
بیســتم مردادماه 94 )24 ماه مبارک رمضان(، یعنی زمانی که تازه زمزمه های 
اولیه ی توافق هسته ای بین ایران و 1+5 شنیده می شد، رهبر انقالب به رسم هر 
ماه رمضان، دیداری با دانشجویان داشتند. دیداری که از سه ساعت قبل از افطار آغاز شد و 
بعد از اقامه ی نماز و صرف افطار، مجددا رهبر انقالب بیانات خود را ادامه دادند. در بخشی از 
بیانات، رهبر انقالب درباره ی سؤالی که یکی از دانشــجویان از ایشان پرسیده بود، چنین 
فرمودند: »یک نکته ی دیگری که سؤال کردند ]این بود که[، تکلیف مبارزه ی با استکبار پس 
از مذاکرات چیست؟ خب، مگر مبارزه ی با استکبار، تعطیل پذیر است؟ مبارزه ی با استکبار، 
مبارزه ی با نظام سلطه تعطیل پذیر نیست. این هم جزو همین حرف هایی 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 نباشد، ما اصالً تابع قرآن نیستیم. 
مبارزه ی با استکبار که تمام نمی شود. در مورد مصادیق استکبار، آمریکا اتّم مصادیق استکبار 
است... مبارزه ی با استکبار تعطیل پذیر نیست، تکلیفش کامالً روشن است و خودتان را آماده 
کنید برای ادامه ی مبارزه ی با استکبار.« 94/4/20 یک هفته بعد، در خطبه ی دوم نماز عید 
ســعید فطر، رهبر انقالب بار دیگر، این موضوع را با صراحت بیشتری بیان کردند: »با این 
مذاکرات و با متنی که تهّیه شده است، در هر صورت سیاست ما در مقابل دولت مستکبر 

آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.« 94/4/27
فصل جدید مبارزه با استکبار

اهمیت این تأکید رهبر انقالب بر مسأله ی »استکبارستیزی« از آن جهت بود که آن روزها، 
عده ای از سیاسیون، به عمد یا به سهو، و از روی خوش باوری یا ساده لوحی، تصور می کردند 
که انجام توافق، به معنای اتمام دشمنی آمریکا با ایران است و از فردای پس از امضای برجام، 
همه چیز گل و بلبل خواهد شد. اما حوادث روزهای بعد از توافق تا به امروز - از شاخه و شانه 
کشیدن های مجدد مقامات آمریکایی تا تحریم های جدید علیه ایران- نشان داد که تا چه 
اندازه، تصور آنان به دور از واقعیت بود. همان ایام، »خط حزب اهلل« که تازه فعالیت خودش 
را آغاز کرده بود، در تبیین این محور از سخنان رهبر انقالب، با انتخاب تیتر پیش شماره ی 
هشتم خود به: »آغاز فصل جدیدی از مبارزه با استکبار: مأموریت جدید«، چنین نوشت: 
"سخنرانی مهم رهبر معظم انقالب در دیدار اخیرشــان، تبیین فصل جدیدی از مبارزه با 
استکبار و حاوی یک مأموریت بسیار مهم برای امت بود. مأموریتی که رهبر معظم انقالب آن 
را پس از هشدارهای مکرر درباره ی نقشه  ی پیچیده دشمن در فصل جدید رویارویی با ملت 

ایران ترسیم کردند." 
حاال در روزهایی که سه سال و چند ماه از آن ایام گذشته و دیگر خباثت و رذالت آمریکا بر 
همگان مشخص شده است، رهبر انقالب در روزی که آمریکا تحریم های یکجانبه ی خود 
علیه مردم ایران را مجددا از سر گرفته است، در دیدار دانش آموزان و دانشجویان، خطاب به 
جوان ها، »سه سفارش مهم« را مطرح کردند، که از نظر ایشان، »برای آینده ی کشور الزم 

است.« 97/8/12
1- شناخت دشمن

سفارش اول، شناخت دشمن اصلی ایران، یعنی رژیم ایاالت متحده بود. دشمنی که در طول 
این چهل سال، دست از دشمنی و خصومت خود علیه مردم ایران برنداشته است. »دشمنِی 
با آمریکا را فراموش نکنید؛ فریب لبخند دروغین و فضاحت بار دشــمن را نخورید.گاهی 
می گویند که »ما با ملّت ایران مشکلی نداریم، مشکل ما با دولت جمهوری اسالمی است«؛ 
دروغ می گویند! دولت جمهوری اسالمی بدون تکیه ی به این ملّت کاره ای نیست. با ملّت 
دشمنند؛ با ملّتی که حضور خود و قّوت خود و اراده ی خود را در طول چهل سال از دست 

