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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

ارتـبـاط بـا نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
خط حزب ا...                                

   پیامک:                     10001028 
@ khat_admin :حساب تلگرام   

Khat@khamenei.ir    رایانامه:  
Telegram.me/KhatteHezbollah  :کانال تلگرام   

از تکبر در هرکاری پرهیز کنید

یکی از صفاتــی که مانــع راه کمال 
انســانی اســت، صفــت تکبــر و 
خودبزرگ بینی اســت... یکی از خصوصیات 
تکبر، این است که انسان خودش را از دیگران 
بزرگ تر ببیند. این یکــی از خصوصیات تکبر 
است. برای کسی که خود را مقتدر ببیند، تکبر 
فرق نمی کند. این نوعی از تکبر اســت. انسان 
خود را دارای قدرت و غنا و بی نیازی احساس 
کند یا خود را دارای علم و دانش احساس کند و 
هر چیزی که به او عرضه می شود، چون به علم 
و دانش خود خیلی معتقد است، همه چیز را با 
دانش خود تطبیق بکند؛ هرچه در دایرهی علم 
او گنجید، آن درســت اســت؛ هر چیزی در 
دایره ی علم او نگنجیــد، آن را رد خواهد کرد! 
این هم شعبه ای از تکبر و یکی از انواع خطرناک 
آن است. حّتی برای کسانی هم که اهل عبادت 
و زهد و توجه به خدا و تالش معنوی هستند، 
تکبر در کار و رشته ی خودشــان وجود دارد. 
همان ُعجبی که انســاِن عابد و زاهد به عبادت 
خود پیدا می کند، یکی از ُشــعب تکبر است؛ 
خود را بزرگ دیدن، خود را پاک دیدن، خود را 

برتر از دیگران دیدن. 69/1/30

اگرچنانچه نظام جمهوری اســالمی دنبال علم 
برود، دنبال فّناوری برود، دنبال مذاکره ی سیاسی 
برود، دنبال کارهای گوناگون تجاری و اقتصادی 
برود -که همه ی اینها الزم است- اّما قدرت دفاعی 
نداشته باشــد، توانایی دفاع کردن نداشته باشد، 
هر بی َسروپایی و ]هر[ دولت فزرتی کذائی ای او را 
تهدید می کند که اگر فالن کار را نکردید، ما موشک 
می زنیم؛ خب اگر شما امکان دفاع نداشته باشید، 
مجبورید عقب نشینی کنید. قدرت های دنیا که 
شما می بینید با صدای کلفت حرف می زنند، زور 
می گویند، غلط می کنند، حرف های بد می زنند و 
زورگویی می کنند، بیشتر از همه به استناد همان 
سالح هایی است که دارند؛ آن وقت ما در مقابل اینها 
بیاییم دست خودمان را خالی کنیم؟... وقتی اینها 
انجام می گیرد، ما بیاییم اینها را بکوبیم و بگوییم 
آقا! امروز دیگر روز موشک گذشته! نه، روز موشک 
نگذشته. دشمن دائم در حال به روز کردن خود و 
آماده کردن خود است، ]بعد[ ما اینجا ساده لوحانه 

خودمان را عقب بکشیم و بگوییم نه. 95/1/11

اخالق خـــوانیدرس بـــاز

امام کالم

موزعین      خط حزب ا...

این طـور هم نیسـت که بگوییـم همه جا خانـم بایـد از آقا تبعیـت کند؛ نخیـر. چنین 
چیزی نـه در اسـالم داریـم و نـه در شـرع. »الّرجـال َقّوامـوَن علـی الّنسـاءِ« معنایش 
این نیسـت کـه زن بایسـتی در همـه ی امـور تابع شـوهر باشـد. نه! یـا مثـل برخی از 
ایـن اروپـا ندیده هـای بدتـر از اروپـا و مقلّد اروپـا، بگوییـم که زن بایسـتی همـه کاره 
باشـد و مـرد بایـد تابـع باشـد. نه ایـن هـم غلـط اسـت. باالخـره دوتـا شـریک و دوتا 
رفیق هسـتید. یک  اینجا از سـلیقه و خواسـت خود بگـذرد، دیگری در جـای دیگر، تا 

77/1/19 بتوانید بـا یکدیگر زندگـی کنیـد. 

نه مرد ساالری و نه زن ساالری

 ....

