
در حدود صد سال قبل استعمار 
به اين نتيجه رســيد كــه اگر 
بخواهــد در منطقــه ى خاورميانــه و در 
آسياى شرقى جاى پايى باز كند بايد اسالم 
را از بيــن ببــرد؛ از آن وقت نقشــه هاى 
استعمارى بر عليه اســالم شروع شد. اگر 
بپرسيد با اسالم چرا مخالف بودند، پاسخ 
اين است كه چون اسالم با ظلم و با استثمار 
و با سلطه گرى بر خلق ها و ملت ها مخالف 
است و دولت ها و قدرت هاى بزرگ جهانى 
بدون ظلــم و بــدون اســتثمار و بدون 
ملت هــا  و  بــر خلق هــا  ســلطه گرى 
نمى توانســتند ادامه ى حيــات بدهند. 
1359/1/12 دســتگاه استکباِر بى اعتقاد به 
همه ى اصول انســانى، مايل اســت اين 
منطقه ى خاورميانه، اين منطقه ى حساس 
را كه پــر از ثروت و حساســيت گوناگون 
جغرافيائى و اقتصادى اســت، در اختيار 
بگيرد؛ در مشــت بگيرد. وســيله اش هم 
اســرائيل غاصب اســت؛ صهيونيستهاى 
مسلط بر فلسطين اشــغالى. مسئله اين 
اســت. همه ى اين حركاتى كه اين چند 
سال در اين منطقه انجام گرفته است - از 
قضاياى لبنان تا قضاياى عراق تا قضاياى 
فلســطين - با اين نگاه قابل تفسير و قابل 
فهم اســت... همــه ى اين داســتان ها و 
قضاياى اين چند سال با اين نگاه، تحليل 
مى شــود. ديديد در جنگ سى وسه روزه، 
وزير خارجــه ى آمريکا گفــت: اين درد 
زايمان منطقه ى خاورميانه ى جديد است! 
يعنى از ايــن حادثه يک موجــود تازه اى 
متولد خواهد شد كه همان خاورميانه اى 
اســت كه آمريکا دنبالش است. 87/10/19 
تغيير نقشه ى خاورميانه به چه معناست؟ 
معنايش اين است كه صهيونيستهاى ظالم 
عامل دست استکبار جهانى را همه كاره ى 
منطقه كنند و در اين منطقه هيچ كشور و 

دولت و قدرت و ملتى نباشد كه در پنجه ى 
استثمار صهيونيستها نباشد. 82/7/2

صفحه  جديدى شروع شد
جمهورى اسالمى نه فقط ايران را از دست 
اينها خارج كرد بلکه با روحيه ى مقاومتى 
كه نشــان داد و دليرى اى كه نشــان داد 
موجب تشويق كشــورهاى ديگر هم شد. 
امروز شــما ببينيد در كشورهاى متعّددى 
در اين منطقه و حّتى فراتــر از اين منطقه 
»مرگ بر آمريکا« مى گويند، پرچم آمريکا 
را آتش مى زنند. ملّت ايران نشــان داد كه 
مى توانــد مقاومت بکنــد، ملّت هاى ديگر 
]هم[ ياد گرفتند و سررشته از دست آمريکا 
خارج شده اســت... االن شــما نگاه كنيد 
ببينيد همان هايى كه شــعار خاورميانه ى 
بــزرگ مى دادنــد، در قضيه ى ســوريه 
درمانده اند، در قضيه ى يمــن درمانده اند، 
در قضيه ى عــراق درمانده اند، در قضيه ى 
فلســطين درمانده انــد و اينها همــه را از 
چشــم ايران مى بينند، از چشم جمهورى 
اســالمى مى بينند. 95/1/1 مــا امروز يک 
الگو را به دنياى اســالم ارائه كرديم؛ الگوى 
مردم ســاالرى دينى، الگوى اســتقالل و 
عزت ملى. امروز دنياى اسالم عليه آمريکا 
در طول بيست وپنج سال بسيج شده اند و 
ملت ها مرگ بر آمريــکا مى گويند. مرگ 
بر آمريکا را چه كســى مى گفــت؟ غير از 
جمهورى اســالمى و غير از ملت ايران چه 
كسى مى گفت؟ امروز همه دارند مى گويند. 
83/4/1 در دنيا همــه اين را فهميده اند كه 
دفتر حوادث خاورميانه، با پيروزى حزب اهلل 
در لبنان و شکست واضح و فاضح اسرائيل 
در ميدان جنگ - در جنگ سى و سه روزه 
- ورق خــورد و صفحه ى جديدى شــروع 
شد. آن سياست و برنامه اى كه آمريکايي ها 
مى خواستند در منطقه ى خاورميانه اجرا 

