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5 	 2.	ساعت	تحويل،	حدفاصلي	است	بين	پايان	سال	گذشته	و	آغاز	سال	نو	؛	البته	نگاه	عمده	ما	بايد	به	سال	نو	باشد	
6 	 ب(	بررسي	جنبه	هاي		مواجهه	ملت	ايران	و	نظام	اسالمي	با	استکبار	جهاني	در	دو	عرصه	اقتصادي	و	سياسي	در	سال		
6 1.	سالي	متنوع	و	داراي	رنگ	ها	و	نقش	هاي	گوناگون	بود؛	شيريني	داشت،	تلخي	هم	داشت؛	پيروزي	داشت،	عقب	ماندگي	هم	داشت	
6 	 	 	 2.سختگيري	دشمنان	بر	ملت	ايران		و	نظام		بود	که	عمدتاً		در	عرصه	اقتصاد	و	سياست		صورت	گرفت	
7 ج(	بسترهاي	حضور	و	حماسه	آفريني	ملت	در	دو	عرصه	اقتصادي	و	سياسي		در	سال	92	و	نام	گذاري	اين	سال	بر	اساس	اين	نگرش	
7 	 	 1.	سال	پيشرفت،	تحرک	و	ورزيدگي	ملت	خواهد	بود؛	يعني	آمادگي	ملت	بيشتر،	حضور	او	مؤثرتر	خواهد	شد	
7 	 	 	 2.	آنچه	ما	سال	92	در	پيِش	رو	داريم،	باز	هم	عمدتاً	در	دو	عرصه	مهم	اقتصاد	و	سياست	است	
8 	 	 3.	در	زمينه	اقتصاد	و	سياست،	حضور	مردم	حضور	جهادي	باشد؛	بايد	پراميد	و	پرنشاط	وارد	ميدان	ها	شد	
8 	 	 	 4.	با	اين	نگاه،	سال	92	را	به	عنوان	»سال	حماسه	سياسي	و	حماسه	اقتصادي«	نام	گذاري	مي	کنيم	
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11 	 	 	 	 3.	بعضي	از	مردم	فقط	ضعف	ها	را	مي	بينند،	اين	نگاه	ناقصي	است؛	بنده	نگاه	متفاوتي	دارم	
21 ب(	مصاديق	دشمنان	ملت	ايران	و	برنامه	ها	و	سياست	هاي	آنها	در	سال	91	براي	مقابله	با	ايران	اسالمي	در	عرصه	هاي	مختلف		
12 	 1.	دو	کار	عمده	در	برنامه	دشمناني	که	مايل	نيستند	پيشرفت	و	ترقي	و	رشد	همه	جانبه	ملت	ايران	را	ببينند،	وجود	دارد:	
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20 	 	 1.	در	برنامه	ريزي	ها	هميشه	بايد	جلوتر	از	دشمن	حرکت	کنيم؛	بايد	هوشمندانه	نقشه	دشمن	را	حدس	زد	

22										 2.	به	پيشنهاد	آمريکا	براي	مذاکره	دوبه	دو	خوشبين	نيستم،	اما	مخالفتي	ندارم؛	البته	بايد	چند	مطلب	را	روشن	کنم:	
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بسماهللالرّحمنالرّحيم

مقدمه
يا مقّلب القلوب و األبصار، يا مدبّر الّليل و النّهار، يا محّول 

الحول و األحوال، حّول حالَنا إلي أحسن الحال.
الّلهّم صّل علي حبيبتک سيدة نساء العالمين، فاطمة بنت 
أبيها و  الّلهّم صّل عليها و علي  محّمد صّلي اهلل عليه وءاله. 
بعلها و بني ها. الّلهّم کن لوليک الحّجة بن الحسن صلواتک 
عليه و علي ءابائه في هذه الّساعة و في کّل ساعة وليًا و 
حافظًا و قائداً و ناصراً و دلياًل و عينًا حتّي تسکنه أرضک 
طوعًا و تمتّعه فيها طويالً. الّلهّم أعِطِه في نفِسِه و ذرّيتِه و 
أهِل  و جميِع  عدوّهِ  و  عاّمتِِه  و  خاّصتِِه  و  رعيتِِه  و  شيعتِِه 

الّدنيا ما تقّر بِه عينه و تسّر به نفسه.

ايام	 الف(	تبريک	نوروز	سال	92،	ضرورت	تکريم	
فاطميه	و		توجه	به	مفيد	بودن	بررسي	اتفاقات	سال	

گذشته	و	درس	آموزي	از	آنها

1.آغاز	سال	جديد	را	تبريک	عرض	مي	کنم؛	هم	ميهنان	عزيز	توجه	داشته	باشند	تکريم	ايام	فاطميه	که	در	اواسط	روزهاي	عيد	
است،	بر	همه	ما	الزم	است

تبريکعرضميکنمبههمههمميهنانعزيزماندرسراسرکشوروبههمهايرانياندرهرنقطهايازجهانکههستند،وبههمه
ملتهاييکهنوروزراگراميميدارند؛مخصوصًابهايثارگرانعزيزمان،خانوادههايشهدا،جانبازانوخانوادههايشان،وهمهکسانيکه
درراهخدمتبهنظاماسالميوبهکشورعزيزمانمشغولفعاليتاند.اميدواريمخداوندمتعالاينروزراواينآغازسالرابرايملتما،
برايهمهمسلمانانعالَم،مايهشاديوبهروزيونشاطقراردهدومارابهانجاموظائفمانموفقومؤيدبدارد.بههمميهنانعزيزمان

عرضميکنمتوجهداشتهباشندکهايامفاطميهدراواسطروزهايعيداستوتکريمواحتراماينايامبرايهمهماالزماست.

2.	ساعت	تحويل،	حدفاصلي	است	بين	پايان	سال	گذشته	و	آغاز	سال	نو	؛	البته	نگاه	عمده	ما	بايد	به	سال	نو	باشد،	اما	نگاه	
ِبه	پشت	سر	هم	براي	ما	مفيد	است

ساعتتحويلوهنگامتحويل،درحقيقتحدفاصلياستبينيکپايانويکآغاز؛پايانسالگذشتهوآغازسالنو.البتهنگاهعمده

مقدمه
وقوعانقالباسالمیدرمقطعیازتاريخبهوقوعپيوستهاستکهجبههنظامکفرتاريخیباشرحصدریبلوغيافته،تمدنی

مادیرادرجهانمستولیکردهاستوداعيهجهانیکردناينتمدنرادارد.
امادرمقابل،تحققانقالباسالمیمبتنیبراسالمناب،جبههتاريخیايمانرادرافقجديدیازمبارزهواردنمود.

آرمانانقالباسالمیتحققتمدناسالمیدرعرصهجهانیاستکهدراينمياننقشرهبرانبیبديلانقالباسالمیبهعنوان
معمارانتمدناسالمیازجايگاهويژهایبرخوردارمیباشد.

بامطالعهتاريختکاملجامعهشيعی،بهخوبیروشنمیگرددکهشاخصاساسیبلوغجامعهشيعی،واليتپذيریازامامانمعصوم)عليهم
السالم(ونوابامامدرزمانغيبتمیباشد.ازاينرو،سنگينترينتکليفوامتحانجامعهشيعی،قبولواليتوحرکتبرمداراراده

وخواستولیخداست.
امامراحلاختریتابناکازسلسلهفقيهانومجتهدانیبودکهبارهبریداهيانهخود،جامعهشيعیرادرافقجديدیازتکليفسنگين

واليتپذيریواردکردوآنچيزینيستجزتولیبهاينولیخدادرافقاجتماعیوتمدنی.
البتهانقالباسالمیگامهایآغازينخودراتارسيدنبهتمدناسالمیبرداشتهاست،وخلفصالحامامراحل،حضرتآيتاهللخامنهای
رهبرمعظمانقالباسالمی)مدظلهالعالی(،بهخوبیمسيرتحققتمدناسالمیراترسيمنموده،باواليتومديريتالهیخودوتبيين

وظايفتمامآحادجامعهدرهرمنصبومقامیدرفرمايشاتشانجامعهاسالمیراگامبهگامبهآرمانشهرخودنزديکمیکند.
برايناساس،آنچهبرتمامیمسولينوآحادمختلفجامعهفرضاست،توجهتاموتمامبهفرمايشاتومطالباترهبریانقالباسالمی

است؛فرمايشاتیکهعينتکليفشرعیاستومسيربندگیالهیرادرحوزهحياتاجتماعیبهخوبیترسيممیکند.
ازاينرو،معاونتپژوهشمؤسسه فرهنگی والء منتظر)عجل اهلل فرجه( بر آن شد که از ابتدای سال 1391 فرمایشات آن رهبر معظم 
را گرد آوری و تنظیم جدید کرده و همراه با تحلیل و جمع بندی مختصر و استخراج مطالبات ضمنی و صريحايشان،باعنوان»ره
نامه«وبهصورتدورهایدراختيارجامعهواليتمدار،بهويژهمخاطبانآنفرمايشاتوباالخصتصميمگيرانوتصميمسازاننظام

اسالمیقراردهند.
باشدکهبتوانيمازمنوياتآنرهبرفرزانهدرجهترشدوتعالیاسالمیبهرهبرده،سهمیهرچنداندکدرترويجآنداشتهباشيم.

درپايانازتمامیعزيزانیکهمارادرتهيه،تدوينوانتشاراينجزوهياریکردهاندبهويژهجنابآقایجعفرزادهتهيهکننده،همچنيناز
مديرعاملمحترممؤسسهجنابحجتاالسالموالمسلمينآقایعزّتزمانیوهمکارانمحترممعاونتفرهنگیوانتشاراتمؤسسه،

تشکروقدردانیمیشود.
ازخوانندگانمحترماستدعاوانتظارداريمکهديدگاههایتکميلیواصالحیخويشرابهمنظورهرچهبهترشدنجزواتبعدی،دراختيار

     ماقراردهند؛کهباآغوشبازپذيرائيم.
      والسالم 
      معاونتپژوهشی 
      مؤسسهوالءمنتظر)عجلاهللفرجه( 

پيام نوروزي به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۲
۱۳۹۱/۱۲/۳0
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مابايدبهطرفجلوباشد؛سالنوراببينيم،برايآنخودمانراآمادهکنيموبرنامهريزيکنيم،اماحتمًانگاهِبهپشتسروراهيکه
طيکردهايمهمبرايمامفيداست.براياينکهببينيمچهکردهايم،چگونهحرکتکردهايم،نتايجکارماچهبودهاستوازآندرس

بگيريموتجربهبياموزيم.

ب(	بررسي	جنبه	هاي		مواجهه	ملت	ايران	و	نظام	اسالمي	با	استکبار	جهاني	در	دو	عرصه	اقتصادي	و	سياسي	
در	سال	91	و	پيروزي	ملت	در	اين	عرصه	ها

1.	سال	91	مثل	همه	سال	ها،	سالي	متنوع	و	داراي	رنگ	ها	و	نقش	هاي	گوناگون	بود؛	شيريني	داشت،	تلخي	هم	داشت؛	پيروزي	
داشت،	عقب	ماندگي	هم	داشت

سال۹۱مثلهمهسالها،ساليمتنوعودارايرنگهاونقشهايگوناگونبود.شيرينيهمداشت،تلخيهمداشت.پيروزيهمداشت،
عقبماندگيهمداشت.زندگيانسانهادرطولحيات،هميشههمينجوراست؛باکشوقوسهاهمراهاست.بافرازونشيبهاهمراه

است.مهمايناستکهازنشيبهاخارجشويم،خودمانرابهاوجهابرسانيم.

2.آنچه	از	جنبه	مواجهه	ما	با	جهان	استکبار	آشکار	بود،	سختگيري	دشمنان	بر	ملت	ايران		و	نظام		بود	که	عمدتاً		در	عرصه	
اقتصاد	و	سياست		صورت	گرفت

آنچهکهدرطولسال۹۱ازجنبهمواجههماباجهاناستکبارآشکاروواضحبود،عبارتبودازسختگيريدشمنانبرملتايرانوبر
نظامجمهورياسالمي.البتهظاهرقضيهسختگيريدشمنبود،اماباطنقضيه،ورزيدگيملتايرانوپيروزياودرميدانهايمختلف

بود.آنچهکهدشمنانماهدفگرفتهبودند،صحنههاوعرصههايمختلفبود؛عمدتًاعرصهاقتصادوعرصهسياستبود.
2.1.	دشمنان	در	عرصه	اقتصاد	تصريح	کردند	مي	خواهند	به	وسيله	تحريم	ملت	ايران	را	فلج	کنند،	اما	نتوانستند	و	ما	به	پيشرفت	هاي	

زيادي	دست	پيدا	کرديم
درعرصهاقتصادگفتندوتصريحکردندکهميخواهندملتايرانرابهوسيلهتحريمفلجکنند،امانتوانستندملتايرانرافلجکنندوما
درميدانهايمختلف-بهتوفيقالهيوبهفضلپروردگار-بهپيشرفتهايزياديدستپيداکرديمکهتفصيلآنهابرايملتعزيزمان

گفتهشدهاست،گفتهخواهدشد،منهمانشاءاهللدرسخنرانيروزاولفروردين،بهشرطحيات،اجمااًلمطالبيعرضخواهمکرد.
2.1.1.	البته	به	خاطر	برخي	سهل	انگاري	ها	بر	مردم	فشار	اقتصادي	وارد	آمد؛	ليکن	حرکت	مجموعه	نظام	و		مردم،	يک	حرکت	رو	به	

جلو	بوده	است
درزمينهاقتصادالبتهبرمردمفشارواردآمد،مشکالتيايجادشد؛بهخصوصکهاشکاالتيهمدرداخلوجودداشت.برخيازکوتاهيها
وسهلانگاريهاانجامگرفتکهبهنقشههايدشمنکمککرد،ليکندرمجموع،حرکتمجموعهنظامومجموعهمردم،يکحرکترو

بهجلوبودهاستوانشاءاهللآثارونتائجاينورزيدگيرادرآيندهخواهيمديد.

