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راهبردهای ترامپ و دولت معلق امریکا
در مواجهه با جمهوری اسالمی و ملت ایران
تا چه میزان موفقیت داشته است؟

شکست
حداکثر ی

سخن دونالدترامپرئیسآخریندولت
هفتـه
مســتقر آمریکا ،ایــن روزهــا درگیر
پیگیــری ادعــای تقلــب بــزرگ در
انتخابات این کشور اســت .تقلبی که ترامپ
میگوید نهادهای برگزارکننــده انتخابات با
همکاریرسانههابهصورتعمدیعلیهاوو
به نفع جو بایــدن بــه راه انداختهاند .ترامپ
ســاختار آمریکا را فاســد و عامل تقلب علیه
خود میداند و بایدن رفتار و گفتــار ترامپ را
مایهیشرمساریتاریخآمریکابر میشمرد.
در مقابلچشمانمتعجبدنیایکیخودرا
رئیــسجمهــور دودورهایودیگــریخودرا
رئیسجمهورمنتخبخطابمیکند.
در اوجهمیــننزاعودرگیــریداخلیبیندو
رئیس دولت خودخوانده ،یکی از چهرههای
نزدیکبــهترامپیعنیالیــوت آبرامز،مأمور
یهودیدولت آمریکادر امــور ایرانوونزوئال،
بهسرزمینهایاشغالی،عربستانوامارات
ســفرکرده اســت تا به ادعــای خــود مرحله
ســختتری از سیاســت فشــار حداکثــری بر
ملت ایران را اجرایی کنــد .گویی ترامپ هنوز
نمیخواهد باور کند که کارزار پر سر و صدای
او بــرای به اصطــاح بــه زانــو درآوردن مردم
ایرانشکستخوردهاست.
سیاســی حال
اما فــارغ از نتیجــهی درگیری
ِ
حاضربیندوجناحسیاسیدرآمریکاونتیجه
انتخاباتی که بیشتر به یک رســوایی تاریخی
شبیه اســت تا یک فرآیند سیاســی قانونی،
بایدپرســیدکــهمهمتریناقدامــاتترامپ
در قبال جمهوری اســامی ایران شامل چه
مواردیاســت.خطحــزبا...بامــرور بیانات
رهبر انقالب به پنــج اقدام بینتیجــه دولت
اخیرایالتمتحدهپرداختهاست:
اول:خروجاز برجام
ترامپ در سال دوم ریاست جمهوری خود و
بالفاصله بعد از پیوستن جان بولتن به تیم
شهید هفته

کابینهاشاز برجامخارجشد«.یکیاز همان
احمقهــایدرجــهیــکدر اواســطیــااوایل
سال۹۷گفتکهمااگر از برجامخارجبشویم
یعنیاگرآمریکاخارجبشود-درخیابانهایّ
ایــرانشــورشاتفــاقمیافتــد،مــردمنان
هم دیگر نمیتواننــد بخرنــد 98/1/1».اگرچه
معیشت مردم با سختیهای قابل توجهی
همراه شــد ،اما در عمل هیچ کدام از این دو
هدفبهطورکاملمحققنشد.
دوم.بهصفررساندنفروشنفتایران
رهبر انقالبهمانموقعدر واکنشبهطرح
دولت آمریکا برای ممنوعیــت صادرات نفت
ایران فرمودند« :این فشار ّ
حداکثری بیشتر
معطوف به مســئلهی نفت اســت .بالشک
یکمشکلیاستبرایکشور،منتهامشکل
مدت است؛ از این مشکل کوتاه ّ
کوتاه ّ
مدت
ّ
بلندمدت به دســت میآید و آن،
یک ســود
انقطاع از نفــت اســت 98/2/4».ضمن اینکه
«تالشــی که اینها در زمینــهی نفت میکنند
به جایــی نمیرســد ،مــا آن مقداری کــه نیاز
داریــم ،آن مقداری کــه الزم داریــم ،آن قدری
که خودمــان اراده کنیم ،میتوانیم نفتمان
را صــادر کنیم؛ حــاال آنها به خیال خودشــان
ّ ّ
ملــت ّ
فعالو
راههارامســدودمیکننــداما
ّ
مسئولین بیدار و هشیار اگر دامن همت به
کمر بزنندبسیاری از بنبستها را میتوانند
باز کنند،اینهمیکیاز آنهااستوقطعًا این
کاررا[میکنند]؛بنابراینکارآنها[آمریکاییها]
بهنتیجهنخواهدرسید98/2/4».
سوم.تهدیدبهجنگبرایدعوتبهمذاکره
«همینها(آمریکاییهــا) بــا همیــن لحــن
مزخرف چرند اینجــوری ،دربارهی جمهوری
اسالمیحرفهممیزنند؛چهمیگویند؟...
دوموضوعرامطرحمیکنند؛یکیمسئلهی
جنگ را ،یکی مسئلهی مذاکره راّ .
البته جنگ

