
ما   مامور به ادای تکلیف هستیم

نباید بــرای رضایت چند لیبرال خــود فروخته در 
اظهار نظرها و ابــراز عقیده ها به گونه ای غلط عمل 
کنیم که حــزب ا... عزیز احســاس کند جمهوری 
اســامی دارد از مواضع اصولی اش عدول می کند.  
تحلیل این مطلب که جمهوری اسامی ایران چیزی 

به دســت نیاورده و یا ناموفق بوده است، آیا جز به 
سستی نظام و سلب اعتماد مردم منجر نمی شود؟! 
تاخیر در رسیدن به همه اهداف دلیل نمی شود که 
ما از اصول خود عدول کنیم. همه ما مامور به ادای 
تکلیف و وظیفه ایم نه مامور به نتیجه.  اگر همه انبیا 
و معصومین- علیهم السام- در زمان و مکان خود 
مکلف به نتیجه بودند، هرگز نمی بایست از فضای  

بیشــتر از توانایی عمل خود فراتر بروند و ســخن 
بگویند و از اهداف کلی و بلنــد مدتی که هرگز در 
حیات ظاهری آنان جامه عمل نپوشیده است ذکری 
به میان آورند... البته معترفیم که در مســیر عمل، 
موانع زیادی به وجود آمده است که مجبور شده ایم 

روشها و تاکتیکها را عوض نماییم. .  
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 )(عزت امام حسین
در مواجهه با امواج بال

آن راوی ای کـه حوادث روز عاشـورا را نقل 
کـرده و در کتابهـا دهـن به دهـن منتقل 
شـده اسـت، می گوید: »فـوالَلّ مـا رأیت مکثـورا«. 
مکثور، یعنی کسـی که امـواج غم و اندوه بر سـرش 
بریـزد؛ بچـه اش بمیـرد، دوسـتانش نابـود شـوند، 
ثروتش از بین بـرود و همـه ی امواج بـا به طرفش 
بیایـد. راوی می گویـد مـن هیـچ کـس را در چهار 
موجـه ی بـا مثـل حسـین بن علی محکم دل تـر و 
اسـتوارتر ندیدم؛ »أربـط جأشـا«.)1( در میدانهای 
گوناگـون جنگهـا، در میدانهـای اجتماعـی، در 
میـدان سیاسـت، انسـان بـه آدمهـای گوناگونـی 
برخـورد می کنـد؛ کسـانی کـه دچـار غمهـای 
گوناگوننـد. راوی می گویـد هرگز ندیدم کسـی در 
چنیـن هنگامـه ای بـا ایـن همـه مصیبـت، مثـل 
حسـین بن علی، چهـره ای شـاد، مصّمـم، حاکی از 
عـزم و اراده و متـوکل بـه خـدا داشـته باشـد. ایـن 
همـان عـّزت الهـی اسـت. ایـن جریـان را امـام 
حسـین در تاریخ گذاشـت و بشـر فهمید کـه باید 
بـرای چنـان حکومـت و جامعـه ای مبـارزه کنـد؛ 
جامعـه ای کـه در آن پسـتی و جهالـت و اسـارت 
انسـان و تبعیـض نباشـد. همـه بایـد بـرای چنان 
اجتماعـی جهـاد کننـد کـه بـه وجـود بیایـد و 

می آید و ممکن است. ۱۳۷۹/۰۱/۲۶  
۱( اإلرشاد، شیخ مفید، ج ۲، ص ۱۱۱.

 منبـع اخبـار خـط حـزب ا... در خصوص 
اخبـار مرتبط بـا رهبری چیسـت؟

 اخبـار اختصاصـی هفته نامـه خـط حـزب ا... در 
خصوص رهبر معظم انقـاب پس از احـراز صحت 
و اعتبار آن توسـط دفتر حفظ و نشـر آثـار حضرت 
آیـت ا... خامنـه ای )بـه عنـوان مرجـع بررسـی 
اعتبـار اسـنادی موضوعـات مرتبـط بـا معظم له( 
صـورت میگیـرد کـه ایـن اخبـار اختصاصـی بـا 
خبـر  انتهـای  در   ) نشـانه ی)
منتشـر می شـود. هفته نامه خـط حـزب ا... دقت و 
امانتـداری در خصـوص اخبار مرتبط بـا معظم له را 

وظیفـه ی خـود می دانـد.

 امیرحسـین میرزایـی: سـام. اوال از اینکـه دفتر 
آقا اینقـدر فعال هسـت خیلی خوشـحالم بـه ویژه 
فعالیـت در فضـای مجـازی. ثانیـا مـا نشـریه خط 
حـزب ا... رو بـه صـورت یـک بسـته فرهنگـی کـه 
هر بـار یـک یـا چنـد ضمیمـه رنگـی از موضوعات 
مختلف مثل توان نظامـی ایران و یا موضـوع برجام 
در حدود 50 عدد در سـطح روسـتا توزیع میکنیم. 
ما برای افراد با نفوذ و مسـئولین و نخبگان روستای 
خودمون بسـته هـا رو آمـاده و بـه کمک چنـد نفر 
از نوجوانـان مسـجدی اونهـا رو درب منـزل افـراد 

مشـخص شـده تحویـل می دهیـم. خـدا قوت
  

از این شماره به شمارگان نشریه افزوده شد:
100 نسـخه شـماره دوم ویـژه نامه محـرم، هیئت 
جانثـاران حضـرت ابوالفضـل بسـطام و هیئـت 
جوانـان حضرت علـی اکبـر بسـطام/ 500 نسـخه 
هیئـت عشـاق المهـدی آبیـک قزویـن/ تابلـوی 
اعانات دانشـگاه زابل توسـط امیرعبـاس ذبیحی/ 
300 نسـخه در دانشگاه و مسـاجد و محات توسط 
سـید رسـول هدایتـی/ 80 نسـخه، دانشـگاه علوم 
پزشـکی بابل/ 50 نسـخه رنگی همـراه با ویـژه نامه 
محرم، نماز جمعه بسـطام توسـط پایگاه شـهدا.   