2.2.	در	عرصه	سياست،	همت	دشمنان	اين	بود	که	ملت	را	منزوي	کنند	و	از	جهت	ديگر	ملت		را	دچار	دو	دلي	و	ترديد	کنند؛	اما	عکس	
اين	اتفاق	افتاد

درعرصهسياست،ازيکجهتهمتآنهااينبودکهملتايرانرامنزويکنند،ازجهتديگرملتايرانرادچاردودليوترديدکنند.
همتآنهاراکوتاهوضعيفکنند.درستعکساينعملشد.درواقععکسايناتفاقافتاد.

2.2.1.	در	زمينه	انزوا	،	نه	فقط	نتوانستند	؛	بلکه	نمونه	هايي	از	قبيل	اجالس	غير	متعهدها	نشان	داد	دنيا	با	چشم	تکريم	به	جمهوري	
اسالمي	نگاه	مي	کند

درزمينهانزوايملتايران،نهفقطنتوانستندسياستهايبينالملليومنطقيمارامحدودکنند،بلکهحّتينمونههاييازقبيلاجالس
جنبشغيرمتعهدهاباحضورتعدادکثيريازسرانومسئوالنکشورهايجهاندرتهرانتشکيلشدوعکسآنچهراکهدشمنانما
ميخواستند،رقمزدونشاندادکهجمهورياسالمينهفقطمنزوينيست،بلکهدردنياباچشمتکريمواحترامبهجمهورياسالميو

بهايراناسالميوبهملتعزيزمانگريستهميشود.
2.2.2.	در	مسائل	داخلي،	مردم	در22	بهمن		متراکم	تر	از	سال	هاي	ديگر	حاضر	شدند؛	نمونه	ديگر،	حضور	مردم	خراسان	شمالي	در	

بحبوحه	تحريم	ها	بود
درزمينهمسائلداخلي،مردمعزيزمادرآنجاييکهامکانوموقعيتابرازاحساساتوجودداشت-عمدتًادربيستودومبهمنسال
۹۱-آنچهراکهالزمهحماسهوشوربود،ازخودنشاندادند؛ازسالهايديگرپرشورترومتراکمتردرصحنهحاضرشدند.يکنمونه
ديگرهمحضورمردمخراسانشماليدربحبوحهتحريمهابودکهنمونهومستورهايازوضعيتوروحيهملتايرانرانشانميدادنسبت
بهنظاماسالميوبهمسئوالنخدمتکاروخدمتگزارخودشان.کارهايبزرگيهمبحمداهللدرطولسالانجامگرفتهاست؛تالشهاي
علمي،کارهايزيربنايي،تحرکفراوانمسئولينومردم.زمينههابرايحرکِتروبهجلووانشاءاهللجهش،فراهمشدهاست؛همدر

زمينهاقتصاد،همدرزمينهسياستوهمدرهمهزمينههايحياتيديگر.

ج(		تشريح		بسترهاي	حضور	و	حماسه	آفريني	ملت	در	دو	عرصه	اقتصادي	و	سياسي		در	سال	92	و	نام	گذاري	
اين	سال	بر	اساس	اين	نگرش

1.	سال	92	،	سال	پيشرفت،	تحرک	و	ورزيدگي	ملت	خواهد	بود؛	يعني	آمادگي	ملت	بيشتر،	حضور	او	مؤثرتر	و	سازندگي	آينده	
اميدبخش	تر	خواهد	شد

سال۹۲برابرچشماندازاميدوارانهايکهبهلطفپروردگاروهمتمردممسلمانبرايماترسيمشدهاست،سالپيشرفتوتحرکو
ورزيدگيملتايرانخواهدبود؛نهبهاينمعناکهدشمنيدشمنانکاستهخواهدشد،بلکهبهاينمعناکهآمادگيملتايرانبيشترو

حضوراومؤثرتروسازندگيآيندهاينملتبهدستخودشانوباهّمِتباکفايتخودشانانشاءاهللبهترواميدبخشترخواهدشد.

2.	آنچه	ما	سال	92	در	پيِش	رو	داريم،	باز	هم	عمدتاً	در	دو	عرصه	مهم	اقتصاد	و	سياست	است
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البتهآنچهراکهمادرسال۹۲درپيِشروداريم،بازعمدتًادردوعرصهمهماقتصادوسياستاست.
2.1.	در	عرصه	اقتصاد،	همچنان	که	در	شعار	سال	گذشته	بود،	بايد	به	توليد	ملي	توجه	شود؛	چراکه	ترويج	توليد	ملي	،	يک	مسئله	

بلندمدت	است
درعرصهاقتصاد،بهتوليدمليبايدتوجهشود؛همچنانکهدرشعارسالگذشتهبود.البتهکارهاييهمانجامگرفت،منتهاترويجتوليد
مليوحمايتازکاروسرمايهايراني،يکمسئلهبلندمدتاست؛دريکسالبهسرانجامنميرسد.خوشبختانهدرنيمهدومسال۹۱
سياستهايتوليدمليتصويبشدوابالغشد.يعنيدرواقعاينکارريلگذاريشدکهبراساسآن،مجلسودولتميتوانندبرنامهريزي

کنندوحرکتخوبيراآغازکنندوانشاءاهللباهمتبلندوباپشتکارپيشبروند.
2.2.	در	زمينه	سياسي،	کار	بزرگ	سال	92،	انتخابات	رياست	جمهوري	است	که	مقدرات	اجرائي	و	سياسي	و	عمومي	را	براي	چهار	سال	

برنامه	ريزي	مي	کند
درزمينهامورسياسي،کاربزرگسال۹۲،انتخاباترياستجمهورياستکهدرواقعمقدراتاجرائيوسياسيوبهيکمعنامقدرات
عموميکشوررابرايچهارسالآيندهبرنامهريزيميکند.انشاءاهللمردمباحضورخودشاندراينميدانهمخواهندتوانستآيندهنيکي

رابرايکشوروبرايخودشانرقمبزنند.

3.	الزم	است	در	زمينه	اقتصاد	و	سياست،	حضور	مردم	حضور	جهادي	باشد؛	بايد	پراميد	و	پرنشاط	وارد	ميدان	ها	شد	و	با	
حماسه	آفريني	به	اهداف	خود	رسيد

البتهالزماستهمدرزمينهاقتصاد،همدرزمينهسياست،حضورمردمحضورجهاديباشد.باحماسهوباشوربايدواردشد.باهمت
بلندونگاهاميدوارانهبايدواردشد.بادلپراميدوپرنشاطبايدواردميدانهاشدوباحماسهآفرينيبايدبهاهدافخودرسيد.

4.	با	اين	نگاه،	سال	92	را	به	عنوان	»سال	حماسه	سياسي	و	حماسه	اقتصادي«	نام	گذاري	مي	کنيم
باايننگاه،سال۹۲رابهعنوان»سالحماسهسياسيوحماسهاقتصادي«نامگذاريميکنيمواميدواريمبهفضلپروردگار،حماسه

اقتصاديوحماسهسياسيدراينسالبهدستمردمعزيزمانومسئوالندلسوزکشورتحققپيداکند.

مؤخره
بهاميدتوجهاتپروردگارودعايحضرتبقيةاهلل-أرواحنافداه-وبادرودبهروحمطهرامامبزرگواروشهيدانعزيز.

والّسالم عليکم ورحمةاهلل وبرکاته


مطالبات

متن	اصليمخاطبعنوان	مطالبهرديف

نگاه عمده بايد به طرف جلو 1
باشد؛ اما حتمًا نگاه ِبه پشت 

سر هم مفيد است

نگاهعمدهمابايدبهطرفجلوباشد؛سالنوراببينيم،برايآنآحاد ملت
خودمانراآمادهکنيموبرنامهريزيکنيم،اماحتمًانگاهِبهپشتسر
وراهيکهطيکردهايمهمبرايمامفيداست.براياينکهببينيم
چهکردهايم،چگونهحرکتکردهايم،نتايجکارماچهبودهاستواز

آندرسبگيريموتجربهبياموزيم.

توجه به توليد ملی در سال 2
 92

درعرصهاقتصاد،بهتوليدمليبايدتوجهشود؛همچنانکهدرشعارآحاد ملت
سالگذشتهبود.البتهکارهاييهمانجامگرفت،منتهاترويجتوليد
مليوحمايتازکاروسرمايهايراني،يکمسئلهبلندمدتاست؛در

يکسالبهسرانجامنميرسد.

لزوم برنامه ريزي هاي اقتصادي 3
براساس سياست هاي مصوب 

توليد ملي در سال 91

مجلس و 
دولت

خوشبختانهدرنيمهدومسال۹۱سياستهايتوليدمليتصويب
شدوابالغشد.يعنيدرواقعاينکارريلگذاريشدکهبراساسآن،
مجلسودولتميتوانندبرنامهريزيکنندوحرکتخوبيراآغاز

کنندوانشاءاهللباهمتبلندوباپشتکارپيشبروند.

حضور جهادي در زمينه اقتصاد 4
و سياست

الزماستهمدرزمينهاقتصاد،همدرزمينهسياست،حضورمردممردم
حضورجهاديباشد.باحماسهوباشوربايدواردشد.باهمتبلندو
نگاهاميدوارانهبايدواردشد.بادلپراميدوپرنشاطبايدواردميدانها

شدوباحماسهآفرينيبايدبهاهدافخودرسيد.
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بسم  اهلل  الرّحمن  الرّحيم

مقدمه
الحمد هلل رّب العالمین و الّصالة و الّسالم علي سیدنا و نبینا و 
حبیب قلوبنا ابي القاسم المصطفي محّمد و علي ءاله الّطیبین 
األرضین.  في  بقیة اهلل  سیما  المعصومین  المنتجبین  الّطاهرین 
الّسالم علي الّصّدیقة الّطاهرة فاطمة بنت رسول اهلل صّلي اهلل 

علیها و علي ابي ها و بعلها و بني ها.
بههمهبرادرانوخواهرانعزيزيکهدراينمحفِلگرموپرشور
حضوريافتهاند،سالموتبريکعرضميکنموخداراازاعماق
دلسپاسگزارمکهفرصتعنايتکردومهلتدادتايکبارديگر
ويکسالديگرويکنوروزديگر،درجواربارگاهملکوتيحضرت
اباالحسنالرّضا)عليهءاالفالّتحيةوالّسالم(درجمعشمامردم
عزيزمشهدوزوارمحترميکهازاکنافکشورحضوردارند،امکان
وتوفيقمالقاتوديدارپيداکنموباشمادربارهمسائلجاريو
مهمکشورسخنبگويم.ازخداوندمتعالمسئلتميکنيمکه

دلماراوزبانماراهدايتفرمايدوآنچهموردرضاياواست،برقلبوزبانماجاريشود.

الف(	اهميت	محاسبه	ملي	براي	مردم	ايران	و	لزوم	ارزيابي	واقع	بينانه	و	نگاه	درست	به	صحنه	عظيم	هماوردي	
ملت	با	دشمنان

1.	محاسبه	ملي	همانند	محاسبه	شخصي	يک	کار	بااهميت	و	پرارزش	است؛	بايد	از	آنچه	بر	ما	گذشته	است	درس	و	عبرت	
بگيريم	و	براي	آينده	بهره	ببريم

اين هم يک توفيق بزرگي است که در عيد نوروز، در کنار شادي ها و زيبائي هائي که در طبيعِت نوروز وجود دارد، اين فرصت، 
هر ساله براي ما دست مي دهد که در چنين روزي در جمع شما مردم، به مسائل کشور و ارزيابي وضع کنوني خود و نگاه 
به گذشته و آينده خود بپردازيم؛ با يک نگاه اجمالي، وضع دخل و خرج يکساله خودمان را در ابعاد کالن ملي بررسي کنيم، 
محاسبه کنيم؛ محاسبه نفس ملي، محاسبه نفس عمومي. همچنان که در مسائل شخصي، محاسبه نفس براي ما الزم است که 
فرمود: »حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا«؛]1[ بايد محاسبه کار خود و اعمال خود و حرکات شخصي خود را داشته باشيم. 
محاسبه ملي هم يک کار بااهميت و پرارزش است؛ خودمان را محاسبه کنيم، به خودمان نگاه کنيم؛ آنچه را که بر 

بيانات در حرم مطهر رضوي
در اولين روز سال ۱۳۹۲

۱۳۹۲/0۱/0۱

ما گذشته است، بار ديگر مورد نظر قرار دهيم؛ از آن درس و عبرت بگيريم، براي آينده بهره ببريم.

