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در یکی از دیدارهای خانواده ی شهدا با رهبر انقالب همسر شهید قربانی و نویسنده کتاب زندگی شهید قربانی با نام »دلتنگ نباش« با رهبر انقالب دیداری 
کوتاه داشتند.  رهبر انقالب در جریان این دیدار، از کتاب »دلتنگ نباش!« و قلم نگارنده، تقدیر و در ضمن گفتگو با همسر شهید از وی تجلیل کردند. پیش از 
این دیدار، رهبر انقالب کتاب دلتنگ نباش  را مطالعه کرده بودند و یادداشتی بر ابتدای این کتاب نوشته بودند: »بسمه تعالی، سالم و رضوان خدا بر شهید 

عزیز روح ا... قربانی. از همسر شهید باید تشکر شود بخاطر فرستادن این کتاب و از ایشان و خانم موالئی بخاطر تدوین این اثر. ۲۸/۹/۹۷«        
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سالم و رضوان خدا بر او        |      این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید روح ا... قربانی  
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شهید هفته  

 

تلویزیونــی  ســخنرانی  محورهــای  از  یکــی  انقــالب  رهبــر 
خــود در 13 آبــان روز استکبارســتیزی را کــه بــا ســالروز والدت 
پیامبــر اعظــم و امــام صــادق )( مقــارن شــده بــود، بــه 
ــدام  ــکا و انه ــی آمری ــرال  دموکراس ــام لیب ــاط نظ ــوع انحط موض

قریب الوقــوع ایــن شــیطان بــزرگ اختصــاص دادنــد. نشــریه ی 
خــط حــزب ا... بــه همیــن مناســبت هفــت اصــل قرآنــی و ســنت 
الهــی دربــاره ی مصــاف جبهــه ی حــق و باطــل را در بیانــات رهبــر 

انقــالب مــرور کــرده اســت.

شهادت: حلب سوریه، توسط عناصر تکفیری

منافع کشورهای اسالمی 
تنها با وحدت حفظ خواهد شد

زمان انهدام باطل
 به عمل مؤمنین بستگی دارد

گزیده بیانات    |     ۳  

۷ سنت الهی درباره ی استکبارستیزی و مصاف جبهه حق و باطل در بیانات رهبر انقالب

کالم امام    |     4  

خط حزب ا... دالیل اصلی دشمنی استکبار 
با انقالب اسالمی و تنها راه موفقیت دربرابر آن را بررسی می کند؛

قدرتمند ایران 

گرانی را با همکاری و هماهنگی 
کنترل کنید

مسئله روز |  ۳  

پر از شواهد انحطاط

معرفی کتاب |  4  



2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت هـای مذهبی  

 یک. تجربه تاریخی: شصت سال توطئه و دشمنی
ت مــا یک حرکت 

ّ
»مبارزه ی با اســتکبار در انقــالب اســالمی و در میان مل

معقول و منطقــی و دارای پشــتوانه ی علمی، و یک حرکــت خردمندانه 
است، برخالف آنچه بعضی می خواهند وانمود بکنند که این یک حرکت 
شعاری و احساساتی است، مّتکی به منطق و عقالنّیت نیست، بعکس، 
ت ایران یک حرکت مّتکی به عقالنّیت است. از دین و آیه ی قرآن 

ّ
حرکت مل

ت ایران 
ّ
و آنچه الهام دینی است فعًال صرف نظر می کنیم... و به تجربه ی مل

تکیه می کنیم. حادثه ای در کشور ما در سال ۱۳۳۲ اّتفاق افتاد -حادثه ی 
ت ایران را با تجربه ها 

ّ
بیست وهشتم مرداد- که یکی از حوادثی است که مل

آمیخته می کند، مانــع از خطا و اشــتباه دیــِد او می شــود؛ در این حادثه 
ت ایــران به وجود آمد، ایــن تجربه را هرگز نباید 

ّ
یک تجربه ی بزرگ برای مل

فراموش کرد... حادثــه از این قرار بود که دولت مصــّدق که نفت را، منبع 
ی کشور را از چنگ انگلیسی ها با کمک افرادی که بودند -مرحوم 

