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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

خالصه مدیریتی

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی در اولین روز سال نو، در اجتماع عظیم و پرشور 
زائران و مجاوران حرم رضوی )علیه السالم( با تجلیل 
و  انقالب  ارزش های  به  ملت  پایبندی  و  وحدت  از 
دلبستگی مردم به مبانی و عرصه های دینی، »مسائل 
معیشتی و اقتصادی« و »انتخابات« اردیبهشت ماه 
کید  تأ با  و  خواندند  جدید  سال  مهم  موضوع  دو  را 
سایه ی  در  کشور  مشکالت  همه ی  حل  ضرورت  بر 
کارآمد و پرانگیزه«،  »مدیریت های متدین، انقالبی، 
افزودند: تمرکز مسئوالن بر تولید داخلی، و مطالبه گری 
ملت در این زمینه موجب حل مشکالت فراوان به ویژه 
»بیکاری جوانان« خواهد شد و ملت عزیز ایران در سال 
جدید در تحقق خواست اصلی و مهم اینجانب یعنی 
حضور پرشور همه ی واجدان شرایط در انتخابات، بر 
عزت و اقتدار و آبروی ایران خواهد افزود و با درخشش 
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3/بازتاب بیانات رهبر معظم انقالب ؟دم؟ در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی در رسانه های غربی  

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

دشمنان  رخ  به  را  خود  شکوه  انتخابات،  در  واقعی 
خواهد کشید.

سالی  را  سال ۹۶  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
کشور از لحاظ نیاز به تحرک اقتصادی و  مهم برای 
همچنین در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و 
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا دانستند و قبل 
از ورود به این دو مقوله ی مهم، در یک ارزیابی کلی از 
گفتند: در این سال اگرچه  وضعیت کشور در سال ۹۵ 
ایران  ملت  اما  بود  اقتصادی  مشکالت  دچار  کشور 

خوش درخشید.

رهبر انقالب اسالمی سپس به مسئله ی اساسی 
کید  و اولویت اول کشور یعنی اقتصاد اشاره کردند و با تأ
بر اینکه هدف دشمن، فشار اقتصادی بر مردم ایران 
اسالمی  نظام  از  آنان  کردن  دلزده  و  دلسرد  هدف  با 
است، افزودند: البته دشمن نادان و بی ایمان، در طول 
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

نظام  از  ملت  کردن  جدا  به دنبال  طوالنی  سال های 
اسالمی بوده است اما تاکنون موفق نشده و پس از این 

نیز موفق نخواهد شد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با انتقاد از کج فهمی 
یا  و  ُخرد  مغازه داران  با  برخورد  و  قاچاق  با  مبارزه  در 
که امرار معاش مختصری از طریق  برخی مرزنشینان 
جابه جایی کاال دارند، افزودند: منظور از مبارزه با قاچاق 
این گونه موارد نیست، بلکه باید با باندهای قاچاق 

برخورد شود.

به تالش  اشاره  با  آیت اهلل خامنه ای  حضرت 
برخی برای شکستن نتیجه ی رأی مردم در انتخابات 
سال  به جز  افزودند:   ۹2 و   ۸۸  ،۸4  ،۷۶ سال های 
که برخی با اردوکشی در خیابان ها تالش خود را   ۸۸
کردند، در  برای برهم زدن نتیجه ی انتخابات علنی 
سال های دیگر هم بعضی درصدد شکستن آراء ملت 
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۵/بازتاب بیانات رهبر معظم انقالب ؟دم؟ در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی در رسانه های غربی  

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

کردم نتیجه ی  کید  بودند اما اینجانب ایستادم و تأ
انتخابات هر چه باشد، باید محقق شود.

محورهای مورد توجه رسانه های غربی و معاند 
فارسی زبان از بیانات رهبر انقالب:

y نامگذاری سال جدید

y  مقابله با افرادی که در برابر رأی مردم ایستادگی

می کنند

y  یعنی کشور  اقتصادی  مشکالت  اصلی  گره 

»رکود تولید« و »بیکاری«

y مشارکت مردم در انتخابات و مردمساالری دینی

y  واردات شدن  شناخته  قانونی  غیر  و  حرام 

کاالهایی که در داخل به قدر کافی تولید می شوند
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اندیشکده راهبردی تبیین / ۶

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

y  جلوگیری از قاچاق و مبارزه با باندهای قاچاق

توسط مسئولین مبارزه با قاچاق کاال

y -مراقبت از امنیت رسمایه گذاری و اقتصاد ملی

حمایت از تولید داخلی و مرصف کاالی تولید داخل

y  حضور اگر مدیریت، متدین، انقالبی و کارآمد

راه حل رفع مشکالت

y  عدم دخالت در انتخابات محور اصلی بازتاب در

رسانه های معاند فارسی زبان است
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۷/بازتاب بیانات رهبر معظم انقالب ؟دم؟ در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی در رسانه های غربی  

