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رهبر معظم انقالب با تاکید بر اینکــه امروز آمریکا همان 
فرعون مصر و طاغوت روزگار ماســت، بیان کردند: هر کس 

رئیس جمهور آمریکا بشود، بر سیاست ما تاثیری ندارد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی رهبر معظم انقالب، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای صبح دیروز در سخنانی تلویزیونی، با تبریک 
خجسته سالروز میالد پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی 
)صلی اهلل علیه وآلــه( و والدت حضــرت امــام جعفر صادق 
)علیه السالم( به ملت شریف ایران و امت بزرگ اسالمی، وحدت 
جهان اسالم را عالج واقعی مشکالت مسلمانان خواندند و با 
اشاره به سیاست عاقالنه ایستادگی در مقابل زیاده خواهی های 
آمریکا افزودند: سیاست حساب شده جمهوری اسالمی با رفت 

و آمد اشخاص در آمریکا تغییری نمی کند.
ایشان همچنین با تأکید بر تحرک و تالش بیشتر مسئوالن 
در سه زمینه »اقتصاد، امنیت و فرهنگ« گفتند: گرانی های 
اخیر واقعاً توجیهی ندارد و مسئوالن باید با هماهنگی و جدیت 

این دشواری ها را از زندگی مردم بردارند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش نخست سخنانشان، 
برخی آیات قرآن کریم درباره نبی مکرم اسالم را دارای تناسبی 
روشن با وضع کنونی بشر خواندند و افزودند: خداوند در قرآن 
می فرماید رنج مردم بر پیامبر سخت و گران، و آن حضرت عمیقاً 
مشتاق و دلسوز سرنوشت بشر است و امروز نیز که جامعه بشری 
بیش از همیشه، دچار رنج اســت، روح مطهر رسول اعظم، از 
این درد و رنج بشر، آزرده است و مانند پدری مهربان، به دنبال 

هدایت و خوشبختی جوامع بشری است.
آمریکا فرعون زمان است

ایشان با یادآوری سوء استفاده مستکبران از علم و فناوری 
برای مقاصد شومی نظیر بی عدالتی، جنگ افروزی، شرارت 
و غارت منابع ملت ها افزودنــد: فرعون فقط در محدوده مصر 
بیداد می کرد، اما فرعون امروز جهان یعنی آمریکا با استفاده از 
پیشرفت های علمی، به کشورهای دیگر لشکرکشی می کند و 

جنگ، ناامنی و تاراج به راه می اندازد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به دشمنی و معارضه 
همه جانبه استکبار و صهیونیزم با اسالم افزودند: آخرین نمونه 
این دشمنی خبیثانه، دشنام به چهره نورانی پیامبر اعظم به زبان 
کاریکاتور، و حمایت رئیس جمهور فرانسه از این اقدام زشت 
بود که بار دیگر نشان داد پشت سر این گونه مسائل دست های 

پنهانی وجود دارد.
ایشان افزودند: می گویند یک آدم کشته شده است، خوب 
برای او ابراز تأسف و محبت کنید؛ چرا صریحاً از آن کاریکاتور 

خبیثانه حمایت می کنید؟ حمایت تلخ و زشت دولت فرانسه و 
برخی کشورهای دیگر نشان می دهد پشت این کارهای موهن، 

مانند برهه های قبل یک تشکیالت و برنامه ریزی وجود دارد.
رهبر انقالب اسالمی، اعتراض و خشم سراسری امت اسالمی 
در قبال توهین به ساحت نورانی پیامبر اسالم را نشان دهنده 
زنده بودن امت اسالمی برشــمردند و افزودند: البته برخالف 
غالب دولت ها، برخی دولتمردان جهان اسالم، باز هم حقارت 

خود را نشان دادند و به این کار زشت اعتراضی نکردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اقدام دولت فرانسه در 
ربط دادن حمایت از این کاریکاتور اهانت آمیز به آزادی بیان و 
حقوق بشر افزودند: دولتی این ادعا را می کند که خشن ترین 
و وحشی ترین تروریست های جهان را که دستشان به خون 
هزاران نفر از مردم و ده ها تن از مقامات ایرانی آلوده اســت در 
کشور خود جا داده، در طول جنگ تحمیلی بیشترین حمایت ها 
را از گرگ خونخواری مثل صدام به عمل آورده و در شنبه های 
اعتراض، مردم کشور خود را سرکوب می کند و همزمان دم از 

