِ دیدیم

 و دبشون ورشکسته بعضی بمانند؛ ناکام جهتاین از ما کارخانجات از بسیاری

 بگیرد قرار توجّه مورد واردات این حتماً بایستی. بیاید وجود به برایشان مشکالت

 .دولت سوی از بشود مدیریّت و

 چرا که نمسئولی به میدهیم تذکّر ما میکنند، وارد را چیزهایی یک اوقات بعضی 

 خصوصی بخش ایم،نکرده وارد ما که را این میگویند ما جواب در است؟ شده وارد

 تمدیریّ بایستی خصوصی بخش نیست؛ کافی جواب جواب، این است؛ کرده وارد

 چه و ودبش وارد چیزی چه اینکه بر باشد مسلّط کند، مدیریّت باید دولت بشود؛

 یکی حتماً ؛[دکنن توجّه] بایستی را اینها نشود؛ وارد چیزی چه و بشود وارد اندازه

 .بگیرد انجام بایستی که است همین مهم کارهای از

 گوناگون، سالهای در متأسّفانه که است قاچاق با جدّی یمبارزه الزامات، از یکی

 اخیراً  تّهالب. بگیرد انجام باید و است نگرفته انجام بدرستی جدّی یمبارزه این

 نقل اند؛انداخته راه به را ایسامانه یک گمرک در اقتصاد وزارت که شنیدم

 جلوی اینکه برای است مفید بسیار است، مؤثّر بسیار سامانه این که اندکرده

 پیدا تحقّق حتماً کار این و کنند دنبال را کار این خوب، بسیار بگیرد؛ را قاچاق

 که ار جنسی را، قاچاق جنس هم مردم و. بشود گرفته باید قاچاق جلوی. بکند

 مصرف را جنس این متعصّبانه باشند مقیّد است، قاچاق جنس این میفهمند

 آمارهای. بدهد انجام را کار این که باشد نداشته صرفه برایش قاچاقچی تا نکنند

 مهمّی سیارب آمارهای کشور، تولید بر واردات مخرّب تأثیر از ما جوان کارشناسان

 خوب بسیار و میکنند کار هازمینه این در که هستند جوانی هایکارشناس. است

 مقدار النف که دادند نشان و دادند بنده به آوردند را آماری یک اینها میفهمند؛

 نهاجوا بیکاری از ما وقتآن! میبرد بین از کشور در را شغل چقدر واردات،

 ابراینبن پس. میشود کشور وارد سیل مثل بیخودی طورهمین هم واردات مینالیم؛

 مبارزه رویهبی واردات با و قاچاق با داخل در که است این هم حمایت انواع از یکی

 .بشود
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. ستا تولید امر در اقتصادی فعّاالن گذاریسرمایه هم حمایت انواع از یکی

 اگر خند؛بچر بیشتر سوداگرانه کارهای دنبال اقتصادی فعّاالن که نباشد جوراین

 چنانچه گرا[. بکنند] تولید امر در گذاریِسرمایه بکنند، گذاریسرمایه میخواهند

 گذاریایهسرم این بدهند، انجام کشور برای کنند، خدایی کنند، خالص را نیّتشان

 برای است، کشور پیشرفت برای چون امّا دارد سود گذاریسرمایه عبادت؛ میشود

 .عبادت یک میشود این است، مردم به کمک

 امتوصیه من. بود ایرانی کاالی از حمایت یمسئله این به مربوط مسائل این خب، 

 ؛بگردید ایرانی کاالی دنبال تعصّب با کردم، عرض که طورهمان: است این

 نیایرا تولید مسئولین بخرد؛ ایرانی کاالی خریدار، بفروشد؛ ایرانی کاالی فروشنده،

 حثب این کنند؛ جلوگیری قاچاق و واردات از و بکنند حمایت و کنند کمک را

 .شد تمام

۳ 
مسائل منطقه و خباثت 

 های آمریکا:

 و عـزّت پـرچم اهتزاز الف(
 منطقه در ایران ملّت اقتدار
 

 هاتکفیری کمر شکستنب( 
 منطقه در
 
 هـای نقشه کردن خنثی ج(

 :  منطقه در آمریکا خبیث
 و ظـالم و شریر هایگروه ایجاد -1

  داعش نظیر هتّاک
 از هـا ملّت ذهن کردن منصرف -2

  صهیونیستی غاصب رژیم
 جنگ به ها ملت کردن مشغول -3

 داخلی
 

 به منطقی و عقالنی کم  د(
 منطقه کشورهای

 هم نای که بکنم عرض هاآمریکایی خباثت و منطقه مسائل به راجع جمله یک» -

 ،گذشت که سالی این در اسالمی جمهوری. است روز یمسئله است، الزمی امر

 اسالمی ریجمهو. درآورد اهتزاز به منطقه در را ایران ملّت اقتدار و عزّت پرچم

. ردک را کار این منطقه؛ در هاتکفیری کمر شکستن برای کرد ایفا مهمّی سهم

 سر از را هاتکفیری شرّ منطقه، این از مهمّی بخش در توانست اسالمی جمهوری

 اسالمی جمهوری که است کارهایی اینها بیاورد؛ وجود به امنیّت و کند کم مردم

 فضولهای حاال. نیست کوچکی کارهای است، بزرگی کارهای اینها. کرده

 دمیخواهن دنیا مختلف مناطق داخلی مسائل یهمه در که کسانی المللی،بین

 سائلم در چرا عراق، مسائل در چرا هاایرانی که میکنند اعتراض کنند، دخالت

 شما به چه؛ شما به خب میکنند؟ دخالت چرا میکنند، شرکت اینها امثال و سوریه

 ینقشه کند؛ خنثی منطقه در را آمریکا ینقشه توانست اسالمی جمهوری! چه

 از اکیهتّ  و ظالم و شریر هایگروه که بود این آمریکا ینقشه بود؟ چه آمریکا

 بغاص رژیم از را ملّتها ذهن اینکه برای بیاورد وجود به را داعش قبیل

 به خودشان، داخلی مسائل به کند مشغول را آنها کند، منصرف صهیونیستی

 رژیم کرف به که نگذارد باقی آنها برای فرصتی و داخلی مشکالت به داخلی، جنگ

 نقشه ینا آورد؛ وجود به را داعش که بود آمریکا ینقشه این بیفتند؛ صهیونیستی

 .کنیم خنثی توانستیم اللّه،بِاذن و الهی توفیق به ما را

 تسیاس! میگویند دروغ ؛«داشتیم دخالت داعش سرکوب در ما» میگویند آنها

 و داعش هالبتّ. خودشان مشت در منتها باشند داشته را داعش که است این آمریکا

 نهاآ برای آمریکا سوی از شانآوردن وجود به که هستند چیزهایی داعش امثال

 باشند، تهداش را اینها میخواهند اینها. است مشکل شانداشتن نگه امّا است آسان

 را اینها که ندارند ایانگیزه هیچ باشند، خودشان مشت در باشند، داشته اختیار در

 قادر هامریکاییآ اینکه بر عالوه نیست، اینها نظر مورد منطقه امنیّت ببرند؛ بین از

 است الس چهارده[. است] افغانستان دلیلش نیستند؛ منطقه در امنیّت ایجاد به

 را امنیّت ندتوانست آیا اند؟کرده غلطی چه اند؛شده افغانستان وارد هاآمریکایی که

 نتوانستند، میگویند بعضی حاال. نتوانستند! ابدا بیاورند؟ وجود به افغانستان در

 مریکاآ ادّعای که میشود این موجب باشد، هرکدام نخواستند؛ میگویند هم بعضی

 و غلط یادّعا منطقه در حضور برای -دیگران و انگلیس[ یعنی]- آمریکا امثال و

 .باشد بیجایی
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 مستندات ترین محورهامهم موضوع ردیف

 دولتها هک است بوده این خاطر به ایمرفته هرجا است؛ دولتها خواست به ما حضور

 ایم،نکرده هم نکن بکن ایم،نکرده هم زورگویی اند؛خواسته ما از منطقه ملّتهای و

 ار کمک کردیم؛ کمک میخواستند، کمک ایم؛نکرده هم کشورها امور در دخالت

 که کمکی هر. بدانند همه را این دادیم؛ انجام منطقی و عُقالیی هایانگیزه با[ هم]

