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 :رهبری با پاسخ و پرسش
به معنای نفی کامل آن  غرب نفی
 است؟
 نفیی  معنیی  بیه  وجیه هیچ   به غرب، نفی

 هییی تجربیه  و پچشرفت و علم و فنآوری
 کییری  چنیچ   عیقلی هچ  و نچست غرب
 نفیی  معنییی  بیه  غیرب،  نفیی . نمچکند را

 سچیسیی  سیلطه  هم که است غرب سلطه
 و اقتصییدی  سیلطه  هیم  است، نظر مورد
 غییرب، فرهنیی  .فرهنگییی سییلطه هییم

 یک. بدیهیست و خوبچهی از ایمجموعه
 آن خردمند، مجموعه یک و عیقل ملت

 خیود   فرهنی   بیه  مچگچرد، را خوبچهی
 .مچکند رد را بدیهی آن و مچیفزاید،

 

 هااااگتن    ادعاااای 
 بارای  نااواار  حقتق ای : پست

 تااگاا  از ایااران روحااانی 
 برد نمی سادی ای هس ه

 بیشگیه خبرنگیران جوان؛ هییفچنگت  
 در :شیید میدعی  گزارشییی در پسیت 
 رسیمی  آغییز  از مییه  5 حیضر، حیل

. اسییت گذشییته توافیی  اییی  اجییرای
 کیرده  اعیم   مکیرر  طیور  بیه  تهران
 قبییل  در تعهیدات   تمییمی  بیه  است
 ای هسیته  برنیمه و کرده عمل تواف 
 تعطچییل برجییی  مفییید طبیی  را خییود
 آژانس سوی از امر ای . است کرده
 تییچید  نچیز  اتمیی  انیرژی  المللیی  بچ 
 بسچیری شورهییک سران. است شده
 تهیران  بیه  دیپلمیتچک مبیدالت برای
 بلوکییه دالرهیییی امییی کردنیید؛ سییفر
 ای  به بیید تواف  طب  که ایران شده

 وارد هنییوز گشییت، بیییزمی کشییور
 خمصه، طور به و است نشده کشور
 ملموسیی  بهیره  هچ  ای هسته تواف 
  .است نداشته تهران برای

 بچشیتر  هییی  تحریم اعمیل بی آمریکی
 خود تعهدات به دیگر، هیی هینهب به
 نکیرده  عمل ای هسته تواف  قبیل در

 و اییران  بیچ   بیینکی  معیممت. است
 برقییرار هنییوز اروپییییی کشییورهیی

 صیورت  کنیدی  بیه  یی و است نشده
 .گچرد می
 هیی دارایی به هنوز تهران نتچجه، در

 کشور از خیرج در خود شده بلوکه
 بییرهم درصییورت. نییدارد دسترسییی
 هیی تم  ای، هسته ف توا خوردن
 قلمداد بچهوده نچز روحینی چهیرسیله
 وجییود احتمیییل اییی  و شیید خواهیید
 رأی بعییدی انتخیبیییت در کییه دارد

 و نچییورد  دسیت  به را مرد  اکثریت
 احمیدی  محمیود  او، احتمیلی رقچب
 رییسیت  مقیی   به مرد  آرای بی نژاد،

 .بیزگردد جمهوری
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 است ملت به ختانت امریکا هتاالیی چهره ایرسانه کردن بزک  

 همچنچ  و تچر هفتم حیدثه شهدای هیی خینواده دیدار در اسممی بانقم معظم رهبر ای خیمنه اهلل آیت حضرت
 شهدا هیی خینواده و شهدا مدیون را ایران ملت و کشور تهران، استین در شهچد چند دارای هیی خینواده از جمعی
 تأکچد ی،ا دوره هر در شهدا راسخ عز  و معنوی ابتهیج از سرشیر و افشیگر امچدبخ ، پچی  به اشیره بی و دانستند
 اعم نر  جن  عرصه در دشم  بی مواجهه برای آمیدگی و دشم  شنیخت و راسخ عز  نچیزمند کشور امروز: کردند
 را خبچث دشم  هچوالیی چهره دارند تم  که کسینی و است اجتمیعی زندگی و سچیست فرهن ، هیی عرصه از

