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يک ش��نبه 13 آب��ان 1397 | 25 صف��ر 1440 || روزنامه جوان |  شماره 5508    تحقير شيطان و نظام سلطه
 در خاکریز 13 آبان

در فرهنگ انقالبي ملت ايران، ۱۳ آبان روز استكبارستيزي و مبارزه با 
زياده خواهي و زورگويي شيطان بزرگ امريكا و روز تحقير نظام سلطه 
است. در واقع ۱۳ آبان صرفاً يادآور س��ه واقعه تاريخي و روز مبارزه با 
امريكا نيست؛ بلكه يك خاكريز تمام عيار جنگي است؛ خاكريزي كه 
يك س��وي آن، تفكر و خوي شيطاني اس��تعمارگري، استثمارگري و 
استكبارورزي و سوي ديگر آن تفكر متعالي و انساني استكبارستيزي، 

ظلم ستيزي و مبارزه با استحمار و استثمار است. 
يك سوي خاكريز ۱۳ آبان؛ ٤۰ سال: »دشمني«، »تهديد«، »تحريم«، 
»دسيسه و توطئه چيني«، »شرارت و استكبارورزي«، »خيانت، دخالت 
و حماقت«، »حمايت از تروريسم«، »تجهيز مخالفان«، »تالش براي 
براندازي«، »تضييع حقوق ملت ايران«، »كارش��كني« و... و در سوي 
ديگر اين خاكريز ٤۰ س��ال: »مقاومت«، »سلحش��وري«، »توس��عه 
اس��تراتژيك«، »ايس��تادگي«، »پيش��رفت«، »اتحاد«، »پيشروي«، 
»اس��تقالل طلبي«، »آزادي خواهي«، »عدالت طلبي«، »پنبه كردن 
توطئه ها و برنامه هاي دش��من«، »بالندگي«، »اس��تحكام دروني«، و 
در يك كلمه »٤۰ س��ال تحقير دش��من« قرار دارد و حاصل اين نبرد 
٤۰ ساله، افول نظام سلطه و در سراش��يبي سقو ط قرار گرفتن ليبرال 
دموكراسي غربي و افزايش موج تنفر از استكبار امريكايي و فروپاشي 
هژمون اين ابرقدرت ديروز از يك س��و و ظه��ور مقتدرانه تفكر انقالب 
اسالمي و گسترش تفكر اس��تقالل طلب منبعث از انقالب اسالمي در 
سراسر جهان و پيدايش قدرت در حال تبديل شدن به هژمون انقالبي 

جهان اسالم از سوي ديگر است. 
امريكايي ها بايد هم از ملتي كه آنان را تحقير و دستان شيطاني آنان را 
قطع كرده و همه مردم آزاده جهان را به تحقير نظام سلطه فرا مي خواند 
عصباني باشند. امريكايي ها در راه دوشيدن و به يغما بردن منابع و ثروت 
ايران زمين و استثمار و مبارزه با اس��تقالل طلبي ملت ايران، ساليان 
درازي است كه برنامه ريزي مي كنند، نقش��ه مي كشند، سازماندهی 
مي كنند، امپراتوری رسانه اي را به ميدان مي آورند، ميلياردها ميليارد 
دالر هزينه مي كنند اما هر سال مجبور به عقب نشيني و از دست دادن 
يك خاكريز ديگر مي ش��وند. منطق امريكايي تسليم كشورها در برابر 
دوشيدن آنها توسط امريكا اس��ت و اين همان حقيقتي است كه ۳۱ 
سال پيش حضرت امام خميني )ره( در هشتم خرداد ماه ۱۳۶۶ در باره 
امريكا بيان كردند كه »امريكا مي خواهد زير پاي آنان باشيم تا له شويم، 

امريكا مي گويد هر كس گاو شيرده ما نباشد وحشي است«.
و امسال؛ جهان استثنايي ترين راه پيمايي و بزرگداشت ۱۳ آبان را در 

طول ٤۰ سال گذشته مشاهده مي كند: 
۱ - نظام س��لطه و ش��يطان بزرگ در حالي كه آغاز س��ال جاري و با 
خروج از برجام با اطمينان گفته بودند ايران نخواهد توانست جشن ٤۰ 
سالگي اش را برگزار كند، اينك با چشمان از حدقه بيرون زده شاهد اين 

حماسه و جشن ملي هستند. 
۲ - نود روز خيمه ش��ب بازي، جنجال آفرين��ي، پروپاگاندا و عمليات 
سنگين و پرحجم رواني براي بازگشت تحريم ها بدون هيچ دستاوردي 
و بدون همراهي مؤثر جهاني به پايان رسيده و حاصلي جز تحقير بيشتر 

براي شيطان در پي نداشته است. 
۳ - جشن تحقير شيطان با اربعين حسيني نيز هم زمان شده و راهپيمايي 

اربعين روحيه سلحشوري را در مردم ايران تقويت كرده است. 
٤ - امروز پايان ضرب االجل و مهلت داده شده به اتحاديه اروپا براي ارائه 

