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آزادسازی خرمشهر و رویای صدام
و ترامپ و پمپئو
«وجودپنجایرانکوچک،ازوجودیکایرانواحدبهترخواهدبود...
ما از شورش ملت های ایران پشتیبانی و همه ســعی خود را متوجه تجزیه
ایرانخواهیمکرد».
اینبخشیازسخنانطارقعزیزمعاوننخستوزیرصدامدرآغازهشتمین
ماهتجاوزارتشبعثعراقبهکشورمانبود.
صــدام در روزهــای ابتدایی جنــگ در مصاحبه با الشــرق االوســط مورخ
 23( 1359.7.1سپتامبر)1980یعنیتنهایکروزپسازآغازحملهبه
کشورمانگفت«:نیرویهواییپیروزما،پایگاههایگروهمجوسرابمباران
وخساراتسنگینیبهآنهاواردکرد».
طه یاســین رمضان معاون رئیس شــورای فرماندهی عراق پس از سقوط
خرمشهر چنین گفت« :عربستان (خوزســتان) آزاد شده اســت» .االنوار
1359.8.18
مطبوعاتعراقزمانصدامنوشتند«:محمره(خرمشهر)سرزمیناجدادی
است و نیروهای مسلح عراق آن شــهر را برای ابد بازپس گرفتند» .الشرق
االوسط1359.8.5
و صدام پس از اشغال پاره تن ایران خرمشهر عزیز چنین گفت« :نیروهای
مسلح ما هم اکنون محمره (خرمشهر) ،مروارید شــط العرب را به تصرف
درآوردند،شهریکهامروزلباسعزاراازتنرهاولباسعربییعنیپیروزی
برتنکرد».اینهاازجملهاسنادکامالروشنوغیرقابلانکاریاستکهبه
خوبی نشــان می دهد صدامیان البته با چراغ سبز حامیان غربی ،شرقی
و عربی خود بــرای تحقق کدامین اهــداف و تعبیر چــه رویاهایی حمله به
کشــورمان را در  31شــهریور  1359یعنی حدود  19ماه پس از پیروزی
انقالباسالمیودرآنشرایطبسیارخاصوحساسوشکنندهسیاسی،
نظامیواقتصادیآغازکردندکهاشغالخرمشهروبرنامهبرایجداکردن
خوزستانازدامانماممیهن،مقدمهایالبتهبسیارمهمواستراتژیکبرای
تحققبقیهخوابهاورویاهایشانبود.
به همین دلیل است که سوم خرداد یعنی سالروز بازپس گیری خرمشهر
از ارتش بعث عراق برای ایرانیان تنها یک روز بزرگ و یک مناسبت دوست
داشتنی و افتخارانگیز نیســت .چرا که اوال با اوضاع و شرایط نامناسب آن
زمان کشور و امکانات و تجهیزات اندک در مقابل عراق که با بهره گیری از
 12لشکر مرکب از پنج لشکر پیاده ،پنج لشکر زرهی و دو لشکر مکانیزه و
همچنین 15تیپمستقلبهاضافهتیپ 10گاردجمهوریونیزنیروهای
گارد مرزی ( 20تیپ مرزی و برخورداری از تجهیزات فراوان و پیشرفته از
جمله 366فروندهواپیمایجنگیپیشرفته 400،فروندبالگرد5400،
دستگاهتانکونفربرو...حملهایگسترده،برقآسا،سنگینوهمهجانبه
علیهکشورمانانجامدادوتوانستبهرغمدالورمردیهاوجانفداییهای
جهانآراها،مقاومت 40روزه«دالورستان»ایرانرابشکندوخرمشهرعزیز
را به اشــغال درآورد و یک دنیا نیرو و اســتحکامات و تجهیزات در این شهر
مستقرکند.درچنینشرایطیحتیخبرهترینوخوشبینتریننیروهای
نظامی،احتمالبازپسگیریوآزادسازیخرمشهرراباامکاناتوتجهیزات
موجودآنروزونوعآرایشنظامیوتسلطارتشعراقبرمنطقهبسیاربسیار
بعیدمیدانستند.
تجلینصرتالهی
اما مجموعه عملیاتی که به عملیات بیت المقدس و ســرانجام آزادسازی
خرمشهر در ســوم خرداد ســال 61منتهی شد ،نشــان داد وقتی ملتی با
ایمان و توکل به خداوند و با نیت نصرت دین و کتاب خدا مردانه و مومنانه
برایحفظناموسوارزشهایانسانیواخالقیوحفاظتازکیانوعزت
وشرفواستقاللوطنخودپابهرکابعرصهجهادودفاعشوند،براساس
وعدهتخلفناپذیرالهی،پیروزمیدانخواهندبودوآزادسازیخرمشهرعزیز
ازچنگالمتجاوزانمستظهربهکمکهایبیدریغغربوشرقوبسیاری
ازاعرابمنطقهوبرخوردارازآنهمهامکاناتوتجهیزاتنظامیپیشرفته،
نمونه و نماد آشکار «امداد و نصرت الهی» بود که در عصر حاضر تجلی پیدا
کردوچهباورمندانهومومنانهودلنشینگفتآنپیراهلحقوحقیقتکه
«خرمشهرراخداآزادکرد».
ثانیاودیگراینکهآنفتحبزرگوبازپسگیریوبهدامانمیهنبازگرداندن
خرمشهر،فقطپسگرفتنیکشهرویکمنطقهنبودبلکهبازپسگیریو
احیایعزت،شرفواستقاللهمهایرانوایرانیانبودکاریکهغیورمردان
وگردانگرداینکهنمرزوبومدرقامترزمندگاناسالمدرلباسارتشی
و بسیجی و سپاهی و عشایر و  ...با پیشانی بندهای افتخار یاا ...و یا محمد
ویاعلیویازهراویاحسینو...انجامدادند و جانهایپاکیکهدراین راه
هدیه جانان کردند تنها آزادســازی خرمشهر به عنوان یک شهر نبود بلکه
احیایعظمتایمانوشرفایرانوایرانیونشاندنتاجیپرتاللوبرتارک
تاریخ پرفراز و نشیب و پر افتخار ایران عزیز بود .ایرانی که حمالت اسکندر
مقدونیوچنگیزوتیمورودیگرتاتارانومغوالنو...تاراجروسوانگلیس
و حمله عثمانی و کودتای آمریکایی انگلیسی 28مرداد و حمله آمریکا به
طبس و  ...و جدا شدن بخش های عظیمی از پیکره اش را در برخی جنگ
هایگذشتهوعهدنامههایننگین«گلستان»و«ترکمانچای»درعهدقجر
ناالیقوحتیواگذاریوازدستدادنبحرینرادردورهپهلویدومبهتلخی
تمامدرحافظهخوددارد.
ایرانیمجوسنبودهونیست
ثالثا و دیگر این که آن فتح بزرگ و خدایی و بازپس گیری خرمشهر به اراده
و مشــیت الهی و به دســت توانمند ســربازان قرآن و وطن و آن رزمندگان
جان فدای ناموس و شرف کیان میهن به صدام و همه حامیانش و تمامی
همفکران و هم مســلکان و هم «رویاهای» او نشــان داد که ای بزرگ دروغ
گویــان و تهمت زننــدگان عالــم ،ایرانی ،مجوس نیســت بلکه همه شــما
همفکران دیروز و امروز صدام مانند بن سلمان ســعودی و سران وهابیت
تکفیریوداعشخونریزوترامپصهیونیست!وغاصبانفلسطینوتمامی
منکران حق و حقیقت مجوس و بت پرســت و بنده و برده غیر خدا هستید
نه ایرانیان پاک نهاد که حتی قبل از قبول آگاهانه شریعت ناب محمدی و
تشرفبهوالیتعلوی،موحدویکتاپرستبودهاندحتیقبلازدورهباشکوه
فرمانرواییکورشکبیربراینسرزمین.
ای صدامیان آن فتح بزرگ به دست غیورمردان ایران زمین ،نشان داد که
خرمشــهر عزیز آن روز که خونین اش کردید و «محمــره اش» خواندید و با
چکمه های کثیف تان اشــغالش کردید لباس عزا به تن کرد و آن روز که به
دامنمامعزیزشایرانعزیزترازجانبازگرداندهشد،لباسشادیوشورو
عزتوشرفدوبارهبرتنکردواینگواهتاریخیبهلطفالهیبرتارکتاریخ
ایرانومنطقهبلکهجهانمیدرخشدوهمچنانخواهددرخشید.رابعااین
که،آنفتحوبازپسگیریوآنامدادولطفآشکارالهیدیگرباراثباتکرد
بهبرکتخونشهیدانراهاستقاللوعزتوشرفدینومیهننهخرمشهر
هیچگاهمحمرهبودهوخواهدشدونهخوزستانعزیزایرانعربستانبوده
و خواهد شــد و نه به کوری چشــم همه بدخواهان ملت بــزرگ ایران ،این
سرزمینیالنودلیرانوجوانمردانوحماسهآفرینانوفرزنداننامآوران
نامبرداردرشاهنامهفردوسیبزرگتاخونایرانیوجوانمردیومسلمانی
وایمانمحمدیوارادتاهلبیتدررگهایشانجاریاستاجازهخدشه
دار شدن عزت و شرفشــان و جدایی حتی وجبی از خاک کشورشان را به
احدی نمی دهند .فتح و بازپس گیری خرمشهر از چنگال متجاوزان گواه
روشنیبراینواقعیتنیزهستکههمانگونهکهصدامیانآرزویمحمره
کردنخرمشهروعربستانکردنخوزستانوتقسیمایرانرابهذلتهرچه
تمامتردرآنشرایطیکهدیدیموتاریخثبتکردبهگوربردند،صهیونیست
هاوسعودیهاوترامپوپمپئونیزیابایدازاینخواببیدارشوندیاباآرزوی
«ایرانستان»کردنایرانسربهگوربگذارند.

