
این یک واقعیت انکارناپذیر است که 
آمریکایی ها به مذاکره با ایران احتیاج 
دارند. چرا؟ حداقل به دو دلیــل عمده: اول آنکه 
قدرت هژمونی ایاالت متحده، روز به روز در حال 
افول است و بنابراین از نقش ابرقدرتی او در حال 
کاسته شدن است، پس نیاز دارند به افکار عمومی 
جهان نشان دهند که هم چنان قدرت برتر دنیا و 
محور تحوالت آن هســتند. دوم آنکه جمهوری 
اســامی به عنوان یک قدرت نوظهور دست کم 
منطقه ای، توانسته است در سال های اخیر، عمق 
راهبردی خود را روز به روز گسترش داده و در عین 
حال، سیاست مستقل بودن خود از نظام سلطه را 
هم به معرض نمایش بگذارد، پس کشاندن چنین 
کشوری به میز مذاکره، برای مقامات آمریکایی از 
اهمیت زیادی برخوردار است. به همین علت هم، از 
اول انقاب تاکنون، هر دولتی که در ایاالت متحده 
روی کار آمده، فارغ از اینکه متعلق به کدام »باشگاه 
سیاسی« است، به دنبال مذاکره با ایران بوده است. 
»پیشــنهاد مذاکره از طــرف آمریکایی ها چیز 
جدیدی نیست. در طول این چهل سال غالباً آنها 
دنبال مذاکره ِی با ما بوده اند. ریگان رئیس جمهور 
مقتدر آمریکا -که آمریــکای آن روز با آمریکای 
امروز خیلی فرق کرده، او نســبت به اینها خیلی 
قوی تر و مقتدرتر بود- حّتــی مخفیانه آدم هم 
فرستاد تهران، قضّیه ی مک فارلین معروف، آدم 
فرســتاد در همین فرودگاه مهرآبــاد، آخر هم با 
دست خالی برگشت؛ زمان امام )رضوان اهلل علیه(... 
97/5/22 }بنابراین{ دولت های آمریکا - هم آن 
دولت قبلی، هم این دولت، هم دولت اسبق- همه 
احتیاج دارند نمایش بدهند کــه ما جایی مثل 
جمهوری اسامی را کشاندیم پای میز مذاکره؛ این 
چیزی است که نیاز دارند. آن روزی که اوباما موّفق 
شــد تلفنی با آقای دکتر روحانی صحبت بکند، 
اینها آنجا جشن گرفتند که خبرش بعداً رسید به 
ما از ُطُرقی. اینها احتیاج دارند به این قضّیه؛ هیچ 
لزومی ندارد که مــا این احتیاج آنهــا را برآورده 

کنیم.« 97/6/7
چراباآمریکامذاکرهنمیکنیم؟

این سؤالی کلیدی است و این روزها توسط برخی 
از سیاسیون و رسانه های داخلی مطرح می شود. 

برای پاسخ به آن اما بیایید سؤال را برعکس کنیم 
و بپرســیم که اگر فرضا )فرض محال( با آمریکا 
مذاکره کنیم چه اتفاقی می افتد؟ در این صورت، 

طبعا "نتیجه"ی آن از سه حالت خارج نیست:
اول، دو طرف پــای میز مذاکره برونــد و بعد از 
ســاعت ها و روزها گفتگو کردن، به دلیل تعارض 
شدید دیدگاه ها و رویکردها، به نتیجه ای نرسند 
و میز مذاکــره را ترک کنند. واضح اســت که در 
این حالت، نه تنها چیزی عاید کشــور نمی شود 
بلکه هم فرصت های کشور به هدر می رود، و هم 
فضاسازی ها علیه ایران به شکل سنگین تری از سر 
گرفته خواهد شد که ایران نمی خواهد مذاکرات به 

