
در حـدود پنـج سـال حکومـت 
جنـگ،  سـه  امیرالمؤمنیـن، 
توسـط سـه جبهه بر ایشـان تحمیل شـد. 
»قاسـطین، ناکثیـن، مارقیـن. قاسـطین 
حکومـِت  بنیانـی  دشـمنان  یعنـی 
امیرالمؤمنیـن؛ ناکثیـن یعنـی همراهـان 
سسـت نهاد و سسـت بنیادی کـه بیعـت را 
زیر پا گذاشـتند به خاطـر زخـارف دنیوی، 
به خاطـر هوس هـا و آلودگی هـای دنیایی؛ 
و مارقیـن ]یعنـی[ کج فهم هـا و نادان هـا و 
جاهل هایـی که به خیال اسـام، بـه خیال 
تبعّیـت از قـرآن، در مقابـل قرآن مجّسـم 
کـه امیرالمؤمنیـن اسـت ایسـتادند؛ ایـن 
اسـت.  امیرالمؤمنیـن  مقابـِل  جبهـه ی 
قاسـطین کـه دشـمنان بنیانـی بودنـد، با 
مخالـف  امیرالمؤمنیـن  اصـل حکومـت 
بودند و بعدهـا تاریخ نشـان داد کـه بدیلی 
کـه اینهـا بـرای حکومـت امیرالمؤمنیـن 
بـود:  چـه  کننـد  ارائـه  می توانسـتند 
و  عبیداهلل زیادهـا  و  حّجاج بن یوسـف ها 
یوسـف بن عمر ثقفی هـا کسـانی بودند که 
از طرف آن قاسـطین، از طرف آن دشمنان 
بنیادیـن، جایگزیـن حکومت عـدل علوی 
شـدند. سـهم خواهان و دنیاطلبـان هـم 
به نحـو دیگـری و کج فهم هـا هـم به نحـو 
بـه  مربـوط  کج فهمـی  البّتـه  دیگـری. 
توده هـای مارقیـن بـود و رؤسـای آنهـا 
احتمـاالً بـا دشـمنان بی زدوبنـد نبودنـد 
کمااینکـه در تاریـخ چنیـن چیـزی را در 

مـورد خـوارج می گوینـد و اّدعا می شـود.« 
97/3/14 حـال اگـر بپذیریـم کـه »امـروز 
هـم همیـن سـه گـروه در مقابـل نظـام 
کـه  امـام  بـزرگ  میـراث  و  اسـامی 
صف آرایـی  اسـت،  اسـامی  جمهـوری 
سـؤال  ایـن  آنـگاه   ،97/3/14 کرده انـد« 
مطـرح می شـود کـه الگـوی »نیروهـای 
مؤمـن و انقابی« بـرای مواجهه با این سـه 
جریـان چیسـت؟ چگونـه می تـوان بـر 
نقشـه و اقدامـات ایـن جبهـه ی معـارض، 

غلبه پیدا کرد؟
پاسـخ روشـن اسـت: اگـر در مقام تشـابه، 
امـروز هـم همـان سـه جریـان مقابـل 
انقـاب  مقابـل  در   )(امیرالمؤمنیـن
اسـامی هـم صف آرایـی کرده انـد، پـس 
داد  انجـام  را  کاری  همـان  می بایسـت 
کـه "اصحـاب خـاص" آن حضـرت انجـام 
داده انـد. امـا کـدام اصحـاب خـاص؟ کدام 
یاران؟ بـا مـروری بر بیانـات رهبـر انقاب 
مشـخص می شـود کـه طـی سـال های 
اخیـر، نـام سـه یـار امیرالمؤمنین  توسـط 
ایشـان بارهـا در سـخنرانی ها و پیام ها ذکر 

شـده اسـت:

اول، جنـاب عمـار یاسـر: کـه در طوفـان 
حـوادث و فتنه هـا، نقـش "روشـنگری و 
 )(تبیین گـری" سـپاه امیرالمؤمنیـن
را بـر عهـده داشـت: »خـط عمـار را خـط 
زندگـی  در  مـن  می گوینـد...  مسـتقیم 

