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خطبه اول :
ن الَّذِی
ئ الخَالئِقِ أَج َمعِینَ ،بَا ِعثِ األنبِیَا ِء وَالمُرسَلی َ
م الحَمدُهللِ َربِّ العا َلمِین بَارِ ِ
ن الرَّحی ِ
بِسْمِ اللَّهِ ال َّرحْم ِ
د النَّجوَی ثم الصّلِاةُ وَ السّلَامُ عَلَی الَعَبدِ المُوَیَّد وَ الَرَّسولِ المُسدَّد اَبِی القاسِمِ
بَعدَ فَالیُری َو قَرُبَ فَشَهِ َ
حمَّد صَلَی اهللُ عَلَیهِ وَ عَلی أَهلِ بَیته الطَّیبینَ الطّاهرینِ المَعصُومینَ ال ُمکَرَّمین وَ لَعنُ الدائم االَبَد عَلَی
مُ َ
اَعدائِ ِهم َاجمَعین .اُوصیکُم عِبادَاهلل َو نَفسِی بِتَقوَی اهلل
شما برادران و خواهران گرانقدر ،ملّت عزیز و خویشتن را به تقوای الهی توصیه میکنم.
در خطبة نخست با عنایت به رویدادهای اخیر و نگاه رهبر عالیقدر انقالب اسالمی ،نامةة امیرالمةنمنین علةی بةن
ابیطالب (علیه الصاله و السالم) به مالک اشتر این بةاووی قدرتمنةد اسةالم را در حوصةلهی وقةت و متناسةب بةا
موضوع بحث مورد گفتگو قرار میدهم.
توجه به کلمات امیرِ بیان ،علی بن ابیطالب (علیه آالفُ التَّحِیَّهِ وَ السَّالم) و تالش برای آراستگی بةه آن بلنةدترین
گام برای آراستگی به سعادت و تقوا و حرکت جامعه به سمت عدالت و پیشرفت و اقتدار است .ایةن نامةه حةاوی
اندیشه و رویکرد سیستمی برای تجزیه و تحلیل دقیق فرصت ها و تهدیدها ،محدودیت های بیرونی و نقاط قعر و
نقاط ضعف درون ساومانی است در راستای دستیابی به قدرت و خلق تمدن اسالمی.
در فراوی امیرالمنمنین علی (علیه السالم) مالک را که یک شخصیت برجستهی تاریخ اسالم اسةت و آن حرةرت
این باووی توانای خویش را برای مدیریت مصر انتخاب کرده است در کالمی در توصیف مالک اشتر ،علةی (علیةه
السالم) میفرمایند" :فَإنَّکَ مِمَّن أستَظهِرُ بِهِ عَلَی إقامَهِ الدِّینِ" مالک تو شخصیتی هستی کةه مةن بةرای اقامةهی
دین او تو یاری میطلبم .خوشا به حال کسانی که باووی رهبر معظّم انقالب اسالمی هستند بةرای اقامةهی دیةن
ونمیتوان به این جایگاه دست یافت مگر آنکه انسةان دیةن را در جةان خةود ،حةووهی عقیةده و اخةالو و رفتةار
شخصی خویش اقامه کند ،دیندار به معنی واقعی کلمه باشد تا باووی نظام اسالمی برای اقامهی دین گردد.
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ما در نظام اسالمی نیاومند به مدیران و مسئوالنی هستیم که دینمدار باشند تةا بةرای اقامةهی دیةن نقةش ایفةا
کنند .علی (علیه السالم) خطاب به مردم مصر مینویسد" :فَقَد بَعَثتُ إلَیکُم عَبداً مِن عِبَادِ اهللِ الیَنَامُ أیَّامَ الخَةوفِ"
مردی را برای شما برگزیدهام و منصوب کردهام کةه در دوران سةخت ،در دوران نةا امنةی ،درشةرایی تهدیةدهای
اقتصادی خواب دیدگان او را نمیرباید ،کجایند مدیرانی که نخوابند بةرای آنکةه مةردم آسةوده بخوابنةدد اقتةدار
آفرینان دفاع مقدس خواب را بر دیدگان خود حرام کردهاند و امروو ملّت ایران و ملّت اسالم در آرامةش هسةتند.
