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اقتصاد کشور را اقتصاد کشور را 
به رفع تحریمبه رفع تحریم

گره نزنید!گره نزنید!

برای مسائل برای مسائل 
کشور راه حل کشور راه حل 
داشته باشیدداشته باشید

و  زیاده خواهـــان  و  دشـــمنان  دشـــمنی های  میبینـــد  کـــه  تـــی 
ّ

مل و  کشـــوری 
مســـتکبران را، راه کار و عالجـــش ایـــن اســـت کـــه خـــودش را قـــوی کنـــد. ایـــن قـــّوت 
ـــد؛ آن  ـــول دارن ـــه قب ـــن را هم ـــت، ای ـــی اس ـــعار عموم ـــک ش ـــوی« ی ـــران ق ـــور و »ای کش
 
ً
ما

ّ
ـــل ـــول دارد. مس ـــوی« را قب ـــران ق ـــعار »ای ـــدارد، ش ـــول ن ـــم قب ـــده را ه ـــه بن ـــی ک کس

ایـــران قـــوی بهتـــر از ایـــران ضعیـــف و ناتـــوان و توســـری خور اســـت؛ ایـــران قـــوی، 
ـــت 

ّ
ایـــران عزیـــز و دارای عـــّزت. ایـــن قـــّوت را چـــه کســـی بـــه ایـــران میبخشـــد؟ مل

ـــم  ـــان ه ـــت و مشارکتش
ّ

ـــور مل ـــند و حض ـــور میبخش ـــه کش ـــّوت را ب ـــن ق ـــه ای ـــتند ک هس
ـــی تأثیـــر دارد.

ّ
 در ایـــن قـــّوت مل

ً
ما

ّ
مســـل

توصیه مهم حضرت آیت هللا خامنه ای 
به مسئولین:

تذکر انتخاباتی رهبر انقالب خطاب
 به داوطلبان ریاست جمهوری: 

یکی از کلیدواژه های مهم سـخنرانی نـوروزی رهبر انقالب »ایران قوی« بود. ایشـان در 
تی که 

ّ
این زمینه تأکید کردند: »ما باید تالش کنیم کشور را قوی کنیم. خب، کشوری و مل

میبیند دشمنی های دشمنان و زیاده خواهان و مستکبران را، راه کار و عالجش این است 
که خودش را قوی کند.« ۱۴۰۰/۰۱/۰۱

اما عناصر و مولفه های کلیدی قدرتمند شدن کشور چیست؟ و چگونه می توان به ایران 
قوی رسید؟

ی
ّ

     ایمان، پیشرفت اقتصادی و حفظ عّزت مل
حضرت آیت هللا خامنه ای پیش از این ۳ عنصر »ایمان«، »پیشرفت اقتصادی« و »حفظ 
ی« را به عنوان عناصر اقتدار کشور معرفی کرده بودند: »عناصر اقتدار برای کشور 

ّ
عّزت مل

چه چیزهاییی است؟ یکی  ایمان اسـالمی است... ایمان دینی باید با معرفت همراه... 
یک مسـئله ی دیگر، پیشـرفت اقتصادی و حّل مشـکالت مـردم اسـت... کاری کنیم که 
اقتصاد، اقتصاد قوی، مقاوم و پایدار ]بشود[، یعنی همان »اقتصاد مقاومتی«... حفظ 
ی را حفظ 

ّ
ی در مذاکرات بین المللی، در رفت وآمدها، زیر بار زور نرفتن، عّزت مل

ّ
عّزت مل

کردن، یکی از عوامل اقتدار کشور است.«۱۳۹۵/۱۰/۱۹  

     علم و انقالبیگری
رهبر انقـالب در دیگر بیانـات خود بـر مسـئله ی »علم« هـم در ایـن زمینه تأکیـد جدی 
ی 

ّ
داشـته اند: »مهم ترین ابزار قدرت و مهم ترین عنصر قدرت سـاز، علم و شخصّیت مل

است.«  ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ »کشور اگر به علم بپردازد و علم را پیش ببرد، آقا خواهد شد؛ به معنای 
لِعلُم ُسـلطان. اگر قـدرت میخواهیم، اگر عـّزت میخواهیم... باید علم را 