آزادی و حقوق بشر می زند.
اهانت به پیامبر نشانه ذات ظلمانی تمدن غرب است

رهبر انقالب اسالمی دفاع رئیس جمهور و دولت فرانسه از 
وحشی گری فرهنگی و عمل جنایتکارانه آن کاریکاتوریست، و 
دفاع آن کشور از منافقین و صدام را دو روی یک سکه دانستند 
و افزودند: ماجرای اخیر که در سال های قبل نیز در قالب اهانت 
به قرآن و پیامبر عزیز اسالم در آمریکا و کشورهای اروپایی تکرار 

شد، نشان دهنده ذات ظلمانی و وحشی  تمدن غرب است.
ایشان تأکید کردند: البته همچنانکه رجاله های مکه و طائف 
در صدر اسالم نتوانســتند نام مقدس پیامبر را پنهان کنند، 
امروز نیز این تالش های شوم راه به جایی نمی برد و نمی تواند 
بر شرافت، جاللت و عظمت خاتم المرسلین هیچ خدشه ای 

وارد کند.
رهبر انقالب اســالمی در بخش دیگری از سخنانشان در 
تبیین اهمیت درک نشده هفته وحدت، حوادث خونین برخی 
کشورهای اسالمی نظیر سوریه، عراق، لیبی، یمن و افغانستان را 
یادآوری کردند و  اقدام خبیثانه برخی کشورها را در عادی سازی 
رابطه با رژیم غاصب صهیونیستی به شدت مورد انتقاد قرار دادند 
و افزودند: این افراد فاسد از کار ذلیالنه خود ابراز خرسندی و به 
آن افتخار هم می کنند، اما بدانند که کوچک تر از آن هستند که 
به مسئله فلسطین پایان دهند و بدون تردید رژیم غاصب، قاتل 
و جنایتکار از بین می رود و فلسطین از آن فلسطینیان می شود.

رهبر انقالب اسالمی گفتند: متأسفانه آن روز، اهمیت ابتکار 

امام بزرگوار یعنی »اتحاد مذاهب اسالمی در جهت گیری های 
کلی« به درستی درک نشد، اما دشمن با فهم خطر این سیاست 
در کم کردن نفوذش، برنامه هــای عملیاتی برای مقابله با آن 

طراحی و اجرا کرد.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای، جرم دیگــر آمریکایی ها را 
لشکرکشی به کشورهای مسلمان مانند افغانستان و سوریه 
خواندند و گفتند: در عــراق جوانان با غیرت اجــازه نفوذ به 
آمریکایی ها نخواهنــد داد چراکه نتیجه حضور آمریکا در هر 
نقطه از جهان چیزی جز ایجاد ناامنی، تخریب، جنگ داخلی و 

مشغول سازی دولت ها نبوده است.
 اتحاد مسلمانان، عالج حوادث تلخ جهان اسالم است

ایشان عالج حوادث تلخ جهان اسالم همچون »جنگ پنج 
ساله در یمن و بمباران قساوت آمیز مردم به دست سعودی ها« و 
یا »دهن کجی چند دولت ذلیل به امت اسالمی با نادیده انگاری 
مسئله فلسطین« را در گرو اتحاد مسلمانان دانستند و تأکید 
کردند: گرفتاری ها و مشکالت دولت ها و ملت های اسالمی از 
کشمیر تا لیبی به برکت وحدت امت اسالمی برطرف خواهد 

شد.

رهبر انقالب اســالمی در بخش دیگری از سخنانشان با 
اشاره به ۱۳ آبان و سالگرد اقدام دانشجویان خط امام در تسخیر 
النه جاسوسی آمریکا در ســال ۱۳۵۸ گفتند: این روز مظهر 
استکبارستیزی ملت ایران و آن کار دانشجویان، اقدامی نمادین 

و بجا در مبارزه با استکبار بود.
ایشان رژیم استکباری آمریکا را جامع صفات زشت مانند 
جنگ افروزی، تروریســت و تروریست پروری، مداخله گری، 
فساد و انحصارطلبی دانستند و افزودند: اقدام دانشجویان در 
مقابله با چنین پدیده ای، عین عقالنیت بود و تسلیم شدن و زیر 

بار زور رفتن ضد عقالنیت است.
رهبر انقالب اســالمی حرکت انقالبی دانشــجویان در 

۱۳ آبان را حرکتی دفاعــی و کاماًل عقالنی خواندند و گفتند: 
ما شــروع کننده اقدام در مقابل آمریکایی ها نبودیم بلکه بعد 
از پیروزی انقالب، آنها بودند که با صدور قطعنامه در کنگره، 
راه اندازی گروه های تروریستی، طراحی و حمایت از کودتا و 
تمهیدات گسترده جاسوسی در سفارت خود، دشمنی با ملت 