نداده است دشمنند؛ تحریمها علیه مردم است. دشمنِی آمریکا را فراموش نکنید.« 97/8/12
2- در برابر این دشمن چه باید کرد؟

طبعا پس از شناخت دشمن، این سؤال مطرح می شود که در برابر این دشمن چه باید کرد؟ 
عده ای معتقدند که چون آمریکا، ابرقدرت است، بنابراین چاره ای جز کرنش در مقابل آن 
وجود ندارد. رهبر انقالب اما نظر دیگری دارند: »نظریّه ی مقاومت در مقابِل دشمِن قوی پنجه 
را تبلیغ کنید، ترویج کنید. بعضی تصّور نکنند که چون دشــمن بمب دارد، موشک دارد، 
دستگاه های تبلیغاتی دارد و از این قبیل، ما عقب  نشینی ]کنیم[؛ نخیر، نظریّه ی مقاومت، 
یک نظریّه ی اصیل و درست اســت؛ هم در مقام نظر، هم در مقام عمل؛ از لحاظ نظری و از 
لحاظ عملی -از هر دو جهت- باید ]ترویج شود[. معنای نظری این است که تبیین کنید. شما 
جوانها خیلی خوب میتوانید این نظریّه ی مقاومت را تبیین کنید؛ هم در بین خودتان و هم 
محیطی که در آنجا قرار دارید و هم حّتی در ارتباط با کشورهای دیگر و جوان های دیگر.« 

97/8/12
3- راه حل چیست؟

حال که دشمن شناخته شد و مشخص شــد که در مقابل آن چه رفتاری باید اتخاذ کرد، 
ســؤال بعدی ای که به وجود می آید این است که پس راه حل چیســت؟ جواِن ایرانی چه 
مســئولیتی بر دوش دارد؟ پاسخ رهبر انقالب چنین است: »شــما جوان ها خودتان را در 
قبال مسئله ی پیشرفت کشــور مسئول بدانید. برنامه ی پیشــرفت، برنامه ی مشّخصی 
است،  برنامه ی فکرشــده و سنجیده ای اســت. مالحظه کردید، الگوی پیشرفت ایرانی- 
اســالمی که تا پنجاه ســال می تواند قالب حرکت این کشــور در جهات مختلف باشد، 
تبیین شده و تعیین شــده و آماده شده اســت، در اختیار صاحب نظران اســت که آن را 
ورز بدهنــد و تکمیل کنند و کامل کنند. شــما خودتان را جزئی از فّعاالن این نقشــه ی 
وســیع و همه جانبه بدانید و برای آن خودتان را آماده کنید. این آمادگی، یک روز با درس 
خواندن اســت، یک روز با تحقیق کردن است، یک روز با ساختن اســت، یک روز با کار و 
ابتکار اســت، یک روز با اتّخاذ مواضع درست سیاسی اســت، یک روز با حضور در میدان 
سیاســت اســت؛ هر روزی، هر دوره ای از زندگی شــما یکــی از این اقتضائــات را دارد. 
خودتان را در همه ی احوال موّظف بدانید که در قبال پیشــرفت کشور، خودتان را سهیم 
و مســئول بدانید.« 97/8/12 با این ســه گانه اســت که جوان ایرانی می تواند نقشه ی راه 
 پیشرفت آینده ی کشور را ترســیم کرده و ایران عزیز را از گزند و شر دشمن، در امان نگه 

دارد.

امام کالم

اداره کنندگان کاخ سفید باید 

بدانند که دنیا عوض شده است        
بداننـد  بایـد  سـفید  کاخ  اداره کننـدگان 
کـه دنیـا عـوض شـده اسـت، و قدرت هـای 
شـیطانی از حربه هـای اسـتعماری کهنـه و 
نو خلـع سـاح شـده اند. کارگزاران سیاسـت 

آمریـکا بایـد طـرز تفکـر و سیاسـت های خـود را تغییـر دهنـد. و گمـان نکننـد اداره ی 
کل جهـان در دسـت آنهاسـت، و همه ی کشـورها چشـم و گـوش بسـته در اختیـار آنان 
هسـتند. باید توجـه کننـد کـه قطـع رابطـه و تحریـم اقتصـادی و لیسـت های دروغین 

