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در جمع بندی انسان به این نتیجه می رسد که شهیدان، دو موضع گیری و دو حرکت زیبا و باشکوه از خودشان نشان دادند که هر کدام پیامی دارد.... پیام اّول این است که در 
قبال خدای متعال، در قبال بندگان، در قبال اراده ی الهی، باید انسان خود را نشناسد. این پیام را باید بگیریم... پیام دوم، در مقابل دشمنان خداست؛ یعنی استقامت، ایستادگی 

مطلق، از دشمن نترسیدن، از دشمن حساب نبردن، در مقابل دشمن به انفعال دچار نشدن. این خیلی مهّم است که انسان در مقابل دشمن، دچار انفعال نشود.         76/2/17 
*عملیات نصر 2 با هدف آزادسازی و تسلط بر ارتفاعات میمک با محوریت ارتش جمهوری اسالمی ایران انجام گرفت. در این عملیات که با موفقیت نیروهای ایرانی همراه بود تلفات 

سنگینی به دشمن بعثی تحمیل شد.

دو پیام مهم شهیدان    |  این شماره تقدیم می شود به ارواح طیبه شهدای عملیات نصر 2* 

ن حرم از نسل مدافع�ی

روایت رهبر انقالب 
از شب های ماه رمضان در زندان پهلوی

4

2

ده سؤال از رهبر انقالب 
درباره  برجام

دونالد ترامــپ، رئیس جمهور آمریــکا از زمان تبلیغات 
انتخابات ریاست جمهوری، همواره حمایت خود را از رژیم 
صهیونیستی اعالم کرده است. او پس از پیروزی در انتخابات به وعده های 
خود مبنی بر حمایت تمام عیار از این رژیم عمــل کرد و طرحی به نام 
"معامله ی قرن" را برای حل وفصل مسئله ی فلسطین در راستای منافع 
رژیم صهیونیستی ارائه داد. گرچه این طرح تاکنون چندین بار به تعویق 
افتاده است اما در آخرین خبر، اعالم شــده که احتماال این طرح پس از 

پایان ماه مبارک رمضان اعالم می شود.
    مهم ترین بندهای معامله قرن

هر چند مفاد معامله ی قرن به صورت رسمی تاکنون منتشر نشده است 
اما رسانه ها برخی از مفاد این طرح را چنین منتشر کرده اند:

1. باقی ماندن قدس به عنوان پایتخت ابدی رژیم صهیونیستی
2. تجمع های شهرک سازی مانند گذشته به دست رژیم صهیونیستی 
باقی خواهد ماند، شهرک های جدا افتاده نیز به آنها ملحق خواهند شد. 
مساحت تجمع های شهرک سازی نیز گسترش می یابد تا به شهرک های 

جدا افتاده برسند.
3. طبق این طرح آوارگان فلسطینی که بیش از 6 میلیون نفر هستند 

برای همیشه حق بازگشت به کشور خود را از دســت خواهند داد و در 
کشوری چون اردن ساکن خواهند شد. 

4. اداره ی قدس به صورت رســمی به رژیم صهیونیستی واگذار خواهد 
شد.

5. حماس باید تمام سالح هایش را تحویل  دهد و این موضوع حتی شامل 
سالح فردی و شخصی نیز می شود.

6.  اعطای اختیار امور سیاسی قدس به رژیم صهیونیستی و امور مذهبی 
به کشور سعودی یا اردن.

7. تأمین بودجه ی حکومت خودگردان
8. تســریع در مصالحه و آشــتی فتح و حماس به منظور خلع سالح 

مقاومت، به عنوان مهم ترین مانع انجام معامله ی قرن. 
    طرحی از پیش شکست خورده

هرچند ظاهر این طرح، متوجه حل مسأله ی فلسطین به طرز کامال نابرابر 
به نفع رژیم صهیونیستی است و به همین دلیل، تقریبا تمام گروه های 
فلسطینی با آن مخالفت کرده اند، اما ابعاد این طرح، متوجه کل منطقه ی 
غرب آسیا نیز خواهد شــد. در صورت اجرای معامله ی قرن، بسیاری 
از کشورهای اســالمی نیز امنیت خود را در خطر خواهند دید، چرا که 

اجرای موفقیت آمیز آن می تواند ترامپ و نتانیاهو را برای سایر طرح های 
آشوب گرانه و تجزیه طلبانه ی خود در منطقه تشویق و تحریک کند.

