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دستگاه های دولتی دستگاه های دولتی 
گرانی ها را عالج کنندگرانی ها را عالج کنند

همه به ضابطه همه به ضابطه 
ی کرونا برای 

ّ
ی کرونا برای ستاد مل
ّ

ستاد مل
عزاداری عمل کنندعزاداری عمل کنند

بـــه مـــوازات تحریـــم یـــک جریـــان تحریـــف هـــم هســـت. هـــدف از ایـــن تحریـــف دو 
چیـــز اســـت: یکـــی، ضربـــه بـــه روحیـــه ی مـــردم اســـت؛ یکـــی هـــم آدرس غلـــط دادن 
بـــرای رفـــع مشـــکل تحریـــم اســـت. اگـــر جریـــان تحریـــف شکســـت بخـــورد، جریـــان 
 شکســـت خواهـــد خـــورد؛ زیـــرا کـــه عرصـــه، عرصـــه ی جنـــگ اراده هـــا 

ً
تحریـــم قطعـــا

ــان  ــران همچنـ ــت ایـ ـ
ّ

ــورد و اراده ی مل ــت خـ ــف شکسـ ــان تحریـ ــی جریـ ــت؛ وقتـ اسـ
ــر اراده ی دشـــمن فائـــق می آیـــد و پیـــروز   بـ

ً
ــا قـــوی و مســـتحکم باقـــی مانـــد، قطعـ

خواهـــد شـــد.

 معیشت 
ً
رهبر انقالب با بیان اینکه »واقعا

خانوارها دچار مشکل جّدی است«:
رهبر انقالب با اشاره به موضوِع عزاداری های 

محرم در ایام شیوع کرونا:

یکی از موضوعات مهم مطرح شده در بیانات روز عید قربان رهبر انقالب اسالمی بحث 
و  کشور  واقعّیات  دادن  نشان  »واژگون  یعنی  تحریف  ایشان  بود.  تحریف«  »جریاِن 
واقعّیات مرتبط با کشور« را در کنار توطئه ي »تحریم« قرار دادند و تصریح کردند: »اگر 
 شکست خواهد خورد؛ زیرا که عرصه، 

ً
جریان تحریف شکست بخورد، جریان تحریم قطعا

عرصه ی جنگ اراده ها است.« ۱۳۹۹/۰۵/۱۰
در ادامه با رجوع به نظام فکری حضرت آیت هللا خامنه ای کمی ابعاد این مسئله را واکاوی 

می کنیم.

     عرصه درگیری: جنگ اراده ها
تحریف، حربه ی دشمن در جنگ امروز علیه ملت ایران و نظام اسالمی است. اما این 
جنگ چگونه جنگی است؟ از منظر رهبر انقالب در شرایط فعلی »ما با استکبار جهانی در 
حال جنگ نامتقارنیم.« ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ و پیروزی یا شکست در این جنگ کامال وابسته به 
اراده هاست چون »در جنگ نامتقارن اراده ها هستند که با هم میجنگند؛ هر اراده ای غلبه 
پیدا کرد، پیروز خواهد شد.« ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ در این درگیری »هدف آن چیزی است که در دل 
شماست، در ذهن شماست، در مغز شماست.« ۱۳۹۱/۰۵/۱۶ در واقع »سیاست تبلیغی و 
رسانه ای دشمن و فّعال ترین برنامه های آن، مأیوس سازی مردم و حّتی مسئوالن و مدیران 
ما از آینده است. خبرهای دروغ، تحلیل های مغرضانه، وارونه  نشان دادن واقعّیتها، 
پنهان کردن جلوه های امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار 
محّسنات بزرگ، برنامه  ی همیشگی هزاران رسانه ی صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان 
ت ایران است؛ و البّته دنباله های آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهده اند که با استفاده 

ّ
مل

از آزادی ها در خدمت دشمن حرکت میکنند.« ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

     ابزار دشمن: رسانه
در این کارزار مهم و حساس، دشمنان »با ابزار بسیار خطرناک رسانه، بخصوص رسانه هاییی 
که امروز نوپدید است« ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ به میدان آمده اند و »با تصویرسازی غلط سعی میکنند 
ت ایران را منحرف کنند؛ هم تصویر غلط درباره ی ایران، هم تصویر غلط درباره ی 

ّ
افکار مل

»سازش«  تفکر  تزریِق  منطقه.« ۱۳۹۷/۰۷/۱۲  اوضاع  درباره ی  غلط  تصویر  هم  خودشان، 
به عنوان »راه حِل مشکالت اقتصادی« نقطه ي کانونی این تصویرسازی و تحریِف حقایق 
است: »]میگویند[ اگر ما با آمریکا سازش کردیم، مشکالت کشور حل میشود.« ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ 
در واقع »دشمن میخواهد من و شما به این نتیجه برسیم که صالح نیست در مقابل آمریکا 