 .کنند می خچینت کشور و ملت به واقع در و هستند ملت مصیلح مخیلف بپوشینند، ای رسینه کردن بزک بی

 کوتیه ارزشهی از هرجی رفتچم؛ پچ  کردیم، تکچه انقمبی یروحچّه به کردیم، تکچه انقمب به هرجی می: افزودند ایشین
 بیرای  کیردیم،  توجچیه  و تأوییل  زدییم،  ا گوشیه  آن از زدییم،  ا گوشیه  ای  از گرفتچم، ندیده را انقمب آمدیم،
 را حیر   جوییدیم،  را حیر   میدا   نظیمند، ای  اصلی دشمنین و اسم  اصلی دشمنین که استکبیر عنیصر خوشییند
 یروحچّیه  احچیء و انقمبی یروحچّه احچیء اسممی، ایران پچشرفت راه. است جوریای  قضچّه میندیم؛ عقب خوردیم،
 .است مجیهدت

 

 ییک  یابلهینه یجیئرانه حیکمچّت یمسئله نچست، یسنّ و شچعه جن  بحری  یمسئله: کردند تیکچد قوا کل فرمینده
 میرد   درصید  هشیتید  درصید،  هفتید بر کوچکی اقلّچّت یک. است گسترده اکثریّت یک بر خودخواه مستکبر اقلّچّت
 ای  اند؛داده قرار تعرّض مورد را قیسم عچسی شچخ آقیی مجیهد، عیلم[ ای ] هم حیال مچکنند؛ حکومت دارند بحری 
 مچتوانسیت  کهوقتی تی و امروز تی که بود کسی قیسم عچسی شچخ. مچدهد نشین را آنهی بمهت ای  است، آنهی حمیقت

 کسیی چیه  بیی  کیه  نمچفهمنید . مچشید  میینع  مچکیرد،  جلیوگچری  مرد  یمسلّحینه و تند حرکیت از بزند، حر  مرد  بی
 یپُرحمیسیه  و پُرشیور  جوانهییی  مقیبیل  از میینع  برداشت  یعنی قیسم عچسی شچخ به تعرّض که نمچفهمند اند،درافتیده
 مچکنیچم  عیرض  اینکه. کنند سیکت را آنهی نمچتوانند دیگری راه هچ  از حیکم، نظی  جین به بچفتند[ اگر] که بحرینی

 و میرد   وضیعچّت  و جیمعه وضعچّت نفهمچدن اثر بر غلط یمحیسبه: است ای  ا نمونه یک است، غلط محیسبیتشین
 .مرد  نشنیخت  و مرد  ایمین

 

 دانستند جیمعه در آن عچنی تحق  و اسممی اسیسی معیر  تولچد بیز را انقمب برکیت از یکی اسممی انقمب رهبر
 ای بگونه شد محق  می جیمعه در که است شهیدت به مربوط معیر  منظومه اسیسی، معیر  ای  از یکی: افزودند و
 بدون و شد همراه شهیدت الهیِ بزرگ پیدا  بی آنین، صیدقینه تم  و دندش مچدان وارد نشیط و انگچزه بی شهدا که
 .شد منعکس جیمعه در شهیدتهی ای  معنوی آثیر و رفتند خود پروردگیر ممقیت به بچمی و اندوه هچ 
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 !دهد تغتتر را رگ ارش خااهدمی تحریم رگع اور ایران 
: گفیت  برجیی   در واشینگت   تعهدات از یکی عنوان به ایرانی ضد هییتحریم رفع دربیره آمریکی داریهخزان وزارت موقت معیون «زوبچ  آدا »کچهین؛ 