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

رویترز: 

کــه  )رهبــر( ایــران )آیــت اهلل( خامنــه ای هشــدار داد 

بــا هــر دخالــت در انتخابــات ماه مــی مقابله خواهد 

کرد 
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اندیشکده راهبردی تبیین / ۸

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

رهبر ایران آیت اهلل علی خامنه ای هشدار داد در 
مقابل هر که بخواهد در انتخابات ریاست جمهوری ماه 

مِی ایران دخالت کند، مقابله خواهد کرد.

او گفت: با هر که بخواهد در برابر نتیجه ی رأی 
مردم ایستادگی کند، مقابله خواهم کرد. در سال های 
پیش و انتخابات پیش ... هم همین طور بود. برخی 
از آن ها مقابل چشمان مردم اتفاق افتاد و مردم از آن 
مطلع شدند. اما از برخی ایستادگی ها مطلع نشدند اما 

من از آن خبردار شدم.

)او افزود:( به جز سال ۸۸ که برخی با اردوکشی 
در خیابان ها تالش خود را برای برهم زدن نتیجه ی 
کردند، در سال های دیگر هم بعضی  انتخابات علنی 
درصدد شکستن آراء ملت بودند اما اینجانب ایستادم 
کردم نتیجه ی انتخابات هر چه باشد، باید  کید  و تأ

محقق شود. 
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

عملکرد  همچنین  خامنه ای  اهلل(  )آیت 
که  گفت  اقتصادِی روحانی را مورد انتقاد قرار داد. او 
دولت می توانست تحرک اقتصادی بیشتری بدست 
گفت بیکاری یکی از بزرگترین مشکالت مردم  آورد و 

است. 
http://www.reuters.com/article/us-iran-election-
khamenei-idUSKBN16S2GD

http://telegram.me/tabyincenter
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

صدای آمریکا: 

کــه  )رهبــر( ایــران )آیــت اهلل( خامنــه ای هشــدار داد 

بــا هــر دخالــت در انتخابــات ماه مــی مقابله خواهد 

کرد
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

این سایت مطالب رویترز را آورده است.
http://www.voanews.com/a/irans-khamenei-
warns-he-will-confront-any-interference-may-
election/3775869.html

http://telegram.me/tabyincenter
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

دیلی میل: 

)رهبر( ایران )آیت اهلل( خامنه ای هشدار داد که 
با هر دخالت در انتخابات ماه می مقابله خواهد کرد

دیلی میل نیز مطالب رویترز را نشر داده است.
http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/
article-4336150/Irans-Khamenei-warns-confront-
interference-May-election.html
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13/بازتاب بیانات رهبر معظم انقالب ؟دم؟ در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی در رسانه های غربی  

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

یو اس نیوز:

کــه   )رهبــر( ایــران )آیــت اهلل( خامنــه ای هشــدار داد 

بــا هــر دخالــت در انتخابــات ماه مــی مقابله خواهد 

کرد

یو اس نیوز به نقل از رویترز مطالب آن را تکرار 
کرده است. 

h t t p s : / / w w w. u s n e w s . c o m / n e w s / w o r l d /
articles/2017-03-21/irans-khamenei-warns-he-
will-confront-any-interference-in-may-election

http://telegram.me/tabyincenter
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https://www.usnews.com/news/world/articles/2017-03-21/irans-khamenei-warns-he-will-confront-any-interference-in-may-election
https://www.usnews.com/news/world/articles/2017-03-21/irans-khamenei-warns-he-will-confront-any-interference-in-may-election
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

المانیتور:

 )آیــت اهلل( خامنــه ای نســبت بــه زیــر ســوال بــردِن 

نتایــج انتخابــات هشــدار داد

http://telegram.me/tabyincenter


1۵/بازتاب بیانات رهبر معظم انقالب ؟دم؟ در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی در رسانه های غربی  

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

رهبر ایران آیت اهلل علی خامنه ای هشدار داد که 
در مقابل هر کس که نتایج انتخابات ریاست جمهوری 

آتی را نپذیرد، خواهد ایستاد.

