
12 آبان ســال 92، يعني زماني که تازه دور 
جديد مذاکرات هســته اي در دولت يازدهم 
آغاز شــده بود و توافقي هنوز صورت نگرفته 
بود، رهبر انقالب به رســم هرســاله ي خود 
به مناسبت روز 13آبان، در جمع دانش آموزان 
و دانشجويان حاضر شــدند و صراحتا اعالم 
کردند که: »اين خطا اســت اگر خيال کنيم 
که دعواى آمريکا با ما سِر قضّيه ى هسته اى 
است؛ نه، قضّيه ى هسته اى بهانه است؛ قبل از 
اينکه مسئله ى هسته اى مطرح باشد، همين 
دشمنىها، همين مخالفت ها از اّول انقالب 
بود؛ اگر يک روزى هم مســئله ى هسته اى 
حل شــد - فرض کنيد جمهورى اسالمى 
عقب نشينى کرد؛ همانکه آن ها مي خواهند 
- خيال نکنيد مســئله تمام خواهد شد؛ نه، 
ده بهانه ى ديگر را به تدريج پيش مي کشند: 
چرا شما موشک داريد؟ چرا هواپيماى بدون 
سرنشين داريد؟ چرا رژيم صهيونيستى را به 
رسمّيت نمىشناســيد؟ چرا از مقاومت در 
منطقه ى به قول خودشان خاورميانه حمايت 

مي کنيد؟ و چرا؟ و چرا؟ و چرا.« 92/8/12
واقعيت اين است همانطور که رهبر انقالب 
به آن اشــاره کردند، مذاکرات ايران، بيش از 
آنکه ماهيت هسته اي داشــته باشد، داراي 
ماهيت ايدئولوژيک و ژئوپلتيک بوده و هست. 
براي همين هم بود که هم دولت پيشين، و 
هم دولت حاضر، به شــدت نيازمند مذاکره 
با ايران بوده و هســتند. »آمريکا به مذاکرات 
هسته اي بسيار احتياج دارد. اين اختالفاتي 
هم که مي بينيد در بين آمريکايي ها هست، 
ســناتورهاي آمريکا يک جور، دولت آمريکا 
يک جور، اين معنايش اين نيست که اين ها 
به اين مذاکرات نيازمند نيستند؛ نه، آن جناح 
مقابل دولت، مايل است امتيازي را که در اين 
مذاکرات وجود دارد، به نام حريفش که حزب 
دموکرات است ثبت نشود؛ دنبال اين هستند. 
به اين مذاکرات احتياج دارند و اين مذاکرات 

را براي خودشان الزم ميدانند.« 94/1/1 
     نياز شديد آمريکا به مذاکره با ايران

سؤال آن اســت که چرا آمريکايي ها به اين 
مذاکرات احتيــاج دارند؟ بــراي آنکه آن ها 
به خوبي فهميده اند کــه ژئوپلتيک جهان و 
مخصوصا منطقه ي غرب آســيا، به شــدت 
تغيير پيدا کرده است و تحوالت جهان آنگونه 
که مقامات آمريکايي تصور مي کردند، پيش 
نرفته است. يکي از وب سايت هاي ضدانقالب 
در تحليل خود درباره ي شرايط جديد منطقه، 
و شکست سياســت هاي منطقه اي آمريکا 
چنين نوشته بود: "ايران در يک پروسه ي سه 
ساله توانست به غرب و متحدان منطقه اي آن 
بفهماند که سقوط دولت بشار اسد در سوريه 
بدون جلب رضايت ايــران، امري غيرممکن 
است. ظرف سه ســال درگيري در سوريه و با 
وجود حمايت هاي مختلفي که از گروه هاي 
اپوزيســيون ســوريه به عمل آمد، اين تنها 
ايران بود که با کمک هاي نظامي و مالي خود 
به دولت اسد و همچنين با نشان دادن چراغ 
ســبز به حزب اهلل براي ورود به خاک سوريه، 
توانســت ورق را برگردانده و دولت بشار اسد 
را که در حال سقوط بود، نه تنها بر جاي خود 
ابقا، بلکه قدرت بيشــتري نيز در مواجهه با 
مخالفانش -بخوانيد تروريست ها- به آن اعطا 
کند." در واقع وجود ايران به عنوان يک قدرت 
نوظهور بين المللى، از طرفى موجب برهم زدن 
سياست هاى منطقه اى آمريکا شده و از طرفى 
ديگر تبديل به يک الگو براى ساير ملت ها شده 
اســت تا جايى که جورج فريدمن، تحليلگر 
برجسته ى آمريکايى در اين باره چنين معتقد 
است که: "مشــکل ما با ايران بر سر فعاليت 
هسته اى اين کشور نيست، بلکه مشکل آن 
است که ايران نشان داده است نه فقط بدون 
حمايت آمريکا، بلکه در حال درگيرى با آمريکا 
نيز مى توان بزرگتريــن قدرت تکنولوژيک و 
نظامى منطقه بود. اين پديده ايران را به يک 