تعهدات عملي براي تأمين منافع ايران در برجام است. 
۵ - بر خالف سه دهه گذش��ته كه دلقك هاي لوس آنجلسي )همچون 
هخ و صوراس��رافيل( و از طريق ش��بكه هاي ماه��واره اي و با حمايت 
سرويس هاي جاسوسي غرب از براندازي قريب الوقوع نظام جمهوري 
اسالمي سخن گفته و اسباب مضحكه امريكا را فراهم مي كردند، اين 
اولين باري است كه گوساله زرد سامري شخصاً  دون كيشوت وار و در 
قامت يك دلقك، با اسم رمز ۱۳ آبان و طراحي تابستان داغ وارد ميدان 
شده و در خيمه شب بازي جديد خود از فروپاشي حداكثر سه ماهه نظام 
جمهوري اسالمي ايران سخن گفته اس��ت و اين امر كه با خوش بيني 
اروپايي ها و برخي عناصر خودباخته داخلي همراه شده بر اهميت ۱۳ 
آبان افزوده است.  اشتباه آشكار ش��يطان بزرگ و هم زماني بازگشت 
تحريم ها با اسم رمز ۱۳ آبان عالوه بر اينكه سبب اتحاد ملي و افزايش 
روحيه سلحش��وري و مقاومت عليه امريكا ش��ده عماًل موجب خنثي 
شدن نقشه هاي شوم دشمن هم شده و فرمايش نوراني امام سجاد عليه 
السالم را در اذهان تداعي مي كند كه فرمودند: "اَلَحمُدلهلِ الَّذي َجَعَل 

اَعدائَنا مهلَِن الُحَمقاءهلِ َو الُجَهالءهلِ" )صحيفه سجاديه خطبه ۸(
۹۰ روز است كه شيطان بزرگ، در پناه جنگ اقتصادي و بحران دالر و با 
پروپاگاندا و پرحجم ترين عمليات رواني در شيپور فروپاشي جمهوري 
اسالمي را از درون مي دمد و امروز در ش��رايطي روز ۱۳ آبان را گرامي 
مي داريم كه هژم��ون و اقت��دار امريكايي در جهان رو به زوال اس��ت: 
»قدرت نرم امريكا به شدت فرسوده شده«، »ليبرال دموكراسي اعتبار 
خود را از دست داده و رو به اضمحالل است«، »قدرت سخت اقتصادي 
و نظامي امريكا هم رو به افول است«، »نيروي نظامي امريكا به شدت 
سردرگم است«، »امريكا در جنگ بين تمدني و درون تمدني با افتضاح 
تحقير آميز رو به رو است«، »عالوه بر گسترش فقر و بيكاري، با بدهي 
۱۵ تريليون دالري و ۸۰۰ ميليارد دالر كسري بودجه مواجه است«، 
»تقريباً با تمام تصميمات امريكا، علناً مخالفت مي شود«، »كانون هاي 
قدرت در حال انتقال از غرب به شرق هستند«، »امپراتوری دالر در حال 
فروپاشي است«، »جهان در حال عبور از نظام تك قطبي به نظام چند 
قطبي است«. پايان ۹۰ روز خيال باطل شيطان بزرگ براي فروپاشي 
مصادف ش��ده با راه پيمايي ۱۳ آبان و ۹۰ روز بزرگداشت و جشن ٤۰ 
رهلِيَن  ُ َخْيُرالَْماكهلِ ُ َوالهَّ سالگي انقالب اسالمي ايران كه »َو َمَكُروا َو َمَكَر الهَّ

«  )آل عمران ۵٤(
 و اما سس��ت كمربندها، راحت طلبان، غربگرايان و كساني كه گرايش 
به سازش داشته و دائماً از س��ر حماقت و جهالت و يا بر اساس دستور 
براي تسليم سازي كشور نقشه هاي بي پايه مي كشند، بدانند كه »افول 
امريكا به واقعيتهلِ مورد اجماع صاحب نظران معتبر جهان تبديل شده 
اما در سوي ديگر اين چالش، ملت ايران با انگيزه، روحيه و كار و تالش 
جوانان عزيزش، آينده اي درخش��ان و به مراتب بهتر را در پيش دارد. 
ديدار با دانش آموزان و دانشجويان ۱۲ آبان ۹۷«. اينك امريكا در حال 
فروپاشي اس��ت و اين فروپاشي بي ش��ك محصول ٤۰ سال مقاومت 
دليرانه ملت قهرمان ايران است. غرب پرستان بدانند كه »نقطه مقابل 
افول امريكا، جمهوري اسالمي ايران است كه از صفر شروع كرده و در 
طول ٤۰ سال گذشته به موازات ضعيف تر شدن امريكا، مرتباً پيش رفته 
و هم اينك جهان شاهد يك حركت جدي به سمت استقالل سياسي 
و استقالل صنعتي در ايران است. ديدار با دانش آموزان و دانشجويان 
۱۲ آبان ۹۷« امروز امپراتوری عظيم رسانه اي دشمن از خنثي شدن 
نقشه هاي شوم شيطان بزرگ و موفقيت هاي روزافزون نظام اسالمي به 

شدت در هراس هستند. 
بزدالن و راحت طلباني كه نسخه تس��ليم تجويز كرده و مانند موريانه 
پايه هاي ايمان و باورهاي مردم را خورده و به سس��ت كردن اعتقادات 
مردم مشغولند بدانند كه آن روز كه نظام سلطه و شيطان بزرگ در اوج 
قدرت و ايران در نقطه صفر قرار داشت، ملت ايران در برابر دسيسه ها، 
توطئه ها و نقش��ه هاي نظامي، اقتصادي، سياسي، امنيتي، فرهنگي و 
تحريم و ترور و... دشمن نشد، حاال كه جمهوري اسالمي ايران به اذعان 
و اعتراف دوست و دشمن در اوج اقتدار و دش��من در ضعف و در حال 
فروپاشي است چرا بايد مرعوب جنگ رسانه اي، جنگ دالر و عوامفريبي 

دون كيشوت و دشمن بي آبرو بشويم. 