را صریحًا نمیگویند میجنگیم ّاما به خیال
خودشان با اشــاره و با کنایه و با این حرفها
میخواهند بگوینــد خالصه ممکن اســت
جنگراهبیفتد...مسئلهیشبحجنگرابزرگ
میکنند ،یکی هم مسئلهی مذاکره که بله،
ما با ایران حاضریم مذاکره کنیــم97/5/22 .».
هیچکداماز دوضلعایندوگانههمبرخالف
خواستترامپهرگزمحققنشد.
چهارم .ترور ناجوانمردانه شهید سلیمانی
و درج نــام ســپاه در فهرســت گروههــای
تروریستی
یکی از اقدامــات کلیــدی ترامــپ در برخورد
بــا جمهــوری اســامی تروریســت خواندن
ســپاه پاســداران انقــاب اســامی بــود.
علت اهمیت این اتفاق روشــن بــود ،چرا که
«دستگاه وسیع و همهکارهی ســپاه ،امروز
یکدســتگاهبرجســتهاســتدر کشــور؛اگر
مقابلهی با دشمن اســت از لحاظ سیاسی،
ســپاه جلو اســت؛ اگر مواجههی با دشــمن
اســتدر میدانعملیونظامیو ّ
عملیاتی،
ســپاهجلواســت؛اگر ایندشــمندر داخل
مرزهای ما ،داخل کوچه و خیابان ما اســت،
سپاه جلو است؛ اگر این دشمن در چند هزار
کیلومتــر آنطرفتــر در اطراف حــرم حضرت
زینب ()اســت ،باز هم ســپاه جلو اســت.
برای همین اســت که میبینید آمریکاییها
چــه گربهرقصانیای بــرای ســپاه میکنند!
ّ
البتــهبــهجایــیهــمنمیرســد .آنهــاکیــد
میکنند،آنهابهخیالخودشانعلیهسپاه
و در واقع علیه انقالب و علیه کشــور نقشه
میکشــند 98/1/19».اما اقــدام آمریکاییها
بــهاینجاختمنشــدوشــهیدحاجقاســم
سلیمانی «کســی را که سرشــناسترین و
قویترین فرمانــد ه مبــارزهی با تروریســم
بود ...ترور کردند .درمیــدان روبهروی جنگ
با او مواجه نشــدند ،دولت آمریکا دزدانه و