»نامیرا« کتابی است که ریشه در مفهوم »کل 
یوم  عاشــورا و کل ارض کربا« دارد. مفهومی 
که می گوید پهنه ی سرزمین کربا به اندازه ی 
کل زمین وسعت پیدا کرده و عاشورا همیشه 
نمیراســت. نامیرا یک دوره ی فتنه شناســی 
است برای کســانی که در پی حق هستند و 
می خواهنــد بدانند که حــق و باطل چگونه 
جابه جا می شوند. که حتی »عبدا... بن عمیر« با 
آن همه سابقه در جهاد با کفار تردید می کند 
که چرا پسر پیامبر به مقابله با یزید برخاسته 
اســت؟ نویســنده کتاب درباره ی نظر رهبر 
انقاب حول این کتاب میگوید: ایشان راجع 
به »نامیرا« فرمودند که کار بسیار خوبی است؛ 
نگاه درستی به عاشورا دارد و جذابیت داستانی 
دارد. دو صفحه از کتاب را که خواندم، احساس 
کردم داستان جذابی دارد و ادامه دادم.«... در 
یک جلسه ی دیگری آقا فرمودند »هر کسی 
می خواهد فتنه ی اخیر]سال88[ را بشناسد، 

این کتاب را بخواند.«  

هویت اسامی این اســت که زن در عین این که هویت 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 
احساســات رقیق را، عواطف جوشــان را، آن مهر و محبت را، آن رقت را، آن صفا و درخشندگی 
زنانه را برای خود حفظ می کند، درعین حال، هم باید در میدان ارزشهای معنوی - مثل علم، مثل 
عبادت، مثل تقرب به خدا، مثل معرفت الهی و سیر وادیهای عرفان - پیشروی کند، هم در عرصه ی 
مسائل اجتماعی، سیاسی، ایستادگی، صبر، مقاومت، حضور سیاسی و خواست سیاسی، درک و 
هوش سیاسی، شناخت کشور خود، شناخت آینده ی خود، شناخت هدفهای ملی و بزرگ و اهداف 
اسامی مربوط به کشورهای اسامی و ملتهای اســامی، شناخت توطئه های دشمن، شناخت 
دشمن، شناخت روشهای دشمن باید روزبه روز پیشرفت کند و هم در زمینه ی ایجاد عدل ، انصاف 

و محیط آرامش و سکونت در داخل خانواده باید پیشرفت داشته باشد.۱۳۷۹/۰۶/۳۰  

نشریه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی    |    شماره  چهارم|  هفته اول آبان ۹4     |   چاپ و توزیع به همت نیروهای مومن و انقالبی

مبطالت نماز
 1.از بین رفتن یکــی از چیزهایی کــه باید در حال 
نماز رعایت شــود، مثل پوشش واجب یا غصبی نبودن 
مکان ۲. باطل شدن وضو 3.پشت به قبله نماز خواندن 
۴.حرف زدن 5. دست بســته نماز خواندن آن گونه که 
بعضی از فرق اســامی انجام می دهند ۶. آمین گفتن 
بعد از حمد ۷. خندیدن 8. گریه کردن ۹. به هم خوردن 
صورت نماز، مانند کف زدن و به هوا پریدن10. خوردن و 
آشامیدن11. شک هایی که نماز را باطل می کند، مانند 
شک در رکعتهای نماز دو رکعتی یا سه رکعتی 1۲. کم و 

زیاد کردن ارکان، مانند کم وزیاد کردن رکوع
 بلند کردن صدا هنگام قرائــت آیات یا ذکرهای نماز 
برای آگاه کردن دیگران، اگر موجب خروج از هیأت نماز 
نشود اشکال ندارد مشــروط به این که قرائت و ذکر به 

نیت قرائت و ذکر باشد.
 اگر هنگام سام به جای »َساٌَم َعلَْیُکْم« از لفظ »سام« 
استفاده شــود چنانچه عرفاً بر آن ســام صدق نماید، 
جواب ، واجب است/ بستن چشمها در نماز مانع شرعی 
ندارد، گر چه مکروه اســت/ مالیدن دســتها به صورت 

بعد از قنــوت کراهت دارد، ولی مبطل نماز نیســت.  

