رهبر انقالباسالمیوضعیتانتخاباتآمریکارا

حضرت آیتهللا خامنهای چه طرحی را برای غلبه بر

«نشانهانحطاط»همهجانبهاینکشور دانستند:

نقشهیدشمنپیشمیبرند؟

ُ
بنبست نداریم

رژیم آمریکا
منهدم خواهد شد

ُ
القایبنبست
توطئهی
ِ

ه اسـت« :دشـمن یـک جنـگ اقتصـادی
امـروز کشـور درگیـر یـک جنـگ همهجانبـ 

ســـر کار
وضـــع [آمریـــکا] ،وضـــع تماشـــا�ییای اســـت .رئیسجمهـــوری کـــه االن
ِ
ّ
اس ــت و انتخاب ــات را او بناس ــت برگ ــزار کن ــد او میگوی ــد ک ــه ای ــن متقلبانهتری ــن
انتخاب ــات تاری ــخ آمری ــکا اس ــت! رقیب ــش ه ــم در مقاب ــل میگوی ــد ک ــه ترام ــپ
ّ
ً
ـی آمریکا�ی ــی ای ــن اس ــت ...انصاف ــا رژی ــم
قص ــد تخل ــف وس ــیع دارد! دموکراس ـ ِ
ّ
آمریـــکا بشـــدت دچـــار انحطـــاط سیاســـی و مدنـــی و اخالقـــی اســـت ...ایـــن
امپراتـــوری ایـــن جـــوری دیـــری نخواهـــد پاییـــد؛ معلـــوم اســـت کـــه وقتـــی
ِ
کار یـــک سیاســـت ،کار یـــک رژیـــم بـــه اینجـــا رســـید ،ایـــن دیگـــر خیلـــی عمـــر

همهجانبـهای را علیـه مـا شـروع کـرده .یـک جنـگ دیگـری هـم هسـت ...جنـگ
ّ
مهم
رسـانهای ،جنگ فضاسـازی عمومی ،جنگ تبلیغاتـی اسـت« ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ».تالش
ّ
ّ
جنگ نرم دشـمن ،امـروز متوجه این اسـت که ملـت ایران امیـدش را از دسـت بدهد».
 ۱۳۹۶/۱۰/۰۶در کنـار ایـن دشـمن بهدنبـال «ایجـاد نارضایتـی در مـردم» هـم هسـت:
«میخواهنـد نارضا�یـی ایجاد کننـد بلکه بتواننـد ایـن نارضا�یـی را به اغتشـاش داخلی
تبدیـل کننـد۱۳۹۷/۰۵/۲۲».
ُ
ت در وضعیـت کشـور»
در یـک جملـه میتـوان طـر ح کالن دشـمن را «القـای بنبسـ 
ِ
ّ
نامیـد« :دشـمن و بـه تبـع دشـمن یـک عـده آدم پسـت داخلـی در فلان مطبوعـه ،در

فلان سـایت اینترنتـی اینجـور تبلیـغ کننـد کـه کشـور دیگر بـه بنبسـت رسـید ،هیچ

طوالنـــی نخواهـــد کـــرد و منهـــدم خواهـــد شـــد.

راهـی وجـود نـدارد جـز اینکـه پنـاه ببریـم بـه فلان شـیطان یـا فلان شـیطان اکبـر».
۱۳۹۷/۰۵/۲۲

حضرت آیت هللا خامنه ای از مسئولین
خواستند با هماهنگی ،گرانیهای اخیر را
برطرفکنند:

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

اینجنگ ّ
امنیت

بدخواهـان ایـران اسلامی را هـم ترسـیم کردهانـد:

منطقهراتهدیدمیکند

عالجشود

بســـیاری از ایـــن گرانیهـــای اخیـــر
ً
واقعـــا توجیـــه نـــدارد؛ بایـــد عـــاج