امیرالمؤمنیـن)( کـه نگاه کـردم، دیدم 
هیچ کـس مثل عمـار یاسـر نیسـت؛ یعنی 
از صحابـه ی رسـول اهلل)(، هیچ کـس 
نقـش عمـار یاسـر را در طـول ایـن مـدت 
نداشـت... هر وقت در یک گوشـه شـبهه ای 
پیـدا شـد، زبـان ایـن مـرد، مثـل سـیف 
قاطـع جلـو رفـت و قضیـه را حـل کـرد. 
در اول خافـت حضـرت همین طـور، در 
قضایـای جمـل و صفیـن هـم همین طور، 
تا در صفیـن به شـهادت رسـید. بایـد مثل 
عمـار هوشـیار بـود و فهمیـد کـه وظیفـه 

چیسـت.«70/0۵/30

دوم، جنـاب مالک اشـتر: کـه "کـوه امید 
و صبر و اسـتقامت" بـود و تـا آخرین لحظه 
در رکاب امیرالمؤمنیـن)( قـرار گرفت. 
بـرای همیـن هـم رهبر انقـاب خطـاب به 
»افسـران جنگ نـرم« )یعنی دانشـجویان( 
فرمودنـد کـه »اسـتقامتی مالک اشـتروار« 
92/11/23 داشـته باشـند، و بـه »افسـران 
جنـگ سـخت« )نظامیـان( نیـز فرمودند: 
»الگـوی مـا مالـک اشـتر اسـت. برتریـن 
سـردار بلندپایـه ی جنگ هـای پُرماجـرای 
مـرد  شـجاع ترین  امیرالمؤمنیـن)(؛ 
عـرب. جوانـی در کوچه هـای مدینـه او را 
نشـناخت؛ بـه او اهانـت کـرد، حّتـی آب 
دهـان بـه طـرف او انداخـت! ایـن سـردار 
بلندمرتبـه و امیـر واالمقـام نـه تنهـا بـه او 
اخـم نکـرد، بلکـه بـه مسـجد رفت، بـرای 

او نمـاز خوانـد و اسـتغفار کـرد کـه خـدا از 
جهالـت ایـن جـوان بگـذرد!«82/10/4 این 
یـار امیرالمؤمنیـن)( در »بصیـرت و 
شـناخت صراط مسـتقیم«، »عزم راسـخ«، 
بـرای  آمادگـی  و  مسـئولیت  »احسـاس 
مجاهدت«، »شجاعت و قدرت فرماندهی« 
و درعین حـال در »معنویت، عبـادت، تقوا و 

تواضـع« برجسـته و الگوسـت.«96/6/12

و سـوم، جنـاب سـلمان فارسـی: کسـی 
بـر  را   )(امیرالمؤمنیـن »میـل  کـه 
میـِل خـود غلبـه مـی داد... فقـرا را دوسـت 
می داشـت و آنهـا را بـر اهـل ثـروت ترجیح 
مـی داد... علـم را دوسـت می داشـت، علما را 
دوسـت می داشـت... ایـن سـه خصوصیـت 
در ایـن بزرگـوار، موجـب می شـود کـه امام 
صادِق)( با آن جالت و عظمت، نسـبت 
بـه او گرایش پیدا کنـد، محّبـت - یا تجلیل 

و تعظیـم- نسـبت بـه او بکنـد.« 96/11/2 
باری، تبیین و روشـنگری، صبر و استقامت، 
بـه طبقـات  و خدمـت  و والیت پذیـری 
ضعیف جامعـه، خصوصیـات بـارز اصحاب 
اصحـاب  اگـر  بـود.   )(امیرالمؤمنیـن
انقاب اسـامی نیـز تأسـی و الگویشـان به 
اصحاب راستین امیرالمومنین)( باشد، 
می تـوان بـر سـه جبهـه ی مخالـف انقاب 
نیـز غلبـه پیـدا کـرد، آن چنان کـه امـام 
خمینـی)( بر هـر سـه ی ایـن جریان ها 

غلبـه یافـت.   
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بـه پدیـده ی شـهادت، از چنـد طـرف می تـوان نـگاه کـرد. از هر طـرف هم کـه نـگاه کنیم، 
این پدیـده، بسـیار باشـکوه و پـر از تأللؤ اسـت. یک بـار از طـرف ارزش شـهادت در پیشـگاه 
پـروردگار، به این پدیـده می نگریم؛ زبـان ما قاصر اسـت که بتوانیـم در این بـاب، ارزش واالی 
شـهادت را بیـان کنیـم. در روایتی اسـت که وقتـی هر خیـر و هر ارزشـی ماحظه می شـود، 
ارزش واالتـری از آن هسـت، تـا بـه ارزش »شـهادت« می رسـد؛ باالتـر از ارزش »شـهادت« 

