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رهبرانقالب درسخنرانینوروزیبابرشمردنمعیارهایانتخابرئیسجمهورآینده،سیاستقطعی درباره
برجام،مدیریتفضایمجازیو...مسیرحرکت کشورراترسیمکردند

گروهسیاسی-رهبرانقالبدراولینروزازسالنو
درسخنرانیزندهتلویزیونیخطاببهملتشریف
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
تحریمها و راستیآزمایی آن قبل از بازگشت ایران
به تعهدات برجامی را تخطیناپذیر خواندند و در
ادامه،انتخاباتریاستجمهوریدرخرداد۱۴۰۰
را در ابعاد داخلی و خارجی بسیار مهم برشمردند
و با اشاره به نقشه و تالش گسترد ه دشمنان برای
ناامید کردن مردم از حضور در انتخابات تأکید
کردند:ریاستجمهوریبااختیاراتبسیاروسیع،
مهمترین و مؤثرترین مدیریت کشور است و مردم
بــرای ناامید کــردن دشمن و نوسازی دستگاه
اجرایی ،در انتخاب رئیسجمهور خصوصیاتی
مانند مردمی بــودن ،کفایت ،قــدرت مدیریت،
ایمان ،عدالتخواهی ،ضد فساد بودن ،عملکرد
انقالبیوجهادی،اعتقادبهتوانمندیهایداخلی،
امیدواری به آینده و اعتقاد به جوانان را مورد توجه
قراردهند.
▪۱۴۰۰؛سالانتخاباتاست

رهبر انقالب در آغاز سخنانشان با اشاره به ورود
به قرن جدید از نگاه عرفی ،مقایسهای کوتاه میان
اوضــاع ایــران در سال  ۱۳۰۰و  ۱۴۰۰کردند
و گفتند :سال  ۱۳۰۰سال کودتای انگلیسی
به دست رضاخان و استقرار حکمرانی وابسته و
دیکتاتوری بود اما سال  ۱۴۰۰سال انتخابات
است یعنی حکمرانی متکی بر استقالل و آرای
مردمومبتنیبراتکاءواعتمادبهنفسملی.ایشان
با اشاره به محقق نشدن کامل شعار سال گذشته
یعنی جهش تولید افزودند :البته در بخشهای
مهمی از تولید پیشرفتهایی حاصل شد که در
برخیمواردمیتوانبهآنجهشنیزاطالقکردکه
همینروندبایدباقوتبیشتریادامهیابد.حضرت
آیتا...خامنهایدربحثضرورترفعموانعتولید
به مواردی همچون واردات بیرویه ،قاچاق کاال
و رفع مقررات زائد اشاره کردند و افزودند :موانع
تولید بسیار بیشتر است که باید در صداوسیما
تبیین ،و با کمک دستگاهها و مــردم رفع شود.
ایشان ،ورود مواد اولیه یا تجهیزات مورد نیاز تولید
را ضــروری خواندند و افــزودنــد :افزایش قدرت
خریدمردم،قطعدستواسطهها،مبارزهبافسادو
اصالح نظام بانکی و گمرکی از دیگر اقدامات الزم
برای تحقق شعار سال است که اگر این کارها با
جدیتدنبالشود،یقین ًاامسالتحولیدراقتصاد
کشور ایجاد میشود.رهبر انقالب با اشــاره به
سوءاستفاده و منفیبافی برخیها با بزرگنمایی
مشکالت موجود به خصوص در فضای مجازی و
تبلیغات خارجی دشمنان گفتند :برخی آی ه یأس
میخوانند و راه را بنبست نشان میدهند اما
اص ً
ال اینطور نیست و ایران میتواند با استفاده
از ظرفیتهای مختلف داخلی از شکوفاترین

اقتصادهای منطقه و حتی جهان باشد.ایشان
افــزودنــد :استفاده از این ظرفیتها احتیاج به
معجزه ندارد .بلکه مدیریتی قوی ،دارای احساس
مسئولیت ،ضــد فساد و دارای برنامه جامع
اقتصادیمیخواهد.
▪رفعمشکالتنیازمندهمدلیاست