َ
واقعی کلمه: ا

تقویت کنیم.« ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ عالوه بر اینها، ایشان »روحّیه انقالبیگری« را هم از مهم ترین 
مولفه هـای قـدرت ملـی می دانند: »یکـی از مهم تریـن راه هـای تقویت درونـی، حفظ 
روحّیه ی انقالبیگری است در مردم؛ بخصوص در جوانها. سـعی دشمنان این است که 
جوان ما را الابالی بار بیاورند، نسبت به انقالب بی تفاوت بار بیاورند، روحّیه ی حماسه و 

شند و از بین ببرند؛ جلوی این باید ایستاد.« ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
ُ

انقالبیگری را در او بک

     امید و عزم راسخ
در نگاه رهبر انقالب رسـیدن به ایران قوی الزاماتی هـم دارد. و از جمله مهم ترین مسـائل 
در اینبـاره »امیـد« و »کار و تـالش« اسـت: »روحّیـه، امیـد، کار و تـالش، شـناخت رخنه های 
اقتصادی، رخنه های فرهنگی، رخنه های امنّیتی - اینها را بشناسید و این رخنه ها را ببندید... 
اینها عناصر قّوت اسـت.« ۱۳۹۳/۴/۱۶ و البته بدون »عزم راسـخ« مسئوالن و مردم نمی توان 
کشور را قدرتمند ساخت: »مسئوالن کشور باید عزم راسخ خودشان را محفوظ بدارند، دچار 
تزلزل نشوند. به سمت آرمانها حرکت کردن، این عزم راسخ را نیاز دارد. اینجور نباشد که با 
مشاهده ی اخم دشمن، ترشروئی دشمن، حرکت معارضه ی دشمن با شکلهای مختلفش 

متزلزل شوند. هم عزم راسخ مسئولین الزم است، هم عزم راسخ مردم الزم است.«۱۳۹۲/۴/۳۰ 
ت، وابسـته به این اسـت که 

ّ
ت و بالندگی یک مل

ّ
 حیات یک مل

ً
کالم آخر اینکه »اساسـا

فه های قدرت و عناصر قدرت را در خود تقویت کند.«۱۳۹۷/۰۴/۰۹ 
ّ

مؤل

ــد مــا بــه مســئوالن 
ّ

توصیــه ی مؤک
عزیــز کشــورمان -چــه مســئوالنی 
کــه االن ســر کار هســتند، چــه آنهاییی 
ــت  ــن اس ــد- ای ــد آم  خواهن

ً
ــدا ــه بع ک

را  کشــور  اقتصــاد  مســئله ی  کــه 
بــه رفــع تحریــم گــره نزننــد. حــاال 
در ایــن تبلیغــات انتخاباتــی هــم 
خواهــد  مطــرح  اقتصــادی  بحــث 
را معّطــل و  شــد؛ اقتصــاد کشــور 
تصمیم گیــری  انتظــار  در  پادرهــوا 
]اگــر[  کــه  ندهنــد  قــرار  دیگــران 
ایــن  تحریــم برداشــته بشــود مــا 
کار را میکنیــم، آن کار را میکنیــم. 
ــد  ــی خواه ــم باق ــد تحری ــرض کنی ف
مانــد؛ اقتصــاد کشــور را بــر اســاس 
ــد؛  ــزی کنی ــم برنامه ری ــدن تحری مان

کــرد.  برنامه ریــزی  میشــود  و 

بدانیـد چـه چیـزی را میخواهیـد بـر دوش 
بگیریـد، چـه بـار سـنگینی را میخواهیـد 
اگـر  بدانیـد.  را  ایـن  بگیریـد؛  دوش  بـر 
دیدیـد میتوانیـد، خیلـی خـب، وارد کارزار 
انتخاباتـی بشـوید؛ اّمـا ایـن جـور نباشـد 
 مشـکالت 

ً
کـه سـنگینی کار را ندانیـد. اّوال

بشناسـید.  را  کشـور  اصلـی  مسـائل  و 
مسـائل کشـور یکـی دو تـا کـه نیسـت؛ 
صدهـا مسـئله هسـت کـه از ایـن صدهـا 
 ده ها مسـئله اش جزو مسائل 

ً ّ
مسئله اقال

را  اینهـا  اسـت؛  کشـور  مهـّم  و  اساسـی 
بدانیـد، بدانیـد کـه مشـکل کشـور کجـا 
بـرای  چیسـت،  کشـور  مسـائل  و  اسـت 
حـّل آن مسـائل هـم یـک برنامـه ای و راه 
ـی داشـته باشـید، ولـو اجمالـی؛ حـاال 

ّ
حل

نمیگوییم تفصیلـی؛ ولو به نحـو اجمال، 
ـی بـرای آن داشـته باشـید.

