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رهبر معظم انقالب اسالمی در اجتماع عظیم و پرشکوه بسیجیان در ورزشگاه آزادی:

تحریم را شکست می دهیم

جوانان عزیز نوک پیکان حرکت عظیم ملی هستند

حضرت آیــتاهلل خامنهای رهبر معظم
انقــاب اســامی در اجتمــاع عظیــم و
پرشــکوه بســیجیان در ورزشــگاه یکصــد
هــزار نفــری آزادی بــا تأکیــد بــر اینکــه
جوانان ،راه حل مشــکالت کشور هستند،
بــه ارائــه تحلیلــی از شــرایط حســاس
کنونــی پرداختند و افزودنــد :امریکاییها
بــا عربده کشــی ،بیان ســخنان ســخیف و
تصوراتــی واهــی درصــدد تصویرســازی
کامالً وارونه از قدرت خود و از اوضاع ایران
هستند اما مجموعه عظیم جوانان میهن
و ملــت بزرگ ایــران میدانند کــه باید با
نــاکام گذاشــتن آخرین حربــه باقیمانده
دشــمن یعنی تحریم ،ســیلی دیگری به
امریکا بزنند که انشاءاهلل خواهند زد.
بهگزارش پایگاه اطالعرســانی دفتر رهبر
معظــم انقــاب ،رهبــر انقالب اســامی
بــا اشــاره بــه حماســه نورانــی و پرشــکوه
حضرت زینب کبری(س) و حضرت امام
سجاد(ع) در جاودانه کردن واقعه عاشورا
بــه در پیــش بودن ایــام اربعین حســینی
اشاره و خاطرنشان کردند :حماسه بزرگ
اربعیــن کــه با حضــور ملت ایــران ،ملت
عراق و مســلمانان دیگر کشورها هر سال
تکرار میشــود پدیــده فوقالعاده مهمی
اســت که به فضــل الهی و در هنــگام نیاز
شدید دنیای اسالم شکل گرفته است.
ایشــان ،عربده کشیهای ســران امریکای
جهانخوار و استکبار ،قدرتنمایی جوانان
مؤمــن و پیروزیهــای پــی در پــی آنــان
در میدانهــای مختلــف و در عیــن حــال
مشــکالت اقتصــادی و تنگــی معیشــت
بخش بزرگی از مردم و نیز حساس شدن
و تــاش و تکاپــوی نخبــگان بــرای ارائــه
راهحلهــای مشــکالت را جهات مختلف
شرایط حساس کشور خواندند.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای «عظمــت
ایــران ،اقتــدار جمهــوری اســامی و
شکســتناپذیری ملــت ایــران» را ســه

واقعیت انکارناپذیر برشمردند و افزودند:
اینها رجزخوانی نیســت ،واقعیاتی است
که دشمنان آرزو میکنند ملت ایران آنها
را ندانــد یا مورد غفلت قرار دهد تا درباره
اوضــاع کشــور و تواناییهــای خــود ،دچار
گمان غلط شود.
ëëعظمتایرانتاریخیاست
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای در تشــریح
بیشــتر ایــن واقعیات ســه گانــه ،عظمت
ایران را امری تاریخی دانســتند و افزودند:
به اســتثنای  200ســال منتهی به پیروزی
انقالب اســامی (یعنــی از اواســط دوران
قاجــار تا پایان پهلــوی) ایران عزیــز ما در
عرصههــای مختلــف ســرآمد ملتهای
مســلمان و در برهههایــی حتــی ســرآمد
همه ملتها بوده است.