نتیجه برسد و به اصطاح می شود کاالول!
دوم، دو طرف بعد از مذاکرات فشرده و بحث های 
فراوان، در بهترین حالت  به توافقی شبیه همین 
توافق موســوم به »برجام« برسند. در این حالت، 
سؤال آن است که آیا منافع ایران از این متن حاصل 
خواهد شد؟ آیا برجام منتهی به برداشتن تحریم ها 
شــد که حاال مجددا چیزی شــبیه آن را تجریه 
کنیم؟ از این مهم تر، اساســا چه تضمینی وجود 
دارد که دولت بعدی ایاالت متحده، مانند دولت 
فعلی، برخاف همه ی قواعــد و قوانین حقوقی 
عمل نکند و با این ادعا که این توافق به ضرر کشور 
آمریکا است، به طور یک جانبه از آن خارج نشود؟ 
و اصا چرا باید مسیری را که یک بار آزموده ایم و 
به نتیجه ای هم نرسیده ایم، مجددا تکرار کنیم؟ 
»دولت آمریکا برخاف تعّهــدات خودش عمل 
می کند؛ این بارِ اّول هم نیست؛ قضایای گوناگون 
قبلی هــم همین را تأیید می کنــد. مجموعه ی 
برخوردهایی کــه از اّول با برجام کردند، به تعبیر 
حضــرات دیپلمات های ما، نقض روح و جســم 
برجام بود؛ ایــن را دیپلمات هــای محترم ما که 
خودشان این زحمت را کشیده بودند و واقعاً تاش 
شــبانه روزی کرده بودند برای مسئله ی برجام، 
بارها و مکّرر در زماِن ایــن دولت و در زمان دولت 
قبِل آمریکا گفتند که برجام نقض شــده؛ گاهی 
روح برجام و گاهی جســم برجام را نقض کردند. 
خب، دولتی با این خصوصّیات که به این راحتی 
معاهده ی بین المللی را نقض می کند، بعد هم مثل 
آب خوردن زیر امضایش می زند و می گوید من از 

معاهده خارج شدم - با کارهای نمایشی تلویزیونی؛ 
امضایش را نشــان می دهد که ما خارج شدیم از 
فان ]معاهده[- خب پیدا اســت که با این دولت 
الاقل جمهوری اسامی نمی تواند تعامل کند. این 
جواِب آن کسانی که بارهاوبارها به ما در طول زمان 
می گفتند چرا با آمریکا مذاکره نمی کنید، چرا با 

آمریکا تعامل نمی کنید؛ این جوابش.« 97/3/2
ســوم هم اینکه آمریکا به مذاکرات، به صورت 
یک "بسته ی کامل" که فراتر از موضوع هسته ای 
نگریسته و خواســتار "مذاکرات جامع" با ایران، 
بر سر ســایر موضوعات مهم مانند فعالیت های 
منطقه ای ایران، تسلیحات موشکی، حقوق بشر، 
حمایت ایران از گروه های محور مقاومت هستند.  
»حرف طرف مقابل... این است که می گوید... این 
توافق انجام گرفت لکن این توافق کافی نیست و 
مسائل دیگری هم هست که در آنها هم بایستی 
ملّت ایران، دولت ایران، مسئولین ایران تصمیم 
بگیرند و اقدام بکنند...  حاال در حّل این اختافات، 
فرض بفرمایید کــه ملّت ایران مجبور باشــد از 
اصول خود صرف نظــر کند، از خــّط قرمزهای 
خود هم صرف نظر کند... تا در نتیجه کشور بتواند 
از ظرفیتهای خود اســتفاده کنــد... بنابراین در 
قضیه ی هسته ای توافق شد و اسم این را گذاشتیم 
»برجام«؛ برجام دیگری در قضایای منطقه، برجام 
دیگری در قضایای قانون اساســی کشور؛ برجام 
۲ و ۳ و ۴ و الی غیرذلک بایستی به وجود بیاید تا 
ما بتوانیم راحت زندگی کنیم. این منطقی است 
که سعی می کنند این منطق را در بین نخبگان 
جامعه و از سوی نخبگان جامعه به افکار عمومی 
جامعه منتقل کنند.«95/1/1 مثل روز روشن است 
که پیامد چنین مذاکره ای، تهی کردن کشــور از 
»مؤلفه های قدرت« خود است و در این صورت، 
کشور بیش از هر زمان دیگری به گزینه ی حمله ی 
نظامی نزدیک تر خواهد شد. بنابراین هیچکدام از 
سه حالت فوق، در بردارنده ی منافع ملی کشور و 
مردم نخواهد بود. »مذاکره ی با آمریکا برای ما هیچ 
فایده ای ندارد، دّوم اینکه ضرر دارد؛ یعنی چیزی 
است بی فایده و با ضرر.«98/3/8 البته عدم مذاکره 
با آمریکا، به معنای عدم تعامل با ســایر کشورها 
)حتی تروئیکای اروپایی که علیه ما اقدام کرده اند( 

نیست، دلیل واضح آن هم سفرهای دپیلماتیک 
مقامات آلمانی و ژاپنی به کشــور اســت، اما در 
این میان، دو کشــور آمریکا و رژیم صهیونیستی 
استثناء هستند. »من می بینم بعضی از برادران 
ما گاهی اوقات میگویند که ما باید با همه ی دنیا 
رابطه داشته باشیم؛ خب بله، با همه ی دنیا -البّته 
منهای آمریکا و رژیم صهیونیســتی- باید رابطه 
داشته باشــیم؛ ما مشــکلی نداریم.« 94/12/20

