آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﺑﺪاﻧـﺪ ﻣـﺎ ﻧﻔﺖﻣـﺎن را
ﻣﯽﻓﺮوﺷﯿـﻢ و ﻗـﺎدر ﻧﯿﺴـﺖ ﺟﻠـﻮی
ﺻـﺎدرات ﻧﻔـﺖ اﯾـﺮان را ﺑﮕﯿـﺮد/
ﺣﻘـﻮق ﮐﺎرﻣﻨـﺪان و ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن
۲۰درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
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رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﭘﯿﺮوزی ﻫﺎی ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ اﯾﺮان ﻃﯽ  ۴۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺷﻤﻦ ﻇﺎﻟﻢ و ﺳﺘﻤﮕﺮ را ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮد :آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ اﯾﺮان ﭘﯿﺮوز ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺒﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
و اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺮ ﻟﺒﺎن دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺻﺒﺢاﻣﺮوز در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﺮ
 2روزه ﺧﻮد در ورزﺷﮕﺎه ﺗﺨﺘﯽ ﺷﺎﻫﺮود اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم
اﺳـﺘﺎن ﺳـﻤﻨﺎن از ﮔﺮﻣﺴـﺎر ،آرادان ،ﺳـﺮﺧﻪ ،ﺳـﻤﻨﺎن ،ﻣﻬـﺪیﺷﻬﺮ،
داﻣﻐﺎن ،ﺷﺎﻫﺮود و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﺎﻣﯽ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن
ﭘﻬﻨﺎور و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺳﻼم و درودم را ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻢ.
وی اﻓﺰود :ﺷﺎﻫﺮود ﺑﺰرگ ،ﺷﺎﻫﺮود ﻗﻬﺮﻣﺎن ،ﺷﺎﻫﺮود ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻘﻪ و
ﻋﺮﻓﺎن ،ﺷﺎﻫﺮود ﺑﺎ ﻫﻤﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﺘﺶ و ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎن دﻻورش،
ﺷﺎﻫﺮود ﻧﻘﻄﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ  50ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ
ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ آنﻫﻢ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﮕﻞ و  50ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺮ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ ,ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﮕﻞ و ﮐﻮﯾﺮ.
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺘﺎن را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ ﺷﺎﻫﺮود ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻦ
راﺟﻊ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻋﺰﯾﺰ ﺷﺎﻫﺮود ﺑﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ؛ اﻣﺎ ﺳﺨﻦ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ از اﯾﻨﺠﺎ
آﻏﺎز ﮐﻨﻢ اﻣﺮوز روز آزﻣﺎﯾﺶ و اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻠﺖ
اﯾﺮان اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز ،روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر ﺑﻌﺪ از

 40ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻇﺎﻟﻢ و ﺳﺘﻤﮕﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزیﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻢﻧﻈﯿﺮی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ دﺷﻤﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺮ
ﻟﺒﺎن او ﻧﻘﺶ ﺑﺒﻨﺪد ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﮐﻮدﺗﺎ در ﮐﺸﻮر
ﻣﺎ ﺑﻮد و ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد ،ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺗﺠﺰﯾﻪ اﯾﺮان ﺑﻮد و ﺟﺪا ﮐﺮدن
ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺣﻤﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻔﻠﻘﯿﺎن اﻣﺎ ﺑﺎزﻫﻢ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد .آﻣﺮﯾﮑﺎ
دﻧﺒﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﺷﮑﺴﺖ ﻗﺪرت اﯾﺮان ﺑﻮده اﻣﺎ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد.