بزدالنه او را ترور کرد ،خودشــان هم اعتراف
کردند؛ ایــن [کار] مایهی روســیاهی آمریکا
شد98/10/27».
پنجم.حمایتازآشوبگرانبرایپاییزداغ!
از همــان ابتــدا آمریکاییهــا بــا مجمــوع
ایــن اقدامــات ظالمانــه کــه بــه بخشــی از
مهمترین آنهاپرداختیمبهدنبالتحققیک
اتفــاق مهــم بودنــد :تابســتان داغ! «هدف
کوتاه ّ
مــدت آنهــا این اســت کــه مــردم را به
ّ
ســتوه بیاورند؛ ملت ایران به ســتوه بیایند،
خسته بشــوند ،آشفته بشــوند و در مقابل
دستگاه حکومت ِبایســتند؛ این هدف ّاول
آنهااست.میخواهنداینقدر فشار بیاورند
که مردم را به ستوه بیاورند تا موجب بشود
مردم در مقابل نظــام ،در مقابل حکومت و
دولت بایســتند .این هدف کوتاه ّ
مدت اینها
ِ
اســت؛ لذا میبینید که هم پارســال گفتند،
هــم پیرارســال گفتند ،هــم امســال گفتند:
«تابســتان داغ»؛ داغ یعنی مــردم بیایند در
مقابلنظامایستادگیکنند.حاالخودشان
مبتالبهتابستانداغشدهاند98/1/1».
پیشبینیشکستحداکثری
باوجودهمهایندشمنیهاامارهبر انقالب
از همانآغاز اینکارزار ظالمانهتوسطدولت
آمریکا یعنی پروژهیفشار حداکثری ،نتیجه
محتوم آن را پیشبینــی کردند« :مــردم را با
کمالوقاحتبهمواجههیباانقالب،بانظام
دعوت میکننــد ...یعنی تشــویق میکنند،
تحریک میکنند به مواجههی با نظــام ...در
ّ
مورد تحریمها ...هم که علیه ملــت ایران راه
انداختند ،خــود آمریکاییها با خوشــحالی
میگویند «در تاریخ ســابقه ندارد»! بله ،در
تاریخسابقهنداردوانشاءا...شکستیهم
که آمریکاییها در این ّ
قضیــه میخورند ،در
تاریخبیسابقهخواهدبود97/10/19».

اینشهدادر غربتبهشهادترسیدند | اینشمارهتقدیممیشودبه روح مطهر شهید محمدرضا دهقان امیری *
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نمیشـودونادیـدهگرفتـهنمیشـود.خـدایمتعـال ّ
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تاقطعتماموابستگیهامبارزهبااستکبار ادامهدارد
من بارهــا گفتــهام و هم اکنــون اعالم
میکنــم کــه ایــران باید تــا قطــع تمام
وابســتگیهای سیاســی ،نظامــی،
اقتصادی و فرهنگی خــود از امریکا به
مبارزاتقاطعخودعلیهاینجهانخوار
بیرحــم ادامــه دهــد[ ...تا]قطع تمام
وابستگیها به تمام ابرقدرتهای شرق و غرب ،مبارزات آشتیناپذیرانهی ملت ما علیه
مســتکبرینادامهدارد.همهمیدانیمکهجهاناســامدر انتظار بهثمر رسیدنکامل
انقالبماســت؛مااز تمامکشورهایزیر ســلطهبرایبهدســت آوردن آزادیواستقالل
کامًالپشتیبانیمینماییم،وبهآنانصریحًامیگوییمکهحقگرفتنیاست.قیامکنیدو
ابرقدرتهارااز صحنهیتاریخروزگار براندازید58/11/22 .

حزباهلل این است

بیشتر پیشرفتهایکشور کار بچههایانقالباست

مــا در ســایهی جدایــی و دوری از امریــکا و ّ
متحدینــش ،بحمــدا ...ایــن
همــه پیشــرفت کردهایــم کــه قابــل مشــاهده اســت .ایــن ســازندگیها و
ّ
کارهایــی کــه باعــث ترقــی کشــور اســت ،در بخشهــای مختلــف و بیشــتر
بیشــتر کارهــای ســازنده
بــه وســیله عناصــر مؤمــن انجــام میشــود...
ِ
ّ
و مؤثــر را همیــن عناصــر مؤمــن و حزباللهــی و مهندســین معتقــد بــه
ْ
انقــاب و ّ
نظــام انجــام
فعــاالن و مدیــران دلســوز نســبت بــه مملکــت و
ّ
خــود انقالبنــد .دیگــران هیــچ کمــک
هــاى
ِ
میدهنــد .عناصــر فعــال ،بچه ِ
و خدمتــی بــه مــا نکردنــد .بچههــای انقالبنــد کــه کارهــای ســازنده را انجــام
ّ
متحمــل میشــوند .پیشــرفت کشــور،
میدهنــد و زحمــات طاقتفرســا را
اینگونــه حاصــل میشــود75/2/26 .

