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خارج  از منطق و تجربه ما است 

40 س��ال اس��ت كه نظام س��لطه مركب از كش��ورهاي اروپايي، رژيم 
صهيونيست��ي و قارون هاي منطق��ه اي به رهبري ش��يطان بزرگ در 
دشمني با جمهوري اسالمي ايران سنگ تمام گذاشته و انواع توطئه ها به 
بهانه هاي مختلف )حقوق بشر، تهديد صلح جهاني، تروريسم و... ( اعم از 
حمله نظامي، ترور، كودتا، خرابكاري، جاسوسي، تحريم اقتصادي و... را 
عليه ايران به كار بسته اند اما در تمامي توطئه ها با شكست مواجه شده و 
در برابر اراده پوالدين ملت مقاوم و سرفراز ايران مستمراً طعم تلخ ناكامي 
را تجربه كرده اند اما باز هم دست از دشمني بر نداشته اند چرا كه نظام 
اسالمي ايران را مولد بيداري ملت ها و تهديد كننده منافع استكباري و 
استعماري خود در جهان مي دانند و با اصل نظام ايران مشكل دارند و 
موضوعاتي نظير هسته اي و حضور مقتدرانه ايران در منطقه و... بهانه اي 

بيش نبوده است. 
 در دور جديد دشمني ش��يطان بزرگ، رئيس جمهور سفيه و گستاخ 
امريكا   با برهم زدن قاعده بازي و خروج از برجام دشمني عليه ملت ايران 
را حول دو محور اساسي: »تشديد فشارهاي اقتصادي از طريق جنگ 
دالر« و »جنگ رسانه اي و هجمه بسيار شديد تبليغاتي و شايعه سازی 
بر بستر واگراي��ي و نااميدي مردم از نظام و همراه��ي آنان با طرح هاي 
براندازانه امريكا با محوريت بنگاه سلطنتي لجن پراكني بي. بي. سي« 
پي ريزي نموده اس��ت. بي ترديد ملت بزرگ اي��ران از اين آزمايش نيز 
با استقامت و تدبير، س��ربلند بيرون خواهند آمد و يك بار ديگر شاهد 
ناكامي دشمنان غربي خواهيم بود. آنچه در توطئه جديد امريكا حائز 

اهميت است اين است كه: 
۱ - ريشه نابساماني اقتصادي امروز را بايد در داخل و در سال هاي گذشته 
و در سوء مديريت، فاصله گرفتن مسئوالن از مردم، رشد اشرافي گري در 
مسئوالن، دل بستن به مدل هاي اقتصادي وارداتي و غربي و بومي نشده، 
سياست زدگي حزبي و غفلت از ظرفيت هاي مديريتي كشور، غفلت از 

اقتصاد مقاومتي و... جست وجو كرد. 
۲ - در ش��رايط كنوني و در كنترل اوضاع نيز به جاي مبارزه با علت با 
معلول مبارزه شده كه نمونه آن در بحث ارز به جاي برخورد با دهندگان 

ارز با گيرندگان ارز برخورد شده است. 
۳ - موفقيت توطئه  دشمن در گرو همراهي تمام عيار سست كمربندها، 
غربگرايان و غربگدايان، ش��بكه رس��انه هاي داخلي همسو با دشمن، 
افراطيون سياسي و... بوده است و با جرئت مي توان گفت عمده خسارات 
و هزينه هاي تحميل شده بر ملت و نظام ناشي از همين عناصر واداده و 

دلداده هم آغوشي با شيطان و غرب بوده است. 
4 - در همه توطئه هاي گذشته تا كنون رد پاي همراهي آشكار و گسترده 

كشورهاي اروپايي و سفارت خانه هاي آنان ديده شده است. 
غلبه بر توطئه جديد دش��من مكار و حيله گر مستل��زم توجه ويژه به 
»رفتار صحيح در قبال امريكا«، »سرنوش��ت برجام و اروپا«  و»لوازم و 
ضرورت هاي حركت راهگشاي اقتصادي در داخل كشور« است. در همه 
برهه هاي انقالب مردم امتحان خود را به بهترين وجه ممكن پس داده اند 
اما مسئوالن و دولتمردان، احزاب و ش��خصيت هاي سياسي، اصحاب 
رس��انه و... بايد بدانند كه تجربه تلخ برجام و عد��ول از خطوط قرمز و 
همراهي با شيطان بزرگ به اميد حل مشكالت كافي است كه دلبستگي 

به غرب دندان مذاكره با شيطان را براي هميشه كنده شود. 
آحاد ملت، احزاب سياسي، شخصيت هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي 
و... به اين نكته اساسي و مهم توجه داشته باشند كه در طول 40 سال 
گذش��ته همواره از قدرت و هژمون امريكا كاس��ته  ش��ده و بر اقتدار و 
اس��تحكام و عمق اس��تراتژيك نظام جمهوري اس��المي افزوده شده 
است و جمهوري اس��المي در روزهايي كه فاقد كمترين قدرت نظامي 
و اقتصادي و سياسي بود و دش��من در باالترين سطح قدرت هم بود با 
صالبت بر دسيسه هاي دشمن غلبه كرده است و اينك شيطان بزرگ 
به ببر كاغذي تبديل شده و همچون شير بي دندان نعره مي كشد نبايد 
فريب دستگاه هاي تبليغاتي دشمن و سست كمربندها را خورده و تسليم 

