
»مقاومت« تنها راه پیروزی  در »جنگ نامتقارن«»مقاومت« تنها راه پیروزی  در »جنگ نامتقارن«

دولت با »احتکار« دولت با »احتکار« 
لی« برخورد کند

ّ
لی« برخورد کندو »دل

ّ
و »دل

جنــگ جنــگ 
نمی شودنمی شود

دشمن میخواهد تجاوز کند، پیشروی کند؛ دو راه در مقابل این دشمنی که میخواهد 
دائم پیش بیاید وجود دارد: 

ــد؛  ــش می آی ــد او پی ــب بروی ــما عق ــا ش ــد؛ ت ــب بروی ــما عق ــه ش ــت ک ــن اس ــک راه ای »ی
یــک راه هــم ایــن اســت کــه ِبایســتید، مقاومــت کنیــد. و تجربــه ی خــود مــا در 
ــد؛  ــواب میده ــمن ج ــل دش ــت در مقاب ــه مقاوم ــد ک ــان میده ــامی نش ــوری اس جمه
ــت ایــران 

ّ
هــر جــا مقاومــت کردیــم جــواب گرفتیــم. بنابرایــن گزینــه ی قطعــی مل

مقاومــت در مقابــل آمریــکا اســت.« 98/۰۲/۲۴

تأکید رهبر انقالب اسالمی بر اهمیت موضوع 
اقتصاد ملی و ضرورت حل بیماری های 

اقتصاد کشور:

حضرت آیت هللا خامنه ای با رد برخی 
فضاسازی های رسانه ای درباره درگیری 

نظامی ایران و آمریکا:

» ما با اســتکبار جهانی در حال جنگ نامتقارنیــم.« 9۵/۰۳/۰۳ و معنایش این اســت 
کــه »دو طرِف جنــگ از منابــع مختلف الحالــی، با هوّیتهــای مختلــف برخوردارند؛ 
یعنی هرکدام امکانات و منابع قدرتی دارند که طرف دیگر آن را نــدارد.« 9۵/۰۳/۰۳ در 
این جنگ »هــر اراده ای غلبه پیدا کرد، پیــروز خواهد شــد.« 9۵/۰۳/۰۳ در عرصه ی این 
رویاروییی ما از مولفه های قدرتی برخوردار هستیم که دشمن از آن بی بهره است: »آن 
ل، اعتماد به خدا، اعتماد به پیروزی نهاییــی، اعتماد به قدرت 

ّ
امکان چیســت؟ توک

انسان، به قدرت اراده ی انسان مؤمن.« 9۵/۰۳/۰۳ 
امروز »رأس استکبار در دنیا، دولت ایاالت مّتحده ی آمریکا است.« 9۲/۰8/۲9 و نقشه ی 
او علیه ملت مــا، راهبردی بــا ۳ ضلع دارد: »فشــار اقتصادی، فشــار روانی، و فشــار 
عملی.« 98/۰۳/۱۴ هرچند سوء اســتفاده از برخی مطالبات مردمی و ایجاد اغتشاش در 
کشور در دستور کار دشــمن بوده و هســت اما امروز تمرکز آمریکا بر دو محور »جنگ 
اقتصادی« و »جنگ تبلیغاتی« قرار دارد. در جنگ اقتصادی »تحریمهاییی که اینها بر 
جمهوری اسامی تحمیل کردند بی سابقه است.« 98/۰۲/۲۴ و هدفشان هم این است 
ت ایران را به ستوه بیاوریم تا نظام اسامی ناچار بشود تسلیم زورگوییی های 

ّ
که »مل

ما بشــود.« 98/۰۳/۱۴ و در ضلِع »جنگ روانی« هم آمریکاییی ها »نقاط قّوت جمهوری 
ت مایه ی اقتدار و مایه ی تقویت اســت نشــان 

ّ
اســامی را که برای کشــور و برای مل

کرده اند و آنهــا را در تبلیغــات و در برخوردها به عنــوان نقاط چالش آفریــن معّرفی 
میکنند.« 98/۰۳/۱۴ 

و از ســوی دیگر با حمات تبلیغاتِی ســنگین »دو موضوع را هم مطرح میکنند؛ یکی 
مســئله ی جنگ را، یکی مســئله ی مذاکره را... به خیال خودشــان با اشاره و با کنایه 
و با این حرفها میخواهند بگویند خاصه ممکن اســت جنگ راه بیفتد. شبِح جنگ را 
بزرگ میکنند... یکی هم مسئله ی مذاکره که بله، ما با ایران حاضریم مذاکره کنیم.« 
98/۰۵/۲۲ دشــمن در این راهبرد خود با ایجاد ترس از جنگ، همچنان به دنبال از بین 

بردن »مولفه های قدرت ملی ایران« است: »مذاکره یعنی معامله؛ یعنی یک چیزی 
بدهی، یک چیزی بگیری. آنچه در این معامله مورد نظر او اســت، درست نقاط قّوت 
جمهوری اسامی است.« 98/۰۲/۲۴ بنابر این »مذاکره َسم است.« 98/۰۲/۲۴ و مذاکره با 