حضرت آیـــتا ...خامنهای بــا اش ــاره بــه اذعــان
کارشناسان بانک جهانی دربــاره رتبه هجدهم
اقتصاد ایران در میان حدود ۲۰۰کشور افزودند:
همین کــارشــنــاســان معتقدند ظرفیتهای
سرزمینی و انسانی زیادی در ایران وجود دارد که
درصورتاستفادهازآنها،رتبه اقتصادیایرانبه
رتبه ۱۲میرسدکهبسیارمهماست.رهبرانقالب
در بحث ظرفیتهای سرزمینی« ،وسعت کشور،
همسایگان متعدد ،قرار گرفتن در مسیر ترانزیت
شــرق به غــرب و شمال به جنوب» و در موضوع
ظرفیتهای انسانی «جمعیت جــوان ،تحصیل
کرده و آماده کار» را از جمله واقعیاتی خواندند که
درکنارمنابعطبیعیسرشار،ثروتهایخدادادی
زیرزمینیوزیرساختهایمهمایجادشدهدر۳۰
سال اخیر میتواند ایران را به کشوری پیشرفته
تبدیل کند که هیچگونه تحریمی بر آن اثر نداشته
باشد.ایشان رفــع مشکالت موجود را نیازمند
همدلی خواندند و افزودند :کسانی که سرمایه
الزم را دارنــد و آحاد مردم که میخواهند مانند
کمک مؤمنانه به کمک تولید بیایند ،میتوانند
در این زمینه فعال شوند که خیریههای مردمی،
نهادهای انقالبی و امنای مساجد فعال باید برای
ساماندهیاینمسئلهمهمبرنامهریزیکنند.
▪ 2راهممکنبرایمواجه ه باتحریمها

رهبر انقالب به تناسب موضوع مورد بحث یعنی
اقتصاد کشور ،به بیان نکاتی در باب تحریمها نیز
پرداختند.ایشان محاصره اقتصادی و تحریم
ملتها و مانع تراشی در دستیابی آنها به دارو و
مواد غذایی را جنایت حقیقی آمریکا برشمردند
و افزودند :ملت ایران به فضل الهی ،گلیم خود را
از این آب بیرون کشیده است اما برخی ملتها
نمیتوانند مقابله کنند.رهبر انقالب در تبیین دو
راهممکنبرایمواجه هباتحریمهاافزودند:یکراه،
خواهش از تحریمکننده برای کاهش یا برداشتن
تحریماستکهطبع ًااونیزخواستههایاستکباریش
رارویمیزمیگذاردومیگویدبایدانجامدهیدکه
این همان راه ذلت و انحطاط و عقبماندگی است
اماراهدوم،استفادهازظرفیتهاونیروهایداخلی
بــرای تولید کاالهای تحریمی و کاهش و بیاثر
کردنتحریمهاستکهملتایرانراهدومراانتخاب
کردهوادامهمیدهد.
▪«اگر،اگرها»اقتصادکشورراسردرگممیکند

حضرت آیــــتا ...خامنهای تــاش ملت ایــران
بــرای تبدیل تحریم بــه فرصت را دارای نتایج

تحسینبرانگیز خواندند و با اشاره به مواردی از
جمله تأمین وسایل بهداشتی مقابله با کرونا در
داخل ،افزایش توان علمی و افزایش حیرت انگیز
قدرت دفاعی کشور گفتند :این واقعیات نشان
میدهدکهمیتوانتحریمرابهفرصتتبدیلکرد.
رهبر انقالب در همین زمینه به مسئوالن حال و
آیندهکشورتأکیدکردند:اقتصادایرانرابهتحریم
گره نزنید و فرض را بر این بگذارید که تحریمها
باقیخواهدماند.ایشانافزودند:دراینچندسال
مکررگفتهشدکهاگرتحریمبرداشتهیااگرسرمایه
گذاریخارجیشود،چنینوچنانخواهدشد،در
حالیکه این «اگر ،اگرها» اقتصاد کشور را معطل
و سردرگم میکند و بالتکلیفی ضرر بزرگی برای
اقتصاداست.
▪ از راههـــای قــوی شــدن ایـــران ،مشارکت در
انتخاباتاست

رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنانشان به
موضوع بسیار مهم انتخابات ریاست جمهوری و
انتخابات شوراها پرداختند و با اشاره به «اهمیت
باالی انتخابات از ُبعد داخلی و از ُبعد بینالمللی»
گفتند :انتخابات از لحاظ داخلی یک نوسازی و
یک نَفَ س تازه برای بخش اجرایی است زیرا افراد
تازهنَفَ سو ُپرانگیزهواردکارمیشوندواینموضوع
بسیار مبارک است.حضرت آیــتا ...خامنهای
حضور و مشارکت مردم در انتخابات را از لحاظ
بینالمللی نشاندهنده اقتدار ملی دانستند
و افــزودنــد :آنچــه بیش از تــوان دفاعی و قدرت
دیپلماسی زمینهساز اقتدار کشور اســت ،خود
مردموهوشیاریو ُپرانگیزهوسرپابودنآنهاست
ومظهراینحضورواقتدارازهمهمهمتردرانتخابات
ـل مشارکت مــردم و همچنین
است.ایشان اصـ ِ
میزان حضور مردم در انتخابات را از عوامل اصلی
تاثیرگذاردراقتدارملیبرشمردندوگفتند:همه،
حتی کسانی که ممکن است رهبری را نیز قبول
نداشته باشند ،ایران قوی را بهعنوان راه مقابله با
دشمنیهاقبولدارندکهیکیازراههایمهمقوی
شدنایران،مشارکتدرانتخاباتاست.
▪رهابودنفضایمجازیافتخارندارد

رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :دستگاههای
جاسوسی برخی کشورها و از همه بدتر آمریکا
و رژیم صهیونیستی تالش دارنــد تا انتخابات را
بی رونق کنند و به همین دلیل یا برگزارکنندگان
را به مهندسی انتخابات ،و یا شــورای نگهبان را
متهممیکنندویاتالشدارندباالقایبیاثربودن
رأی مردم در بهبود اوضاع ،مردم را دلسرد کنند.
حضرت آیــتا ...خامنهای با اشــاره به استفاده
حداکثری از فضای مجازی برای دلسرد کردن
مردم و همچنین از رونق انداختن انتخابات ،از
نحوه مدیریت فضای مجازی در کشور انتقاد
کردند و گفتند :همه کشورهای دنیا ،برفضای
مجازی اِعمال مدیریت میکنند اما در کشور ما،

برخی به رها بودن فضای مجازی افتخار میکنند
درحالیکه این شیوه به هیچوجه افتخار ندارد.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :مردم باید از
فضایمجازیکهوسیلهآزادیاست،استفادهکنند
امااینفضارانبایددراختیاردشمنقرارداد.ایشان
خاطرنشانکردند:دشمنتالشداردباشیوههای
روانیمشارکتمردمدرانتخاباتراکاهشدهدکه
امیدواریممردمباپاسخرد،دشمنانراناامیدکنند.
▪ ریاست جمهوری ُپرمسئولیتترین مدیریت
کشوراست

نکته دوم که رهبر انقالب اسالمی به آن اشاره
کردند «اهمیت جایگاه ریاست جمهوری» بود
که گفتند :جایگاه ریاست جمهوری ،مهمترین
و مؤثرترین مدیریت کشور اســت و طــرح برخی
مسائل همچون اینکه رئیسجمهور اختیاراتی
ندارد یا تدارکاتچی است ،خالف واقع و از روی
بیمسئولیتی یــا بـیاطــاعــی یــا غـــرضورزی
است.ایشان با تأکید بر اینکه ریاست جمهوری
ُپرمشغلهترین و ُپرمسئولیتترین مدیریت کشور
است ،افزودند :تقریب ًا هم ه مراکز مدیریتی و اکثر
امکانات حکومتی در اختیار رئیسجمهور است و
مدیریتهادربخشهاییمثلقضاییونظامیدر
قبال ریاست جمهوری ،ناچیز است.رهبر انقالب
اسالمی گفتند :همه ما باید به هنگام رأی دادن
متوجه مسئولیت بزرگ و سنگینی باشیم که بر
عهدهرئیسجمهوراست.
▪ اگرسنگینی مسئولیت ریاست جمهوری را
نمیشناسید،واردنشوید

