
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "انقالب معظم رهبر اقتصادی دیدگاه های  "

 98چهار ماه نخست سال در 

 سیاسیمعاونت 
 اهي سیاسیاداره ژپوهش

 

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استپژوهشهای خبری و تولیدات فرآورده

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

  

 اميد جلوداريانپژوهشگر: 
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   مقدمه مقدمه  

و  پرداختند« دياقتصاد و رونق تول»به موضوع مهمِ  ،یدر حرم رضو 98روز سال  نخستينرهبر معظم انقالب در 

اشتغال،  شيمختلف، افزا یهاتحول در بخش جاديموجب ا «ديرونق تول» یعنيتحقق شعار امسال  تاکيد کردند که

  .خواهد شد یاو توازن بودجه یارزش پول مل شيافزا ،یاصالح نظام بانک ،یشتيحل مشکالت مع

 یعلم نيبا مواز حيصح یهاراه داکردن، پياخالص در کار ،در کار یريناپذیتالش و خستگرهبر انقالب همچنين بر 

کشور آماده  هایتيّظرفاز  استفاده ،کشور یبر مسائل اقتصاد یجهاد هایتيّريضرورت احاطه مد ،قيدق وهيو با ش

 ی تاکيد کردند.گذارهيآن به سرما ليو تبد ینگينقد تيّريمدو   اقتصاد يیشکوفا یبرا

حل اشاره و در اين باره بر « ديرونق تول»چندين بار ديگر به کليدواژه  98رهبر انقالب در چهار ماه نخست سال 

 تاکيد کردند.  یحل معضل نظام بانکو حل مشکل فقر  ،در توازن بودجه ريتأث، تورّمی و کاريمشکل ب

ترين ، برجسته بود. رهبر انقالب مهمد که در بيانات رهبر معظم انقالببايدهای رونق توليد موضوع ديگری بو

 و دکنندهيمک به تولک ،ديرونق تول یبراو مجلس و آحاد مردم دولت  یزيربرنامهرا  "ديرونق تول یدهايبا"

و  هيّرویاز واردات ب یريجلوگ، هاضرورت مراقبت مسئوالن درخصوص سوءاستفاده ی،اقتصاد نفعّاالو  گذارهيسرما

 شمارند.بر میی الزم هاروش و نيکسب و کار با قوان یبهبود فضا

به آنها  98تاثيرات رونق توليد نيز نکته مهم ديگری بود که رهبر انقالب در بيانات خود در چهار ماه نخست سال 

قدرت خريد ی و افزايش در باال رفتن ارزش پول ملّ ريتأث ی و فقر،کاريمشکل بو حل  اشتغال در ريتأثاشاره کردند. 

تاثيرات رونق توليد است که از بيانات رهبر انقالب استخراج از جمله مستغنی شدن از بيگانگان و دشمنان و مردم 

 شد.

ارزاق  کارانهانتيخ یدهايخرو  یدالل ،اچاقی نظير قگوناگون اقتصاد یهابا عوامل مخرب در بخش قاطعانهبرخورد 

مسائل  زمينه های نارسا درجبران مديريّت ،خود ارينکردن اقتصاد به مسائل خارج از اخت یشرط ،و احتکار یعموم

ی از جمله حل مسائل اقتصاد مقاومت در برابر فشارهای اقتصادی و تحريم ها و نقش آفرينی مردم در ،اقتصادی

 نکات ديگری بود که رهبر انقالب درباره شکوفايی اقتصاد و رونق توليد به آنها اشاره کردند.

 

 

 

 

 

 های خبریدیریت پژوهشم

13/05/1398 
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دیدگاه های اقتصادی رهبر 

 98انقالب در سال 

 

 :اوضاع فعلیاقتصاد در  مسئله فوریت و جدیت الف(

 :ن مشکالت معیشتی مردم بودزیاد  -1

  فيطبقات ضع به ويژه بر فشار -1-1

 یاقتصاد نداشتن برنامهدر صورت  لطمه خوردن اعتبار کشور -2

 طمع دشمن سازنهیزماقتصادی،  مشکالت -3

  :اقتصاد کشوربیماری های مزمن  ب(

 یفروشبه نفت و خام یوابستگ -1

مناسب  و یدر مسائل اقتصاد یحکومت یهادستگاه رالزمیغ تمداخال -2

 ۴۴اصل  یهااستیس نشدن اجرا

 کار  و کسب یفضاشدن  بیتخر -3

 ریوپاگدست نیقوان -4

 اولویت های اقتصاد کشور: ج(

 رونق تولید -1

 ارزش پول ملی -2

 وکاربهبود فضای کسب -3

 فروشی نفتبودجه و اقتصاد کشور از خامجدا کردن  -4

 تبدیل دخالت دولت در اقتصاد به هدایت و نظارت دولت -5

های اقتصادی و اختالسگران، تروریست) بریدن دست مفسدان اقتصادی -6

  (رحمقاچاقچیان بی

 تاکید بر رونق تولید و شکوفایی اقتصاد: د(

 اهمیت رونق تولید: -1

 اولويت های اقتصادرونق توليد از  -1-1

 یاقتصاد مقاومت یاز ارکان اصل ديرونق تول -1-2

  گانگانياز برونق توليد سبب عزت ملی و بی نيازی  -1-3

 منظور از رونق تولید: -2

 یکشاورز -2-1

 یدامدار -2-2

 بزرگ عيصنا -2-3

 متوسّط عيصنا -2-4

 کوچک عيصنا -2-5

 ی دست عيصنا -2-6

 یخانگ عيصنا -2-7

 دام  تيترب -2-8

  انيبندانش عيصنا -2-9
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دیدگاه های اقتصادی رهبر 

 98انقالب در سال 

 

 بایدهای رونق تولید: -3

 برنامه ريزی دولت برای رونق توليد -3-1

 برنامه ريزی مجلس برای رونق توليد -3-2

 را دارند ديتول یِ واد بهورود  يیکه توانا یآحاد مردمريزی برنامه  -3-3

 دکنندهيبه توللزوم کمک  -3-4

 گذارهيبه سرمالزوم کمک  -3-5

 سالم یفعّال اقتصادلزوم کمک به  -3-6

 اننيآفرثروتلزوم کمک به  -3-7

 ی الزمهاروش و نيکسب و کار با قوان یبهبود فضالزوم  -3-8

 :هاسوءاستفادهضرورت مراقبت مسئوالن درخصوص  -3-9
 برج  به آنها يل کردنخريد کارخانه ها و تبد -3-9-1

 مردم  یهاپولهای صوری و پرکردن جيب خود با ايجاد بانک و تاسيس شرکت -3-9-2

 : هيّ رویواردات بلزوم جلوگيری از  -3-10

 یداخل دیشرط رونق تول هیّرویکنترل واردات ب -3-10-1
  هيّرویکنترل واردات ببا  کلمه یواقع یبه معنا یاقتصاد مقاومتمحقق شدن  -3-10-2

 وابسته بودن رونق توليد به کار جهادی و کارگر و نيت کارگر -3-11

 تاثیرات رونق تولید: -4

 ی:کاريمشکل بو حل  اشتغال در ريتأث -4-1
 ها حل مشکالت کارخانه -4-1-1

 در کم کردن تورّم تاثير -4-2

 در وضع توازن بودجه ريتأث -4-3

 قدرت خريد مردم ی و افزايش در باال رفتن ارزش پول ملّ  ريتأث -4-4

 مشکل فقر تاثير در حل  -4-5

  یمعضل نظام بانکتاثير در حل  -4-6

 مستغنی شدن از بيگانگان و دشمنان  -4-7

 نقش موثر نیروی انتظامی در تحقق شعار رونق تولید: -5

 یتحرک و رونق اقتصاد الزمه ،تيامن نيتأم -5-1

 :با قاچاق یجد مبارزه -5-2
 دياز موانع تحقق رونق تولاچاق، ق -5-2-1

  به صورت دوطرفه درآمدن قاچاق در اين روزها:  -5-2-2

 قاچاق واردات -5-2-2-1

  یمردم و بخش کشاورز ازیاجناس مورد ن یبرخخارج کردن  -5-2-2-2

  :اقتصاد ییشکوفا یبراکشور  آماده اریبس یهاتیّظرف -6

 مدآکافی و کار یانسان یروين -6-1

  یعيطب یهاتيّظرف -6-2

  يیايجغرافهای تيّظرف -6-3

 کافی: ینگينقد -6-4
 یگذارهيبه سرماآن  ليتبدنقدينگی و  تيّ ريمد -6-4-1
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دیدگاه های اقتصادی رهبر 

 98انقالب در سال 

 

 ضرورت ها و بایسته های بهبود اوضاع اقتصادی کشور: ه(

 :وکار کسب سهولت -1

 وکار  کسب یرونق فضا در مسير و گاه متناقض اريبس نِ يمقررات و قوانالح اص -1-1

 نيجهت تأم ازهم  و اشتغالتاثير در هم از جهت توجه به بخش کشاورزی  -1-2

 يی:مواد غذا
 در روستاها یليتبد عياحداث صنا -1-2-1

یو خستگ زهيکارآمد، جوان، پرانگ یانسان یروينبهره گيری از ثروت عظيم  -1-3

 کارها  چرخهبرای روان سازی  ريناپذ

 ینيکارآفربه منظور  یسازمسکنبه توجه  -1-4

 خصوصی سازی: -2

 مبرم اقتصاد کشور ازين ،یسازیاصل خصوص -2-1

 ی سازیدر کار خصوصلزوم برطرف کردن خطاهای بزرگ  -2-2

 نظام بانکی حاصال - 3

 بودجه  یاصالح ساختار - 4

 ترویج فرهنگ کار: - 5

 به منظور جلوگيری از توقف توليد کارگر معرفی ارزش واالی  -5-1

 در کشور:و تالش  ديفرهنگ تولترويج  -5-2
  دنينشستن و ثروت بادآورده را انتظارکش هيروح لزوم از بين بردن -5-2-1

 يیآزمابخت یکارها لياز قب يینوع کارهالزوم ممانعت از ترويج  -5-2-2

 مقررات مربوط به واردات و برخورد با واردات بی رویهقاطعیت در اجرای  -6

 ی:گوناگون اقتصاد یهابا عوامل مخرب در بخش قاطعانهبرخورد  -7

 اچاقق -7-1

 یدالل -2 -7

 و احتکار یارزاق عموم کارانهانتيخ یدهايخر -7-3

 خودمان ارینکردن اقتصاد به مسائل خارج از اخت یشرط -8

 :مسائل اقتصادی نارسا در زمینههای جبران مدیریّت -9

بر  یدانياشراف می همراه با جهاد و دوارانهيام و شجاعانه تيريمدلزوم  -9-1

 مشکالت

 ها و تدابير اقتصادی انديشيده شده به ثمرنشستن برنامه تالش برای -9-2

 به سبب عملکرد خوب و زيربنايی: هادستگاهتشويق برخی  -9-3
 یبخش کشاورزدر  -9-3-1

 خاک و آب یهابخشدر  -9-3-2

 ناطقاز م یبه برخ یدگيرس یهابخشدر  -9-3-3
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دیدگاه های اقتصادی رهبر 

 98انقالب در سال 

 

 مقاومت در برابر فشارهای اقتصادی و تحریم ها:  -10

 توانايی جمهوری اسالمی برای صادرات نفت به ميزانی که اراده کند -10-1

 ارزشمند بودن کاهش وابستگی کشور به فروش نفت  -10-2

 کنند:سودمند بودن تحريم ها با وجود مشکالتی که برای کشور ايجاد می -10-3
 شناسايی توانايی ها و ابتکارات خود برای تامين نيازها -10-3-1

  یمسائل اقتصاد نهيدر زمبن بست وجود نداشتن  -10-3-2

 اقتصاد کشور یهاتيو ظرف هارساختيزخوب بودن  -10-3-3

  یحل مشکالت اقتصاد ی برایمردم عیوس تیاستفاده از ظرف -11

 برخورد با عوامل مخرب اقتصادحمایت همگانی از دولت در  -12

 ی:حل مسائل اقتصاد نقش آفرینی مردم در -13

 یرانيا یاز کاال تيو استمرار حما یمحصوالت داخل ديخر -13-1

 از اسراف زيپره -13-2

  یمجاز یدر فضا عاتيتوجه نکردن به شا -13-3

 دينکردن در خر یروادهيز -13-4
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 اع فعلی:ضالف( فوریت و جدیت مسئله اقتصاد در او

 

 

 :اقتصاد کشورهای مزمن بیماری -ب

 

 

 

 اولویت های اقتصاد کشور: ج(

:زیاد بودن مشکالت معیشتی مردم 

فشار به ویژه بر طبقات ضعیف 

لطمه خوردن اعتبار کشور در صورت نداشتن برنامه  اقتصادی

مشکالت اقتصادی، زمینه ساز طمع دشمن

وابستگی به نفت و 
خام فروشی

مداخالت غیرالزم 
دستگاه های حکومتی در 

مسائل اقتصادی و مناسب 
های اصل اجرا نشدن سیاست

۴۴

تخریب شدن فضای 
کسب  و کار 

قوانین دست وپاگیر
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 تاکید بر رونق تولید و شکوفایی اقتصاد: د(

 اهمیت رونق تولید: -1

 

 

 

 

رونق تولید ارزش پول ملی

بهبود فضای کسب وکار
جدا کردن بودجه و اقتصاد کشور از 

خام فروشی نفت

تبدیل دخالت دولت در اقتصاد به 
هدایت و نظارت دولت

بریدن دست مفسدان اقتصادی 
ادی و اختالسگران، تروریست های اقتص)

