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 رونق تولید 
  در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضویرهبر انقالب بیانات یابی شاخص

 با محوریت

 1398شعار سال   
 01/01/1398 

 سیاسیمعاونت 
 اهي سیاسیاداره ژپوهش

 

 :ی در بخش های زیر در دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 امید جلوداریان پژوهشگر: 
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 بسمه تعالی
  مقدمه 

 

روز سال نو در اجتماع پرشور انبوه زائران و مجاوران حرم  نیدر اول یرهبر معظم انقالب اسالم یاخامنه ...اتیحضرت آ

جوانان  فیوظا نییتب» و  «غربمسائل » ،«یمسائل سال جار» ،«دیاقتصاد و رونق تول»به چهار محور و موضوع مهمِ  ،یرضو

  پرداختند. «گام دوم یراهبرد هیانیدر تحقق مفاد ب

 جادیموجب ا «دیرونق تول» یعنیتحقق شعار امسال  کنند کهتاکید میو دانند می« هاسال فرصت»را  98رهبر انقالب سال 

و توازن  یارزش پول مل شیافزا ،یاصالح نظام بانک ،یشتیاشتغال، حل مشکالت مع شیمختلف، افزا یهاتحول در بخش

  .خواهد شد یابودجه

کنند. رهبر انقالب که رهبر انقالب به آن اشاره می ، موضوع دیگری استاقتصاد کشور ییشکوفابرای  عالمانه کار مجاهدانه و

 ،قیدق وهیو با ش یعلم نیبا مواز حیصح یهاراه داکردن، پیاخالص در کار ،در کار یریناپذیتالش و خستگدر این باره بر 

و   اقتصاد ییشکوفا یکشور براآماده  هایتی  ظرفاز  استفاده ،کشور یبر مسائل اقتصاد یجهاد هایتی  ریضرورت احاطه مد

 کنند.ی تاکید میگذارهیآن به سرما لیو تبد ینگینقد تی  ریمد

حل مشکل در  دیرونق تول راتیتاثترین محور و شاخص مطرح شده در بیانات رهبر معظم انقالب است؛ مهم ،«دیرونق تول»

ارد مهمی است که از مو یدر حل معضل نظام بانک ریتاثو در حل مشکل فقر  ریاثت ،در توازن بودجه ریتأث، تور می و کاریب

ترین آنها شمارند که مهمرا بر می "دیرونق تول یدهایبا"کنند. رهبر انقالب همچنین در این باره ن اشاره میرهبر انقالب به آ

 ،سالم یفع ال اقتصادو  گذارهیسرما و دکنندهیلزوم کمک به تول ،دیرونق تول یبراو مجلس و آحاد مردم دولت  یزیبرنامه ر

 است.  هی رویاز واردات ب یریلزوم جلوگ، هاضرورت مراقبت مسئوالن درخصوص سوءاستفاده

 میهم تحرگویند کنند و مینیز به مسئله تحریم ها اشاره می 98بودن سال « هاسال فرصت»در توضیح  یرهبر انقالب اسالم

 یو برا ندهیآ یگرانبها برا یاتجربهتواند می ص،قواها و نشود و هم مشاهده ضعف لیکشور به فرصت تبدی برا تواندیم

، ینفت ی: بر اساس تجربه، فشار حاصل از کاهش درآمدهاافزاینددر این باره می شانیا کند. جادیبعد کشور ا یهاسال تیریمد

 . دخواهد کر جادیبه نفت ا یو نجات کشور از وابستگ یاصالحات اقتصاد یاجرا یبرا یریو تحرک چشمگ زهیانگ

ی دو محور مهم دیگری است که رهبر در جنگ اقتصاد یبازدارندگ جادیضرورت او  دشمن یادامه داشتن جنگ اقتصاد

 کنند.انقالب به آنها اشاره و بر آنها تاکید می

 

 

 های خبریمدیریت پژوهش

18/01/1398 
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 های بیانات رهبری نمودار شاخص -الف 

 

 

  
 

 

 

 

 

 :محور مهم بیانات در یک  نگاه چهار
 یاقتصاد و رونق اقتصادالف( 

 1398 سالب( مسائل 

 غرب هدربارج(  مسائل 

 با محوریت جوانان ندهیآ و کشوردرباره مسائل  د( 

 
 : ی(رونق اقتصاد) اقتصاد و شعار سال دربارهمسائل  -الف 

 :لمانهعا و کار مجاهدانهنیازمند  اقتصاد کشور ییشکوفا -1

 ی در کارریناپذیخستگو  تالش -1-1

 یزگیانگکم ،یحالیب ،یتنبل پرهیز از -1-2

 خود سهیپُرکردن کنه  خداو مردم  یبرادر کار و کارکردن اخالص  -1-3

 قیدق وهیبا شی و علم نیبا مواز حیصح یهاراهپیداکردن  -1-4

 کشور  یبر مسائل اقتصاد یجهاد یهاتی ریمدضرورت احاطه  -1-5

  :اقتصاد ییشکوفا یبراکشور  آماده اریبس یهاتیّظرف  -2

 مدآکافی و کار یانسان یروین -2-1

  یعیطب یهاتی ظرف -2-2

  ییایجغرافهای تی ظرف -2-3

 کافی: ینگینقد -2-4
 یگذارهیبه سرماآن  لیتبدنقدینگی و  تی ریمد -2-4-1

 به سبب عملکرد خوب و زیربنایی: هادستگاهلزوم تشویق برخی  -3

 یبخش کشاورزدر  -3-1

 خاک و آب یهابخشدر  -3-2

 ناطقاز م یبه برخ یدگیرس یهابخشدر  -3-3

 ی دارند:رخوت و کوتاه هایی کهلزوم تذکر به بخش -4

 یامور بانک حاصال -4-1

 رونق تولید: -5
 تولید:تاثیرات رونق  -5-1
 یکاریمشکل بو حل  اشتغال در ریتأث -5-1-1
 در کم کردن تور م تاثیر -5-1-2
 در وضع توازن بودجه ریتأث -5-1-3
 یدر باال رفتن ارزش پول مل  ریتأث -5-1-4
 مشکل فقر تاثیر در حل  -5-1-5
  یمعضل نظام بانکتاثیر در حل  -5-1-6
 بایدهای رونق تولید: -5-2
 ریزی دولت برای رونق تولیدبرنامه  -5-2-1
 برنامه ریزی مجلس برای رونق تولید -5-2-2
 را دارند دیتول یِواد بهورود  ییکه توانا یآحاد مردمریزی برنامه  -5-2-3
 دکنندهیبه توللزوم کمک  -5-2-4
 گذارهیبه سرمالزوم کمک  -5-2-5
 سالم یفع ال اقتصادلزوم کمک به  -5-2-6
 اننیآفرثروتلزوم کمک به  -5-2-7
 ی الزمهاروش و نیکسب و کار با قوان یبهبود فضالزوم  -5-2-8

 

شاخص های بیانات در 

 حرم رضوی 



4 

 

 
 

 

 

 

 

شاخص های بیانات 

 در حرم رضوی 

 

 : هاسوءاستفادهضرورت مراقبت مسئوالن درخصوص  -5-2-9

 برج  به آنها خرید کارخانه ها و تبدیل کردن -5-2-9-1

 مردم  یهاپولهای صوری و پرکردن جیب خود با ایجاد بانک و تاسیس شرکت -5-2-9-2

 : هی رویواردات بلزوم جلوگیری از  -5-2-10

 یداخل دیشرط رونق تول هیّرویکنترل واردات ب -5-2-10-1

 هیّرویکنترل واردات ببا  کلمه یواقع یبه معنا یاقتصاد مقاومتمحقق شدن  -5-2-10-2

 منظور از تولید: -5-3    
 یکشاورز -5-3-1
 یدامدار -5-3-2
 بزرگ عیصنا -5-3-3
 متوس ط عیصنا -5-3-4
 کوچک عیصنا -5-3-5
 ی دست عیصنا -5-3-6
 یخانگ عیصنا -5-3-7
 دام  تیترب -5-3-8
  انیبندانش عیصنا -5-3-9

 

 

 :1398سال ب( مسائل 
 :98سال  سال تهدید بودن دربارهها نظراظهاررد  -1

 بر تهدیدکنندگان: دشمنانو جنگ روانی  هایرجزخوانتاثیر  -1-1
 شودیشورش م رانیا یهاابانیدر خ، خارج شوداز برجام  کایاگر آمررجزخوانی درباره اینکه  -1-1-1
 بخرند توانندیمردم نان هم نم، خارج شوداز برجام  کایاگر آمر رجزخوانی درباره اینکه -1-1-2
 گرفت هندرا در تهران خوا سمسیکرجشن   2019در سال  هاییکایآمر رجز خوانی درباره اینکه -1-1-3

 های دشمنان:ریشه رجزخوانی -1-2
 حماقت یا از روی  -1-2-1
 خباثت یا از روی  -1-2-2
 هر دو خباثت و حماقتیا از روی  -1-2-3

 ها:شیها و گشاسال فرصت ) با وجود مشکالت اقتصادی(،1398سال  -2
 تواند فرصت باشد:ها که میمیمربوط به تحر ،اقتصادی تاز مشکال یبخش -2-1

 طبیعی: از منابعی ناشی درآمدهاایجاد انگیزه اجرای اصالحات اقتصادی به سبب کاهش  -2-1-1
  یرنفتیغ یهابا درآمداداره کشور  یبرا یو دانشگاه یقاتیتحق ،یدر سطوح دولتآغاز مطالعات وسیع  -2-1-1-1

 اقتصاد نفتی و اقتصاد تک محصولیتحقق رفع وابستگی به  -2-1-1-2
 :میبا تحر مقابله یهاطرحضرورت بررسی  -2-1-2

 :مقنّنه مربوط به قوّه یِقاتیتحق یهابخشی و دولت یهادستگاه در -2-1-2-1
  نمسئوالبه دست  میبا تحر مقابله یراهکارهاآغاز تدوین  -
  تریو عمل تریفورلزوم ورود  -

 :شهیاصحاب اندن و جوانااقدام  -2-1-2-2
  زیآمظالمانه و خباثت هایمیکردن تحر یخنث یبرابسیار  یهاراهوجود  -

ی کـه تیّریمد یهاضعف و یدرون صقاومربوط به ن ،از مشکالت اقتصادی یبخش -2-2
 تواند فرصت باشد:می

 آینده  یهاسالی در تی ریمدی بهاگران یهاتجربهفرصتی برای استفاده از  -2-2-1
 استفاده از فرصت جنگ تحمیلی برای تقویت بنیه دفاعی: -2-2-2

 دوران دفاع مقدّسادامه وابستگی ایران درصورت حمایت تسلیحاتی دشمن در  -2-2-2-1
 منطقه  یکشورها از همهایران بهتر  یامکانات دفاعامروزِ وضع  -2-2-2-2
 دشمنان به قدرت دفاعی امروز ایراناعتراف  -2-2-2-3
 تالش دشمنان برای ابزار فشار قراردادن قدرت دفاعی ایران -2-2-2-4

 ادامه دادن تقویت بنیه دفاعی کشور به کوری چشم دشمنان -2-2-2-5
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 ادامه داشتن جنگ اقتصادی دشمن: -3

 کشورباورکردن جنگ اقتصادی دشمن از جانب همه مسئوالن  -3-1

 یتر از جنگ نظامخطرناک یگاه ،یجنگ اقتصاد -3-2

 ضرورت ایجاد بازدارندگی در جنگ اقتصادی: -3-3

 اوردیبه کشور فشار ب تواندینم یاقتصاد احساس کند از رخنه رساندن دشمن به مرحله ای که -3-3-1

