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خطرات تهدید کننده کشور در حوزه اشتغال و کار از دیدگاه 

 مقام معظم رهبری

 تهدیدها

 فشار جهانی 

 در دارد وجرود دشرننی. داریرم قررار جهرانی فشرار یر  مقابر  در امرروز ما

 کرر  کارهررا ی ایر  بررا و تحررریم برا و اقتصررادی فشررار برا میخواهررد کرر  دنیرا

. کشررور ایرر  برر  برگردانررد را خررود  اهریننرری یسررهط  میدانیررد  شررناها

 منرراب، منراب،  هنر  ایر  برا خروبی  ایرر  بر  کشرور یر . اسر  ایر  هرد 

نگرری   زیررر امکانررات  یهنرر  بررا الجیشرری سوق موقعیرر  ایرر  بررا طبیعرری 

 آمریکا یهررا روز یرر  بودنررد  انگهیسررها روز یرر  برروده  دنیررا در قرردرتی یرر 

 حرراا. سررهط  امپراترروری سررهط   دسررتگاه سررهط   نظررام واقرر، در - بودنررد

 ایر  برر بودنرد مسره  اینهرا - اسر  امپراتروری ای  از ایگوش  ی  آمریکا

 برر  برگررردد میخواهررد سررهط . کرررده کوترراه را اینهررا دسرر  انقرر   کشررور 

 ایهسرت  انرریی یمسرله . اسر  ایر  بررای ت شرها ای  یهن . کشور ای 

 انررریی یمسررله  مررا اگررر میکننررد خیررال کرر  کسررانی آن. اسرر  بهانرر 

 .1میکنند خطا شد  خواهد ح  مشک ت کردیم  ح  را ایهست 
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 واردات

 آن برر  بنررده گفتنررد  دوسررتان از نفررر چنررد کرر  را واردات یمسررله  مرر 

 رمضرران مرراه اوا رر  جررا هنرری  در مسررلولی   یجهسرر  در. دارم عقیررده

 واردات یمسرله  بر  کر  دولر  بر  هرم مجهر،  بر  هم گفتم  کردم  اع م

 ایشرران کررردم  سررلال راه تررو بازرگررانی محترررم وزیررر از هررم حرراا بپردازنررد 

 بهرر  میگیرررد  انجررام دارد زمینرر  ایرر  در خرروبی کارهررای کرر  دادنررد اطرر  

 اسر   بزرگری ضررر بری منطر  و بری رویر  واردات یمسرله . اسر  راس 

 محصیل  یی  وقتی . بداننرد را ایر  بایرد هرم مرردم اس   بزرگی خطر

 کیاررف یی  دارییم واقی  در میکنییم  مصیف  داریم ما را خارج 

 کیار بی  دارییم را دیگیف کیاررف یی  میکنییم  کیار ب  را خلدمان

 .2میکنیم وادار

ی مردیری  واردات بر  دولتیهرا سرفار  کرردم  اان م  نسرب  بر  مسرله 

می  مییگیلیم واردام متلقیش ب؛یلدن ییلن یی  هم تأکید میکرنم. 

ا واردام باییی  جاهییا   م ا ا یی  کیی  واردام امیییاا بگیییفدن امیی

. یرر  جررا ی واردات مطهقرراد نبایررد بشررود  یرر  جاهررا ی میی یفی  ب؛ییلد

بایررد انجررام بگیرررد. بررا مرردیری   واردات انجررام بگیرررد. البترر  مسررلولی  

محترم دولتی بر  مر  گفتنرد کر  قروانینی کر  مجهر، تصرویب کررده  بر  

مررا اجررازه ننیدهررد جهرروی واردات را بگیررریم  مرر  خررواه  میکررنم ایرر  

ا حرر  کننررد. اگررر واقعرراد قررانونی وجررود دارد کرر  دولرر  را مننررو  قضرری  ر
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میکنررد از جهرروگیری از واردات  ایرر  قررانون را ا؛رر ر کننررد  جرروری باشررد 

 ک  مدیری  بشود. باید تولید مهی باا برود. 