خیلی هم بایستیم و خیلی هم مقاومت کنیم.« ۱۳۹۱/۰۵/۱۶

     راه پیروزی: جهاِد امید
روشن شد که دشمن با تحریف واقعیت ها و تصویرسازِی غلط به دنبال ناامید کردن مردم 
و به سازش کشاندن مسئوالن نظام است لذا در نقطه ی مقابل »شما جوانان باید پیش گام 
در شکستن این محاصره ی تبلیغاتی باشید. در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش 
دهید. ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید. این نخستین و ریشه ای ترین جهاد شما 

است.« ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
باید تصویری صحیح، واقع بینانه و بدون ترویِج یأس و ناامیدی از ایران اسالمی برای 
افکار عمومی ارائه داد. تصویری که در آن »تواناییی ها و ظرفیت های عظیم ملی« در کنار 
»مشکالت و خالء ها« مطرح می شوند و به دور از بن بست نماییی، راه حل هاییی عملیاتی 
پیشنهاد می گردند. دشمن »امید« را هدف گرفته و باید در این جنگ دشمن را »ناامید« 

کرد.

 معیشـــت خانوارهـــا دچـــار 
ً
واقعـــا

مـــردم  و  اســـت  جـــّدی  مشـــکل 
مشـــکل دارنـــد؛ گرانی هـــا و ماننـــد 
اینهـــا هســـت، اینهـــا بایســـت عـــالج 
 
ً
بشـــود... مســـائل فـــوری عمدتـــا
مســـئله ی مهـــار قیمتهـــا اســـت... 
گاهـــی اوقـــات کـــه قیمتهـــا بـــاال 
ـــت؛  ـــود کاال اس ـــر کمب ـــه خاط ـــرود ب می
لکـــن در مـــواردی هیـــچ کمبـــودی 
وجـــود نـــدارد، جنـــس وجـــود دارد، 
ــار آن  ــا[ در انبـ زیـــاد هـــم هســـت ]اّمـ
ــد،  ــه نمیکننـ ــد، عرضـ ــه میدارنـ را نگـ
ـــورد  ـــتی برخ ـــا بایس ـــا اینه ـــب ب ـــه خ ک
 
ً
 اینهـــا را حتمـــا

ً
کـــرد؛ یعنـــی واقعـــا

ذی ربـــط  دســـتگاه های  بایســـتی 
 دســـتگاه های دولتـــی 

ً
کـــه عمدتـــا

یـــک  ایـــن  هســـتند وارد بشـــوند. 
ـــی  ـــک ثبات ـــازار ی ـــه ب ـــت ک ـــئله اس مس
پیـــدا بکنـــد. ایـــن حالـــت کـــه هـــر روز 
اجنـــاس یـــک قیمتـــی پیـــدا کنـــد، 

بـــرای کشـــور مضـــر اســـت.

عــزاداری را باالخــره بــه یــک شــکلی 
بنــده  آنچــه  میکننــد؛  پــا[  ]بــر 
میخواهــم تأکیــد کنــم ایــن اســت 
کــه در عزاداری هــا معیــار آن چیــزی 
ــه  ــت ب ــان بهداش ــه کارشناس ــت ک اس
ــی 

ّ
مــا میگوینــد؛ ]یعنــی[ ســتاد مل

 هــر چــه 
ً
کرونــا. خــود بنــده شــخصا

آنهــا الزم بداننــد مراعــات خواهــم کــرد. 
توصیــه ی مــن و تأکیــد مــن بــه همــه ی 
کســانی کــه میخواهنــد عــزاداری کننــد 
-هیئــات، آقایــان حضــرات منبری هــا، 
مّداحهــا،  مجالــس،  صاحبــان 
ایــن  دیگــران-  و  نوحه خوان هــا 
اســت: هــر کاری میکنیــد، ]اّول[ ببینید 
ــی 

ّ
آنهــا چــه میگوینــد. یعنــی ســتاد مل

ــه ای را  ــک ضابط ــه ی ــر چنانچ ــا اگ کرون
معّیــن کــرد بــرای عــزاداری، همــه ی مــا 
موّظفیــم آن را عمــل کنیــم. مســئله، 
مســئله ی کوچکــی نیســت، مســئله ی 

بســیار مهّمــی اســت.

