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اقتصاد
اقتصاد یک نقطه کلیدی تعیینکننده است .اقتصاد
قــوی ،نقطــه قــوت و عامــل مهــم ســلطهناپذیری و
نفوذناپذیــری کشــور اســت و اقتصاد ضعیــف ،نقطه
ضعف و زمینهســاز نفوذ و ســلطه و دخالت دشمنان
اســت .فقــر و غنــا در مادیــات و معنویــات بشــر ،اثــر
میگــذارد .اقتصــاد البتــه هــدف جامعــه اســامی
نیســت ،اما وســیلهای اســت کــه بــدون آن نمیتوان
بــه هدفها رســید .تأکید بــر تقویت اقتصاد مســتقل
کشــور کــه مبتنــی بر تولیــد انبوه و بــا کیفیــت و توزیع
عدالتمحــور و مصــرف بــه انــدازه و بیاســراف و
مناســبات مدیریتی خردمندانه اســت و در سالهای
اخیــر از ســوی اینجانــب بارهــا تکــرار و بــر آن تأکید
شــده ،بهخاطر همین تأثیر شــگرفی است که اقتصاد
میتوانــد بر زندگــی امروز و فــردای جامعــه بگذارد.
انقــاب اســامی راه نجــات از اقتصــاد ضعیــف و
وابســته و فاســد دوران طاغــوت را بــه مــا نشــان داد،
ولــی عملکردهای ضعیف ،اقتصاد کشــور را از بیرون
و درون دچــار چالش ســاخته اســت .چالــش بیرونی
تحریــم و وسوســههای دشــمن اســت کــه در صورت
اصالح مشــکل درونــی ،کماثــر و حتی بیاثــر خواهد
شــد .چالــش درونــی عبــارت از عیــوب ســاختاری و
ضعفهای مدیریتی است.
مهمترین عیوب ،وابســتگی اقتصــاد به نفت ،دولتی
بــودن بخشهایــی از اقتصــاد کــه در حیطــه وظایف
دولت نیســت ،نــگاه به خارج و نه به تــوان و ظرفیت
داخلــی ،اســتفاده انــدک از ظرفیــت نیروی انســانی
کشــور ،بودجهبنــدی معیــوب و نامتوازن و ســرانجام
عــدم ثبــات سیاســتهای اجرایــی اقتصــاد و عــدم
رعایــت اولویتهــا و وجــود هزینههــای زائــد و حتــی
مســرفانه در بخشهایــی از دســتگاههای حکومتــی
اســت .نتیجــه اینهــا مشــکالت زندگی مــردم از قبیل
بیــکاری جوانهــا ،فقر درآمــدی در طبقــه ضعیف و
امثال آن است
.راهحــل ایــن مشــکالت ،سیاســتهای اقتصــاد
مقاومتــی اســت کــه بایــد برنامههــای اجرایــی برای
همــه بخشهــای آن تهیه و با قدرت و نشــاط کاری و
احساس مسئولیت ،در دولتها پیگیری و اقدام شود.

درونزایــی اقتصاد کشــور ،مولد شــدن و دانشبنیان
شــدن آن ،مردمی کردن اقتصاد و تصدیگری نکردن
دولــت ،برونگرایــی بــا اســتفاده از ظرفیتهایــی که
قبالً به آن اشــاره شــد ،بخشهای مهم این راهحلها
اســت .بیگمــان یک مجموعــه جوان و دانــا و مؤمن
و مســلط بــر دانســتههای اقتصــادی در درون دولت
خواهنــد توانســت بــه ایــن مقاصــد برســند .دوران
پیــش رو بایــد میــدان فعالیــت چنیــن مجموعــهای
ِ
باشــد.جوانان عزیز در سراســر کشــور بداننــد که همه
راهحلهــا در داخــل کشــور اســت .اینکه کســی گمان
کنــد که «مشــکالت اقتصــادی صرفاً ناشــی از تحریم
اســت و علت تحریــم هم مقاومت ضد اســتکباری و
تســلیم نشــدن در برابر دشــمن اســت؛ پس راهحل،
زانو زدن در برابر دشــمن و بوســهزدن بــر پنجه گرگ
اســت» خطایی نابخشودنی اســت .این تحلیل سراپا
غلط ،هرچنــد گاه از زبان و قلــم برخی غفلتزدگان
داخلی صادر میشود ،اما منشأ آن ،کانونهای فکر و
توطئه خارجی است که با صد زبان به تصمیمسازان
و تصمیمگیران و افکار عمومی داخلی القا میشود.

