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ایرانی خانواده

انتقاد و قلم دست شیطان است 
یا دست رحمان؟                      
بـه همـه ی آقایان مـن می  گویـم با هـم جنگ 
نکنید. روزنامه هـا را پر نکنید دوبـاره از بدگویی 
از هـم و از انتقاد از هـم. انتقـاد غیرانتقام جویی 

اسـت. انتقـاد، انتقـاد صحیـح بایـد بشـود. هر 
کـس از هرکس می توانـد انتقاد صحیـح بکند. 
اما اگر قلم که دسـتش گرفت انتقـاد کند برای 
انتقام جویـی، ایـن همـان قلم شـیطان اسـت. 
اگـر روی مصالـح عامـه، یک کسـی به کسـی 
اشـکال می کنـد و همچـون اسـت کـه اگـر 

خـودش را بردارنـد یـک کسـی دیگـر را اینجا 
بنشـانند و همیـن حرف هـا را بزنـد خـودش 
ناراحـت نشـود، ایـن میزان دسـتش باشـد که 
قلم دسـت شـیطان اسـت می نویسـد یا دست 
رحمـان اسـت. زبـان، زبـان شـیطان اسـت یا 

زبـان رحمـان اسـت.   59/6/20 

روز سوم محرم به بیرجند رسیدم. البته برای کسی که 
بخواهد در یک منطقه منبر برود، روز سوم محرم دیر 
است. سخنران باید اندکی پیش از محرم بیاید تا برایش 
مجلس را مهیا کنند. در عین حال دوستان برای من 
فرصت منبر رفتن در چند مسجد را فراهم کردند. روز 
هفتم محرم فرا رسید؛ و این همان روز موعودی بود که 
امام خمینی)ره( توصیه کرده بود سخنران ها افشاگری 
علیه رژیم شاه را آغاز کنند. کار را به گونه ای ترتیب دادم 
که به مجلس بزرگی در »مسجد مصلی« دعوت شوم. 
تا نزدیک مغرب فرصت شروع سخنرانی فراهم نشد. 
سخنران ]قبلی[ به شکل غیرمعمولی سخنان خود 
را طول داد. من نگران بودم که این فرصت گران بها از 
دست برود. اما او بیست دقیقه پیش از نماز مغرب، وعظ 
خود را خاتمه داد و من منبر رفتم. در این اجتماع انبوه، 
تمام آنچه را که در سینه داشتم، بیرون ریختم و همه 
چیز را گفتم... با توصیف ماجرای مدرسه ی فیضیه، آن 
را به پایان رساندم. حوادث روز دوم فروردین را که شرح 
دادم، مردم به گریه افتادند و شور عظیمی بر مجلس 
حاکم شد. سپس طبق معمول همیشگی، منبر را با 
ذکر مصیبت حسین بن علی )علیه السالم( پایان دادم. 
اما گریستن مردم برامام حسین، از گریه ی آنها بر ذکر 

مصیبت فیضیه بیشتر نبود!     
منبع: خون دلی که لعل شد  

حضرت زینب، آن کسی است که از لحظه ی شهادت امام حســین، این بار امانت را بر 
دوش گرفت و شــجاعانه و با کمال اقتدار؛ آن چنان که شایستهی دختر امیرالمؤمنین 
است، در این راه حرکت کرد. اینها توانستند اسالم را جاودانه کنند و دین مردم را حفظ 
نمایند. ماجرای امام حسین، نجات بخشــِی یک ملت نبود، نجاتبخشِی یک اّمت نبود؛ 
نجاتبخشی یک تاریخ بود. امام حســین، خواهرش زینب و اصحاب و دوستانش، با این 

حرکت، تاریخ را نجات دادند.    77/2/1۸   

روز افشاگری علیه رژیم شاه 
حضرت زینب تاریخ را نجات داد 

من توصیــه می کنم برادران مســلمان، 
بــرادران انقالبــی ، بــرادران معتقــد به 
ارزش هــای انقــالب، هرچــه می توانند 
فاصله ی بین خودشــان را کم کنند؛ باهم 
دوست و رفیق باشند؛ باهم همکار باشند؛ 
علیه یکدیگر جوســازی و فعالیت نکنند؛ 
اما فاصله را با دشــمن ها زیاد کنند. این ها 
توصیه هایی اســت که علی رغم دشمنان 
این ملت، در دل جوانان جا گرفته اســت. 
هرجا ما این توصیه ها را کردیم، احساس 
کردیم و دیدیم و تجربــه کردیم که این 
نسل جوان  مؤمن، با دل های  روشن و پاک 

