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امام کالم

این ملّت، بیدار اســت. این ملّت، پُرانگیزه 
است. این ملّت، خسته نیست. آن کسانی 
که به  تبــع از تبلیغات دشــمنان، ترویج 
می کننــد که این ملّت خســته اســت، 
بی نشــاط اســت، خودشان خســته اند، 
خودشان بی نشــاطند! تعمیم می دهند، 
قیاس به نفس می کنند. این ملّتی که بعد 
از یک شب احیاء، با آن هیجان، با آن شور 
و نشاط، از همه ی قشــرهای مردم -زن و 
مرد و پیر و جوان- وارد خیابان ها می شوند 
و آن راه پیمایی را بــه راه می اندازند، این 
ملّت خســته نیســت، نومید نیست. این 
ملّت میدان کار را میدان مسابقه می داند، 
معنویّت او روز به روز بحمداهلل بیشتر است. 

هر سال معنویّت مردم ما و صفای آنها در 
ماه رمضان بیشــتر اســت؛ این معنایش 
این اســت که ملّت ایــران به رغــِم اَنف 
سیاست هایی که انســان ها را می خواهند 
از معنویّت دور کننــد، به معنویّت پایبند 
است، ایســتاده اســت و در مقابل دنیای 
رونده ی به سمت فساد و انحطاط معنوی 
ایستاده اســت. و عامل این همه تالش در 
سرتاســر کشــور، عمدتاً جوان های این 
کشــورند؛ و این یک ســرمایه ی معنوی 
بی بدیلی اســت که جوان های کشــور، 
روح معنویّت در وجودشــان باشد و این 
نگه دارنده ی هویّت و اســتقالل و عّزت و 

97/3/25 عظمِت کشور است. 

کانون خانواده، جایی است که عواطف و احساسات 
باید در آن جا رشــد و بالندگی پیدا کند؛ بچه ها 
محبت و نوازش ببینند؛ شــوهر که مرد است و 
طبیعت مرد، طبیعت خام تری نسبت به زن است و 
در میدان خاصی، شکننده تر است و مرهم زخم او، 
فقط و فقط نوازش همسر است - حّتی نه نوازش 
مادر - باید نوازش ببیند. برای یک مرد بزرگ، این 
همسر کاری را می کند که مادر برای یک بچه ی 
کوچک آن کار را می کند؛ و زنان دقیق و ظریف، 
به این نکته آشنا هستند. اگر این احساسات و این 
عواطِف محتاج وجود یک محور اصلی در خانه - 
که آن، خانم و کدبانوی خانه است-  نباشد، خانواده 

 70/10/4 یک شکل بدون معنا خواهد بود. 

ایشان ]حمید اســتیلی[ که بعداً پیش من آمد، 
گفتم به پاداش آن گل، پیشانی شما را می بوسم 
و بوسیدم. متأّسفانه من خیلی فرصت نمی کنم 
برنامه های ورزشی تلویزیون را تماشا کنم؛ خیلی 
به ندرت اتّفاق می افتد. از طرفی بیشتر ورزش هایی 
هم که پخش می شود، فوتبال است. من در فوتبال 
هیچ سررشته ای ندارم و در جوانی هم فوتبال بازی 
نمی کردم؛ به والیبال می پرداختم. در عین حال، 
آن شبی که بازی ایران و امریکا بود، من آن بازی 
را نگاه کردم. البته حقیقتش این است که آن شب 
هم نمی خواســتم نگاه کنم؛ چون دیروقت بود و 
وقت خواب من بود؛ لیکن همین طور که نشسته 
بودم، تلویزیون را روشــن کــردم و ناگهان با گل 
ایشان مواجه شدیم و دیگر خواب از سرم رفت و 

 77/11/13 نشستم تا آخر بازی را تماشا کردم. 