برای این شخصیت که او نظر ابن ابی الحدید "سَیفٌ مِن سُیُوفِ اهللِ ما خَلَقَ اهلل فِی العرب وَ ال فی العجةم أشةج
منه" ابن ابی الحدید میگوید :شجاع تر او او را نمیشناسیم مگر استادش علی بن ابیطالب.
برای این مرد شجاع و دلیر علی بن ابیطالب (علیه السالم) در فراوی مینویسد" :مالک أَشعِر قَلبَکَ الرَّحمَهَ لِلرَّعیَّهِ
وَ المَحَبَّهَ لَهُم وَ اللُّطفَ بِهِم" رحمت و محبت و لطف به مردم تار و پود وجود تو را فراگیةرد .مةا کةارگزاران نظةام
اسالمی باید اینگونه باشند .آحاد مردم ،آحاد شهروندان با هر عقیده و نگاهی باید مةورد لطةف و محبةت باشةند،
کارگزاران نظام را خادمان صادو ملّت ببینند "فَإِنَّهُم صِنفَانِ إمَّا أخٌ لَکَ فِی الدِّینِ وَ إمَّةا نَظِیةرٌ لَةکَ فِةی الخَلةقِ"
مالک مردم در جامعهی اسالمی به دو دسته تقسیم میشوند یا مسلمان هستند ،برادر دینةی تةو هسةتند و یةا او
نعمت اسالم محروم هستند امّا انسان هستند .حمکرانان مسلمان بةرای انسةان منزلةت و احتةرام قا ةل هسةتند،
انسانیت در نظام اسالمی محترم است.
یادت سید آوادگان همیشه ماندگار ،آن افسر عراقی او را شکنجه نمود ،شةکنجهی سةختی هنگةامی کةه صةلیب
سرخ او اردوگاه باودید میکرد او رفتار اردوگاه سئوال کرد ،اخوی بزرگوار تمجیةد نمودنةد بعةد او آنکةه نماینةده
سلیب سرخ رفت .آمد نزد ابوترابی ،ابوترابی ما شما را شکنجه میکنةیم آوار مةیدهةیم رةرا او وشةتی هةای مةا
نگفتید فرمود :ما و شما مسلمانیم ما شکایت برادر مسلمان خود را نزد کافر نمیبریم .جان و روح مةممور عراقةی
متحول شد" .أَشعِر قَلبَکَ الرَّحمَهَ لِلرَّعیَّهِ" مردم یا انسان هستند یا مسلمان هسةتند لة ا مةورد احتةرام هسةتند.
مسئولین ،آحاد مردم ،نیروهای انقالبی ،نیروهای حزب الهی ،شةرکت کننةدگان در نماوجمعةه کةه نمةاد انقةالب
هستید ،ما باید کرامت انسان ها را ارج بنهیم .برای انسان هةا کرامةت قا ةل شةویم "لَقَةد کَرَّمنةا بَنِةی آدَمَ" بعةد
میفرماید" :مالک یَفرُطُ مِنهُمُ الزَّلَلُ وَ تَعرِضُ لَهُمُ العِلَلُ" او مردم گاهی لغزش و خطا سر میوند که در ایةن ایةام
دیدید و ناراحتی ها و نامالیمات عارض میگردد "تَعرِضُ لَهُم العِلَلُ" جالب است بزرگةواران ایةن کةالم علةی بةن
ابیطالب است تحف العقول هم این نامه را نقل میکند ،قاضی نعمان در دعا م االسالم این نامةه را نقةل مةیکنةد
میفرماید" :مالک وَ یُنتَی عَلَی أَیدِیهِم فِی العَمدِ وَ الخَطَا" یعنی مردم گاهی با عمد و گاهی اشةتباه گرفتةار خطةا
میشوند ،آنجا هم که عامداً مرتکب خطا شدند تا آنجا که میتوانی آن را مورد محبت و لطف و عفو قرار بده .ایةن
نگاه انقالبی علی بن ابیطالب را در کلمات الهام بخش رهبر عالیقدر انقالب اسالمی ره ویبا
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میبینیم.

