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آیت اهلل امامی کاشانی: 
 وزارت اقتصاد به موضوع مالیات

رسیدگی کند
امام جمعه موقت تهران با اش��اره به بیانات رهبر 
انق��اب درخص��وص مقاومت گفت: س��خنان رهبری 

همان خط و راه امام خمینی )ره( است.
آیت اهلل محمد امامی کاش��انی در خطبه نخست نماز 
جمعه با اشاره به آیاتی از قرآن کریم اظهار داشت: اعمال 
ما عاوه بر آن که خدا می بیند، یک نفر دیگر هم می بیند 
و مواظب است. اگر خیر باشد، دعا می کند و اگر شر باشد 
متاثر می شد و از خدا می خواهد که این گناهکار برگردد. آن 
فرد، حجت خدا و حضرت حجت)عج( است. وی در ادامه 
با اشاره به احادیثی عنوان کرد: کمک به بینوا و صله رحم، 
هرچند که ناصبی باشد موجب خش��نودی خداوند قرار 
می گیرد. در ماه مبارک رمضان اعمال  خوبی انجام دادیم 
که برکاتی به همراه دارد. حفظ برکات نیز به این است که 

به ناظر بودن امام زمان)عج( توجه داشته باشیم.
امام جمعه موقت تهران با تاکید بر اینکه رابطه مان 
را باید با ولی خدا قوی کنیم، گفت: علوم به دو دس��ته 
عادی و غیرعادی تقسیم می شود. علوم عادی اکتسابی 
و متع��ارف اس��ت؛ اما یک س��ری از عل��وم مانند وحی 
غیرعادی هستند. پیامبران و ائمه معصومین)ع( از این 
علم غیرعادی بهره می برند. وی درخصوص زکات فطریه 
بیان داشت: روز عید فطر نمادی برای تمام سال هاست تا 
سفره های دیگران را هم بنگیریم و سعی کنیم سفره ها با 
یکدیگر اختافی نداشته باشند. انسان باتقوا کسی است 
که در س��فره خود، دیگران را ه��م ببیند، فقط به فکر 
مال اندوزی نباشد، به همسایگان و فقرا رسیدگی کند و 

در اموال خود برای فقرا سهم و حقی قائل شود.
امام جمعه موقت تهران در خطبه دوم نماز جمعه 
تهران عنوان کرد: از مردم بزرگ و فهیم کش��ور و همه 
مس��تضعفان مسلمان و غیرمسلمان را که روز قدس را 
گرامی داش��تند که عظمت و ش��کوهی را در کش��ور و 
خارج از کشور به وجود آوردند، قدردانی می کنم. تمام 
این قدم ها م��ورد عنایت خاص امام عصر)عج( اس��ت. 
همچنین برای ش��هدایی که در سال 42 و به خصوص 
ش��هدایی که در ورامین کفن پوش به شهادت رسیدند، 
برای همه طلب علو مقام و برای خانواده هایشان صبر و 
اجر مسالت می کنم. برای برادر شهیدمان حجت االسام 
خرس��ند امام جمعه  کازرون نیز که به شهادت رسید، 

برای خانواده شان از خداوند اجر و صبر مسالت دارم.
آی��ت اهلل امامی کاش��انی اف��زود: س��خنان رهبری 
درخصوص مقاومت، خط و راه امام است. تمام مسئوالن 
و مردم و گروه های سیاس��ی با هر تفکر و گرایش��ی با 
رهبر انقاب هم صدا باش��ند. دنیا باید بدانند که حرف 
همین است و غیر از این نیست. در این صورت عظمت 

و بزرگی برای جمهوری اسامی ایران است.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه امروز دشمن 
با سطح وسیع تری مشکاتی را به ما تحمیل کرده است، 
گفت: ان شااهلل مش��کات تحمیلی برطرف خواهد شد 
 که البته الزم اس��ت به تولید و رونق آن پرداخته شود. 
وی در عین حال توصیه کرد که سرمایه گذاران پول را 

به خارج نبردند و در کشور سرمایه گذاری کنند.
امام جمعه موقت تهران گفت: دولت تس��هیات را 
فراه��م کند. مجلس و قوانین مش��کات را بردارند و از 
طرفی ه��م حمایت کنند تا تولید باال برود و اش��تغال 
زیاد ش��ود تا اقتصاد کشور از مشکل نجات پیدا کنتد. 
ای��ن وظیفه همه در جامعه اس��ت. در جاهایی هم که 
جلو رونق تولید گرفته می ش��ود از ب��اب مثال مالیات، 
رفع شود. مالیات هایی که غلط است و موجب می شود 
یکی مغازه ای را ببند، حذف شود. برای کسانی که دارند 
مالیات وضع ش��ود و جلوی فرار مالیاتی گرفته شود و 
برای دیگران کمک و مساعدت شود. وزارت دارایی برای 

مالیات باید فکری کند و نظارت و راهی تدوین شود. 
آی��ت اهلل امامی کاش��انی تاکید کرد: 

آن هایی ک��ه دارند به خاطر خدا 
و حیثیت کش��ور س��رمایه را 
در کش��ور نگه دارن��د و برای 
و  خانواده ش��ان  خودش��ان، 