مردم مسئله

رهربی خاطرات

ایرانی خانواده

باید کاری بکنیم 
که مستقل بشویم    

اگر یک مملکتی بخواهد مســتقل باشد، اول 
شرط این است که احتیاج نداشته باشد به غیر، 

اگر احتیاج داشت که نمی تواند مستقل باشد. 
احتیاج، خودش یک بستگی ]سیاسی [ است. 
اگر یک روزی آن کسی که ما به او محتاج- فرض 
کنید- باشیم، یک روزی جلویش را بگیرد، خوب 
ما باید تسلیمش بشویم. ما باید کاری بکنیم که 

مستقل بشویم. کاری بکنیم که محتاج نباشیم؛ 
این هم به این اســت که دانشگاهی بنایش را بر 
این بگذارد که در دانشگاه خودش کاری بکند که 
آن مقداری که مملکت خودش محتاج ]است [ 

بتواند آن مقدار را درست بکند.      58/8/11

حزب اهلل این است

این ملت، با این خصوصیات، پرانگیزه و بانشاط است 
مرهم زخم همسر 

فقط و فقط همسر است 

مسابقه فوتبالی که رهبر انقالب تا 
آخر بازی آن را تماشا کردند

هر مســئولی ... و هر کسی که مســئول کشور یا 
مسئول دولت یا مسئول بخش های اقتصادی دولت 
در دولت آینده بشود، بایستی از روز اّول، هّمت خود 
را بگمارد به مسئله ی اشــتغال. این ها چیزهایی 
نیست که انسان جایز بداند که در اینها تأخیر بکند، 
باید از همان روز اّول به مسئله ی اشتغال بپردازند. 
اگر اشــتغال را مسئولین ما توانســتند در داخل 
کشور به شکل مناسب تأمین بکنند، آسیب های 
اجتماعی هم کم خواهد شد، مشکالت گوناگون 
جوان ها ]هم[ کم خواهد شد، آفت های فراوانی که 
وجود دارد و ناشی از بیکاری و بیکارگی است ]هم[ 
کم خواهد شد. این همه که ما هزینه می کنیم برای 
مواجهه ی با مواّد مخّدر و قاچاق مواّد مخّدر و امثال 
اینها، بخشی از اینها ناشی از وجود بیکاری، وجود 

بیکاران و نبود اشتغال است.    96/2/10

اگر مشکل اشتغال حل شود آسیب های 
اجتماعی هم کم خواهد  شود  

1. مشــکل رژیم صهیونیستی 
اســاس عدم مشــروعّیت این 
رژیم است. رژیم صهیونیستی 
نامشــروع است؛ تشــکیل این 
رژیم بر یک اساس باطل انجام 

گرفته است. 97/3/25

طرح منطقی جمهوری اسالمی برای نابودی رژیم صهیونیستی

2. پایه ی رژیم صهیونیست در 
این منطقه  یک پایه ی سســت 
و متزلزل و غلطی اســت؛ این 
هم چیزی نیســت که کلیدش 
دست دولت ها باشد که بتوانند 

آن را حل بکنند. 97/3/25

3. ما از روز اّول طرح ارائه کرده ایم؛ ما گفته ایم که امروز دموکراسی و مراجعه ی به 
آراء عمومی یک شیوه ی مدرن و پیشرفته اســت که همه ی دنیا هم قبول دارند... 
این، چند سال قبل به عنوان نظر جمهوری اســالمی و فکر جمهوری اسالمی به 

سازمان ملل گفته شده و در آنجا ثبت شده. این حرف ما است. 97/3/2

4. مثل همه ی کشورهای آزاد دنیا، مردم 
فلسطین -فلســطینیان واقعی- بایستی 
مورد سؤال قرار بگیرند؛ چه مسلمانشان، 
چه مسیحی شان و چه یهودی شان؛ آنهایی 
که فلســطینی اند، نه آنهایی که از جاهای 
دیگر وارد فلسطین شده اند. آراء آن کسانی 
که فلسطینی هستند باید مورد مراجعه قرار 
بگیرد و از آنها نظرخواهی بشود و آنها نظاِم 
حکومتِی کشورِ فلسطین را معّین کنند؛ آن 
نظام حکومتی نسبت به کسانی که وارد این 
منطقه شده اند، ]یعنی[ صهیونیست ها و 
رؤسایشان و بقّیه، تصمیم خواهد گرفت. 
راه حّل فلسطین جز این نیست و این همان 
نابود شــدن و از بین رفتن رژیــم باطل و 

جعلی صهیونیستی است. 97/3/25

5. رژیم صهیونیستی همچنانکه قبالً گفته ایم 
به شرط مبارزه همگانی و متحد فلسطینی ها 
و مسلمانان با صهیونیست ها در 2۵ سال آینده 

وجود خارجی نخواهد داشت.95/9/24

بازخوانی تاریخی
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10 توصیه رهبر انقالب به مردم 
در جنگ اقتصادی