ّ
ثروت مل

آیت اهلل کاشانی و دیگران- توانست خارج کند، یک اشتباه تاریخی انجام 
داد و آن تکیه ی به آمریکا بود... به آمریکایی ها اعتماد کرد، ]آنها هم[ از این 
خوش بینی و ساده اندیشی استفاده کردند، ]کودتای [ بیست وهشتم 
ت ایران کشیده بودند، 

ّ
مرداد را به راه انداختند... و همه ی زحماتی را که مل

ت، زیر یوغ حکومت 
ّ
بر باد دادند... و ۲۵ سال از سال ۳۲ تا سال ۵۷ این مل

تحمیلی و وابسته ی پهلوی به انواع خّفت ها، فشارها و سختی ها مبتال 
شد؛ آمریکایی ها ]این کار را[ کردند.« ۹4/۸/1۲ هنگام اوج گیری حرکت های 
مردمی انقالب اســالمی هم » اّولین حکومتی و دولتــی که با این حرکت 
مردم بجد شــروع کرد مخالفت کردن، آمریکا بود.« ۹4/۸/1۲ »از ســاعات 
اّول پیروزی انقالب بلکه حّتی قبل از انقالب دشمن درصدد توطئه برآمد. 
آمریکایی ها چند روز قبل از پیروزی انقالب آدم فرســتادند اینجا که شاید 
بتوانند یــک کودتایــی راه بیندازند و حرکت مــردم را خنثی کننــد که البّته 
نتوانستند. بعد هم که انقالب پیروز شد، انواع و اقسام تالش ها را ]علیه 
ملت ایران[ کردند.«۹5/۸/1۲   و تا امروز »چهل ســال است که این چالش 
بین ایران اســالمی و آمریکا ادامــه دارد، و انواع و اقســام تحــّرکات هم از 
سوی دشــمن در این چهل ســال اّتفاق افتاده اســت... جنگ نظامی... 
جنگ اقتصادی هم که مخصوص امروز نیست... چهل سال است که به 
شکل های مختلف تحریم اقتصادی علیه ما دارند... جنگ رسانه ای هم 
داشته اند... یعنی چهل سال است که این چالش بین ما و آمریکا وجود 

دارد.« ۹۷/۸/1۲

دو. ماهیت استکبار: جنگ افروز، تروریست، فاسد و انحصارطلب
»رژیم آمریکا رژیم اســتکباری اســت و رژیم اســتکباری، جامع بســیاری از 
ضررها و شیطنت ها و بدی ها است. رژیم استکباری، هم جنگ افروز است، 
هم تروریســت اســت، هم تروریســت پرور اســت، هم مداخله گر است، 
هم فاسد است، هم انحصارطلب اســت؛ یعنی وقتی می گوییم »رژیم 
استکباری«، استکبار جامع همه ی این زشتی ها و بدی ها و شیطنت ها 
است. بنابر این، ستیزه گری با این استکبار، با این پدیده، عین عقالنّیت 
اســت. حاال بعضی ها میگویند »آقا! این خالف عقالنّیت اســت، خالف 
تدبیر اســت«؛ نه، خــالف تدبیر نبــود؛ این درســت عین عقالنّیــت بود؛ 
تسلیم شدن و زیر بار رفتن، ضّد عقالنّیت بود.« ۹۹/۸/13 »خب مستکبر 
یعنی همیــن، اســتکبار جهانی یعنــی همیــن، یعنــی زورگویی کردن، 
خودش را برتر دانســتن، پایبنــد به حرف خــود نبودن، خــود را متعّهد 
ف میکند. امام 

ّ
ندانستن؛ این معنای استکبار است، وعده هایش را تخل

بزرگوار ما فرمود: آمریکا شــیطان بزرگ اســت؛ واقعــا این تعبیر، تعبیر 
فوق العاده ای است.« ۹5/5/11