ّ
یـک راه حل

به سوی ایراِن قوی و عزیز
رهبر انقالب در سخنرانی نوروزی راه ایستادگی مقابل مستکبران را 

»قدرتمند شدن کشور« معرفی کردند:

راه قدرتمند ساختن کشور از منظر 
حضرت آیت هللا خامنه ای

 آمریکا انتخابات برجام ایران_قویتحریم جهش_تولید ظرفّیت_داخلی حمایت_از_تولید
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ن ۱۳۰۰ و ۱۴۰۰ انتخابات ۱۴۰۰مقایسه دو قر

نکاتی درباره ی برجام و مسائل منطقه

نکاتی درباره ی مسائل اقتصاد ایران

برخی راهکارهای برخی موانِع تولید
حمایت از تولید

مسئله ی جهش 
تولید، موانع 

پیش روِی تولید و 
حمایت از تولید

سیاست های غلط 
آمریکاییی ها در کل 

مسائل منطقه

مسئله ی تحریم 
و راه های مقابله 

با آن

سیاست کشور 
درباره ی برجام و 

تعامل با طرفهای 
برجامی

گره نزدن اقتصاد کشور 
به تحریم و برنامه ریزی 

اقتصادی براساس 
ماندن تحریم

شکسِت سیاست 
فشار حداکثری 

آمریکا

ی  وز ور سریع سخنرانی نور مر
خطاب به ملت ایران ۱۴۰۰/۰۱/۰۱

ورود در ۱۳۰۰ با 
آغاز دیکتاتوری 

رضاخان، نشانه ی 
حکمرانِی وابسته 

و انگلیسی 

واردات 
بی رویه و 
بی مورد

مشوق های 
قانونی

از جنبه ی خارجی: 
نشان دهنده ی 

اقتدار ملی

شناخت و انتخاِب 
رئیس جمهور 

مطلوب براساس 
شاخص ها

مهم ترین و 
موثرترین 

مدیریت کشور

انتخابات را نماد 
وحدت ملی 
قرار دهید نه 

دودستگی و تفرقه 
و دوقطبی گری

مقررات زائد و 
غیرالزم

کمک به وارداتی 
کاالهاییی که 

تولید متوقف به 
آنها است.

مسئله ی همراهی 
مردم برای 

رفع مشکالت 
اقتصادی کشور

ورود در ۱۴۰۰ با 
انتخابات، نشانه ي 

حکمرانِی مبتنی 
بر استقالل و آراء 

مردم

قاچاق کاال
کمک به قطع 

دست واسطه ها

از جنبه ی 
داخلی: نوسازی 

در کشور

سنگینی کار را 
بدانید، مشکالت 
و مسائل اصلی 

کشور را بشناسید و 
برای حل آنها برنامه 

داشته باشید.

کمک نکردن 
نظام بانکی به 

تولید

باال رفتن قدرت 
خریِد مردم و 
تقویِت ارزش 

پول ملی

قابلیت اقتصاد ایران برای 
تبدیل شدن به یکی از 

شکوفاترین اقتصادهای 
منطقه و دنیا در صورت 

استفاده از ظرفیتها

کلیدواژه ها:
#تولید

#تحریم
#انتخابات

#برجام



معتقد به توانمندی های داخل        
متأّسفانه در فضای مجازِی کشور ما آن رعایتهای الزم با وجود این همه تأکیدی که من 
 ول است، که بایستی آن کسانی که مسئول 