2.	فقط	خود	ما	ملت	ايران	نيستيم	که	مسائلمان	را	ارزيابي	مي	کنيم؛	بلکه	زير	نظر	جامعه	بزرگي	از	آحاد	بشر	هستيم	که	کار	
ما	را	نگاه	مي	کنند	و	مي	سنجند

برادرانوخواهرانعزيزتوجهکنندکهماملتايران،فقطخودماننيستيمکهبهمسائلخودماننگاهميکنيموآنراتقويموارزيابي
ميکنيم؛کسانديگريهمهستندکهکارماراموردمطالعهقرارميدهند؛دربارهمسائلما،کارهايما،اقداماتماقضاوتميکنندو

نظرميدهند.
2.1.ملت	هائي	هستند	که	از	تجربه	هاي	ما	استفاده	مي	کنند؛	بعِض	ديگري	هم	از	پيشرفت	هاي	ما	خرسند	مي	شوند	و	اگر	تلخي	در	کار	ما	

باشد،	تلخکام	مي	شوند
ملتهائيهستندکهازتجربههايمااستفادهميکنند،بعِضديگريهستندکهبهمطالعهاوضاعملتايراناشتغالدارند؛ازپيشرفتهاي
ماخرسندميشوند،ازموفقيتهايماخوشحالميشوند؛مااگرپيروزيبهدستبياوريم،آنهااحساسپيروزيميکنند؛اگرتلخيو

تلخکاميدرکارماباشد،آنهاتلخکامميشوند.
2.2.کسان	ديگري	هم	در	دنيا	هستند	که	از	لغزش	هاي	ما	خوشحال	مي	شوند	و	از	موفقيت	هاي	ما	احساس	دلتنگي	مي	کنند؛	اينها	هم	

کار	ما	را	زير	نظر	دارند
کسان ديگري هم در دنيا هستند که کار ما را زير ذره بين دارند، کار ما را مطالعه مي کنند؛ آنها به عکس، از لغزش هاي ما 
خوشحال مي شوند، از موفقيت هاي ما احساس دلتنگي مي کنند، بدخواه ملت ايرانند؛ اينها هم کار ما را زير نظر دارند. اينها 
عمدتًا کساني هستند که در طول سال هاي متمادي همه چيز اين کشور در اختيار آنها بوده است، بر همه امور کشور ما 
مسلط بودند؛ انقالب آمده است دست اينها را کوتاه کرده؛ لذا با انقالب بدند، با مردم انقالبي بدند، با حکومت انقالبي بدند، با 

نظام انقالبي دشمنند. بنابراين ما زير نظر جامعه بزرگي از آحاد بشر هستيم؛ کار ما را نگاه مي کنند، عمل ما را مي سنجند.

3.	نگاه	ما	بايد	واقع	بينانه	و	با	ارزيابي	درست	باشد؛	بعضي	از	مردم	فقط	ضعف	ها	را	مي	بينند،	اين	نگاه	ناقصي	است؛	بنده	نگاه	
متفاوتي	دارم

بنابراينماکهبهعملکردخودمانوبرنامهگذشتهوآيندهخودماننگاهميکنيم،نگاهمانبايدواقعبينانهباشد؛ارزيابيماارزيابيدرستي
باشد.بعضيازمردِمخودماوقتيبهاوضاعکشورنگاهميکنند،فقطضعفهاراميبينند؛گرانيراميبينند،افتتوليددربرخياز

واحدهايتوليديکشورراميبينند،فشارهايدشمنانراميبينند.ايننگاه،نگاهناقصياست.بندهنگاهمتفاوتيدارم.
3.1.	وقتي	به	اوضاع	کشور	و	ملت	نگاه	مي	کنم،	ميدان	عظيم	پرچالشي	را	مشاهده	مي	کنم	که	ملت	ايران،	به	رغم	دشمنان،	سربلند	و	

پيروز	ظاهر	شده	است
منوقتيبهاوضاعکشورواوضاعملتماننگاهميکنم،يکميدانعظيمپرچالشيرامشاهدهميکنمکهملتايراندراينميدان،



13 12

بهرغمدشمنان،سربلندوپيروزظاهرشدهاست.ضعفهاهست،مشکالتهست؛درمجموعهحوادثورويدادهايکشور،تلخيهاو
تلخکاميهائيوجوددارد؛وليکسانيازقدرتمندانماديعالم،باهمهوجودتالشکردندکهملتايرانرافلجکنند؛اينرابهزبانآوردند.
آنخانمبيکفايتيکهمسئوليتسياستخارجيکشورآمريکارابرعهدهداشت،سينهاشراسپرکردوگفتميخواهيمتحريمهائيدر
موردجمهورياسالمياعمالکنيمکهايرانفلجشود!اينراصريحًابهزبانآوردند.وحاالعرضخواهمکردکهفعاليتهاواقدامهاي

آنهاچهبودوچهشدوبهکجاانجاميد.
3.2.	ملت	ما	،	قهرمان	عرصه	عظيم	هماوردي	با	دشمنان	است	و	نتيجه	آن،	دستاوردهاي	بزرگي	است	که	نشان	دهنده	ظرفيت،	قدرت	و	

هوشمندي	ملت	است
بنابراينازيکطرف،تالشدشمناستدراينعرصهعظيموميدانبزرگيکهملتايراندرآنبهچالشومقابلهبادشمنسرگرم
است؛ازطرفديگر،وجوددستاوردهايبزرگياستکهنشاندهندهظرفيتوقدرتوهوشمندياينملتبزرگاست.وقتيانساناين
صحنهرامالحظهميکند،مثلصحنههماورديورزشکارانقدرتمندياستکهزحمتوتالشوکوششوخستگيدرآنهست،امايک
قهرمان،دراينميدانموفقميشود،پيروزميشود؛همهاوراتحسينميکنندوآفرينميگويند.اينقهرماندراينصحنهعظيمي

کهدرمقابلچشممااست،ملتايراناست.
3.3.	هر	کس	اين	صحنه	را	درست	ببيند	،	به	ملت	ايران	آفرين	مي	گويد؛	همچنان	که	صداي	آفرين	هوشمندان	دنيا	و	نخبگان	کشورهاي	

دشمن	را	مي	شنويم	
هرکساينصحنهرادرستببيندودرستمطالعهکند،بهملتايرانآفرينميگويد؛همچنانکهماامروزصدايآفرينهوشمندان
نکتهبيندنياراميشنويمکهازميانهمانکشورهائيکهدشمنوبدخواهملتايرانند،نخبگانسياسي،نخبگاندانشگاهي،افراد

دنياديدهومجربکهاوضاعرازيرنظردارند،بهملتايرانآفرينميگويند.اينعرصهاياستکهدرمقابلچشممااست.
3.4.	فقط	به	ضعف	ها	چشم	دوختن،	غلط	است؛	بايد	ديد	مجموعه	تالش	ها	در	سطح	کشور	چگونه	انجام	مي	گيرد	و	به	چه	سرانجامي	

منتهي	مي	شود
بنابرايننگاهکردنوفقطبهضعفهاچشمدوختن،غلطاست.بايدديدمجموعهاينتالشهادرسطحکشورچگونهانجامميگيردو

بهچهسرانجاميمنتهيميشود.بااينديدوقتيبهصحنهنگاهکنيم،بايدبهايرانوايرانيمسلمانآفرينبگوئيم.

ب(	مصاديق	دشمنان	ملت	ايران	و	برنامه	ها	و	سياست	هاي	آنها	در	سال	91	براي	مقابله	با	ايران	اسالمي	در	
عرصه	هاي	مختلف	

1.	دو	کار	عمده	در	برنامه	دشمناني	که	مايل	نيستند	پيشرفت	و	ترقي	و	رشد	همه	جانبه	ملت	ايران	را	ببينند،	وجود	دارد:
گفتيمبعضيهاازپيشرفتملتايرانغمگينوناراحتميشوند.اينهاچهکسانيهستند؟اينرابعدعرضخواهمکرد.دشمنانيکه

مايلنيستندپيشرفتوترقيورشدهمهجانبهملتايرانراببينند،دوکارعمدهدربرنامهآنهاوجوددارد:

1.1.	يکي	اينکه	تا	آنجائي	که	بتوانند،	مانع	تراشي	عملي	انجام	دهند	تا	ملت	نتواند	به	پيشرفت	ها	و	رشد	دست	پيدا	کند
يکياينکهتاآنجائيکهبتوانند،مانعتراشيکنندکهملتنتواندبهاينپيشرفتهاورشددستپيداکند؛باتحريم،باتهديد،بامشغول
کردنمديرانبهکارهايدرجهدووفرعي،بهمنعطفکردنحواسملتبزرگايرانونخبگانکشوربهکارهائيکهدرفهرستکارهاي

اصليآنهاقرارندارد؛يعنيمانعشدنعملي.
1.2.	دوم	اينکه	در	تبليغاتشان	پيشرفت	ها	را	انکار	کنند؛	يک	شبکه	تبليغاتي	بسيار	عظيم	مشغول	است	تا	ضعف	ها	را	بزرگ	و	قوت	ها	را	

از	چشم	ها	پنهان	کنند
کاردومايناستکهدرتبليغاِتخودشانپيشرفتهاراانکارکنند.امروزيکشبکهتبليغاتيبسيارعظيمباهزارانرسانهازانواعگوناگون
رسانههادردنيامشغولبهکاراست،براياينکهاثباتکندکهدرملتايران،درکشورايرانپيشرفتيصورتنميگيرد؛پيروزيهايملت
راانکارکنند؛اگرضعفهائيوجوددارد،اينضعفهارابزرگوعمدهکنندودرمقابلچشمهمهقراردهند؛اماقوتهاونقاطجوشش

راکهدرسراسرکشورودرهرگوشهوکنار،خودرابهانسانهايمنصفنشانميدهندازچشمهاپنهانکنند.
1.3.	سي	سال	است	که	ما	با	چنين	چالشي	مواجهيم؛	اما	امروز	تالش	عملي	و	تبليغاتي	دشمنان	پيشرفت	ايران	اسالمي،	چند	

برابرگذشته	است
رئيسجمهورآمريکادرنطقرسمي،ازمشکالتاقتصاديايرانحرفميزند؛مثلاينکهازپيروزيخودداردصحبتميکند؛کهبله،
درايرانپولمليافتکردهاست،مشکالتاقتصادياينچنينوآنچناناست.البتهاوبهقوتهاياينملت،بهتالشهايمثبتو
سازندهايکهدراينکشورداردانجامميگيرد،بهپيروزيهايبزرگاينملتاشارهاينکردهاستوهرگزنخواهدکرد.سيسالاست
کهماباچنينچالشيمواجهيمکهمندرارزيابياينسيسال،بعداًيککلمهعرضخواهمکرد؛اماچالشيکهملتايرانباآنمواجه
استودشمناني،همدرعملوهمدرتبليغاتکوششميکنندمانعبروزوظهوررشدچشمگيرکشورايرانکهدرسايهاسالمزندگي

ميکند،بشوند،امروزچندبرابراست.
1.4.	سال	91	يکي	از	سال	هاي	بسيار	پرکار	دشمنان	بر	عليه	پيشرفت	ايران	بود؛	هم	با	فشار،	تهديد	و	تحريم	ممانعت	عملي	کردند	و	

هم	تالش	تبليغاتي	داشتند
سال۹۱کهگذشت،يکيازسالهايبسيارپرکاربرايدشمنانمادراينزمينهبود.آنهاگفتندميخواهيمملتايرانراباتحريمهافلج
کنيم.اگرجمهورياسالميسرپاباشد،بانشاطباشد،روبهپيشرفتباشد،آنهادردنيابيآبروميشوند؛لذااگرميتوانند،بايدنگذارند؛و
اگرکارازدستشانخارجشد،الاقلدرتبليغاتجورديگرياينمطلبرامنعکسووانمودکنند.اينهاايندوکارراامروزباشدتبيشتري
انجامميدهند؛همممانعتعمليبافشار،باتهديد،باتحريموامثالاينها،همباتالشتبليغاتيبرايکوچکنشاندادننقطههاي

قّوت،وبزرگنشاندادننقطههايضعف.