در هرررر شررررایطی بایرررد م حظررر  تولیرررد داخهررری از جنهررر  محصررروات 

واردام بیی  رقابیی  تلجییی  کیی  کشراورزی را کرررد ضرن  ایرر  کرر  ایر  

 .3کن   دارای منطق قلی میس پذیفی تللی  داخل  کی  م 

 خودناباوری و غر  زدگی میراث منحوس دوره پههوی 

ی منحرروس متأسررفان  بعضرری هسررتند کرر  بررر الررر فرهنرر  غهرر   دوره

هنررروز چشنشررران بررر   -ی وابسرررتگی ی طررراغوت  دورهدوره -پادشررراهی 

ایی  ک؛یلر مسییللی   . یی  رو ی بیلدا ا ی  کی  تیلخارج اس 

هِنگ مییتلامی  دولت  ما آم م  صفیح رفتن  کی  ایفامی  یی  لللی 

ی . در هنران دورهدر   کنی   میی ه هیم هیی  یییو را وارد کفدمی 

طرراغوت یرر  فررردی از بهنرردپایگان دولترری کرر  تصررادفاد بنررده را ترروی یرر  

مررا کرر  بررا اینهررا هرریا وقرر  ارتبرراطی نداشررتیم  م قررات هررم  -مجهسرری 

دیرد  مر  داشرتم انتقراد میکرردم از هنران چیزهرا ی کر  برود.  -دیم ننیکر

ایرر  رو کرررد برر  مررا و گفرر   چرری چرری را انتقرراد میکنیررد  مررا م رر  آقررا 

نشسرتیم  کشررورهای دیگرر م رر  نروکر دارنررد بررای مررا کرار میکننررد  کرراا 

میفرسررتند داخرر   ایرر  بررد اسرر   شررنا ببینیررد  ایرر  منطرر  دولتنررردان 

ا ظرراهر  ایرر  منطرر  اسرر   برراطن  چیزهررای ی طرراغوت بررود  حررادوره

دیگررر بررود  فسررادهای اقتصررادی فررراوان و فسررادهای اخ قرری فررراوان. بهرر   

ی واردات و مرردیری  واردات مهررم اسرر . مررا آن روز برر  دوسررتانی مسررله 
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ی مسررلولی  و کررارگزاران نظررام  تو؛رری  کرر  اینجررا بودنررد  در جهسرر 

یگررو یم متوقرری کنیررد. یرر  کررردیم  گفترریم واردات را مرردیری  کنیررد  نن

چیزهررا ی بایررد بیایررد  یرر  چیزهررا ی بایررد نیایررد. یرر  مرردیری  ؛ررحیحی 

 .4باید انجام بگیرد  ای  مسهناد هس 

یکرری دیگررر از ضررعفهای درونرری عبررارت اسرر  از تربیتهررای اجتنرراع   

موجررود و عادتهررای ترراریخی  کرر  اینهررا در مررا مهرر  ایررران در آغرراز انقرر   

از حرراات روانرری و تربیتهررای ترراریخ   مررا در  بررود. شررنا جوانهررا شرراید

امیفو  میا هنگامی ک  انق   پیرروز شرد  تصرویر درسرتی نداشرت  باشرید. 

در هیی  هسی . واقًیاه هیم اریف « ما میتیلامیم»میبینیم ک  منلان 

بگلین  آقیا مییا میتلامیی  بومیی  روی د ی  صینًتگفان پی؛یفوِ 

 ییی  بلیی ن ارییف تفی  صیینای  دمیییا  میییا میگلتفی  و ظفیییشدقیییق

هییی  کنیییم  تیی ، کنیییم  میتییلامیم. واقًییاه جییلان دام؛ییین ِ 

مسییلیانِ در جیرییلری ا یی م  خییلد، را قییادر بییف هییف کییاری 

  ایر  در اول انقر   اینجرور نبرود. تربیتهرای قبهری درسر  عکر، می ام 

ای  بود. هر کراری کر  مطررر میشرد  میگفتنرد آقرا مرا کر  ننیتروانیم  آقرا 

ید  میگفتنرد مرا کر  ننیتروانیم  برا فر ن شرعار غهر  در ف ن چیرز را بسراز

دنیا مقابه  کنیم  میگفتند آقرا مرا کر  زورمران ننیرسرد  مرا کر  ننیتروانیم  

بررود. ایرر   آن تربیرر  « مررا ننیترروانیم»امررروز  آن روز « مررا میترروانیم »

 .5ی از دوران گذشت  اس اخ قی و تاریخ   بازمانده
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  صی   یا  پییب تبلیید کفدمی  کی  هیا  ا داای ا  غفبی  م ّا

ارییف میالاهییی  ک؛ییلرتان پی؛ییف ت  ب؛ییلد و ایییفان جلییل بیفتیی   

 دری ن هییان غفب-بایست  بفوی  در ذیی  غیفب تًفییش ب؛یلی  

ایی   -احیی  مطیفک کیفد و ملمی  در  ک  مفحلا آ تًبیف غفب

 کفِ غلط  بلدن حام در میلرد بًیی  ا  آن کسیام  کی  ایی   کیف 

  ]امّرا  بعضری خا نانر  نبرود  جاه نر     خا نام  هیم بیلدرا القا میکفدم

های و بایررد گفرر  تفالرر -های آنهررا بررود. امررروز هررم هنرروز کسررانی از دنبالرر 