آنهـا دنیـا را بـر کشـوری تنـگ نخواهـد کـرد.   امـام خمینـی )ره(؛ 62/11/22
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(       

ارتـبـاط بـا نـشــریـه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
خط حزب ا...                                
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یمـن؛ االن ماه هـای متوالی اسـت دارند مـردم یمن 
را همین طـور بمبـاران می کننـد. خانـه، کاشـانه، 
بیمارسـتان، مدرسـه؛ همین طـور دارنـد ]بمـب [ 
می ریزنـد. مردمـی کـه هیـچ تقصیـری ندارنـد، 
مردمـی کـه هیـچ گناهـی ندارنـد، دارنـد بمبـاران 
می کننـد؛ آن وقت دسـتگاه های مّدعی دموکراسـی 
و حقـوق بشـر و ماننـد آن، از اینهـا دارنـد دائـم دفاع 
می کننـد و حمایت می کننـد! دنیا این اسـت؛ دنیـای ظالم این اسـت؛ دنیایی که شـما در 
مقابلـش ایسـتادید، اسـتکباری که شـما علیـه اش شـعار می دهید، ایـن اسـت 94/9/4

ی ندارند بمباران روی مردیم که هیچ تقص�ی

این شماره تقدیم یم شود به  روح بلند شهدای اخ�ی یمن

» ن مخصوصا کودک هفت ساله »أمل حس�ی

)( عـن النَّبـیِّ صلی اهلل علیه وآلـه ُمْسـَتِریٌح َو ُمْسـَتراٌح ِمْنـُه«، پیامبـر خـدا«
فرمودنـد: از ایـن مـرز بیـن دنیـا و آخـرت همـه عبـور می کننـد و دو قسـم اند: یک 
عـده ای خودشـان با ایـن عبـور بـه راحـت می رسـند و از رنج نجـات پیـدا می کنند؛ 
یـک عـده هـم کسـانی هسـتند کـه وقتـی عبـور می کننـد، دیگـران از دسـت آنها 
ا الُْمْسـَتِریُح« آن کسـی کـه خودش بـا عبـور از دروازه ی مرگ  راحت می شـوند. »أَمَّ
الُِح«، بنـده ی صالح اسـت که راحت می شـود، عبد  به راحـت می رسـد، »َفالَْعْبـُد الصَّ
صالـح در دنیـا ریاضت هایـی بایـد بکشـد، مثـاًل روزه ی مـاه رمضـان در هـوای گرم؛ 
اینهـا یـک رنج هایـی اسـت دیگـر، از آن هـم راحـت می شـود ]به سـوی آسـایش و 
ا الُمْسـَتراُح ِمْنـُه َفالْفاِجُر«، ]اما کسـی که دیگران از دسـت  نعمت های آخـرت[. »أَمَّ
او راحـت می شـوند، انسـان فاجـر اسـت.[ چـه کسـی از دسـت او راحـت می شـود؟ 
»یَْسـَتِریُح ِمْنُه الَْملَـکاِن«، اول ایـن دو ملک الهی که مأور نوشـتن اعمال او هسـتند؛ 
آنهـا از دسـت او راحـت می شـوند... »َو خاِدُمُه« آن کسـانی کـه در دنیا خدمـت او را 
می کننـد از دسـتش راحـت می شـوند. »َو أَْهُلـُه« ]و خانـواده ی او[، »َو اْلَْرُض الَّتـی  
کاَن یَْمشـی  َعلَْیهـا«)1( همیـن زمینـی که انسـان فاجـر بـر روی او عبـور می کند، 
این زمین هـم از دسـت او راحـت می شـود.     94/2/29      |     1( الکافـي، ج 3، ص254.

ن دنیا و آخرت همه عبور یم کنند اما... از مرز ب�ی

با!
َ
َسَد الق

َ
ِاذا فسد الخّیاط، ف

مسلمان های مقاوم و مستحکیم که پیام�ب تربیت کرد

 مهم سمنا�ن ها
گ

دو ویژ�
در گذشته ی تاریخی، ما همیشه استان ســمنان را به عنوان استانی متدین و دانش 
پژوه دانسته ایم و شناخته ایم. در میان شاخصه های متعدد این استان، آن چیزی که از 
همه برجسته تر است، عبارت است از این دو شاخصه: دینداری و علم؛ دانش پژوهشی 
و برجستگی علمی. در دوران خود ما هم، آنچه که از استان پهناور شما دیده ایم و به یاد 
داریم، همه نشانه های ُخلقیات خوب، عمل صالح، هوش و استعداد بشرِی سطح باال و 