کلیدواژه

عکسنوشت

#وحشیگری_فرهنگی
رهبـر انقلاب در بیانـات اخیـر در روز  13آبـان و روز والدت پیامبـر رحمـت ( )و
امام صـادق ( )دربـارهی توهین بـه پیامبر اعظـم و توهین بـه قرآن ،کلیـدواژهی
وحشـیگری فرهنگـی را بـهکار بردنـد و توهینکننـدگان را ناتوانتـر از آن دانسـتند
که بتوانند خدشـهای بر چهرهی نورانی پیامبر اسلام وارد سـازند « :بنـده اعتقادم
ّ
وحشـیگری فرهنگـی و از
این اسـت کـه اینهـا دو روی یـک سـکهاند؛ یعنـی دفـاع از
ِ
ّ
عمـل جنایتکارانـهی یـک کاریکاتوریسـت ،روی دیگـر سـکهی دفـاع از منافقیـن
آن
ِ
ّ
ّ
و دفـاع و کمـک بـه صـدام اسـت؛ هـر دوی اینهـا دو روی یـک سـکه هسـتند ...این
کارهـا نشـانهی ذات ظلمانـی ّ
تمـدن غـرب و نشـاندهندهی آن اسـت کـه ایـن
جاهلیـت مـدرن در حقیقـت خـود ،ایـن قـدر ظلمانـی و وحشـی اسـتّ .
ّ
البتـه آن
ِ
وحشـیگری را در ذیـل تعبیـرات آدموار ،بـا چهـرهی بظاهـر انسـانوار ،بـا کـراوات و
ادکلـن پنهـان میکننـد99/8/13 ».
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تاکنونکتابهایمتعددیدربارهینحوهیحکومتداریدر آمریکاوبطورخاصدربارهیدوران
چهارسالهیحکومتترامپدر آمریکامنتشر شدهاست؛کهدر اینمیانکتاب"ترس،ترامپدر
کاخسفید"نوشتهبابوودوارد،ازشاخصترینهاست.نویسندهدرابتدایکتابترامپرافردی
احساســیودمدمیمزاجوغیرقابلپیشبینیودارایتصمیماتخطرناکارزیابیکردهاست.
رهبر انقالبدر بیاناتروز  13آبانضمنبررسیوضعیتنابسامانو آشفتهی آمریکا،بههمین
کتاببهعنوانیکیاز شواهدانحطاطسیاســی،مدنیواخالقی آمریکااشارهکردند.بههمین
مناسبت نشریهی خط حزبا ...ضمن معرفی این کتاب ،بخشهایی از آنرا که مؤید چالشها و
انحرافاتعمیقروشحکومتداریآمریکاست،مرورمیکند.