رهبرانقالبدردیدارکارگزاراننظاممطرحکردند

تجربههایبرجام
6شرط برای اروپا

حضرتآیتا...خامنهایرهبرمعظمانقالباسالمیعصرروزگذشته
در دیدار ســران قوا و جمعی از مســئوالن و کارگزاران نظام ،با اشاره به
دشمنیمبنایی،عمیقومستمرآمریکابااصلنظامجمهوریاسالمی
و ملت ایران تأکید کردند :شکســت آمریکا در ماجــرای اخیر در صورت
ادای وظایف مســئوالن ،قطعی و بدون تردید خواهد بود.رهبر انقالب
اســامی در این دیدار در ســخنان مهمی در دو محو ِر «رفتار صحیح در
قبالآمریکا،برجامواروپا»ونیز«لوازموضرورتهایحرکتراهگشای
اقتصادی در داخل کشــور» ،چندین تجربه عبرت آموز در روابط ایران و
غربرایادآوریوتضمینهایالزماروپابرایادامهیافتنبرجامراتشریح
کردند.رهبرانقالباسالمیدرابتدایسخنانخودازماهمبارکرمضان
بهعنوانفرصتخاصبرایطراوتبخشیدنروحایمانومعنویتیادو
خاطرنشان کردند :این فرصت برای همه مردم فراهم است اما این ماه
برای نخبگان و مدیران کشور یک امتیاز مضاعف دارد تا با ارتباط بیش
ازپیشباخداوتضرعودعا،معنویتخودراجهتانجامرسالتسنگین
مسئولیت،تقویتکنند.
▪جمهوریاسالمیمقطعفعلیراباتدبیر،پشتسرخواهدگذاشت