جنگ رواني دشمن شويم. 
همه بايد بدانند كه عقب نشيني و تسليم شدن در برابر جنگ رسانه اي 
غرب، تشديد تحريم ها و استمرار فشار دشمن را در پي خواهد داشت و 
متقاباًل ايستادگي در برابر توطئه دشمن سبب خنثي شدن مكر امريكا 

شده و آنان را وادار به عقب نشيني خواهد كرد. 
همه بايد بدانند كه راه عالج مشكالت كش��ور قطعاً در داخل و مبتني 
بر باور قلبي مسئوالن و دولتمردان به اقتصاد مقاومتي و اس��تفاده از 
ظرفيت هاي داخلي است. همه بايد بدانند كه آينده از آن ملت سرفراز 
ايران است و ملت ايران از اين گردنه نيز عبور خواهد كرد. همه بايد بدانند 
كه عقل و منطق و تجربه به ما مي آموزد كه هرگز جنگي واقع نخواهد 
شد و بين ايران و ش��يطان بزرگ هيچ مذاكره اي هم واقع نخواهد شد 
و اروپايي ها هم الزاماً براي اس��تفاده از ظرفيت هاي ايران بايد تضامين 

عملي بسپارند. 

سيد عبداهلل متوليان

ادامه از صفحه یک 
 حضرت آيت اهلل خامنه اي گفتند: برخي مي گويند 
علت مشكالت فعلي در بازار، و كسب و كار اين است 
كه چون فعاالن اقتصادي از زمان آغاز تحريم ها يعني 
نيمه مرداد و يا نيمه آبان مطلع بودند، كارهايي انجام 
دادند، حاال سؤال اين است كه اگر فعاالن اقتصادي 
مطلع بودند و كارهايي كردن��د، مسئوالن دولتي 
هم بايد خود را براي مقابله با تحريم بيش��تر آماده 
مي كردند. ايشان افزودند: البته اكنون هم دير نشده 
است و مي توان تصميم ها و اقدامات الزم را در مقابل 
تصميم خبيثانه دشمن، اتخاذ كرد و اگر كسي بگويد 
دير شده و ممكن نيست، يا جاهل است و يا حرف بي 
جهت زده است. رهبر انقالب اسالمي تأكيد كردند: 
هركسي كه اعالم كند، ما به بن بست رسيده ايم، يا 

جاهل است و يا حرف او خائنانه است. 
    بناي نظام برخورد قاطع و بدون مالحظه با 

مفسد است
حضرت آيت اهلل خامنه اي در ادامه مطالب مربوط به 
مسائل و مشكالت اقتصادي، به موضوع فساد و لزوم 
مقابله با آن اشاره كردند و گفتند: نامه اخير رئيس قوه 
قضائيه يك گام مهم و مثبت براي مقابله با فساد و 
مفسد است. ايشان با اشاره به نامه ۱7 سال پيش خود 
به سران سه قوه براي مقابله با فساد افزودند: فساد يك 
اژدهاي هفت سر است كه بايد با آن به طور كامل و 
جدي مقابله شود، ضمن اينكه وقتي با فساد و مفسد 
مقابله مي شود، قطعاً جيغ و دادهايي از گوشه و كنار 
بلند مي شود. رهبر انقالب اسالمي تأكيد كردند: بياِن 
علني اين موضوع براي اين است كه همه بدانند، بناي 
نظام، برخورد قاطع و بدون مالحظه با مفسد است. 
ايشان افزودند: برخي درخصوص فساد به گونه اي 
صحبت مي كنند كه گويا همه نظام فاس��د است و 
ادعاي فساد سيستمي و فراگير مي كنند در حالي كه 
اينگونه نيست و ما در كشور، مديران پاكدست و مؤمن 
فراواني داريم و اينگونه سخن گفتن، ظلم به اين افراد 
و ظلم به نظام اسالمي است. رهبر انقالب اسالمي با 
تأكيد بر اينكه در نظام اسالمي حتي تعداد كم افراد 
فاسد، زياد اس��ت و بايد با آنها قاطعانه برخورد شود 
گفتند: افراط و تفريط غلط است. برخي در صحبت ها 
و نوش��ته هاي خود بي مالحظه هستند. نمي توان 
فساد در برخي دستگاه ها و يا در ميان برخي افراد را 
به كل كشور تعميم داد. حضرت آيت اهلل خامنه اي در 
جمع بندي اين بخش از سخنان خود، خاطرنشان 
كردند: راه حل مشكالت اقتصادي كشور اعم از راه 
حل های ساختاري و كوتاه مدت شناخته شده است 
و هدف از درخواست براي تشكيل جلسه مشترك 
سه قوه، يافتن مش��ترك راه حل ها با كمك گرفتن 
از كارشناسان امين است كه اين كار در حال انجام 
است. ايشان افزودند: دستگاه هاي نظارتي وابسته به 
دستگاه هاي اطالعاتي، قوه قضائيه و مجلس نيز بايد 
با قدرت و با چشم باز در ميدان باشند و آحاد مردم 
مؤمن نيز بايد با احساس وظيفه، در اين خصوص، 