» 13 آبان« مبارزه با ظلم
 و دفاع از عزت و کرامت انساني

چرايي خروش مردمي عليه امريكا در ۱۳ آبان، براي نسل اول انقالب كه 
نقش جنايتكارانه كاخ سفيد را در كودتاي ۲۸ مرداد، كمك به ساواك و 
تقويت ديكتاتوري رژيم پهلوي، تالش براي حفظ اين رژيم و ناكام گذاشتن 
انقالب اسالمي و همچنين همراهي با ضد انقالب و تبديل سفارت امريكا 
به جاسوسخانه اي براي سازماندهي گروهك هاي ضد انقالبي را در حافظه 
تاريخي خود دارند، كامالً روشن و معلوم بود، اما در چندسال گذشته جريان 
شبه روشنفكري و برخي از عناصر بريده و خسته نسبت به تداوم اين مراسم 
چون و چراها و ترديدهايي را مطرح ساخته و شعارهاي ضد امريكايي را 
عامل تحريك و تقابل امريكا عليه كشورمان قلمداد مي كردند. باالتر از آن با 
مطرح شدن مذاكرات هسته اي و برجام حتي برخي از عناصر خودباخته و 
مرعوب به بزك كردن چهره امريكا رو آورده و براي توجيه تداوم مذاكرات از 
زبان برخي سابقون انقالب نيز خاطراتي مبني بر پيشنهاد ارتباط با امريكا 

به حضرت امام)ره(  مطرح شد. 
نس��ل هايي كه فاقد حافظه تاريخي از جنايات و ظلم ه��اي امريكا عليه 
كش��ورمان بودند، در مواجهه با اي��ن ادعاها به حيرت افتاده و چه بس��ا 
بي اعتنايي به امريكا و ستيز با رفتار استكباري سران كاخ سفيد را ناموجه 

تلقي مي كردند. 
اما با ورود دونالد ترامپ به كاخ سفيد كه با بي اعتنايي به آداب ديپلماتيك، 
 خصلت ها ي ناب امريكايي را نمايندگي ك��رده و چهره اي بدون رتوش از 
استكبار امريكايي را به نمايش گذاشته است، ماهيت واقعي امريكا براي 
نسل هاي جديد كشورمان نيز روشن و معلوم گرديد و در ادامه نقض برجام 
توسط ترامپ و بازگشت به تحريم هاي ظالمانه با هدف اعالمي تحميل 
مذاكرات مجدد آن هم روي موضوعاتي كه با استقالل، قدرت و عزت ايران 
اسالمي پيوند خورده و براي نيل به اهداف كثيف، كرامت انساني جامعه 
ايراني را به گروگان گرفته اس��ت بيش از پيش ذات جبارگونه و ظالمانه 

امريكا را بر مال ساخت. 
عالوه بر اين حمايت كاخ سفيد از تروريسم تكفيري و در رأس آنان داعش 
و همچنين همراهي با بن سلمان كه شباهت هاي زيادي با گروهك هاي 
تروريستي ضد انقالب و صدام حسين متجاوز در دهه ۶۰ دارند، نگرش 
ضدامريكايي نسل جديد را با نگرش نسل اول انقالب بسيار نزديك ساخته 

است. 
آنچه شور و خروش استكبارستيزي را در ۱۳آبان رقم مي زند اين نگرش 
ضدامريكايي است، كه متكي بر شناخت و بصيرت سياسي جامعه ايراني 
مي باشد. شناختي كه قبل از هرچيز حاصل عملكرد ظالمانه سران كاخ 
س��فيد بوده و در حافظه تاريخی مردم جاي گرفته و از اين رو حضور در 
اين مراسم نوعي مشاركت براي دفاع از عزت و كرامت انساني و مبارزه با 
ظلم و جنايت استكباري امريكا است كه براي هيچ ايراني غيرتمندي قابل 
پذيرش نبوده و در مغايرت و ضديت كامل هويت اسالمي و ايراني جامعه 

غيور ايراني است. 
اين مراسم كه نمايش غيرت و عزت ملت شريف ايران است، مي تواند در 
اصالح محاسبات غلط امثال رئيس جمهور قمارخانه اي و تاجر مسلك امريكا 
كه نماد رئاليسم امريكايي است، نقش بسيار مهمي داشته و به او بفهماند كه 
اين ملت نه تنها از تهديد و فشار حساب نمي برد كه با تمام غيرتش در مقابل 

رويكرد ظالمانه او ايستاده و از عزت و كرامتش يك گام عقب نمي آيد. 