حضور مردانه و دالورانه در میدان های مختلف انقالب بوده است. 85/7/18

دیدار جمع پرشور مردم گرمسار در آخرین روز سفر به استان سمنان   |     85/8/21

اگـر مـا آموزش وپـرورش را به حـال خـودش رهـا کنیـم، دّقـت الزم را نکنیـم و در 
آموزش وپـرورش مشـکل درسـت بشـود، ایـن زیرسـاخت لطمـه خواهـد خـورد؛ 
آن وقت ضـررش دیگر غیـر قابل محاسـبه اسـت. یک وقتی در زمـان طلبگـِی ما در 
قم، یـک خّیـاط فهیـم و دانایـی در قم داشـتیم کـه لباس طلبگـی درسـت میکرد 
و قبا درسـت میکـرد. بـرای یکـی از علمـای معـروف آن روِز قـم، قبا درسـت کرده 
بـود؛ آن عالـم، ظاهـراً یـک ایـرادی گرفتـه بود بـه ایـن قبـا؛ ایشـان گفته بـود که 
»آقا! اِذا فسـد الخّیاط، َفَسـَد الَقبا؛ اّمـا اِذا َفَسـَد العالِم، َفَسـَد العالَم« من اگـر کارم را 
درسـت انجام ندهـم، قبای شـما یـک ُخـرده اینجایـش مثاًل اشـکال پیـدا می کند 
اّما شـما اگـر خدای نکرده اشـکالی پیـدا کردیـد، »َفَسـَد العالَـم« می شـود. ببینید، 
حـاال خدای نکـرده »اذا فسـد آموزش وپرورش« شـما ببینید چـه اتّفاقی در کشـور 

می افتـد.    96/2/17 

این زندگی نبی مکرم است، آن دوران کودکی اش اســت، آن دوران جوانی اش است، 
قبــل از بعثت. امانت او به جوری اســت که همــه ی قریش و همه ی عربــی که او را 
می شناختند، به او لقب »امین« دادند... بعد هم دوران بعثت؛ آن از خودگذشتگی، آن 
مجاهدت، آن ایستادگی. همه ی بشِر آن روز که با او مواجه بودند و در مقابل او بودند، 
نقطه ی مقابل او حرکت می کردند و ضدیت با او می کردند. این همه فشار، این سیزده 
ساِل مکه، چه سال های سختی بود؛ پیغمبر ایستاد و ایستادن او مسلمان های مقاوم و 
مستحکمی به وجود آورد که هیچ فشاری روی آنها اثر نمی کرد. اینها درس است برای 
ما. بعد هم جامعه ی مدنی را تشکیل داد، ده سال بیشتر هم حکومت نکرد. اما پی ریزی 
یک بنائی را کرد که در طول قرن های متمادی، قله ی بشــریت در علم، در تمدن، در 

پیشرفت معنوی، در پیشرفت اخالقی، در ثروت، همین جامعه بود.  90/11/21

همـه می دانند؛ بنـده عقیده نـدارم بـه این کـه زن هـا نبایـد در مشـاغل اجتماعی و 
سیاسـی کار کنند؛ نـه، اشـکالی ندارد؛ امـا اگر چنانچـه این بـه معنای این باشـد که 
ما بـه خانه داری بـه چشـم حقارت نـگاه کنیـم، این می شـود گنـاه. خانـه داری یک 
شغل اسـت؛ شـغل بزرگ، شـغل مهم، شغل حسـاس، شـغل آینده سـاز. فرزندآوری 
یـک مجاهدت بـزرگ اسـت. مـا بـا خطاهائـی که داشـتیم، بـا عـدم دقت هائـی که 
از ماهـا سـر زده، یک برهـه ای در کشـور مـا متأسـفانه این مسـئله مورد غفلـت قرار 
گرفت و مـا امروز خطراتـش را داریـم می بینیم؛ کـه من بارهـا این را به مـردم عرض 
کـرده ام: پیر شـدن کشـور، کم شـدن نسـل جـوان در چندیـن سـال بعـد، از همان 
چیزهائی اسـت که اثـرش بعـداً ظاهر خواهد شـد؛ وقتـی هم اثـرش ظاهر شـد، آن 

92/2/11 روز دیگـر قابل عـالج نیسـت؛ اما امـروز چرا، امـروز قابل عـالج اسـت.   