البته این طرح با چالش های زیادی مواجه است و به همین دلیل، بسیاری 
از تحلیلگران شکست آن را از همین حاال پیش بینی کرده اند. سید حسن 
نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان به صراحت اعالم کــرد: امروز آرزوی 
بزرگ اسرائیل انجام معامله ی قرن است تا قدس به عنوان پایتخت این 
رژیم رسمیت پیدا کند. معامله ی قرن را ترامپ با همه ی غرور و جاه طلبی 
مطرح کرد اما ناکام خواهد ماند. امروز هیچ شخصیت یا گروه فلسطینی 
وجود ندارد که حاضر به پذیرش مسئولیت امضای معامله ی قرن باشد. 
محمود عباس، رئیس تشــکیالت خودگردان فلسطین نیز دراین باره 
گفت: معامله ی قرن یــا معامله ی ننگ و عار، بــه جهنم واصل خواهد 
شد. این نشست اقتصادی )در بحرین( هم که برای برگزاری آن در ماه 
آینده ی میالدی تالش می کنند، به جهنم واصل خواهد شد. ژرار آرو، 
سفیر فرانسه در واشنگتن نیز گفت: معامله ی قرن به احتمال 99درصد 

شکست می خورد و تنها یک درصد شانس موفقیت دارد.
    موضع رهبر انقالب در قبال این طرح

رهبر انقالب نیز تا به حال در چندین نوبت نســبت به اجرای این طرح 
شوم واکنش نشــان داده و شکســت آن را پیش بینی کرده اند. ایشان 
اردیبهشت ماه سال گذشــته چنین فرمودند: »بیت المقّدس پایتخت 
فلسطین است و آمریکا و بزرگ تر از آمریکا و کوچک تر از آمریکا و اذناب 

3  آمریکا، در قبال حقیقت و سّنت الهی در مورد فلسطین هیچ غلطی
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چرا راهپیمایی روز قدس امسال  مهم تر است؟

خواب آشفته ای که تعبیر نخواهد شد

برش دیدار

- چرا رهبر انقالب با انجام مذاکرات هسته ای با آمریکا موافقت کردند؟
- رهبر انقالب در جریان مذاکرات هسته ای تا چه میزان دخالت داشتند؟ 

- آیا خطوط قرمز مورد نظر رهبر انقالب در عمل رعایت شد؟
- آیا سندی که با نام برجام منتشر شد مورد تأیید رهبر انقالب بود؟

- و...

خارجی ها می گویند، روزنامه ها می نویسند مذاکره؛ مقصود 
از مذاکره ای که می گویند ایران باید به میز مذاکره برگردد، 
مطلق مذاکره نیســت، مذاکره ی با خصوص دولت آمریکا 
است و اال خب ما که با کشــورهای دیگر مشغول مذاکره 
هستیم، ما که مشکلی نداریم؛ با کشورهای اروپایی، با دیگر 
کشورها. بله، با اروپایی ها و دیگران هم که مذاکره می کنیم، 
مســئله تعیین موضوع مذاکره اســت؛ روی هر موضوعی 
مذاکره نمی کنیم، درباره ی مسائل ناموسی انقالب مذاکره 

نمی کنیم.
در مورد مذاکره ی با آمریکا خب مــا مکرر گفتیم، ما 
مذاکره نمی کنیم. علت چیســت؟ علتش هم گفتم، 
مذاکره ی با آمریکا برای ما هیچ فایــده ای ندارد، این 
یک، دوم اینکــه ضرر هم دارد، ایــن دو؛ یعنی چیزی 
اســت بی فایده و با ضرر. حاال اینها را تشــریح کردیم. 

4  من حاال اینجا یک اشــاره ی دیگــری می کنم... 

درباره  مسائل ناموسی انقالب 
مذاکره   نمی کنیم

جدیدترین بیانات رهبر انقالب درباره مذاکره با آمریکا
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ســؤال اول: شروع مذاکرات هســته ای با مقامات 
آمریکایی از کجا بود؟

به روایت رهبر انقالب، شروع مذاکرات هســته ای با طرف آمریکایی، 
مربوط به ســال های پایانی دولت دهم بود: »متقاضِی این مذاکرات 
آمریکایی ها بودند. مربوط به زمان دولت دهم هم هســت. قبل از 
آمدن این دولت این مذاکرات شــروع شد. آنها درخواست کردند، 
واســطه ای قرار دادند و یکی از محترمیِن منطقه، آمد اینجا با من 
مالقات کرد، گفت که رئیس جمهور آمریکا با او تماس گرفته و از او 
خواهش کرده و گفته است که ما میخواهیم مسئله ی هسته ای را با 
ایران حلّ وفصل کنیم و تحریمها را هم میخواهیم برداریم. ... من به 
آن واسطه ی محترم گفتم که ما به آمریکایی ها اطمینانی نداریم، 
به حرف اینها اطمینانی نیســت. گفت حاال امتحان کنید؛ گفتیم 
خیلی خب، این دفعه هم امتحان میکنیــم. مذاکرات این جوری 

