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تصور کنید مرد همسایه هر روز زن و بچه  اش 
را کتک می  زنــد و اهل خانه از دســتش عاصی 
شده  اند، همان مرد به خانه شما هم حمله می  کند 
و اسباب و اثاثیه  تان را می  شــکند و دستش را به 
خون عزیزانتان هم آلوده می  کنــد، از خانه  تان 
بیرونش می  کنید، بیرون خانــه با زورگیر محل 
سرشاخ می  شــود و زور گیر محله به ضرب چاقو 
او را به درک واصل می کند، شــما از سر دلسوزی 
و رافت خود را به اهل همســایه می  رسانید و اهل 
خانه را حمایت می  کنید، به آنها پر و بال می  دهید 
و دستشان را می  گیرید. سالها بعد همان زورگیری 
که مرد همسایه را به قتل رسانده می  آید دم درب 
خانه شما به قلدری و شاخ و شانه کشیدن و پسر 
آن مرد همسایه می  رود پشت سر آقای قلدر، سری 
به نشانه تاسف تکان می  دهد و می  گوید: ببخشید 
موضع من حمایت از شماست اما اولویتم ایستادن 

پشت سر ایشان است! بله همین قدر ناسپاس!
این حکایت حیدرالعبادی اســت بــا ایران؛ 

نخست وزیر عراق که همین چندی پیش گفته 
اســت که عراق 13 ســال تحریم بوده و هزینه 
ســنگینی بابت آن پرداخت کرده و می  داند که 
تحریم باعث تضعیف ملــت و از بین بردن بافت 
اجتماعی و ایجاد پدیده هایی می  شــود که ظلم 
را بیشتر می  کنند اما با وجود همه اینها به خاطر 
حمایت از ملتمان به تحریم  های آمریکا علیه ایران 

پایبند خواهیم بود!
بعد هم اســتدالل کرده که »ما هم مثل بقیه 
کشورهای جهان جز از طریق بانک فدرال عراق 
نمی  توانیم از دالر اســتفاده کنیم و کشورهای 

بزرگتر از ما هم به این تحریم  ها پایبند هستند.«
این اظهــارات او در حالی اســت کــه اتفاقا 
سیاســتمداران کشــورهای بزرگتر از کشور او، 
به دنبال راهی برای خنثی کــردن اثر تحریم  ها 
هستند. او گفته اســت: »من از تحریم ها راضی 
نیستم اما این مســاله به این معنا نیست که من 
خدمتی را ارائه دهم و یــا خودم را اذیت کنم، من 
به عنوان نخســت وزیر عراق نمی توانم موضعی 
اتخاذ کنم که به ضرر شــهروندانم باشد.«خوب 

این اظهارات نخســت وزیر عراق، کار دســتگاه 
دیپلماسی ایران را زیاد کرده است و در میانه این 
وانفسای برجام و تحریم و آمریکا باید به این مردان 
سیاسی همسایه غربی بفهماند که گرچه آنها فکر 
می کنند قرار نیست در زمان تحریم ایران، »اذیت« 
شوند، اما ایران سال  هاست که از گذر همجواری 

با آنها هم »اذیت« می  شود و هم هزینه می  دهد. 

برادرازبرادرشکایتنمیکند!
هنوز جای تاول بمب های شیمیایی  ها روی 
تن ایران است، هنوز جای گلوله روی دیوارهای 
خرمشهر هســت، هنوز موج خمپاره  ها توی سر 
فرزندان ایران می  پیچد و بی تابشان می  کند، هنوز 
خون نازنین جوانانمان تازه است، هنوز مادرانی 
داریم که چشمشــان به در است اما هنوز غرامت 
آن هشت سال حمله وحشیانه این همسایه غربی 

