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اخالق درس

حدیث رهربیرشح خاطرات

تحلیل سیاسی روش

اگر النه جاسویس اینجا بود 
ایران را به تبایه یم کشید         
دنیا باید آمریکا را از بین ببرد، و اّل تا اینها هستند، 
این مصیبت ها در دنیا هست. اینجا نشد، یک جای 
دیگر. اآلن در بسیاری از جاهای دنیا، آمریکا آتش 

افروخته و جنگ هایی که اآلن در بسیاری از جاهای 
دنیا هست، همه اش زیر سر این است. و دنیا را اینها 
دارند تهدید می کنند و هرگز هم اینها سالح هایی 
که می گویند متوقف می کنیــم و اینها را محدود 
می کنیم به حد، هرگز راست نمی گویند. بنا بر این، ما 
باید هر چه فریاد داریم به سر اینها بزنیم. امروز که 

سالروز لنه جاسوسی است، من به ملتم ان تبریک 
عرض می کنم و این عملی که دوســتان اســالم، 
مجاهدین اسالم انجام دادند، یک عمل بسیار خوبی 
بود و بسیار موثری بود که این لنه از اینجا کنده شد. 
اگر این لنه جاسوسی در اینجا بود، شاید ایران را به 

تباهی می کشید.   امام خمینی )ره(؛ 13 آبان 1361

ایرانی خانواده

حزب اهلل این است

مراقب هوای نفس باشید!

این نعمت ها ممکن است روزی 
از ما گرفته شود

سیع کنید رابطه تان را با قرآن 
قطع نکنید

در دوران هـای مختلف هر جائـی که این 
اختالف سـلیقه ها و اختالف برداشـت ها 
با هـوای نفـس انسـان مخلوط شـد، کار 
خـراب می شـود.  هـوای نفـس را بایـد 
خیلـی مالحظـه کـرد. بـه خودمـان در 
فریـب خـوردن از هـوای نفس سـوءظن 
داشـته باشـیم. نگاه کنیـم ببینیـم کجا 
نفس اسـت و هوی های نفسـانی ماست؛ 
کجا نـه، واقعـاً احسـاس تکلیف اسـت؛ و 

در احسـاس تکلیـف هم دقـت بکنیم که 
قـدم از دایـره ی تکلیـف آنطرف تـر نباید 
گذاشـت؛ زیـاده روی نباید کـرد. آن وقت 
لطـف خـدا بـا ماسـت. همچنانی کـه تا 
امـروز به فضـل الهـی، بـه حـول و قوه ی 
الهـی، لطـف الهـی بـا ملـت ایـران بوده 
اسـت؛ بعد از ایـن هـم ان شـاءالَلّ خواهد 
بـود.  همـه بـه وظائفشـان عمـل کنند؛ 

سـعی کنیـد.     88/5/3
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نیــا ِمن حاٍل  »أَغَفــُل الّناس َمن لَــم یَتَِّعظ بَِتَغیُِّر الدُّ
إِلی حال«)1( غافل ترین مردم آن کســی اســت که 
از این تغییرات و تبّدالتی که در عالم وجود و در میان 
انســان ها بالخصوص به وجود می آید موعظه نگیرد، 
پند نگیرد، این ]شخص[ غافل اســت. چون پُر است 
َِّذیَن  این دنیا از موجبات پند. »َو َسَکنُتم فی َمَساِکِن ال
َظلَُموا أَنُفَسُهم« این آیات کریمه ی قرآن به کسانی که 
به دولت و مقامی رســیدند تذکر می دهد که اینجایی 
که شما امروز نشســته اید، قبل از شــما یک عده ی 
دیگری نشســته بودند، آنها رفتند، شــما آمدید. این 
تبّدل حاالت است. انسان باید از این تغییر مسیر تاریخ 
بشــر، باال رفتن ها و پایین آمدن ها در عالم پند بگیرد. 
پند هم انواع و اقسامی دارد؛ یعنی فقط این نیست که 
انسان احساس کند که این نعمت زوال پذیر است -این 
یکی از پندها است- اگر من و شما امروز نعمتی داریم، 
دیگرانی هم قبل از ما بودند که این نعمت را داشتند و 
از آنها گرفته شد. در سطح دنیا هم همین جور است؛ از 
من و شما هم این نعمت ممکن است گرفته بشود؛ تصور 
نکنیم ]این نعمت[ ابدی است، تصور نکنیم امضاشده و 
تضمین شده و قطعی است؛ این نعمت را بایستی با شکر 