الگو براى کشورهاى اسالمى تبديل کرده است 
و بهار عربى )انقالب هاى اسالمى منطقه( را در 

پى داشته است." 
چند سال پيش نشــريه ي "فارين پاليسي" 
که معتبرترين نشــريه ي آمريکا در حوزه ي 
سياســت خارجي اســت نيز در مطلبي به 
تأثيــرات منفــي دخالت هــاي آمريکا در 
امــور داخلي کشــورها پرداخته و نوشــته 
بــود:   "دخالت ايــاالت متحده بــه جاي از 
بين بردن آدم بدهايي که واشــنگتن نگران 
آنها بوده و ايجاد دولتــي بهتر، تنها موجب 
افزايش احساســات ضدآمريکايي و تقويت 
درگيري هاي نهفته ي داخلي شــده است. 
کســاني که ما از آنها حمايت کرديم فاسد و 
غيرمؤثر شــده اند و قادر به کسب قدرت و يا 
حفظ آن نيستند. ما پس از صرف ميليون ها 
دالر و از بين رفتن تعداد زيادي نيرو به نقطه ي 

شروع خود )يا حتي بدتر( بر مي گرديم."
     اعتراف به شکست تحريم نفتي ايران

قدرت يک کشور را در نســبت آن با توانايي 
عملي کــردن "سياســت هايش" مي توان 
ســنجيد. از اين منظر، با کمي تأمل بيشتر، 
به وضوح مي توان فهميــد که تقريبا تمامي 
سياست هاي چندسال اخير اياالت متحده، 
با شکســت مواجه شــده اســت. »همه ي 
واقعيت هــاي منطقه ي ما نشــان دهنده ي 
اين اســت که آمريکا در اهداف خود در اين 
منطقه و در بيرون اين منطقه شکست خورده 
است. آمريکا در سوريه... در عراق... در لبنان... 
در قضيه ي فلســطين... در تسلّط بر مسائل 
افغانستان و پاکستان شکست خورده است، 
در بين آن ملّت ها منفور است؛ در خارج از اين 
منطقه هم همينطور است؛ آمريکا در اوکراين 
شکست خورده است؛ شما هستيد که دچار 
شکست شــديد؛ ســال هاي متمادي است 

شکست پشِت سِر شکست!« 93/11/19
در همين ماه هاي اخير نيــز برخي مقامات 

آمريکايي که همچنان درگير توهم ابرقدرتي 
خود هســتند، گزينه ي به صفر کشــاندن 
صادرات نفت ايــران از 13 آبان مــاه را بارها 
و بارها در رســانه ها مطرح کرده اند اما حاال 
که آن تاريخ نزديک شــده اســت، صراحتا 
از شکســت اين طرح خود يــاد مي کنند. 
"کالين کال"، مشــاور رئيس جمهور سابق 
آمريکا در يادداشتي در اين باره نوشته است: 
"بعيد است که دولت ترامپ در دستيابي به 
هدفش براي به صفر رساندن صادرات نفت 
ايران موفق شود... چين به عنوان بزرگترين 
واردکننده ي نفت خام ايران ممکن است تا 
حدي خريد خود از ايران را کاهش دهد، اما به 
هيچ عنوان نشانه اي از قصدش براي پايبندي 
به تحريم هاي دولت ترامپ عليه ايران وجود 
ندارد... ضمن آنکه، با توجه به افزايش قيمت 
از 50 تا 60 دالر در سال 2017 به قيمت 80 
دالر امروزي، درآمد نفتي ايــران به اندازه اي 
که مطلوب ترامپ اســت آســيب نخواهد 
ديد." وب سايت اسپوتنيک نيز در اين زمينه 
مى نويسد: "قرائن نشان مى دهد که نقشه ى 
ترامپ براى رســاندن صادرات نفت ايران به 
صفر با شکست مفتضحانه اى مواجه خواهد 
شــد و همين موضوع ميتواند به شکســت 
طرفداران ترامپ در انتخابــات مياندوره اى 
کنگره منجر شود." اســتيون موچين، وزير 
خزانه دارى آمريــکا نيــز در مصاحبه اى با 
خبرگــزارى رويترز، از عدم امــکان به صفر 
رساندن صادرات نفت ايران تا تاريخ 12 آبان 