نقش ايفا كنند. 
     قواي مجریه و مقننه باید راه هاي فس�اد 

را ببندند
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكي��د بر اينكه قواي 
مجريه و مقننه بايد راه هاي فساد را ببندند، گفتند: 
اگر در همين قضاياي ارز و سكه، نظارت و دقت و 
پيگيري الزم انجام مي گرفت، راه هاي فساد مسدود 
مي شد. ايشان همچنين با توصيه به آحاد مردم براي 
هوش��ياري و عمِل با بصيرت، در مقابل تحريكات 
دشمن، افزودند: ملت ايران همواره در مقابل دشمن 
بصيرت داشته است و همه بايد بدانند كه دشمن به 
دنبال سوءاستفاده از نقطه ضعف ها، بر ضد خود 
مردم اس��ت. رهبر انقالب اس��المي دستگاه هاي 
تبليغاتي اعم از صدا و سيما، مطبوعات و وبگاه هاي 
فضاي مجازي را به مراقبت از ايج��اد نااميدي در 
جامعه، توصيه مؤكد كردند و گفتند: انتقاد اشكالي 

ندارد اما نبايد مردم را ناامي��د كرد. گاهي در يك 
روزنامه يا در ي��ك برنامه تلويزيون��ي و راديويي، 
به گونه اي سخن گفته مي شود كه گويا همه درها 
بسته اس��ت؛ در حالي كه اينگونه نيست. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي تأكيد كردند: ملت ايران و نظام 
اسالمي، همچنانكه تا به حال از مراحل سختي عبور 
كرده است، از اين مرحله نيز كه آسان تر از مراحل 

قبلي است، عبور خواهد كرد. 
    مسئوالن امریكایي وقيح و بي شرم با دنيا 

حرف مي زنند
رهبر انقالب اس��المي در بخش دوم سخنانشان با 
اشاره به وقيح تر و بي ادب تر شدن مسئوالن امريكايي 
در ماه هاي اخير خاطرنشان كردند: آنها قبالً نيز ادب 
سياس��ي و ديپلماتيك را در حرف هايشان رعايت 
نمي كردند اما مسئوالن كنوني رژيم امريكا به گونه اي 
وقيح و بي شرم و بي ادب با دنيا حرف مي زنند كه انگار 
حيا را كامالً از آنها گرفته اند. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
با يادآوري دو جنايت هفته اخير سعودي ها در يمن 
يعني بمباران يك بيمارستان و حمله به يك ماشين 
حامل كودكان يمني و قتل عام دهها كودك بي گناه 
و بي پناه افزودند: وجدان جهان در مقابل اين جنايات 
تكان خورد و دولت ها نيز ولو به صورت تعارف آميز 
اظهار تأسفي كردند اما امريكايي ها به جاي محكوم 
كردن اين فجايع، بي شرمانه از روابط راهبردي خود 
با سعودي ها حرف زدند و اين سؤال را پيش آوردند 
كه آيا مسئوالن امريكايي واقعاً انسانند؟ ايشان جدا 
كردن حدود ۲ هزار كودك از مادرانشان و زنداني 
كردن آنها در قفس را به بهانه مهاجر بودن اين افراد، 
جنايت بي سابقه ديگري خواندند و افزودند: نكته 
تأمل برانگيز اين اس��ت كه امريكايي ها بدون هيچ 
خجالت و ش��رمي اين اقدامات را در جلوي چشم 

جهانيان انجام مي دهند. 
    امریكایی ه�ا این ق�در مي فهمند، نتيجه 

تعرض به ایران را درك كنند
رهبر انقالب با اشاره به حرف هاي بی ادبانه مقامات 
رژيم امريكا درباره تحريم، جنگ و مذاكره گفتند: 
تأكيد مي كنيم جنگ نخواهد شد و مذاكره نخواهيم 
كرد. حضرت آيت اهلل خامن��ه اي افزودند: البته آنها 
مسئله جنگ را صريحاً مطرح نمي كنند اما درصددند 
با اشاره و كنايه، »شبح جنگ« را ايجاد و بزرگ كنند 
تا ملت ايران و يا ترسوها را بترسانند. ايشان در همين 
زمينه تأكيد كردند: جنگي رخ نخواهد داد چرا كه ما 
مثل گذشته هيچ وقت شروع كننده جنگ نخواهيم 
بود و امريكايي ها هم حمله را آغاز نمي كنند چون 
مي دانند كه صددرصد به ضررشان تمام خواهد شد 
زيرا جمهوري اسالمي و ملت ايران ثابت كرده اند به هر 
متعرضی، ضربه بزرگ تري وارد خواهد كرد. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي با اش��اره به ناكامي مفتضحانه و 
حقارت آميز امريكايي ها در حمله س��ال ۱۳۵۹ به 
صحراي طبس افزودند: آنها ممكن اس��ت خيلي 
چيزها را نفهمند اما احتماالً اين قدر مي فهمند كه 