 به مرحله بازدارندگی رسیدن کشور در مسائل نظامی با آگاهی دشمن از توان نظامی ایران  -3-3-2

 

 

 :غرب هدربارج(  مسائل 

 یاقتصاد یِقدرت بازدارندگچشم پوشی از کمک غربی ها، شرط ایجاد  -1

 :طاغوت میبه رژ هایغرباهداف کمک  -2

 کمک به فروش سالح خودشان  -2-1

 بر نفت کشور شاندوشرطیقیتسل ط بکمک به  -2-2

 در کشور  یمستشار نظام یروین هزار 60 حضورکمک به  -2-3

 ها:دیرینه غربی انتیخو  توطئهاستعمارگری،  -3
 :نیالت یکایآمرو  قایآفر ا،یدر آس تی جمع ونیلیصدها م و فیضع یسه قرن استعمار کشورها -3-1

 منابع آنها به غارت بردن  -3-1-1
  یو فن اور یو عمل یعلم شرفتیاز پعقب انداختن آنها  -3-1-2

 ی:تی و امن یاسیو س یتصادگوناگون اق یایدر قضاخیانت و ضربه به ایران  -3-2
 و روس رانیا یهادر جنگ -3-2-1
 تنباکو ازیامت هی در قض -3-2-2
 دکردناو که با  یو رفتار ریرکبیام هی ر قضد -3-2-3
 رضاخان یکتاتوریکار آوردن حکومت د یرو -3-2-4
 ساقط کردن دولت مصد ق -3-2-5
  یلیجنگ تحم هی در قض -3-2-6
 هامیتحر هی در قض -3-2-7
 :برجام هی در قض -3-2-8

 خروج عملی از برجام  -3-2-8-1
 هامیتحرعمل نکردن به تعهدات خود درخصوص برداشتن کلی  -3-2-8-2
  رانیا هیعل دیجد یهامیتحروضع  -3-2-8-3
 است هیشبتلخی  یبه شوخکه  یایکانال مالدرست کردن  -3-2-8-4

 در غربظالمانه، زورگویانه و بی منطق و قدرت  استیسحاکمیت  -4
 ی:غرب استمدارانیسوحشی  باطنظاهر آراسته و  -5
 در نیوزلند مسلماناناخیر کشتار  تروریستی نخواندن -1-

 آنها د مورد عالقهافرا هیعلتروریستی خواندن کوچک ترین اقدامات  -5-2
 حمایت از دولت دیکتاتور، ظالم و فاسد سعودی: -5-3
 برای عربستان یاامکانات هستهفراهم کردن  -5-3-1
 در عربستان یاهسته روگاهیناعالم ساخت  -5-3-2
 در عربستان موشک دیمراکز تولاعالم ساخت  -5-3-3

 ذاتی: طنتیشرارت و ش -5-4
 کایآمر کنگرهدر  97و  96 یهادر سالی اسالم یجمهور هیعلو الیحه طرحِ  226ارائه و تصویب  -5-4-1
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 تالش تقی زاده های جدید در داخل به نفع غرب: -6

 غرب  یهایبد توجیه -6-1

 ممانعت از آشکار شدن باطن شرور غربی ها در افکار عمومی -6-2

 :رانیدر ا یسبک زندگتالش برای غربی کردن  -6-3
 مدارس و  ها، افکار، دانشگاهاتی در ادب یلغات غربو ها روشتزریق مداوم  -6-3-1

 2030حمایت از سندهایی مانند  -6-3-2

 غرب:بالمانع بودن ارتباط منطقی و هوشمندانه با  -7

 ها درخصوص ارتباط با غربمغالطه بعضی -7-1

 آنهابا  قطع رابطه یبه معنا لزوم بی اعتمادی به غرب نه -7-2

 اعتمادو  یرَودنباله به معنایبا غرب ارتباط اشکال داشتن  -7-3

 ها آناندروغ ها وترفندو  هالبخندمقابل و مراقبت درخصوص  طرفلزوم شناخت  -7-4

 هابا غربی ریمسبه نتیجه رسیدن مسئوالن درخصوص ممکن نبودن حرکت در یک  -7-5

 که هر دو غلط اند: متضاد در مورد غرب شیدو گرا -8

 :غرب هایمثبت دنیو ند جایتحج ر و تعص ب ب -8-1
 هاو پیشرفت غربی دانشلزوم استفاده از  -8-1-1

 ی:زدگغرب -8-2
  اعتماد به غربخطای بزرگ بودن تکیه و  -8-2-1

 

 

 

 با محوریت جوانان: ندهیآ و کشوردرباره مسائل  د( 

 گام دوّم هیّانیمختلف به ب یقشرها تجاوببودن  رسندکنندهخ -1

 :فتدیاتّفاق ب دیآنچه در گام دوّم انقالب با -2

 و استفاده جدی از آنها کشور و خود یهاتی ظرفو  هاتی مزشناخت  -2-1

 در مقابل آنهاو ایستادگی جدی دشمن  رخنه یهاراه وفسادها  ،هاآفتشناخت  -2-2

 تاکید بر جوانان به عنوان روشن کننده موتور پیشرفت کشور -3

 دشوارِ کوچک و بزرگ  یهاتیّمسئوللزوم آمادگی جوانان درخصوص پذیرش  -4

 در مقابل دشمن  یستادگیا نهیهزپرداخت کننده  ،جوانان -5

 هندیآ یهانسلتامین کننده استقالل و عزت کشور برای  ،جوانان -6

 مشکالت کشوراستفاده مسئوالن از توانایی جوانان، عالج  -7
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 هشدار درباره برنامه غرب درخصوص تضعیف و از بین بردن اراده ملت ایران: -8

 جوانان  ینیو د یاسیدر اعتقادات سایجاد رخنه  یبرای اردیلیمهای هزینه -8-1

 ملت امیقو  حرکت ارادهتالش برای ایجاد رخنه در  -8-2

 ی:تمد ن اسالم و جامعه جادبا ای مقابلهتالش برای  -8-3
 :شرفتیبا علم و پ یدارنیو د نیدالقای سازگار نبودن  -8-3-1

  شرفتهیفنون پدیگر و  یستیز یفنّاور ،یموشک ،یاهستهدر نانو، صفوف مقدم بودن ایران در -8-3-1-1

 توصیه به جوانان: -9

 علم دانیم تالش مضاعف در -9-1

 فکر و معرفت دانیم تالش مضاعف در -9-2

 استیس دانیم تالش مضاعف در -9-3

 کار  دانیم تالش مضاعف در -9-4

 مؤمنانه و مجاهدانه یهاحرکتدنبال کردن  -9-5

  هاهیو حاش یبه مسائل فرعنپرداختن  -9-6

 افکن به مسائل اختالفنپرداختن  -9-7

 مرزها با دشمن پررنگ کردن  -9-8

 قهیاندک اختالف سل ابها یبا خودمرز ایجاد نکردن  -9-9
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 ا ـمحورهها و شاخصترین همـم

 

 داتـــنــمست

 

 اقتصاد و شـعار سـال دربارهمسائل ( الف

 ی(:رونق اقتصاد)

نیازمند  اقتصاد کشور ییشکوفا -1

 :لمانهعاو کار مجاهدانه

 ی در کارریناپذیخستگو  تالش -1-1

 ،یحزززالیب ،یتنبلززز پرهیزززز از -1-2

 یزگیانگکم

 یبزرادر کار و کارکردن اخالص  -1-3

 خود سهیپُرکردن کنه  خداو مردم 

بززا  حیصززح یهززاراهپیززداکردن  -1-4

 قیدق وهیبا شی و علم نیمواز

 یهززاتی ریمززدضززرورت احاطززه  -1-5

 کشور  یبر مسائل اقتصاد یجهاد

کشور  آماده اریبس یهاتیّظرف  -2

  :اقتصاد ییشکوفا یبرا

 مدکافی و کارآ یانسان یروین -2-1

  یعیطب یهاتی ظرف -2-2

  ییایجغرافهای تی ظرف -2-3

 کافی: ینگینقد -2-4
بززه آن  لیتبززدنقززدینگی و  تی ریمززد -2-4-1

 یگذارهیسرما

 هادسـتگاهلزوم تشویق برخی  -3

 به سبب عملکرد خوب و زیربنایی:

 یبخش کشاورزدر  -3-1

 خاک و آب یهابخشدر  -3-2

 یبه برخ یدگیرس یهابخشدر  -3-3

 ناطقاز م

 هـایی کـهلزوم تذکر به بخش -4

 ی دارند:رخوت و کوتاه

 یامور بانک حاصال -4-1

 رونق تولید: -5

 تاثیرات رونق تولید: -5-1
مشززکل و حززل  اشززتغال در ریتززأث -5-1-1

 یکاریب

 در کم کردن تور م تاثیر -5-1-2

 در وضع توازن بودجه ریتأث -5-1-3

 یدر باال رفتن ارزش پول مل  ریتأث -5-1-4

 مشکل فقر تاثیر در حل  -5-1-5

  یمعضل نظام بانکتاثیر در حل  -5-1-6

 بایدهای رونق تولید: -5-2

بگزذارم، چهزار  انیزدر م زیزو خواهران عز زیام تا با شما برادران عزرا که امروز من آماده کرده یمطلب» -

موضزوع  کیزبتوانم آنها را با اختصار به عرض شما برادران و خواهران برسزانم.  دوارمیموضوع است که ام

مسزائل غزرب و  یهموضوع به مناسزبت و دربزار کی؛ 1398سال  نیهم یعنیاست  یسال جار یدرباره

اقتصاد و شعار امسال اسزت کزه عبزارت باشزد از  یاست؛ موضوع سو م درباره یغرب یمسائل ما با دولتها

مسزائل کشزور،  یدربزاره زمزانیاست با جوانزان عز یو موضوع آخر و چهارم، سخن ؛یشعار رونق اقتصاد

از  یکزه بعضز نزدیبیانسزان م ،یمسزائل مربزوط بزه سزال جزار یدرباره .و مسائل انقالب نده،یمسائل آ

انزد کزه اظهار نظزر کرده 98سال  یکنندگان دربارهنظراظهار اینظران صاحب ای سندگانینو ای ندگانیگو

سال  یاله قیبه توف 1398را قبول ندارم؛ من معتقدم سال  نیاست. بنده مطلقاً ا دهایسال، سال تهد نیا

 دیزو دائزم تهد کنندیم یگریکه اظهار نظر د ی. البت ه آن کسانشیسال امکانات و سال گشا ست؛فرصتها ا

 نیزمل تند. دشزمنان ا نیدشمنان ا یهایرجزخوان ریندانسته تحت تأث ایدانسته  کشند،یو آن م نیبه رخ ا

هزم  یرجزخوان ند،دارهم دارند، اظهار نظر هم  یجنگ روان دهند،یانجام م تی مل ت عالوه بر آنچه در واقع

 نیهزم از همز 97سزال  یدر بزاره نهایطور که هست، دانسته بشود. اهمان  دیبا هایرجزخوان نیدارند. ا

 کیزدرجه  یاز همان احمقها یکیکنند.  یرا خال هایدل بعض یتو کردندیم یداشتند و سع هایرجزخوان

گفت که مزا اگزر از برجزام خزارج  97سال  لیاوا ای( در اواسط 3کردم،) یکه چند وقت قبل آنها را معر ف