سه. قطع منافع آمریکا با پیروزی انقالب
»مســئله این اســت که رژیم ایاالت متحــده ی آمریکا از بعــد از جنگ 
جهانــی دوم، داعیــه ی ابرقدرتــی مطلــق دنیــا را داشــت... آمریــکا 
می خواســت بر روی تمام منابع حیاتی عالم دست بگذارد. عمًال هم 
منطقه ی عظیم و حساســی که به آن خاورمیانه میگویند و شــمال 
آفریقا و خلیج فارس - منطقه ی نفت - در پنجه ی اقتدار آمریکا بود... 
انقالب اسالمی این نقطه ی اصلی یعنی ایران را از زیر سیطره ی آمریکا 
بیــرون کشــید.« ۸۷/۸/۸  »انقالب اســالمی در بــدو اســتقرار، اّولین 
کارش قطع کردن امتیازات مستکبران بود. در واقع انقالب اسالمی، 
اّول کاری کــه کرد این بــود که به قطع امتیــازات انگلیــس و امریکا در 
ایران پرداخت.« ۷3/11/14 امروز هم »امریکا دنبال منافع خودش در 
ایران اســت. اگر در این جا حکومت دست نشــانده ای مثل حکومت 
رژیم شــاه بود، آن طــور به ملت ایــران ضربه می زنــد کــه آن روز زد. اگر 
حکومت مستقلی باشد، این طور دشمنی می کند که امروز می کند. 
اگر مقایســه کنیم، خواهیم دید که باز ضرر این که انسان با استقالل 
در مقابــل امریکا بایســتد، بــه مراتب کمتــر از این اســت که تســلیم 

زورگویی های امریکا شود.« ۷۹/1/6 

چهار. نه ظلم می کنیم و نه ظلم می پذیریم
»سیاســت امریکا به عنوان مظهر اســتکبار در مقابل نظام جمهوری 
اسالمی، سیاســت روشــن و واضحی است. البته ســعی می کنند این 
را در روش های تبلیغاتی خیلی آشــکار نکننــد؛ اما برای کســی که نگاه 
می کند، سیاست روشنی است. آن چیست؟ آن این است که آن چیزی 
که موجب شــده اســت ایران با همه ی ثروت های ماّدی و معنویش از 
دست امریکا گرفته شود، آن چیز از میان این ملت ریشه کن شود. این، 
سیاست امریکاست؛ این را شما بدانید. آن چیست؟ آن، میل این ملت 
به استقالل است؛ آن، اسالمی است که این ملت را از قبول ظلم بر حذر 
میدارد؛ آن، روحیه ی مبارزه طلبی در آحاد این ملت است؛ آن، روحیه ی 
عدم تســلیم در مقابل زور اســت؛ آن، قوانین نورانی اســالم است. هر 
نقطه ای که مقاومت در آن بیشــتر اســت، آنها بیشــتر با آن دشمنند. 
هدف اصلی این اســت. این را جوانان باید درســت فکر کننــد و روی آن 
تی، یــک حرکتی، یک هوّیتی به وجود 

ّ
توّجه نمایند.« ۷6/۸/14 »یک مل

آمده است مبتنی بر منابعی و مبادی ای درست نقطه ی مقابل مبادی 
نظام اســتکبار و نظام ظلم و انظالم؛ نمی خواهند این به جایی برسد؛ 
ما در یک چنین موقعّیتی هستیم؛ ما در یک چنین جایگاهی هستیم. 

بایست حرکت بکنیم، باید تالش کنیم«. ۹4/4/13

پنج. تنها راه: با قدرت خود دشمن را مایوس کنیم
حاال بعد از مرور این تجربه ها و حقایق تاریخی و هدف گذاری دشمن 
باید بدانیم سیاست راهبردی ما در مقابله با این چالش ها چیست؟ 
ــت عزیزمان و به مســئولین 

ّ
»ایــن را مــن بارها عرض کــرده ام بــه مل

هم در جلســات کاری، در جلســات خصوصی، در نگاه عمومی، مکّرر 
مطرح کــرده ام. بایســتی ایــن ابزارهای قــدرت را -قــدرت واقعی، نه 
ت قوی بشود، کشور 

ّ
قدرت پوشــالی- در خودمان تقویت کنیم، مل

قوی بشود.«۹۹/۸/13 چرا که »تنها راه برطرف کردن این دشمنی این 
ت ایــران و دولت 

ّ
اســت که ما اینها را مأیوس کنیم؛ یعنی بایســتی مل

ایران و نظام جمهوری اسالمی کار را به جایی برسانند که طرف مقابل 
مأیوس بشــود از اینکه بتواند ضربه ی اساســی وارد بکند. باید قوی 

بشویم.«۹۹/۸/13

ایران قدرتمند

سخن هفته  

خط حزب ا... دالیل اصلی دشمنی استکبار با انقالب اسالمی و تنها راه موفقیت دربرابر آن را بررسی می کند؛