حضرت آی ـتا ...خامنهای خطاب به افــرادی که
می خواهند داوطلب انتخابات شوند ،گفتند:
انتظار داریم سنگینی کار را متوجه شوید و بدانید
چه مسئولیت سنگینی را می خواهید بر دوش
بگیرید.اگردیدیدکهمیتوانیداینمسئولیترابه
عهده بگیرید ،آنگاه وارد کارزار انتخاباتی شوید.
رهبرانقالب اسالمی تأکید کردند :مشکالت
حل
اصلی کشور را بدانید و برای آنها برنامه و راه ِ
ولو اجمالی داشته باشید .اقتصاد کشور و مسائل
مهمآنمانندرشدتولیدملی،رشدسرمایهگذاری،
تقویت پول ملی و مسئله تــورم ،موضوع امنیت
کشور ،آسیبهای اجتماعی ،نحوه مواجهه با
سیاست های پیچیده دنیا و مسئله بسیار مهم
فرهنگرابشناسید.
▪ ۸خصوصیت رئیس جمهور مطلوب

ایشانباتأکیدبهآحادمردممبنیبردقتدرانتخاب
خود،دربیانویژگیهاییکرئیسجمهورمطلوب
گفتند :رئیسجمهور مطلوب باید با کفایت ،با
ایمان ،عدالتخواه و ضد فساد ،دارای عملکرد
انقالبیوجهادی،معتقدبهتوانمندیهایداخلی،
معتقد به جوانان بهعنوان پیشران حرکت عمومی
کشور و امیدوار به آینده باشد.حضرت آی ـتا...
خامنهای تأکید کردند :اگر چنین فردی بر سر کار
بیاید،کشوررابهنقط همطلوبخواهدرساندومردم
باید فردی با این خصوصیات را پیدا کنند که البته
پیدا کردن آن شاید برای آحاد مردم آسان نباشد و

باید به افراد مطلع و مورد اطمینان مراجعه کنند.
رهبر انقالب اسالمی در پایان بحث انتخابات ،به
لزوم حفظ وحدت و انسجام ملی اشاره کردند و
افزودند :انتخابات باید نماد وحدت ملی باشد نه
نماد دودستگی و تفرقه و دوقطبی گری.ایشان با
تأکیدبراینکهتقسیمبندیهایغلطچپوراست
بایدکنارگذاشتهوفقطآیندهکشورونظاماسالمی
درنظرگرفتهشود،خاطرنشانکردند:اختالفدر
سلیقه و بینش سیاسی و قومیت و مذهب اشکالی
ندارد اما این مسائل نباید برهم زننده وحدت ملی
باشند.
▪لغو تمام تحریم ها و راستی آزمایی ،سیاست
قطعیدربارهبرجاماست

بخش پایانی سخنان رهبر انقالب اسالمی به
موضوع برجام و مسائل منطقه اختصاص داشت.
حضرت آیـــتا ...خامنهای با اشــاره به شکست
حداکثریآمریکا،گفتند:آناحمق
سیاستفشار
ِ
قبلی ،فشار حداکثری را برای ضعیف کردن ایران
طراحیواجراکردتاایرانضعیفراپایمیزمذاکره
بکشاند و خواستههای مستکبرانه خود را تحمیل
کنداماهمخودشباآنفضاحتازقدرتکناررفت
و هم آمریکا را مفتضح کرد و جمهوری اسالمی با
قدرتوعزتهمچنانایستادهاست.ایشانتأکید
کردند:فشارحداکثریشکستخوردهواگردولت
جدیدآمریکابخواهدهمانسیاستراادامهدهد،
آنهانیزباشکستمواجهخواهندشدوایرانروزبه
روزقویترمیشود.رهبرانقالباسالمیسیاست
اعالمی ایران درباره برجام و تعامل با طرفهای
برجامیراتخطیناپذیرومورداتفاقهمهخواندند
وتأکیدکردند:آمریکابایدهم ه تحریمهارالغوکند،
بعد ایران راستیآزمایی خواهد کرد و در صورت
لغوواقعیتحریمها،بدونهیچمشکلیبهتعهدات
برجامی خود بازخواهیم گشت.حضرت آیتا...
خامنهای افزودند :قول آمریکاییها معتبر نیست
کهبخواهندتحریمهارارویکاغذبردارندبلکهباید
درعملتحریمهارابردارندوجمهوریاسالمیآن
را راستیآزمایی کند.ایشان با اشاره به اظهارات
برخیمسئوالنآمریکاییمبنیبرلزومتغییربرجام
به علت تغییر شرایط گفتند :بله ،شرایط نسبت به
سال ۹۴تغییرکردهامااینتغییربهنفعایرانبوده
نهآمریکا.
▪نبایدفرصتسوزیکرداماعجلههمنبایدکرد