در  زمین شیطان
16 ســال بعــد از مجلس ششــم، بار دیگــر عده ای
 با نگارش نامه، خواهان وادادگی در مقابل آمریکا شدند

مسابقه فوتبالی که رهبر انقالب تا آخر بازی آن را تماشا کردند واهلَلّ در جامعه ی اسالمی هم ممکن است مترف به وجود بیاید نظر رهبر انقالب درباره پیوستن به معاهدات بین المللی

نهج البالغه  |  3 خاطرات رهبری  |  4برش دیدار  |  2

اول. »بعضی در دِل خود احســاس ضعف می کنند، یا چشم غّره های 
آمریکا آنها را می ترساند، یا وعده های آمریکا و امثال آمریکا دل ضعیف 
و ناتوانشــان را به خود جذب می کند؛ لذا به ســمت آمریکا می کشند. 
آن گاه ملت و جوانان مؤمن و مدیران باایمان و باصفای کشــور را مّتهم 
می کنند که اینهــا نمی توانند؛ بنابراین ناچاریم برویم تســلیم آمریکا 
شویم!« 81/3/1 این جمله ای است که رهبر انقالب یک روز بعد از نامه ی 
نمایندگان مجلس ششم، موســوم به نامه ی جام زهر خطاب به ایشان 
بیان کردند. ماجرا از این قرار بود که با حمله ی آمریکا به افغانســتان، 
عده ای از سیاسیون و جریان های سیاسی، با این تحلیل اشتباه که بعد 
از افغانستان، نوبت حمله ی آمریکا به ایران است، در موضع ترس و انفعال 

قرار گرفتند. در چنین شرایطی بود که 13۵ نفر از نمایندگان مجلس 
ششم، در نامه ای خطاب به رهبر انقالب نوشتند: »شاید در تاریخ پر فراز 
و نشیب معاصر ایران، هیچ زمانی را به حساسیت امروز نتوان یافت. تنها با 
تسامح می توان وضعیت ایران را در زمان اشغال در جنگ جهانی دوم و 
یا پیش از پذیرش قطعنامه ۵98 با وضع کنونی قابل مقایسه دانست...« و 
بعد چنین ادامه می دهند که: »با این حال و روز کشور، فرصت چندانی 
باقی نمانده است... اگر جام زهری باید نوشید قبل از آنکه کیان نظام و 
مهمتر از آن، استقالل و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد باید 

نوشیده شود.«
حاال 16 سال از آن روزها می گذرد و برخالف تصور این افراد، آمریکا تا به 

امروز، جرأت حمله کردن به ایران را به خود نداده است. یک سال بعد از 
این نامه، رهبر انقالب در آخرین دیدار با نمایندگان مجلس ششم، چنین 
فرمودند: »در شرایط مرعوب شدن، ترسیدن، مضطرب شدن، متالطم 
شــدن، حّتی باورهای قطعی انســان هم از یاد می رود. انساِن مرعوب، 
این طور است. جبن، هم عقل را از کار می اندازد، هم عزم را. انسان مرعوب 
و جبان، نه درســت می تواند فکر کند، نه درســت می تواند عزم و اراده 
خودش را به کار بیندازد؛ دائم یک قدم به جلــو برمی دارد و یک قدم به 

عقب.« 82/3/7 
دوم. حاال 16 ســال بعد از آن روزها، عده ای دیگر از فعالین سیاسی از 

3  موضع ترس و انفعال، باز هم دســت به نگارش نامه ای خطاب به 
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متأّسفانه امروز در فضای عمومی، در فضاهای مجازی، توهین به یکدیگر، اهانت به یکدیگر، تهمت زدن به یکدیگر از سوی جمعی 
رایج شده است؛ البّته این جمع، مسلّماً جمع زیادی نیستند لکن کارشان به کشور و به فضای عمومِی کشور صدمه می زند؛ بعضی 
از اینها گناه کبیره است. بایستی روح وحدت و روح اهتمام ]باشد[؛ پرداختن به یکدیگر را بگذارند برای یک وقت دیگر؛ امروز که 
دشمن در مقابل کشور ایستاده است، همه با هم دست به دست هم بدهند، مّتحد باشند، در یک جهت کار کنند برای استقالل و 
عظمت کشور. حرف های تبلیغاتِی دشمن را هم -که در واقع جنگ روانی است و برای تضعیف روحیه ی مردم است- ما خواهش 
می کنیم بعضی ها در این روزنامه ها و مطبوعات و رسانه ها تکرار نکنند. دشمن یک حرفی می زند برای اینکه روحیه ی ملّت ایران 
را تضعیف کند، یک وقت می بینیم در داخل هم، یک نفری بلند می شود همان حرف را تکرار می کند؛ همان دروغ را، همان حرف 