این جنـگ [بیـن آذربایجان و ارمنسـتان]
حادثـهی تلخـی اسـت و ّ
امنیـت منطقه

بشـــود و قابـــل عـــاج اســـت؛

را تهدیـد میکنـد و بـرای کشـور مـا هـم

بایســـتی مســـئولین بـــا هماهنگـــی

خـوب نیسـت؛ بایسـتی هـر چـه زودتـر
ّ
تمام بشـود و البته همهی سـرزمینهای

میکنیـــد ،گرانـــی از گوشـــت قرمـــز

آذربایجـان کـه بـه وسـیلهی ارمنسـتان
ّ
تصرف شـده ،بایـد آزاد بشـود[ ...زیرا] که
ّ
متعلـق بـه آذربایجـان اسـت و جمهوری

دارد]؛ هیـــچ اســـتداللی پشـــت

آذربایجـان بـرای آزادی اینهـا دارای حـق
ّ
است و بایستی آزاد بشود .البته بایستی
ّ
امنیـت ارامنـهای کـه در ایـن سـرزمینها

صمـــت ،هـــم مســـئولین تعزیـــرات،

هسـتند محفـوظ باشـد و مرزهـای

هـــم بســـیج ،هـــم بعضـــی از

بینالمللـی هـم بایـد رعایـت بشـود؛

دســـتگاههای دیگـــری کـــه مرتبـــط
ّ
قضیـــه هســـتند[ ،مثـــل] گمـــرک
بـــا

المللی
یعنـی دو طـرف بـه مرزهـای بین
ِ
ّ
کشـورها تعدی و تجاوز نکننـد و مرزهای

و دیگـــران ،بـــا همدیگـــر همـــکاری

بینالمللـی بایسـتی محفـوظ باشـد و

کننـــد و ایـــن مشـــکل را از جلـــوی

تروریسـتها هـم بایسـتی در نزدیکـی

پـــای مـــردم بردارنـــد.

مرزهـای مـا مسـتقر نشـوند.

عـــاج کننـــد .شـــما نـــگاه کـــه
و گوشـــت مـــرغ و گوجـــه فرنگـــی
ّ
بگیریـــد تـــا پوشـــک بچـــه [وجـــود
ایـــن گرانیهـــا وجـــود نـــدارد؛ و
جنـــس هـــم هســـت؛ هـــم وزارت

پیامبر_اعظم_(ص)

ّ
تمدن_وحشی_غرب

هـدف گرفتهانـد« :عیـب واقعـی بنبسـت اسـت کـه بحمـدهللا نداریـم؛ مـا بنبسـت
نداریـم ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ».و البتـه شـیوهی عبـور از مشـکالت و غلبـه بـر توطئههـای

کرده و تأکید کردند:

گرانیهاباید

نشانیدرست
ِ
امـا از سـوی مقابـل رهبـر انقلاب برمالکـردن و نافرجـام نمـودن چنیـن پـروژهای را

«نشـانی درسـت» داده شـود« :همـهی
 -۱گام اول در بیـان راهحـل هـم ایـن اسـت کـه
ِ

مشـکالت کشـور قابـل حـل اسـت؛ مـا در کشـور هیـچ مشـکلی کـه قابـل حـل نباشـد
ّ
حـل آن دسـت بیگانهها باشـد نداریم .مشـکالت
نداریم؛ هیچ مشـکلی کـه کلید آن و
ّ
هسـتّ ،اما همهی مشـکالت کشـور قابـل حل اسـت ،کلیـدش هم دسـت خـود ملت
ایـران و مسـئولین کشـور اسـت۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ».