»جریاِن تحریف« شکست بخورد، 
»تحریم« هم شکست خواهد خورد

رهبر انقالب در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید قربان، راهبرد 
پیروزی در »جنگ اراده ها« را تبیین کردند:

واکاوی توطئه »تحریِف حقایق« و راه مقابله با آن 
براساس بیانات حضرت آیت هللا خامنه ای:

جریان _تحریف  تحریم

�ن ر�ب د �ق اس�ب�ت ع�ی �ن �ب م�ن �ی ن لو�ی ا�ن �ق                                       در س�ن�ن

مشکالت_ آمریکامسئله _اقتصاد  مذاکره _با _آمریکا کمک _مؤمنانه 
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اهداف آمریکا در مسئله تحریم ها:اهداف آمریکا در مسئله تحریم ها:

هدف کوتاه مّدت: قرار دادن مردم در مقابل حکومت

هدف بلند مّدت: ورشکستگی دولت و فروپاشی اقتصاد کشور

هدف جنبی: قطع رابطه ی جمهوری اسالمی با مقاومت در منطقه

هدف میان مّدت: مانع پیشرفت کشور شدن

بایسـتی عمـوم مـردم همچنـان کـه در آن جریـان اّوِل کمـک مؤمنانـه در آسـتانه ی مـاه 
رمضـان وارد شـدند و بـه معنـای واقعـی کلمـه کمـک کردنـد، بـاز هـم همیـن ]کار[ انجام 
بگیـرد. این »تسـابق الـی  الخیـرات« اسـت. ما در قـرآن چند جـا داریـم کـه »ُیسـارُِعوَن ِفی 
ولِئَک 

ُ
اِلحیَن«. یـک جـا ]دارد[ »أ ولِئَک ِمـَن الصَّ

ُ
َخْیـراِت َو أ

ْ
َخْیرات«؛ یا »ُیسـارُِعوَن ِفـی ال

ْ
ال

اسـَتِبُقوا الَخیـرات«، یعنی 
َ

ها سـاِبُقوَن«؛ چند جا ]دارد[ »ف
َ

َخْیـراِت َو ُهـْم ل
ْ

ُیسـارُِعوَن ِفی ال
مسـابقه گذاشـتن که قرآن بـه معنـای واقعی کلمه بـه مـا میگویـد در کار خیـر و کمکهای 
مؤمنانـه مسـابقه بگذاریـد؛ یعنـی سـعی کنیـد شـما جلوتـر از دیگـران حرکـت کنیـد و 

]پیـش[ برویـد.

اینکه در وضع سیاسی آمریکا یا در وضع اجتماعی و اقتصادی آمریکا چه اّتفاقاتی افتاده و 
دارد می افتد، باید در محاسبات ما وارد بشود. این را باز بعضی از خود آمریکاییی ها گفته اند، 
بعضی ها میگویند »افول موریانه وار«؛ که این را ]یک[ نویسنده ی آمریکاییی میگوید. در 
مورد افول اقتدار آمریکاییی میگوید »افول موریانه وار«؛ یعنی مثل موریانه از درون دارد 
پوک میشود -خود نهادهای درون آمریکا این را میگویند- هم در عرصه ی اقتصادی این جور 
است، هم در عرصه ی  اجتماعی این جور است، هم در عرصه  ی سیاسی این جور است... افول 
سیاسی آمریکا اگر یک دلیل -که حاال میگویم- بیشتر نداشته باشد کافی است، و آن دلیل 
عبارت است از انتخاب فردی با مختّصات آقای دونالد ترامپ در آمریکا. خود این انتخاب، 
نشانه ی افول سیاسی آمریکا است؛ سرنوشت سیصد و اندی میلیون جمعّیت دست یک 
آدمی با این مختّصات، نشانه ی افول سیاسی آمریکا است. کسی که در خود آمریکا نسبت 

به تعادل روانی او، تعادل فکری او، تعادل اخالقی او این همه حرف هست. ۱۳۹۸/۰۳/۱۴

شـهید  و  سـلیمانی  شـهید  خوزسـتان،  سـیل  در  سـال ۹۸-  اّول  -در  پارسـال 
ابومهـدی مهنـدس، هـر دو در کـف میـدان حضـور داشـتند و دو طـرف مـرز را بـه 
هم وصـل کردند. یعنـی شـهید ابومهـدی موجب شـد امکانـات و وسـایلی را که 
در خوزسـتان الزم بـود، از آن طـرف مـرز، از داخـل عـراق، از بصـره و بقّیـه ی جاهـا 
بیاورند داخل کشـور؛ کـه کمک بسـیار بزرگی بـود. خود ایـن حضور ایـن دو عزیز، 
دو سـتاره ی برجسـته ی میـدان مجاهـدت، موجب شـد که کسـان زیـادی، هم در 
این طـرف، هـم در آن طرف بـه اینها نـگاه کننـد و وارد بشـوند. البّتـه در آن قضایا 
مـردِم ما امتحـان خوبـی دادنـد؛ هـم در خوزسـتان، هـم در بقّیـه ی جاهـا از همه 