دولت ترامپ نیز »َسّم مضاعف است.« 98/۰۲/۲۴
ت ایــران مقاومت در 

ّ
درســت در نقطه ی مقابل طراحِی دشــمن »گزینه ی قطعی مل

مقابل آمریکا است.« 98/۰۲/۲۴ نتیجه ی عمل به وظایف در »جنگ اراده ها« این است 
که »به توفیق الهی شکست آمریکا را خواهید دید.« 98/۰۲/۱۱ چراکه تجربه ثابت کرده 

»مقاومت در مقابل دشمن جواب میدهد.« 98/۰۲/۲۴

»دولت بــا عوامل مخّرِب بخشــهای 
گوناگــون اقتصاد باید برخــورد کند. 
خــب امــروز قاچــاق هســت، احتکار 
لی های بسیار مضر هست 

ّ
هست، دال

خریدهــای  مــورد  در  -گزارشــهاییی 
خیانت کارانه نسبت به گندم، نسبت 
بــه گوشــت، ارزاق عمومــی و امثال 
اینها میرسد که اینها با مسئولین هم 
مطرح شــده- اینها خیانت است و با 
اینها باید برخورد بشود. فان جنس را 
وارد کرده اند، در انبار نگه داشته اند؛ 
ایــن احتکار اســت و بایســتی با این 
برخورد بشــود. خــب بلــه، وقتی که 
شما برخورد کردید، سر و صدا درست 
میشود؛ یک عّده ای جنجال میکنند، 
هیاهو میکنند؛ همه باید پشــت سر 
دولت قــرار بگیرنــد، کمــک کنند تا 
تعزیــرات دولتــی بتواند بــه معنای 

واقعی کلمه کار کند.«  98/۰۲/۲۴

برخــورد  بحــث  مقاومــت  »بحــث 
نظامی نیســت؛ این کــه حاال بعضی 
هم مســئله ی جنگ را در روزنامه و در 

فضای مجــازی و مانند اینهــا مطرح 
میکنند حرف بیخودی اســت. جنگی 
بنا نیســت انجام بگیرد و به توفیق 

الهی انجام هم نخواهد گرفت. 
نه مــا دنبــال جنگیــم، آنهــا هم به 
صرفه شــان نیســت که دنبال جنگ 
باشــند و میدانند که به صرفه شــان 

نیست. 
ما هم که خب اهل ابتدا به کاِر نظامی 
نیستیم یی هیچ وقت نبودیم، االن هم 
نیستیم یی این برخورد، برخورد اراده ها 
اســت؛ ایــن رویاروییــی، رویاروییــی 
اراده هــا اســت؛ و اراده ی مــا از آنهــا 
قوی تر اســت. ما عاوه ی بــر اراده ی 
ل به خــدا را هــم داریم.«   

ّ
قوی، تــوک

98/۰۲/۲۴

مقاومت
ت ایران

ّ
گزینه قطعی مل

تبیین راهبرد آمریکا علیه ایران اسالمی و راه مقابله با آن:رهبر انقالب در دیدار مسئولن نظام تأکید کردند:

   مقاومترونق تولیددستگاه محاسباتی دشمناقتصاد کشورتقوا
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رهبر انقالب اسالمی وجود ۴۱ میلیون آمریکاییِی دچار گرسنگی را یکی از مصادیق مشکالت 
حاد اقتصادی آمریکا دانستند. در این زمینه گفتنی است که:

براساس گزارشی که دفتر پژوهشهای اقتصادی وزارت کشاورزی آمریکا در اواخر سال ۲۰۱7 
میادی منتشر کرده است، به  طور میانگین حدود ۱۲.9 درصد  آمریکاییی ها )۱ نفر از هر 8 
آمریکاییی( به  خاطر نداشتن پول، به  میزان کافی غذا ندارند و به  درجات مختلفی گرسنه 
هستند. این در حالی است که تا پیش از رکود اقتصادی سال ۲۰۰8 میادی، میزان شیوع 
ت این 

ّ
گرسنگی بین آمریکاییی ها حدود ۱۰ درصد )۱ نفر از هر ۱۰ آمریکاییی( بود که به  عل
بحران اقتصادی، تعداد افراد گرسنه در این کشور طّی سالهای اخیر افزایش یافت.

راهکارهای پیشرفت اقتصادی و رفع مشکالت معیشتی:راهکارهای پیشرفت اقتصادی و رفع مشکالت معیشتی:

۴۱۴۱ میلیون آمریکاییی گرسنه اند میلیون آمریکاییی گرسنه اند »کلید حّل مشکالت« در ژنو و نیویورک نیست»کلید حّل مشکالت« در ژنو و نیویورک نیست
رهبر انقالب اسالمی در این بیانات نسبت به »شــرطی کردن اقتصاد کشــور« هشدار داده و 
تأکید کردند مسئولین کشور نباید فّعالّیتهای خود را به تصمیمات بیگانگان موکول کنند. 