چیزی نیسـت.    77/7/۵ 

 باالتر از ارزش شهادت چیزی نیست

این شماره تقدیم می شود به همه شهدای راه 

آزادسازی قدس شریف، مخصوصا شهیده 

این هفته، رزان اشرف النجار

هفته هفتهگزارش اخبار

امام کالم

از هر راه ممکن، برای آزادی فلسطین 

و نابودی صهیونیسم کمک کنید    

ملـت اسـام بـه حکـم وظیفـه انسـانی و 
اخـوت و طبـق موازیـن عقلـی و اسـامی 
موظفنـد کـه در راه ریشـه کن کـردن ایـن 
گماشـته ی اسـتعمار از هیچ فداکاری دریغ 

نورزند، و بـا کمک های مـادی و معنـوی و نیز با ارسـال خـون، دارو، اسـلحه و آذوقه، 
برادران خـود را کـه در جبهـه جنگ هسـتند یـاری کنند. بـر خصوص ملت شـریف 
و مسـلمان ایران اسـت که در قبـال تجـاوز وحشـیانه ی اسـرائیل و مصیبت هایی که 
اکنـون گریبانگیر بـرادران عـرب و مسـلمان آنـان می باشـد بی تفـاوت ننشـینند، و 
از هـر راه ممکـن بـرادران مسـلمان خـود را در آزادی سـرزمین فلسـطین و نابـودی 

صهیونیسـم کمک نماینـد.  16 مهـر 1352

     بیانیه حماس در سالروز جنگ 1967: مقاومت در همه اشکال آن ادامه دارد
جنبش حماس به مناسبت پنجاه و یکمین سالروز "یوم النکسة" )سالروز شکست کشورهای 
عربی در جنگ با رژیم صهیونیستی در سال 1967( بیانیه  ای صادر و بر ادامه ی راه مقاومت 
تأکید کرد. حماس در این بیانیه با تأکید براینکه مقاومت در همه ی اشکال آن ادامه دارد 
تصریح کرده است: قدس پایتخت فلسطین است و جایگاه دینی، تاریخی و تمدنی عربی، 
اسامی و انسانی دارد و تمام مقدسات اسامی و مسیحی آن حق ثابت ملت فلسطین و امت 

عربی و اسامی است و هیچ امتیازدهی درباره آن وجود نخواهد داشت. |  فارس|

      ادامه تظاهرات روز بازگشت؛ "از غزه تا حیفا"
فلسـطینی ها این جمعه از تظاهرات روز بازگشـت را به اسـم "ازغزه تا حیفـا" نام گذاری 
کردنـد، تظاهراتی که بیـش از دو ماه و نیم اسـت در مرزهای شـرقی نـوار غـزه از رفح در 
جنوب تا بیت حانون در شـمال در جریان اسـت و هر جمعه ده ها هزار فلسـطینی در آن 

شـرکت می کنند .|  خ صداوسیما|

    زمان تحریم اسرائیل به وسیله همه کشورها فرا رسیده است
پایگاه اینترنتی "میدل ایست آی" نوشت: دولت آپارتاید اسرائیل مصمم است مشکل 
مازاد جمعیت فلســطینیان در غزه را از طریق آسیب رســاندن و مجروح کردن آنها با 
استفاده از گلوله های کشنده و جنگی حل کند که بر اساس قوانین بین المللی هر گونه 
استفاده از آنها علیه اعتراضات صلح آمیز ممنوع است. این پایگاه تحلیلی در ادامه افزود: 
وقت آن است که همه کشورها به پا خیزند و صنایع اسرائیل را تا زمانی که فلسطینیان 