.1باجدهیبرایجلوگیریازرسواییاخالقی

پساز انتخابات،رئیسجمهور اوبامابهروسایاطالعاتیاشدستور دادکهیکگزارشقاطع
وکامالمحرمانهباهمهیجزئیاتومنابع،دربارهیمداخالتانتخاباتیروسیهتهیهکنند.شرح
گزارشبهاطالعکنگرهورئیسجمهورمنتخبترامپمیرسید.
قرار بر اینشدکهیکنسخهیغیر محرمانهوکمجريئاتتر باهماننتیجهگیریها،ولیبدون
ذکرمنابع،پیشازپایاندورهخدمتاوبامادر۲۰ژانویهبهصورتعمومیمنتشرشود...کامال
مشخصبودکهجلسهیشرحاینگزارش،باترامپ،حکمبازیکردنبادمشیررادارد.
اینپرونــده،عالوهبر اینکــهادعاهایــیدربارهیتالشروســیهبــرایدخالتوتأثیرگــذاریدر
انتخاباتریاســتجمهوری آمریکارادر بر میگرفت...بهمفاســداخالقیترامپنیز اشــاراتی
داشت...در صفحهی ۲۷گزارشآمدهبود":دومنبعآگاهدر سنتپترزبورگادعامیکنندکه
نامزدجمهوریخواهترامپدر آنجارشوههاییپرداختکردهودر فعالیتهایجنسیشرکت
داشتهاست؛ولیشاهدانکلیدیساکتشدهاندوبهدســت آوردنمدرکدشوار است".و
افزود:همهیشاهدهایمستقیمایناتفاقاخيراساکتشدهاند،یعنییارشوهگرفتهاندیا
بهصورتاجباریناپدیدشدهاند.
واکنشترامپبههمســراییروزافزونگزارشاتخبریکهمیگفتندسرویسهایاطالعاتی
نتیجهگرفتهاندروسیهدرانتخاباتمداخلهداشتهاستخصومتوپرخاشگریبود.

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

نامهیحضرت آیتا...خامنهایبرایجلوگیریاز لغوعملیات آزادسازیسوسنگرد
توسط بنیصدر و دستخط شهید چمران ذیل آن | 26آبان59

آمریکای آشفته

ماجرای یک نامه
در روز فتح سوســنگرد ...تالش زیادی شــد برای اینکه نیروهای مــا ...بیایند و این
حملهراسازماندهیکنندوقبولکنندکهوارداینحملهبشوند.شبیکهقرار بود
فردای آن ،این حمله از اهواز به سمت سوســنگرد انجام بگیرد ،ساعت حدود یک
بعد از نصف شب بود که خبر آوردند یکی از یگانهائی که قرار بوده توی این حمله
سهیمباشدراخارجکردهاند.خب،اینمعنایشاینبودکهحملهیاانجامنگیردیا
بکلیناموفقبشود.بندهیکیادداشتینوشتمبهفرماندهیلشکریکهدر اهواز
بود و مرحوم چمران هم زیرش نوشــت  -که اخیرًا همان فرماندهی محترم آمده
بودند و عین آن نوشــتهی ما را قاب کرده بودند و دادند به من؛ یادگار قریب ســی
ساله؛ االن آن کاغذ در اختیار ماست  -و تا ســاعت یک و خردهای بعد از نصف شب
ماباهمبودیموتالشمیشدکهاینحمله،فرداحتمًا انجامبگیرد89/4/2 .

مسئله روز

کلید همینجاست نه در کاخ سفید

مشــکل اقتصادی کشــور اگر بخواهد حل بشــود بایــد روی تولید متمرکز
مسئولیت دارند؛ ّ
ّ
البته بعضی
شد .همه به همین شکلی که عرض کردیم،
ّ
ّ
مسئولیتها ســنگینتر اســت ،بعضی ســبکتر اســت اما همه اینجوری
ّ
مسئولند.کلیدحلمشکالتاقتصادیدر لوزانوژنوونیویورکنیست؛در
داخلکشوراست.همهتالشکنند،همه ّ
همتکنند،انشاءا...حلخواهد
ّ
شد.ملتایرانومســئولینکشــور کارهایبزرگتریرادر طولاینسالها
انجامدادهاندوشدهاست؛مسئلهیتولیدراهممیتوانندحلکنند .همه
بدانندکهعالجهمهیمشکالتدر داخلکشور است.بسیاریاز مشکالت
ّ
مامربوطبهخارجاز کشور است،اماعالجشدر داخلاست99/7/21.