نتيجه تعرض به ايران را تصور و درك كنند. 
    استدالل هاي مذاكره نكردن با امریكا

رهبر انقالب د��ر ادامه تبيين طرح ه��ای امريكا 
براي مقابله ب��ا جمهوري اس��المي و ملت ايران، 
به بحث پيش��نهاد مذاكره پرداختند و افزودند: 
آنها البته در اين موضوع براس��اس ي��ك بازي و 
روش پيش پ��ا افتاده و بي ارزش سياس��ي عمل 
مي كنند؛ يك نف��ر مي گويد بدون پيش ش��رط، 
نفر ديگر پيش شرط مي گذارد. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي گفتند: بر خالف تصور عده اي در داخل، 
درخواس��ت امريكايي ه��ا براي مذاك��ره مسئله 
جديدي نيست و در 40 سال اخير بارها تكرار اما 
با پاسخ منفي ايران مواجه شده است. حتي ريگان 
رئيس جمهور وقت امريكا ك��ه نسبت به فعلي ها 
مقتدرتر بود، در قضي��ه معروف به مك فارلين، او 
را مخفيانه براي مذاكره به تهران فرستاد كه بعد 

از ۲4 ساعت بدون نتيجه بازگشت. رهبر انقالب 
در تبيين استدالل های ايران براي مذاكره نكردن 
با امريكايي ه��ا گفتند: آنها ب��راي مذاكره فرمول 
خاصي دارند ك��ه بايد آن را درك كرد و س��پس 
به اين س��ؤال پاس��خ داد كه آيا هيچ آدم عاقلي 
با اين فرم��ول مذاكره مي كند؟ ايش��ان حقيقت 
مذاكره را در عرف سياسي »دادوستد« خواندند 
و خاطرنش��ان كردند: امريكايي ها در هر مذاكره 
به پشتوانه قدرت سياسي، تبليغاتي و مالي خود 
تالش مي كنند هرگونه مقاومت در مقابل تحقق 

اهدافشان را ناكام بگذارند. 
    امریكایی ها در مذاك�ره نقد مي گيرند و 

وعده نسيه مي دهند
حضرت آيت اهلل خامنه اي در ترسيم فرمول مذاكره 
به سبك امريكايي ها افزودند: آنها اوالً اهداف اصلي 
را كاماًل مش��خص مي كنند البته همه اين اهداف 
را اعالم نمي كنند اما در ط��ول مذاكرات با دبه و 
چانه زنی، همه اهد��اف را پيگيري مي كنند. نكته 
دوم اينكه امريكايي ها از اين اهداف اصلي يك قدم 
عقب نمي نشينند. ايش��ان افزودند: امريكايي ها 
در مذاكرات، با الفاظ ظاهراً اطمينان بخش فقط 
وعده مي دهن��د اما از طرف مقاب��ل امتيازات نقد 

مي خواهند و وعده نمي پذيرند. 
رهبر انقالب خاطرنشان كردند: اين واقعيت را ما 
در برجام تجربه كردي��م؛ همچنان كه در مذاكره 
با كره ش��مالي هم امريكايي ها همين روش را در 
پيش گرفته اند. ايشان خاطرنشان كردند: هر جاي 
مذاكره اگر طرف مقابل از دادن امتياز نقد امتناع 
كن��د، امريكايي ها آن چنان هياه��وي تبليغاتي و 
رسانه اي در جهان راه مي اندازند كه معموالً طرف 
مقابل كم مي آورد و دچار انفعال مي شود. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي در تشريح آخرين نكته از فرمول 
مذاكره امريكايي ها افزودند: آنها پس از مذاكرات 
نيز به راحتي زير وعده ها مي زنن��د و به آنها عمل 
نمي كنند. رهبر انقالب پ��س از بيان اين واقعيات 
يك سؤال اساسي مطرح كردند: به كدام دليل بايد 
با رژيم زورگوي متقلبي كه اينگونه مذاكره مي كند، 
پش��ت ميز گفت وگ��و نش��ست؟حضرت آيت اهلل 
خامنه اي برج��ام را نمونه واض��ح نتيجه مذاكره با 
امريكا برش��مردند كه البته برخ��ي خطوط قرمز 
تعيين شده در آن رعايت نشد. ايشان خاطرنشان 
كردند: با توجه به فرمول امريكايي ها در مذاكره، هر 
دولتي در جهان با آنها مذاكره كند، دچار مشكل 
مي شود مگر جهت گيری هايش با واشنگتن يكي 
باشد كه البته دولت فعلي امريكا حتي به اروپايي ها 

هم زور مي گويد. 
    مذاك�ره با امریكا در ح�ال حاضر ممنوع 

است
رهبر انقالب د��ر نوعي جمع بند��ي از اين بخش 
از سخنانش��ان، افزودند: ما فقط وقتي مي توانيم 

