
ُبن بست نداریمُبن بست نداریم

گرانی ها بایدگرانی ها باید
 عالج شود عالج شود

این جنگ امنّیتاین جنگ امنّیت
منطقه را تهدید میکندمنطقه را تهدید میکند

وضـــع ]آمریـــکا[، وضـــع تماشـــا�یی ای اســـت. رئیس جمهـــوری کـــه االن ســـِر کار 
ـــن  بانه تری

ّ
ـــن متقل ـــه ا� ـــد ک ـــد او میگو� ـــزار کن ـــت برگ ـــات را او بناس ـــت و انتخاب اس

ـــپ  ـــه ترام ـــد ک ـــل میگو� ـــم در مقاب ـــش ه ـــت! رقیب ـــکا اس ـــخ آمری ـــات تاری انتخاب
ـــم   رژی

ً
ـــا ـــت... انصاف ـــن اس ـــی ا� ـــِی آمریکا�ی ـــیع دارد! دموکراس ـــف وس

ّ
ـــد تخل قص

ــن  ــت... ا�ـ ــی اسـ ــی و اخالقـ ــی و مدنـ ــاط سیاسـ ــار انحطـ ــّدت دچـ ــکا بشـ آمریـ
ــی  ــه وقتـ ــت کـ ــوم اسـ ــد؛ معلـ ــد پا�یـ ــری نخواهـ ــوری د�ـ ــن جـ ــورِی ا�ـ امپراتـ
ــر  ــا رســـید، ا�ـــن د�گـــر خیلـــی عمـ کار �ـــک سیاســـت، کار �ـــک رژیـــم بـــه ا�نجـ

طوالنـــی نخواهـــد کـــرد و منهـــدم خواهـــد شـــد.

حضرت آیت هللا خامنه ای از مسئولین 
خواستند با هماهنگی، گرانی های اخیر را 

برطرف کنند: 

رهبر انقالب در بخشی از سخنان شان به 
»جنگ آذربایجان و ارمنستان« اشاره 

کرده و تأکید کردند:

توطئه ی القاِی ُبن بست
امـروز کشـور درگیـر �ـک جنـگ همه جانبـه  اسـت: »دشـمن �ـک جنـگ اقتصـادی 
جنـگ  هسـت...  هـم  د�گـری  جنـگ  �ـک  کـرده.  شـروع  مـا  علیـه  را  همه جانبـه ای 
رسـانه ای، جنگ فضاسـازی عمومی، جنگ تبلیغاتـی اسـت.« ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ »تالش مهّم 
ـت ا�ران امیـدش را از دسـت بدهد.« 

ّ
جنگ نرم دشـمن، امـروز متوّجه ا�ن اسـت که مل

۱۳۹۶/۱۰/۰۶ در کنـار ا�ـن دشـمن به دنبـال »ا�جـاد نارضا�تـی در مـردم« هـم هسـت: 

»میخواهنـد نارضا�یـی ا�جاد کننـد بلکه بتواننـد ا�ـن نارضا�یـی را به اغتشـاش داخلی 
تبد�ـل کننـد.«۱۳۹۷/۰۵/۲۲ 

در �ـک جملـه می تـوان طـرِح کالن دشـمن را »القـای ُبن بسـت  در وضعیـت کشـور« 
نامیـد: »دشـمن و بـه تبـع دشـمن �ـک عـّده آدم پسـت داخلـی در فـالن مطبوعـه، در 
فـالن سـا�ت ا�نترنتـی ا�ن جـور تبلیـغ کننـد کـه کشـور د�گر بـه بن بسـت رسـید، هیچ 
راهـی وجـود نـدارد جـز ا�نکـه پنـاه ببریـم بـه فـالن شـیطان �ـا فـالن شـیطان اکبـر.« 

۱۳۹۷/۰۵/۲۲

نشانِی درست
امـا از سـوی مقابـل رهبـر انقـالب برمالکـردن و نافرجـام نمـودن چنیـن پـروژه ای را 
هـدف گرفته انـد: »عیـب واقعـی بن بسـت اسـت کـه بحمـدهللا نداریـم؛ مـا بن بسـت 
توطئه هـای  بـر  غلبـه  و  مشـکالت  از  عبـور  شـیوه ی  البتـه  و   ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ نداریـم.« 