كنند، شکست خورده است. 85/8/2

جبهه  مقابل ضعیف تر شده است
فلسطين و انتفاضه ى اسالمى و قيام دولت 
فلســطينى و مســلمان، لبنان و پيروزى 
تاريخى حــزب اهلل و مقاومت اســالمى بر 
رژيم مســتکبر و خونخوار صهيونيســت؛ 
عراق و تشکيل دولت مســلمان و مردمى 
بر ويرانه هاى رژيم ملحد و ديکتاتور صدام؛ 
افغانســتان و هزيمت خفت بار اشغالگران 
كمونيســت و رژيم دست نشــانده ى آن؛  
شکســت و ناكامــى همــه ى طرح هاى 
اســتکبارى آمريــکا بــراى ســيطره بر 
خاورميانه؛ گرفتارى و آشفتگى عالج ناپذير 
در درون رژيم غاصب صهيونيست؛ فراگير 
شــدن موج اســالم خواهى در بيشــتر يا 
همه ى كشورهاى منطقه و بويژه در ميان 
جوانان و روشنفکران؛ پيشرفت شگفت آور 
علمى و فناورى در ايران اســالمى به رغم 
تحريم و محاصره ى اقتصادى؛ شکســت 
جنگ افــروزان در آمريــکا در عرصــه ى 
سياســى و اقتصادى؛ احســاس هويت و 
تشخص در اقليتهاى مســلمان در بيشتر 
كشــورهاى غربى؛ همه و همه نشانه هاى 
آشــکار پيروزى و پيشــروى اســالم در 
هماوردى با دشــمنان در اين قرن يعنى 
قرن پانزدهم هجــرى اســت. 87/9/17 
امام در وصيت نامه اعــالم مى كند كه اين 
انقالب گســترش خواهد يافت؛ دســت 
اســتعمارگران را از جهان اســالم كوتاه 
خواهد كرد. اين پيشــگوئى امــام بزرگوار 
اســت. امروز به صحنه كه نگاه مى كنيم، 

مى بينيم اين اتفاق افتاده است. 87/3/14
جبهه ى مقابل مــا در طول اين ســال ها 
ضعيف تر شــده اســت. يعنى اگــر ما دو 
نماد اصلى ايــن جبهه را آمريــکا و رژيم 
صهيونيســتى بدانيم، و غرب را دنبال سر 
اينها بدانيم، واضح است كه اينها ضعيف تر 
شده اند. امروز رژيم صهيونيستى بمراتب 

ضعيف تر از بيست ســال قبل و سى سال 
قبل اســت. بعد از حوادث شــمال آفريقا 
و مســئله ى مصــر، رژيم صهيونيســتى 
بشــدت تضعيف شده اســت؛ هم از درون 
دچار مشکل است، هم از بيرون مشکالت 
بى نهايتــى دارد. آمريــکاى امــروز هم 
آمريکاى زمان ريگان نيست؛ اينها بمراتب 
عقب رفتند. 91/5/3 اين طرف قضيه، اين 
پديــده ى دوم، عکس اســت. جمهورى 
اســالمى و نظام اســالمى در يک حركت 
صعــودى دارد حركت مى كنــد. منحنى 
به ســمت باالســت؛ در همه ى قسمت ها 
همين جور است. ما از لحاظ پيشرفتها وضع 
بسيار خوبى داريم. اگر همين پيشرفت را 
ادامه بدهند، طولى نمى كشــد كه ملت ما 
و جوانان ما به ســطوحى كه بايد برسيم، 

خواهند رسيد. 89/5/27
من با اطمينان كامــل مى گويم: اين هنوز 
آغاز كار است، و تحقق كامل وعده ى الهى 
يعنى پيروزى حــق بر باطل و بازســازى 
امت قــرآن و تمدن نوين اســالمى در راه 
اســت. 87/9/17 امروز هدف هر مسلمان 
بايد ايجاد تمّدن اســالمى نوين باشد؛ ما 
امروز اين را مى خواهيم. ملّت هاى اسالمى 
ظرفّيتهــاى عظيمى دارند كــه اگر از اين 
ظرفّيتها استفاده شــود، اّمت اسالمى به 
اوج عّزت خواهد رســيد؛ ما بايــد به اين 
بينديشيم، به اين فکر كنيم؛ ايجاد تمّدن 
عظيم اسالمى، هدف نهايى ما است... اگر 
اين ظرفّيتها به هم برسند، اين دست ها در 
هم گره بخورند، آن وقت اّمت اسالمى نشان 
خواهد داد كه عّزت الهى يعنى چه؛ تمّدن 
عظيم اســالمى را به جوامع عالَم نشــان 
خواهند داد؛ بايد هدف ما اين باشــد و اين 
راه پيمايى اربعين مى تواند يک وســيله ى 
گويايى بــراى تحّقــق اين هدف باشــد. 