استقالل
و آزادی
اســتقالل ملــی بــه معنــی آزادی ملــت و حکومت از
تحمیل و زورگویی قدرتهای سلطهگر جهان است و
آزادی اجتماعی به معنای حق تصمیمگیری و عمل
کردن و اندیشــیدن بــرای همه افراد جامعه اســت؛ و
ایــن هــر دو از جمله ارزش های اســامیاند و این هر
دو عطیــه الهــی به انســانهایند و هیچ کــدام تفضل
حکومتهــا بــه مــردم نیســتند .حکومتهــا موظف
بــه تأمیــن ایــن دو انــد .منزلــت آزادی و اســتقالل را
کسانی بیشتر می دانند که برای آن جنگیدهاند .ملت
ل ســاله خود از جمله آنها اســت.
ایــران بــا جهاد چه 
اســتقالل و آزادی کنونــی ایــران اســامی ،دســتاورد،
بلکــه خــونآورد صدهــا هــزار انســان واال و شــجاع و
فداکار است؛ غالباً جوان ،ولی همه در رتبههای رفیع
انســانیت .این ثمر شــجره طیبه انقــاب را با تأویل و
توجیههای سادهلوحانه و بعضاً مغرضانه ،نمیتوان
در خطــر قرار داد .همه  -مخصوصاً دولت جمهوری
اســامی -موظف به حراســت از آن با همه وجودند.

بدیهی اســت که «اســتقالل» نباید بــه معنی زندانی
کــردن سیاســت و اقتصــاد کشــور در میــان مرزهــای
خــود و «آزادی» نبایــد در تقابــل با اخــاق و قانون و
ارزشهای الهی و حقوق عمومی تعریف شود.

عدالت
و مبارزه با فساد
ایــن دو الزم و ملــزوم یکدیگرنــد .فســاد اقتصــادی و
اخالقی و سیاســی ،تــوده چرکیــن کشــورها و نظامها و
اگــر در بدنــه حکومتها عــارض شــود ،زلزلــه ویرانگر
و ضربهزننــده بــه مشــروعیت آنها اســت؛ و ایــن برای
نظامی چون جمهوری اسالمی که نیازمند مشروعیتی
فراتر از مشروعیتهای مرسوم و مبناییتر از مقبولیت
اجتماعــی اســت ،بســیار جدیتــر و بنیانیتــر از دیگــر
نظامها اســت .وسوســه مــال و مقــام و ریاســت ،حتی
در َعَلویتریــن حکومــت تاریــخ یعنــی حکومت خود
حضرت امیرالمؤمنین (علیهالسالم) کسانی را لغزاند،
پــس خطــر ُبروز این تهدیــد در جمهوری اســامی هم
کــه روزی مدیران و مســئوالنش مســابقه زهــد انقالبی
و ســاده زیســتی میدادند ،هرگز بعید نبوده و نیســت؛
و ایــن ایجــاب میکند که دســتگاهی کارآمد بــا نگاهی
تیزبیــن و رفتاری قاطــع در قوای ســهگانه حضور دائم
داشــته باشــد و به معنای واقعی با فســاد مبــارزه کند،
بویژه در درون دستگاههای حکومتی.
البتــه نســبت فســاد در میــان کارگــزاران حکومــت
جمهوری اســامی در مقایســه با بســیاری از کشورهای
دیگــر و بخصــوص با رژیم طاغوت که ســر تا پا فســاد و
فســادپرور بود ،بســی کمتر اســت و بحمداهلل مأموران
ایــن نظــام غالباً ســامت خود را نــگاه داشــتهاند ،ولی
حتــی آنچــه هســت غیرقابــل قبــول اســت .همــه باید
بداننــد که طهــارت اقتصادی شــرط مشــروعیت همه
مقامات حکومت جمهوری اسالمی است .همه باید از
شــیطان حرص برحذر باشــند و از لقمه حرام بگریزند
و از خداونــد در اینباره کمک بخواهند و دســتگاههای
نظارتــی و دولتــی بایــد بــا قاطعیــت و حساســیت ،از
تشکیل نطفه فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند.
ایــن مبــارزه نیازمند انســانهایی با ایمــان و جهادگر و
منیعالطبع با دستانی پاک و دلهایی نورانی است.
این مبارزه بخش اثرگذاری است از تالش همهجانبهای
که نظام جمهوری اســامی باید در راه استقرار عدالت