شروع شد. ۹4/4/2

از همان آغاز مذاکرات هسته ای در سال ۹2 تا همین روزهای اخیر، رهبر انقالب بارها و بارها در دیدارهای مختلف خود، درباره آن، بیاناتی ابراز فرموده اند. این بیانات شامل موارد مختلفی 
می شد: از عدم مخالفت ایشان درباره ی اصل مذاکره، تا حمایت ایشان از مذاکره کنندگان، تا ترسیم خطوط کلی مذاکرات، تا تصویب مشروط برجام، تا واکنش هایی که نسبت به بدعهدی 
مقامات آمریکایی داشته، و تا مطالباتی که از مسئولین نظام در قبال رفتار طرف مقابل داشــته اند. اما چند روز پیش، که در دیدار رمضانی جمعی از دانشجویان با رهبر انقالب، یکی از 
دانشجویان درباره ی نسبت دادن پذیرش برجام به رهبر انقالب از ایشان سؤالی پرسید، بار دیگر این پرسش مطرح شد که نقش رهبر انقالب در ماجرای برجام چه بود؟ به همین علت، خط 

حزب اهلل در اطالع نگاشت این هفته ی خود، در قالب پرسش و پاسخ، به بازخوانی مهم ترین مواضع رهبر انقالب نسبت به این موضوع پرداخته است. 

ده سؤال از رهبر انقالب درباره  برجام

سؤال دوم: چرا رهبر انقالب با انجام مذاکرات هســته ای با آمریکا موافقت 
کردند؟

رهبر انقالب اگرچه به سرانجام مذاکرات خوشبین نبودند اما به انجام آن من باب کسب و افزایش 
"تجربه ی مردم ایران" ایرادی نداشتند: »یک تجربه ای در اختیار ملّت ایران است، این تجربه 
ظرفّیت فکری ملّت ما را باال خواهد برد؛ مثل تجربه ای که در ســال 82 و 83 در زمینه ی 
تعلیق غنی سازی انجام گرفت... خب ما دو ســال عقب افتادیم، لکن به نفع ما تمام شد. 
چرا؟ چون فهمیدیم که با تعلیق غنی سازی، امید همکاری از طرف شرکای غربی مطلقاً 
وجود ندارد. اگر ما آن تعلیق اختیاری را... آن روز قبول نکرده بودیم، ممکن بود کســانی 
بگویند خب یک ذّره شــما عقب نشینی می کردید، همه ی مشــکالت حل می شد... آن 
تعلیق غنی سازی این فایده را برای ما داشت که معلوم شد با عقب نشینی... مشکل حل 
نمی شــود... بنابراین از مذاکراتی هم که امروز در جریان است، ما ضرری نخواهیم کرد. 
البّته بنده همچنان که گفتم خوشبین نیســتم؛ من فکر نمیکنم ]از[ این مذاکرات آن 
نتیجه ای را که ملّت ایران انتظار دارد، به دســت بیاید، لکن تجربه ای است و پشتوانه ی 
تجربی ملّت ایران را افزایش خواهد داد و تقویت خواهد کرد؛ ایرادی ندارد اّما الزم است 

ملّت بیدار باشد.« ۹2/۸/12

سؤال سوم: هدف ایران از انجام مذاکرات هسته ای چه بود؟
هدف ایران از انجام مذاکرات، برداشته شدن تحریم ها بود: »دو نقطه ی اساسی در حرف او ]پیغام اولیه رئیس جمهور آمریکا[ وجود داشت: یکی اینکه گفت ما ایران را به عنوان یک قدرت 
هسته ای خواهیم شناخت؛ دّوم اینکه گفت ما تحریم ها را در ظرف شش ماه بتدریج برمی داریم. بیایید بنشینید مذاکره کنید، این کار انجام بگیرد... ۹4/4/2 ما مذاکره را شروع کردیم 
برای اینکه تحریم ها برداشته بشود -و شما مالحظه می کنید که بسیاری  از تحریم ها برداشته نشــده، حاال هم دارند تهدید می کنند که تحریم های چنین وچنان را بر ایران تحمیل 
خواهیم کرد؛ همان تحریم های ثانویّه ای را که با مصّوبه ی برجام و با قطعنامه ی شورای امنّیت سازمان ملل برداشته شد، همان ها را دوباره می خواهند اینها برگردانند- هدف، این بود؟ 
... ما مذاکره کردیم که تحریم برطرف بشود؛ شــروع مذاکره برای این بود، ادامه ی مذاکره برای این بود؛ و این باید تأمین بشود؛ اگر این تأمین نشد، بقّیه ی چیزهایی که حاصل شده، 