رهبــر انقــاب اســامی ،نجــات ایــران از
ســلطه ظالمانه انگلیس و امریکا را برای
اثبــات اقتــدار جمهــوری اســامی کافــی
دانســتند و افزودنــد :نجــات کشــور از شــر
حکومت اســتبدادی و سلطنتی موروثی،
ایســتادگی در مقابــل همــه توطئههــای
40ســال اخیــر و افزایــش اعتبــار و احترام
ایران در منطقه و جهان از دیگر نمودهای
اقتدار جمهوری اســامی اســت .ایشــان
همچنیــن یــادآور شــدند :نظام اســامی
در  8ســال جنــگ تحمیلــی در مقابــل
جبهه وسیع دشمنان پیروز شد و با حفظ
تمامیــت ارضی کشــور ،اولین بــار در قرن
های اخیــر اجازه نداد مهاجمان بخشــی
از میهــن عزیزمــان را تجزیــه کننــد یــا بــا
تداوم حضــور نظامــی در ایــران ،ملت را
تحقیر کنند .حضرت آیتاهلل خامنهای،
شکســتناپذیری ملــت ایران را ناشــی از
برکت اسالم عزیز دانستند و افزودند :این
شکســتناپذیری را میتــوان در پیــروزی
این ملت بزرگ در انقالب اسالمی و دفاع
مقــدس و نیــز ایســتادگی در مقابل همه
توطئههای  40سال اخیر مشاهده کرد چرا
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آیتاهلل موحــدی کرمانی امــام جمعه موقت تهــران ،نایب
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام ،عضو هیأت رئیســه
درنگ
مجلسخبرگانرهبریودبیرکلجامعهروحانیتمبارزتهران
در دیدار با اعضای شــورای مرکزی اتحادیه جامعه اســامی دانشــجویان اظهاراتی
درباره  FATFداشــتهاند کــه تأمل برانگیز و البتــه غیرقابل انتظار اســت .البته نه از
باب اینکه بــا FATFمخالفت کرده و آن را «چیز خطرناکی» خواندهاند ،به هر روی
موافقت یــا مخالفت و اظهار نظــر درباره لوایــح و طرحها یا هر مــورد دیگری حق
همگانیاستونمیتوانکسیرابابتاظهارنظرمحدودکرد.
اماایشانهمزمانبااینکهبهمجلسشورایاسالمیبابتتصویباحتمالیلوایح
مرتبط بــا  FATFهشــدار داده که باید مراقــب و بیدار باشــند و حرفهای منتقدان
را بشــنوند نظر قانونی شــورای نگهبان و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام را
نیز پیشــاپیش اعالم کردهاند .به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،او گفته اســت:
«بــه اعتقاد بنده ،در مرحله ابتدایی مجلس باید هوشــیار باشــد و دقــت کند تا این
الیحه تصویب نشــود ،اگر هم تصویب کند من مطمئن هستم شورای نگهبان آن
را رد خواهد کرد .شــورای نگهبان هم که رد کند به مجمع تشخیص مصلحت نظام
خواهد آمدو منمعتقدم اینمجمعکامالً بیدار است،ممکن است تغییراتی دهد
ولی من به مجمع امیدوار هستم ،البته به شــورای نگهبان هم امیدوارم و انشاءهلل
اینمعاهدهبهسرنوشتخوبیتمامخواهدشد».
از آنجا کــه امام جمعه موقت تهــران ابتدا حکم به بد بــودن موضوع مورد بحث
داشــته ،به نظر میرســد منظور ایشــان از سرنوشــت خوب بــرای آن در مجمع هم
چیزی جز رد شــدن آن نیست .با توجه به مسئولیتهای ایشان معلوم نیست این
اظهار نظر را از چه جایگاهی بیان کردهاند .آیا به عنوان یک فعال سیاسی و دبیرکل
یک حزب مطرح کردهاند یا به عنوان جایگاه حقوقیشــان در نماز جمعه یا مجمع
تشــخیص مصلحت نظــام .از هر جایگاهی این ســخن بیان شــده باشــد ،با توجه
مســئولیت مجمع و بخصوص نماز جمعه انتظار آن اســت که حضرت آیتاهلل
بیانیفراجناحیداشتهباشدودرمیانهدعواهایسیاسیجانبموافقانومخالفان
را نگیرد؛ بویژه که حکم به رد شــدن لوایح در شورای نگهبان و مجمع تشخیص هم
داده است.
