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شکسِتشکسِت
»هیمنه پوچ استکبار« »هیمنه پوچ استکبار« 

رؤسای سه قّوه با مذاکره رؤسای سه قّوه با مذاکره 
اختالفات را حل کنند اختالفات را حل کنند 

ـــت؛  ـــا اس ـــت م ـــم دس ـــردن تحری ـــی  ک ـــت، و خنث ـــمن اس ـــت دش ـــم دس ـــع تحری رف
غیـــر از ایـــن اســـت؟ مـــا کـــه نمیتوانیـــم خودمـــان رفـــع تحریـــم کنیـــم، دشـــمن 
بایـــد رفـــع تحریـــم کنـــد اّمـــا خودمـــان میتوانیـــم ایـــن تحریـــم دشـــمن را 
خنثـــی کنیـــم. پـــس ایـــن مقـــّدم اســـت، ایـــن درســـت اســـت؛ بیشـــتر دنبـــال 
 
ً
ــا ــرا، واقعـ ــیم؛ چـ ــم نباشـ ــع تحریـ ــال رفـ ــم دنبـ ــه نمیگویـ ــیم. البّتـ ــن باشـ ایـ
ــم.  ــر کنیـ ــد تأخیـ ــم نبایـ ــاعت هـ ــک سـ ــم، یـ ــع کنیـ ــم را رفـ ــم تحریـ ــر بتوانیـ اگـ
البّتـــه چهـــار ســـال اســـت تأخیـــر شـــده ]یعنـــی[ از ســـال ۹۵ بنـــا بـــوده همـــه ی 

ــود. ــته بشـ ــاره برداشـ ــا یکبـ تحریمهـ

حضرتآیتهللاخامنهای
»جوانانانقالبی« از ایندیدار در

خواستند:

انقالببااشارهبهبرخی»حرفهاِی رهبر
اختالفافکن«کهاینروزهامطرح

میشود:

مسیِر خوش عاقبت
»رفـع تحریـم دسـت دشـمن اسـت، و خنثـی  کـردن تحریـم دسـت مـا اسـت؛ پـس 
ایـن مقـّدم اسـت.« ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ایـن عبـارت رهبـر انقـاب یـک بـار دیگـر مسـئله ی 
ـت ایـران و راه و شـیوه ی عبـور از این مسـئله 

ّ
تحریم هـای اقتصـادی دشـمنان علیه مل

را در افـکار عمومـی مطـرح کـرد. موضوعـی کـه در جلسـه بـا شـورای عالی هماهنگـی 
اقتصـادی نیز از سـوی ایشـان مـورد تصریح قـرار گرفته بـود: »بـرای عـاج تحریم ها دو 
مسـیر »خنثی سـازی تحریم هـا و غلبه بـر آنهـا« و »رفـع تحریـم« وجـود دارد. ما مسـیر 
رفـع تحریـم را یک بـار امتحـان و چنـد سـال مذاکـره کردیـم امـا بـه نتیجـه ای نرسـید. 
مسـیر غلبـه بـر تحریم هـا ممکـن اسـت در ابتـدای کار، سـختی ها و مشـکاتی داشـته 

باشـد امـا خوش عاقبـت اسـت.«۱۳۹۹/۰۹/۰۴  

بایدها و نبایدهاِی غلبه بر تحریم
البتـه الگـوی خنثی سـازی تحریـم و حـل مشـکات اقتصـادی از سـوی رهبـر انقـاب 
نیـز  آن  عملـی  راهکارهـای  و  گرفتـه  قـرار  تبییـن  و  بحـث  مـورد  تفصیلـی  به شـکل 
مطـرح شـده اسـت. در یـک نـگاه کلـی، بـرای عملیاتـی کـردن ایـن الگـو »بایدهـا« و 
»نبایدها«ییـی مطـرح اسـت؛ در واقـع ایـن الگـو دارای ابعـاد »ایجابـی« و »سـلبی« 

اسـت.
در ُبعد سـلبی، بـرای »عاج مسـائل اقتصـاد« باید با مسـائلی همچون »سـقوط ارزش 
ـی«۱۳۹۹/۰۷/۲۱ مقابلـه کـرد و »رخنه هـا« را برطـرف نمـود: »رخنه هاییـی 

ّ
پـول مل

وجـود دارد کـه گاهـی کارهـای خوبـی هـم کـه در کشـور انجـام میگیـرد، ایـن رخنه هـا 
مانـع میشـود؛ مثـل قاچـاق، مثـل واردات بی روّیـه و بعضـی از فسـادهای مالـی.« 

۱۳۹۹/۰۷/۲۱
در ُبعـــد ایجابـــی هـــم مهم تریـــن مســـئله »تقویـــت و جهـــِش تولیـــد« اســـت. بـــرای 
ــال  ــور دنبـ ــئولین کشـ ــط مسـ ــی توسـ ــی اساسـ ــد اقداماتـ ــد بایـ ــن تولیـ ــق گرفتـ رونـ
ــران های  ــدِن پیشـ ــت درآمـ ــه »حرکـ ــه بـ ــن زمینـ ــم در ایـ ــای مهـ ــی از کارهـ ــود. یکـ شـ
اقتصـــادی« اســـت: »بعضـــی از عوامـــل اقتصـــادی حکـــم پیشـــران را دارنـــد کـــه 
اگـــر آنهـــا بـــه حرکـــت بیفتنـــد، کّل ایـــن مجموعـــه ی کار اقتصـــادی بـــه حرکـــت 
ــاورزی  ــئله ی کشـ ــئله ی مســـکن اســـت... یکـــی مسـ  یکـــی اش مسـ

ً
ــا ــد؛ مثـ می افتـ

اســـت، یکـــی مســـئله ی حـــوزه ی خـــودرو اســـت، یکـــی مســـئله ی شـــرکتهای 
دانش بنیـــان اســـت، یکـــی مســـئله ی لـــوازم خانگـــی اســـت.«۱۳۹۸/۰۵/۳۰  عـــاوه 
ــام  ــرمایه گذاری« انجـ ــه ی »سـ ــدی در زمینـ ــدام جـ ــزی و اقـ ــد برنامه ریـ ــن، بایـ ــر ایـ بـ
ــق  ــاد رونـ ــرای ایجـ ــت بـ ــی اسـ ــی مهّمـ ــوع خیلـ ــک موضـ ــرمایه گذاری یـ ــود: »سـ شـ
ــت  ــت دولـ ــه حمایـ ــن اینکـ ــد.«۱۳۹۹/۰۶/۰۲  ضمـ ــش تولیـ ــرای افزایـ ــادی، بـ اقتصـ
ــدی  ــیار کلیـ ــم بسـ ــادی« هـ ــگ اقتصـ ــدگان جنـ ــوان »رزمنـ ــدگان به عنـ از تولیدکننـ
ـــاز  ـــدان را ب ـــه می ـــت بلک  نیس

ً
ـــا ـــی صرف ـــع مال ـــق مناب ـــت، تزری ـــور از حمای ـــت: »منظ اس

کـــردن اســـت... اگـــر چنانچـــه ایـــن کار از ســـوی دولـــت انجـــام بگیـــرد آن وقـــت ایـــن 
ــت.«۱۳۹۹/۰۲/۱۷  ــد گرفـ ــام خواهـ ــی انجـ ــورت صحیحـ ــه صـ ــت بـ حرکـ

نکتـه ی پایانی هـم اینکه الزمـه ی عملی شـدن الگـوِی خنثی سـازی تحریـم »مدیرّیِت 
قوی« اسـت: »مدیرّیتها بایسـتی قوی، فّعـال، خسته نشـو باشـند.« ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

 

]شـــهید  او  شـــهادت  در  آنچـــه 
ــن  ــاد، اّولیـ ــاق افتـ ــلیمانی[ اّتفـ سـ
ـــکا  ـــه آمری ـــه ب ـــود ک ـــختی ب ـــیلی س س
زده شـــد و تـــا آن زمـــان، مهم تریـــن 
ســـیلی بـــه آمریـــکا همیـــن حرکـــت 
مردمـــی عظیمـــی بـــود کـــه انجـــام 
خـــب  کـــه  هـــم  بعـــد  گرفـــت؛ 
زدنـــد؛  ســـیلی ای  یـــک  برادرهـــا 
عبـــارت  ســـخت تر  ســـیلی  لکـــن 
اســـت از غلبـــه ی نرم افـــزاری بـــر 
ایـــن  اســـتکبار؛  پـــوچ  هیمنـــه ی 
ــت  ــکا اسـ ــه آمریـ ــخت بـ ــیلی سـ سـ
بایســـتی  بشـــود.  زده  بایـــد  کـــه 
جوانـــان انقابـــی مـــا و نخبـــگان 
ایـــن  هّمـــت،  ]بـــا[  مـــا  مؤمـــن 
ــکنند و  ــتکباری را بشـ ــه ی اسـ هیمنـ
ــکا  ــه آمریـ ــخت را بـ ــیلی سـ ــن سـ ایـ

بزننـــد.

امـــور  از  خیلـــی  در  ایـــران  ـــت 
ّ

مل
صدایشـــان صـــدای واحـــد اســـت، 
خواستشـــان خواســـت واحـــد اســـت، 
]اّمـــا[ مســـئوالن میتواننـــد ایـــن را 
از بیـــن ببرنـــد. هنـــر مســـئوالن مـــا 
ــن  ــاد را، ایـ ــن اّتحـ ــه ایـ ــت کـ ــن اسـ ایـ
ـــت 

ّ
ـــه کننـــد، مل

ّ
ه تک

ّ
همصداییـــی را تک

ـــه کننـــد، اینهـــا را از بیـــن 
ّ

ه ِتک
ّ

را تک
ببرنـــد! مســـئولین کشـــور مراقـــب 
باشـــند کـــه ایـــن اّتحـــاد را زیـــاد کننـــد. 
ســـه قـــّوه بـــا همدیگـــر کار کننـــد و 
ـــای   رؤس

ً
ـــا ـــد؛ مخصوص ـــی کنن هم افزایی

ـــا  ـــود دارد، ی ـــی وج ـــّوه... اختافات ـــه ق س
ممکـــن اســـت وجـــود داشـــته باشـــد؛ 
بـــا مذاکـــره ایـــن اختافـــات را حـــل 
کنیـــد... بعضـــی از حرفهاییـــی کـــه آدم 
حرفهـــای  می شـــنود،  روزهـــا  ایـــن 

اســـت. اختاف افکنـــی 

ی تحریم«  به فکِر »خنثی ساز
شیـــد   با

توصیه مهم رهبر انقالب اسالمی 
خطاب به مسئولین کشور:

ابعاد الگوی "خنثی سازی تحریم ها" از سوی
 رهبر انقالب تبیین شده است:

ت_ایران
ّ

سیلی_به_آمریکا قهرمان_مل ی عدم_اعتماد_به_دشمن خنثی_کردن_تحریم  ایران_قوی شهید_سلیمانی 
ّ

 اّتحاد_مل



ت ایران به آمریکا:
ّ

ت ایران به آمریکا:سیلی های  مل
ّ

سیلی های  مل

حرکت عظیِم مردمی در تشییع شهید سلیمانی

غلبه ی نرم افزاری بر هیمنه ی پوچ استکبار توسط جوانان

تها و سیاستهای مقاومت
ّ

اخراج آمریکا از منطقه با هّمت مل

انقابی و نخبگان مؤمن

حمله ی موشکی سپاه پاسداران به پایگاه آمریکاییی عین االسد
بـــه دشـــمن اعتمـــاد نکنیـــد. بـــرای مســـیر رفـــع مشـــکات مـــردم، بـــرای درســـت شـــدن 

آینـــده ی کشـــور بـــه وعـــده ی ایـــن و آن اعتمـــاد نکنیـــد؛ ایـــن توصیـــه ی بـــه مســـئولین 

اســـت... دشـــمنی ها را از یـــاد نبریـــد. دشـــمنی کردنـــد. دیدیـــد کـــه آمریـــکای ترامـــپ و 

ـــاال  ـــه ح ـــت ک ـــپ نیس ـــال ترام ـــط م ـــن فق ـــه[ ای ـــرد. ]البّت ـــه ک ـــما چ ـــا ش ـــا ب ـــکای اوبام آمری

ـــم  ـــا ه ـــکای اوبام ـــه، آمری ـــد؛ ن ـــام ش ـــد تم ـــت، بگوین ـــپ رف ـــون ترام ـــد چ ـــرض کنی  ف
ً
ـــا مث

ـــور.  ـــن ج ـــم همی ـــی ه ـــور اروپایی ـــه کش ـــرد و س ـــدی ک ـــران ب ـــت ای
ّ

ـــا مل ـــرد، ب ـــدی ک ـــما ب ـــا ش ب

]شـــهید ســـلیمانی[ قهرمـــان اّمـــت اســـامی اســـت؛ چـــرا؟ چـــون 
ـــم  ـــود اس ـــهادت خ ـــا ش ـــره ب ـــود و باالخ ـــرکات خ ـــا ح ـــلیمانی ب ـــهید س ش
رمـــز برانگیختگـــی و بســـیج مقاومـــت در دنیـــای اســـام شـــد. االن در 
دنیـــای اســـام هـــر جاییـــی کـــه بنـــای مقاومـــت در مقابـــل زورگوییـــی 
اســـتکبار را داشـــته باشـــند، مظهرشـــان و اســـم رمزشـــان شـــهید 
ســـلیمانی اســـت. در کشـــورهای مختلـــف او را احتـــرام میکننـــد، 
تکریـــم میکننـــد، عکســـش را میزننـــد، نامـــش را پخـــش میکننـــد، 
نرم افـــزاِر  ایشـــان  واقـــع  در  میکننـــد.  درســـت  مجلـــس  برایـــش 
ــا  تهـ

ّ
ــه مل ــرد، بـ ــم کـ ــا تعلیـ تهـ

ّ
ــه مل ــارزه را بـ ــوی مبـ ــت را و الگـ مقاومـ

ـــم  ـــی مه ـــهای خیل ـــب نقش ـــا خ ـــرد؛ اینه ـــج ک ـــا رای ته
ّ

ـــرایت داد، در مل س
و بســـیار حّساســـی اســـت.

عناصـر اقتدار بـرای کشـور چـه چیزهاییی اسـت؟ یکـی  ایمـان اسـامی اسـت... از ۱۳۰ 
 سـال، ۱۴۰ سـال پیـش بـه این طـرف، هـر حرکتـی در ایـن کشـور انجـام گرفتـه اسـت 
ـر بـوده اسـت، عنصـر ایمـان دینـی حـرف اّول را در آن 

ّ
کـه اثرگـذار، جریان سـاز و مؤث

میزده اسـت... عـاوه بـر ایمـان دینـی، معرفـت دینـی ]الزم[ اسـت... معرفـت دینی 
چیسـت؟ همیـن مطلبـی کـه مرحـوم مـدّرس فرمـود کـه »دیانـت مـا عیـن سیاسـت 
مـا اسـت، سیاسـت مـا عیـن دیانـت مـا اسـت« -و امـام بزرگـوار مـا هـم همیـن معنا 
را و همیـن مفهـوم را، هـم گفـت و هـم عملـی کـرد- ایـن یکـی از عناصـر اقتدار کشـور 
اسـت.... یـک مسـئله ی دیگـر، پیشـرفت اقتصـادی و حـّل مشـکات مـردم اسـت... 
بایـد در مقابـل ]دشـمنان[ چـه کار کنیـم؟ پادزهـر مـا ایـن اسـت کـه مـا کاری کنیم که 
اقتصـاد، اقتصاد قـوی، مقـاوم و پایـدار ]بشـود[، یعنـی همـان »اقتصـاد مقاومتی« 
مذاکـرات  در  ـی 

ّ
مل عـّزت  حفـظ  گفته ایـم....  و  گفته ایـم  و  گفته ایـم  بارهـا  کـه 

ـی را حفـظ کـردن، یکـی از 
ّ

بین المللـی، در رفت وآمدهـا، زیـر بـار زور نرفتـن، عـّزت مل
عوامـل اقتـدار کشـور اسـت.۱۳۹۵/۱۰/۱۹  

ـــر  ـــه خاط ـــت، ب ـــران اس ـــت ای
ّ

ـــان مل ـــلیمانی  قهرم ـــهید س  ش
ـــت ایـــران داشـــته های فرهنگـــی و معنـــوی و 

ّ
اینکـــه مل

ــد. ــور دیـ ــی خـــودش را در او متبلـ انقابـ
ــی و  ــت. زبون ــی اس ــای ایران ــزو خصلته ــت ج ــجاعت و مقاوم  ش

ــت. ــا اس ــی م
ّ

ــه ی مل ــّد روحی ــال ض ــینی و انفع عقب نش
ـــس  ـــان را پ ـــد انتقامش ـــلیمانی بای ـــل س ـــه قت ـــر ب ـــل و آم  قات

ـــت.  ـــوظ اس ـــودش محف ـــای خ ـــه ج ـــد؛ آن ب بدهن

ــّرض  ــع و تعـ ــما طمـ ــه شـ ــمنها بـ ــوید، دشـ ــوی نشـ ــا قـ  تـ
خواهنـــد کـــرد.

 رفـــع تحریـــم دســـت دشـــمن اســـت، و خنثـــی  کـــردن 
ــت. ــّدم اسـ ــن مقـ ــس ایـ ــت؛ پـ ــا اسـ ــت مـ ــم دسـ تحریـ

ـــته  ـــاره برداش ـــا یکب ـــه ی تحریمه ـــوده هم ـــا ب ـــال ۹۵ بن  از س
بشـــود ]اّمـــا[ تـــا االن نـــه فقـــط برداشـــته نشـــده، زیـــاد هـــم 

شـــده.

شـهید سـلیمانی، هـم در زمـان زنـده بودنـش اسـتکبار را شکسـت داد، هـم بـا شـهادتش شکسـت 
داد؛ اینهـا اّدعا نیسـت، اینهـا چیزهاییی اسـت کـه اثبات شـده اسـت. در زمان زنـده بودنش اسـتکبار 
را شکسـت داد، دلیلـش اینکـه رئیس جمهـور آمریـکا آمد گفـت: ما هفـت تریلیـون دالر خـرج کردیم 
در عـراق و هیـچ چیز گیرمـان نیامـد؛ ]حّتـی[ مجبور شـد شـب تاریک بیایـد یک وقتـی در یـک پایگاه 
آمریکاییـی در عـراق بنشـیند و بـرود. ایـن را همـه ی دنیـا قبـول کردنـد کـه آمریـکا در عـراق و سـوریه 
-بخصوص در عـراق- به مقاصـد خودش نرسـیده؛ چرا؟ چه کسـی در ایـن قضیه فّعال بـود؟ قهرمان 

ایـن کار سـلیمانی بود. 

امیدواریم ان شاءهللا خدای 
ت 

ّ
متعال به همه ی مل

ایران، به همه ی مسئولین 
کشور توفیق بدهد تا 

بتوانند کارهای بزرگ را 
انجام بدهند.

قهرماِن شکسِت استکبار

به وعده آمریکاییی ها اعتماد نکنیدبه وعده آمریکاییی ها اعتماد نکنید

تها 
ّ

تها تعلیِم »الگوی مبارزه« به مل
ّ

تعلیِم »الگوی مبارزه« به مل
ی«

ّ
ی« عناصر اصلِی »اقتدار مل
ّ

 عناصر اصلِی »اقتدار مل

حضرتآیتهللاخامنهایبایادآوریدشمنیهای
»آمریکایترامپوآمریکایاوباما«تأکیدکردند:

بیانات بخشیاز حضرتآیتهللاخامنهایدر
اّمت خوددرباره»اثرگذاریشهیدسلیمانیدر

اسالمی«سخنگفتند:

ی
ّ

حضرتآیتهللاخامنهایپیشازایندربارهمولفههایقدرتمل
سخنگفتهبودند:

  شهیدسلیمانی،
تایرانواّمت

ّ
قهرمانمل

اسالمی

  توصیههایییبهمسئولین

تایران
ّ

ومل