ً
کردم صورت نمیگیرد و در یک جهاتی واقعا

هستند حواسشان باشـــد. همه ی کشـــورهای دنیا روی فضای مجازِی خودشان دارند 
ِاعمال مدیرّیت میکنند، ]در حالی که[ ما افتخـــار میکنیم به اینکه ما فضای مجازی را 
ول کرده ایم! این افتخار ندارد؛ این به هیچ وجه افتخار ندارد. فضای مجازی را بایستی 
مدیرّیت کرد. از این امکان مردم اســـتفاده کنند، برای مردم بالشـــک وسیله ی آزادی 
است، خیلی هم خوب است اّما نباید این وسیله را در اختیار دشمن گذاشت که بتواند 

ت توطئه کند.
ّ

علیه کشور و علیه مل

بعضــی تــا میگوییــم »حمایــت«، خیــال میکننــد بایــد تزریــق نقدینگــی کــرد. خــب بلــه، 
ــی  ــک جاهایی ــا[ ی ــد ]اّم ــم الزم باش ــی ه ــع مال ــق مناب ــت تزری ــن اس ــی ممک ــک جاهایی ی
ــدان  ــه می ــت بلک  نیس

ً
ــا ــی صرف ــع مال ــق مناب ــت، تزری ــور از حمای ــت. منظ ــر اس ــم مض ه

را بــاز کــردن اســت... حمایــت کــه میگوییــم، یعنــی برداشــتن موانــع. برداشــتن موانــع 
ــچ  ــه هی ــت ک ــّررات هس ــی از مق ــت وپاگیر. بعض ــّررات دس ــتن مق ــل برداش ــه؟ مث ــل چ مث
ــتگاه  ــه دس ــت ک ــن اس ــع از ای ــّررات مان ــن مق ــود ای ــم دارد؛ وج ــرر ه ــدارد و ض ــده ای ن فای
ــد.  ــام بده ــودش را انج ــد کار خ ــد بتوان ــال و مفی ــادِی فّع ــتگاه اقتص ــده و دس تولیدکنن
 قاچــاق 

ً
یکــی از حمایتهــا کــه بســیار مهــم اســت، مبــارزه بــا قاچــاق اســت؛ یعنــی واقعــا

یــک آفتی اســت بــرای کشــور کــه بایــد بــه معنــای حقیقــی کلمــه بــا ایــن آفــت مبــارزه کرد. 
ــارزه ی  ــا مب ــی از حمایته ــت... یک ــه اس ــّدی واردات بی روی ــع ج ــای الزم، من ــی از کاره یک
جــّدی بــا فســاد مالــی اســت... یکــی از مســائل، مقابلــه ی جــّدی بــا کارشــکنی های اداری 

ــت. ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ــت اس ــوق مالکّی ــت حق ــم، رعای ــئله ی مه ــک مس ــت... ی اس

ــرن  ــال ۱۴۰۰[ وروِد در قـ ــن ]سـ ــم، ایـ ــگاه میکنیـ ــی نـ ــی وقتـ ــگاه عرفـ ــا نـ بـ
ـــت محاســـباتی ایـــن جـــور 

ّ
جدیـــد محســـوب میشـــود؛ ولـــو بـــه لحـــاظ دق

ــم  ــر بخواهیـ ــده ایم. اگـ ــد شـ ــرن جدیـ ــد وارد قـ  میگوینـ
ً
ــا ــا عرفـ ــد اّمـ نباشـ

یـــک مقایســـه ی کوچـــک و ُپرمعنـــا بـــا هنـــگام ورود کشـــور در قـــرن قبلـــی 
ــود  ــان بـ ــته ی رضاخـ ــورِی وابسـ ــاز دیکتاتـ ــم، ۱۳۰۰ آغـ ــی ۱۳۰۰- بکنیـ -یعنـ
کـــه در واقـــع کودتـــای انگلیســـی بـــه وســـیله و بـــه دســـت رضاخـــان بـــود 
و در حقیقـــت حکمرانـــِی وابســـته و دیکتاتـــوری و انگلیســـی در کشـــور 
بـــود؛ ایـــن ورود در ۱۳۰۰ بـــود. امســـال ورود در ۱۴۰۰، ســـال انتخابـــات 
اســـت، یعنـــی حکمرانـــی مبتنـــی بـــر اســـتقالل، بـــر آراء مـــردم، بـــر اّتـــکاء 
ـــی؛ ایـــن وروِد امســـال مـــا در ایـــن قـــرن، 

ّ
بـــه نْفـــس و اعتمـــاد بـــه نْفـــس مل

ـــرن  ـــال ۱۳۰۰ و ورود در ق ـــا ورود در س ـــی ب ـــن مهّم ـــه ای ـــاوت ب ـــک تف ـــد[ ی ]واج
ــت. ــوده اسـ ــم بـ چهاردهـ

     اقتصاد ما با ظرفّیتها و قابلّیتهاییی که در داخل دارد، میتواند 
یکی از شکوفاترین اقتصادهای منطقه و حّتی دنیا باشد.