.2دروغگویحرفهایوتغییرموضعچندبارهیرئیسجمهور

ترامپدر اوایلماهژوئیهدر نشستگروهبیستدر هامبورگ آلمانمیخواستبامالكوم
ترنبول،نخستوزیر استرالیا،دیدار کند.ترامپبازیر پاگذاشتنقوانینامنیتی،ترنبولرابه
تأسیسات اطالعات حساس طبقه بندی شده (اســکیف) خود دعوت کرد ...ترنبول که در
آلمانبهجلسهباترامپمیرفت،از مناظراتداخلیکاخسفیددربارهیاعمالتعرفههای
احتمالیبرایفوالدوارداتیبهآمریکاآگاهبود.
ترنبولگفت":اگهیهوقتخواســتینبرایفوالدتعرفهبذارین،بایدفوالداستراليارواز این
قاعدهمستثنیکنین،فوالدیکهماتولیدمیکنیمیهنوعفوالدویژهیضدزنگه.تنهاکشور
جهانیمکهتولیدشمیکنه.بایدبیخیالمابشینترازتجاریما۴۰میلیاردبهنفعشماست.
مامتحدنظامیتونهستیم.درتکتکمبارزاتهمراهتونهستیم".
ترامپگفت":البتهکهشمارومستثنیمیکنیم.اینکامالمنطقيه.شماهافوقالعادهاین.
تراز تجاریباالییباشماداریم".گریکوهنکهدر جلسهحضور داشتخشنودشد.ترنبول
قبالیکیازشرکایگلدمنسکزبودوزمانیکهکوهنرئیسگلدمنبود،برایاوکارمیکرد...
ترنبولحدودهشتماهبعد،در۲۳فوریهی،۲۰۱۸بهکاخسفیدآمدتارئیسجمهورراببیند.
کوهندرجلسهیآمادهسازیدردفتربیضیوعدهیترامپرابهاویادآوریکرد":آقایرئیس
جمهور،اولینچیزیکهمطرحمیکنهتعرفهیفوالده.وبهشمایادآوریمیکنهکهاونهارو
مستثنیکردین".ترامپ":یادمنمیاد".کوهنگفت:خب،قربان،باهاشحرفزدین.ترامپ
جوابداد«:انکارشمیکنم.منهیچوقتهمچینگفتوگوییباهاشنداشتم".کوهن
بیشاز یکسالشاهدچنینچیزیبود.انکار در مواقعیکهالزم،مفیدیاحتیراحتتر بود.
کوهنبهیکیاز نزدیکانشگفــت":اونیهدروغگــویحرفهایه...".بااینوجــودپساز این
دیداراسترالیاازژوئن۲۰۱۸ازتعرفهفوالدمستثنیشد!
خانوادهایرانی

باید از پیری جمعیت ترسید
مسئلهیفرزندآوریومسئلهینسلبسیار مهماست؛اینموضوعیاستکهبندهبارها
در اینچندسالاخیر تکیهکردهاموتأکیدکردهام[،ولی] ّ
متأسفانهحاالکهانساننتایجرا
نگاهمیکند،معلوممیشــودکهخیلیاینتأکیدهاتأثیر زیادینداشــته...بایستی ِب ِج ْد
ّ
جمعیت ترسید .حاال خارجیها را کار نداریم؛
مسئلهی فرزندآوری را مهم دانست و از پیری
ّ
دشمن ،دشمن اســت؛ ّاما بعضی کجســلیقگیها را متأســفانه آدم در داخل مشاهده
ّ
جمعیت اشــکالی نــدارد»! چطور
میکند -یک جایی خواندم -کــه میگویند «آقا! پیری
ّ
جمعیت جوان در یک کشــور
اشــکالی ندارد؟ یکی از ُپرفایدهترین ثروتهای یک کشــور،
استکهمابحمداهللاز اوایلانقالبتاامروز برخوردار بودهایمواگر بناباشدبعدًابرخوردار
نباشیم،یقینًاعقبخواهیمماند99/4/22 .

