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شهید هفته  

 

در شماره ی قبل،" کتاب ترس، ترامپ در کاخ سفید" که رهبرانقالب در 
بیانات اخیرشان به آن اشاره فرموده بودند، معرفی شد.دراین کتاب 
که روایتی است از نحوه ی عملکرد واداره ی حکومت آمریکا، نشانه ها 
وشــواهد متعددی از افول رژیم آمریکا وجوددارد. در یکی از پرونده 
های مــورد اشــاره ی کتاب عالوه بــر مــرور ادعاهایی دربــاره ی تالش 
روسیه برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به مفاسد 
اخالقی ترامپ درهمین ماجرا اشــاراتی شده است: در صفحه ی 27 

گزارش آمده بــود: "دو منبــع آگاه در ســنت پترزبورگ ادعا می کنند 
که نامزد جمهوری خــواه ترامپ در آنجا رشــوه هایی پرداخت کرده و 
در فعالیت های جنسی شرکت داشته اســت؛ ولی شاهدان کلیدی 
ســاکت شــده اند و به دســت آوردن مدرک دشــوار اســت." و افزود: 
همه ی شاهدهای مستقیم این اتفاق اخیرا ساکت شده اند ، یعنی 
یا رشــوه گرفته اند یا به صــورت اجباری ناپدید شــده اند.متن کامل 

2 معرفی کتاب ترس را در صفحات دو و سه بخوانید.     

شهادت: حلب سوریه، توسط تروریست های تکفیری

تا قطع تمام وابستگی ها 
مبارزه با استکبار ادامه دارد آمریکای آشفته

معرفی کتاب    |     ۳  

سه روایت از کتاب »ترس، ترامپ در کاخ سفید« درباره ی انحطاط اخالقی، سیاسی و مدنی در دولت آمریکا

کالم امام    |     4  

راهبردهای ترامپ و دولت معلق امریکا 

در مواجهه با جمهوری اسالمی و ملت ایران 

تا چه میزان موفقیت داشته است؟

شکست 
ی کثر ا حد

کلید همین جاست نه در کاخ سفید

مسئله روز |  ۳  

باید شانه زیر بار مسئولیت ها بدهید

دولت جوان انقالبی |  4  
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2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت هـای مذهبی  

شکست حداکثری

سخن هفته  

راهبردهای ترامپ و دولت معلق امریکا در مواجهه با جمهوری اسالمی و ملت ایران تا چه میزان موفقیت داشته است؟

معرفی کتاب  

دونالد ترامپ رئیس آخرین دولت مســتقر آمریکا،  سخن
ایــن روزهــا درگیــر پیگیــری ادعــای تقلــب بــزرگ در هفتـه

انتخابات این کشور است. تقلبی که ترامپ می گوید 
نهادهای برگزارکننده انتخابات با همکاری رسانه ها 
به صورت عمدی علیه او و به نفع جو بایــدن به راه انداخته اند. 
ترامپ ساختار آمریکا را فاسد و عامل تقلب علیه خود می داند و 
بایدن رفتار و گفتار ترامــپ را مایه ی شرمســاری تاریخ آمریکا بر 
می شمرد. در مقابل چشمان متعجب دنیا یکی خود را رئیس 
جمهــور دو دوره ای و دیگــری خــود را رئیــس جمهــور منتخب 

خطاب می کند. 
در اوج همیــن نــزاع و درگیــری داخلــی بیــن دو رئیــس دولــت 
خودخوانده، یکی از چهره هــای نزدیک به ترامــپ یعنی الیوت 
آبرامز، مأمور یهــودی دولت آمریــکا در امور ایــران و ونزوئال، به 
سرزمین های اشغالی، عربستان و امارات سفرکرده است تا به 
ادعای خود مرحله سخت تری از سیاست فشار حداکثری بر ملت 
ایران را اجرایی کند. گویی ترامپ هنــوز نمی خواهد باور کند که 
کارزار پر ســر و صدای او برای بــه اصطالح به زانــو درآوردن مردم 