حال آنکه گویــی لوایح مرتبط بــا  FATFرا نه دولت جمهوری اســامی ایران ارائه
کرده و نه قرار اســت در مجلس شورای اســامی همین نظام بررسی شود .این مهم
از آنجا محل تأمل بیشــتر اســت که اتفاقاًهم دولت و هــم مجلس منتخب مردم
هستند و قاعدتاً دغدغهها و خواســتهای مردمی را باید نمایندگی کنند .گذشته از
این بر اســاس قانون اساســی و تفکیک قوا هر نهادی در جمهوری اســامی وظایف
و اختیارات مشــخصی دارند و این تفکیک قوا برای تســهیل امور و کارآمدی بیشــتر
استنهبهتعبیرغالمرضامصباحیمقدمعضومجمعتشخیصمصلحتنظام
وسخنگویجامعهروحانیت،لجبازیعلیهیکدیگر.
مصباحی مقدم به خبر آنالین گفت :بنای ما این اســت کــه بدون آنکه هزینههای
اضافــی بپردازیم و بدون آنکــه اطالعات محرمانه کشــور در اختیــار بیگانگان قرار
گیرد ،ارتباطات اقتصادی خودمان را با جهان داشــته باشیم .نگاه مجمع تشخیص
مصلحتنظامبهموضوعحلمسألهاست،نهنگاهایجادمانع.
وی در پاسخ به کسانی که میگویند «قانون نشدن لوایح چهارگانه مربوط به FATF
بهانسدادراهکارویژهمالیاروپابرایایرانمیانجامد»،اظهارکرد:کسانیکهچنین
حرفی میزنند ،ظاهراًتصور میکنند بناست که این لوایح قانون نشود اما ما چنین
تصورینداریم.
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که ملت در مواجهه با توطئهها و اقدامات
مختلــف دشــمن ،هیچــگاه احســاس
ضعف و خستگی نداشته و عقب نشینی
نکرده است.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای بــا تشــبیه
عرصه نبرد سیاســی و اقتصادی با جنگ
نظامــی« ،غرور» را آفــت پیروزی در همه
ایــن عرصههــا خواندنــد و خاطرنشــان
کردند :مغرور شــدن ،مــا را به بیعملی،
بیابتــکاری و نداشــتن طــرح و نقشــه
میکشــاند و موجــب پیــروزی دشــمن
میشود.
رهبــر انقالب افزودنــد :هنــوز در اوایل راه
هســتیم و بایــد بــا تــاش و مجاهــدت و
راه بلــدی ،شــجاعت و تدبیــر و اســتفاده
صحیــح از امکانــات ،مســیر پیشــرفت را
ادامــه دهیــم و به قلــه مورد نظــر ملت و
انقالببرسیم.
ëëجوانــان موتور پیش برنــده قطار عظیم
ملیهستند
ایشــان بخش مهمی از سخنانشــان را به
تبییــن نقــش جوانــان در تحــوالت چهل
ســال اخیــر اختصــاص دادنــد و تأکیــد
کردند :جوانان عزیز بدانید که شــما نوک
پیکان حرکت عظیم ملی هســتید ،شــما
بایــد راه را باز کنید .پیــران مجرب هم اگر
خســته و بیحــال و از کار افتــاده نباشــند،
میتوانند شما را راهنمایی کنند اما موتور
پیشبرنده این قطار شما جوانان هستید.
