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رهبر معظم انقالب در سخنرانی به مناسبت سال نو تشریح کردند

 تقویت تولید دانش بنیان 
تنها راه دستیابی به پیشرفت عادالنه 

رهبرمعظــم انقالب اســالمی در 
ســخنرانی زنــده و تلویزیونی در 
نخستین روز از ســال۱۴۰۱ ضمن 
تبریک عید نوروز و آغاز قرن جدید، در تبیین شــعار 
سال جدید، تنها راه دســتیابی به پیشرفت عادالنه و 
حل مشکل فقر را حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان 
خواندند و در بخش دیگری از سخنان شــان، با اشاره 
به مسائل جهانی درحال وقوع در افغانستان، اوکراین 
و یمن تأکید کردند: همه این حوادث نشــان دهنده 
حقانیت و انتخاب درســت ملت ایــران در مبارزه با 
استکبار اســت. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر 
مقام معظم رهبــری، حضــرت آیــت اهلل خامنه ای، 
آمیختگی عید ملی نوروز با ذکر نیایش و دعا و معنویت 
را یکی از ویژگی های نوروز ایرانی برشمردند و گفتند: 
بهار، مظهر امید و پیام آور طراوت و رویش اســت که 
امسال به دلیل همراهی با نیمه شــعبان که روز تولد 
امید بزرگ تاریخ و بشریت است، این امید مضاعف شده 
است. رهبر معظم  انقالب با تأکید بر اینکه امید، منشأ 
همه حرکت ها و پیشرفت ها است، گفتند: کسانی که 
برای مردم سخن می گویند یا مطلب می نویسند و یا 
پیام می فرستند، هرچه می توانند در مردم امید ایجاد 
کنند، زیرا امید عامل مهم پیشــرفت است. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به اینکــه خداوند متعال 
زمینه های امید را برای ملت ایران فراهم کرده است، 

خاطرنشان کردند: بگذارید دشمنان از امیدواری ملت 
ایران به خشم بیایند.

اهمیت محوری مسئله اقتصاد
ایشان بعد از این مقدمه، وارد بحث اصلی خود شدند 
و با اشــاره به انتخاب عناوین اقتصــادی در یک دهه 
گذشته و همچنین شعار سال۱۴۰۱ گفتند: علت اینکه 
برای امســال نیز عنوان و شعار اقتصادی انتخاب شد، 
اهمیت محوری مسئله اقتصاد و همچنین چالش های 
اقتصادی در دهه9۰ اســت که رهایی از این چالش ها 
نیازمند تدبیر، عمل و حرکت صحیح اســت. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه امروز مسئله اصلی 
مسئوالن اجرایی و کســانی که در اداره کشور دخیل 
هستند، اقتصاد است، افزودند: البته رویکردهای مردمی 
جدیدی نیز به چشم می خورد که اگر به شکل مناسبی 
ادامه پیدا کند، دلگرم کننده است. رهبر معظم  انقالب با 
تأکید بر اینکه تنها راه رسیدن به رشد اقتصادی، حرکت 
به سمت اقتصاد دانش بنیان است، افزودند: منظور از 
اقتصاد دانش بنیان، نگاه علمی و فناورانه به تولید در همه 
عرصه ها است که نتیجه آن، کاهش هزینه های تولید، 
افزایش بهره وری، ارتقای کیفیت محصوالت، رقابت پذیر 
شــدن تولیدات در بازارهای جهانی و کاهش قیمت 
تمام شده محصوالت در داخل خواهد بود. رهبر معظم 
 انقالب با تأکید بر این واقعیت که دستیابی به پیشرفت 

عادالنه در اقتصاد و حل مشکل فقر فقط از مسیر تقویت 
تولید دانش بنیان می گذرد، گفتند: تعداد شرکت های 
دانش بنیان باید افزایش یابد و این کار شدنی و ممکن 
است. ایشان با اشــاره به فعالیت حدود ۶هزارو۷۰۰ 
شرکت دانش بنیان در کشور گفتند: در سال جدید برای 
پاسخ به نیازهای کشور، تعداد شرکت های دانش بنیان 
باید دوبرابر شــود. البته این موجب نشود که عده ای، 
شــرکت هایی را که واقعا دانش بنیان نیستند، با این 

عنوان، تأسیس و راه اندازی کنند.