ایران شکست خورده است.
غ از نتیجه ی درگیری سیاســِی حال حاضــر بین دو جناح  اما فار
سیاسی در آمریکا و نتیجه انتخاباتی که بیشــتر به یک رسوایی 
تاریخی شبیه اســت تا یک فرآیند سیاســی قانونی، باید پرسید 
که مهم ترین اقدامات ترامپ در قبال جمهوری اســالمی ایران 
شــامل چه مواردی اســت. خــط حــزب ا... با مــرور بیانــات رهبر 
انقالب به پنج اقدام بی نتیجه دولت اخیر ایالت متحده پرداخته 

است:

اول: خروج از برجام
ترامپ در ســال دوم ریاســت جمهوری خود و بالفاصلــه بعد از 
پیوستن جان بولتن به تیم کابینه اش از برجام خارج شد. »یکی 
از همان احمق های درجه یک در اواسط یا اوایل سال ۹۷ گفت 
که ما اگر از برجام خارج بشویم -یعنی اگر آمریکا خارج بشود- 
در خیابانهای ایران شــورش اّتفاق می افتد، مردم نان هم دیگر 
نمی توانند بخرند.« 98/1/1 اگرچه معیشت مردم با سختی های 
قابل توجهی همراه شد، اما در عمل هیچ کدام از این دو هدف 

به طور کامل محقق نشد.

دوم. به صفر رساندن فروش نفت ایران
رهبر انقالب همان موقع در واکنش به طرح دولت آمریکا برای 
ممنوعیت صادرات نفت ایران فرمودند: »این فشــار حّداکثری 
بیشــتر معطوف به مسئله ی نفت اســت. بالشک یک مشکلی 
است برای کشور، منتها مشکل کوتاه مّدت است؛ از این مشکل 
کوتاه مّدت یک سود بلندمّدت به دست می آید و آن، انقطاع از 
نفت است.«98/2/4 ضمن اینکه »تالشــی که اینها در زمینه ی 
نفت می کنند به جایی نمی رســد، ما آن مقداری که نیــاز داریم، 
آن مقداری کــه الزم داریــم، آن قدری کــه خودمــان اراده کنیم، 
می توانیم نفتمــان را صادر کنیــم؛ حاال آنها به خیال خودشــان 
ــت فّعال و مســئولین بیدار و 

ّ
راه ها را مســدود می کننــد اّما مل

هشــیار اگر دامن هّمــت به کمر بزنندبســیاری از بن بســت ها را 
می توانند بــاز کنند، این هم یکی از آنها اســت و قطعــا این کار را 
]می کننــد[؛ بنابراین کار آنهــا ]آمریکایی ها[ بــه نتیجه نخواهد 

رسید. «98/2/4

سوم. تهدید به جنگ برای دعوت به مذاکره
»همین ها)آمریکایی ها( با همین لحن مزخرف چرند این جوری، 
درباره ی جمهوری اسالمی حرف هم می زنند؛ چه می گویند؟... 

دو موضــوع را مطــرح می کننــد؛ یکی مســئله ی جنــگ را، یکی 
مسئله ی مذاکره را. البّته جنگ را صریحا نمی گویند می جنگیم 
اّمــا به خیــال خودشــان بــا اشــاره و بــا کنایه و بــا ایــن حرف ها 
می خواهنــد بگویند خالصــه ممکن اســت جنــگ راه بیفتد... 
مسئله ی شبح جنگ را بزرگ می کنند، یکی هم مسئله ی مذاکره 
که بله، ما با ایران حاضریم مذاکره کنیم.«. 97/5/22  هیچ کدام 
از دو ضلع این دوگانه هم برخالف خواست ترامپ هرگز محقق 

نشد.

چهارم. ترور ناجوانمردانه شهید ســلیمانی و درج نام سپاه در 
فهرست گروه های تروریستی