کتاب نامیرا

عرصه های پیشرفت زنان با حفظ هویت زنانه
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   چاپ پانزدهم
هفته اخبار

دفاع مقّدس وسیله ای شد برای اینکه استعدادهای مکنون در انسانها، به شکل عجیبی بُروز کند. مثًا شهید باکری؛ ایشان در آغاز جنگ یک جوان دانشجو است 
که تازه فارغ الّتحصیل شده؛ شما نگاه کنید در عملّیات بیت المقّدس، در عملّیات خیبر، قبل آن در عملّیات فتح المبین، این جوان یک فرمانده ی زبده ی نظامی 

است که میتواند یک لشکر را، در بعضی جاها یک قرارگاه را حرکت بدهد و هدایت کند و کار کند. اینها معجزه ی انقاب است. ۹۲/۰۹/۲5

معجزه انقالب این شماره 
تقدیم می شود
 به روح پرفتوح 
شهید
 مهدی باکری

شرق دجلهعملیات بدرتاریخ شهادت:    ۲5 اسفند ۱۳۶۳ 

ابالغ سند صیانت
با  نامه تاریخی رهبر معظم انقالب اسالمی به رئیس جمهور درباره شروط و الزامات اجرای برجام صورت گرفت؛
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خبـری-تحلیـلی  خـط  حـزب ا... هفته نامه 

نـشریه جـامـعـه مـؤمــن و انـقــالبــی

توصیه به عدم استفاده از آالت موسیقی در یادواره شهدا

در حاشــیه یکی از دیدارهــای رهبر معظم انقاب اســامی 
حضرت آیــت ا... خامنــه ای مدظلــه العالی، فردی ازایشــان 
درباره ی اســتفاده از ارگ )یکی از آالت موســیقی( در مراسم 
یادواره شهدا پرسیده اســت که رهبر معظم انقاب در پاسخ، با 

| تاکید و تکرار فرمودند: »نیاورند.« |  

بی اعتنایی برخی مسئوالن به توصیه رهبری درباره اینترنت ملی

حجت االســام آقاتهرانی نماینده مجلس شورای اسامی: رهبر 
معظم انقاب اصرار داشــتند که اینترنت ملی راه اندازی شود تا 
فرزندان این کشــور در زمین خودمان بازی کنند و تحت کنترل 
دشــمن قرار نگیرند اما برخی مســئوالن ایــن کار را پیگیری 

نمی کنند چون قبول ندارند.  |  رسا |

متاسفانه برخی هنوز نفوذ را باور نمی کنند

نماینده ولی فقیه در سپاه قدس: رهبری چند ماه است بحث نفوذ را مطرح 
کرده اند؛ اما متأسفانه برخی نفوذ را باور نمی کنند. همچنان که در سال۷5 
بحث خواص را مطرح کردند، ولی متأسفانه بحث جدی گرفته نشد و بعدها 
رهبر انقاب گایه کردند که چرا آقایان روی این بحث کار نکردند که اگر 

آن بحث جدی گرفته می شد، سال88 خواص مردود نمی شدند. |  فارس|

  اوال این نامه به منزله حبل المتینی وحدت بخش در 
بین نیروهای انقــاب و فصل الخطاب تمامی اختاف 
نظر ها در این زمینه اســت. اکنون که »موافقت نامه ی 
موسوم به »برجام« پس از بررسی های دقیق و مسئوالنه 
در مجلس شورای اسامی، کمیســیون ویژه و دیگر 

کمیسیون ها و نیز در شورای عالی امنّیت ملّی، سرانجام 
از مجاری قانونی عبور کرده۹4/۷/۲۹« و به همین دلیل 
نباید با بازگشــت به مباحث اختاف انگیز گذشــته، 

دستاویز جدیدی برای اختاف افکنی ایجاد کرد. 
 ثانیا »پذیرش مذاکرات از سوی ایران اساساً با هدف 

لغو تحریمهای ظالمانه ی اقتصــادی و مالی صورت 
گرفته است۹4/۷/۲۹« اما آمریکایی ها بعد از تهیه متن 
برجام می گویند »چهارچوب تحریمها حفظ خواهد 
شــد۹4/۶/۱۲« »آنچه از این حرف برمی آید، درست 
مخالف آن علّتی اســت که ما رفتیم برای مذاکره«. به 
همین دلیل اعام اینکه »الزم است تضمین های قوی 
و کافی برای جلوگیری از تخلّف طرفهای مقابل، تدارک 
شــود، که از جمله ی آن اعام کتبــی رئیس جمهور 
آمریکا و اتّحادیه ی اروپا مبنی بر لغو تحریمها است ... 
هرگونه اظهاری مبنی بر این که ساختار تحریمها باقی 
خواهد ماند، به منزله ی نقض برجام اســت۹4/۷/۲۹« 
صیانت خواهد کرد از هدفی که برای آن وارد مذاکره 
شده بودیم و اجازه نمی دهد امریکا دبه  کند. البته این 

نکته، مسأله جدیدی نبوده و رهبر انقاب در دیدار با 
خبرگان گفته بودند که: »اگر بنا است تحریمها برداشته 

نشود، پس معامله ای وجود ندارد۹4/۶/۱۲«.
ثالثا علی رغم »ایستادگی هایی که... در طول مسیر 
مذاکرات از سوی مسئوالن جمهوری اسامی به کار 
رفت و توانســت در موارد متعّددی، از ورود زیانهای 
سنگین جلوگیری کند محصول مذاکرات که در قالب 
برجام شکل گرفته است، دچار نقاط ابهام و ضعفهای 
ساختاری و موارد متعّددی است که در صورت فقدان 
مراقبت دقیق و لحظه به لحظه،  میتواند به خسارتهای 
بزرگــی برای حال و آینده ی کشــور منتهی شــود. 
۹4/۷/۲۹« بنابراین الزم اســت برای صیانت از منافع 
  ۳  و مصالح ملی و به دلیــل »وجود پیچیدگی ها 

