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 ؛۱۴۰۰ سال روز اوّلین در ایران ملت به خطابمقام معظم رهبری  نوروزی سخنرانی

 «هازداییمانع ها،پشتیبانی تولید؛» سال

 الرّحیم الرّحمن اهلل بسم

 .اجمعین اعدائهم علی اهلل لعنة و الطّاهرین آله و محمّد سیّدنا علی السّالم و الصاّلة و العالمین ربّ الحمدهلل

 را فرجامینیک و پُربرکت سال آنها یهمه برای متعال خداوند از و ایران عزیز ملّت یهمه به کنم می عرض تبریک مجدّداً 

 ولو میشود؛ محسوب جدید قرن در ورودِ[ سال] این میکنیم، نگاه وقتی عرفی نگاه با ایم؛شده ۱۴۰۰ سال وارد. میکنم مسئلت

 پُرمعنا و کوچک یمقایسه یک بخواهیم اگر. ایمشده جدید قرن وارد میگویند عرفاً امّا نباشد جور این محاسباتی دقّت لحاظ به

 کودتای واقع در که بود رضاخان یوابسته دیکتاتوریِ آغاز( ۱)۱۳۰۰ بکنیم، -۱۳۰۰ یعنی- قبلی قرن در کشور ورود هنگام با

 در ورود این بود؛ کشور در انگلیسی و دیکتاتوری و وابسته حکمرانیِ حقیقت در و بود رضاخان دست به و وسیله به انگلیسی

 و نفْس به اتّکاء بر مردم، آراء بر استقالل، بر مبتنی حکمرانی یعنی است، انتخابات سال ،۱۴۰۰ در ورود امسال. بود ۱۳۰۰

 قرن در ورود و ۱۳۰۰ سال در ورود با مهمّی این به تفاوت یک[ واجد] قرن، این در ما امسال ورودِ این ملّی؛ نفْس به اعتماد

 هدایت پیشرفت سمت به و جلو سمت به نسبت همین با را ما امور یهمه خداوند اهللشاءان امیدواریم. است بوده چهاردهم

  .بفرماید



 هم، این واقع در که( ۲)شد، مطرح امسال که است شعاری همین به راجع یکی: بکنم عرض که امکرده آماده را مطلب چند

 برطرف بایستی که مانعهایی و بشود باید که حمایتهایی بگیرد، انجام باید که هاییپشتیبانی بر یتکیه با منتها است تولید شعار

 باب در هم کوتاهی مطلب یک میکنم؛ عرض انتخابات باب در نکته چند و میکنم مطرح هم را انتخابات یمسئله بعد بشود؛

 .رساند خواهم عزیزمان ملّت عرض به برجام یمسئله و روزها این مسائل و خارجی سیاست

 کامل صورت به( ۳)بود، شده گذارینام تولید جهش و بود هدف ۹۹ سال در آنچه کردیم، عرض نوروزی پیام در که طور همان 

 میتوان موارد از بعضی در. کرد پیدا پیشرفت تولید مهمّی بخشهای در گذشت، نباید انصاف و حق از ولیکن نگرفت صورت

 نسبتاً  فهرست یک. هست قطعاً  تولید پیشرفت نیست، تولید جهش اگر هم موارد از بعضی در کرد؛ اطالق آن به هم جهش

 -نمیخوانم بتمامه را فهرست آن من البتّه که- گرفته قرار من اختیار در ایمداشته تولید افزایش آنها در که کاالهایی از ایطوالنی

 ۹۹ سال در که است کاالهایی اینها، امثال و فوالد پتروشیمی، آلومینیوم، خودرو، الستیک کرد؛ زیادی رشد خانگی لوازم عمدتاً

 تولید موانع و کند پیدا ادامه بایستی کشور در تولیدی حرکت این. کند پیدا ادامه بایستی همین کرد؛ رشد و کرد پیشرفت واقعاً

 .بشود برداشته تولید راه سر از

 فرض مثالً کنم؛می عرض هم حاال -گفتم پیام در هم قبالً  شاید- مثال عنوان به را مورد سه دو من تولید، موانع مورد در حاال 

 بانکی نظام و هابانک نکردن کمک یا وپاگیر،دست و الزم غیر و زائد مقرّرات یا کاال، قاچاق یا مورد،بی و رویّهبی واردات کنید

 بتفصیل را لیدتو موانع گزارش آن در که دادند من به گزارشی نیست؛ اینها فقط تولید موانع لکن است؛ مواردی اینها که تولید به

 به هستند آگاه مسائل این با که کسانی یوسیله به سیما و صدا در گزارشی چنین که است خوب من نظر به و اندکرده بیان

 هایدستگاه یعهده بر بعضی و است، مردم خود یعهده بر تولید موانع این از بعضی برداشتن که بدانند تا بشود داده مردم

 از باید اینها که است زیاد تولید موانع حال هر به. قوا سایر چه و مجریّه یقوّه چه است؛ حکومتی هایدستگاه بکلّی یا دولتی

 .بشود برداشته راه سرِ

 موارد از بعضی[ مثالً] است؛ آنها به متوقّف تولید که وارداتی به کردن کمک یا قانونی مشوّقهای مثل است؛ حمایتها هم یکی و 

 کمک اینها به بایستی که اینها امثال و آالتماشین از برخی مثالً یا بیاید خارج از باید که دارد اوّلیّه موادّ به احتیاج ما، تولید

 مردمی تقاضای و شد تولید اگر وَالّا برود، باال مردم خرید قدرت که است این تولید برای عمده کمک یک. بشود تسهیل و بشود

 ینکته یک و است ملّی پول ارزش یمسئله[ همان] این که مردم خرید قدرت[ یعنی] میخورَد؛ شکست تولید نداشت، وجود

 هاواسطه ها؛واسطه دست قطع به کمک مثالً یا. کنند بحث آن یدرباره فن اهل بایستی خود جای در که است مهمی بسیار

 هایواسطه دست اگر بینند؛می صدمه دو هر میبیند؛ صدمه هم کنندهمصرف میبیند، صدمه هم کنندهتولید میبرند، باال را قیمتها



 جدّیّت با است ۱۴۰۰ سال که امسال در کار این اگر قطعاً که اینها امثال و شد خواهد تولید به زیادی کمک بشود، قطع موردبی

 .آمد خواهد وجود به اقتصاد امر در تحوّلی یقیناً بشود، دنبال

 است مهمّی یمسئله خیلی فساد با یمبارزه. فساد با یمبارزه مثل بشود؛ رعایت بایستی که هست هم دیگری شرایط البتّه و

 کردن اصالح و بانکی نظام کردن اصالح معنای به واقع در این که بشود بسته فساد مجاری و فساد هایکانال بایستی که

 .بشود بسته بکلّی فساد راه بایستی که است اینها امثال و گمرک

 و اقتصاد عوض در که هایینابسامانی خاطر به خب که است این بکنم، عرض عزیزمان ملّت به میدانم الزم اینجا در من آنچه 

 کاری ندارد، دهفای هیچ! آقا» که خواندن یأس یآیه و بافیمنفی برای میکنند پیدا فرصت هابعضی دارد، وجود مردم معیشت

 چون رجی؛خا تبلیغات در عمدتاً متأسّفانه و ما مطبوعات از برخی در چه مجازی، فضای در چه جورند؛ این بعضی ؛«کرد نمیشود

 بگویند و دبدهن نشان بستبن را راه بکلّی اینکه برای میدهند قرار وسیله را این هست، مردم روی پیش در بالفعل مشکالتی

 دارد، اخلد در که قابلیّتهایی و ظرفیّتها با ما اقتصاد نیست؛ جور این وجه هیچ به بکنم عرض بنده نخیر، کرد؛ نمیشود کاری

 رفیّتهایظ ما. باشد دنیا اقتصادهای شکوفاترین از یکی میتواند حتّی و باشد، منطقه اقتصادهای شکوفاترین از یکی میتواند

 و مسئوالن که است مسائلی اینها ندارد، معجزه به احتیاج هم امکانات این از یاستفاده داریم؛ فراوانی امکانات داریم، زیادی

 قوی دیریّتم یک که است این شرطش. کنند حل را آنها میتوانند باال همّت و مسئولیّت احساس با اهتمام، با ربطذی مدیران

 از اشد،ب اگر باشد؛ داشته وجود هم اقتصادی جامع یبرنامه یک و باشد حاکم کشور بر فساد ضدّ مدیریّت باشد، داشته وجود

 .کرد استفاده میتوان هست که ظرفیّتهایی این

 است دنیا یک یدرجه واقع در و معروف اقتصاددانان حرف نیست؛ ما حرف دیگر این که- جهانی بانک کارشناسان حاال همین

 از یعنی است؛ هجدهم یرتبه در دنیا برتر اقتصادهای میان در ایران اقتصاد که میگویند -هستند جهانی بانک کارشناس که

 وجود که یفراوان مشکالت و تحریم وجود با فعلی حال در[ هم آن] هستیم، اقتصاد هجدهمین ما دنیا کشورِ  ایخُرده و دویست

 ایران اقتصاد بشود، تفادهاس -ظرفیّتها آن از بعضی به میکنم اشاره حاال که- نشدهاستفاده ظرفیّتهای از اگر میگویند آنها. دارد

 این وجود با ت،جمعیّ میلیون چند و هشتاد با. است مهمّی چیز خیلی این. میرسد دوازدهم یرتبه به و آیدمی باالتر رتبه شش

 جدهمینه است، پا سرِ است، زنده بحمداهلل کشور -اینها امثال و تحریم- میکنند تحمیل ما بر دیگران که مشکالتی همه

 .داشت توجّه بایستی را این نیست؛ کمی چیز این. است دنیا برتر اقتصاد

 ظرفیّتهای یکی: است ظرفیّت نوع دو میگویند، اینها آنچه و دارد وجود جهانی بانک گزارش این در که ظرفیّتهایی حاال امّا 

 ما- آزاد آبهای به کشور دسترسی کشور، وسعت[ مثالً ] سرزمینی، ظرفیّتهای. است انسانی ظرفیّتهای یکی است، سرزمینی



 کشور پانزده چهارده که- همسایگان تعداد -آزاد آبهای به داریم دسترسی و هستیم هند اقیانوس و عمان دریای یهمسایه