ارزش زیادی را نخواهد داشت. ۹7/3/2

ســؤال چهارم: رهبر انقالب در جریان مذاکرات هسته ای تا چه 
میزان دخالت داشتند؟ 

ورود رهبر انقالب به مذاکرات هسته ای، در حد تعیین چارچوب های کلی و خطوط قرمز 
مربوط به آن، به منظور پر کردن دست تیم مذاکره کننده در فرآیند مذاکرات بوده است: 
»بنده در جزئّیات مذاکره دخالتی نکردم، بازهم نمی کنم؛ من مســائل کالن، 
خطوط اصلی، چهارچوب های مهم و خّط قرمزها را به مسئولین کشور همواره 
گفته ام... خطوط اصلی و کلّی. جزئّیات کار، خصوصّیات کوچک که تأثیری در 
تأمین آن خطوط کالن ندارد، مورد توّجه نیســت؛ اینها در اختیار آنها اســت، 
می توانند بروند کار کنند. اینکه حاال گفته بشود که جزئّیات این مذاکرات تحت 

نظر رهبری است، این حرف دقیقی نیست.« ۹4/1/20

سؤال پنجم: آیا خطوط قرمز مورد نظر رهبر انقالب در عمل رعایت شد؟
به روایت رهبر انقالب، وزیر خارجه به ایشان گفتند که برخی از خط قرمزها را نتوانستند 
حفظ کنند: »در همین توافق اخیر هسته ای هم اگرچه این توافق را ما تأیید کردیم 
و برگزارکنندگان این توافق را مورد قبول اعالم کردیم و قبول داریم آنها را، لکن 
اینجا هم همین جور بود؛ وزیر خارجه ی محترم ما در مواردی به بنده گفت که ما 
]مثالً[ اینجا را یا این خّط قرمز را دیگر نتوانستیم حفظ کنیم. ۹5/1/1 وقتی عجله 
داریم که کار را زودتر تمام کنیم و به جایی برسانیم، از جزئیات غفلت می کنیم و 

گاهی غفلت از یک امر جزئی، موجب ایجاد رخنه و نقطه ی سلبی در آن کار 
می شود، بنابراین باید مراقب بود که کارها متین، محکم و با شتاب مناسب 

انجام شود. ۹5/۹/7
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هفته سخن

    3سال چهارم،  شماره 1۸6|  هفته  دوم خرداد ۹۸

1 نمی توانند بکنند.« ۹7/2/27 دو ماه بعد، در تیرماه 

سال گذشته نیز مجددا درباره ی این طرح چنین فرمودند: 
»بدانند که این معامله ی قرنی کــه آنها فکر کرده اند، به 
توفیق الهی هرگز تحّقق نخواهد یافت. به کوری چشــم 
دولتمردان آمریکا که دارند خودشــان را می کشند برای 
اینکه در قضّیه ی فلســطین یــک کاری انجام بدهند، 
قضّیه ی فلســطین از یادها نخواهد رفت و شهر مقّدس 
بیت المقّدس پایتخت فلســطین باقــی خواهد ماند و 
قبله ی اّول مسلمان ها برای مسلمان ها باقی خواهد ماند. 
این خواب آشفته ای که اینها دیده اند که خیال می کنند 
بیت المقّدس را بگیرند و می گویند هم روی شهر، هم زیر 
شهر، هم اعماق شهر - شــرقش، غربش، همه جایش- 
باید دســت یهود باشــد، غلط بیخودی می کنند؛ این 
اتّفاق نخواهد افتاد و مسلّماً ملّت فلسطین در مقابل این 
می ایســتد و ملّت های مسلمان همه پشــت سر ملّت 
فلسطین خواهند ایســتاد و به توفیق الهی نمی گذارند 
این اتّفاق بیفتد.« ۹7/4/25 شــش روز بعد از آن نیز، بار 
دیگر با تکرار شکســت این پروژه، صراحتا اعالم کردند: 
»یهودی سازی فلســطین خواب آشــفته ای است که 