رسول سنايی رادسيدعبداهلل متوليان

رهبر معظم انقالب در ديدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجويان: 

امریکا رو به زوال است، نقشه سازش نکشيد

حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب 
اس�المي صبح ديروز در آس�تانه ۱۳ آبان روز 
ملي مبارزه با اس�تكبار در ديدار هزاران نفر از 
دانش آموزان و دانشجويان با تجليل از حضور 
پرمعنا و عظي�م مردم در »رزماي�ش بی نظير، 
توصيف ناپذير و شگفتي س�از اربعين«، س�ه 
حادثه ۱۳ آباِن ۴۳، ۵۷ و ۵۸ را نش�انه هايي از 
چالش عميق و مس�تمر ملت اي�ران و امريكا 
خواندند و با اش�اره به شكست شيطان بزرگ 
در تحق�ق هدف اصل�ي توطئه هاي ۴۰ س�ال 
اخير آن يعن�ي بازگش�ت به س�يطره دوران 
رژيم ستم ش�اهی در ايران تأكيد كردند: افول 
امريكا به واقعيِت م�ورد اجماع صاحب نظران 
معتبر جهان تبديل ش�ده اما در س�وي ديگر 
اين چال�ش، ملت اي�ران ب�ا انگي�زه، روحيه 
و كار و ت�الش جوان�ان عزي�زش، آين�ده اي 
درخش�ان و به مراتب بهتر را در پي�ش دارد. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم 
رهبري، رهبر انقالب اسالمي در ابتداي سخنانشان 
با تبريك به همه كس��اني كه توفي��ق حضور در 
حركت پرشور اربعين را داشتند، گفتند: غربي ها 
از درك و تحليل اين پدي��ده فوق العاده عاجزند، 
آنها چند س��ال در قبال حركت عظي��م اربعين 
»توطئه سكوت« را به كار گرفتند اما امسال مجبور 
شدند مقداري به آن بپردازند؛ البته با تحليل هاي 

خصمانه و غلط و بالهت آميز. 
     راهپيمايي اربعين غربی ها را دس�تپاچه 

كرده است
ايشان با تأكيد بر اينكه سرچشمه فياض راهپيمايي 
اربعين، غربي ها و رسانه هاي آنها را دستپاچه كرده 
اس��ت، گفتند: رس��انه هاي غربي همچون راديو 
انگليس ادعاي حكومتي بودن اين مراسم عظيم 
را مطرح كردند اما كدام دولت مي تواند ۱۰ تا ۱۵ 
ميليون انسان را در مسافتي حداقل ۸۰ كيلومتري، 
پياده ب��ه حركت درآورد؟ رهبر انقالب اس��المي 
خاطرنش��ان كردند: اگر بر فرض محال هم قبول 
كنيم كه جمهوري اس��المي ايران و دولت عراق 
عامل شكل گيری چنين حركت عظيمي بوده اند، 
اين يك معجزه است و غربي ها هم اگر مي توانند 
چنين حركت بي نظيري را راه بيندازند. حضرت 
آيت ال خامنه اي تأكي��د كردند: حركت بی نظير 
اربعين، جز با عش��ق و ايمان و جوشندگي خون 
شهيدان واالمقام ش��كل نمي گيرد و هيچ عامل 
ديگري قادر به برپايي چنين عظمتي نيست. رهبر 
انقالب اس��المي با تأكيد بر اينكه حركت اربعين 
سال به سال عظيم تر و بهتر خواهد شد، از پذيرايي 
و ميهمانداري محبت آميز دول��ت و ملت عراق و 
ش��خصيت هاي صاحب نظر و سياسي اين كشور 

قدرداني كردند. 
     س�يلي به امريكا، قدرتي بود كه انقالب 

به مردم داد
حضرت آي��ت ال خامنه اي در بخ��ش ديگري از 
سخنان خود با اشاره به سه حادثه روز ۱۳ آبان كه 
به نحوي مرتبط با امريكا است، گفتند: حادثه اول 
در سال ۱۳٤۳ مربوط به تبعيد امام خميني)ره( 
در پي اعتراض ايشان به اليحه كاپيتوالسيون يا 
همان مصونيت اتباع امريكايي در ايران بود. حادثه 
دوم به كش��تار دانش آموزان و نوجوانان به دست 
رژيم امريكايي پهلوي در سال ۵۷ مربوط مي شود 
و در حادثه سوم كه در سال ۱۳۵۸ اتفاق افتاد، النه 
جاسوسي امريكا به دست دانشجويان تسخير شد 
كه در واقع سيلي متقابل ملت ايران به امريكا بود. 
ايشان اين سيلي خوردن و تحقير امريكا را نتيجه 
قدرتي دانستند كه انقالب اس��المي به مردم داد 
و افزودند: مجموعه اين س��ه حادثه نشان دهنده 
چالش ميان ايران و امريكا است كه اين چالش در 
طول ٤۰ سال گذشته ادامه داشته و امريكايي ها در 
آن از انواع تحركات و دشمني ها استفاده كرده اند. 
     تحريم جديد، كاله گذاش�تن س�ر ملت 

امريكاست
رهبر انقالب اسالمي، »حمله به طبس«، »تحريك 
صدام براي جنگ با ايران«، »حمله موش��كي به 
هواپيماي مسافري« و »حمله به سكوهاي نفتي« 