و صافشان و با روح های صمیمی شان، آن 
لُّب مطلب را فهمیدنــد و به کار گرفتند و 
فوایدش برای کشور آشکار شد. اینجا نیز 
همین طور خواهــد بود.توصیه ی من این 
اســت: در راه خدا، برای خــدا و با وحدت 
کامل، تالش خودتان را هم مسئوالن، هم 
مردم دنبال کنید و به شــما می گویم که 
پروردگار متعال با شماست و آینده متعلّق 
به شماست و شما جوان ها روزی را خواهید 
دید که ایران اسالمِی شما به فضل پروردگار 
برای کشورها و ملت ها و دولت ها یک الگوی 

7۹/۸/24 تقلیدکردنی خواهد بود.   

برادران انقالبى  فاصله ی بین خود را کم کنند

دستگاه های دولتى  باید یاد 
شهیدان را زنده بدارند

حزب اهلل این است

رهربی خاطرات

تولید داخل ... را باید تقویت کنیم. حقیقتاً بایستی به 
مسئله ی حمایت از کاالی ایرانی اهّمّیت بدهیم؛ این 
یک کار واجب است .... مسئولین دولتی، مسئولین 
بخشهای مختلف، نیروهای مسلّح -که خریدهای 
عمده برای آنها اســت، هزینه هــای مهّم این طور 
چیزها به  عهده ی آنها است- سعی کنند که مطلقاً از 
محصوالت غیر ایرانی آنجایی که ]محصول[ ایرانی 

وجود دارد استفاده نکنند. ۹7/3/2   

تولید رونق

رهربی مطالبه

سپاه، ارتش، بسیج، جهاد و دستگاه های دولتی، باید 
یاد شــهیدان را زنده بدارند و مفهوم شهادت - این 
مفهوم باعظمت و پرارزش و بسیار مؤثّر - را در کشور 
ایران اسالمی و در میان ملت مبارز ایران احیا و حفظ 
کنند. 76/2/17 بسیاری از این نام آوران عرصه ی دفاع 
مقدس ما - که نام هایشان و زینت بخش خیابانهای ما 
و مراکز ما و عکس هایشان زینت بخش محیط های 
زندگی ما است - یا اغلبشــان، دانشجویانی بودند؛ 
بعضی از اینهــا حقیقت : نوابغ بودنــد؛ هنرمندانی 
بودند، معلمانی بودند، اساتیدی بودند؛ رفتند و جان 
خودشان و عمر خودشان را به ارزشمندترین چیزی 
که انســان از امور مادی در اختیار دارد یعنی زندگی 
خودشــان را در راه خدا، در راه اهداف هدیه کردند، 

تقدیم کردند؛ این بسیار مهم است.  ۹3/11/27  

حمایت از تولید داخل واجب است

ن حرم از نسل مدافع�ی

اشک بر سیدالشهدا در فضای زندگى تاثیر مى گذارد
این اشک ها، دور هم نشستن ها، ذکر مصیبت کردن ها، این محّرم و عاشــورا، در روحیه و فضای 
زندگی مردم ما تأثیر می گذارد. آن خشکی و بی روحِی بعضی از جوامع ضّدشیعی -متأّسفانه بعضی 
حکومت ها، مردمشان را نه غیرشیعی، بلکه ضّدشیعی بار می آورند- بحمداهلل، در جامعه ی ما نیست. 

جامعه ی ما، جامعه ای منعطف، با حال، با روحیه، اهل عاطفه و تعّطف است.          74/2/2۸ 