گزیده بیانات  

1. بدون مبارزه، آرزوهای دینی 
محقق نمی شوند

]در طول تاریخ[ هر جا سخن حّقی از زبانی خارج 
می شــد، یا دلی، روحــی و انســان بزرگی تصمیم 
می گرفت که این سخن حق را حتما به گوش ها 
برســاند، ناگهان حصارها، دیوارها و مشت های 
آهنین از ســوی دشــمنان و مخالفین به وجود 
می آمدنــد و در مقابلــش صــف می بســتند و 
جبهه بندی می کردند. البته شکست می خوردند. 
باطــل -در مقابــل حــق- شکســت می خــورد؛ 
در این تردیدی نیســت. اگر حق ایســتادگی کند، 
شّکی نیســت که باطل شکســت خواهد خورد؛ 
اّما مقصود این اســت که بدون مبارزه و تالش و 
بدون پشتوانه قدرت، نمی شود افکار و آرمان ها 
و آرزوهای دینی را - بلکه هیچ آرمــان و آرزویی را - 

تحّقق بخشید. 75/9/19

2. اگر جبهه حق بیکار بنشیند
 از باطل ضربه خواهند خورد

چه کســی گفته که باطــل هیچ وقت در دنیــا قادر 
نخواهد بود که به حق ضربه بزند، یا موقتــا آن را از 
بین ببرد؟ کدام قانونی این چنین می تواند باشد؟ 
آن چیــزی کــه در قانون الهی اســت، این اســت که 
در نهایت، حق پیروز خواهد شــد؛ در نهایت، باطل 
سرنگون خواهد شد؛ اّما چه کسی گفته است که 
در اثنای راه، باطل فرصت پیدا نخواهد کرد که حق 
را مورد ضربات خود قرار دهد و حّتی آن را از میدان 

خارج کنــد؟... اگر مجاهدت نشــود، اگر 
بیکار بنشــینیم، اگر هوشــیاری 

به خرج ندهیم، اگر در ســنگر 
بخوابیم، آیا باز هم دشــمن 

نمی آید سنگر ما را فتح 
کنــد؟ چــه کســی 

را  چیــزی  چنیــن 
گفتــه اســت؟ ما 

باید تالش کنیم، تا 
دشــمن ناکام بشود. 

اگر مــا تــالش نکردیم، 
دشــمن کامیــاب خواهــد 

شد. 70/10/11

۳.زمان انهدام باطل به عمل ما 
بستگی دارد

البّته اینها نابودشدنی هستند. ظواهر را که نگاه 
کنید، ایــن ظواهر نباید کســی را گــول بزند؛ اینها 
رفتنی هستند، اینها ساقط شدنی و نابودشدنی 
ا«؛)اسراء/81( اینها 

ً
 کاَن َزُهوق

َ
هستند. »ِاّنَ الباِطل

باطلند و قطعا دچار زوال و ســقوط و بدبختی و 
فروافتادگی خواهند شــد؛ در ایــن هیچ تردیدی 
نیســت. البّته ممکن اســت چهار صبــاح زودتر یا 
دیرتر انجام بگیرد؛ بستگی دارد به اینکه مؤمنین، 
جامعــه ی مؤمــن، چه جــوری عمــل بکنــد؛ اگر 
درســت عمل بکند، این اّتفاق زودتر می افتد؛ اگر 
درســت عمل نکند، این اّتفاق چهــار صباح دیرتر 
می افتد؛ اّما حتما این اّتفــاق می افتد. هم اینها، 
هم آن  کســانی که اینها چشم امیدشــان به آنها 

است، همه ساقط شدنی هستند.96/۳/6

»حاال امروز انتخابات آمریکا است، بعضی ها همین  طور ]حرف می زنند[ راجع به اینکه چه کسی بیاید، چه کسی نیاید، اگر این بیاید چه می شود، اگر  سخن
آن بیاید چه می شود. خب بله، ممکن است حوادثی اّتفاق بیفتد، ]اّما[ به ما ارتباطی نخواهد داشت؛ یعنی در سیاست ما هیچ تأثیری نمی گذارد؛ هفتـه

ص است و رفت و آمد اشخاص در آن تأثیر ندارد.« این، بخشی از سخنرانی تلوزیونی رهبر انقالب در سالگرد 
ّ