پسچهبایدکرد؟
حال که مشــخص شــد مذاکره با آمریکا، »بی 
فایده و باضرر« اســت، باید به این ســؤال پاسخ 
داد که پس چه بایــد کرد و راه چاره چیســت؟ 
جواب این ســؤال را به تفصیل، رهبر انقاب در 
مراســم ســالگرد رحلت امام خمینی)ره( بیان 
کردند: رساندن کشــور به نقطه ی بازدارندگی. 
»هــدف مقاومت عبارت اســت از رســیدن به 
نقطه ی بازدارندگی. هم در اقتصاد، هم در مسائل 
سیاسی کشور، هم در مســائل اجتماعی، هم در 
مســائل نظامی باید به نقطه ای برســیم که این 
نقطه بازدارنده باشد، یعنی بتواند جوری خود را 
نشان بدهد که دشــمن را از تعّرض به ملّت ایران 
در همه ی زمینه ها منصرف کند؛ دشــمن ببیند 
فایده ای نــدارد و با ملّت ایــران نمی تواند کاری 
بکند. ما امروز در بخش نظامی تا حدود زیادی به 
این بازدارندگی رسیده  ایم. این هم که می بینید 
روی مسئله ی موشک و مانند این حرف ها اصرار 
می کنند، بــه  خاطر همین اســت؛ می دانند که 
 ما به بازدارندگی رســیده ایم، به نقطه ی تثبیت 

رسیده ایم.« 98/3/14
البته نحوه ی مواجهه ی ما با دشــمن نیز حداقل 
دارای ۴ شرط اساســی و مهم است، شروطی که 
پیروزی جبهه ی حق را تضمین خواهد کرد: »باید 
اّوالً شجاعانه باشد، مرعوبانه نباشد؛ ثانیاً امیدوارانه 
باشد، مأیوسانه نباشد؛ ثالثاً عاقانه و خردمندانه 
باشد، هیجانی و احساساتِی سطحی نباشد؛ ]رابعاً[ 
مبتکرانه باشد، از روی انفعال نباشد؛ ابتکار کنیم؛ 
اگر به این کیفّیت حرکت کردیــم، اگر این  جور 
حرکت کردیم، بدانید ملّت ایران در مواجهه ی با 
همه ی قدرت های بزرگ توفیــق خواهد یافت و 

خواهد توانست پیش برود.« 98/3/14 
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در رفتِن به میدان جنگ، پدران با فرزندانشان، و فرزندان با یکدیگر مسابقه گذاشتند! همسران غصه خوردند و گریه کردند که چرا آنها نمی توانند 
به میدان جنگ بروند؛ و صبر کردند و در خانه ها نشستند و پشت جبهه را نگه  داشتند؛ بعد هم که آن رزمنده شهید شد، پدران و مادران و همسران 

و فرزندان شکر کردند و به شهادت شهیدشان افتخار نمودند! این است که شعله ی یک نهضت، همچنان زنده می ماند.  70/10/11
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امام کالم

اختالفات از راه 
قانون شکنی ها پیش می آید         
در کشوری که قانون حکومت نکند، خصوصاً، 
قانونی که قانون اســام اســت، این کشور را 
نمی توانیم اسامی حساب کنیم. کسانی که با 
قانون مخالفت می کنند اینها با اسام مخالفت 

می کنند. کسانی که با مصوبات مجلس بعد از اینکه شــورای نگهبان نظر خودش را داد باز 
مخالفت می کنند، اینها دانسته یا ندانسته با اسام مخالفت می کنند. اگر همه ی اشخاصی که 
در کشورمان هستند و همه گروه هایی که در کشور هستند و همه ی نهادهایی که در سرتاسر 
کشور هستند به قانون خاضع بشویم و قانون را محترم بشمریم، هیچ اختافی پیش نخواهد 

آمد. اختافات از راه قانون شکنی ها پیش می آید.   امام خمینی )ره(؛ 18 خرداد 1360 

پاداشمجاهدت،همدردنیااستهمدرآخرتمسیرانقالبباحضورجوانانطیخواهدشد

واژه کلید

سیاسی روشتحلیل

جمهـوری اسـامی، متحّجـر و در برابـر پدیده هـا و موقعّیتهـای نـو بـه نـو، فاقـد 
احسـاس و ادراک نیسـت، اّمـا بـه اصـول خـود بشـّدت پایبنـد و بـه مرزبندی های 
خـود بـا رقیبـان و دشـمنان بشـّدت حّسـاس اسـت. با خطـوط اصلـی خـود هرگز 
بی مباالتـی نمی کنـد و برایـش مهم اسـت که چـرا بمانـد و چگونـه بماند. بی شـک 
فاصله ی میـان بایدهـا و واقعّیتها، همـواره وجدان هـای آرمان خـواه را عـذاب داده و 
می دهـد، اّما ایـن، فاصله ای طی شـدنی اسـت و در چهل سـال گذشـته در مـواردی 
بارهـا طـی شـده اسـت و بی شـک در آینـده، بـا حضـور نسـل جـوان مؤمـن و دانا و 

