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ضٌبِ  31آباى ً 3131طریِ رٍزاًِ داخلی هعاًٍت سیاسی سازهاى عقیدتی سیاسی ٍدجا سال ّطتن ضوارُ 3773

اهام خویٌی(رُ) :ما شعار مرگ بر آمريكا را در عمل جواوان پرشور
و قهرمان و مسلمان در تسخير الوه فستاد وجاسوستي آمريكتا
تماشا كرده ايم ()3131/80/31

اهام خاهٌِ ای(هد ظلِ العالی) :اوّليه مضمون سيسده آبان عبارت است
از رويارويي رشيم امريكا با وهض

اسالمي و بيذاري اسالمي

( ) 3103/80/31

زیساض ضّثط هؼظن اًمالب اسالهی تا ّعاضاى ًفطاظ زاًصآهَظاى ٍ زاًطزَیاى توٌاسثت ضٍظ  13آتاى ضٍظ هلی هثاضظُ تا استىثاض رْاًی 1396/08/11 :

هقام هعظن رّبری

(هدظلِ العالی):

کَتاُآهدى ،اهریکا را گستاخ هیکٌد تٌْا راُ  ،هقابلِ ٍایستادگی است
گسارش تحلیلی

وِ هؼتمسًس «زض هماتل اهطیىا ،لسضی وَتاُ تیایین تا زضوٌی آى ون ضَز»

تٌْا راُ هقابلِ با آهریکا

افعٍزًس :تزطتیات تاضیری اظ رولِ هارطای زوتط هصسق ًطاى هیزّس

حضطت آیت اهلل ذاهٌِای ضّثط هؼظن اًمالب اسالهی صثح پٌذضٌثِ زض زیساض
پطضَض ّعاضاى ًفط اظ زاًص آهَظاى ٍ زاًطزَیاىً ،سل رَاى ضا پیططٍ ٍ پیططاىِ
راهؼِ ذَاًسًس ٍ تأویس وطزًس :ایي ًسل ذَشاستؼساز ٍ ذَشفْن ،تیتطزیس
ایطاى ػعیع ضا تا ػثَض اظ هَاًغ ٍ سرتیّا تِ ًمغِ هغلَب ذَاّس ضساًس؛ الثتِ
تحمك ایي ّسف زضذطاىً ،یاظهٌس «ضٌاذت زضوي اصلی ٍ ذثیج هلت ایطاى
یؼٌی اهطیىا ،ػلنآهَظی ٍ واض ٍ تالش ٍ «تمَیت اضتثاط تا پطٍضزگاض»
است.زض ایي زیساض وِ زض آستاًِ یَماهلل  13آتاى ضٍظ هلی هثاضظُ تا استىثاض
رْاًی تطگعاض ضس ،حضطت آیت اهلل ذاهٌِای تا تزلیل اظ ضَض رَاًی ٍ لسضت
تحلیل ًسل رَاى افعٍزًس :عثیؼت رَاى ،تحطن ٍ پیططٍی است اها ایي
ذصَصیت زض وطَض ها تِ سيّ ًَرَاًی ًیع ضسیسُ است.ایطاى تا اضاضُ تِ
ًوًَِّایی اظ ایي ٍالؼیت ضَضآفطیي زض هطاحل لثل ٍ تؼس اظ پیطٍظی اًمالب
اسالهی ،گفتٌس :زض حَازث اًمالبًَ ،رَاًاى ّوپای رَاًاى ٍاضز هیساى هثاضظُ

اهطیىاییّا حتی تِ وساًی وِ تِ آًْا اهیس هیتٌسًس ،ضحن ًویوٌٌس.ضّثط
اًمالب زض روغ تٌسی ایي ترص اظ سرٌاًطاى تأویس وطزًس :اهطیىاییّا حتی
تِ اهخال زوتط هصسق ّن ضاضی ًویضًَس ،آًْا ًَوط ،تَسطیذَض ٍ سطسپطزُ
هیذَاٌّس تا هخل زٍضاى هحوسضضا پْلَی تط وطَض هْن ٍ پطهٌفؼت ایطاى
حىَهت وٌٌس.حضطت آیت اهلل ذاهٌِای تا اضاضُ تِ زضوٌیّای هىطض زٍلت
اهطیىا افعٍزًس :االى ّن تطای ذطاب وطزى ًتیزِ هصاوطات ّستِای یؼٌی
تطرام ًْایت ذثاحت ضا تِػول هیآٍضًس.ایطاى تا تَصیِ هؤوس تِ زاًص آهَظاى
ٍ زاًطزَیاى تطای فطاهَش ًىطزى زضوي اصلی یؼٌی اهطیىا افعٍزًس :ایي،
ضطط اصلیِ تساٍم هسیط ذَش ػالثت آیٌسُ وطَض است.حضطت آیت اهلل
ذاهٌِای زضس ذَاًسى ٍ ػلنآهَظی ٍ واض ٍ تالش زاًصآهَظاى ٍ زاًطزَیاى
ضا ضطط زیگط تحمك آیٌسُ ضٍضي وطَض تطضوطزًس ٍ افعٍزًس :زضسذَاًسى ٍ
ػلنآهَظی تایس تِ اضظضی ٍاال تثسیل ضَز.