اگر به خانه داری به چشم حقارت نگاه کنیم
یم شود گناه

آزادی یکـی از بزرگتریـن نعمت هـای الهی اسـت کـه یکی از شـعبش آزاداندیشـی 
اسـت. بـدون آزاداندیشـی، ایـن رشـد اجتماعـی، علمـی، فکـری و فلسـفی امـکان 
نـدارد. در حوزه هـای علمیـه، دانشـگاه و محیط هـای فرهنگـی و مطبوعاتـی، 
هـو کـردن کسـی کـه حـرف تـازه ای مـی آورد، یکـی از بزرگتریـن خطاهاسـت؛ 
بگذاریـد آزادانـه فکـر کننـد. البتـه مـن فهـم غلـط از آزادی را تأیید نمی کنـم؛ من 
بـاز گذاشـتن دسـت دشـمن را در داخل بـرای اینکـه مرتبـاً گاز سـّمی تولیـد کند 
و در فضـای فرهنگـی یـا سیاسـی کشـور بدمـد، تأییـد نمی کنـم؛ مـن برانـدازی 
خامـوش را - آن چنانـی کـه خـود آمریکایی ها گفتنـد و عواملشـان چند سـال قبل 
در اینجا سـادگی و بی عقلی کردنـد و به زبـان آوردنـد - برنمی تابـم و رد می کنم؛ اما 
توسـعه ی آزادی و رها بودن میدان بـرای پرورش فکر و اندیشـه و علـم و فهم، ربطی 
به اینها نـدارد. ظرافتی الزم اسـت که آدم ایـن دو منطقـه را از همدیگر باز بشناسـد 

 85/3/29 و مرز اینهـا را معیـن بکنـد.  

، رشد اجتمایع امکان ندارد بدون آزاداندی�ش

ِ با آمریکا را فراموش نکنید
دشم�ن

دشـمنِی با آمریـکا را فرامـوش نکنید؛ فریـب لبخند دروغیـن و فضاحت بار دشـمن 
را نخوریـد. گاهـی می گوینـد که »مـا بـا ملّت ایـران مشـکلی نداریـم، مشـکل ما با 
دولت جمهـوری اسـالمی اسـت«؛ دروغ می گویند! دولـت جمهوری اسـالمی بدون 
تکیه ی بـه ایـن ملّـت کاره ای نیسـت. بـا ملّت دشـمنند؛ بـا ملّتـی که حضـور خود 
و قـّوت خـود و اراده ی خـود را در طـول چهل سـال از دسـت نداده اسـت دشـمنند؛ 
تحریم هـا علیـه مـردم اسـت. دشـمنِی آمریـکا را فرامـوش نکنیـد. آمریـکا قبـل از 
انقـالب هـم بـا ملّـت ایـران دشـمنی می کـرد، منتهـا آن وقـت عوامل خودش سـر 
کار بودنـد؛ هـر کار می خواسـت، انجـام مـی داد؛ هرجـور دلـش می خواسـت، عمل 
می کـرد، و رژیـم منحـوس وابسـته ی پهلـوی و طاغـوت از آنهـا تبعّیـت میکـرد. 
جمهـوری اسـالمی محکـم در مقابل آنها ایسـتاده اسـت، لـذا دشمنی شـان واضح و 
آشـکار اسـت؛ از ابعاد مختلف هم دشـمنی می کننـد؛ ایـن ]حرفهای دروغشـان[ را 

توّجه نکنیـد. 97/8/12

الزم برای آینده کشور

رهبر انقالب در دیدار با دانش آموزان و دانشجویان، خطاب به 
جوان ها، سه سفارش مهم را مطرح کردند

رهبر انقالب در دیدار با دانش آموزان و دانشجویان به مناسبت سالروز 13 آبان، به چالشی که از ابتدای پیروزی انقالب، بین ایران و آمریکا 
شکل گرفته است و تا به امروز ادامه دارد، اشاره کرده و فرمودند: »یک حقیقت مهّمی در اینجا وجود دارد که گاهی از چشم بعضی ها پنهان 
می ماند، از کثرت وضوح مخفی می شود. آن حقیقت یک حقیقت درخشانی است و آن، این است که در این چالِش چهل ساله، طرفی که 
مغلوب شده آمریکا است، طرفی که پیروز شده جمهوری اسالمی است.« به همین مناسبت، خط حزب اهلل در اطالع نگاشت این هفته ی 

خود، جایگاه دو کشور ایران و آمریکا در دنیای امروز را مورد بررسی قرار داده است.