یکی از اقدامات کلیــدی ترامپ در برخورد با جمهوری اســالمی 
تروریســت خوانــدن ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی بــود. 
علت اهمیت این اتفاق روشــن بود، چرا که »دســتگاه وسیع و 
همه کاره ی ســپاه، امروز یک دستگاه برجســته است در کشور؛ 
اگر مقابله ی با دشمن است از لحاظ سیاسی، سپاه جلو است؛ 
اگر مواجهــه ی با دشــمن اســت در میــدان عملــی و نظامی و 
عملّیاتی، ســپاه جلو اســت؛ اگر این دشــمن در داخل مرزهای 
ما، داخل کوچــه و خیابان ما اســت، ســپاه جلو اســت؛ اگر این 
دشــمن در چند هزار کیلومتر آن طرف تر در اطراف حرم حضرت 
زینب )(است، باز هم سپاه جلو اســت. برای همین است که 
می بینید آمریکایی ها چه گربه رقصانی ای برای ســپاه می کنند! 
البّته به جایــی هم نمی رســد. آنها کیــد می کنند، آنهــا به خیال 
خودشان علیه سپاه و در واقع علیه انقالب و علیه کشور نقشه 
می کشــند.«98/1/19 اما اقدام آمریکایی ها به این جا ختم نشد 
و شــهید حاج قاسم ســلیمانی »کســی را که سرشــناس ترین 
و قوی تریــن فرمانده  مبــارزه ی با تروریســم بود... تــرور کردند. 
درمیدان روبه روی جنگ با او مواجه نشدند، دولت آمریکا دزدانه 
و بزدالنــه او را ترور کرد، خودشــان هم اعتراف کردنــد؛ این ]کار[ 

مایه ی روسیاهی آمریکا شد.« 98/10/27

پنجم. حمایت از آشوبگران برای پاییز داغ!
از همان ابتدا آمریکایی ها با مجمــوع این اقدامات ظالمانه که 
به بخشی از مهمترین آنها پرداختیم به دنبال تحقق یک اتفاق 
مهم بودند: تابســتان داغ! »هــدف کوتاه مّدت آنها این اســت 
ت ایران به ستوه بیایند، خسته 

ّ
که مردم را به ستوه بیاورند؛ مل

بشوند، آشفته بشوند و در مقابل دستگاه حکومت ِبایستند؛ 
این هدف اّول آنها اســت. می خواهند این قدر فشار بیاورند که 
مردم را به ستوه بیاورند تا موجب بشود مردم در مقابل نظام، 
در مقابل حکومت و دولت ِبایستند. این هدف کوتاه مّدت اینها 
است؛ لذا می بینید که هم پارسال گفتند، هم پیرارسال گفتند، 
هم امســال گفتند: »تابســتان داغ«؛ داغ یعنی مردم بیایند در 
مقابل نظام ایســتادگی کنند. حاال خودشان مبتال به تابستان 

داغ شده اند.«98/1/1 

پیش بینی شکست حداکثری
با وجود همه این دشــمنی ها اما رهبر انقالب از همان آغاز این 
کارزار ظالمانه توسط دولت آمریکا یعنی پروژه  ی فشار حداکثری، 
نتیجه محتوم آن را پیش بینی کردند: »مردم را با کمال وقاحت 
به مواجهه ی با انقالب، با نظام دعوت می کنند... یعنی تشویق 
می کننــد، تحریک می کننــد به مواجهــه ی بــا نظــام... در مورد 
ت ایران راه انداختند، خود آمریکایی ها 

ّ
تحریمها... هم که علیه مل

با خوشحالی می گویند »در تاریخ سابقه ندارد«! بله، در تاریخ 
سابقه ندارد و ان شــاءا... شکســتی هم که آمریکایی ها در این 

قضّیه می خورند، در تاریخ بی سابقه خواهد بود.« 97/10/19

1. باج دهی برای جلوگیری 
از رسوایی اخالقی

پــس از انتخابــات، رئیــس جمهــور اوبامــا بــه روســای 
اطالعاتی اش دســتور داد که یک گــزارش قاطع و کامال 
محرمانه با همه ی جزئیات و منابع، درباره ی مداخالت 
انتخاباتی روسیه تهیه کنند. شرح گزارش به اطالع کنگره 

و رئیس جمهور منتخب ترامپ می رسید.
قــرار بر این شــد کــه یک نســخه ی غیــر محرمانــه و کم 
جریئات تر با همان نتیجه گیری ها، ولی بدون ذکر منابع، 
پیش از پایان دوره خدمت اوباما در ۲۰ ژانویه به صورت 
عمومی منتشر شود... کامال مشخص بود که جلسه ی 
شرح این گزارش، با ترامپ، حکم بازی کردن با دم شیر را 