 98/6/27
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شهيدان ما اين حق بزرگ را بر فرهنگ اسالمى و همه ى وابستگان و دلبستگان به آن در سراسر جهان دارا مى باشند كه يکى از سرفصل هاى مهم 
ولى فراموش شده ى اين فرهنگ را در دنياى مادى امروز زنده كرده اند و آن فداكارى و از خود گذشتگى براى آرمان هاى بلند اسالمى و انسانى 
است. سرگرمى هاى مادى و خودخواهى و سودطلبى افراد انسان در همه ى دوران هاى تاريخ به كج روى ها و بدرفتارى هاى بزرگ، جوامع بشرى 
انجاميده است و دنياى مادى امروز بيش از هميشه قربانى اين سودطلبى ها و خودخواهى ها است. شهيدان ما در ظلمات ماديگرى اين دوران بار 

ديگر فرهنگ شهادت را كه باالترين سطح فداكارى براى آرمان هاى بشرى است زنده كردند.     80/7/5 
*.رجوع شود به بخش روايت تاريخی

شهیدان فداکاری و از خود گذشتگی را زنده کردند

این شماره تقدیم می شود  به ارواح طیبه
 شهدای عملیات آزادسازی سوسنگرد
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امام کالم

انتقاد و قلم دست شیطان است یا 
دست رحمان؟               

بـه همـه ی آقایـان مـن می  گویـم بـا هـم 
جنگ نکنیـد. روزنامه هـا را پـر نکنیـد دوباره 
از بدگویـی از هـم و از انتقـاد از هـم. انتقـاد 
غیرانتقام جویـی اسـت. انتقاد، انتقـاد صحیح 

باید بشـود. هر کـس از هرکـس می توانـد انتقـاد صحیح بکنـد. امـا اگر قلم که دسـتش 
گرفـت انتقاد کنـد بـرای انتقام جویـی، این همـان قلم شـیطان اسـت. اگـر روی مصالح 
عامه، یک کسـی به کسـی اشـکال می کند و همچون اسـت کـه اگـر خـودش را بردارند 
یک کسـی دیگر را اینجا بنشـانند و همیـن حرف هـا را بزند خـودش ناراحت نشـود، این 
میزان دسـتش باشـد که قلم دسـت شـیطان اسـت می نویسـد یا دسـت رحمان است. 

زبـان، زبان شـیطان اسـت یـا زبـان رحمـان اسـت.   59/6/20 

رهبرى خاطرات

250 ساله انسان

حمایت از تولید داخل واجب است

رصدى گزارش

توليد داخل ... را بايد تقويت كنيم. حقيقتاً بايستى به مسئله ى حمايت از كاالى ايرانى 
اهّمّيت بدهيم؛ اين يک كار واجب است .... مسئولين دولتى، مسئولين بخشهاى مختلف، 
نيروهاى مسلّح -كه خريدهاى عمده براى آنها است، هزينه هاى مهّم اين طور چيزها به  
عهده ى آنها است- سعى كنند كه مطلقاً از محصوالت غير ايرانى آنجايى كه ]محصول[ 

ايرانى وجود دارد استفاده نکنند. 97/3/2  

روز سوم محرم به بيرجند رسيدم. البته براى كسى كه بخواهد در يک منطقه منبر برود، روز سوم 
محرم دير است. سخنران بايد اندكى پيش از محرم بيايد تا برايش مجلس را مهيا كنند. در عين حال 
دوستان براى من فرصت منبر رفتن در چند مسجد را فراهم كردند. روز هفتم محرم فرا رسيد؛ و اين 
همان روز موعودى بود كه امام خمينى)ره( توصيه كرده بود سخنران ها افشاگرى عليه رژيم شاه 
را آغاز كنند. كار را به گونه اى ترتيب دادم كه به مجلس بزرگى در »مسجد مصلى« دعوت شوم. تا 
نزديک مغرب فرصت شروع سخنرانى فراهم نشد. سخنران ]قبلى[ به شکل غيرمعمولى سخنان 
خود را طول داد. من نگران بودم كه اين فرصت گران بها از دست برود. اما او بيست دقيقه پيش از نماز 
مغرب، وعظ خود را خاتمه داد و من منبر رفتم. در اين اجتماع انبوه، تمام آنچه را كه در سينه داشتم، 
بيرون ريختم و همه چيز را گفتم... با توصيف ماجراى مدرسه ى فيضيه، آن را به پايان رساندم. حوادث 
روز دوم فروردين را كه شرح دادم، مردم به گريه افتادند و شور عظيمى بر مجلس حاكم شد. سپس 
طبق معمول هميشگى، منبر را با ذكر مصيبت حسين بن على )عليه السالم( پايان دادم. اما گريستن 