به  مردم  تشویق  با  خامنه ای  اهلل(  )آیت 
مشارکت در رأی گیری آینده، گفت: انتخابات یک رکن 
مردم ساالری دینی است. روند انتخابات باعث عزت 
که مدعی  بیگانگانی است  افتخاِر ملت در مقابل  و 
مخالفت اند؛ این باعث وحدت ملت است و باعث می 
شود مردم با یک هدف مشترک در یک صف بایستند 
تا بسیاری از اقدامات سیاسی و دولتی )علیه ایران( را 
اساس  بر  را  دینی ای  مردم ساالری  انقالب  بشکنند. 
انتخابات فراهم آورد. شرکت )در انتخابات( و مشارکت 

باال مهم است و همه باید شرکت کنند.
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

رهبر ایران ضمن هشدار نسبت به نپذیرفتن 
در  هیچ گاه  من  کرد:   اضافه  انتخابات،  نتیجه ی 
انتخابات دخالت نمی کنم و نمی گویم مردم به چه 
که  کسانی  کسی رأی بدهند یا ندهند فقط در مقابل 
بخواهند در مقابل نتیجه انتخابات بایستند، دخالت 

می کنم، همین طور که در انتخابات گذشته رخ داد.

)آیت اهلل( خامنه ای گفت: در مقابل کسانی که 
رأی مردم را نپذیرند خواهم ایستاد. در سال های ۷۶، 
کردم.  ۸4، ۸۸ و ۹2 این اتفاق افتاد و من ایستادگی 
بعضی )از دخالت ها( در برابر دیدگان مردم بوده است، 
و از برخی هم مردم اطالع پیدا نکرده اند و من از آنان 

مطلع شدم و مقابلشان ایستادم. 

که در  کاالهایی  گفت: واردات  رهبر همچنین 
داخل تولید می شوند باید حرام و غیرقانونی شناخته 
شوند. تولید داخلی نباید با واردات جایگزین شود، این 

http://telegram.me/tabyincenter
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

غیرضروری و مایه ی شرمندگی است. از آن جایی که به 
تولید داخلی ضربه وارد می شود و آن را از رقابت بی بهره 
می کند )تنها( باید کاالهای ضروری وارد شود. او اشاره 
کرد که بسیاری از کاالهای تولید داخل نباید به میزان 

زیاد وارد شوند.

گفت:  رهبر ایران با اعالم نارضایتی از قاچاق 
مقامات رسمی و مسئوالن دولتی باید به منابع اصلی 
قاچاق و مجرمان رسیدگی کنند، )و( تنگراه های عمده 
گیرند. ... فقط بخش  باید به شدت مورد بررسی قرار 
می  قرار  تجسس  مورد  درگاه ها  در  کاالها  از  کوچکی 
گیرند. این خدمت به کاالهای خارجی است و باید از آن 
جلوگیری شود؛ تنها باید قاچاقچیان عمده و باندهای 
خامنه ای  اهلل(  )آیت  کنند.  ناامنی  احساس  قاچاق 
گفت که ارزش )مال( قاچاق در سال حدود 1۵ میلیارد 
دالر است، در حالی که برخی تا 20-2۵ میلیارد دالر هم 

اعالم می کنند. 
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

)آیت اهلل( خامنه ای همچنین از مردم عادی 
و  بخرند  را  داخل  ساخت  کاالهای  تا  خواست  ایران 
کنیم.  کار  کشور  افزود: ما باید با بیش از پنج یا شش 
امنیت سرمایه گذاری و اقتصاد ملی نیز باید مراقبت 
برود.  بین  از  باید  اضافی  کاغذبازی های  )و(  شود، 
عموم )مردم( نیز باید مسئولیت خود را بپذیرند و )در 
اقتصاد( مشارکت کنند: آن ها نه تنها تولید کننده که 
مصرف کننده نیز هستند؛ مصرف کننده ی داخلی باید 
اولویت اش را خریِد نام های تجاری داخلی قرار دهد، و 
از نام های تجاری خارجی اجتناب کند. این تقاضای 

واقعی است.
h t t p : / / w w w . a l - m o n i t o r . c o m / p u l s e /
originals/2017/03/iran-nowruz-mashhad-1396-
2017- speech -khamene i . h tml
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فهر ســــتبازگشت به

اوراسیا ریویو:

کــه بــا   ایــران: )آیــت اهلل( خامنــه ای هشــدار داد 

کنــد،  ــات  ــرای معارضــه در انتخاب ــه تــالش ب ک هــر 

کــرد برخــورد خواهــد 

هشدار  خامنه ای  علی  اهلل  آیت  ایران،  رهبر 
که برای معارضه در انتخابات ریاست  کس  داد با هر 
جمهورِی ماِه مِی ایران تالش کند، برخورد خواهد کرد. 
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فهر ســــتبازگشت به

به آشوب های خیابانِی  )آیت اهلل( خامنه ای 
بزرگی که انتخابات ریاست جمهوری سال 200۹ را به 
جدال کشاند، اشاره کرد که تالشی آشکار به دستکاری 
موارد  که  داشت  بیان  اّما  او  بود؛  )انتخابات(  نتایج 
دیگری از ایستادگی وجود داشته است از جمله در آراء 

2013 که روحانی پیروز آن بود. 