سخن گفته است. 
باري، »انقالب اســالمي«، آغازگــر اين راه 
بود و حاال چهل سال بعد از آن، »حماسه ي 
اربعين«، خبر از تحوالت به مراتب بزرگتري 
در جهان دارد. »هندســه ي نوين جهاني« 
در حال شکل گيري اســت و اين را کسي که 
"تاريخ" خوانده اســت و "سياست"مي داند، 

خوب مي فهمد.

امام کالم

اگر النه جاسویس اینجا بود ایران 

را به تبایه یم کشید      
دنیا باید آمریکا را از بین ببــرد، و اّل تا اینها 
هســتند، ایــن مصیبت ها در دنیا هســت. 
اینجا نشد، یک جای دیگر. اآلن در بسیاری 
از جاهــای دنیــا، آمریکا آتــش افروخته و 

جنگ هایی که اآلن در بسیاری از جاهای دنیا هســت، 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 کنیم 
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 دوستان اسالم، مجاهدین اســالم 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
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شـهيد، چيز عظيم و حقيقت شـگفت آورى اسـت. ما چون به مشـاهده شـهدا عـادت کرده ايم 
و گذشـت ها و ايثارهـا و عظمت هـا و وصايا و راهـى که آنها را به شـهادت رسـاند، زيـاد ديده ايم، 
عظمت اين حقيقت نورانى و بهشـتى برايمان مخفـى مى ماند؛ مثل عظمت خورشـيد و آفتاب 

که از شـّدت ظهور، براى کسـانى که دائم در آفتابند، مخفـى مى مانـد.    76/2/17   
*رهبـر انقـالب در جريان سـفر به اسـتان کرمـان )ارديبهشـت 84( بـر بـاالی مزار اين شـهيد 

بزرگوار نيـز حضـور يافتند.

شهید، حقیقت شگفت آوری است

این شماره تقدیم یم شود به  روح بلند 
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نيا ِمن حاٍل إِلى حال«)1( غافل ترين مردم آن کسى است که  »أَغَفُل الّناس َمن لَم يَتَِّعظ بَِتَغيُِّر الدُّ
از اين تغييرات و تبّدالتى که در عالم وجود و در ميان انسان ها بالخصوص به وجود مى آيد موعظه 
نگيرد، پند نگيرد، اين ]شخص[ غافل است. چون پُر است اين دنيا از موجبات پند. »َو َسَکنُتم فى 
َِّذيَن َظلَُموا أَنُفَسُهم« اين آيات کريمه ى قرآن به کسانى که به دولت و مقامى رسيدند  َمَساِکِن ال
تذکر مى دهد که اينجايى که شما امروز نشسته ايد، قبل از شما يک عده ى ديگرى نشسته بودند، 
آنها رفتند، شما آمديد. اين تبّدل حاالت است. انسان بايد از اين تغيير مسير تاريخ بشر، باال رفتن ها 
و پايين آمدن ها در عالم پند بگيرد. پند هم انواع و اقسامى دارد؛ يعنى فقط اين نيست که انسان 
احساس کند که اين نعمت زوال پذير است -اين يکى از پندها است- اگر من و شما امروز نعمتى 
داريم، ديگرانى هم قبل از ما بودند که اين نعمت را داشتند و از آنها گرفته شد. در سطح دنيا هم 
همين جور است؛ از من و شما هم اين نعمت ممکن است گرفته بشود؛ تصور نکنيم ]اين نعمت[ 
ابدى است، تصور نکنيم امضاشده و تضمين شده و قطعى است؛ اين نعمت را بايستى با شکر الهى و 