 گزریمزردم نزان هزم د افتزد،یشورش ات فزاق م رانیا یابانهایدر خ -خارج بشود کایاگر آمر یعنی- میبشو

 2019اظهار نظزر کزرد کزه در سزال  ک،یدرجه  یحضرات احمقها نیاز هم گرید یکیبخرند.  توانندینم

اسزت کزه زدنزد. مزن  ییحرفهزا نهزای( خب ا4گرفت.) هندرا در تهران خوا سمسیکر هاییکایآمر انیآقا

قدر نسزبت بزه مسزائل منطقزه و  نیا لشانیواقعاً تحل نهایا ایواقعاً دو نظر وجود دارد که آ یعنی دانم؛ینم

حرفها ]از[ حماقت اسزت   نیواقعاً گفتن ا یعنی زنندیم یحرفها را جد  نیاست که ا تی کشور دور از واقع

عزالم بزه  یارسانه یدر فضا کنندیحرفها را پخش م نیو ا کنندیدارند و خباثت م یننه؛ قصد جنگ روا ای

و ام زا   .ممکن است هر دو باشد، هم حماقت، هم خباثت ست؛یمن روشن ن یبرا نیا  یمنظور جنگ روان

کشور  یبدهم: مشکل عمده حیتوض یباره من مقدار کم نیسال فرصتها است، در ا 98سال  میگفت نکهیا

مشکل مربوط اسزت بزه  نیاز ا یبخش ف؛یضع یقشرها شتیمع یاست و مسئله یما فعالً مشکل اقتصاد

 یخود ما، به ضعفها یدرون صیبه نقا شودیهم مربوط م یو اروپا؛ بخش کایآمر یعنی یغرب یقدرتها میتحر

ضزعفها و  نیزا یو هزم مشزاهده -دهمیزم حیکه توض-فرصت باشد  تواندیم میخود ما. هم تحر یتی ریمد

بعزد کشزور بزه وجزود  یسزالها تی ریمد یو برا ندهیآ یبرا ییبهاگران یهاما تجربه یبرا تواندینقصها م

تجربزه نشزان داده  رایزفرصت باشد؛ چرا  ز تواندیم میام ا تحر .فرصت باشد تواندیم نهایا یهر دو اورد؛یب

 نیا یهیاز ناح شانیبرخوردار هستند، هر وقت درآمدها -مثل نفت- یعیکه از منابع طب ییاست کشورها

 یزهیزانگ کننزد،یم دایپ زهیانگ افتند،یم یاصالحات اقتصاد یبه فکر اجرا نهایا کند،یم دایمنابع کاهش پ

را  ینجات بدهند و اقدامات مناسزب یکه خودشان را از وابستگ کنندیم دایپ زهیانگ کنند،یم دایاصالحات پ

 نیزبعد کزه ا کند؛یم دایکاهش پ یعیاست که درآمد حاصل از آن منابع طب یمال وقت نی. ادهندیانجام م

کزار  یاز ادامزه کند،یم دایپ شیآنها افزا یمورد استفاده یِو منابع مال گرددیمنابع دوباره به حال او ل برم

حُسن بززرگ را نزه  نیا ،یعیبع طب. پس فشارِ کاهش درآمد مناکنندیفراموش م کنند،یاصالحات غفلت م

از  ،یعزیمنبع طب نیبه ا یمشابه ما دارد که آنها را از وابستگ یکشورها یهمه یما، ]بلکه[ برا یفقط برا

 یاست که نفت نیمشکالت اقتصاد ما ا نیتربزرگ زا یکیکه - یاقتصاد نفت نیبودن، از ا یتک محصول نیا

جور است؛ االن در کشزور، هزم در سزطوح  نیداد. واقعاً هم همنجات خواهد  -است، وابسته به نفت است

مزا چگونزه  نکزهیا یشروع شده است بزرا یعیمطالعات وس ،یو دانشگاه یقاتیهم در سطوح تحق ،یدولت
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 داتـــنــمست

 

 برنامه ریزی دولت برای رونق تولید -5-2-1

 برنامه ریزی مجلس برای رونق تولید -5-2-2

 ییکه توانزا یمردمآحاد ریزی برنامه  -5-2-3

 را دارند دیتول یِواد بهورود 

 دکنندهیبه توللزوم کمک  -5-2-4

 گذارهیبه سرمالزوم کمک  -5-2-5

 سالم یفع ال اقتصادلزوم کمک به  -5-2-6

 اننیآفرثروتلزوم کمک به  -5-2-7

کسزب و کزار بزا  یبهبزود فضزالزوم  -5-2-8

 ی الزمهاروش و نیقوان

ضرورت مراقبت مسئوالن درخصوص  -5-2-9

 :هاسوءاستفاده
 خرید کارخانه ها و تبدیل کـردن -5-2-9-1

 برج  به آنها

های ایجاد بانک و تاسیس شرکت -5-2-9-2

 مردم  یهاپولصوری و پرکردن جیب خود با 

 : هیّرویواردات بلزوم جلوگیری از  -5-2-10

رونق شرط  هیّرویکنترل واردات ب -5-2-10-1

 یداخل دیتول

بـه  یاقتصاد مقاومتمحقق شدن  -5-2-10-2

 هیّرویکنترل واردات ببا  کلمه یواقع یمعنا

 منظور از تولید: -5-3
 یکشاورز -5-3-1

 یدامدار -5-3-2

 بزرگ عیصنا -5-3-3

 متوس ط عیصنا -5-3-4

 کوچک عیصنا -5-3-5

 ی دست عیصنا -5-3-6

 یخانگ عیصنا -5-3-7

 دام  تیترب -5-3-8

  انیبندانش عیصنا -5-3-9

 

 :1398سال مسائل ( ب

ــا نظراظهاررد  -1 ــارهه ــال  درب س

 :98سال  تهدید بودن

و جنگ روانی  هایرجزخواناثیر ت -1-1

 بر تهدیدکنندگان: دشمنان
از  کزایاگر آمررجزخوانی درباره اینکه  -1-1-1

شورش  رانیا یهاابانیدر خ، خارج شودبرجام 

 شود یم

از  کزایاگر آمر رجزخوانی درباره اینکه -1-1-2

 تواننزدیمردم نزان هزم نمز، خارج شودبرجام 

 بخرند

 هزاییکایآمر رجز خوانی درباره اینکه -1-1-3

را در تهزران  سزمسیکرجشن   2019در سال 

که درآمزد  یاست. آن وقت یمهم و خوب زیچ یلیخ نیا م؛یاداره کن یرنفتیغ یهاکشور را با درآمد میبتوان

 هی. شزبافتندیفکر نم نیطبعاً به ا گرانیو نه د یدولت نیباشد، نه مسئول اریبه صورت فراوان در اخت ینفت

دفاع مقزد س،  ی. در سالهامیکشور امتحان کرد یدر باب امکانات دفاع ینیطور محسوس و ع را ما به نیا

و هزم  ،یدارهیسزرما یمزاد  یهم قدرتها یعنیشرق و غرب،  یماد  یشد، قدرتها لیبر ما تحم که یجنگ

 یصزد ام قزرار دادنزد ولز اریزرا در اخت یامکانات جنگ نیبهتر ،یستیو کمون یستیالیسوس یماد  یقدرتها

فروختنزد؛ یخاردار هم نم میس -که مشهور شد و همه دانستند یآن طور- یدست ما بسته بود. به ما حت 

ما، صاحبان فکر، صاحبان استعداد و ابتکزار بزه  یموجب شد که جوانها یسخت نیالبت ه سخت بود ام ا هم

از لحزا   یما بزه لطزف الهز تی بدهند. امروز وضع رییتغ گانهیما را به سالح ب یوضع وابستگ فتند،یفکر ب

دارنزد  نیا یما هم رو یاست؛ دشمنها رمنطقه بهتر و باالت نیا یکشورها یاز همه باًیتقر یامکانات دفاع

 یلهیقرار بدهند؛ که البت زه وسز یفشار یلهیرا وس نیا نکهیا یبرا کنند،یعتراف مآنها هم ا کنند،یم هیتک

داد. آن روز در  میرا ادامزه خزواه یدفزاع یهیزبن تیزچشم آنها تقو یفشار قرار نخواهد گرفت. ما به کور

مزا بزه  دادنزد،یامکانات م دادند،یموشک م دادند،یتانک م فروختند،یم حدوران دفاع مقد س اگر به ما سال

از  گزرانیبه د اجیاحت ماند،یم یباق یوابستگ م،یخب ]اگر[ داشت م؛یکن دیکه خودمان تول میافتادیفکر نم

انبار  شانیکشورها د؛یشناسیما هستند و م یکه در منطقه یگرید یاز کشورها یلیمثل خ رفت؛ینم نیب

خودشان نه قدرت دارند، نزه تزوان  ان؛گرید یوابسته به اراده گران،یمتعل ق به د یام ا سالحها استسالح 

جزور  نیزا یالهز قیزمثل آنها؛ امروز به توف میشدیدارند که از آنها درست استفاده کنند؛ م یو عمل یعلم

بزه  یاز درآمزد نفتز انکه دستم ی. وقتکندیم جادیا زهیانگ کند،یم جادیما حرکت ا یبرا ازی. پس نستین

 نیزا م؛یکنزیم دایزپ میگزردیرا م نیگزیجزا یهاکوتاه شد، طبعاً راه -یدرآمد کاملِ نفت یعنی-طور کامل 

آن را خواهد  یبعدها ثمره رانیمل ت ا د؛یخواهد رس جهیبه نت یاله قیاست که شروع شده و به توف یکار

کزه -هزم  هاکننزدهمیاز تحر م؛یبنزال دینبا میما از تحر کنمیمن عرض م .دیرا خواهد د اشجهینت د،یچش

حاال من بعداً در بخش ]مربوط به[ غرب خواهم  م؛یداشته باش دینبا یایادیتوق ع ز -و اروپا هستند کایآمر

 بزهو  میکن یرا بررس میبا تحر یمقابله یطرحها مینیبنش دیتوق ع داشت. ما با شودینم نهایگفت چرا؛ از ا

 یفزهیهزم وظ ،یدولتز یهادسزتگاه یفزهیاست؛ هزم وظ نیما ا یفهیوظ م؛یآنها را دنبال کن یطور جد 

در کشزور،  شهیما و اصحاب فکر و اند یجوانها یفهیمقن نه، و هم وظ یمربوط به قو ه یِقاتیتحق یبخشها

 یادیز یهاکنند؛ و راه دایپ ند،کن یرا بررس میبا تحر یمقابله یهااز مسائل کشور، راه یبا آگاه نندیبنش

دشزمن. البت زه بزه مزن  زیآمظالمانه و خباثزت میکردن تحر ٰ  یو خنث میربا تح یمقابله یوجود دارد برا

در  دیبا کنند؛یم نیرا تدو میبا تحر یمقابله یراهکارها نیدارند ا یدولت یباال نیگزارش دادند که مسئول

امروز همه  انجام داد. یستینبا ریوارد بشوند؛ مسائل را با تأخ تریعمل و تر،یفور تر،یعمل و در اجرا، جد 

را که دشزمن در  نی. البت ه ادانندیرا همه م نیبا ما است؛ ا یقبول دارند که دشمن در حال جنگ اقتصاد

امزروز همزه بزاور  کردنزد؛یباور نم ی]ام ا[ بعض م،یگفتیم م،یکردیما تکرار م شهیحال جنگ با ما است، هم