به آزادی، حقوق مدنی برابر و عدالت دست پیدا نکنند تحریم کنند . |  خ صداوسیما|

     دولت ترامپ باید از آشوبگران داخل ایران حمایت کند
نشریه آمریکایی "نشنال اینترســت" نوشــت: دولت فعلی آمریکا باید با حمایت از 
آشــوبگران داخل ایران و تقویت آنها به تغییر رژیم در ایــران کمک کند و این امر در 
راستای منافع امنیت ملی واشنگتن است. این نشــریه آمریکایی به نقش تلفن های 
هوشمند در پیشبرد هدف تغییر نظام در داخل ایران اشاره کرد و نوشت: امروزه، 48 
میلیون ایرانی صاحب تلفن های هوشمند هستند که این تلفن ها همگی مجهز به نرم 
افزارهای شبکه های اجتماعی و ارتباطی است و واشنگتن باید حمایت های فناوری، 

سیاسی و معنوی را در اختیار معترضان ایران قرار دهد. |  فارس|

روز مسئله

تاریخ شهادت: 12 خرداد 1397

در امیرالمؤمنیـن دو خصوصّیـِت ظاهـراً متضـاد جمـع شـده بـود؛ یکـی صابـت 
و ایسـتادگی و شـّدت، و یکـی لطافـت و صفـا و رّقـت... صابـت و شـّدت در برابـر هر 
حرکـت نابه حـق: در برابـر ظلـم، در برابـر ظالـم، در برابـر انحـراف از راه خـدا، در برابر 
طغیانگـری، در برابـر اغواگـری؛ در مقابـل اینهـا امیرالمؤمنین بـا منتهـای صابت و 
 )( اسـتحکام می ایسـتاد که نظیر آن تا امـروز دیـده نشـده اسـت... امیرالمؤمنین
در برابـر معاویـه، بـا آن صابـت برخـورد کـرد؛ مشـورت بـه امیرالمؤمنیـن دادند که 
مّدتی صبـر کنیـد و معاویه را از اسـتانداری شـام عـزل نکنید؛ زیـِر بار نرفـت. صابت 
امیر المؤمنین در مقابـل آن دو صحابـی قدیمی و موّجه و بسـیار آبرومند کـه توّقعاتی 
داشـتند و چیزهایـی میخواسـتند کـه بـه نظـر امیرالمؤمنیـن نا به حق بـود؛ زیـر بار 
توّقعات آنها نرفـت و با کمال صابـت و ایسـتادگی، مقاومت کرد.

 اّمـا از طرفی هم در مقابـل ضعفا، در مقابل مسـتضعفان 
آن چنـان  لطافتـی،  آن چنـان  رّقتـی،  آن چنـان 
صفائـی از امیرالمؤمنیـن دیـده می شـود که انسـان 
متحّیـر می مانـد. داسـتان رفتـن بـه خانـه ی آن 
-به صـورت  دارد  یتیمانـی  کـه  همسـر شـهیدی 
ناشـناس- و رفتـن کنـار تنـور و نـان پختـن بـرای 
آنهـا و سـرگرم کـردن کـودکان آنهـا، داسـتان 
حیـرت  انسـان  شـنیده اید؛  و  اسـت  معروفـی 
می کنـد از این همـه لطافـت!... ببینیـد؛ نسـبت 
به دفـاع از حقـوق ضعفا یـک  چنین 
احسـاس عجیـب و شـگفت آوری 
را انسـان از امیرالمؤمنیـن مشـاهده 
 می کنـد! ایـن دو خصوصّیـت متضـاد در 

97/3/14 امیرالمؤمنین.  

)( دو خصوصیت به ظاهر متضاد در امیرالمؤمنین

2۵0ساله انسان

این است حزب اهلل

شهادت: به دست رژیم 
جنایتکار صهیونیستی

بعد از امام، راه امام را مو به مو دنبال کرده ایم
برادران عزیز، خواهران عزیــز و ملّت بزرگ ایــران! ما بعد از امام، همــان راه امام را 
موبه مو دنبال کرده ایم و ان شــاءاهلل خواهیم کرد: دچار انفعال و ضعف نمی شویم و به 
حول و قّوه ی الهی در برابر زیاده خواهی و زورگویی بیگانگان و دشــمنان می ایستیم؛ 
هیجان زده و احساساتی تصمیم نمی گیریم، به جای متن به حاشیه هایی که برایمان 
می سازند اعتنا نمی کنیم و وارد حواشی نمی شویم، سرگرم نمی شویم؛ اولویّتهایمان 
را به توفیق الهی و به هدایت الهی تشــخیص می دهیم؛ و به امید خدا به مردم مان و 
به توانایی های آنها و به جوانان عزیزمان اعتماد می کنیم؛ و به دشــمن مطلقاً اعتماد 
و اطمینان نمی کنیم؛ مردم عزیزمان را از دودســتگی و دوقطبی بر حذر می داریم؛ و 
به نصرت الهی هم اطمینان داریم. شــک نداریم که ملّت ایران، با این انگیزه، و با این 
احساسی که امروز دارد حرکت می کند، با این ایمان، با این امید، قطعاً به توفیق الهی و 