الهی و ادای وظیفه ی نعمت حفظ کرد.    94/2/18
1(االمالی شیخ صدوق، صفحه ی 72

من به جوانها غالباً در مورد قرآن سفارش می کنم. 
سعی کنید رابطه تان را با قرآن قطع نکنید. هر روز، 
ولو نصف صفحه، قرآن بخوانید؛ اینها همه اش مقِرب 
انسان است؛ صفای روح و گشایش و فتوح معنوی را 
همین ها برای انسان به وجود می آورد. آن آرامش، 
آن صبر و سکینه ی مورد نیاز انسان - که »فأنزل اللَّ 
سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم کلمة 
الّتقوی«؛ این نعمتی است که خدای متعال آن را به 
رخ مؤمنین می کشد، که ما سکینه و صبر و آرامش 
و طمأنینه را از ســوی خودمان به پیغمبر دادیم، به 
مؤمنین دادیم - با همین چیزی که عرض کردیم، 
حاصل می  شــود؛ در درجه ی اول با تالش برای دور 

شدن از گناهان است.    91/7/20

آمریـکا در کشـور مـا فرعونّیـت می کـرد، 
ِمنُهـم  طآئَِفـًة  یَسـَتضِعُف  فرعـون:  مثـل 
یَُذبِّـُح اَبنآَءُهـم َو یَسـَتحِی نِسـآَءُهم؛  با مردم 
موسـای  می کردنـد؛  رفتـار  این جـور  مـا 
و  فرعـون  ایـن  تخت وبخـت  آمـد،  زمـان 
دنباله روهـای او را واژگـون کـرد و از بین برد؛ 
انقـالب ایـن اسـت. یک سـال و دو مـاه بعد از 
همیـن حادثـه ی شـهریور -یعنـی در آبـان 
1۳۵8- جوانـان امـام بزرگـوار مـا، جوانـان 
پیرو خّط امـام، رفتنـد این جاسـوس خانه ی 
را  آمریکایی هـا  کردنـد؛  فتـح  را  آمریـکا 
دست بسـته و چشم بسـته اسـیر خودشـان 
کردنـد؛ موسـی  این دفعـه فرعـون را این جور 
شکسـت داد. حـاال بعضـی می گوینـد چـرا 
آمریکایی هـا بـا ایـران بدنـد؟ خـب علّتـش 
همین اسـت؛ ایران یکسـره در مشـت آمریکا 
بـود، در دسـت آمریـکا بـود؛ همـه ی اجزای 
اصلـی وجـود کشـور بـا اراده ی آمریکایی هـا 
حرکـت می کـرد؛ امـام آمـد و به وسـیله ی 
این مـردم، آمریـکا را از ایـن مملکـت بیرون 
کـرد؛ بایـد هـم دشـمن باشـند، بایـد هـم 
دشـمنی بکننـد؛ و دارنـد می کننـد، همیـن 
حـاال دارنـد دشـمنی می کننـد.   94/6/18 

چرا آمریکا�ی ها با ایران بدند؟

اگر دل ها قانع نشد، بدن ها به راه نیم افتد

]یکی از وظایف تشکل های دانشجوی[ تبیین]است[؛ تبیین. تبیین اساس کار ما است. ما با ذهن ها 
مواجهیم، با دل ها مواجهیم؛ باید دل ها قانع بشود. اگر دل ها قانع نشد، بدن ها به راه نمی افتد، جسم ها 

به کار نمی افتد؛ این فرِق بین تفّکر اسالمی و تفّکرات غیر اسالمی است.     95/4/12

نـگاه کنیـد ببینیـد عوامـل َسـلب آرامـش و سـکینه ی روحـی زن در خانـواده چـه 
چیزهایـی اسـت؟ دنبال ایـن باشـید که بـا قانـون، بـا روش هـای تبلیغی، بـا روش ها 
و شـیوه های گوناگـون، اینهـا را برطرف کنیـد. این، اسـاس قضّیـه اسـت. زن در خانه 
مایـه ی آرامش اسـت؛ مایـه ی آرامش مـرد، و مایـه ی آرامش فرزنـدان؛ دختر و پسـر. 
اگر خـود زن برخـوردار از آرامـش روانـی و روحی نباشـد، نمیتوانـد این آرامـش را به 
خانـواده بدهـد. زنی کـه مـورد تحقیر قـرار بگیـرد، مـورد اهانـت قـرار بگیـرد، مورد 
فشـار کار قـرار بگیـرد، نمی توانـد کدبانـو باشـد؛ نمی توانـد مدیـر خانـواده باشـد؛ 