در حال جنگ با مزا اسزت. جنزگ فقزط  ناند که دشمو قبول کرده انددهیفهم نیمسئول یاند؛ همهکرده

هزم جنزگ  نهزایا ،یاسزیجنزگ س ،یجنگ اط العات ،یتی جنگ امن ،یجنگ اقتصاد ست؛یتوپ و تفنگ ن

هم هست. دشمن در حال جنگ با ما است؛ خزب بُزروز و ظهزور  یتر از جنگ نظامخطرناک یاست؛ گاه

دشمن را  دیجنگ با نی. ما البت ه در ارندرا همه امروز قبول دا نیاست؛ ا یجنگ در امر مسائل اقتصاد نیا

 نیداد ام ا ا میداد؛ بله، دشمن را شکست خواه میدشمن را شکست خواه یاله قیو به توف میشکست بده

 ،یدولتز نیمن از مجموع فع االن گوناگون کشور، چه در بخش مسزئول ی. حرف من و مطالبهستین یکاف

بزر شکسزت  یعزالوه دیما با میگویاست؛ من م یگریز دیچ ،یعموم ،یمردم ،یدانشگاه یچه در بخشها
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 گرفت هندخوا

 های دشمنان:ریشه رجزخوانی -1-2
 حماقت یا از روی  -1-2-1

 خباثت یا از روی  -1-2-2

 هر دو خباثت و حماقتیا از روی  -1-2-3

) با وجود مشـکالت 1398سال  -2

ــادی(، ــت اقتص ــال فرص ــا و س ه

 ها:شیگشا

اقتصززادی  تاز مشززکال یبخشزز -2-1

تواند فرصزت ها که میمیمربوط به تحر

 باشد:
ایجزززاد انگیززززه اجزززرای اصزززالحات  -2-1-1

از ی ناشزی درآمزدهااقتصادی به سبب کاهش 

 طبیعی: منابع

در سـطوح آغاز مطالعـات وسـیع  -2-1-1-1

اداره  یبـرا یو دانشـگاه یقـاتیتحق ،یدولت

  یرنفتیغ یهابا درآمدکشور 

تحقق رفع وابسـتگی بـه اقتصـاد  -2-1-1-2

 نفتی و اقتصاد تک محصولی

بزا  مقابلزه یهزاطرحضرورت بررسی  -2-1-2

 :میتحر
 یهابخشی و دولت یهادستگاه در -2-1-2-1

 :مقنّنه مربوط به قوّه یِقاتیتحق

بـه  میبا تحر مقابله یراهکارهاآغاز تدوین  -

  نمسئوالدست 

  تریو عمل تریفورلزوم ورود  -

 :شهیاصحاب اندن و جوانااقدام  -2-1-2-2

کـردن  یخنثـ یبـرابسـیار  یهاراهوجود  -

  زیآمظالمانه و خباثت هایمیتحر

از مشززکالت اقتصززادی  یبخشزز -2-2

 یهزاضزعف و یدرون صقاومربوط به ن

 تواند فرصت باشد:ی که میتی ریمد
 یهاتجربزهفرصتی بزرای اسزتفاده از  -2-2-1

 آینده  یهاسالی در تی ریمدی بهاگران

اسززتفاده از فرصززت جنززگ تحمیلززی  -2-2-2

 برای تقویت بنیه دفاعی:

ادامه وابستگی ایـران درصـورت  -2-2-2-1

دوران دفــاع حمایـت تســلیحاتی دشــمن در 

 مقدّس

ایـران  یامکانات دفاعامروزِ وضع  -2-2-2-2

 منطقه  یکشورها از همهبهتر 

دشمنان به قدرت دفاعی اعتراف  -2-2-2-3

 امروز ایران

تالش دشمنان برای ابـزار فشـار  -2-2-2-4

 قراردادن قدرت دفاعی ایران

ادامه دادن تقویت بنیـه دفـاعی  -2-2-2-5

ام زا دشزمن  دیزدهیشما دشمن را شکسزت م یاست. گاه نیحرف من ا م؛یکن جادیا یدشمن، بازدارندگ

 یابزه نقطزه دیزنزدارد؛ مزا با یادهیزفا نیا کند؛یبعداً وارد م یگرید یضربه کیو  ماندیم یمنتظر فرصت

از معبر مسزائل  ،یاقتصاد یدشمن احساس کند که از رخنه یعنی باشد؛خودمان را که بازدارنده  میبرسان

 م؛یبرسز نجزایبزه ا دیزبا اورد؛یزمزا ضزربه وارد کنزد و بزه مل زت فشزار ب زیبه کشور عز تواندینم یاقتصاد

 یدر مسزائل نظزام -مثال بززنم یاز مسائل نظام نجایباز ا-هم ممکن است، همچنان که  نیا ؛یبازدارندگ

در  آمزدیدشمن م یمایو هواپ مینشستیبود که ما م یروز کیاست.  یجور نیما ا تی عخوشبختانه وض

[ موشزک ی]وقت ای م،یحد نداشت نیدر ا یدفاع یلهیما هم وس کرد،یما را بمباران م یارتفاع باال و شهرها

در  د اقلحز-امزروز دشزمنان مزا  م،یکزرد دایزمقابله؛ بعد که امکانات پ یبرا مینداشت یالهیوس فرستادیم

 یبا موشزکها یاسالم یکه جمهور دانندیم -دارند رویدر منطقه ن ایکه در منطقه هستند  ییمنطقه؛ آنها

مقابله کند و مواجهه کند و او را بکوبد؛  تواندیم یمنطقه با هر دشمن نیخود در ا قیزن و فع ال و دقنقطه

 یهوس تهاجم نظزام یکه گاه یدشمنان هاست ک نیا شیمعنا نیاست؛ ا یبازدارندگ نی. ادندیرا فهم نیا

مشزت محکزم و  ،یاسزالم یجمهزور ست،ین یجور نیمالحظه کنند؛ بفهمند که نه، ا زند،یبه سرشان م

 نیبنابرا نی. امیبرس نجایبه ا دیبا یبازدارنده؛ ما در مسائل اقتصاد شودیم نیدارد درمقابل؛ ا یایدست قو

 م؛یکار کنز نهیزم نیا یرو میتوانیما است؛ امروز م اریدشمنان در اخت میتحر یهیاست که در سا یفرصت

با قدرتها و  یمواجهه یکه مسئله شومینباشد. وارد بحث دو م م هایگفتم چشممان به غرب .بحث او ل نیا

 نیزمزا در خودمزان، ا نکزهیا یبزرا میگوی. من ممیحرف دار یلیما خ نه،یزم نیاست؛ در ا یغرب یدولتها

 م،یبپوشز مچشز هزایغرب یِاز کمزک و همراهز دیبا یبکل  م،یاوریرا به وجود ب یاقتصاد یِقدرت بازدارندگ

از آنهزا انتظزار کمزک داشزت؛  توانینشان دادند که نم هایغرب نکهیخاطر ا ی. برامیباش دیمنتظر آنها نبا

داشزت، ]ام زا[  تزوانیزدن مازپشتداشت، انتظار خنجر شودیم انتیداشت، انتظار خ شودیانتظار توطئه م

 کیزبه  ،یدولت کیبه  هایغرب دینیبیکه شما م ییداشت. آنجا شودینم یانتظار کمک و صداقت و همراه

طزاغوت  میزبه رژ های. بله، غربکنندیخودشان دارند کار فراهم م یبرا قتیدر حق کنند،یکمک م یکشور

در واقع کمک به او نبود، کمک به فروش سالح خودشزان بزود، کمزک بزه تسزل ط  نیام ا ا کردندیکمک م

در کشزور بزود. آن  یمستشزار نظزام یروین هزار 60بر نفت کشور بود، کمک به وجود  شاندوشرطیقیب

متمرکز بودند، از  -عمدتاً در تهران-در کشور  ییکایآمر یرویهزار ن 60شد، حدود  روزیکه انقالب پ یروز

هزم بکننزد، در واقزع  یکمکز ییجا کی. اگر کردندیخودشان کار م یو برا خوردندیمسلمانها م مالالتیب

 نیداشت. ا شودیاز آنها انتظار کمک نم کنند،یم نیرا دارند سنگ انخودش یکمک به خودشان است، کف ه

 یجزور نیزا یاسزالم ی]فقط[ بزا جمهزور هایغرب مییکه ما بگو ستیجور ن نیا ست،یمخصوص ما هم ن

کزه زورشزان بزه آنهزا برسزد، رفتزار  ییکشزورها یجور هستند؛ نه، با همه نیا رانیبا ا مییبگو ایهستند 

 ونیزلیصدها م -فیضع یاستعمار کشورها-استعمار  یدهیسه قرن پد د،ینیبب است؛ نیا یغرب یکشورها

 -نبزود نیدر ب ییکایآن روز، آمر- هاییفشار قرار داده؛ اروپا ریرا فشرده و پدرشان را درآورده و ز تی جمع

منابع آنها را به سود خودشان  دند،یکشورها را استعمار کردند و مک ن،یالت یکایدر آمر قا،یدر آفر ا،یدر آس

 نیزمزانع شزدند و عقزب انداختنزد. ا یو فن زاور یو عملز یعلم شرفتیکردند و بردند و آنها را از پ یخال

بود کزه زورشزان بزه آن کشزورها  یگرید یکشورها یاستعمار، مخصوص ما هم نبود؛ مال همه یدهیپد

و روس،  رانیزا ی. در جنگهزازدنزدبزه مزا ضزربه  هزاییاز اواسط قاجزار، اروپا ران،یبود. در مورد ا دهیرس

 یهی د. در قضزشدند، ام ا از پشت خنجر زدن دانیکردند؛ به عنوان واسطه وارد م انتیخ رانیبه ا هاسیانگل

 یهاو سزفارتخانه هاسیانگل یکردند؛ فشارها ریرکبیکه با ام یو رفتار ریرکبیام یهی تنباکو، در قض ازیامت

 رانیزا توانستیو او را که م زدیرا بر ریرکبیابله قاجار را وادار کرد خون ام هدر تهران بود که پادشا ییاروپا
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 کشور به کوری چشم دشمنان

داشتن جنگ اقتصـادی  ادامه -3

 دشمن:

بزززاورکردن جنزززگ اقتصزززادی  -3-1

 دشمن از جانب همه مسئوالن کشور

 یگززززاه ،یجنززززگ اقتصززززاد -3-2

 یتر از جنگ نظامخطرناک

ضززرورت ایجززاد بازدارنززدگی در  -3-3

 جنگ اقتصادی:

 رسززاندن دشززمن بززه مرحلززه ای کززه -3-3-1

بزه  توانزدینمز یاقتصاد احساس کند از رخنه

 اوردیکشور فشار ب

به مرحله بازدارندگی رسزیدن کشزور  -3-3-2

در مسائل نظزامی بزا آگزاهی دشزمن از تزوان 

 نظامی ایران 

 

 :غرب هدربارمسائل (  ج

هـا، چشم پوشی از کمک غربی -1

 یِقـدرت بازدارنـدگشرط ایجـاد 

 یاقتصاد

 میـبه رژ هایغرباهداف کمک  -2

 :طاغوت

 کمک به فروش سالح خودشان  -2-1

بززززززه تسززززززل ط کمززززززک  -2-2

 بر نفت کشور شاندوشرطیقیب

 یرویزن هزار 60 حضورکمک به  -2-3

 در کشور  یمستشار نظام

 انـتیخو  توطئهاستعمارگری،  -3

 دیرینه غربی ها:

 یسززه قززرن اسززتعمار کشززورها -3-1

در  تی ززجمع ونیزلیصززدها م و فیضزع

 :نیالت یکایآمرو  قایآفر ا،یآس
 منابع آنها به غارت بردن  -3-1-1

 یعلمز شرفتیاز پعقب انداختن آنها  -3-1-2

  یو فن اور یو عمل

در خیانززت و ضززربه بززه ایززران  -3-2

و  یاسیو س یتصادگوناگون اق یایقضا

 ی:تی امن
 و روس رانیا یهادر جنگ -3-2-1

 تنباکو ازیامت هی در قض -3-2-2

رضاخان،  یکتاتوریکار آوردن حکومت د یدر رو هاییرفتار اروپا[ نیرا متحو ل کند، کنار بگذارد. ]همچن

و  یتصزادگونزاگون اق یایدر ساقط کردن دولت مصد ق، رفتار آنها در قضزا هاییکایو آمر هاییرفتار اروپا

را  نهایا م؛یتحر یهی و بعد هم رفتار آنها در قض یلیجنگ تحم یهی ما و رفتار آنها در قض یتی و امن یاسیس

داشزته  یدیام چیبه آنها ه میتوانیاند؛ نمجور رفتار کرده نیهم شهیبا ما هم های. غربمیببر ادیاز  دینبا ما

قزرارداد  کیزچزه بزود  خزب  هزاییاروپا یفزهیوظ ،برجزام یهی در قضز ر،یزاخ یهی قض نی. در هممیباش

اسزت  کزایطزرف کزه آمر کیز -طرف؛ هفت کشور نیا رانیشش کشور و ا-بسته شده بود  یاجانبههفت

 کزا،یدر مقابل آمر ستادندیایبود که م نیا هاییاروپا یفهیچه بود  وظ گرید یطرفها یفهیخارج شد؛ وظ

 دیزبرداشزته بشزود؛ با یبه طور کل ز مهایبود که تحر نیتعه د آنها ا م؛یبندیما به تعه د خودمان پا گفتندیم

 سزتادند،ینَا کزایدر مقابزل آمر نکزهی. عزالوه بزر اسزتادندیمختلف نَا یها]ام ا[ با بهانه ستادند،یایمحکم م

 ازعمزالً  ،«دینبادا از برجام خارج بشزو»که  کنندیکردند و م دیمدام به ما تأک نکهیا نیخودشان هم در ع

 هزاییرفتار اروپا نیاند. ابه وجود آورده رانیا هیرا عل یدیجد یمهایتحر یحت  یعنیاند؛ برجام خارج شده

 یکانزال مزال کیز شزودیمدام گفتزه م راًیهم که اخ یایکانال مال نیتوق ع داشت  ا شودیم نهایاست؛ از ا

 یزیندارد؛ آن چ یایمعن چیه نیاست. ا یتلخ یاست؛ البت ه شوخ ترهیشب یبه شوخ نیاند، ادرست کرده

 یمسزئله نی. در آخزرکندیتا آسمان فرق م نیزم کنندیآنها است با آنچه آنها دارند مطرح م یفهیکه وظ

 شزودیتوق زع نم نهایکردند. از ا انتیمثل گذشته از پشت خنجر زدند، به ما خ هاییما، باز اروپا یالمللنیب

 یجزهینت نیزرا بزه شزما عزرض بکزنم؛ ا نیمن ا ی! به طور کل دینیبب .داشت شودینم یتوق ع چیداشت؛ ه

و  اسزتیس کزنمیاسزت: مزن عزرض م گرانید اتی خودمان و تجرب اتی تجرب یمطالعات فراوان و مشاهده

 منطزقیو اروپا، هم ظالم است، هم زورگزو اسزت، هزم ب کایاعم  از آمر یغرب یقدرت در غرب، در دولتها

[. در بزاطن، انزدگانهیبزا منطزق واقعزاً ]ب شزود؛یسرشزان نم یمنطق چیه نهای. ااست خواهادهیاست، هم ز

بلزه، کزت و شزلوار  د؛یز. تعج زب نکنیکلمزه وحشز یِواقع یهستند به معنا ییآدمها یغرب استمدارانیس

 یعمالً کارها اند؛یام ا وحش رند،یگیسامسونت دستشان م فیک زنند،یادکلن م بندند،یکراوات م پوشند،یم

و کشتار مسلمانان، خب در دو  لندیوزین ریاخ یهی قض نیدر هم دی[. شما مالحظه کنکنندی]را م هایحشو

 رسزاند،یاز پنجاه نفرِ آنهزا را بزه قتزل م شیب بندد،یها نفر را به رگبار مده شود،یوارد م ینفر کیمسجد 

نزه مطبوعاتشزان حاضزر  استمدارانشان،ینه س ها،ییاروپا ست ین سمیاسمش ترور نیخب ا کند؛یم دیشه

حرکت مسزل حانه اسزت   نیکار بگذارند؛ گفتند حرکت مسل حانه! ا نیا یرو یستینشدند نام حرکت ترور

آنهزا  یکه مزورد عالقزه ردیانجام بگ یفرد حت  کی هیعل یحرکت کیکه  ییهر جا ست یچ سمیپس ترور

 نیزبه ا -وضوح نیبه ا- نجایام ا ا قابلهم یبرا شوندیم فیرد زیچ و حقوق بشر و همه سمیاست، آنجا ترور

در همزه  دیمنطقه و شزا نیدر ا یکشور .هستند یجور نیا نهای! اندیگوینم یستیورحرکت، ]حرکت[ تر

است، هم  کتاتوریهم مستبد است، هم د ،یمن سراغ ندارم؛ دولت سعود یدولت سعود یِبه بد ا،یدن یجا

 کنند؛یفراهم م یاامکانات هسته ،یجور نیدولتِ ا نیا یظالم است، هم وابسته است، هم فاسد است. برا

درسزت  شیموشزک بزرا دیزسازند، اعالن کردند که مراکز تولیم شیبرا یاهسته روگاهیاعالن کردند که ن

به آنها است، چون متعل ق به آنها است، اشکال نزدارد کزه  یندارد؛ آنجا چون وابسته ی! آنجا اشکالکنندیم

 نهایکه ا دانمیچون م شوم؛یاحت نماگر هم بسازند، بنده شخصاً نار کنند،یبسازند. حاال البت ه دارند اعالن م

 طنت،یشرارت و ش ن،یبنابرا .خواهد افتاد یبه دست مجاهدان اسالم ،یدر دوران نه چندان دور شاءاهللان

 لیزبه دال کایشرورتر است، شرارت آمر کایو اروپا هم ندارد؛ البت ه آمر کایاست، آمر یغرب یقدرتها عتیطب

]بلکزه[  سزت،یاسزت، ن کزایهم که حزاال در رسس دولزت آمر یشخص نیاست، مخصوص ا شتریمختلف ب

 یآمزار جزالب نیا- کایآمر یکنگره ر،یاخ یایقضا نیاست. به من گزارش دادند که در هم نیا استشانیس
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او که بزا  یو رفتار ریرکبیام هی ر قضد -3-2-3

 دکردن

 یکتزاتوریکار آوردن حکومت د یرو -3-2-4

 رضاخان

 ساقط کردن دولت مصد ق -3-2-5

  یلیجنگ تحم هی در قض -3-2-6

 ها میتحر هی در قض -3-2-7

 :برجام هی در قض -3-2-8
 خروج عملی از برجام  -3-2-8-1

عمل نکردن بـه تعهـدات خـود  -3-2-8-2

 هامیتحردرخصوص برداشتن کلی 

 هیـعل دیـجد یهـامیتحروضع  -3-2-8-3

  رانیا

به که  یایکانال مالدرست کردن  -3-2-8-4

 است هیشبتلخی  یشوخ

ــت  -4 ــتیسحاکمی ــدرت  اس و ق

ظالمانه، زورگویانه و بـی منطـق 

 در غرب

وحشـی  بـاطنظاهر آراسته و  -5

 ی:غرب استمدارانیس

اخیزر کشتار  تروریستی نخواندن -5-1

 در نیوزلند مسلمانان

تروریستی خواندن کوچک ترین  -5-2

 آنها د مورد عالقهافرا هیعلاقدامات 

حمایت از دولت دیکتاتور، ظزالم  -5-3

 و فاسد سعودی:
بزرای  یاامکانات هسزتهفراهم کردن  -5-3-1

 عربستان

در  یاهسززته روگززاهیناعززالم سززاخت  -5-3-2

 عربستان

در  موشزک دیمراکز تولاعالم ساخت  -5-3-3

 عربستان

 ذاتی: طنتیشرارت و ش -5-4
و الیحززه طززرحِ  226ارائززه و تصززویب  -5-4-1

 97و  96 یهزادر سالی اسالم یجمهور هیعل

 کایآمر کنگرهدر 

تالش تقی زاده های جدیـد در  -6

 داخل به نفع غرب:

 غرب  یهایبد توجیه -6-1

ممانعت از آشزکار شزدن بزاطن  -6-2

 شرور غربی ها در افکار عمومی

سزبک تالش برای غربی کزردن  -6-3

 :رانیدر ا یزندگ

ارائزه کزرده!  ایزکرده،  بیتصو ای ،یاسالم یجمهور هیعل حهیطرح و ال 226، 97و  96 یدر سالها -است

 یاگِلزه کیزمزن  نجای. حاال البت ه اگریشرارت است د ؛یاسالم یجمهور هیو خباثت عل تی طرحِ ضد  226

 یدر مقابزل خباثتهزا حزهیخودمان چنزد طزرح و ال یسالما یهم از مجلس خودمان بکنم: مجلس شورا

انتظزار  نهزای]طور[ هستند، از ا نیا یغرب یقدرتها نیاند  خب، پس اکرده بیتصو ایاند ارائه کرده کایآمر

 کننزد،یم هیغرب را توج یهایبد کنند،یغرب را بَزک م هایالبت ه در داخل متأس فانه بعض .شتدا شودینم

مثل فرانسه، مثزل -الص الح ظاهر یدولتها نیمتوج ه بشود که هم یافکار عموم گذارندینم کنند،یرتوش م

هسزت،  نشزانیب هزایو شرارت وجود دارد؛ مطبوعاتچ طنتیدر باطنشان چقدر ش -گرانیمثل د س،یانگل

مضمون گفت که  نیبه ا زاده،یمثل تق یطاغوت، آدم ی. در دورهزادهیهست؛ مثل تق نشانیب هایارسانه

بشزود. امزروز هزم  یغربز دیزبا رانیزدر ا یسبک زندگ یعنیبشود؛  یاز فَرقِ سر تا ناخن پا غرب دیبا رانیا

اسزت.  نیزام ا مضمون حرفشان ا ندیگوینم صراحت نیالبت ه به ا زنند؛یحرفها م نیاز ا دیجد یهازادهیتق

در داخل،  وستهیرا به طور پ یرا، لغات غرب یغرب یرا، روشها یغرب یرا، سبک زندگ یکه افکار غرب ییآنها

 نیهمز نهزایا کننزد،یپمپزاژ م کنند،یم قیما، در مدارس ما تزر یهاما، در افکار ما، در دانشگاه اتی در ادب

 یبرگردانزدن سزبک زنزدگ یعنزی 2030سزند - 2030پشت سر سزند  هک یی. آنهادندیجد یهازادهیتق

 یجوانها یاله قیامروز هستند؛ البت ه امروز به توف یهازادهیهمان تق ستند،یایم -یغرب یبه زندگ یاسالم