 -۲گام دوم توجـه دادن عمـوم مـردم و مسـئولین به توان داخلی اسـت« :مـا در داخل
به گوهـر درونی خودمان آگاه بشـویم ،آشـنا بشـویم و بدانیـم که توانا�ییهـای نیروی
ی در کشـور مـا و جامعهی مـا و منابع انسـانی مـا بسـیار فراتـر از آن چیزی اسـت
انسـان 
کـه امـروز دارد نشـان داده میشـود ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ».و البتـه تذکـر نسـبت بـه «شـرطی
کـردن کشـور»« :یکـی از بدتریـن مشـکالت در کشـور همیـن اسـت کـه مـا اقتصـاد را
ّ
متأسـفانه اقتصاد مـا در این چند سـال اخیر شـرطی اسـت؛ «ببینیم چه
شـرطی کنیم.
میشـود؛ شـش ماه دیگر چه میشـود؛ برجام چـه میشـود» و ماننـد اینهـا۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ».

 -۳گام سـوم نیـز وارد میـدان کـردن جوانـان اسـت« :جوانها بایـد شانهشـان را زیـر بار
ّ
دشـوار کوچـک و بـزرگ بدهنـد؛ عالج مشـکالت کشـور ایـن اسـت .ما در
مسـئولیتهای
ِ
گام ّ
دوم انقالب بایسـتی حرکت کشـور را بـر دوش جوانها قـرار بدهیـم۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ».
چراکـه« :جوانهـا یـک نیـروی پیشـران محسـوب میشـوند؛ مثـل موتـور یـک خـودرو،
پیشـران حرکت عظیـم جامعـهی خودشـان۱۳۹۶/۰۸/۱۱ ».
ِ

ّ
کالم آخـر اینکه همـهی مشـکالت قابـل رفع اسـت امـا «مقـداری صبـر ،تدبیـر ،اتحاد و
ّ
ّ
اتفاق ،جد ّیت در حرکـت و مانند اینهـا را الزم دارد .امکانات ما بسـیار خوب ،و دشـمن
شـدن هرچـه بیشـتر [اسـت]۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ».
هم در حال ضعـف و انشـاءهللا ضعیفتر
ِ

وحدت_اسالمی

مبارزه_با_استکبار

انتخابات_آمریکا

گرانی

جنگ_آذربایجان_و_ارمنستان

تناسبخطابقرآنیدرباره
ِ
پیامبراعظم باوضعامروز بشر
ابتکار بزرگامامدر اعالمهفته
ِ

وحدت اسالمی

مظهر
تسخیر النهیجاسوسیدر  ۱۳آبان،
ِ
استکبارستیزیملتایران
مواضعجمهوریاسالمیدر جنگبین

عمـــل جنایتکارانـــهی یـــک کاریکاتوریســـت
دفـــاع از
ِ
ّ
و دفـــاع از منافقیـــن و کمـــک بـــه صـــدام توســـط دولـــت
ّ
فرانســـه دو روی یـــک ســـکه هســـتند.
ّ
ســـیزدهم آبـــان مظهـــر استکبارســـتیزی ملـــت
ایـــران بـــود.

ّ
عقالنیت است.
ستیزهگری با استکبار ،عین
در بـــاب ّ
امنیـــت داخلـــی ،دســـتگاههای ّ
امنیتـــی

مـــا بایـــد مواظـــب نفـــوذ باشـــند.

آذربایجانوارمنستان

در مـــورد آمریـــکا ،سیاســـت مـــا یـــک سیاســـت
ّ
حســـاب شـــده و مشـــخصی اســـت و بـــا رفـــت و آمـــد
اشـــخاص تغییـــر پیـــدا نمیکنـــد.
ارتباط ــات ب ــا خ ــار ج بای ــد برق ــرار باش ــد؛ مه ــم ای ــن
اس ــت ک ــه م ــا ع ــاج را از دیگ ــران نخواهی ــم.
دولتهـــا بـــه هـــر انـــدازهای کـــه بـــا آمریـــکا
ارتبـــاط داشـــته باشـــند و او دخالـــت کنـــد ،ضربـــه
میخورنـــد.