 93/1/30 درحالی کـه زن، مدیـر خانـواده اسـت.  
»والّذین کفروا اولیائهم الّطاغوت یخرجونهم 
من الّنور الی الّظلمات«. وقتی طغیان جلوی 
چشم انسان را بگیرد، وقتی هوی های نفس - 
که طاغوت حقیقی اند و در وجود خود ما بدتر 
از فرعونند - جلوی چشم ما را بگیرند، وقتی 
جاه طلبی هــا و حســادت ها و دنیاطلبی ها و 
هوی پرستی ها و شهوت رانی ها جلوی چشم ما 
را بگیرند، واقعیات را هم نمی توانیم مشاهده 
کنیم. دیدید بعضی ها نتوانســتند واقعیاِت 
جلوی چشــم را ببینند، نتوانستند تشخیص 
بدهند. در فتنه ی طراحی شده ی پیچیده ی 
ســال 88 حقایقی جلوی چشــم مردم بود؛ 
نگذاشــتند یک عده ای این حقایق را ببینند، 

 89/9/4 بفهمند؛ ندیدند، نفهمیدند.  

چرا بع�ض ها »واقعیات« را هم 
نیم توانند تشخیص بدهند؟

عوامل سلب آرامش رویح زن را شناسا�ی کنید

جلسه پرسش و پاسخ  بادانشجویان در دانشگاه علم و صنعت    |      67/9/8

12 آبان سال 92، یعني زماني که تازه دور جدید مذاکرات هسته اي در 
دولت یازدهم آغاز شده بود و توافقي هنوز صورت نگرفته بود، رهبر انقالب 
به رسم هرساله ي خود به مناسبت روز 1۳آبان، در جمع دانش آموزان و 
دانشجویان حاضر شدند و صراحتا اعالم کردند که: »این خطا است اگر 
خیال کنیم که دعوای آمریکا با ما سِر قضّیه ی هسته ای است؛ نه، قضّیه ی 
هسته ای بهانه اســت؛ قبل از اینکه مسئله ی هســته ای مطرح باشد، 
همین دشمنیها، همین مخالفت ها از اّول انقالب بود؛ اگر یک روزی هم 
مسئله ی هسته ای حل شد - فرض کنید جمهوری اسالمی عقب نشینی 
کرد؛ همانکه آن ها مي خواهند - خیال نکنید مسئله تمام خواهد شد؛ نه، 
ده بهانه ی دیگر را به تدریج پیش مي کشند: چرا شما موشک دارید؟ چرا 
هواپیمای بدون سرنشین دارید؟ چرا رژیم صهیونیستی را به رسمّیت 
نمیشناسید؟ چرا از مقاومت در منطقه ی به قول خودشان خاورمیانه 

حمایت مي کنید؟ و چرا؟ و چرا؟ و چرا.« 92/8/12
واقعیت این است همانطور که رهبر انقالب به آن اشاره کردند، مذاکرات 
ایران، بیش از آنکه ماهیت هســته اي داشــته باشــد، داراي ماهیت 
ایدئولوژیک و ژئوپلتیک بوده و هست. براي همین هم بود که هم دولت 
پیشین، و هم دولت حاضر، به شدت نیازمند مذاکره با ایران بوده و هستند. 

»آمریکا به مذاکرات هسته اي بسیار احتیاج دارد. این اختالفاتي هم که 
مي بینید در بین آمریکایي ها هست، سناتورهاي آمریکا یک جور، دولت 
آمریکا یک جور، این معنایش این نیســت که این ها بــه این مذاکرات 
نیازمند نیستند؛ نه، آن جناح مقابل دولت، مایل است امتیازي را که در 
این مذاکرات وجود دارد، به نام حریفش که حزب دموکرات است ثبت 
نشود؛ دنبال این هستند. به این مذاکرات احتیاج دارند و این مذاکرات را 