2.	مرکز	و	النه	اصلي	توطئه	عليه	ملت	ايران،	دولت	آمريکاست؛	اساس	دشمني	اينجاست
عرضکرديمدشمنانيهستند.ايندشمنانچهکسانيهستند؟النهاصليتوطئهعليهملتايرانکجاست؟پاسخبهاين
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سؤال،دشوارنيست.امروزسيوچهارسالاستکههرگاهنام»دشمن«بردهميشود،ذهنملتايرانمتوجهدولتآمريکاميشود.
خوباستدولتمردانآمريکابهايننکتهتوجهکنندواينرابفهمندکهملتايراندرطولاينسيوچندسالچيزهائيديدهاست،
مراحليراگذراندهاست،کهتاميگوينددشمن،ذهنملتايرانمتوجهبهآمريکاميشود.اينمسئلهبسيارمهمياستبراييکدولتي
کهميخواهددردنياباآبروزندگيکند؛اينمسئله،مسئلهقابلتوجهوقابلدقتياست؛بايدروياينمسئلهتکيهکنند.مرکزتوطئه

اينجااست،اساسدشمنياينجااست.
2.1.	دشمن	هاي	ديگري	هم	هستند	که	ما	اينها	را	در	درجه	اول	و	در	رديف	اول	به	حساب	نمي	آوريم:
البتهدشمنهايديگريهمهستندکهمااينهارادردرجهاولودررديفاولبهحسابنميآوريم:

2.1.1.	رژيم	صهيونيستي	در	اندازه	اي	نيست	که	در	صف	دشمنان	ما	به	چشم	آيد؛	اگر	غلطي	از	آنها	سر	بزند،	»تل	آويو«	و	»حيفا«	را	با	
خاک	يکسان	مي	کنيم

دشمنصهيونيستيهمهست،منتهارژيمصهيونيستيدرقوارهواندازهاينيستکهدرصفدشمنانملتايرانبهچشمبيايد.گاهي
سردمدارانرژيمصهيونيستي،ماراتهديدهمميکنند؛تهديدبهحملهنظاميميکنند؛امابهنظرمخودشانهمميدانند،واگرنميدانند،

بدانندکهاگرغلطيازآنهاسربزند،جمهورياسالمي»تلآويو«و»حيفا«راباخاکيکسانخواهدکرد.
2.1.2.	دولت	انگليِس	خبيث	يکي	از	دشمنان	قديمي	ملت	ايران	است؛	منتها	امروزه	نقش	مکمل	آمريکا	را	در	اين	ميدان	بازي	مي	کند	و	

دنباله	رِو	آمريکاست
دولتانگليِسخبيثهمباملتايراندشمنيميکند؛اينهميکيازدشمنانسنتيوقديميملتايراناست؛منتهادولتانگليس
نقشمکملآمريکارادراينميدانبازيميکند.خوددولتانگليساستقاللينداردکهانساناورايکدشمنمستقليبهحساببياورد؛

دنبالهرِوآمريکااست.
2.1.3.	مسئولين	دولت	فرانسه	در	چند	سال	اخير،	دشمني	هاي	آشکاري	با	ملت	ايران	داشته	اند؛	اين	يک	ناهوشمندي	از	سوي	

دولتمردان	فرانسه	است
بعضيازدولتهايديگرهمدشمنيهائيدارند.مناينجامناسبميدانمکهبگويممسئوليندولتفرانسههمدرچندسالاخير
دشمنيهايآشکاريباملتايرانکردهاند؛اينيکناهوشمنديازسويدولتمردانفرانسهاست.انسانعاقل،بهخصوصسياستمدار
باکشور فرانسه، بادولت ما بهدشمنکند. تبديل نيست، او راکهدشمن باشدکهموجودي راداشته اين انگيزه نبايد عاقل،هرگز
فرانسهمشکلينداشتيم؛نهدرطولتاريخمشکليداشتيم،نهدردورانحاضر؛اماسياستغلطاززمانسارکوزيکهدولتامروزفرانسه
هممتأسفانههمانراهراميروددشمنيباملتايراناست.بهنظرمااينکارغلطياست،کارغيرمدبرانهوغيرعاقالنهاياست،کار

است. ناهوشمندانهاي
2.2.آمريکائي	ها	اسم	اين	چند	کشور	را	گذاشته	اند	»جامعه	جهاني«؛	در	حالي	که	جامعه	جهاني	به	هيچ	وجه	درصدد	دشمني	با	ايران	

اسالمي	نيست

آمريکائيهاوقتيحرفميزنند،ميگويند»جامعهجهاني«.اسمچندتاکشورراگذاشتهاند»جامعهجهاني«؛کهدررأسآنهاآمريکااست،
دنبالسرشهمصهيونيستهاودولتانگليسوبعضيازدولتهايخردهريزديگراست!جامعهجهانيبههيچوجهدرصدددشمني

باايرانوايرانيوايراناسالمينيست.

3.آمريکائي	ها	از	اول	سال	91	با	اينکه	در	زبان	اظهار	دوستي	کردند؛	اما	در	عمل	سعي	کردند	نسبت	به	ملت	ايران	سختگيري	هاي	
شديدي	انجام	دهند

خب،حاالکهبنااستبهسال۹۱نگاهکنيم،اينرابگوئيمکهازاولسال۹۱آمريکائيهابرنامههايجديدخودشانراشروعکردند؛با
اينکهدرزباناظهاردوستيکردند،گاهيبامااظهاردوستيکردنددرنامهوپيغاموامثالاينهاگاهيدررسانههاباملتايراناظهار
دوستيکردند،امابرخالفايناظهاراتغيرواقعي،درعملسعيکردندنسبتبهايرانوملتايرانسختگيريکنند؛تحريمهايشديدي
راازاوائلسال۹۱گذاشتند؛تحريمنفت،تحريمبانکومبادالتبانکيوپوليبينجمهورياسالميوکشورهايديگرکارهايزيادي

همدراينزمينهانجامدادند.
3.1.	سياست	پنجه	چدني	زير	دستکش	مخملي	از	اواخر	دوران	بوش	تا	امروز	ادامه	دارد؛	با	ما	دشمني	مي	کنند	ولي	متوقعند	ملت	نفهمد	

که	معاندند
اينهميکيازآنلطائفعالماستکهآمريکائيهادشمنيميکنند،ميگويندشمانفهميدکهماباشمادشمنيم؛مخالفتوعناد
ميورزند،متوقعندکهملتايراننفهمدکهآنهامعاندندودشمنيميکنند!اينسياستازاواخردورانبوشدرمقابلايرانشروعشده
است،امروزهممتأسفانههمانسياسترادولتمردانآمريکاادامهميدهند؛همانپنجهچدنيزيردستکشمخملي.منچندسالپيش
اظهار اظهارمحبتشما، باشيد اولفروردينگفتممراقب الّسالم(درهمينسخنراني )عليه بقعهعليبنموسيالرضا اينجادرجوار
دوستيوموافقتشمابهمعنايايننباشدکهدستکشمخمليبررويپنجهچدنيکشيديدوميخواهيدتظاهربهدوستيکنيد،اما

درباطندشمنيميکنيد.
3.2.	در	عرصه	اقتصادي	براي	متوقف	کردن	فروش	نفت	و	انتقال	پول	ايران،	از	اول	سال	91	و	به	خصوص	از	مرداد،	مأمور	ويژه	به	

کشورهاي	مختلف	فرستادند
آمريکائيهابرايمتوقفکردنفروشنفتوانتقالپولايران،مأمورويژهفرستادند.ازآمريکاافرادبرجستهوخاصيرامأمورکردندکهبا
کشورهاتماسبگيرند،بهکشورهامسافرتکنند؛حّتيباسرانشرکتهاصحبتکنندبراياينکهارتباطاتواتصاالتاقتصاديمربوط
بهنفتراباجمهورياسالميپيگيرينکنند؛آنهارامجازاتکنندبهخاطراينکهباجمهورياسالميارتباطماليدارند،ارتباطپوليدارند،
يامعاملهدرموردنفتدارند؛اينکارراازاولسال۹۱وبهخصوصازمرداد،باشدِتتمامشروعکردند.انتظارداشتندايراندرمقابلاين
حرکِتبرنامهريزيشدهکهباشدتدنبالهمميکردند،دستازفعاليتهايرشديابندهعلميخودبرداردوتسليمزورگوئيهايآمريکا

شود.
3.2.1.	تحريم	ها	بي	اثر	نبود؛	منتها	نه	آن	اثري	که	دشمن	مي	خواست؛	اين	هم	يک	اشکال	اساسي	در	خود	ما	است؛	زيرا	
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اقتصاد	ما	وابسته	به	نفت	است
البتهمناينرابگويماينرايکبارديگرهمچندماهقبلازاينگفتمکهآمريکائيهااظهارخوشحاليکردندوگفتندکهفالنياعتراف
کردکهتحريمهااثرگذاشته.بله،تحريمهابياثرنبود؛ميخواهندخوشحاليکنند،بکنند.تحريمهاباالخرهاثرگذاشت؛اينهميک

اشکالاساسيدرخودمااست.اقتصادمادچارايناشکالاستکهوابستهبهنفتاست.
3.2.2.	بايد	اقتصادمان	را	از	نفت	جدا	کنيم؛	من	هفده	سال	قبل	به	مسئوالن	گفتم	کاري	کنيد	که	ما	هر	وقت	اراده	کرديم،	بتوانيم	دِر	

چاه	هاي	نفت	را	ببنديم
مابايداقتصادخودمانراازنفتجداکنيم؛دولتهايمادربرنامههاياساسيخودشاناينرابگنجانند.منهفدههجدهسالقبلبه

دولتيکهدرآنزمانسرکاربودوبهمسئوالنگفتمکاريکنيدکهماهروقتارادهکرديم،بتوانيمدِرچاههاينفتراببنديم.
3.2.3.	اماآقاياِن	به	قول	خودشان	»تکنوکرات«	لبخند	انکار	زدند	که	مگر	مي	شود؟!	بله،	مي	شود؛	بايد	برنامه	ريزي	و	اقدام	کرد

آقاياِنبهقولخودشان»تکنوکرات«لبخندانکارزدندکهمگرميشود؟!بله،ميشود؛بايددنبالکرد،بايداقدامکرد،بايدبرنامهريزي
کرد.وقتيبرنامهاقتصادييککشوربهيکنقطهخاصمتصلووابستهباشد،دشمنانرويآننقطهخاصتمرکزپيداميکنند.بله،
تحريمهااثرگذاشت،منتهانهآناثريراکهدشمنميخواست؛کهمنحاالاينمسئلهراشرحخواهمداد.ايندرموردکاراقتصادي

بود.
3.3.	در	عرصه	سياسي	سعي	کردند	نگذارند	نظام	اسالمي	سياست	هايش	را	در	سطح	منطقه،جهان	و	کشوِرخود	گسترش	دهد	که	با	

شکست	کامل	روبه	رو	شد
درعرصهسياسيهمدرطولسال۹۱سعيکردندايراناسالميرابهتعبيرخودشاندردنيامنزويکنند؛يعنيدولتهارادررابطهشان
ودرنگاهشانبهجمهورياسالميدچارتزلزلکنندونگذارندجمهورياسالميسياستهايخودرادرسطحمنطقه،درسطحجهانو

درسطحکشوِرخودگسترشدهدواعمالکند.اينکارباشکستکاملروبهروشد.
3.3.1.	در	مسائل	بين	المللي	سعي	کردند	کاري	کنند	که	اجالس	غيرمتعهدها	سست	و	سبک	برگزار	شود؛	اما	درست	عکس	خواسته	

آنها	اتفاق	افتاد
درمسائلبينالملليسعياينهااينبودکهماچوناجالسغيرمتعهدهارادرتهرانداشتيم،کاريکنندکهايناجالسسستوسبک
برگزارشود؛همهشرکتنکنند،ياشرکتفعالنکنند.درستعکسآنچهکهآنهاميخواستند،اتفاقافتاد.دوثلثملتهايجهانعضو
جنشغيرمتعهدهاهستند.سرانکشورهادرتهرانشرکتکردند،مسئوالنبلندپايهشرکتکردند.همهايرانراتحسينکردند،همهاز
پيشرفتهايعلميوفّناوريواقتصاديکشوراظهارشگفتيکردند.همهدرمقابلملتايراناحساستمجيدوتحسينکردند؛اينرا
بهماهمگفتند،درمصاحبههايشانهمگفتند؛بهکشورهايشانهمکهبرگشتند،اينراهمهتصديقکردند.درستنقطهمقابلآنچهکه

دشمنانملتايرانميخواستند،اتفاقافتاد؛نتوانستندتأثيربگذارند.
3.3.2.	در	سياست	داخلي،خواستند	با	تحريم	مردم	را	در	راه	خود	مردد	و	نااميد	کنند؛	اما	ملت	با	حضورمتراکم	در22	بهمن	مشت	

محکمي	بر	دهان	آنها	زد
درزمينهسياستداخلي،هدفآنهاازاينتحريمهااينبودکهملترادرراهخودشانمرددکنند؛بينملتايرانونظاماسالميجدائي
بيندازند؛مردمرادلسردکنند،نااميدکنند.درروزبيستودومبهمن،ملتايرانباحضورمتراکمخود،باشوروشوقخود،بااحساساتي

کهنسبتبهاسالموانقالباسالميونظاماسالميابرازکردند،مشتمحکميبردهانآنهازدند.
3.4.	در	عرصه	امنيتي،	تالش	کردند	امنيت	کشور	را	به	هم	بزنند؛	اما	در	آنجا	هم	موفق	نشدند

درعرصهامنيتيهمتالشکردندامنيتکشوررابههمبزنندکهتفاصيلآنرامسئوالندرمصاحبههاودرگفتارهابرايمردمبيان
کردندامادرآنجاهمموفقنشدند.