به حول و قّوه ی الهی پیروز خواهد شد.   97/3/14

حماقت ترامپ در انتقال سـفارت 
قـدس،  بـه  تل آویـو  از  آمریـکا 
موجـی از خشـم عمومـی امـت اسـامی و 
مـردم سراسـر جهـان را در پـی داشـت. 
تصمیمی کـه سرزمین های اشـغالی و حتی 
غرب آسـیا را دچار تحـوالت جدی کـرده و 
روزهـای پرالتهابـی را برای صهیونیسـت ها 
رقـم خواهـد زد. روزهایی که چه بسـا اندک 
سـال های باقی مانـده از عمـر ایـن رژیـم 
منحـوس را هـم تحـت تأثیـر قـرار داده و 
مرگ اسـرائیل را که سـه سـال پیـش، »25 
سـال بعـد« اعـام شـده بـود را جلوتـر 

بیاندازد.

       نا امن شدن بیشتر رژیم صهیونیستی
دسـتاوردهای  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت 
ژئوپلیتیـک جریـان مقاومـت در عرصـه ی 
وجـود  بـا  عـراق،  و  سـوریه  میدانـی 
نیروهـای  و  آمریکایی هـا  دسیسـه های 
هم پیمـان منطقـه ای آنهـا، بـه گونـه ای 
طـرح  گفـت  می تـوان  کـه  اسـت  بـوده 
آمریکایـی- اسـرائیلی برای تجزیـه ی غرب 
آسـیا به بهانـه ی وجـود گـروه تروریسـتی 
داعـش بـا شکسـت مواجـه شـده اسـت. 
نیروهـای مقاومـت نـه تنهـا توانسـته اند 

در عـراق و سـوریه ضربـات اصلـی بـر پیکر 
تروریسـت ها وارد کـرده و سـرزمین های 
وسـیع تحـت اشـغال داعـش را آزاد کننـد، 
بلکه در سـطحی راهبردی کریـدور زمینی 
مقاومـت را میـان تهـران، عـراق، سـوریه و 
لبنان بازگشـایی کـرده و حـاال در منطقه ی 
بـرای  الزم  زیرسـاخت های  جـوالن 
ایجـاد دسـت بـاالی مقاومـت در مقابلـه با 
صهیونیسـت ها را فراهـم سـاخته اند. دیگر 
مناطـق اسـتراتژیک رژیـم صهیونیسـتی 
به ویـژه در مناطـق شـمالی نیـز در معرض 
دولـت  موشـکی  و  توپخانـه ای  حمـات 
یعنـی  ایـن  اسـت.  قرارگرفتـه  سـوریه 
»اسـرائیل روزبـه روز ناامن تر خواهد شـد.« 
وعده ای که رهبرانقاب در آذرمـاه 93 آن را 
بیان فرمـوده بودنـد و بعدتر با اعـام راهبرد 
رسـمی ایـران مبنـی بـر »تسـلیح کرانه ی 
باختـري«، ابعـاد جدیـدی از خود را نشـان 

داد.