گمنام،خیابان  مهدی| رشت،بلوار شــهدای 
شــهیدهادی خــوش خلقت، مســجد صاحب 
الزمان)عج(: هر هفته بعد از انتشار هر نسخه خط 
حزب ا...، یک عدد نشــریه چاپ شــده ودر تابلو 
اعالنات ورودی مسجد جهت استفاده عموم نصب 

می شود.
محمد حسین دانشــوند| شــیراز، حوزه

 خاتم االنبیا: ۶عدد
 : شما هم از توزیع خط حزب ا... 

گزارش دهید.

.....

اسالم تکلیف مبارزه با 
آمریکا را روشن کرده     

ما اعتقادمان اين اســت كه آمريكا از اســام 
ترسيده است و مى خواهد اسام را به هم بزند، 
تصريح هم مى كند. ما اين كسانى كه با دولت 

اسامى ايران معارضه مى كنند، اعتقادمان اين 
است كه اينها با اسام دارند معارضه مى كنند. 
ما روى اين اعتقاد با اينها تا آخــر بايد مبارزه 
كنيم براى اينكه اسام همچين تكليفى براى 
ما معين كرده اســت. و ما تا آخــر دنبال اين 

مطلب هستيم و خواهيم بود و به حرفهاى مفت 
آنهايى كه انحراف دارند؛ انحراف عقلى دارند، 
انحراف فكرى دارند، به حرفهاى آنها اعتنايى 

نمى كنيم، ما تكليف را ماحظه مى كنيم. 
امام خمینی )ره( ۱۵ فروردین ۱۳۶۴

سازش با آمریکا هیچ مشکلی از ما حل نمی کند 

#آمریکای_بدعهد      
[این[ از آن اشــتباهات عجیب وغریب و بســیار 
خطرناک ]اســت[. ]می گویند[ اگر مــا با آمریکا 
سازش کردیم، مشکالت کشور حل می شود. این 
حرف دروغ است، این حرف فریب است. سازش با 
آمریکا مشکالت کشور را به هیچ وجه حل نمی کند؛ 
نه مشــکالت اقتصادی را، نه سیاسی، نه امنّیتی، 
نه مشــکالت اخالقی را، بلکه بدتر خواهد کرد. ده 
پانزده دلیل وجود دارد و می شــود شمرد و ردیف 
کرد برای این قضّیه؛ آخــری اش همین قضّیه ی 
برجام اســت. من چقدر در طول مذاکرات گفتم 
که اینها بدعهدند، دروغگویند، اینها پای حرفشان 
نمی ایســتند؛ حاال مالحظه می کنید! امروز آن 
کســی که دارد می گوید آنها بدعهدند دیگر من 
]فقط[ نیســتم؛ مســئولین محترم کشور، خود 
مذاکره کنندگان ما که این همه زحمت کشیدند، 

 95/8/12 آنها دارند می گویند. 

ایـرانی خانواده

اگر امکان دفاع نداشته باشید، 
مجبورید عقب نشینی کنید

حزب ا... این است

واژه کلید

 این عالم بزرگوار از جمله ی نخستین مبارزان راه دشوار انقالب و از چهره های اثرگذار و یاران 
صمیمی نظام جمهوری اســالمی و از وفاداران غیور و صادق امام بزرگــوار بود و در همه ی 

عرصه های مهم کشور در دوران انقالب شجاعانه و با صراحت تمام نقش  آفرینی کرد. 93/7/29

چهره  ی اثرگذار و یار صمیمی نظام جمهوری اسالمی 

انتشار به مناسبت سالگرد وفات آیت اهلل مهدوی کنی | 29 مهر 93

جوان هــا از فرصــت اســتفاده کنیــد. 
ــه  ــرای شــما هســت ک ــروز فرصــت ب ام
ــازید.  ــورتان را بس ــده ی کش ــد آین بتوانی
ــرق  ــا ف ــی م ــان جوان ــا زم ــان شــما ب زم
ــود، دوران  دارد. جوانــی مــا دوران ناامنی ب
ســختی بــود. در ســنین شــما، مــا یــا در 
ــم،  ــار بودی ــر فش ــا زی ــم، ی ــدان بودی زن
ــد  ــا در تبعی ــم، ی ــکنجه بودی ــر ش ــا زی ی
بودیــم. بعــد هــم کــه انقــاب پیروز شــد 
ـــ شــب و  ــــ آن ســال های اّول انقــابـ 
ــود  ــتراحت وج ــود؛ اس ــاش ب روز کار و ت
ــود[. حاال بنــده بعد  ــم ]کار ب نداشــت؛ دائ
ــدم؛  ــور ش ــال رئیس جمه ــی دو س از یک
کســانی کــه بــا هــم بودیــم، بعضی شــان 