(  قاچاقچیان بی رحم

رونق تولید از 
اولویت های اقتصاد

ن رونق تولید از ارکا
متیاصلی اقتصاد مقاو

رونق تولید سبب
عزت ملی و بی 
ن نیازی از بیگانگا



8 
 

 منظور از رونق تولید: -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کشاورزی

دامداری

صنایع 
بزرگ

صنایع 
متوسّط

صنایع 
کوچک

صنایع 
دستی 

صنایع 
خانگی

تربیت دام 

صنایع 
دانش بنیان 
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 بایدهای رونق تولید: -3

 

 

 

 

برنامه ریزی دولت برای رونق تولید

برنامه ریزی مجلس برای رونق تولید

برنامه ریزی آحاد مردمی که توانایی ورود به وادیِ تولید را دارند

لزوم کمک به تولیدکننده

لزوم کمک به سرمایه گذار

لزوم کمک به فعّال اقتصادی سالم

لزوم کمک به ثروت آفرینان

های الزملزوم بهبود فضای کسب و کار با قوانین و روش

:ضرورت مراقبت مسئوالن درخصوص سوءاستفاده ها

خرید کارخانه ها و تبدیل کردن آنها به برج 

های مردم های صوری و پرکردن جیب خود با پولایجاد بانک و تاسیس شرکت

:لزوم جلوگیری از واردات بی رویّه 

کنترل واردات بی رویّه شرط رونق تولید داخلی

محقق شدن اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی کلمه با کنترل واردات بی رویّه 

وابسته بودن رونق تولید به کار جهادی و کارگر و نیت کارگر
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 تاثیرات رونق تولید: -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی:کاریمشکل بو حل  اشتغال در ریتأث

 یمعضل نظام بانکتاثیر در حل 

 

 مشکل فقرتاثیر در حل 

 

قدرت خرید ی و افزایش در باال رفتن ارزش پول ملّ  ریتأث

 مردم

 ها حل مشکالت کارخانه

 در وضع توازن بودجه ریتأث

 مستغنی شدن از بیگانگان و دشمنان
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 نقش موثر نیروی انتظامی در تحقق شعار رونق تولید: -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اقتصاد ییشکوفا یبراکشور  آماده اریبس یهاتیّظرف -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 یتحرک و رونق اقتصاد الزمه ،تیامن نیتأم

 

 :با قاچاق یجد مبارزه

 

 دیاز موانع تحقق رونق تولقاچاق، 

 

  به صورت دوطرفه درآمدن قاچاق در این روزها: 

 

 
 قاچاق واردات

 

مردم و بخش  ازیاجناس مورد ن یبرخخارج کردن 

  یکشاورز

 

 

 مدکافی و کارآ یانسان یروین

 یگذارهیبه سرماآن  لیتبدنقدینگی و  تیّ ریمد

 

 کافی: ینگینقد

 ییایجغرافهای تیّ ظرف

 یعیطب یهاتیّ ظرف
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 ضرورت ها و بایسته های بهبود اوضاع اقتصادی کشور: ه(

 :وکار کسب سهولت -1

 

 

 

 خصوصی سازی: -2

 

ای اصالح مقررات و قوانینِ بسیار و گاه متناقض در مسیر رونق فض
کسب  وکار 

توجه به بخش کشاورزی هم از جهت تاثیر در اشتغال وهم ازجهت 
:تأمین مواد غذایی

احداث صنایع تبدیلی در روستاها 

زه و بهره گیری از ثروت عظیم نیروی انسانی کارآمد، جوان، پرانگی
خستگی ناپذیر برای روان سازی چرخه  کارها 

توجه به مسکن سازی به منظور کارآفرینی

لزوم برطرف کردن 
خطاهای بزرگ در کار 

خصوصی سازی 

اصل خصوصی سازی، 
ورنیاز مبرم اقتصاد کش
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اصالح نظام بانکی

اصالح ساختاری بودجه 

:ترویج فرهنگ کار

ف معرفی ارزش واالی کارگر به منظور جلوگیری از توق
تولید 

:ترویج فرهنگ تولید و تالش در کشور

ا لزوم از بین بردن روحیه  نشستن و ثروت بادآورده ر
انتظارکشیدن 

لزوم ممانعت از ترویج نوع کارهایی از قبیل کارهای 
بخت آزمایی

قاطعیت در اجرای مقررات مربوط به واردات و برخورد با واردات بی رویه

:های گوناگون اقتصادیبرخورد قاطعانه با عوامل مخرب در بخش

قاچاق

داللی 

خریدهای خیانت کارانه ارزاق عمومی و احتکار
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شرطی نکردن اقتصاد به مسائل خارج از اختیار خودمان

:های نارسا در زمینه  مسائل اقتصادیجبران مدیریّت

لزوم مدیریت شجاعانه و امیدوارانه و جهادی همراه با اشراف میدانی بر مشکالت

تالش برای به ثمرنشستن برنامه ها و تدابیر اقتصادی اندیشیده شده 

:تشویق برخی دستگاه ها به سبب عملکرد خوب و زیربنایی

در بخش کشاورزی

های آب و خاکدر بخش

های رسیدگی به برخی از مناطقدر بخش
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 مقاومت در برابر فشارهای اقتصادی و تحریم ها: 

 

 ارزشمند بودن کاهش وابستگی کشور به فروش نفت 

 

 شناسایی توانایی ها و ابتکارات خود برای تامین نیازها

 

 توانایی جمهوری اسالمی برای صادرات نفت به میزانی که اراده کند

 

 کشور ایجاد می کنند:سودمند بودن تحریم ها با وجود مشکالتی که برای 

 

  یمسائل اقتصاد نهیدر زمبن بست وجود نداشتن 

 

 اقتصاد کشور یهاتیو ظرف هارساختیزخوب بودن 
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ت استفاده از ظرفی
وسیع مردمی برای

حل مشکالت 
اقتصادی 

حمایت همگانی از 
دولت در برخورد 
با عوامل مخرب 

اقتصاد

نقش آفرینی مردم در حل مسائل 
:اقتصادی

خرید محصوالت 
داخلی و استمرار 
یحمایت از کاالی ایران

پرهیز از اسراف

توجه نکردن به 
شایعات در 

فضای مجازی 

زیاده روی نکردن 
در خرید
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    بیاناتبیاناتی ی هاهامحورمحور  وو  هاهاـ شاخصـ شاخص

 مستندات ترین محورهامهم موضوع ردیف

1 

دیدگاه های 

اقتصادی رهبر 

انقالب در سال 

98: 

اقتصاد  مسئله فوریت و جدیت الف(

 :اوضاع فعلیدر 

ن مشکالت معیشتی بودزیاد  -1

 :مردم 

  فيطبقات ضع به ويژه بر فشار -1-1

در  لطمه خوردن اعتبار کشور -2

 یاقتصاد نداشتن برنامهصورت 

اقتصادی،  مشکالت -3

 طمع دشمن سازنهیزم

اقتصاد های مزمن بیماری ب(

  :کشور

به نفت و  یوابستگ -1

 یفروشخام

 رالزمیغ تمداخال -2

در مسائل  یحکومت یهادستگاه

 نشدن اجرامناسب  و یاقتصاد

 ۴۴اصل  یهااستیس

 و کسب یفضاشدن  بیتخر -3

 کار 

 ریوپاگدست نیقوان -4

 اولویت های اقتصاد کشور: ج(

 رونق تولید -1

 ارزش پول ملی -2

 وکاربهبود فضای کسب -3

جدا کردن بودجه و اقتصاد  -4

 فروشی نفتکشور از خام

تبدیل دخالت دولت در  -5

 اقتصاد به هدایت و نظارت دولت

بریدن دست مفسدان  -6

اختالسگران، ) اقتصادی

های اقتصادی و تروریست

  (رحمقاچاقچیان بی

تاکید بر رونق تولید و شکوفایی  د(

 اقتصاد:

 اهمیت رونق تولید: -1

های رونق توليد از اولويت -1-1

 یقشرها شتيمع یاست و مسئله یکشور ما فعالً مشکل اقتصاد یعمدهمشکل » -

و  کايآمر یعني یغرب یقدرتها ميمشکل مربوط است به تحر نياز ا یبخش ف؛يضع

خود ما.  یتيّريمد یخود ما، به ضعفها یدرون صيبه نقا شوديهم مربوط م یاروپا؛ بخش

ضعفها و  نيا یمشاهدهو هم  -دهميم حيکه توض-فرصت باشد  توانديم ميهم تحر

بعد  یسالها تيّريمد یو برا ندهيآ یبرا يیبهاگران یهاما تجربه یبرا تواندينقصها م

فرصت  توانديم ميامّا تحر .فرصت باشد توانديم نهايا یهر دو اورد؛يکشور به وجود ب

 -مثل نفت- یعيکه از منابع طب يیتجربه نشان داده است کشورها رايباشد؛ چرا؟ ز

 نهايا کند،يم دايمنابع کاهش پ نيا یهياز ناح شانيبرخوردار هستند، هر وقت درآمدها

 داياصالحات پ یزهيانگ کنند،يم دايپ زهيانگ افتند،یم یاصالحات اقتصاد یبه فکر اجرا

نجات بدهند و اقدامات  یکه خودشان را از وابستگ کننديم دايپ زهيانگ کنند،يم

 یعياست که درآمد حاصل از آن منابع طب یمال وقت ني. ادهنديرا انجام م یمناسب

مورد  یِو منابع مال گردديمنابع دوباره به حال اوّل برم نيبعد که ا کند؛يم دايکاهش پ

فراموش  کنند،يکار اصالحات غفلت م یاز ادامه کند،يم دايپ شيآنها افزا یاستفاده

ما،  یفقط براحُسن بزرگ را نه  نيا ،یعيبع طب. پس فشاِر کاهش درآمد مناکننديم

منبع  نيبه ا یمشابه ما دارد که آنها را از وابستگ یکشورها یهمه ی]بلکه[ برا

 نيتربزرگ زا یکيکه - یاقتصاد نفت نيبودن، از ا یتک محصول نياز ا ،یعيطب

نجات خواهد داد.  -است، وابسته به نفت است یاست که نفت نيمشکالت اقتصاد ما ا

هم در سطوح  ،یجور است؛ االن در کشور، هم در سطوح دولت نيواقعاً هم هم

 ميما چگونه بتوان نکهيا یشروع شده است برا یعيمطالعات وس ،یو دانشگاه یقاتيتحق

 ین وقتاست. آ یمهم و خوب زيچ یليخ نيا م؛ياداره کن یرنفتيغ یهاکشور را با درآمد

طبعاً  گرانيو نه د یدولت نيباشد، نه مسئول اريبه صورت فراوان در اخت یکه درآمد نفت

 یدر باب امکانات دفاع ینيطور محسوس و ع را ما به نيا هي. شبافتندیفکر نم نيبه ا

 یشد، قدرتها ليبر ما تحم که یدفاع مقدّس، جنگ ی. در سالهاميکشور امتحان کرد

 یمادّ یو هم قدرتها ،یدارهيسرما یمادّ یهم قدرتها یعنيشرق و غرب،  یمادّ

 یصدّام قرار دادند ول اريرا در اخت یامکانات جنگ نيبهتر ،یستيو کمون یستياليسوس

خاردار  ميس -که مشهور شد و همه دانستند یآن طور- یدست ما بسته بود. به ما حتّ

ما،  یموجب شد که جوانها یسخت نيفروختند؛ البتّه سخت بود امّا هميهم نم

ما را به سالح  یوضع وابستگ فتند،يصاحبان فکر، صاحبان استعداد و ابتکار به فکر ب

از  باً يتقر یاز لحاظ امکانات دفاع یما به لطف اله تيّبدهند. امروز وضع رييتغ گانهيب

 هيدارند تک نيا یما هم رو یاست؛ دشمنها رمنطقه بهتر و باالت نيا یکشورها یهمه

قرار بدهند؛ که  یفشار یلهيرا وس نيا نکهيا یبرا کنند،يآنها هم اعتراف م کنند،يم

را  یدفاع یهيبن تيچشم آنها تقو یفشار قرار نخواهد گرفت. ما به کور یلهيالبتّه وس

تانک  فروختند،يم حداد. آن روز در دوران دفاع مقدّس اگر به ما سال ميادامه خواه

 ديکه خودمان تول ميافتادیما به فکر نم دادند،يامکانات م دادند،يموشک م دادند،يم

 رفت؛ينم نياز ب گرانيبه د اجياحت ماند،يم یباق یوابستگ م،يخب ]اگر[ داشت م؛يکن

 د؛يشناسیما هستند و م یکه در منطقه یگريد یاز کشورها یليمثل خ

 یوابسته به اراده گران،يمتعلّق به د یامّا سالحها استانبار سالح  شانيکشورها

دارند که از آنها درست  یو عمل یخودشان نه قدرت دارند، نه توان علم گران؛يد

 یبرا ازي. پس نستيجور ن نيا یاله قيمثل آنها؛ امروز به توف ميشدياستفاده کنند؛ م

به طور  یاز درآمد نفت انکه دستم ی. وقتکنديم جاديا زهيانگ کند،يم جاديما حرکت ا

 دايپ ميگرديرا م نيگزيجا یهاکوتاه شد، طبعًا راه -یدرآمد کامِل نفت یعني-کامل 
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 مستندات ترین محورهامهم موضوع ردیف

