6
ادامه از صفحه۲
حضرت آیـتا ...خامنهای با اشاره به تالش های
جدیعلمیدرکشوربرایشناختویروسکروناو
راههایمقابلهودرمانآنافزودند:اینگونهتالش
هادرهمهابعادبایدگسترشیابد.
رهبرانقالبدربخشدومسخنانشان،تحریمهای
آمریکاراجنایتیبزرگعلیهملتایرانبرشمردندو
افزودند:دشمنخبیثازاینتحریمهاکههمهملت
رانشانهگرفتهاهدافمختلفیدارد.ایشان«خسته
کردن و به ستوه آوردن ملت» را هدف کوتاهمدت
تحریمها برشمردند و گفتند :دشمن می خواهد
مردمراآشفتهکندتادرخیابانهادرمقابلحکومت
بایستند به همین علت مدام از تابستان داغ سخن
گفته و می گوید اما اکنون خودشان به تابستان
داغ مبتال شده اند« .ایجاد محدودیت و جلوگیری
از پیشرفت کشور به خصوص در بعد علمی» هدف
میان مدت آمریکاییهاست که رهبر انقالب با
تبیین آن گفتند :دشمن در درازمدت هم دنبال به
ورشکستگی کشاندن و فروپاشی اقتصادی ایران
است چرا که در آن صورت ،ادامه حیات برای یک
کشور ،امکان پذیر نخواهد بود .حضرت آیتا...
خامنهای «قطع رابطه جمهوری اسالمی با مراکز
و جریان های مقاومت در منطقه» را هدف جنبی
آمریکاییهاازتحریمایراندانستندودرجمعبندی
این بخش از سخنان شان گفتند :به فضل الهی و با
هوشیاری ملت ،دشمن در تحقق همه این اهداف
ناکام مانده و به قول ما ایرانیها شتر در خواب بیند
پنبه دانه! رهبر انقالب افزودند :البته کشور دچار
مشکالتیاستکهبخشیازآنبهتحریمها،بخشی
بهضعفهاومدیریتهاوبخشیهمبهکرونابازمی
گردد اما همان گونه که شماری از اندیشمندان
و فعاالن غربی هم به صراحت اعتراف می کنند
دشمن با همه شدت عمل خود نتوانسته به اهداف
خوددرجنایتتحریمدستیابد.
▪فعالیت جریان تحریف به مــوازات جریان
تحریم

رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر این که به موازات
جریانتحریم،یکجریان«تحریفحقایق»وواژگون
نشان دادن واقعیات هم وجود دارد ،گفتند :هدف
ایــن جریان ،ضربه زدن به روحیه مــردم و دادن
آدرس غلط دربــاره عــاج تحریم اســت .حضرت
آیتا...خامنهایبااشارهبهسخنانمداوممقامهای
آمریکاییوتبلیغاتگستردهرسانههایوابستهبهآن
هابرایواژگوننشاندادنواقعیاتایرانافزودند:
هدف دشمن ،گرفتن نشاط و امید از ملت به ویژه
جوانان است تا این گونه القا کنند که کشور به بن
بست رسیده و امکان حل مشکالت وجود ندارد.
ایشانتحریفواقعیاتراخطثابتتبلیغاتیرسانه
های غربی در طول  41سال گذشته خواندند و
خاطرنشانکردند:دراینخطتبلیغاتی،نقاطقوت
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رهبر انقالب با اشاره به  2جریان تحریم و تحریف و نقاط قوت کشور تبیین کردند:

 3هدفتحریمهاونقشهراهعبورازمشکالت
با وجود خسارت های فراوان برجام ،اصل صنعت هسته ای حفظ شده است