مررا در لیرر  غررر  بایسررتی »هنرری  فکرهررا را تررروین میکننررد کرر   -آنهررا

  نر   پنجراه سرال  کشرور در زمران دوران پههروی در لیر  «پیشرف  کنریم

اه سررال  یرر  مرردّتی در آن اواسرر   رضرراخان در غررر  زنرردگی کرررد  پنجرر

لی  آلنان  بعد یر  مردّتی در لیر  آمریکرا ترا آخرر  چر  پیشررفتی بررای 

افتررادگی  جررز نررابود شرردن کشررور حا؛رر  شررد  جررز برردبختی  جررز عقب

های اساسرری کشررور  چرر  عایررد کشررور شررد  نخیررر  در لیرر  غررر  سرررمای 

حررر  را بزنررد کرر   کسرری کرر  ایرر ننیشررود  ننیترروان ]پیشرررف  کرررد   آن

کشور در لی  غرر  منکر  اسر  پیشررف  بکنرد  خرا   بر  کشرور اسر  

 .6اگر بداند چ  میگوید  منک  هم هس  جاه  باشد

 نگر  نادرس  ب  جایگاه کارگر

ای داری  کررارگر یرر  ابررزار اسرر   وسرریه در منطرر  کشررورهای سرررمای 

شرررده و اسررر  در خررردم  کارفرمرررا. در منطررر  آن مکتبهرررای مضنح 

ای کر  ادعرای طرفرداری از کرارگر میکردنرد  وجرود جنر  میران بودشدهنا
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کارفرمررا و کررارگر بررود. از ایرر  جنرر  بررود کرر  آن نظامهررا میخواسررتند نرران 

بخورنررد و اسنشرران را بگذارنررد مرردافعی  کررارگر. آن وقرر  در نظررام برر  

داری  هنرران ا؛ررط ر سوسیالیسررتی شرروروی سرراب   هنرران بسررا  سرررمای 

ادهای گونراگون مرالی بر  اسرم کرارگر و بر  نرام دفرا  از اسرافها  هنان فسر

ی کرارگر وجرود پیردا کررده برود. منطقشران  منطر  تضراد و تعرار  طبق 

 .7بود

 مسا   و مشک ت مربو  ب  قشر کارگر

 مسکنشرران  یمسررله  شرران بین  یمسررله  - کررارگری یجامعرر  مشررک ت

 وظرا ی آنهرا  مقابر  در کارفرمرا وظرا ی کارفرمرا  برا ارتباطاتشران یمسله 

 اهنیر  و شرود دنبرال دا رم طرور بر  بایسرتی - کرار محری  مقاب  در آنها

 راه راه  ایرر . بگیرررد قرررار تأکیررد مررورد بایسررتی کررار اتقرران و کررار وجرردان

 اهر  مهر  هرم مهر  ایر  اسر   مشخصری هرد  هد   ای  اس   روشنی

 .8اس  ت شی اه  و کار

 آسان پنداری

 عق نرری ضررعفهای اسرر   فکررری ضررعفهای ضعفهاسرر   درونرری  موانرر،

 ایرر  اسرر   پنداریآسرران اسرر   گرا یآسرران اسرر   طهبیراحرر  اسرر  

 و بیفآورد بایی . اسر  چیرز آن تحقر  موانر، از یکی خود  اوقات گاهی

 ماقی  ییا واقی  بیا مطیابق کیار  م؛یک م و کیار ب  مسب  تقلیم

                                                           
ی دوم  انتخابرررات )مصرراحب  برررا خبرنگرررار ؛ررردا و سرررینا پررر، از شررررک  در مرحهررر  7
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 و ریفیآ ییان مثیی  هییم پن اریآ ییان. بامیی  واقیی  بیی  مودییی 