 اقتصاد

 یاز ارکان اصل ديرونق تول -1-2

 یاقتصاد مقاومت

رونق توليد سبب عزت ملی و  -1-3

  گانگانياز ببی نيازی 

 منظور از رونق تولید: -2

 یکشاورز -2-1

 یدامدار -2-2

 بزرگ عيصنا -2-3

 متوسّط عيصنا -2-4

 کوچک عيصنا -2-5

 ی دست عيصنا -2-6

 یخانگ عيصنا -2-7

 دام  تيترب -2-8

  انيبندانش عيصنا -2-9

 بایدهای رونق تولید: -3

برنامه ريزی دولت برای رونق  -3-1

 توليد

ريزی مجلس برای رونق برنامه -3-2

 توليد

که  یآحاد مردمريزی برنامه -3-3

 را دارند ديتول یِواد بهورود  يیتوانا

 دکنندهيبه توللزوم کمک  -3-4

 گذارهيبه سرمالزوم کمک  -3-5

 یفعّال اقتصادلزوم کمک به  -3-6

 سالم

 اننيآفرثروتلزوم کمک به  -3-7

کسب و کار  یبهبود فضالزوم  -3-8

 ی الزمهاروش و نيبا قوان

ضرورت مراقبت مسئوالن  -3-9

 :هاسوءاستفادهدرخصوص 
 آنها تبديل کردنها و خريد کارخانه -3-9-1

 برج  به

های ايجاد بانک و تاسيس شرکت -3-9-2

 مردم  یهاپولصوری و پرکردن جيب خود با 

یواردات بلزوم جلوگيری از  -3-10

 : هيّرو
شرط رونق  هيّرویکنترل واردات ب -3-10-1

 یداخل ديتول

به  یاقتصاد مقاومتمحقق شدن  -3-10-2

  هيّرویب کنترل وارداتبا  کلمه یواقع یمعنا

ملّت  د؛يخواهد رس جهيبه نت یاله قياست که شروع شده و به توف یکار نيا م؛يکنيم

ما  کنميمن عرض م .ديرا خواهد د اشجهينت د،يآن را خواهد چش یبعدها ثمره رانيا

 یایاديتوقّع ز -و اروپا هستند کايکه آمر-هم  هاکنندهمياز تحر م؛يبنال دينبا مياز تحر

 نهايحاال من بعدًا در بخش ]مربوط به[ غرب خواهم گفت چرا؛ از ا م؛يداشته باش دينبا

 بهو  ميکن یرا بررس ميبا تحر یمقابله یطرحها مينيبنش ديتوقّع داشت. ما با شودينم

 ،یدولت یهادستگاه یفهياست؛ هم وظ نيما ا یفهيوظ م؛يآنها را دنبال کن یطور جدّ

ما و  یجوانها یفهيمقنّنه، و هم وظ یمربوط به قوّه یِقاتيتحق یبخشها یفهيهم وظ

با  یمقابله یهااز مسائل کشور، راه یبا آگاه ننديدر کشور، بنش شهياصحاب فکر و اند

 ميبا تحر یمقابله یوجود دارد برا یاديز یهاکنند؛ و راه دايپ ند،کن یرا بررس ميتحر

دشمن. البتّه به من گزارش دادند که  زيآمظالمانه و خباثت ميکردن تحر یو خنث

 ديبا کنند؛يم نيرا تدو ميبا تحر یمقابله یراهکارها نيدارند ا یدولت یباال نيمسئول

 یستينبا ريوارد بشوند؛ مسائل را با تأخ تریعمل و تر،یفور تر،یدر عمل و در اجرا، جدّ

را  نيبا ما است؛ ا یامروز همه قبول دارند که دشمن در حال جنگ اقتصاد انجام داد.

بر مسائل  ديبا یجهاد یتهايّريمد رد،يانجام بگ ديبا یکار جهاد .... داننديهمه م

 ی. کار جهادیکنند؛ کار جهاد یريگميکشور احاطه داشته باشند، تصم یاقتصاد

هم اخالص هست؛  ست،ه یريناپذیکه هم در آن تالش هست، خستگ یکار یعني

 کند،يخودش کار نم یسهيپُر کردن ک یخودش، برا یکه برا فهمدي[ انسان میعني]

 ننديبنش یعنيو هم عالمانه؛  ن،يهم ا کند؛يخدا کار م یبرا کند،يمردم کار م یدارد برا

کنند؛ هم باسواد  دايرا پ حيصح یهاعالمانه راه قيدق یوهيبا ش ،یعلم نيو با مواز

کار کنند؛  ننديبنش نهايداشته باشند؛ ا یباشند، هم امکانات گوناگون کارآمدباشند، 

 یامّا حرفها ستميبنده اقتصاددان ن .خواهد کرد دايپ يیاقتصاد کشور قطعًا شکوفا

آنها را کامالً  ینظرها خواهم،ينظر م نهاياز ا کنم،يمطالعه م خوانم،يها را مکارشناس

اقتصاد،  يیشکوفا یکشور برا یتهايّ ما معتقدند که ظرف یها. کارشناسنميبيبادقّت م

 یانسان یرويت نيّ. ظرفمياست. ما کمبود ندار یآماده و مستعد و کامل اريبس یتهايّ ظرف

ما  يیايجغراف تيّخوب است، ظرف اريما بس یعيطب یتهايّخوب است، ظرف اريما بس

کردم  حيرا تشر تهايّظرف نياز ا یگام دوّم مقدار یهيّ انيخوب است که من در ب اريبس

 نيهست، پول هم وجود دارد در کشور. ا تهايّ ظرف نيوجود دارد؛ بنابرا تهايّظرف نيکه ا

و درست -شده  اديز ینگيکه نقد کننديو شِکوه م کننديکه مرتّب گله م یاینگينقد

 کياگر  -ضربه خواهد زد رديمورد توجّه قرار نگاگر  ینگيهم هست و البتّه نقد

کشور را  ،یگذارهيبشود به سرما ليتبد ینگينقد نيو هم رديانجام بگ یخوب تيّريمد

کاماًل در کشور وجود  تيّظرف نيبنابراشکوفا خواهد کرد، اقتصاد را باال خواهد برد. 

 کننديم اليخ یبعض نکهياند. اخوب عمل کرده یدولت یهااز دستگاه یالبتّه برخ .دارد

عمل  یدولت یهااز دستگاه یبعض ست؛يجور ن نيانجام نگرفته، نه، ا یحرکت چيکه ه

آب،  یبخشها ،یبخش کشاورز-مختلف  یاند؛ در بخشهااند، خوب عمل کردهکرده

 یکارها -يیربنايز یکارها ناطق،از م یبه برخ یدگيرس یخاک، بخشها یبخشها

 یوجود دارد. گاه یاز بخشها هم نه، رخوت و کوتاه یانجام گرفته. البّته در بعض یخوب

به نظرم در سال  یانامه کي. در رديگيانجام م رياز موارد کار با تعلّل و تأخ یدر بعض

 یامور بانک حاصال یبه بنده نوشته بود که ما برا رتبهیعال نياز مسئول یکي ۹۴ اي ۹۳

ما مشکالت  یاز مشکالت اقتصاد یکيکه - یاصالح موارد بانکبانک،  یکشور، مسئله

به مجلس  حهيال نيا گريکه تا چند ماه د ميکنيم ميتنظ ميدار یاحهيال -است یبانک

 نيهنوز ا گذرد،يخواهد رفت. به من گزارش دادند که االن چهار سال از آن وقت م

که خوب کار  يیتعلّل است. آن بخشها نهاياست، ا ريتأخ نهايبه مجلس نرفته! ا حهيال

تذکّر داده  یستياند باداشته ريکه تأخ يیبشوند، ]به[ آن بخشها قيتشو دياند باکرده
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وابسته بودن رونق توليد به  -3-11

 کار جهادی و کارگر و نيت کارگر

 تاثیرات رونق تولید: -4

مشکل و حل  اشتغال در ريتأث -4-1

 ی:کاريب
 ها حل مشکالت کارخانه -4-1-1

 در کم کردن تورّم تاثير -4-2

 در وضع توازن بودجه ريتأث -4-3

در باال رفتن ارزش پول  ريتأث -4-4

 قدرت خريد مردم ی و افزايش ملّ

 مشکل فقر تاثير در حل  -4-5

معضل نظام تاثير در حل  -4-6

  یبانک

مستغنی شدن از بيگانگان و  -4-7

 دشمنان 

نقش موثر نیروی انتظامی در  -5

 تحقق شعار رونق تولید:

تحرک و  الزمه ،تيامن نيتأم -5-1

 یرونق اقتصاد

 :با قاچاق یجد مبارزه -5-2
 دياز موانع تحقق رونق تولقاچاق،  -5-2-1

به صورت دوطرفه درآمدن قاچاق  -5-2-2

  در اين روزها: 

 قاچاق واردات -5-2-2-1

 ازیاجناس مورد ن یبرخخارج کردن  -5-2-2-2

  یمردم و بخش کشاورز

 آماده اریبس یهاتیّظرف -6

  :اقتصاد ییشکوفا یبراکشور 

 مدکافی و کارآ یانسان یروين -6-1

  یعيطب یهاتيّظرف -6-2

  يیايجغرافهای تيّظرف -6-3

 کافی: ینگينقد -6-4
به آن  ليتبدنقدينگی و  تيّ ريمد -6-4-1

 یگذارهيسرما

ضرورت ها و بایسته های بهبود  ه(

 اوضاع اقتصادی کشور:

 :وکار کسب سهولت -1

 اريبس نِ يمقررات و قوانح اصال -1-1

 یرونق فضا در مسير و گاه متناقض

 وکار  کسب

هم توجه به بخش کشاورزی  -1-2

و در مقابل  یبنده در مجمع عموم یحرفها را آن وقت نيام؛ ابشود، بنده هم تذکّر داده

. مياداده به خود حضرات تذکّر یخصوصکه بارها به طور  ميگويمردم م عيآحاد وس

 ديبا ديبه تول .  بشود ليتبد یو مطالبات عموم یاز افکار عموم يیبه بخشها ديبا نهايا

باشد. سال گذشته  ديسال رونق تول دي. امسال، با«ديرونق تول» ميکمک بشود. ما گفت

انجام گرفت؛ مردم اجابت  یحرکت خوب م،يرا مطرح کرد یرانيا یاز کاال تيکه حما

که خود مردم در  ميواقعًا اجابت کردند. ما اطاّلع دار دکنندگانياز تول یکردند، بعض

 یرانيا یو کاال یرانيجنس ا یمطالبه -از مردم یاريبس-ها مراجعاتشان به فروشگاه

کرد. امّا اگر  شرفتيکار پ یعنيرا آوردند، قبول نکردند؛  اشیکردند؛ مشابه خارج

گزارشها  م،يبگو توانميرا من نم نيل شد، نه، ابه طور کامل به آن عم مييبگو ميبخواه

همچنان به قوّت خودش  یرانيا یاز کاال تياآن شعاِر حم نياست. بنابرا نيبر خالف ا

شد، آن وقت  دياست. اگر تول ديرونق تول ،یو اساس یاصل یمسئله نياست؛ امّا ا یباق

وجود داشته باشد، هم  ديخواهد شد؛ اگر رونق تول جاديتحوّل ا یمختلف یدر بخشها

 گذارديم ريتأث یتّ در کم کردن تورّم، هم ح گذارديم ريدر اشتغال، هم تأث گذارديم ريتأث

 نهايا د،يني. ببیدر باال رفتن ارزش پول ملّ  گذارديم ريدر وضع توازن بودجه، هم تأث

که مطّلع از مسائل  ینظران و کسانما است. صاحب یهمه مشکالت مهّم اقتصاد

 دايدر کشور رونق پ ديکه اگر تول کننديم دييتأ کنند،يم قيهستند، تصد یداقتصا

و در برنامه  رديانجام بگ ديبا نيخواهد داشت. ا یجيو نتا ديفوا نيچن کيبکند، مسلّماً 

 یآحاد مردم یمجلس، هم در برنامه یدولت، هم در برنامه یهم در برنامه رد؛يقرار بگ

را  یافراد ميشناختیو م ميرا داشت یرا دارند. ما کسان ديتول یِ ورود در واد يیکه توانا

پول را بگذارند در بانک و از منافعش  نيا توانستنديم د،که پول داشتند، امکانات داشتن

 یکار را نکردند، ]بلکه[ پول را بردند در مسئله نياستفاده کنند، ]امّا[ ا دردسریسالها ب