مبارزه قاطع با وابستگی در حوزه کشاورزی
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به عقب تر بودن بعضی 
از بخش های تولید همچون کشاورزی از ویژگی های 
دانش بنیان افزودند: مســئله کشــاورزی و دامداری 
بسیار مهم است و کشور باید در محصوالت پایه غذایی 
همچون گندم، جو، ذرت، خوراک دام و دانه های روغنی 
به امنیت کامل و خودکفایی الزم دست پیدا کند. ایشان 
دستیابی به این هدف را با توجه به وسعت سرزمینی و 
فراوانی دشت های حاصلخیز در کشور ممکن دانستند 
و گفتند: متأسفانه بخش کشاورزی جزو وابسته ترین 
بخش های کشور به واردات است که این وضع حتما باید 
تعدیل شود. رهبر معظم  انقالب با اشاره به اظهارات یکی 
از وزرای سابق کشاورزی مبنی بر مانع تراشی ذینفعان 
واردات و جلوگیری از کاهش وابســتگی در کاالهای 

اساسی گفتند: مبارزه با این وابستگی به علت منافع زیاد 
برخی افراد و احتماال نفوذ و کارشکنی آنها در بعضی از 
دستگاه ها و وزارتخانه ها دشوار است، اما مسئوالن باید 

همت کنند و این کار سخت را انجام دهند.
ایشان با تأکید بر لزوم حمایت مسئوالن از شرکت های 
دانش بنیان از طریق خرید محصوالت آنها یا تخصیص 
امکانات، افزودند: تعداد شرکت های دانش بنیان باید 
شاخص پیشرفت در هر بخش و شاخصی برای ارزیابی 

مسئوالن آن وزارتخانه و دستگاه باشد.
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای، افزایش شــرکت های 
دانش بنیان را با توجه به امکانات کشــور به خصوص 
مهم ترین امکان و سرمایه کشور یعنی »نیروی انسانی 
تحصیلکرده«، کامال ممکن خواندند و افزودند: براساس 
گزارش ها، درصــد باالیی از عناصــر تحصیلکرده در 
رشــته های غیرمرتبط با تحصیل خود مشغول به کار 
هستند، درحالی که می توان از همت نیروهای متخصص 
و جوان که بزرگ ترین ثروت کشــور هستند، به نفع 

ثروتمند کردن کشور استفاده کرد.

جلوگیری از پول پاشی بدون مالحظه 
ایشــان »اشــتغال آفرینی« را نیز در گــرو افزایش 
شرکت های دانش بنیان دانســتند و گفتند: البته در 
این زمینه نباید دچار خطاهای گذشته شویم. رهبر 
معظم  انقالب در بیان یکی از این خطاها گفتند: در 
دولت های قبل، طرح هــای گوناگونی برای افزایش 
تولید مطرح و تسهیالت بانکی در اختیار افراد قرار 
داده شــد، اما تقریبا همه آن طرح هــا ناموفق بود. 
بنابراین پول پاشی بدون مالحظه به جایی نمی رسد 
و کارها باید درســت و با مطالعه انجام شود. ایشان 
با تأکید بر شــکل دادن به فعالیت هــای زنجیره ای 
شــرکت های دانش بنیان، یک مالحظه نیز مطرح 
کردند و گفتند: در اثر برخی تصمیم های اخیر، ممکن 
است به بعضی از شرکت های کوچک و متوسط ضربه 
وارد شود که دولت و بانک ها نباید اجازه دهند چنین 
مشکلی ایجاد شــود.  حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
بخش دیگری از سخنان شان با یادآوری تأکید سال 
قبل خود در روز اول سال مبنی بر پرهیز از »گره زدن 
اقتصاد کشور به تحریم های آمریکا و بیان این حرف 
که تا تحریم اســت وضع همین است«، خاطرنشان 
کردند: خوشبختانه سیاســت های جدید در کشور 
نشان داد می توان با وجود پا برجا بودن تحریم های 

آمریکا پیشرفت کرد، تجارت 
خارجــی را رونــق داد، وارد 

قراردادهای منطقه ای شد و در زمینه نفت و مسائل 
دیگر به دستاوردهایی رسید.