مردم برامام حسين، از گريه ى آنها بر ذكر مصيبت فيضيه بيشتر نبود!     منبع: خون دلی که لعل شد  

ايّام محّرم، ]يعنى[ دهه ى معّظم عاشورا تمام شــد؛ افراد ما كه بعضى از جلسات را مى روند 
نگاه مى كنند، محاســبه مى كنند، به ما گزارش مى دهند، آن طورى كــه به بنده گزارش 
كردند و با آنچه خودمان مشاهده كرديم در تلويزيون يا بيرون از تلويزيون، نشان مى داد كه 
امسال جلسات بحمداهلل خيلى پُررونق بود ... اين پيوند با اهل بيت)(، ]آن هم[ با اين همه 
تبليغاتى كه دارد عليه مقّدسات انجام مى گيرد از طرف دشمنان ما؛ چه در تلويزيون ها، چه 
در رسانه هاى صوتى، چه حاال امروز ديگر در فضاى مجازى، ]با آن[ سرگرمى هاى گوناگون 
و جاذبه هاى مختلف براى جوان ها در عين حال شما نگاه مى كنيد، مى بينيد كه وقتى محّرم 
فرا مى رسد، امواج عظيم مردمى به سمت خيمه ى حسين بن على)(حركت مى كنند؛ 
اغلب هم جوان؛ البّته ميانسال و پيرمرد هم الحمدهلل هستند، اّما جوان ها، همان هايى كه آماج 
حمالت دشمنند ]بيشترند[. اينها خيلى معناى مهّمى دارد؛ اين نشان دهنده ى اين است كه 

ملّت ما در زير خيمه ى حسين بن على )( يک راهى را دارد ادامه مى دهد.  98/6/26

1. مهم ترين خبر اين هفته شايد عمليات موفقيت آميز ارتش و كميته هاى مردمى يمن در 
هدف قرار دادن تأسيسات آرامکو در شهر بقيق عربستان، به وسيلهى ده فروند هواپيماى 
بدون سرنشين بود كه عالوه بر صدماتى كه به اين پااليشگاه مهم و راهبردى وارد كرد، تصوير 
رسانه اى سعودى ها را نيز با چالش جدى مواجه ساخت و ناكارآمدى تسليحاتى اين كشور 
پس از خريدهاى كالن از آمريکا را عيان كرد. يحيى السريع، سخنگوى ارتش و كميته هاى 
مردمى يمن در اينباره گفت: اين عمليات يکى از بزرگ ترين عمليات هاى انصاراهلل در عمق 
خاک عربستان سعودى است كه با رصد و عمليات اطالعاتى دقيق و با همکارى انسان هاى 

آزاده و شريف كه در داخل خاک عربستان حضور دارند صورت گرفت.
2. گرچه سعودى ها از اين ماجرا به شدت عصبانى بودند اما مقام هاى پنتاگون يک پاسخ 
خويشتندارانه درباره حمالت اخير به تاسيسات نفتى سعودى را توصيه و همچنين عليه 
يک درگيرى پرهزينه با ايران اســتدالل كردند. مقام هــاى پنتاگون مى گويند هيچ نيرو 
يا تأسيسات آمريکايى در حمله ى اخير به عربستان سعودى هدف قرار گرفته نشده و در 
نتيجه، پاسخ نظامى آمريکا، سزاوار نيست. آنها هشدار داده اند در صورتى كه تنش ها با ايران 

از كنترل خارج شود، حداقل 70 هزار نظامى آمريکايى دچار خطر مى شوند.
3. خبر بعد اينکه محمد اشتيه، نخست وزير دولت تشکيالت خودگردان در گفت وگو با 
الميادين گفت: ديگر هيچ چيزى وجود ندارد كه ما را به هرگونه رابطه اى با طرف اسرائيلى 
پيوند دهد. تا زمانى كه فلسطينى ها محکم بر روى سرزمين خود ايستاده اند و به خاطرش 