براي خودشان الزم میدانند.« 94/1/1 
     نیاز شدید آمریکا به مذاکره با ایران

سؤال آن اســت که چرا آمریکایي ها به این مذاکرات احتیاج دارند؟ براي 
آنکه آن ها به خوبي فهمیده اند که ژئوپلتیک جهان و مخصوصا منطقه ي 
غرب آسیا، به شدت تغییر پیدا کرده اســت و تحوالت جهان آنگونه که 
مقامات آمریکایي تصور مي کردند، پیش نرفته است. یکي از وب سایت هاي 
ضدانقالب در تحلیل خود درباره ي شــرایط جدید منطقه، و شکســت 
سیاست هاي منطقه اي آمریکا چنین نوشته بود: "ایران در یک پروسه ي 
سه ساله توانست به غرب و متحدان منطقه اي آن بفهماند که سقوط دولت 
بشار اسد در سوریه بدون جلب رضایت ایران، امري غیرممکن است. ظرف 
سه سال درگیري در سوریه و با وجود حمایت هاي مختلفي که از گروه هاي 

اپوزیسیون سوریه به عمل آمد، این تنها ایران بود که با کمک هاي نظامي 
و مالي خود به دولت اسد و همچنین با نشان دادن چراغ سبز به حزب الل 
براي ورود به خاک سوریه، توانست ورق را برگردانده و دولت بشار اسد را 
که در حال سقوط بود، نه تنها بر جاي خود ابقا، بلکه قدرت بیشتري نیز در 
مواجهه با مخالفانش -بخوانید تروریست ها- به آن اعطا کند." در واقع وجود 
ایران به عنوان یک قدرت نوظهور بین المللی، از طرفی موجب برهم زدن 
سیاست های منطقه ای آمریکا شده و از طرفی دیگر تبدیل به یک الگو برای 
سایر ملت ها شده است تا جایی که جورج فریدمن، تحلیلگر برجسته ی 
آمریکایی در این باره چنین معتقد است که: "مشکل ما با ایران بر سر فعالیت 
هسته ای این کشور نیست، بلکه مشکل آن است که ایران نشان داده است 
نه فقط بدون حمایت آمریکا، بلکه در حال درگیری با آمریکا نیز می توان 
بزرگترین قدرت تکنولوژیک و نظامی منطقه بود. این پدیده ایران را به یک 
الگو برای کشورهای اسالمی تبدیل کرده است و بهار عربی )انقالب های 

اسالمی منطقه( را در پی داشته است." 
چند سال پیش نشــریه ي "فارین پالیســي" که معتبرترین نشریه ي 
آمریکا در حوزه ي سیاست خارجي است نیز در مطلبي به تأثیرات منفي 

3 دخالت هاي آمریکا در امور داخلي کشورها پرداخته و نوشته بود: 
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شـهید، چیز عظیم و حقیقت شـگفت آوری اسـت. مـا چون به مشـاهده شـهدا عـادت کرده ایم و گذشـت ها و ایثارهـا و عظمت هـا و وصایـا و راهی کـه آنها را 
به شـهادت رسـاند، زیاد دیده ایم، عظمـت این حقیقـت نورانی و بهشـتی برایمان مخفـی می ماند؛ مثـل عظمت خورشـید و آفتاب که از شـّدت ظهـور، برای 

کسـانی که دائم در آفتابنـد، مخفی می مانـد.    76/2/17   
*رهبر انقالب در جریان سفر به استان کرمان )اردیبهشت 84( بر باالی مزار این شهید بزرگوار نیز حضور یافتند.

مزار: گلزار شهدای کرمان  تاریخ شهادت: 65/8/12  شهادت:  جزیره مجنون 
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شهید، حقیقت شگفت آوری است   |  این شماره تقدیم یم شود به روح بلند شهید سهراب عسکری رابری 

مراقب هوای نفس باشید! چرا با آمریکا نیم توان مذاکره کرد؟ ید و بخوانید اسناد النه  جاسویس را بگ�ی
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چند روز مانده به 13 آبان
 کارشناسان آمریکایی، به شکست تحریم نفتی ایران اعتراف کردند

شکست پشت شکست

پاسخ های رهبر انقالب به 10 پرسش 
در مورد نسبت جمهوری اسالمی و آمریکا
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1  "دخالت ایاالت متحده به جــاي از بین بردن آدم 

بدهایي که واشنگتن نگران آنها بوده و ایجاد دولتي بهتر، 
تنها موجب افزایش احساســات ضدآمریکایي و تقویت 
درگیري هاي نهفته ي داخلي شده است. کساني که ما از 
آنها حمایت کردیم فاسد و غیرمؤثر شده اند و قادر به کسب 
قدرت و یا حفظ آن نیستند. ما پس از صرف میلیون ها دالر 
و از بین رفتن تعداد زیادي نیرو به نقطه ي شروع خود )یا 

حتي بدتر( بر مي گردیم."