1- کاهش قدرت نرم
قدرت نرم آمریکا فرسوده شده 
اســت و در حال از بین رفتن 
اســت... قدرت نرم چیست؟ 
قدرت نرم این اســت که یک 
دولتی بتواند خواسته ی خود و نظر خود و عقیده ی 
خود را به اطراف بقبوالند و آنها را اقناع کند به نظر 
خود؛ این قدرت در آمریکا امروز رو به ضعف کامل و 
رو به فرسودگی کامل است. 97/8/12 تحریم های 
آمریکا در دنیا با عکس العمل شدید مواجه می شود. 
تصمیم های آمریکا در زمینه ی مسائل جمعی، با 
امتناع دولتهای دیگر در اروپا و غیــر اروپا مواجه 
می شود. انتخاب های اقتصادی آمریکا در مسائل 
جهانی، با چالــش عظیم قدرت هــای مردمی و 

سیاسی در دنیا مواجه می شود.79/5/5

2- شکست الگوی لیبرال دموکراسی
نه فقط اقتدار معنوی و قــدرت نرم خود 
آمریــکا رو به افول اســت بلکــه حّتی 
لیبرال دموکراسی را هم که پایه ی اساسی 
تمّدن غرب است، اینها بی آبرو کردند، دارند 
بی آبرو می کنند... البّته لیبرال دموکراسی - بنده قبل ها هم مکّرر 
این را گفتــه ام- خود ملّت هــای غربی را که پایه و اســاس 
حکومت شان و نظام اجتماعی شان بر لیبرال دموکراسی است، 
بدبخت کرده. لیبرال دموکراسی ای که امروز در غرب رایج است، 
خود آنها را بیچاره کرده؛ شــکاف های اجتماعی، نبود عدالت 
اجتماعی، نابود شدن خانواده، فساد اخالقِی فراگیر و همه گیر، 
فردگرایی های افراطی و شــدید؛ خود آنها بیچاره شــده اند. 
97/8/12 بعضی از صاحب نظران غربی گفتند که امروز وضع 
آمریکا و غرب شبیه وضع شوروی سابق در سالهای اواخر دهه ی 

80 میالدی است که منجر به سقوط شد. 90/11/14

3- اضمحالل قدرت نظامی
قدرت ســخت آمریکا هم 
بشــّدت ضربه دیده... بله، 
ابزار نظامی دارند، اّما نیروی 
انســانِی نظامــِی آمریکا 
بشّدت افسرده، ســردرگم، سرگشته، مرّدد 
]است[. برای همین اســت که در بسیاری از 
کشورهایی که آنها حضور دارند، برای اینکه 
بتوانند مقاصد خودشــان را پیش ببرند، از 
سازمان های جنایت کاری مثل بلک واتر و از 

این قبیل استفاده می کنند. 97/8/12

4- بحران اقتصادی و مالی
آمریکا امــروز پانــزده تریلیون دالر 
بدهکار اســت؛ رقم، رقمی افسانه ای  
اســت؛ پانزده تریلیون دالر بدهکاری 
آمریکا است! قریب به هشتصد میلیارد 
دالر کسر بودجه ی آمریکا است در همین سال جاری؛ 
یعنــی اینهــا درواقــع عقب ماندگی هــای اقتصادی 
است.97/8/12 کســری بودجه ی فراوان، قرض فراوان، 
فشــار مردم، حرکت ضد وال استریت، حرکت - به قول 
 خودشــان - نود و نُــه درصدی. اینها حــوادث مهمی 

است. 91/5/3

5- شکست سیاست های بین المللی آمریکا
همه ی واقعیت های منطقه ی ما نشان دهنده ی این است که آمریکا در اهداف خود در این منطقه و 
در بیرون این منطقه شکست خورده است. آمریکا در ســوریه... در عراق... در لبنان... در قضیه ی 
فلسطین... در تسلّط بر مسائل افغانستان و پاکستان شکست خورده است، در بین آن ملّتها منفور 
است؛ در خارج از این منطقه هم همین طور است؛ آمریکا در اوکراین شکست خورده است؛ شما 