او گفت: من با هر که بخواهد در برابر نتیجه ی 
در  کرد.  خواهم  مقابله  کند،  ایستادگی  مردم  آراء 
سال های پیش و انتخابات پیش ... هم همینطور 
گاه شدند.  بود. برخی از آن ها مقابل مردم بود و از آن آ

گاهی نیافتند اما من مطلع شدم از آن.  و از برخی نیز آ

)او گفت:( در سال 200۹ مشخص شد - آن ها 
کردند. و در سال های دیگر از راه های دیگر،  اردوکشی 
اما در تمام سال ها من مقابلشان ایستادم و گفته ام هر 

چه نتیجه ی انتخابات بود باید بپذیرند.
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عملکرد  همچنین  خامنه ای  اهلل(  )آیت    
که  گفت  اقتصادِی روحانی را مورد انتقاد قرار داد. او 
دولت می توانست تحرک اقتصادی بیشتری بدست 
گفت بیکاری یکی از بزرگترین مشکالت مردم  آورد و 

است. 
http://www.eurasiareview.com/22032017-iran-
khamenei-warns-will-confront-anyone-trying-to-
interfere-in-election/
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فهر ســــتبازگشت به

اندیشکده واشنگتون:

 نکات ظریف نوروزی )آیت اهلل( خامنه ای

را  خوبی  دید  رهبر  نوِی  سال  سخنرانی  دو 
دهد،  می  دست  به  نظام  درونِی  پویایی  به  نسبت 
تعادلی بین  که در آن تالش شده است  از آن جایی 
نگرانی های اقتصادی، مانورهای انتخاباتی، مسائل 
نوظهوِر  سیاست های  و  منطقه ای،  شیعه گرایانه ی 

دولت جدید آمریکا ایجاد شود. 
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فهر ســــتبازگشت به

نوروزی  تلویزیونِی  پیاِم  برای  امسال  شعاِر 
ایران  رهبر  بود.  اشتغال"  و  تولید  مقاومتی:  "اقتصاد 
داشتن  در  روحانی  حسن  دولت  ناکامِی  صراحت  با 
سیاست های اقتصادِی مطابِق انتظار خود یا مردم را 
گفت:( بیشتر تلخی ها و دشواری های  کرد، )و  متهم 

مردم مرتبط با مشکالِت اقتصادی است.

)آیت  مشهد  سخنرانی  برجسته ی  نقطه ی 
که بیشترین فشاِر نگرانی و  اهلل( خامنه ای این بود 
کرد. در مقایسه با سخنرانی 201۶  انتقاِد خود را بیان 
این سخنرانی کوتاه تر با محتوایی روشن تر بود، گرچه 
بخش قابل توجهی نهفته در حرف های مهم ناگفته   ی 

آن بود.

امسال )آیت اهلل( خامنه ای با تمرکز بر مسائل 
اقتصادی آغاز کرد، و آن را "مشکل اصلی کشور خواند" 
و پیشنهادات آشنای خود در مورد این مسئله را داد. 
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

سخنرانی این هفته از دو جنبه کاماًل از سخنرانی پارسال 
متمایز می شود.

عمده ای  بخش  خامنه ای  اهلل(  )آیت  اول، 
از سخنرانی خود را به بحث در مورد انتخابات قریب 
که در  الوقوع ریاست جمهوری ایران اختصاص داد، 
که شامل انتقاد شدید از  اردیبهشت برگزار می شود. 
که اعتراض خیابانی در انتخابات  آن شهروندانی بود 
200۹ داشتند. )او گفت:( من هرگز در انتخابات دخالت 
نکردم، و نگفته ام به چه کسی رأی بدهند و یا ندهند، 
گر برخی افراد تصمیِم مقابله بگیرند ... و برای رأی  اما ا
مردم مشکلی پیش آورند، من دخالت می کنم و مقابل 

آنان خواهم ایستاد.