اداى وظيفه ى نعمت حفظ کرد.    94/2/18               |                   1(االمالی شيخ صدوق، صفحه ی 72

چرا آمریکا�ی ها با ایران بدند؟این نعمت ها ممکن است روزی از ما گرفته شود

اخالق درس

اگر دل ها قانع نشد، بدن ها به راه نیم افتد
]يکى از وظايف تشکل هاى دانشجوى[ تبيين]اســت[؛ تبيين. تبيين اساس کار ما 
است. ما با ذهن ها مواجهيم، با دل ها مواجهيم؛ بايد دل ها قانع بشود. اگر دل ها قانع 
نشد، بدن ها به راه نمى افتد، جســم ها به کار نمى افتد؛ اين فرِق بين تفّکر اسالمى و 

تفّکرات غير اسالمى است.     95/4/12

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

مزار: گلزار شهدای کرمان 

آمريکا در کشـور مـا فرعونّيت مى کـرد، مثل فرعـون: يَسـَتضِعُف طآئَِفـًة ِمنُهـم يَُذبُِّح 
اَبنآَءُهـم َو يَسـَتحِى نِسـآَءُهم؛  بـا مـردم مـا اين جور رفتـار مى کردنـد؛ موسـاى زمان 
آمـد، تخت وبخـت ايـن فرعـون و دنباله روهـاى او را واژگون کـرد و از بين بـرد؛ انقالب 
اين اسـت. يک سـال و دو ماه بعد از هميـن حادثه ى شـهريور -يعنى در آبـان 1358- 
جوانان امـام بزرگوار مـا، جوانان پيرو خـّط امام، رفتنـد اين جاسـوس خانه ى آمريکا را 
فتح کردند؛ آمريکايى ها را دست بسـته و چشم بسـته اسـير خودشـان کردند؛ موسـى  
اين دفعـه فرعـون را اين جـور شکسـت داد. حـاال بعضـى مى گوينـد چـرا آمريکايى ها 
با ايـران بدنـد؟ خـب علّتـش هميـن اسـت؛ ايـران يکسـره در مشـت آمريکا بـود، در 
دسـت آمريکا بود؛ همـه ى اجـزاى اصلى وجـود کشـور بـا اراده ى آمريکايى ها حرکت 
مى کرد؛ امـام آمد و به وسـيله ى اين مـردم، آمريـکا را از ايـن مملکت بيرون کـرد؛ بايد 
هم دشـمن باشـند، بايد هـم دشـمنى بکننـد؛ و دارنـد مى کننـد، همين حـاال دارند 

دشـمنى مى کننـد.   94/6/18 

چند روز مانده به 13 آبان
 کارشناسان آمريکايی، به شکست تحريم نفتی ايران اعتراف کردند

شکست پشت شکست
خودتان را برای ادامه  مبارزه  با استکبار آماده کنید

پاسخ های رهبر انقالب به 10 پرسش در مورد نسبت جمهوری اسالمی و آمريکا

سه رخداد تبعيد امام خمينی)ره( به واسطه ی سخنرانی افشاگرانه ی عليه کاپيتوالسيون آمريکايی در 13آبان سال 43، کشتار دانش آموزان تهرانی در اعتراض به دخالت های آمريکا در 13 آبان 57، و تسخير النه ی جاسوسی آمريکا پس از انقالب در 13آبان سال 
58، باعث شده است تا روز سيزدهم آبان ماه به نام »روز ملی مبارزه با استکبار جهانی« نام گذاری شود. همه ساله و به مناسبت اين روز، آيت اهلل خامنه ای با دانش آموزان و دانشجويان نيز ديدار می کنند. اين ديدار يکی از مهم ترين ديدارهای رهبر انقالب در طول سال 

به شمار می رود. اطالع نگاشت زير با تحليل سخنرانی های ايشان در ده سال اخير )87 تا 96(، به ده پرسش در باب نسبت جمهوری اسالمی و استکبار/آمريکا پاسخ می دهد. 