را نگرفته  ایم.
مطابق ماده شش قطعنامه 596، دولت عراق 
یک هزار و صد میلیارد دالر بابت غرامت جنگی 
که به ایران تحمیل کرد بدهکار است که تا به حال 
دالری از آن را هم پرداخت نکرده است. در عوض 
نزدیک به 50 میلیارد دالر بابت یک ســال و نیم 
جنگش با کویت، به این کشــور پرداخت کرده و 
پرداخت بقیه آن تا 90 میلیارد دالر نیز همچنان 

ادامه دارد.
هفت ســال پیش محمد مجید الشیخ درباره 
این تعلل سی ساله کشــورش برای پرداخت این 
غرامت، گفته بود:  »برادر از برادر شکایت نمی کند! 
ملت عراق مشکالت مالی فراوانی دارد و ایران باید 

به این موضوع توجه کند.« 
خوب ظاهرا تعریف سیاســتمداران عراق از 
»برادری« در شــرایط مختلف متفاوت اســت؛ 
اگر حرف از غرامت باشــد برادریم و اگر حرف از 

حمایت، بیگانه! 
عراقیکهروشنیاشوابستهبهایراناست

عراق 15 هــزار و 700 مگاوات بــرق تولید 
می کند اما به 23 هزار مگاوات ســاعت برق نیاز 
دارد. این نیاز را سال  هاســت کــه از طریق ایران 
تامین می  کند و به قــدری در این زمینه به ایران 
وابسته است که ماه گذشته در پی قطع صادرات 
برق ایران به عراق، درگیری  ها و تظاهرات بسیاری 
در این کشور به راه افتاد تا جایی که همین جناب 
حیدرالعبادی بالفاصله وزیر برقش را برکنار کرد و 
بعد هم برای پر کردن جای خالی برق ایران، دست 

به دامن عربستان شد.
اما تحلیلگران تاکید کردند که این دســت به 
دامان عربستان شدن، راهی است که به ترکستان 
میرود چراکه عربستان فاقد شبکه برق سراسری 
اســت و برقش به صورت محلی تامین می شود، 
بنابراین امکان صادرات برق به عــراق را ندارد و 

فقط میتواند در ایجاد تاسیسات به آن کمک کند. 
گذشــته از این  ها، حیدرالعبادی در شرایطی 
حرف از پایبنــدی به تحریم هــای آمریکا علیه 
ایران می  زند که کشــورش عالوه بر آن یکهزار و 
صد میلیارد دالری که بابت هشــت سال جنگ 
به ایران بدهکار است، یک میلیارد دالر هم بابت 
همین برقی که از ایران به کشورشان رفته است، 

بدهکار است! 
برقگرفتندوگردوغبارپسدادند

هر چه ایران به رسم همســایه  داری و حسن 
همجواری، برق و امنیت در کاسه گذاشت و مانند 
آش نذری درب خانه همسایه غربی برد، آنها گرد 
و خاک توی کاسه ریختند و بازگرداندند. جنگ 
در عراق و سدسازی  های ترکیه عراق را برهوت و 

خاکش توی چشم ایران کرد.
بادهای 120 روزه امان خوزستان را می بُرد و 
گرد و غبارها نفسشان را تنگ می  کند. در روزهایی 
از ســال این هدیه عراقی فقط نصیب خوزستان 

نمی  شود و تا تهران هم می آید. 
اما ایران باز هم به رسم همسایه داری، دست 
یاری به عــراق داده اســت و در طرح  هایی مانند 

مالچ  پاشی  ها به عراق کمک کرد. 
اقتصادعراقیباسرمایهایرانی

سال گذشته اعالم شد که برای 6 سال، نزدیک 
به سه هزار میلیارد تومان پروژه در عتبات عالیات 
تعریف شده است؛ عتباتی که در عراق رو به نابودی 
بودند و تقریبا تمام بازسازی  این عتبات، پس از 
سرنگونی رژیم بعثی از سوی ایران صورت گرفته 

است. گرچه ایران از سر ارادت و عشق به ائمه اطهار 
دست به بازسازی عتبات می  زند اما عراق از رهگذر 