بهطورکلیانکار یادربارهآنسکوتمیشودامااگر
نقطه ضعفی باشد ،ده ها و حتی صدها برابر بزرگ
نمایی می شود .رهبر انقالب اسالمی درخصوص
آدرس غلط دادن برای رفع تحریمها نیز گفتند :در
این خط تبلیغاتی گفته میشود اگر میخواهید
تحریمها برطرف شود ،کوتاه بیایید و ایستادگی
نکنید و متأسفانه برخی در داخل هم این آدرس
غلط را تکرار می کنند اما این خط روی اکثریت
ملت ایران با شناختی که از دشمن و غرض ورزی
او دارند  ،مؤثر نیست .حضرت آیتا ...خامنهای با
تأکید بر این که جریان تحریف واقعیات به مقاصد
خودنرسیدهاست،خاطرنشانکردند:اگرجریان
تحریف شکست بخورد ،قطع ًا جریان تحریم هم
شکست خواهد خورد ،زیرا عرصه کنونی ،میدان
جنگ اراده هاست و اگر اراده ملت ایران مستحکم
باقی بماند ،بر اراده دشمن غلبه خواهد کرد .نکته
دیگریکهرهبرانقالباسالمیبهآناشارهکردند،
استفاده ملت زیرک ایران از تحریم برای شکوفایی
علمیکشوربود.حضرتآیتا...خامنهایگفتند:
با این که تحریم یک جنایت بزرگ است اما مردم
به ویژه جوانان ،مسئوالن ،دانشمندان و فعاالن
سیاسی از این موضوع برای افزایش اتکا به نفس
ملیاستفادهکردند.
▪تمرین جداسازی اقتصاد کشور از نفت ،یکی
از آثار دوران تحریم

رهبرانقالباسالمیدرهمینزمینهافزودند:تولید
جتآموزشیوقطعاتحساسوظریف،راهاندازی
چند هزار شرکت دانش بنیان ،ساخت پاالیشگاه
ستاره خلیج فارس به دست سپاه ،اقدامات بزرگ
در پارس جنوبی ،طرح های وزارت نیرو در زمینه
آب و برق ،طرح های وزارت راه و تولیدات شگفت
انگیزدفاعی،همهدردورانتحریمانجامشدهاست.
حضرت آیت ا ...خامنهای یکی دیگر از آثار دوران
تحریم را تمرین جداسازی اقتصاد کشور از نفت
برشمردندوگفتند:بهعلتآنکهنفتکشورکمتر
فروشمیرود،جداسازیاقتصادازنفتخامبهطور
طبیعیدرحالرویدادناستکهاینموضوعباید
با پیگیری دولت و مجلس به سرانجام برسد .رهبر
انقالب اسالمی در پاسخ به این سؤال مهم که «آیا
تحریمهاقابلعالجاست؟»گفتند:تحریمهاقطع ًا
قابل عالج است اما عالج آن ،عقب نشینی و کوتاه
آمــدن در مقابل آمریکا نیست زیــرا عقب نشینی

موجب پیشروی متجاوز می شود .ایشان افزودند:
کامل
خواسته امروز آمریکا از ایران ،کنار گذاشتن
ِ
صنعتهستهای،کاهشبسیارشدیدتواندفاعی
و رها کردن اقتدار منطقه ای است اما پذیرفتن
این خواستهها قطعا موجب عقبنشینی آمریکا
نخواهدشدوهیچعقلینیزحکمنمیکندکهبرای
توقفمتجاوز،خواستههایاورااجابتکنیم.رهبر
انقالب اسالمی با اظهار تأسف از تکرار حرف های
دشمن مبنی بر فایده نداشتن صنعت هسته ای از
زبانعدهایدرداخلگفتند:صنعتهستهاینیاز
قطعی فردای کشور برای تولید برق است و امروز
بایدبهفکرفرداباشیم.حضرتآیتا...خامنهایبا
تأکیدبراینکهباوجودخسارتهایفراوانبرجام،
اصلصنعتهستهایحفظشدهاست،درخصوص
ادعای آمریکاییها برای مذاکره با ایــران ،خاطر
نشانکردند:منعلتمذاکرهنکردنباآمریکاییها
را بارها گفته ام اما برخی یا متوجه نمی شوند یا
وانمود می کنند که متوجه نشده اند .ایشان تأکید
کردند:هدفاصلیآمریکاییهاازادعایمذاکره،
گرفتن توانایی های حیاتی ملت ایران است .البته
رئیس جمهور فعلی آمریکا هم بهدنبال برخی
منافعشخصیوانتخاباتیاستهمچوناستفاده
تبلیغاتیازمذاکرهباکرهشمالی.ایشانباتأکیدبر
اینکهجمهوریاسالمیایرانباهمهکشورهابهجز
آمریکاورژیمجعلیصهیونیستیمذاکرهمیکند،
افزودند :عالج تحریمها ،عقب نشینی و مذاکره با
دشمننیستبلکهعالجواقعیآن،تکیهبرتوانایی