 هرم چرال  از گریرز. اسر  راه موانر، از یکری هرم آن  ا   امگاری ر 

 .9ماس  درونی ضعفهای از یکی

 چال  از گریز با طهبی عافی  گرفت  اشتباه

طهبی چیررز طهبی. عافیرر برر  گریررز از چررال   برر  غهرر  میگوینررد عافیرر 

ییا ولی ّ »خوبی اسر . عافیر  یکری از بزرگترری  نعنتهرای الهری اسر   

ًنیای ما یی  بی  م«. مسیل  الًا یةن ما یة الی ّمیا و اخخیف الًا یة 

پنی  میفکن ن میس ن ب  مًنیای در ی  میی  کیفدن  بییا قی ا 

. عافیر  از رذامت   بییا ریفب   دن و بییا مقیی ک؛یی ن ا ی 

 طهبی چیرزب   م   ای  اس  کر  بگرو یم عافیر  از گنراه. بنرابرای  عافیر 

طهبی  یعنری ل  میگوینرد عافیر بدی نیس   لریک  بغهر  بر  گریرز از چرا

ی بررا مشررک ت را زشرر  و ناپسررند طهبی  مواجهرر در واقرر، هنرران راحرر 

ی بررا مشررک ت. اینهررا ضررعفهای دانسررت   آمرراده نبررودن برررای مواجهرر 

 درونی ماس .

 شتا  زدگی 

ی اقتصادی کرار  شر  مراه و یر  سرال و دو سرال نیسر   حرکر  حناس 

ی هرم نر  مرردم  نر  مرا و نر  هرر انسران بهندمدّت ازم اس . از دول  کنون

ی ایرر  مشررک ت را مرردّت هنرر منصررفی انتظررار نرردارد کرر  حرراا در کوتاه

ح  کند  ن   انتظار دارنرد کر  حرکر  بر  سروی حر  آغراز بشرود و ایر  را 
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احسراس کننرد کرر  یر  حرکترری بر  سررن  حر ّ مشررک ت هسر  و نگرراه 

 . 10ای پش  سر قضایا هس ای و مدبّران حکینان 

 

   مشک ت داخهی با استفاده از عوام  خارجیح

ی بر  دیگرران  برا بعضی میخواهند مشک ت را برا کنر  دیگرران  برا تکیر 

رشرروه دادن برر  دیگررران  بررا تررذلّ  در مقابرر  دیگررران حرر  کننررد  بعضرریها 

هررم نرر   میخواهنررد مشررک ت را بررا نیررروی خودشرران  بررا ترروان داخهرری 

بایی  بی  تقلیی   یاخ  اعتقادمان ای  اسر  کر   -خودشان ح  کنند 

  بیی هیمن اییی  ا ییاا کییار ا یی . ا  درون  درومیی  ممییاا اهیّیّیی

ی کامر   برا تقویر  درونری برا اندیشر  خلدمان را بایی  تقلیی  کنییم.

ی پیشررف  وسریه نگاه عاق نر  و خردمندانر  چیرزی اسر  منکر   چر  ب 

ی سرراخ  و مرردیریّ  درسرر  اقتصررادی  اینهررا وسرریه عهنرری  چرر  ب 

 . 11کارهایی اس  ک  ب  نظر ما منک  اس 

 رف  ظاهری و درون تهی دام پیش

هیای رلمیارلن تیی ن میادی ارف ک؛لری در ملم و  نیاوری و جللا

پی؛ف   کن   اما م ال  اجتیام  در آن مبامی   ایی  بی  ممیف میا 

. امرروز در بسریاری از کشرورها عهرم و با منطق ا  ا پی؛یف   میسی 

های گونرراگون پیشرررف  کرررده اسرر   ؛ررنع  پیشرررف  کرررده اسرر   شرریوه

                                                           
 (1392)فرهن  اقتصاد مقاومتی در بیانات رهبر معظم انق   اس می,    10
 (1387های شیراز, در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه )بیانات 11
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تر و شررکا  ی طبقرراتی عنیرر یشرررف  کرررده اسرر   امررا فا؛رره زنرردگی پ