دیدار جمعی از موکب داران عراقی با رهبر انقالب اسالمی

در روز فتح سوسنگرد  تالش زیادی شد برای اینکه 
نیروهای ما - نیروهای ارتش، که آن وقت در اختیار 
بعضی دیگر بودند - بیایند و این حمله را سازماندهی 
کنند و قبول کنند که وارد این حمله بشــوند. شبی 
که قرار بود فردای آن، این حمله از اهواز به ســمت 
سوســنگرد انجام بگیرد، ســاعت حدود یک بعد از 
نصف شب بود که خبر آوردند یکی از یگان هایی که 
قرار بوده توی این حمله سهیم باشد را خارج کرده اند. 
خب، این معنایش این بود که حمله یا انجام نگیرد 
یا بکلی ناموفق بشود. بنده یک یادداشتی نوشتم به 
فرمانده ی لشکری که در اهواز بود و مرحوم چمران 
هم زیرش نوشت ... و تا ســاعت یک و خرده ای بعد 
از نصف شــب ما با هم بودیم و تالش می شد که این 
حمله، فردا حتماً انجام بگیرد. بعد من رفتم خوابیدم 
و از هم جدا شــدیم. صبح زود ما پا شدیم. نیروهای 
نظامی - نیروهای ارتش - که حرکت کردند، ما هم 
با چند نفری که همراه من بودند، دنبال اینها حرکت 
کردیم. وقتی به منطقه رسیدیم، من پرسیدم چمران 
کجاســت؟ گفتند: چمران صبح زود آمــده و جلو 
اســت. یعنی قبل از آنی که نیروهای نظامِی منظم 
و مدون - که برنامه ریخته شده بود که اینها در کجا 
قرار بگیرند و آرایش نظامیشان چگونه باشد - حرکت 
بکنند و راه بیفتند، چمران جلوتر حرکت کرده بود و با 
مجموعه ی خودش چندین کیلومتر جلو رفته بودند. 
بعد هم الحمدهلل این کار بزرگ انجام گرفت، و چمران 
هم مجروح شد. خدا این شهید عزیز را رحمت کند. 
اینجوری بود چمران دنیا و مقام برایش مهم نبود؛ نان 
و نام برایش مهم نبود؛ به نام کی تمام بشود، برایش 

اهمیتی نداشت.. .  ۸۹/4/2

اینجوری بود چمران
به مناسبت سالگرد آزادسازی سوسنگرد
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در حدود صد سال قبل استعمار به این نتیجه رسید که 
اگر بخواهد در منطقه ی خاورمیانه و در آسیای شرقی 
جای پایی باز کند باید اســالم را از بین ببرد؛ از آن وقت نقشه های 
استعماری بر علیه اسالم شروع شد. اگر بپرسید با اسالم چرا مخالف 
بودند، پاســخ این است که چون اســالم با ظلم و با اســتثمار و با 
سلطه گری بر خلق ها و ملت ها مخالف است و دولت ها و قدرت های 
بزرگ جهانی بدون ظلم و بدون اســتثمار و بدون ســلطه گری بر 
خلق ها و ملت ها نمی توانســتند ادامه ی حیات بدهند. 135۹/1/12 
دستگاه استکبارِ بی اعتقاد به همه ی اصول انسانی، مایل است این 
منطقه ی خاورمیانه، این منطقه ی حســاس را که پــر از ثروت و 
حساسیت گوناگون جغرافیائی و اقتصادی است، در اختیار بگیرد؛ در 
مشت بگیرد. وسیله اش هم اسرائیل غاصب است؛ صهیونیستهای 
مسلط بر فلسطین اشغالی. مسئله این است. همه ی این حرکاتی که 
این چند سال در این منطقه انجام گرفته است - از قضایای لبنان تا 
قضایای عراق تا قضایای فلسطین - با این نگاه قابل تفسیر و قابل فهم 
است... همه ی این داســتان ها و قضایای این چند سال با این نگاه، 
تحلیل می شود. دیدید در جنگ سی وسه روزه، وزیر خارجه ی آمریکا 
گفت: این درد زایمان منطقه ی خاورمیانه ی جدید است! یعنی از این 

حادثه یک موجود تازه ای متولد خواهد شد که همان خاورمیانه ای 
است که آمریکا دنبالش است. ۸7/10/1۹ تغییر نقشه ی خاورمیانه به 
چه معناست؟ معنایش این است که صهیونیستهای ظالم عامل دست 
اســتکبار جهانی را همه کاره ی منطقه کنند و در این منطقه هیچ 
کشــور و دولت و قدرت و ملتی نباشــد که در پنجه ی اســتثمار 

صهیونیستها نباشد. ۸2/7/2

صفحه  جدیدی شروع شد
جمهوری اســالمی نه فقط ایران را از دســت اینها خارج کرد بلکه 
با روحیه ی مقاومتی که نشان داد و دلیری ای که نشان داد موجب 
تشویق کشورهای دیگر هم شــد. امروز شما ببینید در کشورهای 
متعّددی در این منطقه و حّتی فراتر از این منطقه »مرگ بر آمریکا« 
می گویند، پرچم آمریکا را آتش می زنند. ملّت ایران نشــان داد که 
می تواند مقاومت بکند، ملّت های دیگر ]هم[ یاد گرفتند و سررشته 
از دســت آمریکا خارج شده اســت... االن شــما نگاه کنید ببینید 
همان هایی که شــعار خاورمیانه ی بزرگ می دادنــد، در قضیه ی 
ســوریه درمانده اند، در قضیه ی یمن درمانده اند، در قضیه ی عراق 
درمانده اند، در قضیه ی فلسطین درمانده اند و اینها همه را از چشم 