بدخواهـان ا�ـران اسـالمی را هـم ترسـیم کرده انـد:

۱- گام اول در بیـان راه حـل هـم ا�ـن اسـت کـه »نشـانِی درسـت« داده شـود: »همـه ی 
مشـکالت کشـور قابـل حـل اسـت؛ مـا در کشـور هیـچ مشـکلی کـه قابـل حـل نباشـد 
نداریم؛ هیچ مشـکلی کـه کلید آن و حـّل آن دسـت بیگانه ها باشـد نداریم. مشـکالت 
ت 

ّ
هسـت، اّما همه ی مشـکالت کشـور قابـل حل اسـت، کلیـدش هم دسـت خـود مل

ا�ـران و مسـئولین کشـور اسـت.« ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

۲- گام دوم توجـه دادن عمـوم مـردم و مسـئولین به توان داخلی اسـت: »مـا در داخل 
به گوهـر درونی خودمان آگاه بشـو�م، آشـنا بشـو�م و بدانیـم که توانا�یی هـای نیروی 
انسـانی  در کشـور مـا و جامعه ی مـا و منابع انسـانی مـا بسـیار فراتـر از آن چیزی اسـت 
کـه امـروز دارد نشـان داده میشـود.« ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ و البتـه تذکـر نسـبت بـه »شـرطی 
کـردن کشـور«: »�کـی از بدتریـن مشـکالت در کشـور همیـن اسـت کـه مـا اقتصـاد را 
شـرطی کنیم. متأّسـفانه اقتصاد مـا در ا�ن چند سـال اخیر شـرطی اسـت؛ »ببینیم چه 
میشـود؛ شـش ماه د�گر چه میشـود؛ برجام چـه میشـود« و ماننـد ا�نهـا.« ۱۳۹۸/۰۸/۲۸

۳- گام سـوم نیـز وارد میـدان کـردن جوانـان اسـت: »جوانها با�ـد شانه شـان را زیـر بار 
مسـئولّیتهای دشـواِر کوچـک و بـزرگ بدهنـد؛ عالج مشـکالت کشـور ا�ـن اسـت. ما در 
گام دّوم انقالب با�سـتی حرکت کشـور را بـر دوش جوانها قـرار بدهیـم.« ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ 
چراکـه: »جوانهـا �ـک نیـروی پیشـران محسـوب میشـوند؛ مثـل موتـور �ـک خـودرو، 

پیشـراِن حرکت عظیـم جامعـه ی خودشـان.« ۱۳۹۶/۰۸/۱۱
کالم آخـر ا�نکه همـه ی مشـکالت قابـل رفع اسـت امـا »مقـداری صبـر، تدبیـر، اّتحاد و 
اّتفاق، جّدّ�ت در حرکـت و مانند ا�نهـا را الزم دارد. امکانات ما بسـیار خوب، و دشـمن 

هم در حال ضعـف و ان شـاءهللا ضعیف تر شـدِن هرچـه بیشـتر ]اسـت[.« ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

بســـیاری از ا�ـــن گرانی هـــای اخیـــر 
ــالج  ــد عـ ــدارد؛ با�ـ ــه نـ  توجیـ

ً
ــا واقعـ

اســـت؛  عـــالج  قابـــل  و  بشـــود 
با�ســـتی مســـئولین بـــا هماهنگـــی 
کـــه  نـــگاه  شـــما  کننـــد.  عـــالج 
میکنیـــد، گرانـــی از گوشـــت قرمـــز 
و گوشـــت مـــرغ و گوجـــه فرنگـــی 
ــود  ــه ]وجـ ــک بّچـ ــا پوشـ ــد تـ بگیریـ
پشـــت  اســـتداللی  هیـــچ  دارد[؛ 
و  نـــدارد؛  وجـــود  گرانی هـــا  ا�ـــن 
جنـــس هـــم هســـت؛ هـــم وزارت 
صمـــت، هـــم مســـئولین تعزیـــرات، 
از  بعضـــی  هـــم  بســـیج،  هـــم 
دســـتگاه های د�گـــری کـــه مرتبـــط 
بـــا قضّیـــه هســـتند، ]مثـــل[ گمـــرک 
ــکاری  ــر همـ ــا همد�گـ ــران، بـ و د�گـ
کننـــد و ا�ـــن مشـــکل را از جلـــوی 

پـــای مـــردم بردارنـــد. 