.3دروغگوییبهرئیسستادکاخسفیدوانتصابدرتوییتر

آنروزترامپباهواپیمابهالنگآیلندمیرفتتاسخنرانیکند.پرایبوسنیزهمراهیاشکرد.درکابینخصوصیجلویهواپیماییکمنیرویهواییگفتوگوییباهمداشتند.پرایبوس(رئیسستادکارکنانکاخ
سفید)شبقبلاستعفایشراارائهکردهبود.خستهشدهبودومیدانستکهحضورشدیگربرایترامپمفیدنیست.برایترامپسوالبودکهچهکسیجایگزینخوبیبرایاوست؛گفتکهباجانکلی،وزیر
امنیتمیهنآمريکاوژنرالچهارستارهیبازنشستهنیرویدریایی،صحبتکردهاست.ترامپپرسیدکهنظرشدربارهیکلیچیست؟پرایبوسگفتکهژنرالکلیعالیخواهدبود.
ترامپموافقتکردوگفتکهازنظراونیزکلیبهدرداینکارمیخوردولیگفتکههنوزاینشغلرابهکلیپیشنهادندادهاست.
پرایبوسنگرانشرایطرفتنشبودگفتکهمیتوانیماینکاررااخرهفتهانجامدهیمیایکبیانیهیمطبوعاتیمنتشرکنیم.ترامپگفت:شایدآخرهمینهفتهانجامشبدیم،ترامپاوراسختدرآغوشگرفتو
گفت:یهکاریشمیکنیمتوکارتدرسته!
هواپیمافرودآمد،پرایبوساز پلههاپایینآمد؛در حالسوار شدنبهماشینبودکههشدار مخصوصتوئیتر رئیسجمهور رادریافتکرد":مایلمبهاستحضار برسانمکههماکنونوزیر جانافکلیرابهعنوان
رئیسستادکارکنانکاخسفیدمنصوبکردم،اویکآمریکاییفوقالعادهاست"...برایبوسباخودفکرکرد":باورنکردنیه!واقعااینکارراکرد!"همینچندلحظهیپیشدربارهیصبرکردنباترامپحرفزدهبود
هیچکسانتظارتویيتترامپرانداشت.پرایبوسدرحالیکهدررامیبستبهاینفکرکردکهشایدترامپپیشنویستوییترانوشتهوآنراتصادفاارسالکردهاست،امانه،چنيناتقافینیفتادهبود.گفتوگوی
داخلکابینهواپیماتنهادروغیدیگربود.
آنشبژنرالكلیبهدیدنپرايبوسآمد.آنهاباهمدریکجناحبودند...کلی:پابیوسمنهرگزهمچینکاریباهاتنمیکنم.تاقبلازمنتشرشدنتوییت،اینشغلبهمپیشنهادنشدهبود.وگرنهبهتمیگفتم.
کلیغافلگیر شدهبود،چندساعتیاز دسترسخارجشدهبود.مجبور شدهبودبههمسرشزنگبزندوتوضیحدهدکهپساز دریافتپیشنهادیکیاز مهمترینشغلهایدنیادر توئیتر،چارهایجز پذیرشآن
ندارد.
مطالبهرهبری

دولتجوانانقالبی

عالجمقابلهبا کرونادستخودماناست

بایدشانهزیر بار مسئولیتهابدهید

بعضیهــا ارزیابــی مناســبی از ایــن ّ
قضیــهی [بیمــاری کرونــا] ندارنــد.
فــرض کنیــد هــر دو روز یــک بــار یــک هواپیمــای ســیصدنفره ســقوط کنــد و
هم ـهی آنهــا بمیرنــد؛ ایــن چیــز کمــی اســت؟ عــاج هــم دســت خودمــان
اســت .خــب میبینیــد کــه مســئولین دارنــد خودشــان را واقعــا فــدا
میکننــد؛ از پزشــک و از پرســتار و از مدیــر و [دیگــران] دائــم دارنــد تــاش
میکننــد ،کار میکننــد .مــا مــردم بایســتی بــه وظایفمــان عمــل کنیــم؛
ایــن فاصلــهی اجتماعــی ،ایــن ماســک [زدن] ،ایــن دســتوراتی کــه داده
میشــود ،ایــن شستوشــوی دســت ،کارهــای الزمــی اســت کــه بایــد
انجــام بگیــرد99/6/31 .