این عشق، عواید بسیار داشته و دارد. 
ساالنه هزاران ایرانی به منظور زیارت عتبات 
راهی این کشور می شوند و اقتصادش را رونق می 
دهند و ســتون اصلی درآمد عراق از گردشگری 
هستند. هر بار که داعش در عراق قدرت می  گیرد 
و فضا درعراق امنیتی میشود و سفرها به آن کم 
می شود، دلهره و ولوله به جانشــان می افتد. اما 
در این موارد هــم ایرانی ها همــواره در جنگ با 
دعش و تکفیری ها در کنار دولت و ارتش عراق و 

حشدالشعبی ها بوده اند. 
حال معلوم نیســت با تحریم ایران و تضعیف 
مردم آن، حیدرالعبادی توریســت های مذهبی 
کدام کشور را می  خواهد جایگزین ایرانی  ها کند؟ 

چراآنجااروپاستواینجاخاورمیانه؟
یکی از همــان دالیلی که اروپا، اروپا اســت و 
اینجا خاورمیانه همین سیاستهای کم  خردانه و 
میان  مایه اســت که به آن حد از بلوغ نرسیده اند 
که بدانند، دودی که از خانه همسایه ام بلند شود، 

چشم مرا هم کور خواهد کرد.
اروپا، اتحادیه اروپا تشکیل داده است زیرا به این 
باور رسیده است که در یک پهنه مشترک، کشورها 
منافع مشترک دارند و باید در قالب یک اتحادیه 
در جهت آن منافع مشــترک حرکت کنند. آنها 
بازارهای مالی مشترک دارند و سیاست مشترک 
خارجه مشترک و بســیاری اشتراکات دیگر که 
قدرتشان را حفظ میکند اما اینجا در خاورمیانه، 
عوامل مختلفی مانع ایجاد چنیــن اتحادهایی 
میشود که یکی از آنها رویکردهای مانند اظهارات 

حیدرالعبادی نخست وزیر عراق است. 
گرچــه خیلــی از مقامــات سیاســی و 
غیرسیاســی در عراق گفته های او را محکوم 
کرده و اذعان کردند که در این مورد پارلمان 
عراق تصمیم گیرنده اســت و حیدرالعبادی 
صرفا موضع خــود را بیان کرده اســت، اما با 
این حال تلنگری است به ایران که نه تنها در 
دیپماســی فرامنطقه  ای، بلکه در دیپلماسی 
منطقه ای نیز کار ســختی در پیــش دارد. 
همانطور که آمریکا میتوانــد یک روز توافق 
کند و فردا زیرش بزند، اینها هم میتواند یک 

روز برادر باشند و فردا نابرادر!

عراقدردوراهیحیدرالعبادیدستوپامیزند

به رسم همسایگی!

محبوبهولی،روزنامهنگار

ادامه از صفحه نخست

مبارزهقاطعانهوعادالنهبااژدهایهفتسرفساد
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه مطالب مربوط به مســائل و مشــکالت 
اقتصادی، به موضوع فساد و لزوم مقابله با آن اشاره کردند و گفتند: نامه اخیر رئیس 