این شاگرد برگزیده مدرسه نهج البالغه مرقوم میدارند؛ شهروندان عادی که بةدون داشةتن هیوگونةه نقشةی در
اعتراضات و اغتشاشات اخیر در میان درگیری ها جان باخته اند در حکم شهید محسوب بشةوند .یةک اندیشةهی
انقالبی تمدن ساو دنیا بداند انقالب اینگونه به جامعه و ملّت نگاه میکند .خانوادههای آنان تحةت پوشةش بنیةاد
شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند.
دو -در خصوص قربانیانی که در جریان تظاهرات اعتراضی به هر نحو ،دقت کنیم ،درس بیااموزیم ،باه
هر نحو جان خود را از دست داده اند موضوع پرداخت دیه و دلجویی از خانواده های آنان در دساتور
کار قرار گیرد .امّت حزب اهلل ،امامان جمعهی سراسر کشور ،پایگاه های بسةیج مةردم متةدین و انقالبةی ،شةما
پیشگام اجرای این رهنمود الهام بخش باشید به این ها خانواده ها سر بزنید .توجةه و رسةیدگی بةه آالم خةانواده
های آسیب دیده در حوادث اخیر در اولویت کار شما قرار گیرد .گزارش خسارات وارد شده را به هیئتی که دولت
محترم تعیین نموده است ارسال کنید او طریق دبیرخانة ا مه جمعه .دبیرخانة ا مه جمعه این موضةوع را پیگیةر
شوند تا ملّت بدانند این پایگاه مداف حقوو آحاد ملّت ایران است.
بعد علی (علیه السالم) میفرماید" :فَمعطِهِم مِن عَفوِک وَ صَفحِکَ" مالک آنگونه با آنان رفتار نما که دوست داری
خدا با تو رفتار کند" .مِثلِ الَّ ِی تُحِبُّ وَ تَرضَی أَن یُعطِیَکَ اهللَ مِن عَفوِه وَ صَفحِهِ مالک لَةا تَنةدَمَنَّ عَلَةی عَفةوٍ" او
هیچ بخشودگی پشیمان مباش "وَلَا تَبجَحَنَّ بِعُقُوبَهٍ" او هیچ بخشودگی پشةیمان مشةو "وَلَةا تُسةرِعَنَّ إلَةی بَةادِرَهٍ
وَجَدتَ مِنهَا مَندُوحَهً" بر مجاوات کاری که راه گریز دارد هرگز شتاب ننما .امیدوارم با الهام او این رهنمود حیات
بخش ،راه را برای تحکیم وحدت ملّی ،انسجام صفوف ملّت ایران ،نهی او منکر کسانی که گرفتار خطا و اشتباه در
اندیشه و تفکر هستند با روش های صحیح بر اقتدار ملّی بیافزاییم .نقشههةای شةوم دشةمنان را سةرویی هةای
اطالعاتی بیگانه ،دالرهای نفتی را نقش برآب بنما یم .اُوصیکُم عِبادَاهلل وَنَفسی بِتَقوَی اهلل
شما برادران و خواهران گرانقدر و خویشتن را به تقوای الهی توصیه میکنم و بر پیامبر اعظم ،پیشةوایان معصةوم
دین سالم و درود میفرستم و خدای سبحان را حمد و ستایش مینمایم.
م اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
" بِسْ ِ
حدٌ"
حدٌ*اهللُ الصَّمَدُ*لَم یَلِد وَلَم یُولَد*وَلَم یَکُن لَهُ کُفوًا أَ َ
قُل هُوَاهللُ أَ َ
خطبه دوّم :
م الحَمدُهللِ َربِّ العالَمِین بَارِئِ الخَالئِقِ أجمَعینَ ،بَا ِعثِ األنبیاءِ وَ المُرسَلینَ ،الَّ ِی
بِسْمِ اللَّهِ ال َّرحْمنِ الرَّحی ِ
م
د المُوَیَّد وَ الَرَّسولِ المُسدَّد اَبِی القاسِ ِ
بَعدَ فَالیُری َو قَرُبَ فَشَهِدَ النَّجوَی ثم الصّلِاةُ وَ السّلَامُ عَلَی الَعَب ِ
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ک وَ صَلِّ عَلِیِّ اَخی نَبِیِّک وَ صَلِّ عَلی الصِّدیقَةِ فاطِ َمهَ
ح َملَ وَحیَ َ
م صَلِّ عَلی ُمحَمَّدٍ کَما َ
حمَّد ،اللَّ ُه َّ
مُ َ
ن الحُسینِ وَ
ن وَ الحُسَین اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی ائمه ال ُمسلمین عَلِیِّ ب ِ
حسَ ِ
الزَّکِیَّهِ اللَّ ُهمَّ صَلِّ عَلی سَبطَین الْ َ
ن ُمحَ َّمدٍ
ن موُسی َو ُمحَ َّمدِ بْنِ َعلِیِّ َو عَلِیِّ بْ ِ
یب ِ
ن جَ ْعفَر وَ عَلِ ِّ
د وَ موُسی بْ ِ
ن عَ ِلیِّ وَ جَعْفَ ِر ْبنِ ُمحَمَّ ٍ
حمَّدِ بْ ِ
مُ َ
وَ حَسَنِ بنِ عَلِیِّ ،اللَّ ُهمَّ صلِّ عَلی وَل ِّیکَ وَ ابنِ أُولِیائِکَ ا ْلحُجَّ ِه بْنِ الْحَسَنِ العَسکَری ،اللَّهُمَّ اجعَلنِا مِن
خَیرِ أنصَارِهِ َو أعوَانِهِ وَ الذَّابِّینَ عَنهُ َو المُسَارِعینَ إلی ِه فِی قَضَاءِ حَوَائجِه
با تشکر او شهردار محترم و پرتالش تهران و گزارش امید آفرینی که ارا ه فرمودند و با آرووی موفقیت مدیران به
ویژه مدیران متعهد شهری در خدمت به شهروندان عزیز .با توجه به دو موضوع مهةم و جةدی قیمةت سةوخت و
آلودگی محیی ویست و هوا که امروو با آن مواجه هستیم و نقش ویرساخت های مناسةب و کامةل حمةل و نقةل
عمومی در رویارویی با این دو مسئلة مهم نکاتی را در حووة قطار شهری تهران اشاره میکنم:
برادران خواهران عزیز به همت متخصصین دانش آموختگان مجام دانشگاهی کشور ،مةدیران کةارآوموده تجربةة
بزرگ و موفقی با همدلی و همراهی بخش های مختلف در حةووهی قطةار شةهری ایجةاد شةده اسةت .جامعةهی
مهندسی کشور هزینة ساخت هر کیلومتر قطار شهری را شامل ناوگان تجهیزات عملیات اجرایی به کمتر او 500
میلیارد تومان کاهش داده است این یک کار بزرگی است در مدیریت کشور .امةروو بةا فاصةله کمتةرین هزینةهی
ساخت مترو در دنیا در اختیار ملّت ایران است .هنگام پیرووی انقالب گامی برای این وسیلة هةم و حمةل و نقةل
عمومی گره گشا برداشته نشده بةود ،امروز تهران با 240کیلومتر طول مترو ،پانزدهمین شهر دنیاسات در
برخورداری از این وسیله حمل و نقل و به لحاظ خطوط در حال ساخت پنجماین کاالن شاهر جهاان
هستیم ،این ها دستاوردهای انقالب اسالمی است .کار بزرگ مدیریت برآمده او دانش و تعهد است .همانطور که
اشاره فرمودند با اجرای طرح أخیر در افزایش نرخ سوخت حدود  % 11افزایش بهره برداری او متةرو در تهةران را
داشته ایم و این در سراسر کشور رخ داده و هر خی مترو تا حدود  %10عوامل تمثیرگ ار در آلودگی هوا را کاهش
میدهد.
طبق گزارشی که اخیراً دیدهام او آغاو اجرای طرح آقایان خانم ها در همةین رنةد روو عبةور و مةرور  200هةزار
خوردروی تک سرنشین در تهران کاهش یافته است 200هزار خودرو! آثةار طةرح را ببینیةد قةدم هةای درسةت
برداریم کشور با یک تحول عظیم در همة حووه ها روبرو میشود منتهی مسئولین محتارم بدانناد سیاسات
های افزایش قیمت به تنهایی گره گشا نیست باید سیاست های غیر قیمتی را به کار گرفت و یکای از
مهمترین سیاست ها آن است که از درآمد حاصل از اجرای طرح أخیر خصوصاً امکان صاادرات ماازاد
بنزین به دست آمده واگن های مورد نیاز متروهای کالن شهرهای کشور را در باالترین ساط ممکان
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تأمین بنمایند .اگر میخواهید مصرف سوخت کاهش پیدا کند ،اگر میخواهید محةیی ویسةت سةالمی داشةته
باشیم ،باید مردم احساس کنند حمل و نقل عمومی همراه با رفاه مناسب در دسةترس آنهاسةت .سیاسةت هةای
درست و جام تحول آفرین است یکی اشکاالتی که به این طرح وارد است آن است که ما شاهد یک بستة کةالن
سیاستی که امکان رشد و توسعة کشور را هم فراهم کند نیستیم.