رهبری

 احیای برجام
پشت مانع زیاده خواهی آمریکا

هفته ها و ماه ها تالش فشرده و مستمر طرف های حاضر در مذاکرات 
کمیسیون مشترک برجام در وین همچنان به دلیل زیاده خواهی 
آمریکا، به نتیجه روشــنی نرســیده و درحال حاضر نهایی شدن 
توافق نیازمنــد واقع بینی طرف آمریکایی اســت؛ موضوعی که 
به نظر می رسد واشــنگتن همچنان از اراده کافی برای تحقق آن 
بی بهره است. به گزارش همشهری، این درحالی است که مذاکرات 
در وین از ۲۰اســفندماه و با بازگشــت مذاکره کننده ارشد ایران 
به تهران موقتا متوقف شــد تا براساس تفاهم  های صورت گرفته، 
واشنگتن بتواند تصمیم سیاســی خود را اتخاذ کند. با وجود این 
اما رایزنی ها و تماس هــا میان وزیر امورخارجــه و جوزف بورل، 
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین علی باقری کنی، 
مذاکره کننده ارشد ایران و انریکه مورا، هماهنگ کننده گفت وگوها 
به صورت مستمر ادامه یافت. گفته می شود درجریان مذاکرات مورا 
در تهران آخرین موضوع هایی که میان مذاکره کنندگان مطرح 
شده، مورد بررسی قرار گرفته اســت و هماهنگ کننده اروپایی 
گفت وگوها پس از دریافت نکات ایــران، برای انتقال این مطالب 

راهی واشنگتن شد. 
در شــرایطی که به اذعان مقام های مســئول، ایران و تروئیکای 
اروپایی درباره یک متن به توافق رسیده اند و این متن صرفا نیازمند 
یک ویرایش نهایی اســت، اما طرف آمریکایی همچنان درحال 
مانع تراشی در مسیر لغو تحریم ها علیه ایران است.  در روزهای اخیر 
وزارت خزانه داری آمریکا یک شخص حقیقی و ۴شرکت ایرانی را در 

فهرست تحریم ها قرار داد. 
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امورخارجه در جریان برگزاری سومین 
نشست همسایگان افغانستان به میزبانی چین در پکن، با انتقاد از 
رویکرد آمریکا در زمینه تحریم اخیر برخی مقام های ایرانی، بر این 
موضوع تأکید کرد که »اکنون همه چیز به این بستگی دارد که آیا 
آمریکا می خواهد واقع بینانه رفتار کند یا مسئول شکست مذاکرات 
باشــد«. او درباره برخی ابهام های به وجود آمده در روزهای اخیر 
پیرامون خروج سپاه از فهرســت تحریم ها، بر این موضوع تأکید 
می کند که »موضوع خارج کردن اشــخاص حقیقی و حقوقی از 
فهرست تحریم های یکجانبه آمریکا، یکی از موضوع های اصلی 
ما در مذاکرات است. برخی  هلدینگ ها و مؤسسات حکومتی ما در 
فهرست تحریم ها قرار دارند و یکی از موضوع ها نیز سپاه پاسداران 
است.« امیرعبداللهیان به این نکته هم اشاره می کند که به وزرای 
امورخارجه کشورهای نزدیک به آمریکا اعالم کرده در پیام هایی که 
از آمریکا دریافت می شود، تعارض و تفاوت وجود دارد؛ »ما تا زمانی 
که تعهد محکمی نگیریم و توافق نکنیم، از دستاوردهای هسته ای 
خود کوتاه نمی آییم. اگر می خواهید نگرانی هایتان درباره مسائل 

هسته ای رفع شود، باید تحریم های ظالمانه را لغو کنید«. 