حضرت آیت ا ...خامنه ای سپس وارد بحث اصلی خود شدند و با اشاره
به مقاطع مختلــف نظام جمهوری اســامی و آزمون هــای مهم در هر
یک از این مقاطع گفتند :جمهوری اسالمی در  40سال گذشته همه
مقاطعوحوادثگوناگونآنهاراباقدرتواستقامتوباتدبیرپشتسر
گذاشته و مقطع فعلی را نیز با قدرت و تدبیر ،پشت سر خواهد گذاشت
و مسیر پیشــرفت خود را ادامه خواهد داد.ایشــان افزودند :از ابتدای
انقالب اسالمی و در همه این مقاطع ،رژیم آمریکا دشمن اصلی ملت
ایران بوده و از همــه ابزارها و ترفندهای سیاســی ،اقتصادی امنیتی،
نظامی و تبلیغاتی نیز استفاده کرده است اما در همه موارد هم شکست
خورده است .رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تکرار تعبیر «براندازی»
در صحبتهای مقامــات آمریکا یی گفتند :این تعبیر ،جدید نیســت و
مقامات آمریکایی از ابتدای پیروزی انقالب اســامی ،آن را به کار می
بردند .حتی همان رئیــس جمهوری که می گفت به دنبــال براندازی
نیستم،بهدنبالبراندازیبودونیتواهدافاونیزمشخصشد.ایشان
باتأکیدبراینکهبراساسسنتالهی،درشکستدشمنهیچتردیدی
وجودندارد،خاطرنشانکردند:سرنوشترئیسجمهورکنونیآمریکا
بهتر از سرنوشــت اســاف خود همچون بوش و ریــگان نخواهد بود و
همانند آنها در تاریخ گم خواهد شد .رهبر انقالب اسالمی افزودند:
البته براساس سنت الهی وظایفی هم بر عهده ما ست و اگر این وظایف
را انجــام ندهیم ،نمی تــوان در خصوص رســیدن به نتایج مــورد نظر،
اطمینان داشت.
▪نمیتوانباآمریکاتعاملکردزیراپایبندبهتعداتخودنیست

حضرت آیت ا ...خامنه ای الزمه انجام وظایف و اتخاذ تصمیم صحیح در
مقطعفعلیرابهرهمندیازتجربههایگذشتهدانستندوبرهمیناساس
بهبیانششتجربهودرسمهمدرخصوصآمریکاپرداختند.ایشاندربیان
تجربهاولگفتند:مجموعهبرخوردهایآمریکاازابتدایمذاکراتهسته
ایتاکنون،اینتجربهمهمرابهدستمیدهدکهجمهوریاسالمیایران
نمیتواندباآمریکاتعاملکندزیراآمریکاپایبندبهتعهداتخودنیست.
▪دولتقبلآمریکاهمبرجامرانقضکرد

رهبر انقالب اســامی تأکید کردند :برخی نگویند که پایبند نبودن به
تعهدات ،مربوط به این رئیس جمهور و به این دولت آمریکا ســت ،خیر؛
دولت قبل هم کــه با ما مذاکره کــرد ،تقریب ًا به همیــن روش عمل کرد و
آنهانیزبرجامرانقضوایرانراتحریمکردند.ایشانبااشارهبهسخنان
دیپلماتهایکشوردربارهنقضمکررروحوجسمبرجامازجانبآمریکا
افزودند :با دولتی که معاهــدات بین المللی را به راحتــی و همانند آب
خوردن ،نقض میکند ،نمی توان تعامل کــرد .تجربه برجام ،جواب آن
کسانیاستکهبارهامیگفتندچراباآمریکا،مذاکرهوتعاملنمیکنید.
بنابراین همه بایــد از این تجربه درس بیاموزند و بداننــد که نمی توان با
چنیندولتیتعاملومذاکرهکرد.
▪موضوعاتیهمچونهستهایوموشکی،مسئلهاصلینیستند

حضرت آیت ا ...خامنه ای خاطرنشــان کردند :تجربه بدعهدی آمریکا
فقط مختص ایران نیســت بلکه آمریکا حتی با افراد تســلیم و نوکر خود
همچون محمدرضا پهلوی و حسنی مبارک نیز چنین رفتاری داشته و
دارد.ایشانآشکارشدنعمقدشمنیآمریکاباجمهوریاسالمیایران
رادومینتجربهبرشمردندوگفتند:درمذاکراتسالهایاخیروبعداز
برجام،کام ً
المشخصشدکهموضوعاتیهمچونهستهایوموشکی،
مسئلهاصلینیستندبلکهمخالفتودشمنیعمیقآمریکابااصلنظام
اســامی و ملت ایران به دلیل ســربلندی این نظام در منطقه حساس و
توسعه روحیه مقاومت و مخالفت بی مالحظه با ظلم های آمریکا و بلند
کردنپرچماسالماستوآنهامیخواهندنظاماسالمیراازمؤلفههای
قدرتواقتدارخودتهیکنند.
▪انعطافآمریکاراگستاخترمیکند

ایشان به یک تجربه دیگر اشــاره کردند و گفتند :هرگونه انعطاف در
مقابل آمریکا ،به دلیل مصلحت سنجی های موسمی نه تنها دشمنی
او را کمتــر نخواهد کرد بلکه این دشــمن را گســتاخ تــر خواهد کرد.
رهبر انقالب اســامی بــه انعطاف های دولــت ایــران در زمان بوش
دوم اشــاره و خاطرنشــان کردنــد :در آن زمان بــه رغم ایــن انعطاف
ها ،بوش ،جمهوری اسالمی ایران را محور شــرارت نامید.ایشان به
تحریم های دولت آمریکا بعد از برجام نیز اشاره کردند و افزودند :در
مقابل بسیاری از این تحریم ها اعتراض شد اما هیچ اقدام قوی انجام
نگرفت و نتیجه این شد که رئیس جمهور آمریکا  ،گستاخ تر و وقیحانه
تر سخن می گوید.
▪رئیس جمهور پیشین ما که طرفدار نرمش با غرب بود ،به دادگاه
آلمان احضار شد