عرایرم را با نگاه به تصمیم اخیر در مورد افزایش نرخ سوخت آغاو و در حوصلة وقت با پرداختن به روو تةاریخی
 16آذر به پایان میبرم.
در خطبة گ شته اشاره کرده ام مجموع یارانهی پنهان پرداختی ،یارانه های پنهةان و آشةکار در بودجةهی سةال
 1398حدود  1300هزار میلیارد تومان است .بةرادران خةواهران گرامةی مجمةوع یارانةهی پنهةان پرداختةی بةه
فرآورده های نفتی و گاو طبیعی دقت کنید ،یارانه های پنهان فرآورده های نفتی و گاو طبیعی او سال  1380تةا
پایان سال  1395یعنی فقی در پانزده سال حدود  901میلیارد دالر برآورد میگردد یعنی معادل  20سال درآمد
صادراتی نفت ره میکنیم مناب عظیم خویشد
اگر نرخ بنزین تغییر نمیکرد او سال  1398تا پایان سال  1412یعنی در طول رهارده سال آینةده معةادل 420
میلیارد دالر یارانهی پنهان فقی بنزین محاسبه میشود .میخواهید بدانید این عةدد یعنةی رةهد توضةیح بةدهم
عسلویه را میشناسیدد میدانید عسلویه در اقتصاد ایران ره نقش ویژه و بی بدیلی داردد
به قیمت امروو ساخت مجموعة پاالیشگاه عسلویه حداکثر  80تا  100میلیارد دالر هزینه میخواهد یعنی فقی با
یارانهی پنهان بنزین او امسال تا  14سال آینده میتوان بیش او  4عسلویه سةاخت .هزینةهی سةاخت پاالیشةگاه
فوو مدرن ستارة خلیج فارس سه و نیم تا رهار میلیارد دالر است یعنی با ایةن منةاب مةیتةوان بةیش او 110
پاالیشگاه فوو مدرن ستارة خلیج فارس ساخت که در طول  3سال ،در طول  3سةال باوگشةت سةودش بةیش او
 150میلیارد دالر است فقی سود او! اینکةه ایران یک ظرفیت استثنایی و بی بدلیل است و کشور باید باه
اقتصاد برتر قاره آسیا تبدیل شود و قطعاً با مةدیریت و هةدایت رهبةر معظّةم انقةالب بدانیةد جوانةان عزیةز
دانشگاهیان این واقعیت رخ خواهد داد.
این است که او نگاه تمامی صاحب نظران اصالح قیمت حامل های انرژی امّا دقت کنید براساس اصول و مبةانی،
اصول ومبانی صحیح جام و روشن و اجرای درست و قابل دفاع یک ضرورت اقتصادی اجتناب ناپ یر است که به
رشد اقتصاد ملّی و بسی عدالت اجتماعی میانجامد .برادران خاواهران عزیاز بهارة دهاک اول یعنای آن
کسانی که در باالترین سط درآمد در ایران قرار دارند ،از انرژی بنزین فقط بنزین بهارة دهاک بااال
بیش از  23برابر دهک پایین است میدانید چه میکنیم؟ از جیب ملّت ایران و فقرا و نیازمنادان باه
5

اغنیا و ثروتمندان کمک میکنیم! به خدا سوگند این راه اداره کشور نیست .ما خطا نموده ایم ،واقعیةت هةای
اقتصاد را با شما درمیان نگ اشته ایم.
مفاسد مهمی که امروو او آن یاد میشود مهم و جدی است و باید به صورت قاط اما دقیق به آن پرداخت و به
لطف خدا او ریشه سوواند امّا آنوه او ثروت کشور میسوود و به هدر میرود به مراتب مهمتر و با اهمیت تر است.