هستید که دچار شکست شدید؛ سال های متمادی است شکست پشِت سِر شکست. 93/11/19

6- منفور در چشم ملت ها
جبهـه ی مقابـل مـا از عقبـه ی مردمـی در دنیـا بکلـی محـروم اسـت. یعنـی شـما هیـچ 
کشـوری را پیـدا نمی کنید کـه مـردم آن طرفـدار رژیم ایـاالت متحـده ی آمریکا یـا رژیم 
غاصب صهیونیسـتی باشـند. اینهـا هیچ جـا عقبـه ی مردمـی نـدارد؛ حّتـی آنجاهائی که 
دولت هایشـان متعصبانـه از اینهـا دفاع می کنند، مردمشـان نسـبت بـه اینهـا مخالفند؛ با 

اینکه خیلی شان غیر مسلمانند. 89/5/27

وز چالش چهل ساله پ�ی
بعد از چهل سال کارشکنی مقامات آمریکایی علیه ایران خط حزب اهلل جایگاه دو کشور در دنیای امروز را بررسی می کند

1- استقالل
انقالب آمد استقالل کامل سیاسی را به کشــور داد. یعنی امروز در این دنیای 
بزرگ، در میان این قدرتهای بزرگ، یک قدرت وجود ندارد که بتواند ادعا کند 
خواست او، اراده ی او بر اراده ی مسئولین کشــور یا ملت ایران اندک تأثیری 
دارد. 89/11/15 امروز احساسات جوانان و نوجوانان عزیز ما در سرتاسر کشور 
احساسات استقالل طلبانه است. بعضی ها حّتی به مبانی دینی هم خیلی پابند نیستند اّما نسبت 

به تسلّط بیگانه احساس مقاومت می کنند. 97/8/12

4- معنویت
روزبه روز که گذشــته اســت، می بینید مردم 
پایبندی شــان به مســائل دینی و ارزش های 
معنوی بیشتر شده است. ِکی در کشور ما این 
همه جوان در مراسم معنوی شرکت میکردند؛ 
در مراسم عبادی ماه رمضان، در روز عید فطر؟... دست های دشمن و 
تبلیغات دشمن نه فقط نتوانسته مردم را از احساسات دینی عقب 
بنشاند، بلکه روزبه روز این احساسات تندتر و این معرفت عمیق تر 

شده است. 89/7/27

5- مردم ساالری دینی
نســل جدید ما فراموش نکند، ما دوره ی 
قبل از انقالب را با همه ی وجودمان لمس 
کردیم؛ دیکتاتوری را، در حاشــیه بودن 
مــردم را، بی اعتنائــی به مــردم در امر 
حکومت را با همه ی وجودمان دیده ایم... رؤسا، سالطین، 
پادشاهان و اطرافیانشان، می آمدند، می رفتند، ]اّما[ مردم 
فقط تماشــاچی بودند؛ هیچ نقشــی نداشــتند. انقالب 
اسالمی آمد و مردم را از حاشیه به متن آورد؛ مردم شدند 

صاحب اختیار. 96/5/12

6- پیشرفت علمی
پیشرفتهای علمی ما در این مدت 
سی و چند ســال، پیشرفتهای 
حیرت آوری است. حاال فناوری 
هســته ای تصادفاً معروف شده 
است و همه توجه دارند - هم در کشور، هم در دنیا - 
لیکن فقط این نیست.90/11/14 در زمینه ی فناوری 
زیستی... در فناوری نانو... در فناوری انرژی های نو... 
در صنایع هوافضــا... در ســاخت ابررایانه ها... در 
مسئله ی بسیار مهم سلولهای بنیادی پیشرفت 
کردیم، مسئله ی شبیه ســازی همین جور، در 
رادیوداروهــا... در نانوداروهــای ضدســرطان 
همین جور؛ اینها همه جزو دانش های سطح باالی 
دنیاست. این چند موردی که من گفتم و بعضی از 
موارد دیگر، جزو دانش های درجه ی یک سطح 
باالی دنیاست، که بعضی از اینها را پنج تا کشور، 
ده تا کشور در دنیا بیشتر ندارند؛ ما در اینها 
پیشرفت کردیم؛ این در حالی بود که 
درهای انتقــال دانش از همه 
سوی دنیا روی ما بسته 