ــغول  ــدند، مش ــم نش ــور ه رئیس جمه
تــاش و کار ]بودنــد[، مــا هــم کــه 
یک جــور  شــدیم،  رئیس جمهــور 
]می کردیــم[.  کار  و  تــاش  دیگــر 
یعنــی واقعــاً ســختی کشــیدیم در 
ــی  ــما و اندک ــنین ش ــه در س ــی ک دوران
ــماها  ــم. ش ــما بودی ــنین ش ــد از س بع
ــید،  ــد، در آرامش ــماها در امنّیتی ــه، ش ن
در فرصــت علمــی هســتید، توانایــی 
داریــد، تشــویق می شــوید، گرامــی 
ــد،  ــدر بدانی ــن را ق داشــته می شــوید! ای
ــر  ــد. گوه ــن فرصــت اســتفاده کنی از ای
گرانبهــای جوانــی در اختیــار شــما 

اســت.   96/7/26

از فرصتی که دارید استفاده کنید

یکم. دانشگاه تفنگداران دریایی "کوانتیکو" که یکی از 
مهم ترین اندیشــکده های آمریکا محسوب می شود، در 
تحقیقی که توسط سه افسر پژوهشگر در سال 2011 درباره ی ایران 
نوشــتند، اینگونه اعالم کرد که مواجهه ی نظامی بــا ایران، نه تنها 
دستاوردی برای آمریکا ندارد بلکه هزینه های آن برای آمریکا و غرب، 
بیش از سود آن است. "رای سایمون"، یکی از نویسندگان این تحقیق، 
در این باره چنین نوشته بود: "راه مبارزه با ایران گم شده است. شاید 
بتوان در کوتاه مدت از طریق نظامی ضربه ای به ایران زد اما از آنجا که 
توان دفاعی ایران در میان مدت و بلندمدت بسیار باالتر از کشورهایی 
همچون ســوریه، عراق و لیبی اســت، تهدید نظامی مســتقیم یا 

غیرمستقیم ایران، تنها این کشــور را پرتوان تر از قبل می کند." وی 
تصریح می کند که اگر ایران طی پنجره ی زمانی پیشــنهادی غرب، 
همه ی کارت های خود را روی میز نگذاشت، باید استفاده از ابزارهای 
دیپلماتیک را آغاز کرد و در رأس آن "تحریم اقتصادی" است، اما آنها 
مدعی می شــوند که اگر تحریم ها، صرفا ابزاری برای تهدید و تنبیه 
باشد، اثر الزم را نخواهد داشت، بلکه باید در صورتی که ایران در برنامه ی 
اتمی خود با جامعــه ی بین الملل - بخوانید چند کشــور  اروپایی- 
همکاری کند، تحریم ها رفع خواهد شــد. آنها با همین انگیزه وارد 

مذاکرات با ایران شدند.
اما آمریکایی ها از چند ماه قبل، ســناریوی جدیــدی را آغاز کردند. 

براساس این سناریو، پاره کردن برجام توسط آمریکا، اقدام اشتباهی 
اســت، چراکه از طرفی نشــان می دهد که پیش بینی مقامات عالی 
ایران درباره ی بدبینی به غرب، درســت بوده اســت، و از طرف دیگر 
به جامعه ی جهانی این پالس منتقل خواهد شد آن کس که خالف 
توافق عمل کرده، آمریکاست. بنابراین چاره ی کار، ماندن در برجام، و 

هم زمان برگزاری "مذاکرات مکمل" است. 
دوم. خیلی زود، معنای مذاکرات مکمل از نظر آمریکایی ها مشخص 
شد. رکس تیلرسون، وزیرخارجه ی آمریکا چندین روز پیش گفت: 
"اصالح ایرادات برجام ممکن است از طریق یک توافق ثانویه صورت 
گیرد، نه با تغییر در مفاد برجام." نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان 
ملل نیز در امتداد سخنان تیلرسون چنین گفت: "این توافق )برجام( 
برای متوقف کردن برخی چیزهای خاص بود اما شما )ایران( برخی 
چیزهای خاص را متوقف نکردید." اد رویس، رئیس کمیتهی روابط 
خارجی نمایندگان آمریــکا در مصاحبه با فاکس نیــوز نیز معنای 

 3 واضح تری از سخنان همکاران خود را مشخص کرده و هدف از
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اگر امکان دفاع نداشته باشید، 
مجبورید عقب نشینی کنید از تکبر در هرکاری پرهیز کنید

کلید واژه  |  4

....