 .کند عوض را است شده منجر هیتحریم آن به که رفتیرهییی بییستی بشوند، رفع هیتحریم ای  که خواهدمی ایران اگر
 هییی مییه  در کیه  کیرد  مطیر   حیلی در را اظهیرات ای  «زوبچ » .است مینده بندپیی «برجی  در تعهدات  تک تک» به آمریکی شد مدعی حیل ای  بی وی

 «برجیی  » اجیرای  در کشیور  ایی   تعهیدات  جیزء  که ایران بی تجیرت سیزیعیدی در واشنگت  تراشیمینع از بیرهی اروپییی هییشرکت و هیبینک گذشته
 .اندکرده شکییت است،

 

 کرد رد را روحانی وزارش آمار مرکز آمار 
 مرکز رسمی گزار  امی شده ایجید خیلص اشتغیل هزار 3۴۰ و مچلچون یک گذشته سیل 3 طی است کرده اعم  تیزگی به جمهوررئچس روحینی، حس 
 افیزوده  کشیور  بچکییر  جمعچیت  بیه  هم نفر ۴۰۹ و هزار 3۲3 و شده کم کشور شیغل جمعچت از نفر ۱۰۷ و هزار ۶۱5 مدت ای  طی گویدمی ایران آمیر
 تیی  ۸۴ هییی سیل در: گویدمی ایران آمیر مرکز است. معیون بوده ایران آمیر مرکز رسمی هییگزار  آمیر، ای  بچین در جمهوررئچس استنید. است دهش
 ۲۱۴ و دهکیر  پیی  و دسیت  خیود  بیرای  شغلی اندتوانسته نفر ۷۸۲ و هزار ۶۶۷ تعداد ای  از که شد افزوده نفر ۷۰۸ و هزار ۸۸۲ کشور فعیل جمعچت به ۹۴
 .شدند افزوده کشور بچکیران جمعچت به و نتوانسته نچز نفر ۹۲۶ و هزار
 

 !مردم به مهر مسک  واحدهای ندادن تحایل در گریدون حست  شریک نقش 
 یییزدهم  دولت ابتدای در که است گستر  سیزمین زیرمجموعه دولتی شرکت یک( ایران سیختمینی هیی پروژه مدیریت)  مپسی شرکت آنمی ؛ نسچم
 وجود سیختمی مبهم را شرکت ای  سیزی خصوصی آنچه بچ  ای  در. گرفت قرار بینک ای  میلکچت در و شد تهیتر رفیه بینک به دولت هیی بدهی بی

 .بود پرند در شرکت ای  احداث دست در مهر مسک  واحد 5۴۰۰
 ایی   تحوییل  ابتیدای  در %5۰ حیداقل  پچشیرفت  بیی ) مهیر  مسیک   احید و 5۴۰۰  برای کیری نتوانست مدیریتی مفرط ضعف بی یکسیل از بعد صدقی علی

 میرد   مشیکمت  و گرفیت میی  حقیو   مییه  در تومیین  مچلچیون  ۲3۴ صیدقی  علی که است گفتنی! کند واگذار مرد  به را واحدهی و دهد انجی ( واحدهی
 !بود پیبرجی همچنین

 

 است «کاروزاران» دست یازدهم دولت
 لچسیت  نمیینیدگین  برخی عهدشکنی بر مبنی طلبیناصم  برخی ادعیی دربیره طلباصم  سچیسی فعیل و آزادی حزب دبچرکل محتشمی مجچد تسنچم؛
 نچسیت  داریریشه حزب «توسعه و اعتدال: »کرد خیطرنشین دهم، مجلس رییست انتخیب جریین در توسعه و اعتدال حزب عضو نمییندگین ویژهبه امچد
 و نوبخت قرابت  دلچل به و کردند روحینی از طلبیناصم  که حمییتی بی که بود نشچ حیشچه حزب یک «توسعه و دالاعت. »ندارد خصوصیبه جییگیه و