 و ترانزیت مسیر -است مهمّی ظرفیّت و مهم فرصت خیلی این جمعیّت؛ میلیون ششصد حدود از بیش با هستند ما یهمسایه

 البتّه. است ظرفیّت این[ دارای] است؛ موقعیّتی چنین یک ما کشور موقعیّت حاال که جنوب و شمال و غرب و شرق نقلِ و حمل

 این از مضاعف تالش با خوب، فعّالیّتهای با میتوان امّا کرد استفاده بشود ظرفیّتها این از نگذارند که میکنند فعّالیّت دشمنها بله،

 .است سرزمینی ظرفیّتهای اینها. کرد استفاده ظرفیّتها

 که افتاد اتّفاق ۶۰[ یدهه] در که نسلی ازدیاد برکت به ببینید؛. کار سنّ در جمعیّت از است عبارت انسانی، نیروی ظرفیّتهای 

 کار بازار وارد که هستند یجوانهای همانها امروز میکنیم، زیاد رویّهبی را نسل داریم چرا که بود بلند فریادشان و داد ایعدّه یک

 در نیروی بتوانیم[ یدبا] بشوند؛ کار بازار وارد میتوانند که دارد وجود فراوانی کار نیروی است، جوان کشور کشور، یعنی اند؛شده

 التّحصیلیرغفا و دانشجو همه این با ما، دانشگاهیِ  تحصیالت عجیب یگستره این با کنیم؛ فعّال را تحصیالت دارای و کار سنّ

 این. باشند کار توانای و باسواد و کردهتحصیل و التّحصیلفارغ ما جوان نسل یعمده که است شده موجب که داشتیم ما که

[ آنها از] ضیبع به من که دارد وجود دیگری مهمّ ظرفیّتهای اینها از غیر امّا هست جهانی بانک گزارش در که بود اینهایی حاال

 .میکنم اشاره

 ایتولیدکننده هر یعنی است، ایرانی یتولیدکننده اختیار در میلیونی هشتاد بازار یک یعنی است؛ داخلی بازار ظرفیّت اشیکی 

 خود و است ایرانی یتولیدکننده اختیار در بزرگ کشور یک میلیونیِ هشتاد بازار یک مجموعاً هست، هم کنندهمصرف خودش

 از- طبیعی هایسرمایه این از بعضی از ما امروز که است طبیعی هایسرمایه دیگر مهمّ ظرفیّت یک. است مهمّی فرصت این

 خام صورت به اینها که گاز مثل نفت، مثل -خام صورت به اینها از خیلی- خام صورت به خب ولیکن میکنیم استفاده -نه همه

 زمینهای یا اینها؛ یوسیله به کرد ایجاد افزوده ارزش و کرد برتر هایاستفاده میشود اینها از که حالی در میشود، مصرف دارد

 مثل زیرزمینی معادن مورد در ما. است ایران ملّت اختیار در که است عظیمی ثروتهای اینها که جنگلها، یا مراتع یا کشاورزی

 ما. نهم یرتبه تا گرفته دوّم و اوّل یرتبه از داریم؛ باال هایرتبه دنیا در اینها امثال و آهن سنگ مس، روی، مثل گاز، و نفت

 سال سی این در مهمّی هایزیرساخت اینها، بر یعالوه. است مهمّی بسیار ظرفیّت این خب. داریم را طبیعی عظیم منابع این

 فراوان و ایجادّه نقل و حمل مسیرهای ریلی، نقل و حمل مسیرهای ها،نیروگاه سدها،: نبود کشور در اینها که آمده وجود به

 ریزیبرنامه یک اگر ظرفیّت، همه این با خصوصیّات، این با کشوری یک خب. آمده وجود به زیادی هایزیرساخت که اینها امثال

 انتخابات یمسئله در بعد حاال من که- مدیریّت این که باشد باالسرش هم قوی مدیریّت یک و باشد داشته اقتصادی درست

 کشور یک به میتواند باشد باید ضدّفساد باشد، باید مردمی باشد، مسائل حلّ  بر قادر و قوی باید البتّه -کرد خواهم اشاره

 میخواهد بشود؛ برداشته تحریمها اینکه نه. نکند اثر او در تحریم ابزار گونه هیچ دیگر و بشود تبدیل اقتصادی یپیشرفته



 میکنند احتیاج احساس اصالً دیگران داشت، وجود ایروندهپیش شکوفای اقتصاد یک که وقتی نشود؛ میخواهد بشود، برداشته

 .کند نمی پیدا معنا تحریم و

 مردم همراهی به احتیاج مشکالت رفع که است این بکنیم، عرض است خوب کشور اقتصاد باب در که دیگری ینکته یک 

 یهمه در ه؛بود جور این هم حاال تا آید،می وجود به آن در گشایش قطعاً شدند وارد مردم که کاری هر. مردم همدلی دارد؛

 و گذاریسرمایه یمسئله در بکنم عرض میخواهم من. آمده وجود به گشایش کار آن در بشوند، وارد توانستند مردم که اموری

 بعضی مثالً راه در را سرمایه این و دارند سرمایه که آنهایی چه کنند؛ ایفا نقش میتوانند مردم خود تولید، برای گذاریسرمایه

 میخواهند هک کسانی چه کنند، مصرف تولید راه در را اینها میتوانند میکنند مصرف موردبی هایسوداگری و ستدها و داد از

 یقضیّه در شدند، وارد مردم یهمه که گرفت انجام کرونا یقضیّه برای که ایمؤمنانه کمک این مثل دیگران؛ به کنند کمک

 .آنها شتغالا به کنند کمک و کنند ایجاد اشتغال نفر ده نفر، دو نفر، یک برای دارند، توانایی که کسانی میتوانند[ هم] تولید

 هایخیریّه. کنند کمک یدبا جور چه نمیدانند کنند، کمک میخواهند هستند هاخیلی دارد؛ الزم مردمی دهیِسازمان ،[کار] این البتّه 

 تا کنند ریزیبرنامه را اینها بایستی دیگر، جاهای بعضی مثل فعّالند زمینه این در که مساجدی امنای انقالبی، نهادهای مردمی،

 ردیمیلیا بایستی که نکنند خیال همه یعنی کرد؛ کمک کشور تولید به میشود چطور کم یسرمایه یک با که بداند کسی هر

 گاهی. کرد مکک کشور تولید به میتوان گاهی هم کم هایسرمایه با نه، بشوند؛ وارد تولید در بتوانند تا باشند داشته سرمایه

 را شهری یخانواده یک کرد؛ خودکفا کرد، احیا کرد، زنده میشود دام رأس چند با کنید فرض مثالً را روستایی یخانواده یک

 که کرد میتوان نفراوا کارها این از کرد؛ خودکفا اصالً  میتوان اینها امثال یا خیّاطی یا بافندگی دستگاه یک با کنید فرض مثالً

 .است تولید به کمک هم و است فقر با یمبارزه و مردم به کمک هم

 -داد واهمخ توضیح دیگر مقدار یک باز برمیگردم بعداً  البتّه- بکنم عرض تحریم به راجع ایجمله چند من مناسبت، این به 

 بعضی علیه و ددا انجام ما علیه آمریکا که تحریم و اقتصادی یمحاصره اوّالً که میکنم عرض اقتصاد یمسئله مناسبت به اینجا

 ای سیاسی کار یک شکل به تحریم یمسئله به. است دولتها بزرگ جنایتهای از یکی میدهد، انجام هم دیگر کشورهای از

 پزشکی ابزار اندنتو کند، وارد دارو نتواند که کنند تحریم را ملّتی یک اینکه. است جنایت واقعاً این کرد؛ نگاه نباید دیپلماسی

 از بعضی امّا ایم،کشیده و میکشیم بیرون آب از را خودمان گِلیم الحمدهلل ما حاال- کند وارد غذائی امکانات نتواند کند، وارد

 میتواند که آیدیبرم آمریکا مثل دولتی از جنایت این و است بزرگی جنایت واقعاً -بکنند را کار این نمیتوانند که هستند کشورها

 تحریم که نیدبدا را این. کردند آمریکا جمله از قدرتها از بعضی را جنایت این( ۴)برساند؛ قتل به را نفر هزار ۲۲۰ روز یک در

 .اوّل مطلب این است؛ بزرگ جنایت یک قطعاً اقتصادی یمحاصره و



 این تتوانس که داشت هم منافعی یک -گرفت انجام ما کشور به نسبت جنایت این که- ما کشور برای تحریم وجود، این با 

 یوابسته الهاکا کامالً که بخشهایی از بعضی در و کردند همّت ما پُرتالش جوانهای یعنی کند؛ تبدیل فرصت به واقع در را تهدید

 تولید جهش یسئلهم از غیر باز این. داخلی تولیدات کردند؛ تولید داخل در یعنی کردند، نیازبی خارج از را کشور بود، خارج به

 گاهی ار[ یی]گزارشها که است کشور داخل در نو کار یک به اقدام واقع در این است؛ کشور داخل در فنّاوری ایجاد این است؛

 و میکنند نیازبی خارج از را کشور که میکنند درست محصولی. کردیم را کار این ما میگویند که میکنید مشاهده تلویزیون در

 که است ما خود هایبچّه دست یساخته هم بعد و است ترارزان هم است، ترمرغوب هم اش،خارجی نوع از آنها محصول

 ینکها. شد درس یک ما برای این کردند؛ قطع بخشهایی در را وابستگی این و کند مصرف را آن میتواند تمام رغبت با انسان

 این یا کردیم را ارک این نفر چند ما یا من میگوید آیدمی جوانی یک که میکنید مشاهده تلویزیون هایبرنامه از بعضی در االن

 .شد درسی یک ما برای واقعاً کردیم، را اقدام

 ما شما آقا» بگوییم ،کنیم خواهش او از و کنندهتحریم سراغ برویم اینکه یکی: برویم میتوانیم راه دو تحریم با یمقابله در ما 

 ندارم، رفیح خب خیلی بگوید هم او ،«بردارید یا کنید کم را تحریم این شما مثالً حاال که میکنیم خواهش ما کردید، تحریم را