بازخوانی   |  4درس اخالق  |  4

سازش با آمریکا 
هیچ مشکلی از ما حل نمی کند

جانبازی که نفس گیرایی داشت      |  این شماره تقدیم می شود به روح پرفتوح جانباز شهید دکتر محمود رفیعی 
جانبازان ما در میدان درس خواندن و در میدان سازندگی، همین قّوت و قدرت معنوی را نشان دادند. در هرجا که جای بروز نیروی حقیقی انسان بود، وقتی که شما 
وارد شدید، توانستید کارهای بزرگ و محّیرالعقول و ظاهراً دست نیافتنی انجام دهید. یعنی نشــان دادید که وقتی قدرت معنوی باشد، حتی ضعف جسمانی هم 
نمی تواند تعیین کننده باشد. 76/6/15 شعرهایی که آقای دکتر رفیعی خواندند، با آن دهن گرم و نفس گیرایی که داشتند، انصافاً شعرهای برجسته ی خیلی خوِب 

مضمون داِر خوش ساختی بود. ما این طور شعرها و آثار هنری را در بیست سال پیش نداشتیم؛ اینها بتدریج دارد بروز میکند.  84/6/31

مزار: یکی از روستاهای استان قزوینتاریخ شهادت: 24 مهر 1392 شهادت:  بر اثر ترکش های به جا مانده از جنگ تحمیلی 

قابل مذاکره نیست

رهبــر انقالب بــا اشــاره به شکســت سیاســت های 
آمریکا، و دســت برتر ایــران در منطقه، مطــرح کردند:

علت عصبانیت آمریکا از سپاه
نقشه های آمریکا چگونه در منطقه با شکست مواجه شد؟

....  اسالم تکلیف مبارزه با 
آمریکا را روشن کرده  

2و 3

4
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هفته سخن

....
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1    مذاکرات مکمل را چنیــن گفت: "برای 

مقابله با برنامه ی موشــکی ایران، باید برجام را 
تصحیح کنیم." 

جمعه ی هفته ی گذشــته نیز، بعد از ســخنان 
رئیس جمهور آمریکا و اتهاماتی که به ایران زد، سه 
کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان، بالفاصله 
بعد از سخنان آقای ترامپ در بیانیه ای مشترک، 
نگرانی خود را از برنامه ی موشکی و فعالیت های 
ایران در منطقه که از نظر آنها مغایر مصالح امنیتی 
اروپا است، بیان کردند. وزیرخارجه ی فرانسه نیز 
که قرار اســت در آینده ای نزدیک به تهران سفر 
 کند گفــت: "می توانیم بحثی ســخت درباره ی 
موضوعات دیگر داشته باشیم. ما باید توضیحی 
روشــن درباره ی برنامه موشک بالستیک و نفوذ 
منطقه ای ایرانی ها داشته باشــیم. ما باید درباره 
حضور ایران در ســوریه از طریق حزب اهلل و سپاه 

پاسداران سؤال کنیم."

سوم. واقعیت این است که آمریکایی ها برجام را 
پنجره ای برای دســتیابی به اهداف استراتژیک 
خود، یعنی کاهش قدرت نظامی و جلوگیری از 
عمق راهبردی ایران در منطقه می دانستند، اما 
اتفاقات اخیر منطقه نشــان داد که دقیقا خالف 
آنچه که پیش بینی می کردنــد اتفاق افتاد. قبل 
از ســخنان روز جمعه ی ترامپ علیه ایران، متن 
راهبرد جدید آمریکا در قبال ایران منتشر شد که 
در بخشــی از آن بر این نکته تصریح شده بود که 
"قدرت و نفوذ سپاه در طول زمان افزایش یافته و 
تســلط ســپاه بر خلیج فارس و آب های عمان و 
دریای سرخ و کنترل تردد کشــتی ها، هرگونه 
تحرکی را از نیروهای آمریکا گرفته است." در این 
متن، به نقش سپاه در جلوگیری از سقوط بغداد و 
دمشق توسط گروهک های وابسته به غرب اشاره 
شده و چنین آمده است: "ایران در منطقه نفوذ پیدا 
کرده بدون اینکه کمترین هزینه ای بپردازد." در 
حقیقت، آمریکایی ها،  علت شکست سیاست های 
خود در منطقه را اقدامات سپاه پاسداران دانسته و 
به همین دلیل، به شدت عصبانی هستند. »خب 
حاال شما توّقع دارید آن نیرویی که جلوی داعش 
را توانسته بگیرد مبغوض اینها نباشد. اینها داعش 
را برای یــک هدفی به وجود آوردند. شــما حاال 
میبینید سخنرانی می کند، نعره می کشد علیه 
سپاه پاســداران که جلوی داعش را توانسته سد 
کند... علّت عصبانی بودن اینها هم همین طور که 
عرض کردم، یکی کوتاه شدن دست شان است؛ 
و امروز ]هــم[ به خاطر این اســت که جمهوری 
اسالمی توانسته نقشه های آمریکا را در خاورمیانه 
به هم بزند؛ یعنی در این منطقه ی غرب آسیا که 
اینها خیلی با این منطقه کار داشتند و نقشه هایی 
داشتند. نقشه هایشان در لبنان، نقشه هایشان در 
سوریه، نقشه هایشان در عراق را جمهوری اسالمی 