نسل  هایشان س��رمایه را به 
خارج نبرند.  تسنیم

تریبون

سوال نمایندگان اصالح طلب از ظریف در مجلس
جمع��ی از نماین��دگان اصاح طلب از ظریف درخصوص مس��ائل سیاس��ت 

خارجی در صحن مجلس سوال می کنند.
مجلس ش��ورای اس��امی بعد از دو هفته تعطیلی روزهای یکشنبه، دوشنبه و 
سه شنبه این هفته جلسه دارد. در جلسه روز دوشنبه، وزیر امور خارجه حاضر می شود 
تا به سوال جمعی از نمایندگان  اصاح طلب و عضو فراکسیون امید پاسخ دهد. در این 
جلسه سه سوال از ظریف طرح می شود. مصطفی کواکبیان نماینده تهران، ری، شمیرانات و 
اسامشهر و عضو فراکسیون امید و جمعی از نمایندگان اصاح طلب یک سوال از ظریف دارند.

همچنین عبدالکریم حسین زاده نماینده نقده و اشنویه و عضو فراکسیون امید و جمعی 
دیگر از نمایندگان اصاح طلب سوال جداگانه از وزیر امور خارجه دارند. محمدحسین قربانی 
نماینده آس��تارا هم یک سوال از ظریف دارد. این سواالت قبا در کمیسیون امنیت ملی و 

سیاست خارجی مطرح شده و نمایندگان از توضیحات وزیر خارجه قانع نشدند.  الف

پارلمان
برخی سیاسیون از ابتدا اعتقادی به انقالب نداشتند

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: کسانی که امروز از انقاب جدا شدند 
از ابتدا نیز اعتقاد راس��خی به امام و انقاب نداش��تند اما مجبور بودند با انقاب 

همراه شوند تا به قدرت برسند.
حجت االس��ام احمد س��الک افزود: امام خمینی)ره( زمانی که برای اس��تقرار 
جمهوری اس��امی اقدام کردند مطالعات زیادی در راس��تای حرکت های اسامی در 
منطقه و جهان داشتند و براساس طرحی برای احیای اسام در قرن 2۱ جمهوری اسامی 
را بنا نهادند. وی اظهار داشت: جریانات سیاسی مدعیان حاکمیت مثل حزب توده و نهضت 

آزادی عماً نتوانستند مدلی برای حکومت اسامی ارائه کرده و بنابراین حذف شدند.
عضو فراکسیون روحانیت مجلس تصریح کرد: امروز در مجلس شاهد حضور افرادی 
هستیم که از سران فتنه حمایت می کنند. هر جای دنیا در مجلس کشور در حمایت از 

براندازان حرف زده شود برخورد جدی صورت می گیرد.  مهر

دست به نقد
ماجرای استعفای وزیر آموزش و پرورش

سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش از مسئولیت خود استعفا کرد.
س��اعاتی پس از انتشار خبر استعفای وی،  حدس و گمان درخصوص دالیل 
استعفا و اینکه آیا رئیس جمهور با این استعفا موافقت می کند یا نه در شبکه های 

اجتماعی و برخی خبرگزاری های داخلی شدت گرفت.
جب��ار کوچکی نژاد عضو کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجل��س درباره دالیل 
اس��تعفای بطحایی گفت: دلیل اصلی این استعفا، مشکاتی بود که در مسیر آموزش و 
پرورش وجود داش��ته از جمله طرح رتبه بندی فرهنگیان که باید طبق قانون اجرا می شد و 
وزیر هرچه تاش کرد موفق نشد مصوبه برای انجام آن از دولت بگیرد. دفتر سخنگوی دولت 
که حدود ۱2 ساعت در قبال خبر استعفای بطحایی سکوت کرده بود با انتشار اطاعیه دو 
پاراگرافی با تایید خبر استعفا نوشت: به دنبال استعفای بطحایی، رئیس جمهور نیز پیش از 

موعد مقرر ثبت نام برای کاندیداتوری مجلس با استعفا موافقت کرده است.  تسنیم

در حاشیه

کجا مقاومت نکردیم و ضربه خوردیم؟
ادامه از صفحه اول

اکنون نیز با وج��ود برجام، آمریکایی ها در جنگ 
اقتصادی خود علیه ایران درپی نابودی اقتصاد کش��ور 
هستند و در این راه تنها راه موجود که راه حل اساسی 
برای کشور اس��ت، اقتصاد مقاومتی است که از سوی 
رهبر معظم انقاب به دولت اباغ ش��ده اس��ت. رهبر 
معظ��م انقاب اس��امی در طول رهبری خ��ود بارها 
درباره مسائلی سخن گفته اند و آنها را تدوین و تبیین 

کرده اند که نیازمند توجه بیشتر مسئولین است. 