وارد بازي خطرن��اك مذاكره با امريكا ش��ويم كه 
از لحاظ اقتصادي و سياس��ي و فرهنگي به اقتدار 
مورد نظرمان برسيم و فشارها و هوچي گري هاي 
او نتواند در ما تأثير بگذارد اما در حال حاضر مذاكره 
قطعاً به ضرر ما تمام مي شود و ممنوع است. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي خاطرنش��ان كردند: امام راحل 
عظيم الشأن هم مذاكره با امريكا را تا وقتي اين رژيم 
آدم نش��ود ممنوع كرده بود ما هم بر همين نكته 
تأكيد مي كنيم. ايشان افزودند: حتي اگر به فرض 
محال قرار بود با امريكايي ها مذاكره اي كنيم قطعاً با 

دولت فعلي هرگز مذاكره نمي كرديم. 
    مذاكره با امریكا، سپردن ابزار براي اعمال 

دشمني بيشتر است
حضرت آيت اهلل خامن��ه اي با بي��ان نكته اي مهم 
خطاب به همه سياستمداران، ديپلمات ها، جوانان 
پرانگيزه، دانشجويان رشته هاي سياسي و فعاالن 
عرصه سياس��ت يادآوري كردند: مذاكره با رژيم 
زورگو و پرتوقع امريكا وسيله اي براي رفع يا كاهش 
دش��مني آنها نيست، بلكه دادن ابزاري به امريكا 
است كه با آن مي تواند بيشتر و بهتر اعمال دشمني 
كند و اهداف خود را پي بگيرد. رهبر انقالب تمركز 
شيطان بزرگ بر جنگ اقتصادي را ناشي از نااميدي 
از جنگ نظامي، سياس��ي و امنيتي و حتي جنگ 
فرهنگي خواندند و افزودن��د: رويش هاي جوان و 
پربركت انقالب و ش��كست حوادث و آشوب های 
امنيتي سياسي سال ۸۸، نشان دهنده شكست و 

يأس دشمن در اين عرصه هاست. 
    امریكا در جنگ اقتصادي نيز شكس�ت 

خواهد خورد
حضرت آيت اهلل خامنه اي تأكي��د كردند: البته به 
توفيق الهي و هوشياري مسئوالن و مردم، امريكا در 
جنگ اقتصادي نيز شكست خواهد خورد. ايشان 
با اشاره به ترفند و فريب دشمنان در حرف زدن با 
مردم ايران گفتند: يك عقب مانده ذهني به ملت 
ايران مي گويد دولت شما پول شما را در سوريه خرج 
مي كند در حالي كه رئيس او اذعان كرده كه امريكا 
7 تريليون دالر در منطقه خرج كرده است اما هيچ 
چيزي عايدشان نشده است. رهبر انقالب افزودند: 
ما به دو كشور دوست يعني سوريه و عراق در مقابل 
تهديدات امريكا و سعودي ها كمك كرده ايم كه اين 
كمك ها نوعي مبادله بين دولت های دوست است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي ايجاد ترديد در افكار عمومي 
نسبت به مواضع نظام را از اهداف مشخص دشمنان 
ملت ايران برشمردند و افزودند: آنها مي خواهند با 
جنگ اقتصادي نارضايتي ايجاد كنند تا شايد اين 
نارضايتي به اغتشاش و ناامني تبديل شود. ايشان 
با بيان اخبار و اطالعاتي از پش��ت صحنه اقدامات 
امريكايي ها، صهيونيست ها و سعودي ها افزودند: 
آنها براي ايجاد ناامني در دي ماه گذشته، چند سال 
فعاليت كرده بودند اما ملت با هوشياري تحسين 
برانگيز، به ميدان آمد و زمينه سازي هاي چند ساله 
آنها را به باد داد. رهبر انقالب افزودند: دشمنان سپس 
به سال ۹7 دل بستند و برخي مقامات امريكا گفتند 
ش��ش ماه ديگر خبرهايي از ايران خواهيد شنيد، 
منظور آنها همين حوادث مرداد ب��ود كه با وجود 
هزينه هاي فراوان مالي و سياسي دشمنان اينگونه 
محد��ود از آب درآمد. حضرت آي��ت اهلل خامنه اي 
تأكيد كردند: مردم با هوش و با بصيرت هستند، البته 
مشكالت معيشتي و اقتصادي اوقات خيلي از آنها 
را تلخ كرده اما اين ملت زير بار خواسته های سياي 

امريكا و فالن رژيم روسياه نمي رود. 
    درخواست بركناري دولت، بازي در زمين 

دشمن است
رهبر انقالب تأكيد كردند: دشمن همان گونه كه 
تاكنون ضعي��ف و ناتوان و ش��كست خورده بوده 
است در آينده نيز ناكام خواهد ماند به شرط اينكه 
همه بيدار باش��يم و با پرهيز از نااميدي به وظايف 
خود عمل كنيم. ايش��ان افزودند: برخي به اس��م 
اينكه طرفدار ضعفا هستي��م و مي خواهيم اوضاع 
را درست كنيم، خودشان ملتفت نيستند اما عماًل 
در چارچوب نقشه دش��من حرف مي زنند و اقدام 
مي كنند. حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: آنها كه 
مي گويند دولت بايد بركنار شود در نقشه دشمن 
نقش آفرين هستند. دولت بايد س��ركار بماند و با 
قدرت، وظايف خود را در حل مشكالت انجام دهد. 
رهبر انقالب همچنين به حقوق و تكاليف دولت و 
مجلس اشاره كردند و افزودند: هر دو قوه بايد ضمن 
برخورداري از حقوق خود، كرامت طرف مقابل را 
حفظ كنند و سه قوه با هم افزايی مشكالت را از پيش 
ملت بردارند. ايشان در پايان سخنانشان با اشاره به 
سخنان امام خميني درباره دست قدرت خدا بر سر 
ملت ايران و نظام اسالمي افزودند: ما هم اين دست 
قدرتمند خدا را احس��اس مي كنيم، قدرتي كه در 