1. استکبار به چه معناست؟
استکبار يک تعبير قرآنى است... آدم مستکبر، دولت مستکبر، يعنى آن 
کسانى و آن دولتى که قصد دخالت در امور انسان ها و ملّت هاى ديگر را دارد، در همه ى 
کارهاى آنها مداخله مى کند براى حفظ منافع خود؛ خود را آزاد مى داند، حّق تحميل 
بر ملّت ها را براى خود قائل است، حّق دخالت در امور کشورها را براى خود قائل است، 

پاسخگو هم به هيچ کس نيست؛ اين معناى مستکبر است.92/8/12

2. مبارزه ی با استکبار يعنی چه؟
يعنــى در درجــه ى اّول زيــر بار ايــن زورگويــى نرفتــن؛ معناى 
استکبارســتيزى يک چيز پيچ وخم دارِ پيچيده اى نيست؛ استکبارستيزى يعنى 
يک ملّتى زير بار مداخله جويى و تحميل قدرت اســتکبارگر يا انسان مستکبر يا 

دولت مستکبر نرود؛ اين معناى استکبارستيزى است. 92/8/12

3. منطق مبارزه با استکبار چيست؟
مبارزه ى با استکبار در انقالب اسالمى و در ميان ملّت ما يک حرکت معقول 
و منطقى و داراى پشتوانه ى علمى، و يک حرکت خردمندانه است، برخالف آنچه بعضى 
ميخواهند وانمود بکنند که اين يک حرکت شعارى است، احساساتى است، مّتکى به 

منطق و عقالنّيت نيست، بعکس، حرکت ملّت ايران يک حرکت مّتکى به 
عقالنّيت است. 94/8/12

4. سابقه دشــمنی آمريکا با 
جمهوری اسالمی چيست؟
اّولين حکومتى و دولتى که با اين حرکت 
مردم بجد شــروع کرد مخالفت کردن، 
آمريکا بــود... در اّولين ماه هاى پيروزى 
انقالب، مجلــس ســناى آمريکا يک 

مصّوبه و قطعنامه ى شديداللحنى عليه 
جمهورى اســالمى ايران صادر کرد... اين 

در حالى بود که هنوز سفارت آمريکا در ايران باز 
بود!... عالوه ى بر اين، محّمدرضا را که يک دشمن 

قطعى ملّت ايران بود، در آمريکا ميهمان خودش کرد... بعد 
هم در طول اين مّدت هرچه توانستند توطئه کردند. هر گروهى که 
مى توانست عليه انقالب حرکتى بکند، از سوى آمريکايى ها حمايت 
شد: کودتاى معروف به کودتاى پايگاه شهيد نوژه ى همدان، يکى از اين 
قضايا بود؛ کمک به کسانى که به عنوان قومّيت ها در گوشه و کنار کشور 
عليه انقالب حرکت مى کردند، يکى از اين نمونه ها بود؛ بعد تشويق 
صّدام حسين به حمله ى به ايران و هشت سال کمک به صّدام حسين 

يکى از اين نمونه ها بود.94/8/12

5. دعوای جمهوری اســالمی با دنيای استکبار و 
آمريکا بر سر چيست؟

دعوا بر سر چند مسئله ى سياسى نيســت... مسئله ريشه اى تر است... 
مسئله اين است که رژيم اياالت متحده ى آمريکا از بعد از جنگ جهانى 
دوم، داعيه ى ابرقدرتى مطلق دنيا را داشــت... در وسط اين بحبوحه ى 
روزافزونِى اقتدار استکبارى و در حساس ترين نقطه، انقالب اسالمى در 
ايران به وجود آمد که مهم ترين شعار اين انقالب مقابله با ظلم و استکبار 
بود... از يک چنين نقطه اى آمريکائى ها بيرون رانده شــدند... اين زخم 
کوچکى نبود... قضيه به اينجا هم خاتمه پيدا نکرد... بقاى نظام اسالمى 
و انقالبى، پيشــرفت نظام انقالبى، فتوحات گوناگون نظام انقالبى در 
عرصه هاى مختلف... اين ها هم زخم آمريکائى ها را عميق تر مى کرد و 