که  یکسان نيخدا اجر دارند؛ ا شيپ نهايبرود. ا شيکشور پ ميخواهيو گفتند م ديتول

کمک  دکنندهيبه تول یستي. بارندمتعال اجر دا یخدا شيپ کنند،يجور عمل م نيا

 یفعّال اقتصاد-کمک بشود  ديبا یکمک بشود، به فعّال اقتصاد گذارهيبشود، به سرما

 یبهبود فضاکمک بشود، در  ديبا کنديم ینيآفرکشور ثروت یکه برا یبه کس -سالم

 کي .الزم یهاهيّالزم، با روشها و رو نيحتماً تالش بشود؛ با قوان یستيکسب و کار با

سوءاستفاده کردند؛  هایها غفلت نشود. بعضاست که از سوءاستفاده نيهم ا گريشرط د

ابتکار  نيهم ]دارد[؛ ا یوجود دارد؛ انواع و اقسام یچسوءاستفاده کنند؛يسوءاستفاده م

در  خورد،يخوب به درد م یجور که در کارها نيهم یرانيذهن مبتکر ا نيا ،یرانيا

و  بيعج یروشها کي د؛يآیابتکارها به وجود م نيماوقات ه یهم گاه طنتيش

 ني. خب، مسئولکنديو در گزارشها مشاهده م نديبيسوءاستفاده انسان م یرا برا یبيغر

 ستيناظر با یهادستگاه ه؛يّ قضائ یهم قوّه ه،يّ مجر یمراقبت کنند؛ هم قوّه ستيبا

گفتند  یاظهار عموم در شانيمحترم گفتم. ا جمهورسيرا به رئ نيمراقبت کنند؛ من ا

]چون[  د؛يمن گفتم مراقب باش م؛يفالن جا را بفروش یهاکارخانه ميخواهيکه ما م

را  ديلکار را ادامه بدهد و تو نکهينه به قصد ا خرد؛يکارخانه را از شما م ديآیطرف م

را هم برج درست  نيزم فروشد،يرا م آالتنيماش خرد،يادامه بدهد؛ کارخانه را م

 نيبود، مراقب ا ديبا یافراد نيچن کي. مراقب کنديم رونيرا هم ب کارگرها کند،يم

توسعه یبا استفاده از اجازه کنديم جاديبانک ا ديآیبود. طرف م ديها باکنسوءاستفاده

 دهندياست که اجازه م نيکه در کشور شد ا یغلط یاز کارها یکيکه -ها بانک ی

بعد  کنند،يمردم را جمع م یپولها -ديايطور پشت سر هم بانک به وجود ب نيهم

 التيمردم را به عنوان قرض، وام و تسه یپولها کنند،يدرست م یصور یشرکتها

کارها دارند  نياز ا کنند،يخودشان را پُر م بيج دهند،يخودشان م یبه شرکتها یبانک

گرفته  نهايا یکرد. اگر جلو ديغفلت نبا نهايمراقبت کرد، از ا یستيرا با نهايا کنند،يم
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 ازهم  و اشتغالتاثير در از جهت 

 يی:مواد غذا نيجهت تأم
 در روستاها یليتبد عياحداث صنا -1-2-1

گيری از ثروت عظيم بهره -1-3

 زهيکارآمد، جوان، پرانگ یانسان یروين

برای روان سازی  ريناپذیو خستگ

 کارها  چرخه

ی به سازمسکنتوجه به  -1-4

 ینيکارآفرمنظور 

 خصوصی سازی: -2

 ازين ،یسازیاصل خصوص -2-1

 مبرم اقتصاد کشور

لزوم برطرف کردن خطاهای  -2-2

 ی سازیدر کار خصوصبزرگ 

 نظام بانکی حاصال - 3

 بودجه  یاصالح ساختار - 4

 ترویج فرهنگ کار: - 5

به کارگر معرفی ارزش واالی  -5-1

 منظور جلوگيری از توقف توليد 

و تالش  ديفرهنگ تولترويج  -5-2

 در کشور:
نشستن و  هيروح لزوم از بين بردن -5-2-1

  دنيثروت بادآورده را انتظارکش

 يینوع کارهالزوم ممانعت از ترويج  -5-2-2

 يیآزمابخت یکارها لياز قب

قاطعیت در اجرای مقررات  -6

برخورد با مربوط به واردات و 

 واردات بی رویه

با عوامل  قاطعانهبرخورد  -7

گوناگون  یهامخرب در بخش

 ی:اقتصاد

 اچاقق -7-1

 یدالل -2 -7

ارزاق  کارانهانتيخ یدهايخر -7-3

 و احتکار یعموم

نکردن اقتصاد به  یشرط -8

 خودمان اریمسائل خارج از اخت

های نارسا در جبران مدیریّت -9

 :اقتصادیمسائل  زمینه

 و شجاعانه تيريمدلزوم  -9-1

بکند، کارشناسان  دايرونق پ ديسالم کمک بشود و تول نيبشود و در مقابل به کارآفر

مشکل فقر  شود،يمشکل تورّم حل م شود،يحل م یکاريکه آن وقت مشکل ب نديگويم

ارزش پول  یمسئله شود،يحل م یمعضل نظام بانک شود،يحل م فيدر طبقات ضع

 شود؛يحل م ديدولت با رونق تول یودجهب یکسر یمسئله یحتّ  شود،يحل م یملّ

 ديتول  .است یمهمّ یمسئله، مسئله نيحل کند. بنابرا قيطر نياز ا توانديرا م نهايا

 ،یکشاورز ديتول ،یصنعت ديتول م؛ييگويرا نم یصنعت ديفقط تول م،ييگويهم که ما م

 یحتّ  ،یدست عيصنا یکوچک، حتّ  عيمتوسّط، صنا عيبزرگ، صنا عيصنا ،یدامدار

بمراتب  نيکه خود ا -يیروستا یهاچند دام در خانه-دام  تيترب یحتّ ،یخانگ عيصنا

 یزيربرنامه ننديبنش ديرا با نهايدر جوامع. ا یمومکمک خواهد کرد به گسترش رفاه ع

یاز واردات ب .توجّه بشود دياست، با اديز یليخ انيبندانش عيکنند؛ البتّه سهم صنا

که ما  یمهمّ اقتصاد مقاومت یمهم و بندها یاز بخشها یکيبشود.  یريجلوگ ديبا هيّرو

مرتّباً از اقتصاد  -نيمسئول ريو غ نيدوستان؛ مسئول- گرانيو دائم د ميمطرح کرد

 یداخل ديتول یمسئله نيهم دهند،يم حيو توض دهنديو شعار م زننديدَم م یمقاومت

است. حاال به من گزارش داده  هيّرویکنترل واردات ب ،یداخل دياست؛ و شرط رونق تول

ها را برنامه ني[، اميکنيکارها را ]م نيا یاقتصاد مقاومت یبرا ميکه ما دار شوديم

گزارشها مطابق با واقع است،  نيمئنّاً اخوب، مط اريبس م؛يدهيانجام م ميو دار ميادهيچ

 د،يآیاست که واردات م نيا لشينکرده، دل دايپ یعملکار را کرده اند؛ امّا تحقّق  یعني

که  یزي. چکشاننديرا به شکست م یداخل ديبازار پُر از واردات است؛ تول نديبيانسان م

 یداخل ديکه تول شوديموجب م نيا کنند؛ياز خارج وارد م شود،يم ديدر داخل تول

است. آن  یمهمّ  مسائل[ نهايو ]ا رنديبگ ديرا با نهايا یجلو نيشکست بخورد. مسئول

جمله  کيمن در   .کلمه انجام خواهد گرفت یواقع یبه معنا یوقت اقتصاد مقاومت

 ديبه تول دنيمتمرکز بشوند امسال در رونق بخش یدولت یهاکه دستگاه کنميعرض م

به  يیالزم دارد، از مجلس بخواهند که مجلس اقدام کند، اگر در بخشها یو اگر مقرّرات

 نيدر هم-هست، از آنها بخواهند  ازين گريد ینظارت یهاو دستگاه هيّقضائ یهحضور قوّ

 -قوا ني[ مسئولی]جلسه شوند؛يدور هم جمع م انيآقا م،يکه ما گفت يیاجلسه

کند؛  دايدر داخل رونق پ ديبا ديخره تولکنند؛ باال یبخواهند و اقدام کنند و همکار

خطاب به عموم  یعنيامروز من خطاب به جوانان،  یِ انيمطلب پا  .هم مطلب سوّم نيا

مختلف از  یقشرها عرض بکنم که تجاوب ديملّت است بخصوص جوانان. من اواًّل با

 یهيّانيب نيبه ا گرانيو طلّاب و د ونيّو روحان انينخبگان و آحاد جوانان و دانشجو

 نيا یدهندهنشان نيبود. ا رسندکنندهبجا و خ اريگام دوّم، بس یهيّ انيسال، ب نيچهلم

جوانها  نيدر کّل کشور بخصوص در ب یوجود دارد و آمادگ نييبه تب ازياست که ن

 نيبکنند. عرض من ا ديکشور با نيحدّاکثر استفاده را مسئول یآمادگ نيهست؛ از ا

 د؛دشوارِ کوچک و بزرگ بدهن یتهايّبار مسئول ريشان را زشانه دياست که جوانها با

حرکت کشور را بر دوش  یستياست. ما در گام دوّم انقالب با نيعالج مشکالت کشور ا

 کرديرا امام م تيانقالب هم هدا یهمچنان که در گام اوّل در دوره ميجوانها قرار بده

یحرکت را آنها به وجود م کردند،يم را جوانان روشن شرفتيامّا حرکت را و موتور پ

است که استقالل کشور را و عزّت کشور را  نيشما ا ی. امروز تالش شما و سعآوردند

 راني[ امروز ملّت اینهي]هز د؛يدهيم ديکار را شما امروز دار نيا ینهيهز د؛يکن نيتأم

و  یو به عزّت ملّ  -در جهات مختلف-به استقالل کامل  دنيرس ینهيو جوانان ما، هز

شما استفاده خواهند کرد؛  آورددست نيبعد، از ا یاست؛ نسلها یاسالم یبه جامعه

با دستگاه طاغوت را قبول کردند و  یمبارزه ینهيروز جوانها، هز کيهمچنان که 

نظام  د،يرس یروزيبه پدادند، زندانش را رفتند، کتکش را خوردند و انقالب بحمداهلل 

 ادفاع از کشور ر ینهيها هزخانواده یليدر دوران جنگ تحم ايشد؛  رانيطاغوت و
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اشراف ی همراه با جهاد و دوارانهيام

 بر مشکالت یدانيم

به ثمرنشستن  تالش برای -9-2

ها و تدابير اقتصادی انديشيده برنامه

 شده 

به  هادستگاهتشويق برخی  -9-3

 سبب عملکرد خوب و زيربنايی:
 یبخش کشاورزدر  -9-3-1

 خاک و آب یهابخشدر  -9-3-2

از  یبه برخ یدگيرس یهابخشدر  -9-3-3

 ناطقم

مقاومت در برابر فشارهای  -10

 اقتصادی و تحریم ها: 

توانايی جمهوری اسالمی  -10-1

برای صادرات نفت به ميزانی که اراده 

 کند

ارزشمند بودن کاهش  -10-2

 وابستگی کشور به فروش نفت 

ها با سودمند بودن تحريم -10-3

که برای کشور ايجاد وجود مشکالتی 

 می کنند:
ها و ابتکارات شناسايی توانايی -10-3-1

 خود برای تامين نيازها

 نهيدر زمبن بست وجود نداشتن  -10-3-2

  یمسائل اقتصاد

و  هارساختيزخوب بودن  -10-3-3

 اقتصاد کشور یهاتيظرف

 عیوس تیاستفاده از ظرف -11

حل مشکالت  ی برایمردم

  یاقتصاد

حمایت همگانی از دولت در  -12

 برخورد با عوامل مخرب اقتصاد

حل  نقش آفرینی مردم در -13

 ی:مسائل اقتصاد

و  یمحصوالت داخل ديخر -13-1

 یرانيا یاز کاال تياستمرار حما

 از اسراف زيپره -13-2

در  عاتيتوجه نکردن به شا -13-3

  یمجاز یفضا

 ینهيهز ديامروز هم شما با د؛يکنيم یزندگ ديدار تيّدادند و امروز شما در امن

ما شآورد شاءاهلل از دستان ندهيآ یتا نسلها ديدر مقابل دشمن را بده یستادگيا

است:  ني. امروز گام دوّم انقالب اميکن یستادگيا یبه طور جدّ  .نداستفاده کن

ها و کمبودها از آنها، و شناختن فسادها و رخنه یو استفاده تهايّ تها و مزيّ شناختن ظرف

به  کايکه غرب و آمر ديتوجّه کن نيحلّ آنها. به ا یسپر کردن برا نهيو مشکلها و س

را اراده کند، حتمًا به دست خواهد  یزيچ کي رانيکه اگر ملّت ا انددهيرس جهينت نيا

مبارزه کرد؛ اگر  شودينم رانيملّت ا یملّ  یکه با اراده انددهيرس جهينت نيآورد؛ به ا

نخواهد کرد. چه کار  یادهيفا یاندازو سنگ یتراش[ اراده کردند، مانعراني]ملّت ا

اراده نکند،  رانيکنند که ملّت ا یکار یستيکه با انددهيرس جهينت نيبه ا کنند؟يم

پول دارد خرج  اردهايليم ايدنهستند. امروز در  نيبشود؛ در فکر ا فياش ضعاراده

 یکنند تا اراده جاديجوانان ما رخنه ا ینيو د یاسيدر اعتقادات س نکهيا یبرا شوديم

 خواهنديد، مببرن نياراده را از ب خواهنديبرود؛ م نياز ب نهايدر ا اميق یحرکت، اراده

 شرفت،يپ یراب رانيملّت ا یاست که نگذارند اراده ني. تالش آنها اديرينگ ميشما تصم

که اگر  داننديم رد؛يشکل بگ یو تمدّن اسالم یاسالم یجامعه جاديا یمقابله، برا یبرا

 شيخواهد کرد. البتّه قبلها و سالها پ دايتحقّق پ دياراده شکل گرفت، بدون ترد نيا

جور  نيجوان کشور ا یطاغوت به جامعه مياند؛ در دوران رژکار را انجام داده نيهم ا

 د؛يرا کنار بگذار نيد ديبا ديبرس شرفتيبه تمدّن و پ ديخواهيکه اگر م کردنديم ميتفه

. امروز سازدينم نهايو مانند ا شرفتيبا علم و پ ینيد مانيو ا یدارنيو د نيد گفتنديم

 نيترشرفتهيما، پ عيصنا نيکه بهتر ننديکورشان را باز کنند، بب یچشمها نديايب

 م،يدر صدر فهرست قرار دار ايدن کي درجه یبزرگ ما که در رقابت با کشورها عيصنا

 یجوانها کند؛يم شرفتيخوان دارد پو نمازشب خوانليکم یدعا یجوانها یلهيبه وس

شرفتهيپ عيصنا ی. ما در بحثهانيّمتد یندبه، جوانها یاهل دعا یاهل اعتکاف، جوانها

فنون  یهيّو در بق یستيز یدر فنّاور ،یدر موشک ،یادر نانو، در هسته ا،يامروز دن ی

عمده م؛يدر صفوف مقدّم قرار دار م،يباال قرار دار یامروز ما در رقمها ا،يدن یشرفتهيپ