ايمان ملت متجلي است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در ابتداي سخنانشان با 
اشاره به فرارس��يدن ماه ذی الحجه ماه دعا و توسل 
و تضرع به درگاه الهي، خاصيت ايمان و اتكا به خدا 
را ايج��اد اميد، اعتماد به نفس و ش��كست ناپذيري 
دانستند و خاطرنشان كردند: ملت ايران با برخورداري 
از اين ايمان، 40 سال است كه در مقابل قدرت های 
متكبر دنيا با قدرت تمام ايستاده است و بايد روز به 

روز بر اين توانايي افزوده شود. 

 پاسخ رئيس قوه قضائيه به برخي خبرسازی ها 
ماهيت رسيدگي به جرایم و مجازات ها 

تغييري نکرده است
رئي�س ق�وه قضائي�ه ب�ا قدردان�ي از مقام معظ�م رهب�ري بابت 
موافقت با پيشنهاد راجع به تسریع در رس�يدگي به پرونده های 
اخاللگ�ران در نظام اقتص�ادي، تأكيد ك�رد: بر این اس�اس صرفًا 
برخي تشریفات در روند رس�يدگي ها حذف شده و هيچ تغييري 
در ماهيت رس�يدگي به جرایم و مجازات ها ایجاد نش�ده اس�ت. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيت اهلل آملي الريجاني 
در جلسه مسئوالن عالي قضايي خاطرنشان كرد: از رهبر معظم انقالب 
كه به استجازه ما در اين زمينه پاسخ مثبت دادند تشكر مي كنيم. بي 
ترديد فلسفه و روح حاكم بر اين استجازه و پيشنهادها، حذف برخي 
تشريفات رسيدگي بوده و به هيچ وجه در ماهيت جرايم و مجازات ها 
تأثيري ندارد. رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه براي اتقان در رسيدگي ها 
پيشنهاد كرديم كه سه قاضي با حداقل ۲0 سال سابقه كار قضايي به 
اين پرونده ها رس��يدگي كنند، اين موضوع را پاسخي به دغدغه مقام 
معظم رهبري و مردم در زمينه اتقان رسيدگي ها و عادالنه بودن آنها 
برش��مرد و تصريح كرد: تأكيد ما بر اين اس��ت كه اين قضات از ميان 
قضات شريفي انتخاب شوند كه رويه و سوابق آراي آنها حاكي از اتقان 
در رسيدگی هاست و بر اين اس��اس نگراني اي از جهت دقت و صحت 

رسيدگي ها نخواهيم داشت. 
آيت اهلل آملي الريجاني با بيان اينكه در كنار دقت و صحت، بحث سرعت 
در رس��يدگي برايمان اهميت دارد، به برخي مطالب منتشر شده در 
رسانه هاي بيگانه مبني بر اينكه پيشنهادهاي مذكور در جهت تسهيل 
مجازات اعدام بوده است اشاره كرد و گفت: اين ادعا دروغ محض است 
زيرا اساساً رسيدگی های مربوط به جرايم مستوجب اعدام، دو مرحله اي 
اس��ت و ما در خصوص اين جرايم هيچ مرحله اي را حذف نكرده ايم. 
رئيس قوه قضائيه با اش��اره به زمان تشكيل ش��عب ويژه رسيدگي به 
پرونده های اخاللگران در نظام اقتصادي نيز اظهار كرد: از لحظه موافقت 
مقام معظم رهبري با استجازه مذكور، دادگاه ها با تعيين قضات خبره و 
واجد شرايط آماده رسيدگي شده اند كه ان شاء اهلل در اسرع وقت كار خود 
را آغاز خواهند كرد و بر اين اساس با همه كساني كه با اخالل در نظام 
اقتصادي به اعتبار كشور و اعتماد مردم لطمه زده اند و با سوء استفاده 
از فضاي ملته��ب اقتصادي، آن هم در زماني ك��ه مردم نياز به كمك 
دارند اقدام به احتكار و ساير فعاليت هاي مجرمانه كرده اند، با سرعت و 
قاطعيت برخورد خواهد شد و ان شاء اهلل رسيدگي ها نيز به اطالع عموم 