 بخشدار و استیندار قیلب در طلباصم  نچروی درصد ۱۰ از انسینی، نچروی کیرگچریبه نظر از. شد کشچده وسط به سچیست مچدان در آنهی پیی روحینی
 . است توسعه و اعتدال تیحدی و کیرگزاران حزب اختچیر در عمدتیً دولت  و روحینی. شد استفیده
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 ای  هسا ه  تااا   با همراه 
 /اناااد داده ساااامان را نفاااا  عملتاااا 
 اضااابراب دنباااا  باااه هااااآمریکاااایی

 هس ند ایران در وذاریسرمایه

 رهاشی بی ادامه در اسممی شورای مجلس رئچسمهر؛ 
 در نظی  اینکه بچین بی و 5+۱ و ایران ایهسته تواف  به
 اظهییر  کیرد،  انتخییب  را راه بچنیی  چشیم  بی تواف  ای 

 ایی   پس در هیغربی و هیآمریکییی دید بیید: داشت
 .انداندیشچده می برای فکری چه تواف 

 

 برجی  اجرای در رسدمی نظر به: داد ادامه الریجینی
 بیه  آن از بخشی که اندذاشتهگ جی به را ضعفی نقیط

 در مخصوصییً  گیردد؛ برمیی  هیتحریم جیمع برچچدن
 امیی  بچنیچم، می را نقص ای  بزرگ هییبینک بی رابطه
 .هستند کیر حیل در سه و دو درجه هییبینک

 

 اضطرابی یک آنهی رسدمی نظر به: کرد تصریح وی
 بیی  و اندکرده ایجید ایران در گذاریسرمییه برای را
 پشت در دارند، رابطه ای  در که هیییتوصچه ودوج

 .کنندمی تشدید را اضطراب ای  صحنه
 

 آنچیه : داشیت  اظهییر  اسممی شورای مجلس رئچس
 آیید، میی  دسیت  به آنهی عمل و اظهیرات البمی در
 عملچییت  ای،هسیته  توافی   بیی  همزمیین  که است ای 

 تیی  دهندمی سیمین نظیمی جهت از ویژه به را نفوذی
 .دهد نشین منطقه در را آنهی کیری نههچم

 

 منطقه در تغچچری خواستندنمی آنهی: گفت الریجینی
 میینع  بیید که گویندمی بچینیتشین در لذا شود، ایجید

 اسیت  دلچیل  همچ  به شویم؛ منطقه در ایران هژمونی
 کننید میی  سییمیندهی  را هیتحریم از دیگری نوع که
 .شود مقیبله آن بی بیید که

 

 نیوعی  ای،هسیته  تواف  ضم  آنهی: کرد یحتصر وی
 منطقیه  در را نظییمی  پرقیدرت  حضیور  بیی  دیپلمیسی

 بیه  کننید، میی  دنبییل  اییران  نفیوذ  از شدن مینع برای
 و دهنید می هیسعودی به را هیییتضمچ  دلچل همچ 
 .گذارندمی آنهی اختچیر در را سم  از وسچعی حجم

 ای که وذشتبروی از تاریخ در هف ه

 زیست مظلام مملکت ای  در «بهش ی»
 میورد  بچشیتر  است بچشتر لچیقتشین که افرادی که است ای  بر شمی دشمنهیی بنییخمچنی )ره(: امی  
 وقتیی  یک مبیدا که دارند خو  آنهی از که دهندمی قرار هد  را افرادی آنهی. بگچرند قرار حمله
 مظلیو   مملکیت  ایی   در بهشیتی  آقییی  مرحیو   کیه  ا گفته کراراً م  را وای . بزنند صدمه آنهی به