قوه قضاییه یک گام مهم و مثبت برای مقابله با فساد و مفسد است.
ایشان با اشاره به نامه 17 سال پیش خود به سران سه قوه برای مقابله با فساد 
افزودند: فساد یک اژدهای هفت سر است که باید با آن به طور کامل و جدی مقابله 
شود، ضمن اینکه وقتی با فساد و مفسد مقابله می شود، قطعاً جیغ و دادهایی 
از گوشه و کنار بلند می شودرهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: بیاِن علنی این 
موضوع برای این است که همه بدانند، بنای نظام، برخورد قاطع و بدون مالحظه با 
مفسد است.ایشان افزودند: برخی درخصوص فساد به گونه ای صحبت می کنند 
که گویا همه نظام فاسد است و ادعای فساد سیســتمی و فراگیر می کنند در 
حالی که اینگونه نیست و ما در کشور، مدیران پاکدست و مؤمن فراوانی داریم و 
اینگونه سخن گفتن، ظلم به این افراد و ظلم به نظام اسالمی است.رهبر انقالب 
اسالمی با تأکید بر اینکه در نظام اسالمی حتی تعداد کم افراد فاسد، زیاد است 
و باید با آنها قاطعانه برخورد شــود گفتند: افراط و تفریط غلط است. برخی در 
صحبت ها و نوشته های خود بی مالحظه هســتند. نمی توان فساد در برخی 
دســتگاه ها و یا در میان برخی افراد را به کل کشور تعمیم داد.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در جمع بندی این بخش از سخنان خود، خاطرنشان کردند: راه حل 
مشکالت اقتصادی کشور اعم از راه حل های ساختاری و کوتاه مدت شناخته شده 
است و هدف از درخواست برای تشکیل جلسه مشترک سه قوه، یافتن مشترک 
راه حل ها با کمک گرفتن از کارشناسان امین است که این کار در حال انجام است.

ایشان افزودند: دستگاه های نظارتی وابسته به دستگاه های اطالعاتی، قوه قضاییه 
و مجلس نیز باید با قدرت و با چشم باز در میدان باشند و آحاد مردم مؤمن نیز باید 
با احساس وظیفه، در این خصوص، نقش ایفا کنند.حضرت آیت اهلل خامنه ای با 
تأکید بر اینکه قوای مجریه و مقننه باید راه های فساد را ببندند، گفتند: اگر در 
همین قضایای ارز و سکه، نظارت و دقت و پیگیری الزم انجام می گرفت، راه های 

فساد مسدود می شد.
مردمراناامیدنکنید

ایشان همچنین با توصیه به آحاد مردم برای هوشیاری و عمِل با بصیرت، در 
مقابل تحریکات دشمن، افزودند: ملت ایران همواره در مقابل دشمن بصیرت 
داشته است و همه باید بدانند که دشمن به دنبال سوءاستفاده از نقطه ضعف ها، 
بر ضّد خود مردم است.رهبر انقالب اسالمی دستگاه های تبلیغاتی اعم از صدا 
و سیما، مطبوعات و وبگاه های فضای مجازی را به مراقبت از ایجاد ناامیدی در 
جامعه، توصیه مؤکد کردند و گفتند: انتقاد اشکالی ندارد اما نباید مردم را ناامید 
کرد. گاهی در یک روزنامه یا در یک برنامه تلویزیونی و رادیویی، به گونه ای سخن 

گفته می شود که گویا همه درها بسته است؛ در حالی که اینگونه نیست.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: ملت ایران و نظام اسالمی، همچنان که تا به حال 
از مراحل سختی عبور کرده است، از این مرحله نیز که آسان تر از مراحل قبلی 