 نهاياز ا یليبا خ کيزدکه ما از ن نيّمتد یجوانها کنند،يکارها را م نيکه ا یکسان ی

 .«1هستند م،يآشنا هست

های مشکل اساسی کشور، همچنان مشکل اقتصادی است؛ بخصوص در اين ماه» -

اخير، مشکالت معيشتی مردم زياد شد. بخشی از اينها مربوط است به مديريّتهای 

هايی برنامهی مسائل اقتصادی که اينها حتماً بايستی جبران بشود. نارسا در زمينه

شاءاهلل اين تدابير در طول سال جاری، سالی وجود دارد، تدابيری انديشيده شده که ان

بايستی به ثمر بنشيند و مردم آثار آن  -۹۸سال -که امروز از اين لحظه شروع ميشود 

ی فوری کشور و را احساس بکنند. آنچه من عرض ميکنم، اين است که مسئله

ی است. در مسئله« اقتصاد»ی لويّت کشور فعاًل مسئلهی جدّی کشور و اومسئله

ی مهم اقتصاد مسائلی که داريم زياد است: بحث کاهش ارزش پول ملّی يک مسئله

کاری و جات و کماست، بحث قدرت خريد مردم همين جور، بحث مشکل کارخانه

آنچه من  جات از اين قبيل است. اينها مشکالت است.احياناً تعطيل بعضی از کارخانه

ها استفاده کردم، کليد اين همه، عبارت است از مطالعه کردم و از نظر کارشناس

 .«ی توليد ملّیتوسعه»

اعالم کرديم. نميتوانم بگويم که اين « حمايت از کاالی ايرانی»را ما سال  ۹۷سال  

شعار به طور کامل عملی شد، امّا ميتوانم بگويم اين شعار به صورت وسيعی مورد 
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جّه قرار گرفت و در بسياری از موارد، اين شعار از سوی مردم مورد استقبال قرار تو

مطرح « توليد»ی گرفت و عمل شد و همين قطعًا تأثير خواهد داشت. امسال مسئله

ی توليد را به عنوان محور فعّاليّت قرار بدهم. مقصود خود از است. ميخواهم مسئله

وز اوّل سال توضيح خواهم داد که منظور از توليد شاءاهلل در سخنرانی رتوليد را ان

چيست. توليد اگر چنانچه به راه بيفتد، هم ميتواند مشکالت معيشتی را حل کند، هم 

ميتواند استغناء کشور از بيگانگان و دشمنان را تأمين کند، هم ميتواند مشکل اشتغال 

حدود زيادی برطرف را برطرف کند، هم حتّی ميتواند مشکل ارزش پول ملّی را تا 

ی محوری امسال است؛ لذا من شعار ی توليد به نظر من مسئلهکند. لذاست که مسئله

بايد همه تالش کنند توليد در کشور رونق  .«رونق تولید» :را امسال اين قرار دادم

شاءاهلل اين معنا به صورت چشمگيری در کشور پيدا کند. از اوّل سال تا آخر سال ان

شاءاهلل حّل مشکل اقتصادی راه اگر اين ]طور[ شد، اميدواريم که ان محسوس باشد.

 «. 1بيفتد

است که ارزش کار را  نيو مسئوالن هم یاسالم یبزرگ جامعه فياز وظا یکي» -

 ازي. البتّه کار، نازين کيارزش، نه فقط  کيروشن کنند؛ کار بشود  یافکار عموم یبرا

و  یروح ازياست، هم ن یزندگ ازيخود فرد است؛ هم ن ازيجامعه است، ن ازين-است 

کار،  ست؛ين ازين کيامّا صرفاً  -هم هست یوانو ر یروح ازي[ کار، نیعنياست؛ ] یروان

 یو ادراک عموم یما به شکل فهم عموم یستيرا با نيارزش واال در جامعه است؛ ا کي

ن شد، آن وقت ارزش روش -کلمه یواقع یبه معنا-معنا  نياگر ا م؛ياوريمردم درب

کرد. فرق هم  یارزشمند معرّف یستيکارگر باال خواهد رفت. کارگر را در جامعه با

ندهيکه شما دوستان، نما-که اسم آوردند  يیبخشها نيبخشها؛ ا یکارگرِ همه کند؛ينم

که تحرّک  يیکه کار هست، هر جا يیبخشها؛ هر جا یهيّو بق -ديآن بخشها هست ی

از آنها  یکيمتوقّف است که  یطيبه شرا ديرونق تول .هست ديکه تول يیهست، هر جا

تا رونق  رديدر کشور انجام بگ ديالعاده باباشد؛ کارِ فوق یجهاد ديکار با نيکار است. ا

اقتصاد  یاز ارکان اصل یکيخود  نيبه وجود آمد، ا دياگر رونق تول د؛يايبه وجود ب ديتول

است که جامعه نگران  نيا شيمعنا ،]محقّق[ شد یاقتصاد مقاومت یاست. وقت یمقاومت

 یدرباره یميچه تصم رهيغ اي یستيونيصه اي يیکاينخواهد بود که فالن اراذل آمر نيا

 یمن رو نکهي. انهايمانند ا یموارد اي رديگياقتصاد ما م یدرباره اي رديگينفت ما م

و  یرانيا یالکا یو رو کنميم هيتک یاقتصاد مقاومت ی]از آن[ رو ترعيو وس ديرونق تول

است. ملّت به عزّت و استغناء از  نيا یبرا شود،يم هيدر کشور تک یتحرّک کار یرو

. دهديرا قرار م یخود، عزّت ملّ  یازهاين نيتریملّت در کنار اصل کيدارد.  ازين گانگانيب

ملّت  نيدوست ا ايباشند که  یرانيگميتصم ريتحت نفوذ و تأث ستندين یملّتها راض

در مسائل  ايدن رانيگميتصم نياز ا یاريملّتند. امروز بس نيدشمن ا اي ستندين

 یاسالم ی]فقط[ دشمن جمهور نديگوي. البتّه مراننديدشمنان ملّت ا ،یاقتصاد

برپا  رانيبه مدد و کمک ملّت ا یاسالم یچون جمهور رانند،يامّا دشمن ملّت ا م،يهست

 یکه آقا یمطالب .بود یایاسالم نهبود،  یاینه جمهور ران،ياست؛ بدون کمک ملّت ا

 نيمطالب، خود مسئول نياست؛ مخاطب ا یکردند مطالب کامالً درست انيب ريوز

مختلف و گوناگون  یهامختلف و دستگاه یکشورند، نه فقط وزارت کار، ]بلکه[ بخشها

 نهايمزد کارگر، ا یاحترام کارگر، مسئله یمسئله ،یشغل تيّامن یدولت. مسئله

هستند که دنبال  یبرسند. کسان یبدرست نهايا به دياست؛ با یمسائل اساس

 خرديسرِپا را از دولت م یخودشان هستند. من اوّلِ سال گفتم،کارخانه یاستفادهسوء
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را به  آالتنيشما برد،يم نيو کارخانه را از ب -است یگريبحث د ،یمتيحاال به چه ق-

گرفته  نهايا یجلو ديبا سازد؛يرا برج م نيزم کند،يم کاريکارگر را ب رساند،يفروش م

 هيّمجر یاست؛ دولت، نه فقط قوّه یدولت اسالم یاساس فيجزو وظا نهايبشود، ا

 ن،يا یعنياز کار  تيمقنّنه، همه؛ حما یقوّه ه،يّ قضائ یقوّه ه،يّ مجر ی]بلکه[ قوّه

 اريبس یواردات که اشاره کردند، مسئله یمسئله ني. همنيا یعنياز کارگر  تيحما

آن  یهم برا یسفت و سخت یِ شده، مقرّرات دولت ديهمه هم تأک نياست، ا یهمّم

 نيا یعني-اجرا بشود. خوشبختانه امروز  تيّدر مقام اجرا با قاطع یستيگذاشته شده، با

هستند که دنبال جنس  یکسان -ديرسيخبرها م نيروزها؛ از سال گذشته هم به ما ا

 دهد،يرا م یجنس خارج ،یجنس داخل ی]امّا[ فروشنده به جا گردند،يم یداخل

. افتدیاتّفاقها م نياز ا یگاه د؛يگويدروغ م د،يگوياست! خالف م یداخل نيا ديگويم

ت، از اس یبهتر از مشابه خارج ت،يّفياز لحاظ ک شود،يم ديکه در داخل تول یزيخب چ

از  یبا برخ ه،يّ رویبا واردات ب ميبگذار دياست. نبا یکمتر از مشابه خارج مت،يلحاظ ق

دچار مشکل بشود؛ او که دچار مشکل شد،  یداخل یدکنندهيتول نيغلط، ا یاستهايس

و  رخواهيبارها افراد خ .مانديم یباق ازمنديکشور، ن شود،يم کاريکارگر ب خوابد،يم ديتول

به سود کشور  یاريدر موارد بس ميکه تحر کنميم ديياند و بنده هم تأدلسوز گفته

. کننديم انيمند و مطّلع برا افراد دلسوز و عالقه نياست، ا رانياست، به سود ملّت ا

 رهيو غ ینفت ميتحر ،یمبادالت بانک ميتحر کند؛يم جاديرا ا یمشکالت کي ميبله، تحر

از  یکيبه نفع کشور است.  تيامّا در نها اورديرا به وجود ب یمشکالت کياست  کنمم

 یخارج استمدارانينفر از س کي ،یخارج یجلسه کيکه در  گفتيکشور م نيمسئول

 د؛يکن ديمدرن تول یهمه سالحها نيا ديتوانست ميآقا! شما در دوران تحر گفتيبه ما م

 یبزرگ یکارها نيچن کي ديتوانست ديبود مينکه تحريشما باال است؛ با ا يیِ توانا یليخ

: به او گفتم اگر گفتيآقا م ني. اديکرديچه کار م د،ينبود مياگر تحر د؛يانجام بده

موجب  ميدرست هم گفته. تحر گرفت؛يکدام انجام نم چيکارها ه نيا م،ينبود ميتحر

از درون  ازهاين[ نيتأم ی]برا ديدنبال تول م،يکه ما به خودمان مراجعه کن شوديم

. من به شما عرض ميبشناس م،يکن يیابتکارات خودمان را شناسا م،يخودمان باش

 التياز شما تحص یاريبس د،يسطوح باال هست یکارگرها د،يشما کارگر هست- کنميم

 ديهم با نيامکان ابتکار را؛ و مسئول نيرا، ا ديامکان تول نيا ديقدر بدان -ديدار هيعال

خب دشمنان از طُرق  .را قدر بدانند نيا یستيهم با نيولمسئ انند،را قدر بد نيا

ما که  یاسالم ینظام جمهور هيانقالب بزرگ ما و عل هيو عل رانيملّت ا هيمختلف عل

[ و کننديسر داده و ملّتها را متوجّه خودش کرده ]تالش م ايعدالت را در دن اديفر

از طُرق مختلف تالش کردند و نتوانستند، ناکام  اورند؛يرا به زانو در ب نيا خواهنديم

فشار  ميخواهيم نديگوياند و مپرداخته یشدند؛ حاال به مسائل گوناگون اقتصاد

در مقابل آنها به زانو در  راني. بدانند ملّت امياوريرا به زانو درب رانيتا ا مياوريب یاقتصاد

در  نهايکه ا یاواّلً تالش  .جور است نيهم هم کايآمر ريحرکت اخ نينخواهد آمد؛ ا

که  یآن مقدار م،يدار ازيکه ن یما آن مقدار رسد،ينم يیبه جا کنندينفت م ینهيزم

حاال آنها  م؛ينفتمان را صادر کن ميتوانيم م،يکه خودمان اراده کن یآن قدر م،يالزم دار

اگر  اريهشو  داريب نيامّا ملّت فعّال و مسئول کننديها را مسدود مخودشان راه اليبه خ

از  یکيهم  نيباز کنند، ا تواننديها را مبستاز بن یاريدامن همّت به کمر بزنند، بس

 نيا د؛ينخواهد رس جهيکار آنها به نت ني[؛ بنابراکننديکار را ]م نيآنها است و قطعًا ا

نخواهد ماند؛ پاسخ  جوابیآنها ب یدشمن نيبدانند ا کنند،يم یدوّم، دارند دشمن  .کي

تماشا کند  نديکه بنش ستين یملّت رانيخواهند گرفت، ملّت ا نهايرا ا یدشمن نيا

طور که گفتم، ثالثاً، همان   .ندياو کار کنند و او ساکت بنش هياو توطئه کنند، عل هيعل

 نيا م؛يدانيرا، قدر م ميشکل از فروش نفت وابسته باش نيهر چه کمتر به ا نکهيما ا
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خودمان آگاه  یاست که ما در داخل به گوهر درون نيما. مهم ا یبهتر است برا یليخ