       دو بحران دامن گیر رژیم صهیونیستی
از سـویی دیگـر، این رژیـم از زمان تشـکیل 
در سـال 1948، بـا دوبحران "مشـروعیت" 
و "امنیـت" مواجـه بـوده اسـت. در جبهه ی 
داخل، بحران سیاسـی و اجتماعی وسـیعی 

کـه در طول موجودیت آن کم سـابقه اسـت 
بر این رژیم مسـتولی گشته اسـت. "ابراهام 
بـورگ"، رئیـس اسـبق پارلمـان اسـرائیل 
اسـرائیل  زوال  و  فروپاشـی  درخصـوص 
چنیـن می گویـد: "اسـرائیلی ها از فرزنـدان 
خود می پرسـند کـه انتظـار دارند 25 سـال 
دیگر در چه جایـی زندگی کننـد؟ فرزندان 
آنها در مقابل شـگفتی والدینشـان صادقانه 
اعتـراف می کننـد کـه نمی داننـد و این هر 
روز، شـمار بیشـتری از اسـرائیلی ها را بـه 
درک شـرایط موجـود رهنمون می سـازد." 
در سـال 2014 میـادی نیـز شـبکه ی 
تلویزیونـی 10 رژیـم صهیونیسـتی نیـز 
نتایـج یـک نظرسـنجی در مـورد مهاجرت 
معکـوس در اسـرائیل را منتشـر کـرد کـه 
بنـا بـر آن، بیشـتر از نیـم میلیـون نفـر بـه 
دلیل شـرایط بـد معیشـتی، آمـاده ی ترک 
مـردم  از  و50درصـد  هسـتند  اسـرائیل 
سـاکن در سـرزمین های اشـغالی نیـز بـه 
فکـر آماده کردن شـرایط برای خـروج از این 

رژیـم هسـتند.
در جنبـه ی امنیتـی نیـز اسـرائیلی ها در 
شـرایط بغرنجی بـه سـر می برنـد. مقاومت 
اخیـر خـود  فلسـطین در درگیری هـای 
بـا رژیـم صهیونیسـتی کـه شـدیدترین 

رویارویـی بیـن دو طـرف از سـال 2014 
تاکنـون اسـت، بخش هـای گسـترده ای از 
مناطق سـرزمین اشـغالی را هـدف بیش از 
130 راکت و خمپـاره قـرار داد. تبادل آتش 
سـنگین گروه هـای مقاومـت فلسـطین، 
و  اثبـات  را  "گنبدآهنیـن"  ناکارآمـدی 
رژیـم صهیونیسـتی را مجبـور بـه پذیرش 
از جانـب  ارائه شـده  آتش بـس  پیشـنهاد 
مصـر کـرد. و اینها یعنـی تغییـر موازنـه به 

نفـع محـور مقاومـت.

       نماز را در قدس به پا خواهیم کرد
چنـدی پیـش رهبرانقـاب در دیـدار وزیر 
اوقاف سـوریه چنین فرمودنـد: »امیدواریم 
همـه ی مـا آن روزی را ببینیـم که شـما در 
قـدس نمـاز جماعـت می خوانیـد و آن روز 
نیـز دیـر نخواهـد بـود و بـه زودی خواهـد 
آمـد.« با توضیحـات فـوق،  ایـن آرزو، بیش 
از هـر زمـان دیگـری نزدیـک بـه تحقـق 
یافتـن اسـت. آن روز چنـدان هـم دور از 
ذهـن نیسـت کـه نسـل سـوم و چهـارم 
انقـاب، نمـاز را در قـدس بـه پـا دارنـد و 
جشـن آزادسـازی قدس شـریف، از دسـت 
وحشـیان صهیونیسـتم را برگـزار کننـد 

ان شـاء اهلل. 

چرا رژیم صهیونیستی به پایان خود نزدیک می شود؟

زمان به نفع تل آویو نیست

مثل عمار؛ مالک؛ سلمان
الگوی رهبر انقالب برای نیروهای مؤمن و انقالبی 

در مواجهه با سه جبهه قاسطین، ناکثین و مارقین انقالب

به مناسبت شهادت حضرت امیر المؤمنین

1. مشکل از دولت جمهوری اسالمی است 
که نمی تواند با آمریکا تعامل کند

ــن[  ــت ای ــا آموخ ــه م ــام ب ــه برج ]تجرب
ــدات  ــه تعّه ــد ب ــه پابن ــکا ]اســت[ ک آمری
ــن  ــا کار ای ــد اینه خــودش نیســت. نگویی
دولــت اســت و کار ترامــپ اســت؛ نــه، 
ــت،  ــا نشس ــا م ــه ب ــم ک ــل ه ــت قب دول
ــر خارجــه اش ده روز،  صحبــت کــرد و وزی
ــود،  ــد جلســات ب ــا پابن ــزده روز در اروپ پان
ــد[؛  ــور ]بودن ــاً همین ج ــم تقریب ــا ه آنه
ــد  ــل کردن ــری عم ــکل دیگ ــه ش ــاال ب ح
ــم  ــم تحری ــا ه ــد؛ آنه ــض کردن ــی نق ول
کردنــد، آنهــا هــم برخــاف تعّهــدات 