     اعتراف به شکست تحریم نفتي ایران
قدرت یک کشور را در نســبت آن با توانایي عملي کردن 
"سیاست هایش" مي توان ســنجید. از این منظر، با کمي 
تأمل بیشــتر، به وضوح مي توان فهمید که تقریبا تمامي 
سیاست هاي چندســال اخیر ایاالت متحده، با شکست 
مواجه شــده اســت. »همه ي واقعیت هاي منطقه ي ما 
نشان دهنده ي این است که آمریکا در اهداف خود در این 
منطقه و در بیرون این منطقه شکست خورده است. آمریکا 
در سوریه... در عراق... در لبنان... در قضیه ي فلسطین... در 
تسلّط بر مسائل افغانستان و پاکســتان شکست خورده 
است، در بین آن ملّت ها منفور است؛ در خارج از این منطقه 
هم همینطور اســت؛ آمریکا در اوکراین شکست خورده 
است؛ شما هستید که دچار شکست شــدید؛ سال هاي 

متمادي است شکست پشِت سِر شکست!« 93/11/19
در همین ماه هاي اخیر نیز برخــي مقامات آمریکایي که 
همچنان درگیر توهم ابرقدرتي خود هستند، گزینه ي به 
صفر کشــاندن صادرات نفت ایران از 1۳ آبان ماه را بارها و 
بارها در رســانه ها مطرح کرده اند اما حاال کــه آن تاریخ 
نزدیک شده اســت، صراحتا از شکست این طرح خود یاد 
مي کنند. "کالین کال"، مشاور رئیس جمهور سابق آمریکا 
در یادداشــتي در این باره نوشته اســت: "بعید است که 
دولت ترامپ در دستیابي به هدفش براي به صفر رساندن 
صادرات نفت ایران موفق شود... چین به عنوان بزرگترین 
واردکننده ي نفت خام ایران ممکن اســت تا حدي خرید 
خود از ایــران را کاهش دهد، اما به هیچ عنوان نشــانه اي 
از قصدش بــراي پایبندي به تحریم هــاي دولت ترامپ 
علیه ایران وجود ندارد... ضمن آنکــه، با توجه به افزایش 
قیمت از ۵0 تا 60 دالر در ســال 2017 به قیمت 80 دالر 
امروزي، درآمد نفتي ایــران به اندازه اي که مطلوب ترامپ 
است آسیب نخواهد دید." وب ســایت اسپوتنیک نیز در 
این زمینه می نویسد: "قرائن نشــان می دهد که نقشه ی 
ترامپ برای رساندن صادرات نفت ایران به صفر با شکست 
مفتضحانه ای مواجه خواهد شد و همین موضوع میتواند به 
شکست طرفداران ترامپ در انتخابات میاندوره ای کنگره 
منجر شود." استیون موچین، وزیر خزانه داری آمریکا نیز 
در مصاحبه ای با خبرگزاری رویترز، از عدم امکان به صفر 
رساندن صادرات نفت ایران تا تاریخ 12 آبان سخن گفته 

است. 
باري، »انقالب اســالمي«، آغازگر این راه بود و حاال چهل 
سال بعد از آن، »حماســه ي اربعین«، خبر از تحوالت به 
مراتب بزرگتري در جهان دارد. »هندسه ي نوین جهاني« 
در حال شکل گیري است و این را کسي که "تاریخ" خوانده 

است و "سیاست"مي داند، خوب مي فهمد.
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خودتان را برای ادامه  مبارزه  با استکبار آماده کنید
پاسخ های رهبر انقالب به 10 پرسش در مورد نسبت جمهوری اسالمی و آمریکا