دوم، و مهم ترین، رهبر کمی از دشمنان داخلی 
و خارجِی انقالب گفت، و چیزی در مورد آمریکا نگفت. 
همچون پیام تلویزیونِی نوروزی، خطابه ی روز بعد یکی 
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فهر ســــتبازگشت به

)سخنرانی هاِی(  تاریِخ  سخنرانی هاِی  مالیم ترین  از 
مشهِد )آیت اهلل( خامنه ای بود، که با یک عدِم تهدیِد 
قابل توجه، )عدِم(جسارت و سخنان تند علیه چنین 

دشمنانی، مشخص می شود.   
http://www.washingtoninstitute.org/policy-
analysis/view/khameneis-nowruz-nuances
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فهر ســــتبازگشت به

بی بی سی:

آیــت اهلل خامنــه ای: در ســال 92 عــده ای مــی 

بایســتند مــردم  رای  مقابــل  خواســتند 
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فهر ســــتبازگشت به

در  ایران،  رهبر  خامنه ای،  علی  آیت اهلل 
گفت در انتخابات  سخنرانی اول فروردین در مشهد 
سال 13۹2 اقدام کسانی را که "می خواستند جلوی رای 

مردم بایستند" خنثی کرده است.

او  برای  مهم  موضوع  گفت  خامنه ای  آقای 
"شرکت در انتخابات" است و به نفع هیچ نامزدی در 

انتخابات مداخله نمی کند.

او گفت: "بنده در انتخابات دخالت نمی کنم و 
نمی گویم این کس یا آن کس را انتخاب کنید. یک جا 
دخالت می کنم آنجا جایی است که عده ای بخواهند 

مقابل رای مردم بایستند و رای مردم را بشکنند."

رهبر جمهوری اسالمی گفت: "در سال ۷۶، در 
سال ۸4 و در سال ۸۸ و در سال ۹2، بعضی را مردم 
این  را مردم مطلع نشدند، در  مطلع شدند و بعضی 
سال ها کسانی بودند که می خواستند جلوی رای مردم 
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فهر ســــتبازگشت به

بایستند، در همه این سال ها بنده ایستادم."

"در  گفت:  در سخنرانی خود  آقای خامنه ای 
سال ۹۵ با وجود اینکه کشور دچار مشکالت اقتصادی 
بود ملت ایران خوش درخشید، هم از جهت پایبندی 
جهت  از  هم  اسالمی،  نظام  و  انقالب  ارزش های  به 

پایبندی مردم به مسائل ایمانی و دینی."

رهبر جمهوری اسالمی راهپیمایی 22 بهمن و 
سفر چند صد هزار نفر از ایرانیان را به کربال برای مراسم 
اربعین نمونه  این پایبندی دانست و گفت مردم ایران 
"باید اتحاد ملی و پایبندی خود به نظام و انقالب و 
کنند و هم باید سمت و سوی  مباحث دینی را اثبات 

حرکت خود را به رخ دشمنان بکشند."

آقای خامنه ای گفت مسئوالن دولت با عالقه 
سیاست  "اقتصاد مقاومتی" را دنبال کرده اند اما "آنچه 
خالءهای  که  می بینیم  است  مشهود  ما  برای  که 
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اقتصادی ما خالءهای بزرگی است."

اقتصادی،  کلی  عملکرد  از  آماری  ارائه  با  او 
فرهنگی و نظامی جمهوری اسالمی در چهار دهه اخیر 
دفاع کرد و گفت در عین حال "ضعف هایی وجود دارد 
که مربوط به ناتوانی مدیرانی است که در بخش های 

مختلف مشغول به کار بودند."

گر مدیریت، متدین،  گفت: "ا آقای خامنه ای 
انقالبی و کارآمد باشد همه مشکالت کشور حل خواهد 

شد."

رهبر ایران مکرر بر تقویت تولید داخلی تاکید کرد 
و گفت: "واردات کاالهایی که به اندازه کافی در داخل 

تولید می شود باید حرام شرعی و قانونی اعالم شود."
http://www.bbc.com/persian/iran-39341580
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فهر ســــتبازگشت به

رادیو فردا:

رهبر جمهوری اسالمی ایران روز سه شنبه، اول 
فروردین، در یک سخنرانی هرگونه دخالت خود در 
انتخابات مختلف ایران را تکذیب کرد و در عین حال 
که »با رای مردم در بیفتد«  کس  گفت در مقابل هر 
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خواهد ایستاد.

در  »بنده  گفت:  خامنه ای  علی  آیت اهلل 
مردم  به  وقت  هیچ  و  نمی کنم  دخالت  انتخابات ها 
نگفتم که این را انتخاب کنید و این را انتخاب نکنید.«

کسی بخواهد با نتیجه  گفت: »هر  او در ادامه 
آرای ملت دربیفتد، من در مقابلش می ایستم.«

رهبر ایران با این حال اعالم کرد که تنها در یک 
حالت به مداخله در انتخابات دست می زند و آن زمانی 
کسی بخواهد »در مقابل رای مردم بایستد،  که  است 

رای مردم را بشکند«.