راه طیشـده [در چهل سـال گذشـته] فقط قطعـهای از مسـیر افتخارآمیز به سـوی
آرمانهـای بلنـد نظـام جمهـوری اسلامی اسـت .دنبالـهی ایـن مسـیر کـه بـه گمـان
زیاد ،به دشـواری گذشـتهها نیسـت ،باید با ّ
همت و هشیاری و سـرعت عمل و ابتکار
ِ
شـما جوانـان طـی شـود .مدیـران جـوان ،کارگـزاران جـوان ،اندیشـمندان جـوان،
ّ
فعاالن جـوان ،در همـهی میدانهای سیاسـی و اقتصادی و فرهنگـی و بینالمللی
ّ
معنویـت و عدالت ،باید شـانههای خـود را به زیر
و نیـز در عرصههای دیـن و اخلاق و
ّ
مسـئولیت دهنـد ،از تجربههـا و عبرتهـای گذشـته بهـره گیرنـد ،نـگاه انقالبـی و
بـار
روحیـهی انقالبـی و عمـل جهـادی را بـه کار بندنـد و ایـران عزیـز را الگـوی کامـل نظام
پیشرفتهی اسلامی بسـازند97/11/22 .

هارتوهورتآمریکاییهامشغولتاننکند
چکسعالجمشــکالترادر خارجاز کشــور جســتجونکند؛مااز خــارجاز
هی 
چ گونه خیر و بهرهای نخواهیم دیــد؛ عالج در داخل اســت ،عالج
کشــور هی 
در تدبیر داخلیاســت،عــاجدر تالشداخلیاســت،عــاجدر نگاهصحیح
ومحاســبهیدرستداخلیبهمســائلکشور ومســائلمنطقهاستوبا
بهکارگیری نیروی خرد؛ بــا عزم و ارادهی راســخ بایــد و میتوان انشــاءا ...از
ّ
ّ
مشــکالت فارغ شــد و این هارت و هورتی هم که این اراذل مســلط بر ملت
آمریکامیکنندنبایستیذهنکسیرامشغولکند99/7/21.
سهاولویتاصلی:تولید،جلوگیریازکاهشارزشپولملیوبستنرخنهها
ّ
عالجدر زمینهیمسائلاقتصادرامادر ایندوسهسالهمرتب ًاتکرار کردهایم؛
عالجایناستکهتکیهکنیمومتمرکز بشویمبر مسئلهیتولیدوجلوگیری
ّ
از سقوط پیدرپی ارزش پول ملی ،و بســتن رخنهها .رخنههایی وجود دارد
که گاهی کارهای خوبی هم که در کشــور انجام میگیــرد ،این رخنهها مانع
میشود؛مثلقاچاق،مثلوارداتبی ّ
رویهوبعضیاز فسادهایمالی؛اینها
رخنهاست.اینرخنههامانعمیشودازاینکهاینکارهاییکهانجاممیگیرد
بهنتایجخودشبرسد.بایدتالشبکنندوشبانهروزخستگینشناسندوکار
راپیوستهدنبالبکنند،انشاءا...تغییراتیایجادخواهدشد99/7/21.
صاحباناندیشهازمدلحضورمردمی
دفاعمقدسدراقتصادهماستفادهکنند
در دفاع ّ
مقدسبرایحضور مردمییکمدلســازیجدیدیانجامگرفت.نحوهی
حضورمردمییکنحوهیشگفتآوریاستوبراساساینحضورُ ،بروزاستعدادها
[است].اینمدلابتکاریازحضورمردمهمیشهمیتواندمطرحباشد.امروزهمما
میتوانیم.اگر ّ
همتبکنیموبانگاهدرستبهمردمومسائلنگاهکنیم،میتوانیم
از اینمدلاستفادهکنیمّ .
البتهوضعجنگیکوضعدیگریاست،وضعاقتصادیک
وضعدیگریاست.صاحبانفکر،صاحباناندیشهمیتوانندبهاین[مدل]بهصورت
ّ
یکابزاراقتدارملینگاهکنندوآنرادنبالبکنند99/6/31.