ایران می بینند، از چشم جمهوری اسالمی می بینند. ۹5/1/1 ما امروز 
یک الگو را به دنیای اسالم ارائه کردیم؛ الگوی مردم ساالری دینی، 
الگوی استقالل و عزت ملی. امروز دنیای اسالم علیه آمریکا در طول 
بیست وپنج سال بسیج شده اند و ملت ها مرگ بر آمریکا می گویند. 
مرگ بر آمریکا را چه کسی می گفت؟ غیر از جمهوری اسالمی و غیر 
از ملت ایران چه کسی می گفت؟ امروز همه دارند می گویند. ۸3/4/1 
در دنیا همه این را فهمیده اند که دفتر حوادث خاورمیانه، با پیروزی 
حزب اهلل در لبنان و شکست واضح و فاضح اسرائیل در میدان جنگ 
- در جنگ سی و ســه روزه - ورق خورد و صفحه ی جدیدی شروع 
شد. آن سیاست و برنامه ای که آمریکایي ها می خواستند در منطقه ی 

خاورمیانه اجرا کنند، شکست خورده است. ۸5/۸/2

جبهه  مقابل ضعیف تر شده است
فلسطین و انتفاضه ی اســالمی و قیام دولت فلسطینی و مسلمان، 
لبنان و پیروزی تاریخی حزب اهلل و مقاومت اسالمی بر رژیم مستکبر 
و خونخوار صهیونیست؛ عراق و تشــکیل دولت مسلمان و مردمی 
بر ویرانه های رژیم ملحد و دیکتاتور صدام؛ افغانســتان و هزیمت 

3  خفت بار اشــغالگران کمونیست و رژیم دست نشــانده ی آن؛ 
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شهیدان ما این حق بزرگ را بر فرهنگ اسالمی و همه ی وابستگان و دلبستگان به آن در سراسر جهان دارا می باشند که یکی از سرفصل های مهم ولی فراموش شده ی این 
فرهنگ را در دنیای مادی امروز زنده کرده اند و آن فداکاری و از خود گذشتگی برای آرمان های بلند اسالمی و انسانی است. سرگرمی های مادی و خودخواهی و سودطلبی 
افراد انســان در همه ی دوران های تاریخ به کج روی ها و بدرفتاری های بزرگ، جوامع بشری انجامیده است و دنیای مادی امروز بیش از همیشه قربانی این سودطلبی ها و 

خودخواهی ها است. شهیدان ما در ظلمات مادیگری این دوران بار دیگر فرهنگ شهادت را که باالترین سطح فداکاری برای آرمان های بشری است زنده کردند.     ۸0/7/5 
*.رجوع شود به بخش روایت تاریخی

شهیدان فداکاری و از خود گذشتگى را زنده کردند       |     این شماره تقدیم مى شودبه ارواح طیبه شهدای عملیات آزادسازی سوسنگرد

ن حرم از نسل مدافع�ی

مذاکره ای که آسایش مردم را
 به باد خواهد داد

2

اربعین جهانى شد، و جهانى تر هم خواهد شددستگاه های دولتى  باید یاد شهیدان را زنده بدارند برادران انقالبى  فاصله  بین خود را کم کنند
4 مطالبه رهبری  |   4 2حزب اهلل این است  |   برش دیدار  |  

اطالع نگاشت

نظر  رهبر انقالب درباره  سیاست جدید آمریکا علیه ایران
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ى و
سالم

الب ا
ی انق

روز
پی

13
ن 57
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طه آ

ن سل
شکست جبهه  استکبار در جنگ  پایا

تحمیلى  علیه ایران 1368
شکست جبهه  استکبار در جنگ 
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شکســــت رژیم صهیـونیستى در جنـگ 33 روزه ،  1385

شکســـت و خروج آمریکا از عـــراق 1385 خروج نیروهای ائتالف آمریکایى از افغانستان 1393

شکست داعش1396آزادســازی حـــلب سوریــه 1395

شکست دولت سعودی در جنگ 
فرسایشى با یمن 1398
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جریان تکفیری  1396
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شکست رژیم صهیونیستى 
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1393
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در جنگ 50 روزه  
1393
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1   شکست و ناکامی همه ی طرح های استکباری 