های ملی ،وارد کردن جوانان به میدان و احیای
ظرفیت های فراوان کشور و در یک کالم عمل به
ارکان اقتصاد مقاومتی یعنی درون زایی و برون
گرایی است .رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند:
ما امکانات و توانایی های داخلی و ظرفیت های
بینالمللیفراوانداریمکهبایدبامدیریتجهادی
وتدبیرواقعی،بهفعلیتدربیایند.حضرتآیتا...
خامنهای با تأکید بر این که جمهوری اسالمی
ایران دوستان مؤثری در دنیا دارد اما تکیه واقعی
نظام اسالمی به خدا و مردم است ،گفتند :تکیه بر
امکاناتواستقاللداخلی،همدشمنانخارجیو
همبدخواهانداخلیدارد.آنکسیکهبرایمنافع
خودشحاضراستکاالییراکهدرداخلتولیدمی
شود،ازخارجواردکند،درواقعخیانتمیکندوبا
وجودتأکیدهایمکرریکهشدهاستاماهمچنان
واردات کاالهایی که در داخل تولید می شوند،
ادامهدارد.آخریننکتهایکهرهبرانقالباسالمی
درخصوص تحریم ها گفتند «دل نبستن به وعده
توخالیدیگران»بود.
های
ِ
حضرت آی ـتا ...خامنهای گفتند :در سال  ۹۷و
بعد از خروج آمریکا از برجام ،متاسفانه کشور ماه
ها معطل وعده های اروپایی ها باقی ماند و اقتصاد
کشورشرطیشددرحالیکهمعطلکردناقتصاد
به وعده های دیگران ،بسیار مضر است .ایشان
افزودند:اروپاییهاهیچکاریبرایمقابلهباتحریم
هایآمریکانکردندوآنچهکهبهناماینستکسنیز
مطرح کردند ،بازیچهای بود که محقق نشد .رهبر

انقالباسالمیدرجمعبندیاینبخشازسخنان
خود تاکید کردند :عالج تحریم ها فعال کردن
ظرفیت های داخلی است که نیازمند مجاهدت
است.
حضرت آیـــتا ...خامنهای در بخش دیگری از
سخنانشانبااشارهبهگرانیهاومشکالتجدی
خانوارها در تأمین معیشت ،گفتند :کارهای الزم
برای رفع این مشکالت را در جلسات خصوصی
با مسئوالن از جمله آقــای رئیسجمهور مطرح
کردهایم و باز هم به دستگاه های مسئول تأکید
میکنیم .رهبر انقالب اسالمی مسئله فوری در
بخشاقتصادرا«مهارنوسانقیمتها،ایجادثبات
دربازاروحفظارزشپولیملی»دانستندوافزودند:
ِ
حالتهرروزیکقیمتبرایاجناسوافسارپاره
این
مضر است و افراد آشنا
کشور
برای
ارز
قیمت
کردن
ّ
به مدیریت های اجرایی معتقدند که این مسئله با
برخورددستگاههایاجراییودرمواردیدستگاه
قضایی قابل مهار است .ایشان افزودند :در قضیه
ارز،بانکمرکزیتالشهایزیادیانجاممیدهد
که انشاءا ...موفق خواهد شد البته گزارشهای
مطمئنی وجود دارد که دالیل سیاسی ،امنیتی
در افزایش قیمت ارز بیش از دالیل اقتصادی مؤثر
استکهدراینصورتبایدباکسانیکهبهاینآتش
دامن میزنند ،جد ًا مقابله شود .حضرت آیتا...
خامنهایمسئله«هدایتنقدینگیبهسمتتولید»
و همچنین «رفــع موانع جهش تولید» را از دیگر
اولویت هــای اقتصاد کشور خواندند و گفتند:
عدهای از کارشناسان پیشنهاد کردهاند رؤسای
سه قوه کارگروهی را برای شناسایی و رفع موانع
تولیدتعیینکنند.رهبرانقالباسالمیاصالحات
اساسیدراقتصادکشوررا«اصالحساختاربودجه»،
«اصــاح نظام بانکی»« ،ارتقای سرمایهگذاری و
اشتغال» و «بهبود محیط کسب و کار» برشمردند و
گفتند :این موارد دو سال قبل و همزمان با تشکیل
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به سران
قوا ابالغ شد که البته با وجود تالش ها پیشرفت
قابل توجهی نداشته است البته مهم این است که
مامیدانیمچهمیخواهیموبهدنبالچهبرنامهای
هستیم.