3.5.	در	مسائل	منطقه	اي،	اعتراف	کردند	بدون	حضور	و	رأي	ايران،	هيچ	مشکل	بزرگي	در	منطقه	حل	نخواهد	شد	و	بار	ديگر	نفوذ	ايران	
را	تجربه	کردند

درزمينهسياسيدرمنطقه،قدرتونفوذجمهورياسالميرايکبارديگرتجربهکردند.درمسائلمنطقهايکاربهجائيرسيدکهاعتراف
واقرارکردندکهبدونحضورايرانوبدونرأيايران،هيچمشکلبزرگيدرمنطقهحلنخواهدشد.درقضيهحملهرژيمصهيونيستي
بهغزه،حضورقدرتمندجمهورياسالميدرپشتصحنهموجبشدکهخودشاناعترافکردندکهدرمقابلمبارزانفلسطينيشکست
خوردند؛گفتندمانگفتيم،آنهاگفتندواصرارکردندکهاگرچنانچهحضورجمهورياسالمينبود،قدرتنمائيجمهورياسالمينبود،
مبارزانفلسطينينميتوانستنددرمقابلاسرائيلمقاومتکنند،چهبرسدبهاينکهاسرائيلرابهزانودربياورند؛کهدرجنِگهشتروزه

فلسطينيهاتوانستنداسرائيلرابهزانودربياورند،وايناولينباردرتاريختشکيلرژيمجعليوغاصبصهيونيستيبود.

ج(	آثار	و	برکات	و	درس	هاي	بزرگ	حاصل	از	تحريم	هاي	سال	91	براي	ملت	ايران

1.	تحريم	موجب	شد	نيروهاي	دروني	و	ظرفيت	عظيم	ملت	ايران	فعال	شود؛	استعدادهائي	بروز	کند	و	کارهاي	عظيمي	تحقق	
پيدا	کند

گفتيمکهتالشهاياينهابياثرنبود؛بله،بياثرنبود،امادرکناراثرمنفي،يکاثرمثبتبزرگيهمکهموردانتظارمابود،اتفاقافتاد؛
يعنيتحريمموجبشدکهنيروهايدرونيوظرفيتعظيمملتايرانفعالشود،استعدادهائيبروزکندوکارهايعظيميتحققپيدا
کند؛کهاگرتحريمنبود،اينکارهااتفاقنميافتاد.مابهبرکتتحريمتوانستيمبهکارهايبزرگيدستبزنيم؛جوانانماتوفيقاتيبه

دستبياورندکهاگرتحريمنبود،مابهاينتوفيقاتيقينًادستپيدانميکرديم.
1.1.	سال	91	در	زمينه	کارهاي	زيربنائي،	يک	سال	برجسته	اي	است؛	کارهاي	زيربنائي	انبوهي	صورت	گرفت	که	زيرساخت	هاي	

اقتصادي	آينده	کشور	است
درزمينهکارهايزيربنائيکهبعدعرضخواهمکرددرسال۹۱پيشرفتهائيصورتگرفتکهدرمقايسهباسالهايقبلهم،سال
۹۱يکسالبرجستهاياست.کارهايزيربنائيانبوهيصورتگرفت؛درزمينهراه،درزمينهانرژي،درزمينهکشفمنابعجديدنفت،
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درزمينهکشفمنابعجديداورانيوم،درزمينهايجادوتوسعهنيروگاهوپااليشگاهودههاکارصنعتيبزرگ؛کهاينهاهمهزيرساختهاي
اقتصاديآيندهکشوراست.بله،مااگرچنانچهاينزيرساختهاراازقبلفراهمکردهبوديم،تحريمدشمنهمينمقداراثرمنفيراهم

کهکرد،نميکرد.اينکارهاراماانجامداديموتوانستيمپابهپايدشمنيوتحريمدشمنان،درجهتمثبتجلوبرويم.
1.2.	در	زمينه	علم	و	فنّاوري	کارهائي	شد	که	حقيقتاً	چشم	پُرکن	و	براي	انساني	که	معتقد	به	آينده	کشور	است،	خرسندکننده	و	

خوشحال	کننده	است
کارهايبزرگيانجامگرفت؛يکقلم،پيشرفتهايبزرگعلميدرطولسال۹۱است.درزمينهعلموفّناوريکارهائيشدکهحقيقتًا
چشمُپرکنوبرايانسانيکهمعتقدبهآيندهکشوراست،خرسندکنندهوخوشحالکنندهاست.يعنيهمينساليکهخواستندبرملت
ايرانسختبگيرند،جوانانعزيزما،دانشمندانماماهوارهناهيدرابهفضافرستادند؛کاوشگرپيشگامراباموجودزندهبهفضافرستادند؛
جنگندهفوقپيشرفتهساختهشد.اهميتهرکدامازاينهابهقدرياستکهجادارديکملتبرايهريکازاينهااظهارخوشحالي
وخرسنديکند،برايشسرودبسازند،جشنوارهدرستکنند.کارهاچونمتراکماست،درستتبليغنميشودوخبررسانيکامليهم
انجامنميگيرد.وقتيکهاينموجودزندهبهفضافرستادهشدوسالمبرگشت،آنقدراينقضيهبرايدانشمنداندنياوناظرانبينالمللي
تعجبآوربودکهاولانکارکردند؛وليبعدکهديدندچارهاينيستوحقايقونشانههايدرستيوواقعيترامشاهدهکردند،مجبور

شدندکهقبولکنند.
1.3.	دراين	سالي	که	بر	ملت	سخت	گرفتند،	در	حوزه	سالمت	و	مهندسي	پزشکي	کارهاي	بزرگي	انجام	گرفت	و	در	زمينه	

زيست	فنّاوري	در	منطقه	اول	شديم
درحوزهسالمتومهندسيپزشکيکارهايبزرگيانجامگرفتکهمربوطبهسالمتمردماست.درزمينهزيستفّناوريدرمنطقهاول
شديم.کارهايتخصصيبرجستهايدراينزمينهانجامگرفتواقالممتعددداروئيبرايناساستوليدشد.اينهمانسالياستکه

برملتايرانسختگرفتند،براياينکهاورااززندگيوازهمهفرآوردههاياستعدادبشريمحرومکنند.
1.4.	در	همين	سال،	در	حوزه	نانوفنّاوري	رتبه	اول	را	در	منطقه	پيدا	کرديم	و	در	چندين	حوزه	علمي	مهم،	مقام	اول	توليد	علم	در	منطقه	

بوديم
درهمينسال،درحوزهنانوفّناوريکهيکانقالبدرزمينهفّناوريوصنعتاسترتبهاولرادرمنطقهپيداکرديم.درهمينسال،
درچندينحوزهعلميمهم،مقاماولتوليدعلمدرمنطقهبوديم.دررکوردهايعلموتوليدعلمي،درانتشارمقاالتعلمي،درسرعت
پيشرفتعلمي،درسهمکشوردرتوليداتعلميکلجهان،شاهدپيشرفتبوديم.درمسابقاتعلميفّناورانهدانشجويان،کشورنسبت
بهسالگذشتهسيويکدرصدرشدداشت.درسال۹۱،تعداددانشجوبهقدريافزايشپيداکردکهبيستوپنجبرابراولانقالب،ما
امسالدانشجوداريم.بيستوپنجبرابراولانقالب،دانشجوياندرکشورمشغولتحصيلهستند.اينهاپيشرفتهايعظيمملتايران

است.
1.5.	در	حوزه	هاي	گوناگون	ديگر	همچون	محيط	زيست،آب،	سلول	هاي	بنيادي،	انرژي	هاي	نو،	گياهان	داروئي	و	انرژي	هسته	اي	

پيشرفت	هاي	بزرگي	داشتيم
در حوزه آب، در حوزه محيط زيست، در سلول هاي بنيادي، در انرژي هاي نو، در گياهان داروئي، در انرژي هسته اي، کشور 
توانست به پيشرفت هاي بزرگي دست پيدا کند. اينها همه مربوط به آن سالي است که دشمنان ملت ايران همه تالش خود را 

بسيج کردند تا ملت ايران را از کار بيندازند.

2.	سال	91	براي	ما	يک	ميدان	رزمايش	و	تمرين	بود؛	حوادث	اين	سال	درس	هاي	زيادي	به	ما	مي	دهد
حوادثسال۹۱درسبزرگيبهماميدهد؛ايندرسايناستکهيکملتزندهازتهديدوفشاروسختگيريدشمنهرگزبهزانودر

نخواهدآمد.
2.1.	يکي	از	درس	ها	اين	بود	که	آنچه	براي	يک	ملت	مهم	است،	تکيه	به	استعداد	دروني	خود،	توکل	به	خداي	بزرگ	و	عدم	تکيه	به	

دشمنان	است
برايماوبرايهمهکسانيکهمسائلايرانرادنبالميکنند،معلومشدکهآنچهبراييکملتمهماست،تکيهبهاستعداددروني
خود،توکلبهخدايبزرگ،اعتمادبهخودوعدمتکيهبهدشمناناست؛ايناستکهميتوانديکملترابهجلوببرد.سال۹۱برايما
يکميدانرزمايشبود،يکميدانتمرينبود.بهکوريچشمدشمن،ماملتايرانفلجکهنشديم،دراينميدانرزمايشتوانستيماز

خودمانبرجستگيهائيراهمنشاندهيم.البتهضعفهايخودمانراهمشناختيم؛خاصيترزمايشايناست.
2.2.	ضعف	هاي	اقتصادي	خود	را	شناختيم	که	عبارست	از:	وابستگي	به	نفت،	بي	اعتنائي	به	سياست	هاي	کالن	اقتصادي	و	

تصميم	گيري	هاي	پي	درپي	روزمّره
دريکتمرينرزميودريکرزمايش،يکمجموعهرزمي،همقوتهايخودراميشناسد،همضعفهايخودراميشناسدوآنهارا
برطرفميکند.ماضعفهايخودمانراهمشناختيم.ضعفمادراقتصاد،کهبهسختيمعيشتگروههائيازمردممنتهيشد،عبارت
استازوابستگيبهنفتکهعرضکردماينيکيازضعفهايمااست.بياعتنائيبهسياستهايکالناقتصاديوسياستهاو
تصميمگيريهايپيدرپيروزمّره.مسئولينکشور،مسئوليِنامروزوبهخصوصمسئولينآيندهکهبعدازانتخاباِتامسالبرسرکار
خواهندآمدبهايننکتهتوجهکنند؛کشوربايدسياستاقتصاديکالِنروشنومدّونوبرنامهريزيشدهداشتهباشد؛حوادثگوناگون

نتواندتغييروتبديليدرآنايجادکند.
2.3.	بنيه	کشور	قوي	است؛	لذا	تأثيرات	خصمانه	دشمنان	حداقل	است	و	اگر	مسئولين	با	تدبير	و	با	هم	کار	کنند،	مي	توانيم	از	تهديد	

فرصت	بسازيم
درسبزرگديگرمااينبودکهبنيهکشورقوياست.وقتيبنيهقويشد،تأثيراتخصمانهدشمنانبهحداقلميرسد.اگرمسئولين
کهدراينکشوربزرگوبااينبنيهقوي،مسئوليتراپذيرفتند،باتدبيرکارکنند،مديرانباهمباشند،باهمفعاليتکنندتوصيهاي
کهماهميشهبهمسئولينومديرانکشورميکنيمباحزموتدبيرعملکنند،آنوقتميتوانيمازهرتهديدييکفرصتيبسازيم؛

همچنانکهدرسال۹۱ازتهديدهايدشمنفرصتساختيموتوانستيمبهطرفجلوحرکتکنيم.آنچهکهمسئولينکشور
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وملتعزيزمادرسال۹۱انجامدادند،انشاءاهللبايدآثارآندرزندگيمردم،درآيندهودرسالهايبعدخودرانشاندهدونشانخواهد
داد.

2.4.	اقتصاد	مسئله	مهمي	است،	اما	تنها	مسئله	مهم	نيست؛	ما	در	زمينه	هاي	مهم	ديگر	همچون	امنيت،	سالمت،	نفوذ	بين	المللي	و...	
پيشرفت	داشتيم

البتهاقتصادمسئلهمهمياستکهبندهدراينچندسالپيدرپيبررويآنتکيهکردهام،اماتنهامسئلههممسئلهاقتصادنيست؛
امنيتکشورمهماست،سالمتمردممهماست،پيشرفتهايعلميمهماستواساسکاروزيربنايکاراستکهاگرچنانچهدر
کشورعلمپيشرفتکند،همهکارهايبعديآسانخواهدشد.استقاللوعزتمليبرايکشورمهماست،زيردستنبودنيکملتو
اربابنداشتنيکملتمهماست.نفوذواقتدارمنطقهاييکملتويککشور،پشتوانهاستقاللوامنيتکشوراستومهماست.
درهمهاينموارد،ماپيشرفتداشتيم؛همدرزمينهامنيت،همدرزمينهسالمت،همدرزمينهنفوذبينالمللي،همدرزمينهتسلطبر

حوادثگوناگونيکهبرکشوروبرمنطقهجارياست.
2.5.	ملت	ما	با	پيشرفت	ها	ثابت	کرد	که	وابسته	نبودن	به	آمريکا	و	قدرت	هاي	بزرگ	نه	فقط	موجب	عقب	افتادگي	نيست،	بلکه	موجب	

پيشرفت	است
ايننکتهمهمياست.قدرتمندان بهمعنايعقبافتادگينيست؛ آمريکازندگينکردن، ثابتکردکهدرسايه باپيشرفتها ما ملت
عالم،استعمارگراندرروزيکهاستعماِرمستقيمبودوامروزآمريکا،ميخواهندبهملتهايدنيااثباتکنندکهاگرميخواهيدزندگي
خوبداشتهباشيدوپيشرفتکنيد،بايدزيرسايهمابيائيد.ملتايراناثباتکردکهاينحرفدروغاست.ملتماثابتکردکهوابسته
نبودنبهآمريکاوقدرتهايبزرگنهفقطموجبعقبافتادگينيست،بلکهموجبپيشرفتاست؛دليلواضحايناستکهشمااين
سيساِلجمهورياسالميرامقايسهکنيدباسيساِلبعضيازکشورهائيکهدرسايهآمريکازندگيکردند،دلخودشانرابهسالي
دوسهميليارددالرکمکآمريکاخوشکردندوتسليمآمريکاشدند؛ببينيدآنهاکجايند،ماکجائيم؟هستندکشورهائيکهخودشانرا
بهُدمآمريکابستندودنبالهرِوآمريکايند.سيسالتجربهدرمقابلمااست.ببينيدسيساِلجمهورياسالميچگونهگذشتهاستو
جمهورياسالميوملتايرانازکجابهکجارسيدهاست،آنهادرچهوضعيهستند.هرکساينرامطالعهکند،خواهدفهميدکه
وابستهنبودنبهقدرتهايبزرگ،براييکملتفرصتاست،نهتهديد؛واينفرصترابحمداهللملتايرانباقدرتخود،باشجاعت

خود،باهوشمنديخودبهدستآوردهاست.