طبقاتی بیشرتر شرده اسر   ایر  پیشررف  نیسر   ایر  پیشررف   سرطحی 

و ظرراهری و بررادکنکی اسرر . وقترری کرر  در یرر  کشرروری  جنعیرر  

ی مررادی را از آن کشررور میبرنررد و در هنرران معرردودی بیشررتری  بهررره

رنررد  عرردال  اینقرردر کشررور  در خیابانهررا مررردم از سرررما و گرمررا مینی

 .12نامفهوم و غیر عنهی در آن کشور اس 

 وابستگی بی  از حد ب  درآمد حا؛  از نف  

امروز شرنا م حظر  کنیرد  وقتری روی نفر   مرا فشرار میمورنرد  مرا دچرار 

مشررک  میشررویم  ایرر  ناشرری از چیسرر   ناشرری از ایرر  اسرر  کرر  مررا 

جنرر  تررا امررروز   ی جنرر  و پایررانمان را برر  نفرر  از بعررد از دورهتکیرر 

مان را بر  نفر  کرم میکرردیم  فشرار برر نتوانستیم کم کنیم  اگرر مرا تکیر 

 . 13قدر برای ما سخ  تنام ننیشدروی نف  ای 

ی بر  نفر  اسر . مرا بایرد اقتصاد ما دچرار ایر  اشرکال اسر  کر  وابسرت 

های اساسری  اقتصاد خودمان را از نفر  جردا کنریم  دولتهرای مرا در برنامر 

ای  را بگنجاننرد. مر  هفرده هجرده سرال قبر  بر  دولتری کر  در خودشان 

آن زمان سر کار برود و بر  مسرلوان گفرتم کراری کنیرد کر  مرا هرر وقر  

اراده کررردیم  بترروانیم در  چاههررای نفرر  را ببنرردیم. آقایرران  برر  قرررول 

لبخنرد انکرار زدنرد کر  مگرر میشرود   بهر   میشرود   "تکنوکرات"خودشان 

ریوی کییفد. وقتیی    اقیی اا کییفد  باییی  بفمامیی بایییبایررد دنبررال کرررد  

                                                           
 (1387های شیراز, در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه )بیانات 12
 (1387های شیراز, در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه )بیانات 13
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ی خیا  متصی  و ی اقتصیادی یی  ک؛یلر بی  یی  مقطی بفمام 

ی خییا  تیفکییو پییی ا وابسییت  بامیی   دمییینان روی آن مقطیی 

  میکنن .

 بنگاه ها و کارگاه های اقتصادی و چال  های مربو  ب  آن ها

کنرریم و هررای اقتصررادی را واگررذار مسررله  فقرر  ایرر  نیسرر  کرر  مررا بنگاه

بگررو یم واگررذار شررد  خودمرران را خرر ر کررردیم  در کنررار ایرر  واگررذاری  

بایسیت  بایب خصلصی  تلامینی  ب؛یلد  کارهای دیگری ازم اس   

 . 14بای  امکان م یفی ِ خلب پی ا کن 

ی متوسررّ  و کوچرر  در کشررور اان چنرردی  هررزار کارگرراه و کارخانرر 

و بنررده گفررتم کرر   انرردهسرر   اگرچنان رر  ایرر  آمرراری کرر  برر  مرر  داده

شص  در؛د از اینهرا اان دچرار بیکراری و تعطیر  هسرتند درسر  باشرد  

 .15خسارت اس 

 تردید و دل زدگی 

هررد  آنهررا از ایرر  تحرینهررا ایرر  بررود کرر  مهرر  را در راه خودشرران مررردد 

کنند  بری  مهر  ایرران و نظرام اسر می جردا ی بیندازنرد  مرردم را دلسررد 

  16کنند  ناامید کنند.

                                                           
 (1387های شیراز, در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه )بیانات 14
 (1395های کوچ  تاکید دارند , )چرا رهبر انق   بر توج  دولتنردان ب  بنگاه 15
 (1387های شیراز, در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه )بیانات 16
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 از را مررردم کرررد سررعی گونرراگون اقتصرراد   فشررار بررا و تحررریم بررا دشررن 

 دروغ. نیسررتیم دشررن  مررردم بررا مررا کرر  میگوینررد. کنررد خررارج میرردان

 مررردم کرر  اسرر  ایرر  برررای فشررار بیشررتری   وقاحرر  بررا راحرر   میگوینررد 

 بگیرنرد  قررار فشرار زیرر مرردم بگیرنرد  قررار تنگنرا در مردم شوند  ناراح 

 ایجرراد فا؛رره  اسرر می نظررام و مررردم برری  وسرریه  ایرر  برر  بتواننررد شرراید