توانسته به هم بزند.« 96/7/26  

قدرت ایران 
قابل مذاکره نیست
رهبـر انقـالب، روز چهارشـنبه، در دیـدار نخبگان 
جوان علمی کشـور، بیانـات مهمی پیرامـون اوضاع 
داخلـی کشـور، منطقـه و بین الملـل ایـراد فرمودنـد. نظـر به 
اهمیـت ایـن دیـدار، نشـریه ی خط حـزب اهلل بخش هـای مهم 

آن را تقدیم مخاطبین محترم می کند.

وابستگی یعنی توسری خوری
ملّتی که از لحاظ سیاسی وابسته است، مجبور است توسری خوری را برای 
خودش بپذیرد؛ توسری خور خواهد شد ... دشمن ما از اقتدار ما، از حرکت ما 
... بشّدت عصبانی است ... شمن هرجور که بتواند، از دور و نزدیک، وضع کشور 
را دقیقاً مورد مراقبت قرار داده و از افزایش اقتدار کشور بشّدت نگران است 
... اینها سالهای متمادی صاحب این کشور بودند و همه چیز این کشور زیر 
دست اینها بوده، ]اّما[ انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی این را از اینها 
گرفته ... عالوه ی بر این، با وجود خصومت  ورزی آمریکا، قدرتمند شده ایم ... 
این در دنیا خیلی چیز مهّمی اســت که ملّتها ببینند بدون قرار گرفتن زیر 

سایه ی قدرتها هم یک ملّت ممکن است رشد کند و حرکت کند.
غارت خواهیم شد اگر...

نمیخواهم وقت را حاال صرف پاســخگویی به اباطیل و یاوه گویی های این 
رئیس جمهور شارالتان و بی چاک دهن آمریکا بکنم؛ این واقعاً لزومی ندارد. 
خب گفتند، مسئولین کشور پاسخگویی کردند، خوب هم گفتند ... ولیکن 
میخواهم به شما و به هر کسی که این حرف را خواهد شنفت بگویم: دشمن را 
بشناسید ... یکی از خطراتی که هر ملّتی را تهدید میکند این است که دشمِن 
خودش را نشناسد، دشمِن خودش را دشمن نداند؛ یا دوست بداند یا بی طرف 
بداند ... اگر غفلت کردیم، غارت خواهیم شد ... البّته این را به شما عرض بکنم؛ 
دشمن ما دچار عقب افتادگی ذهنی اســت ... اینها میخواهند ایراِن جواِن 
مؤمِن انقالبِی فّعاِل پیشرفته را به عقب برگردانند، به پنجاه سال قبل ... معلوم 
است که نمیشود! ... خب این عقب ماندگی ذهنی نیست؟ ... نمیتوانند درک 
کنند که چه اتّفاقی اینجا افتاده. اتّفاقات مهّمی در این منطقه افتاده؛ البّته 

مهم ترینش انقالب اسالمی و پیدایش نظام جمهوری اسالمی است.
چرا علیه سپاه نعره می کشند؟

اّما خب اتّفاقات مهّم دیگری هم افتاده در اطراف ما ... در عراق محاسباتشان 
غلط بود، شکســت خوردند؛ در سوریه محاسباتشــان غلط بود، شکست 
ـ حاال نمیخواهم جزئّیات را  خوردند؛ در منطقه ی شرق ما هم همین جورـ 
ـ محاسباتشان غلط بود، شکست خوردند؛ تا امروز. در مورد کشور  وارد بشومـ 
خود ما هم همین جور ]است[؛ چهل سال است اینها دارند دشمنی میکنند 
با ما، توی دهنشان میخوَرد، شکست میخورند؛ چرا؟ چون محاسبه شان غلط 
است، چون درکشان از واقعّیت غلط است آمریکا کارگزار صهیونیسم جهانی 
است ... شریک جرم اصلی صهیونیست ها در جنایاتی که کردند آمریکا است؛ 
چه در فلسطین، چه در لبنان، چه در سوریه، چه در نقاط دیگر عالم. به وجود 
آورنده ی داعش و این جریان تکفیرِی فّعاِل اسلحه به دست، آمریکا است؛ این 
را خود همین شخص در زمان مبارزات انتخاباتی اش بِصراحت گفت؛ یکی از 
اشــکاالتی که بر دموکرات ها وارد میکرد این بود که داعش را شما به وجود 