فداكارى مى كنند، اين استعمار )اسرائيل( دوام نمى آورد.
4. خبر آخر هم اينکه ناصر الدويله، نمايندهى پيشين پارلمان كويت هم درباره ى ماجراى 
اخير آرامکو نوشت: پهپادهاى حوثى، 19 هدف را زدند؛ اگر هر پهپاد دو موشک داشته پس 
فقط يک موشــک به هدف نخورده و اين ميزان بااليى از دقت پس از طى مسافتى بيش از 
هزار كيلومتر اســت. كل دنيا به ما مى خندد. هيچ كس براى دفاع از ما )كشورهاى عربى 
حاشيهى خليج فارس(، وارد جنگ نخواهد شد. همه به ما دروغ مى گويند مگر آنکه ترامپ 
راستگوترين دروغگو را باور كنيم كه گفت، سعودى ها بايد تالششان براى دفاع از خودشان را 

چند برابر كنند و اين معنايش اين است كه بيشتر پول بدهند.  89/4/2

زیر خیمه حسین  )( راه ادامه دارد
روز افشاگری علیه رژیم شاه

ايرانی خانواده

اين است حزب اهلل

اين است حزب اهلل

حضرت زينب، آن كسى است كه از لحظه ى شهادت امام حســين، اين بار امانت را بر 
دوش گرفت و شــجاعانه و با كمال اقتدار؛ آن چنان كه شايستهى دختر اميرالمؤمنين 
است، در اين راه حركت كرد. اينها توانستند اسالم را جاودانه كنند و دين مردم را حفظ 
نمايند. ماجراى امام حسين، نجات بخشِى يک ملت نبود، نجاتبخشِى يک اّمت نبود؛ 
نجاتبخشى يک تاريخ بود. امام حسين، خواهرش زينب و اصحاب و دوستانش، با اين 

حركت، تاريخ را نجات دادند.    77/2/18   

مقاومت اخبار

رهبرى مطالبه 

تاريخی روايت 

سپاه، ارتش، بسيج، جهاد و دستگاه هاى دولتى، بايد ياد شهيدان را زنده بدارند و مفهوم 
شهادت - اين مفهوم باعظمت و پرارزش و بســيار مؤثّر - را در كشور ايران اسالمى و در 
ميان ملت مبارز ايران احيا و حفظ كنند. 76/2/17 بسيارى از اين نام آوران عرصه ى دفاع 
مقدس ما - كه نام هايشان و زينت بخش خيابانهاى ما و مراكز ما و عکس هايشان زينت 
بخش محيط هاى زندگى ما است - يا اغلبشان، دانشجويانى بودند؛ بعضى از اينها حقيقت 
: نوابغ بودند؛ هنرمندانى بودند، معلمانى بودند، اساتيدى بودند؛ رفتند و جان خودشان 
و عمر خودشان را به ارزشمندترين چيزى كه انســان از امور مادى در اختيار دارد يعنى 
زندگى خودشان را در راه خدا، در راه اهداف هديه كردند، تقديم كردند؛ اين بسيار مهم 

است.  93/11/27  

دستگاه های دولتی  باید یاد شهیدان را زنده بدارند

تولید رونق

ديدار برش 

حضرت زینب تاریخ را نجات داد

اربعین جهانی شد، و جهانی تر هم خواهد شد
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#ديندارى_مردم_ايران

اربعين جهانى شد و جهانى تر هم خواهد شد؛ اين خون حسين بن على است كه بعد از 1۴00 
سال دارد مى جوشد و روزبه روز تازه تر مى شود، روزبه روز زنده تر مى شود؛ اين همان پيام عاشورا 
اســت كه از حلقوم اباعبداهلل و حلقوم زينب كبرى)(در نهايت غربت و تنهايى صادر شد 
و امروز فضاى عالم را فرا گرفته است و فرا مى گيرد. حسين)( متعلّق به انسانّيت است؛ ما 
شيعيان افتخار مى كنيم كه پيرو امام حسين هستيم، اّما امام حسين فقط متعلّق به ما نيست؛ 
مذاهب اسالمى، شيعه و سّنى، همه زير پرچم امام حسين هستند. در اين راه پيمايى عظيم 
حّتى كسانى كه متديّن به اسالم هم نيستند شركت مى كنند و اين رشته ادامه خواهد داشت 
ان شاء اهلل؛ اين يک آيت عظمايى است كه خداى متعال دارد نشان مى دهد. در روزگارى كه 
دشمنان اسالم و دشمنان اّمت اسالمى با انواع و اقسام ابزارها و وسايل، با پول، با سياست، با 
سالح عليه اّمت اسالمى دارند كار مى كنند، خداوند متعال ناگهان حادثه ى راه پيمايِى اربعين 
را اين  جور عظمت مى دهد،... اين نشانه ى اراده ى الهى بر نصرت اّمت اسالمى است، اين نشان 