ضسًس ٍ چٌاى زض هماتل ذثاحت ضغین عاغَت ایستازًس وِ ضٍظ  13آتاى  57ضا تِ

رٍایت تازُ از درخَاست تراهپ از رٍحاًی

ًام ذَز حثت وطزًس.ضّثط اًمالب اسالهی ،حضَض ضزاػاًِ زض صحٌِّای زفاع

تطاساس ایي گعاضش ،زٍلت آهطیىا زض حاضیِ ّفتااز ٍ زٍهایي اراالس هزواغ

همسس ضا تِػٌَاى ًوًَِای زیگط یازآٍض ضسًس ٍ افعٍزًسًَ :رَاًاى زض رٌگ

ػوَهی ساظهاى هلل هتحس اظ «اهاًَئل هىطٍى» ضئیسروَْضی فطاًساِ ذَاساتِ

تحویلی ّوچَى هطزاى واضآهس ٍ ضضیس رٌگیسًس ٍ غَغا وطزًس.ضّثط اًمالب

تااَز تااا ٍاسااغِ گفااتٍگااَی هسااتمین «زًٍالااس تطاه ا » ٍ «حسااي ضٍحاااًی»

اسالهی تا اضاضُ تِ تالشّای زضوٌاى تطای اًحطاف ًسلّای رَاى تا

ضٍسایروَْضی آهطیىا ٍ ایطاى ضَز؛ زضذَاستی واِ تاِ گفتاِ ایاي ضسااًِ تاا

ضٍشّایی ّوچَى تطٍیذ فحطا ،هَاز هرسض ٍ تاظیّای گوطاُوٌٌسُ ضایاًِای،

«هرالفت لاعغ» تْطاى هَارِ ضسُ است.تِ گعاضش «ایطًا» ایي ضسااًِ تاِ ًمال اظ

افعٍزًس :تا ٍرَز ّوِ ایي زضوٌیّاًَ ،رَاًاىِ زِّی ّطتازی وِ ًِ اهام ٍ

هٌاااتغ ذثااطی ذااَز ًَضاات وااِ ای اي زضذَاساات ضا «ضوااس تیلطسااَى» ٍظی اط

اًمالب ضا زیسُ اًس ٍ ًِ زفاع همسس ضا ،اهطٍظ هفاّین اساسی اًمالب ضا تا ّواى

اهَضذاضراِ آهطیىاا زض 19ساپتاهثط  28ضاْطیَض) ٍ تٌْاا چٌاس سااػت پاس اظ

ضٍضيتیٌی ٍ التساض رَاىِ فْین اٍل اًمالب ،زًثال هیوٌٌس.ضّثط اًمالب اسالهی

سرٌطاًی تطاه

ػلیِ ایطاى هغطح وطزُ تَز .اٍلیيتاض ایي ذثاط ضٍظ ّفاتن آتااى

زض تثییي ضطٍضت زضويضٌاسی تِ ػٌَاى ضطط اصلی تساٍم هسیط تحمك اّساف

هاُ زضتطذی ضساًِّا هٌتطط ضس .ذثطی وِ ایاطاى ٍ آهطیىاا ّاط زٍ آى ضا تاییاس

ًظام ٍ هلت ذاعطًطاى وطزًس :اهطیىا تِهؼٌای ٍالؼی ولوِ ،زضوي ذثیج ٍ

وطزًسّ .ط چٌس ٍظاضت ذاضرِ آهطیىا ازػا وطزُ وِ ایي زضذَاسات اظ ساَی

اصلی است ٍ ایي حمیمت ًِ اظ سط تؼصة ٍ ًگاُ تستیٌاًِ تلىِ ًاضی اظ تزطتِ،

تطاه

صَضت ًگطفتِ است ٍ هماهات اضضس واخ سفیس ذَاساتاض ایاي هاللاات

فْن زضست هسائل ٍ زیسى ٍالؼیات هیساى است.حضطت آیت اهلل ذاهٌِای تا

ضسًس .زضّویي حال ضٍظ پٌذضٌثِ ضٍظًاهِ ٍاضٌگتيپست تا اًتطاض گعاضضی واِ

اضاضُ تِ سرٌاى اذیط ضئیسروَْض اهطیىا هثٌی تط تطٍضیستتَزى هلت ایطاى،