آوردید! خودش اعتراف کرده! خب حاال شما توّقع دارید آن نیرویی که جلوی 
داعش را توانسته بگیرد مبغوض اینها نباشد ... می بینید سخنرانی میکند، 
نعره میکشد علیه سپاه پاسداران که جلوی داعش را توانسته سد کند ... وقتی 
شما شناختید طرف مقابل را، ]این[ خیلی به نظرتان طبیعی می آید. خب 

بنابراین از ما عصبانی اند...
حاال من چند توصّیه بکنم به فّعاالن سیاســی و مطبوعاتــی و فرهنگی و 

مسئوالن کشور:
باز هم تودهنی خواهند خورد

1. همه یقین داشته باشند که این بار هم آمریکا تو دهنی خواهد خورد و از 
ملّت انقالبی ایران شکست خواهد خورد ... کمااینکه در قضایای این چند ده 
سال اخیر همیشه همین جور بوده که با جمهوری اسالمی مواجه شده اند و 

شکست خورده اند...
از مکر و حیله ی دشمن غافل نشوید

2. رئیس جمهور آمریکا از خودش بالهت  نشــان میدهد لکن این موجب 
نشود که ما از مکر و حیله و توطئه ی دشــمن غافل بشویم .... همه بایستی 
با هشــیاری، با بیداری، با آمادگی کامل در صحنه باشــند. جنگ نظامی 
اتّفاق نمی افتد، لکــن چیزهایی وجود دارد که از جنــگ نظامی اهّمّیتش 
کمتر نیست. باید مراقب باشیم، ببینیم دشمن چه کار دارد میکند و چه کار 

میخواهد بکند...
ستون اصلی قدرت

3. دشمن، با اقتدار جمهوری اســالمی مخالف است؛ هرچه عنصر و مایه ی 
قدرت در جمهوری اسالمی است، دشمن با آن مخالف است. ما باید علی رغم 
دشمن، ســعی کنیم عناصر قدرت را در داخل جمهوری اسالمی افزایش 
بدهیم. کی همان علم اســت ... یکی قدرت دفاعی است؛ همین مسئله ی 
موشــکها و این حرفهایی که ســروصدا میکنند، باید روزبه روز این قدرت 
دفاعی افزایش پیدا کند، و البّته میکند؛ به کوری چشمشــان، روزبه روز هم 
افزایش پیدا خواهد کرد.. سّوم قدرت اقتصادی است ... قدرت اقتصادی هم با 
وابستگی به این و آن حاصل نمیشود. ... من با سرمایه گذاری های خارجی ها 
در کشور موافقم ... منتها تکیه ی اقتصاد کشور نباید به ستونی باشد که ممکن 
است با نعره ی مثاًل یک ترامپی بلرزد ... آن ســتون مورد اعتماد در اقتصاد 

کشور بایستی مربوط به درون کشور و داخل کشور باشد...

 اختصاص 10 میلیارد ریــال کمک به 
آوارگان مسلمان و مظلوم میانمار

در پی نامه ی رئیس و نماینــده ی ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمــر به رهبر معظــم انقالب 
اسالمی درخصوص شــرایط وخیم مسلمانان 
روهینگیــا در اثر حــوادث فاجعه آمیز میانمار، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای مبلغ 10 میلیارد ریال 
به عنوان کمک به آوارگان مظلوم و بی پناه میانمار 

اختصاص دادند.|    |

 ایران باید در فهرســت سیاه گروه ویژه 
اقدام مالی بماند

ســیگال ماندلکر: مقابله با فعالیت های مخرب 
ایران فراتر از سپاه پاسداران است. ما همچنان به 
هدف قرار دادن سازمان هایی که با نهادهای تحت 
کنترل سپاه داد و ستد دارند و از تروریسم حمایت 
می کنند، ادامه می دهیم. ما به مسئول دانستن 
ایران طبق طرح اقدام خود در گــروه ویژه اقدام 
مالی ادامه می دهیم و اگر این کشور به تعهدات 
خود عمل نکند از گروه ویژه اقدام مالی خواهیم 
خواست تا اقدامات تنبیهی را مجددا وضع کند.