ايران را نمونه هاي��ي از »جنگ نظام��ي« امريكا 
در اين چالش ٤۰ س��اله برشمردند و خاطرنشان 
كردند: يكي ديگر از تحركات امريكايي ها در اين 
٤۰ سال، اس��تفاده از »جنگ اقتصادي« است و 
اينكه اكنون مي گويند تحريم ها، اقدامي جديد بر 
ضد ايران است، در واقع كاله گذاشتن بر سر خود 
و يا ملت امريكا است زيرا موضوع تحريم از ابتداي 
پيروزي انقالب اسالمي وجود داشته است. حضرت 
آيت ال خامنه اي يكي ديگر از ابزارهاي امريكا در 
چالش ٤۰ س��اله با ايران را اس��تفاده از »جنگ 
رسانه ای« دانستند و گفتند: جنگ رسانه اي امريكا 
به معناي دروغ پراكنی، فتنه انگيزی، ترويج فساد و 
تحريك افراد از ابتداي انقالب اسالمي وجود داشته 
اس��ت كه البته امروز با استفاده از فضاي مجازي، 

شيوه هاي آن جديدتر شده است. 
     اي�ران پيروز چالش ۴۰ س�اله ب�ا امريكا 

بوده است
ايش��ان در جمع بندی اين بخش از سخنانش��ان 
خاطرنش��ان كردند: در چالش ٤۰ س��اله امريكا 
و ايران حقيق��ت مهمي وجود دارد ك��ه گاهي از 
ديده ها پنهان مي ماند و آن اينك��ه، طرف پيروز 
در اين چالش، جمهوري اس��المي ايران و طرف 
مغلوب، امريكا بوده اس��ت. رهبر انقالب اسالمي 
در بيان دليل اين موض��وع افزودند: هدف اصلي 
امريكا در چهار دهه اخير سيطره مجدد بر ايران 
بود اما با وجود همه تالش ها و توطئه ها، نتوانسته 
است به اين هدف دست پيدا كند. حضرت آيت ال 
خامن��ه اي تأكيد كردند: امروز تنها كش��وري كه 
امريكا كوچك ترين نقشي در تصميمات آن ندارد، 
جمهوري اس��المي ايران اس��ت و اين، به معناي 
شكست امريكا است. ايش��ان هدف اصلي امريكا 
از تحريك صدام براي تحميل جنگ هشت ساله 
به ايران، شكست و بی آبرو كردن نظام اسالمي در 
دنيا، برشمردند و تأكيد كردند: ايران در جنگ هاي 
۲۰۰ س��ال گذشته همواره شكس��ت خورده بود 
اما در جنگ هشت س��اله توانست طرف مقابل را 
شكست دهد و يك وجب از خاك كشور به دست 

بيگانه نيفتد. 
     قدرت و هيمن�ه امريكا در جه�ان رو به 

افول است
رهبر انقالب اسالمي، هدف امريكا از جنگ و تحريم 
اقتصادي در طول ٤۰ سال گذشته را فلج كردن و 
عقب نگه داشتن كشور دانستند و افزودند: در جنگ 
اقتصادي نيز آنچه اتفاق افتاده، بر خالف خواست 
امريكا است زيرا حركت به سمت خودكفايي و توليد 
در داخل، سرعت گرفته و امروز صدها گروه فعال از 
جوانان خوش فكرهلِ دانشگاهي مشغول فعاليت ها و 
كارهاي مهمي در كشور هستند. ايشان سپس به 
شرايط امريكا در جهان اشاره كردند و افزودند: در 
يك نگاه وس��يع تر، قدرت و اقتدار و هيمنه امريكا 
در دنيا، رو به افول و زوال است و امريكاي امروز به 
مراتب ضعيف تر از امريكاي چهار دهه قبل است. 
رهبر انقالب اسالمي با اش��اره به اذعان بسياري از 
سياسيون و جامعه شناس��ان معتبر دنيا مبني بر 
فرسوده ش��دن و از بين رفتن »قدرت نرمهلِ« امريكا 
گفتند: قدرت نرم امريكا به معناي »اقناع و قبوالندن 
نظر خود به كشورهاي ديگر«، اكنون در ضعيف ترين 
موقعيت ممكن قرار دارد و به خصوص از زمان روي 
كار آمدن رئيس جمهور فعلي امريكا نه تنها ملت ها 
بلكه دولت های اروپا، چين، روس��يه، هند، افريقا و 
امريكاي التين نيز با تصميم ه��اي امريكا صراحتاً 

مخالفت مي كنند. 
     ترام�پ باقيمانده آبروي امري�كا را برده 

است
حضرت آي��ت ال خامنه اي خاطرنش��ان كردند: 
اكنون نه تنها اقتدار معنوي و قدرت نرم امريكا رو 
به افول است بلكه اقدامات رئيس جمهور عجيب و 
غريبهلِ فعلي امريكا، »ليبرال دموكراسي« را نيز كه 
پايه تمدن غرب است، بي آبرو كرده است. ايشان 
با اشاره به سخنان چندين سال قبل يك محقق 
معروف دنيا مبني بر اينكه وض��ع كنوني امريكا، 
»نقطه نهايي تكامل تاريخي بشر است«، گفتند: 
همين جامعه ش��ناس، اكنون سخنان قبلي خود 