ا�ن جنـگ ]بیـن آذربا�جان و ارمنسـتان[ 
حادثـه ی تلخـی اسـت و امنّیـت منطقه 
را تهد�ـد میکنـد و بـرای کشـور مـا هـم 
خـوب نیسـت؛ با�سـتی هـر چـه زودتـر 
تمام بشـود و البّته همه ی سـرزمین های 
آذربا�جـان کـه بـه وسـیله ی ارمنسـتان 
تصّرف شـده، با�ـد آزاد بشـود... ]زیرا[ که 
ـق بـه آذربا�جـان اسـت و جمهوری 

ّ
متعل

آذربا�جـان بـرای آزادی ا�نهـا دارای حـق 
است و با�ستی آزاد بشود. البّته با�ستی 
امنّیـت ارامنـه ای کـه در ا�ـن سـرزمین ها 
مرزهـای  و  باشـد  محفـوظ  هسـتند 
بشـود؛  رعا�ـت  با�ـد  هـم  بین المللـی 
�عنـی دو طـرف بـه مرزهـای بین المللِی 
کشـورها تعّدی و تجاوز نکننـد و مرزهای 
بین المللـی با�سـتی محفـوظ باشـد و 
تروریسـت ها هـم با�سـتی در نزد�کـی 

مرزهـای مـا مسـتقر نشـوند.

ژیم آمریکا ر
منهدم خواهد شد

رهبر انقالب اسالمی وضعیت انتخابات آمریکا را 
»نشانه انحطاط« همه جانبه این کشور دانستند:

حضرت آیت هللا خامنه ای چه طرحی را برای غلبه بر 
نقشه ی دشمن پیش می برند؟
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عرصه های تحّرک مسئولین برای »ایران قوی«:عرصه های تحّرک مسئولین برای »ایران قوی«:

 اقتصاد: توجه به داخل کشور

فرهنگ: کار هوشمند فرهنگی 

امنّیت: توجه به ابزارهای دفاعی و 

مراقبت نسبت به نفوذ

هفته ی وحدت خیلی مهم اسـت و اّتحاد مسـلمانان درمان بسـیاری از دردهای اّمت اسالمی 
اسـت... در مسـئله ی فلسـطین؛ ا�ـن دهن کجـی چنـد دولـت ضعیـف ذلیـل کـه بـه دنیـای 
اسـالم دهن کجی کردند، بـه اّمت اسـالمی دهن کجـی کردند و مسـئله ی فلسـطین را به خیال 
خودشـان ناد�ـده گرفتنـد و بـا غاصـب، بـا قاتـل ارتبـاط برقـرار کردنـد؛ بـدون ترد�ـد همـه ی 
تهای 

ّ
ا�نها با وحـدت اّمت اسـالمی عالج پیـدا خواهد کـرد و مشـکالت دولتهـای اسـالمی و مل

اسـالمی -گرفتـاری زیـاد اسـت د�گـر، از کشـمیر تا لیبـی، همیـن طور کـه نـگاه کنیـد، همه جا 
گرفتـاری هسـت- ا�ـن گرفتاری هـا به برکـت اّتحـاد مسـلمانها برطـرف خواهد شـد.

�ـــک آ�ـــه ]در مـــورد پیامبـــر اعظـــم )ص([، ا�ـــن آ�ـــه ی شـــریفه در 
ــٌز  م َعزیـ

ُ
ــک نُفِسـ

َ
ــن ا ــوٌل ِمـ ــم َرسـ ـ

ُ
َءک

ّْ
ــد جا َقـ

َ
ــت: ل ــت اسـ ــوره ی برائـ سـ

ـــم ِبالُمؤِمنیـــَن َرءوٌف َرحیـــم کـــه ا�ـــن 
ُ

یک
َ

ـــم َحریـــٌص َعل یـــِه مـــا َعِنتُّ
َ

َعل
ــا  ــت؛ کمـ ــر اسـ ــاد بشـ ــه ی آحـ ــه همـ ــوط بـ ــه مربـ ــه ی اّول آ�ـ دو جملـ
�ـُّـــَها الّنـــاُس ِاّنـــی َرســـوُل هللِا 

َ
ا�نکـــه در آ�ـــه ی د�گـــر هـــم میگو�ـــد: �ـا

ــٌز  ــد... َعزیـ ــر اکرمنـ ــب پیامبـ ــر مخاطـ ــه ی بشـ ــا[؛ همـ ــم ]َجمیًعـ ـ
ُ

یک
َ

ِال
ــران  ــم گـ ــر اعظـ ــر پیامبـ ــر بـ ــاد بشـ ــما آحـ ــج شـ ــم؛ رنـ ـ ــا َعِنتُّ ــِه مـ یـ

َ
َعل

ــم«؛  ـ
ُ

یک
َ

ــٌص َعل ــدی »َحریـ ــرد؛ بعـ ــج میبـ ــما رنـ ــج شـ ــد و او از رنـ می آ�ـ
ــدر  ــک پـ ــل �ـ ــه مثـ ــی کلمـ ــای واقعـ ــه معنـ ــت... بـ ــما اسـ ــوز شـ دلسـ
ــه  ــود، بـ ــبخت بشـ ــر خوشـ ــه بشـ ــت کـ ــن اسـ ــال ا�ـ ــه دنبـ ــان بـ مهربـ
ــع او  ــه نفـ ــه بـ ــرانجامی کـ ــه سـ ــود و بـ ــت بشـ ــتقیم هدا�ـ ــراط مسـ صـ

ــد. ــت برسـ اسـ

اّولیـن حکومتـی و دولتی کـه با ا�ـن حرکت ]نهضت اسـالمی[ مـردم بجد شـروع کـرد مخالفت 
کردن، آمریـکا بـود... دولت آمریـکا بـه نارضا�یی قلبـی اکتفا نکـرد؛ در اّولیـن ماه هـای پیروزی 
انقـالب، مجلـس سـنای آمریـکا �ـک مصّوبـه و قطعنامـه ی شـد�داللحنی علیـه جمهـوری 
اسـالمی ا�ـران صـادر کـرد، دشـمنی را به طـور عملـی شـروع کـرد؛ ا�ـن در حالـی بـود کـه هنـوز 
سـفارت آمریـکا در ا�ـران بـاز بـود! آن کسـانی که خیـال میکننـد رابطـه ی با آمریـکا، دوسـتی با 
آمریـکا موجب میشـود کـه انسـان از آسـیب آمریـکا محفـوظ بماند، بـه ا�ـن تجربـه ی تاریخی 
مراجعـه کننـد؛ هنـوز سـفارت آمریـکا در ا�ـران بـود، آمریکا�یی هـا راحـت در داخـل کشـور 
رفت وآمـد میکردنـد، انقـالب موجـب نشـده بـود کـه آمریکا�یی هـا را از ا�ـران بیـرون کننـد؛ 
مثل بقّیـه ی دولتهـا سـفارت داشـتند، مأموریـن داشـتند، در ا�نجا داشـتند زندگـی میکردند؛ 
در همـان هنـگام دولـت آمریـکا دشـمنی خـودش را بـا انقـالب نشـان داد. عـالوه ی بـر ا�ـن، 
ـت ا�ران بـود، در آمریکا میهمـان خودش کـرد... آمریکا 

ّ
محّمدرضا را که �ک دشـمن قطعی مل

ا�ـن اسـت. ۱۳۹۴/۰۸/۱۲

 دفـــاع از عمـــِل جنا�تکارانـــه ی �ـــک کاریکاتوریســـت 
و دفـــاع از منافقیـــن و کمـــک بـــه صـــّدام توســـط دولـــت 

ه هســـتند.
ّ

فرانســـه دو روی �ـــک ســـک
ـــت 

ّ
   ســـیزدهم آبـــان مظهـــر استکبارســـتیزی مل

ا�ـــران بـــود.
       ستیزه گری با استکبار، عین عقالنّیت است.