حقیر در مقام تبیین و تحلیل تقصیرات و قصورات احتمالی در اجرای این طرح نیسةتم امةا نارةارم اشةاره کةنم
نباید این امر مهم و خطیر را که میتوانست با اجماع نخبگان ،نخبگان سیاسی و علمی و حمایت ملّت
بزرگ نقشة راه وحدت و اقتدار ملّی گردد را به بستری برای سوء استفاده بیگانگاان ،ساروی

هاای

اطالعاتی و جاسوسی تبدیل کرد .اگر حرور به هنگام ،برآمده او عقالنیت ،بصیرت ،شجاعت و او همةه بةاالتر
دیانت و عدالت رهبر معظّم انقالب نبود ،اجرای این طرح به هر دلیل با شکست روبرو میگردید عالوه بر افةزایش
معنادار آسیب ها و خسارت های سیاسی و اجتماعی ،مفهوم سیاسةت گة اری اقتصةادی دولةت دواودهةم بسةته
میشد .دیگر این دولت او کمترین ظرفیت برای مدیریت اقتصادی کشور بهره ای نداشت .این اقدام بةه موقة راه
را برای جبران گوشه ای او ندانم کاری ها هموار نمود .درس بیةاموویم اهةالی سیاسةت ،سیاسةتمداران در قةوای
سهگانه ،احزاب ،جریان های سیاسی کشور ،سیاست را با دیانت باید پیوند بزنیم.
شعار آسمانی مرد سیاست و فقاهت ،آیت اهلل شهید سید حسن مدرس را که فرماود" :سیاسات ماا
عین دیانت ماست" شعار خود قرار دهیم .در رارروب آمووه های قرآن و عترت گام برداریم ،انتخابات پیش
روی مجلی را به میدان مسابقه برای خدمت و حراست او مناف ملّةی و اروش هةای اسةالمی و انقالبةی و خلةق
اقتصادی مقاوم و برای افزایش اقتدار ملّی تبدیل کنیم .جمهوریت و اسالمیت نظام را که قانون اساسةی براسةاس
آن استوار است استحکام بخشیم.
اما دقا قی به موضوع مهم  16آذر اشاره کنم؛  16آذر  1332به عنوان روو دانشجو یةادآور ایسةتادگی و مقاومةت
جامعهی دانشگاهی کشور در برابةر دیکتةاتوری نظةامی وابسةتة بةه آمریکاسةت .یةادآور آغةاو رویةارویی خةونین
دانشجویان با استعمار آمریکاست .همزمان با ورود معاون ر یی جمهور وقت آمریکةا بةه تهةران بةرای حرةور در
جشن پیرووی کودتا در برابر دولت ملّی دکتر مصدو دانشگاه تهران ،دانشکده فنی دانشگاه تهران خی ایستادگی
در برابر استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا را با تقدیم  3شهید آغاو نمود .در شرایطی شاهد حرکت جامعاة
دانشگاهی بودیم که درست چند سال قبل در سال  1943میالدی 1322 ،هجری شمسی آنگوناه کاه
برژینسکی ،مشاور سابق امنیت ملّی کارتر در کتاب "آمریکا و بحران قادرت جهاانی" ماینویساد،
روزولت رئی

جمهور وقت آمریکا انگشت خود را روی نقشة خاورمیانه نشانه مایرود و خطااب باه
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سفیر بریتانیا در آمریکا میگوید" :نفت ایران مال شماست .نفت عارا و کویات را باا هام شاریک
خواهیم بود امّا تا آنجا که مربوط به عربستان است نفت آنجا مال ماست" بارادران عزیاز ،خاواهران
محترم اینگونه ثروت های منطقه را تقسیم و غارت کردند .ایستادگی در برابر نظام سلطه یعنی ایسةتادگی
در برابر قرن ها ویاده خواهی و تجاوو به حقوو ملّت های منطقه و جهان اسالم.