سرمقاله

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر  والی�ت معظ��م انقاب اس��امی عصر ب���ا 
روز سه ش��نبه هفته گذش��ته در اجتم��اع عظیم و 
پرش��ور قش��رهای مختلف ملت در حرم مطهر امام 
خمین��ی)رض(، راز و ِس��ّر ت��داوم جاودان��ه جاذبه 
بی نظی��ر ام��ام راح��ل را، مختصات ش��خصیتی و 
موهبت های خدادادی ایش��ان خواندند و با تشریح 
ابعاد و اجزای »راه و منطق مقاومت و ایس��تادگی« 
به عن��وان درس بزرگ امام برای ملت و مس��ئوالن 
تأکید کردند: این فکر و راه پرجاذبه هر روز بیش از 
پیش ملت ها را به خود جلب می کند و ملت ایران و 
مس��ئوالن نظام نیز این راه روشن الهی را تا رسیدن 
به نقطه بازدارندگی در همه ابعاد اقتصادی، سیاسی، 

نظامی، اجتماعی و فرهنگی ادامه خواهند داد.
رهبر انقاب اس��امی در تش��ریح مصداق ها و 
اس��رار جاذبه حیرت انگیز امام گفتند: در تمام سه 
ده��ه ای که از فراق امام محب��وب، بدرقه تاریخی و 
وداع با ش��کوه ملت با آن عزی��ز جاودانه می گذرد، 
تاش��های زیادی در خارج و داخ��ل برای کمرنگ 
شدن یاد و نام و راه امام و نادیده گرفته شدن اصول 
کان مدیریتی ایشان صورت گرفته و می گیرد، اما 
واقعی��ت این اس��ت که جاذبه امام بزگ��وار نه فقط 
کاهش نیافته بلکه امتداد بیشتری پیدا کرده است.

ایشان اجتماع با شکوه امروز مردم در سی امین 
س��الگرد عروج ملکوتی روح خ��دا و نیز راهپیمایی 
افتخارآمی��ز ملت ای��ران در روز جهان��ی قدس را 
نش��انه هایی آش��کار از اس��تمرار جاذبه امام راحل 
خواندن��د و افزودن��د: روز ق��دس در بیش از ۱۰۰ 
کشور جهان نیز مراسم خاص یا راهپیمایی برگزار 
شد و نشان داد 4۰ سال بعد از اقدام امام در تعیین 
ای��ن روز جهانی، جاذبه و نفوذ ایش��ان به گونه ای 

است که ملت ها را همچنان به حرکت وا می دارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به تاشهای 
خباثت آمی��ز امریکایی ها و دنباله روه��ای آن ها از 
جمله برخی س��ران خائن عرب برای به فراموش��ی 
س��پرده شدن مسئله فلس��طین افزودند: در چنین 
وضعی توده های مردم در بیش از ۱۰۰ کشور جهان 
در پرتو نفوذ جاودانه امام به دفاع از قدس ش��ریف 
و مظلومان فلس��طینی می پردازند و این واقعیت بار 
دیگر اثبات می ش��ود که هیچ مسئله ای در جهان با 
جاذبه شورآفرین خمینی کبیر قابل مقایسه نیست.
ایش��ان با تش��کر عمیق قلبی از ملت ایران به 
علت حضور آبرومند و پرشکوه در روز جهانی قدس 
امسال در سراسر کشور افزودند: ملت نشان داد که 
حقیقتاً در عمل به توصیه های امام کوتاهی نکرده 
و نمی کن��د. رهبر انقاب اس��امی در تبیین ِس��ّر 
جاذبه بی نظیر امام راحل عظیم الش��أن، مختصات 
ش��خصیتی و موهبتهای الهی ام��ام را عامل اصلی 
خواندند و افزودن��د: در تاریخ، این خصوصیات، در 

این حد، در کمتر کسی جمع شده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، »شجاعت، حکمت، 
تدبی��ر، پارس��ایی و پرهی��زگاری، دلباخت��ه خدا 
ب��ودن، ظلم س��تیزی، حمایت و دف��اع از مظلوم، 
عدالتخواه��ی، رفت��ار و گفتار صادقان��ه با مردم و 
مجاهدت دائم در راه خدا« را از جمله ویژگی های 
بارز امام برش��مردند و افزودن��د: این خصوصیات، 
تجس��م عمل صالح اس��ت و در ه��ر کس مجتمع 
شود، خداوند همانگونه که در قرآن فرموده مهر و 
محبت او را در دلها قرار می دهد. ایشان در همین 
زمینه افزودند: بنابرای��ن محبت مردم به آن عزیز 
به عرش سفر کرده، »تحمیلی، تبلیغی و تلقینی« 

نیست، بلکه کار خدا و محبتی الهی است.
رهب��ر انقاب اس��امی با تمرکز سخنانش��ان 
بر یک��ی از خصوصیات اصلی ام��ام خمینی یعنی 
»مقاومت و ایس��تادگی در برابر موانع و مشکات« 
افزودند: همین خصوصیات است که امام را در زمان 
حیات ایش��ان و نیز در طول تاری��خ در هیأت یک 

»مکتب، اندیشه، راه و تفکر« مطرح کرده است.
ایشان مبارزه خستگی ناپذیر و امیدوارانه امام 
در دوران طاغوت و نیز تداوم این مبارزه و ایستادگی 
در مقابل همه موانع و دشمنی ها در بعد از پیروزی 
انقاب را یادآور ش��دند و با اس��تناد به آیات قرآن 
کریم افزودند: امام حقیقتاً بسیاری از آیات قرآن را 

با این ایستادگی و مقاومت معنا کرد.
رهبر انقاب با اش��اره به بی اث��ر بودن تهدید 
و تطمیع و فریب دش��منان در امام راحل گفتند: 
دش��من تاش فراوان می کرد با روشهای مختلف 
دستگاه محاس��باتی امام را دچار اختال و او را از 
راه مقاومت منصرف کند ولی آن بزرگوار با اتکا بر 
بینات دین مبین اسام ذره ای تأثیر نمی پذیرفت.