 تحریم از مقدار کی من -بدهید انجام را کارها این بگوید بگذارد، میز روی استکباری یخواسته چند- بدهید انجام را کارها این

 نیروی که است نای هم دیگر راه یک. است ماندگیعقب راه انحطاط، راه ذلّت، راه واقع در که است راه یک این میکنم؛ کم را

 آن. کنیم تولید اخلد در را تحریمی کاالی و کنیم فعّال را نیروها این داریم؛ خوبی هایتوانایی ما کنیم؛ فعّال را خودمان داخلی

 این از یبرندم سود آنها خود چون افتد؛می پا و دست به خودش میشود، تولید کاال این دارد داخل در دید وقتی مقابل طرفِ

 برداشته یا تحریم که میشود موجب این خود که لذاست -است این دولتها یعمده سود یک- کشورها بازارهای از و کاال تجارت

 .بشود اثربی یا بشود لغو یا بشود

 کرده انتخاب را دوّم راه این ما عزیز ملّت میبینم من. است جور این واقعاً یعنی کرده؛ انتخاب را دوّم راه این ما ملّت بنابراین 

 اگر آمد، کرونا که اوّلی ما. است کرونا یمسئله به مربوط موفّقیّتهای همین اشآخری که آورده دست به هم بزرگی موفّقیّتهای و

 هایمادّه این یا نبود؛ کشور اختیار در کافی قدر به بزنند، ماسک مردم اینکه برای امکانات. نداشتیم ماسک حتّی باشد، یادتان

 این-[ میدزدیدند] را ماسک دیگران. شدیم خودکفا ماسک لحاظ از کردند، تالش داخل در. نبود اختیار در کنندهضدّعفونی

 اروپاییِ  کشورِ یک بود، خریده چین از اروپایی کشور یک را ماسک -است ۹۹ سال فروردین و ۹۸ سال اسبق، اسفند به مربوط

 جوانهای ؛[کردیم تولید] خودمان ما. بود جوری این دنیا در ماسک یمسئله یعنی! برد برداشت و دزدید و گرفت راه سر آمد دیگر

 وابستگی قطع کامل مظهر واقعاً این یعنی کردند؛ تولید را کنندهضدّعفونی موادّ  یا ماسک مسجدها در و هاخانه در ما، مردم ما،

 در بحمداهلل طریق چند در و مختلف هایراه از واکسن امروز که واکسن به رسیدیم تا رفتیم پیش طور همین و. بود خارج به



 باانصاف که خارجی تحلیلگرهای بعضی یعنی شده؛ کشور برای آبرو یمایه این. است رسیدن فعلیّت به و آزمایش و تولید طریق

 .رفت خواهند دنبال را راه همین اهللشاءان و کردند امتحان ایران ملّت را راه این. را ما کشور میکنند تحسین هستند

 هم که اندتحریمی کاالهای تولید حال در تولیدی فعّال شرکتهای بنیان،دانش غیر و بنیاندانش شرکتهای در جوان هزاران 

 استعداد یینهزم در ما واقعاً یعنی جور؛ همین هم دیگر دانشهای در. است ترارزان گفتیم که طور همان هم است، بهتر کیفیّتش

 کشورهای جزو دنیا رد امروز ما نانو، دانش مثالً نوپدید، دانشهای یزمینه در. ایمگفته کم و نیست زیادی بگوییم چه هر جوانها

 میگویند جهانی علمی مراکز مرجع، مقاالت علمی، مقاالت لحاظ از و هستیم نانوی تولید و نانو فنّاوری یمسئله در باال یدرجه

 در اشت،د نانو باب در مقاله ده ایران ۲۰۰۱ سال در مثالً -است نوپدیدی دانش نانو چون- گذشته سال بیست این ظرف در

 یمقاله ارهز دوازده به رسیدیم نانو باب در علمی یمقاله ده از سال بیست ظرف در ما یعنی مقاله؛ هزار دوازده ۲۰۲۰ سال

 در بینید؛می که هم دفاعی بخشهای در. است مهم اینها میگیرد؛ انجام دارد کشور در بحمداهلل کارهایی چنین یک علمی؛

 که میشود دارد انگیزترحیرت بعضی نظر از و تردرخشان و تربرجسته کشور پیشرفت الحمدهلل روزروزبه هم دفاعی بخشهای

( ۵)؛«عیّةالرّ حصون» یعنی کشور؛ برای است مهم خیلی این میبرد؛ باال را کشور خارجی امنیّت ضریب کشور دفاعی تولیدات این

 حقیقی نایتج یک و واقعی تهدید یک که را تحریم تهدید این،بنابر. کشور امنیّت برای هستند حصاری و حصن اینها واقع در

 .بکنیم تکیه خودمان داخلی نیروهای و داخلی ظرفیّتهای به که شکل این به فرصت؛ به کرد تبدیل میتوان است،

 سر النا که مسئوالنی چه- کشورمان عزیز مسئوالن به ما مؤکّد یتوصیه که است این اقتصادی مسائل باب در آخر ینکته 

 این در االح. نزنند گره تحریم رفع به را کشور اقتصاد یمسئله که است این -آمد خواهند بعداً که آنهایی چه هستند، کار

 قرار دیگران گیریتصمیم انتظار در پادرهوا و معطّل را کشور اقتصاد شد؛ خواهد مطرح اقتصادی بحث هم انتخاباتی تبلیغات

 کشور اقتصاد ؛ماند خواهد باقی تحریم کنید فرض. میکنیم را کار آن میکنیم، را کار این ما بشود برداشته تحریم[ اگر] که ندهند

 در ما اقتصاد مشکالت از کیی. باشید نباید انتظارچشم کرد؛ ریزیبرنامه میشود و کنید؛ ریزیبرنامه تحریم ماندن اساس بر را

 ریمتح میشود، جوری این کنید فرض مثالً بشود، برداشته[ اگر] تحریم گفتیم مدام که بوده همین اخیر سال چهار سه این

 «اگرها اگر» این شد؛ خواهد جوری این بگیرد انجام[ اگر] خارجی گذاریسرمایه شد، خواهد جوری آن شد برداشته[ اگر]

 به راجع ینا. است بزرگی ضرر این که بیاید، وجود به اقتصاد در بالتکلیفی نبایستی و میدارد نگه سردرگم و معطّل را اقتصاد

 را هاپشتیبانی و را[ تولید] موانع رفع یمسئله این کنند تالش باید همه اهللشاءان که امسال شعار و اقتصاد به مربوط مسائل

 .ببخشند تحقّق



 آیدمی پیش کار این دیگر ماه سه نزدیک یعنی داریم، پیش در خرداد در که شوراها و جمهوری ریاست انتخابات به راجع امّا 

 .بکنم عرض بایستی را مطلب چند من است، مهم بسیار بسیار این و

 .خارجی یوجهه یجنبه از هم داخلی، یجنبه از هم ،است اهمّیّت دارای خیلی کشور در انتخابات است؛ انتخابات اهمّیّت اوّل مطلب

 وارد نَفَسیتازه افراد یک یعنی میگیرد انجام انتخابات وقتی است؛ کشور در نوسازی یک واقع در انتخابات داخلی، یجنبه از 

 کأنّه است؛ همّیم چیز خیلی این که آیدمی وجود به اینوسازی یک کشور اجرای دستگاه در و میشوند، کار وارد میشوند، میدان

 و یکنمم اشاره هم بعد که است سنگین خیلی اجرائی دستگاه کار خب. شد خواهد داده اجرائی دستگاه به ایتازه نَفَس یک

 .است خوبی و مبارک چیز یخیل کشور برای این و میشوند، کار وارد پُرانگیزه و نَفَستازه یمجموعه یک بنابراین. میگوییم شاءاهللان

 بدانیم باید همه را این. است ملّی اقتدار یدهندهنشان مردم، مشارکت و مردم حضور و انتخابات هم خارجی یوجهه جهت از 

 بیش امّا ستنی شکّی این در میدهد، اقتدار کشور به اینها امثال و دیپلماسی قدرتهای و دفاعی امکانات بله، که کنیم اذعان و

 ملّت این هک -دوست و دشمن- دنیا در کنند احساس همه وقتی. میدهند اقتدار که ملّتند کشورند، یک مردم اینها یهمه از

 میکند؛ پیدا همه چشم در هیبتی یک اقتداری، یک کشور این است، پُرانگیزه است، عازم است، پا سرِ است، بیدار است، هوشیار

 تاجتماعا است؛ مردم حضور مظهر انتخابات، و. شد خواهد کشور اقتدار موجب مردم حضور بنابراین. دشمن چه و دوست چه

 .است انتخابات البتّه ترمهم همه از و است مردم حضور مظهر انقالبی،

 و کشوری خب،. کنیم قوی را کشور کنیم تالش باید ما یعنی( ۶)ام؛کرده صحبت «قوی ایران» به راجع مکرّر قبالً بنده خب

 این. کند قوی ار خودش که است این عالجش و کار راه را، مستکبران و خواهانزیاده و دشمنان هایدشمنی میبیند که ملّتی

 ایران» شعار ندارد، قبول هم را بنده که کسی آن دارند؛ قبول همه را این است، عمومی شعار یک «قوی ایران» و کشور قوّت

. عزّت دارای و یزعز ایران قوی، ایران است؛ خورتوسری و ناتوان و ضعیف ایران از بهتر قوی ایران مسلّماً. دارد قبول را «قوی

 شورک به را قوّت این که هستند ملّت ملّت؛ کردیم، عرض که طور همان میبخشد؟ ایران به کسی چه را قوّت این حاال خب

 .دارد یرتأث ملّی قوّت این در مسلّماً  -مشارکتشان یاندازه مشارکتشان، اصل- هم مشارکتشان و ملّت حضور و میبخشند

 هایسرویس و جاسوسی هایدستگاه که بدانند هم عزیز ملّت -است ما اطّالعات دیگر اینها- بکنم عرض هم را این من و 

 میکنند تالش دارند امروز نه و پیش چندی از صهیونیستی رژیم همچنین و آمریکا کشور بدتر همه از و کشورهایی اطّالعاتیِ

 واقع در- «شده مهندسی انتخابات»[ میگویند و] میکنند متّهم را برگزارکنندگان یا کنند؛ رونقبی را خرداد آخر انتخابات که