 . 17اس  مردم بر فشار هد  . کنند

 مختهری هایعر؛ر  و ها؛رحن  بودنرد  گرفتر  هرد  مرا دشرننان ک  آن  

 یعر؛رر  در. بررود سیاسرر  یعر؛رر  و اقتصرراد یعر؛رر  عنرردتاد بررود 

 یوسریه ب  را ایرران مهر  میخواهنرد کر  کردنرد تصرری  و گفتنرد اقتصاد 

 در مررا و کننررد فهررن را ایررران مهرر  نتوانسررتند امررا کننررد  فهررن تحررریم

 پیشررفتهای بر  پروردگرار  فضر  بر  و الهری توفیر  بر  مختهری  میدانهای

 .18کردیم پیدا دس  زیادی

 مفاسد اقتصادی  زلزل  ویرانگر

 برررای اشررتغال ایجرراد و سررالم اقتصررادی فعالیّرر  یتشررن  مررا کشررور امررروز

 نیازمنررد فضررا ی برر  هنرر  ایرر  و. اسرر  مطنررل  گذاریسرررمای  و جوانرران

 و کشرراورزی در فعررال عنصررر و ؛ررنعتگر و گذارسرررمای  آن  در کرر  اسرر 

 سرر م  و ؛ررحّ  از قشرررها  یهنرر  و کررار یجوینررده و عهنرری مبتکررر

 اقتصررادی و مررالی امررور متصرردیان ؛ررداق  و امانرر  و حکررومتی ارتباطررات

 و مفسی ان د ی  اریف .کننرد آرامر  و امنیر  احساس و بوده مطنل 

                                                           
 (1387های شیراز, در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه )بیانات 17
 (1387های شیراز, در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه )بیانات 18
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 ارییف و م؛ییلد  قطیی  حکییلمت   امکامییام ا  کنن ران لءا ییتفادا

 م؛ییلم   طییفد امحصییارجل  و پفمیی ّما خلاهییان یادا و امتیا طلبییان

 میاامن  احسیاا هیی  طلی امیتاا  و کننی ا تللی  و رذار فمای 

 راهریای ا  ا یتفادا بی  آمیان ا  کسیام  و کیفد خلاهن  ملمی ی و

 .19م  خلاهن  ت؛لیق غیفقاملم  و مام؛فوع

 سیییاد اقتصیییادی و اخ قییی  و ایررر  دو ازم و مهرررزوم یکدیگرنرررد. 

ی ی یییفکی  ک؛ییلرها و ممامرییا و ارییف در ب میی  یا یی   تییلدا

 من ا بیی  ی ویفامگییف و رییفب حکلمترییا مییارد مییلد   لولیی 

  و ایر  بررای نظرامی چرون جنهروری اسر می کر  م؛فومیّ  آمرا ا  

تر از نرررد مشرررروعیّتی فراترررر از مشرررروعیّتهای مرسررروم و مبنرررا ینیازم

تر از دیگررر نظامهررا تر و بنیررانیمقبولیّرر  اجتنرراعی اسرر   بسرریار جرردّی

تری  حکومرر  ی مررال و مقررام و ریاسرر   حتّرری در ع ه ررویاسرر . وسوسرر 

السررّ م( کسررانی النررلمنی  )عهی ترراریی یعنرری حکومرر  خررود حضرررت امیر

بُرروز ایر  تهدیرد در جنهروری اسر می هرم کر  روزی  را لغزاند  پ، خطر

زیسررتی میدادنررد  ی زهررد انق برری و سادهمرردیران و مسررلوان  مسررابق 

هرگز بعید نبوده و نیسر   و ایر  ایجرا  میکنرد کر  دسرتگاهی کارآمرد برا 

گان  حضررور دا ررم داشررت  نگرراهی تیررزبی  و رفترراری قرراط، در قرروای سرر 

د مبرررارزه کنرررد  بررروینه در درون معنای واقعررری برررا فسررراباشرررد و بررر 

 .20های حکومتیدستگاه

                                                           
 (1387های شیراز, در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه )بیانات 19
 (1397خطا  ب  مه  ایران, « گام دوم انق  »)بیانی   20
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 جهانی شدن و استق ل زدایی