است، عبور خواهد کرد.
جنگنخواهدشد؛مذاکرههمنخواهیمکرد

رهبر انقالب اسالمی در بخش دوم سخنانشان با اشاره به وقیح تر و بی ادب تر 
شدن مسئوالن آمریکایی در ماه های اخیر خاطرنشان کردند: آنها قبالً نیز ادب 
سیاسی و دیپلماتیک را در حرف هایشان رعایت نمی کردند، اما مسئوالن کنونی 
رژیم آمریکا به گونه ای وقیح و بی شرم و بی ادب با دنیا حرف می زنند که انگار حیا را 
کامالً از آنها گرفته اند.حضرت آیت اهلل خامنه ای با یادآوری دو جنایت هفته اخیر 
سعودی ها در یمن یعنی بمباران یک بیمارستان و حمله به یک ماشین حامل 
کودکان یمنی و قتل عام ده ها کودک بی گناه و بی پناه افزودند: وجدان جهان در 
مقابل این جنایات تکان خورد و دولت ها نیز ولو به صورت تعارف آمیز اظهار تأسفی 
کردند اما آمریکایی ها به جای محکوم کردن این فجایع، بی شــرمانه از روابط 
راهبردی خود با سعودی ها حرف زدند و این سؤال را پیش آوردند که آیا مسئوالن 
آمریکایی واقعاً انسانند؟ایشــان جدا کردن حدود 2 هزار کودک از مادرانشان 
و زندانی کردن آنها در قفس را به بهانه مهاجر بودن این افراد، جنایت بی سابقه 
دیگری خواندند و افزودند: نکته تأمل برانگیز این اســت که آمریکایی ها بدون 
هیچ خجالت و شرمی این اقدامات را در جلوی چشم جهانیان انجام می دهند.
رهبر انقالب با اشاره به حرف های بی ادبانه مقامات رژیم آمریکا درباره تحریم، 
جنگ و مذاکره گفتند: تأکید می کنیم جنگ نخواهد شــد و مذاکره نخواهیم 
کرد.حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: البته آنها مسئله جنگ را صریحاً مطرح 
نمی کنند اما درصددند با اشاره و کنایه، »شبح جنگ« را ایجاد و بزرگ کنند تا 
ملت ایران یا ترسوها را بترسانند.ایشان در همین زمینه تأکید کردند: جنگی 
رخ نخواهد داد چرا که ما مثل گذشته هیچ وقت شروع کننده جنگ نخواهیم 
بود و آمریکایی ها هم حمله را آغاز نمی کنند چــون می دانند که صددرصد به 
ضررشان تمام خواهد شد زیرا جمهوری اسالمی و ملت ایران ثابت کرده اند به 
هر متعّرضی، ضربه بزرگ تری وارد خواهد کرد.حضــرت آیت اهلل خامنه ای با 
اشاره به ناکامی مفتضحانه و حقارت آمیز آمریکایی ها در حمله سال 1359 به 
صحرای طبس افزودند: آنها ممکن اســت خیلی چیزها را نفهمند اما احتماالً 
اینقدر می فهمند که نتیجه تعرض به ایران را تصور و درک کنند.رهبر انقالب 
در ادامه تبیین طر ح های آمریکا برای مقابله با جمهوری اسالمی و ملت ایران، به 
بحث پیشنهاد مذاکره پرداختند و افزودند: آنها البته در این موضوع براساس یک 
بازی و روش پیش پاافتاده و بی ارزش سیاسی عمل می کنند؛ یک نفر می گوید 
بدون پیش شرط، نفر دیگر پیش شــرط می گذارد. حضرت آیت اهلل خامنه ای 