زض آى تِ رعئیات ایي زضذَاست اضاضُ ضسُ تَز تِ ًَػی تط صاحت ذثاط هْان

افعٍزًس :ایي حطف اتلْاًِ ًطاى هیزّس اهطیىاییّا ًِ فمظ تا ضّثطی ٍ زٍلت

زضذَاسااات ضئاایسروْاااَضی آهطیىاااا تاااطای زیااساض تاااا حساااي ضٍحااااًی،

ایطاى زضوٌٌس تلىِ تا اصل ٍرَز هلتی وِ ذستگیًاپصیط زض هماتل آًْا ایستازُ،

ضئیسروَْضی ایطاى هْط تاییس ظز.تِ گفتاِ یاه هٌثاغ آگااُ زضگفاتٍگاَ تاا

ذصَهت ٍ ویٌٍِضظی هیوٌٌس.حضطت آیت اهلل ذاهٌِای تا اًتماز اظ وساًی

پیص اظ سرٌطاًیاش زض ساظهاى هلال ًیاع

ضٍظًاهِ ٍاضٌگتيپست ،ظاّطا تطاه

زض زیساض زٍراًثِ تا ضئیسروَْضی فطاًساِ ،ایاسُ هیااًزیگاطی پااضیس هیااى

«اَپه» زض ٍیتٌام ذثط زاز.تٌصّا زض ضٍاتظ ضٍسیِ ٍ آهطیىا تِ زًثال الاساهات

ذغااب

اذیط ٍاضٌگتي ػلیِ هسىَ اظ لثیال اػواال تحاطینّاا ّوچٌااى ازاهاِ زاضز اهاا

تِ هىطٍى گفتِ تَز :ضوا ضٍاتظ ذَتی تا ایطاى زاضیس؛ هایتَاًیاس اظ ایاي ضٍاتاظ

سرٌگَی واخ وطهلیي اظ احتوال زیساض ضٍسای روَْض ایاي زٍ وطاَض ذثاط

تْطُ گطفتِ ٍ اظ تْطاى تپطسیس وِ چٌاًچِ آهطیىا ترَاّس گفتٍگاَ وٌاس ،آیاا

زازُ است.

تْطاى ٍ ٍاضٌگتي ضا هغطح وطزُ تَز .تِ ازػای ٍاضٌگتيپست ،تطاها

آًْا توایل تِ چٌیي واضی زاضًس؟تِ گعاضش «ایسٌا» فطاًسِ پس اظ هغطح واطزى

تِ ًمل اظ اسپَتٌیهٍ ،ظاضت زفاع ضٍسیِ اظ حولِ تواة افىاي ّاای زٍض

زضذَاست آهطیىا تا ایطاى ،اػالم واطزُ اسات واِ عاطف ایطاًای پاساد هٌفای

پطٍاظ ذَز تِ هَاضغ زاػص زض سَضیِ ذثط زاز.تط اساس ایي گعاضش« ،ایگَض

صطیح ذَز ضا زض ایيتاضُ اػالم وطزُ ٍ ػلت آى ضا رسی ًثَزى وافی آهطیىاا

وًَاضٌىَف» زض تَضیح ایي حولِ ًظاهی تِ هَاضغ زاػص گفات واِ تواة

زاًستِ ٍ آى ضا یه «حمِ آهطیىایی»تَصیف وطزُ است .ایي همام آگاُ ّاسف

افىي ّای تلٌس پطٍاظ تَپَلَف  ٍ 22TU-ظیطزضیایی «وَلپیٌَ» ایي وطَض زض

تطای تطلطاضی ایي تواس ضا تْسیس هزسز ایطاى زاًست ٍ هسػی

رطیاى ػولیاتی هطتطن هَاضغ زاػاص زض هٌغماِ «اتاَ وواال» زض ساَضیِ ضا

اظ تالش تطاه

ضس وِ پیام اصلی ٍی تطای تْطاى ایي تَز وِ «فطصت عالیی زٍضاى اٍتاها تطای

هَضز ّسف حوالت ذَز لطاض زازُ اًس.