دارد.
این پرونده، عــالوه بر اینکــه ادعاهایی دربــاره ی تالش 
روســیه برای دخالت و تأثیرگــذاری در انتخابات ریاســت 
جمهوری آمریکا را در بر می گرفت... به مفاســد اخالقی 
ترامپ نیز اشــاراتی داشــت... در صفحــه ی ۲۷ گزارش 
آمده بود: "دو منبع آگاه در سنت پترزبورگ ادعا می کنند 
کــه نامزد جمهــوری خــواه ترامــپ در آنجا رشــوه هایی 
پرداخت کرده و در فعالیت های جنســی شرکت داشته 
است؛ ولی شاهدان کلیدی ساکت شده اند و به دست 
آوردن مدرک دشوار است." و افزود: همه ی شاهدهای 
مستقیم این اتفاق اخیرا ساکت شده اند ، یعنی یا رشوه 

گرفته اند یا به صورت اجباری ناپدید شده اند.
واکنش ترامپ به همســرایی روزافزون گزارشات خبری 
که می گفتند سرویس های اطالعاتی نتیجه گرفته اند 
روســیه در انتخابات مداخله داشــته است خصومت و 

پرخاشگری بود.

تاکنون کتاب های متعددی درباره ی نحوه ی حکومت داری 
در آمریکا  و بطور خاص درباره ی دوران چهارساله ی حکومت 
ترامپ در آمریکا منتشر شده اســت؛ که در این میان کتاب 
"تــرس، ترامــپ در کاخ ســفید" نوشــته بــاب وودوارد، از 
شاخص ترین هاســت. نویســنده در ابتدای کتــاب ترامپ 
را فردی احساســی و دم دمی مــزاج و غیرقابل پیش بینی و 
دارای تصمیمات خطرناک ارزیابی کرده اســت. رهبر انقالب 
در بیانات روز 13 آبان ضمن بررســی وضعیت نابســامان و 
آشــفته ی آمریکا، به همین کتاب به عنوان یکی از شــواهد 
انحطاط سیاسی، مدنی و اخالقی آمریکا اشــاره کردند. به 
همین مناسبت نشــریه ی خط حزب ا... ضمن معرفی این 
کتاب، بخش هایــی از آنــرا که مؤیــد چالش هــا و انحرافات 

عمیق روش حکومتداری آمریکاست، مرور می کند.
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کلید همین جاست 
نه در کاخ سفید

مشکل اقتصادی کشــور اگر بخواهد حل بشود 
باید روی تولید متمرکز شد. همه به همین شکلی 
که عرض کردیم، مســئولّیت دارنــد؛ البّته بعضی 
مســئولّیت ها ســنگین تر اســت، بعضی سبک تر 
 

ّ
اســت اّما همــه این جوری مســئولند. کلیــد حل
مشــکالت اقتصــادی در لــوزان و ژنــو و نیویورک 
نیست؛ در داخل کشور اســت. همه تالش کنند، 
همه هّمــت کننــد، ان شــاءا...حل خواهد شــد. 
ت ایران و مسئولین کشــور کارهای بزرگ تری را 

ّ
مل

در طول این سال ها انجام داده اند و شده است؛ 
مســئله ی تولید را هم می توانند حل کنند.   همه 
بدانند که عالج همه ی مشکالت در داخل کشور 
است. بســیاری از مشــکالت ما مربوط به خارج از 

کشور است، اّما عالجش در داخل است. 99/7/21
هارت وهورت آمریکایی ها مشغولتان نکند

هیچ  کــس عــالج مشــکالت را در خــارج از کشــور 
جســتجو نکند؛ ما از خارج از کشور هیچ  گونه خیر 
و بهــره ای نخواهیــم دید؛ عــالج در داخل اســت، 
عالج در تدبیر داخلی است، عالج در تالش داخلی 
اســت، عالج در نگاه صحیح و محاسبه ی درست 
داخلی به مسائل کشــور و مسائل منطقه است 
و با به کار گیری نیــروی خرد؛ با عزم و اراده ی راســخ 
غ شد و  باید و می توان ان شــاءا... از مشکالت فار
ت 