مى دهد كه اراده ى خداى متعال  بر نصرت اّمت اسالمى تعلّق گرفته است. 
از َده ها كشور در راه پيمايى اربعين شركت مى كنند و ميهمان مردم عراق مى شوند، سعى كنيم 
در اين راه پيمايى پيوندهاى مستحکم بين برادران مسلمان را بيشتر كنيم؛ پيوند بين عراقى و 
غير عراقى، پيوند بين شيعه و سّنى، پيوند بين عرب و فارس و تُرک و ُكرد؛ اين پيوندها مايه ى 
سعادت است، اين پيوندها آيت رحمت پروردگار است. دشمن سعى در تفرقه دارد كه نتوانسته 
ـ دو ملّت هستيم مّتصل به  ـ ايران و عراقـ  است و به حول و قّوه ى الهى نخواهد توانست. ماـ 
يکديگر؛ تن هاى ما، دلهاى ما، جان هاى ما به يکديگر مّتصل است؛ آنچه اين اتّصال را ايجاد 
كرده است، ايمان بِاهلل و محّبت به اهل بيت )عليهم  الّسالم( است، محّبت به حسين بن على 

)عليه  الّسالم( است؛ روزبه روز هم اين زياد خواهد شد ان شاءاهلّل. 

اشک بر سیدالشهدا در فضای زندگی تاثیر می گذارد
اين اشک ها، دور هم نشستن ها، ذکر مصیبت کردن ها، اين محّرم و عاشورا، در روحیه 
و فضاى زندگی مــردم ما تأثیر می گذارد. آن خشــکی و بی روحِی بعضی از جوامع 
ضّدشیعی -متأّسفانه بعضی حکومت ها، مردمشان را نه غیرشیعی، بلکه ضّدشیعی 
بار می آورند- بحمداهلل، در جامعه ى ما نیست. جامعه ى ما، جامعه اى منعطف، با حال، 

با روحیه، اهل عاطفه و تعّطف است.          74/2/28 

ديدار جمعی از موکب داران عراقی با رهبر انقالب اسالمی فشار حداکثرى است2. همه بدانند نقشه آمريکا 
يک نکته ى مهّمى در اينجا وجود دارد كه اين را، هم 
شما فضالى محترم هم عموم مردم بخصوص خواِصّ 
مردم بايد توّجه كنند. يک سياستى را دولت آمريکا در 
پيش گرفته است و آن، سياست فشار حّداكثرى به 
جمهورى اسالمى است... فشار حّداكثرى هم همين 
است كه مشاهده مى كنيد: انواع و اقسام تحريم هاى 
گوناگون، مدام تهديد، مدام ياوه گويى هاى مختلف در 
رسانه ها و غيره؛ اين فشارِ حّداكثرى است. اميدشان 
به اين است كه اين فشــار حّداكثرى تأثير بگذارد. 
او مى خواهد فشــار حّداكثرى را به ثمر برساند هم 
براى رقباى داخلى خودش، هم براى اروپايى ها، هم 
به عنوان يک سياســِت قطعِى رژيِم اياالِت مّتحده 
اين را جا بيندازد كه مواجهه ى با ايران فقط با فشار 

حّداكثرى ]ميّسر است[.

داد 3.. می خواهند بگويند فشار حداکثرى جواب 
خب، چه جورى مى خواهد ثابت كند كه اين ]سياســت 
فشــار حداكثرى[ موّفق شده اســت؟ چون تا حاال كه 
فشار حّداكثرى موّفق نشده؛ خودشــان هم مى گويند. 
در بين خود آمريکايى ها هم كســان زيادى - در دنيا هم 
همين جور - مى گويند فشار حّداكثرِى آمريکا نتوانسته 
ايران را به زانو دربياورد؛ البّته قطعاً هم همين اســت. چه 
جور مى خواهد اثبات كند كه فشار حّداكثرى تأثير دارد؟ 
به اين ]صورت[ كه مسئولين جمهورى اسالمى را بکشاند 
پاى ميز مذاكره؛ بگويد ببينيــد، اينها كه مى گفتند ما با 
آمريکا مذاكره نمى كنيم، فشار حّداكثرى، اينها را مجبور 
كرد كه بيايند پاى ميز مذاكره بنشينند؛ هدف اين است؛ 
با اين كار ثابت كنند به همه و تثبيت كنند در سياســت 
آمريکا كه فشار حّداكثرى، تنها راه مواجهه ى با جمهورى 

اسالمى است؛ اين سياست او است.