ایران را شروع کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: برخی تصور می کنند 
که اگر دولتی تسلیم خواسته ها و سیاست های آمریکا شود، 
ســود و بهره خواهد بــرد درحالی که دولت های تســلیم در 
برابر زورگویی های آمریکا، بیشــترین ضربــه را خورده اند و 

گرفتاری های آنها بیشتر شده است.
ایشان با تأکید بر اینکه سیاست جمهوری اسالمی ایران در 
قبال آمریکا، حساب شده و مشخص است و با رفت وآمد اشخاص 
تغییر پیدا نمی کند، خاطرنشان کردند: ممکن است با آمدن یا 
نیامدن یک فرد اتفاقاتی بیافتد اما به ما هیچ ارتباطی ندارد و در 

سیاست جمهوری اسالمی هیچ تاثیری نخواهد داشت.
در آمریکا وضع تماشایی است

رهبر انقالب اسالمی اوضاع رژیم آمریکا را تماشایی خواندند 
و افزودند: رئیس جمهوری که اکنون بر سر کار است و قرار است 
انتخابات را برگزار کند می گوید این، متقلبانه ترین انتخابات 
آمریکا است و رقیب او هم می گوید، ترامپ قصد تقلب وسیع 

دارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای این وضع را نمونه ای از چهره کریه 
لیبرال دموکراسی دانستند و گفتند: جدای از اینکه چه کسی 
در آمریکا بر سر کار بیاید، اوضاع کنونی نشانگر انحطاط شدید 
مدنی، سیاسی و اخالقی در آمریکا است و این، موضوعی است 

که صاحبان فکر و اندیشه در آمریکا به آن اذعان می کنند.
سرنوشت محتوم آمریکا نابودی است

ایشان سرانجام چنین نظام سیاسی را اضمحالل و انهدام 
خواندند و تأکید کردند: البته اگر برخی بر ســر کار بیایند این 
انهدام زودتر انجام خواهد شــد و اگر برخــی دیگر به قدرت 
برسند ممکن است قدری به تاخیر بیافتد اما سرنوشت محتوم، 

نابودی است.
رهبر انقالب اســالمی علت اصلی دشمنی آمریکا با نظام 
اسالمی ایران را زیر بار سیاست های ظالمانه نرفتن و به رسمیت 
نشناختن سلطه آنها دانستند و تأکید کردند: این دشمنی ادامه 
خواهد داشت و تنها راه برطرف کردن آن، این است که طرف 
مقابل از این تصور که بتواند به ملت و دولت ایران ضربه اساسی 

وارد کند، مأیوس شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، مایوس شدن دشمن را منوط 
به قوی شدن و تقویت ابزارهای قدرت واقعی دانستند و گفتند: 
البته ملت ایران واقعاً و انصافاً در برابر فشارها و مشکالت خوب 
ایستادگی کردند اما برای قوی شــدن، مسئوالن باید در سه 

بخِش اقتصاد، امنیت و فرهنگ، تحرک بیشــتر و جدی تری 
داشته باشند.

درزمینه اقتصاد نباید نگاه به بیرون باشد
ایشــان درخصوص مقوله اقتصاد خاطرنشان کردند: در 
زمینه اقتصاد به هیچ وجه نباید نگاه به بیرون باشد البته این به 
معنای ارتباط نداشتن با خارج نیست بلکه ارتباط باید باشد ولی 
به دنبال عالج مشکالت در داخل باشیم و یکی از راه حل های 

اصلی هم افزایش تولید است.
رهبر انقالب اســالمی افزودند: در زمینه اقتصاد باید یک 

تالش برنامه ریزی شده و سازمان یافته انجام گیرد.
بسیاری از گرانی های اخیر توجیه ندارد

حضرت آیت اهلل خامنــه ای با تأکید بر اینکه بســیاری از 
مشکالت کنونی اقتصادی ارتباطی به تحریم ندارند و ناشی 
از ناهماهنگی ها هستند، گفتند: بسیاری از گرانی های اخیر 
توجیه ندارد و باید با هماهنگی بین دستگاه های مربوطه هرچه 

زودتر عالج شوند.
ایشــان، گرانی گوشــت، مرغ، گوجه تا پوشک بچه را 
به رغم موجود بــودن جنس و کاال، گرانی هــای بی مبنا و 
بی دلیل خواندند و افزودند: همه این گرانی ها و مشکالت، 
با هماهنگی دستگاه ها قابل حل هستند و باید مشکالت از 