حض��رت آیت اهلل خامنه ای در تش��ریح معنای 
مقاومت خاطرنشان کردند: مقاومت یعنی انتخاب 
راه صحیح، آغاز حرکت در این راه، مبارزه با موانع 
و مشکات و ادامه راه حق بدون انصراف یا توقف.

ایشان افزودند: البته در هر مسیری موانعی وجود 
دارد اما کسی که راه ایستادگی را انتخاب کرده، یا بر 
این موانع غلبه می کند و یا با شیوه عاقانه آنها را دور 

می زند و به راه خود ادامه می دهد.
ایش��ان راه امام خمین��ی را حاکمیت دین خدا 
بر جامعه مس��لمین و زندگی عموم مردم خواندند و 
افزودند: آن مرد عظیم الش��أن پس از تش��کیل نظام 
جمهوری اس��امی اعام کرد در این راه، نه به کسی 
ظل��م می کنیم و نه زیر بار ظلم خواهیم رفت که این 
ح��رف یعنی »مقاومت در مقاب��ل ظالم و حمایت از 
مظلوم« برگرفته از متن دین و قرآن است و خردمندان 

عالم و هر عقل سلیم نیز آن را تأیید می کنند.
رهبر انقاب برآشفته ش��دن دولتهای مستکبر 
و اس��تعمارگر از این ش��عار راهبردی امام را بدیهی و 
طبیعی دانس��تند و افزودند: برای ظالمان، متجاوزان 
و باجگی��ران عالم، ظهور یک »نظام حکومتِی حامی 
مظلوم و مق��اوم در برابر ظلم«، بس��یار گران بود به 
همی��ن علت از همان روز اول، دش��منی و خباثت و 
ناجوانمردی را شروع کردند که تاکنون نیز ادامه دارد.

حضرت آیت اهلل خامن��ه ای، »پایه گذاری فکر 
مقاومت«، »حرکت مقتدرانه و هوشمندانه در این 
راه« و »گم نکردن هدف« را درس و یادگار بزرگ 
امام خمینی)ره( برای ملت و مس��ئوالن خواندند و 
خاطر نشان کردند: این راه عزت آفرین به تدریج از 

مرزهای ایران نیز فراتر رفت و گسترده شد.
ایشان علت اقبال ملت ها به راه امام خمینی)ره( 
یعنی مقاومت را جاذبه ذاتی این راه دانستند و افزودند: 
در این روند، جمهوری اسامی، هیچگونه تحمیلی به 
ملتها نکرده اس��ت همچنانکه برگزاری مراس��م و یا 
راهپیمایی روز قدس امس��ال در بیش از صد کشور 
نیز به انتخاب و پسند خود ملتها صورت گرفت. رهبر 
انقاب اسامی »مقاومت« را کلمه مشترک و مورد 
قبول همه ملتها در غرب آسیا خواندند و خاطر نشان 
کردند: البته برخی هنوز جرأت نمی کنند وارد میدان 

شوند اما بسیاری نیز در میدان هستند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای جبهه مقاومت را امروز 
قوی تر از هر روز دیگر دانستند و افزودند: شکستهای 
آمریکایی ها در لبنان، عراق، سوریه و فلسطین، نمود 
اقتدار جبهه مقاومت است. ایشان مقاومت بی وقفه 
ملت ایران و توفیق و پیش��رفت جمهوری اسامی 
را مش��وق دیگر ملتها به »مقاومت« برش��مردند و 
افزودند: صاحبنظران بین المللی و برخی تحلیلگران 

امریکایی نیز به این واقعیت اذعان کرده اند.
رهبر انقاب ایس��تادگی و غلب��ه ملت و نظام 
بر موانع را از مهمترین علل دش��منی امریکایی ها 
دانس��تند و افزودن��د: آنها می خواهن��د ملت ایران 
دس��تهایش را در مقاب��ل زورگویی ه��ا ب��اال ببرد 
و تس��لیم ش��ود و چون مل��ت زیر ب��ار این خفت 

نمی رود، مستکبران دشمنی می کنند.
رهبر انقاب اسامی با تأکید بر اینکه اقدام امام 
در انتخاب مس��یر و اندیشه مقاومت، دارای پشتوانه 
قوی منطقی، عقانی، علمی و دینی است، در تبیین 
عناصر و اجزاء منطق اندیشه مقاومت امام گفتند: یکی 
از اجزاء منطِق مقاومت، »شرف و هویت و انسانیت هر 
ملت« است که هرگاه با تهدید و زورگویی و تحمیل 

مواجه می شود، در مقابل آن می ایستد.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای واقعی��ت »عقب 
نش��ینی دش��من در مقابل مقاومت و ایستادگی« 
را یک��ی دیگ��ر از اجزاء منطق و اندیش��ه مقاومت 
دانس��تند و افزودند: تسلیم شدن در مقابل دشمن 
موجب پیش��روی او می ش��ود، اما اگ��ر در مقابل 
زیاده خواهی و باج خواهی دشمن، مقاومت شود، 
پیش��روی او متوق��ف خواهد ش��د، بنابراین از این 