پُرانگیـزه، بـا قدرت بیشـتر طـی خواهـد شـد.     97/11/22

این آیاِت کریمه ای که در اّوِل این جلسه خواندند ]می فرماید[: َربََّنا اغِفر لَنا ُذنوَبنا َو ارِساَفنا 
فی اَمرِنا َو َثبِّت اَقداَمنا َو انُصنا َعَلی الَقوِم الکفرین،)1( آن کسانی که ایستادند، رزمندگان، 

سلحشوران، قهرماناِن میدان مقاومت که در کنار پیامبران ایستادند و از خدای متعال کمک 
نیا  خواستند و حرکت کردند، خدای متعال ایستادگی اینها را پاداش داد؛ َفئاتاُهُم اللُه َثواَب الدُّ
َو ُحسَن َثواِب األِخرَة.)2( این جور نیست که اگر در راه خدا مجاهدت کنید، فقط خدای متعال 

بهشت به شما بدهد! نه، فقط ثواب آخرت نیســت، ثواب دنیا هم هست. ثواب دنیا چیست؟ 
96/9/1 ثواب دنیا عّزت است، اقتدار است، پیشرفت است، سربلندی یک ملّت است. 

1(سورهیآلعمران؛بخشیازآیه147|2(سورهیآلعمران؛بخشیازآیه148

معنـای مقاومت این اسـت که انسـان یـک راهـی را انتخـاب کنـد کـه آن را راه حق 
می دانـد، راه درسـت می دانـد، و در این راه شـروع بـه حرکت کنـد و موانـع نتواند او 
را از حرکـت در ایـن راه منصرف کنـد و او را متوّقف کنـد؛ این معنای مقاومت اسـت. 
فـرض کنید یـک وقـت در یک جـاّده ای انسـان بـه یـک مسـیلی برخـورد می کند، 
بـه یـک حفـره ای برخـورد می کنـد... بعضی هـا وقتـی کـه برخـورد می کننـد 
بـه ایـن صخـره یا بـه ایـن مانـع یـا بـه ایـن دزد یـا بـه ایـن گـرگ، برمی گردنـد، از 
ادامـه ی راه منصرف می شـوند؛ بعضـی نـه، نـگاه می کننـد ببیننـد راه ُدور زدن این 
صخـره چیسـت، راه مقابلـه ی بـا ایـن مانـع کـدام اسـت، آن راه را پیـدا می کنند یا 
 مانـع را برمیدارند یا بـا یک شـیوه ی عاقانـه از مانع عبـور می کننـد؛ مقاومت یعنی 

این.  98/3/14 

همه قانـون را معیـار بدانند؛ مـا از بی قانونی ضـرر می کنیم، ضربـه می خوریم. سـال 88 
دیدید؛ اینکه کشـور در سـال 88 دچار خسارت شد -سـال 88، هم خسـارت ماّدی پیدا 
کردیـم، هـم آبرویمـان در دنیـا به خطـر افتـاد- به خاطر چـه بـود؟ به خاطـر بی قانونی. 
به اینها گفتیـم بیایید طبق قانـون عمل کنیم؛ قانون مشـّخص اسـت. شـما می گویید 
انتخابات ایـراد دارد؛ خیلـی خب، آنجایی کـه انتخابات ایـراد دارد، تکلیـف قانونی واضح 
اسـت که چه جوری باید حل کـرد قضّیـه را؛ خب بیایید طبـق آن عمل کنیـم. نکردند، 
زیـر بـار قانـون نرفتنـد، بی قانونـی کردنـد، خب مشـکل درسـت کردنـد؛ برای کشـور 
مشـکل درسـت کردنـد، برای خودشـان مشـکل درسـت کردنـد، بـرای مردم مشـکل 
درسـت کردند؛ هفت هشـت ماه همین طور پشت سـر هم ناامنی و مشـکات گوناگون 