اين، انگيزه ى آمريکا براى مخالفت با جمهورى اسالمى است. 87/8/8

6. جمهوری اسالمی به دنبال چيست؟
آنچه که جمهورى اســالمى مى خواهد، بيش از حق معقول خودش نيســت. 
جمهورى اسالمى دنبال »استقالل« خودش است، دنبال »آزادى« خودش است، دنبال »منافع 
ملى« خودش است، دنبال »پيشرفت علم و فناورى« در کشور است؛ اينها »حقوق اين ملت« 
است. به اين حقوق هر کســى تعرض بکند، ملت ايران با همه ى وجود در مقابل او قرار خواهد 

گرفت و او را به زانو درخواهد آورد. 88/8/12

8. پايان اين روياروئی و مقابله چه خواهد بود؟
پايان اين راه، بن بست براى رژيم طاغوت و رژيم استکبارگر آمريکاست. دليل واضحش اين 
است که اگر قرار بود آن ها بتوانند ملت ايران را شکست بدهند، آن روزى مى توانستند شکست بدهند که 
اين ملت نه اين همه جوان داشت، نه اين پيشرفت ها را داشت، نه اين تجربه ها را داشت، نه در يک نبرد 
و کارزار عظيمى مثل دفاع مقدس پيروز شده بود، نه در عرصه هاى سياسى گوناگون 
قدرت خودش را نشان داده بود؛ آن روز مى توانستند - اگر بنا بود بتوانند ملت ايران را 
شکست بدهند - و آن روز شکست مى دادند؛ نه امروز که ملت ايران تجربه اش بيشتر 
است، دستش قوى تر اســت، امکانات علمى اش به مراتب از آن گذشته پيشرفته تر است، 
توانائى هاى نظامى اش چندين و چندين برابِر آن روزهاست، زبان نافذش در بين ملت ها بيشتر از 

گذشته است و جوان هاى بيشترى از آن روز دارد. 87/8/8

9. برای پيروزی در اين مبارزه چه شرايطی الزم است؟
بايد مراقب بود، فهميد که چالش هســت، فهميد که حريف چه 
کار مى خواهد بکند، فهميد که راه مقابله ى با حريف چيســت. اگر اينها 
را نفهميديم، اگر دچار نفهمى شــديم، اگر دچار راحت طلبى شــديم، 
اگر از بّينات و واضحات غفلت کرديم، شکست مى خوريم؛ خدا که با کسى 
خويشاوندى ندارد. اگر ايستاديد - همچنان که تا امروز ايستاده ايد - و متکى به خدا و 
دين خدا بوديد، قطعاً پيروز مى شويد؛ اما اگر ما نايستيم، اگر به شرائط الزِم يک مبارزه ى 
با اين عظمت توجه نکنيم، خب معلوم است که 
خداى متعال به ملت هاى تنبل، به ملتهاى 
سرگرم مســائل حقير، توجهى نمى کند. 

91/8/10

10. تکليف مبارزه ی با استکبار پس از مذاکرات چيست؟
يک نکته ى ديگرى که ســؤال کردند ]اين بود که[، تکليف مبارزه ى با استکبار پس از مذاکرات 
چيست؟ خب، مگر مبارزه ى با اســتکبار، تعطيل پذير است؟ مبارزه ى با اســتکبار، مبارزه ى با نظام سلطه 
تعطيل پذير نيست. اين هم جزو همين حرفهايى است که اتّفاقاً امروز من يادداشت کرده ام که به شما بگويم. اين 
جزو کارهاى ما است، جزو کارهاى اساسى است، جزو مبانى انقالب است. يعنى اگر مبارزه ى با استکبار نباشد، 
ما اصالً تابع قرآن نيستيم. مبارزه ى با استکبار که تمام نميشود. در مورد مصاديق استکبار، آمريکا اتّم مصاديق 

استکبار است... تکليفش کامالً روشن است و خودتان را آماده کنيد براى ادامه ى مبارزه ى با استکبار. 94/4/20