نکته را توج ه  نیا  .ندیبنش یحرفشان به کرس هازادهیتق نیما نخواهند گذاشت ا یمؤمن ما و مردم انقالب

وجزه بزه  چیبزه هز زنمیزکه مزن م ییحرفها نی. امیرا[ بگو نیمن ]ا کنندیمغالطه م هایچون بعض د،یکن

 نیمختلف، در طول ا یندارد. بنده در دولتها یارتباط مانع ست؛ین یغرب یبا کشورها یقطع رابطه یمعنا

جزور، بزا  کیز گانیاام؛ بزا همسزکرده قیتشومختلف  یرابطه با کشورها جادیدولتها را به ا شهیسالها هم

جور؛ االن هم  نیهم هم ییاروپا یجور، با کشورها کیمختلف  یجور، با حرکتها کی یاسالم یکشورها

 دی. شادیاعتماد نکن میگویاشکال دارد، اعتماد اشکال دارد؛ من م یرَومعتقدم. ارتباط اشکال ندارد، دنباله

اعتماد شد؛ در مذاکرات گونزاگون،  هایاست که به غرب نیاز ا یاز مشکالت ما ناش یالاقل بعض ای یاریبس

 یاعتمزاد شزد. ارتبزاط مزانع هزایگوناگون، به غرب یاسیس یهایریگمیگوناگون، در تصم یدر قراردادها

را  هبا لبخند آنها، با ترفند آنها، با سخن دروغ آنهزا، را د؛یمنتها طرفتان را بشناس د،یکن دایندارد، ارتباط پ

نزدارد. البت زه امزروز خوشزبختانه  یمزانع چیاسزت؛ ارتبزاط هز نیحرف من ا د؛ینرو یعوض د،یاشتباه نکن

را  نیحرکت کرد؛ ا ریمس کیدرست در  شودینم هایکه با غرب انددهیرس جهینت نیما به ا یدولت نیمسئول

 دایکه در مسئله پ یدیفهم جد نیابر اثر -شاءاهلل رفتارها و برخوردها ان ندهیدر آ دیاند؛ شااحساس کرده

را هزم عزرض بکزنم:  نیدر مورد غرب صحبت کردم ا یمقدار کیالبت ه حاال که   .کند دایتفاوت پ -شده

عبارت اسزت از تحج زر و  شیگرا کیمتضاد در مورد غرب هست که هر دو غلط است؛  شیدو گرا دینیبب

کردند،  شرفتیکردند، هم ت کردند، پ یدر دانش، حرکت خوب هایمثبتات غرب؛ غرب دنیو ند جایتعص ب ب

و  یکه من بارهزا در سزخنران ،یاخالق اتی از خصوص یجور، در بعض نیهم یدر فن اور کردند؛ یریگدنبال

. بارهزا مزن میریزبگ دیزبا ایزدن یخوب را از هر جا زیرد کرد. ما هر چ دیرا نبا نهایام؛ ارا گفته نهایا رهیغ

 م،یکنزیم یشزاگرداز ما بلد است، مزا  شتریکه ب یهر کس شیپ م؛یکن یشاگرد میندار یام، ما حرفگفته

تحج زر در مقابزل غزرب و  نیبنابرا م؛یشاگرد نمان شهیباشد که هم نیا دیبا مانیمنتها سع م؛یندار یحرف

را مزا  نیزهر چزه باشزد غلزط اسزت، نزه؛ ا د،یآیهر چه از غرب م مییدر مقابل غرب که بگو جایتعص ب ب

است. در دل حکومت  یخطر بزرگ یگزداست؛ غرب یزدگمقابلش غرب ی. نقطهمیو قبول ندار مییگوینم

زاده و احمزد کزه عزالممرحوم جزالل آل یعنی ،ینیدر مسائل د دارشهیروشنفکر ر کی ،یپهلو یزدهغرب

نبود، به امام هم اظهار ارادت و عالقزه  ارتباطیبا ما هم ب-است  ینیارتباطات د یو دارا یروحان کیپسر 
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در  یلغات غربو ها روشتزریق مداوم  -6-3-1

 مدارس و  ها، افکار، دانشگاهاتی ادب

 2030حمایت از سندهایی مانند  -6-3-2

بالمانع بودن ارتباط منطقـی و  -7

 هوشمندانه با غرب:

هززا درخصززوص مغالطززه بعضززی -7-1

 ارتباط با غرب

بزه  اعتمادی به غرب نزهبی لزوم -7-2

 آنهابا  قطع رابطه یمعنا

 به معنزایارتباط اشکال داشتن  -7-3

 اعتمادو  یرَودنباله

مقابززل و  طززرفلزززوم شززناخت  -7-4

ها ترفندو  هالبخندمراقبت درخصوص 

 ها آناندروغ و

بززه نتیجززه رسززیدن مسززئوالن  -7-5

درخصوص ممکزن نبزودن حرکزت در 

 هابا غربی ریمسیک 

ــرا -8 ــورد  شیدو گ ــاد در م متض

 اند:که هر دو غلط غرب

ب ب -8-1  دنیزو ند جزایتحج ر و تعصز 

 :غرب هایمثبت
و پیشززرفت  دانززشلزززوم اسززتفاده از  -8-1-1

 هاغربی

 ی:زدگغرب -8-2
خطای بزرگ بودن تکیه و اعتماد بزه  -8-2-1

  غرب

بــا  نــدهیآ و کشــوردربــاره مســائل  د( 

 محوریت جوانان:

 تجــاوببــودن  رســندکنندهخ -1

گـام  هیّـانیمختلف به ب یقشرها

 دوّم

 دیـآنچه در گام دوّم انقـالب با -2

 :فتدیاتّفاق ب

 یهزاتی ظرفو  هاتی مزشناخت  -2-1

 و استفاده جدی از آنها کشور و خود

 وفسززادها  ،هززاآفززتشززناخت  -2-2

و ایسززتادگی دشززمن  رخنززه یهززاراه

 در مقابل آنهاجدی 

جوانـان بـه عنـوان تاکید بـر  -3

 یرا مطزرح کزرد. امزروز مسزئله یزدگزغرب یمسزئله 42 الآن روز در سز -امام دیدر دوران تبع کردیم

ب شیگزرا نیآن را. خزب پزس بنزابرا میفراموش نکنز دیاست؛ با یمهم  یمسئله یزدگغرب و  زیآمتعصز 

]هر دو[ غلط است؛ نسبت به غرب همان طزور کزه گفزتم  ،ییزده از سوغرب شیگرا ،ییاز سو زیتحج رآم

 دیزکرد؛ از علم آنها و از مثبتات آنها با دیبه آنها نبا یهی[ تکیداشت، ]ول دیکرد؛ ارتباط با شودیاعتماد نم

حزاال  .]هزم[ مطلزب دو م نیحرف ما ]است[. ا نیکرد؛ ا دینبا نانی[ مطلقاً به آنها اطمیاستفاده کرد و]ل

چزه  م؛یکنزی[. حاال ]که[ به غرب اعتماد نممیشویاقتصاد ]م یمناسبت وارد مسئله نیبه ا مطلب سو م که

 یاسزت: بزرا نیزاست. عرض بنده ا یمهم  یاقتصاد کشور مسئله یاقتصاد کشور  مسئله یبرا میکار کن

بزا  ،یلزباشزد. بزا تنب لمانزهکه هم مجاهدانه باشد، هزم عا میدار اجیاحت یاقتصاد کشور، به کار ییشکوفا

 یتهای ریمزد رد،یزانجام بگ دیبا یاقتصاد کشور حل نخواهد شد. کار جهاد یمسئله ،یزگیانگکم ،یحالیب

 ی. کار جهزادیکنند؛ کار جهاد یریگمیکشور احاطه داشته باشند، تصم یبر مسائل اقتصاد دیبا یجهاد

 فهمدی[ انسان میعنیهم اخالص هست؛ ] ست،ه یریناپذیکه هم در آن تالش هست، خستگ یکار یعنی

خزدا کزار  یبرا کند،یمردم کار م یدارد برا کند،یخودش کار نم یسهیپُر کردن ک یخودش، برا یکه برا

را  حیصح یهاعالمانه راه قیدق یوهیبا ش ،یعلم نیو با مواز نندیبنش یعنیو هم عالمانه؛  ن،یهم ا کند؛یم

کار کننزد؛  نندیبنش نهایداشته باشند؛ ا یباشند، هم امکانات گوناگون آمدکارکنند؛ هم باسواد باشند،  دایپ

 خوانم،یها را مکارشناس یام ا حرفها ستمیبنده اقتصاددان ن .خواهد کرد دایپ ییاقتصاد کشور قطعاً شکوفا

ما معتقدند کزه  یها. کارشناسنمیبیآنها را کامالً بادق ت م ینظرها خواهم،ینظر م نهایاز ا کنم،یمطالعه م

. میاست. ما کمبود ندار یآماده و مستعد و کامل اریبس یتهای اقتصاد، ظرف ییشکوفا یکشور برا یتهای ظرف

ما  ییایجغراف تی خوب است، ظرف اریما بس یعیطب یتهای خوب است، ظرف اریما بس یانسان یرویت نی ظرف

 تهزای ظرف نیزکزردم کزه ا حیرا تشر تهای ظرف نیاز ا یگام دو م مقدار یهی انیخوب است که من در ب اریبس

 کننزدیکه مرت ب گله م یاینگینقد نیهست، پول هم وجود دارد در کشور. ا تهای ظرف نیوجود دارد؛ بنابرا

 ردیزاگر مورد توج ه قزرار نگ ینگیو درست هم هست و البت ه نقد-شده  ادیز ینگیکه نقد کنندیو شِکوه م

 ،یگذارهیبشزود بزه سزرما لیتبد ینگینقد نیو هم ردیانجام بگ یخوب تی ریمد کیاگر  -ضربه خواهد زد

البت زه  .کامالً در کشزور وجزود دارد تی ظرف نیبنابراکشور را شکوفا خواهد کرد، اقتصاد را باال خواهد برد. 