▪«صبر» و «ثبات»؛  2نیاز اساسی برای آینده
کشور

ایشان«،صبر»و«ثبات»رادونیازاساسیبرایآینده
کشوردانستندوباتأکیدبراینکهبراثرایمانمذهبی
و اعتماد مــردم به نظام ،ثبات ملت خــوب است،
افزودند :مسئوالن هم باید با کار جهادی ،صبر و
مضر
ثباتخودرانشاندهندوازتردیدونگرانیهای ّ
اجتنابکنند.حضرتآیتا...خامنهای،مشکالت
دشمناصلییعنیآمریکارابسیاربزرگوغیرقابل
مقایسه با مشکالت ایران خواندند و با برشمردن
ِ
مشکالت امــروز آمریکا مثل فاصله
مصادیقی از
طبقاتیعجیب،تبعیضنژادی،مشکالتاقتصادی
و بیکاریهای گسترده ،مشکالت مدیریتی در
قضیه کرونا و مدیریت اجتماعی ضعیف که منجر
ی و قتل و شکنجه به دست پلیس آمریکا
به بیرحم 
میشود ،گفتند :امروز آمریکا در سطح دنیا منفور و
منزوی است .ایشان تأکید کردند :حوادث جاری
آمریکا آتش زیر خاکستری است که شعلهور شده و
اگرچهآنراسرکوبکنندامادوبارهشعلهورمیشود
و نظام کنونی آمریکا را از بین میبرد چرا که فلسفه
سیاسیواقتصادیایننظامغلطومحکومبهنابودی
است.رهبرانقالباسالمیسخنانمکررمقامهای
آمریکاییعلیهایرانرانشاندهندهسردرگمیآنها
دانستندوافزودند:مدیریتآمریکادچارسرگیجهو
آشفتگی است .آمریکاییها به دنبال پیدا کردن
دشمنهستندبنابراینگاهیازایراناسممیبرندو
گاهیازروسیهوچین،اماامروزرژیمآمریکادشمنی
بزرگترازملتخودنداردوهمیندشمنآنرژیمرا
به زانو درخواهد آورد .حضرت آیتا ...خامنهای با
تأکید مجدد بر صبر ،ثبات و کار جهادی افزودند:
دولتدراواخردورانمسئولیتخودقرارداردالبته
در طول این ۷سال هر چه توانستند تالش کردند و
دربرخیبخشهایدولتنیزواقع ًا کارهایخوبی
انجامگرفت،پسازایندولتهم،دولتتازهنفسی
خواهدآمدکهکارهاراباجدیتبیشتردنبالکند.
▪در عــزاداری های محرم ضوابط ستاد ملی
کرونا باید رعایت شود

رهبر انقالب اسالمی در پایان سخنان شــان به
مسئله عزاداری در محرم اشاره و تأکید کردند :در
عزاداریهامعیارآنچیزیاستکهستادملیکرونا
اعالممیکند.بندههرچهآنهاالزمبدانندمراعات
خواهم کرد .توصیه و تأکید من به همه عزاداران،
هیئات،منبریهاومداحاننیزایناستکهضوابط
ستادملیکرونابایدرعایتشود،چراکهاگرهمین
مقدار مراقبت و کنترل هم سست شود ،فاجعهای
بزرگپدیدخواهدآمد.