[ میگویند و] میکنند دلسرد را مردم یا -میکنند متّهم را نگهبان محترم شورای یا میکنند متّهم دارند را انتخابات برگزارکنندگان



 کارها این از تمام شدّت با«. !میکنید خسته را خودتان بیخودی چرا نمیگذارد؛ تأثیری اوضاع بهبود در ندارد، اثری شما رأی»

 .میکنند دارند

 با الزم یرعایتها آن که هم ما کشور مجازیِ  فضای در متأسّفانه خب. میکنند دارند را استفاده حدّاکثر هم مجازی فضای از و 

 ندهست مسئول که کسانی آن بایستی که است، ول واقعاً جهاتی یک در و نمیگیرد صورت کردم من که تأکیدی همه این وجود

 تخاراف ما[ که حالی در] میکنند، مدیریّت اِعمال دارند خودشان مجازیِ فضای روی دنیا کشورهای یهمه. باشد حواسشان

 بایستی را زیمجا فضای. ندارد افتخار وجه هیچ به این ندارد؛ افتخار این! ایمکرده ول را مجازی فضای ما اینکه به میکنیم

 این ایدنب امّا است خوب هم خیلی است، آزادی یوسیله بالشک مردم برای کنند، استفاده مردم امکان این از. کرد مدیریّت

 هم هدفشان و فضا این از میکنند استفاده دارند. کند توطئه ملّت علیه و کشور علیه بتواند که گذاشت دشمن اختیار در را وسیله

 به رد پاسخ مردم شاءاهللان که امیدوارم و. بدهند کاهش انتخابات در را مردم مشارکت روانی، هایشیوه با که است همین

 .ستا انتخابات اهمّیّت که اوّل مطلب این. نمانَد دور مهم این و کنند ناامید را دشمن که کنند کاری و بدهند اینها

 مؤثّرترین و ترینمهم یعنی است؛ مهمّی یمسئله خیلی جمهوری ریاست. است جمهوری ریاست یمسئله اهمّیّت دوّم، مطلب 

 تدارکاتچی جمهوررئیس ندارد، اختیاراتی جمهوررئیس میگویند هابعضی حاال اینکه. است جمهوری ریاست کشور، مدیریّت

 است سال چند! نمیدانم من میکنند محاسبه هم جوری چه- دارد اختیارات درصد پانزده یا درصد دوازده جمهوررئیس است،

 روی از یا میشود گفته مسئولیّتیبی روی از یا است؛ واقع خالف اینها یهمه -میشود زده کنار گوشه گاهی حرفها این از که

 ترینپُرمشغله از یکی[ ی]جمهوررئیس نیست؛ جوری این. است کار در ایورزیغرض نکرده خدای یا میشود گفته اطالعیبی

 و ترپُرمشغله کشور مدیریّتهای یهمه از جمهوررئیس ؛«از یکی» گفت نمیشود یعنی است؛ هادستگاه ترینپُرمسئولیّت و

 یا قضائیّه یقوّه که کنید فرض یعنی است؛ جمهوررئیس اختیار در کشور مدیریّتی مراکز یهمه تقریباً  است؛ ترپُرمسئولیّت

 یا صفرند از باالتر اندکی یک هست مجریّه یقوّه در که مدیریّتهایی قبال در اینها دارند؛ مدیریّتهایی خب نظامی هایدستگاه

 مجریّه یقوّه رئیس اختیار در است، مدیریّت هزاران که کشور مدیریّتهای یهمه به نزدیک یعمده. مختصرند درصدِ  چند

 جمهوررئیس معاون بودجه و برنامه[ سازمان] رئیس چون است، جمهوررئیس اختیار در کشور مصوّب یبودجه یهمه. است

 جمهوررئیس اختیار در اغلب و اکثر طور، همین هم کشور حکومتی امکانات. است جمهوری ریاست نظر زیر مستقیم و است

. است مهمّی جای چنین یک جمهوری ریاست. نیستند چیزی واقع در مجریّه یقوّه جنب در دیگر مدیریّتهای این،بنابر. است

. بدهیم رأی برویم باید که است شما و من یعهده بر مسئولیّتی چه که ببینید بکنید؛ انتخاب جمهوررئیس میخواهید شما حاال

 بدهیم رأی برویم میخواهیم ما. نیست زیاد و کم هیچ دارد؛ وزن اندازه یک ساله هفده شانزده پسر یک رأی با بنده رأی البتّه

 .نکته یک هم این. است جمهوررئیس دوش بر مسئولیّتی چه اینکه به کنیم توجّه بکنیم؛ انتخاب جمهوررئیس یک



 شروع حاال- میشوند جمهوری ریاست داوطلب که کسانی آن به. بکنم عرض داوطلبان به میخواهم را مطلبی سوّم ینکته در 

 داریم انتظار مبگوی آنها به میخواهم -کنند شرکت میخواهند که میکنند اعالم درپیپی افراد که است مدّتی االن دیگر؛ شده

 بر میخواهید را یسنگین بار چه بگیرید، دوش بر میخواهید را چیزی چه بدانید اید،شده داوطلب که شما بدانید؛ را کار سنگینی

 را کار سنگینی هک نباشد جور این امّا بشوید؛ انتخاباتی کارزار وارد خب، خیلی میتوانید، دیدید اگر. بدانید را این بگیرید؛ دوش

 صدها ینا از که هست مسئله صدها نیست؛ که تا دو یکی کشور مسائل. بشناسید را کشور اصلی مسائل و مشکالت اوّالً. ندانید

 مسائل و است اکج کشور مشکل که بدانید بدانید، را اینها است؛ کشور مهمّ  و اساسی مسائل جزو اشمسئله هاده اقلّاً مسئله

 نحو به ولو تفصیلی؛ نمیگوییم حاال اجمالی؛ ولو باشید، داشته حلّی راه و ایبرنامه یک هم مسائل آن حلّ برای چیست، کشور

 کارهای اقتصاد یمسئله خود در. است مهم اقتصاد بشناسید؛ را اقتصاد یمسئله. باشید داشته آن برای حلّی راه یک اجمال،

 اقتصاد عنوان ذیل در اینها امثال و تورّم یمسئله ملّی، پول تقویت ملّی، گذاریسرمایه رشد ملّی، تولید رشد هست؛ مهمّی

 کشور مهمّ مسائل آن از یکی که اجتماعی هایآسیب موضوع. است مهمّی بسیار یمسئله که کشور امنیّت یمسئله بعد،. است

 بشوید؛ واجهم سیاستها این با میخواهید شما دنیا؛ یپیچیده سیاستهای با شدن روروبه. است اجتماعی هایآسیب یمسئله

 ظاریانت چه و است خبر چه کشور در که بدانید باید شما. فرهنگ مهمّ  بسیار یمسئله[ همچنین. ]خارجی سیاست یمسئله

 وارد اهلل،بسم بگیرید، دوش به را مهم و سنگین بار این میتوانید بینیدمی اگر. بدانید را اینها بگیرد؛ انجام باید کار چه و هست

 خیلی یوعده میشود کار آن وارد و نمیتواند را کاری یک که کسی آن به که دارد روایت در که نشوید وارد نه، دیدید اگر بشوید؛

 .بود لبانداوط به مربوط که نکته یک هم این این،بنابر پس. نمیکنم عرض را وعده آن دیگر حاال من که اندداده بدی

 باید مطلوب جمهوررئیس میرسد نظر به که را جمهوریرئیس یک خصوصیّات که است مردم آحاد به خطاب دیگر ینکته یک

 یست؛ن من شخص نظر این یعنی نه؛ یا است جور همین واقعاً ببینید کنید نگاه شما میگویم، من باشد، خصوصیّات این دارای

 مدیریّت اراید باشد، باکفایت اوّالً. میخواهد جمهوریرئیس چنین یک است کشور سعادت دنبال به که کسی هر میرسد نظر به

 را، کشور منافع را، کشور ایمانبی آدم کرد؛ اعتماد او به نمیشود بود، ایمانبی اگر باشد؛ باایمان ثانیاً. باشد مدیریّت کفایت و

 است خصوصیّاتی ترینمهم از یکی این باشد؛ ضدّفساد باشد، خواهعدالت بعد،. باشد باایمان پس میفروشد؛ وقتی یک را مردم

 با کلمه قیقیح معنای به و باشد عدالت اجرای دنبال به کلمه واقعی معنای به که باشد داشته وجود جمهوررئیس در بایست که

 مسائل همه ینا با کرد؛ کار نمیشود اُتوکشیده عملکرد با یعنی باشد؛ جهادی و انقالبی عملکرد دارای. کند مبارزه بخواهد فساد

 .باشد جوری این عملکردش بایستی است؛ الزم انقالبی و جهادی حرکت یک دارد، وجود کشور در که ایاساسی

 فقط داخل، در که میگویند را قدیمی حرف همان ندارند؛ قبول اصالً را داخل هستند هابعضی. باشد معتقد داخل هایتوانمندی به

 دفاعی یمسئله به راجع چیزی یک آقایان از یکی وقتی یک. است خبر چه داخل در که نمیدانند ؛[بسازند] میتوانند را( ۷)لولهنگ



 خبر چه کشور در دفاعی لحاظ از ببینند و بچرخند ایخرده یک بیایند آقایان تا بگذارید دفاعی تور یک( ۸)گفتم من بود، گفته

 داشته قبول را جوانها باشند، معتقد جوانان به و. هاتوانمندی به باشند معتقد و باشند مطمئن واقعاً را کشور هایتوانمندی. است

 و بودم مرتبط جوانها با سابق از بنده. کنند اعتماد آنها به و بشناسند کشور عمومی حرکت رانپیش عنوان به را جوانها باشند،

 و عناوین حاال نمیخواهم من- میشوند وارد جوانها که جایی هر واقعاً میکنم؛ اعتماد گوناگون مسائل در اینها به که است سالها

 به جمهوررئیس این خود. میکنند گشاییمشکل و میکنند باز را سخت هایگره که است جوری این -بیاورم اسم را اینها مانند

 .نباشد آینده به تاریک و آینده به تلخ نگاه با و بدبین و مأیوس آدمِ باشد؛ امیدوار. باشد مردمی. باشد معتقد جوانها