رهبر انقالب با اشــاره به پیشتازی و نقش
تعیینکننده جوانــان در جهاد با طاغوت
پیــش از پیروزی انقــاب ،مقطع پیروزی،
جهــاد با تجزیــه طلبــان در ســالهای اول
انقــاب ،ارائــه خدمــات فــراوان به ملت
در جهــاد ســازندگی ،جهــاد با تروریســم
منافــق و خائــن در اوایل دهه  ،60هشــت
ســال جنگ تحمیلی ،تالش برای ترمیم
خرابیها بعد از جنگ ،جهاد فرهنگی در
مقابل تهاجم فرهنگی دشمن در دهه70
و جهاد علمی و جهش وار در آغاز دهه 80
افزودند :در ســالهای اخیر نیز جوانان در
جهاد با تروریسم تکفیری پیشتاز بودهاند
و امــروز هم با احســاس انگیــزه و تکلیف
و در جهــادی فکــری و عملــی و بــا هدف
گشودن گرههای اقتصادی ،پیشنهادهای
پختــه و کارگشــا میدهنــد .رهبــر انقالب
اســامی وجــود دهها هــزار گــروه جهادی
جوان در سراســر کشور و خدمات بیپایان
آنها بویژه به طبقات ضعیف را سرمایهای
عظیم دانســتند که آیندهای بهتر را مژده
میدهــد .حضــرت آیــتاهلل خامنــهای
جوانــان را صاحــب کشــور خواندنــد و در
نکتــهای خــاص افزودنــد :عــدهای تصور
میکنند که من از انحرافات برخی جوانان
مطلع نیســتم امــا اینگونــه جوانــان جزو
ریزشها هستند که رویشها بر آنان غلبه
دارد و تمجیــد و تحســین مــن از جوانان،
با اطــاع کافی از اینگونه مســائل صورت
میگیرد.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای بــا انتقــاد

از کســانی کــه نقــش کامــاً تعیینکننــده
جوانان را در حال و آینده کشور مورد توجه
قــرار نمیدهنــد ،افزودنــد :اینگونــه افراد
میخواهند جوانان را مشکل کشور وانمود
کنند یا آنها را به مشکل کشور تبدیل کنند
امــا اینجانب بــا اعتقاد تأکیــد میکنم که
جوانان راه حل کشورند نه مشکل کشور.
رهبر انقالب اســامی با تأکید بر اینکه راه
پیشرفت کشور باز است اما این راه همراه
با موانع و فراز و نشیبهایی است که باید
آنها را پشت سر گذاشت ،گفتند :پیمودن
مســیر پیشــرفت و برداشــتن موانــع ایــن
مسیر شرایطی دارد که گام اول آن« ،درک
و احســاس وجود و حضور دشمن» است
زیرا تا انسان حضور دشمن را حس نکند،
سنگر و حفاظ و سالح الزم تهیه نمیکند.
حضرت آیتاهلل خامنهای افزودند :البته
آن روشــنفکرنمای راحت طلب و منافق
و ریاکار که اساســاً دشــمنی امریکا را انکار
میکند و برای دولت و ملت ایران ،نسخه
تســلیم در مقابــل امریکا مینویســد ،اگر
میدان پیشرفت
عامل امریکا نباشد ،مرد ِ
کشورنیست.
ایشــان شــرط دوم بــرای پیمــودن مســیر
پرفــراز و نشــیب پیشــرفت را« ،اعتماد به
نفــس و عــزم بــر ایســتادگی» دانســتند و
خاطرنشان کردند :انســانهای بیروحیه،
ترســو ،مأیــوس ،تنبــل ،فرصــت طلــب
و خــود کمبیــن ،در ایــن میــدان اگــر خود
مانعــی برای دیگران نشــوند ،نمیتوانند
هیــچ هنــری از خــود نشــان دهنــد .رهبر
انقالب اسالمی تأکید کردند :البته جوانان
کشــور چه در دوران نهضت اسالمی و چه
در مقاطــع مختلف چهل ســال گذشــته،
به ایــن بلیه مبتال نبــوده و همــواره بدون
تردیــد و ترس و ُبزدلی ،اعتماد به نفس و
شجاعتداشتهاند.
 ëëامریــکا با اصل اســام و انقالب مخالف
است
حضــرت آیتاهلل خامنهای شــرط ســوم
بــرای حرکت در مســیر پیشــرفت و فائق
آمدن بر موانع را« ،فهم درست از تهدید
دشمن و شناخت صحیح از عرصه نبرد»
برشــمردند و تأکید کردنــد :اولین عرصه
نبرد« ،اســام و ایمان اسالمی» است زیرا
امریکا از اســام و انقالب اســامی سیلی
خــورده اســت و انقالب دســت آنهــا را که
هم ه کاره کشور بودند ،از ایران کوتاه کرد.