سه رخداد تبعید امام خمینی)ره( به واسطه ی سخنرانی افشاگرانه ی علیه کاپیتوالسیون آمریکایی در 13آبان سال 43، کشتار دانش آموزان تهرانی در اعتراض به دخالت های آمریکا در 13 آبان 57، و تسخیر 
النه ی جاسوسی آمریکا پس از انقالب در 13آبان سال 58، باعث شده است تا روز سیزدهم آبان ماه به نام »روز ملی مبارزه با استکبار جهانی« نام گذاری شود. همه ساله و به مناسبت این روز، آیت اهلل خامنه ای با 
دانش آموزان و دانشجویان نیز دیدار می کنند. این دیدار یکی از مهم ترین دیدارهای رهبر انقالب در طول سال به شمار می رود. اطالع نگاشت زیر با تحلیل سخنرانی های ایشان در ده سال اخیر )87 تا 96(، به ده 

پرسش در باب نسبت جمهوری اسالمی و استکبار/آمریکا پاسخ می دهد. 

1. استکبار به چه معناست؟
استکبار یک تعبیر قرآنی است... آدم مستکبر، دولت مستکبر، یعنی آن کسانی و آن دولتی 
که قصد دخالت در امور انسان ها و ملّت های دیگر را دارد، در همه ی کارهای آنها مداخله می کند برای 
حفظ منافع خود؛ خود را آزاد می داند، حّق تحمیل بر ملّت ها را برای خود قائل است، حّق دخالت در امور 

کشورها را برای خود قائل است، پاسخگو هم به هیچ کس نیست؛ این معنای مستکبر است.92/8/12

2. مبارزه ی با استکبار یعنی چه؟
یعنی در درجــه ی اّول زیر بــار این زورگویــی نرفتن؛ معنای 
استکبارستیزی یک چیز پیچ وخم داِر پیچیده ای نیست؛ استکبارستیزی 

یعنی یک ملّتــی زیر بار مداخله جویی و تحمیل قدرت اســتکبارگر 
یا انســان مســتکبر یــا دولت مســتکبر نــرود؛ ایــن معنای 

استکبارستیزی است. 92/8/12

3. منطق مبارزه با استکبار چیست؟
مبارزه ی با استکبار در انقالب اسالمی و در میان ملّت ما 
یک حرکت معقول و منطقی و دارای پشتوانه ی علمی، و یک حرکت 

خردمندانه است، برخالف آنچه بعضی میخواهند وانمود بکنند که این یک 
حرکت شعاری است، احساساتی اســت، مّتکی به منطق و عقالنّیت نیست، 

بعکس، حرکت ملّت ایران یک حرکت مّتکی به عقالنّیت است. 94/8/12

4. سابقه دشمنی آمریکا با جمهوری اسالمی چیست؟
اّولیـن حکومتـی و دولتـی کـه بـا ایـن حرکـت مـردم بجـد شـروع کـرد مخالفـت 
کـردن، آمریـکا بـود... در اّولیـن ماه های پیـروزی انقـالب، مجلـس سـنای آمریکا یـک مصّوبه 
و قطعنامـه ی شـدیداللحنی علیـه جمهـوری اسـالمی ایـران صـادر کـرد... ایـن در حالـی بود 
که هنـوز سـفارت آمریـکا در ایران بـاز بـود!... عـالوه ی بـر ایـن، محّمدرضـا را که یک دشـمن 
قطعی ملّـت ایـران بـود، در آمریکا میهمـان خودش کـرد... بعـد هم در طـول این مـّدت هرچه 
توانسـتند توطئـه کردنـد. هـر گروهی کـه می توانسـت علیـه انقـالب حرکتـی بکند، از سـوی 
آمریکایی هـا حمایـت شـد: کودتای معـروف به کودتـای پایگاه شـهید نـوژه ی همـدان، یکی از 
ایـن قضایا بـود؛ کمک به کسـانی کـه به عنـوان قومّیت ها در گوشـه و کنار کشـور علیـه انقالب 
حرکـت می کردند، یکـی از ایـن نمونه ها بـود؛ بعد تشـویق صّدام حسـین بـه حمله ی بـه ایران 