هفته سخن

با اعالم نظر و ابالغ نامه رهبر انقالب اسالمی مبنی بر تأیید مشروط مصوبه شورای عالی امنیت ملی، 
فرایند قانونی بررسی برجام به پایان رسید و دوران آزمون اجرای آن آغاز شد. این نامه که در حقیقت 
می توان آن را "ســند صیانت" نام گذاری کرد برگ زرینی به دوران پرافتخار انقالب اسالمی افزود و 
جزئی از تاریخ »به یادماندنی و عبرت آموز جمهوری اسالمی« شد. "سند صیانت" تجربه روشنی از 
نقش والیت امر و رهبری انقالب اسالمی، از دستاوردها و اندوخته های تاریخی ملت ایران است. این  
نامه که آخرین حلقه از زنجیره بررســی متن »در مجاری قانونی پیش بینی شده ی خود۹4/4/۲۷« 
است؛ نقاط برجسته ای دارد که چشــم ها و دل های هر انســان منصفی را به خود جذب می کند. 
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»الزم است 

تضمین های 

قوی و کافی برای 

جلوگیری از تخلف 

طرف های مقابل، 

تدارک شود، که از 

جمله ی آن اعالم 

کتبی رئیس جمهور 

امریکا و اتحادیه ی 

اروپا مبنی بر لغو 

تحریم ها است. 

در اعالم اتحادیه ی 

اروپا و رئیس جمهور 

امریکا باید ترصیح 

شود که این 

تحریم ها به کلی 

برداشته شده 

است.«
  الگویی دوالیه

الگوی آمریکایی ها از از دو الیه تشکیل می شد: الیه پنهان که عبارت بود 
از اهرم »فشار« برای رسیدن به هدف »تسلیم ایران«. اما الیه آشکار و 
آنچه که برای افکار عمومی شرح داده می شد، متشکل از سه محور بود؛ 
محور اول »ابزار« فشار بود که »تحریم« این نقش را ایفا می کرد؛ محور 
دوم »بهانه« فشار بود که »از بین بردن ساح اتمی« بود و محور سوم 
شیوه تسلیم کردن است که "مذاکره" قرار بوداین نقش را بر عهده گیرد.

در ســوی دیگر اما انقاب اســامی در برابر این الگو، دست به اقدام 
متقابل زد. این اقدام در دو مرحله صــورت عملیاتی پیدا کرد تا بتواند 
دشــمنی دشــمن را مهار کند. در مرحله اول، به تعبیر رهبر انقاب 
اسامی دوره »تاب آوری و ایستادگی ۹4/4/۲« بود. در این دوره با اتکا 
به قدرت درونی و ظرفیت های نیروی بومی از سدهایی که غربی ها در 
برابر حرکت پیشرفت ایران گذاشته بودند عبور شد. نمونه آن رسیدن به 
سوخت بیست درصد بود؛ »درحالی که همه ی قدرتهای هسته ای دنیا 
امتناع کردند که به ما سوخت بیست درصد را برای مرکز ]تحقیقاتی [ 
تهران بدهند - که احتیاج به داروهای هسته ای داشتیم - ما خودمان 
توانستیم در شرایط تحریم، سوخت بیست درصد را تولید کنیم، ]بعد[ 
این سوخت بیست درصد را تبدیل کنیم به صفحه ی سوخت و از آن 
استفاده کنیم. طرف مقابل مات شد«)۹4/4/۲(. آنقدر این موضوع برای 
غربی ها اهمیت داشت که وقتی ایران به این دســتاورد رسید، آن ها 
دکتر شهریاری، دانشمند هســته ای ما را ترور کردند و خون پاکش را 
بر زمین ریختند. ارزیابی رهبر حکیم انقاب از این دوره نشان می دهد 
که »راهبرد ایســتادگی و تاب آوری در مقابل فشــارها جــواب داد. 
آمریکایی ها اذعان کردند که تحریم اثری ندارد«)۹4/4/۲(. همان طور 
که بعدها و پس از نوشتن متن برجام، فارین پالیسی خبری از جلسه 
سفرای کشــورهای اروپایی 5+1 در روز سه شــنبه 13 مرداد، پشت 
درهای بسته سنای آمریکا داد. افرادی مانند »فیلیپ آکرمن«، معاون 
سفیر آلمان در آمریکا در این نشست گفته بودند »چشم انداز رد توافق 
در کنگره نگران کننده اســت و می تواند برای همه کشورهای اروپایی 
کابوسی باشــد. تحریم ها علیه تهران در صورتی که کنگره توافق را رد 
کند، از بین می رود.« دســتاوردهای دوران  ایستادگی، آمریکایی ها 

را وادار به عقب نشینی کرد. عواملی نظیر فشارهای اقتصادی به اروپا ، 
شکست های منطقه ای آمریکا و مسائل داخلی آمریکا مانند انتخابات 
آن ها را مجبور کرد که »واســطه ای قرار دادنــد و یکی از محترمین 
منطقه« به ایران آمد و برخاف پیش شــرط های گذشته و یا اهداف 
پیشینی اعام شده در زمینه تحریم و صنعت هسته ای برای مذاکره، 
دو وعده هم داده شد: »هم هسته ای را به رسمیت می شناسیم و هم 
تحریم ها را بر می داریم«)۹4/4/۲(. در واقع تله و نقشه ی آمریکایی ها در 