گفتند: بر خالف تصور عده ای در داخل، درخواست آمریکایی ها برای مذاکره 
مسئله جدیدی نیست و در ۴0 سال اخیر بارها تکرار اما با پاسخ منفی ایران مواجه 
شده است. حتی ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا که نسبت به فعلی ها مقتدرتر 
بود، در قضیه معروف به مک فارلین، او را مخفیانه برای مذاکره به تهران فرستاد که 
بعد از 2۴ ساعت بدون نتیجه بازگشت.رهبر انقالب در تبیین استدالل های ایران 
برای مذاکره نکردن با آمریکایی ها گفتند: آنها برای مذاکره فرمول خاصی دارند 
که باید آن را درک کرد و سپس به این سؤال پاسخ داد که آیا هیچ آدم عاقلی با این 
فرمول مذاکره می کند؟ایشان حقیقت مذاکره را در عرف سیاسی »دادوستد« 
خواندند و خاطرنشان کردند: آمریکایی ها در هر مذاکره به پشتوانه قدرت سیاسی، 
تبلیغاتی و مالی خود تالش می کنند هرگونه مقاومت در مقابل تحقق اهدافشان 
را ناکام بگذارند. حضرت آیت اهلل خامنه ای در ترســیم فرمول مذاکره به سبک 
آمریکایی ها افزودند: آنها اوالً اهداف اصلی را کاماًل مشخص می کنند البته همه 
این اهداف را اعالم نمی کنند اما در طول مذاکرات با دبه و چانه زنی، همه اهداف را 
پیگیری می کنند. نکته دوم اینکه آمریکایی ها از این اهداف اصلی یک قدم عقب 
نمی نشیند. ایشان افزودند: آمریکایی ها در مذاکرات، با الفاظ ظاهراً اطمینان بخش 
فقط وعده می دهند اما از طرف مقابل امتیازات نقد می خواهند و وعده نمی پذیرند. 
رهبر انقالب خاطرنشان کردند: این واقعیت را ما در برجام تجربه کردیم همچنانکه 
در مذاکره با کره شمالی هم آمریکایی ها همین روش را در پیش گرفته اند.ایشان 
خاطرنشان کردند: هر جای مذاکره اگر طرف مقابل از دادن امتیاز نقد امتناع کند، 
آمریکایی ها آنچنان هیاهوی تبلیغاتی و رســانه ای در جهان راه می اندازند که 
معموالً طرف مقابل کم می آورد و دچار انفعال می شود. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در تشریح آخرین نکته از فرمول مذاکره آمریکایی ها افزودند: آنها پس از مذاکرات 
نیز به راحتی زیر وعده ها می زنند و به آنها عمل نمی کنند. رهبر انقالب پس از بیان 
این واقعیات یک سؤال اساسی مطرح کردند: به کدام دلیل باید با رژیم زورگوی 
متقلبی که اینگونه مذاکره می کند، پشت میز گفت وگو نشست؟ حضرت آیت اهلل 
خامنه ای برجام را نمونه واضح نتیجه مذاکره با آمریکا برشمردند که البته برخی 
خطوط قرمز تعیین شده در آن رعایت نشد.ایشان خاطرنشان کردند: با توجه به 
فرمول آمریکایی ها در مذاکره، هر دولتی در جهان با آنها مذاکره کند، دچار مشکل 
می شود مگر جهت گیری هایش با واشنگتن یکی باشد که البته دولت فعلی آمریکا 
حتی به اروپایی ها هم زور می گوید.رهبر انقالب در نوعی جمع بندی از این بخش از 
سخنانشان، افزودند: ما فقط وقتی می توانیم وارد بازی خطرناک مذاکره با آمریکا 
شویم که از لحاظ اقتصادی و سیاسی و فرهنگی به اقتدار مورد نظرمان برسیم و 
فشارها و هوچی گری های او نتواند در ما تأثیر بگذارد اما در حال حاضر مذاکره 
قطعاً به ضرر ما تمام می شود و ممنوع است. حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان 
کردند: امام راحل عظیم الشأن هم مذاکره با آمریکا را تا وقتی این رژیم آدم نشود 
ممنوع کرده بود ما هم بر همین نکته تأکید می کنیم. ایشان افزودند: حتی اگر 
به فرض محال قرار بود با آمریکایی ها مذاکره ای کنیم قطعاً با دولت فعلی هرگز 
مذاکره نمی کردیم.حضرت آیت اهلل خامنه ای با بیان نکته ای مهم خطاب به همه 
سیاستمداران، دیپلمات ها، جوانان پرانگیزه، دانشجویان رشته های سیاسی 
و فعاالن عرصه سیاست یادآوری کردند: مذاکره با رژیم زورگو و پرتوقع آمریکا 

وسیله ای برای رفع یا کاهش دشمنی آنها نیســت بلکه دادن ابزاری به آمریکا 
است که با آن می تواند بیشتر و بهتر اعمال دشمنی کند و اهداف خود را پی بگیرد.