آمریکا برای سیطره بر خاورمیانه؛ گرفتاری و آشفتگی 
عالج ناپذیر در درون رژیم غاصب صهیونیست؛ فراگیر 
شدن موج اسالم خواهی در بیشتر یا همه ی کشورهای 
منطقه و بویژه در میان جوانان و روشنفکران؛ پیشرفت 
شــگفت آور علمی و فناوری در ایران اسالمی به رغم 
تحریم و محاصره ی اقتصادی؛ شکست جنگ افروزان 
در آمریکا در عرصه ی سیاســی و اقتصادی؛ احساس 
هویت و تشــخص در اقلیتهای مســلمان در بیشتر 
کشورهای غربی؛ همه و همه نشانه های آشکار پیروزی 
و پیشروی اسالم در هماوردی با دشمنان در این قرن 
یعنی قرن پانزدهم هجری اســت. ۸7/۹/17 امام در 
وصیت نامه اعالم می کند که این انقالب گســترش 
خواهد یافت؛ دست اســتعمارگران را از جهان اسالم 
کوتاه خواهد کرد. این پیشــگوئی امام بزرگوار است. 
امروز به صحنه که نگاه می کنیم، می بینیم این اتفاق 

افتاده است. ۸7/3/14
جبهه ی مقابل ما در طول این سال ها ضعیف تر شده 
است. یعنی اگر ما دو نماد اصلی این جبهه را آمریکا 
و رژیم صهیونیستی بدانیم، و غرب را دنبال سر اینها 
بدانیم، واضح است که اینها ضعیف تر شده اند. امروز 
رژیم صهیونیستی بمراتب ضعیف تر از بیست سال 
قبل و سی ســال قبل اســت. بعد از حوادث شمال 
آفریقا و مسئله ی مصر، رژیم صهیونیستی بشدت 
تضعیف شده است؛ هم از درون دچار مشکل است، 
هم از بیرون مشکالت بی نهایتی دارد. آمریکای امروز 
هم آمریکای زمان ریگان نیست؛ اینها بمراتب عقب 
رفتند. ۹1/5/3 این طرف قضیــه، این پدیده ی دوم، 
عکس است. جمهوری اســالمی و نظام اسالمی در 
یک حرکت صعودی دارد حرکت می کند. منحنی 
به سمت باالســت؛ در همه ی قسمت ها همین جور 
است. ما از لحاظ پیشرفتها وضع بسیار خوبی داریم. 
اگر همین پیشرفت را ادامه بدهند، طولی نمی کشد 
که ملت ما و جوانان ما به ســطوحی که باید برسیم، 

خواهند رسید. ۸۹/5/27
من با اطمینان کامل می گویم: ایــن هنوز آغاز کار 
اســت، و تحقق کامل وعده ی الهی یعنی پیروزی 
حق بر باطل و بازســازی امت قــرآن و تمدن نوین 
اسالمی در راه است. ۸7/۹/17 امروز هدف هر مسلمان 
باید ایجاد تمّدن اسالمی نوین باشد؛ ما امروز این را 
می خواهیم. ملّت های اسالمی ظرفّیتهای عظیمی 
دارند که اگر از این ظرفّیتها اســتفاده شــود، اّمت 
اســالمی به اوج عّزت خواهد رســید؛ ما باید به این 
بیندیشــیم، به این فکر کنیم؛ ایجاد تمّدن عظیم 
اسالمی، هدف نهایی ما است... اگر این ظرفّیتها به هم 
برسند، این دست ها در هم گره بخورند، آن وقت اّمت 
اسالمی نشــان خواهد داد که عّزت الهی یعنی چه؛ 
تمّدن عظیم اسالمی را به جوامع عالَم نشان خواهند 
داد؛ باید هدف ما این باشــد و این راه پیمایی اربعین 
می تواند یک وسیله ی گویایی برای تحّقق این هدف 

باشد. ۹۸/6/27

مقاومت اخبار
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اربعین جهانى شد، و جهانى تر هم خواهد شد

زیر خیمه حسین  )( راه ادامه دارد

1. مهم ترین خبر این هفته شاید عملیات موفقیت آمیز ارتش و کمیته های مردمی یمن در هدف قرار دادن تأسیسات آرامکو در شهر بقیق 
عربستان، به وسیلهی ده فروند هواپیمای بدون سرنشین بود که عالوه بر صدماتی که به این پاالیشــگاه مهم و راهبردی وارد کرد، تصویر 
رسانه ای سعودی ها را نیز با چالش جدی مواجه ساخت و ناکارآمدی تسلیحاتی این کشــور پس از خریدهای کالن از آمریکا را عیان کرد. 
یحیی السریع، ســخنگوی ارتش و کمیته های مردمی یمن در اینباره گفت: این عملیات یکی از بزرگ ترین عملیات های انصاراهلل در عمق 
خاک عربستان سعودی اســت که با رصد و عملیات اطالعاتی دقیق و با همکاری انسان های آزاده و شــریف که در داخل خاک عربستان 