ما و  یدر کشور ما و جامعه یانسان یروين یهايیکه توانا ميو بدان ميآشنا بشو م،يبشو

 .شودياست که امروز دارد نشان داده م یزيفراتر از آن چ اريما بس یمنابع انسان

 م،يارا نشان داده نيسالها ا نيا در طول ابکنند، م تواننديم یاديما ابتکارات ز یجوانها

هم در  ،یاسيهم در مسائل س ،یهم در مسائل گوناگون اجتماع د،يتول یايهم در قضا

اند؛ ما متمرکز شده یمسائل اقتصاد یکه آنها از اوّل انقالب رو یایاقتصاد یايقضا

فراوان، همه در مقابله یتالشها نيا ها،یسازندگ نيکشور، ا ونگوناگ یشرفتهايپ نيا

يیتوانا ران،يملّت ا یهايیبا حرکت دشمن اتفاق افتاده و انجام گرفته است. توانا ی

هيروح نيا م؛يکن جيو تالش را ترو ديفرهنگ کار و تول دياست. ما با یاديز یليخ یها

 .ميکن جيترو ديرا نبا نيبرود، ا نياز ب دياب دنينشستن و ثروت بادآورده را انتظارکش ی

معنا باشند که نوع  نيمتوجّه ا ديبا گرانيو د مايمختلف، صدا و س یهادستگاه 

محترم  یقار نيکه ا یاتيآ نينکنند. هم جيرا ترو يیآزمابخت یکارها لياز قب يیکارها

لاِلِنسانِ اِلّا ما  سَي: وَ اَن لَ دهديبه ما درس م نهايکردند، ا انيب یخوب اريبا لحن بس

او و تالش  یاست که محصول سع یزيانسان آن چ یقيو حق یواقعدستاورد  ؛ٰ  یسَع

انسان بگذارند، در دهان انسان بگذارند،  یپخته را جلو یغذا نکهياست. ا نياو باشد؛ ا

فکر انسان کار  کند،يکه ذهن انسان کار م يی. آن جارساندينم يیانسان را به جا نيا

آن است که انسان  کند،يانسان کار م یاراده همّت و کند،يانسان کار م یبازو کند،يم

رشد کردند،  یاز لحاظ مادّ ايهم که در دن ی. جوامعدهديرا، فرد را و جامعه را رشد م

متعال وعده داده که  یتالش رشد کردند؛ تالش کردند و رشد کردند. خدا نيدر اثر ا

 ستند،يو آخرت هم ن اتيّو به فکر معنو کننديهم کار م ايدن یکه برا یبه آن کسان

 .«1تالش کرد ديکه هستند بتوانند حرکت بکنند؛ با یتا در همان راه کنديکمک م

خب امروز، مشکل عمده و نقد کشور فعاًل مشکل اقتصادی است. علّتش هم فشار » -

بر مردم است ديگر، فشار بر معيشت مردم بخصوص طبقات ضعيف است، حتّی 

فشار هستند لکن بيشتر، طبقات ضعيف ]تحت طبقات متوسّط هم تا حدودی زير 

فشارند[ که طبعاً وقتی که اقتصاد کشور دچار مشکل شد، مردم و ضعفا در جامعه زير 

فشار قرار ميگيرند، دشمن ]هم[ طمع ميکند؛ يکی از اشکاالت کار اين است که 

 دشمن طمع ميکند و اميد ميبندد؛ اعتبار کشور هم کاهش پيدا ميکند، يعنی واقعاً 

ی خوب اقتصادی و پيشرفت اقتصادی در هر ]اگر[ مشکل اقتصادی و نداشتن برنامه

ی کشوری وجود داشته باشد، اعتبار آن کشور را لطمه ميزند؛ لذا واقعاً بايد به مسئله

بستی هم به معنای واقعی اقتصاد به طور جدّی پرداخت. و عرض ميکنيم هيچ بن

بستی نيست؛ بله، مشکالت هست، واقعاً هيچ بنکلمه در اينجا وجود ندارد، يعنی 

 .بست وجود نداردموانع هست ]ولی[ بن

خب، دشمنان ما و در رأسشان آمريکا به اميد اينکه بلکه بتوانند از اين راه به  

ای وارد کنند، تحريمها را تشديد کردند؛ به قول خودشان جمهوری اسالمی ضربه

د؛ اين تحريمهايی که اينها بر جمهوری اسالمی سابقه. راست هم ميگوينتحريمهای بی

سابقه است، منتها مهم اين است که جمهوری اسالمی فلّز محکمی تحميل کردند بی

اند که اگر اين تحريمها و اين فشارها به دارد؛ اين را بعضی از ناظرين جهانی هم گفته

جمهوری هر کشور ديگری وارد ميشد، تأثيرات مهمّی روی آنها ميگذاشت لکن 

کنار کشور و اسالمی به اتّکاء مردم، به توفيق الهی، به همّت مسئولينی که در گوشه 

اند؛ دشمن مشغول کارند، استحکام دارد وَالّا فشار ]هست[. آنها کار خودشان را کرده
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ی تالش خودش را به خرج داده و کار خودش را کرده؛ او از خباثت و بدجنسی همه

دفشان هم اين است که مسئولين را به تسليم وادار کنند و خودش کم نگذاشته؛ ه

محاسباتشان را جوری تغيير بدهند که منتهی بشود به اينکه تسليم بشوند، يعنی 

بيايند در مقابل آمريکا تسليم بشوند؛ و مردم را هم در مقابل نظام قرار بدهند؛ هدف 

 ...دشمن اين است

ما است؛ بايد به اين بپردازيم. اقتصاد ما يکی  ی مهّم روزی اقتصاد کشور مسئلهمسئله

های خوبی است؛ های اقتصادی ما زيرساختاز اقتصادهای بزرگ دنيا است، زيرساخت

بايستی همين طور که اشاره کردند، مديريّتها را به شکلی تنظيم کنيم و ترتيب بدهيم 

شده و های فراموشکه بتوانند از اين موجودی به بهترين وجهی استفاده کنند، ظرفيّت

شده را واقعًا به کار بگيرند. اقتصاد ما چند بيماری مزمن دارد که اينها را واقعمغفول

ی نفت گالويز هستيم و ای که با مسئلهاين برهه-اگر بتوانيم در اين برهه حل کنيم 

 .به نظر من اقتصاد ما جهش پيدا خواهد کرد -تحريم و اين چيزها مطرح است

ی وابستگی به نفت است. عيب بزرگ اقتصاد ما وابستگی به نفت است. ما يکی مسئله 

-ای اين پول نقد را ايم، بدون هيچ گونه ارزش افزودهاين مايع را از زيرِ زمين درآورده

ايم؛ ايم، خرج امور جاری و امور زندگی کردهايم دالر گرفتهداده -مثل پول نقد است

ای که ما تشکيل داديم، به خاطر همين بود که ما ه]اين[ غلط است. اين صندوق توسع

بتوانيم بتدريج خودمان را از نفت جدا کنيم. االن هم فرصت خوبی است؛ يکی از 

های کالن مسئولين اقتصادی ما قرار بگيرد همين ريزیکارهايی که واقعاً بايد در برنامه

 .ودروز کمتر بشاست: بايد کاری کنيم که وابستگی به نفت روزبه

های حکومتی در امر اقتصاد است؛ اين هم ی مداخالت غير الزم دستگاهيکی مسئله 

برای اين بود که اين باب بسته  ۴۴يکی از مشکالت ما است. اصاًل سياستهای اصل 

بشود؛ کارهايی هم شده لکن نه، آن کاری که بايد انجام بگيرد در اين زمينه، انجام 

قبت و هدايت بايد داشته باشد در فعّاليّتهايی که لزوم نگرفته. دولت نقش نظارت و مرا

]ندارد وارد بشود[؛ حاال در بعضی از فعّاليّتها ناگزير دولت بايد وارد بشود و کسی غير 

 .دولت نميتواند، امّا در بسياری از اينها هم ]الزم نيست[؛ يکی اين است

ها و داالنهای عجيب و خم و و کار است؛ اين پيچی تخريب فضای کسب يکی، مسئله 

کار در جامعه  وهای دولتی هم که موجب ميشود که فضای کسب غريب دستگاه

تخريب بشود، يکی از مشکالت ما است. من شنيدم که در بعضی از کشورهای دنيا 

روز مثاًل وقت الزم است؛ در اينجا خيلی برای راه انداختن يک کار توليدی، يک نصفه

؛ حاال اين دست دولت و دست مجلس و دست مسئولين است، مشکالت وجود دارد

به توليد عرض  بايستی فضای کسب و کار را ]تسهيل کنند[. حاال من بعد راجع

 .خواهم کرد که چقدر اين مسئله اهمّيّت دارد

ی اصالحات ساختاری بودجه است که اشاره کردند، بنده هم تأکيد يکی هم مسئله 

، مجلس و دولت با ۹۸قرار بر اين شد که در چهار ماه اوّل سال ميکنم؛ بنا بر اين شد، 

همکاری ]همديگر،[ اين مشکل ساختاری بودجه را برطرف کنند، حل کنند؛ دو 

ماهش گذشته، االن دو ماه بيشتر باقی نيست؛ اين يکی از کارهای اساسی و مهمّی 

نکی هم حرفهای ی اصالح ساختار نظام بااست که بايستی انجام بگيرد. در زمينه

ها زيادی هست و جايش هم در اين مجلس نيست و ما با مسئولين مکرّر در اين زمينه

 .صحبت کرديم

ی اصالح ساختارها در اين برهه کار کنيم. يک به نظر ميرسد که ميتوانيم در زمينه 

مقداری احتياج دارد به مديريّت شجاعانه؛ يک مقدار مسئولين دولتی با شجاعت در 

ی غير وظيفه و غير قانون و غير مصلحت کشور را قضيّه وارد بشوند؛ مالحظهاين 

مديريّت شجاعانه، اميدوارانه، جهادی، با اِشراف »ام نکنند. من اينجا يادداشت کرده
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خيلی از مشکالت را در اتاق اداره و مديريّت و پشت ميز نميشود -ميدانی بر مشکالت 

عدم انفعال در  -ه، تا مشکالت را بتوان لمس کردفهميد، بايد رفت در صحنه، در عرص

؛ يکی از مسائل مهم «برابر دشمن، شرطی نکردن اقتصاد کشور به تصميم اين و آن

اين است. اقتصاد را به اين وابسته نکنيم که ببينيم آيا آمريکا آن معافيّتها را تمديد 

کار ما همين است؛ در  خواهد کرد يا نخواهد کرد؛ اصالً هيچ؛ از اوّل يکی از مشکالت

اين چندساله مکرّر اين اتّفاق افتاد. خود ما که مسئولين حکومتی هستيم، خيلی از 

ايم که ببينيم آن طرف که در اختيار ما فعّاليّتهای خودمان را به اين موکول کرده

نيست چه تصميمی خواهد گرفت؛ خب وقتی ما اين کار را ميکنيم، فالن تاجر، فالن 

جور مالحظه خواهد کرد؛ خيلی از کارهای  آفرين هم همينار، فالن کارگذسرمايه

طور معطّل مانده که ببينيم ديگران چه تصميمی مهم و اقدامات الزم عمرانی همين 

 .ميگيرند؛ نه، اقتصاد را نبايد شرطی کرد نسبت به کارهای ديگران

کنيم؛ اين را بارها عرض يک نکته هم اين است که ظرفيّتهای مردمی را واقعاً فعّال  

اين هم به خاطر آشنايی و معرفتی است که بنده -ايم و االن هم من تکرار ميکنم کرده

که ما ظرفيّت مردمیِ  -ام و ميدانمنسبت به وجود اين ظرفيّتها بحمداهلل پيدا کرده

آفرين، کرده، کاروسيعی داريم، جوانهای خوبی داريم؛ جوانهای فاضل، تحصيل

مبتکر در بخشهای مختلف که به اينها بايد اعتماد کنيم؛ از اينها بايد دعوت  خوشفکر،

کنيم، فراخوان بدهيم برای کارهای مختلف روی يک نقطه؛ مثالً فرض کنيد دولت در 

ی ارزش پول ملّی تمرکز باب مثال روی مسئله مسائل اقتصادی روی يک مسئله، مِن

حل نشينند، فکر کنند، تالش کنند، کار کنند، راه کند و از اين جوانها بخواهد بيايند، ب

بدهند، اقدام کنند؛ اينها ظرفيّت است. و توکّل به خدا؛ با توکّل به خدای متعال اين 

 .کارها را انجام بدهيد، به نظر من انجام ميگيرد

يکی از چيزهايی که خيلی الزم است، اين است که دولت با عوامل مخرِّب بخشهای  

تصاد بايد برخورد کند و همه بايد در اين برخورد پشتيبان دولت باشند. گوناگون اق

گزارشهايی در -های بسيار مضر هست خب امروز قاچاق هست، احتکار هست، دلّالی

کارانه نسبت به گندم، نسبت به گوشت، ارزاق عمومی و امثال مورد خريدهای خيانت

اينها خيانت است و با اينها بايد  -اينها ميرسد که اينها با مسئولين هم مطرح شده

اند؛ اين احتکار است و اند، در انبار نگه داشتهبرخورد بشود. فالن جنس را وارد کرده

بايستی با اين برخورد بشود. خب بله، وقتی که شما برخورد کرديد، سر و صدا درست 

رار ای جنجال ميکنند، هياهو ميکنند؛ همه بايد پشت سر دولت قميشود؛ يک عدّه

 .بگيرند، کمک کنند تا تعزيرات دولتی بتواند به معنای واقعی کلمه کار کند

ی ام که اينها بايد مورد توجّه باشد. همهچند کار اساسی را من يادداشت کرده 

مسئولين ]هم[ بحمداهلل اينجا تشريف داريد؛ هم نمايندگان مجلس هستيد، هم 

ی قضائيّه هستيد؛ اين هم[ مسئولين قوّهی باالی دولت حضور داريد، ]مسئولين رتبه

ی ما اينها را به کارها مربوط به شماها است. اين چند کار اساسی است که اگر همه

افزايی عنوان يک تفکّر عام قبول بکنيم، آن وقت به همديگر کمک ميکنيم، هم

 .ميکنيم

که ما امسال  «رونق توليد»ی برداشتن موانع توليد است. اين يک کار اساسی، مسئله 

کليد حلّ بسياری از مشکالت اقتصادی ما است؛ توليد  به عنوان شعار مطرح کرديم،

اين جوری است. اگر واقعاً ما بتوانيم توليد را رونق بدهيم، اگر بتوانيم موانع توليد را که 