     بایستی مجاری فساد بسته بشود که این به معنای اصالح 
نظام بانکی و گمرک و امثال اینها است.

     انتخابات و حضور مردم و مشارکت مردم، نشان دهنده ی 
ی است.

ّ
اقتدار مل

     انتخابات در واقع یک نوسازی در کشور است.

 خیرّیه هــــای مردمی، نهادهای انقالبی، امنای مســــاجد، 
بایستی برنامه ریزی کنند تا هر کسی بداند که با یک سرمایه ی 

کم چطور میشود به تولید کشور کمک کرد.
     تحریم یکی از جنایتهای بزرگ دولتها است و این جنایت از 
دولتی مثل آمریکا برمی آید که میتواند در یک روز ۲۲۰ هزار نفر 

را به قتل برساند.
رترین مدیرّیت کشور، ریاست جمهوری است.

ّ
     مهم ترین و مؤث

و  برجسـته تر  کشـور  پیشـرفت  الحمـدهلل  روزبـه روز  دفاعـی  بخشـهای  در 
درخشـان تر و از نظـر بعضـی حیرت انگیزتـر دارد میشـود کـه ایـن تولیـدات 
دفاعـی کشـور ضریـب امنّیـت خارجـی کشـور را بـاال میبـرد؛ ایـن خیلـی مهـم 
اسـت برای کشـور؛ یعنـی »حصـون الّرعّیـة«؛ ۱ در واقع اینهـا حصـن و حصاری 

هسـتند بـرای امنّیـت کشـور. 
۱( نهج البالغه، نامه ی ۵۳

ت ایران را روز به روز عزیزتر 
ّ

ان شاء هللا خداوند متعال مل
و قدرتمندتر و برخوردارتر از امکانات زندگی قرار بدهد 
و آنها را خوشــــبخت و ســــعادتمند کند؛ قلب مقّدس 
ولّی عصر ان شاء هللا از مردم ایران راضی باشد و دعای آن 
بزرگوار ان شاء هللا شامل حال همه ی مردم ما و شامل 

حال این حقیر باشد.

ما فضای مجازی را ول کرده ایم!ما فضای مجازی را ول کرده ایم!

از برداشتن مقّررات دست وپاگیر تا از برداشتن مقّررات دست وپاگیر تا 
مبارزه با قاچاق و فسادمبارزه با قاچاق و فساد

از دیکتاتورِی وابسته رضاخان تا حکمرانِی از دیکتاتورِی وابسته رضاخان تا حکمرانِی 
مستقِل مردمیمستقِل مردمی

حصن و حصار برای امنّیت کشورحصن و حصار برای امنّیت کشور

 رهبر انقالب پیش از نیز درباره ی ابعاد »حمایت از تولید« 
و رفع موانع پیش روی آن سخن گفته بودند:

مقایسه تاریخی رهبر انقالب از شرایط کشور در 
آغاز دو قرن ۱۳۰۰ و ۱۴۰۰:

حضرت آیت هللا خامنه ای با اشاره به بهره برداری های 
دشمن از فضای مجازی تأکید کردند: 

  مقایسه دو قرن ۱۳۰۰ و ۱۴۰۰

  نکاتی درباره ی مسائل اقتصاد ایران

 انتخابات ۱۴۰۰

  نکاتی درباره برجام و مسائل منطقه

خصوصیات رئیس جمهور مطلوبخصوصیات رئیس جمهور مطلوب

دارای مدیریت و کفایت          

عدالتخواه و ضدفساد      

 با ایمان

مردمی

امیدوار

معتقد به جوانان

دارای عملکرد انقالبی و جهادی