 مطلوب ینقطه به را کشور این مطمئنّاً  کار، سر بیاید و کند مدیریّت را مشکالت بتواند که باشد کسی چنین یک چنانچه اگر

 خب نیست؛ آسان مردم آحاد یهمه برای کردنش پیدا البتّه. کنید پیدا را خصوصیّات این با جمهوریرئیس یک. رساند خواهد

 جمهوری تریاس نامزد در را خصوصیّاتی چنین یک کنند سعی حال، هر به. کنند سؤال آنها از کنند، مراجعه کسانی به میتوانند

 این با را خصیش چنین بتوانند که کند هدایت و کند کمک را ایران ملّت شاءاهللان خودش که بخواهیم خدا از و. کنند پیدا

 .کنند انتخاب را او و بیابند خصوصیّات

 نماد و دودستگی نماد بدهند، قرار ملّی وحدت نماد را انتخابات عزیزمان ملّت که است این مطلب آخرین انتخابات باب در 

 مهم آنچه. بگذارند رکنا را اینها امثال و «راست» و «چپ» غلط هایتقسیم این ندهند؛ قرار گریدوقطبی نماد ندهند، قرار تفرقه

 ینهاا است؛ کشور در اسالمی باعزّت نظام است مهم آنچه است، ما نسل یآینده است مهم آنچه است، کشور یآینده است

 سلیقه اختالف است؛ مختلف هاسلیقه البتّه. باشند هم کنار در کلمه واقعی معنای به و بگیرند نظر در بایستی را اینها است، مهم

 هم ،بوده قبالً هم ندارد؛ اشکالی هیچ اینها هست؛ مذاهب اختالف هست، قومیّتها اختالف هست، سیاسی بینش اختالف هست،

 مقابل در را لّتم آحاد یعنی نزند، هم به را ملّی وحدت باید اینها[ لکن] ندارد اشکالی اینها بود؛ خواهد هابعد هم هست، حاال

 .انتخابات به راجع هم این خب. نکند دوقطبی را کشور ندهد، قرار هم

 است این اوّل مطلب. میکنیم عرض زمینه این در هم جمالتی یک است؛ منطقه مسائل و برجام به مربوط مسائل مطلب، آخرین 

 کرده اجرا و کرده طرّاحی این برای را حدّاکثری فشار سیاست این( ۹)قبلی، احمق آن. خورد شکست آمریکا حدّاکثری فشار که

 مذاکره، میز پای بیاید بشود ناچار بشود، مجبور بودن، ضعیف خاطر به ایران بعد، تا بدهد قرار ضعف موضع در را ایران که بود

 شد گور و گم او خب. بود این هدفش کند؛ تحمیل ضعیف ایرانِ بر را خودش یمستکبرانه هایخواسته میخواهد چه هر هم او

 کشورش هم شد، مفتضح خودش هم و بود؛ افتضاح با رفتن نبود، عافیت با رفتن هم رفتنش( ۱۰)افتضاح؛ آن با هم آن رفت، و

 این و کشور این الهی، عزّت به و ایستاده اقتدار و قدرت با اسالمی جمهوری بحمداهلل و. کرد مفتضح را آمریکا کرد، مفتضح را



 جدید دولت این چنانچه اگر هم این از بعد خورده، شکست االن تا اشحدّاکثری فشار که بدانند بنابراین. است عزیز ملّت

 اسالمی، ایران و میروند میشوند گور و گم هم اینها میخورند، شکست هم اینها کنند، دنبال را حدّاکثری فشار بخواهند آمریکا

 روزروزبه شاءاهللان که میشود موجب کردیم، عرض ما که هم هاییتوصیه این. ماند خواهد بیشتر چه هر عزّت با قدرت، با

 (بشود)ترقوی ایران

 ینا از شده؛ اعالم صریحاً برجام، خود باب در و برجامی طرفهای با تعامل باب در کشور سیاست که است این دوّم مطلب 

 است،سی این که نیست جور این یعنی بوده؛ هم اتّفاق مورد شده، اعالم که است سیاستی این کرد؛ نباید تخطّی هیچ سیاست

 عبارت مه سیاست آن. بوده همه اتّفاق مورد که است سیاستی این نه، ؛[دیگر های]سیاست بین در باشد ایاستثنائی سیاست

 کلمه واقعی معنای به انچهچن اگر کرد؛ خواهیم آزماییراستی ما بعد کنند، لغو را تحریمها تمام باید هاآمریکایی که است این از

 سیاستِ  ینا گشت؛ برخواهیم تعهّدات به مشکلی هیچ بدون یعنی برمیگردیم، مانبرجامی تعهّدات به ما وقت آن بود، شده لغو

 عمل ندارد؛ اییدهفا این بردارند، کاغذ روی و برمیداریم ما بگویند اینکه نمیدانیم؛ معتبر[ هم] را هاآمریکایی قول. است قطعی

 به وقت آن شده، برداشته تحریمها که بشویم مطمئن و کنیم آزماییراستی هم ما بردارند، را تحریمها عمل در باید است؛ الزم

 .میکنیم عمل تعهّداتمان

 شرایط مروزا که میگویند هاآمریکایی از بعضی شنیدم. دارند حرف هم برجام قرارداد همان روی هاآمریکایی از بعضی حاال 

 شرایط امروز بله، دارم، قبول بنده کند؛ پیدا تغییر هم برجام باید پس کرده، تغییر کرده، فرق شد امضا برجام که ۹۵ و ۹۴ سال

 نفع به نه یرانا نفع به کرده تغییر شرایط کرده؛ ما نفع به نکرده، تغییر آمریکا نفع به منتها کرده تغییر ۹۵ و ۹۴ سال به نسبت

 حاال تا ۹۴ زا شما کرده؛ پیدا نفْس به اعتماد و باشد متّکی خودش به توانسته شده، ترقوی خیلی امروز تا ۹۴ از ایران! شما

 را شما کشور اشگیریکناره با هم بعد و رفتارش با عملش، با حرفش، با که آمریکا در آمد کار سر دولتی یک! ایدشده آبروبی

 بله [.باشد شما نفع به که] نیست جور این یعنی گرفته؛ فرا را شما کشور یمجموعه تمام اقتصادی، مشکالت. کرد مفتضح

 ما. اینها نه ندک پیدا تغییر ایران نفع به باید کند، پیدا تغییر برجام است بنا چنانچه اگر شما؛ ضرر به[ امّا] شده، عوض شرایط

 زمینه؛ این در گونگونا ابتکارهای جوانان، عظیم حرکت فراوان، بنیاندانش شرکتهای با کردیم؛ اثربی را تحریمها بحمداهلل

 سرنوشت نیست معلوم گرفتارید؛ مه امروز تا شُدید؛ گرفتارتر روزروزبه شما امّا داد، خواهیم ادامه هم را راه همین اهللشاءان

 .شد خواهد جوری چه هم جمهوررئیس این

 هابعضی حاال. نداریم اصالً هم عجله کردیم، پیشنهاد حل راه عنوان به که مطلبی این در ما بگوییم؛ هم را این ضمناً خب 

 سوزیفرصت و کرد استفاده موقع به باید فرصتها از که معتقدیم هم ما بله ؛«کرد نباید سوزیفرصت هست، فرصت آقا» میگویند



 یقضیّه در ما اینکه کما است؛ بیشتر سوزیفرصت از ضررش و خطرش مواردی در عجله کرد؛ نباید هم عجله منتها کرد نباید

 کردیم عجله ما بود؛ زمین روی ما کارهای بود، کاغذ روی آنها کارهای یهمه میکردیم؛ عجله نباید ما کردیم؛ عجله برجام

 مهمّی بسیار یمسئله این البتّه. ندادند انجام را تعهّداتشان ندادند، انجام را کارشان هم آنها دادیم، انجام را خودمان کارهای

 سیاستی همین آنها چنانچه اگر میکنیم؛ را خودمان کار داریم و است زیاد مانحوصله و صبر که باشیم داشته توجّه ما که است

 بعد هست، امروز که شکلی همین به نکردند،[ اگر] شد؛ خواهد درست چیز همه خب کردند، اِعمال و کردند قبول گفتیم ما که را

 .ندارد هم اشکالی بود؛ خواهد هم

 دنیا سیاسیّون این از ایعدّه یک شنفتم ،[بردارند را] تحریم آنها اوّل که بفرمایید فرض مثالً میگوییم ما که هم این (مورد در)

 ؛«شما اوّل میگوید اآمریک آمریکا، اوّل میگویید شما حاال میکند؟ فرقی چه دیگر تو اّول من، اوّل این آقا،» میگویند اینها مانند و

 اساس بر باید که را کارهایی و کردیم اطمینان هاآمریکایی به اوباما زمان ما که است این بحث نیست؛ تو اوّل من، اوّل بحثِ

 است، برداشته اتحریمه که گفتند کاغذ روی یعنی ندادند؛ انجام را خودشان تعهّد آنها[ امّا] دادیم، انجام میدادیم انجام برجام

 نیست لوممع و دارد ریسک این دارد، خطر این آقا» گفتند بکند منعقد قرارداد ما با خواست که شرکتی هر به عواملشان منتها

 اینها تعهّد ریم؛ندا اعتماد اینها کار به ما. کردند عمل اینها جوری این ترساندند؛ را گذارسرمایه طرف یعنی ؛«شد خواهد چه

 .ندارد ارزشی ما برای

 دارند هم االن اشتباهند؛ دچار هاآمریکایی متأسّفانه هم منطقه مسائل کلّ در کردند؛ اشتباه ما با برخورد در هاآمریکایی البتّه 

 کردند، پیدا سوریه در که ایغاصبانه حضور است؛ اشتباه میکنند، صهیونیستی رژیم از که ایظالمانه حمایت این میکنند؛ اشتباه

 وممظل مردم کوبیدن در سعودی دولت با کردن همراهی این است؛ اشتباه قطعاً  کردند پیدا فرات شرق در که مفصّلی حضور

 .است اشتباه قطعاً یمن،

 نخواهد فراموش هرگز اسالم دنیای در فلسطین یمسئله است؛ اشتباهی و غلط سیاستهای فلسطین یدرباره سیاستهایشان 