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﮐﻪ اﻣﺮوز ﭼﺮا آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ
ﻫﻤﻪ از ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ و ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ اﯾﺮان ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟،
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﺮان ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ و ﻏﯿﻮری ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ـﺮای
ـﺪ آورد ،ﺑـ
ـﺪ و ﻧﺨﻮاﻫﻨـ
ـﺮود ﻧﯿﺎوردهاﻧـ
ـﺮ ﻓـ
ـﺰ ﺳـ
ـﺎ ﻫﺮﮔـ
آنﻫـ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ و ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ و اﻋﻼم
ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﺮان را از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻋﻼم
ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﺮان را از ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺎری ﺑﺎ دﻧﯿﺎ ﺑﺎز ﻣﯽدارد ،از ﺳﻮﺋﯽ
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﺮان را در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺰوی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻫﺪاﻓﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻫﺪاف دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎ ﻣﻠﺖ
ﺑﺰرگ ﻣﺎ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﻣﻠﺖ اﯾﺮان “ﭘﯿﺮوز
ﻧﻬﺎﯾﯽ” اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺪاﻧﺪ اﮔﺮ روزی ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺟﻠﻮی ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ اﯾﺮان را ﺑﮕﯿﺮد
ﻧﻔﺘﯽ از ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ﺻﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﺎ ﻧﻔﺘﻤﺎن را
ﻣﯽﻓﺮوﺷﯿﻢ و ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻓﺮوﺧﺖ و ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺟﻠﻮ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ اﯾﺮان را
ﺑﮕﯿﺮد ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺪاﻧﺪ اﮔﺮ روزی ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺟﻠﻮی ﺻﺎدرات
ﻧﻔﺖ اﯾﺮان را ﺑﮕﯿﺮد ﻧﻔﺘﯽ از ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ﺻﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ راﺑﻄﻪ اﯾﺮان را ﺑﺎ ﺟﻬﺎن
ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﻣﻠﺖ اﯾﺮان از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ در ﻏﺮب
اﯾﺮان ﺑﺎ ﻋﺮاق و ﺗﺮﮐﯿﻪ؛ در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﺑﺎ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،روﺳﯿﻪ،
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﻨﺴﺘﺎن؛ در ﺷﺮق ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن؛ در ﺟﻨﻮب
ﺑﺎ ﻋﻤﺎن ،ﻗﻄﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻮﯾﺖ راﺑﻄﻪ ﺻﻤﯿﻤﯽ داﺷﺘﻪ و ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ
و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎ را از ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻗﺮنﻫﺎ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﻋﺰﯾﺰ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺟﺪا ﺑﺴﺎزد؛
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ.

رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ در
ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ رواﺑﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﺟﻬـﺎن ﺣﻔـﻆ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ،اذﻋـﺎن داﺷـﺖ :ﻣـﺎ
ارﺗﺒﺎﻃﺎتﻣﺎن را ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ،ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ
ـﺘﺎن و
ـﻦ ،ﻫﻨﺪوﺳـ
ـﺎ ،ﭼﯿـ
ـﺪ اروﭘـ
ـﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨـ
ـﻮاﻫﯿﻢ داد ،آﻣﺮﯾﮑـ
ﺧـ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن را از اﯾﺮان ﺟﺪا ﮐﺮده و اﯾﺮانﻫﺮاﺳﯽ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺎ دﺷﻤﻦ ﻫﯿﭻ ﻣﻠﺘﯽ از ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎنﻣﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و
ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﻧﺰاع و دﺷﻤﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ “آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﻧﺰاع و دﺷﻤﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ”،
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ رواﺑﻂﻣﺎن را ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ در  3-2زﻣﯿﻨﻪ
ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و ﺑﺎ ﻗﺪرت اﯾﺮان ،ﮐﺸﻮرﻫﺎ و
ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران ﺟﻬﺎن از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺟﺰ ﯾﮑﯽ دو ﮐﺸﻮر ﮐﻮﭼﮏ
و ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻣﻨﺤﻮس ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ؛ ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری در دﻧﯿﺎ از آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮد .ﻫﻤﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻣﺠﻤﻊ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد.
وی اداﻣﻪ داد :آﻣﺮﯾﮑﺎ در دادﮔﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻻﻫﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد,
ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ در ﻋﺮض اﯾﻦ دو – ﺳﻪ ﻣﺎه ،آﻣﺮﯾﮑﺎ را در ﺷﻮرای
اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و در دادﮔﺎه ﻻﻫﻪ
ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺸﺎﻧﺪﯾﻢ .اﯾﻦ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﭘﯿﺮوزی دﯾﭙﻠﻤﺎتﻫﺎ و ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن
اﯾﺮان و ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻣﻌﻨﯽ ﭘﯿﺮوزی ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ اﯾﺮان و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻼشﺷﺎن و ﺑﺎ
اﯾﺜﺎر و ﺣﻤﺎﯾﺖﺷﺎن اﻣﻨﯿﺖ را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣـﺮوز اﯾـﺮان ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻣـﺮدم ﻣﻈﻠـﻮم ﯾﻤـﻦ را در ﺑﺮاﺑـﺮ
ﻣﺘﺠﺎوزﯾﻦ آلﺳﻌﻮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺒﺮد ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺮوز و
ﻣﻮﻓﻖ ﺳﺎزد .ﻣﻠﺖ ﯾﻤﻦ ﻫﻢ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه آلﺳﻌﻮد و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺧﻮرد.