حضور دارند صورت گرفت.
2. گرچه سعودی ها از این ماجرا به شدت عصبانی بودند اما مقام های پنتاگون یک پاسخ خویشتندارانه درباره حمالت اخیر به تاسیسات 
نفتی سعودی را توصیه و همچنین علیه یک درگیری پرهزینه با ایران استدالل کردند. مقام های پنتاگون می گویند هیچ نیرو یا تأسیسات 
آمریکایی در حمله ی اخیر به عربستان سعودی هدف قرار گرفته نشده و در نتیجه، پاسخ نظامی آمریکا، سزاوار نیست. آنها هشدار داده اند 

در صورتی که تنش ها با ایران از کنترل خارج شود، حداقل ۷0 هزار نظامی آمریکایی دچار خطر می شوند.
3. خبر بعد اینکه محمد اشتیه، نخست وزیر دولت تشکیالت خودگردان در گفت وگو با المیادین گفت: دیگر هیچ چیزی وجود ندارد که ما 
را به هرگونه رابطه ای با طرف اسرائیلی پیوند دهد. تا زمانی که فلسطینی ها محکم بر روی سرزمین خود ایستاده اند و به خاطرش فداکاری 

می کنند، این استعمار )اسرائیل( دوام نمی آورد.
4. خبر آخر هم اینکه ناصر الدویله، نمایندهی پیشین پارلمان کویت هم درباره ی ماجرای اخیر آرامکو نوشت: پهپادهای حوثی، 1۹ هدف 
را زدند؛ اگر هر پهپاد دو موشک داشته پس فقط یک موشــک به هدف نخورده و این میزان باالیی از دقت پس از طی مسافتی بیش از هزار 
کیلومتر است. کل دنیا به ما می خندد. هیچ کس برای دفاع از ما )کشورهای عربی حاشیهی خلیج فارس(، وارد جنگ نخواهد شد. همه به 
ما دروغ می گویند مگر آنکه ترامپ راستگوترین دروغگو را باور کنیم که گفت، سعودی ها باید تالششان برای دفاع از خودشان را چند برابر 

کنند و این معنایش این است که بیشتر پول بدهند.  ۸۹/4/2

#دینداری_مردم_ایران

ایّام محّرم، ]یعنی[ دهه ی معّظم عاشورا تمام شد؛ افراد ما که بعضی از جلسات را می روند نگاه می کنند، محاسبه می کنند، به ما گزارش می دهند، 
آن طوری که به بنده گزارش کردند و با آنچه خودمان مشاهده کردیم در تلویزیون یا بیرون از تلویزیون، نشان می داد که امسال جلسات بحمداهلل 
خیلی پُررونق بود ... این پیوند با اهل بیت)(، ]آن هم[ با این همه تبلیغاتی که دارد علیه مقّدسات انجام می گیرد از طرف دشمنان ما؛ چه در 
تلویزیون ها، چه در رسانه های صوتی، چه حاال امروز دیگر در فضای مجازی، ]با آن[ سرگرمی های گوناگون و جاذبه های مختلف برای جوان ها در 
عین حال شما نگاه می کنید، می بینید که وقتی محّرم فرا می رسد، امواج عظیم مردمی به سمت خیمه ی حسین بن علی)(حرکت می کنند؛ 
اغلب هم جوان؛ البّته میانسال و پیرمرد هم الحمدهلل هستند، اّما جوان ها، همان هایی که آماج حمالت دشمنند ]بیشترند[. اینها خیلی معنای 

مهّمی دارد؛ این نشان دهنده ی این است که ملّت ما در زیر خیمه ی حسین بن علی )( یک راهی را دارد ادامه می دهد.  ۹۸/6/26

فشار حداکثری است2. همه بدانند نقشه آمریکا 
یک نکته ی مهّمی در اینجا وجود دارد که این را، 
هم شما فضالی محترم هم عموم مردم بخصوص 
خواِصّ مردم باید توّجه کنند. یک سیاســتی را 
دولت آمریکا در پیش گرفته است و آن، سیاست 
فشار حّداکثری به جمهوری اسالمی است... فشار 
حّداکثری هم همین است که مشاهده می کنید: 
انواع و اقسام تحریم های گوناگون، مدام تهدید، 
مدام یاوه گویی های مختلف در رسانه ها و غیره؛ 
این فشارِ حّداکثری است. امیدشان به این است 
که این فشار حّداکثری تأثیر بگذارد. او می خواهد 
فشار حّداکثری را به ثمر برساند هم برای رقبای 
داخلی خودش، هم برای اروپایی ها، هم به عنوان 
یک سیاســِت قطعِی رژیِم ایاالِت مّتحده این 
را جا بیندازد که مواجهه ی با ایران فقط با فشار 

حّداکثری ]میّسر است[.