را پس گرفته و مطالبي بيان مي كند كه نش��انگر 
ضعف و افول امريكا و ليبرال دموكراس��ي است. 
رهبر انقالب اسالمي، »قدرت سخت« امريكا در 
زمينه هاي نظامي گري و اقتصاد را نيز رو به افول 
خواندند و افزودند: آنها ابزار نظام��ي دارند اما به 
علت افسردگي، سردرگمي و ترديد سربازانشان 
مجبورند از سازمان های جنايتكاري نظير بلك واتر 
براي تحقق اهدافشان در كشورهاي ديگر كمك 
بگيرند. ايشان بدهي افس��انه اي امريكا و كسري 
بودجه ۸۰۰ ميليارد دالري اين كش��ور در سال 
جاري را از نشانه هاي روند زوال اقتصادي امريكا 
برشمردند و خاطرنشان كردند: آنها اين واقعيات 
را با ظاهرسازي و شعار مي پوشانند اما در زير اين 
زرق و برق، افول اقتصادي مشهود است. حضرت 
آيت ال خامنه اي با جلب توجه كشورهاي منطقه 
به واقعيت افول امري��كا افزودند: كس��اني كه به 
پشتيباني امريكا حاضرند مسئله فلسطين را به كلي 
به فراموشي بسپارند، متوجه باشند كه امريكا حتي 
در منطقه خودش هم رو به زوال است اما ملت های 

اين منطقه و حقايق آن، زنده و پابرجا هستند. 
     سازشكاران بيخود نقشه سازش با امريكا 

نكشند
رهبر انقالب اس��تمرار روحيه استقالل طلبی در 
جوانان ايران با هر تفكر و رفتار را از ديگر نشانه هاي 
شكست امريكا دانستند و افزودند: آنها با همه تالش 
امپراتوری خبري و رس��انه اي خود نتوانس��ته اند 
احساس تنفر و روحيه استقالل طلبی و مقاومت 
در مقابل بيگانگان س��لطه طلب را در جوانان اين 
س��رزمين از بين ببرند، به گونه اي كه نسل جوان 
كنوني از لحاظ انگيزه ايس��تادگي و مقاومت اگر 
از نسل اول انقالب جلو نباشد حتماً عقب نيست. 
حضرت آيت ال خامنه اي با اشاره به رسوخ روحيه 
استقالل طلبی جوانان ايراني در كشورهاي ديگر 
افزودند: مردم و جوانان عراقي، س��وري، لبناني، 
افغانستاني، پاكستاني و كشورهاي ديگر به علت 
س��يطره طلبی و اهانت هاي امري��كا از آن متنفر 
هستند اما مقامات امريكايي ناتوان از درك علل 
اين تنفر، آن را از چشم ما مي بينند. رهبر انقالب 
اسالمي در همين زمينه افزودند: امريكايي ها ما را 
تهديد مي كنند و پيغ��ام مي دهند كه اگر جوانان 
فالن كش��ور به نيروهاي ما يا طرفداران ما حمله 
كنند ايران را مقصر مي دانيم اما ما مي گوييم شما 
غلط مي كنيد ايران را مقصر مي دانيد بلكه بايد به 
اقدامات تنفر برانگيز خودتان در آن كشورها نگاه 
كنيد. حضرت آيت ال خامنه اي با يادآوري افول 
امريكا به كساني كه به س��ازش با امريكا گرايش 

دارند، افزودند: بيهوده نقش��ه بي اساس و بي پايه 
نكش��يد، زوال امريكا يك واقعيت اس��ت. ايشان 
عوامل افول ش��يطان بزرگ را بلندمدت و مربوط 
به عملكرد س��لطه طلبانه آن در طول تاريخ اين 
كش��ور دانس��تند و تأكيد كردند: براساس سنت 
الهي، امريكا محكوم اس��ت ك��ه از صحنه قدرت 

جهاني زايل بشود. 
      جوان�ان فريب لبخند دروغين دش�من 

را نخورند
رهبر انقالب پس از ترسيم اوضاع امريكا به عنوان 
يكي از دو طرف چالش عميق و مس��تمر امريكا- 
ايران خاطرنشان كردند: در سمت ديگر اين چالش 
مي توان ب��دون مبالغه و بزرگنمايي نش��انه هاي 
پيشرفت و قوی تر شدن را در طول ٤۰ سال اخير 
مشاهده كرد. ايشان حضور فعال صدها گروه جوان، 
خوش استعداد، مبتكر و با همت را در زمينه هاي 
مختلف فكري- عملي و فناوري، نش��انه آش��كار 
حركت جدي جمهوري اسالمي در روند استقالل 
صنعتي و سياسي خواندند و افزودند: اين جوانان 
به فكر رئيس شدن و وزارت و وكالت نيستند و اين 
پديده مبارك ادامه خواهد يافت. س��خنان رهبر 
معظم انقالب در جمع دانش آموزان و دانشجويان 
با چند توصيه به جوانان ادامه يافت كه اولين آنها 
فراموش نكردن دش��مني با امريكا بود. ايش��ان 
هوشياري در مقابل فريب و لبخند دروغين دشمن 
را ضروري خواندند و يادآوري كردند: امريكايي ها 
گاهي مي گويند با ملت ايران مش��كلي نداريم و 
تحريم ها عليه مردم نيست بلكه با دولت ايران دچار 
چالش هستيم اما اين يك دروغ فضاحت بار است، 
چون دولت ايران بدون ملت كاره اي نيست و آنها با 