ایشانباتأکیدبراینکهراهجلوگیریازدشمنیآمریکا،انعطافوکوتاه
آمدننیست،گفتند:اینموضوعفقطمختصآمریکاییهانیست،همه
غربیها عمدت ًا همینگونه هســتند و ما فراموش نمیکنیم دوره ای را
که رئیس جمهور ما طرفدار نرمش با غرب بود اما همین رئیس جمهور
براساسموضوعاتیبیاساس،ازطرفآلمانبهدادگاهاحضارشد.
▪تجربهسالهای 83و 84درمهرومومتأسیساتهستهای

رهبرانقالباسالمیدرتبیینچهارمینتجربهتأکیدکردند:ایستادگی
در مقابل غربی ها ،امکان بسیار زیاد عقب نشاندن آنها را به وجود می
آورد .حضرت آیــت ا ...خامنه ای برای این تجربه به قضایای هســته ای
در سال های ۸۳و ۸۴اشاره کردند و گفتند :در آن سال ها ،برای آنکه
پرونده هسته ای ایران در آژانس عادی شود ،پذیرفته شد که تأسیسات
هسته ای تعطیل و مهر و موم شــوند اما آنها در مقابل نرمش ها و عقب
نشینیهایآنزمان،بههیئتایرانیگفتندکهبایدتمامتأسیساتهسته
ای ایران ،جمع آوری و نابود شوند.ایشــان افزودنــد :در آن زمان ،آنها
حتی اجازه راه اندازی دو یا سه سانتریفیوژ را هم نمی دادند اما از زمانی
کهدرمقابلزیادهخواهیهایآنهاایستادیمومهرومومهاراشکستیم
وجوانانمؤمنوانقالبیماغنیسازی 20درصدراانجامدادند،غربیها
بهالتماسافتادندوضمنقبولغنیسازی 3.5درصد،باادامهفعالیت
پنجتاششهزارسانتریفیوژنیزموافقتکردند.

▪منشأ به رسمیت شناختن حق غنی سازی ایران ،مذاکره نیست
بلکه پیشرفت دانشمندان جوان ما و دستیابی به غنی سازی 20
درصداست

رهبر انقالب اســامی تأکید کردند :البته منشــأ به رسمیت شناختن
حق غنی سازی ایران ،مذاکره نیست بلکه پیشرفت دانشمندان جوان
ما و دستیابی به غنی سازی 20درصد است وگرنه با مذاکره هیچ گاه
حق ما را به رسمیت نمی شناختند .حضرت آیت ا ...خامنه ای در جمع
بندیاینتجربهگفتند:بایددرمقابلزیادهخواهیطرفمقابل،حرکت
شجاعانهانجامداد.

▪بنای دعوا با اروپا را نداریم اما این 3کشور اروپایی در حساسترین
مواقع،باآمریکاهمراهیمیکنند

ایشان،پنجمینتجربهدرسآموزرا،همراهیاروپاباآمریکادرمهمترین
مواردبرشمردندوافزودند:مابنایدعوابااروپارانداریمامااینسهکشور
اروپایی نشــان داده اند که در حســاسترین مواقع ،بــا آمریکا همراهی
می کنند.رهبر انقالب اسالمی حرکت زشت وزیر امور خارجه فرانسه
در مذاکرات هســته ای و تقســیم نقش پلیس بد و پلیس خوب با آمریکا
و همچنین مانع تراشــی دولت انگلیــس در قبال حق خریــد کیک زرد
براساسبرجامرانمونههاییازهمراهیاروپاباآمریکابرشمردندوتأکید
کردند:اروپاییهاحرفهاییمیزننداماتاکنونندیدهایمکهبهمعنی
واقعیکلمهدرمقابلآمریکاایستادهباشند.
▪گرهزدنحلمسائلکشوربهخصوصمسائلاقتصادیبهخارجاز
کشور،یکخطایبزرگاست

حضرتآیتا...خامنهایدربیانششمینتجربهمهمدرقضایایبرجام
گفتند:درسالهایاخیر،ایندرسگرفتهشدکهگرهزدنحلمسائل
کشوربهخصوصمسائلاقتصادیبهبرجاموخارجازکشور،یکخطای
بزرگ است .ایشان افزودند :هنگامی که ما مسائل اقتصادی و کسب و
کاررابهبرجامگرهمیزنیم،نتیجهاینمیشودکهصاحبانکاروسرمایه
چندماهمنتظرامضاشدنیانشدنبرجاممیمانندوبعدازآنهممنتظر
اجرا شدن یا اجرا نشــدن آن هستند و سپس نیز منتظر اینکه آیا آمریکا
در برجام میماند یا نمی ماند و در نهایت دستگاه فعال اقتصادی کشور
همیشهمعطلخارجیهاست.
▪بی آبرو شدن آمریکا یا بروز اختالف ظاهری میان آمریکا و اروپا
واقعیتاستاما...

رهبرانقالباسالمیدرجمعبندیمباحثمربوطبهتجربههایبرجام
تأکیدکردند:بایددرقضایایبعدیمراقببودتااینتجربههاتکرارنشوند
و از یک ســوراخ ،دو بار گزیده نشــویم .رهبر انقالب دل خوش کردن به
مسائلی نظیر بی آبرو شدن آمریکا یا بروز اختالف ظاهری میان آمریکا
و اروپا در ماجرای اخیر را نافی استفاده از تجربیات خواندند و افزودند:
اینهاواقعیاتاستامامگرمابرایاینچیزهامذاکرهکردیمکهحاالبه
آنهادلخوشکنیم.ایشانخاطرنشانکردند:هدفازمذاکراتهسته
ایبرداشتهشدنتحریمهابودکهبسیاریازآنهابرداشتهنشد،ضمن
اینکهاخیر ًاتهدیدمیکنندتحریمهاراباوجودتأکیدقطعنامهسازمان
مللبازمیگردانند.
▪ایجاددوقطبیبرسربرجامنبایدصورتگیرد