3.. می خواهند بگویند فشار حداکثری جواب داد 
خب، چه جوری می خواهد ثابت کند که این ]سیاست فشار حداکثری[ موّفق شده است؟ چون تا حاال که فشار حّداکثری موّفق 
نشده؛ خودشــان هم می گویند. در بین خود آمریکایی ها هم کســان زیادی - در دنیا هم همین جور - می گویند فشار حّداکثرِی 
آمریکا نتوانسته ایران را به زانو دربیاورد؛ البّته قطعاً هم همین است. چه جور می خواهد اثبات کند که فشار حّداکثری تأثیر دارد؟ 
به این ]صورت[ که مسئولین جمهوری اسالمی را بکشــاند پای میز مذاکره؛ بگوید ببینید، اینها که می گفتند ما با آمریکا مذاکره 
نمی کنیم، فشار حّداکثری، اینها را مجبور کرد که بیایند پای میز مذاکره بنشینند؛ هدف این است؛ با این کار ثابت کنند به همه و 

تثبیت کنند در سیاست آمریکا که فشار حّداکثری، تنها راه مواجهه ی با جمهوری اسالمی است؛ این سیاست او است.

مذاکره ای که 
آسایش مردم را به 

باد خواهد داد

نظر  رهبر انقالب درباره
 سیاست جدید آمریکا علیه ایران

رهبر انقالب، در ابتدای اولیــن روز از درس خارج 
فقِه امســال، نکات مهمی درباره ی مذاکره ایران 
و آمریکا در حاشــیه ی اجالس عمومی سازمان 
ملل در نیویورک، و سیاســت آمریکا در قبال آن 
مطرح فرمودند که نظر به اهمیت آن، نشریه ی خط 

حزب اهلل این بخش از سخنان ایشان را مرور می کند:

. ایران دیگر، روی آسایش نخواهد دید اگر... .4
ما باید توّجه داشته باشیم که اگر دشــمِن ما توانست اثبات کند که فشار 
حّداکثری، عالج کار ایران است و روی ایران مؤثّر است، ایران دیگر و هرگز 
روی آســایش را نخواهد دید... برای خاطر اینکه این سیاست، پشت سر 
همه ی مطالبات ناحق و مستکبرانه و قلدرانه ی آمریکا قرار خواهد گرفت؛ 
مسئله این است. اینکه اینها اصرار به مذاکره دارند، اینکه بعضی از اروپایی ها 
را می اندازند وسط...که مدام اصرار کنند ]اگر[ بیایید با رئیس جمهور آمریکا 
یک جلسه بکنید، همه ی مشکالت شــما حل خواهد شد، به خاطر این 
است؛ برای این است که اثبات کنند فشار حّداکثری سیاست موّفقی است 
و این را باید در مقابل ایران به کار بســت. ما باید در مقابل، اثبات کنیم که 

سیاست فشار حّداکثری پشیزی در مقابل ملّت ایران ارزش ندارد.

5.دو هدف اصلی آمریکا از تحمیل مذاکره
اگر بخواهیم ســخن را در دو جمله خالصه کنیم، 
یک جمله این اســت که مذاکره بــا آمریکا یعنی 
تحمیل خواســته های آمریکا بر جمهوری اسالمی 
ایــران؛ دّوم اینکه مذاکره یعنی نمایــِش موّفقّیِت 
سیاسِت فشــارِ حّداکثری از ســوی آمریکا. برای 
همین هم هست که مشاهده کردید رئیس جمهور 
محترم،  وزیــر خارجه، مســئولین کشــور همه 
یک صدا، یک زبان گفتند که ما بــا آمریکا مذاکره 
نخواهیم کرد؛ نه مذاکــره ی دوجانبه، نه مذاکره ی 

چندجانبه. 