بــه کار بــرد .عدالــت در صــدر هدفهــای اولیــه همــه
بعثتهــای الهــی اســت و در جمهــوری اســامی نیــز
ن شأن و جایگاه است؛ این ،کلمهای مقدس
دارای هما 
در همه زمانها و ســرزمینها اســت و بهصورت کامل،
جز در حکومت حضرت ولیعصر (ارواحنافداه) میسر
نخواهد شد ولی بهصورت نسبی ،همه جا و همه وقت
ممکــن و فریضــهای برعهــده همــه بویــژه حاکمــان و
قدرتمندان اســت .جمهوری اســامی ایران در این راه
گامهای بلندی برداشــته اســت که قبالً بدان اشــارهای
کوتاه رفت؛ و البته در توضیح و تشریح آن باید کارهای
بیشــتری صــورت گیرد و توطئــه واژگونهنمایــی و الاقل
ســکوت و پنهانســازی که اکنون برنامه جدی دشمنان
انقالب است ،خنثی گردد.
با این همه اینجانب به جوانان عزیزی که آینده کشــور،
چشــم انتظار آنها اســت صریحاً میگویم آنچه تاکنون
شــده با آنچه بایــد میشــده و بشــود ،دارای فاصلهای
ژرف اســت .در جمهوری اســامی ،دلهای مســئوالن
بــه طــور دائم بایــد بــرای رفــع محرومیتها بتپــد و از
شــکافهای عمیق طبقاتی بشــدت بیمناک باشــد .در
جمهــوری اســامی کســب ثــروت نهتنها جرم نیســت
کــه مــورد تشــویق نیــز هســت ،امــا تبعیــض در توزیع
منابــع عمومی و میدان دادن بــه ویژهخواری و مدارا با
فریبگــران اقتصادی که همه به بیعدالتی میانجامد،
بشــدت ممنــوع اســت؛ همچنیــن غفلت از قشــرهای
نیازمنــد حمایــت ،به هیــچ رو مورد قبول نیســت .این
ســخنان در قالب سیاستها و قوانین ،بارها تکرار شده
اســت ولی برای اجرای شایســته آن چشم امید به شما
جوانهــا اســت؛ و اگــر زمــام اداره بخشهــای گوناگون
کشــور بــه جوانان مؤمــن و انقالبی و دانــا و کاردان -که
بحمداهلل کم نیستند-ســپرده شــود ،این امید برآورده
خواهد شد؛ انشاءاهلل.

خلقیات نیکو است .معنویت و اخالق ،جهتدهنده
همــه حرکتهــا و فعالیتهــای فــردی و اجتماعی و
نیاز اصلی جامعه است؛ بودن آنها ،محیط زندگی را
حتی با کمبودهای مادی ،بهشــت میســازد و نبودن
آن حتــی بــا برخــورداری مــادی ،جهنــم میآفریند.
شــعور معنــوی و وجدان اخالقــی در جامعــه هرچه
بیشتر رشــد کند برکات بیشــتری به بار میآورد؛ این،
بیگمــان محتــاج جهاد و تالش اســت و این تالش و
جهــاد ،بــدون همراهی حکومتهــا توفیــق چندانی
نخواهد یافت.
اخالق و معنویت ،البته با دســتور و فرمان به دســت
نمیآیــد ،پس حکومتها نمیتواننــد آن را با قدرت
قاهــره ایجــاد کننــد ،امــا اوالً خــود باید منــش و رفتار
اخالقــی و معنــوی داشــته باشــند و ثانیــاً زمینــه را
بــرای رواج آن در جامعــه فراهم کننــد و به نهادهای
اجتماعــی در این باره میدان دهند و کمک برســانند؛
با کانونهای ضد معنویت و اخالق ،به شیوه معقول
بســتیزند و خالصه اجازه ندهند که جهنمیها مردم
را با زور و فریب ،جهنمی کنند.
ابزارهــای رســانهای پیشــرفته و فراگیر ،امکان بســیار
خطرناکــی در اختیار کانونهای ضــد معنویت و ضد
اخــاق نهــاده اســت و هماکنــون تهاجــم روزافــزون
دشــمنان به دلهای پاک جوانــان و نوجوانان و حتی
نونهــاالن با بهرهگیری از این ابزارها را به چشــم خود
میبینیم .دستگاههای مســئول حکومتی در این باره
وظایفی ســنگین برعهــده دارند که باید هوشــمندانه
و کامــاً مســئوالنه صورت گیرد .و ایــن البته به معنی
رفع مســئولیت از اشــخاص و نهادهای غیرحکومتی
نیســت .در دوره پیــش رو بایــد در ایــن بارههــا
برنامههــای کوتاه مدت و میان مدت جامعی تنظیم
و اجرا شود؛ انشاءاهلل.