رهبر انقالب همچنین در نکته ای مهم و اساسی با پرهیز دادن «عناصر
سیاسی،مدیریتیومطبوعاتی»ازسرزنشیکدیگردربارهبرجامتأکید
کردند:نقدصحیح،منصفانهوعاقالنهایرادنداردومسئوالنهمبایدبه
آنها توجه کنند اما اهانت ،هتک حرمت ،اتهام و ایجاد دو قطبی بر سر
برجامنبایدصورتگیردووحدتوهمزبانینبایدنقضشود.
حضرت آیت ا ...خامنه ای سپس به طرح یک سؤال اساسی پرداختند:
نحوهصحیحمواجههبابرجامبعدازخروجآمریکاچیست؟ایشانبابیان
چندنکتهدرپاسخبهاینسوالگفتند:نکتهاولایناستکهبایدمسائل
راواقعبینانهببینیموبدوندلخوشکردنبهاحتماالت،آنهاراصریحو
واقعبینانهبامردمدرمیانبگذاریم.
▪برخی تصور باطل ورود  ۱۰۰میلیارد دالر به کشور را به مردم
منتقلکردند

رهبر انقالب در همین زمینه به تصور باطــل ورود ۱۰۰میلیارد دالر به
کشور پس از انعقاد برجام اشــاره کردند و افزودند :متأسفانه برخی این
تصورواهیرابهمردمهممنتقلکردند.
▪اقتصادکشورراازراهبرجاماروپایینمیتواندرستکرد

دومین نکته ای که رهبر انقالب دربــاره «نحوه مواجهه صحیح با برجام
در شــرایط فعلی» بیان کردند این واقعیت بود که اقتصاد کشور را از راه
«برجام اروپایی» نمی توان درست کرد .ایشان افزودند :برجام اروپایی
البته مسئله ای اســت اما قرائن فراوان از جمله انصراف و تردید شرکت
هایبزرگاروپاییونیزسخنانمسئوالن 3کشوراروپایینشانمیدهد
اقتصادکشورراازراهبرجاماروپایینمیتوانبهجلوبرد.
▪اروپاییهاثابتکنندقصدتکراربدعهدیراندارند

حضرت آیت ا ...خامنه ای با اشــاره به بدعهدی و بی صداقتی سه کشور
اروپایی در اوایل دهه ۸۰بر ســر مســئله هســته ای افزودنــد :اروپایی ها
باید ثابت کنند که این بار قصد تکرار آن بدعهدی را ندارند.رهبر انقالب
اعتراضنکردنسهکشوراروپاییبهآمریکادرنقضمکررروحوجسمبرجام
راموردانتقادقراردادندوافزودند:اگرآنهابهآمریکااعتراضمیکردند
ممکنبودکاربهاینجانرسد،اروپاییهابایداینغفلتراجبرانکنند.
▪اروپاییهابایدقطعنامهایعلیهآمریکابهشورایامنیتببرند

حضرتآیتا...خامنهایخروجآمریکاازبرجامرانقضقطعنامه۲۲۳۱
سازمانمللخواندندوافزودند:اروپاییهابایدقطعنامهایعلیهآمریکابه
شورایامنیتببرندوبهاینحرکتآمریکااعتراضکنند.
▪ســران  ۳کشور باید متعهد شوند که بحث موشک و حضور
منطقهایایرانرامطلق ًامطرحنخواهندکرد

رهبر انقالب اسالمی در تبیین شرایط الزم برای ادامه برجام با اروپایی
هاتأکیدکردند:سرانسهکشوربایدمتعهدشوندوقولدهندکهبحث
موشک و حضور منطقه ای ایران را مطلق ًا مطرح نخواهند کرد .حضرت
آیت ا ...خامنه ای مقابله صریح اروپایی ها با هرگونه تحریم آمریکا علیه
ایران را از دیگر شــرایط ضروری برشــمردند و خاطرنشان کردند :همه
بدانند جمهوری اســامی از مؤلفه های قدرت خود از جمله دفاع از راه
دور قطع ًا دست نمی کشد.ایشان عمق راهبردی را از دیگر مؤلفه های
اقتدار ایران خواندند و افزودند :حضور در منطقه و طرفداری ملتها از
جمهوریاسالمی،عمقراهبردیماستوهیچدولتعاقلیازاینمؤلفه
هایقدرتبخشصرفنظرنمیکند.
▪اروپابایدخریدنفتازایرانبهمقدارموردنیازماراتضمینکند

حضرتآیتا...خامنهایهمچنیناتحادواجتماعمردمزیرپرچماسالم
وافتخارنظامبهشعارهایاسالمیرامایهقوامواستحکامکشوردانستند.
رهبرانقالباسالمیدربابتضمینهایالزماروپاییهابرایادامهبرجام
افزودند :اگر آمریکایی ها توانستند در فروش نفت ایران خلل وارد کنند
اروپاییهابایدخریدنفتازایرانبهمقدارموردنیازماراتضمینکنند.
▪ایرانبا ۳کشوراروپاییدعوانداردبلکهباتوجهبهسابقهاروپاییها،
مابهآنهااعتمادنداریم

تضمینبانکهایاروپاییدربارهدریافتوپرداختوجوهتجارتدولتی
و خصوصی با جمهوری اسالمی از دیگر نکاتی بود که حضرت آیت ا...
خامنهایدرهمینزمینهبیانکردند.ایشانخاطرنشانکردند:ایرانبا
سهکشوراروپاییدعوانداردبلکهباتوجهبهسابقهاروپاییها،مابهآنها
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خدایا در این ماه مهرورزی به ایتام و خوراندن طعام و آشکار کردن سالم و همنشینی با اهل کرامت را نصیبم فرما ،به عطایت ای پناهگاه آرزومندان.