پیش از این و در سال ۹۴ نیز شاهد طرح چنین تذکری از سوی ایشان بودیم: 
»مشکل اقتصادی کشــور اگر بخواهد حل بشــود، باید روی تولید متمرکز شد... البّته 
بعضی مسئولّیتها سنگین تر است، بعضی سبک تر است اّما همه این جوری مسئولند. 
کلید حّل مشکات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیســت؛ در داخل کشور است. 
ت ایران و مسئولین 

ّ
همه تاش کنند، همه هّمت کنند، ان شــاءهللا حل خواهد شد. مل

کشور کارهای بزرگ تری را در طول این سالها انجام داده اند و شده است.« 9۴/۰۲/۰9

»آمریکا در سـال ۱۳۵7 که سـال انقاب عظیم اسامی ما است، از حاال بمراتب قدرتمندتر بود. 
جیمی کارتر که آن وقت رئیس جمهور آمریکا بود، از این بابا که حاال سـر کار اسـت، هم عاقل تر 
بود، هم قدرتش بیشـتر بود؛ این، هم قدرتش کمتر اسـت -هـم قـدرت مالی اش، هـم قدرت 
سیاسی اش - و هم عقلش کمتر است. و یک مأموری هم در داخل ایران داشتند که بر همه ی امور 
ط بود؛ محّمدرضای پهلوی مأمور آنها بود، برای آنها کار میکرد، طرف دار آنها بود و در اینجا 

ّ
مسل

ت با دست خالی توانست 
ّ

هم همه ی امور کشور دست او بود؛ این را هم داشتند. در عین حال، مل
آمریـکا را شکسـت بدهـد. ممکن اسـت شـما 
بگویید »خب آن انقاب بود«؛ االن هم انقاب 
است؛ االن هم تعداد جوانهای ُپرشور انقابی 
از آن روزی که انقاب پیروز شـد کمتر نیست و 
عمق اندیشه ی انقابی آنها بیشتر هم هست؛ 
این جـوری اسـت... بنابر ایـن، هیبـت آمریکا 

کسی را نهراساند.« 98/۰۲/۲۴

   »کارگزار حکومــت، اگر چنانچه بی تقوا باشــد، حقوق 
مردم پامال خواهد شد.«

   »یکی از امتیازات کار برای حکومت اســامی این است 
که اگر چنانچه کار برای خدا شد تبدیل میشود به عبادت.«

   مذاکره ی ما و آمریکا َســم اســت، و با این دولت کنونی 
]آمریکا[، یک َسّم مضاعف است.

ت ایران مقاومــت در مقابل آمریکا 
ّ

   گزینه ی قطعــی مل
اســت و در این رویاروییی، در این مقاومت، او وادار خواهد 

شد به عقب نشینی. 
   رویاروییی ما با آمریکا، برخورد اراده ها اســت؛ و اراده ی 
ل به 

ّ
ما از آنها قوی تر اســت. و عاوه ی بر اراده ی قوی، توک

خدا را هم داریم.

   رعایت تقوا توسط مسئولین 
جمهوری اسامی

   شکست توطئه دشمن با حل 
مشکات اقتصادی کشور

   مقاومت، راه غلبه بر دشمنِی 
آمریکا

پهلوی مامور آمریکاییی ها بودپهلوی مامور آمریکاییی ها بود

از جمله ی جاهاییی که تقوا باید خودش را نشان بدهد یکی مسئله ی رعایت بیت المال است، یکی مسئله ی 
خویشتن داری در برابر طغیان نْفس است؛ مال اندوزی، مشکات اخاقی، میل به زندگی تجّماتی و اشرافّیت؛ 
ذیَن 

َّ
نُتم فی َمساِکِن ال

َ
اینها چیزهاییی است که ما مسئولین جمهوری اسامی باید خیلی مراقب باشیم. َو َسک

مِوا؛)۱( خب، اینکه ما در همان ساختمانی که آن طاغوت حکمرانی میکرد حکمرانی کنیم، مثل او هم عمل 
َ

َظل
بکنیم که نشد، ]در این صورت[ ما با او فرقی نداریم.          ۱( سوره ی ابراهیم، بخشی از آیه ی ۴۵

پروردگارا! به محّمد و آل 
ت ایران را در همه ی 

ّ
محّمد مل

رویاروییی ها پیروز بفرما.

اگر مثل »طاغوت« حکمرانی کنیم با او فرقی نداریم

به کارگیری ظرفّیتهای فراموش شده و مغفول واقع شده

حل بیماری های مزمن اقتصادی همچون وابستگی به نفت

اعتماد به جوانان تحصیل کرده، کار آفرین و خوشفکر

برخورد با عوامل مخّرب بخشهای گوناگون اقتصاد

برداشتن موانع تولید

توجه به مسئله خودکفاییی به خصوص در زمینه مواّد غذاییی

افزایش سهولت کسب و کار

در اولوّیت قرار دادن بخش کشاورزی

حل مشکات صنایع و معادن با استفاده از نیرو انسانی کارآمد

مسکن سازی و اشتغال آفرینی با استفاده از بخش مسکن


