به مناسبت آغاز سال1399

« جهش تولید »
حضرت آیت هللا خامنو ای در پیام نٌرًزی خٌد سال

 1399تاکید کردند  :مشکالت اقتصادی قطعا تمام

خٌاىد شد ً این تحریم ىاپی کو کرده اند بو نفع ما تمام خٌاىد شد.

حعزد آیذ هللا ذبهٌَای رُجز اًقالة اطالهی زر پیبهی ثَ هٌبطجذ آغبس طبل  ، 1399طبل جسیس را طبل «جيش
تٌلید» ًبمگذاری کززًس.
هزي پیبم رُجز اًقالة اطالهی ثَ ػزح سیز اطذ:
ثظن هللا الزّحوي الزّحین
یب هقل ّت القلْة ّ االثصبر ،یب هسثّز اللیل ّ الٌِّبر ،یب هحّْل الحْل ّ االحْال ،حّْل حبلٌب الی احظي الحبل.

ًْرّس اهظبل هب هصبزف اطذ ثب رّس ػِبزد حعزد هْطی ثيجؼفز (طالم هللا ػلیَ )؛ لذا هٌبطت اطذ ثرؼی اس
َذیبر
م اال
جؼ َف ٍز َّ
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للِ َّ
ِّ
ص ِّ
صلْاد هرصْؽ آى ثشرگْار را زر آغبس طري ػزض کٌین  :اَ ُ
ِ
صی اال ِ
ک ضی َزح؛ (ٰ ) 1
الو ٌبجب ِح ال َ
ل ػلیَ ّ ػلی آثبئَ ّ اثٌبئَ
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ح لیفِ
َّ َػ ی َج ِ
ن َ
ًَْار َ ...
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ص ّ
اللِ ّ
خ َّ السُّهْعِ الغَشی َز ِح َّ ُ
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الطّی ّجیي الط ّبُزیي الوؼصْهیي ّ َرحوخ هللا ّ ثزکبرَ.

رجزیک ع رض هیکٌن ػیس طؼیس هجؼش را ّ ػیس ًْرّس ُپزغزاّد را ثَ ُوَ ی هل ّذ ػشیش ایزاى؛ ثرصْؽ ثَ ذبًْازٍ

ُبی

هؼظ ّن ّ هؼشّس ػِیساى ّ ثَ جبًجبساى ّ ذبًْازٍ ُبی صجْر ّ سحوذکغ آًِب ّ ثَ جِبزگزاى ػزصَ ی طالهذ کَ زر ایي
چٌس ُفزَ ذْع زرذؼیسًس ّ ثَ ُوَ ی ذسهزگشاراى طرذکْػی کَ زر ػزایػ زػْار ،گْػَ ای اس کبر را ثز ػِسٍ
گزفزٌس ّ ثب اذالؽ ّ ػالقَ

هٌسی ّ اًگیشٍ زر فعبی ػِز ،زر فعبی رّطزب ،زر فعبی جبزٍّ ،زر فعبی هزس ّ ،زر

جبیجبی کؼْر هؼغْل ذسهذ ُظزٌس؛ ثَ ُوَ ی آًِب رجزیک ػزض هیکٌن؛ ػیسربى هجبرک

ِز اهبم
 ّ .ثَ رّح هط ّ

ثشرگْار ّ ارّاح غی ّجَ ی ػِیساى زرّز هیفزطزن.

السم هیساًن رظلیذ ّ رجزیکی ُن ػزض ثکٌن ثَ ذبًْازٍ

ُبی ػِسای طبل  98؛ چَ ػِسای زفبع اس حزم ،چَ

ػِسای هزسُب ّ زر رأص آًِب ػِیس ػشیش ّ ثشرگْار هب ،ػِیس طززار طلیوبًی ّ ُوزاُبًغ ّ ،ػِیس اثْهِسی
هٌِسص ّ ُوزاُبًغ ّ ُوچٌیي ػِسای حب زصَ ی کزهبى ّ ،ػِسای حبزصَ ی ُْاپیوب ّ ػِسای طالهذ،
ایي کظبًی کَ زر راٍ ذسهذ ثَ ثیوبراى ثَ زرجَ ی رفیغ هزگ زر راٍ ذسا ّ ػِبزد زر راٍ ذسا رطیسٍ

[یؼٌی ]

اًس؛ ثَ ُوَ ی

ذبًْازٍ ُبیؼبىُ ،ن رظلیذ ػزض هیکٌینُ ،ن ػیس را ّ هقبهبد فزسًساًؼبى را رجزیک هیگْیین  ّ .هؼزقسین کَ ُوَ ی
ایي حْازس اىػبءهللا ثَ ًفغ هل ّذ ایزاى روبم ذْاُس ػس کَ حبال ػزض هیکٌین.