اصولی پیشروی دولتها و
رهبر انقالب بار دیگر راهحل
ِ
ّ
ملتهای اسالمی را مورد تأکید قرار دادند:

مشکالت جهان اسالم با «وحدت» حل میشود
ِ

ّ
هفتهی وحدت خیلی مهم اسـت و اتحاد مسـلمانان درمان بسـیاری از دردهای ّامت اسالمی
اسـت ...در مسـئلهی فلسـطین؛ ایـن دهنکجـی چنـد دولـت ضعیـف ذلیـل کـه بـه دنیـای
اسلام دهنکجی کردند ،بـه ّامت اسلامی دهنکجـی کردند و مسـئلهی فلسـطین را به خیال

عرصههای ّ
تحرکمسئولینبرای«ایرانقوی»:
اقتصاد :توجه به داخل کشور
ّ
امنیت :توجه به ابزارهای دفاعی و

خودشـان نادیـده گرفتنـد و بـا غاصـب ،بـا قاتـل ارتبـاط برقـرار کردنـد؛ بـدون تردیـد همـهی
ّ
اینها با وحـدت ّامت اسلامی عالج پیـدا خواهد کـرد و مشـکالت دولتهـای اسلامی و ملتهای

مراقبت نسبت به نفوذ

اسلامی -گرفتـاری زیـاد اسـت دیگـر ،از کشـمیر تا لیبـی ،همیـن طور کـه نـگاه کنیـد ،همه جا
ّ
گرفتـاری هسـت -ایـن گرفتاریهـا به برکـت اتحـاد مسـلمانها برطـرف خواهد شـد.

فرهنگ:کار هوشمندفرهنگی

حضرتآیتهللاخامنهایپیشاز ایندربارهسابقهدشمنیدولت

حضرت آیتهللا خامنهای در بخشی از بیانات

آمریکاباملتایرانسخنگفتهبودند:

خود بحثی قرآنی درباره پیامبر (ص) مطرح کردند:

دشمنی را آمریکا شروع کرد
ّاولیـن حکومتـی و دولتی کـه با ایـن حرکت [نهضت اسلامی] مـردم بجد شـروع کـرد مخالفت
کردن ،آمریـکا بـود ...دولت آمریـکا بـه نارضا�یی قلبـی اکتفا نکـرد؛ در ّاولیـن ماههـای پیروزی

ّ
مصوبـه و قطعنامـهی شـدیداللحنی علیـه جمهـوری
انقلاب ،مجلـس سـنای آمریـکا یـک
اسلامی ایـران صـادر کـرد ،دشـمنی را بهطـور عملـی شـروع کـرد؛ ایـن در حالـی بـود کـه هنـوز
سـفارت آمریـکا در ایـران بـاز بـود! آن کسـانی که خیـال میکننـد رابطـهی با آمریـکا ،دوسـتی با
آمریـکا موجب میشـود کـه انسـان از آسـیب آمریـکا محفـوظ بماند ،بـه ایـن تجربـهی تاریخی
مراجعـه کننـد؛ هنـوز سـفارت آمریـکا در ایـران بـود ،آمریکا�ییهـا راحـت در داخـل کشـور
رفتوآمـد میکردنـد ،انقلاب موجـب نشـده بـود کـه آمریکا�ییهـا را از ایـران بیـرون کننـد؛
مثل ّ
بقیـهی دولتهـا سـفارت داشـتند ،مأموریـن داشـتند ،در اینجا داشـتند زندگـی میکردند؛