تمرکزآمریکابرجنگاقتصادی
رهبر انقالب تمرکز شــیطان بزرگ بر جنگ اقتصادی را ناشی از ناامیدی 
از جنگ نظامی، سیاســی و امنیتی و حتی جنگ فرهنگی خواندند و افزودند: 
رویش های جوان و پربرکت انقالب و شکســت حوادث و آشوب های امنیتی 
سیاسی سال ۸۸، نشان دهنده شکست و یأس دشــمن در این عرصه هاست. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: البته به توفیق الهی و هوشیاری مسئوالن 
و مردم، آمریکا در جنگ اقتصادی نیز شکست خواهد خورد. ایشان با اشاره به ترفند 
و فریب دشمنان در حرف زدن با مردم ایران گفتند: یک عقب مانده ذهنی به ملت 
ایران می گوید دولت شما پول شما را در سوریه خرج می کند در حالی که رئیس او 
اذعان کرده که آمریکا هفت تریلیون دالر در منطقه خرج کرده اند اما هیچ چیزی 
عایدشان نشده است.رهبر انقالب افزودند: ما به دو کشور دوست یعنی سوریه 
و عراق در مقابل تهدیدات آمریکا و سعودی ها کمک کرده ایم که این کمک ها 
نوعی مبادله بین دولت های دوست است.حضرت آیت اهلل خامنه ای ایجاد تردید 
در افکار عمومی نسبت به مواضع نظام را از اهداف مشخص دشمنان ملت ایران 
برشمردند و افزودند: آنها می خواهند با جنگ اقتصادی نارضایتی ایجاد کنند تا 
شاید این نارضایتی به اغتشاش و ناامنی تبدیل شود.ایشان با بیان اخبار و اطالعاتی 
از پشت صحنه اقدامات آمریکایی ها، صهیونیست ها و سعودی ها افزودند: آنها برای 
ایجاد ناامنی در دی ماه گذشته، چند سال فعالیت کرده بودند اما ملت با هوشیاری 
تحسین برانگیز، به میدان آمد و زمینه سازی های چند ساله آنها را به باد داد.رهبر 
انقالب افزودند: دشمنان سپس به ســال 97 دلبستند و برخی مقامات آمریکا 
گفتند 6 ماه دیگر خبرهایی از ایران خواهید شنید، منظور آنها همین حوادث 
مرداد بود که با وجود هزینه های فراوان مالی و سیاسی دشمنان اینگونه محدود 
از آب درآمد.حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: مردم با هوش و با بصیرت 
هستند البته مشکالت معیشتی و اقتصادی اوقات خیلی از آنها را تلخ کرده اما این 
ملت زیر بار خواست های سیای آمریکا و فالن رژیم روسیاه نمی رود.دولت باید 
سرکار بماند رهبر انقالب تأکید کردند: دشمن همان گونه که تاکنون ضعیف و 
ناتوان و شکست خورده بوده است در آینده نیز ناکام خواهد ماند بشرط اینکه همه 
بیدار باشیم و با پرهیز از ناامیدی به وظایف خود عمل کنیم.ایشان افزودند: برخی 
به اسم اینکه طرفدار ضعفا هستیم و می خواهیم اوضاع را درست کنیم، خودشان 
ملتفت نیستند اما عمالً در چارچوب نقشه دشمن حرف می زنند و اقدام می کنند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: آنها که می گویند دولت باید برکنار شود در 
نقشه دشمن نقش آفرین هستند. دولت باید سرکار بماند و با قدرت، وظایف خود 
را در حل مشکالت انجام دهد. رهبر انقالب همچنین به حقوق و تکالیف دولت 
و مجلس اشاره کردند و افزودند: هر دو قوه باید ضمن برخورداری از حقوق خود، 
کرامت طرف مقابل را حفظ کنند و سه قوه با هم افزایی مشکالت را از پیش ملت 
بردارند. ایشان در پایان سخنانشان با اشاره به سخنان امام خمینی درباره دست 
قدرت خدا بر سر ملت ایران و نظام اسالمی افزودند: ما هم این دست قدرتمند خدا 

را احساس می کنیم، قدرتی که در ایمان ملت متجلی است.
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