خالف را او هم به خاطر رضایت دشمن یا به خاطر عدم تحلیل درست از مسائل بیان می کند؛ اینها را رها کنیم. 97/3/25

در این راه، از خیلی چیزها باید گذشت... نه فقط از شهوات حرام، از شهوات حالل نیز باید گذشت... امیرالمؤمنینی که زهدش در زندگی 
و دنیا َمَثل سایر است و مسلمان و غیرمسلمان آن را می دانند، درباره ی پیامبر می گوید: »قد حّقر الّدنیا و صّغرها و اهون بها و هّونها«)1(؛ 
دنیا را تحقیر کرد - یعنی همین لذایذ و بهره مندی ها و برخورداری های دنیا را کوچک کرد - به آنها توهین کرد و سبکشان نمود.... من و 
شما آن را حس نمی کنیم؛ اما در آن راه باید برویم، در آن راه باید قدم برداریم، کمتر خرج کنیم، کمتر بذل و بخشش بیجا کنیم، کمتر به 
زندگی شخصی خودمان بپردازیم. من و شما همان طلبه یا معلم پیش از انقالبیم. یکی از شماها معلم بود، یکی دانشجو بود، یکی طلبه بود، 
یکی منبری بود، همه مان این طور بودیم؛ اما حاال مثل عروسی اشراف عروسی بگیریم، مثل خانه ی اشراف خانه درست کنیم، مثل حرکت 
اشراف در خیابان ها حرکت کنیم! اشراف مگر چگونه بودند؟ چون آنها فقط ریششان تراشیده بود، ولی ما ریشمان را گذاشته ایم، همین 

70/5/23 |  1( خطبه 109 کافی است؟! نه، ما هم مترفین می شویم. واهلَلّ در جامعه ی اسالمی هم ممکن است مترف به وجود بیاید.

تـا وقتی کسـانی در کشـور وجـود دارند کـه می  توانند 
بهره  هـای  و  سـودها  کشـور،  موجودی هـای  از 
بی  حسـاب و کالن ببرنـد و ظاهـرش ایـن اسـت کـه 
مثـال در صورت هـای قانونـی هـم معاملـه و اجـاره 
یعنـی  واسـطه  گری می  کننـد -  و  و مقاطعـه  کاری 
اگرچـه  دارد؛  قانونـی  لبـاس  شـکل  علی  الظاهـر 
ممکـن اسـت باطنـش هـم بی  قانونـی باشـد- بـدون 
شـک، فقـر در کشـور، ریشـه  کن  نخواهد شـد. چنین 
چیـزی ممکن نیسـت. یعنـی وجـود امکانـات بیش از 
حـد در اختیـار یـک جمـع معـدود، نخواهد گذاشـت 
کـه تولیـدات  و امکانـات کشـور، در دسـترس بقیـه  ی 
مـردم قـرار گیـرد... بایسـتی در دسـتگاه  های مختلف 
دولت، توجـه دقیقی شـود که جلـو اسـتفاده  های غیر 
منطقـی و غیـر صحیـح منتهـی و منجر بـه ثروت های 

کالن، گرفتـه شـود. 75/6/8

رسانه ها حرف های دشمن
واهلَلّ در جامعه ی اسالمی هم ممکن است مترف به وجود بیاید که برای تضعیف روحیه ملت است را تکرار نکنند  نهج البالغهمطالبه رهبری