 شـتافتند و کار کردنـد.
ً
جـا واقعـا

   والیـت از همه ی احکام الهـی، جایگاه برتـری دارد، چون 
تأمین کننـده و تضمین کننـده ی همه ی احکام الهی اسـت.
   از اّول انقـالب، خـّط ثابـت دشـمن همیـن بـود کـه بـه 
مـردم ایـران تفهیـم کنند کـه بیچـاره شـدید، دیگـر کارتان 

تمـام اسـت.
   بعضی هـا ایـن را ترویـج میکننـد کـه اگـر میخواهیـد 
جلـوی زیاده خواهـی و زورگوییـی آمریـکا گرفتـه بشـود، 
عقب نشـینی کنیـد؛ نـه آقـا، بـه طـور طبیعـی وقتی شـما 

در مقابـل آن کسـی کـه اهـل تجـاوز و زیاده خواهی اسـت 
عقـب نشسـتید، او جلـو می آیـد.

   اروپاییی هـا هیـچ کار نکردنـد؛ آخریـن ابتـکار آنهـا یـک 
بازیچه ی چرنـدی به نـام اینسـتکس بود کـه البّتـه آن هم 

تحّقـق پیـدا نکرده اسـت.
   اینکـه ارز همیـن طـور افسـار پـاره کنـد و قیمتـش 

اسـت. بـدی  بسـیار  چیـز  بـرود،  بـاال  روزبـه روز 
ت خودش ندارد.

ّ
      آمریکا، دشمنی بزرگ تر از مل

   خصوصیات دهه های ماه ذی حّجه 

   مسئله ی خدمت و کمک مومنانه در حادثه ي 
شیوع کرونا 

   نکاتی درباره ی مسئله ی تحریمها

   حِل مسائل فوری و بلندمدِت اقتصاد کشور

   تأمین آینده و پیروزی ملت ایران

   عزاداری های محّرم در شرایط کرونا

ــا  َن ــم؛ َربَّ ــم کنی ــان را محک ــتی گامم ــات؛ بایس ــر و ثب ــه صب ــم ب ــاج داری ــده احتی ــن آین ــرای تأمی ب
ــی کــه در دعــا خواســته  قداَمنــا؛ یکــی از چیزهایی

َ
ــت أ بِّ

َ
ــا َو ث مرِن

َ
نا فــی أ

َ
ــا َو ِإســراف نوَبن

ُ
نــا ذ

َ
ــر ل اغِف

ــه  ــه البّت ــت؛ ک ــدم الزم اس ــات ق ــر و ثب ــد؛ صب ــت باش ــان ثاب ــه قدمهایم ــت ک ــن اس ــده، همی ش
مــردم هــم خوشــبختانه مــردم صبــوری هســتند؛ مــا ایــن را تجربــه کرده ایــم... مســئولین هــم 
بایــد بــا کار جهــادی، صبــر و ثبــات خودشــان را نشــان بدهنــد... تردیــد، نگرانی، آیــا میشــود، آیا 

نمیشــود، بکنیــم، نکنیــم، اینهــا خیلــی مضــر اســت.

امیدواریم خدای متعال کمک کند، 
حضرت بقّیة هللا )ارواحنا فداه( دست 

ما را بگیرد، به کمک ما بیاید، همچنان 
که همیشه ]چنین[ بوده.

باید گام هایمان را محکم کنیم

در کار خیر و کمکهای در کار خیر و کمکهای 
مؤمنانه مسابقه بگذاریدمؤمنانه مسابقه بگذارید

ترامپ نشانه افول آمریکاستترامپ نشانه افول آمریکاست
دو ستاره برجسته میدان مجاهدتدو ستاره برجسته میدان مجاهدت

رهبر انقالب بار دیگر تأکید کردند که مردم به آسیب دیدگان از کرونا کمک کنند:

حضرت آیت هللا خامنه ای پیش از این درباره ی افول قدرت 
سیاسی و اقتصادی آمریکا نکات مهمی را طرح کرده اند:

رهبر انقالب در بخشی از بیانات خود درباره  خدمت رسانی جهادِی حاج قاسم سلیمانی و 
شهید ابومهدی در سیل خوزستان سخن گفتند:


