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نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه ،مسـاجد و هیئتهـای مذهبی

سخن هفته
راهبردهایترامپودولتمعلقامریکادر مواجههباجمهوریاسالمیوملتایرانتاچهمیزانموفقیتداشتهاست؟

شکست حداکثری

سخن
دونالد ترامپ رئیس آخرین دولت مســتقر آمریکا،
هفتـه
ایــن روزهــا درگیــر پیگیــری ادعــای تقلــب بــزرگ در
انتخاباتاینکشوراست.تقلبیکهترامپمیگوید
نهادهایبرگزارکنندهانتخاباتباهمکاریرسانهها
به صورت عمدی علیه او و به نفع جو بایــدن به راه انداختهاند.
ترامپساختار آمریکارافاسدوعاملتقلبعلیهخودمیداندو
بایدن رفتار و گفتار ترامــپ را مایهی شرمســاری تاریخ آمریکا بر
میشمرد .در مقابل چشمان متعجب دنیا یکی خود را رئیس
جمهــور دو دورهای و دیگــری خــود را رئیــس جمهــور منتخب
خطابمیکند.
در اوج همیــن نــزاع و درگیــری داخلــی بیــن دو رئیــس دولــت
خودخوانده ،یکی از چهرههــای نزدیک به ترامــپ یعنی الیوت
آبرامز ،مأمور یهــودی دولت آمریــکا در امور ایــران و ونزوئال ،به
سرزمینهای اشغالی ،عربستان و امارات سفرکرده است تا به
ادعایخودمرحلهسختتریاز سیاستفشار حداکثریبر ملت
ایران را اجرایی کند .گویی ترامپ هنــوز نمیخواهد باور کند که
کارزار پر ســر و صدای او برای بــه اصطالح به زانــو درآوردن مردم
ایرانشکستخوردهاست.
سیاســی حال حاضــر بین دو جناح
اما فار غ از نتیجهی درگیری
ِ
سیاسی در آمریکا و نتیجه انتخاباتی که بیشــتر به یک رسوایی
تاریخی شبیه اســت تا یک فرآیند سیاســی قانونی ،باید پرسید
که مهمترین اقدامات ترامپ در قبال جمهوری اســامی ایران
شــامل چه مواردی اســت .خــط حــزبا ...با مــرور بیانــات رهبر
انقالببهپنجاقدامبینتیجهدولتاخیر ایالتمتحدهپرداخته
است:

اول:خروجاز برجام
ترامپ در ســال دوم ریاســت جمهوری خود و بالفاصلــه بعد از
پیوستنجانبولتنبهتیمکابینهاشاز برجامخارجشد«.یکی
از همان احمقهای درجه یک در اواسط یا اوایل سال  ۹۷گفت
که ما اگر از برجام خارج بشویم -یعنی اگر آمریکا خارج بشود-
ّ
در خیابانهای ایران شــورش اتفاق میافتد ،مردم نان هم دیگر
نمیتوانندبخرند98/1/1».اگرچهمعیشتمردمباسختیهای
قابل توجهی همراه شد ،اما در عمل هیچ کدام از این دو هدف
بهطورکاملمحققنشد.
دوم.بهصفر رساندنفروشنفتایران
رهبر انقالب همان موقع در واکنش به طرح دولت آمریکا برای
ممنوعیت صادرات نفت ایران فرمودند« :این فشــار ّ
حداکثری
بیشــتر معطوف به مسئلهی نفت اســت .بالشک یک مشکلی
استبرایکشور،منتهامشکلکوتاه ّ
مدتاست؛از اینمشکل
ّ
کوتاه ّ
بلندمدت به دست میآید و آن ،انقطاع از
مدت یک سود
نفت است 98/2/4».ضمن اینکه «تالشــی که اینها در زمینهی
نفت میکنند به جایی نمیرســد ،ما آن مقداری که نیــاز داریم،
آن مقداری کــه الزم داریــم ،آن قدری کــه خودمــان اراده کنیم،
میتوانیم نفتمــان را صادر کنیــم؛ حاال آنها به خیال خودشــان
ّ ّ
ملــت ّ
فعال و مســئولین بیدار و
راهها را مســدود میکننــد اما
هشــیار اگر دامن ّ
همــت به کمر بزنندبســیاری از بنبســتها را
میتوانند بــاز کنند ،این هم یکی از آنها اســت و قطعــا این کار را
[میکننــد]؛ بنابراین کار آنهــا [آمریکاییها] بــه نتیجه نخواهد
رسید98/2/4».
سوم.تهدیدبهجنگبرایدعوتبهمذاکره
«همینها(آمریکاییها)باهمینلحنمزخرفچرنداینجوری،
دربارهی جمهوری اسالمی حرف هم میزنند؛ چه میگویند؟...

مسئله روز

معرفی کتاب

دو موضــوع را مطــرح میکننــد؛ یکی مســئلهی جنــگ را ،یکی
مسئلهی مذاکره راّ .
البته جنگ را صریحًا نمیگویند میجنگیم
ّامــا به خیــال خودشــان بــا اشــاره و بــا کنایه و بــا ایــن حرفها
میخواهنــد بگویند خالصــه ممکن اســت جنــگ راه بیفتد...
مسئلهیشبحجنگرابزرگمیکنند،یکیهممسئلهیمذاکره
که بله ،ما با ایران حاضریم مذاکره کنیم 97/5/22 .».هیچ کدام
از دو ضلع این دوگانه هم برخالف خواست ترامپ هرگز محقق
نشد.
چهارم .ترور ناجوانمردانه شهید ســلیمانی و درج نام سپاه در
فهرستگروههایتروریستی
یکی از اقدامات کلیــدی ترامپ در برخورد با جمهوری اســامی
تروریســت خوانــدن ســپاه پاســداران انقــاب اســامی بــود.
علت اهمیت این اتفاق روشــن بود ،چرا که «دســتگاه وسیع و
همهکارهی ســپاه ،امروز یک دستگاه برجســته است در کشور؛
اگر مقابلهی با دشمن است از لحاظ سیاسی ،سپاه جلو است؛
اگر مواجهــهی با دشــمن اســت در میــدان عملــی و نظامی و
ّ
عملیاتی ،ســپاه جلو اســت؛ اگر این دشــمن در داخل مرزهای
ما ،داخل کوچــه و خیابان ما اســت ،ســپاه جلو اســت؛ اگر این
دشــمن در چند هزار کیلومتر آنطرفتر در اطراف حرم حضرت
زینب ()است ،باز هم سپاه جلو اســت .برای همین است که
میبینید آمریکاییها چه گربهرقصانیای برای ســپاه میکنند!
ّ
البته به جایــی هم نمیرســد .آنها کیــد میکنند ،آنهــا به خیال
خودشانعلیهسپاهودر واقععلیهانقالبوعلیهکشور نقشه
میکشــند 98/1/19».اما اقدام آمریکاییها به اینجا ختم نشد
و شــهید حاج قاسم ســلیمانی «کســی را که سرشــناسترین
و قویتریــن فرماند ه مبــارزهی با تروریســم بود ...تــرور کردند.
درمیدانروبهرویجنگبااومواجهنشدند،دولتآمریکادزدانه
و بزدالنــه او را ترور کرد ،خودشــان هم اعتراف کردنــد؛ این [کار]
مایهیروسیاهیآمریکاشد98/10/27».
پنجم.حمایتاز آشوبگرانبرایپاییزداغ!
از همان ابتدا آمریکاییها با مجمــوع این اقدامات ظالمانه که
به بخشی از مهمترین آنها پرداختیم به دنبال تحقق یک اتفاق
مهم بودند :تابســتان داغ! «هــدف کوتاه ّ
مدت آنها این اســت
ّ
که مردم را به ستوه بیاورند؛ ملت ایران به ستوه بیایند ،خسته
بشوند ،آشفته بشوند و در مقابل دستگاه حکومت ِبایستند؛
این هدف ّاول آنها اســت .میخواهند این قدر فشار بیاورند که
مردم را به ستوه بیاورند تا موجب بشود مردم در مقابل نظام،
در مقابلحکومتودولتبایستند.اینهدفکوتاه ّ
مدتاینها
ِ
است؛ لذا میبینید که هم پارسال گفتند ،هم پیرارسال گفتند،
هم امســال گفتند« :تابســتان داغ»؛ داغ یعنی مردم بیایند در
مقابل نظام ایســتادگی کنند .حاال خودشان مبتال به تابستان
داغشدهاند98/1/1».
پیشبینیشکستحداکثری
با وجود همه این دشــمنیها اما رهبر انقالب از همان آغاز این
پروژهیفشارحداکثری،
کارزارظالمانهتوسطدولتآمریکایعنی 
نتیجه محتوم آن را پیشبینی کردند« :مردم را با کمال وقاحت
بهمواجههیباانقالب،بانظامدعوتمیکنند...یعنیتشویق
میکننــد ،تحریک میکننــد به مواجهــهی بــا نظــام ...در مورد
ّ
تحریمها...همکهعلیهملتایرانراهانداختند،خودآمریکاییها
با خوشحالی میگویند «در تاریخ سابقه ندارد»! بله ،در تاریخ
سابقه ندارد و انشــاءا ...شکســتی هم که آمریکاییها در این
ّ
قضیهمیخورند،درتاریخبیسابقهخواهدبود97/10/19».

تاکنونکتابهایمتعددیدربارهینحوهیحکومتداری
در آمریکاوبطورخاصدربارهیدورانچهارسالهیحکومت
ترامپ در آمریکا منتشر شده اســت؛ که در این میان کتاب
"تــرس ،ترامــپ در کاخ ســفید" نوشــته بــاب وودوارد ،از
شاخصترینهاســت.نویســندهدر ابتدایکتــابترامپ
رافردیاحساســیودمدمیمــزاجوغیرقابلپیشبینیو
دارایتصمیماتخطرناکارزیابیکردهاســت.رهبر انقالب
در بیاناتروز  13آبانضمنبررســیوضعیتنابســامانو
آشــفتهی آمریکا،بههمینکتاببهعنوانیکیاز شــواهد
انحطاط سیاسی ،مدنی و اخالقی آمریکا اشــاره کردند .به
همینمناسبتنشــریهیخطحزبا...ضمنمعرفیاین
کتاب ،بخشهایــی از آنــرا که مؤیــد چالشهــا و انحرافات
عمیقروشحکومتداریآمریکاست،مرورمیکند.

.2دروغگویحرفهایوتغییرموضعچندبارهیرئیسجمهور

ترامپدر اوایلماهژوئیهدر نشستگروهبیســتدر هامبورگ آلمانمیخواستبامالكومترنبول،نخستوزیر استرالیا،دیدار کند.ترامپبا
زیر پاگذاشتنقوانینامنیتی،ترنبولرابهتأسیساتاطالعاتحساسطبقهبندیشده(اسکیف)خوددعوتکرد...ترنبولکهدر آلمانبه
جلسهباترامپمیرفت،ازمناظراتداخلیکاخسفیددربارهیاعمالتعرفههایاحتمالیبرایفوالدوارداتیبهآمریکاآگاهبود.
ترنبولگفت":اگهیهوقتخواستینبرایفوالدتعرفهبذارین،بایدفوالداستراليارواز اینقاعدهمستثنیکنین،فوالدیکهماتولیدمیکنیم
یهنوعفوالدویژهیضدزنگه.تنهاکشور جهانیمکهتولیدشمیکنه.بایدبیخیالمابشینتراز تجاریما۴۰میلیاردبهنفعشماست.مامتحد
نظامیتونهستیم.درتکتکمبارزاتهمراهتونهستیم".
ترامپگفت":البتهکهشمارومستثنیمیکنیم.اینکامالمنطقيه.شماهافوقالعادهاین.تراز تجاریباالییباشماداریم".گریکوهنکهدر
جلسهحضورداشتخشنودشد.ترنبولقبالیکیازشرکایگلدمنسکزبودوزمانیکهکوهنرئیسگلدمنبود،برایاوکارمیکرد...
ترنبولحدودهشــتماهبعد،در ۲۳فوریهی،۲۰۱۸بهکاخسفیدآمدتارئیسجمهور راببیند.کوهندر جلسهیآمادهسازیدر دفتر بیضی
وعدهیترامپرابهاویادآوریکرد":آقایرئیسجمهور،اولینچیزیکهمطرحمیکنهتعرفهیفوالده.وبهشــمایاد آوریمیکنهکهاونهارو
مســتثنی کردین".ترامپ" :یادم نمیاد ".کوهن گفت :خب ،قربان ،باهــاش حرف زدین .ترامــپ جواب داد« :انــکارش می کنم .من هیچوقت
همچینگفتوگوییباهاشنداشتم".کوهنبیشاز یکسالشــاهدچنینچیزیبود.انکار در مواقعیکهالزم،مفیدیاحتیراحتتر بود.
کوهنبهیکیازنزدیکانشگفت":اونیهدروغگویحرفهایه...".بااینوجودپسازایندیداراسترالیاازژوئن۲۰۱۸ازتعرفهفوالدمستثنیشد!

سهروایتاز کتاب«ترس،ترامپدر کاخسفید»
دربارهیانحطاطاخالقی،سیاسیومدنیدر دولت آمریکا

آمریکای آشفته
.1باجدهیبرایجلوگیری
ازرسواییاخالقی

پــس از انتخابــات ،رئیــس جمهــور اوبامــا بــه روســای
اطالعاتیاشدســتور دادکهیکگــزارشقاطعوکامال
محرمانه با همه ی جزئیات و منابع ،دربارهی مداخالت
انتخاباتیروسیهتهیهکنند.شرحگزارشبهاطالعکنگره
ورئیسجمهورمنتخبترامپمیرسید.
قــرار بر اینشــدکــهیکنســخهیغیــر محرمانــهوکم
جريئاتترباهماننتیجهگیریها،ولیبدونذکرمنابع،
پیش از پایان دوره خدمت اوباما در  ۲۰ژانویه به صورت
عمومیمنتشرشود...کامالمشخصبودکهجلسهی
شرح این گزارش ،با ترامپ ،حکم بازی کردن با دم شیر را
دارد.
این پرونده ،عــاوه بر اینکــه ادعاهایی دربــارهی تالش
روســیهبرایدخالتوتأثیرگــذاریدر انتخاباتریاســت
جمهوری آمریکا را در بر میگرفت ...به مفاســد اخالقی
ترامپ نیز اشــاراتی داشــت ...در صفحــه ی ۲۷گزارش
آمدهبود":دومنبعآگاهدرسنتپترزبورگادعامیکنند
کــهنامزدجمهــوریخــواهترامــپدر آنجارشــوههایی
پرداخت کرده و در فعالیت های جنســی شرکت داشته
است؛ ولی شاهدان کلیدی ساکت شده اند و به دست
آوردنمدرکدشوار است".وافزود:همهیشاهدهای
مستقیمایناتفاقاخيراساکتشدهاند،یعنییارشوه
گرفتهاندیابهصورتاجباریناپدیدشدهاند.
واکنش ترامپ به همســرایی روزافزون گزارشات خبری
که می گفتند سرویس های اطالعاتی نتیجه گرفته اند
روســیه در انتخابات مداخله داشــته است خصومت و
پرخاشگریبود.
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.3دروغگوییبهرئیسستادکاخسفیدوانتصابدرتوییتر

آنروز ترامــپباهواپیمابــهالنگ آیلندمیرفتتاســخنرانیکنــد.پرایبوسنیز همراهــیاشکــرد.در کابینخصوصیجلــویهواپیماییکم
نیرویهواییگفتوگوییباهمداشتند.پرایبوس(رئیسستادکارکنانکاخسفید)شبقبلاستعفایشراارائهکردهبود.خستهشدهبودو
میدانستکهحضورشدیگربرایترامپمفیدنیست.برایترامپسوالبودکهچهکسیجایگزینخوبیبرایاوست؛گفتکهباجانکلی،وزیر
امنیتمیهنآمريکاوژنرالچهار ستارهیبازنشستهنیرویدریایی،صحبتکردهاست.ترامپپرسیدکهنظرشدربارهیکلیچیست؟پرایبوس
گفتکهژنرالکلیعالیخواهدبود.
ترامپموافقتکردوگفتکهازنظراونیزکلیبهدرداینکارمیخوردولیگفتکههنوزاینشغلرابهکلیپیشنهادندادهاست.
پرایبوسنگرانشرایطرفتنشبودگفتکهمیتوانیماینکار رااخر هفتهانجامدهیمیایکبیانیهیمطبوعاتیمنتشر کنیم.ترامپگفت:شاید
آخرهمینهفتهانجامشبدیم،ترامپاوراسختدرآغوشگرفتوگفت:یهکاریشمیکنیمتوکارتدرسته!
هواپیمافرودآمد،پرایبوسازپلههاپایینآمد؛درحالسوارشدنبهماشینبودکههشدارمخصوصتوئیتررئیسجمهوررادریافتکرد":مایلم
بهاستحضاربرسانمکههماکنونوزیرجانافکلیرابهعنوانرئیسستادکارکنانکاخسفیدمنصوبکردم،اویکآمریکاییفوقالعادهاست"...
برایبوسباخودفکر کرد":باورنکردنیه!واقعااینکار راکرد!"همینچندلحظهیپیشدربارهیصبر کردنباترامپحرفزدهبودهیچکسانتظار
تویيتترامپرانداشت.پرایبوسدر حالیکهدر رامیبستبهاینفکر کردکهشایدترامپپیشنویستوییترانوشتهوآنراتصادفاارسالکرده
است،امانه،چنيناتقافینیفتادهبود.گفتوگویداخلکابینهواپیماتنهادروغیدیگربود.
آنشبژنرالكلیبهدیدنپرايبوسآمد.آنهاباهمدر یکجناحبودند...کلی:پابیوسمنهرگز همچینکاریباهاتنمیکنم.تاقبلاز منتشر
شدنتوییت،اینشغلبهمپیشنهادنشدهبود.وگرنهبهتمیگفتم.کلیغافلگیر شدهبود،چندساعتیاز دسترسخارجشدهبود.مجبور
شدهبودبههمسرشزنگبزندوتوضیحدهدکهپسازدریافتپیشنهادیکیازمهمترینشغلهایدنیادرتوئیتر،چارهایجزپذیرشآنندارد.

کلید همینجاست
نه در کاخ سفید
مشکل اقتصادی کشــور اگر بخواهد حل بشود
بایدرویتولیدمتمرکزشد.همهبههمینشکلی
مســئولیت دارنــد؛ ّ
ّ
البته بعضی
که عرض کردیم،
ّ
مســئولیتها ســنگینتر اســت ،بعضی سبکتر
ّ
اســت ّاما همــه اینجوری مســئولند .کلیــد حل
مشــکالت اقتصــادی در لــوزان و ژنــو و نیویورک
نیست؛ در داخل کشور اســت .همه تالش کنند،
همه ّ
همــت کننــد ،انشــاءا...حل خواهد شــد.
ّ
ملت ایران و مسئولین کشــور کارهای بزرگتری را
در طول این سالها انجام دادهاند و شده است؛
مســئلهیتولیدراهممیتوانندحلکنند .همه
بدانند که عالج همهی مشکالت در داخل کشور
است .بســیاری از مشــکالت ما مربوط به خارج از
ّ
کشور است،اماعالجشدر داخلاست99/7/21.
هارتوهورتآمریکاییهامشغولتاننکند
چ کــس عــاج مشــکالت را در خــارج از کشــور
هی 
چگونهخیر
جســتجونکند؛مااز خارجاز کشور هی 
و بهــرهای نخواهیــم دید؛ عــاج در داخل اســت،
عالجدر تدبیر داخلیاست،عالجدر تالشداخلی
اســت ،عالج در نگاه صحیح و محاسبهی درست
داخلی به مسائل کشــور و مسائل منطقه است
وبابهکارگیرینیــرویخرد؛باعزموارادهیراســخ
بایدومیتوانانشــاءا...از مشکالتفارغشدو
ّ
ّ
اینهارتوهورتیهمکهایناراذلمسلطبرملت
آمریکامیکنندنبایســتیذهنکسیرامشغول
کند99/7/21.
سهاولویتاصلی:تولید،جلوگیریاز
کاهشارزشپولملیوبستنرخنهها
عالج در زمینهی مســائل اقتصاد را مــا در این دو
ّ
سه ســاله مرتب ًا تکرار کردهایم؛ عالج این است که
تکیه کنیم و متمرکز بشویم بر مســئلهی تولید و
ّ
جلوگیری از ســقوط پیدرپــی ارزش پــول ملی ،و
بســتنرخنهها.رخنههاییوجــودداردکهگاهی
کارهــای خوبی هم که در کشــور انجــام میگیرد،
ایــنرخنههامانــعمیشــود؛مثلقاچــاق،مثل
وارداتبی ّ
رویهوبعضیاز فســادهایمالی؛اینها
رخنهاست.اینرخنههامانعمیشودازاینکهاین
کارهاییکهانجاممیگیردبهنتایجخودشبرسد.
باید تالش بکنند و شبانهروز خستگی نشناسند
و کار را پیوســته دنبال بکنند ،انشاءا...تغییراتی
ایجادخواهدشد99/7/21.
صاحباناندیشهازمدلحضورمردمی
دفاعمقدسدراقتصادهماستفادهکنند
در دفــاع ّ
مقــدس بــرای حضــور مردمــی یــک
مدلسازی جدیدی انجام گرفت .نحوهی حضور
مردمــی یــک نحــوهی شــگفتآوری اســت و بــر
اســاساینحضورُ ،بروز استعدادها[است].این
مدل ابتــکاری از حضور مردم همیشــه میتواند
مطرح باشــد .امروز هم ما میتوانیــم .اگر ّ
همت
بکنیــموبانگاهدرســتبهمــردمومســائلنگاه
کنیــم ،میتوانیــم از ایــن مــدل اســتفاده کنیم.
ّ
البته وضع جنــگ یک وضــع دیگری اســت ،وضع
اقتصــادیکوضــعدیگریاســت.صاحبــانفکر،
صاحبــان اندیشــه میتوانند بــه این [مــدل] به
ّ
صورت یک ابزار اقتدار ملی نگاه کنند و آن را دنبال
بکنند99/6/31.
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حزب ا ...این است

کالم امام

تاقطعتماموابستگیها
مبارزهبااستکبار ادامهدارد

منبارهاگفتهاموهم
اکنون اعــام میکنم
که ایــران بایــد تا قطع
تمــام وابســتگیهای
سیاســی ،نظامــی،
اقتصادیوفرهنگیخودازامریکابهمبارزاتقاطع
خود علیه ایــن جهانخوار بیرحــم ادامــه دهد...
[تا]قطع تمام وابستگیها به تمام ابرقدرتهای
شــرق و غرب ،مبــارزات آشــتیناپذیرانهی ملت ما
علیه مســتکبرین ادامه دارد .همــه میدانیم که
جهاناسالمدر انتظار بهثمر رسیدنکاملانقالب
ماست؛ ما از تمام کشــورهای زیر ســلطه برای به
دســت آوردن آزادی و اســتقالل کامًال پشــتیبانی
مینماییم ،و بــه آنــان صریحًا میگوییــم که حق
گرفتنیاست.قیامکنیدوابرقدرتهارااز صحنهی
تاریخروزگار براندازید58/11/22 .
مطالبه رهبری

عالج مقابله با کرونا
دست خودمان است

بعضیهــاارزیابیمناســبیاز ایــن ّ
قضیــهی[بیماری
کرونــا] ندارنــد .فــرض کنیــد هــر دو روز یــک بــار یــک
هواپیمای ســیصدنفره ســقوط کند و همــهی آنها
بمیرند؛اینچیزکمیاست؟عالجهمدستخودمان
اســت .خب میبینید که مســئولین دارند خودشان
را واقعًا فدا میکنند؛ از پزشــک و از پرســتار و از مدیر و
[دیگران] دائم دارند تــاش میکنند ،کار میکنند .ما
مردمبایستیبهوظایفمانعملکنیم؛اینفاصلهی
اجتماعی ،این ماسک [زدن] ،این دستوراتی که داده
میشــود،اینشستوشــویدســت،کارهایالزمی
استکهبایدانجامبگیرد99/6/31 .
خانواده ایرانی

بیشتر پیشرفتهای کشور کار بچههای انقالب است

ما در سایهی جدایی و دوری از امریکا و ّ
متحدینش،
بحمــدا ...ایــن همــه پیشــرفت کردهایــم کــه قابل
مشــاهده اســت .ایــن ســازندگیها و کارهایــی که
ّ
باعث ترقی کشــور اســت ،در بخشهــای مختلف و
بیشــتر به وســیله عناصر مؤمن انجام میشــود...
ّ
بیشــتر کارهــای ســازنده و مؤثــر را همیــن عناصــر
ِ
مؤمن و حزباللهی و مهندســین معتقد به انقالب

و ّ
فعــاالن و مدیــران دلســوز نســبت بــه مملکت و
ْ
ّ
هــاى
نظــام انجــام میدهنــد .عناصــر فعــال ،بچه ِ
خــود انقالبند .دیگــران هیچ کمــک و خدمتی به ما
ِ
نکردنــد .بچههــای انقالبند کــه کارهای ســازنده را
ّ
متحمل
انجام میدهنــد و زحمــات طاقتفرســا را
میشــوند .پیشــرفت کشــور ،اینگونــه حاصــل
میشود75/2/26 .

عکس نوشت

ماجراییکنامه
در روز فتح سوســنگرد ...تالش زیادی
شــد برای اینکه نیروهای ما ...بیایند و
این حمله را ســازماندهی کنند و قبول
کنند که وارد این حمله بشــوند .شبی
کهقرار بودفردای آن،اینحملهاز اهواز
بــه ســمت سوســنگرد انجــام بگیرد،
ســاعت حدود یــک بعد از نصف شــب
بودکهخبر آوردندیکیاز یگانهائیکه
قرار بوده توی این حمله ســهیم باشد
را خــارج کردهانــد .خب ،ایــن معنایش
اینبودکهحملهیاانجامنگیردیابکلی
ناموفــق بشــود .بنده یک یادداشــتی
نوشــتم به فرمانــدهی لشــکری که در
اهواز بود و مرحوم چمــران هم زیرش
نوشــت  -که اخیــرًا همــان فرماندهی
محترم آمدهبودندوعین آننوشتهی
ما را قاب کــرده بودند و دادنــد به من؛
یادگار قریب ســی ســاله؛ االن آن کاغذ
در اختیــار ماســت  -و تــا ســاعت یک و
خــردهای بعــد از نصف شــب مــا با هم
بودیم و تالش میشــد کــه این حمله،
فرداحتمًا انجامبگیرد89/4/2 .