تا وقتی امکانات کشور در دست عده معدودی 
است، فقر ریشه کن نخواهد شد

#رانت خواری

بعضـی از ایـن معاهـدات بین المللـی و کنوانسـیون ها 
مـواّد مفیـدی دارنـد. خیلـی خـوب، اشـکالی نـدارد؛ 
بنـده هـم در مـورد همیـن چیزهایـی کـه اخیـراً در 
مجلـس مطـرح شـد در ایـن چنـد مـاه اخیـر، گفتـم 
مجلس مسـتقاّل خـودش قانـون بگذراند. فـرض کنیم 
]موضوع[ مبـارزه ی با تروریسـم یا با پولشـویی اسـت؛ 
خیلـی خـب، مجلـس شـورای اسـالمی یـک مجلس 
رشـید و عاقـل و بالغـی اسـت و پشـتوانه های کارِی 
خیلی خوبی هـم دارد؛ بنشـینند یک قانـون بگذرانند؛ 
ایـن قانـون، قانـون مبـارزه ی با پولشـویی اسـت، هیچ 
مشـکلی هـم نـدارد، شـرایط زیـادی ای هـم نـدارد و 
همـان کاری کـه خـود شـماها میخواهیـد بکنیـد، در 
این قانـون مندرج اسـت؛ این مهم اسـت. هیـچ لزومی 
ندارد کـه مـا برویـم چیزهایـی را کـه نمیدانیم تـَه آن 
چیسـت یـا حّتـی میدانیـم کـه مشـکالتی هـم دارد، 
به خاطـر آن جهـاِت مثبـت و جنبه های مثبـت، قبول 

97/3/30 بکنیـم. 

نظر رهبر انقالب درباره پیوستن به 
معاهدات بین المللی

10 توصیه رهبر انقالب 
به مردم در جنگ اقتصادی

1. این تفاخر غلطی است که مارک خارجی را به داخلی ترجیح می دهیم
شما باید کاالی ایرانی بخواهید. این افتخار نیست؛ این تفاخر غلطی است که ما 
مارک های خارجی را در پوشــاکمان، در وسائل منزلمان، در مبلمانمان، در امور 

روزمره مان، در خوراکی هامان ترجیح بدهیم به مارک های داخلی. 91/1/1

2. نسبت به جنس داخلی تعصب داشته 
باشید

ما نسبت به اقتصاد ملِّی خودمان باید تعّصب 
داشته باشیم؛ مصرف جنس خارجی یکی از 
عیوب مهّم ما است؛ ما بایستی تعّصب داشته 
باشیم نســبت به مصرف داخلی و جنس 

داخلی و اقتصاد ملّی مان. 97/1/1

3. زیاد مصرف کردن جزو عیوب 
ماست

ما در سبک زندگی مشکالتی داریم: یکی 
از مشکالت ما، مصرف گرایی است... زیاد 
مصرف کردن، زیادی خواســتن، زیادی 
خوردن، زیادی خرج کردن، جزو عیوب 
مهّم ما است در سبک زندگی مان. 97/1/1

4. هم تولید کنید و هم مصرف کنید
در حمایت از این کاالی ایرانی... هم مــردم نقش دارند به عنوان 
تولید کننــده ی کاالی ایرانــی، هم مردم نقش دارنــد به عنوان 
مصرف کننــده ی کاالی ایرانی... هم بایــد در تولید تالش کنند 
هم باید در مصرف مراقبت بکنند که کاالی ایرانی مصرف کنند. 

97/1/1

5. باید فعالیت اقتصادی به مردم داده شود 
ما بایست به مردم تکیه کنیم، بها بدهیم؛ مردم با امکاناتشان باید 
بیایند در وسط میدان اقتصادی... نیروهای متراکم و بی پایانی که 
در این کشور وجود دارد، که واقعا این نیروها هم بی شمارند... دولت 
بایستی برای حضور اینها زمینه سازی کند... باید فعالیت اقتصادی 

به مردم داده بشود. 92/12/20

6. اسراف را به نفع طبقات فقیر، 
کنار بگذارید

توده ی مردم بایســتی مسئله ی اسراف 
را مورد توّجه قرار بدهنــد... زیاده روی، 
ولخرجی در اموری که نیاز نیست، این را 
به نفع کشور، به نفع طبقات مستضعف 

و فقیر و مظلوم، کنار بگذارند. 97/3/25

7. صاحبان نقدینگی به سمت تولید بروید
امروز نقدینگی در کشــور خیلی زیاد اســت؛ آن کســانی 
کــه دارای امکانــات مالی اند، آن کســانی کــه صاحبان 
این نقدینگی ها هســتند، آنها را به ســمت تولید هدایت 
 بکنند تا کار راه بیفتــد؛ چرخ های زندگی مــردم با تولید 

می چرخد. 97/3/25

8. جنسی که در داخل تولید می شود، را وارد نکنید
آن کسانی که دســت در کار تجارت و بازرگانی با بیرون این 