 روابط کنند سازیعادّی و کنند برقرار ارتباطات صهیونیستی رژیم با حقیر دولت چهارتا اینکه به اندکرده خوش دل اینها شد؛

 یمسئله از کرد؛ نخواهد فراموش را فلسطین یمسئله اسالمی امّت. ندارند تاثیری که آنچنانی دولتهای تا سه تا دو این. را

 دولت زمان در یمن به تجاوز. است جور همین هم یمن یقضیّه در .بدانند را این هاآمریکایی کرد؛ نخواهد نظر صرف فلسطین

 اوباما دموکرات دولت زمان را یمن جنگ هاسعودی را؛ یمن جنگ نکرد شروع که ترامپ یعنی شد؛ آغاز ترامپ از قبل دموکرات

 گذاشت؛ اختیارشان در نظامی فراوان امکانات کرد؛ کمکشان و داد اجازه آنها به آمریکا بود؛ آمریکا سبز چراغ با و کردند شروع

 تسلیم را آنها ماه یک روز، پانزده ظرف در مثالً که بریزند بمب یمن دفاعبی سالحِبی مردم سر قدر آن اینکه برای چه؟ برای



 شروع یمن به یحمله و یمن جنگ که بود( ۱۱)روزها همین مثل نتوانستند؛ و گذشته سال شش االن کردند؛ اشتباه خب کنند؛

 آن شما: هاآمریکایی از میکنم سؤال من. کنند تسلیم را یمن مردم اندنتوانسته اینها و است گذشته روز آن از سال شش شد؛

 بود؟ خواهد چه آنها گرفتاری عاقبت میدانستید بشوند، یمن جنگ وارد که دادید[ نشان] سبز چراغ هاسعودی به که روزی

 سعودی، برای مشکل االن برگردد؛ میتواند نه بماند، میتواند نه االن که میکنید، گرفتار دارید باتالقی چه در را سعودی میدانستید

 هاآمریکایی شما. دارد ضرر برایش طرفش دو هر بدهد؛ ادامه میتواند نه کند، قطع را جنگ میتواند نه که است دوجانبه مشکل

 یدرباره که متّحدینتان حال به وای کردید، حال عین در و میدانستید اگر اندازید؟می بالیی چه در را سعودی دارید میدانستید

 را هایشانبرنامه و میکنند اطمینان شماها به که متّحدینتان حال به وای هم باز پس نمیدانستید، اگر! میکنید عمل جور این آنها

 ملّتها شناسید،نمی را منطقه این که بدانید بنابراین. هستید ناآشنا منطقه اوضاع با که میکنند طرّاحی و میکنند اجرا شما توافق با

 از را آنها و کند هدایت شانگمراهی از را عالم گمراهان یهمه متعال خدای که امیدواریم.میکنید اشتباه دارید و شناسیدنمی را

 از برخوردارتر و قدرتمندتر و عزیزتر روزبهروز را ایران ملّت متعال خداوند اهللشاءان امیدواریم و برگرداند؛ اشتباهاتشان

 عصرولیّ  مقدّس قلب کند؛ اصالح اهللشاءان را معنایشان و مادّه کند؛ سعادتمند و خوشبخت را آنها و بدهد قرار زندگی امکانات

 باشد؛ حقیر این حال شامل و ما مردم یهمه حال شامل اهللشاءان بزرگوار آن دعای و باشد راضی ایران مردم از اهللشاءان

 .باشند راضی ماها از شهیدان یطیّبه ارواح و باشد راضی ما از بزرگوار امام مطهّر روح

 برکاته و اهللرحمة و علیکم والساّلم                                                                                           

 .است ۱۲۹۹ کودتای لهمعّظمٌ منظور(۱

  (۳۰/۱۲/۱۳۹۹) نو سال حلول مناسبت به بیانات ؛«هازداییمانع ها،پشتیبانی تولید؛(»۲

 (۱/۱/۱۳۹۹) نو سال حلول مناسبت به بیانات ؛«تولید جهش(»۳

 میالدی ۱۹۴۵ سال در آمریکا توسّط ناکازاکی و هیروشیما اتمی بمباران به اشاره (۴

 ۵۳ ینامه البالغه،نهج (۵

 شرقی آذربایجان مردم از جمعی دیدار در بیانات جمله، از (۶

 سفالی یآفتابه(۷

 (۱۱/۴/۱۳۹۳) هادانشگاه اساتید از جمعی دیدار در بیانات جمله، از( ۸

 (آمریکا یمتّحده ایاالت سابق جمهوررئیس) ترامپ دونالد(۹

 هوادارانش یهحمل به منجر وی، سخنان و( آمریکا سابق جمهوررئیس) ترامپ دونالد توّسط آمریکا جمهوری ریاست انتخابات ینتیجه پذیرش عدم(۱۰

 و العادهفوق وضعیّت آمریکا مختلف ایالتهای در روز چندین که شد باعث وضعّیت این. شد آنها و پلیس نیروهای میان درگیری و کنگره ساختمان به

 .شود اعالم نظامی حکومت

 ۱۳۹۴ فروردین ششم( ۱۱



؛۱۴۰۰های مهم بیانات رهبر انقالب در پیام نوروزی مروری بر کلیدواژه - فرصتِ شکوفایی جهش تولید  

  

 

 
 

 



 ۱۴۰۰نوروزی  های مهم بیانات رهبر انقالب در پیاممروری بر کلیدواژه کلیدواژه ردیف

۱ 
درخشش 

ملت ایران در 
 آزمون کرونا

ی درمانی کشور... در کنار ملّت ایران در آزمون کرونا، خوش درخشید؛ اوج این افتخار ملّی متعلّق است به مجموعه
ی توان سازندگی و اینها، کسانی که داوطلبانه وارد این میدان شدند... در کنار اینها نیروهای مسلّح که انصافاً از همه

انگیزی را به وجود آورد. های جالب و شگفتمردمی هم، صحنه ابتکار خود استفاده کردند... و مشارکتهای
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ 

۲ 

غلبه بر تحریم 
و فشار 

حداکثری 
 دشمن

]دولت آمریکا[ میگوید با تعارف و مانند اینها نمیشود جمهوری اسالمی را به زانو درآورد، بایستی فشار حّداکثری وارد 
شاءهللا این فشار حّداکثری او به روسیاهی حّداکثری ایستیم و انما مقاومت میکنیم، ما می ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ بیاوریم.

 ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ آمریکا منتهی خواهد شد.

 جهش تولید ۳
ی بیشتر ما گفتیم جهش تولید؛ چرا میگوییم جهش تولید؟ به خاطر اینکه ما از لحاظ تولید عقبیم. ما نیاز به توسعه

 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ تولید و تقویت بیشتر تولید و پیشرفت بیشتر تولید داریم.

۴ 
حل مشکل 
معیشت 

 مردم

کشور از لحاظ معیشت عمومی دچار مشکل است؛ یعنی واقعاً معیشت خانوارها دچار مشکل جّدی است و مردم 
 ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ها و مانند اینها هست، اینها بایست عالج بشود. مشکل دارند؛ گرانی

۵ 
رفع موانع 

 تولید
بعضی از موانع در اختیار ما نیست، مثالً تحریم خارجی است. لکن تولید یک موانعی دارد؛ این موانع را برطرف کنید. 

 ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ بسیاری از موانع در درون کشور است و اینها بِجِد موجب جلوگیری از جهش تولید است.

۶ 

واردات 
کاالهای 

دارای مشابه 
 داخلی

واردات مخالف نیستیم، مراد آن وارداتی است که ]مشابهش[ یا در کشور تولید میشود یا در کشور امکان تولیدش  ما با
هست؛ میتوانیم با جلوگیری از واردات، به نیروی فّعال و مبتکِر داخل کشور کمک کنیم که او شروع کند این کار را انجام 

 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ بدهد.

 قاچاق کاال ۷
طور قاطع بگیرند. بنده یک وقتی گفتم فقط سِر مرز دنبال قاچاق نروید... قاچاق را از لب مرز و از جلوی قاچاق را به

 ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ پیش از مرز تا داخل مغازه دنبال کنید.

۸ 
حمایت از 

 تولید

جانبه است؛ هم مردم باید حمایت کنند، هم دولت باید حمایت کند... مشکل بیمه، کمبود حمایت از کاالی ایرانی همه
وزارت اقتصاد و جاهای مختلف؛ این مشکالت باید برطرف ی بانک، امکانات، نقدینگی، موانع مالیاتی، مشکل از ناحیه

 ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ بشود.

 تقویت تولید ۹
ستون فقرات اقتصاد مقاومتی، عبارت است از تقویت تولید داخلی؛ اگر این کار تحّقق پیدا کرد، مسائل کار بتدریج حل 

میشود، اشتغال عمومی میشود، بیکاری که یک معضلی است در جامعه بتدریج کم میشود و از بین 
 ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ میرود.

۱۰ 
بهبود فضای 
 کسب و کار

های مقررات، تسهیالت گوناگون، پیچ و خمی ی دولت است. همین مسئلهبهبود فضای کسب و کار، بیشتر وظیفه
اداری فراوان، اینها همه، چیزهائی است که اگر چنانچه اصالح بشود، بهبود فضای کسب و کار که یکی از مسائل 

 ۱۳۸۹/۰۶/۱۶ ی اقتصادی ماست، حاصل خواهد شد.عمده

۱۱ 
تشویق 

 گذاریسرمایه
های مختلفی دارد: مشکالت مالیّاتی، مجوّزها و گذاری. تشویق هم راهگذار تشویق بشود به سرمایهباید سرمایه

 ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ تسهیالت بانکی برطرف بشود.

۱۲ 
ارزش پول 

 ملی
ی حفظ ارزش پول ملّی است؛ اینکه این ارز همین طور افسار پاره کند و ]یکی از مسائل فوری در اقتصاد[ مسئله

 ۱۳۹۹/۰۵/۱۰روز باال برود، چیز بسیار بدی است. قیمتش روزبه

۱۳ 
انتخابات 

۱۴۰۰ 

مردم باشد، این یقیناً به  انتخابات برای کشور یک افتخار، یک فرصت، یک امکان، یک ذخیره است که اگر شرکت ُپرشور
ی کشور کمک خواهد کرد. البتّه اگر این شرکت ُپرشور مردم همراه بشود با یک انتخاب درست که حقیقتاً یک آینده

نور ی مردم، خب این نوٌرعلیمند به کار انتخاب بشود به وسیلهانگیزه و عالقهنیروی کارآمد و باایمان و ُپر
 ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ است.