ایران امروز را بسیار قویتر و خود اتکاءتر از
ایشانِ ،
آن روز توصیف کردند و افزودند :در مقابل ،آمریکا
ضعیفترشدهزیرادولتیبرسرکارآمدکهباحرف
و کار و کنار کشیدنش ،آمریکا را مفتضح کرد و
مشکالتاقتصادینیزآنرافراگرفتهاست.البته
امــروز هم سرنوشت رئیسجمهور آمریکا معلوم
نیستچهخواهدشد.رهبرانقالباسالمیتأکید

کردند:بنابرایندرصورتتغییر،برجامبایدبهنفع
ایران تغییر کند .حضرت آیتا ...خامنهای خاطر
نشانکردند:البتهماباابتکارجوانانوشرکتهای
دانشبنیان ،تحریمها را بیاثر کرده ایم و این راه را
با قوت ادامه خواهیم داد.ایشان با تأکید بر عجله
نداشتن ایران در خصوص راهحل ارائه شده برای
برجام،گفتند:برخیمیگویندنبایدفرصتسوزی
کرد.اینحرفدرستاستاماعجلههمنبایدکرد.
ایشانبااشارهبهاینکهدرمواردیضررعجلهبیشتر
از فرصتسوزی است ،گفتند :به عنوان نمونه ،در
قضی هبرجامعجلهشدودرحالیکهماهم هتعهدات
ِ
تعهداتروی
خودراانجامدادیم،طرفهایمقابل،
کاغذخودراانجامندادند.
▪بهتعهدآمریکاییهااطمینانینداریم

رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :صبر و حوصله
ایران زیاد است و اگر آنها سیاست اعالمی ما را
قبول کردند ،کار درست میشود و اگر هم قبول
نکردند شرایط به همین شکل ادامــه خواهد
یافت.حضرت آیتا...خامنهای اظهارات برخی
سیاسیون را مبنی بر اینکه در پیشقدم شدن
بــرای عمل به تعهدات فرقی وجــود نــدارد ،این
موضوع را به علت سابقه بد آمریکاییها قابل قبول
ندانستند و گفتند :بحث «اول من ،اول تو» نیست
بلکه ما به تعهد آ نها اطمینانی نداریم زیرا در
زمان اوباما به آنها اعتماد و به تعهدات خود عمل
کردیم اما آنها در حالیکه روی کاغذ از برداشته
شــدن تحریمها سخن میگفتند ،به تعهدات
خود عمل نکردند و عواملشان هر شرکتی را که
قصد کار کردن با ایران داشت ،از سرمایهگذاری
میترساندند.ایشان سیاست آمریکا در برخورد
با ایران و قضایای منطقه از جمله حمایت از رژیم
صهیونیستی ،حضور غاصبانه در سوریه ،همراهی
با دولت سعودی در حمله به مردم مظلوم یمن
و قضیه فلسطین را اشتباه خواندند و گفتند:
امت اسالمی هرگز قضیه فلسطین را فراموش
نخواهد کرد و دل بستن به عاد یسازی روابط
رژیم اشغالگر با چند دولت حقیر ،کام ً
ال بیارزش
و اشتباه است.رهبر انقالب اسالمی با اشاره
به چــراغ سبز دولــت دمــوکــرات اوباما به دولت
سعودی برای آغاز جنگ یمن و حمایت تجهیزاتی
از بمباران مردم افزودند :آنها با گذشت شش
سال نتوانستند مردم یمن را تسلیم کنند و امروز
این سؤال از آمریکاییها وجود دارد که آیا از روز
اول میدانستید دولت سعودی را در چه باتالقی
گرفتار میکنید که امــروز ،هم خــارج شــدن از
جنگ برایش ضرر دارد هم ادامه دادن آن؟ایشان
قضیه یمن و درماندگی دولت سعودی را نمونهای
از نتایج اعتماد به آمریکا از طرف متحدان آن
دانستند و گفتند :آمریکاییها ایــن منطقه و
ملتها را نمیشناسند و دائم ًا اشتباه میکنند.
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