درسـت کردند. این به خاطـر نرفتن زیر بـار قانـون اسـت.  96/10/19

سال88ازبیقانونیضربهخوردیم

در ادبّیات سیاسِی بین المللی، عنوان »مقاومت به شیوه ی امام خمینی« یک عنوان 
است... یکی از چهره های سیاســی معروف دنیا است که اگر بگویم همه می شناسید؛ 
او آن را در یک مقاله ای نوشت؛ نوشته  اســت که »دوران نقش آفرینی منحصر به فرِد 
توان نظامی و اقتصادی در ســیطره ی جهانی در حال افول است؛ اینکه یک کشوری 
توان نظامی زیادی داشــته باشــد و توان اقتصادی زیادی داشته باشــد و بتواند به 
ســیطره ی خود ادامه بدهد، دیگر در حال افول است؛ دنیا عوض شده«؛ او می نویسد 
که »در آینده ی نه چندان دور شاهد قدرت های فرامرزی ای خواهیم بود که از لحاظ 
ماشــین آالت جنگی - مثل بمب اتم- یا ســهم در تولید صنعتی جهانی، چندان باال 
نیستند اّما با قدرت تأثیرگذاری بر میلیون ها انسان، سیطره ی نظامی و اقتصادی غرب 
را به چالش خواهند کشــید«. این را یک سیاســتمدار و صاحب نظر سیاسی غربی و 
آمریکایی می گوید. بعد هم اضافه  می  کند که »دکترین مقاومت خمینی با تمام توان، 

شاهرگ های سیطره ی غرب و آمریکا را هدف گرفته است«.    98/3/14

#منطق_مقاومت

منطقهایکهقدیمیترینحکومتعلوی
درآنتشکیلشدهاست

سال1345-یعنیدرستسیویکسالقبل-درمسجدجامعاینشهرجمعیتپرشورو
مؤمنیجمعمیشدند،تادرآنایاماختناقمطلق،سخنانیرابشنوند.منروزهاوشبهای
ماهرمضانازتهرانمیآمدموبااینمردمحرفمیزدم.البتهپلیسودستگاهامنیتآن
رژیماختناقیوخفقانباروضّدآزادی،اجازهندادندکهآنماهرمضانبهشکلمطلوبتمام
شود،وجلساتراقطعکردند.منازآنوقت،مردمکرجوروحیهیکرجونشاطوسرزندگی

76/7/24 رادراینشهرمیشناختم.

سفریکروزهرهبرانقالببهآمل1377

معنایدرستودقیقمفهوممقاومتچیست؟

ایرانی ایناستخانواده حزباهلل

زن مسـلمان، شـخصیت خودش را پیدا کرده اسـت. مواظب باشـید این شـخصیت 
را گم نکنـد. ازدواج هـا در دوران انقـاب و به برکت آن آسـان شـد؛ چون تشـریفات 
و سـختگیری ها کم شـد. نگذارید دوباره به خانـه ی اول برگردیـم. پـدران و مادران، 
نسـبت بـه مقّدمـات غیـر الزِم ازدواج سـختگیری نکنند؛ جوانـان که سـختگیریی 
ندارنـد. بگذارنـد ازدواج اسـامی انجـام بگیـرد... ایـن اسـت ازدواج درسـت زن 
مسـلمان و تربیـت فرزنـد و اداره ی محیـط خانـه و البتـه اندیشـیدن و پرداختـن 
 به همـه چیـز جامعـه و دیـن و دانـش و فعالیـت اجتماعـی و سیاسـی. اسـام، این

 است. 68/10/26

زنهامواظبباشنداینشخصیتراگمنکنند

دیدار برش

روز مسئله

تاریخی بازخوانی پاسخ پرسش

ما دو نوع موانع داشتیم: یکی موانع درونی، یکی موانع بیرونی. موانع درونی یعنی چه 
چیزهائی؟ یعنی آن چیزهائی که در درون خود ما انســان ها - چه تصمیم گیرانمان، 
چه آحاد مردم مان، چه ناظرین بیرون از گود مبارزه و انقاب - وجود دارد؛ اینها موانع 
درونی است. موانع درونی، ضعف هاســت؛ ضعف های فکری است، ضعف های عقانی 
اســت، راحت طلبی است، آسان گرائی اســت، آسان پنداری اســت؛ این گاهی اوقات 
خودش یکی از موانع تحقق آن چیز است. باید برآورد و تقویم نسبت به کار و مشکات 
کار، مطابق با واقع یا الاقل نزدیک به واقع باشــد. آسان پنداری هم مثل آسان گیری و 

سهل انگاری است؛ آن هم یکی از موانع راه است.  87/2/14

ازآسانپنداریبایدپرهیزشود

ازمردمعزیزمانازاعماقدلتشّکرمیکنم

امتدادمبارزه،رسیدنبهحقرأیمردم
درفلسطیناست

تشـّکر عمیق قلبـی خـود را از ملّت ایـران بـه خاطر ایـن هّمتـی کـه در روز جمعه ی 
آخـر مـاه مبـارک رمضـان کردنـد و در ایـن راه پیمایـِی عظیـم سراسـری در سراسـر 
کشـور شـرکت کردند عرض می کنم؛ این حرکـِت بزرگی بود و شـاید خیلی هـا توّجه 
نکنند که این حضور قوی و مسـتحکِم مـردم چقدر تأثیـر می گذارد در سیاسـت های 
جهانی، در نظرهـا و اراده های دشـمنان ملّت ایـران و محاسـبات آنها را دچـار اختال 
می کنـد. 98/3/15  از مردم عزیزمـان از اعماق دل تشـّکر می کنم به خاطـر آن حضور 
پُرشـکوه و آبرومنـد در روز جمعـه ی آخـر مـاه مبـارک رمضان که در سراسـر کشـور 
اجتماعـات عظیم مـردم وارد میدان شـدند؛ مـردم حقیقتـاً در عمل به توصیـه ی امام 