اعتمادنداریموبههمینعلتآنهابایدتضمینهایواقعیبدهند.
▪مسئوالن سازمان انرژی اتمی برای شروع احتمالی فعالیت های
تعطیلشدههستهایآمادهباشند

رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :اگر اروپایی ها در پاسخ به مطالبات
ما تعلل کردند حق ایران برای آغاز فعالیت های تعطیل شده هسته ای
محفوظ است .ایشان مسئوالن سازمان انرژی اتمی را به آمادگی برای
شــروع احتمالی اینگونه فعالیت ها فراخواندنــد و افزودند :االن غنی
سازی ۲۰درصد را آغاز نمی کنیم ولی باید آماده باشید که اگر الزم شد
و دیدیم برجام فایده ندارد فعالیت های تعطیل شده به واسطه برجام از
سرگرفتهشود.
▪باهمهتالشهاوضعاقتصادیکشورتعریفیندارد

بخشدومسخنانرهبرانقالبدردیدارمسئوالننظامبهمسائلداخلی
اختصاصداشت.ایشانمسئلهاولکشوررامسئلهاقتصادیخواندند
وافزودند:فعالیتهایدولتبایدباگسترشخدماتادامهپیداکنداما
باهمهتالشهاوضعاقتصادیکشورتعریفینداردوبسیاریازمردمدر
فشار شدید گرانی و مشکالت هستند .حضرت آیت ا ...خامنه ای حل
مشکالتاقتصادیرادردرجهاولدرگرواعتقادقلبیمسئوالنبهچند
مسئله دانستند و افزودند :باید عمیق ًا باور کنیم که مشکالت اقتصادی
با تکیه بر ظرفیتهای فراوان داخل کشور قابل حل است و نسخه های
غربی نه در زمینه اقتصاد و نه در عرصه های دیگر نظیر جمعیتّ ،
حلل
مسائلودشواریهایکشورنیستند.
▪سپردنکارهابهخارجیهافقطدرحداضطرارباشد

ایشانبهمسئوالنخاطرنشانکردند:سپردنکارهابهخارجیهاباتوجه
بهبدقولیهایآنهابایدفقطدرحداضطرارباشدوفقطوقتیازامکانات
داخلی مأیوس شدیم سراغ دیگران برویم .حضرت آیت ا ...خامنه ای با
اشارهبهمنابعوذخایرطبیعیومعدنی،ظرفیتهایسرزمینی،نیروی
انسانی جوان و تحصیلکرده ،دسترسی به آبهای بین المللی و دیگر
نقاط قوت کشــور تأکید کردند :کارشناســان معتقدند اگر ایران از این
ظرفیت ها به درستی اســتفاده کند جزو اقتصادهای پیشرفته خواهد
شد .ایشــان افزودند :باید با توجه به این واقعیت ها برنامه ریزی و تدبیر
کردوبهپیشرفت.
▪تصمیماتجلسهاخیربامسئوالندربارهمسائلاقتصادیپیگیری
شود

رهبر انقالب با اشاره به جلســه چند هفته پیش با مسئوالن کشور درباره
مسائلاقتصادیافزودند:تصمیماتآنجلسهبایدباجدیتپیگیریشود.
▪ستادمقابلهباشرارتآمریکادردولتتشکیلشود

حضرت آیت ا ...خامنه ای با اشــاره به اینکه آمریکایی ها وزارت خزانه
داریخودرابهاتاقجنگعلیهایرانتبدیلکردهاندافزودند:بایدستاد
مقابله با این شــرارت دشــمن در مرکز اقتصادی دولت تشــکیل شود و
وزارتخارجهنیزبهاینمسئلهکمککند.رهبرانقالبافزودند:اقتصاد
مقاومتی عالج همه مشکالت کشــور اســت و امروز با توجه به اقدامات
دشمن،بایدبخشهاییازاقتصادمقاومتیدراولویتقرارگیرد.
▪اقتصاددولتیجوابنمیدهد

حضرتآیتا...خامنهای«،اقتصادمردمی»وورودواقعیمردمبهعرصه
اقتصاد را کام ً
ال ضروری خواندند و افزودند :اقتصاد دولتی جواب نمی
دهد و همانگونه که بارها گفته ام باید سیاســت هــای اصل ۴۴جدی
گرفته شود و بخش خصوصی را وارد میدان کنیم .رهبر انقالب فلسفه
تشکیل صندوق توســعه ملی را کمک به بخش خصوصی برشمردند و
خاطرنشــان کردند :این صندوق کام ً
ال در اختیار دولت است اما منابع
صندوق باید در اختیار فعاالن بخش خصوصی قرار گیرد و نباید صرف
مصارفجاریشود.حضرتآیتا...خامنهایاقتصادنفتیراازعیوب
اساسیاقتصادایرانخواندندوخاطرنشانکردند۲۰:سالپیشگفتیم
بایدبهجاییبرسیمکههروقتارادهکردیمد ِرچاههاینفتراببندیمو
اینممکناست.رهبرانقالبافزودند:امروزمااسیرنفتهستیمچراکه
قیمت گذاری و خرید یا عدم خرید آن دست دیگران است این وضع باید
تغییرکندونفتبهعنوانسرمایهملی،واقع ًادراختیارماباشدووابستگی
به آن را روز به روز کم کنیم .اهمیت دادن به اقتصاد دانش بنیان ،توجه
به جوانان کارآفرین در رسانه ها ،تقویت تولید داخل ،اهمیت فراوان به
کاالیایرانیوخودداریمطلقهمهدستگاههاازخریدمحصوالتغیر
ایرانیازدیگرنکاتیبودکهرهبرانقالبموردتأکیدقراردادند.
▪دیدید با برجام هم مشکل اقتصاد درست نشد

ایشــان در نکته پایانی این بخش از سخنانشــان تأکید کردند :مســائل
اقتصادرانبایدبهبرجاموامثالآنگرهبزنیم،دیدیدبابرجامهممشکل
اقتصاددرستنشدبنابرایناقتصادبهعواملدیگرینیازدارد.حضرت
آیت ا ...خامنهای در ادامه به سیاســت خصمانــه آمریکاییها در القای
بنبستوتزریقناامیدیوناتوانیدرجامعهاشارهکردندوگفتند:ملت
ایرانامروزبهاستقالل،ایستادگی،آبرویبینالمللیونفوذمنطقهای
خود افتخار میکند اما دشــمن به دنبال آن اســت که با شــایعه ،دروغ و
برجستهســازی ضعفها ،این احســاس افتخار را از ملت سلب کند و با
شکســت جلوه دادن پیروزیها و پیشــرفتها ،حرکت امیدوارانه را که
حاللمشکالتکشوراست،ازبینببرد.
▪توانایی غلبه بر همه مشکالت اقتصادی را خواهیم داشت