دیده اند؛ نه آن اتّفاق می افتد نه معامله ی قرن.« ۹7/4/31

   چرا روز قدس امسال مهم تر است؟
با توجه به موضوعات فوق الذکر، مراسم راهپیمایی روز 
قدس، اگرچه به ابتکار امام خمینی)ره( از ابتدای انقالب 
اسالمی، هرساله با شکوه هرچه تمام تر برگزار می شود، 
اما امسال حساسیت بیشــتری دارد. »راهپیمایی روز 
قدس، که دفاع از فلسطین اســت به وسیله ی حضور 
مردمی، همیشــه مهم اســت؛ ]اما[ امســال مهم تر 
اســت، به خاطر این کارهای خیانت باری که بعضی از 
دنباله های آمریکا دارند در منطقــه انجام می دهند، 
برای جا انداختن "معامله ی قرن"؛ که البته جا نخواهد 
افتاد و هرگز تحقق هم پیدا نخواهد کــرد و آمریکا و 
دنباله هایش حتماً در این قضیه هم شکست خواهند 
خورد. فرقشان با گذشته ها این است که حاال صریحا 
می گویند می خواهیم مسئله ی فلسطین را کأن لم یکن 
کنیم و حذف کنیم از مسائل مطرح دنیا؛ که البته چنین 
کاری را نخواهند توانست و ناکام خواهند ماند.« ۹۸/3/۸ 
جهان اسالم نباید بی تفاوت از کنار این طرح بگذرد و 
روز قدس یکی از مهم ترین ابزارهای جهان اسالم برای 
مخالفت با این طرح اســت. انتقال ســفارت آمریکا از 
تل آویو به قدس در ســال 1995 میالدی در کنگره ی 
آمریکا تصویب شد اما به دلیل همین واکنش های قاطع 
جهان اسالم، رؤسای جمهور آمریکا تا سال 2017 آن 
را به تعویق انداختند. بدون شــک در صورت همراهی 
جهان اسالم با فلســطین، معامله ی قرن نیز می تواند 
به چنین سرنوشــتی دچار شــود کمااینکه مقامات 
آمریکایی تاکنون سه بار زمان اعالم معامله ی قرن را به 
دلیل هراس از واکنش جهان اسالم به تعویق انداخته 
است. راهپیمایی باشکوه روز قدس امسال می تواند برای 
همیشــه، خط بطالن بر این خواب آشفته ی مقامات 

آمریکایی و صهیونیستی بکشد.  

سؤال ششم: چرا علی رغم عدم رعایت برخی خطوط 
قرمز، اما رهبر انقالب با پذیرش برجام موافقت کردند؟

بعد از قضیه ی کسب تجربه ی ملت ایران از این ماجرا، این نکته هم از 
نظر رهبر انقالب مهم است که در کنار برخی از محسنات برجام، توان 
و ظرفیت تیم مذاکره کننده نیز همین مقدار بود: » برجام یک نقاط 
مثبتی دارد، یک نقاط منفی ای دارد؛ یک محّسناتی دارد، یک 
معایبی دارد؛ محّسناتش همان چیزهایی است که ما را وادار 
کرد و ترغیب کرد که به این مذاکرات رو بیاوریم... البّته همه ی 
آن محّسنات تأمین نشد، یعنی خیلی هایش تأمین نشد لکن 
حاال باالخره یک محّســناتی بود و انســان حس می کرد که 
ممکن است این فواید وجود داشته باشد. 95/3/25 ]در قضیه 
برجام[ دشمن مجبور شــد؛ همین مقداری که عقب نشینی 
کرد، به خاطر این بود که ملّت از خودش اقتدار نشان داد؛ دولت 
جمهوری اسالمی از خودش اقتدار نشان داد، عّزت نشان داد. 
البّته من شخصاً معتقدم که می شــد ما از این بهتر هم انجام 
بدهیم، خب، باالخره توان و فرصــت و امکانات همین اندازه 
را اقتضا کرد، ولی همین اندازه پیشرفتی که انجام گرفت، کار 
قابل توّجهی است، کار مهّمی است و این به خاطر پشتیبانی 
ملّت، به خاطر اقتدار ملّی، به خاطر اتّصال فراوان نظام جمهوری 

اسالمی با آحاد مردم و بدنه ی مردم بود. ۹4/10/30 

سؤال هفتم: آیا سندی که با نام برجام به امضای 
طرفین رسید مورد تأیید صد در صد رهبر انقالب بود؟

از آنجا که برخی از مطالبات رهبر انقالب در برجام رعایت نشد، 
رهبر انقالب در نامه ای به رئیس جمهور، در تاریخ ۹4/7/2۹، 
شــروط نُه  گانه ای را برای اجرای آن قرار نهادند. خالصه ی آن 
نه شــرط اینگونه بود: 1( گرفتن تضمین های قوی برای 
لغو تحریم ها از جمله اعالم کتبی رئیس جمهور آمریکا، 
2( توقف فعالیت های ایران در برجــام در صورت وضع 
هرگونه تحریم، 3( آغاز فعالیت های بند 4 و 5 تنها پس از 
اعالم آژانس مبنی بر پایان پرونده PMD، 4( آغاز نوسازی 
کارخانــه ی اراک تنها پس از قرارداد طــرح جایگزین و 
تضمین کافی اجرا، 5( معامله و تبادل اورانیوم غن  شده در 
برابر کیک زرد در صورت عقد قرارداد مطمئن و تدریجی، 
6( تهیه ی طرح توسعه ی میان مدت صنعت انرژی اتمی 
و بررسی آن در شورای عالی امنیت ملی، 7( ساماندهی 
تحقیق و توسعه برای غنی سازی مورد قبول در برجام در 
پایان دوره ی 8 ساله، 8( مرجع بودن متن مذاکرات و نه 
تفسیر طرف مقابل در موارد ابهام سند برجام، 9( تشکیل 
هیئت رصدکننده ی انجام تعهدات طرف مقابل و تحقق 

الزامات اجرای برجام.