طبل  98ثزای هل ّذ ایزاى یک طبل ُپزرالغن ثْز؛ طبلی ثْز کَ ثب طیل آغبس ػس ،ثب کزًّب روبم ػس  .زر غْل طبل ُن
حْازس گًْبگًْی ثزای کؼْر ّ ثزای ثزذی اس هززم کؼْر پیغ آهس؛ حْازصی اس قجیل سلشلَ ،رحزیوِب ّ اهضبل ایٌِب
ایي حْازس ػجبرد ثْز اس جٌبیذ رزّریظزی آهزیکب ّ ػِبزد طززار ًبهسار ایزاى ّ اطالم ،ػِیس طلیوبًی
طبل گزفزبری ُبی هززم ُن کن ًجْز؛ طبل ثَ ایي ػکل گذػذ؛ ثٌبثزایي طبل طرزی ثْز

 .اّط

 .زر غْل

 .لکي ًکزَ ی هِن ایي

اطذ کَ زر کٌبر طرزی ُب ،طزثلٌسیُبیی ُن زر ایي طبل ّجْز زاػذ کَ ثؼعی اس آًِب ُن ثی طبثقَ ثْز ّ هل ّذ
راى ثَ هؼٌبی ّاقؼی کلوَ زرذؼیس.
ای

وذ ،ثَ طوذ اطزبًِبی طیل سزٍ ّ ػِزُب ّ رّطزبُبی طیل سزٍ رّاًَ
زر طیل اّّل طبل،
طیل هززم هؤهي ّ ثبُ ّ
ِ
ػسًس ثزای کوک ثَ هززم  .هززم ػشیش هب -اس پیز ّ جْاى -هٌبظز سیجبیی ذلق کززًس ّ رفزٌس ثَ طوذ هٌبغق طیل سزٍ،
ذبًَُب را کَ ُپز اس گل ّالی ثْز ػظزٌس ،ذبلی کززًس ،اصبس ّ فزع ّ سًسگی را ثزای آى هززم ػظزٌس ّ طرزی طیل
را ررفیف زازًس ثزای هززم.

زر حبزصَ ی ػِبزد ثشرگِ ػِیس ػشیش هب ،هززم یک حزکذ ػظیوی را اًجبم زازًس؛ حعْر َزٍ ُب هیلیًْی ذْزػبى را
ثَ رخ زًیب کؼیسًس  .آى اجزوبػی کَ زر رِزا ى رؼکیل ػس ّ اجزوبػبری کَ زر قن ،زر اُْاس ،زر اصفِبى ،زر هؼِس،
سد
زر رجزیش ،زر کزهبى رؼکیل ػس ،اجزوبػبری ثْز کَ ثَ غْر هؼوْل زر ُیچ ًقطَ ای اس زًیب ثَ ایي حجن ّ ثب ایي ػ ّ
ّ ثب ایي اًگیشٍ اًظبى هؼبُسٍ ًویکٌس؛ زر ربرید هب ُن ثی ًظیز ثْز  .حعْر هززهی ّ ُیجبى ػن ّهی ّ ایٌکَ هززم
ًؼبى ثسٌُس ثَ چَ چیشُبیی زلجظزَ ُظزٌس ،ذیلی هِن ثْز ثزای آثزّی کؼْر ّ ثزای ػشّد هل ّذ ایزاى.