7. وضعيت فعلی ما در مبارزه ی با استکبار چگونه است؟
دست ما پر اســت. ما فکر درست داريم. جمهورى اسالمى يک انديشــه ى سياسِى نوئى به دنيا 
عرضه کرده است: مردم ساالرى دينى. 90/8/11 امروز وضعّيت فرق کرده است؛ امروز جمهورى اسالمى، هم 
ســالح دارد، هم پول دارد، هم علم دارد، هم فّناورى دارد، هم قدرت ساخت دارد، هم اعتبار بين المللى دارد، 
هم ميليون ها جوان آماده ى به کار دارد، ميليون ها استعداد دارد؛ امروز وضع ما اين جورى است؛ ما اصالً قابل 

مقايسه ى با سى سال قبل نيستيم. اتّفاقاً در جبهه ى مقابل ما وضعّيت به عکس است.92/8/12

آمريکائى هـا معمـوالً در مذاکـره اينجورنـد کـه وقتـى در مقابـل اسـتدالل متيـن 
کـم مى آورنـد، وقتـى نمى تواننـد اسـتداللى کـه قابل قبـول و منطقـى باشـد، ارائه 
کنند، متوسـل مى شـوند بـه زورگوئـى. و چـون زورگوئـى روى جمهورى اسـالمى 
اثـر نـدارد، يکطرفـه اعـالن مى کننـد کـه مذاکـرات تعطيـل! خـوب، اين چـه جور 
مذاکـره اى اسـت؟ بنابرايـن اينى کـه رئيـس جمهـور محتـرم و ديگـران مى گويند 
ما اهـل مذاکره ايـم، بله، مـا اهـل مذاکره ايـم؛ اما نـه بـا آمريکا. علـت هم اين اسـت 
که آمريکا صادقانـه مثل يـک مذاکره کننده ى معمولـى وارد ميدان نمى شـود، مثل 
يـک ابرقـدرت وارد مذاکـره مى شـود. ما بـا چهـره ى ابرقدرتـى مذاکـره نمى کنيم. 
ابرقدرتـى را بگذارند کنـار، تهديـد را بگذارنـد کنـار، تحريـم را بگذارند کنـار، براى 
مذاکـره يـک هـدف و نهايـت مشـخصى فـرض نکننـد کـه بايـد مذاکـره بـه آنجـا 
برسـد... از نردبـان ابرقدرتـى کـه نردبـان پوسـيده اى هـم هسـت، پائيـن بياينـد، 

اشـکالى نـدارد؛ اما تـا وقتى کـه آنجـور اسـت، امـکان نـدارد.    89/5/27

چرا با وجودی که آمریکا�ی ها ارصار بر مذاکره با ایران 

دارند، جمهوری اسالیم مخالف آن است؟

هنوز سـفارت آمريـکا در ايران بـود، آمريکايى هـا راحـت در داخل کشـور رفت وآمد 
مى کردنـد، انقالب موجب نشـده بـود که آمريکايى هـا را از ايـران بيـرون کنند؛ مثل 
بقّيـه ى دولت هـا سـفارت داشـتند، مأموريـن داشـتند، در اينجـا داشـتند زندگـى 
ميکردنـد؛ در همان هنـگام دولـت آمريکا دشـمنى خودش را بـا انقالب نشـان داد... 
جوان هـاى عزيـز! اسـناد النـه ى جاسوسـى را بگيريـد بخوانيـد، درس آمـوز اسـت. 
دانشـجويانى که سـفارت را تسـخير کردند و فهميدند اينجا النه ى جاسوسـى است، 
با زحمـت زياد اين اسـناد را -که سـعى کـرده بودنـد در کاغذخردکن ها آنهـا را خرد 
کنند، نابـود کنند- بـه هم چسـباندند، بـا زحمت زيـاد اينهـا را اسـتحصال کردند و 
منتشـر کردند؛ هفتاد، هشـتاد جلد کتاب منتشـر شـده اسـت. اينها نشـان مى دهد 
کـه آمريکايى هـا چـه در هنـگاِم اوج نهضـت، چـه در هنگامى کـه نهضـت و انقالب 
پيروز شـده اسـت و جمهورى اسـالمى تشـکيل شـده اسـت، دائـم در حـال توطئه 