شرردن  اسررم خیهرری قشررنگی اسرر  و هررر کشرروری فکررر میکنررد جهانی

بازارهررای جهررانی برر  رویرر  برراز میشررود. امّررا جهررانی شرردن برر  معنررای 

داری غرر   نبایرد ای در ماشری  سررمای تبدی  شدن بر  یر  پریا و مهرره

یا مهّر  مسرتقهی باشرد. اگرر قررار اسر  جهرانی شردن بر  مورد قبرول هر

معنای درسر  کهنر  تحقّر  پیردا بکنرد  بایرد کشرورها اسرتق ل خودشران 

گیری و قررردرت تصرررنیم -اسرررتق ل اقتصرررادی و اسرررتق ل سیاسررری  -

خودشرران را حفررن کننررد  والّررا جهررانی شرردنی کرر  دههررا سررال پرری  از 

و سرازمان تجرارت جهرانی النههری پرول طری  بانر  جهرانی و ؛رندوق بی 

برر   -کرر  هنرر  ابزارهررای امریکررایی و اسررتکباری بودنررد  -و ام ررال اینهررا 

ی ییی  اصیی  مرییم  مسیییل وجررود آمررده  ارزشرری نرردارد  بنررابرای   

ا ییتق   ا یی ن کیی  ارییف اییی  مبامیی  پی؛ییف   میسیی    ییفابِ 

 . 21پی؛ف   ا  

 گرانی و تورم 

در کشررور کنبررود کرراا بخشرری از ایرر  مشررک ت  ناشرری از تررورم اسرر . مررا 

نداریم  خوشربختان  کااهرای گونراگون  مرورد نیراز مرردم در کشرور فرراوان 

ی گرانری و کراه  قردرت خریرد وجرود دارد  یاف  میشرود  لریک  مسرله 

ی بخشررهای مختهرری اقتصررادی ایرر  را بایررد عرر ج کنیررد  ایرر  برر  عهررده

 اسرر   یعنرری هررم بخشررهای سررتاد   اقتصررادی  هررم بخشررهای عنهیررات  

م ررر  وزارت ؛رررنع  و معررردن و تجرررارت  وزارت جهررراد  -اقتصرررادی 

                                                           
 (1387های شیراز, در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه )بیانات 21
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شرااا  ایر  را دنبرال کر  بایرد بر  طرور جرد ان -کشاورزی  بخشهای دیگر 

 کننررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد.

یافتر  کنتررل شرود. خرب  ایر  باید راهی پیردا کنیرد کر  نقردینگ   افزای 

اریف در مقابی  مقی ینگ  تللیی  وجیلد دامیت  بامی   روش  اس   

امت  بامی   کیبیلد وجیلد م امیت  بامی   م؛یکل  را کام وجلد د

  اگرر چنان ر  نر   نقردینگی بری  از تولیرد کراا در داخر  اییاد مییکن 

 . 22یا ب  شک  درس   واردات بود  طبعاد مشک  ایجاد میکند

 یاس و ایجاد ناامیدی در مردم

 ها سررازیتندن یهنرر  پیشرررفتها  یهنرر . اسرر  هنرر  نیرراز مررداوم  جهرراد

 برر  ا هنرر  هررم دا ررم مجاهرردت . اسرر  شررده دا ررم مجاهرردت  برکرر  برر 

 و شررادی جهرراد . اسرر  آفری شرروق جهرراد . نیسرر  کشرریدن رنررن معنررای

 برر  بیایررد کسرری داریررم  جهرراد ایرر  برر  نیرراز کرر  امررروز. اسرر  نشرراطمفری 

 میشررود اینهررا کنررد  دعرروت بیکررارگی و بیکرراری و انررزوا و کسررال  و تنبهرری

 احهّروا و کفررا الهَّر  نعنر  بردّلوا الّرذی  الری ترر لرم أ» الهری  نعنر  کفران

 .23بشود نباید ای   «البوار دار قومهم

ی  میی ارد  رییل، کیی  مییا مییشیلا ب؛ییلیم و بگییلییم  اییی اای 

ی ت میرا  ایی ا مییکنن ن غلط ا  . هی  یییو  ایی ا داردن هیی 

دارد... میییاها میتلامییی  تاییییفام محیطیی  را کییام ه رصیی  کنییی ن 

میکیی    فصییترای میکیی  و تر ییی ها را میینًک   ظف یترییای

                                                           
 (1387های شیراز, در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه )بیانات 22
 (1392)بیانات در دیدار جنعی از مداحان,  23
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ا  تهدیردها طرور هرم نباشرد کر  هنر البتر  ای  کنی ن بای  هم بکنیی .

مررنعک، شررود  بعضرریها کارشرران فقرر  مررنعک، کررردن تهدیدهاسرر   کرر  

مرعرررو  کرررردن  -ننیگرررویم آنهرررا قصدشررران ایررر  اسررر   -ا  نتیجررر 

 . 24مسلوان بااس   اگر قاب  مرعو  شدن باشند

 

 ط عی مردم از بالندگی های کشور و افتخارات مهیبی ا

های های عهنرری و فنرری  پیشرررف بررا هنرر  مغزهررای متفکررر  و شخصرری 

های تولیررد  خرردمات  کشرراورزی  ؛ررنع  و ؛ررنای، چشررنگیری در عر؛رر 

بنیرران برر  وقررو  پیوسررت  کرر  متأسررفان  اغهررب مررردم از آن مطهرر، دان 

بر  مهر  ایرران اسر   برر   نیسرتند و بایرد ایر  افتخرارات مهری کرر  متعهر 

 .25اط   مردم رسانده شوند

 عقب ماندگی عهنی و اقتصادی

در اوضررا  کنررونی منطقرر  و جهرران  هررر کشرروری کرر  نتوانررد از لحررا  

رحنانرر  ها از رشررد ازم برخرروردار شررود بیاقتصررادی  عهنرری و زیرسرراخ 

گیررد بنرابرای  بایرد برا اسرتحکام درونری و پیشررف  مورد تطراول قررار می

 .26اقتصادی  اهدا  سند چشم انداز را محق  کرد

                                                           
 (1392)فرهن  اقتصاد مقاومتی در بیانات رهبر معظم انق   اس می,  24
 (1390اقتصادی با رهبر انق  ,  های)دیدار فعاان و برگزیدگان بخ  25
 (1390های اقتصادی با رهبر انق  , )دیدار فعاان و برگزیدگان بخ  26
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لطانن  یًنی  اقتی ارن ملیم  اقتی ار ا ی ن هیف «  یلطان»اَلًِلمُ  یُ