سنت نامگذاری سال
افکار عمومی و رسانه ها نیز باید در قبال  ادامه از 

شعار سال، مطالبه گری جدی و فراگیر صفحه اول
خود را از مسئوالن و مجموعه های مختلف داشته باشند تا 
مشخص شود عملکرد مســئوالن کامال تحت نظارت افکار 
عمومی اســت و ناکارآمدی های ایشــان قابل چشم پوشی 
نخواهد بود. سخن آخر آنکه تأکید بر توجه همه جانبه کشور 
به مســئله »دانش بنیان کردن تولید« و »اشتغال زا کردن 
تولید« موضوعاتی نیســت که ضرورت و اولویت آن محل 
مناقشه باشــد و همه نخبگان کشور با گرایش های سیاسی 
متفاوت بــر آن اجماع نظــر دارند. مهم آن اســت که این 
هدف گذاری اوال دچار آفت شعارزدگی و اقدام های صوری 
نشود، ثانیا با بی عملی و فراموشی به حاشیه رانده نشود و ثالثا 
همه هوشــمندی ها و توانمندی های این سرزمین مستعد 
برای تحقق آن در ســال جدید و قرن جدید گردهم آیند تا 

شاهد روزهایی بهتر از دیروز باشیم.

چرا جمهوری اسالمی  حرم است؟!
ادامه از  نقص ها و آسیب ها هســت؛ نه قائل به 

عصمت مسئوالنیم و نه عصمت قوانین. صفحه اول
جمهوری اسالمی با دولت اسالمی متفاوت است. از جمهوری 
اسالمی تا دولت اسالمی راه بسیار است. نقص ها را بگوییم. فریاد 
هم بزنیم. با محافظه کاری نیز از آنها عبور نکنیم، اما بدانیم اصل 
و فرع چیست و به چه فخر می کنیم و به چه نقد داریم. دشمن 
نیز یک هدف بیشتر ندارد؛ به هم زدن همین نسبت ساده. او 
می خواهد خطــای دولت ها )یعنــی مســئوالن، قوانین و 
بوروکراسی( را به حساب جمهوری اسالمی بگذاریم. نه دلش 
برای حجاب سوخته، نه ورزش، نه اقتصاد و نه هیچ. او هر درز 
دیواری را نشــانه ترک بر جداره جمهوری اسالمی می داند. 
همین تفکیک را بدانیم، نقشه دیوان و ددان نقش بر آب است.

سیاست در نوروز تعطیل نبود
مردم ایران شــب عید خود را با نیم نگاهی به تحوالت مذاکرات 
و سرنوشــت برجام در بازارهــای خرید تحویــل کردند. رهبر 
معظم انقالب پیام نوروزی خودشــان را بــرای بیش از یک دهه 
گذشته به مسائل اقتصادی و تولید با عنوان »تولید، دانش بنیان، 
اشتغال آفرین« اختصاص دادند و در سخنرانی روز اول عید تصریح 
کردند که با انباشت چالش های اقتصادی مواجه هستیم که باید 
برای آن فکر درستی شود. ایشــان در حمایت از دولت سیزدهم 
گفتند »رویکردهای جدیدی هم انسان مشاهده می کند که انسان 
را دلگرم می کند.« مذاکــرات برجامی در همین مدت تعطیالت 
نوروزی معطل ۲پاسخ عمده آمریکایی ها به یکی دو درخواست 
مهم ایرانی ها در فهرســت لغو تحریم ها ازجمله حذف اسم سپاه 
پاسداران از این فهرست ماند. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور 
خارجه گفت که مقامات ارشــد ســپاه گفته اند رفع تحریم ها را 
معطل ســپاه نکنید چراکه مردم مقدم هستند که این سخنان 
موجب انتقاد برخی افراد به مرد اول دیپلماسی دولت رئیسی شد. 
درگذشت ۲عضو خبرگان رهبری در صدر اخبار سیاسی روز دوم 
نوروز۱۴۰۱بود. آیت اهلل محمد محمدی  ری شهری نماینده استان 
تهران در خبرگان، تولیت حرم عبدالعظیم حسنی و وزیر سابق 
اطالعات در ۷5سالگی درگذشت. رهبر انقالب بر پیکر وی نماز 
اقامه کردند. ســیدمحمد فقیه، نماینده مردم فارس در مجلس 
خبرگان رهبری و امام جمعه نی ریز در 8۰ســالگی درگذشــت. 
جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نیمه های 
تعطیالت نوروز می گفت کــه توافق با ایران نزدیک شــده و در 
95درصد موارد به توافق رسیده ایم. انریکه مورا، معاون جوزف بورل 
نیز در تهران با علی باقری، معاون وزیر امور خارجه دیدار و گفت وگو 
کرد. امیرعبداللهیان نهم فروردین در رأس هیأتی به منظور شرکت 
در سومین نشست کشورهای همسایه افغانستان راهی چین شد.  
رئیس دولت سیزدهم نیز در آخرین روزهای تعطیالت نوروزی 
هجدهمین سفر استانی خود را به مقصد استان محل زادگاهش 
خراسان رضوی کلید زد. این نخستین سفر استانی سیدابراهیم 
رئیسی در سال۱۴۰۱بود. او به دنبال حواشی تلخ ممانعت از ورود 
زنان به تماشای بازی ایران و لبنان در ورزشگاه مشهد به وزیر کشور 