آضتی تِ اتوام ضسیسُ استٍ».ی ّوچٌیي هسػی ضس وِ تیلطسَى ّان زض زیاساض

تِ گعاضش الؼالن،گطزاى الرٌساء هتطىل اظ ظًاى ػضاَ زاػاص زض فَضیاِ

ذَز تا «هحوسرَاز ظطیف» ٍظیط اهَضذاضرِ وطَضهاى زض ًطست  20ساپتاهثط

سال  2014زض ضْط الطلِ ایزاز ضس .ایي گطزاى یىی اظ هْن تطیي گطزاى ّای

 29ضْطیَض) وویسیَى هطتطن تطرام ،پیطٌْاز گفتٍگَّای همامّای ایطاًی

فؼال زض حَظُ هسایل ارتواػی زض زاػص است  .ایي گطزاى تؼس اظ آى تطىیل

ٍ آهطیىایی زض سغَح هرتلف ضا هغطح وطزُ تَز .الثتِ تیلطساَى پایص اظ ایاي

ضس وِ اضتص آظاز سَضیِ ػولیااتی تطٍضیساتی ضا تاا پَضاص ظًااى زض هٌااعك

ًیااع زض زیااساضی وااِ 30اضزیثْطاات سااالراااضی تااا «ػااازل الزثیااط»ّ ،وتااای

تحت سلغِ زاػص اًزام زاز .ایاي گاطزاى اظ هزوَػاِّاای هرتلفای ًظیاط ام

ػطتستاًیاش زض ضیاض زاضت ،تِ ًَػی ذَاساتاض توااس زیپلواتیاه تاا ایاطاى

ضیحاى یا ام ػواضٓ تطىیل ضسُ است .هأهَضیت ام ػواضٓ رصب ػٌاصط هثااضظ

ضسُ ٍ گفتِ تَز ها تِ احتوال ظیاز« ،زض ظهاى هٌاسة» تواسی ضا تط ضٍی وساًی

ٍ ظًاى ٍ زذتطاى ًَرَاى اظ اضٍپا زض فضای هزاظی است.

وِ ذَاّاى «گفتٍگَی ساظًسُ» تاضٌس ،لغاغ ًوایواٌنّ».طچٌاس زض گاعاضش

حیسضالؼثازیً ،رست ٍظیط ػطاق ضااهگاُ روؼاِ زض پیااهی ضاوي اػاالم

ٍاضٌگتيپست تِ ًماص فطاًساِ تاطای هیااًزیگطی هیااى ایاطاى ٍ آهطیىاا تاطای

آظازساظی واهل ضْطستاى المائن زض غطب ایي وطَض ،ایي پیطٍظی ضا تِ تواام

گفتٍگَ اضاضُ ضسُ است اها تْطام لاسوی ،سرٌگَی ٍظاضتذاضراِ یىطاٌثِ

ػطالیّا تثطیه گفت.

ّفتِ گصضاتِ تاِ ًاَػی ایاي رعئیاات ضا ضز واطز ٍ گفات« :زضذصاَظ ساایط

اػضای اضضس هزلس ًوایٌسگاى آهطیىا لغؼٌاهاِای واِ یاه ػضاَ ایاي

رعئیات ٍ حَاضی پطزاذتِ ضسُ تایس تاویس وٌن واِ هغالاة هغاطحضاسُ ٍ ّاط

هزلس تطای پایاى زازى تِ زذالت ٍاضٌگتي زض رٌگ یوي پیطاٌْاز زازُ تاَز

آًچِ ضارغ تِ زیگطاى ٍ تِذصَظ الساهات هىطٍى ،ضئایس روْاَضی فطاًساِ

ضا تغییط زازُ ٍ تِ آى تٌسّای ضس ایطاًی اضافِ وطزًس.

تیاى ضسُ استً ،ازضست تَزُ ٍ لاتل تاییس ًیست».

اخبار داخلی
اهطٍظ ضٌثِ  13آتاى ،سالطٍظ سِ حازحِ هْان زض تااضید پطافترااض وطاَضهاى

ضثىِ اسىای ًیَظ ػطتی تِ ًمل اظ هطاٍض ضّثط اًماالب اساالهی زض اهاَض
تیيالولل اػالم وطز وِ اضتص سَضیِ ٍ ًیطٍّای هتحاس زض آیٌاسُ ًعزیاه تاِ
سوت ضْط ضلِ حطوت ذَاٌّس وطز.