۱۴ 
نگاه بلند 

 مدت

هایی که فراروی ملت و کشور قرار دارد، نداشته باشیم، ی کشور و چالشاگر ما نگاه کالنی به مسائل کشور، به آینده
احتمال سردرگمی وجود خواهد های فعلی هم توانیم وظایف آینده را ترسیم کنیم، بلکه در فعالیتنه تنها نمی

 ۱۳۸۴/۰۲/۱۹ داشت.
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 «سمه تعالیب»

 در سال جدید انقالب خطاب به ملت ایرانمعظم سخنرانی نوروزی رهبرمروری اجمالی بر 

 

رهبر معظم انقالب اسالمی در اولین روز از سال نو در سخنرانی زنده تلویزیونی خطاب به ملت شریف ایران، با تبیین وظایف 

اساسی دستگاهها و مردم برای تحقق شعار سال و حمایت تولید و رفع موانع آن، سیاست اعالمی در قضیه برجام یعنی لغو 

ناپذیر خواندند و در ادامه، انتخابات ریاست گشت ایران به تعهدات برجامی را تخطیآزمایی آن قبل از بازها و راستیتحریم

ی دشمنان را در ابعاد داخلی و خارجی بسیار مهم برشمردند و با اشاره به نقشه و تالش گسترده ۱۴۰۰جمهوری در خرداد 

اختیارات بسیار وسیع، مهمترین و مؤثرترین برای ناامید کردن مردم از حضور در انتخابات تأکید کردند: ریاست جمهوری با 

جمهور خصوصیاتی مانند اجرایی، در انتخاب رئیس مدیریت کشور است و مردم برای ناامید کردن دشمن و نوسازی دستگاه

ای هخواهی، ضد فساد بودن، عملکرد انقالبی و جهادی، اعتقاد به توانمندیمردمی بودن، کفایت، قدرت مدیریت، ایمان، عدالت

 .داخلی، امیدواری به آینده و اعتقاد به جوانان را مورد توجه قرار دهند

 ۱۳۰۰ای کوتاه میان اوضاع ایران در سال رهبر انقالب در آغاز سخنانشان با اشاره به ورود به قرن جدید از نگاه عرفی، مقایسه

سال کودتای انگلیسی به دست رضاخان و استقرار حکمرانی وابسته و دیکتاتوری بود اما  ۱۳۰۰کردند و گفتند: سال  ۱۴۰۰و 

  .سال انتخابات است یعنی حکمرانی متکی بر استقالل و آرای مردم و مبتنی بر اتکاء و اعتماد به نفس ملی ۱۴۰۰سال 

های مهمی از تولید البته در بخش ایشان با اشاره به محقق نشدن کامل شعار سال گذشته یعنی جهش تولید افزودند:

توان به آن جهش نیز اطالق کرد که همین روند باید با قوت بیشتری ادامه هایی حاصل شد که در برخی موارد میپیشرفت

رویه، قاچاق کاال و رفع مقررات ای در بحث ضرورت رفع موانع تولید به مواردی همچون واردات بیاهلل خامنهحضرت آیت.یابد

 .اشاره کردند و افزودند: موانع تولید بسیار بیشتر است که باید در صداوسیما تبیین، و با کمک دستگاهها و مردم رفع شود زائد

ایشان، ورود مواد اولیه یا تجهیزات مورد نیاز تولید را ضروری خواندند و افزودند: افزایش قدرت خرید مردم، قطع دست 

ظام بانکی و گمرکی از دیگر اقدامات الزم برای تحقق شعار سال است که اگر این کارها ها، مبارزه با فساد و اصالح نواسطه

بافی استفاده و منفیرهبر انقالب با اشاره به سوء .شودبا جدیت دنبال شود، یقیناً امسال تحولی در اقتصاد کشور ایجاد می

ی یأس غات خارجی دشمنان گفتند: برخی آیهها با بزرگنمایی مشکالت موجود به خصوص در فضای مجازی و تبلیبرخی

های مختلف داخلی از تواند با استفاده از ظرفیتطور نیست و ایران میدهند اما اصالً اینبست نشان میخوانند و راه را بنمی

دارد. بلکه ها احتیاج به معجزه نایشان افزودند: استفاده از این ظرفیت .شکوفاترین اقتصادهای منطقه و حتی جهان باشد

 .خواهدمدیریتی قوی، دارای احساس مسئولیت، ضد فساد و دارای برنامه جامع اقتصادی می



 ۲۰۰ی هجدهم اقتصاد ایران در میان حدود ای با اشاره به اذعان کارشناسان بانک جهانی درباره رتبهاهلل خامنهحضرت آیت

ی و انسانی زیادی در ایران وجود دارد که در صورت استفاده از های سرزمینکشور افزودند: همین کارشناسان معتقدند ظرفیت

  .می رسد که بسیار مهم است ۱۲ی اقتصادی ایران به رتبه آنها، رتبه

وسعت کشور، همسایگان متعدد، قرار گرفتن در مسیر ترانزیت شرق به غرب و »های سرزمینی، رهبر انقالب در بحث ظرفیت

را از جمله واقعیاتی خواندند که « جمعیت جوان، تحصیل کرده و آماده کار»های انسانی یتو در موضوع ظرف« شمال به جنوب

تواند ایران سال اخیر می ۳۰های خدادادی زیرزمینی و زیرساخت های مهم ایجاد شده در در کنار منابع طبیعی سرشار، ثروت

ایشان رفع مشکالت موجود را نیازمند همدلی  .ته باشدگونه تحریمی بر آن اثر نداشرا به کشوری پیشرفته تبدیل کند که هیچ

خواهند مانند کمک مؤمنانه به کمک تولید بیایند، خواندند و افزودند: کسانی که سرمایه الزم را دارند و آحاد مردم که می

رای ساماندهی این مسئله های مردمی، نهادهای انقالبی و امنای مساجد فعال باید بتوانند در این زمینه فعال شوند که خیریهمی

ها نیز رهبر انقالب به تناسب موضوع مورد بحث یعنی اقتصاد کشور، به بیان نکاتی در باب تحریم .ریزی کنندمهم برنامه

ها و مانع تراشی در دستیابی آنها به دارو و مواد غذایی را جنایت حقیقی ی اقتصادی و تحریم ملتایشان محاصره .پرداختند

توانند مردند و افزودند: ملت ایران به فضل الهی، گلیم خود را از این آب بیرون کشیده است اما برخی ملتها نمیآمریکا برش

کننده برای ها افزودند: یک راه، خواهش از تحریمی با تحریمرهبر انقالب در تبیین دو راه ممکن برای مواجهه .مقابله کنند

گوید باید انجام دهید که گذارد و میهای استکباریش را روی میز مینیز خواسته کاهش یا برداشتن تحریم است که طبعاً او

ماندگی است اما راه دوم، استفاده از ظرفیتها و نیروهای داخلی برای تولید کاالهای تحریمی این همان راه ذلت و انحطاط و عقب

ای تالش اهلل خامنهحضرت آیت .دهدرده و ادامه میهاست که ملت ایران راه دوم را انتخاب کاثر کردن تحریمو کاهش و بی

برانگیز خواندند و با اشاره به مواردی از جمله تأمین وسایل ملت ایران برای تبدیل تحریم به فرصت را دارای نتایج تحسین

ن واقعیات نشان بهداشتی مقابله با کرونا در داخل، افزایش توان علمی و افزایش حیرت انگیز قدرت دفاعی کشور گفتند: ای

 .توان تحریم را به فرصت تبدیل کرددهد که میمی

رهبر انقالب در همین زمینه به مسئوالن حال و آینده کشور تأکید کردند: اقتصاد ایران را به تحریم گره نزنید و فرض را بر این 

شد که اگر تحریم برداشته یا اگر سرمایه ایشان افزودند: در این چند سال مکرر گفته  .ها باقی خواهد ماندبگذارید که تحریم

کند و بالتکلیفی اقتصاد کشور را معطل و سردرگم می« اگر، اگرها»که این گذاری خارجی شود، چنین و چنان خواهد شد، در حالی

ی رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنانشان به موضوع بسیار مهم انتخابات ریاست جمهور .ضرر بزرگی برای اقتصاد است

گفتند: انتخابات از لحاظ « المللیاهمیت باالی انتخابات از بُعد داخلی و از بُعد بین»و انتخابات شوراها پرداختند و با اشاره به 

شوند و این موضوع داخلی یک نوسازی و یک نَفَس تازه برای بخش اجرایی است زیرا افراد تازه نَفَس و پُرانگیزه وارد کار می



دهنده اقتدار ملی المللی نشانای حضور و مشارکت مردم در انتخابات را از لحاظ بیناهلل خامنهحضرت آیت .بسیار مبارک است

ساز اقتدار کشور است، خودِ مردم و هوشیاری و پُرانگیزه دانستند و افزودند: آنچه بیش از توان دفاعی و قدرت دیپلماسی زمینه

ایشان اصلِ مشارکت مردم و همچنین  .قتدار از همه مهمتر در انتخابات استو سرپا بودن آنها است و مظهر این حضور و ا

میزان حضور مردم در انتخابات را از عوامل اصلی تاثیرگذار در اقتدار ملی برشمردند و گفتند: همه، حتی کسانی که ممکن است 

ها قبول دارند که یکی از راههای مهم قوی شدن عنوان راه مقابله با دشمنیرهبری را نیز قبول نداشته باشند، ایران قوی را به

 .ایران، مشارکت در انتخابات است

رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: دستگاههای جاسوسی برخی کشورها و از همه بدتر آمریکا و رژیم صهیونیستی تالش دارند 

کنند و انتخابات، و یا شورای نگهبان را متهم می تا انتخابات را بی رونق کنند و به همین دلیل یا برگزارکنندگان را به مهندسی