این موضوع به شکست انجامید.
از این جا بود که مرحله دوم مبارزه با الگوی فشار-مذاکره آمریکایی ها 
تحت عنوان »نرمش قهرمانانه« در نیمه دوم سال ۹1 آغاز شد. در این 
دوره جمهوری اسامی به دنبال دست یابی به سه هدف بود: 1. تثبیت 

هسته ای؛ ۲. رفع تحریم ها؛ 3. روشن شدن فضا برای افکار عمومی. 
اجازه مذاکره زمانی داده شد که ایران »موضع باال را داشت« و به تعبیر 
رهبر انقاب آمریکایی ها  »مات شدند.« ایران دارایی های واقعی مانند 
سوخت بیست درصد، تعداد باالی سانتریفیوژ و... را برای خود ایجاد 
کرده بود تا با »آن بتواند در عرصه دیپلماسی امتیازها را به منافع ملی 
تبدیل کند.« پس از مذاکرات دو ساله، نتیجه متن چنان شد که رهبر 
انقاب اسامی در روز عید فطر فرمودند »دشمن اقرار می کند امروز 
به گردش صنعت هسته ای«؛ یعنی هدف اول را محقق شده دیدند. اما 
در خصوص تحریم ها همان نکته ای که ایشان در شهریور و در دیدار 
خبرگان به آن اشــاره کرده بودند، این بار و در نامه »الزامات اجرای 
برجام« تصریح کردند که باید »تضمین های قــوی و کافی«در این 
خصوص داده شود؛ »از جمله ی آن اعام کتبی رئیس جمهور آمریکا 

و اتّحادیه ی اروپا مبنی بر لغو تحریمها است.« 
اما فارغ از نتیجه متن، تجربه مذاکره بــا آمریکا که »از باب رفع ظلم 
و احقاق حقوق ملّــت ایــران«)۹4/4/۲۹( بود، به ما نشــان داد که 
»مذاکره ی آمریکا با جمهوری اسامی ایران، یعنی نفوذ؛ تعریفی که 
آنها برای مذاکره کردند این است و آنها میخواهند راه را برای تحمیل 
باز کنند ... در همین مذاکرات مربوط به مســائل انرژی هســته ای، 
هرجا فرصت پیدا کردند و میدان به آنها داده شد -که البّته طرفهای 
ایرانی بحمدالل حواسشــان جمع بود اّما یــک جاهایی باالخره آنها 

۱  و ابهامهــا در متن برجام و نیــز گمان نقض 
عهد و تخلّفات و فریــب کاری در طرف مقابل بویژه 
آمریکا... یــک هیئت قوی و آگاه و هوشــمند، برای 
رصد پیشــرفت کارها و انجام تعّهدات طرف مقابل 

۹4/۷/۲۹« تشکیل شود. 
 رابعا این ســند حافظ آرمان استکبارستیزی ما 
است. این سند به ما و تاریخ این عبرت را یادآوری 
می کند که امریــکا بدعهد و فربیکار بوده اســت 
و ما همچنان به او بدبین و بی اعتماد هســتیم و او 
را »مصداق اتم استکبار« می دانیم. چرا که »رفتار 
و گفتار دولت آمریکا در مســئله ی هســته ای و 
مذاکرات طوالنی و مال آور آن، نشــان داد که این 
نیز یکی از حلقه های زنجیره ی دشمنی عنادآمیز 
آنان با جمهــوری اســامی اســت. ۹4/۷/۲۹«؛ 
آمریکایی ها »هرجا فرصت پیدا کردند و میدان به 
آنها داده شــد -که البّته طرفهای ایرانی بحمدالل 
حواسشــان جمع بود اّما یک جاهایی باالخره آنها 
فرصتهایی پیدا کردند- یک نفــوذی کردند، یک 
حرکت مضِرّ برای منافع ملّی انجام دادند ۹4/۷/۱5«. 
نه تنها »ورود فریب کارانــه ی آمریکا در مذاکرات 
هسته ای... که با غرض پیشبرد هدفهای خصمانه ی 
خود درباره ی جمهوری اســامی صورت گرفته 
۹4/۷/۲۹« بود بلکــه در فرایند مذاکره هم »نقض 
عهدهای مکّرر«، »همراهی با خواســته های رژیم 
صهیونیستی«، »دیپلماسی زورگویانه« و... نشان 
داد که دشمنی امریکا با مردم شــریف ایران به به 
دلیل ماهیت استکبارستیز و ضدسلطه آنان است 
نه آن چیزی که عده ای »با نگاه سهل اندیشــانه و 
عوامانه۹4/۷/۱5« به ایــن موضوع می نگرند و دم از 

مذاکره و رابطه با آمریکا می زنند. 
 خامسا این سند از صنعت هسته ای که با قدرت 
درونی ملت ایران ایجاد شــده است حفاظت خواهد 
کرد. یکی دیگر از اهداف ایران از مذاکرات هسته ای، 
»شناخته شــدن حق غنی ســازی ایران« و حفظ 
صنعت هسته ای کشور بوده است. با اینکه طرف های 
غربی در متن »ناچار شدند ادامه ی این صنعت را در 
کشور ... و ادامه ی تحقیقات و توسعه ی این صنعت 
را تحّمــل کننــد۹4/4/۲۷«، اما با توجه به ســابقه 
فریب کاری و نقض عهد آنها، برخی از الزامات ۹گانه 
مطرح شده در نامه وظیفه صیانت از صنعت هسته ای 
را برعهده دارد.  نکاتی ماننــد »حل و فصل موضوع 
پی ام دی«، »نوســازی کارخانه اراک با حفظ هویت 
ســنگین«، »تحقیق و توســعه«، »معامله اورانیوم 