سؤال هشتم: واکنش رهبر انقالب در مقابل بدعهدی طرف آمریکایی چه بود؟ 
رهبر انقالب ضمن تذکر مجدد از تجربه های کسب شده در این مسیر، نسبت به مسیر پیش رو نیز هشدارهای الزم را به مسئولین دادند: »بنده 
از روز اّول بارها و بارها گفتم به آمریکا اعتماد نکنید!...  اگر می خواهید قرارداد ببندید، تضمین های الزم را فراهم بکنید... یکی از 
چیزهایی که بنده آن وقت، بخصوص روی آن تصریح کرده بودم این بود که گفتم ما این قرارداد را قبول می کنیم به این شروط 
-چند شرط بود- یکی از شرط ها این بود که گفتیم رئیس جمهورِ وقِت آمریکا بنویسد و امضا کند که تحریم ها برداشته شد... 
خب، مسئولین محترم زحمت کشیدند، تالش کردند، عرق ریختند، ]ولی[ نتوانستند و این نشد و نتیجه اش این است که دارید 
مشاهده می کنید... ما به همه ی تعّهدات عمل کرده ایم، این مردک می آید بیرون و می گوید که من قبول ندارم و خارج می شوم 
...حاال گفته می شود که برجام را می خواهیم با این سه کشور اروپایی ادامه بدهیم... من می گویم به اینها هم اعتماد نکنید؛ ]اگر[ 

می خواهید قرارداد بگذارید، تضمین به دست بیاورید... َوااّل فردا اینها هم همان کاری را خواهند کرد که آمریکا کرد.« ۹7/2/1۹

سوال نهم: مطالبه  رهبر انقالب از مسئولین، در قبال رفتار طرف مقابل چه بود؟
رهبر انقالب صراحتا از مســئولین می خواهند که در برابر دشمن، با قدرت هرچه تمام تر ظاهر شــوند: »برخورد رژیم ایاالت 
مّتحده ی آمریکا با نتیجه ی مذاکرات، یک برخورد کامالً ظالمانه، کامالً قلدر مآبانه و کامالً زورگویانه است. در مقابل 
این حرکت خصمانه ی دشمن... مسئولین باید به سردمداراِن رژیِم فاسِد ایاالِت مّتحده ی آمریکا اثبات کنند که به مردِم 

خودشان متّکی اند و... به برکت اسالم، زیر بار زور نمی رود، در مقابل قدرت ها ُکرنش نمی کند... آمریکایی ها باید بدانند ... در کار 
مسائل مهّمی که به منافع ملّی کشور ارتباط دارد، عقب نشینی در قاموس جمهوری اسالمی ایران معنی ندارد... دشمن باید این را 

احساس کند و بداند که زورگویی و قلدرمآبی، هرجای دیگر جواب بدهد، در جمهوری اسالمی ایران جواب نخواهد داد.« ۹6/6/26
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سوال دهم: با توجه به شرایط موجود،  چرا  رهبر انقالب دستور توقف اجرای برجام را ندادند؟10
رهبر انقالب معتقدند که در چنین مسائلی، وظیفه ی رهبری ورود به مسائل اجرایی نیست: »یکی از دوستان گفتند تصویب برجام را به 
رهبری نسبت داده اند؛ خب بله، اّما شما که چشم دارید، ماشاءاهلل هوش دارید، همه چیز را می فهمید! آن نامه ای را که من نوشتم 
نگاه کنید، ببینید تصویب چه جوری است؛ شرایطی ذکر شده که در این صورت این ]توافق[ تصویب می شود. البّته اگر چنانچه این 
شرایط و این خصوصّیات اجرا نشد، اِعمال نشد، وظیفه ی رهبری این نیست که بیاید وسط و بگوید برجام نباید اجرا بشود. ]البّته[
خود این، یک مقوله ای است که وظیفه ی رهبری در این جور مواقع اجرائی چیست. عقیده ی  ما این است که در زمینه های اجرائی، 
رهبری نباید وارد میدان بشود و یک کاری را اجرا کند یا جلوی اجرای یک کاری را بگیرد، مگر آنجایی که به حرکت کلّی انقالب 

ارتباط پیدا میکند؛ آنجا چرا، وارد میشویم، اّما در موارد دیگر نه.«.۹۸/3/1
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رهربی خاطرات  