ّ
ط بر مل

ّ
این هارت و هورتی هم که این اراذل مسل

آمریکا می کنند نبایســتی ذهن کسی را مشغول 
کند. 99/7/21

 سه اولویت اصلی: تولید، جلوگیری از
 کاهش ارزش پول ملی و بستن رخنه ها

عالج در زمینه ی مســائل اقتصاد را مــا در این دو 
سه ســاله مرّتبا  تکرار کرده ایم؛ عالج این است که 
تکیه کنیم و متمرکز بشویم بر مســئله ی تولید و 
ی، و 

ّ
جلوگیری از ســقوط پی درپــی ارزش پــول مل

بســتن رخنه ها. رخنه هایی وجــود دارد که گاهی 
کارهــای خوبی هم که در کشــور انجــام می گیرد، 
ایــن رخنه ها مانــع می شــود؛ مثل قاچــاق، مثل 
واردات بی روّیه و بعضی از فســادهای مالی؛ اینها 
رخنه است. این رخنه ها مانع می شود از اینکه این 
کارهایی که انجام می گیرد به نتایج خودش برسد. 
باید تالش بکنند و شبانه روز خستگی نشناسند 
و کار را پیوســته دنبال بکنند، ان شاءا...تغییراتی 

ایجاد خواهد شد. 99/7/21
 صاحبان اندیشه از مدل حضور مردمی

 دفاع مقدس در اقتصاد هم استفاده کنند
در دفــاع مقــّدس بــرای حضــور مردمــی یــک 
مدل سازی جدیدی انجام گرفت. نحوه ی حضور 
مردمــی یــک نحــوه ی شــگفت آوری اســت و بــر 
اســاس این حضور، ُبروز استعدادها ]است.[ این 
مدل ابتــکاری از حضور مردم همیشــه می تواند 
مطرح باشــد. امروز هم ما می توانیــم. اگر هّمت 
بکنیــم و با نگاه درســت به مــردم و مســائل نگاه 
کنیــم، می توانیــم از ایــن مــدل اســتفاده کنیم. 
البّته وضع جنــگ یک وضــع دیگری اســت، وضع 
اقتصــاد یک وضــع دیگری اســت. صاحبــان فکر، 
صاحبــان اندیشــه می توانند بــه این ]مــدل[ به 
ی نگاه کنند و آن را دنبال 

ّ
 صورت یک ابزار اقتدار مل

بکنند. 99/6/31    

مسئله روز  

2. دروغ گوی حرفه ای و تغییر موضع چندباره ی رئیس جمهور
 ترامپ در اوایل ماه ژوئیه در نشست گروه بیســت در هامبورگ آلمان می خواست با مالکوم ترنبول، نخست وزیر استرالیا، دیدار کند. ترامپ با 
زیر پاگذاشتن قوانین امنیتی، ترنبول را به تأسیسات اطالعات حساس طبقه بندی شده )اسکیف( خود دعوت کرد... ترنبول که در آلمان به 

جلسه با ترامپ می رفت، از مناظرات داخلی کاخ سفید درباره ی اعمال تعرفه های احتمالی برای فوالد وارداتی به آمریکا آگاه بود.
ترنبول گفت:"اگه یه وقت خواستین برای فوالد تعرفه بذارین، باید فوالد استرالیا رو از این قاعده مستثنی کنین، فوالدی که ما تولید می کنیم 
یه نوع فوالد ویژه ی ضدزنگه. تنها کشور جهانیم که تولیدش میکنه. باید بی خیال ما بشین تراز تجاری ما ۴۰ میلیارد به نفع شماست. ما متحد 

نظامی تون هستیم. در تک تک مبارزات همراهتون هستیم."
ترامپ گفت: "البته که شما رو مستثنی می کنیم. این کامال منطقیه. شماها فوق العاده این. تراز تجاری باالیی با شما داریم." گری کوهن که در 

جلسه حضور داشت خشنود شد. ترنبول قبال یکی از شرکای گلدمن سکز بود و زمانی که کوهن رئیس گلدمن بود، برای او کار می کرد...
ترنبول حدود هشــت ماه بعد، در ۲۳ فوریه ی ۲۰۱۸، به کاخ سفید آمد تا رئیس جمهور را ببیند. کوهن در جلسه ی آماده سازی در دفتر بیضی 
وعده ی ترامپ را به او یادآوری کرد: "آقای رئیس جمهور، اولین چیزی که مطرح می کنه تعرفه ی فوالده. و به شــما یاد آوری می کنه که اونها رو 
مســتثنی کردین."ترامپ: "یادم نمیاد." کوهن گفت: خب، قربان، باهــاش حرف زدین. ترامــپ جواب داد: »انــکارش می کنم. من هیچوقت 
همچین گفت و گویی باهاش نداشتم." کوهن بیش از یک سال شــاهد چنین چیزی بود. انکار در مواقعی که الزم، مفید یا حتی راحت تر بود. 