   در بـــاب امنّیـــت داخلـــی، دســـتگاه های امنّیتـــی 
مـــا با�ـــد مواظـــب نفـــوذ باشـــند.

   در مـــورد آمریـــکا، سیاســـت مـــا �ـــک سیاســـت 
ــد  ــت و آمـ ــا رفـ ــت و بـ ــّخصی اسـ ــده و مشـ ــاب شـ حسـ

اشـــخاص تغییـــر پیـــدا نمیکنـــد.
ـــن  ـــم ا� ـــد؛ مه ـــرار باش ـــد برق ـــارج با� ـــا خ ـــات ب    ارتباط

ـــم.  ـــران نخواهی ـــالج را از د�گ ـــا ع ـــه م ـــت ک اس
   دولتهـــا بـــه هـــر انـــدازه ای کـــه بـــا آمریـــکا 
ــه  ــد، ضربـ ــت کنـ ــند و او دخالـ ــته باشـ ــاط داشـ ارتبـ

میخورنـــد.

ط بر سرنوشـت جوامع بشری اند 
ّ

خطاب ]قرآن در سـوره ی برائت[ به آن تشـکیالتی اسـت که مسل
�ٰمَن 

َ
ُهـم ال ا فـِر ِانَّ

ُ
 الک

َ
ـة ِئمَّ

َ
قاِتلـوا ا

َ
که قـرآن در �ک جـا از آنها تعبیـر کرده اسـت بـه »ائّمـه ی کفـر«: ف

 
ً

ة ِئمَّ
َ
ُهم؛)۱( �ک جا هم در سـوره ی قصص به ائّمه ی �دعون الی الّنـار ]تعبیر کـرده[: »َو َجَعلٰنُهم ا

َ
ل

ی الّنـار«)۲( که مـردم را به جهّنم میکشـانند و دعوت بـه جهّنم میکنند... امروز دشـمن 
َ

َ�دعوَن ِال
ی الّنار«، همین اسـتکبار و صهیونیسم است؛ ا�نها 

َ
 َ�دعوَن ِال

ً
ة ِئمَّ

َ
اسـالم و آن دشـمن اصلی، آن »ا

هسـتند که در واقع دارند با اسـالم با همـه ی وجود خودشـان مقابله میکننـد و معارضه میکنند. 
  ۱( سوره ی توبه، بخشی از آ�ه ی ۱۲                                         ۲( سوره ی قصص، بخشی از آ�ه ی ۴۱

تهای 
ّ

تهای مسلمان و مل
ّ

 ان شاءهللا مل
منطقه و آحاد بشری از مشکالت نجات پیدا 

ت ا�ران به برکت روح مطّهر نبّی 
ّ

کنند و مل
مکّرم اسالم و امام صادق )علیهما الّسالم( و 

روح مطّهر امام بزرگوار، ان شاءهللا روزهای 
خوبی را در آ�نده مشاهده کند.

»ائّمه کفر« همین استکبار و صهیونیسم است

مشکالِت جهان اسالم با »وحدت« حل میشودمشکالِت جهان اسالم با »وحدت« حل میشود

پدِر دلسوِز آحاد بشر پدِر دلسوِز آحاد بشر   دشمنی را آمریکا شروع کرد دشمنی را آمریکا شروع کرد

رهبر انقالب بار دیگر راه حل اصولِی پیش روی دولتها و 
تهای اسالمی را مورد تأکید قرار دادند:

ّ
مل

حضرت آیت هللا خامنه ای در بخشی از بیانات 
خود بحثی قرآنی درباره پیامبر )ص( مطرح کردند: 

حضرت آیت هللا خامنه ای پیش از این درباره سابقه دشمنی دولت 
آمریکا با ملت ایران سخن گفته بودند:

 تناسِب خطاب قرآنی درباره 
پیامبراعظم  با وضع امروز بشر

  ابتکاِر بزرگ امامدر اعالم هفته  
وحدت اسالمی

   تسخیر النه ی جاسوسی در ۱۳ آبان، مظهِر 
استکبارستیزی ملت ایران

   مواضع جمهوری اسالمی در جنگ بین 
آذربایجان و ارمنستان