سیاست ما حساب شده است، مشخ
13 آبان امسال است که از قضا با روز برگزاری انتخابات جنجالی آمریکا همزمان شده بود. اما آن سیاست حساب شده ای که رهبر انقالب با استناد به 

آن نتیجه انتخابات آمریکا را بی تاثیر در شرایط کشور ارزیابی می کنند، چیست؟
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روایت تاریخی  

در زمینه اقتصاد به بیرون از کشور تکیه نکنید
 به نظــر من در ســه زمینه مســئولین بایســتی یک 
مقداری تحّرک بهتری داشته باشند: یکی در زمینه ی 
اقتصاد است، یکی در زمینه ی امنّیت است، یکی در 
زمینه ی فرهنگ است؛ ما مسئولین در این سه زمینه 
بایــد تالش هایمــان را افزایش بدهیــم. در زمینه ی 
اقتصاد نگاه صحیح و اصولی این است که مطلقا به 
بیرون کشور نگاه نکنیم؛ نه اینکه رابطه مان را قطع 
کنیم؛ بنده هــر دفعه که می گویم عــالج را در داخل 
بجوییم، یــک عــّده ای برمی دارنــد اینجا و آنجــا، در 
فضای مجازی ]می گویند:[ »معتقدند که ما با خارج 
ارتباط را قطع کنیم«؛ نه، این نیســت؛ ارتباطات باید 
برقرار باشــد؛ مهم این اســت که ما عالج را از دیگران 
نخواهیم، عالج را از بیرون خودمان نخواهیم؛ عالج 
در درون خود ما است، در داخل کشور است که یک 
قلم عمده  اش هم افزایش تولید است که بارها روی 
آن من تکیه کرده ام. باید یک تالش برنامه ریزی شده 

و سازمان یافته در زمینه ی اقتصاد انجام بگیرد.
خیلی از گرانی ها مربوط به ناهماهنگی هاست نه 

تحریم 
 خیلی از مشــکالت کنونِی ما ربطی هم بــه تحریم و 
مانند این چیزها نــدارد؛ مربــوط به خود ما اســت، 
مربــوط بــه ناهماهنگی ها اســت. ایــن گرانی های 
اخیر واقعا توجیه نــدارد؛ بســیاری از این گرانی های 
اخیر واقعــا توجیه نــدارد؛ باید عالج بشــود و قابل 
عالج است؛ بایستی مســئولین با هماهنگی عالج 
کنند. شــما نگاه که می کنید، گرانی از گوشــت قرمز 
و گوشت مرغ و گوجه فرنگی بگیرید تا پوشک بّچه 
]وجــود دارد[؛ خــب  گرانی هــای اینهــا، گرانی هــای 
بی دلیلی است، هیچ استداللی پشــت این گرانی ها 
وجود ندارد؛ و جنس هم هست؛ هم وزارت صمت، 
هم مســئولین تعزیرات، هم بســیج، هم بعضی از 
دســتگاه های دیگری که مرتبط با قضّیه هســتند، 
]مثل[ گمرک و دیگــران، با همدیگــر همکاری کنند 
و این مشــکل را از جلوی پای مــردم بردارند؛ همه ی 
اینها قابل کنترل است. بنابراین با مدیرّیت هماهنگ 
دستگاه ها این مشکالت قابل برطرف شدن است.   

گرانی را با همکاری و هماهنگی 
کنترل کنید

نمونه های تاریخی تسلیم
 در مقابل آمریکا

 )(رهبر انقالب در روز میالد پیامبر اعظم
و امام صادق)( تأکید کردند:

مسئله روز  

4. اگر جبهه حق، قوی نباشد، باطل دیگری جای باطل قبلی را خواهد گرفت
بنای حق باید مرتفع باشد. گمان نکنید که اگر باطل به خاطر زوال پذیریش از بین رفت، حق به خودی خود و بدون تالش، در دنیا 
م خواهد شد - ابدًا - باطل دیگری سر جایش می آید؛ مگر آن وقتی که حق، خود را آن چنان که هست، عرضه کند. این باطل ها 

َ
َعل

مرتب پشت سر هم می آیند و می روند؛ مرتب به وجود می آیند و از بین می روند. طبیعت باطل، زایل شدن و از بین رفتن است. 
گمان نشود که اگر باطل از بین رفت، ممکن است اسالم یا حق، بدون تالش و مجاهدت، بدون تعریف و تبیین، بدون زحمت 