دستور بررسی موضوع را داد.

گزارش

بیانیه علیه هتک حرمت 
تمثال امام)ره(

به دنبال هتک حرمت تمثال امام راحل که توســط 
ضدانقالب در نخستین ساعات بامداد چهارشنبه گذشته 
در میدان مرجعیت قم اتفاق افتاد، جامعه مدرســین 
حوزه علمیه قم با صدور بیانیه ای، این اقدام مذبوحانه را 
محکوم کرد. براساس گزارش پایگاه اطالع رسانی جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم، در بخشی از این بیانیه که با 
امضای سیدهاشم حسینی بوشهری منتشر شده است، 
آمده است: اقدام بزدالنه در هتک حرمت به مقام شامخ 
بنیانگذار انقالب اســالمی ایران، امام خمینی)قدس 
ســره(، اقدامی جاهالنه و مذبوحانه بــود که نخواهد 
توانست کمترین تأثیری در تخریب شخصیت آن مرد 
راستین کارزار مبارزه با طاغوت بگذارد. این جسارت که 
در آستانه روز ۱۲فروردین )یوم اهلل جمهوری اسالمی( 
واقع شده است، چنگ انداختن بر آفتابی تابان است و جز 
خذالن هتاکان هیچ پیامدی نخواهد داشت. ملت ما امام 
خود را عاشقانه و مؤمنانه دوست دارند و پیوند بین امام 
و امت، پیوندی الهی و آسمانی است. جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم ضمن محکوم کردن این جســارت 
نابخردانه از مسئوالن قضایی و امنیتی درخواست دارد با 
مسببان این اهانت که قلب مؤمنین به اسالم و انقالب را 
در روزهای سراسر اقتدار این مرزوبوم به درد آورده است، 

برخورد قاطع و انقالبی نماید.
علیرضا اعرافی، خطیب نمازجمعه قم نیز در رابطه با 
اتفاق شبانه و مفتضحانه ای که در تعرض به ساحت 
امام)ره( رخ داد، گفت: این امر زنجیره دسیسه هایی 
است که سلطنت طلبان و منافقان برای خدشه وارد 
کردن به صفوف ایران دنبال می کنند و این، کار رذیالنه 
و پستی بود و قطعاً مســئوالن امنیتی این را دنبال 
خواهند کرد. قم قهرمان نیز برابر این تعارض ساکت 

نخواهد نشست.

روحانیت

دیپلماسی

 ادامه 
در صفحه10

رئیسی: چشم به بیگانه نداریم

ســفرهای اســتانی »دولت 
مردمــی« پــس از 3هفتــه 
تعطیلی در خراســان رضوی 
از ســر گرفته شــد. ســیدابراهیم رئیسی در 
هجدهمین سفر استانی خود به شهر و استان 
محل زادگاه خود رفت. آغاز عملیات اجرایی فاز 
دوم ذخیره سازی گاز شوریجه در سرخس برای 
استفاده در ۴ماه سرد سال، افتتاح ۲کارخانه 
در مجتمع گوگردی ســردار شهید سلیمانی 
سرخس و بازدید از نمایشــگاه دستاوردهای 
شرکت های دانش بنیان استان خراسان رضوی 