دلسوز آحادبشر
پدر
ِ
ِ

یـــک آیـــه [در مـــورد پیامبـــر اعظـــم (ص)] ،ایـــن آیـــهی شـــریفه در
ّْ ُ
َ ُ
َ َ
ٌ
ُ َ
ٌ
ســـول ِمـــن انف ِســـکم عزیـــز
ســـورهی برائـــت اســـت :لقـــد جا َءکـــم َر
َ َ
ٌ َ َ ُ
َ ُّ
َ
ٌ
ُ
َ
نیـــن َرءوف َرحیـــم کـــه ایـــن
ؤم
یـــه مـــا ع ِنتـــم ح
عل ِ
ریـــص علیکـــم ِبالم ِ
دو جملـــهی ّ
اول آیـــه مربـــوط بـــه همـــهی آحـــاد بشـــر اســـت؛ کمـــا
َ
ّ
ّ
َ
ُ
ُ
هللا
ـــاس ِانـــی َر
اینکـــه در آیـــهی دیگـــر هـــم میگویـــد :یـایـُّـــها الن
ســـول ِ
َ ُ
ٌ
َ
َ
[ج ً
میعـــا]؛ همـــهی بشـــر مخاطـــب پیامبـــر اکرمنـــد ...عزیـــز
ِالیکـــم
َ َ
َ ُّ
یـــه مـــا ع ِنتـــم؛ رنـــج شـــما آحـــاد بشـــر بـــر پیامبـــر اعظـــم گـــران
عل ِ
ٌ َ َ ُ
َ
میآیـــد و او از رنـــج شـــما رنـــج میبـــرد؛ بعـــدی «حریـــص علیکـــم»؛
دلســـوز شـــما اســـت ...بـــه معنـــای واقعـــی کلمـــه مثـــل یـــک پـــدر
مهربـــان بـــه دنبـــال ایـــن اســـت کـــه بشـــر خوشـــبخت بشـــود ،بـــه

در همـان هنـگام دولـت آمریـکا دشـمنی خـودش را بـا انقلاب نشـان داد .علاوهی بـر ایـن،
ّ
ّ
محمدرضا را که یک دشـمن قطعی ملـت ایران بـود ،در آمریکا میهمـان خودش کـرد ...آمریکا

صـــراط مســـتقیم هدایـــت بشـــود و بـــه ســـرانجامی کـــه بـــه نفـــع او

ایـن اسـت۱۳۹۴/۰۸/۱۲ .

اســـت برســـد.

ّ
«ائمهکفر»همیناستکبار وصهیونیسماست
ّ
خطاب [قرآن در سـورهی برائت] به آن تشـکیالتی اسـت که مسلط بر سرنوشـت جوامع بشریاند
َ
َ َّ َ ُ
الکفـر ا َّن ُهـم ال َا ٰ
ّ
یم َن
قاتلـوا ا ِئمـة
ِِ
که قـرآن در یک جـا از آنها تعبیـر کرده اسـت بـه «ائمـهی کفـر» :ف ِ
َ َ َ ٰ ُ َ َّ ً
ّ
َل ُهم؛( )۱یک جا هم در سـورهی قصص به ّ
ائمهی یدعون الی النـار [تعبیر کـرده]« :و جعلنهم ا ِئمة
َ َ
ّ
ّ
ّ
َیدعون ِالی النـار»( )۲که مـردم را به جهنم میکشـانند و دعوت بـه جهنم میکنند ...امروز دشـمن
َ
َ
ً
ّ
َ
اسلام و آن دشـمن اصلی ،آن «ا ِئ َّمة َیدعون ِالی النار» ،همین اسـتکبار و صهیونیسم است؛ اینها
هسـتند که در واقع دارند با اسلام با همـهی وجود خودشـان مقابله میکننـد و معارضه میکنند.
)۱سورهیتوبه،بخشیاز آیهی۱۲

)۲سورهیقصص،بخشیاز آیهی۴۱

ّ
ّ
انشاءهللاملتهایمسلمانوملتهای
منطقهوآحادبشریاز مشکالتنجاتپیدا
ّ
ّ
مطهر ّ
نبی
کنندوملتایرانبهبرکتروح

ّ
مکرماسالموامامصادق(علیهما ّ
السالم)و
ّ
مطهر امامبزرگوار،انشاءهللاروزهای
روح
خوبیرادر آیندهمشاهدهکند.