است. 90/5/16

7- عمق راهبردی ایران
جوامع اســالمی در سراسر جهان به عمق اســتراتژیک و عقبه ی 
مستحکم جمهوری اســالمی ایران تبدیل شــده اند...87/12/22 
خیمه ای که این جا سرپاست، ریسمان ها و میخ های عمیقی که این 
خیمه در سرزمین اســالمی دارد، در کشورهای دیگر کوبیده شده 
است. ما در ملت های گوناگون عمق اســتراتژیک داریم... 84/7/24 مفاهیم انقالب و 
مفاهیم اسالم، مثل عطر گل های بهاری است... نسیم روح افزا و روان بخشی است که 
همه جا را به خودی خود می گیرد؛ حاال جنجال کننــد، دادوبیداد کنند؛ رفته، صادر 

شده و االن شما در کشورهای گوناگونی مالحظه کنید...93/9/6

9- پیروز در منازعات منطقه
ما بعکِس جبهه ی مقابل که تجربه اش در خاورمیانه شکست خورد، در 
عراق شکست خورد، در افغانستان شکســت خورد، در مناطق مختلف 
شکست خورد، در هر جائی که وارد شدیم، تجربه های ما موفق بوده. در 
همین جاهائی که اسم آوردم، در آن حدی که جمهوری اسالمی وارد شده 
است، وظیفه ی خود دانسته است، موضعی گرفته اســت، اقدامی کرده است، ما با موفقیت 

همراه بودیم؛ این را همه اعتراف می کنند. 89/5/27

2- آزادی
فضای آزادی را جمهوری اسالمی به ما داد... 
96/2/27 کشوری که قرن های متمادی به 
حکومت فردی عادت کرده بود، به حکومت 
استبدادی عادت کرده بود، یکی از بهترین 

مردم ساالری ها در این کشور رشد پیدا کرد.91/8/10

3- عدالت
در باب عدالت کارهای بسیار زیادی انجام 

گرفته، کارهای بسیار خوبی انجام 
گرفته اســت، منتها این، آن 

عدالتی که ما دنبالش 
هســتیم و آرزوی ملّت مسلمان است 

نیست، با آن فاصله دارد؛ َوااّل اگر 
شما مقایسه کنید 
کــش`ور مــا را با 

دوران قبل از انقالب یا با بسیاری از کشورهای دیگر، می بینید در 
اینجا فاصله ی طبقاتی کمتر است، توانایی های قشر ضعیف بیشتر 
است، عمومّیت آموزش وپرورش و بهداشت و دیگر چیزها حتماً از 

بسیاری کشورهای دیگر بیشتر است.  97/1/1

جایگاه آمریکا بعد ازچهل سال چالش با ایران
در یک نگاه وسیع تر وضعّیت آمریکا را وقتی که نگاه می کنیم، می بینیم که قدرت آمریکا و اقتدار و هیمنه ی آمریکا 
در دنیا رو به افول و رو به زوال است.97/8/12 یعنی اگر با سی ســال قبل از این مقایسه کنیم؛ مقایسه کنیم وضع 
سیاسی او را، وضع اقتصادی او را، وضع اجتماعی او را، نفوذ و حضور او را در دنیا، بوضوح خواهیم دید که تنزل کرده و 

رو به ضعف آمده است. در این خصوص، مواردی را من اینجا یادداشت کرده ام: 89/5/27

جایگاه ایران بعد از چهل سال چالش با آمریکا
نقطـه ی مقابـل }آمریکا{، جمهوری اسـالمی اسـت. مـن البّتـه نمی خواهـم بزرگنمایی کنـم، نمی خواهـم مبالغـه کنم؛ مـا از صفر شـروع کردیم، 
راهی را کـه دیگـران در طول 100 سـال، 150 سـال یا بیشـتر رفتند، بنـده مّدعی نیسـتم که ما در طول 40 سـال توانسـتیم برویـم اّمـا مّدعی ام که 
در طول این چهل سـال مرتّبـاً جلو رفتیـم، مرتّباً پیشـرفت کردیـم، مرتّباً قـوی شـدیم؛ حرکت چهل سـاله ی جمهوری اسـالمی، این را بروشـنی 

اثبات می کنـد.  97/8/12

8- خودکفایی
}آمریکا{ تحریم را برای این انجام داد که بلکه اقتصاد را فلج کند، 
کشور را فلج کند و عقب نگه دارد؛ نتیجه چه شده؟ نتیجه این شده 
که حرکت به سمت خودکفایی در کشور سرعت گرفته. ملّت ایران 
در طول ســال های متمادی عادت کرده بود که همه چیز را وارد 
کند. ما حاال به برکت تحریمهایی کــه کردند، عادت کردیم کــه همه چیز را اّول 

خودمان برویم به سراغ ساختن و تولید کردن. 97/8/12