زر قعیَّ ی ایي ثیوبری اذیز[ ،یؼٌی] کزًّب ،فساکبریُب ثَ قسری چؼوگیز ثْز کَ افزازی را کَ زر ذبرط اس ایي کؼْر
ُن ُظزٌس ثَ رحظیي ّازار کزز؛ زر زرجَ ی اّّل هجوْػَ ُبی زرهبًی؛ پشػکبى ،پزطزبراى ،ثِیبراى ،هسیزاى ،کبرکٌبى
غالة ،ثظیجی
حْل ّ حْع ثیوبرطزبى ُب .زر کٌبر ایٌِب هجوْ ػَ ُبی هززهی زاّغلت ،زاًؼجْیبىّ ،
گًْبگْى کَ رفزٌس زر ذسهذ زرهبى ّ پزطزبری اس ایي ثیوبراى قزار گزفزٌس ،ثَ یبری زرهبى
هبیَ ی ػشّد ّ آثزّ اطذ  .هجوْػَ ُبی پؼزیجبًی ،کظبًی کَ کبرذبًَ

ُب ّ ػٌبصز

کٌٌسگبى رفزٌس؛ ُوَ ی ایٌِب

ُبی ذْزػبى را ،حزّی ثؼعی ذبى ٍ ُبی

ذْزػبى را زر اذزیبر رْلیس ّطبیل ّ اهکبًبد هْرز ًیبس هضل زطزکغ یب فزض کٌیس کَ هبطک ّ اس ایي قجیل ثزای
ثیوبراى یب ثزای ػب ّهَ ی هززم ،آحبز هززم قزار زازًس  .هجوْػَ ُبی ذسهبری ،هضل آى کظبًی کَ رفزٌس زرّى ذیبثبًِب
سػفًْی کززىِ ذیبثبى یب حزّی ًقبغی کٍ هززم ثَ آًِب هزاجؼَ هیکٌٌس
ثزای ظ ّ

 .یب هجوْػَ ُبیی هضل جْاًِبیی کَ

زر ذبًَ ُبی آًِب ثزًّس ،ذزیسُبی آًِب را اًجبم ثسٌُس .یب آًِبیی کَ اجٌبطی
رصوین گزفزٌس ثَ افزاز هظي کوک کٌٌسِ ،
ج بًی ثَ هززم زازًس؛ زطزکغ هجبًی ،هبطک هجبًی  .ثؼعی ثَ کظجَ ی هؼکل زار کوک کززًس؛
را رِیَ کززًس ،ه ّ

 .ایٌِب آى

اجبرٍ ًگزفزٌس ،غلجکبری ُبی ذْزػبى را ثَ رأذیز اًساذزٌس ّ اس ایي قجیل ذسهبری کَ اًجبم گزفذ
سیجبیی ُبیی اطذ کَ زر ذالل حْازس طرذ ذْزع را ًؼبى هیسُس؛ هل ّذ ایزاى ،فعبیل ذْزع را زر ایي
هجوْػَ ُب ،زر ایي کبرُبیی کَ هي ثَ اًسکی اس آًِب اػبرٍ

کززمً ،ؼبى زاز  .هي قلجبً ّ صویوبًَ اس ُوَ

ی آى

کظبًی کَ اػبرٍ کززم ّ ًبم ثززم رؼکّز هیکٌن ّ هژزٍ هیسُن کَ پبزاع الِی زر اًزظبر آًِب اطذ؛ چَ پبزاع
زًیْی ّ چَ پبزاع اذزّی.

ذت ،ایي یک آسهْى زػْار ثْز

 .آسهًِْبی طبل  ، 98آسهًِْبی زػْاری ثْز ا ّه ب غلجَ

زػْاری ُب ثب رّحیَ ،ایي ذْز هْجت قسرروٌس ػسى یک هل ّذ اطذ

ی ثز زػْ اریُب ّ ػجْر اس

جْیی هحط
 .یک هل ّذ ثب راحذ غلجی ّ رفبٍ
ِ

ًرْاُس [رْاًظذ] ثَ جبیی ثزطس؛ هْاجَِی ثب هؼکالد ّ حفع رّحیَ ی ذْز زر هقبثلَ ی ثب هؼکالد ّ غلجَ ی ثز
راى کززٍ اطذ ّ ثؼس اس ایي ُن ذْاُس کزز-
هؼکالد  -کَ اىػبءهللا ایي غلجَ را هل ّذ ای

اطذ کَ ثَ هل ّزِب اقزسار ّ

اػزجبر هیسُس.