  یًنی  د ی  ق رتینی  را «صیا َ»کس  کی  آن را دامیت  بامی  

« صییی َ مَلَییی »خلاهیی  دامیی ن هییفک  کیی  آن را م امییت  بامیی  

یًن  د   ق رتین ی بیف  یف او خلاهی  آمی  یًنی   ییفِ د ی  

  ایرر  عهررم ]اسرر  . امررروز شررنا ایرر  را مشرراهده میکنیررد  خلاهیی  میی 

اند انرد  توانسررت خاطر عهنری کر  تحصرری  کردههرا برر هرا و اروپاییآمریکایی

ی دنیررا را تصرررّ  کننررد. شررنا میدانیررد آمریکررا  انگهرری،  فرانسرر  و هنرر 

سررالهای  -حتّرری کشررورهای کوچرر -بسرریاری از کشررورهای اروپررایی 

ان قرنهرررا  توانسرررتند کشرررورهایی را تصررررّ  کننرررد  شرررمتنرررادی  بعضی

های آنها را بر  براد بدهنرد و نابودشران کننرد  برر مهّتهرا اقتردار پیردا هستی

خاطر عهرم  دنبرال عهرم بودنرد. مرا غفهر  کرردیم  کردند و مسهّ  شدند  بر 

ی ترراریخی  بررا ایرر  اسررتعداد ی عهررم عقررب مانرردیم  بررا آن سررابق از قافهرر 

 .27دیگران جهو افتادند  ما باید ای  را جبران کنیمدرخشان  ]امّا  

 

 توهم مانعی  تحریم ها از استفاده از ظرفی  های کشور

خی  میک  ا   کس  بگلیی  اریف تحیفیم مبیلد ا  ایی  ظف یّتریا 

میتلامسییتی  خییلب ا ییتفادا کنییی   امّییا میییلن  تحییفیم هسیی  

ایی  مییتلامی  ا  ای  ظف یّتریا ا یتفادا کنیی ن ایی  خطیا ا ی ن 

حف   در   میس . ما در بسییاری ا  مسیا   دیگیف هیم در میی  

                                                           
 (1396)بیانات در دیدار نخبگان جوان عهنی,  27
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های بسییار بفجسیت  و بیام د ی  پیی ا ایم ب  مقط تحفیم تلامست 

  یرر  م ررال آن  ؛ررنع  و کنیییمن ییی  مثییا  آن  تللییی  ملییم ا یی 

فنرراوری اسرر   در اینهررا مررا تحررریم بررودیم  اان هررم تحررریم هسررتیم. در 

اان هرم درهررای مراکررز عهنری مهررم ب ررروز  مرورد دانشررهای پیشرررفت  و روز 

دنیررا برر  روی دانشررنند ایرانرری و دانشررجوی ایرانرری بسررت  اسرر   امّررا 

ای پیشرررف  کررردیم  حررال  مررا در نررانو پیشرررف  کررردیم  در هسررت درعی 

در سرررهّولهای بنیرررادی پیشررررف  کرررردیم  در ؛رررنای، دفررراعی پیشررررف  

   پیشرررف  کررردیم  در ؛ررنای، پهپرراد و موشرر   برر  کرروری چشررم دشررن

کررردیم  چرررا در اقتصرراد نترروانیم پیشرررف  کنرریم   مررا کرر  در ایرر  سررر 

های گونراگون ایر  هنر  موّفقیّر  بر  دسر  آوردیرم  در ها و عر؛ر ؛حن 

اقتصرراد هررم اگررر عزمنرران را جررزم کنرریم و دسرر  برر  دسرر  هررم برردهیم  

میتوانیم اقتصراد را شرکوفا کنریم. چشرننان بر  دسر  دشرن  نباشرد کر  

ریم را برمیردارد  ک ری فر ن نقطر  را موافقر  میکنرد  بر  در   ک ی ای  تح

 .28کار میتوانیم بکنیمنگاه کنیم ببینیم خودمان چ 

 

                                                           
 (1390های اقتصادی با رهبر انق  , برگزیدگان بخ )دیدار فعاان و  28