عليه نظـام اسـالمى بوده انـد؛ آمريکا ايـن اسـت.   94/8/12

ید و بخوانید اسناد النه ی جاسویس را بگ�ی

نگاه کنيد ببينيد عوامل َسلب آرامش و ســکينه ى روحى زن در خانواده چه چيزهايى 
است؟ دنبال اين باشيد که با قانون، با روش هاى تبليغى، با روش ها و شيوه هاى گوناگون، 
اينها را برطرف کنيد. اين، اساس قضّيه اســت. زن در خانه مايه ى آرامش است؛ مايه ى 
آرامش مرد، و مايه ى آرامش فرزندان؛ دختر و پسر. اگر خود زن برخوردار از آرامش روانى و 
روحى نباشد، نميتواند اين آرامش را به خانواده بدهد. زنى که مورد تحقير قرار بگيرد، مورد 
اهانت قرار بگيرد، مورد فشار کار قرار بگيرد، نمى تواند کدبانو باشد؛ نمى تواند مدير خانواده 

 93/1/30 باشد؛ درحالى که زن، مدير خانواده است.  

عوامل سلب آرامش رویح زن را شناسا�ی کنید

»والّذين کفروا اوليائهم الّطاغوت يخرجونهم من الّنور الى الّظلمات«. وقتى طغيان جلوى 
چشم انســان را بگيرد، وقتى هوى هاى نفس - که طاغوت حقيقى اند و در وجود خود ما 
بدتر از فرعونند - جلوى چشم ما را بگيرند، وقتى جاه طلبى ها و حسادت ها و دنياطلبى ها و 
هوى پرستى ها و شهوت رانى ها جلوى چشم ما را بگيرند، واقعيات را هم نمى توانيم مشاهده 
کنيم. ديديد بعضى ها نتوانستند واقعياِت جلوى چشم را ببينند، نتوانستند تشخيص بدهند. 
در فتنه ى طراحى شده ى پيچيده ى سال 88 حقايقى جلوى چشم مردم بود؛ نگذاشتند 

يک عده اى اين حقايق را ببينند، بفهمند؛ نديدند، نفهميدند.  89/9/4 

سیع کنید رابطه تان را با قرآن قطع نکنیدچرا بع�ض ها »واقعیات« را هم نیم توانند تشخیص بدهند؟

من به جوانها غالباً در مورد قرآن سفارش مى کنم. سعى کنيد رابطه تان را با قرآن قطع نکنيد. هر 
روز، ولو نصف صفحه، قرآن بخوانيد؛ اينها همه اش مقِرب انسان است؛ صفاى روح و گشايش و 
فتوح معنوى را همين ها براى انسان به وجود مى آورد. آن آرامش، آن صبر و سکينه ى مورد نياز 
انسان - که »فأنزل اهللَّ سکينته على رسوله و على المؤمنين و الزمهم کلمة الّتقوى«؛ اين نعمتى 
است که خداى متعال آن را به رخ مؤمنين مى کشد، که ما سکينه و صبر و آرامش و طمأنينه را از 
ســوى خودمان به پيغمبر داديم، به مؤمنين داديم - با همين چيزى که عرض کرديم، حاصل 

مى  شود؛ در درجه ى اول با تالش براى دور شدن از گناهان است.    91/7/20

مراقب هوای نفس باشید!

در دوران هاى مختلف هر جائى که اين اختالف سليقه ها و اختالف برداشت ها با هواى 
نفس انسان مخلوط شد، کار خراب مى شود.  هواى نفس را بايد خيلى مالحظه کرد. به 
خودمان در فريب خوردن از هواى نفس سوءظن داشته باشيم. نگاه کنيم ببينيم کجا 
نفس است و هوى هاى نفسانى ماست؛ کجا نه، واقعاً احساس تکليف است؛ و در احساس 
تکليف هم دقت بکنيم که قدم از دايره ى تکليف آنطرف تر نبايد گذاشــت؛ زياده روى 
نبايد کرد. آن وقت لطف خدا با ماســت. همچنانى که تا امروز به فضل الهى، به حول و 
قوه ى الهى، لطف الهى با ملت ايران بوده است؛ بعد از اين هم ان شاءاهلَلّ خواهد بود.  همه 

به وظائفشان عمل کنند؛ سعى کنيد.     88/5/3