کوهن به یکی از نزدیکانش گفت: "اون یه دروغگوی حرفه ایه." ...با این وجود پس از این دیدار استرالیا از ژوئن ۲۰۱۸ از تعرفه فوالد مستثنی شد!

۳. دروغ گویی به رئیس ستاد کاخ سفید و انتصاب در توییتر
آن روز ترامــپ با هواپیما بــه النگ آیلند می رفت تا ســخنرانی کنــد. پرایبوس نیز همراهــی اش کــرد. در کابین خصوصی جلــوی هواپیمای یکم 
نیروی هوایی گفت و گویی با هم داشتند. پرایبوس )رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید( شب قبل استعفایش را ارائه کرده بود. خسته شده بود و 
می دانست که حضورش دیگر برای ترامپ مفید نیست. برای ترامپ سوال بود که چه کسی جایگزین خوبی برای اوست؛ گفت که با جان کلی، وزیر 
امنیت میهن آمریکا و ژنرال چهار ستاره ی بازنشسته نیروی دریایی، صحبت کرده است. ترامپ پرسید که نظرش درباره ی کلی چیست؟ پرایبوس 

گفت که ژنرال کلی عالی خواهد بود.
ترامپ موافقت کرد و گفت که از نظر او نیز کلی به درد این کار می خورد ولی گفت که هنوز این شغل را به کلی پیشنهاد نداده است.

پرایبوس نگران شرایط رفتنش بود گفت که می توانیم این کار را اخر هفته انجام دهیم یا یک بیانیه ی مطبوعاتی منتشر کنیم. ترامپ گفت: شاید 
آخر همین هفته انجامش بدیم، ترامپ او را سخت در آغوش گرفت و گفت: یه کاریش می کنیم تو کارت درسته!

هواپیما فرود آمد، پرایبوس از پله ها پایین آمد؛ در حال سوار شدن به ماشین بود که هشدار مخصوص توئیتر رئیس جمهور را دریافت کرد: "مایلم 
به استحضار برسانم که هم اکنون وزیر جان اف کلی را به عنوان رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید منصوب کردم، او یک آمریکایی فوق العاده است..." 
برایبوس با خود فکر کرد: "باورنکردنیه! واقعا این کار را کرد!" همین چند لحظه ی پیش درباره ی صبر کردن با ترامپ حرف زده بود هیچکس انتظار 
توییت ترامپ را نداشت. پرایبوس در حالی که در را می بست به این فکر کرد که شاید ترامپ پیش نویس توییت را نوشته و آن را تصادفا ارسال کرده 

است، اما نه، چنین اتقافی نیفتاده بود.گفت وگوی داخل کابین هواپیما تنها دروغی دیگر بود.
آن شب ژنرال کلی به دیدن پرایبوس آمد. آنها با هم در یک جناح بودند ... کلی: پابیوس من هرگز همچین کاری باهات نمی کنم. تا قبل از منتشر 
شدن توییت، این شغل بهم پیشنهاد نشده بود. وگرنه بهت می گفتم. کلی غافلگیر شده بود، چندساعتی از دسترس خارج شده بود. مجبور 

شده بود به همسرش زنگ بزند و توضیح دهد که پس از دریافت پیشنهاد یکی از مهم ترین شغل های دنیا در توئیتر، چاره ای جز پذیرش آن ندارد. 