مذاکره ای که آسایش مردم را به باد خواهد داد
نظر  رهبر انقالب درباره  سیاست جديد آمريکا علیه ايران

رهبر انقالب، در ابتداى اولین روز از درس خارج فقِه امســال، نکات مهمی درباره ى مذاکره ايران و آمريکا در حاشیه ى اجالس عمومی سازمان ملل در نیويورک، و 
سیاست آمريکا در قبال آن مطرح فرمودند که نظر به اهمیت آن، نشريه ى خط حزب اهلل اين بخش از سخنان ايشان را مرور می کند:

. ايران ديگر، روى آسايش نخواهد  ديد اگر...4.
ما بايد توّجه داشــته باشــيم كه اگر دشمِن 
ما توانست اثبات كند كه فشــار حّداكثرى، 
عالج كار ايران است و روى ايران مؤثّر است، 
ايران ديگر و هرگز روى آســايش را نخواهد 
ديد... براى خاطر اينکه اين سياســت، پشت 
ســر همه ى مطالبات ناحق و مســتکبرانه و 
قلدرانه ى آمريکا قرار خواهد گرفت؛ مسئله 

اين اســت. اينکه اينهــا اصرار به 
مذاكره دارند، اينکه بعضى از اروپايى ها 

را مى اندازند وســط...كه مدام اصرار كنند 
]اگر[ بياييد با رئيس جمهــور آمريکا يک 

جلســه بکنيد، همه ى مشــکالت شما حل 
خواهد شــد، به خاطر اين اســت؛ براى اين 
است كه اثبات كنند فشار حّداكثرى سياست 
موّفقى اســت و اين را بايد در مقابل ايران به 
كار بســت. ما بايد در مقابل، اثبات كنيم كه 
سياست فشــار حّداكثرى پشيزى در مقابل 

ملّت ايران ارزش ندارد.

مذاکره5.دو هدف اصلی آمريکا از تحمیل 
اگر بخواهيــم ســخن را در دو جمله خالصه 
كنيم، يک جمله اين است كه مذاكره با آمريکا 
يعنى تحميل خواسته هاى آمريکا بر جمهورى 
اسالمى ايران؛ دّوم اينکه مذاكره يعنى نمايِش 
موّفقّيِت سياســِت فشــارِ حّداكثرى از سوى 
آمريکا. براى همين هم هســت كه مشاهده 
كرديد رئيس جمهور محتــرم،  وزير خارجه، 
مســئولين كشــور همه يک صدا، يک زبان 
گفتند كه ما با آمريکا مذاكره نخواهيم كرد؛ نه 

مذاكره ى دوجانبه، نه مذاكره ى چندجانبه. 

جمهورى اسالمی می داند  چه کار خواهد کرد اگر آمريکا حرف خودش را پس گرفت و به آن معاهده ى هسته اى  6.
كه نقض كرده بود برگشت و توبه كرد و شد عضو كشورهاى معاهده كننده، 

آن وقت در جمع كشورهاى معاهده كننده كه شركت مى كنند و با ايران صحبت ميکنند، او 
هم شركت كند؛ بدون آن، هيچ گونه مذاكره اى در هيچ سطحى بين مسئولين جمهورى اسالمى و 

آمريکايى ها اتّفاق نخواهد افتاد؛ نه در سفر نيويورک، نه در غير سفر نيويورک؛ اين را هم رئيس جمهور 
محترم تصريح كرد، هم وزير خارجه گفت، هم ديشب ديدم در تلويزيون، سخنگوى محترم وزارت 

خارجه گفت؛ اينها نشان دهنده ى اين است كه جمهورى اسالمى مى داند چه كار خواهد كرد.