جمهوری اسالمی  می داند  چه کار خواهد کرد6.
اگر آمریکا حرف خودش را پس گرفت و به آن معاهده ی هســته ای  که نقض کرده 

بود برگشت و توبه کرد و شد عضو کشــورهای معاهده کننده، آن وقت در جمع کشورهای 
معاهده کننده که شرکت می کنند و با ایران صحبت میکنند، او هم شرکت کند؛ بدون آن، هیچ گونه 

مذاکره ای در هیچ سطحی بین مسئولین جمهوری اســالمی و آمریکایی ها اتّفاق نخواهد افتاد؛ نه در سفر 
نیویورک، نه در غیر سفر نیویورک؛ این را هم رئیس جمهور محترم تصریح کرد، هم وزیر خارجه گفت، هم دیشب 

دیدم در تلویزیون، سخنگوی محترم وزارت خارجه گفت؛ اینها نشان دهنده ی این است که جمهوری اسالمی 
می داند چه کار خواهد کرد.

اربعین جهانی شد و جهانی تر هم خواهد شد؛ این خون حســین بن علی است که بعد از 1۴00 سال دارد می جوشــد و روزبه روز تازه تر 
می شود، روزبه روز زنده تر می شود؛ این همان پیام عاشورا است که از حلقوم اباعبداهلل و حلقوم زینب کبری)(در نهایت غربت و تنهایی 
صادر شد و امروز فضای عالم را فرا گرفته است و فرا می گیرد. حسین)( متعلّق به انسانّیت است؛ ما شیعیان افتخار می کنیم که پیرو 
امام حسین هستیم، اّما امام حسین فقط متعلّق به ما نیست؛ مذاهب اسالمی، شیعه و سّنی، همه زیر پرچم امام حسین هستند. در این 
راه پیمایی عظیم حّتی کسانی که متدیّن به اسالم هم نیستند شرکت می کنند و این رشته ادامه خواهد داشت ان شاء اهلل؛ این یک آیت 
عظمایی است که خدای متعال دارد نشان می دهد. در روزگاری که دشمنان اسالم و دشمنان اّمت اسالمی با انواع و اقسام ابزارها و وسایل، 
با پول، با سیاست، با سالح علیه اّمت اســالمی دارند کار می کنند، خداوند متعال ناگهان حادثه ی راه پیمایِی اربعین را این  جور عظمت 
می دهد،... این نشانه ی اراده ی الهی بر نصرت اّمت اسالمی است، این نشان می دهد که اراده ی خدای متعال  بر نصرت اّمت اسالمی تعلّق 

گرفته است. 
از َده ها کشور در راه پیمایی اربعین شرکت می کنند و میهمان مردم عراق می شوند، سعی کنیم در این راه پیمایی پیوندهای مستحکم بین 
برادران مسلمان را بیشتر کنیم؛ پیوند بین عراقی و غیر عراقی، پیوند بین شیعه و سّنی، پیوند بین عرب و فارس و تُرک و ُکرد؛ این پیوندها 
مایه ی سعادت است، این پیوندها آیت رحمت پروردگار است. دشمن سعی در تفرقه دارد که نتوانسته است و به حول و قّوه ی الهی نخواهد 
ـ دو ملّت هستیم مّتصل به یکدیگر؛ تن های ما، دلهای ما، جان های ما به یکدیگر مّتصل است؛ آنچه این اتّصال  ـ ایران و عراقـ  توانست. ماـ 
را ایجاد کرده است، ایمان بِاهلل و محّبت به اهل بیت )علیهم  الّسالم( است، محّبت به حسین بن علی )علیه  الّسالم( است؛ روزبه روز هم این 

زیاد خواهد شد ان شاءاهلّل. 

رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از موکب داران عراقی: 

راه ما روشن است1.ما سردرگم نمی شویم؛ 
االن مشاهده می کنید، آمریکاییها باز مسئله ی 
مذاکره را همین طــور دارند دنبال می کنند؛ این 
یک ترفند است، این را باید همه بدانند، همه باید 
توّجه کنند. البّته آمریکاییها هم یک جور حرف 
نمی زنند؛ گاهی می گوینــد »مذاکره ی بی  قید 
و شــرط«، گاهی می گویند »مذاکــره ی بدون 
پیش شــرط«، گاهی می گوینــد »مذاکره ی با 
دوازده شرط«؛ حاال یا واقعاً سیاست شان، سیاست 
آشفته ای اســت، نمی دانند چه می خواهند که 
احتمال دارد این باشد، یا این است که دارند ترفند 
می زنند؛ یکی از ترفندها هم همین اســت: یکی 
یک حرفــی بزند، آن دیگری یــک چیز دیگری 
بگوید، برای اینکه طرف مقابل را سردرگم کنند؛ 
لکن ما سردرگم نمی شویم، راه ما روشن است، ما 

می فهمیم داریم چه کار می کنیم. 