و هشـت سـال کمک به صّدام حسـین یکـی از ایـن نمونه هـا بـود.94/8/12

5. دعوای جمهوری اسالمی با دنیای استکبار و آمریکا بر سر 
چیست؟

دعوا بر سر چند مسئله ی سیاســی نیست... مسئله ریشــه ای تر است... مسئله 
این اســت که رژیم ایاالت متحده ی آمریکا از بعد از جنــگ جهانی دوم، داعیه ی 
ابرقدرتی مطلق دنیا را داشت... در وسط این بحبوحه ی روزافزونِی اقتدار استکباری 
و در حساس ترین نقطه، انقالب اسالمی در ایران به وجود آمد که مهم ترین شعار 
این انقالب مقابله با ظلم و استکبار بود... از یک چنین نقطه ای آمریکائی ها بیرون 
رانده شدند... این زخم کوچکی نبود... قضیه به اینجا هم خاتمه پیدا نکرد... بقای 
نظام اسالمی و انقالبی، پیشرفت نظام انقالبی، فتوحات گوناگون نظام انقالبی در 
عرصه های مختلف... این ها هم زخم آمریکائی ها را عمیق تر می کرد و این، انگیزه ی 

آمریکا برای مخالفت با جمهوری اسالمی است. 87/8/8

6. جمهوری اسالمی به دنبال چیست؟
آنچه که جمهــوری اســالمی می خواهد، 
بیش از حق معقول خودش نیســت. جمهوری اسالمی 
دنبال »استقالل« خودش است، دنبال »آزادی« خودش 
اســت، دنبال »منافع ملی« خودش است، دنبال 
»پیشرفت علم و فناوری« در کشور است؛ اینها 

است. به این حقوق هر »حقوق ایــن ملت« 
تعرض  بکند، ملت ایران با کسی 

وجــود در مقابــل همه ی 
او قــرار خواهد گرفت 
 و او را بــه زانــو درخواهــد

 آورد. 88/8/12

7. وضعیــت فعلی ما در مبــارزه ی با 
استکبار چگونه است؟

دست ما پر است. ما فکر درست داریم. جمهوری اسالمی 
یک اندیشــه ی سیاســِی نوئی به دنیا عرضه کرده است: 
مردم ساالری دینی. 90/8/11 امروز وضعّیت فرق کرده است؛ 
امروز جمهوری اسالمی، هم سالح دارد، هم پول دارد، هم 
علم دارد، هم فّناوری دارد، هم قدرت ساخت دارد، هم اعتبار 
بین المللی دارد، هم میلیون ها جــوان آماده ی به کار دارد، 
میلیون ها اســتعداد دارد؛ امروز وضع ما این جوری است؛ 
ما اصالً قابل مقایسه ی با سی ســال قبل نیستیم. اتّفاقاً در 

جبهه ی مقابل ما وضعّیت به عکس است.92/8/12

8. پایان این رویاروئی و مقابله چه خواهد بود؟
پایان این راه، بن بســت برای رژیم طاغوت و رژیم 
استکبارگر آمریکاست. دلیل واضحش این است که اگر قرار بود 
آن ها بتوانند ملت ایران را شکست بدهند، آن روزی می توانستند 
شکســت بدهند که این ملت نه این همه جوان داشت، نه این 
پیشرفت ها را داشت، نه این تجربه ها را داشت، نه در یک نبرد و 
کارزار عظیمی مثل دفاع مقدس پیروز شده بود، نه در عرصه های 
سیاســی گوناگون قدرت خودش را نشــان داده بــود؛ آن روز 
می توانســتند - اگر بنا بود بتوانند ملت ایران را شکست بدهند 
- و آن روز شکســت می دادند؛ نه امروز که ملت ایران تجربه اش 
بیشتر است، دستش قوی تر است، امکانات علمی اش به مراتب 
از آن گذشته پیشرفته تر است، توانائی های نظامی اش چندین و 
چندین برابِر آن روزهاست، زبان نافذش در بین ملت ها بیشتر از 

گذشته است و جوان های بیشتری از آن روز دارد. 87/8/8

9. برای پیروزی در این مبارزه چه شرایطی الزم است؟
باید مراقب بود، فهمید که چالش هست، فهمید 
که حریف چه کار می خواهد بکنــد، فهمید که راه مقابله ی با 
حریف چیست. اگر اینها را نفهمیدیم، اگر دچار نفهمی شدیم، 
اگر دچار راحت طلبی شــدیم، اگر از بّینات و واضحات غفلت 
کردیم، شکســت می خوریم؛ خدا که با کســی خویشاوندی 
ندارد. اگر ایســتادید - همچنان که تا امروز ایســتاده اید - و 
متکی به خدا و دین خدا بودید، قطعاً پیروز می شوید؛ اما اگر ما 
نایستیم، اگر به شرائط الزِم یک مبارزه ی با این عظمت 
توجه نکنیم، خب معلوم اســت که خدای متعال به 
ملت های تنبل، به ملتهای ســرگرم مسائل حقیر، 