ای با اشاره به اهلل خامنهحضرت آیت .اثر بودن رأی مردم در بهبود اوضاع، مردم را دلسرد کنندیا تالش دارند با القای بی

ی مدیریت فضای استفاده حداکثری از فضای مجازی برای دلسرد کردن مردم و همچنین از رونق انداختن انتخابات، از نحوه

کنند اما در کشور ما، برخی به ی کشورهای دنیا، برفضای مجازی اِعمال مدیریت میمجازی در کشور انتقاد کردند و گفتند: همه

 .وجه افتخار نداردکه این شیوه به هیچکنند درحالیرها بودن فضای مجازی افتخار می

ی مجازی که وسیله آزادی است، استفاده کنند اما این فضا را نباید در اختیار رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: مردم باید از فضا

های روانی مشارکت مردم در انتخابات را کاهش دهد ایشان خاطر نشان کردند: دشمن تالش دارد با شیوه .دشمن قرار داد

اهمیت جایگاه »اسالمی به آن اشاره کردند نکته دوم که رهبر انقالب  .که امیدواریم مردم با پاسخ رد، دشمنان را ناامید کنند

بود که گفتند: جایگاه ریاست جمهوری، مهمترین و مؤثرترین مدیریت کشور است و طرح برخی مسائل « ریاست جمهوری

ورزی اطالعی یا غرضمسئولیتی یا بیجمهور اختیاراتی ندارد یا تدارکاتچی است، خالف واقع و از روی بیهمچون اینکه رئیس

 .است

ی مراکز ترین مدیریت کشور است، افزودند: تقریباً همهپُرمسئولیت ترین وکه ریاست جمهوری پُرمشغلهایشان با تأکید بر این

هایی مثل قضایی و نظامی در قبال ریاست ها در بخشجمهور است و مدیریتمدیریتی و اکثر امکانات حکومتی در اختیار رئیس

انقالب اسالمی گفتند: همه ما باید به هنگام رأی دادن متوجه مسئولیت بزرگ و سنگینی باشیم که رهبر  .جمهوری، ناچیز است

ای خطاب به افرادی که می خواهند داوطلب انتخابات شوند، گفتند: انتظار اهلل خامنهحضرت آیت .جمهور استبر عهده رئیس

را می خواهید بر دوش بگیرید. اگر دیدید که می توانید این  داریم سنگینی کار را متوجه شوید و بدانید چه مسئولیت سنگینی

رهبرانقالب اسالمی تأکید کردند: مشکالت اصلی کشور را بدانید .گاه وارد کارزار انتخاباتی شویدمسئولیت را بعهده بگیرید، آن

ند رشد تولید ملی، رشد سرمایه گذاری، حلِ ولو اجمالی داشته باشید. اقتصاد کشور و مسائل مهم آن مانو برای آنها برنامه و راه



های اجتماعی، نحوه مواجهه با سیاست های پیچیده دنیا و مسئله تقویت پول ملی و مسئله تورم، موضوع امنیت کشور، آسیب

هور جمهای یک رئیسایشان با تأکید به آحاد مردم مبنی بر دقت در انتخاب خود، در بیان ویژگی .بسیار مهم فرهنگ را بشناسید

خواه و ضد فساد، دارای عملکرد انقالبی و جهادی، معتقد به جمهور مطلوب باید با کفایت، با ایمان، عدالتمطلوب گفتند: رئیس

ای اهلل خامنهحضرت آیت .عنوان پیشران حرکت عمومی کشور و امیدوار به آینده باشدهای داخلی، معتقد به جوانان بهتوانمندی

ی مطلوب خواهد رساند و مردم باید فردی با این خصوصیات ن فردی بر سر کار بیاید، کشور را به نقطهتأکید کردند: اگر چنی

رهبر  .را پیدا کنند که البته پیدا کردن آن شاید برای آحاد مردم آسان نباشد و باید به افراد مطلع و مورد اطمینان مراجعه کنند

حفظ وحدت و انسجام ملی اشاره کردند و افزودند: انتخابات باید نماد وحدت  انقالب اسالمی در پایان بحث انتخابات، به لزوم

های غلط چپ و راست باید کنار ایشان با تأکید بر اینکه تقسیم بندی .ملی باشد نه نماد دودستگی و تفرقه و دوقطبی گری

الف در سلیقه و بینش سیاسی و قومیت گذاشته و فقط آینده کشور و نظام اسالمی در نظر گرفته شود، خاطر نشان کردند: اخت

بخش پایانی سخنان رهبر انقالب اسالمی به موضوع  .و مذهب اشکالی ندارد اما این مسائل نباید برهم زننده وحدت ملی باشند

ای با اشاره به شکست سیاست فشار حداکثریِ آمریکا، گفتند: اهلل خامنهحضرت آیت .برجام و مسائل منطقه اختصاص داشت

احمق قبلی، فشار حداکثری را برای ضعیف کردن ایران طراحی و اجرا کرد تا ایران ضعیف را پای میز مذاکره بکشاند و  آن

های مستکبرانه خود را تحمیل کند اما هم خودش با آن فضاحت از قدرت کنار رفت و هم آمریکا را مفتضح کرد و خواسته

ایشان تأکید کردند: فشار حداکثری شکست خورده و اگر دولت  .استجمهوری اسالمی با قدرت و عزت همچنان ایستاده 

 .شودتر میجدید آمریکا بخواهد همان سیاست را ادامه دهد، آنها نیز با شکست مواجه خواهند شد و ایران روز به روز قوی

پذیر و مورد اتفاق همه خواندند نارهبر انقالب اسالمی سیاست اعالمی ایران درباره برجام و تعامل با طرفهای برجامی را تخطی

ها، آزمایی خواهد کرد و در صورت لغو واقعی تحریمها را لغو کند، بعد ایران راستیی تحریمو تأکید کردند: آمریکا باید همه

 ها معتبر نیستای افزودند: قول آمریکاییاهلل خامنهحضرت آیت .بدون هیچ مشکلی به تعهدات برجامی خود بازخواهیم گشت

 .آزمایی کندها را بردارند و جمهوری اسالمی آن را راستیها را روی کاغذ بردارند بلکه باید در عمل تحریمکه بخواهند تحریم

ایشان با اشاره به اظهارات برخی مسئوالن آمریکایی مبنی بر لزوم تغییر برجام به علت تغییر شرایط گفتند: بله، شرایط نسبت 

 .تغییر کرده اما این تغییر به نفع ایران بوده نه آمریکا ۹۴به سال 

تر شده زیرا تر و خود اتکاءتر از آن روز توصیف کردند و افزودند: در مقابل، آمریکا ضعیفایشان، ایرانِ امروز را بسیار قوی

ادی نیز آن را فرا گرفته است. دولتی بر سر کار آمد که با حرف و کار و کنار کشیدنش، آمریکا را مفتضح کرد و مشکالت اقتص

رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: بنابراین در  .جمهور آمریکا معلوم نیست چه خواهد شدالبته امروز هم سرنوشت رئیس

ای خاطر نشان کردند: البته ما با ابتکار جوانان و اهلل خامنهصورت تغییر، برجام باید به نفع ایران تغییر کند. حضرت آیت



ایشان با تأکید بر عجله نداشتن ایران  .اثر کرده ایم و این راه را با قوت ادامه خواهیم دادها را بیبنیان، تحریمهای دانششرکت

سوزی کرد. این حرف درست است اما عجله هم گویند نباید فرصتحل ارائه شده برای برجام، گفتند: برخی میدر خصوص راه

ی برجام سوزی است، گفتند: بعنوان نمونه، در قضیهینکه در مواردی ضرر عجله بیشتر از فرصتایشان با اشاره به ا .نباید کرد

رهبر  .های مقابل، تعهداتِ روی کاغذِ خود را انجام ندادندی تعهدات خود را انجام دادیم، طرفعجله شد و در حالی که ما همه

شود و اگر آنها سیاست اعالمی ما را قبول کردند، کار درست می انقالب اسالمی تأکید کردند: صبر و حوصله ایران زیاد است و

ای اظهارات برخی سیاسیون را مبنی بر اهلل خامنهحضرت آیت .اگر هم قبول نکردند شرایط به همین شکل ادامه خواهد یافت

ها قابل قبول ریکاییاینکه در پیشقدم شدن برای عمل به تعهدات فرقی وجود ندارد، این موضوع را به علت سابقه بد آم

نیست بلکه ما به تعهد آنها اطمینانی نداریم زیرا در زمان اوباما به آنها اعتماد و به « اول من، اول تو»ندانستند و گفتند: بحث 

گفتند، به تعهدات خود عمل نکردند ها سخن میکه روی کاغذ از برداشته شدن تحریمتعهدات خود عمل کردیم اما آنها در حالی

ایشان سیاست آمریکا در برخورد  .ترساندندگذاری میشان هر شرکتی را که قصد کار کردن با ایران داشت، از سرمایهعواملو 

با ایران و قضایای منطقه از جمله حمایت از رژیم صهیونیستی، حضور غاصبانه در سوریه، همراهی با دولت سعودی در حمله 

شتباه خواندند و گفتند: امت اسالمی هرگز قضیه فلسطین را فراموش نخواهد کرد و به مردم مظلوم یمن و قضیه فلسطین را ا

رهبر انقالب اسالمی با اشاره  .ارزش و اشتباه استسازی روابط رژیم اشغالگر با چند دولت حقیر، کامالً بیدل بستن به عادی

مایت تجهیزاتی از بمباران مردم افزودند: آنها با به چراغ سبز دولت دموکرات اوباما به دولت سعودی برای آغاز جنگ یمن و ح

دانستید ها وجود دارد که آیا از روز اول میگذشت شش سال نتوانستند مردم یمن را تسلیم کنند و امروز این سؤال از آمریکایی

ایشان  مه دادن آن؟کنید که امروز، هم خارج شدن از جنگ برایش ضرر دارد هم ادادولت سعودی را در چه باتالقی گرفتار می

ها ای از نتایج اعتماد به آمریکا از طرف متحدان آن دانستند و گفتند: آمریکاییقضیه یمن و درماندگی دولت سعودی را نمونه

 .کنندشناسند و دائماً اشتباه میاین منطقه و ملتها را نمی

 

 