یکای آشفته آمر
سه روایت از کتاب »ترس، ترامپ در کاخ سفید« 

درباره ی انحطاط اخالقی، سیاسی و مدنی در دولت آمریکا
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
ــه ای( ــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـ ــظ و نشـ )دفترحفـ

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتباط بـا 
خط حزب اهلل                     

   پیامک:                                              ۱۰۰۰۱۰۲۸ 
Khat@khamenei.ir        :رایانامه   

eitaa.com/khattehezbollah            :ایتا   
ble.im/khattehezbollah                                   :بله   

تا قطع تمام وابستگی ها 

مبارزه با استکبار ادامه دارد                  
من بارها گفته ام و هم 
اکنون اعــالم می کنم 
که ایــران بایــد تا قطع 
تمــام وابســتگی های 
نظامــی،  سیاســی، 
اقتصادی و فرهنگی خود از امریکا به مبارزات قاطع 
 خود علیه ایــن جهانخوار بی رحــم ادامــه دهد... 
]تا[قطع تمام وابستگی ها به تمام ابرقدرت های 
شــرق و غرب، مبــارزات آشــتی ناپذیرانه ی ملت ما 
علیه مســتکبرین ادامه دارد. همــه می دانیم که 
جهان اسالم در انتظار به ثمر رسیدن کامل انقالب 
ماست؛ ما از تمام کشــورهای زیر ســلطه برای به 
دســت آوردن آزادی و اســتقالل کامًال پشــتیبانی 
می نماییم، و بــه آنــان صریحا می گوییــم که حق 
گرفتنی است. قیام کنید و ابرقدرت ها را از صحنه ی 

تاریخ روزگار براندازید.   58/11/22

مسئله ی فرزندآوری و مسئله ی نسل بسیار مهم است؛ 
این موضوعی است که بنده بارها در این چند سال اخیر 
تکیه کرده ام و تأکیــد کرده ام، ]ولی[ متأّســفانه حاال که 
انســان نتایج را نگاه می کند، معلوم می شود که خیلی 
این تأکیدها تأثیر زیادی نداشته... بایستی ِبِجْد مسئله ی 
فرزندآوری را مهم دانست و از پیری جمعّیت ترسید. حاال 
خارجی ها را کار نداریم؛ دشمن، دشمن است؛ اّما بعضی 
کج ســلیقگی ها را متأّســفانه آدم در داخــل مشــاهده 
می کند -یک جایــی خواندم- که می گوینــد »آقا! پیری 
جمعّیت اشکالی ندارد«! چطور اشــکالی ندارد؟ یکی از 
ُپرفایده ترین ثروت های یک کشــور، جمعّیــت جوان در 
یک کشور اســت که ما بحمداهلل از اوایل انقالب تا امروز 
برخوردار بوده ایم و اگر بنا باشد بعدًا برخوردار نباشیم، 

یقینا عقب خواهیم ماند.   99/4/22

باید از پیری جمعیت ترسید

کالم امام  

خانواده ایرانی  

عالج مقابله با کرونا 
دست خودمان است                   

بعضی هــا ارزیابی مناســبی از ایــن قضّیــه ی ]بیماری 
کرونــا[ ندارنــد. فــرض کنیــد هــر دو روز یــک بــار یــک 
هواپیمای ســیصدنفره ســقوط کند و همــه ی آن ها 
بمیرند؛ این چیز کمی است؟ عالج هم دست خودمان 
اســت. خب می بینید که مســئولین دارند خودشان 
را واقعا فدا می کنند؛ از پزشــک و از پرســتار و از مدیر و 
]دیگران[ دائم دارند تــالش می کنند، کار می کنند. ما 
مردم بایستی به وظایفمان عمل کنیم؛ این فاصله ی 
اجتماعی، این ماسک ]زدن[، این دستوراتی که داده 
می شــود، این شست وشــوی دســت، کارهای الزمی 

99/6/31 است که باید انجام بگیرد. 

ماجرای یک نامه
در روز فتح سوســنگرد... تالش زیادی 
شــد برای اینکه نیروهای ما... بیایند و 
این حمله را ســازماندهی کنند و قبول 
کنند که وارد این حمله بشــوند. شبی 
که قرار بود فردای آن، این حمله از اهواز 
بــه ســمت سوســنگرد انجــام بگیرد، 
ســاعت حدود یــک بعد از نصف شــب 
بود که خبر آوردند یکی از یگان هائی که 
قرار بوده توی این حمله ســهیم باشد 
را خــارج کرده انــد. خب، ایــن معنایش 
این بود که حمله یا انجام نگیرد یا بکلی 
ناموفــق بشــود. بنده یک یادداشــتی 
نوشــتم به فرمانــده ی لشــکری که در 
اهواز بود و مرحوم چمــران هم زیرش 
نوشــت - که اخیــرًا همــان فرمانده ی 
محترم آمده بودند و عین آن نوشته ی 
ما را قاب کــرده بودند و دادنــد به من؛ 
یادگار قریب ســی ســاله؛ االن آن کاغذ 
در اختیــار ماســت - و تــا ســاعت یک و 
خــرده ای بعــد از نصف شــب مــا با هم 
بودیم و تالش می شــد کــه این حمله، 

89/4/2 فردا حتمًا انجام بگیرد.      