توجهی نمی کند. 91/8/10

10. تکلیــف مبارزه ی با اســتکبار پس از 
مذاکرات چیست؟

یک نکته ی دیگری که ســؤال کردند ]این بود که[، تکلیف 
مبارزه ی با اســتکبار پس از مذاکرات چیســت؟ خب، مگر 
مبارزه ی با استکبار، تعطیل پذیر است؟ مبارزه ی با استکبار، 
مبارزه ی با نظام ســلطه تعطیل پذیر نیســت. این هم جزو 
همین حرفهایی است که اتّفاقاً امروز من یادداشت کرده ام که 
به شما بگویم. این جزو کارهای ما است، جزو کارهای اساسی 
است، جزو مبانی انقالب است. یعنی اگر مبارزه ی با استکبار 
نباشــد، ما اصاًل تابع قرآن نیســتیم. مبارزه ی با استکبار که 
تمام نمیشود. در مورد مصادیق استکبار، آمریکا اتّم مصادیق 
استکبار است... تکلیفش کاماًل روشن است و خودتان را آماده 

کنید برای ادامه ی مبارزه ی با استکبار. 94/4/20

پرس و پاسخ

هنوز سفارت آمریکا در ایران بود، آمریکایی ها راحت در داخل کشور رفت وآمد می کردند، انقالب موجب نشده بود که آمریکایی ها را از ایران بیرون کنند؛ 
مثل بقّیه ی دولت ها سفارت داشتند، مأمورین داشتند، در اینجا داشتند زندگی میکردند؛ در همان هنگام دولت آمریکا دشمنی خودش را با انقالب 
نشان داد... جوان های عزیز! اسناد النه ی جاسوسی را بگیرید بخوانید، درس آموز است. دانشجویانی که سفارت را تسخیر کردند و فهمیدند اینجا النه ی 
جاسوسی است، با زحمت زیاد این اسناد را -که سعی کرده بودند در کاغذخردکن ها آنها را خرد کنند، نابود کنند- به هم چسباندند، با زحمت زیاد اینها را 
استحصال کردند و منتشر کردند؛ هفتاد، هشتاد جلد کتاب منتشر شده است. اینها نشان می دهد که آمریکایی ها چه در هنگاِم اوج نهضت، چه در هنگامی 

که نهضت و انقالب پیروز شده است و جمهوری اسالمی تشکیل شده است، دائم در حال توطئه علیه نظام اسالمی بوده اند؛ آمریکا این است.   94/8/12

آمریکائی ها معموالً در مذاکره اینجورند که وقتی در مقابل استدالل متین کم می آورند، وقتی نمی توانند استداللی که قابل قبول و منطقی باشد، ارائه 
کنند، متوسل می شوند به زورگوئی. و چون زورگوئی روی جمهوری اسالمی اثر ندارد، یکطرفه اعالن می کنند که مذاکرات تعطیل! خوب، این چه 
جور مذاکره ای است؟ بنابراین اینی که رئیس جمهور محترم و دیگران می گویند ما اهل مذاکره ایم، بله، ما اهل مذاکره ایم؛ اما نه با آمریکا. علت هم این 
است که آمریکا صادقانه مثل یک مذاکره کننده ی معمولی وارد میدان نمی شود، مثل یک ابرقدرت وارد مذاکره می شود. ما با چهره ی ابرقدرتی مذاکره 
نمی کنیم. ابرقدرتی را بگذارند کنار، تهدید را بگذارند کنار، تحریم را بگذارند کنار، برای مذاکره یک هدف و نهایت مشخصی فرض نکنند که باید مذاکره 

به آنجا برسد... از نردبان ابرقدرتی که نردبان پوسیده ای هم هست، پائین بیایند، اشکالی ندارد؛ اما تا وقتی که آنجور است، امکان ندارد.    89/5/27

ید و بخوانید اسناد النه ی جاسویس را بگ�ی بازخوانی تاریخیچرا با وجودی که آمریکا�ی ها ارصار بر مذاکره با ایران دارند، جمهوری اسالیم مخالف آن است؟