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،رﻫﺒﺮی
ﻣﺎ و ارﮐﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﺮان اﻣﻨﯿﺖ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ

ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﻋﺮاق ،ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻟﺒﻨﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ
و اﻣﺮوز اﯾﺮان ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻣﻈﻠﻮم ﯾﻤﻦ را در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺘﺠﺎوزﯾﻦ آلﺳﻌﻮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺒﺮد ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺮوز و
ﻣﻮﻓﻖ ﺳﺎزد .ﻣﻠﺖ ﯾﻤﻦ ﻫﻢ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه آلﺳﻌﻮد و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺧﻮرد.
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم روﺣﺎﻧﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ دوﻟﺖ ،ﻣﺠﻠﺲ ،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و در رأس آن
رﻫﺒﺮی ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب و ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ،اﯾﺮان ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ
را ﺑﻪ ﺣﻮل ﻗﻮه اﻟﻬﯽ ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﻢ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ
اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺮﺑﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻗﺎدر
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و اﯾﻦ ﻣﻠﺖ را ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
ﻣﺎ ارﺗﺒﺎطﻣﺎن را ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻣﯿﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ دﻧﯿﺎ روزﺑﻪروز ﻗﻮیﺗﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﺠﺎرتﻣﺎن را ﺑﺎ دﻧﯿﺎ و ﻧﯿﺰ ﺻﺎدرات را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
داد.
در ﺑﻮدﺟﻪ  98ﺣﻘﻮق ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮقﺑﮕﯿﺮان و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن را  20درﺻﺪ
اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در اداﻣﻪ از ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻮدﺟﻪ  98ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ در  25آذرﻣﺎه
اﻣﺴﺎل ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ  433ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﺮای ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺎ ﻫﻤﺖ و
اﯾﺜﺎر ﻣﺮدم و ﺑﺎ وﺣﺪت دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ و ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ،
اﻧﺸﺎءاﻟﻠﻪ اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻣﯿﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺼﻮب و اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﻮدﺟﻪ  98ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ :در ﺑﻮدﺟﻪ  98ﺣﻘﻮقﺑﮕﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺖ داﺷﺘﻪ و در ﻓﺸﺎرﻧﺪ در ﺣﺪ ﺗﻮان و اﻣﮑﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﻘﻮق ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮقﺑﮕﯿﺮان و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن را  20درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺮای
اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺮدم ،ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺸﺎورزی و ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ
ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی
ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻣﺴﮑﻦدار ﺷﺪن ﺧﺎﻧﻪاوﻟﯽﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده را
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ “ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ” ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،اﺑﺮاز
داﺷﺖ :ﺑﻪ ﺗﻤﺎم وﻋﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  96ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻠﺖ
ﺑﺰرگ اﯾﺮان دادم ،ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و از وﻋﺪهﻣﺎن ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ
ﮐﺮد .آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻗﻮل دادﯾﻢ ،ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﺎ ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،وﺣﺪت ،اﻧﺴﺠﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ
در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﻧﺴﺠﺎم و وﺣﺪت از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ و ﻣﻌﻀﻞ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ “ﮐﺸﻮر در ﺑﺤﺮان ﻧﯿﺴﺖ و در ﺑﺤﺮان
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد” ،ﮔﻔﺖ :اﺑﺮ ﺗﻮرم ،اﺑﺮ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد ،ﻋﺪهای ﺑﻪ ﻧﺎروا و ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ را در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﺰﻧﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ دارﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻼت را ﻣﺮدم ﻣﺎ
ﺑﺪاﻧﻨﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ داده و از ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ.
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم روﺣﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داد :ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه وﻟﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﻓﺸﺎر در زﻧﺪﮔﯽ از دوش
ﻣﺮدم ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،اﻣﯿﺪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ و رﺷﺪ اﯾﻦ ﺗﻮرم
ﺻﻌﻮدی را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ ،ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﻣﺮدم آرامﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ
دﺷﻤﻨﺎنﻣﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻧﻬﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.
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