 دوسیتین  بعضیی  و ایشین به را شینمستقچم حملۀ کشور ای  مخیلفچ  و اسم  مخیلفچ  تمی . زیست
 و بیود   مطلیع  را روحچییت   و شینیختم میی  سییل  بچسیت  از بچشیتر  می   کیه  را کسی. کردند ایشین
 در را او مخییلفچ   اسیت،  کشیور  ایی   بیرای  بخوری درد به مرد و صیلحی مرد جور چه دانستممی

 را صییلحی  میرد  یک. دادند جلوه طور آن کردند،می همه که صحبتهییی و محله و بیزار و کوچه
 که کشوری یعنی، بیشچد؛ مسیئل جور ای [ی]مهچی بیید شمی و! درآوردند دیکتیتور یک صورت به

 از یقیدرت  هیچ   بیه  نبیشید  وابسیته  اینکه برای و بودن مستقل برای و شدن آزاد برای کرده نهضت
 بیه  بدهد در ت  انسین بیید یی. آیدمی پچ  که توابعی برای کند مهچی را خود  بیید غرب، و شر 
 عوارض بیید بیشد، مستقل بخواهد اگر یی و بودنهی سلطه تحت و بودنهی بیر زیر همۀ به و ذلتهی همۀ
 و بیشید  زادآ کیه  اسیت  خواسته و بیشد مستقل است خواسته چون می ملت و. بپذیرد را لوازم  و

 ایسیتیدگی  هیم  پچیمیدهی  ای  در البد کند قطع کشور ای  از را جنییتکیران دست که است خواسته
 اول از کیه  وضیعی  ایی   بیی  اییران  کننید میی  خچیل که است ای  اشتبیهشین جنییتکیران ای . کندمی

 چند در ببم تی چند اگر که[است]دیگری جیهیی مثل ای  داشت، انقمب زمین در حیال، تی داشته
. نشیچند می عقب ملت برسینند، شهیدت به و ببرند بچ  از را عزیزانشین از نفر چند و کنند منفجر جی
 میی،  دانشیمندان  میی،  سرشینی   اشیخی   حیال؛ تی نهضت اول از کردند تجربه اینهی که صورتی در

 ای  از و رفت جلو مصممتر و بچشتر داشت که استقیمتی همین به ملت و کردند ترور را می متفکران
. بنشچنند کنیر دیگران کردند، شهچد را نفر چند اگر که نچست طور ای . است طور همچ  بعدهم به
 همۀ و نیراحتچهی همۀ و نیامنچهی همۀ مقیبل در که است بوده اسم  صدر از که است بوده سنتی ای 

 کیه  چچیزی  ای  است مچدا و شده واقع است ایواقعه یک خوب،. ایستیدند خدا اولچیی گرفتیریهی،
 (.۸/۴/۱3۶۰) شیءاللّه ان برویم، جلوتر می که بشود سبب بنشیند عقب را می که خواهدمی دشمنمین

 

 بحاران  پرده پشت تهران بکشد؛ دست انقالبش صادرا  از ایران: الجبتر 
 است لبنان
 سیعودی  مقیمییت  آییی  اینکه دربیره سوالی به پیسخ در عربستین خیرجه وزیر «الجبچر عیدل»فیر ؛ 
 اطمع به را شودمی نیمچده عربی کشورهیی داخلی امور در ایران هییلتدخی آنچه کنندمی تم 
 بیزی منطقه در منفی نق  ایران که داندمی جهین همه شد مدعی برسینند، غربی کشورهیی سران
 در ثبیتیبی ایجید دنبیل به طیئفی نظیمچین شبه ایجید بی ایران کند می حمییت تروریسم از و کندمی

 .کندمی قیچی  منفجره مواد عربی کشورهیی به و تاس خیورمچینه
 جهیین  کشیورهیی  بی طبچعی روابط خواهدمی ایران اگر گفت خود تکراری ادعیهیی ادامه در وی
 همجیواری  حسی   اصیل  بیه  و بکشید  دست انقمب  صیدرات برای خود طر  از بیید بیشد داشته
 .بگذارد احترا 

 