کوتاهی ای نکردنـد و نمی کننـد.   98/3/14

ما مثل بعضی از رهبران قدیمی عرب که گفتند یهودی هــا را به دریا می ریزیم، اهل 
به دریا ریختِن یهودی ها نیستیم. ما می گوییم مبارزات همه جانبه ی ملّت فلسطین 
- مبارزات سیاسی، مبارزات نظامی، مبارزات اخاقی و فرهنگی- باید ادامه پیدا کند 
تا کسانی که غاصب فلسطین هستند، تســلیم رأی ملّت فلسطین بشوند. از همه ی 
مردم فلسطین اعّم از مسلمان و مسیحی و یهودی فلسطینی و آن کسانی که در خارج 
فلسطین تبعید شده ی از فلسطین هستند، نظرخواهی بشود، و اینها معّین کنند که 
چه نظامی در فلسطین حاکم باشد و همه تسلیم آن باشــند؛ مبارزه تا این زمان باید 

ادامه پیدا کند و ادامه پیدا خواهد کرد.   98/3/15

دوراننقشآفرینیقدرتهایبزرگتمامشده

بیفایده،باضرر
همزمانباداغشدنمجددبحثمذاکرهباآمریکا

خطحزباهللسرانجاماینموضوعرابررسیمیکند

1385هـ.ش1357هـ.ش 1389هـ.ش1388هـ.ش1376هـ.ش 1389هـ.ش1388هـ.ش1368هـ.ش 1396هـ.ش1389هـ.ش1379هـ.ش

»دکترینمقاومتامامخمینی«موضوعیبودکهرهبرانقالببرایســخنرانیامســالدرمراســمســالگردارتحالبنیانگذارکبیر
انقالباســالمیبرگزیدهبودند.حضــرتآیتاهللخامنهایدراینســخنرانی5اصــلازمنطقمقاومتراتبییــنکردندکهیکی
ازایناصولبه"تفاوتنتیجهیمقاومتوتســلیم"و"ســنتالهِیعقبنشینیدشــمنبراثرایســتادگیمؤمنین"میپرداخت:
»مقاومتموجبعقبنشــینیدشمنمیشــود،برخالفتســلیم.وقتیکهدشمنبهشــمازورمیگوید،اگرشــمایکقدمبه
عقببرداشــتید،اوجلومیآید؛بدونتردید.راهاینکهاوجلونیاید،ایناســتکهشــمابِایستید.ایســتادگیومقاومتکردندر
مقابلزیادهخواهیدشــمنوزورگیریدشــمنوباجخواهیدشــمن،راهجلوگیریازپیشآمدِناواســت؛پسصرفهبامقاومت
است.«98/3/14نشریهیخطحزباهللدراطالعنگاشــتاینهفتهیخودبهمصادیقیازدستاوردهاوپیروزیهایمنطقمقاومتدر

زندگیچهلسالهیانقالباسالمیدرکالمرهبرانقالبپرداختهاست.

یازدهمصداقرهبرانقالبازپیروزیدکترینمقاومت

2.شکستجبههاستکباردرجنگ
تحمیلیعلیهایران 

همه ی قدرت های مسلّط دنیا که پشت  
ســر صّدام قرار گرفتند علیه جمهوری 
اسامی، برای اینکه جمهوری اسامی 
را از بین ببرند... البّته همه ی این تاش ها 
مثل تیری بود که به ســنگ بخورد، به 
خاک بخورد؛ و علی رغــم همه  ی آنها، 
هشت سال خودشان را کشتند که یک 
وجب از خاک جمهوری اســامی را در 
اختیار بگیرند، ]اّما[ نتوانستند؛ در طول 
هشــت ســال، ملّت ایران بر تمام این 