ــد. 97/3/2  ــل کردن ــان عم خودش

2. اقتصاد کشور با پذیرش برجام رونق خواهد گرفت
وقتی ما مسئله ی اقتصاد کشور را، کسب و کار کشور 
را به مسئله ی برجام گره می زنیم، نتیجه این می شود 
که صاحبان کار و سرمایه چند ماه باید منتظر بمانند 
تا ببیننــد خارجی ها در مورد برجــام چه تصمیمی 
می گیرند... نمی توانیم ظرفّیت کشور را معّطل توافق 
برجام بگذاریم... اینکه ما در قضایــای اّوِل مذاکرات 
در ذهنمان بود و خودمان تصــّور کردیم و به دیگران 
هم گفتیم که »بله، اگر ما مذاکره کنیم، صد میلیارد 
دالر پول وارد کشور می شود«... این واقعّیت نداشت. 
حاال رئیس جمهور وقیح آمریکا هنوز می گوید که ما 
100 میلیارد، گاهی می گویــد 150 میلیارد به ایران 
دادیم؛ شما غلط کردید دادید! شما ِکی به ایران ]پول 

دادید[؟ یک دالر هم شماها ندادید به ایران.97/3/2 

3. برجام توانست تحریم ها را بردارد
مـا مذاکـره را شـروع کردیـم بـرای اینکـه 
تحریم ها برداشـته بشود -و شـما ماحظه 
تحریم هـا  از  بسـیاری   کـه  می کنیـد 
برداشـته نشـده، حـاال هـم دارنـد تهدیـد 
می کننـد کـه تحریم هـای چنین وچنـان 
را بـر ایـران تحمیـل خواهیـم کـرد؛ همان 
تحریم هـای ثانویّـه ای را کـه بـا مصّوبـه ی 
برجـام و بـا قطعنامـه ی شـورای امنّیـت 
سـازمان ملـل برداشـته شـد، همان هـا را 
دوبـاره می خواهنـد اینهـا برگرداننـد. مـا 
مذاکره کردیـم کـه تحریم برطرف بشـود؛ 
شـروع مذاکـره بـرای ایـن بـود، ادامـه ی 
مذاکـره بـرای این بـود؛ و ایـن بایـد تأمین 
بشـود؛ اگـر ایـن تأمیـن نشـد، بقّیـه ی 
چیزهایی کـه حاصـل شـده، ارزش زیادی 

را نخواهـد داشـت.97/3/2 

4. منشــاء به رسمیت شناختن حق هســته ای ایران، 
»مذاکرات« بود

به خیال خودشان حّق غنی ســازی ایران را ]به رسمّیت[ 
شناخته اند؛ بله، شناخته اند، ]اّما[ منشأش مذاکره نیست؛ 
اشتباه نکنیم؛ منشأش پیشرفت ما است؛ ما چون پیشرفت 
کرده ایم، چــون حرکت کرده ایم، چون به بیســت درصد 
رســیده ایم، اینها به تب راضی شــده اند؛ َوااّل اگر چنانچه 
بنا بود مذاکره کنیم و این را با مذاکره به دست بیاوریم، تا 