زاویه نیز »صرفه با مقاومت« است.
ایش��ان افزودند: تجربه جمهوری اس��امی در 

چهل سال گذش��ته نیز مؤید همین مطلب است، 
زی��را هر جا ک��ه ایس��تادگی کردی��م، موفقیت و 
پیش��رفت نصیب ما شده است و هرجا که براساس 

میل طرف مقابل حرکت کردیم، ضربه خوردیم.
رهبر انقاب اس��امی در بیان سومین جزء از 
اجزاء منطق مقاومت خاطرنشان کردند: مقاومت و 
ایس��تادگی هزینه دارد، اما هزینه تسلیم شدن به 

مراتب بیشتر از هزینه مقاومت است.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای یک نمونه از هزینه 
باالی تس��لیم ب��ودن در برابر زورگوی��ان را رژیم 
پهلوی برش��مردند که با وجود همه کوتاه آمدنها و 

امتیازاتی که به امریکا می داد، تحقیر هم می شد.
ایش��ان گفتند: دولت سعودی یک نمونه دیگر 
اس��ت که هم دالر می دهد و هم براساس خواسته 
امریکا موضع گیری می کند، اما توهین هم دریافت 

می کند و به او لقب »گاو شیرده« می دهند.
رهبر انقاب اسامی، مبانی دینی و آیات قرآنی 
را یک��ی دیگر از اجزاء منطق اندیش��ه مقاومت امام 
دانستند و خاطرنشان کردند: آیات متعددی در قرآن 
وجود دارد که به جبهه حق و مقاومت، وعده پیروزی 
می دهد و تأکید می کند که جبهه حق ممکن است 

قربانی بدهد، اما شکست نخواهد خورد.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای، همچنین موضوع 
»امکان پذی��ر بودن مقاومت در براب��ر قدرتها« را 
بخش��ی از اجزاء منطق مقاومت در اندیش��ه امام 
برش��مردند و گفتند: امام بزرگ��وار برخاف تفکر 
غلطی ک��ه می گوید »فایده ای ن��دارد« و یا »نمی 
توانیم«، مقاومت در برابر گردن ُکلفت های دنیا را 
امری ممکن می دانست و براساس همین مبنا، در 
دوران نهضت اس��امی و همچنین بعد از پیروزی 

انقاب اسامی در برابر فشارها، ایستادگی کرد.
ایش��ان دیدگاه برخی افراد ک��ه تحت عنوان 
روش��نفکری، مقاوم��ت و ایس��تادگی را بی فایده 
میدانند، خطایی بزرگ خواندند و افزودند: اینگونه 
نگرش ناش��ی از خطای محاسباتی است و خطای 
محاس��باتی در هر موضوعی نیز ناشی از نشناختن 

عوامل گوناگون مرتبط با آن موضوع است.
رهبر انقاب اس��امی خاطرنشان کردند: برای 
آنکه در موضوع لزوم مقاومت در برابر زورگویان عالم 
دچار خطای محاس��باتی نشویم، باید به واقعیات و 
حقایق مربوط به جبهه اس��تکبار آمریکا به خوبی 
مطلع باش��یم و از واقعیات، ظرفیتها و توانایی های 

خودمان نیز شناخت صحیحی داشته باشیم.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای یک��ی از توانایی ها 
و ظرفیت ه��ای نظام جمهوری اس��امی را قدرت 
مقاوم��ت آن ب��ر مبنای تفکر امام)ره( دانس��تند و 
گفتند: در ادبیات سیاسی بین المللی از این موضوع 
به عنوان »مقاومت به شیوه امام خمینی)ره(« یاد 
می ش��ود و برخی سیاس��تمداران و صاحب نظران 
برجس��ته غربی نیز در این زمینه مقاله نوشته اند و 
از آن بعنوان »دکترین مقاومت خمینی« نام برده و 
تأکید کرده اند، این دکترین مقاومت، شاهرگ های 

سیطره غرب و آمریکا را هدف گرفته است.
ایش��ان با تأکید ب��ر اینکه راز مان��دگاری نظام 

جمهوری اسامی، خط مقاومت و ایستادگی و خط 
استفاده از ظرفیت های داخلی است، افزودند: ارزیابی 
صحیح از جبهه مقاومت نشان می دهد که این جبهه 
امروز در منطقه و حتی در مراکزی فراتر از منطقه، 
در منس��جم ترین وضعیت خود، قرار دارد و این یک 

واقعیتی است که باید در محاسبات لحاظ شود.
رهبر انقاب اس��امی، ارزیابی صحیح از جبهه 
مقابل و واقعیات مربوط به آن را برای گرفتار نشدن 
در خطای محاس��باتی، ض��روری خواندند و گفتند: 
برخی از صاحبنظران و اندیش��مندان امریکایی، در 
توصیف اوضاع سیاس��ی، اجتماعی و اقتصادی این 
کشور، از تعبیر »افول موریانه وار« استفاده کرده اند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به آمارهای 
رس��می که نشانگر افول اقتصادی امریکا و کاهش 
عجیب تأثیرگذاری امریکا در اقتصاد جهانی است، 
خاطرنش��ان کردند: در عرصه سیاس��ی نیز اقتدار 
امری��کا افول کرده که انتخ��اب فردی با مختصات 
آق��ای دونالد ترامپ، واضح ترین و بهترین نش��انه 