ازجمله برنامه های این سفر بود. 
براســاس گــزارش پایــگاه اطالع رســانی 
ریاســت جمهوری ســیدابراهیم رئیسی در 
بخشی از این سفر در دیدار با جمعی از فعاالن 
فرهنگی و اجتماعی اســتان خراسان گفت: 
مردمی شدن دولت یعنی اینکه مردم در تمامی 
بخش ها حضور فعال و جدی داشته باشند. باید 
رشد اقتصادی، ارزش پول ملی و قدرت خرید 
مردم را باال ببریم؛ وگرنه یارانه ۴5هزارتومانی 
را که به همه مردم می دادند امروز ارزشــش 
۷هزار تومان شــده اســت. رئیسی همچنین 
در دیدار با جمعی از علما و روحانیون اســتان 
خراسان رضوی گفت: ما چشم به بیگانه نداریم، 

ارتباط با همه را می پسندیم، اما هرگز منتظر 
نمی شویم دیگران بیایند و گره ای از گره های 

ما را بگشایند.
 تجربه نشــان داده و از پیشــینیان نیز عبرت 
گرفتیم که بــه هیچ عنوان بــه بیگانه اعتماد 
نکنیــم. رئیس جمهور در نشســت با فعاالن 
زیست بوم دانش بنیان در این استان هم با اشاره 
به نامگذاری ســال۱۴۰۱ به نام سال »تولید، 
دانش بنیان و اشــتغال آفرین« از سوی رهبر 
معظم انقالب گفت: شخصا حامی نوآوری در 
فرایندها و تســهیل نقش آفرینی شرکت های 
دانش بنیان در حوزه اقتصاد هســتم و اجازه 
نخواهــم داد فعــاالن حــوزه دانش بنیان در 
پیچیدگی های اداری و سازمانی گرفتار شوند.

آمریکا به دنبال تغییر ماهیت برجام
تعلل و ابهام آفرینی آمریکایی هــا در زمینه احیای توافق 
هسته ای سال2015 درحالی اســت که به نظر می رسد آنها 
بیش از هر چیــز به دنبال تغییر ماهیت توافق هســته ای 
از »رفــع تحریم های اقتصادی« به »سیاســت منطقه ای 
جمهوری اسالمی« هستند؛ ســناریویی که برای فرار از 
اجرای تعهدهای واشنگتن در قبال ایران طراحی شده است. 
بر این اساس کارشناسان معتقدند مواضع اخیر سخنگوی 
وزارت امور خارجه آمریکا مبنــی بر اینکه »خروج ترامپ 
از برجام، تروریستی اعالم کردن ســپاه پاسداران و ترور 
سردار سلیمانی، نه تنها مانع ایران نشده بلکه موجب توسعه 
برنامه هســته ای آنها و البته بدترشدن شرایط آمریکا در 
منطقه شده است« تالشــی تازه ازسوی این کشور باهدف 
»ماهیت سازی جدید« برای برجام تلقی می شود. در شرایطی 
که فرار آمریــکا از تعهدپذیری در قبــال لغو تحریم های 
ایران، به عنوان اصلی ترین مانع بر سر راه به نتیجه رسیدن 
مذاکرات وین قلمداد می شــود، اظهارات نــد پرایس را 
می توان »آدرس غلط« برای مرتبط کردن توافق هسته ای 
و تحوالت منطقه ای دانســت. این درحالی است که گفته 
می شود کنگره آمریکا درحال بررسی الیحه ای با حمایت 
هر دو حزب دمکرات و جمهوریخواه است که براساس آن، 
پنتاگون باید به کنگره گزارش دهد که ایران چند درصد از 
منابع مالی آزاد شده را برای تقویت گروه های نیابتی اش در 

منطقه استفاده می کند.