غنی شده« و... از این قبیل است.
 سادســا این ســند ما را به راه روشــن عبور از 
مشکات رهنمون می ســازد. راه اصلی مسئوالن و 
ملت ایران برای »گشایش اقتصادی و بهبود معیشت 
۹4/۷/۲۹« مســیری غیر از توافق هسته ای و برجام 
است. اقتصاد مقاومتی و به خصوص تقویت تولید ملی 
باید با جدیت دنبال شــود و در این بین باید صیانت 
کرد از نفوذ دشمن به درون کشور. به همین دلیل باید 
»وضعیت پس از برداشته شدن تحریمها، به واردات 
بی رویّه نینجامد، و بخصــوص از وارد کردن هرگونه 

مواد مصرفی از آمریکا جّداً پرهیز شود. ۹4/۷/۲۹«
این موارد نمونه هایی از برکات حکم فقیهی مجتهد 
و زعیم و رهبری شجاع و مدبر است که فرمود »این 
نقش آفرینی ها مشــتمل بر نصــرت و رحمت حق 
خواهد بود زیرا نصرت وعده الهی در برابر نصرت دین 

او تخلف ناپذیر است. ۹4/۷/۲۹«   

»تروریسم« این روزها به کلیدواژه ای تبدیل شده که مانند یک تله ي آمریکایی  عمل می کند. تاکتیک آمریکایی ها برای 
تسلیم ایران در سال های اخیر الگوی »فشار- مذاکره« بوده است. در این الگو برای فشار به ایران در موضوع هسته ای، از ابزار 
تحریم استفاده کردند. به تعبیر هیالری کلینتون، وزیر خارجه وقت آمریکا »تحریم ها آمد تا با فشارهای اقتصادی، مردم را از 
حاکمیت جدا کند.« به عبارت دیگر گفتند ما آنقدر تحریم می کنیم و فشار می آوریم تا ایران تسلیم و مجبور به سازش شود. بهانه پرونده 
هسته ای، نگرانی از دستیابی ایران به بمب اتم بود. آن ها می خواستند تحریم ها چنان عمل کند که ایران مجبور به مذاکره ای شود که در آن 
با واگذاری صنعت هسته ای در قبال رفع تحریم ها تسلیم خواسته آمریکایی ها شود. کاندولیزا رایس وزیر خارجه وقت آمریکا اعالم کرده 
بود »آمریکا براي آغاز مذاکــرات با ایران یک شــرط دارد و آن، هم چنان تعلیــق فعالیت هاي مربوط به غني ســازي و بازفرآوري 
است«)8۷/4/۲۹(. هدف دوم آن ها این بود که با تسلیم شدن ایران در موضوع هسته ای، الگوی مقاومت جمهوری اسالمی در میان ملت ها 
مخدوش شود. بنابراین هدف آمریکایی ها از پیگیری الگوی »فشــار- مذاکره« استفاده از اهرم »فشــار« برای »تسلیم« ایران بود.

ـ مصلحت     |  مثلث الزامی برای چارچوب ارتباطات بین المللی ـ حکمت  # عزت 
عزت و حکمـت و مصلحت، یک مثلـث الزامی بـرای چارچـوب ارتباطات بین المللی ماسـت... عـزت یعنی تحمیل  کـلــیـد  واژه

هیچ کـس را قبول نکـردن... حکمـت، یعنـی حکیمانه و سـنجیده کار کـردن... مصلحـت. مراد، مصلحت شـخص 
مـن و شـما نیسـت... مصلحـت، یعنـی مصلحـت انقـاب، و ایـن مصلحـت همه جانبـه اسـت. حکمـت و عـزت و 
مصلحـت مکمل همنـد؛ بایـد در جهـت مصالـح ملـی باشـند؛ و در درجـه ی اول بایـد با حفظ عـزت ملـی و عزت 
هویتـی همراه باشـند. یعنـی تسـلیم، انسـام، انظـام، نـه در مرحلـه ی باورهای قلبـی و نـه در مرحلـه ی عمل و 

قرارداد، نباید وجود داشته باشد؛ این با حکمت امکان پذیر است.  ۱۳۷۰/۰4/۱8 و ۱۳۹۰/۱۰/۰۷  

هفته سخن

الزامات اجرای برجام مطرح شده در  »بند سوم« نامه رهبر انقالب به رئیس جمهور درباره الزامات اجرای برجام ۹4/۰۷/۲۹

گرفتن تضمین های قوی و کافی 1
برای لغو تحریمها

از آنجا که پذیرش مذاکرات از سوی ایران اساســاً با هدف لغو تحریم های ظالمانه 
اقتصادی و مالی صورت گرفته است و اجرایی شدن آن در برجام به بعد از اقدام های 
ایران موکول گردیده، الزم است تضمین های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلف 
طرف های مقابل، تدارک شود، که از جمله ی آن اعالم کتبی رئیس جمهور امریکا و 
اتحادیه ی اروپا مبنی بر لغو تحریم ها است. در اعالم اتحادیه ی اروپا و رئیس جمهور 
امریکا باید تصریح شود که این تحریم ها به کلی برداشته شده است. هرگونه اظهاری 

مبنی بر این که ساختار تحریم ها باقی خواهد ماند، به منزله ی نقض برجام است.