یک ًکزَ ی زیگز ُن الجزَّ زر ایي حْازس ُظذ -
زطذطبس ثیگبًَ ُب هضل رحزین ّ اهضبل ایٌِب-

چَ حْازس غجیؼی هضل طیل ّ سلشلَ ّ اهضبل ایٌِب ،چَ حْازس

غجیؼی
جَ ظؼفِبی ذْزع هی کٌس؛ چَ ظؼفِبی
کَ اًظبى را هزْ ّ
ِ

ذْزهبى ،کَ اًظبى ثساًس جبی هغزّر ػسى ًیظذ ،هب ُوَ ظؼیف ُظزین ،آطیت پذیز ُظزین ّ ،چَ ظؼفِبیی کَ
زر هْاجَِ ی ثب حْازس ،اًظبى ثَ غْر قِزی زچبر آى ظؼفِب هیؼْز  .ظؼفِبی ذْزهبى را ثؼٌبطین؛ اًظبى اس غزّر ّ
ک َّ
جَ ذسا ثؼْز ،اس ذسا کوک ثرْاُس.
ذبة الْافِسّىَ َػ ٰ
ذ ِ
ک َّ َ
و َز َؼ ِزّظْىَ ا ِّال لَ َ
یز َ
َ
اس غفلذ ذبرط ثؼْز ،هزْ ّ
ظ َز ال ُ
لى َغ ِ
زر ذبًَ ی «زیگزی » ثزّین،
ظب َ
ولِ ّ
ع ال ُ
زر ذبًَی ذسا ثبیس رفذ؛ ِ
و ْىَ ا ِّال ثِ ک؛ ( ) 2ایي اس زػبُبی هبٍ رجت اطذ .فقػ ثَ ِ
ًباهیس ثزهیگززین؛ زطذ ثَ غزف «زیگزی » غیز اس ذسا زرا س کٌین ،زطزوبى رُِی ثزذْاُس گؼذ

ُ .وَ ی اثشارُبی

ػبلن ّطبیل الِی ُظزٌس ،اّ هظجّت االطجبة اطذ؛ ثب ایي اطجبة ثبیس کبر کٌین ،اس ایي اطجبة اطزفبزٍ کٌین ،ا ّه ب
ًزیجَ ّ اصز را اس ذسای هزؼبل ثرْاُین .ایي ُن یک ًکزَ.

ّ اهب طبل  ، 99کَ زر حبل ػزّع ػسى اطذ .اّّال ً اس ذسای هزؼبل هیرْاُین کَ ایي طبل را طبل پیزّسی

ُبی ثشرگ

کؼْر ذْزع را ثَ
قزار ثسُس ّ ثَ حعزد ثقیّخهللا (ارّاحٌب فساٍ) کَ ًبذسای ایي کؼزی اّ اطذ ،ػزض هیکٌین کَ
ِ
طبحل ًجبد ثزطبًس ،هززم هؤهي ایزاى را حوبیذ کٌس ،کوک کٌس  .ثَ هل ّذ ایزاى ُن ػزض هیکٌن ُوبى غْر کَ زر
غْل ایي طبلِبی هزوبزی  ًَ -فقػ طبل  - 98ثب حْازس گًْبگْى ػجبػبًَ ثزذْرز کززًس ،ثب رّحیَ ثزذْرز کززًس ،ثؼس اس
ایي ُن ثب رّحیَ ّ ثب اهیس ثزذْرز کٌٌس ثب ُوَ

غ
ی حْازس ّ ،هطوئي ثبػٌس کَ رلری ُب ذْاُس گذػذ« ّ ،اِ َّ
ى َه َ

ظز ُی ظ ًزا » ) 3(.قطؼبً ُی ظز زر اًزظبر مل ّذ ایزاى اطذ؛ زر ایي رززیسی ًیظذ
ال ُؼ ِ

 .ایٌکَ حبال ثؼعی رصّْر کٌٌس کَ زر

فالى ًقطَ ی اس رؼکیالدِ کؼْر کن کبری هیؼْز ،ایي را ُن ثٌسٍ رأییس ًویکٌن

 .هب اس ًشزیک ػبُس ُظزین،

هی ثیٌین؛ ُوَ هؼغْلٌسُ ،وَ هؼغْل کبر ّ رالػٌسُ ،ز کض ثَ قسر ذْزع؛ هجوْػَ ُبی ػلوی ّ رحقیقی یک
جْر ،ف ّؼبالى اجزوبػی یک جْر ،هظئْالى زّلزی ّ قعبئی یک جْر ّ ،اى ػبءهللا ذساًّس هزؼبل ثَ ُوَ ی ایي رالػِب
ُن ثزکذ ذْاُس زاز ّ هل ّذ را اس ایي گذرگبٍ ،ثب ػبفیذ ّ ثب طزثلٌسی اىػبءهللا ػجْر ذْاُس زاز.