رهبر انقالب اســامی خاطرنشان کردند:
برخــی افــراد نــقزن میگوینــد ،از امریکا
بدگویی نشــود تا با ایران دشمنی نکند در
حالی که کینه آنها فقط از شــعار مرگ بر
امریکای ملت ایران نیســت ،بلکه آنها با
اصــل اســام و انقالب اســامی مخالفند
کردن یک قدرت اســامی
زیرا از ســربلند ِ
بزرگ و انقالبی در منطقه بشدت هراس
دارند و بر همین اساس تالش میکنند تا
عناصر قدرت کشور را از بین ببرند.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای بــا تأکید بر
اینکه هدف استکبار ،ضربه زدن به عناصر

اقتدار ایران اسالمی است ،گفتند :استقرار
و ثبــات اجتماعی ،امنیت و وحدت ملی،
پایبنــدی به اصول و مبانــی انقالب ادامه
حرکــت پیشــرفت رو بــه توســعه علمی،
گســترش و تعمیــق فرهنــگ انقالبــی و
اســامی ،پیشــرفت دفاعــی و موشــکی و
حضور در منطقه ،عناصر اقتدار جمهوری
اسالمی است و دشــمنان بهدنبال ضربه
زدن به این عناصر قدرت هستند.
ایشان «فهم صحیح واقعیتهای ایران و
جهان و گرفتار نشدن در تصویرسازیهای
غلط» را یکی دیگر از شروط غلبه بر موانع
پیشرفت برشمردند و افزودند :بدخواهان
و کینــه تــوزان ملــت ایــران ،تــاش دارند
بــا اســتفاده از ابزارهــای رســانهای بویــژه
رســانههای نوپدید ،تصویرســازی غلطی
از ایــران ،منطقه و همچنین از خودشــان،
انجــام دهنــد و افکار عمومــی ایــران را از
واقعیاتمنحرفکنند.
رهبــر انقــاب اســامی یکــی از ایــن
تصویرســازیهای غلــط را« ،القــای در
موضــع قــدرت بــودن امریــکا» دانســتند
و خاطرنشــان کردنــد :بــا وجــود قــدرت
ســخت افزاری امریکاییهــا ،واقعیت آن
اســت کــه آنهــا در موضع قدرت نیســتند
زیرا عامل اصلی و تعیینکننده قدرت در
تقابلهای جهانی« ،قــدرت نرم افزاری»
بــه معنای منطــق ،اســتدالل و حــرف نو
اســت کــه امریــکا در ایــن مــوارد بشــدت
ضعیــف اســت و بهدلیل فقــدان منطق
و اســتدالل ،بــر مبنــای زورگویــی ســخن
میگویــد .حضــرت آیــتاهلل خامنــهای
بــا اشــاره بــه مفتضــح شــدن «لیبــرال
دموکراســی» امریکا و رواج انتقاد از آن در
دنیــا ،افزودند :بــه همین دلیل اســت که
امریکا بــا وجود قدرت اتمــی و تکنولوژی
پیشــرفته و تواناییهــای مالی فــراوان ،در
بسیاری از مناطق همچون عراق ،سوریه،
لبنــان ،پاکســتان و افغانســتان شکســت
خــورد و شکســتهای دیگــری هــم در
انتظار امریکا است .رهبر انقالب اسالمی
به تصویرســازی خدعهآمیز و غیرواقعی
دشــمنان از ایــران اشــاره کردنــد و گفتند:
آنها تالش دارند با ارائه تصویرهای غلط
از ایران اســامی ،نظرات باطلشــان را به
افکار عمومی دنیا و ملت ایران ،بباورانند.
ایشــان بــا اشــاره بــه وجــود مشــکالت
اقتصادی در کشــور افزودنــد :امریکاییها
بــا تکیه بــر این مشــکالت ،خیاالتــی را در
سر کم مغز و بیتدبیرشــان میپرورانند.
ِ
بر همین اســاس اخیــراً رئیس جمهوری
امریــکا بــه برخی ســران اروپا گفته اســت
اگر تا دو ســه ماه صبر کنیــد کار جمهوری
اسالمی ایران تمام است.