کشیدِن من و شما، در دنیا جایگزین باطل ها بشود؛ نه، بسته به این است که من و شما چه کار کنیم. 70/10/5

5. باطل نمی تواند جلو نفوذ کالم حق را بگیرد
خدای متعال وســایل و ابزارهایی در اختیار جبهه حق قرار داده اســت که باطل، هر کاری هم بکند، نمی تواند جلو نفوذ حق را بگیرد. ما 
یک رادیو داریم، آنها ده ها رادیو دارند. ما ابزارهایمان ابزارهای فوق مدرِن امروزی برای پخش صدا نیســت، آنها ابزارهایشان بسیار قوی 
و رساست. آنها سرمایه های زیادی را فقط برای دروغ و لجن پراکنی، کنار می گذارند. همه ی اینها هست؛ اما در عین حال... خدای متعال 
 کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها فی السماء«؛)ابراهیم/24( 

ً
 طیبة

ً
به سخن حق برکت داده است و برکت می دهد. »ضرب اهلل مثًال کلمة

ریشه در زمین است، اما شاخ و برگ ها، تمام فضا را پرکرده است... و این، کار خداست که در دورترین نقاط، حرف ها را می گیرند، پیام ها را 
می گیرند، حقایق را می فهمند و افشاگری ها را انجام می دهند. 72/2/18

6. منطق و عدالت، دو عامل مهم پیوستن 
ملت ها به جبهه حق

دشــمنان خدا و دشــمنان اســالم... این طور وانمــود کردند که 
اسالم با شمشیر در دنیا منتشر شد. عّده ای هم از آن طرف پشت 
بام افتادند و گفتند اصًال اسالم شمشیر ندارد! هر دو حرف، غلط 
بود و هر کدام بحثهایی طوالنی دارد... اسالم دو وسیله دیگر دارد 
که با کمک این دو وسیله می تواند بر همه ادیان عالم پیروز شود؛ 
همه دل ها را جذب کند و همه منطقه ای پوشالی مقابل خود را 
شکست دهد. آن دو وسیله چیست؟ یکی، عبارت است از منطق 
قوی و اســتدالل محکم و دالیل متقن که اســالم از آن برخوردار 
است. دیگری، عبارت از عدالت به معنای حقیقِی کلمه و به صورت 

مطلق است. این، دو ابزار برای پیشرفت اسالم است.    76/1/1

7. بهره گیری از قدرت مادی و معنوی 
شرط پیروزی است

شــک نیســت که در مصاف حق و باطــل، پیــروزی از آن 
حق و شکست و زوال، سرنوشت باطل است، مشروط 
بر آنکه جبهه حــق از نیروی مــادی و معنــوی خویش 
به گونه ای درســت بهره بگیرد و با خردمنــدی و تالش 
شایسته و با استقامت و امید و با توکل به خدا و اعتماد 
به نفس، راه درست را بجوید و بپیماید. در این صورت 
امداد و نصرت الهی، حق مسلمی است که وعده قرآنی 
برای او مقــرر فرموده اســت:»ان تنصــرواهلل ینصرکم 
 و یثبــت اقدامکــم« و :»لینصــرن اهلل من ینصــره« و : 

»ان االرض یرثها عبادی الصالحون«.   82/11/8

زمان انهدام باطل
 به عمل مؤمنین بستگی دارد

رهبر انقالب یکی از محورهای سخنرانی تلویزیونی خود در 13 آبان روز استکبارستیزی را که با سالروز والدت پیامبر اعظم و 
امام صادق )( مقارن شده بود، به موضوع انحطاط نظام لیبرال  دموکراســی آمریکا و انهدام قریب الوقوع این شیطان 
بزرگ اختصاص دادند. نشریه ی خط حزب ا... به همین مناسبت هفت اصل قرآنی و سنت الهی درباره ی مصاف جبهه ی حق 

و باطل را در بیانات رهبر انقالب مرور کرده است.