ّ ا ّه ب ػؼبر طبل  .طبل  98را هب ثَ ػٌْاى طبل «رًّق رْلیس» هؼزّفی کززین ّ هي ثَ هل ّذ ػشیش ایزاى ػزض هیکٌن اس

آغبس کبر ،صبحت ًظزاى اطزقجبل کززًس ،گفزٌس رْلیس ًقطَ ی اصلی اطذ ا ّه ب
ایي ػؼبر اطزقجبل ػس ،زر ػول؛ حبال زر
ِ
زر ػول ُن اطزقجبل ػس  .غجق گشارػِبی هْص ّقی کَ زر اذزیبر ثٌسٍ ُظذ ،رْلیس کؼْر حزکزی پیسا کزز؛ ثز ذی اس
کبرذبًَ ُبیی کَ راکس ػسٍ ثْزًس ّ رؼطیل ػسٍ ثْزًس ،ثَ کبر ثزگؼزٌس؛ ثؼعی کَ سیز ظزفیّذ کبر هیکززًس ،ظزفیّذ
ذْثی پیسا کززًس؛ ػزکزِبی زاًغ

ثٌیبى ّارز هیساى ػسًس؛ زطزگبٍ

ُبی هرزلف رالع کززًس ّ کبر کززًس ،رْلیس

ژُّغ -کَ طزچؼوَی رْلیس ،پژُّغ ّ رحقیق اطذ -زر کؼْر
حزکزی پیسا کزز ،یک کبری اًجبم گزفذ  .هظئلَی پ
سی زر ایي طبل اًجبم گزفذ کَ هب ًوًَْ ُبیغ را زیسین  .ذت ،ایي کبرُب ػسٍ اطذ زر کؼْر ،ایي جْر
ثَ غْر ج ّ
زُن
ًیظذ کَ کبر ًؼسٍ ثبػس ،لکي آًچَ هي هیرْاُن ثگْین ایي اطذ کَ ایي کبری کَ رب حبال ػسٍ ػبیس حزّی یک
ِ
آهبر زقیق ًویگْین ،ثلکَ حسص هیشًن
آى چیشی کَ ثزای کؼْر احزیبط اطذ ًجبػس  .الجزَّ هي «یک زُن» را اس رّی
ِ
ثزاثز ایي ،کبر ثبیس اًجبم ثگیزز؛ چَ کبر رحقیقی ،چَ کبر رْلیسی ،چَ کبرُبی گًْبگْى
«یکزُن» ؛ یؼٌی ػبیس ّاقؼبً زٍ
ِ
اس ُویي قجیل ،رب رًّق رْلیس زر سًسگی هززم ا صز ذْزع را ًؼبى ثسُس .زر طبل  98رْلیس رکبى ذْرز ،حزکذ کزز ّ راٍ
افزبز رب یک حسّزی ،لکي اصزی زر سًسگی هززم اس آى هحظْص ًؼس

 .هب ثبیظزی رْلیس را ثَ جبیی ثزطبًین کَ زر

سزی اطذ -
سًسگی هززم اصز ثگذارز  .الجزَّ هظبئل اقزصبزی کؼْر هظبئل هزؼ ّ
ِ
گوزکی ،اصالحبد هبلیبری ،ثِجْز فعبی کظت ّ کبر ّ اس ایي قجیل-