که اين کار با عزم جهادی -خيلی هم زياد است در کشور، از سر راه توليد برداريم 

بسياری از مشکالت  -تکارگيری جوانهای متخصّص ممکن اسممکن است، با به

ی رفاه مردمی ی تورّم حل ميشود، مسئلهی اشتغال حل ميشود، مسئله]مانند[ مسئله

ی[ درآمدهای مردم حل ميشود، صادرات رونق ميگيرد. توليد، حل ميشود، ]مسئله
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ترين مسائل اقتصادی کشور است؛ و به نظر ما ميشود. هر جايی که ما به مادرِ عمده

کاء کرديم، اعتماد کرديم، به آنها امکانات داديم، حدّاقل امکانات را هم جوانهايمان اتّ

پيش  -هستند ]که با[ حدّاقل امکانات ]کار ميکنند[ غالباً جوانها اين جوری-]داديم[ 

ساله مالحظه کرديد. يک نمونه در اين توليدات هايش را همين چندرفتيم. نمونه

ی توليدات نظامی که دشمن هم روی آن خيلی هنظامی ما است. خب، واقعاً اين مسئل

چه موشکهای -زن حسّاس است، خيلی چيز مهمّی است. اين موشکهای دقيق نقطه

کيلومتر  ۲۰۰۰کيلومتر،  ۱۵۰۰ی مثالً که از فاصله -بالستيک، چه موشکهای کُروز

مّی پرتاب ميشوند، و با پنج متر، شش متر اين ور آن ور هدف را ميزند، خيلی چيز مه

ی[ موشک و مانند اينها، به بينيد جنجال ميکنند روی ]مسئلهاست. اين هم که می

اند. جوانهای خاطر همين پيشرفتها است. اينها را چه کسی کرده؟ همين جوانها کرده

 .مؤمن و پُرانگيزه کار ميکنند، خسته نميشوند از کار کردن

ی بيست درصد برای همين شدهيا آن روزی که ما احتياج داشتيم به اورانيوم غنی 

های الزمی که در تهران و جاهای ديگر داشتيم برای دارو و مسائل پزشکی و دستگاه

ی بيست درصد را ما قبلها وارد ميکرديم؛ شدهسازیمانند اينها، خب اورانيوم غنی

مقداری را سالها پيش وارد کرده بوديم، داشت تمام ميشد؛ تمام ميشد يعنی اين 

ای ]توليد ميشود[ و در مسائل ی از پرتوزايیِ هستهای که با استفادهی هستهداروها

گوناگون مورد استفاده است، بکلّی ميخوابيد؛ مسئولين در جريان اين قضيّه قرار 

گرفتند، دنبال کردند، تالش کردند، ]طرف مقابل[ اوّل گفتند ميفروشيم؛ بعد اين 

يديم مشکالت درست ميشود و حاضر شرط را گذاشتند، آن شرط را گذاشتند، د

نيستند؛ گفتيم و خواستيم از مسئوليِن خودمان که دنبال کنيد، خودتان دنبال کنيد؛ 

هيچ کس باور نميکرد؛ دنبال کردند و کاِر به اين بزرگی را، کاِر به اين مهمّی را انجام 

. همان ی بيست درصد دست پيدا کنندشدهدادند؛ يعنی توانستند به اورانيوم غنی

ترين بخشِ اين فرآيند گفتم که مشکل -در همين جلسه بود به نظرم-وقت هم من 

سازی، تا همين بيست درصد است؛ بعدش تا مراحل باالتر به اين مشکلی نيست، غنی

تر از ]اين است[؛ اين قسمت مشکل را، اين بخش سخِت راه را توانستند خيلی آسان

خب اينها چرا نتوانند مشکالت صنايع ما را حل بروند. چه کسی رفت؟ جوانهای ما. 

ی برخی از کارهای تجاری و صنعتی ما ی چرخههای مفقودهکنند؟ چرا نتوانند حلقه

 .را حل کنند؟ ميتوانند؛ بايد به اينها اعتماد کرد؛ اين يک کار اساسی است

عطيل ی رونق توليد را بايد جدّی گرفت. مسئولين محترم روی خوابيدن و تمسئله 

های توليدی و جاهای توليدی، خيلی بايد حسّاس باشند. گاهی شدن کارخانه

ی معروف با خبرهايی ميرسد که واقعًا خبرهای تلخی است؛ ]مثالً[ فالن کارخانه

محصوالت زياد، به خاطر يک مشکلی تعطيل ميشود. البتّه من يادداشت کرده بودم 

اقعاً ]مسئولين[ وزارت صنايع نگاه کنند ببينند جا ]ميگويم[؛ وبعداً بگويم حاال همين 

ی آالت و قطعات، چه در زمينهی ماشينچه در زمينه-آن بخشهای مورد نياز 

کجاها کمبود دارند؛ يک  -اصطالح الزم برای توليدای و موادّ بهکاالهای واسطه

؛ حاال که فهرستی تهيّه کنند، فراخوان بدهند و از مسئولين گوناگون کشور ]بخواهند[

وارد کردنش از خارج مشکالتی دارد، ميتوانند خيلی از اين مواد را توليد کنند. يک 

ای و مانند اينها ندارد امّا روی چيزهايی هست که هيچ ربطی هم به مسائل هسته

اند و نميگذارند؛ خباثت و بدجنسی، خريد اينها را، وارد کردن اينها را ممنوع کرده

وليد کنيم. جوانهای ما آمادگی دارند، دارای ابتکارند؛ از اينها خيلی خب، در داخل ت

های دائمی تشکيل بدهند، نيازها آنجا تعريف بشود، توليدات بخواهند، يک نمايشگاه

 .آنجا تعريف بشود. اين يک مسئله است

ی خودکفايی است. ی اقتصاد الزم است، مسئلهيک کار اساسی ديگری که در زمينه 
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ی خودکفايی مطرح بوده. همان اوايل انقالب در بخشهای الب تا حاال مسئلهاز اوّل انق

گوناگون ارتش، بخشهای نظامی، جهاد خودکفايی راه افتاد؛ بعد هم که سپاه آمد وسط 

ميدان و خب خيلی کارهای گوناگونی در اين زمينه انجام گرفت. جوانها در جهاد 

 .خودکفايی در کشور واقعًا وجود داشتی سازندگی دنبال اين کارها بودند و زمينه

بعد هم در توليدات ما، خوشبختانه از مسئولينی که در باب کشاورزی ]بودند[  

خواسته شد تا به خودکفايی گندم برسند. همّت کردند، الحمدهلل شد. هم اين يکی دو 

ی سال اخير شده، هم قبالً يک سال، دو سال خودکفايی گندم تأمين شد. در همه

ها ميشود به خودکفايی رسيد، ميشود کار کرد، ميشود تالش کرد و عمده هم اين چيز

های روغنی، يا دامداری است؛ در چيزهايی است که مواّد غذايی است: گندم، جو، دانه

 .اين چيزها بايد به خودکفايی رسيد

ی هاای متأسّفانه وارد شد در دستگاهای در يک بُرههيک فکر جديدی، يک فکر تازه 

بود. گفتند « ی اقتصادیصرفه»گيری ما که ما را از خودکفايی دور کرد؛ و آن تصميم

ی اقتصادی به اين است ی اقتصادی ندارد؛ صرفهتوليد گندم و خودکفايی گندم صرفه

ی اقتصادی که گندم را وارد کنيم. خب، بله معلوم است، ممکن است يک وقت صرفه

دِم شما را گرفتند، جلوی واردات را گرفتند، به شما در اين باشد؛ امّا وقتی جلوی گن

کار ميکنيد؟ کدام دولت عاقِل دنيا اين کار را ميکند؟ گفتند گندم نفروختند، چه 

تر در دنيا فروش برويد مثاًل زعفران بکاريد، گندم را وارد کنيد، چون زعفران گران

 .ی اقتصادی اين استميرود؛ صرفه

جمهور اشاره جور. حاال آقای رئيسجور، بنزين هم همين  نی نفت هم هميدر زمينه 

ی خليج فارس کردند؛ اين پااليشگاه ميعانات گازی که در بندرعبّاس به عنوان ستاره

ی سوّمِ مصرف مُسرفانهای از خودکفايی است. االن حدود يکراه افتاد، يک نمونه

االن مصرف -به ما ميدهد بنزين کنونی را همين تشکيالت، همين پااليشگاه دارد 

بنزين در کشور مُسرفانه است؛ همين صد ميليون ليتر و نود ميليون ليتر و گاهی 

سوّمِ بيشتر و گاهی يک خرده کمتر در روز، مسرفانه است، نبايد باشد؛ لکن تقريباً يک

 ۸۶که اين ]پااليشگاه[ سال  -ی همين پااليشگاه ]تأمين ميکنيم[همين را به وسيله

شد، يک مدّتی لنگ شد، باز به همّت سپاه بحمداهلل راه افتاد، االن هست؛  شروع

ها ما بايستی به ی زمينهخودکفايی يعنی اين. اين را خيلی بايد اهمّيّت داد. در همه

خودکفايی فکر کنيم. قدرت کشور در خودکفايی است؛ اقتدار کشور، آبروی کشور در 

  .زم نيازهای خودمان را خودمان تهيّه کنيمخودکفايی است؛ بايد بتوانيم ارکان ال

ی فضای کسب و ی سوّم که آن هم جزو چيزهای اساسی است، مسئلهيک مسئله 

کار و افزايش سهولت کسب و کار است که قباًل اشاره کردم. يعنی واقعًا اين قدر 

کل مقرّرات گوناگون و متناقض در اين دستگاه، آن دستگاه ]وجود دارد که[ توليد مش

ايم، ميشود. ما اين را دو سه مرتبه تا حاال در جلسات مسئولين دولتی هم مطرح کرده

ی الزم همّت نشده. من خواهش ميکنم اين قضيّه را ايم؛ خب به اندازهاز آنها خواسته

خيلی جدّی بگيريد. کاری بکنيد که کار توليدی تشويق بشود. خب امروز همه 

دّ خيلی زيادی رسيده؛ اين نقدينگی ميتواند بال باشد، ميدانند نقدينگی در کشور به ح

ی تورّم باشد، به هر جايی هجوم بکند مثل سيل ويرانگری کند، همين نقدينگی مايه

اگر هدايت بشود به سمت توليد، ميتواند مثل يک درياچه يا مثل يک استخر، رحمت 

وليدکننده دچار الهی باشد؛ چرا هدايت نميشود؟ يکی از عللش اين است که چون ت

ی خودش را در اين نميبيند که کار توليدی بکند. من امسال، اوّلِ مشکل است، صرفه

ها بودند که مشکالت توليد را قبول ميکردند، گفتم: بعضی سال در سخنرانی روز عيد

را  محض رضای خدا! خود من ديده بودم کسی را که ميگفت ميتوانم اين سرمايه

مدّت، دارای منافع گذاری طوالنیسپرده-سودش استفاده کنم  بگذارم در بانک و از
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امّا ميخواهم توليد کنم برای خاطر خدا؛ چون کشور  -ای هم نداردزياد، هيچ دغدغه

به اين توليد نياز دارد. خب اين جور آدمها کم هستند؛ بايد کاری کنيم زياد بشوند؛ 

 .موانع توليد را بايستی برطرف کنيم

ی اقتصاد کشور، اولويّت بخش کشاورزی است. بخش هم در مسئلهی ميک نکته 

ی بخش کشاورزی، هم از جهت اينکه غذای مردم و مواّد خوراکی مردم به وسيله

ی اوّل قرار دارد، هم به خاطر اينکه االن کشاورزی تأمين ميشود، که در درجه

اند، ش کردهکه آن طور که به من گزار-بيشترين اشتغال در بخش کشاورزی است 

ی هم اگر چنانچه به مسئله -حدود سی درصد اشتغال در بخش کشاورزی است

های ی روستاها و مشکالت روستاها و بردن کارخانهکشاورزی پرداخته بشود و مسئله

تبديلی و صنايع تبديلی به روستاها و برطرف کردن مشکالت فروش کاالها به 

ل بکنيد، به نظر من، کمِک بسيار زيادی خواهد ی روستاييان را اگر چنانچه دنباوسيله

کرد به پيشرفت اقتصاد؛ اهمّيّت بخش کشاورزی از اينجا معلوم ميشود. گاهی اوقات 

های توليدی کشاورزی به گوش ميرسد که خيلی خبر خبر تعطيلی بعضی از واحد

ام شنود. کارهای مهمّی در اين زمينه بايد انجتلخی است هر موردی که انسان می

ام و ديگر لزومی ندارد اينجا مطرح کنيم؛ يعنی وقتمان بگيرد که من يادداشت کرده

 .کم است

در بخش صنايع و معادن، همان طور که گفتيم، گاهی اوقات در يک کار صنعتی  

احتياج پيدا ميشود به يک قطعه يا فالن مادّه يا فالن موادّ اوّليّه، که اين را بايد از 