رهبر انقــالب در بیانــات اخیــر در روز ۱۳ آبــان و روز والدت 
پیامبر رحمت )( و امام صــادق )( درباره ی توهین 
به پیامبر اعظم و توهین به قرآن، کلیدواژه ی وحشیگری 
فرهنگی را به کار بردند و توهین کنندگان را ناتوان تر از آن 
دانستند که بتوانند خدشــه ای بر چهره ی نورانی پیامبر 
اســالم وارد ســازند: » بنده اعتقادم این اســت که این ها 
دو روی یک ســّکه اند؛ یعنی دفاع از وحشیگرِی فرهنگی 
و از آن عمِل جنایتکارانه ی یک کاریکاتوریســت، روی دیگر 
سّکه ی دفاع از منافقین و دفاع و کمک به صّدام است؛ هر 
دوی این ها دو روی یک سّکه هستند... این کارها نشانه ی 
ذات ظلمانی تمّدن غرب و نشــان دهنده ی آن اســت که 
این جاهلّیــت مدرن در حقیقــِت خود، ایــن قدر ظلمانی 
و وحشــی اســت. البّته آن وحشــیگری را در ذیل تعبیرات 
آدم وار، بــا چهره ی بظاهــر انســان وار، با کــراوات و ادکلن 

پنهان می کنند.«        99/8/13

راه طی شده ]در چهل سال گذشته[ فقط قطعه ای 
از مسیر افتخارآمیز به ســوی آرمان های بلند نظام 
جمهوری اســالمی اســت. دنباله ی این مســیر که 
به گمان زیاد، به دشــوارِی گذشــته ها نیست، باید 
با هّمــت و هشــیاری و ســرعت عمل و ابتکار شــما 
جوانان طی شود. مدیران جوان، کارگزاران جوان، 
اندیشــمندان جــوان، فّعــاالن جــوان، در همه ی 
میدان هــای سیاســی و اقتصــادی و فرهنگــی و 
بین المللــی و نیــز در عرصه هــای دیــن و اخــالق و 
معنوّیت و عدالت، باید شــانه های خود را به زیر بار 
مســئولّیت دهند، از تجربه ها و عبرت های گذشته 
بهره گیرند، نگاه انقالبی و روحیه ی انقالبی و عمل 
جهادی را به کار بندنــد و ایران عزیــز را الگوی کامل 

نظام پیشرفته ی اسالمی بسازند.  97/11/22

ما در سایه ی جدایی و دوری از امریکا و مّتحدینش، 
بحمــدا... ایــن همــه پیشــرفت کرده ایــم کــه قابل 
مشــاهده اســت. ایــن ســازندگی ها و کارهایــی که 
ی کشــور اســت، در بخش هــای مختلف و 

ّ
باعث ترق

بیشــتر به وســیله عناصر مؤمن انجام می شــود... 
ــر را همیــن عناصــر 

ّ
بیشــتِر کارهــای ســازنده و مؤث

مؤمن و حزب اللهی و مهندســین معتقد به انقالب 

و فّعــاالن و مدیــران دلســوز نســبت بــه مملکت و 
نظــاْم انجــام می دهنــد. عناصــر فّعــال، بچه هــاِى 
خــوِد انقالبند. دیگــران هیچ کمــک و خدمتی به ما 
نکردنــد. بچه هــای انقالبند کــه کارهای ســازنده را 
انجام می دهنــد و زحمــات طاقت فرســا را متحّمل 
حاصــل  این گونــه  کشــور،  پیشــرفت  می شــوند. 

75/2/26 می شود.  

بیشتر پیشرفت های کشور کار بچه های انقالب است
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