مرزها دارند، مراقبت کنند، مواظبت 
کنند، جنسی را که در داخل تولید 
می شود، وارد نکنند؛ جنسی را که از 
نیازهای مردم فاصله دارد، اجناس 

غیــر الزم را، وارد 
نکنند. 97/3/25

9. عادت رفتن به سفرهای خارجی را ترک کنید
کسانی که عادت کرده اند به سفرهای خارج بروند، این عادت را 
رها کنند، ترک کنند. رفتن به ســفرهای خارجِی تفریحی، به 
کشورهای گوناگون -البّته غیر از سفرهای زیارتی به عتبات یا به 
حج، این مورد نظر نیست؛ آن این قدر خرج و هزینه ای هم بر دوش 
کشور نمی گذارد، دارای برکاتی هم هست- سفرهای تفریحی، 

سفرهای زائد با بهانه های گوناگون را کنار بگذارند.97/3/25

10. جوانان فعــال در بخش 
تولید را تشویق کنید

جوانانی که در بخش هــای تولیدی و 
سازندگی فّعالند -که بحمداهلل این در 
کشور بسیار گسترش پیدا کرده است 
که جوانانی در کارهای تولیدی فّعالند... 
- اینها بایستی تشویق بشوند.97/3/25 

تقسیم کار ضد ایرانی بین محور عبری و عربی
روزنامه ی صهیونیستی هاآرتص نوشت: آمریکا و اسرائیل یک 
کمیته ی مشترک تشــکیل داده اند تا تجربیات خود را برای 
اجرای نظام تحریم ها علیه ایران و کســب هر گونه اطالعات 
درباره ی مقاصد ایران در زمینه ی برنامه ی هســته ای به کار 
بگیرند. براساس این گزارش  امارات متحده ی عربی و عربستان 
سعودی نیز آمادگی خود برای همراهی با اسرائیل و آمریکا را 
اعالم کرده اند و در همین راستا، پذیرفته اند تا هزینه های مالی 

مهار ایران در منطقه را پرداخت کنند.|  تابناک|

ائتالف سعودی، خطرناک ترین ائتالف غرب آسیا است
وبگاه آمریکایی "امریکن کانزروتیو" در تحلیلی ائتالف عربســتان و 
امارات را خطرناک ترین نیروی حال حاضر در غرب آسیا توصیف کرد 
و افزود: عربستان سعودی و امارات سه سال است که هجمه ی مرگباری 
را برای بازگرداندن یک رژیم انعطاف پذیر در یمن شروع کرده اند. این 
هجمه براساس دروغ و برای جلب حمایت آمریکا بوده و این دو کشور 
خودکامه سعی دارند با عملیات خود در یمن به ایران واکنش نشان 
دهند. امارات متحده اینک در صدد اجرای یک حمله ی نظامی است که 
می تواند یمن را از هم جدا و قحطی سراسری را در این کشور ایجاد کند.

سی ان ان: دروغ های ترامپ 
پینوکیو را هم شرمنده کرد

شــبکه ی آمریکایی "ســی ان ان" در گزارشــی با اعالم اینکه 
"ترامپ در مسابقه ی دروغگویی اوباما را شکست داد" اضافه کرد: 
دروغ های ترامپ آنقدر زیاد شده که پینوکیو را هم شرمنده کرده 
است. در گزارش "ســی ان ان" همچنین آمده، حتی شدیدترین 
منتقدان دونالد ترامپ هم باید بپذیرند او در یک زمینه پیشگام 
اســت و آن چیزی نیســت جز دروغگویی. او تاکنون بیشتر از 

رئیس جمهور سابق دروغ گفته است. |  کیهان|

افشای سند رقابت ایدئولوژیک آمریکا علیه ایران
پایگاه خبری اینترســپت خبر داد: وزارت خارجه ی آمریکا ســال گذشــته با 
تنظیم ســندی تحت عنوان "رقابت ایدئولوژیک" به کاخ سفید پیشنهاد داده 
تا برای مقابله با ایران سیاست "اصالح اســالم" را در پیش بگیرد. در بخشی از 
این بحث ها تأکید شده است: دو گروه اصلی برای پیاده سازی این رویکرد، زنان 
و جوانان هســتند. گرچه این دو گروه تنها گروه های هــدف نخواهند بود، اما 
تمرکز بر توانمندسازی زنان به عنوان مهمترین هدف پیام رسانی در کشورهای 
تأثیرپذیرفته از اسالم، این امکان را در اختیار واشنگتن قرار می دهد تا مؤلفه ای 