د(	ضرورت	اقدام	پيشدستانه	نسبت	به	نقشه	دشمن؛	بيان	نکاتي	درباره	مذاکره	مستقيم	با	آمريکا	و	توصيه	هايي	
در	زمينه	انتخابات	رياست	جمهوري

1.	در	برنامه	ريزي	ها	هميشه	بايد	جلوتر	از	دشمن	حرکت	کنيم؛	بايد	هوشمندانه	نقشه	دشمن	را	حدس	زد،	تشخيص	داد	و	
جلوتر	از	او	عمل	کرد

دوموضوعالزمرادراينجابايدعرضکنمکهاينهامربوطبهآيندهاست:
يکمسئلهايناستکهمادربرنامهريزيهاهميشهبايدجلوترازدشمنحرکتکنيم.درمقابلفعاليتدشمن،کشورنبايددرحال

انفعالبهسرببرد.هوشمندانهبايدنقشهدشمنراحدسزدوتشخيصدادوجلوترازدشمنعملکرد.
1.1.	در	مواردي	مثل	سوخت	20	درصد	که	اينچنين	عمل	کرديم	موفق	شديم	و	در	حالي	که	دشمن	انتظار	التماس	از	ما	داشت،	اعالم	

شد	در	داخل	تهيه	کرديم
مادريکمواردياينجوريعملکرديم،موفقيتشراديديم؛يکنمونه،همينمسئلهتأمينسوختبيستدرصِدموردنيازنيروگاه
تحقيقاتيتهراناستکهراديوداروهايمهِمموردنيازکشوردرآنجاتوليدميشود.ايننيروگاهکوچکاحتياجداشتبهسوختبيست
درصدکهمابيستدرصدراتوليدنميکرديموهميشهاينراازخارجتهيهميکرديم.دشمنانمافکرکردندکهازاينفرصتاستفاده
کنند،ايننيازمليراگروبگيرند،براياينکهجمهورياسالميراوادارکنندبهقبولتحميلهاوتحکمهايخودشان؛خواستههاي
خودشانرابهاينوسيلهتحميلکنند.جوانانما،دانشمندانما،قبلازآنکهکاربهنقطهفشاروحساسبرسد،توانستندسوختغني
شدهبيستدرصدراتهيهکنندوآنسوختراتبديلکنندبهصفحهموردنيازيکهدرآننيروگاهالزمبودتهيهشود.مخالفينما
حدسهمنميزدندکهمابتوانيماينکارراانجامدهيم؛امامسئولينکشوربهوقتمتوجهايننيازشدند،دستبهکارشدند؛استعداد
ايرانيشکوفاشد،بُروزکردواينکارراباموفقيتانجامداديم.آنهادرحاليکهانتظارداشتندجمهورياسالميملتمسانهازآنهاسوخت
بيستدرصدرادرخواستکند،جمهورياسالمياعالمکردکهماسوختبيستدرصدرادرداخلتهيهکرديمواحتياجيبهشمانداريم.
اگردانشمندانما،مردانعلميما،جوانانمااينکاررانميکردند،ماامروزبايدبااصرار،باالتماس،باهزينهزياد،درمقابلکسانيکه
دوستمانيستند،ميرفتيم؛ياسوختبيستدرصدرادرخواستميکرديم،ياراديوداروهاومحصولرادرخواستميکرديم.مسئولين

کشورپيشبينيکردند،بهوقتفهميدند؛آنچهراکهبايدانجامدهند،انجامدادند؛لذاپيروزشديم.
1.2.	مسئولين،	اقشار	و	اصناف	حوزه	هاي	مختلف	اقتصادي	و	آحاد	ملت	بايد	پيش	از	نياز،	خود	را	آماده	کنند	و	يک	قدم	جلوتر	از	نقشه	

دشمن	حرکت	کنند
اين بايد يک برنامه اي باشد براي همه مسائل اساسي کشور و همه نيازهاي کشور. دولت ها، صنعتگران، کشاورزان، سرمايه داران 
و کارآفرينان، پژوهشگران علمي، طراحان علمي و صنعتي همه موظفند به اين وظيفه اخالقي بزرگ، به اين وظيفه عاقالنه، 
که پيش از نياز، خودشان را آماده کنند و يک قدم جلوتر از نقشه دشمن حرکت کنند. مديران اقتصادي، استادان دانشگاه، 
انجمن هاي علمي، پارک هاي علمي و فنّاوري، همه اينها بايد پيش دستي را در کار علمي وجهه همت خودشان قرار دهند؛ مقاله 
علمي مي نويسند، در اين جهت باشد؛ پژوهش علمي مي کنند، در اين جهت باشد؛ کار صنعتي مي کنند، کار فني مي کنند، 
کار علمي مي کنند، همه در اين جهت باشد؛ مديران دولتي، مديران دانشگاه ها، مديران علمي، آحاد ملت در اين جهت حرکت 

کنند.
1.3.	اين	يکي	از	اقتضائات	و	ارکان	اساسي	»اقتصاد	مقاومتي«	است	که	بايد	بتواند	در	مقابل	آنچه	در	معرض	توطئه	دشمن	
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قرار	مي	گيرد،	مقاومت	کند
وظيفههمهماايناستکهسعيکنيمکشوررامستحکم،غيرقابلنفوذ،غيرقابلتأثيرازسويدشمن،حفظکنيمونگهداريم؛اين
يکيازاقتضائات»اقتصادمقاومتي«استکهمامطرحکرديم.دراقتصادمقاومتي،يکرکناساسيومهم،مقاومبودناقتصاداست.
اقتصادبايدمقاومباشد؛بايدبتوانددرمقابلآنچهکهممکناستدرمعرضتوطئهدشمنقراربگيرد،مقاومتکند.اينمطلباّوليکه

الزمبودعرضکنم.

2.	بر	اساس	تجربه	هاي	گذشته	به	پيشنهاد	آمريکا	براي	مذاکره	دوبه	دو	خوشبين	نيستم،	اما	مخالفتي	ندارم؛	البته	بايد	چند	
مطلب	را	روشن	کنم:

مطلبدوم:آمريکائيهامرتبازراههايگوناگونبهماپيغامميدهندکهبيائيددربارهمسئلههستهايگفتگوکنيم؛همبهماپيغام
ميدهند،همدرتبليغاتجهانيشاناينرامطرحميکنند.مسئولينبلندپايهومسئولينميانيآمريکابارهاوبارهاميگويندبيائيددرکنار
گفتگوهاي۱+5کهدربارهمسائلهستهايبحثميکنند،آمريکاوجمهورياسالميدوبهدو،دربارهمسئلههستهايايرانبحثکنند.

منبهاينگفتگوهاخوشبيننيستم.چرا؟چونتجربههايگذشتهمانشانميدهدکهگفتگودرمنطقحضراتآمريکائيبهاينمعني
نيستکهبنشينيمتابهيکراهحلمنطقيدستپيداکنيم.منظورشانازگفتگو،ايننيست.منظورشانازگفتگوايناستکهبنشينيم
حرفبزنيمتاشمانظرماراقبولکنيد!هدف،ازاولاعالمشدهاست؛بايدنظرطرفمقابلقبولشود.لذاماهميشهاعالمکرديمو

گفتيمکهاين،گفتگونيست؛اين،تحميلاستوايرانزيربارتحميلنميرود.
منبهايناظهاراتخوشبيننيستم،امامخالفتهمندارم.دراينخصوص،چندمطلبرابايدروشنکنم:

2.1.آمريکائي	ها	مرتب	مي	نويسند	يا	پيغام	مي	دهند	ما	قصد	تغيير	نظام	اسالمي	را	نداريم؛	جواب	اين	است	که	ما	نگران	اين	مسئله	
نيستيم	

يکمطلبايناستکهآمريکائيهامرتبپيغامميدهندگاهيمينويسند،گاهيپيغامميدهندکهماقصدتغييرنظاماسالميرا
نداريم؛بهمااينجورميگويند.جوابايناستکهمانگرانايننيستيمکهشماقصدتغييرنظاماسالميراداشتهباشيديانداشتهباشيد،
کهحاالهياصرارميکنيدکهمااينقصدرانداريم.آنروزيهمکهشماقصدتغييرنظاماسالميراداشتيدواينرابهصراحتاعالم

کرديد،هيچکارينتوانستيدانجامدهيد،بعدازاينهمنخواهيدتوانستانجامدهيد.
2.2.	مي	گويند	در	پيشنهاِد	مذاکره	صادقيم؛	جواب	اينکه	ما	بارها	گفته	ايم	در	پي	سالح	هسته	اي	نيستيم،	اما	باور	نمي	کنيد؛	چرا	ما	بايد	

حرفتان	را	باور	کنيم؟
نکتهدوم:آمريکائيهامرتبوپيدرپيپيغامميدهندکهمادرپيشنهاِدمذاکرهمنطقيصادقيم؛يعنيصادقانهازشماميخواهيمکه
مذاکرهکنيدومذاکرهمنطقيبکنيم؛يعنيمذاکرهتحميلينباشد.مندرجوابميگويم:مابهشمابارهاگفتهايمکهدرپيسالح
هستهاينيستيم،شماميگوئيدباورنميکنيم؛ماچرابايدحرفشماراباورکنيم؟!وقتيشماحاضرنيستيديکسخنمنطقيو

صادقانهراقبولکنيد،ماچرابايدحرفيراکهشماميزنيدکهخالفآنبارهاثابتشدهاستازشماقبولکنيم؟

2.2.1.	برداشت	ما	اين	است	که	پيشنهاد	مذاکره،	يک	تاکتيک	آمريکائي	براي	فريب	دادن	افکار	عمومي	دنيا	و	مردم	ماست؛	شما	بايد	
ثابت	کنيد	اين	نيست

برداشتماايناستکهپيشنهادمذاکرهازسويآمريکائيها،يکتاکتيکآمريکائيوبرايفريبدادنافکارعمومياست؛افکارعمومي
دنياوافکارعموميمردممان.بايدشماثابتکنيدايننيست.ميتوانيدثابتکنيد؟ثابتکنيد.