مردم شريف خواهد رسيد. 
   سعودي ها روي سفاكان تاریخ را سفيد كرده اند

آيت اهلل آمل��ي الريجاني در بخش ديگري از س��خنان خود با محكوم 
كردن جنايات اخير آل س��عود در يمن به ويژه حمله به اتوبوس حامل 
كودكان، اين جنايات را هولناك توصيف كرد و با بيان اينكه سعودي ها 
روي سفاكان تاريخ را سفيد كرده اند، گفت: عربستان چند سال است 
كه مردم يمن را به دليل آنكه در پي استقالل خود هستند به شديدترين 
وجه مورد عقوبت قرار مي دهد. انسان متأسف مي شود كه چرا يك كشور 
مدعي اسالميت اين ميزان دچار سقوط و انحطاط شده كه به كودكان 
بي پناه نيز رحم نمي كند. البته وضعيت كشورهاي سلطه به ويژه امريكا 
كه از س��عودي ها حمايت مي كنند بسيار تأسفبارتر است. چگونه بشر 
قرن ۲۱ با آن ادعاهاي حقوق بشري به جايي مي رسد كه از يك حكومت 

كودك كش حمايت مي كند؟
رئيس قوه قضائيه با انتقاد از مراجع بين المللی به ويژه سازمان ملل متحد 
كه در برابر اين جنايات سكوت كرده يا نهايتاً به يك ابراز نگراني ساده 
بسنده مي كنند، تصريح كرد: در مورد جمهوري اس��المي هر ادعايي، 
بهانه براي فشار بوده است چنانكه درتحريم هاي متوالي اين امر مشاهده 
مي شود اما چون سعودی ها دست نش��انده خود امريكا هستند نه تنها 
هيچ برخوردي با آنها نمي ش��ود بلكه مورد حمايت نيز قرار مي گيرند. 
اين خروجي و محصول دنياي پرطمطراق غرب است كه ادعاي آزادي، 
دموكراسي، انسان دوستي و حقوق بشر آنها گوش فلك را كر كرده است. 
همه اين موارد نشان مي دهد كه اين ادعاها صرفاً لقلقه زبان آنهاست و 

در عالم واقع اتفاقات ديگري در جريان است. 
   كمک به نااميد سازي مردم، خيانت است

آيت اهلل آملي الريجاني در ادامه با اش��اره به وضعيت كش��ور از لحاظ 
اقتصادي و معيشتي و چشم طمع دشمن به كشورمان، تصريح كرد: 
دشمن وارد جنگ اقتصادي تمام عيار شده و عالوه بر آن تمام امكانات 
و ابزار خود را براي يك جنگ رواني فوق العاده سنگين عليه مردم ايران 
به ميدان آورده است. امريكايي ها و اذناب آنها نه تنها جنگ اقتصادي را 
به راه انداخته اند بلكه تالش دارند با نااميدسازي و بي اعتنا كردن مردم 
نسبت به آينده، التهاب و آشوب ايجاد كنند. رئيس قوه قضائيه با ابراز 
تأسف از همراهي خواسته يا ناخواسته برخي افراد در داخل كشور با اين 
پروژه دشمن، تأكيد كرد:  هر كس كه آگاهانه موجب تضعيف روحيه 
مردم و شكستن اعتماد آنها و التهاب در كشور شود و به اين ترتيب به 
پيشبرد پروژه دشمن در زمينه نااميدسازي مردم كمك كند، مرتكب 

خيانت شده است. 
رئيس قوه قضائي��ه با تأكيد بر اينكه مردم اج��ازه نخواهند داد خواب 
آشفته دشمن تعبير شود، به مقاومت 40 ساله ملت ايران در برابر دشمن 
غدار اشاره كرد و افزود: بصيرت و مقاومت مردم نافي اين نيست كه افراد 
به ويژه مسئوالن با فهم صحيح، س��خن متقن بر زبان بياورند. اعتماد 
مردم بايد جلب ش��ود. چه دليلي دارد كه با بيان هر سخن بيهوده اي 
روحيه مردم را تضعيف كنيم؟ البته دستگاه قضايي فعاًل به اين قبيل 
موارد ورود نمي كند اما اگر به نقطه اي برسيم كه ببينيم برخي اظهارات 
بالوجه موجب تشويش اذهان و افكار عمومي مي شود و آب به آسياب 

دشمن مي ريزد قطعاً ورود مي كنيم. 
رئيس قوه قضائيه در عين حال خاطر نشان كرد: انسجام و مقاومت مردم 
نبايد موجب شود كه مسئوالن وظيفه خود را فراموش كنند بلكه همه 
بايد به فكر حل مشكالت باشيم. نبايد همه مسائل را نيز بر عهده دشمن 
بدانيم بلكه بايد با تدبير خود در جهت رفع مشكالت مردم گام برداريم و 

در كنار آن از به زبان آوردن سخنان تنش زا نيز خودداري كنيم. 