ها امکان ندارد، مشکالت هست، نميشود؛ خب انتقال پول در بانکخارج وارد کنيم، 

بايستی همّت کنيم، اين را در داخل توليد کنيم. يعنی يکی از کارهايی که بايد در 

ی وزارت صنايع است، ]اين ی مسائل اقتصادی حتمًا انجام بگيرد و به عهدهزمينه

صورت روان کارشان را انجام  است که[ کاری کنند که صنايع و معادن ما بتوانند به

های تحقيقاتی متعدّدی داريم؛ شايد هزارها گروه بدهند. ما امروز بحمداهلل گروه

ها هستند، هم در بيرون هم در داخل دانشگاه-تحقيقاتی االن در کشور هست 

نشينيم، آيند، میاغلب هم جوان؛ بنده با بعضی از اينها ارتباطاتی دارم، می -هادانشگاه

آنها ميپرسيم، همه باانگيزه، دارای فکرهای خوب. مواردی را اينها به ما ميگويند که  از

من ميتوانم »بنده که با مسائل دولت آشنا هستم، ميدانم اين ]چيزی[ که او ميگويد 

های دولتی است. گاهی اوقات اتّفاق افتاده که ما ، درست مورد نياز دستگاه«ايجاد کنم

رديم؛ دفتر ما متصدّی اين کار شدند، گفتيم اقدام کنند، اين اينها را به هم وصل ک

گروه تحقيقاتی را به فالن وزارتخانه وصل کرديم و کارشان راه افتاده. ما امروز از اين 

بديلی داريم: ثروت نيروهای انسانی کارآمد و جهت يک ثروت عظيمی داريم، ثروت بی

ست، پُرحوصله است، دارای ابتکار هم هست نشو اپُرانگيزه. جوان، پُرانگيزه است، خسته

غالباً هم  -شناسم و از دور و نزديک اطاّلع دارمام و میحاال آنهايی که بنده آشنا شده-

مندند. از اينها بايد دستگاه استفاده کند؛ جوانهای متديّن، انقالبی، پُرشور و عالقه

ی های مفقودهند، آن حلقهی روشنی ارائه کن]مسئوالن[ وزارت صنايع بايد يک برنامه

صنايع را معلوم کنند، فراخوان بدهند، از اينها بخواهند، امکانات در اختيارشان بگذارند؛ 

 .افتندغالباً اين جور است که با پولهای کمی اينها راه می

االن يکی از فرصتهايی که وجود دارد، همين جبران خسارات سيل است. خب سيل  

ات زندگی و وسايل زندگی و مانند اينها وارد کرد؛ ]بايد[ خسارات زيادی به امکان

های ما به کار بيفتند. يکی از کارهای اساسی همين است که ما اين اعتباراتی کارخانه

ريزی زده در نظر ميگيريم، جوری تنظيم کنيم، جوری برنامهکه برای مناطق سيل

ات کشور بينجامد؛ توليد اين جکنيم، جوری اينها را هدايت کنيم که به رونق کارخانه

رويّه؛ مثاًل فرض کنيد که فالن جنس را ميخواهيم ]است[. نرويم باز سراغ واردات بی
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زده بدهيم، در کشور کم است يا نيست، برويم سراغ واردات؛ نه، برويم به مناطق زلزله

به اين ی داخلی؛ تسهيالت را و کمکها را کنندهسراغ توليد، برويم سراغ نيروی توليد

 .صورت تنظيم کنيم. اين هم يک مطلب

های ی مسکن از جمله رشتهسازی است؛ اصالً رشتهی مسکنيک مطلب هم مسئله 

کارآفرين در کشور است. يکی از غفلتهايی که در اين چند سال شد، اين بود که به 

توليد اندازد؛ خود مسکن پرداخته نشد؛ خود توليِد مسکن صنايع زيادی را به کار می

اندازد؛ يعنی کارآفرين است، مسکن صنايع زيادی را به خدمت ميگيرد و به کار می

توليدآفرين است و خودش توليد ]را رونق ميدهد[. االن ما نياز داريم به مسکن در 

چه مسکنهايی که بايد ترميم بشوند، چه مسکنهايی که بايد ساخته -مناطق سيل زده 

هايی که ميتوانند در اين بايد استفاده کرد. دستگاهاين يک فرصت است، از  -بشوند

های به دولت کمک کنند کم نيستند، بخش خصوصی در اينجا ميتواند اين زمينه

حضور پيدا کند، به همين جوانهايی که اشاره کردم ميتوانيد فراخوان بدهيد، از اينها 

به وجود  آفرينی در کشوربخواهيد بيايند کمک کنند، يک حرکت عظيم اشتغال

 ...آيدمی

نيرو هم اينجا بحمداهلل کم نيست، زياد است. کشور، بزرگ است، جمعيّت، زياد است،  

نيروهای جوان و نيروی انسانی فعّال زيادند. و مردم هم البتّه بايستی در اين مسائل 

اقتصادی نقش ايفا کنند، يعنی اين خطاب ما فقط به دولت نيست، به مسئولين 

اش مربوط به مردم است. مردم بايد کمک کنند، به دولت کمک مّینيست، بخش مه

کنند. در همين بخش توليد که گفته شد، رونق توليد، مردم ميتوانند واقعاً 

گذاری کنند، کمک کنند. مردم ميتوانند محصوالت داخلی را بخرند. ما شعار سرمايه

ها هم عمل کردند ب خيلیسال گذشته را به عنوان کاالی توليد داخل ]قرار[ داديم. خ

روز افزايش پيدا و کارهای خوبی هم انجام گرفت. اين نبايد متوقف ]بشود[، بايد روزبه

کند. يعنی واقعًا جنس داخلِی توليد داخل حتمًا بايد رجحان داشته باشد بر جنس 

خارجی در نظر هر ايرانی. اگر ميخواهند اوضاع اقتصادی کشور خوب بشود، يکی از 

 .اين استکارها 

روی نکردن در خريد است. گاهی انسان مشاهده ميکند به صِرف يکی از کارها زياده 

ی فضای مجازی يک خبيثی، يک آدم دروغگويی ای که مثالً در فالن شبکهشايعه

آمده يک چيزی را ]عنوان کرده[ که فالن جنس ممکن است گران بشود، ميريزند به 

ی در خريد نشود، به شايعات اعتنا نشود، اسراف روخريدن! چه لزومی دارد؟ زياده

نشود. يک جاهايی واقعًا اسراف صورت ميگيرد که نبايد انجام بگيرد. اينها نقشهای 

های ديگری دارم راجع به مردم است. خب حاال ديگر از مسائل اقتصادی يادداشت

شاءاهلل ها اننکیها و مانند اينها هم حرفهايی هست که اينها را با خود آقايان بابانک

 «.1بعداً درميان ميگذاريم؛ حاال وقت نيست

ام، اين است که شما در ی مهم به نظر من که اينجا يادداشت کردهيک نکته» -

آفرينی کنيد؛ حاال که ما گفتيم، ميتوانيد نقش« رونق توليد»ی با اين رابطه

ه بود، تحرّک اقتصادی همين است که ايشان گفتند: امنيّت وقتی ک آفرينی، يکینقش

به طور طبيعی آسان ميشود، ممکن ميشود؛ اگر امنيّت نباشد، تحرّک اقتصادی، يا 

مشکل ميشود، يا حتّی ناممکن ميشود. پس ايجاد امنيّت کمک ميکند به اينکه شما 

ی مطلوبی که عبارت است از رونق اقتصادی کمک کنيد؛ اين يک راه به آن خواسته

يست. يکی از مشکالت ما در رونق اقتصادی، قاچاق است، قاچاق؛ است لکن فقط اين ن

آن واردات رسمی که از  -حاال مسئولينش جدا هستند-رويّه ]و همين طور[ واردات بی
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ی های رسمی و مانند اينها وارد ميشوند، يک مسئله است، مسئلهگمرکات و ورودی

ه معنای واقعی کلمه مبارزه ی ديگر است. شما ميتوانيد با قاچاق بقاچاق يک مسئله

کنيد. امروز متأسّفانه قاچاق دوطرفه است؛ يک چيزهايی قاچاقی وارد ميشود که توليد 

را نابود ميکند، شکست ميدهد؛ يک چيزهايی قاچاقی خارج ميشود. همين االن ما 

گزارش داريم که بعضی از اجناس مورد نياز مردم، اجناس کشاورزی و مانند اينها را 

ميروند با قيمتهای زيادتر از معمول از آن کشاورز يا از آن توليدکننده ميخرند  افراد

برای اينکه ببرند يک جای ديگر بفروشند. اين صرفًا هم سودطلبی نيست؛ آدم 

ای، يک فکری، يک دستی وجود دارد؛ چون يک احساس ميکند پشت اين، يک نقشه

اين است که يک قصد سوئی وجود ی دهندهجاهايی را اينها هدف ميگيرند که نشان

دارد؛ فقط اين نيست که حاال طرف بخواهد سود بکند. اينها را شما اگر مراقب باشيد، 

 .«1ی چيزهای خيلی مهم استبه نظر من از جمله

. در هر یاصل ی: تمرکز بر مسئلهکنميمحترم کشور م نيهم به مسئول هيتوص کي»-

 یروزيبر آن تمرکز کرد. قبل از پ ديدر کشور هست که با یاصل یمسئله کي یابرهه

بود که امام بر آن تمرکز کرد و موفّق شد؛ بعد « طاغوت ميرژ» یاصل یانقالب، مسئله

 یابرهه کيبود، در « نظام تيتثب» یمسئله ،یابرهه کيانقالب، در  یروزياز پ

جنگ تمرکز  یئلهکشور بر مس یبود که همه« کشور هيصدّام عل یِ ليجنگ تحم»

« اقتصاد» یو نقد، مسئله یاصل یحاصل شد. امروز مسئله تيّکردند، بحمداهلل موفّق

ن يهم هم یتيّ مهم است، مسائل امن اريهم هست و بس یاست. البتّه مسائل فرهنگ

مسائل، آنچه از همه نقدتر است، مسائل اقتصاد است که  نيا یهمه نيجور، امّا در ب

 .گذارديهم اثر م یتيّ و امن یو در مسائل فرهنگ کنديم دايمردم ارتباط پ شتيبه مع

وجود دارد که من  یمهمّ نيوجود دارد، عناو یایاقتصاد، مسائل اصل یدر مسئله 

ارزش پول  یمسئله یکياست،  ديرونق تول یمسئله یکي: ميگويچند موردش را م

جدا کردن  یمسئله یکيکسب و کار است،  یبهبود فضا یمسئله یکياست،  یملّ

و اقتصاد کشور را از نفت خام و  دجهبند ناف بو-اقتصاد کشور از فروش نفت خام است 

 -ما است یِ از مسائل اصل یکي نيا م؛يببُر یستيفروش نفت خام و تجارت نفت خام با

 یاصلدولت و نظارت دولت هم جزو مسائل  تيدخالت دولت در اقتصاد به هدا ليتبد

 یقاچاقچ ،یاقتصاد ستيگر، تروراختالس یعني یدست مفسدان اقتصاد دنياست، بر

اقتصاد کشور  یِمسائل اصل نهايا د،يني[. ببديبر ديرا از اقتصاد ]با نهايکه دست ا رحمیب

از  یمقنّنه و در بعض یو در کنارش قوّه هيّمجر یکشور، عمدتًا قوّه نياست. مسئول

مسائل را حل کنند؛  نيمسائل کار کنند، ا نيا یمتّفقاً رو ديبا هيّقضائ یمسائل قوّه

و مانند  یو مسائل فرع یبه حواش م،يمتمرکز بشو نيا ی. روستا یمسائل اصل نهايا

مهم است، کنار گذاشتن  اريبس یملّ ی. همبستگمينکن یسازهيحاش م،ينپرداز نهايا

مسائل حفظ ارتباط  نيترمهم از یکيمهم است، و  اريبس یو جناح یاسيس یدعواها

 . «2متعال است یبا خدا یقلب

گرفته  یسازیخصوص یجلو»از دوستان گفتند  یکي نکهيا گريمطلِب د کي» -

برادرمان  نيانجام گرفته که ا یسازیخصوص ینهيدر زم یبزرگ یالبتّه خطاها«. بشود

جاها اصالح  یام که بعضداده یخطاها اشاره کردند و بنده هم مکرّر تذکّرات نيهم به ا

 یسازیدر کار خصوص ی. اشکاالتدهگرفته ش یکار کي یجاها جلو یشده، بعض

جزو همان  نيمبرم اقتصاد کشور ما است؛ ا ازين ،یسازیهست منتها اصل خصوص

. ما از اصل مربوطه کنديم ليتکم -که اوّل وجود نداشت-است که ساختار را  یموارد
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نظرها از صاحب یهمه م،يآن استفاده را اعالم کرد م،يکرد یااستفاده یدر قانون اساس

 شياست، جلو یخوب زياست و واقعاً هم چ یخوب زيکردند، گفتند چ دييجهت تأ مهه

وجود دارد و  یاشکاالت گريد یاز کارها یليگرفت، منتها در عمل، مثل خ ديرا نبا

صورت  يیلغزشها نهيزم نيدر ا ديشده؛ شا يیهایتوجّهیانجام گرفته، ب يیخطاها

 یاست که جلو نيما است، ا یفهيوظلغزشها را گرفت. آنچه  یجلو ديگرفته، با

 .«1ميريلغزشها را بگ
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