2.2.2.	شايعه	مذاکره	کساني	با	آمريکائي	ها	از	طرف	رهبري،	يک	تاکتيک	تبليغاتي	و	دروغ	محض	است؛	مذاکرات	مقطعي	مربوط	به	
دولت	ها	بوده	است

همينجامناينرابگويمکهازجملهتاکتيکهايتبليغاتياينهاايناستکهگاهيشايعميکنندکهازطرفرهبري،کسانيبا
آمريکائيهامذاکرهکردند؛اينهميکتاکتيکتبليغاتيديگرودروغمحضاست.تاکنونازسويرهبري،هيچکسباآنهامذاکرهنکرده
است.درچندمورد،درطولسالهايمتمادي،دردولتهايگوناگون،کسانيبرسرموضوعاتمقطعيکهماهممخالفتينداشتيمبا
آنهامذاکرهکردهاند؛امامربوطبهدولتهابودهاست.البتههمانهاهمموظفبودهاندکهخطوطقرمزرهبريرارعايتکنند؛امروزهم

موظفندوبايدرعايتکنند.
2.3.	برداشت	ما	بر	اساس	تجربه	و	نگاه	دقيق	به	صحنه	اين	است	که	آمريکا	مايل	به	تمام	شدن	مذاکرات	هسته	اي	نيست

نکتهسوم:براساستجربهونگاهبهصحنه،بادقتوکنجکاوي،برداشتماايناستکهآمريکامايلبهتمامشدنمذاکراتهستهاي
نيست.آمريکائيهادوستندارندگفتگوهايهستهايتمامشودومناقشههستهايحلشود؛وگرنهچنانچهآنهامايلبهاتماماين
مذاکراتوحلاينمشکلبودند،راهحل،بسيارنزديکوبسيارآسانبود.ايراندرمسئلههستهاي،فقطميخواهدحقغنيسازياوکه
حقطبيعياشاستازطرفدنياشناختهشود؛مسئوالنکشورهائيکهمدعيهستند،اعترافکنندکهملتايرانحقداردغنيسازي
هستهايرابراياهدافصلحآميزدرکشوِرخودشوبهدستخودشانجامدهد؛اينتوقِعزيادياست؟اينآنچيزياستکهماهميشه

گفتهايم؛آنهاهمينرانميخواهند.
2.3.1.	اگر	آمريکائي	ها	مي	خواستند	مسئله	حل	شود،	راه	حل	بسيارآسان	بود؛	مي	توانستند	به	حق	غني	سازي	ايران	طبق	مقررات	

آژانس	اعتراف	کنند
آنهاميگويندمانگرانيداريمکهشمابهسمتتوليدسالحهستهايبرويد؛چندتاکشورهمبيشترنيستند،کهاسمآوردم؛اسمخودشان
راميگذارند»جامعهجهاني«!ميگويندجامعهجهانينگرانيدارد.نخير،جامعهجهانيهيچنگرانيايندارد.اکثرکشورهايدنياطرف
جمهورياسالميهستندوازخواستهماحمايتميکنند؛چونخواستهبهحقياست.آمريکائيهااگرميخواستندمسئلهحلشود،
اينراهحِلبسيارآسانيبود؛ميتوانستندبهحقغنيسازيبرايملتايراناعترافکنند؛براياينکهنگرانيايهمازآنجهاتنداشته
باشند،ميتوانستندمقرراتقانونيآژانسهستهايراهماعمالکنند؛ماهمازاولهيچمخالفتيبااعمالايننظارتهاومقررات

نداشتيم.
2.3.2.	طبق	برداشتي	که	من	دارم،	هدف	آمريکائي	ها	اين	است	که	اين	قضيه	باقي	بماند	تا	بهانه	اي	باشد	براي	اعمال	فشار	درجهت	
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فلج	کردن	ملت	ايران	
هروقتنزديکبهراهحلميشويم،آمريکائيهايکسنگيمياندازندکهجلويراهحلگرفتهشود.هدفآنهاطبقتلقيوبرداشتي
کهمندارم،ايناستکهميخواهنداينقضيهباقيبماندتابهانهايباشدبرايفشار؛کهآنفشارهاهمانطورکهخودشانگفتندبراي

فلجکردنملتايراناست.البتهبهکوريچشمدشمن،ملتايرانفلجنخواهدشد.
2.4.	اگر	آمريکائي	ها	صادقانه	مي	خواهند	مشکالت	في	مابين	حل	شود،	راه	حل	اين	است	که	از	دشمني	با	جمهوري	اسالمي	و	ملت	

ايران	دست	بردارند
نکتهچهارموآخردراينمسئلهايناستکهاگرآمريکائيهاصادقانهميخواهندکارتمامشود،بندهراهحلراارائهميدهم.راهحل
ايناست:آمريکائيهاازدشمنيباجمهورياسالميدستبردارند،ازدشمنيباملتايراندستبردارند.پيشنهادمذاکره،حرفمنطقي
ومتينومستدلينيست؛حرفدرستايناست.اگرميخواهندمشکالتفيمابينوجودنداشتهباشدکهميگويندماميخواهيمبين

ايرانوآمريکامشکليوجودنداشتهباشددستازدشمنيبردارند.
2.4.1.	از	سال	اول	انقالب	و	تشکيل	نظام	اسالمي،	دولت	هاي	آمريکا	با	فهم	غلط	از	ايران	و	ايراني،	دشمني	هاي	گوناگوني	را	براي	ما	

طراحي	کرده	اند
سيوچهارسالاستکهدولتهايگوناگونآمريکابافهمغلطازايرانوايراني،دشمنيهايگوناگونيراباماطراحيکردهاند.ازسال
اولپيروزيانقالبوتشکيلنظاماسالمي،اينهابامادشمنيکردند؛درزمينهامنيت،عليهامنيتمابرنامهريزيکردند؛حرکاتخصمانه
انجامدادند؛عليهتماميتارضيمااقدامکردند؛ازدشمنانريزودرشتمادرطولسالهايمتماديهميشهحمايتکردند؛عليهاقتصاد
مليمافعاليتکردند؛ازهمهابزارهاعليهملتايراناستفادهکردند؛ودرهمهاينهاهمبحمداهللشکستخوردند؛بعدازاينهمدرمقابله

باملتايراناگرايندشمنيهاراادامهدهند،شکستخواهندخورد.
2.4.2.	بنده	مسئوالن	آمريکائي	را	هدايت	مي	کنم	که	راه	عاقالنه	اين	است	که	سياست	و	عمل	خود	را	تصحيح	کنند	و	دست	از	دشمني	

با	ملت	ايران	بردارند
بنابراينبندهمسئوالنآمريکائيراهدايتميکنم؛اگردنبالراهعاقالنهميگردند،راهعاقالنهايناستکهسياستخودراتصحيحکنند؛

عملخودراتصحيحکنندودستازدشمنيباملتايرانبردارند.اينبحثتمامشد.
3.	چند	نکته	در	باب	انتخابات	که	مظهر»حماسه	سياسي«،	اقتدار	و	آبروي	نظام	و	اراده	ملي	و	نماد	مردم	ساالري	اسالمي	است:

يکبحثديگريدارمکهبايدبااجمالآنراهمعرضکنموآن،مسئلهبسيارمهمانتخاباتاست.انتخاباتدرکشورمامظهر»حماسه
سياسي«است.آنچهکهعرضکردمکهوظيفهمااستووظيفهقشرهايگوناگونبودکهانجامدهيم،مظهر»حماسهاقتصادي«بود.
انتخابات،مظهر»حماسهسياسي«است؛مظهراقتدارنظاماسالمياست؛مظهرآبروينظاماست.آبرويجمهورياسالميبهانتخاباتو
حضورمردمدرپايصندوقهايرأيوتأثيريکايکمردمدرانتخابمديرانکشوراست.انتخاباتمظهرارادهملياست،نمادمردمساالري
اسالمياست.ماکهمسئلهمردمساالرياسالميرادرمقابلدموکراسيليبرالغربيمطرحکرديم،مظهرمردمساالرياسالميهمين

حضورمردمدرانتخاباتاست.لذابهخاطراهميتيکهانتخاباتدارد،دشمنانملتايرانهميشهسعيکردهاندانتخاباتراازشورو
هيجانبيندازند؛برنامهريزيکردندکهمردمراازحضوردرپايصندوقهايرأيبازبدارند؛مردمرادلسردکنند،مردمرانااميدکنند.در
طولسالهايمختلفکهماانتخاباتداشتيمچهانتخاباتمجلسوچهبهخصوصانتخاباترياستجمهوريهميشهدشمنانما

سعيکردنداينانتخاباترابيرونقکنند؛اينبهخاطراهميتانتخاباتدرکارکشوراست.
منچندنکتهرادربابانتخاباتعرضميکنم.البتهدوماهوانديفرصتباقياست؛اگرعمريبود،بازدرفرصتهايديگرراجعبه

انتخاباتمطالبديگريراعرضميکنم؛فعاًلچندنکتهراعرضميکنم.
3.1.	در	درجه	اول،	حضور	گسترده	مردم	در	انتخابات	اهميت	دارد؛	انتخابات	بايد	به	توفيق	الهي	و	با	همت	ملت	ايران،	با	مشارکت	

گسترده	تحقق	پيدا	کند
نکتهاولايناستکهدردرجهاول،گسترشمشارکتوحضورگستردهمردمدرانتخاباتاهميتدارد.شورانتخاباتيدرکشوروحضور
مردمپايصندوقهايرأيميتواندتهديدهايدشمنانرابياثرکند؛ميتوانددشمنرانااميدکند؛ميتواندامنيتکشورراتأمينکند.
ملتعزيزمادرهمهنقاطکشوراينرابدانند؛حضورگستردهآنهادرپايصندوقرأي،درآيندهکشورتأثيردارد؛درامنيت،دراستقالل،
درثروتملي،دراقتصاد،درهمهمسائلمهمکشورتأثيرميگذارد.ايننکتهاول؛کهانتخاباتبايدبهتوفيقالهي،بهکمکپروردگار،

باهمتملتايران،بامشارکتگستردهتحققپيداکند.
3.2.	حق	و	وظيفه	همه	است	که	تمام	سليقه	ها	و	جريان	هاي	معتقد	به	نظام	در	انتخابات	شرکت	کنند؛	انتخابات	براي	يک	سليقه	و	

جريان	خاص	نيست
نکتهدوم:درانتخابات،همهسليقههاوجريانهايمعتقدبهجمهورياسالميبايدشرکتکنند؛اين،همحقهمهاست،هموظيفههمه
است.انتخاباتماليکسليقهخاص،ماليکجريانفکريوسياسيخاصنيست.همهکسانيکهبهنظامجمهورياسالميوبه
استقاللکشورمعتقدند،بهآيندهکشوراهميتميدهند،دلشانبرايمنافعمليميسوزد،بايددرانتخاباتشرکتکنند.روگرداندناز

انتخابات،مناسبکسانياستکهبانظاماسالميمخالفند.
3.3.	در	نهايت،	رأي	مردم	تعيين	کننده	است؛	بايد	خود	شما	مردم	تحقيق،	مالحظه	و	دقت	کنيد	تا	اصلح	را	انتخاب	کنيد

نکتهسوم:درنهايت،رأيمردمتعيينکنندهاست.آنچهکهاهميتدارد،تشخيصشماورأيشمااست.بايدخودتانتحقيقکنيد،
مالحظهکنيد،دقتکنيد،ازانسانهايمورداعتمادتانبپرسيد،تابهاصلحبرسيدواصلحراانتخابکنيد.رهبري،يکرأيبيشترندارد.
3.3.1.	حقير	يک	رأي	دارم	و	تا	وقتي	در	صندوق	انداخته	نشود،	هيچ	کس	مّطلع	نخواهد	بود؛	اينکه	نسبت	دهند	نظر	رهبري	با	فالني	

است،	درست	نيست
بندهحقيرمثلبقيهمردم،يکرأيدارم؛اينرأيهمتاوقتيکهدرصندوقانداختهنشود،هيچکسازآنمّطلعنخواهدبود.حاال
ممکناستآنکسانيکهصندوقدستآنهااست،بعدبازکنند،خطاينحقيررابشناسند،بفهمندبندهبهچهکسيرأيدادم؛اماتا
قبلازرأيدادن،کسيمّطلعنخواهدشد.اينجورنيستکهکسيبيايدنسبتبدهدکهرهبرينظرشبهفالناست،بهبهماننيست.
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اگرچنيننسبتيدادهشد،ايننسبتدرستنيست.
3.3.2.	مراقب	باشيد،	تحت	تأثير	نسبت	هاي	گوناگوني	که	از	طريق	وسائل	عجيِب	رسانه	اي	کنوني	مثل	پيامک	ها	به	اشخاص	مختلف	

داده	مي	شود،	قرار	نگيريد
البتهاينروزهابااينوسائلعجيِبرسانهايکنوني،اينپيامکهاوامثالاينهامتأسفانهحرفهايگوناگون،نسبتهايگوناگونبه
اشخاصگوناگون،رواجدارد.گاهيممکناستيکنفرهزارانپيامکبفرستد.برايمنگزارشدادندکهممکناستدرايامانتخابات،
روزيچندصدميليونپيامکردوبدلشود.مراقبباشيد،تحتتأثيراينچيزهاقرارنگيريد؛نگاهکنيد،تشخيصبدهيد،اصلحرا
بشناسيدوبرايادايتکليف،اسماورابهصندوقرأيبيندازيد.البتههرکسيويافعاالنسياسيميتوانندديگرانراهمبانظر
خودشانهمرأيکنند.ايناشکاليندارد،اماازحقيرکسيچيزيدراينزمينهنخواهدشنيد.درعينحالمردمميتوانندبههمديگر
بگويند،سفارشکنند،تأکيدکنند،توصيهکنند،يکديگرراتوجيهکنندوبههمکمککنندبرايشناختاصلح.بههرحالآنچهکه

مالکعملاست،رأيآحادمردماست.
3.4.	همه	بايد	تسليم	رأي	قانون	باشند؛	حوادثي	که	در	سال	88	پيش	آمد،	ازآنجا	ناشي	شد	که	کساني	نخواستند	به	قانون	و	رأي	مردم	

تمکين	کنند
نکتهچهارم:درمسئلهانتخاباتوغيرانتخابات،همهبايدتسليمرأيقانونباشند؛درمقابلقانونتمکينکنند.آنحوادثيکهدرسال
88پيشآمدکهبرايکشورضررداشتوضايعهآفرينبودهمهازهمينناشيشدکهکسانينخواستندبهقانونتمکينکنند؛نخواستند
بهرأيمردمتمکينکنند.ممکناسترأيمردمبرخالفآنچيزيباشدکهمِنشخصيمايلبهآنهستم؛امابايدتمکينکنم.آنچه
کهاکثريتمردم،اغلبيتمردمآنراانتخابکردند،بايدهمهتمکينکنند؛همهبايدزيرباربروند.خوشبختانهسازوکارهايقانونيبراي
رفعاشکال،رفعاشتباه،رفعشبههوجوددارد؛ازاينراهکارهايقانونياستفادهکنند.اينکهوقتيآنچهکهاتفاقافتادهاست،برخالف
ميلماشد،مردمرابهشورشخيابانيدعوتکنيمکهايندرسال88اتفاقافتاديکيازخطاهايجبرانناپذيراست.اينتجربهايشد