نامهیحضرتآیتا...خامنهایبرایجلوگیریاز لغوعملیاتآزادسازیسوسنگرد
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دولت جوان انقالبی

کلیدواژه

بایداز پیریجمعیتترسید

#وحشیگری_فرهنگی

مسئلهیفرزندآوریومسئلهینسلبسیار مهماست؛
اینموضوعیاستکهبندهبارهادر اینچندسالاخیر
تکیهکردهاموتأکیــدکردهام[،ولی] ّ
متأســفانهحاالکه
انســاننتایجرانگاهمیکند،معلوممیشودکهخیلی
اینتأکیدهاتأثیرزیادینداشته...بایستی ِب ِج ْدمسئلهی
ّ
جمعیتترسید.حاال
فرزندآوریرامهمدانستواز پیری
ّ
خارجیهاراکارنداریم؛دشمن،دشمناست؛امابعضی
کجســلیقگیها را ّ
متأســفانه آدم در داخــل مشــاهده
میکند-یکجایــیخواندم-کهمیگوینــد«آقا!پیری
ّ
جمعیتاشکالیندارد»!چطور اشــکالیندارد؟یکیاز
ّ
ُپرفایدهترینثروتهاییککشــور،جمعیــتجواندر
یککشور اســتکهمابحمداهللاز اوایلانقالبتاامروز
برخوردار بودهایمواگر بناباشدبعدًا برخوردار نباشیم،
یقینًاعقبخواهیمماند99/4/22 .

رهبر انقــاب در بیانــات اخیــر در روز  13آبــان و روز والدت
پیامبر رحمت()وامامصــادق()دربارهیتوهین
بهپیامبر اعظموتوهینبهقرآن،کلیدواژهیوحشیگری
فرهنگی را بهکار بردند و توهینکنندگان را ناتوانتر از آن
دانستند که بتوانند خدشــهای بر چهرهی نورانی پیامبر
اســام وارد ســازند « :بنده اعتقادم این اســت که اینها
ّ
وحشیگری فرهنگی
دو روی یک ســکهاند؛ یعنی دفاع از
ِ
عملجنایتکارانهییککاریکاتوریســت،رویدیگر
واز ّآن ِ
سکهیدفاعازمنافقینودفاعوکمکبه ّ
صداماست؛هر
ّ
دویاینهادوروییکسکههستند...اینکارهانشانهی
ذاتظلمانی ّ
تمدنغربونشــاندهندهی آناســتکه
ّ
حقیقــتخود،ایــنقدر ظلمانی
جاهلیــتمدرندر
این
ِ
ّ
ووحشــیاســت.البته آنوحشــیگریرادر ذیلتعبیرات
آدموار،بــاچهرهیبظاهــر انســانوار،باکــراواتوادکلن
پنهانمیکنند99/8/13 ».

باید شانه زیر بار
مسئولیتها بدهید

راهطیشده[درچهلسالگذشته]فقطقطعهای
از مسیر افتخارآمیز به ســوی آرمانهای بلند نظام
جمهوری اســامی اســت .دنبالهی این مســیر که
دشــواری گذشــتهها نیست ،باید
به گمان زیاد ،به
ِ
با ّ
همــتوهشــیاریوســرعتعملوابتکار شــما
جوانان طی شود .مدیران جوان ،کارگزاران جوان،
اندیشــمندان جــوانّ ،
فعــاالن جــوان ،در همهی
میدانهــای سیاســی و اقتصــادی و فرهنگــی و
بینالمللــی و نیــز در عرصههــای دیــن و اخــاق و
ّ
معنویت و عدالت ،باید شــانههای خود را به زیر بار
ّ
مســئولیت دهند ،از تجربهها و عبرتهای گذشته
بهره گیرند ،نگاه انقالبی و روحیهی انقالبی و عمل
جهادی را به کار بندنــد و ایران عزیــز را الگوی کامل
نظامپیشرفتهیاسالمیبسازند97/11/22 .
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