7 سنت الهی درباره ی استکبارستیزی و مصاف جبهه حق و باطل در بیانات رهبر انقالب

بعضی هــا خیــال می کننــد اگــر دولتــی خــودش را 
تسلیم کرد به رژیم آمریکا، بهره خواهد برد از او؛ نخیر، 
همین هایی هم که در دنیا می بینید با آمریکا ارتباط 
دارند اّما یک مقداری وضعشان بهتر است، به خاطر 
این است که تسلیم نشده اند اّما آنهایی که تسلیم 
شــدند، ضربــه خوردنــد؛ نمونــه اش کمپ دیویــد 
است که واقعا سی چهل ســال اینها عقب افتادند؛ 
نمونه اش رژیم پهلوی در کشــور خودمان است که 

کشور را واقعا عقب افتاده کردند.  99/8/1۳
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منافع کشورهای اسالمی 

تنها با وحدت حفظ خواهد شد                  
بیــدار  بایــد  مســلمین 
باشــند... امــروز منافــع 
کشــورهای  همــه ی 
اســالمی بــه هــم پیوند 
]خورده[ است ...چنانچه 
اختالفی بین ملت ایران با ملتهای دیگر بیفتد، اختالفی 
ما بین برادرهای اهل سنت ما با برادرهای اهل تشیع ما 
واقع بشود، این به ضرر همه مان هست، به ضرر همه ی 
مسلمین هست. و آنهایی که می  خواهند ایجاد تفرقه 
بکنند اینهــا نــه اهل ســنت هســتند و نه اهل تشــیع 
هستند. آنها کسانی هستند که کارگردانان دولت های 
ابرقدرت هســتند و در خدمت آنها هســتند. آنهایی که 
کوشش دارند بین برادرهای اهل سنت ما با برادرهای 
اهل تشیع تفرقه بیندازند، اینها اشخاصی هستند که 
برای دشمن اسالم، برای دشمن های اسالم مشغول 
توطئه هستند و می خواهند دشمن های اســالم را بر 

مسلمین غالب کنند.  5۹/5/۲۷

ما اّول چیــزی که الزم اســت بــرای جوانــان و نوجوانان 
خودمــان در نظــر بگیریــم، ایــن اســت کــه در او هوّیت 
ی و دینی به وجود بیاوریم؛ این اّولین چیز؛ 

ّ
 مل

ّ
مســتقل

هوّیت مســتقل و با عّزت. جوانمان را جوری بار بیاوریم 
کــه دنبــال سیاســت مســتقل باشــد، دنبــال اقتصاد 
مستقل باشد، دنبال فرهنگ مستقل باشد؛ وابستگی، 
ُرکون)گرایش( به دیگران، اعتماد به دیگران و تکیه ی به 
دیگران در وجود او به عنوان یک روحیه رشد نکند. ما از 
این جهت دچار آسیبیم؛ این را به شما عرض بکنم! شما 
می بینید یک کلمه ی فرنگی که وارد کشــور می شــود، 
فورًا... همه این کلمه را به کار می برند. خب چرا آقا جان؟ 
چرا ما این قدر مشتاقیم که تعبیرات فرنگی به کار ببریم؟ 
چرا؟ این همان حالت حالت دوران طاغوت است که به 

ارث برای ما گذاشته اند.   ۹5/۲/13

گی که  اولین ویژ
باید در جوانمان به وجود بیاوریم

کالم امام  

خانواده ایرانی  

مراقبت از قدرت دفاعی 
و نفوذ دشمن                   

در زمینه ی امنّیت خارجی باید کشور به ابزارهای 
دفاعی مجّهز بشود؛ ]مثل[ همین موشک و پهپاد 
و هواپیما که مشــغول ]ســاختن هم[ هستند؛ 
اینها موجب می شود که... دشمن به کشور طمع 
نکند... در بــاب امنّیت داخلی هم دســتگاه های 
امنّیتی ما باید مواظب نفوذ باشند؛ عمده نفوذ 
است؛ نفوذ دشــمن در دســتگاه های مختلف و 
اعمال وسوسه هایشــان. باید مراقب باشند که 

۹۹/۸/13 این ]مشکل[ را درست کنند. 