امروو جامعة علمی و دانشگاهی ایستادگی در برابر آمریکا یعنی حرکت در مسیر دستیابی به دانةش ،تولیةد علةم،
خلق فناوری و تجاری ساوی دانش و ساختن ایرانی مقتدر مرفه با باالترین درآمةد سةرانهی ممکةن .ایةن مسةیر
مسیر تحول است .امروو تنها او مسیر روشن دستیابی به دانش فناوری های نوین تجاری سةاوی علةم بةه دسةت
میآید .ذخائر عظیم ایران هنگامی به موتور محرک اقتصاد ملّی تبدیل میشود که اقتصاد دانش بنیان،
مدیریت اقتصاد را در دست داشته باشد .به تعبیر رهبر معظّم انقالب اسةالمی (دامةه برکاتةه) شةرکت هةای
دانش بنیان کشور که امروو جایگاه معناداری در اقتصاد ایران ندارند  % 2او تولید ناخالص داخلةی محصةول کةار
شرکت های دانش بنیان است .این شرکت ها باید ستون فقرات اقتصاد ایران را در دست بگیرند.
اقتصاد مبتنی بر نوآوری ،طراحی نو ،اقتصاد مبتنی بر دانش راه برون رفت او تنگناهاست و برای دستیابی به این
مهم ما ظرفیت های خوبی داریم اوالً بنیهی علمی کشور امروو در سایة انقالب اسالمی با یک انقالب عظیم روبرو
است .ما امروو در بعری او حووه ها جزء  6کشور اوّل جهان هستیم؛ در نانو ،در بیو ،رشته هةای مختلةف بیةو ،در
لیزر ،دانش هسته ای ،سلول های بنیادین در حووه های گونةاگون پزشةکی ،مهندسةی ایةران صةاحب نةام اسةت
صاحب نشان است.
عالوه بر این در سایة تحریم های ر یی جمهور آمریکا امروو تراو تجاری ایران تحسین برانگیز اسةت در  9ماهةة
اوّل امسال آقایان ،خانم ها  %72او درآمدهای حاصل او صادرات غیر نفتی در سایة سیاسةت هةای درسةت بانةک
مرکزی و همکاری فعاالن اقتصادی به کشور باوگشته است و عددی حدود  27میلیةارد یةورو یعنةی  30میلیةارد
دالر میباشد بدون محاسبة درآمدهای حاصل او فروش نفت! فقی درآمدهای باوگشةتة حاصةل او صةادرات غیةر
نفتی این در حالی است که واردات ما در  7ماهة اول سال حداکثر  22میلیارد دالر بوده است ،این تةراو تجةاری
افتخار آفرین اسةت .منابع حاصل از فروش نفت تدریجاً میرود تا از بودجهی کشور فاصاله بگیارد مان
همینجا از دولت ،نمایندگان محترم میخواهم با جدیّت رهنمود معظّم انقالب را در دستور کاار قارار
بدهید .با تحمل سختی ها درآمدهای نفتی را در باالترین سطح ممکن او بودجةة سةاالنة کشةور کنةار بگ اریةد.
ملّت عزیز قطعاً ما بر این مشکالت فا ق میشویم درآمدهای حاصل او فةروش نفةت بةه یةاری خةدای متعةال در
خدمت اقتصاد ملّی قرار بگیرد ما با یک انقالب عظیم اقتصادی روبرو میشویم در کنةار ظرفیةت علمةی ،دانةش،
تجربه ،این اقتدار سیاسی.
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عرایض دیگری داشتم امّا اجاوه بدهید در همینجا عرایرم را به پایان ببةرم .بةرای همةة شةما او خداونةد متعةال
آرووی سعادت و عزّت دارم .خداوندا دل های ما را به نور ایمان و عمل صالح نورانی بدار .تصمیم ساوان کشةور را
در مسیر خلق تصمیم های مبتنی بر دانش و علم یاری نما .ملّت عزیز را در راه افتخار آفةرین دفةاع او انقةالب و
اروش های اسالم تآیید فرما .بر تمییدات و توفیقات سکان دار خدامحور انقالب بیافزای .شهدای عالیقةدر شةهدای
دانشجو ،شهدای  16آذر با شهدای کربال محشور بفرما.
" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحی ِم
د"
قُل هُوَاهللُ أَحَدٌ*اهللُ الصَّ َمدُ*لَم یَلِد وَلَم یُولَد*وَلَم یَکُن لَ ُه کُفوًا أَحَ ٌ
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