در  و ۹2  سال ۷۶، ۸4، ۸۸  »در  افزود:  وی 
همه این سال ها کسانی بودند که در مقابل انتخابات 

ایستادند و در سال ۸۸ آشکار شد«.
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سال های  »در  که  می گوید  خامنه ای  آقای 
گذشته هم همین طور بوده، بعضی را مردم مطلع شدند 

و بعضی را مردم مطلع نشدند«.

که طبق سنت هر سال نو  آیت اهلل خامنه ای 
در ایران در شهر مشهد سخنرانی می کرد ضمن »مهم« 
دانستن انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در ایران 

تاکید کرد که از رای مردم دفاع خواهد کرد.

انتخابات شوراها روز 2۹ اردیبهشت، کمتر از دو 
ماه دیگر، همزمان با انتخابات میان دوره ای مجلس 
شورای اسالمی و نیز دوره دوازدهم انتخابات ریاست  

جمهوری در ایران برگزار می شود.

جمهوری  رهبر  سخنان  از  عمده ای  بخش 
اسالمی ایران به اقتصاد اختصاص داشت و او تاکید 

کرد که »امروز اولویت اصلی مسائل اقتصادی است«.
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

عملکرد  از  تناوب  به  خود  سخنان  در  وی 
اقتصادی دولت یازدهم انتقاد کرد و »بیکاری« و »رکود 
تولید« را از مشکالت عمده اقتصادی دانست و گفت: 
»از وضع مردم در بخش های مختلف مردم مطلع می 
شویم و مردم دچار مشکل هستند. مسئله بیکاری و 
سختی معیشت هست و مشکالت گوناگونی در زمینه 

فرهنگی و اجتماعی که به دنبال آن ها می آید«.

)آیت اهلل( علی خامنه ای در ادامه به آمارهای 
دولت حسن روحانی در زمینه رشد مثبت اقتصادی 
کرد  کرده است، اشاره  که آن را باالی 11 درصد اعالم 
و گفت: »رشد اقتصادی مثبت نشان می دهد اما رشد 
که یکی از عیوب اساسی و  سرمایه گذاری منفی است 
بزرگ است. یا مثال در بعضی از بخش ها مثل بخش 
نفت پیشرفت داریم، در بعضی بخش های دیگر مثل 

بخش معدن و مسکن عقب رفت داریم«.
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

»آمارهای  اسالمی،  جمهوری  رهبر  گفته  به 
که حرکت عمومی به  را قانع نمی کند  انسان  رسمی 

سمت رفع مشکالت است«.

کاال در ایران نیز اشاره  وی به موضوع قاچاق 
کرد و ارقام آن را باالتر از آمارهای رسمی دانست. )آیت 
گفت: »گفته می شود 1۵ میلیارد دالر  اهلل( خامنه ای 
که  که این عدد حداقلی است  صرف قاچاق می شود 
که رقم خیلی باالیی است. تا 20 و 2۵  گفته می شود 
گرفته  گفته می شود. جلوی قاچاق باید  میلیارد هم 

شود«.

http://www.radiofarda.com/a/b1-mahdavi-
azad-ana lys i s -o f -khamene i s - speech- in -
mashad/28382789.h tml
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

صدای آمریکا:

آیت اهلل خامنه ای می گوید در انتخابات دخالت 
نمی کند مگر این که به گفته او عده ای بخواهند مقابل 
رای مردم بایستند و این مساله پیش از این هم اتفاق 

افتاده است.

جمهوری  رهبر  خامنه ای،  سیدعلی  آیت اهلل 
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

اسالمی ایران روز سه شنبه 1 فروردین در یک سخنرانی 
مختلف  ادوار  در  هرگز  او  که  کرد  عنوان  مشهد  در 
به  هم  وقت  هیچ  و  است  نکرده  دخالت  انتخابات 
مردم نگفته به کسی رای بدهند یا ندهند.او معترضان 
به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 13۸۸ را افرادی 
گفت  و  را بشکنند  رای مردم  که می خواستند  نامید 
که این موضوع باز هم سابقه داشته اما برخی از این 
موارد را مردم متوجه نشده اند.بخش عمده سخنرانی 
رهبر جمهوری اسالمی به مسائل اقتصادی اختصاص 
با  با اشاره به مسائلی مانند ضرورت مبارزه  داشت و 
بر  دیگر  بار  کالن،  مدیریت  در  ضعف  و  کاال  قاچاق 
سیاست »اقتصاد مقاومتی« تاکید کرد و گفت: »واردات 
کاالهایی که در داخل تولید می شود بایستی یک حرام 