قدرت ها پیروز شد. 96/12/19

3.سیلیسختبهاستکبارازحسینهامامخمینی)ره(
یک روزی یکی از دولت های اروپائی نسبت به جمهوری اسامی اظهار 
عاقه و ارتباط و اینها می کرد؛ همان دولت سر قضیه ی قهوه خانه ی 
میکونوس دادگاه تشکیل داد، مسئولین درجه ی یک کشور را در آن 
دادگاه متهم کرد! دولت های اروپائی با آنها هم دست شدند، همه شان 
ســفرای خود را از تهران فراخوانی کردند؛ اینها کــه یادمان نرفته. 
خواستند سیلی بزنند، البته سیلی ســخت تری خوردند. از همین 
حسینیه آنچنان سیلی ای خوردند که بعد تا مدت ها دنبال عاجش 
بودند! هر وقت توانستند، آنها درصدد سیلی زدن برآمدند. هر وقت 

ما کوتاه آمدیم، یک خرده ای سست برخورد کردیم، آنها 
پرروتر شدند. ایستادگی جمهوری اسامی، تصریح به 
شعارهای انقاب، تصریح به مبانی انقاب، عزت ما را در 

دنیا بیشتر کرده است.90/5/16

4.عقبنشینیاسرائیل
ازجنوبلبنان 

اینک ملتهای  عرب  و مســلمان  برای  نخستین  
بار شاهد عقب  نشینی  خفت بار و از سر ناچاری  
غاصبان  صهیونیســت  از سرزمینی  هستند که  
ســالها آن  را ملک طلق  خود پنداشته  و هرگونه  
گفت وگــو دربــاره  ی آن  را رد می کردنــد. این  
حادثه  عظیم ، منشأ مقایســه ای  به  یاد ماندنی  
میان  دوگونه  رفتار با دولت  خشــن  و زورگوی  
صهیونیســت  و حامیان  بی انصاف  آن  اســت : 
رفتاری  از سر شجاعت  و عدالت خواهی  و متکی  بر 
فداکاری  مؤمنانه  جوانان ، و رفتاری  از سر تسلیم  و 

گریز و متکی  بر تصمیم  مستکبران .  79/3/4

5.شکسترژیمصهیونیستی
درجنگ33روزه 

شــما االن نگاه کنید، در ظرف 
کمتر از ده سال مقاومت لبنان 
بر ارتــش جّرار صهیونیســتی 
چند بــار فائــق آمــد؛ ]اّول [ 
مقاومت لبنان، بعــد مقاومت 
فلســطین. مقاومت لبنان، اّول 
صهیونیســت ها را از جنــوب 
لبنان بیرون کرد؛ بعد در جنگ 
۳۳ روزه، بینی صهیونیســت ها 
را بــه خــاک مالیــد. آمریکا 
صهیونیســت ها را کمک کرد، 
خیانتــکاران داخلــی کمــک 
کردند اّما نیروی مقاومت - که 
نیــروی مردمی بود، بــا ایمان 
بود، بــا هدف بــود، می فهمید 
دارد چه کار می کند - توانســت 
همه ی اینهــا را از عرصه خارج 

کند.96/12/19

6.شکستوخروجآمریکااز
عراق

چه کســی باور می کرد که امریکا با 
همه ی تاشــی که در عراق کرد و با 
گســیل آن همه نیرو، نتواند مقاصد 
خود را بر ملت عــراق تحمیل کند 
و عــراق را مدخلی قــرار بدهد برای 
ســیطره ی بر کل منطقــه ی عربِی 
خاورمیانه و بازی کــردن با ملت ها و 
دولت های این منطقــه؟! ولی اینها 
اتفاق افتــاد. در همه ی ایــن موارد، 
طرفی که شکســت خــورد، همان 
طرفی بود که به حسب ظاهر، ازاقتدار 
نظامی و اقتدار ظاهری و پول و قدرت 
اقتصادی و سیاسی برخوردار 
بــود. ایــن 
هــم یــک 

حقیقتــی 
  . ســت ا

86/1/17

7.شکستصهیونیستها
درجنگ22روزه

مقاومت هـای پـی در پـی 
غّزه، کـه اینک بـه قلعه ی 
مقاومـت  شکسـت ناپذیر 
در  اسـت،  شـده  مبـّدل 
طـی چنـد جنـگ پیاپی 
نشـان داد کـه ایـن رژیم، 
اسـت  آن  از  ضعیف تـر 
کـه در مقابـل اراده ی یک 
ایسـتادگی  تـوان  ملّـت، 
قهرمـان  باشـد.  داشـته 
اصلـی جنگ هـای غـّزه، 
ملّت سلحشـور و مقاومی 
اسـت که با وجـود تحّمل 
چندیـن سـال محاصره ی 
اقتصـادی، اّمـا با اتّـکاء به 
قدرت ایمـان، همچنان از 
ایـن قلعـه دفـاع می کند.    