معنویت
و اخالق

عزت ملی ،روابط خارجی
مرزبندی با دشمن

معنویت به معنی برجسته کردن ارزشهای معنوی
از قبیــل :اخــاص ،ایثــار ،تــوکل ،ایمان در خــود و در
جامعه است و اخالق به معنی رعایت فضیلتهایی
چــون خیرخواهــی ،گذشــت ،کمــک بــه نیازمنــد،
راستگویی ،شجاعت ،تواضع ،اعتماد به نفس و دیگر

ایــن هر ســه ،شــاخههایی از اصل «عــزت ،حکمت و
مصلحــت» در روابط بینالمللیاند .صحنه جهانی،
امــروز شــاهد پدیدههایــی اســت کــه تحقــق یافتــه یا
در آســتانه ظهورنــد :تحــرک جدید نهضــت بیداری
اســامی بر اســاس الگــوی مقاومــت در برابر ســلطه

امریکا و صهیونیســم؛ شکســت سیاســتهای امریکا
در منطقه غرب آسیا و زمینگیر شدن همکاران خائن
آنها در منطقه؛ گســترش حضور قدرتمندانه سیاسی
جمهوری اســامی در غرب آســیا و بازتاب وســیع آن
در سراســر جهان ســلطه.اینها بخشی از مظاهر عزت
جمهوری اســامی است که جز با شجاعت و حکمت
مدیــران جهــادی بــه دســت نمیآمــد .ســردمداران
نظام سلطه نگرانند؛ پیشنهادهای آنها عموماً شامل
فریب و خدعه و دروغ است.
امــروز ملــت ایــران عــاو ه بــر امریــکای جنایتــکار،
تعــدادی از دولتهــای اروپایــی را نیــز خدعهگــر و
غیرقابــل اعتماد می داند .دولت جمهوری اســامی
بایــد مرزبنــدی خــود را بــا آنهــا بــا دقت حفــظ کند؛
از ارزش هــای انقالبــی و ملــی خــود ،یــک گام هــم
عقبنشــینی نکند؛ از تهدیدهای پوچ آنان نهراســد؛
و در همــه حــال ،عــزت کشــور و ملت خــود را در نظر
داشــته باشــد و حکیمانه و مصلحتجویانه و البته از
موضــع انقالبــی ،مشــکالت قابل حل خــود را با آنان
حل کنــد .در مــورد امریکا حل هیچ مشــکلی متصور
نیســت و مذاکــره بــا آن جــز زیــان مــادی و معنــوی
محصولی نخواهد داشت.

سبکزندگی
ســخن الزم در این باره بســیار است .آن را به فرصتی
دیگــر وا می گــذارم و بههمین جمله اکتفا میکنم که
تالش غرب در ترویج ســبک زندگــی غربی در ایران،
زیانهــای بیجبــران اخالقــی و اقتصــادی و دینــی و
سیاســی به کشــور و ملت ما زده اســت؛ مقابله با آن،
جهــادی همهجانبــه و هوشــمندانه میطلبــد کــه باز
چشم امید در آن به شما جوانها است.
در پایــان از حضــور ســرافرازانه و افتخارانگیــز و
دشمنشــکن ملــت عزیــز در بیســتودوم بهمن و
چهلمیــن ســالگرد انقــاب عظیــم اســامی تشــکر
مــی کنم و پیشــانی ســپاس بــر درگاه حضــرت حق
میسایم.
ســام بر حضــرت بقیــهاهلل (ارواحنا فداه)؛ ســام بر
ارواح طیبــه شــهیدان واال مقــام و روح مطهــر امــام
بزرگوار؛ و ســام بر همه ملت عزیز ایران و سالم ویژه
به جوانان.