حضور و اراده ملت دشمنند. 
رهبر انقالب در پاسخ به اين سؤال كه ايستادگي 
و دش��مني ملت ايران با امريكا تا چه زماني ادامه 
خواهد داش��ت، افزودن��د: وقتي امريكا س��يطره 
جويي خود را كنار بگذارد مي شود با او مانند ديگر 
كشورها تعامل كرد اما اين مسئله بعيد است، چون 
ذات استكبار، سلطه جويی و سيطره طلبی است. 
دومين توصيه حضرت آيت ال خامنه اي به جوانان، 
»ترويج و تبيين نظريه مقاومت« بود. ايشان نظريه 
»مقاومت در مقابل دشمن قوي پنجه« را هم در 
مقام نظر هم در جايگاه عملي، نظريه اي متقن و 
صحيح خواندند و افزودند: جوانان در محيط هاي 
مختلف هدف اصلي استكبار يعني سلطه طلبی را 
تبيين كنند تا ضرورت و صحت نظريه مقاومت، 
به خوبي نمايان و درك شود. رهبر انقالب افزودند: 
از نظر عملي نيز ما مقاومت را حق جوانان عراقي، 
سوري، لبناني، كشورهاي شمال افريقا، شبه قاره 
و ديگر مناطق مي دانيم و تقوي��ت اين جريان ها 

تقويت نظريه مقاومت است. 
     جوانان براي ايفاي نقش در نقشه ۵۰ ساله 

آماده باشند
توصيه آخر حضرت آي��ت ال خامنه اي به جوانان 
عزيز ايران، »احساس مسئوليت در قبال موضوع 
پيشرفت كش��ور« بود. ايش��ان، »الگوي اسالمي 
ايراني پيش��رفت« در ۵۰ س��ال آينده را كه براي 
پخته شدن و تكميل در اختيار صاحب نظران قرار 
گرفته، برنامه اي فكر ش��ده برشمردند و افزودند: 
جوانان خود را بخشي از اين نقشه وسيع ۵۰ ساله 
بدانند و براي ايفاي نقش براساس مقتضيات زمان 
در عرصه هاي علمي، فناوري، اقتصادي، اجتماعي 
و سياسي آماده باشند. رهبر انقالب قطع وابستگي 
اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي را از دغدغه هاي 
هميش��گي خود و اقتصاددانان خواندند و جوانان 
مؤمن و اهل فكر و عمل را ب��ه ارائه راه حل در اين 
زمينه دعوت كردند. حض��رت آيت ال خامنه اي 
با اش��اره به اينكه مدل پيشرفت ايران از الگوهاي 
توسعه غربي اخذ نشده است، افزودند: ما از دانش و 
فناوري روز حداكثر استفاده را مي بريم اما مي دانيم 
كه مدل هاي غربي برخ��الف زرق و برق ظاهري، 
باطني مش��كل آفرين دارند و كشورهاي مختلف 
را با دش��واري و بدبختي روبه رو كرده اند. ايشان 
همت جوانان براي حل مسائل را نياز اصلي كشور 
خواندند و تأكيد كردند: جوان��ان بدون »ترس و 
تنبلي« ابتكار و نوآوري را س��رلوحه تالش خود 
قرار دهند و با غيرت و تعصب ملي، وظايفش��ان 
را در پيشرفت و س��عادت و افتخار ملت و امنيت 

كشور ايفا كنند. 
     آينده كش�ور درخش�ان و بهتر از امروز 

است
رهبر انقالب مس��ئوالن را نيز به ج��دي گرفتن 
جوانان پرانگيزه و استقبال واقعي از آنان فراخواندند 
و گفتند: گاه ديده ش��ده كه برخي دس��تگاه هاي 
ذي ربط به كارهاي خوب، برجس��ته و راهگشاي 

جوانان كمك نمي كنند. 
رهبر انقالب اس��المي در جمع بندي سخنانشان 
تأكيد كردند: بدون ترديد آينده كشور درخشان 
و به مراتب بهتر از امروز است و اگر ملت با همين 
روحيه و انگيزه پيش برود، ايران عزيز در آينده اي نه 
چندان دور به اوجي مي رسد كه در تعامالت جهاني 
دست برتر را داشته باشد و جوانان، اين پيشرفت 
عظيم را كه به بركت اسالم و انقالب ايجاد مي شود 

تجربه كنند.
پيش از س��خنان رهبر انقالب اس��المي، آقايان 
محمدصابر باغخاني و مرتضي عزيزي نمايندگان 
دانش��جويان و دانش آم��وزان ب��ا بي��ان نظرات و 
ديدگاه هاي خود بر ل��زوم ايس��تادگي در مقابل 
توطئه هاي اس��تكبار با روحيه انقالب��ي و تكيه بر 

ظرفيت هاي جوانان كشور تأكيد كردند. 