نقض برجام و توقف فعالیتهای آن ۲
در صورت وضع هرگونه تحریم

در سراسر دوره ی 8 ساله وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه ای )از جمله 
بهانه های تکراری و خودساخته ی تروریسم و حقوق بشر( توسط هر یک از کشورهای 
طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شــد و دولت موظف است طبق بند ۳ 

مصوبه ی مجلس اقدام های الزم را انجام دهد و فعالیت های برجام را متوقف کند.

3
آغاز فعالیتهای بند 4 و 5 تنها 

پس از اعالم آژانس مبنی بر پایان 
PMD پرونده

اقدامات مربوط به آنچه در دو بند بعدی آمده است، تنها هنگامی آغاز خواهد شد که 
آژانس پایان پرونده ی موضوعات حال و گذشته )PMD( را اعالم نماید.

۴
آغاز نوسازی کارخانه اراک تنها 
پس از قرارداد طرح جایگزین و 

تضمین کافی اجرا

اقدام در مورد نوســازی کارخانه ی اراک با حفظ هویت سنگین آن، تنها در صورتی 
آغاز خواهد شد که قرارداد قطعی و مطمئن درباره ی طرح جایگزین و تضمین کافی 

برای اجرای آن منعقد شده باشد.

5
معامله و تبادل اورانیوم غنی شده 
در برابر کیک زرد در صورت عقد 

قرارداد مطمئن و تدریجی

معامله ی اورانیوم غنی  شده ی موجود در برابر کیک زرد با دولت خارجی در صورتی 
آغاز خواهد شــد که قرارداد مطمئن در این  باره همراه با تضمین کافی منعقد شده 

باشد. معامله و تبادل مزبور باید به  تدریج و در دفعات متعدد باشد.

۶
تهیه طرح توسعه میان مدت 

صنعت انرژی اتمی و بررسی آن در 
شورای عالی امنیت ملی

مطابق مصوبه ی مجلس،  طرح و تمهیدات الزم برای توســعه ی میان مدت صنعت 
انرژی اتمی که شامل روش پیشــرفت در مقاطع مختلف از هم اکنون تا ۱5 سال و 
منتهی به ۱۹۰ هزار سو است،  تهیه و با دقت در شورای عالی امنیت ملی بررسی شود. 

این طرح باید هرگونه نگرانی ناشی از برخی مطالب در ضمائم برجام را برطرف کند.

۷
ساماندهی تحقیق و توسعه برای 

غنی سازی مورد قبول در برجام در 
پایان دوره ی 8 ساله

سازمان انرژی اتمی،  تحقیق و توســعه در ابعاد مختلف را در مقام اجرا به گونه ای 
ساماندهی کند که در پایان دوره ی 8 ساله هیچ کمبود فناوری برای ایجاد غنی سازی 

مورد قبول در برجام وجود نداشته باشد.

8
مرجع بودن متن مذاکرات و نه 

تفسیر طرف مقابل، در موارد ابهام 
سند برجام

توجه شود که موارد ابهام سند برجام،  تفسیر طرف مقابل مورد قبول نیست و مرجع، 
متن مذاکرات است.

۹
تشکیل هیئت رصدکننده انجام 

تعهدات طرف مقابل و تحقق 
الزامات اجرای برجام

وجود پیچیدگی ها و ابهام ها در متن برجام و نیز گمان نقض عهد و تخلفات و فریبکاری در طرف 
مقابل بویژه امریکا، ایجاب می کند که یک هیئت قوی و آگاه و هوشمند برای رصد پیشرفت 
کارها و انجام تعهدات طرف مقابل و تحقق آنچه در باال بدان تصریح شده است،  تشکیل شود. 

ترکیب و وظائف این هیئت باید در شورای عالی امنیت ملی تعیین و تصویب شود.

رهبر انقاب، در نامه ای به رئیس جمهور دستورات مهمی را درباره ی رعایت و حفظ منافع ملی و مصالح عالیه ی کشور در اجرای 
برجام صادر کردند. ایشــان در این نامه تأکید کردند: »بندهای نه گانه قانون اخیر مجلس و ماحظات ده گانه ی ذیل مصوبه ی 
شورای عالی امنیت ملی، حاوی نکات مفید و مؤثر است که باید رعایت شــود، با این حال برخی نکات الزم دیگر نیز هست که 
همراه با تأکید بر تعدادی از آنچه در آن دو سند آمده است،  اعام می گردد.« پایگاه اطاع رسانی KHAMENEI.IR در جدول زیر 

الزامات اجرای برجام را مرور کرده است:

جدول   الزامات اجرای برجام فرصتهایی پیدا کردند- یک نفوذی کردنــد، یک حرکت مضِرّ برای 
منافع ملّی انجام دادند؛ آنچه ممنوع اســت این اســت. مذاکره ی با 
آمریکا ممنوع است«)۹4/۷/۱5(. مبارزه در میدان مذاکرات هسته ای 
فارغ از نتایج و پیامدهایش تقریباً تمام شــده و به مرحله اجرا رسیده 
است. »مسئله ی هســته ای و مذاکرات طوالنی و مال آور آن، نشان 
داد که این نیز یکی از حلقه های زنجیره ی دشــمنی عنادآمیز آنان با 
جمهوری اسامی است«)۹4/۷/۲۹( و نشــان داد که مبارزه با سلطه 
تمام نشده و آمریکایی ها همواره دنبال تسلیم کردن ما هستد. لذا با 
وجود »ایستادگی هایی که بر اثر آن در طول مسیر مذاکرات از سوی 
مسئوالن جمهوری اسامی به کار رفت و توانست در موارد متعّددی، از 
ورود زیانهای سنگین جلوگیری کند ... با این حال، محصول مذاکرات 
که در قالب برجام شــکل گرفته اســت، دچار نقاط ابهام و ضعفهای 
ساختاری و موارد متعّددی است که در صورت فقدان مراقبت دقیق 
و لحظه به لحظه،  میتواند به خســارتهای بزرگی برای حال و آینده ی 

کشور منتهی شود«)۹4/۷/۲۹(. 

  تله مذاکره
آمریکایی ها می خواهند از مدل فشار-مذاکره و از این متن »وسیله ای پیدا 
کنند برای نفوذ در داخل کشور« هر چند که »ما این راه را بستیم و این راه 
را به طور قاطع خواهیم بست«)۹4/5/۲۶(، اما آمریکایی ها این الگو را رها 
نخواهند کرد. آن ها به دنبال شبیه سازی هستند که آن شبیه سازی، امروز 
در موضوع منطقه در حال کلیدخوردن است. در این میدان، ابزار فشار، 
»تروریسم« است. بهانه ي مذاکره اگر در مورد قبلی نگرانی از ساح اتمی 
بود، در این مورد »مبارزه با خشونت و تروریسم در سوریه« بهانه مذاکراتی 
است. اگر در الگوی هســته ای تحریم ابزار فشــار بود، در بحث منطقه 
»داعش« نقش ابزار را بازی می کند. اگر در مسئله تحریم ها، اروپا هم دچار 
»فشار اقتصادی« شد، در این موضوع هم آن ها خود را گرفتار مسئله ی 
»مهاجرت آوارگان« سوری  می بینند.  معموالً در الگوی مذاکره به صورت 
طبیعی، قاعده »بده-بستان« و معامله جریان دارد. در اینجا » تروریسم« 
تله مذاکره است و به همین دلیل مذاکره با آمریکا ممنوع است. موضوع 
منطقه برای ما به لحاظ امنیت کشور و حمایت از مظلومین طبق اصل 
»التظلمون و ال تظلمون« در مقابل ظالمان موضوعیت دارد. این ها اصول 
راهبردی انقاب اســامی اســت که نمی توان از این اصول عدول کرد. 
اصول برای معامله نیست و به همین دلیل چیزی برای معامله هم وجود 
ندارد که بخواهد مذاکره ای برایش بشود. برای آمریکایی ها هم موضوع 
منطقه، موضوع امنیت اسراییل و تضمین امنیت انرژی اش است. کامًا 
واضح است که »سیاستهای آمریکا در منطقه با سیاستهای جمهوری 
اســامی 180 درجه اختــاف دارد«)۹4/4/۲۷(. بحران ســوریه به هر 
بهانه ای، نمی تواند محل معامله باشد. سوریه امروز دارایی ای است که باید 
در دستان جریان مقاومت تثبیت شود وگرنه اگر در دست آمریکایی ها و 
به طور مشخص در دست رژیم صهیونیستی بیفتد، مرزهای امنیتی این 
رژیم به ما نزدیک تر شده و ارتباط ما با جریان های مقاومت قطع می شود. 
آن وقت ما »عمق استراتژیک« خود را از دست می دهیم؛ همان چیزی که 
امنیت این روزهای ما را در این منطقه پرآشوب فراهم کرده است. غرب 
به دنبال این است که بتواند الگوی فشــار-مذاکره را در موضوع منطقه 
در حوزه افکار عمومی جا بیندازد. اوباما می گوید »مرگ بر آمریکا برای 
ایرانی ها امنیت نمی آورد« یا کری وزیر خارجه اش می گوید »تا زمانی که 
مرگ بر آمریکا و اسراییل گفته می شود، نمی توان به رابطه خوشبین بود.« 
نیز مرکل صدراعظم آلمان ها می گوید »ادامه دشمنی ایران با اسراییل 
و درخواست های مکرر تهران برای نابودی دولت یهودی غیرقابل قبول 
است.« استکبار که با دیدن وضعیت منطقه دست خود را پایین می بیند، 
امروز طرح جدیدی را آغاز کرده  است. در مقابل با 180 درجه اختاف، 
امروز ایران با ایجاد گروه هماهنگی ۴+1، متشکل از ایران، روسیه، عراق، 
ســوریه و حزب الل لبنان، ابتکار عمل را در منطقه به دست گرفته است. 
تروریسم تله ای است برای مذاکره تا راهبرد حفظ امنیت کشور و دفاع از 
مظلوم گرفتار شود. تثبیت سوریه برای مقاومت همان شکستن تله است؛ 
شکستنی که مرزهای امنیتی ما را تا سرزمین های اشغال شده می کشاند 
و محاصره اســراییل را تکمیل می کند. امری که می تواند وعده ی محو 

اسراییل را تا کمتر از بیست و پنج سال آینده محقق کند. 

گـزارش تحلیـلی »خـط حزب ا...« تله مذاکره
از فـرآیـنـد مـذاکـرات هستـه ای 
و نقشه جدید دشمن  برای مهار ایران؛