تا آخرین قطره خون برای 
اعالی کلمه »اهلل« ایستاده ایم               
باید تمامی قدرت هــا و ابرقدرت هــا بدانند 
که ما تــا آخرین نفــر و تا آخرین منــزل و تا 

آخریــن قطره ی خــون برای اعــای کلمه 
اهلل ایســتاده ایم؛ و بــر خاف میــل تمامی 
آنان، حکومت نه شــرقی و نه غربی را در اکثر 
کشــورهای جهان پایه ریزی خواهیم نمود. و 
اســتکبار جهانی چه زود فراموش کرده است 

صحنه ی عظیم و تاریخی حضور مردم در »روز 
قدس« را که اگر ده ها بار هم تکرار بشــود، به 
یاری خداوند مردم ما همان مردمند و صحنه ها 

همان صحنه هاست.  
امام خمینی )ره(؛ 16 بهمن 1365

ایرانی خانواده

1   آمریکایی ها وقتی که یــک چیزی را هدف 

می گیرند با یک کشوری و بنا می گذارند  که این 
را با زور و با فشار، آن مقصود خودشان را به دست 
بیاورند، فشار در اینجا برایشان راهبرد است، اما در 
کنار این راهبرد یک تاکتیک هم دارند و آن عبارت 
است از مذاکره. فشــار می آورند تا طرف را خسته 
کنند. وقتی احســاس کردند طرف خسته شده، 
حاال ممکن اســت قبول بکند، می گویند خیلی 
خب، بیایید مذاکره کنیم. این مذاکره مکمل آن 
فشار اســت... راهبرد او مذاکره نیست. راهبرد او 

فشار است. مذاکره یک ذیلی است در مقابل فشار.
راه مقابله ی با این ترفند هم جز یک چیز بیشــتر 
نیست و آن اینکه طرف مقابل هم اگر ابزار فشاری 
در اختیار دارد، از آن ابزار فشــار استفاده کند. راه 
فقط این است. اگر چنانچه از آن ابزار فشار استفاده 
کرد، آن وقت طرف را می تواند متوقف کند یا فشار 
را کم کند یا فشــار را متوقف کند. اما اگر چنانچه 
فریب دعوت به مذاکــره را خورد، با خودش گفت 
خب حاال که این می گویید بیایید مذاکره کنیم، 
پس احتیاجی به این نیســت که من از اهرم های 
فشاری که در اختیارم هســت استفاده کنم، چه 
لزومی دارد؟ مذاکره می کنیــم؛ اگر این فریب را 
خورد، لغزیده و رفته اســت. یعنی باخت قطعی 
است. تنها راه این اســت. ما در مقابل فشارهای 
آمریکا ابزارهای فشار داریم. این ابزارهای فشار هم 
برخالف آنچه که آنهــا می خواهند تبلیغ کنند و 
بگویند، ابزارهای نظامی و این چیزها نیست. حاال 
یک وقتی اگر الزم باشد، آنها هم هست، لکن آنی 
که مورد نظر ماست، این مســائل نیست، ما ابزار 

فشار داریم.     ۹۸/3/۸

شــب ها، شــب های ماه رمضــان بود. بــرادران 
خوزســتانی پس از افطار در راهروی زندان جمع 
می شدند، پتو می انداختند، چای درست می کردند 
و قلیان می کشیدند. من از داخل سلول، آنها را نگاه 
می کردم. بعد که به من هم اجازه ی بیرون آمدن در 
راهرو را دادند، در برنامه های آنها شرکت می کردم. 
قرار شد هر شــب برای آنها صحبت کنم؛ بعد هم 
سید کاظم - یکی از آنان که صدای خوبی داشت 
به خواندن مداحی و مرثیه خوانی بپردازد و طبق 
معمول، به ذکر مصیبت امام حسین)(برسد. 
صحبت های من به صــورت غیرصریح، متضمن 
محکوم ســازی رژیم حاکم بود. درباره ی زندگی 
امیرالمؤمنین علــی )( و عدالت آن حضرت، و 
نیز ویژگی های حاکم اســالمی، سخن می گفتم. 
آنها از این سخنان، خشنود و خوشحال می شدند. 
تعجبی هم نداشــت؛ زیرا این سخنان، متناسب 
با آرمان های آنها و امیدها و رنج هایشــان بود. هر 
شــب یکی از افراد جلسه، مســئولیت پرداخت 
 هزینه ی آن را داشــت؛ البته به جز من، که کامال