95/12/3

8.تولیدسوخت20درصدنیروگاهاتمیتهران
در هر بخشی که شــما بتوانید از خودتان تحّرک 
و پیشرفت نشــان بدهید، طرف احساس میکند 
تحریم یک کار لَغوی اســت، کار بیهوده ای است... 
مثال واضح آن همین مواّد اورانیوم غنی شــده ی 
بیست درصد است که ما برای این نیروگاه تحقیقاتی 
تهران نیاز مبرمی داشتیم. ذخیره ی کشور داشت 
تمام می شد، این نیروگاه می خوابید، رادیوداروها 
که مورد نیاز بود و در اینجا تولید می شد، از دسترس 
مردم دور می شد؛ مســئولین در تاش افتادند که 
بیست درصد را تهّیه کنند. ماجرای بازی درآوردِن 
قدرتمندان دنیا - در رأس همه شان آمریکا و بعضی 
قدرت های دیگر - سر قضّیه ی بیست درصد، یک 
ماجرای شیریِن طوالنِی شــنیدنی است که چه 
کردند اینها!.. ایــن کار را هم جوان های جمهوری 
اسامی - مثل شــماها - دانشــمندان جوان، با 
هوششــان، با ابتکارشــان، با مدیریّت های خوب 

توانستند انجام بدهند.  93/2/10

9.شکستطرحتحریمفروشبنزینبهایران
گفتند می خواهیم جلــوی ورود بنزیــن را بگیریم. 
جنجال و هیاهو و ســروصدا کردند. تحلیلگران شان 
پیش بینی کردند، گفتند کشور شلوغ خواهد شد، مردم 
چه خواهند کرد. خب، این موجب شد که مسئولین 
کشــور به فکر تولید بیشــتر بنزین افتادند... خب، 
این جنجال آنها به نفع ملت ایران تمام شــد. ناظران 
بین المللی هم این را دیدنــد. در همه ی قضایا همین 
جور است؛ در تحریم ســاح در دوران جنگ همین 
جور اســت، در ایجاد جریان موازی و افراطی اسامی 

همین جور است.  89/11/15

10.شکستفتنهتغلب
در همین فتنــه ی 88 همین 
جــور بــود. جنجــال کردند، 
هیاهو کردند، گفتند جمهوری 
اســامی تمــام شــد رفت، 
اختافات شــد، چنین شــد، 
چنان شــد؛ بعد نــگاه کردند، 
دیدند ملــت ایــران فائق آمد. 
89/11/15 خواستند با فتنه اثر 
آن ]حماسه انتخابات[ را از بین 
ببرند، اما این را هم نتوانستند 
انجام دهند. مردم در مقابل فتنه 
هم ایستادند. فتنه ی سال 88 
کشور را واکســینه کرد؛ مردم 
را بر ضد میکروبهای سیاســی 
و اجتماعی ای کــه میتواند اثر 
بگذارد، مجهز کــرد؛ بصیرت 
مــردم را بیشــتر کــرد.    

89/7/27

11.شکستداعش
شــما ماحظه کردید ایــن چند 
توطئه ی پی در پی که در این منطقه، 
آمریکا و صهیونیسم و ارتجاع عرب 
و دیگران به  وجود آورده بودند، همه 
با اقتــدار جمهوری اســامی نابود 
شد، از بین رفت؛ یکی  از آنها همین 
مسئله ی گروه تکفیری غیر انسانی 
داعش بود که خب بحمداهلل با هّمت 
جوانــان، با هّمت مــردان مؤمن، با 
هّمت کسانی که نیروی مقاومت را 
قبول داشتند، نابود شد، از بین رفت؛ 
خب این کار کوچکی نیســت، کار 
خیلی بزرگی اســت! در خود بعضی 
از این کشورهای مجاور ما هم گاهی 
باور نمی شد که می توان این چنین 
عملــی را، این چنیــن حرکتی را 
انجام داد، اّما خب وادار شــدند، وارد 
میدان شــدند، موّفق شــدند، باور 

کردند.96/9/1

1.پیروزیانقالباسالمیوپایانسلطهآمریکابرایران
این مسئله، ]سقوط رژیم پهلوی[ محال به نظر می آمد. حکومت 
ســلطنتِی دو هزار و پانصد ســاله، آن هم با پشتیبانی همه ی 
قدرت های مادی دنیا، از ایران برچیده شود؟ باورکردنی بود؟ اما 
اراده ی اسامی و ایمانی ملت ایران به رهبری امام، این امر محال 
را ممکن کرد؛ این امر نشدنی، واقع شد. همه در مقابل چشم شان 

و آن را لمــس کردند. و از این این را بوضــوح دیدند 
پرچــم تســلِط ظالمانه ی باالتــر، 

متکبرانه ی آمریکا از بام ایران 
پائین کشیده شــد؛ زیر پای 
جوان های مؤمن ما 
شد.  لگدمال 
79/8/24