این مقام آمریکایی با ادعای اینکه تا زمانی که ایران 
دست از حمایت ترویسم برندارد، باید در فهرست 
سیاه گروه ویژه اقدام مالی بماند، گفت که آمریکا 
در تمامی این کارهای مهم با متحد بزرگش یعنی 

اسرائیل همکاری خواهد کرد.|   ایسنا|

   آزادی کرکوک در 20 ساعت 
نیروهای مسلح عراق که یکشنبه گذشته با فرمان 
“حیدر عبادی” نخست وزیر این کشور، در استان 
کرکوک پیشــروی خود را آغاز کرده بودند، پس 
از گذشت تنها 20 ساعت، عالوه بر تحت کنترل 
گرفتن فرودگاه ها، میدان های نفتی و شهرهای 
این اســتان، از جمله شــهر کرکوک، شهرهای 
جلوال در اســتان دیاله، طوز خورماتو در استان 
صالح الدین و ســنجار در استان ینوا را نیز تحت 

کنترل درآوردند.  | کیهان|

  اذعان وزیــر خارجه آمریکا برای تغییر 
حکومت در ایران

رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در گفت وگو 
با شبکه ســی ان ان با تکرار ادعاهای همیشگی 
آمریکا علیه فعالیت های منطقه ای ایران، گفت: 
تالش ما این اســت که از صداهای معتدل در 
ایران حمایــت کنیم، از دموکراســی خواهی و 
آزادی طلبی آن ها حمایت کنیــم، به این امید 
که روزی مردم ایران کنترل حکومت این کشور 
را بازپس بگیرند و تاریخ غنی این کشور را احیا 
کرده و عضوی مثمر ثمر در تجــارت و اقتصاد 
منطقه باشند. تیلرسون ادامه داد: این آخر بازی 
اســت، اما این بازی ای طوالنی است و ما این را 

درک می کنیم.   |   فارس|

اسیر القائات دشمن نشویم
4. در قضّیه ی برجام این جور القا می شــد که اگر توافق بکنیم دشمنی ها 
برطرف می شــود، اگر توافق نکنیم با ما دشمنی می کنند؛ خب توافق هم 
کردیم، ]اّما[ دشمنی ها برطرف که نشده، زیادتر هم شده... امروز باز مطلب 
ـ مثالً اگر در  دیگری را مطرح نکنند که اگر در فــالن قضّیه توافق نکردیمـ 
ـ ممکن است چنین  قضّیهی حضور کشور در فالن منطقه توافق نکردیمـ 
و چنان بشود؛ نه، اینها القائات دشمن است. ما بایستی مصلحت خودمان 
را خودمان بســنجیم، خودمان پیدا کنیم، خودمان بفهمیم که مصلحت 

چیست؛ از دشمن نشنویم.
قوی شویم تا گستاخ نشوند

5. اینکه ما روی قدرت دفاعی تکیه میکنیم ناشی از تجربه ی ما است... یک 
ـ همین تهران که شما حاال بحمداهلّل با خیال راحت  روزی بود که این کشورـ 
ـ زیر موشک های صّدام بود... ما هیچ  و با امنّیت ]در آن[ رفتوآمد می کنیدـ 
وسیله ی دفاع نداشتیم، ]درحالی که[ همه به صّدام کمک می کردند؛ آمریکا 
برای همین موشک ها و برای ابزارهای دفاعی و حّتی برای نقشه ی میدان 
جنگ به صّدام کمک می کرد؛ ماهواره هایــش و دیگران کمک می کردند. 
فرانسه کمک می کرد؛ فرانسه، هم موشک می داد، هم هواپیما میداد. آلمان 
کمک می کرد؛ مواّد شــیمیایی می داد... ما دســت خالی بودیم، وسیله ای 
نداشتیم؛ ]لذا[ به فکر افتادیم که باید خب وسیله ی دفاعی درست کنیم. 
شروع کردیم؛ از صفر در واقع شروع کردیم... بعد توانستیم توانایی ها را بیشتر 
کنیم. وقتی توانایی هایمان زیاد شد و دشمن دید که ما میتوانیم مقابله به مثل 
کنیم، متوّقف شد... ما اگر چنانچه قدرت دفاعِی خودمان را افزایش ندهیم، 
دشمنان ما َجری خواهند شد، گستاخ خواهند شد، تشویق خواهند شد به 
اینکه به ما حمله کنند. باید قدرت دفاعی  ما جوری باشد که دشمن تشویق 