برای افول سیاست امریکا ست.
ایشان افزودند: س��پرده شدن سرنوشت بیش 
از س��یصد میلی��ون نفر جمعیت امریکا به دس��ت 
فردی که در مورد تعادل فکری و روانی و اخاقی 
او ابهام��ات و تردیدهای جدی وج��ود دارد، دلیل 

آشکاری بر افول سیاسی و اخاقی امریکا است.
رهبر انقاب اس��امی یکی دیگر از نشانه های 
سقوط اخاقی دولت امریکا را، حمایت این دولت 
از جنای��ات رژیم صهیونیس��تی در س��رزمین های 
اش��غالی و نی��ز حمای��ت از جنای��ت چن��د دولت 
در یمن و کش��تار مردم این کش��ور، دانس��تند و 
خاطرنش��ان کردند: در زمینه اجتماعی نیز امریکا 
گرفتار مشکات عدیده ای از جمله آمار باالی قتل 
و جنایت، گرس��نگی، اعتیاد و خش��ونت است که 
در چنین ش��رایطی، رئیس جمهور امریکا به ظاهر 
برای ملت ایران دلسوزی و آرزوی خوشبختی آنها 
را می کند اما بای��د به او گفت بروید اگر می توانید 

مشکات خودتان را حل کنید.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای افزودن��د: این 
موارد گوش��ه ای از واقعیات اجتماعی، سیاس��ی و 
اقتصادی دولتی اس��ت که برای ملت ایران ش��اخ 
و ش��انه می کش��د. رهبر انقاب اس��امی با تأکید 
بر اینکه در کنار ش��ناخت واقعیات جبهه دشمن، 
بای��د توانایی ها و واقعیات خودمان را نیز به خوبی 
بشناسیم، گفتند: البته ما مشکات اقتصادی داریم 
و مسئوالن هم در حد توان خود به دنبال حل این 
مش��کات هستند، اما موضوع مهم این است که با 

وجود مشکات اقتصادی، بن بست نداریم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: مش��کات 
کش��ور، هر یک دارای علل مختلفی اس��ت اما این 
مش��کات موجب بن بست در کش��ور نشده اند و 

بلکه به عکس، ما در حال پیشرفت هستیم.
ایش��ان بصیرت ملت را در رأس پیشرفت ها و 
برجستگی های کشور دانستند و تأکید کردند: اگر 
ملت ایران پرشور و با بصیرت نبود، در صحنه هایی 

که حضور او الزم بود، دیده نمی شد.

رهبر انقاب اسامی از اجتماع عظیم مردم در 
22 بهمن س��ال ۹۷ به عنوان نمونه ای از »آگاهی، 
بصیرت، همت، آمادگی، قدرت ایس��تادگی و اراده 
محکم مل��ت« یاد کردند و افزودند: ایس��تادگی و 
مقاومت مردم بزرگترین نقطه قوت کش��ور است و 
نشان می دهد می توان با همان منطق مقاومت امام 

بزرگوار، همچنان در میدان وارد شد.
ایش��ان هدف از مقاومت را »رسیدن به نقطه 
بازدارندگ��ی در عرصه ه��ای گوناگ��ون اقتصادی، 
سیاسی، اجتماعی و نظامی« برشمردند و افزودند: 
باید به نقطه ای برس��یم که دشمن را از تعرض به 

ملت در همه زمینه ها منصرف و ناامید کند.
رهبر انق��اب تأکید کردند: ام��روز در بخش 
نظامی تا حدود زیادی به این بازدارندگی و تثبیت 
دس��ت یافته ایم و علت اصرار دش��منان بر مسائل 
دفاعی و موش��کی نیز محروم کردن کشور و ملت 
از قدرت بازدارندگی است که البته هرگز نخواهند 

توانست به این هدف دست پیدا کنند.
رهبر انقاب اس��امی در ادامه چند شرط برای 
اس��تمرار حرکت موفقیت آمیز جمهوری اس��امی 
ایران بیان کردند. ایشان در همین زمینه خاطرنشان 
کردند: مواجهه ما با مسائل و دشمنان باید »شجاعانه 
باش��د نه مرعوبانه«، »امیدوارانه باشد نه مأیوسانه«، 
»مبتکرانه باشد نه منفعانه« و »عاقانه و خردمندانه 

باشد نه هیجانی، احساساتی و سطحی«.
»توجه به ترفند دشمن برای تضعیف اندیشه 
مقاوم��ت« ش��رط دیگری ب��ود که رهب��ر انقاب 
اس��امی ب��ر آن تأکی��د کردند و گفتند: اندیش��ه 
مقاومت، قدرتمندترین س��اح یک ملت اس��ت و 
دشمن درصدد است با وسوسه، تردیدافکنی و القاء 
بی فایده و ناممکن بودن مقاومت، این س��اح را از 
دس��ت ملت ایران خارج کند، بنابراین باید اندیشه 