هظئلَ ی اصالحبد ثبًکی ،اصالحبد

لکي ًقغ رْلیس یک ًقغ یگبًَ ّ ثی

ُوزبیی

ثبسار ّطیغِ ذْ ِز کؼْر زر زاذل  -اگز چَ کَ رْلیس ثَ فزّع ّ ثَ
جَ ثَ
اطذ .اگز هب ثزْاًین رْلیس را راٍ ثیٌساسین ّ ثب رْ ّ
ِ
ثبسارُبی ذبرجی احزیبط زارز ،ا ّه ب هب ُن ظوي ایٌکَ هیزْاًین ثب ثبسارُبی ذبرجی اررجبغ زاػزَ ثبػین ،ػوسٍ ی ثبسار
فزّع هب زاذل کؼْر اطذ ثب ایي جوؼیّذ ُؼزبز هیلیًْی -اگز ثؼْز رْلیس را اىػبءهللا حزکذ ثسُین ّ پیغ ثجزین،
هؼکالد اقزصبزی قطؼبً روبم ذْاُس ػس ّ ایي رحزیوِبیی کَ کززٍ

اًس ثَ ًفغِ هب

روبم ذْاُس ػس؛ رب االى الجزَّ

ظزرُبیی زاػزَ لکي طْزُبیی ُن زر کٌبرع ّجْز زاػزَ؛ یؼٌی هب را ّازار کززٍ ثَ ایٌکَ ثَ فکز اهکبًبد ذْزهبى
ثبػین ،ثَ فکز رِیَّ ی لْاسم سًسگی ّ ًیبسُبی کؼْر اس غزیق اهکبًبد زاذلی ثبػین ،کَ ایي ثزای هب ذیلی هغزٌن
اطذ ّ ُویي اىػبء هللا ازاهَ پیسا ذْاُس کزز .پض ثٌبثزایي ،هب ثبس ثَ رْلیس ًیبس زارین.

جِغ رْلیس اطذ
ل
طبل گذػزَ گفزین «رًّق رْلیس» ،اهظبل ثٌسٍ ػزض هیکٌن «جِغ رْلیس »؛ اهظبل طب ِ
ِ
ػس ػؼبر اهظبل؛ کظبًی کَ زطذ اًسرکبر ُظزٌس جْری ػول کٌٌس کَ رْلیس اىػبء هللا جِغ پیسا کٌس ّ

 .ایي

یک رغییز

هحظْطی زر سًسگی هززم اى ػبءهللا ثَ ّجْز ثیبّرز .الجزَّ ایي احزیبط ثَ ثزًبهَ ریشی زارز؛ طبسهبى ثزًبهَ ثَ ًحْی،
هجلض ػْرا ّ هزکش رحقیقبرغ ثَ ًحْی ،قٍْ

ی قعبئیَّ ثَ ًحْی  -قٍْ ی قعبئیَّ ُن ًقغ زارز-

زاًغثٌیبى ثَ ًحْی  .هجوْػَُبی جْاى ّ مثزکز ثحوسهللا زر کؼْر سیبزًس ّ ثٌسٍ زر غْل اهظبل -

هجوْػَ ُبی

طبل  ّ - 98طبل

قجل ،ثب رؼسازی اس ایٌِب ًؼظذ ُبی ثظیبر ذْة ّ هفیسی زاػزن ،آًِب را اس ًشزیک زیسم ،حزفِبیؼبى را اس ًشزیک
ػٌفزن؛ جْاًِبی ػالقَ هٌس ثَ کبر ّ پبی کبر ّ ُپزاهیس ّ ُپزًیزّ ّ ُپزاًگیشٍ ّ ُپز اطزؼسا ز ّ اثزکبر  .ایٌِب ثحوسهللا ُظزٌس؛
ایٌِب ثبیس ُوَ زر ثزًبهَریشیُب ػزکذ کٌٌس ّ ایي کبر ثب ثزًبهَریشی اىػبءهللا پیغ ثزّز.

اهیسّارین کَ طبل ثز ُوَ ی ػوب هجبرک ثبػس ّ ػیس طؼیس هجؼش ثز ُوَی ػوب هجبرک ثبػس ّ اى ػبء هللا هؼوْل
جِبد ّ رْطالد ّ هؼٌْی ّبدِ ذْز ثیفشایس.
لد ایزاى ثَ غْر رّس افشّى ثَ رْ ّ
جِبد الِی قزار ثگیزیس ّ ه ّ
رْ ّ

ّالظالم ػلیکن ّ رحوخهللا ّ ثزکبرَ
ّ