ما سردرگم نمی شويم؛  راه ما روشن است1.
االن مشــاهده مى كنيد، آمريکاييها باز مسئله ى 
مذاكره را همين طور دارند دنبال مى كنند؛ اين يک 
ترفند است، اين را بايد همه بدانند، همه بايد توّجه 
كنند. البّته آمريکاييها هم يک جور حرف نمى زنند؛ 
گاهى مى گويند »مذاكره ى بى  قيد و شرط«، گاهى 
مى گويند »مذاكره ى بدون پيش شــرط«، گاهى 
مى گويند »مذاكره ى با دوازده شرط«؛ حاال يا واقعاً 
سياست شان، سياست آشفته اى است، نمى دانند 
چه مى خواهند كه احتمال دارد اين باشــد، يا اين 
است كه دارند ترفند مى زنند؛ يکى از ترفندها هم 
همين اســت: يکى يک حرفى بزنــد، آن ديگرى 
يک چيز ديگرى بگويد، براى اينکه طرف مقابل را 
سردرگم كنند؛ لکن ما سردرگم نمى شويم، راه ما 

روشن است، ما مى فهميم داريم چه كار مى كنيم. 

در روز فتح سوســنگرد  تالش زيادى شــد براى اينکه نيروهاى ما - نيروهاى ارتش، 
كه آن وقت در اختيار بعضى ديگر بودند - بيايند و اين حمله را ســازماندهى كنند و 
قبول كنند كه وارد اين حمله بشوند. شبى كه قرار بود فرداى آن، اين حمله از اهواز به 
سمت سوسنگرد انجام بگيرد، ساعت حدود يک بعد از نصف شب بود كه خبر آوردند 
يکى از يگان هايى كه قرار بوده توى اين حمله سهيم باشد را خارج كرده اند. خب، اين 
معنايش اين بود كه حمله يا انجام نگيرد يا بکلى ناموفق بشــود. بنده يک يادداشتى 
نوشتم به فرمانده ى لشــکرى كه در اهواز بود و مرحوم چمران هم زيرش نوشت ... و تا 
ساعت يک و خرده اى بعد از نصف شــب ما با هم بوديم و تالش مى شد كه اين حمله، 
فردا حتماً انجام بگيرد. بعد من رفتم خوابيدم و از هم جدا شديم. صبح زود ما پا شديم. 
نيروهاى نظامى - نيروهاى ارتش - كه حركت كردنــد، ما هم با چند نفرى كه همراه 
من بودند، دنبال اينها حركت كرديم. وقتى به منطقه رســيديم، من پرسيدم چمران 
كجاست؟ گفتند: چمران صبح زود آمده و جلو اســت. يعنى قبل از آنى كه نيروهاى 
نظامِى منظم و مدون - كه برنامه ريخته شده بود كه اينها در كجا قرار بگيرند و آرايش 
نظاميشان چگونه باشد - حركت بکنند و راه بيفتند، چمران جلوتر حركت كرده بود و 
با مجموعه ى خودش چندين كيلومتر جلو رفته بودند. بعد هم الحمدهلل اين كار بزرگ 
انجام گرفت، و چمران هم مجروح شــد. خدا اين شهيد عزيز را رحمت كند. اينجورى 
بود چمران دنيا و مقــام برايش مهم نبود؛ نان و نام برايش مهم نبــود؛ به نام كى تمام 

بشود، برايش اهميتى نداشت.. .  89/4/2

اینجوری بود چمران
به مناسبت سالگرد آزادسازى سوسنگرد

من توصيه مى كنم برادران مســلمان، برادران انقالبى ، بــرادران معتقد به ارزش هاى 
انقالب، هرچه مى توانند فاصله ى بين خودشان را كم كنند؛ باهم دوست و رفيق باشند؛ 
باهم همکار باشند؛ عليه يکديگر جوســازى و فعاليت نکنند؛ اما فاصله را با دشمن ها 
زياد كنند. اين ها توصيه هايى اســت كه على رغم دشمنان اين ملت، در دل جوانان جا 
گرفته است. هرجا ما اين توصيه ها را كرديم، احساس كرديم و ديديم و تجربه كرديم 
كه اين نسل جوان  مؤمن، با دل هاى  روشن و پاک و صافشان و با روح هاى صميمى شان، 
آن لُّب مطلب را فهميدند و به كار گرفتند و فوايدش براى كشــور آشکار شد. اينجا نيز 
همين طور خواهد بود.توصيه ى من اين است: در راه خدا، براى خدا و با وحدت كامل، 
تالش خودتان را هم مســئوالن، هم مردم دنبال كنيد و به شما مى گويم كه پروردگار 
متعال با شماست و آينده متعلّق به شماست و شــما جوان ها روزى را خواهيد ديد كه 
ايران اسالمِى شــما به فضل پروردگار براى كشــورها و ملت ها و دولت ها يک الگوى 

79/8/24 تقليدكردنى خواهد بود.   

برادران انقالبی  فاصله ی بین خود را کم کنند