با هدف تنظيم و بازگرداندن آرامش به بازار 
صورت گرفت

شبکه عظيم بسيج آماده همکاري
 با قوه قضائيه در مبارزه با فساد

سازمان بس�يج مس�تضعفين طي بيانيه اي آمادگي خود را جهت 
كمک ب�ه تنظيم و بازگردان�دن آرامش ب�ه بازار با به�ره گيري از 
شبكه عظيم نيروهاي متعهد و كارآمد بس�يجي اعالم مي نماید. 
به گ��زارش خبرگزاري بسيج، س��ازمان بسيج ط��ي بيانيه اي خطاب 
به قوه قضائيه اعالم كرد كه اين س��ازمان در جهت خدمت رساني به 
مردم به منظور تسريع در رس��يدگي به پرونده ه��ای قاچاق، اختفاي 
كاال، مبارزه با گران فروشی و همچنين مقابله با اخاللگران و مفسدان 
اقتصادي، آماده است. در اين بيانيه آمده است: نظام مقدس جمهوري 
اسالمي ايران بر پايه ارزش هاي اسالمي و انقالبي شكل گرفته و هدف 
خويش را رسيدن به جامعه مبتني بر عدالت و برابري قرار داده است 
و مسلماً مبارزه با مفاس��د يكي از اركان چنين جامعه اي است. مدتي 
است كه جنگ تركيبي دشمنان به منظور ناكارآمد جلوه دادن نظام از 
طريق نا اميد ساختن مردم و دعوت به اعتراضات صنفي و قشري آغاز 
شده است. دست ضد انقالب و نقش دشمنان نظام مقدس جمهوري 
اسالمي در اين تحركات كاماًل نمايان است، هرچند كه سوء مديريت و 
بي تعهدي بعضي از افراد به اين اوضاع دامن زده است، نقش ممتاز و بي 
بديل دستگاه قضا كه نقطه اميدي براي همگان است، قطعاً بدخواهان 
نظام و مفسدان اقتصادي را مأي��وس خواهد نمود. بسيج مستضعفين 
كه همواره رسالت خود را پاسداري از ارزش هاي نظام و انقالب مي داند، 
آمادگي دارد تا با بهره گيري از شبكه عظيم نيروهاي متعهد و كارآمد 
بسيجي در جهت كمك به تنظيم بازار و بازگرداندن آرامش در كنار و 
در خدمت دستگاه معزز قضايي اقدام انقالبي نمايد. در راستاي برخورد 
عاجل با گران فروشی، احتكار و قاچاق كاال و ارز، اقشار مختلف بسيج 
نسبت به نا امن كردن فضا براي مفسد��ان اقتصادي و رانت خواران و 
شناسايي متخلفين اعالم آمادگي مي نمايند. سازمان بسيج در پايان 
اين بيانيه ابراز اميدواري كرده است با اقدامات عملي و همكاري دولت 
با ساير نهادهاي نظارتي و ظرفيت هاي مناسب قوه قضائيه فضاي جدي 
و همه جانبه اي عليه مفسدان اقتصادي شكل گيرد و دست ناپاك آنان 

قطع و به سزاي اعمال خود برسند. 

جنگ�ي رخ نخواهد داد چ�را كه ما 
مثل گذشته هيچ وقت شروع كننده 
جنگ نخواهيم ب�ود و امریكایي ها 
هم حمل�ه را آغ�از نمي كنند چون 
مي دانند كه صددرصد به ضررشان 
تم�ام خواهد ش�د زی�را جمهوري 
اسالمي و ملت ایران ثابت كرده اند 
به هر متعرضی، ضرب�ه بزرگ تري 
وارد خواهد كرد.   آنها ممكن است 
خيلي چيزها را نفهمند اما احتماالً 
این قدر مي فهمند كه نتيجه تعرض 
ب�ه ای�ران را تص�ور و درك كنن�د 

 وزارت اطالعات ۲ باند کالن مواد مخدر را
 در هرمزگان و سيستان و بلوچستان   متالشی کرد

 ط�ی اقدام�ات اطالعات�ی و عمليات�ی س�ربازان گمن�ام ام�ام 
زمان)ع�ج(، دو بان�د قاچ�اق م�واد مخ�در در اس�تان های 
هرمزگان و سيس�تان و بلوچس�تان شناس�ایی و متالش�ی شد .

 به گزارش   فارس،  با اقدامات اطالعاتی و عملياتی سربازان گمنام امام 
زمان)عج( در اداره كل اطالعات هرمزگان و با هماهنگی مقام قضايی، 
يك محموله كالن مواد مخدر كه به طرز ماهرانه ای در كانتينر حاوی 
۲4 تن برنج جاسازی شده بود و به وس��يله يك دستگاه كاميون تريلر 
به مقصد استان های مركزی كش��ور حمل می شد، شناسايی و ۱660 

كيلوگرم ترياك كشف و ضبط شد و قاچاقچيان دستگير شدند.
 همچنين با اقدامات اطالعاتی ديگری از سوی س��ربازان گمنام امام 
زمان)عج( در اداره كل اطالعات س��يستان و بلوچستان در درگيری 
مسلحانه كه بيش از دو ساعت به طول انجاميد،   يك باند سازمان يافته 
مسلح قاچاق مواد مخدر متالشی و ۲۲00 كيلو گرم ترياك، يك قبضه 
تيربار، يك قبضه كالشينكف به همراه مهمات كشف و توقيف شد و در 
اين درگيری يكی از قاچاقچيان مسلح  به هالكت رسيد و ساير عناصر 

دستگير شدند.

سخنان مهم رهبر انقالب د رباره مشكالت ارزي، مذاكره با امریكا و مبارزه با مفسدان

توزیع اخير سکه و ارز  نمي گویيم خيانت 
 اما خطاي بزرگي بود 