مديرمسئول روزنامه جوان:
مشکل امریکایی ها با جمهوري اسالمي

 هویتي است
مش�كل امريكايی ه�ا ب�ا جمه�وري 
اس�المي اي�ران مش�كل هس�ته ای، 
موش�كی و از اي�ن قبي�ل مش�كالت 
نيس�ت، آنه�ا ب�ا هوي�ت بنيادي�ن 
جمهوري اس�المي ايران مشكل دارند. 
به گزارش خبرگزاري دانشجو، دكتر عبدال 
گنجي، مدير مس��ئول روزنام��ه جوان در 

نشست بررسي تحوالت روز كشور در دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي 
مشهد گفت: منافقين، سلطنت طلب ها و سعودی ها حتی از امريكا هم بين 
مردم ايران منفورتر هس��تند و دليل شكست فتنه دی ماه ۹۶ هم همين 
موضوع بود. مردم وقتی متوجه شدند در پشت پرده  اتفاقات دي ماه اين سه 

گروه هستند پا پس كشيدند. 
گنجي اضافه كرد: آل سعود را نبايد آن قدر بزرگ كرد، آل سعود مثل يك 
بچه پول داری است كه قطعاً نمي تواند روی جريان انقالب اسالمی ايران 

هيچ تأثيری بگذارد. 
مدير مس��ئول روزنامه جوان در خصوص مدل مقابله  امريكا با جمهوري 
اسالمي ايران گفت: راهبرد امريكا در ايران مدل فروپاشی از درون است. 
جنگ نظامی عليه ايران برای امريكا غيرممكن است، چون اين موضوع 
بسيار براي امريكا هزينه زا است.  مشكل امريكايی ها با جمهوري اسالمي 
ايران مشكل هسته ای، موشكی و از اين قبيل مشكالت نيست، آنها با هويت 

بنيادين جمهوري اسالمي ايران مشكل دارند. 
گنجي با تذكر به نيرو هاي انقالبي گفت: جريان حزب اللهي نبايد خود را 
از مردم جدا كنند، بايد در فضاي اجتماعي در كنار مردم باشيم و با قشر 

خاكستري تعامل كنيم. 
مدير مسئول روزنامه جوان بيان كرد: دشمن با برنامه هاي مختلف ذهن 
مردم را نسبت به شوراي نگهبان، وزارت اطالعات، دستگاه قضايي و ديگر 
اركان نظام بدبين مي كند تا مردم هم نسبت به اينها بي اعتماد شوند؛ در اين 

صورت راحت تر به اهداف خود مي رسد. 
وي در خصوص تحريم ه��اي پيش روي امريكا عليه اي��ران گفت: قطعاً 

تحريم هاي امريكا سرنوشت انقالب اسالمي ايران را رقم نخواهد زد. 
گنجي با تأييد اينكه كشور با مشكل اقتصادي رو به رو است، گفت: مشكالت 
اقتصادي در كش��ور وجود دارد، اما طبق آماري كه از برخي از شهرها در 
اعتراضات دي ماه سال گذشته گرفتيم، ۹۰ درصد كساني كه در اعتراضات 
حضور داشتند، مش��كل اقتصادي نداش��تند.  ۸۰۰ هزار نفر زير پوشش 
كميته امداد هستند، ولي يك نفر از اين افراد كه از نظر اقتصادي به عنوان 
پايين ترين قشر هستند در اغتشاشات دستگير نشد، اينكه فكر كنيم طبقه 

ضعيف مقابل جمهوري اسالمي مي ايستند، قطعاً غلط است.
 وي با توجه به جنگ رواني كه دش��من عليه ايران به راه انداخته، گفت: 
بمباران رسانه ای كه امروز عليه جمهوری اسالمي ايران انجام می شود يك 

موضوع بی سابقه است. 
گنجي با اشاره به تسخير النه جاسوسي توس��ط دانشجويان گفت: اگر 
النه جاسوسی توسط دانشجويان فتح نمی شد، امروز انقالب اسالمي را 

نداشتيم. 
مدير مسئول روزنامه جوان بيان كرد: فساد در كشور ما وجود دارد، اما بعضاً 
رسانه ها يك فساد را صد فساد نشان داده اند، در اين زمينه جريان انقالبي 
هم گا ه اسير بزرگنمايي مي شود. بايد مراقب اين موضوع باشيم. وي اظهار 
داشت: كساني كه اس��الم رحماني را مطرح مي كنند، ليبرال هستند؛ ما 
اعتقادمان به اسالم روحانيت است، ميزان و حد در قرآن آمده است و اين 

موضوع مربوط به حاكميت است. 
گنجي در پايان در خصوص تصويب CFT گفت: نظر جمهوري اسالمي 
ايران و امريكا در مورد بد بودن تروريست يكي است، اما در خصوص مفهوم 
تروريست قطعاً نظرمان يكي نيس��ت و همين مسئله باعث مي شود كه 

تصويب CFT را مناسب نبينيم. 

كس�اني كه ب�ه پش�تيباني امريكا 
را  فلس�طين  حاضرن�د مس�ئله 
به كل�ي ب�ه فراموش�ي بس�پارند، 
متوج�ه باش�ند ك�ه امري�كا حتي 
در منطق�ه خودش ه�م رو به زوال 
اس�ت اما ملت ه�ای اي�ن منطقه و 
حقايق آن، زنده و پابرجا هس�تند

در چالش ۴۰ س�اله امريكا و ايران 
حقيقت مهمي وجود دارد كه گاهي 
از ديده ها پنهان مي ماند و آن اينكه، 
طرف پيروز در اين چالش، جمهوري 
اس�المي اي�ران و ط�رف مغلوب، 
امري�كا بوده اس�ت.  ه�دف اصلي 
امريكا در چهار دهه اخير س�يطره 
مجدد بر اي�ران ب�ود اما ب�ا وجود 
همه تالش ها و توطئه ها، نتوانسته 
اس�ت به اين هدف دست پيدا كند