 بی پول بودم.     منبع: کتاب خون دلی که لعل شد

از افــراط و تفریــط در بیان بپرهیزید. شــما 
مالحظه کنید در قرآن وقتــی درباره ی مثاًل 
فــرض کنید کّفــار و مخالفیــن پیغمبر یک 
مطلبی را بیان می کند، بعــد می گوید: َولِکنَّ 
اَکَثَرُهم یَجَهلــون؛)1( نمی گویــد »و لکّنهم 
یجهلون«، می گویــد: اَکَثَرُهم یَجَهلون، یعنی 
یک عّده ای هم در بینشان هستند که محکوم 
به این حکم نیســتند. این جور نباشد که شما 
به طور قاطع یــک مجموعه را نفــی کنید یا 
اِشکالی بر آنها وارد کنید؛ در حالی که ممکن 
است بعضی از اینها مشمول این اِشکال شماها 
نباشــند. اینها تذّکراتی است که ]مهم است[. 
شماها هم بّچه های من هســتید، یعنی واقعاً 
مثل فرزندان من هســتید؛ دلــم می خواهد 
که کارتان و همین جهتی کــه دارید حرکت 

می کنید، یک جهت درستی باشد.       ۹۸/3/1
1( سوره ی انعام، بخشی از آیه ی 111

دفاع مقدس مظهر برترین صفات یک جامعه است
این هشـت سـال، مظهـری از برتریـن صفاتی اسـت کـه یـک جامعـه می تواند به 
آنهـا ببالـد و از جوانـان خـودش انتظار داشـته باشـد. یعنـی دفاع مقـدس مظهر 
حماسـه اسـت، مظهر معنویت و دینداری اسـت، مظهـر آرمان            خواهی اسـت، مظهر 
ایثار و از خودگذشـتگی اسـت، مظهر ایسـتادگی و پایداری و مقاومت اسـت، مظهر 

تدبیـر و حکمت اسـت.   ۸۸/6/24         

تصویری از آیت اهلل خامنه ای در کنار شهیدان محمد بروجردی و مجید حدادعادل

هویّت اسالمی این است که زن در عین این که هویّت و خصوصیت زنانه ی خود را حفظ 
می کند - که طبیعت و فطرت اســت و برای هر جنســی خصوصیات آن جنس ارزش 
است - یعنی آن احساسات رقیق را، عواطف جوشان را، آن مهر و محبت را، آن رّقت را، 
آن صفا و درخشندگی زنانه را برای خود حفظ می کند، درعین حال، هم باید در میدان 
ارزش های معنوی - مثل علم، مثل عبادت، مثل تقّرب به خدا، مثل معرفت الهی و سیر 

وادی های عرفان - پیشروی کند.    7۹/6/30 

از افراط و تفریط در بیان 
بپرهیزید 

زن با حفظ خصوصیات زنانه باید
 در میدان ارزش های معنوی پیشروی کند

حزب اهلل این است

بعضـی از دوسـتان انتقادهایـی کردنـد 
از  بسـیاری  اسـت،  خـوب  خـب  کـه 
انتقادهـا هـم به جـا اسـت، منتهـا لحـن 
انتقـاد را خیلی تنـد نکنیـد... در انتقادها 
سـعی کنیـد کـه نقطه ضعـف بـه طرف 
مقابل تـان ندهیـد؛ یعنـی جـوری حرف 
نزنیـد کـه بتواننـد شـما را در مرجـع 

قضائـی محکـوم کننـد؛ ایـن را توّجـه 
داشـته ]باشـید[؛ مـن شـاید یک بـار، یا 
دو بـار دیگـر در جمـع جوان هـا ایـن را 
تذّکر داده ام؛ توّجه داشـته باشـید جوری 
حرف نزنیـد که مـورد اسـتفاده ی طرف 
مقابـل قـرار بگیرد بـرای محکـوم  کردن 

قضائـی شـما.   ۹۸/3/1

در انتقادها سعی کنید که 
نقطه ضعف به طرف مقابل تان ندهید 

تقوا در مسائل سیاسی
 به مراتب سخت تر است

روایت رهبر انقالب از شب های 
ماه رمضان در زندان پهلوی

تقوا در مســائل شــخصی یک حرف است؛ تقوا 
در مسائل اجتماعی و مســائل سیاسی و عمومی 
خیلی مشکل تر است، خیلی مهم تر است، خیلی 
اثرگذارتر است. ما نسبت به دوستان مان، نسبت به 
دشمنان مان چه می گوئیم؟ اینجا تقوا اثر می گذارد. 
ممکن است ما با یکی مخالف باشیم، دشمن باشیم؛ 
درباره ی او چگونه قضاوت می کنید؟ اگر قضاوت 
شــما درباره ی آن کســی که با او مخالفید و با او 
دشمنید، غیر از آن چیزی باشد که در واقع وجود 

دارد، این تعدی از جاده ی تقواست. ۸۹/3/14