اخالقی برای قدرت آمریکا و روایت آن از آزادی ایجاد کند. |  باشگاه خبرنگاران|

1   مسئوالن نظام زده و درحالی که آمریکا در رفتاری 

خالف همه ی قواعــد و قوانین بین المللــی، به صورت 
یک جانبه از برجام خارج شده اســت، خواهان »مذاکره 
مستقیم و بدون هیچ پیش شرطی« با آمریکا شده اند. در 
بخشی از این نامه چنین آمده است: »ما از دولت و حکومت 
ایران می خواهیم حال که فرصت مناسب دوران اوباما از 
دست رفته است، فارغ از جنگ های روانی کاخ سفید که 
در پشت آن هیاهو تاجرپیشگی خاص خویش را نیز دنبال 
می کند؛ با یک تصمیم ملی شجاعانه اعالم کند که حاضر 
به انجام مذاکرات بدون قید و شرط با آمریکاست تا قدمی 

در راه حل مشکالت و اختالفات برداشته شود.«
ســوم. می گویند ترس برادر مرگ است و شیطان هم 
دقیقا یکی از راه کارهایش برای تســلط بر انسان، همین 
ترس است. »تأثیر شیطان در دستگاه محاسبه ی ما، از راه 
تهدید و تطمیع است... یکی از کارهای شیطان ترساندن 
یطُن یَِعُدُکُم الَفقر؛ شما را از فقر می ترساند - بنابر  است: اَلشَّ
یک احتمال در معنای این آیه ی شریفه - این تهدید بود، 
از طرف دیگر تطمیع است؛ از سوی دیگر وعده می دهد 
شــیطان، وعده های فریبنده... وعده می دهد، آرزوها را 
در دل آنها بیــدار می کند، زنده می کنــد، یک آینده ی 
رنگی و دروغین و خیالی مثل ســراب در مقابل چشــم 
مؤمنینِ به خود می گذارد... اّما فریب است... مثل رفتاری 
که امروز آمریکا دارد و قدرت های اســتکباری همیشه 
]دارند[...« 93/4/16 متأســفانه آنکه »در داخل کشور ما 
مجموعه های سیاسی ای هستند که تحلیلشان این است؛ 
می گویند وقتی که طرف خیلی چهره ی سگی از خودش 
نشان می دهد، شما عقب بنشــینید! خوب، شما این را 
قبول دارید؟ عقب بنشینیم؟ یا نه؛ معتقدید که هرگونه 
عقب نشینی، طرف را تشجیع می کند. بمجردی که دیدند 
شما با اخم می ترسید، می گویند آقا اخم کنید؛ عالج این 
آدم اخم است. بمجردی که دیدند تهدید به کتک یا خود 
کتک، شما را به عقب نشینی وادار می کنند، می گویند دو 
تا بیشتر بزن تا خوب از همه ی حرف هایش دست بردارد. 
طرف، اینجوری است. محاسبات دنیا این است.« 89/5/31

چهارم. 40 سال از پیروزی انقالب اسالمی می گذرد، 
16 ســال هم از نامه ی مرعوبانه ی نمایندگان مجلس 
ششــم می گذرد، در این دوران رؤسای جمهور زیادی 
در آمریکا آمده  و ایران را تهدید و ترســانده اند، حاال اما 
آنها رفته و این ایران است که نه تنها  هر روز بر اقتدارش 
افزوده شده و همچنان پابرجاست، بلکه توانسته است 
سیاســت های آمریکا در منطقه را با شکســت مواجه 
کرده   و آن را از عراق و ســوریه و لبنــان و...  خارج کند. 
واقعیت قضیه همان است که رابرت فورد، آخرین سفیر 
واشنگتن در دمشق ساعتی پس از شلیک موشک های 
ســپاه به مقرهای داعش، در گفت وگو بــا روزنامه ی 
سعودی الشرق االوســط آن را بیان کرد: "آمریکایی ها 
بزودی خواهند فهمید که توان نظامی ایستادن مقابل 
ایران را ندارند. جمهوری اسالمی آمریکایی ها را مجبور 
خواهد کرد که از سوریه عقب نشینی کنند؛ همان گونه 
که از بیروت در سال 1983 و از عراق در سال های اخیر 
عقب نشینی کردند... ترامپ نمی داند که بازی تمام شده 

است و بسیار دیر کرده  است."