حضــرت آیتاهلل خامنهای خاطرنشــان
کردنــد :ایــن خیــاالت ،انســان را بــه یــاد
ســخنان چهــل ســال قبــل امریکاییهــا
و نوکــران آنهــا در داخــل میانــدازد کــه
بــه یکدیگــر مژده ســرنگونی شــش ماهه
جمهوری اســامی را میدادنــد اما اکنون

چهار دهه از عمر نظام اســامی گذشــته
است.
ëëدرکشوربنبستیوجودندارد
رهبــر انقــاب اســامی ،دل خوشــیهای
رئیــس جمهوری بیچــاره امریکا را نتیجه
نشــناختن انقالب اســامی و ملــت ایران
و روحیــه ایمانــی و انقالبــی ایــن ملــت
دانستند و تأکید کردند :این تحلیل غلط،
موجــب گمراهــی امریکاییهــا در چهــل
ســال گذشته ،شده اســت که باید خداوند
را بهدلیــل اینکــه دشــمنان ملــت ایــران
را از نادانــان و ابلههــا قــرار داده اســت،
شکرگزار بود .حضرت آیتاهلل خامنهای
خاطرنشــان کردنــد :البتــه مــا مشــکالت
اقتصــادی و عیوبــی همچــون «اقتصــاد
نفتــی»« ،ضعیــف بــودن فرهنگ صرفه
جویی» و «اســراف» در جامعــه داریم اما
ایــن مــوارد عیــب واقعی نیســتند ،عیب
واقعی «بنبست» است که البته در کشور
بنبست وجود ندارد.
ایشــان با تأکید بر اینکه عــدهای در تالش
بــرای القای ایــن تفکر به جوانان هســتند
که هیچ راه حلی جز پناه بردن به دشمن
وجــود نــدارد ،گفتند :دشــمن میخواهد
ملت ایــران را به این جمعبندی برســاند
که در کشــور بنبســت اســت و هیچ راهی
جــز زانــو زدن و تســلیم شــدن در مقابــل
امریکا وجود ندارد .رهبر انقالب اســامی
افزودنــد :مــن صریحــاً اعــام میکنــم،
کســانی کــه در داخــل ،این فکــر مطلوب
و محبــوب دشــمن را ترویــج میکنند ،در
حــال انجــام دادن بزرگترین خیانت در
حق کشور و ملت هستند.
حضرت آیتاهلل خامنــهای تأکید کردند:
البتــه این اتفــاق نخواهد افتــاد و به حول
قوه الهــی و با همراهی مردم و جوانان ،تا
جان و توان دارم نخواهم گذاشــت چنین
اتفاقی در کشور بیفتد.
ایشــان با تأکیــد بر لــزوم شــناخت و ارائه
تصویــر و جایــگاه واقعــی کشــور و ملــت
ایــران گفتنــد :سیاســتمداران بــزرگ و
مغزهــای سیاســی ســنجیده دنیــا ،ملت
ایران را بهدلیل چهل ســال ایســتادگی در
مقابــل فشــارها و در عین حال پیشــرفت
و تبدیل شــدن بــه یک قــدرت تأثیرگذار،
تحســین میکنند .رهبر انقالب اســامی،
ظرفیت هایفراوانجغرافیایی،اقلیمی،
نیرویانسانیومنابعزیرزمینیوروزمینی
در کشور را یکی دیگر از واقعیتهای ایران
برشمردند و افزودند :ما از این ظرفیتها
بدرســتی اســتفاده نکردهایــم و توصیــه
همیشــگی من به مســئوالن این است که
ظرفیتها را شناسایی و استفاده کنید.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای ،جوانــان
مؤمن را ظرفیت بالفعل کشور خواندند و
گفتند :تصویر واقعی کشور همین جوانان
مؤمنی هستند که در صحنههای مختلف،
تواناییهــای دفاعــی ،علمــی ،فرهنگی و
اجتماعی خود را بروز دادهاند.
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