انجزام  یحرکتز چیکزه هز کننزدیم الیزخ یبعضز نکهیاند. اخوب عمل کرده یدولت یهااز دستگاه یبرخ

 یاند؛ در بخشزهااند، خوب عمل کردهعمل کرده یدولت یهااز دستگاه یبعض ست؛یجور ن نینگرفته، نه، ا

 یکارهزا ناطق،از م یبه برخ یدگیرس یخاک، بخشها یآب، بخشها یبخشها ،یبخش کشاورز-مختلف 

 یوجود دارد. گاه یاز بخشها هم نه، رخوت و کوتاه یانجام گرفته. البت ه در بعض یخوب یکارها -ییربنایز

از  یکزی 94 ایز 93به نظرم در سزال  یانامه کی. در ردیگیانجام م ریاز موارد کار با تعل ل و تأخ یدر بعض

بانک، اصزالح مزوارد  یکشور، مسئله یامور بانک حاصال یبه بنده نوشته بود که ما برا رتبهیعال نیمسئول

که تا چنزد  میکنیم میتنظ میدار یاحهیال -است یما مشکالت بانک یمشکالت اقتصاد از یکیکه - یبانک

 گزذرد،یبه مجلس خواهد رفت. به من گزارش دادند که االن چهار سال از آن وقزت م حهیال نیا گریماه د

انزد که خوب کزار کرده ییتعل ل است. آن بخشها نهایاست، ا ریتأخ نهایبه مجلس نرفته! ا حهیال نیهنوز ا

ام؛ تذک ر داده بشود، بنده هم تزذک ر داده یستیاند باداشته ریکه تأخ ییبشوند، ]به[ آن بخشها قیتشو دیبا

کزه بارهزا بزه طزور  میگزویمزردم م عیو در مقابل آحاد وس یبنده در مجمع عموم یحرفها را آن وقت نیا

 لیتبزد یو مطالبات عموم یاز افکار عموم ییبه بخشها دیبا نهای. امیابه خود حضرات تذک ر داده یخصوص

باشزد. سزال  دیزسزال رونزق تول دیزامسال، با. «دیرونق تول» میکمک بشود. ما گفت دیبا دیبه تول .  بشود

 یانجام گرفت؛ مردم اجابت کردند، بعض یحرکت خوب م،یرا مطرح کرد یرانیا یاز کاال تیگذشته که حما
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روشن کننده موتـور پیشـرفت 

 کشور

لزوم آمادگی جوانان درخصوص  -4

دشـوارِ  یهـاتیّمسئولپذیرش 

 کوچک و بزرگ 

 نـهیهزجوانان پرداخت کننده  -5

 در مقابل دشمن  یستادگیا

جوانان تامین کننده استقالل و  -6

 ندهیآ یهانسلعزت کشور برای 

 استفاده مسـئوالن از توانـایی -7

 مشکالت کشورجوانان، عالج 

هشدار دربـاره برنامـه غـرب  -8

ــین  ــعیف و از ب ــوص تض درخص

 بردن اراده ملت ایران:

 یبززرای اردیززلیمهزینززه هززای  -8-1

و  یاسززیدر اعتقززادات سایجززاد رخنززه 

 جوانان  ینید

 ارادهتالش برای ایجاد رخنه در  -8-2

 ملت امیقو  حرکت

 جززادبززا ای مقابلززهتززالش بززرای  -8-3

 ی:تمد ن اسالم و جامعه
 یدارنیزو د نیدالقای سازگار نبودن  -8-3-1

 :شرفتیبا علم و پ
در صفوف مقدم بـودن ایـران  در -8-3-1-1

و  یسـتیز یفنّـاور ،یموشـک ،یانانو، هسته

  شرفتهیفنون پدیگر 

 توصیه به جوانان: -9

 علم دانیم تالش مضاعف در -9-1

فکزر و  دانیزم تالش مضاعف در -9-2

 معرفت

 دانیزززم تزززالش مضزززاعف در -9-3

 استیس

 کار  دانیم تالش مضاعف در -9-4

مؤمنانه  یهاحرکتدنبال کردن  -9-5

 و مجاهدانه

و  یبززه مسززائل فرعززنپززرداختن  -9-6

  هاهیحاش

بزززززه مسزززززائل نپزززززرداختن  -9-7

 افکن اختالف

 یاریبس-ها که خود مردم در مراجعاتشان به فروشگاه میواقعاً اجابت کردند. ما اط الع دار دکنندگانیاز تول

 یعنزیرا آوردند، قبول نکردنزد؛  اشیکردند؛ مشابه خارج یرانیا یو کاال یرانیجنس ا یمطالبه -از مردم

 م،یبگزو تزوانمیمزن نم را نیبه طور کامل به آن عمل شد، نه، ا مییبگو میکرد. ام ا اگر بخواه شرفتیکار پ

است؛  یهمچنان به قو ت خودش باق یرانیا یاز کاال تیاآن شعارِ حم نیاست. بنابرا نیگزارشها بر خالف ا

تحزو ل  یمختلفز یشد، آن وقت در بخشزها دیاست. اگر تول دیرونق تول ،یو اساس یاصل یمسئله نیام ا ا

در  گزذاردیم ریدر اشتغال، هم تزأث گذاردیم ریوجود داشته باشد، هم تأث دیخواهد شد؛ اگر رونق تول جادیا

در باال رفتن ارزش پزول  گذاردیم ریدر وضع توازن بودجه، هم تأث گذاردیم ریتأث یت کم کردن تور م، هم ح

کزه مط لزع از مسزائل  ینظران و کسزانمزا اسزت. صزاحب یهمه مشکالت مهم  اقتصاد نهایا د،ینی. ببیمل 

 نیچن کیبکند، مسل ماً  دایدر کشور رونق پ دیکه اگر تول کنندیم دییتأ کنند،یم قیهستند، تصد یداقتصا

دولت، هزم در  یهم در برنامه رد؛یو در برنامه قرار بگ ردیانجام بگ دیبا نیخواهد داشت. ا یجیو نتا دیفوا

را  یرا دارنزد. مزا کسزان دیزتول یِورود در واد ییکزه توانزا یآحاد مردمز یمجلس، هم در برنامه یبرنامه

پزول را بگذارنزد در  نیزا توانسزتندیم د،را که پول داشتند، امکانات داشتن یافراد میشناختیو م میداشت

کزار را نکردنزد، ]بلکزه[ پزول را بردنزد در  نیزاستفاده کننزد، ]ام زا[ ا دردسریبانک و از منافعش سالها ب

جزور  نیزکه ا یکسان نیخدا اجر دارند؛ ا شیپ نهایبرود. ا شیکشور پ میخواهیو گفتند م دیتول یمسئله

کمزک  گذارهیکمک بشزود، بزه سزرما دکنندهیبه تول یستی. بارندمتعال اجر دا یخدا شیپ کنند،یعمل م

 ینزیآفرکشزور ثروت یکزه بزرا یبه کس -سالم یفع ال اقتصاد-کمک بشود  دیبا یبشود، به فع ال اقتصاد

الزم، با روشها و  نیحتماً تالش بشود؛ با قوان یستیکسب و کار با یکمک بشود، در بهبود فضا دیبا کندیم

سوءاسزتفاده  هایها غفلزت نشزود. بعضزاست کزه از سوءاسزتفاده نیهم ا گریشرط د کی .الزم یهاهی رو

 نیا ،یرانیابتکار ا نیهم ]دارد[؛ ا یوجود دارد؛ انواع و اقسام یچسوءاستفاده کنند؛یکردند؛ سوءاستفاده م

 نیمزاوقزات ه یهم گاه طنتیدر ش خورد،یخوب به درد م یجور که در کارها نیهم یرانیذهن مبتکر ا

و در گزارشزها  نزدیبیسوءاستفاده انسان م یرا برا یبیو غر بیعج یروشها کی د؛یآیابتکارها به وجود م

 یهادسزتگاه ه؛ی قضزائ یهم قزو ه ه،ی رمج یمراقبت کنند؛ هم قو ه ستیبا نی. خب، مسئولکندیمشاهده م

گفتند که مزا  یاظهار عموم در شانیمحترم گفتم. ا جمهورسیرا به رئ نیمراقبت کنند؛ من ا ستیناظر با

کارخانزه را از  دیزآی]چون[ طرف م د؛یمن گفتم مراقب باش م؛یفالن جا را بفروش یهاکارخانه میخواهیم

را  آالتنیماشز خزرد،یرا ادامه بدهد؛ کارخانه را م دیکار را ادامه بدهد و تول نکهینه به قصد ا خرد؛یشما م

بود،  دیبا یافراد نیچن کی. مراقب کندیم رونیرا هم ب کارگرها کند،یرا هم برج درست م نیزم فروشد،یم

 یتوسزعه یبزا اسزتفاده از اجزازه کنزدیم جادیبانک ا دیآیبود. طرف م دیها باکنسوءاستفاده نیمراقب ا

طور پشت سر هزم  نیهم دهندیاست که اجازه م نیکه در کشور شد ا یغلط یاز کارها یکیکه -ها بانک

مردم را  یپولها کنند،یدرست م یصور یبعد شرکتها کنند،یمردم را جمع م یپولها -دیایبانک به وجود ب

 نیاز ا کنند،یدشان را پُر مخو بیج دهند،یخودشان م یبه شرکتها یبانک التیبه عنوان قرض، وام و تسه

گرفته بشزود و  نهایا یکرد. اگر جلو دیغفلت نبا نهایمراقبت کرد، از ا یستیرا با نهایا کنند،یکارها دارند م

که آن وقت مشزکل  ندیگویبکند، کارشناسان م دایرونق پ دیسالم کمک بشود و تول نیدر مقابل به کارآفر

معضزل نظزام  شزود،یحزل م فیمشکل فقر در طبقات ضزع شود،یمشکل تور م حل م شود،یحل م یکاریب

دولزت بزا رونزق  یودجهب یکسر یمسئله یحت  شود،یحل م یارزش پول مل  یمسئله شود،یحل م یبانک

 دیزتول  .اسزت یمهم ز یمسئله، مسئله نیحل کند. بنابرا قیطر نیاز ا تواندیرا م نهایا شود؛یحل م دیتول

 عیصزنا ،یدامزدار ،یکشزاورز دیزتول ،یصزنعت دیتول م؛ییگویرا نم یصنعت دیفقط تول م،ییگویهم که ما م

چنزد -دام  تیزترب یحت ز ،یخانگ عیصنا یحت  ،یدست عیصنا یکوچک، حت  عیمتوس ط، صنا عیبزرگ، صنا
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 مرزها با دشمن پررنگ کردن  -9-8

 ابز هزایبا خودمرز ایجاد نکردن  -9-9

 قهیاندک اختالف سل

در جوامزع.  یمزومبمراتب کمک خواهد کرد به گسزترش رفزاه ع نیکه خود ا -ییروستا یهادام در خانه

از  .توج ه بشود دیاست، با ادیز یلیخ انیبندانش عیکنند؛ البت ه سهم صنا یزیربرنامه نندیبنش دیرا با نهایا

که مزا مطزرح  یمهم  اقتصاد مقاومت یمهم و بندها یاز بخشها یکیبشود.  یریجلوگ دیبا هی رویواردات ب

و شزعار  زننزدیدَم م یمرت باً از اقتصاد مقزاومت -نیمسئول ریو غ نیدوستان؛ مسئول- گرانیو دائم د میکرد

کنتزرل واردات  ،یداخل دیاست؛ و شرط رونق تول یداخل دیتول یمسئله نیهم دهند،یم حیو توض دهندیم

[، میکنزیکارهزا را ]م نیا یاقتصاد مقاومت یبرا میکه ما دار شودیاست. حاال به من گزارش داده م هی رویب

گزارشها مطابق بزا واقزع اسزت،  نیخوب، مطمئن اً ا اریبس م؛یدهیانجام م میو دار میادهیها را چبرنامه نیا

بازار  ندیبیانسان م د،یآیاست که واردات م نیا لشینکرده، دل دایپ یعملکار را کرده اند؛ ام ا تحق ق  یعنی

از خزارج وارد  شود،یم دیکه در داخل تول یزی. چکشانندیرا به شکست م یداخل دیپُر از واردات است؛ تول

[ نهایو ]ا رندیبگ دیرا با نهایا یجلو نیشکست بخورد. مسئول یداخل دیکه تول شودیموجب م نیا کنند؛یم

 کیزمزن در   .کلمه انجزام خواهزد گرفزت یواقع یبه معنا یاست. آن وقت اقتصاد مقاومت یمهم  مسائل

 یر راتو اگر مق دیبه تول دنیمتمرکز بشوند امسال در رونق بخش یدولت یهاکه دستگاه کنمیجمله عرض م

و  هی قضزائ یهبزه حضزور قزو  ییالزم دارد، از مجلس بخواهنزد کزه مجلزس اقزدام کنزد، اگزر در بخشزها

دور هزم  انیزآقا م،یکه ما گفتز ییاجلسه نیدر هم-هست، از آنها بخواهند  ازین گرید ینظارت یهادستگاه