 اقالنهع و منطقی بسیار محاسبات با است گرفته انجام منطقه مسائل یزمینه در

 اشد؛ب کرده اقدامی احساسات روی از کسی که نیست جوراین است؛ گرفته انجام

. بود خواهد ینهم هم این از بعد شدیم، هم موفّق توانستیم، بحمداللّه ما. نخیر نه،

 در هک بکنم عرض را این میتوانم شک بدون و نداریم کشورها در دخالت قصد ما

 خودمان مقاصد شاءاهللان ما و رسید نخواهد خود مقصود به آمریکا منطقه، مسائل

 .بخشید خواهیم تحقّق را

 جمله چند در کردیم عرض را آنچه! من عزیزان کنم بندیجمع را بحث من

 :است این ما بحث بندیجمع کنم؛ خالصه و کنم بندیجمع

 حل لقاب که مشکلی هیچ کشور در ما است؛ حل قابل کشور مشکالت یهمه اواّلً

. نداریم باشد هابیگانه دست آن حلّ و آن کلید که مشکلی هیچ نداریم؛ نباشد

 خود دست هم کلیدش است، حل قابل کشور مشکالت یهمه امّا هست، مشکالت

 .است کشور مسئولین و ایران ملّت

 خیلی نجوانا کشورند؛ امید یسرمایه میدانها یهمه در ما جوانان: سوّم ینکته

 و فرهنگ ائلمس در فعّالیّتند؛ مشغول که هستند جوانها برتر، صنایع در. باارزشند

 وانهاج فرماندهی، و نظامیگری در فعّالیّتند؛ مشغول که هستند جوانها هنر،

 یّت،مدیر باشند، جوانها هرجا هم مدیریّت در میکنند؛ آفرینینقش که هستند

 مختلف، مدیریّتهای در که است این ما یتوصیه و بود خواهد ترینشاطبا مدیریّت

 .بگیرند قرار استفاده مورد بیشتر و بشوند گرفته کار به بیشتر جوانها

 و بانقال سوّم نسل که -است مهم نکته این- بود امیدوار دشمن: بعدی ینکته

 نسل یبندیپا و گرایش امروز[ ولی] بشوند، روگردان انقالب از انقالب چهارم نسل

 از انقالب، به آنها یپخته و عمیق مندیعالقه و انقالب به انقالب چهارم و سوّم

 را مشکالت میکند سعی دشمن. نیست کمتر نباشد بیشتر اگر اوّل نسل

 .دهدب نشان هست که مقداری آن از بیشتر و تربزرگ بمراتب و کند نماییبزرگ

 الهی، تهدای به و الهی توفیق به مشکالت، این یهمه میکنم عرض مقابل در بنده

 بشدّت ما جوان نسل بالندگی از دشمن. است حل قابل ما جوانهای دست به

 قدراین -هاغربی و هاآمریکایی- دشمنها دیدید شما اینکه. است عصبانی و نگران

 تریفیوژهاسان این که نبود این خاطربه فقط کردند، مخالفت ما سانتریفیوژهای با

 علمی، کتِحر این که بود این خاطربه آن از بیشتر بلکه میکند، غنی را اورانیوم

 از بیشتر تر؛بزرگ کارهای برای میکند آماده را آنها میکند، غنی را ما جوانان ذهن

 شورک جوانِ نسلِ ساختنِ بالنده در را اسالمی جمهوری توانایی که جهت این

 دخواهن را کشور این ما عزیز جوانهای بکنم عرض شما به من. میدهد نشان

 شتهدا وجود -است ما نسل که- قبلی نسل ذهن در که چیزی آن از بهتر ساخت،

 و ظمتع و استقالل پرچم توانست خواهند و ساخت خواهند بهتر اللّهشاءان است؛

 کنند بلندتر است، بوده امروز تا آنچه از را کشور این شرافت
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