است وِ ّطوسام ًمغِ ػغفی تِ ضواض هیضٍز؛ «تثؼیس حضطت اهام ذویٌای ضُ)

گطٍُ اعالػاتی «سَفاى» زض تحلیلی ًَضت زٍلتّاای اضٍپاایی اظ تماتال

تِ تطویِ پیطٍ افطااگطی ػلیاِ واپیتَالسایَى  13 -آتااى  ،»43ضٍظ زاًاص آهاَظ

آضىاض تا زٍلت آهطیىا تط سط ایطاى ارتٌاب هیوٌٌس .هحَضّای هْن گعاضش

لتاال ػااام زاًااص آهاَظاى تَسااظ هااعزٍضاى هساالح اهطیىااائی 13 -آتاااى ٍ »57

ػضَ ساتك افتیآی -1 :ضٍاتظ آهطیىا تا اضٍپاا تاط ساط تْسیاسّای «زًٍالاس

«تسریط الًِ راسَسی آهطیىا تِ زست زاًطزَیاى پیطٍ ذظ اهام ضُ) 13 -آتاى

تطاه » ،ضئیسروَْض آهطیىا زضتاضُ ذطٍد اظ تَافك ّستِای تا ایاطاى زچااض

 .»58ایي ضٍظ تِ ػٌَاى «ضٍظ هثاضظُ تا استىثاض رْاًی» ًاهگصاضی ضسُ است.

تٌص ضسُ است  -2همامّای اضٍپایی ضوي تأویس تط ارطای هَفمیتآهیع ایاي

زضگیطی ًیطٍّای هطظتاًی ًارا تاگطٍّهّای تطٍضیستی زضهٌغماِ هاطظی

تَافااك ٍ پایثٌااسی واهاال ای اطاى تااِ آى ،زضتاااضُ تثؼااات فطٍپاض ای آى ّطااساض

چالسضاى زض آشضتایزاى غطتی ،ضوي ٍاضز ضسى تلفات سٌگیي تِ گطٍّهّاای

هیزٌّس-3همامّای اضٍپایی تطای ارتٌاب اظ تماتال آضاىاض تاا زٍلات تطاها

تطٍضیستی 8 ،تي اظ ًیطٍّای ٌّگ هطظی چالسضاى تِ ضْازت ضسیسًس.

تالش هیوٌٌستاپیطٌْاز هصاوطات رسیس تطساطتطًاهِ هَضاىی ٍ فؼالیاتّاای

تطرام آذطیي اهتحاًی تَز وِ آهطیىا زض آى ضفَظُ ضسً ،وایٌاسُ هاطزم لان
زض هزلس ضَضای اسالهی ضوي اضااضُ تاِ اّویات  13آتااى گفات :ذاطٍد اظ
اىپیتی ٍ تؼلیك تؼْساتی وِ زض تطرام پصیطفتِ ضسُ است اظ الاساهاتی اسات واِ
زٍلت هیتَاًس زض هماتل تسػْسی آهطیىا زض تطرام اًزام زّس.

اخبار بیي الوللی
سرٌگَی واخ ضیاست روْاَضی ضٍسایِ اهاطٍظ ضاٌثِ اظ احتواال زیاساض
زٍراًثِ ٍالزیویط پَتیي تاا ّوتاای آهطیىاایی ذاَز زض حاضایِ ًطسات آتای

هٌغمِای ایطاىً ،گطاًیّای ضئیسروَْض آهطیىا ضا هطتفغ وٌٌس.
ًرست ٍظیط ضغین صْیًَیستی تا تیاى ایٌىِ اسطائیل تاطای هماتلاِ تاا ًفاَش
ایطاى زضحال هتحسضسى تااػطاب هیاًِضٍ است،ذَاستاض اصالح یا لغَ تطرام ضس.
 5رٍز هاًدُ تا اربعیي حسیٌی(علیِ السالم)...

ضْید هحراب آیت اهلل هدًی ،از عاضقاى ّویطگی هراسن پیادُ رٍی ًجف ـ کربال ٍ
زیارت حرم اباعبداهلل الحسیي(ع) ٍ یاراًص ،بِ خصَظ در رٍز اربعیي بَد.