مقاومت را از ترفند دشمن مصون داشت.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای با اش��اره ب��ه انواع 
ترفندهای دشمنان خاطرنش��ان کردند: آنها گاهی 
تهدی��د می کنند و گاهی تطمی��ع؛ مثل همین َمرد 
رِندِی اخیر رئیس جمهور محت��رم آمریکا که گفته 
ای��ران با همی��ن رهب��ران کنونی نی��ز می تواند به 
پیشرفتهای بزرگی برسد. یعنی رهبران کنونی ایران! 
ما نمی خواهیم شما را براندازی کنیم و حاضریم شما 

را هم قبول کنیم، بنابراین ناراحت نباشید.
رهبر انقاب اسامی این اقدام آمریکایی ها را 
»زرنگ بازی سیاسی« تعبیر کردند و افزودند: البته 
این حرف درست است که اگر رهبران و مسئوالن 
کنونی ای��ران، کمر هم��ت ببندند، آس��تین ها را 
باال بزنند، مجاهدت کنند و ش��ب و روز نداش��ته 
باش��ند، همدلی و همزبانی کنن��د و از امکانات به 
نحو شایس��ته اس��تفاده کنند، قطعاً و بدون شک 
پیشرفتهای بیش��تری نصیب خواهد شد،اما شرط 
پیشرفت این است که آمریکایی ها، نزدیک نیایند.

رهبر انقاب اس��امی تأکید کردند: زرنگ بازی 
سیاس��ی رئیس جمهور آمریکا، مسئوالن جمهوری 
اس��امی و ملت را فریب نخواهد داد. نباید اجازه داد 
آمریکایی ها نزدیک ش��وند، قدم آنه��ا قدم نامبارکی 
است و هر جا پا گذاشته اند، جنگ و برادرکشی یا فتنه 
یا اس��تثمار و استعمار و تحقیر ایجاد کرده اند. ایشان 
افزودن��د: مردم در صحنه حض��ور دارند و این حضور 
باید ادامه پیدا کند، چراکه حضور مردمی همچون روز 

قدس، به کلی محاسبات دشمن را مختل می سازد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین مس��ئوالن 
کشور را به تمرکز بر مسئله اصلی یعنی »اقتصاد« 
توصی��ه مؤکد کردن��د و گفتند: پی��ش از انقاب، 
مس��ئله اصلی »مب��ارزه با طاغوت« ب��ود و بعد از 
پیروزی نیز مسئله اصلی در برهه ای »تثبیت نظام« 
و در برهه ای دیگر، »جنگ تحمیلی صدام« بود که 
در آن مقطع، همه کش��ور بر مسئله جنگ تمرکز 
کردند و موفقیت حاصل شد. امروز نیز همه باید بر 

مسئله اصلی که اقتصاد است، تمرکز کنند.
رهبر انقاب اس��امی افزودند: مسائل فرهنگی 
و امنیتی هم بس��یار مهم است اما مسائل اقتصادی 
و معیش��تی، از همه نقدتر اس��ت و در عین حال بر 
فرهنگ و امنیت نیز اثرگذار است. ایشان در مسائل 
اقتصادی چن��د موض��وع را دارای اهمیت مضاعف 
برش��مردند و گفتند: »رونق تولی��د«، »ارزش پول 
مل��ی«، »بهبود فضای کس��ب و کار«، »جدا کردن 
بودجه و اقتصاد کشور از خام فروشی نفت«، »تبدیل 
دخالت دولت در اقتصاد به هدایت و نظارت دولت«، و 
»بریدن دست مفسدان اقتصادی یعنی اختاسگران، 
دزدان، تروریستهای اقتصادی و قاچاقچیان بی رحم 
از اقتصاد کش��ور« از جمله مس��ائل اصلی است که 
باید مسئوالن متفقاً بر روی آنها متمرکز شوند و از 

حواشی و مسائل فرعی بپرهیزند.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای همچنی��ن ب��ر 
»همبس��تگی مل��ی« و »کنار گذاش��تن دعواهای 
سیاسی و جناحی« به عنوان مسائل مهم دیگر تأکید 
کردند و گفتن��د: یکی دیگر از مهمترین مس��ائل، 

»حفظ ارتباط قلبی با خدای متعال« است.
ایشان رمضان امسال را رمضانی خوب خواندند 
و با اشاره به گرم بودن مجالس ذکر، دعا و مناجات 
به ویژه با حضور پرش��ور جوانان در سراسر کشور، 
افزودند: این توس��ل ها و تضرع ها، بس��یار با ارزش 
و زمینه س��از رحمت و هدایت الهی است و دلهای 
پاکی��زه و نورانی جوان��ان مثل کلید حل معضات 
ب��زرگ عمل می کند، بنابراین ای��ن حاالت را قدر 

بدانید و آن را ادامه دهید.