دو دلیل برای پیروزی نهایی ملت ایران
یک ســؤال این اســت که آیا ملت ایران می تواند بی اعتنا به فشــارهای مراکز ســلطه ی جهانی، با تکیه بر هّویت و بــر توانایی های خود 
م و 

ّ
ایســتادگی کند و راه کمال و تعالی ماّدی و معنوی خود را بپیماید؟ این سؤال مهمی اســت. جواب این سؤال از نظر ما بسیار مسل

قطعی اســت و در آن تردید نداریم. جواب این اســت که بله، می تواند. علی رغم تبلیغاتی که دشمن به وســیله ده ها رسانه مکتوب و 
مسموع و تصویری در سرتاسر دنیا می کند و می خواهد اصرار بورزد بر این که ملت ایران و هیچ ملتی نمی توانند در مقابل ما بایستند؛ 
ملت ایران میتواند. به چه دلیل؟ به دو دلیل: اّول این که تواناییهای ذاتی و استعدادهای درونی این ملت بسیار زیاد است... دلیل دوم 

۷۹/۸/۲4 ) بخشی از بیانات رهبر انقالب در سفر به استان مرکزی( این است که دشمن با همه تظاهر به قدرت نمایی، ضعیف است.     

رهبــر انقــالب در دیدار 
آبــان دربــاره ی  روز ۱۳ 
وضعیت دولــت ایاالت 
آمریــکا  متحــده ی 
فرمودند: »رژیم آمریکا 
بشــّدت دچار انحطاط 
انحطــاط  و  سیاســی 
انحطــاط  و  مدنــی 
اخالقــی اســت... ایــن 
نویســندگان  حــرف 
خودشــان و صاحبــان 
خــود  داخــل  از  فکــر 
آمریکا اســت؛ آنهــا این 
حرف را می زنند. در این 
چند ســال چنــد کتاب 
نوشته اند، با تیراژهای باال در داخل آمریکا منتشر شده که 

برخی پرده ها را این کتاب ها باال می زند. یکی از این کتاب ها 
را که به فارسی ترجمه شــده، بنده خواندم؛ ُپر از شواهِد 
همین انحطاط است؛ یعنی واقعا ]اگر[ کسی آن کتاب را 
بخواند، اّول تا آخر کتاب نشــان دهنده ی انحطاط نظام 
سیاسی آمریکا با حرکات رئیس جمهور آمریکا است. این 
امپراتورِی این جوری دیری نخواهد پایید؛ معلوم است که 
وقتی کار یک سیاست، کار یک رژیم به اینجا رسید، این دیگر 
خیلی عمر طوالنی نخواهد کرد و منهدم خواهد شــد.« 

  ۹۹/۸/13
کتاب "ترس، ترامپ در کاخ سفید" نام کتابی ست که رهبر 
انقالب در این بیانات مورد اشــاره قرار دادنــد. این کتاب 
بــه قلــم "بــاب وودوارد" روزنامه نگار کهنــه کار آمریکایی 
نوشته شــده و در آن واقعیت هایی از مناسبات حاکم بر 
کاخ ســفید در دوران حکومت ترامپ روایت شده است. 
این کتاب به زبان فارسی نیز ترجمه شــده و در دسترس 

خوانندگان ایرانی قرار دارد.      

ت 
ّ
ت ایــران مل

ّ
بنــده با قاطعّیــت عــرض می کنم کــه مل

صبوری است؛ نشان داده اند که صبر دارند. ما مسئولین 
ت کامًال 

ّ
ت نه؛ مل

ّ
البّته گاهی بی صبری کرده ایم، ولی مل

صبور بوده اند؛ این چهل ســال برای ما نشاِن این معنا 
است به طور روشن. بعضی از روشنفکرنماهای ما هم 
متأّسفانه بی صبری از خودشان نشــان دادند، بعضی 
از آنها بی صبری را به مرز همکاری و هم زبانی با دشــمن 

هــم رســاندند... نقطــه ی مقابلــش هــم جوان هــای 
مؤمنی هستند که بحمدا... عّده شان خیلی زیاد است 
و روزبه روز هــم ان شــاءا...زیادتر می شــود؛ در عرصه ی 
فرهنــگ، در عرصــه ی علــم، در عرصــه ی فّنــاوری، در 
عرصه ی سیاســت، در فهِم بین المللِی مسائل -یعنی 
مسائل بین المللی را درست درک کنند و فهم کنند- در 

۹۹/1/3 مقابلش این جور جوان ها هم هستند. 

نقطه مقابِل انقالبی های پشیمان و کم صبر

سفر حضرت آیت ا... خامنه ای به استان مرکزی و حضور در زادگاه امام خمینی)( | ۲6 آبان ۷۹

عکس نوشت  

حزب ا... این است  

پر از شواهد انحطاط

معرفی کتاب  

مطالبه  رهبری  