امروز و تا هرگز به دست نمی آمد.97/3/2

۵. برجام سایه جنگ را از ایران دور کرد
ــر  ــه اگ ــد ک ــا می ش ــور الق ــام این ج ــه ی برج در قضّی
ــر  ــود، اگ ــرف می ش ــمنی ها برط ــم دش ــق بکنی تواف
ــب  ــد؛ خ ــمنی می کنن ــا دش ــا م ــم ب ــق نکنی تواف
ــا[ دشــمنی ها برطــرف کــه  ــم، ]اّم توافــق هــم کردی
ــود  ــن القــای دشــمن ب ــر هــم شــده. ای نشــده، زیادت
ــم،  ــر بجنبی ــا دی ــم ی ــق نکنی ــه تواف ــه اگرچنانچ ک
ــت  ــد شــد چــه در دوره ي دول ــان خواه ــن و چن چنی
ــکا، یکــي  ــي آمری ــت فعل ــکا، چــه در دول ــي آمری قبل
ــب  ــه مرتّ ــوده اســت ک ــن ب ــاي دشــمن ای از ترفنده
تهدید کننــد بــه جنــگ؛ و ]اینکــه[ گزینــه ي نظامي 
روي میــز اســت. آن مســئول اروپایــي هــم، مي گویــد 
کــه جنــگ در ایــران حتمــي بــود؛ اگــر برجــام نبــود، 
ــد  ــرا مي گوین ــض! چ ــود؛ دروغ مح ــگ ب ــاً جن حتم
جنــگ؟ بــراي اینکــه ذهــن مــا بــرود بــه جنــگ ]اّما[ 
ــي  ــگ واقع ــت؛ جن ــر اس ــز دیگ ــي چی ــگ واقع جن

ــت. 9۵/11/27  ــادي اس ــگ اقتص جن

روایت رهبر انقالب از:

۵ گزاره  اشتباه که تجربه برجام
 آن را مشخص کرد 

فشـار اقتصـادی، تحریم اسـت، 
جلوگیـری از همـکاری کشـورها در 
زمینه هـای اقتصـادی بـا مـا اسـت؛ ایـن 
فشـارها را وارد می کننـد... مسـئله ی آنها از 
فشـار اقتصـادی و تحریـم، صرفـاً زیر فشـار 
حکومـت  و  دولـت  دسـتگاه  دادِن  قـرار 
نیسـت؛ می خواهنـد ملّت ایـران را به سـتوه 
بیاورنـد بـه خیـال خودشـان... نـه ملّـت را 
شـناختند، نه نظام را شـناختند؛ این فشـار 

اقتصادی است با این هدف.

فشار روانی؛ این خیلی نکته ی حائز توّجه و مهّمی اســت. نقاط قّوت جمهوری اسامی را، نقاط قّوتی که برای 
کشور و برای ملّت مایه ی اقتدار و مایه ی تقویت است نشان کرده اند و آنها را در تبلیغات و در برخوردها به عنوان 
نقاط چالش آفرین معّرفی می کنند؛ برای اینکه ملّت ایران را نسبت به آنها دلسرد کنند... دشمن درصدد آن است که ما از 
نقاط قّوت خودمان صرف نظر کنیم، از عناصر اقتدار ملّی خودمان دست برداریم تا راحت تر بتواند بر کشور ما، بر ملّت ما، بر 

سرنوشت ما و آینده ی ما مسلّط بشود.

فشار عملی، فشــار عملی شان 
عبارت اســت از اینکه در کشور 
آشــوب ایجاد کنند... نقشــه ی 
دشــمن این اســت که از مطالبات مردمی 
سوءاســتفاده کنند... مثًا کارگرانی هستند، 
دنبال مطالبات کارگری اند... دشــمن در یک 
چنین مواردی نقشه می کشد، عوامل نفوذی 
خود را، در واقع اشرار و انسان های خبیثی را به 
تعداد معــدودی در ایــن اجتماعــات وارد 
می کنند تا اجتماعات آرام مردم را تبدیل کنند 
به حرکت ضّد امنّیتی و حرکت آشوبگرانه تا به 
این وسیله کشور را و ملّت را و نظام جمهوری 
اسامی را بدنام کنند؛ این را مردم در سراسر 
کشور توّجه داشته باشند؛ این نقشه ی دشمن 
است، ... البّته به گمان من بلکه به اعتقاد راسخ 
من، اینها کور خوانده اند و مــردم عزیز ما در 
مقابل آنچه آنها برنامه ریزی کرده اند، با قدرت، 
با شــهامت، با هوشــیاری خواهند ایستاد. 
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نقشه امروز دشمن برای ایران چیست؟
امروز نقشه ی دشمن این سه چیز است: فشار اقتصادی، فشار روانی، و فشار عملی؛ هدف هر 

سه نوع فشارهای دشمن هم سیطره ی بر کشور عزیز ما ایران است. 

رهبر انقالب در مراسم ارتحال امام خمینی)ره(:

صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(       

نـشــریـه جـامـــعـه
 مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                
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