شرعی و قانونی شناخته شود.«
h t t p : / / i r . v o a n e w s . c o m / a / i r a n - l e a d e r -
e l e c t i o n / 3 7 7 5 4 1 5 . h t m l
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فهر ســــتبازگشت به

یورونیوز فارسی:

حکومت  رهبر  ای،  خامنه  علی  اهلل(  )آیت 
جمهوری اسالمی ایران درباره مشکالت اقتصادی با 
اشاره به عملکرد دولت گفت: »دستگاه های مربوطه 
کارهای خوبی را برای اجرای اقتصاد مقاومتی انجام 
خالءهای  اکنون  ها،  تالش  این  رغم  به  اما  دادند 

اقتصادی بزرگی را در جامعه شاهد هستیم.«
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

وی که نخستین روز سال نو در مشهد سخنرانی 
کرد بار دیگر انگشت اتهام را به سوی دولت های  می 
خارجی نشانه گرفت و گفت: »هدف دشمن این است 
نظام  به  نسبت  را  ایران  ملت  اقتصادی  فشار  با  که 
کند. بین ملت و نظام فاصله  اسالمی دلسرد و دلزده 

بیاندازد.«

به گفته رهبر جمهوری اسالمی عمده صادرات 
کشور است.  و معامالت تجاری ایران با پنج یا شش 
آقای خامنه ای با تاکید بر آنچه »اقتصاد مقاومتی« می 
خواند در این سخنرانی خواستار »حرام« شناخته شدن 
واردات کاالهایی شد که »در داخل به اندازه کافی تولید 

می شوند.«

ریاست  انتخابات  درباره  همچنین  وی 
گر کسانی بخواهند در  جمهوری پیش رو نیز گفت: »ا
مقابل رأی ملت بایستند و با ایجاد مزاحمت رأی مردم 
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فهر ســــتبازگشت به

کنم و در مقابل آنها خواهم  را بشکنند، دخالت می 
ایستاد

http://fa.euronews.com/2017/03/21/iran-s-
supreme-leader-slams-government-record-on-
economy-in-new-year-message
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

رادیو زمانه:

)آیــت اهلل( خامنــه ای: در انتخابــات دخالــت نمــی 

کنم

جمهوری  رهبر  خامنه ای،  علی  اهلل(  )آیت 
اسالمی به سنت هر سال، اول فروردین در آستان قدس 
رضوی سخنرانی کرد. مهم ترین موضوع سخنرانی او 
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

کید بر تولید ملی و انتخابات ریاست  در آغاز سال ۹۶ تأ
جمهوری در اردیبهشت سال جاری بود. از هم اکنون 
پیداست که شعار »اقتصاد مقاومتی« مورد نظر »رهبر« 
رهبر  ریاست  جمهوری سایه می اندازد.  انتخابات  بر 
مردم  رأی  در  که  کرد  خاطرنشان  اسالمی  جمهوری 

دخالت نمی کند.

سال  را   ۹۶ سال  که  خامنه ای  اهلل(  )آیت 
سال  نامیده،  اشتغال«  تولید-  مقاومتی؛  »اقتصاد 
کشور دانست:  جاری را از دو جهت سال مهمی برای 
تحرک دادن به اقتصاد از طریق افزایش تولید داخلی 

و انتخابات.

در  واقعه  دو  خامنه ای  اهلل(  )آیت  گفته  به 
که مردم ایران بیش از همیشه  سال ۹۵ نشان دادند 
به مسائل دینی پایبندند و از حکومت دفاع می کنند: 
شرکت در مراسم محرم و صفر و راهپیمایی در سالگرد 
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

انقالب ایران.

مهم ترین چالش جمهوری اسالمی اما به گفته 
»الویت  است:  اقتصاد  مسأله  خامنه ای  اهلل(  )آیت 
دارد  نقشه  اقتصاد است. دشمن  دشمن هم مساله 
اسالمی  نظام  به  را  اقتصادی  مشکالت  و  کمبودها 
مربوط بکند و بگوید نظام اسالمی قادر نیست مشکالت 

اقتصادی را حل کند.«

بر  توجهی  قابل  تاکید  خامنه ای  اهلل(  )آیت 
مشکالت معیشتی مردم و بیکاری و بخصوص بیکاری 
کرد. از ضرورت وجود »سالمت عمومی و رفاه  جوانان 
عمومی« گفت و افزود افزایش تولید به ایجاد اشتغال، 
امیدواری و رفاه در مردم می انجامد. به گفته او »این ها 
مشکالتی هستند که دشمن با انگشت گذاشتن بر آن 