دولت

۱۴۰۱؛ سال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« 

 رهبرمعظم انقالب در پیامی به مناسبت آغاز سال1۴01 هجری شمسی، با تبریک عید 
نوروز و ایام والدت خورشید فروزان عالم وجود، حضرت بقیه اهلل االعظم)عج( به ملت 
بزرگ ایران و همه ملت های همدل و با تبریک ویژه به خانواده های معظم شهیدان و 
همچنین جانبازان، ایثارگران و خدمتگزاران ملت در میدان های مختلف علم، سالمت، 
امنیت و مقاومت، سال جدید را سال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« نامگذاری 
کردند. حضرت آیت اهلل خامنه ای سال1۴00 را نیز همچون سال های دیگر سالی توأم 
با فرازها و فرودها برشمردند و گفتند: انتخابات مهم و بزرگ ریاست جمهوری، یکی 
از مهم ترین فرازها و شیرینی های سال قبل بود که مردم با وجود خطر شدید بیماری 
همه گیر کرونا، با شرکت در انتخابات، دولتی تازه نفس را به میدان آوردند که براساس 
نشانه های موجود، دولتی مردمی و دارای ریل جداگانه از دولت محترم قبل است و 
امیدهایی را در مردم زنده کرده است. ایشان مقابله جدی با کرونا و کاهش قابل توجه 
تلفات در اثر تأمین واکسن برای همگان را از دیگر فرازهای سال1۴00 خواندند و در 
بیان نقطه اوج دیگری از حوادث این سال خاطرنشان کردند: در بخش های مختلف 
علم و فناوری از تولید چند نوع واکســن معتبر تا پرتاب ماهواره، کارهای بزرگی 
انجام شد. رهبر معظم  انقالب، اعتراف آمریکایی ها به شکست خفت بار آنها در فشار 
حداکثری علیه ایران را از دیگر شیرینی های سال1۴00 در عرصه جهانی دانستند و 
افزودند: ایستادگی مردم موجب این پیروزی شد و در واقع این ملت ایران بود که 
پیروز شد. ایشان در بیان پیام حوادث متعددی که در سال1۴00 در نقاط دیگر جهان 
رخ داد، تأکید کردند: این حوادث همگی درستی راه ملت ایران در مقابل استکبار را 
نشان داد. حضرت آیت اهلل خامنه ای »تنگی معیشت مردم، مسئله گرانی ها و تورم« 

را تلخ ترین موضوع سال1۴00 دانســتند و افزودند: مشکالت اقتصادی عالج پذیر 
است و حتما باید عالج شود. البته عجله و توقع رفع دفعی آنها واقع بینانه نیست، 
اما امیدواریم بخشی از آنها در سال  جدید که سال اول قرن15 هجری شمسی است، 
برطرف شود. ایشان در ادامه هدف از تعیین شعار ســال را جهت دهی به حرکت 
مسئوالن دستگاه ها و آحاد مردم دانستند و افزودند: در بعضی از سال ها متناسب با 
شعار سال توفیقات خوبی به دست آمد، اما در بعضی سال ها نیز کم کاری هایی وجود 
داشت. البته در سال1۴00 که سال »تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« بود، کارهای 
خوبی انجام شد که باید ادامه پیدا کند. رهبر معظم  انقالب در بیان علت تمرکز بر 
مسئله تولید در سال های اخیر، گفتند: تولید، کلید حل مشکالت اقتصادی و راه اصلی 
عبور از دشواری های اقتصادی است، ضمن اینکه رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، 
کاهش تورم، افزایش درآمد سرانه، بهبود رفاه عمومی و همچنین افزایش اعتماد به 
نفس و عزت ملی در گرو رونق و رواج اکسیری به نام تولید ملی است که تکیه برآن در 
این سال ها تأثیرهای خوبی نیز داشته است. حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: امسال 
نیز همچنان بر مسئله تولید تأکید می کنم، البته بر الیه و چهره جدیدی از تولید یعنی 
تولید »دانش بنیان« و »اشتغال آفرین«. ایشان معیار قرار دادن تولید دانش بنیان 
و اشتغال آفرین را موجب حرکت رو به جلو و محســوس در همه اهداف اقتصادی 
دانستند و افزودند: بنابراین شعار ســال1۴01 عبارت است از »تولید؛ دانش بنیان، 
اشتغال آفرین«. رهبر معظم  انقالب با تأکید بر توصیه سال قبل خود مبنی بر اکتفا 
نکردن به کارهای سطحی همچون درج نام سال بر تابلوی خیابان ها و یا روی سربرگ 
دستگاه ها، گفتند: تحقق شعارامسال نیاز به سیاستگذاری دارد. البته با تحرکی که از 
رئیس جمهور محترم و همکاران شان مشاهده می شود، ان شاءاهلل این شعار روی زمین 

نخواهد ماند، اما هرچه بیشتر کار و تالش شود بهتر خواهد بود.

ری
رهب

م 
عظ

م م
مقا

تر 
 دف

نی
سا

ع ر
طال

اه ا
ایگ

س: پ
عک