ایشانهدفجمهوریاسالمیراسربلندکردناسالموتحققشریعت
اســامی در جامعه خواندند و در جمعبندی این بخش از سخنانشــان
تأکید کردند :ما با شناخت ظرفیتها و توجه به تجربهها و از همه مهمتر
بااستمدادازخداوندمتعال،بدونتردیدتواناییغلبهبرهمهمشکالت
اقتصادیراخواهیمداشت.
▪لزومارزیابیعملکردسازمانملل

بخش پایانی سخنان رهبر انقالب اسالمی به ارزیابی عملکرد سازمان
ملل و تأکید بر لــزوم پیگیری چند پرونده مهم از جنایات حقوق بشــری
آمریکااختصاصداشت.ایشانعملکردسازمانمللرانامناسبوتحت
نفوذآمریکادانستندوگفتند:چندیقبلدبیرکلسازمانمللیکروز
پس از محکوم کردن جنایات سعودیها علیه مردم یمن ،حرف خود را
پسگرفت.ایننمونههانشانمیدهدسازمانمللتحتفشارآمریکاو
قارونهایمنطقهخلیجفارساست.
▪جنایات حقوق بشری در آمریکا

رهبر انقالب اسالمی در برشمردن جنایات و پروندههای حقوق بشری
آمریکا به مواردی همچون «ســوزاندن اعضای فرقه داودیها در آمریکا
در زمان کلینتون»« ،نگهداری و شکنجه فجیع زندانیان در زندان های
گوانتانامو،ابوغریبعراقویکزندانآمریکاییدرافغانستان»«،آزادی
فروشسالحدرآمریکابهدلیلمنافعکمپانیهایاسلحهسازی»«،رفتار
وحشــیانه پلیس آمریکا با سیاهپوســتان»« ،نقش مؤثر آمریکا در ایجاد و
حمایتازداعش»«،کمکبهرژیمصهیونیستیدرکشتارمردمازجمله
درکشتاراخیرغزه»و«کمکوحمایتازسعودیهادرکشتارمردمیمن
و سرکوب مردم بحرین» اشاره و تأکید کردند :سازمان ملل اگر سازمان
ملل اســت و وابســته به رژیم آمریکا نیســت باید این پروندههــا را بهطور
جدی پیگیری و کوتاهیهای گذشته خود را جبران کند.حضرت آیت
ا ...خامنهای در پایان ،سخنان جمهوری اسالمی را در مسائل مختلف
ســخنانی متین ،مســتدل و قابل اثبات خواندنــد و افزودند :جمهوری
اسالمی در این ســال ها روزبه روز قویتر شــده است و حرکت به سمت
اقتداربیشتررادرپرتواستحکامساختداخلیورفتارصحیحمسئوالن
بامردمهمچنانبهپیشخواهدبرد.
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پیامك2000999 :