جلو پای مردم برداشته شود.
رهبر انقالب اسالمی درخصوص مقوله امنیت گفتند: 
برای تأمین امنیت خارجی و طمع نکردن دشــمنان، باید 
ابزارهای دفاعی همچون موشک، پهپاد و هواپیما همچنان 
تقویت شوند و برای تأمین امنیت داخلی نیز دستگاه های 

مربوطه مراقب مسئله نفوذ باشند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در خصوص فرهنگ نیز مسئوالن 

فرهنگی را به تالش هوشمندانه فراخواندند.
اگر تروریست ها به مرزهای ما نزدیک شوند، قطعا 

برخورد خواهد شد
ایشان در بخش پایانی سخنانشان، به جنگ اخیر میان 
ارمنستان و جمهوری آذربایجان اشــاره کردند و با تأکید 
بر اینکه این موضوع حادثه ای تلــخ و تهدیدکننده امنیت 
منطقه است، گفتند: این درگیری نظامی باید هرچه زودتر 
تمام شود؛ البته همه ســرزمین های جمهوری آذربایجان 
که به وســیله ارمنســتان تصرف شــده باید آزاد شود و به 

آذربایجان برگردد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای لزوم حفظ امنیت ارامنه در این 
سرزمین ها و رعایت مرزهای بین المللی از جانب دو طرف 
را نیز مورد تأکید قرار دادند و افزودند: تروریســت هایی که 
براســاس گزارش های قابل اطمینان وارد منطقه شده اند، 
نباید به هیچ وجه نزدیک مرز ایران شوند و اگر آنها نزدیک 

مرز شوند، قطعاً برخورد قاطع خواهد شد.

خبر

رهبر انقالب: 

هر شخصی رئیس جمهور آمریکا شود، بر سیاست ما تاثیر ندارد

نگرانی غیرمتعارف ایرانی ها از نتایج انتخابات 
آمریکا تأمل برانگیز است

مرثیه ای برای 
آرمان »استقالل«

سياست 2

از ایران تا آمریکا بیش از ۱۱ هزار و 6۸0 کیلومتر راه است. اگر کسی 
با ماشین شخصی، بدون وقفه و با صد کیلومتر بر ساعت به سوی آمریکا 
رانندگی کند، ۱۱7 ساعت بعد به آن خواهد رســید. هواپیما هم این 

فاصله را ۱۳ ساعته طی می کند. 
بدین ترتیب آمریکا، در نیمکره غربی زمین، از ایران بسیار دور است؛ 
اما ظاهرا در عین حال بسیار نزدیک! انتخابات آمریکا دیروز رسما آغاز 
شــد. گرچه انتخاباتی بود در فاصله حدود ۱۱ هزار و 6۸0 کیلومتری 

ایران، اما در تمام کشور حرف بر سر نتیجه این انتخابات بود. 
از بازار و محافل سیاســی گرفته تا یک جمع خانوادگی، در کوچه 
و خیابــان، اتوبوس و مترو، رســانه ها، مغازه دارهــای خرده فروش و 
عمده فروش، تجــار، کارخانه دارها، صرافی ها، طالفروشــی ها، حتی 
زنان خانه دار، همه درگیر انتخابات آمریکا هستند؛ درگیر و البته نگران!
این درگیری و نگرانی از آن حیث اهمیت دارد که نقضی بر شعار »نه 
شرقی، نه غربی، جمهوری اسالمی« و آرمان »استقالل« است. ایران 
برای کسب این استقالل و خط بطالن کشیدن بر وابستگی به غرب، تا 
اشغال سفارت آمریکا نیز پیش رفت. چهار دهه شعار »مرگ بر آمریکا« 

را نیز برای نیل به آن استقالل آرمانی فریاد کرد. 
حاال اما به نظر می رســد یک جای تمام آن سیاست ها برای کسب 
استقالل لنگ است؛ آنقدر لنگ که چشم یک ملت به انتخاباتی در آن 

سوی آب ها دوخته است. 
این در حالی است که رهبر معظم انقالب درگذشته و در سخنرانی 
دیروز بارها بر ضرورت نگاه به درون و ظرفیت های داخلی چه در حوزه 

سیاسی و چه در حوزه اقتصادی تاکید کرده اند...

تازه ترین وضعیت شاخص های پولی هشداردهنده شد

چرتکه 3گردن کشی نقدینگی در ایران

جهان 5

ماراتن انتخاباتی آمریکا با حضور گارد ملی برگزار شد

 نبرد آخر؛ دیوار آبی 
مقابِل موِج قرمز