نشود به یک اقدام و به دست از پا خطا کردن.
توصیه به مسئولین : باید عقب ماندگی ها جبران شود

۶. مسئوالن اقتصادی، اقتصاد مقاومتی را جّدی بگیرند. تولید داخلی، منع 
واردات، جلوگیری از قاچاق؛ اینها آن اّولی هایش است. امسال سال اشتغال 
است. االن هم ما درواقع در نیمه ی دّوم مهرماه هستیم؛ یعنی بیش از نیمی 
از سال گذشــته. در زمینه ی اشــتغال و در زمینه ی تولید داخلی و تولید 
ملّی، فّعالّیت ها باید افزایش پیدا کند؛ باید مضاعف بشود، عقب ماندگی ها 

باید جبران بشود. یک مّدتی گرفتار انتخابات و حرف های انتخاباتی و این 
حرف ها بودیم، وقت گذشت؛ باید جبران کنند تا بتوانیم به یک جایی برسیم 
در این زمینه. من گفتم، به سرمایه گذار خارجی ما خوش آمد میگوییم اّما 
دل نمی بندیم به کار ســرمایه گذار خارجی؛ چون اعتباری به او نیســت. 
سرمایه گذار خارجی امروز می آید، فردا به خاطر یک حادثه ای، مشکل درست 
میکند برای ما. سرمایه گذارهای خارجی بیایند، سرمایه گذاری هم بکنند 
منتها تکیه ی اقتصاد کشور باید به مسائل داخلی باشد... ما اقتصادمان اقتصاد 

نفتی است... این باید تغییر پیدا بکند؛ باید مبتنی بشود بر ارزش افزوده.
 چند توصیه به مقامات اروپایی

7. دولت های اروپایی، مســئله ی برجام را تأکید کرده اند... گفتند نه، نباید 
پاره کنید و اینها. خیلی خب، خوب است، یعنی این مقدارش را ما استقبال 
میکنیم و خوب ]است[، لکن این کافی نیست که ]فقط[ به او بگویند شما 
برجام را پاره نکن! خب برجام به نفع آنها است؛ هم به نفع اروپایی ها است، هم 
به نفع آمریکا است؛ طبیعی است که بخواهند پاره نشود؛ ما هم البّته گفته ایم 
مادامی که طرف پاره نکند، ما هم پاره نمیکنیم، اّما اگر پاره کرد، ما ریزریزش 

می کنیم... 
اّوالً اروپایی ها باید در برابر اقدام های عملِی آمریکا بِایستند. اگر چنانچه او پاره 
ـ مثالً با همین تحریم ها یا همین کارهایی که حاال اینها  نکرد اّما نقض کردـ 
ـ باید اروپایی ها بِایستند در مقابل  انتظار دارند که از کنگره شان بیرون بیایدـ 
او؛ فرانسه، آلمان. حاال از انگلیس که خیلی انتظاری هم نیست، باید بِایستند؛ 

اینکه بگویند ما مخالفیم، کافی نیست.
ـ پرهیز  ـ مثل قدرت دفاعی و مانند اینهاـ  ثانیاً از ورود در مسائل اساسِی ماـ 
کنند؛ هم صدایی با آمریکا نکنند. اینکه دولت هــای اروپایی بیایند همان 
ـ خب  حرفی را بزنند که او دارد می زند که ایران چرا در منطقه حضور داردـ 
ـ یا ]وقتی[ او ایراد کند که چرا  تا چشم تان کور! چرا حضور نداشته باشد؟ـ 
شما موشک دو هزار کیلومتری یا مثالً فرض کنید سه هزار کیلومتری دارید، 
اینها هم بیایند همان حرف را بزنند، اینکه خب معنی ندارد! به شما چه ربطی 
دارد؟ ]خود[ شما چرا موشک دارید؟ شما چرا موشک اتمی دارید؟ چرا سالح 
اتمی دارید؟ اینکه در قدرت دفاعی جمهوری اسالمی بخواهند دخالت بکنند 
و حرف بزنند، نه؛ این را هم مطلقاً از اروپایی ها ما قبول نمی کنیم؛ و هم آواز 

نشوند با آمریکا در حرف زوری که میزند و حرف غلطی که از او سر می زند.

رهبر انقالب با اشــاره به شکست سیاست های 
آمریکا، و دست برتر ایران در منطقه، مطرح کردند