••آقایبرانکوتماممردمفریادمیزنندمسلمانرابازیبده،درجواب
می گویی نه ،من تصمیم گیرنده هستم .شفر هم همین طور .چرا
احترامیبرایانتخابونظرسرمربیتیمملیقائلنیستید؟حرفهاو
اظهارنظرشمارنگوبویدیگریدارد.کوچکترازکیروشهستید،
پسدرکاربزرگمربیتیمملیدخالتنکنید.
••جالب است که از کلمات نا به جا برای نقل واقعه با آب و تاب و دادن
هیجان به آن استفاده می کنید .در صفحه حوادث این عبارت نوشته
شده بود 200« :کیلوگرم مورفین را که به طرز ماهرانه ای در صندوق
عقبخودروجاسازشدهبود،کشفکردند».یعنیوقتیصندوقعقب
رابازمیکردیبایدچندساعتیدنبالموادمیگشتیتاپیداشود.چرا
؟نابغه،چونجاسازهدیگه.بهقولعلیرضاخمسهمگهالکیه؟
••واقعا سوژه بهتری نداشتید؟ این خانم بهاره افشاری از روی شکم
سیری حرف زده ،شما یک صفحه به آن اختصاص دادین .واقعا مردم
راچیفرضکردید؟
••سالم چرا پمپ های گاز این قدر کم فشارند؟ مگر پول مان نجس
است؟
••معاوناولرئیسجمهوراززدودنفقرازجامعهسخنمیگوید،این
درحالیاستکه 70درصدخانوادههایایرانیبهسویزیرخطفقردر
حرکتهستند.منیکروستاییهستم.درروستاهافقربیدادمیکند،
کاسبینیست،هزینههاازدرآمدهابیشترشدهومردمزیرفشارهستند.
اینهاهمهبهخاطرسیاستهایاشتباهبعضیازمدیرانکشوراست.
••سال گذشته که انتخابات بود ،در فروردین به حقوق بازنشسته ها
اضافهشدواردیبهشتحقوقپرداختشدولیامسالتااینلحظههیچ
خبرینیستلطفاپیگیریکنیدچراکسیبهفکربازنشستههانیست؟
••شما در متنی که راجع به همایون شجریان نوشتید ایشان را متهم
به برگزاری کنسرت های پول ساز کردید .خیلی بی انصاف هستید،
کنسرت«ایرانمن»بیکیفیتبود؟چرامتنانتقادیمراچاپنکردید؟
شمابهنوعیبهایشانتهمتزدید.
••به آقای فتاح بگویید دو سال است تحت پوشش هستم .به مدت سه
ماه،هرماه 70تومانبهمندادندودیگرکمکینشد.پنجنفرهستیم
و مریض و خانه نشینم 23 .سال است مستاجرم .حداقل به من خانه
بدهند.ممنون،ساکنگلبهارهستم.
••امروزازجلوییکمجتمعفروشگوشتعبورمیکردمچونحقوق
بازنشستگی ام را واریز کرده بودند گفتم سه کیلو گوشت بخرم تا تمام
نشده،تابلویقیمترانگاهکردمنوشتهبود:سردستکیلویی 67هزار
تومان ناقابل! البد قیمت گوشت هم به خروج ترامپ از برجام و قیمت
دالربستگیداره.اومدمبیرون،مسئوالنمتشکریم.
••کارمندان محترم سر مبلغ حقوق تان با هم بحث و جدل نکنید ،در
عوضسعیکنیدبهاندازهحقوقدریافتیبهمردموکشورخدمتکنید
وسودمادیومعنویبهکشوربرسانید.
••درجعالمتمخصوصسازمانغذاودارورویظروفیکبارمصرف
 ،اوال مصرف کنندگان را از لحاظ اطمینان از مضر و سرطان زا نبودن
غذایگرمداخلآنهاآسودهخاطرمیکندوثانیاتولیدظروفشفاف
برایغذاهایگرممتوقفمیشود.
••شاید باورتون نشه ،من و برادرم در کار مصالح ساختمانی هستیم و
درآمدمانبین 6تا 8میلیوندرماهاست.
••با داشتن مدرک لیسانس با خودرو کار می کنم ،روزی بیست هزار
تومانبیشتردرآمدندارم.چهکارکنمازبیکاری؟
••بعد از 30سال خدمت برای پاداش باز نشستگی چقدر باید انتظار
بکشیم ،همه ادارات پرداخت کردند .آموزش و پرورش هیچ! لطفا
رسیدگیکنید.
••شمارابهخداذهنجامعهراباچیزهایپوچوبیارزشپرنکنیدمانند
همینمطلبیکهدربارهشبهمسیباعنوانمحرمانههایرضاومسی
چاپکردهاید.
••در کشورهای پیشرفته حق بیمه افراد باالی 65سال مجانی است
چرابرایماپیرمردهاحقبیمههرروزباالترمیرود؟
•• درباره مصادره مفاخر فرهنگی و تاریخی ایران توسط کشورهای
همسایه ،تهاجم فرهنگی به تاریخ و تمدن یک کشور وقتی به ثمر می
رسدکهمردمومسئوالنآنکشورخودسعیدرتخریبوحذفگوشه
هاییازتاریخوتمدنآنکشورداشتهباشند.
••چراهزینهصدورگواهینامهوگذرنامهوگواهیتشخیصهویتدر
دفاترپلیس 10+بسیارزیادوکمرشکناست؟
••چرااداراتوسازمانهابرایکسبدرآمد،همهرابهدریافتاستعالم
تشخیصهویتآنهمباقیمتزیادوادارمیکنند؟
••از عجایب روزگــار این است که نگهداری مرغ و خروس در محیط
شهریعملیغیربهداشتیونوعیبیکالسیمحسوبمیشودولی
نگهداریسگوگربهودرآغوشگرفتنوبوسیدنولیسیدن آنهااوج
با کالسیوتجدداست!
••ای کاش برخی سیاستمداران امروز و فردای کشورمان در کنار
گرفتنروزهماهرمضان،تقواوروزهسیاسیهمداشتهباشند!
••خــوردن عمدی و آگاهانه روزه یعنی اطاعت مطلق از شیطان و
نافرمانیمطلقازخداوندیکهخالق،رازق،حافظوقاضیومالکدنیا
وآخرتاستوایننافرمانیخسرانیبزرگاست.
••آقایکیروشبااینانتخاببعدازجامجهانیجاییدرایرانندارد،
حتمابایدبرود.
••میخواستمبدونمچراقیمتکتابهایدرسیپایهابتداییهرناحیه
ایفرقداره،مگهقیمتمشخصینداره؟
••چرا بر مدارس دولتی نظارت ندارین؟ هزینه کتاب سوم دبستان
تا ششم  60هزار تومان است! از کی تعداد کتاب های کالس سوم
تا ششم یکی شده که مبلغش باید یکی باشه؟ کالس اول و دوم 55
هزار تومان ،اینو به هرکی بگی می خنده ،حاال هزینه پیک رشد می
شه 9هزار تومان ،هزینه بیمه هم زیر 10هزار تومان هست .بقیه اش
چی؟مدرسهبقیهپولروچهکارمیکنه؟بازموقعکارنامهمیگنپول
بدین.دیماهکارنامهندادنگفتناولبایدپولبدین،اینچهوضعشه؟
چرانظارتندارین؟
•• تیتری زده اید با عنوان «تلگرام در انزوا» و از ریزش باالی کاربران آن
نوشتهاید.اینمطلبمثلآناستکهآبمنازلراقطعکنیمبعدبگوییم
مردمدرمصرفآبصرفهجوییکردند.
••بهنظرشماچهاتفاقیافتادهاستکهمیوهوسبزیجاتودیگراقالمبه
اینسرعتگرانشدهاند؟
••منسربازهستمبامدرککارشناسیعلومسیاسیوحقوقمتاهلی
 250هزار تومان در ماه .چطور زندگی رو اداره کنم؟ می خواستم به
عزیزانی که حقوق باال می گیرند و دوستانی که پارتی می شوند تا ما
بیکاربمونیمخستهنباشیدودستمریزادبگم وبگمخداهست.
••امیدوارمگوشتکوبهایآشپزخانههایمانباگرانشدنگوشت
اینروزهاکاراییخودشانراازدستندهند!
••جوابمابهسخنانواهی،اراجیفوتوهینهایوزیرخارجهآمریکا
تنهایککلمهاست:ساکتشو!
••ضمن تشکر از چاپ صفحه خراسان قدیم ،از مطالعه این صفحه
بسیار لذت می برم ،مرا با اخبار و مسائل مربوط به  65سال گذشته
آشنامیسازد.
••می خواستم از مسئوالن سوال شود چرا اجاره خانه یک خوابه باید
 800هزارتومانباشد؟واقعانظارتیبرمبلغاجارهخانههانیست.
••تعطیلی مجلس به خاطر سرکشی به حوزه های انتخابیه دیگه چه
صیغهایه.مگهمردمغیراززمانانتخاباتنمایندگانرومیبینند؟
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