در  دیزبا دیزکننزد؛ بزاالخره تول یبخواهند و اقدام کنند و همکار -قوا نی[ مسئولی]جلسه شوند؛یجمع م

خطزاب بزه  یعنزیامروز من خطاب به جوانزان،  یِانیمطلب پا  .هم مطلب سو م نیکند؛ ا دایداخل رونق پ

مختلزف از نخبگزان و  ی( قشرها5عرض بکنم که تجاوب) دیعموم مل ت است بخصوص جوانان. من او الً با

گام دو م،  یهی انیسال، ب نیچهلم یهی انیب نیبه ا گرانیو طل اب و د ونی و روحان انیآحاد جوانان و دانشجو

در کزل   یوجود دارد و آمادگ نییبه تب ازیاست که ن نیا یدهندهنشان نیبود. ا رسندکنندهبجا و خ اریبس

بکنند. عرض  دیکشور با نیحد اکثر استفاده را مسئول یآمادگ نیجوانها هست؛ از ا نیکشور بخصوص در ب

عزالج  د؛دشزوارِ کوچزک و بززرگ بدهنز یتهای بزار مسزئول ریزشان را زشانه دیاست که جوانها با نیمن ا

 میحرکزت کشزور را بزر دوش جوانهزا قزرار بزده یستیاست. ما در گام دو م انقالب با نیمشکالت کشور ا

را  شزرفتیام زا حرکزت را و موتزور پ کزردیرا امام م تیانقالب هم هدا یهمچنان که در گام او ل در دوره

اسزت کزه  نیزشزما ا ی. امروز تالش شما و سعآوردندیحرکت را آنها به وجود م کردند،یجوانان روشن م

[ ینزهی]هز د؛یزدهیم دیکار را شما امروز دار نیا ینهیهز د؛یکن نیاستقالل کشور را و عز ت کشور را تأم

و بزه  یو به عز ت مل  -در جهات مختلف-به استقالل کامل  دنیرس ینهیو جوانان ما، هز رانیامروز مل ت ا

روز  کیزشما استفاده خواهند کرد؛ همچنزان کزه  آورددست نیبعد، از ا یاست؛ نسلها یاسالم یجامعه

با دستگاه طاغوت را قبول کردند و دادند، زندانش را رفتند، کتکش را خوردند و  یمبارزه ینهیجوانها، هز

 ینهیها هزخانواده یلیدر دوران جنگ تحم ایشد؛  رانینظام طاغوت و د،یرس یروزیبه پانقالب بحمداهلل 

 یستادگیا ینهیهز دیامروز هم شما با د؛یکنیم یزندگ دیدار تی دادند و امروز شما در امن ادفاع از کشور ر

 یبزه طزور جزد   .کننزدما اسزتفاده شآورد شاءاهلل از دستان ندهیآ یتا نسلها دیدر مقابل دشمن را بده

از آنهزا، و  یو اسزتفاده تهزای تهزا و مزی اسزت: شزناختن ظرف نیز. امروز گام دو م انقالب امیکن یستادگیا

کزه  دیتوج ه کن نیحل  آنها. به ا یسپر کردن برا نهیها و کمبودها و مشکلها و سشناختن فسادها و رخنه

را اراده کند، حتماً به دسزت خواهزد  یزیچ کی رانیا که اگر مل ت انددهیرس جهینت نیبه ا کایغرب و آمر

[ اراده رانیزمبارزه کزرد؛ اگزر ]مل زت ا شودینم رانیمل ت ا یمل  یکه با اراده انددهیرس جهینت نیآورد؛ به ا

کزه  انددهیرسز جزهینت نیزبزه ا کننزد ینخواهد کرد. چه کار م یادهیفا یاندازو سنگ یتراشکردند، مانع

 ایزدنهسزتند. امزروز در  نیزبشود؛ در فکر ا فیاش ضعاراده نکند، اراده رانیکنند که مل ت ا یکار یستیبا
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کننزد تزا  جادیجوانان ما رخنه ا ینیو د یاسیدر اعتقادات س نکهیا یبرا شودیپول دارد خرج م اردهایلیم

 میشزما تصزم خواهندیببرند، م نیاراده را از ب خواهندیبرود؛ م نیاز ب نهایدر ا امیق یحرکت، اراده یاراده

 جزادیا یمقابلزه، بزرا یبزرا شزرفت،یپ یرابز رانیزمل زت ا یاست که نگذارند اراده نی. تالش آنها ادیرینگ

تحق زق  دیاراده شکل گرفت، بدون ترد نیکه اگر ا دانندیم رد؛یشکل بگ یو تمد ن اسالم یاسالم یجامعه

 یطاغوت به جامعه میاند؛ در دوران رژکار را انجام داده نیا هم شیخواهد کرد. البت ه قبلها و سالها پ دایپ

را کنزار  نیزد دیزبا دیبرسز شزرفتیبه تمزد ن و پ دیخواهیکه اگر م کردندیم میجور تفه نیجوان کشور ا

 نزدیای. امزروز بسزازدینم نهایو مانند ا شرفتیبا علم و پ ینید مانیو ا یدارنیو د نید گفتندیم د؛یبگذار

بزرگ ما که در رقابت با  عیصنا نیترشرفتهیما، پ عیصنا نیکه بهتر نندیکورشان را باز کنند، بب یچشمها

و  خوانلیزکم یدعزا یجوانهزا یلهیبزه وسز م،یزدر صزدر فهرسزت قزرار دار ایزدن کی درجه یکشورها

. مزا نی متد یندبه، جوانها یاهل دعا یاهل اعتکاف، جوانها یجوانها کند؛یم شرفتیخوان دارد پنمازشب

 یهی و در بق یستیز یدر فن اور ،یدر موشک ،یادر نانو، در هسته ا،یامروز دن یشرفتهیپ عیصنا یدر بحثها

کزه  یکسان یعمده م؛یدر صفوف مقد م قرار دار م،یباال قرار دار یامروز ما در رقمها ا،یدن یشرفتهیفنون پ

 هستند.  م،یآشنا هست نهایاز ا یلیبا خ کیزدکه ما از ن نی متد یجوانها کنند،یکارها را م نیا

 یهاگرفتن داشته یاو الً شناختن و جد  فتد،یات فاق ب دیاست که آنچه در گام دو م انقالب با نیرض من اع 

 یتهزای خزود، ظرف یتهزای مز م؛یریبگ یو آنها را جد  میبشناس یستیخودمان را با یهاخود ]است[؛ داشته

را بزه کزار  نهزایرا، ا نهزایا میریزبگ یجزد  م،یبشناس دیرا با نهایکشور، ا یتهای کشور، ظرف یتهای خود، مز

فسزادها را  م،یآفتهزا را بشناسز اً،یزدارد؛ ثان یعیوسز تی ظرف یلیکشور خ م؛یاستفاده کن نهایو از ا میریبگ

. امزروز گزام میکنز یستادگیا یو در مقابل آنها به طور جد  میدشمن را بشناس یرخنه یهاراه م،یبشناس

ها و از آنهزا، و شزناختن فسزادها و رخنزه یو اسزتفاده تهای تها و مزی است: شناختن ظرف نیدو م انقالب ا

 جزهینت نیزبه ا کایکه غرب و آمر دیتوج ه کن نیحل  آنها. به ا یسپر کردن برا نهیکمبودها و مشکلها و س

 انددهیرسز جهینت نیرا اراده کند، حتماً به دست خواهد آورد؛ به ا یزیچ کی رانیکه اگر مل ت ا انددهیرس

 یاندازو سنگ یتراش[ اراده کردند، مانعرانیمبارزه کرد؛ اگر ]مل ت ا شودینم رانیمل ت ا یمل  یکه با اراده

اراده  انریکنند که مل ت ا یکار یستیکه با انددهیرس جهینت نیبه ا کنند ینخواهد کرد. چه کار م یادهیفا

 یبزرا شزودیپزول دارد خزرج م اردهزایلیم ایدنهستند. امروز در  نیبشود؛ در فکر ا فیاش ضعنکند، اراده

از  نهزایدر ا امیزق یحرکت، اراده یکنند تا اراده جادیجوانان ما رخنه ا ینیو د یاسیدر اعتقادات س نکهیا

است که نگذارند  نی. تالش آنها ادیرینگ میشما تصم خواهندیببرند، م نیاراده را از ب خواهندیبرود؛ م نیب

 رد؛یزشکل بگ یو تمد ن اسالم یاسالم یجامعه جادیا یمقابله، برا یبرا شرفت،یپ یراب رانیمل ت ا یاراده

هزم  شیخواهد کرد. البت ه قبلها و سالها پز دایتحق ق پ دیاراده شکل گرفت، بدون ترد نیکه اگر ا دانندیم

که اگزر  کردندیم میجور تفه نیجوان کشور ا یطاغوت به جامعه میاند؛ در دوران رژم دادهکار را انجا نیا

با  ینید مانیو ا یدارنیو د نید گفتندیم د؛یرا کنار بگذار نید دیبا دیبرس شرفتیبه تمد ن و پ دیخواهیم

 نیکزه بهتزر ننزدیکورشان را بزاز کننزد، بب یچشمها ندیای. امروز بسازدینم نهایو مانند ا شرفتیعلم و پ

در صدر فهرسزت قزرار  ایدن کی درجه یبزرگ ما که در رقابت با کشورها عیصنا نیترشرفتهیما، پ عیصنا

اهزل  یجوانهزا کنزد؛یم شزرفتیخوان دارد پو نمازشزب خوانلیزکم یدعزا یجوانها یلهیبه وس م،یدار

در نزانو،  ا،یزامروز دن یشرفتهیپ عیصنا ی. ما در بحثهانی متد یندبه، جوانها یاهل دعا یاعتکاف، جوانها

بزاال  یامروز مزا در رقمهزا ا،یدن یشرفتهیفنون پ یهی و در بق یستیز یدر فن اور ،یدر موشک ،یادر هسته

که ما از  نی متد یجوانها کنند،یکارها را م نیکه ا یکسان یعمده م؛یدر صفوف مقد م قرار دار م،یقرار دار
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 ا ـمحورهها و شاخصترین همـم

 

 داتـــنــمست

 

 دانیزفکزر و معرفزت، در م دانیعلم، در م دانیهستند. جوانها در م م،یآشنا هست نهایاز ا یلیبا خ کیزدن

نپردازنزد؛ بزه  هاهیو حاش یتالش خود را مضاعف کنند؛ جوانها به مسائل فرع دیکار با دانیدر م است،یس

مؤمنانه و مجاهدانه را، جوانها دنبال  یافکن نپردازند؛ وحدت را، حرکت متمرکز را، حرکتهامسائل اختالف

 یروهزایبزا ن ،یام زا بزا خزود ؛با دشمن را پُررنگ کننزد یکه گفته شد، مرزها ییبخشها نیکنند؛ در هم

دارند بر سِر  ادینکنند. همان طور که امام فرمودند، هر چه فر جادیمرز ا یاقهیبه اندک اختالف سل ،یداخل

 یبه جوانها توانندیهم هر چه م گرانیو د هی قضائ یدولت و مجلس و قو هبکشند.  کایدشمنان و بر سرِ آمر

 یبه فضل اله -میاهمچنان که بارها گفته-. و من به شما عرض بکنم شرفتیپ نیا یکشور کمک کنند برا

 «.1شاءاهللو ان یاله قیبهتر از امروزِ ما خواهد بود؛ به توف اریبس اریکشور بس نیا یفردا
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