رهبر معظم انقالب اسالمی در اجتماع عظیم مردم در حرم امام خمینی:

 هر جا مقاومت کردیم، به پیش رفتیم
هر جا تسلیم شدیم، ضربه خوردیم

ایران  مؤمن  مردم  موحدان،  بندگِی  عید  فطر،  سعید  عید  خجسته  در 
اسالمی به شکرانه یک ماه روزه داری و عبادت درپیشگاه خداوند متعال به 
نماز ایستادند و بهترین ها را از درگاه پروردگار کریم مسألت کردند. کانون 
نماز  که  بود  تهران  امام خمینی)ره(  مؤمنانه، مصالی  و  پر شور  این جوشش 

عید، با شکوهی وصف ناپذیر به امامت رهبر معظم انقالب اسالمی اقامه شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در خطبه اول نماز عید، ضمن تبریک این عید 
بزرگ به امت اسالمی و ملت ایران، به ارواح پاک شهدای واقعه ۱۵ خرداد 
سال ۱۳۴۲ درود فرستادند و از خداوند خواستند ملت ایران را در راه پر 

افتخار شهیدان ثابت قدم بدارد.
رهبر انقالب اسالمی همچنین تشکر عمیق قلبی خود را به ملت ایران به 
و گفتند:  ابراز کردند  با شکوه در راهپیمایی عظیم روز قدس  دلیل حضور 
و  بزرگ، در سیاستهای جهانی  این حرکت  و مستحکم مردم در  حضور قوی 
را  آنها  محاسبات  و  است  تأثیرگذار  بسیار  ایران  ملت  دشمنان  اراده های 

دچار اخالل می کند.
ایشان ماه مبارک رمضان را »ماه رحمت و برکات الهی، ماه غبارزدایی از 
دلها و ماه بروز ایمان« خواندند و با اشاره به جوانان و نوجوانانی که با وجود 

الهی  امر  گرم،  روزهای  در  گرفتن  روزه  با  امتحانات  در فصل  داشتن  قرار 
و را اطاعت کردند، افزودند: این صحنه ها نشان می دهد ایمان 

معنویت در نسلهای جوان رو به رشد و افزایش است.
شکوه  با  و  طروات  پر  حضور  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 

مجالس  کریم،  قرآن  جزءخوانی  و  قرائت  محافل  در  مردم 
وعظ و شنیدن سخنرانی های معرفت افزا و بصیرت آفرین، 

را  رمضان  مبارک  ماه  سحرهای  در  جاری  اشکهای  و 
ذخایر  این  گفتند:  و  برشمردند  الهی  بزرگ  نعمت های 
از دلهای پاک جوانان و نوجوانان  معنوی که برخاسته 

است به آینده کشور برکت می دهد.
مردم  عظیم  اجتماعات  اسالمی،  انقالب  رهبر 
مهم  جلوه های  از  دیگر  یکی  را  قدر  شبهای  در 
خاطرنشان  و  دانستند  عبودیت  عبرت انگیز  و 
قشرهای  و  افراد  قدر،  شبهای  در  کردند: 
مختلف اجتماعی با لباسها و شیوه ها و رفتارهای 
با  و  جمع  سقف  یک  زیر  در  همگی  گوناگون، 

توسل به درگاه الهی اشکهایشان جاری می شود که باید این فرصتهای بزرگ 
را قدر دانست.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در خطبه دوم نماز عید، با اشاره به برخی عادات 
اسالمِی مبارک از جمله همیاری های مردمی که در کشور رو به توسعه است 
و در ماه مبارک رمضان نیز چشمگیر بود، گفتند: گرایش روزافزون مردمی 
برای کمک به برپایی سفره های ساده افطاری در مساجد، حسینیه ها و اماکن 
عمومی، و همچنین کمک رمضانی مردم به سیل زدگان از جمله این اقدامات 

نیک و مردمی است.
با تأکید بر اینکه آحاد مردم و همچنین مسئوالن،  رهبر انقالب اسالمی 
موضوع سیل زدگان را فراموش نکنند، افزودند: یکی از کارهای 
الزم و فوری، مسائل سیل زدگان است که مسئوالن باید با 
بخصوص  کنند،  حل  و  پیگیری  را  آنان  مشکالت  جدیت 
طاقت فرسا  گرمای  با  که  خوزستان  همچون  مناطقی  در 

مواجه هستند.
و  فلسطین  موضوع  به  اشاره  با  ادامه  در  ایشان 
از  با عنوان »معامله قرن«، آن را  نقشه خائنانه آمریکا 
خاطرنشان  و  برشمردند  اسالم  دنیای  یک  درجه  مسائل 
و  بحرین  همچون  اسالمی  کشورهای  برخی  خیانت  کردند: 

عربستان زمینه ساز چنین نقشه خباثت آمیزی شده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به میزبانی بحرین 
برای اجالس اقتصادی، طرح موسوم به معامله قرن 
افزودند: این اجالس متعلق به آمریکایی ها است 
اما حکام بحرین با ضعف و ناتوانی و روحیه ضد 
مردمی و ضد اسالمی خود میزبان و زمینه ساز 
این اجالس شده اند و حکام بحرین و سعودی 

باید بدانند در چه باتالقی گام نهاده اند.
اینکه  بر  تأکید  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
به  هیچگاه  قرن  معامله  به  موسوم  طرح 
سرانجام نخواهد رسید، از کشورهای عربی 
مخالفت  که  فلسطینی  گروههای  همچنین  و 
تشکر  کرده اند،  اعالم  طرح  این  با  را  خود 

کردند.

نمای نزدیک

رهبر معظم انقالب اسالمی در خطبه های نماز عید سعید فطر:
حکامبحرینوسعودیباخیانتبهفلسطیندرباتالقگامنهادهاند