می خواهد مردم را دلسرد کند.«
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فهر ســــتبازگشت به

مشکالت  به  ادامه  در  خامنه ای  اهلل(  )آیت 
کشور پرداخت و با برشمردن منابع انسانی  اقتصادی 
کشور  که ظرفیت های  گرفت  کشور نتیجه  و طبیعی 
نشان  نظامی  و  اقتصادی  پیشرفت های  و  باالست 
می دهد که ایران توان حل مشکالت فعلی را نیز دارد اما 
مساله کمبود »مدیریت قوی و انقالبی« است. »هر جا 
کار خوب پیش رفته  مدیریت قوی و انقالبی داشتیم 
کار ضعف  هرجا مدیر بی خیال و غیر انقالبی داشتیم 
گر مدیریت متدین، انقالبی و کارآمد باشد همه  داشته. ا

مشکالت حل خواهد شد.«

در برخورد به عملکرد دولت یازدهم، )آیت اهلل( 
اما  داشته  پیشرفت هایی  کار  گرچه  گفت  خامنه ای 
پیشرفت ها به میزانی نبوده اند که برای آن هزینه شده 
است. او با اشاره به نرخ تورم یک رقمی و آمار دولت 
کاهش نشان  گفت: »تورم  در رابطه با رشد اقتصادی 
می دهد که خوب است اما بیکاری بیشتر شده. یا رشد 
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فهر ســــتبازگشت به

اقتصادی مثبت نشان می دهد اما رشد سرمایه گذاری 
منفی است. در نفت پیشرفت داریم اما در معدن منفی 
است. یعنی آمارهای رسمی انسان را قانع نمی کند که 

پیشرفت به سوی جلوست.«

راه حل از دید رهبر جمهوری اسالمی در این 
عملی  که  است  داخلی  تولید  افزایش  بر  تاکید  برهه 
ساختن آن منوط است به اجرای همه جانبه اقتصاد 
مقاومتی. برخی رئوس این نوع اقتصاد را او اجرای اصل 
44 قانون اساسی، تاکید بر رشد و گسترش کارگاه های 
کوچک و متوسط، و  استفاده از موجودی »صندوق 
توسعه ملی« برای سرمایه گذاری تولیدی و همچنین 

کاهش وابستگی به نفت دانست.

افزایش تولید، ممنوعیت واردات  الزمه دیگر 
که مشابه داخلی آن تولید می شود یا  کاالهایی است 
بالقوه در داخل وجود دارد.  تولید آن ها بطور  امکان 
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فهر ســــتبازگشت به

)آیت اهلل( خامنه ای پا را فراتر گذاشت و از حرام دانستن 
واردات این نوع کاالها سخن گفت: »واردات کاالیی که 
در داخل تولید می شوند باید حرام شرعی و حرام قانونی 

شناخته شود.«

کاال شد  او همچنین خواستار مبارزه با قاچاق 
و از مسئوالن خواست با باندهای بزرگ قاچاق مقابله 

کنند.

انتخابات به گفته رهبر جمهوری اسالمی یکی 
از دو رکن مردمساالری دینی است که باعث شد »مردم 
گفتند  که امام بزرگوار  دنیا در برابر مردمساالری دینی 

مجذوب شدند.«

کرد مساله اصلی  تاکید  )آیت اهلل( خامنه ای 
برای او شرکت مردم در انتخابات است. شرکت مردم 
ر قانون عمل  باید پرشور باشد و »در امر انتخابات باید ُمّ

شود. نتیجه انتخابات هر چه شد محترم است.«
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

که در  کرد  رهبر جمهوری اسالمی خاطرنشان 
که در برابر  کس  آرای مردم دخالت نمی کند، اما با هر 
نتیجه انتخابات مقاومت کند، در می افتد، همانگونه 
که در همه سال های گذشته درافتاده است: »بنده در 
انتخابات ها دخالت نمی کنم. یک جا فقط من دخالت 
در  بخواهند  کسانی  که  است  آنجایی  آن  و  می کنم 
مقابل رأی و انتخاب مردم بایستند و مزاحمت در مقابل 
رأی مردم ایجاد بکنند و رأی مردم را بشکنند. هر کس 
بخواهد با نتیجه آرای ملت دربیفتد بنده در مقابلش 
می ایستم در سال های گذشته، انتخابات های گذشته 
در  سال ۸4،  در  سال ۷۶،  در  بوده،  همین جور  هم 
سال ٨٨، در سال ۹2، بعضی مقابل چشم مردم بوده، 
بعضی مردم مطلع نشدند اما این حقیر در جریان قرار 

گرفتم.«
https://www.radiozamaneh.com/331051
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