برايملتما،وملتماهميشهدرمقابليکچنينحوادثيخواهدايستاد.
3.5.	رئيس	جمهوِر	هر	دوره	اي	بايد	امتيازات	کسبي	و	ممکن	الحصول	رئيس	جمهور	قبلي	را	داشته	باشد؛	ولي	ضعف	هاي	او	را	نداشته	

باشد
نکتهآخر:اينراهمهبدانندکهآنچهمابرايرئيسجمهورآيندهنيازداريم،عبارتاستازامتيازاتيکهامروزوجوددارد،منهايضعفهائي
کهوجوددارد.اينراهمهتوجهکنند؛رئيسجمهوِرهردورهايبايدامتيازاتکسبيوممکنالحصولرئيسجمهورقبليراداشتهباشد،
ضعفهاياورانداشتهباشد.هرکسيباالخرهنقاطقّوتيداردونقاطضعفيدارد.رؤسايجمهورچهرئيسجمهورامروز،چهرئيسجمهور

فردانقاطقّوتيدارندونقاطضعفيهمدارند.همهماهمينجوريم؛نقاطقّوتيداريم،نقاطضعفيداريم.
3.5.1.	آنچه	امروز	براي	دولت	و	رئيس	جمهور	نقاط	قّوت	محسوب	مي	شود،	بايد	در	بعدي	وجود	داشته	باشد،	ولي	نقاط	ضعف	را	بايد	از	

خود	دور	کند

آنچيزهائيکهامروزبرايدولتوبرايرئيسجمهورنقاطقّوتمحسوبميشود،اينهابايددررئيسجمهوربعديوجودداشتهباشد،
اينهارابايددرخودتأمينکند؛آنچيزهائيکهامروزنقاطضعفشناختهميشودکهممکناستشمابگوئيد،منبگويم،ديگريبگويد
ايننقاطضعفرابايدازخوددورکند.يعنيمادرسلسلهدولتهائيکهپشتسرهمميآيند،بايدروبهپيشرفتباشيم،روبهتعالي

وتکاملباشيم،تدريجًابهترينهايخودمانرابفرستيم؛
3.5.2.	رئيس	جمهور	بعدي	پايبند	به	انقالب،	ارزش	ها،	منافع	ملي،	نظام،	عقل	جمعي	و	تدبير	باشد	و	با	کمال	قدرت،	توکل	به	خدا	و	

اعتماد	به	ملت	پيش	رود
هرکسيميآيد،پايبندبهانقالب،پايبندبهارزشها،پايبندبهمنافعملي،پايبندبهنظاماسالمي،پايبندبهعقلجمعي،پايبندبهتدبير
باشد.اينجوريبايداينکشورراادارهکرد.کشور،کشوربزرگياست؛ملت،ملتباعظمتياست؛مسائلتشويقکنندهومبّشر،فراوان
است؛مشکالتهمبرسرراههرملتي،وازجملهبرسرراهماوجوددارد.آنکسانيکهآمادهاينميدانميشوند،بايدباکمالقّوت،

باکمالقدرت،باتوکلبهخدا،بااعتمادبهتوانائيهاياينملتپيشبروند.

مؤخره
پروردگارا!آنچهراکهبهخيروصالحاينکشوراست،براياينملتمقّدربفرما.پروردگارا!قلبمقدسوليعصرراازهمهماخشنودکن.
پروردگارا!روحمطهرامامبزرگواروارواحطيبهشهداراازماخشنودوراضيبگردان.آنچهگفتيم،برايخودتودرراهخودتقراربدهو

آنرابهکرمتازماقبولکن.
والّسالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

منابع
1.بحاراالنوار، ج 67، ص 265





متن	اصلیمخاطبعنوان	مطالبهرديف

گرفتن 1 و  ملی  محاسبه  انجام 
ما  بر  آنچه  از  عبرت  و  درس 

شت گذ

اين هم يک توفيق بزرگی است که در عيد نوروز، در کنار شادی ها مردم
و زيبائی هائی که در طبيعِت نوروز وجود دارد، اين فرصت، هر 
ساله برای ما دست می دهد که در چنين روزی در جمع شما مردم، 
به گذشته  نگاه  کنونی خود و  ارزيابی وضع  به مسائل کشور و 
اجمالی، وضع دخل و خرج  نگاه  با يک  بپردازيم؛  آينده خود  و 
يکساله خودمان را در ابعاد کالن ملی بررسی کنيم، محاسبه کنيم؛ 
محاسبه نفس ملی، محاسبه نفس عمومی. همچنان که در مسائل 
»حاسبوا  فرمود:  که  است  الزم  ما  برای  نفس  محاسبه  شخصی، 
انفسکم قبل ان تحاسبوا«؛ بايد محاسبه کار خود و اعمال خود و 
حرکات شخصی خود را داشته باشيم محاسبه ملی هم يک کار 
بااهميت و پرارزش است؛ خودمان را محاسبه کنيم، به خودمان 
نگاه کنيم؛ آنچه را که بر ما گذشته است، بار ديگر مورد نظر قرار 

دهيم؛ از آن درس و عبرت بگيريم، برای آينده بهره ببريم.

از 2 بينانه  واقع  و  درست  ارزيابی 
عملکرد و برنامه گذشته و آينده 

کشور

ما که به عملکرد خودمان و برنامه گذشته و آينده خودمان نگاه مردم
می کنيم، نگاهمان بايد واقع بينانه باشد؛ ارزيابی ما ارزيابی درستی 
باشد. بعضی از مردمِ خود ما وقتی به اوضاع کشور نگاه می کنند، 
در  توليد  افت  می بينند،  را  گرانی  می بينند؛  را  ضعف ها  فقط 
برخی از واحدهای توليدی کشور را می بينند، فشارهای دشمنان 
را می بينند. اين نگاه، نگاه ناقصی است. بنده نگاه متفاوتی دارم.... 
بنابراين، نگاه کردن و فقط به ضعف ها چشم دوختن، غلط است. 
انجام  چگونه  کشور  سطح  در  تالش ها  اين  مجموعه  ديد  بايد 
می گيرد و به چه سرانجامی منتهی می شود. با اين ديد وقتی به 
صحنه نگاه کنيم، بايد به ايران و ايرانِی مسلمان آفرين بگوئيم.

گنجاندن حذف وابستگی اقتصاد 3
برنامه ريزی های  در  نفت  به 

اساسی

در دولت ها ما  دولت های  کنيم؛  جدا  نفت  از  را  خودمان  اقتصاد  بايد  ما 
هجده  هفده  من  بگنجانند.  را  اين  خودشان  اساسِی  برنامه های 
سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئوالن گفتم 
کاری کنيد که ما هر وقت اراده کرديم، بتوانيم درِ چاه های نفت 

ببنديم.  را 
مگر  که  زدند  انکار  لبخند  »تکنوکرات«  خودشان  قول  به  آقاياِن 
بايد  کرد،  اقدام  بايد  کرد،  دنبال  بايد  می شود؛  بله،  می شود؟! 
نقطه  يک  به  کشور  يک  اقتصادی  برنامه  وقتی  کرد.  برنامه ريزی 
خاص متصل و وابسته باشد، دشمنان روی آن نقطه خاص تمرکز 

می کنند. پيدا 

کالِن 4 اقتصادِی  سياست  تنظيم 
روشن و مدوّن و برنامه ريزی شده 

کشور  برای 

مسئوالن 
ر کشو

آينده  مسئولين  به خصوص  و  امروز  مسئوليِن  کشور،  مسئولين 
که بعد از انتخاباِت امسال بر سر کار خواهند آمد به اين نکته 
مدوّن  و  روشن  کالِن  اقتصادِی  سياست  بايد  کشور  کنند؛  توجه 
و  تغيير  نتواند  گوناگون  حوادث  باشد؛  داشته  برنامه ريزی شده  و 

کند. ايجاد  آن  تبديلی در 

مطالبات



تدبير 5 و  حزم  با  همراه  عمل 
مسئوالن و فعاليت همراه با هم 

آنان

مسئوالن 
ر کشو

اگر مسئولين که در اين کشور بزرگ و با اين بنيه قوی، مسئوليت 
را پذيرفتند، با تدبير کار کنند، مديران با هم باشند، با هم فعاليت 
کشور  مديران  و  مسئولين  به  هميشه  ما  که  توصيه ای  کنند، 
هر  از  می توانيم  وقت  آن  کنند،  عمل  تدبير  و  با حزم  می کنيم 
تهديدی يک فرصتی بسازيم؛ همچنان که در سال 91 از تهديدهای 
دشمن فرصت ساختيم و توانستيم به طرف جلو حرکت کنيم.

دشمن 6 از  جلوتر  کردن  حرکت 
برنامه ريزی ها در 

مسئوالن 
ر کشو

از دشمن حرکت کنيم.  بايد جلوتر  برنامه ريزی ها هميشه  ما در 
در مقابل فعاليت دشمن، کشور نبايد در حال انفعال به سر ببرد. 
و  داد  تشخيص  و  زد  حدس  را  دشمن  نقشه  بايد  هوشمندانه 

از دشمن عمل کرد. جلوتر 

آماده بودن مسئوالن، پيش از نياز 7
کشور و حرکت کردن جلوتر از 

نقشه دشمن

اقشار  مسئوالن، 
اصناف  و 

حوزه های 
مختلف 

اقتصادی و آحاد 
ملت

اساسی کشور و  برای همه مسائل  باشد  برنامه ای  بايد يک  اين 
همه نيازهای کشور. دولت ها، صنعتگران، کشاورزان، سرمايه داران 
و کارآفرينان، پژوهشگران علمی، طراحان علمی و صنعتی همه 
عاقالنه،  وظيفه  اين  به  بزرگ،  اخالقِی  وظيفه  اين  به  موظفند 
از  جلوتر  قدم  يک  و  کنند  آماده  را  خودشان  نياز،  از  پيش  که 
دانشگاه،  استادان  اقتصادی،  مديران  کنند.  حرکت  دشمن  نقشه 
بايد  اينها  همه  فنّاوری،  و  علمی  پارک های  علمی،  انجمن های 
پيش دستی را در کار علمی وجهه همت خودشان قرار دهند؛ مقاله 
علمی می نويسند، در اين جهت باشد؛ پژوهش علمی می کنند، 
در اين جهت باشد؛ کار صنعتی می کنند، کار فنی می کنند، کار 
علمی می کنند، همه در اين جهت باشد؛ مديران دولتی، مديران 
دانشگاه ها، مديران علمی، آحاد ملت در اين جهت حرکت کنند.

کشور را مستحکم کردن کشور 8
و غير قابل نفوذ و تأثير کردن آن 

از سوی دشمن، کنيد

وظيفه همه ما اين است که سعی کنيم کشور را مستحکم، غير آحاد ملت
قابل نفوذ، غير قابل تأثير از سوی دشمن، حفظ کنيم و نگه داريم؛ 
اين يکی از اقتضائات »اقتصاد مقاومتی« است که ما مطرح کرديم. 
در اقتصاد مقاومتی، يک رکن اساسی و مهم، مقاوم بودن اقتصاد 
که  آنچه  مقابل  در  بتواند  بايد  باشد؛  مقاوم  بايد  اقتصاد  است. 

ممکن است در معرض توطئه دشمن قرار بگيرد، مقاومت کند.

سليقه ها لزوم شرکت در انتخابات9 همه 
جريان های  و 
به  معتقد 

جمهوری 
می سال ا

جمهوری  به  معتقد  جريان های  و  سليقه ها  همه  انتخابات،  در 
است، هم وظيفه  اين، هم حق همه  کنند؛  بايد شرکت  اسالمی 
جريان  يک  مال  خاص،  سليقه  يک  مال  انتخابات  است.  همه 
فکری و سياسی خاص نيست. همه کسانی که به نظام جمهوری 
اهميت  کشور  آينده  به  معتقدند،  کشور  استقالل  به  و  اسالمی 
انتخابات  در  بايد  می سوزد،  ملی  منافع  برای  دلشان  می دهند، 
شرکت کنند. روگرداندن از انتخابات، مناسب کسانی است که با 

مخالفند. اسالمی  نظام 

 تحقيق، مالحظه و دقت کردن و 10
اعتماد  انسان های مورد  از  سؤال 

برای انتخاب اصلح

دارد، مردم اهميت  که  آنچه  است.  کننده  تعيين  مردم  نهايت، رأی  در 
کنيد،  تحقيق  خودتان  بايد  است.  شما  رأی  و  شما  تشخيص 
مالحظه کنيد، دقت کنيد، از انسان های مورد اعتمادتان بپرسيد، تا 

انتخاب کنيد. به اصلح برسيد و اصلح را 
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