
فشــار اقتصادی، تحریم اســت، جلوگیری از 
همکاری کشورها در زمینه های اقتصادی با ما است؛ 
این فشارها را وارد می کنند... مسئله ی آنها از فشار 
اقتصادی و تحریم، صرفاً زیر فشار قرار دادِن دستگاه دولت 
و حکومت نیست؛ می خواهند ملّت ایران را به ستوه بیاورند 
به خیال خودشــان... نه ملّت را شــناختند، نــه نظام را 

شناختند؛ این فشار اقتصادی است با این هدف.

فشار روانی؛ این خیلی نکته ی حائز توّجه و مهّمی است. نقاط قّوت جمهوری اسالمی را، نقاط قّوتی که برای کشور و 
برای ملّت مایه ی اقتدار و مایه ی تقویت اســت نشــان کرده اند و آنهــا را در تبلیغات و در برخوردهــا به عنوان نقاط 
چالش آفرین معّرفی می کنند؛ برای اینکه ملّت ایران را نسبت به آنها دلسرد کنند... دشمن درصدد آن است که ما از نقاط 
قّوت خودمان صرف نظر کنیم، از عناصر اقتدار ملّی خودمان دست برداریم تا راحت تر بتواند بر کشور ما، بر ملّت ما، بر سرنوشت ما 

و آینده ی ما مسلّط بشود.

فشار عملی، فشار عملی شان عبارت است از 
اینکه در کشور آشوب ایجاد کنند... نقشه ی 
دشــمن این اســت که از مطالبات مردمی 
سوءاستفاده کنند... مثالً کارگرانی هستند، دنبال مطالبات 
کارگری اند... دشمن در یک چنین مواردی نقشه می کشد، 
عوامل نفوذی خود را، در واقع اشرار و انسان های خبیثی را 
به تعداد معــدودی در این اجتماعــات وارد می کنند تا 
اجتماعات آرام مردم را تبدیل کنند به حرکت ضّد امنّیتی و 
حرکت آشوبگرانه تا به این وسیله کشور را و ملّت را و نظام 
جمهوری اســالمی را بدنام کنند؛ این را مردم در سراسر 
کشور توّجه داشته باشند؛ این نقشه ی دشمن است، ... البّته 
به گمان من بلکه به اعتقاد راسخ من، اینها کور خوانده اند و 
مردم عزیز ما در مقابل آنچه آنهــا برنامه ریزی کرده اند، با 

قدرت، با شهامت، با هوشیاری خواهند ایستاد. 97/3/14

نقشه امروز دشمن برای ایران چیست؟
امروز نقشه ی دشمن این سه چیز است: فشار اقتصادی، فشــار روانی، و فشار عملی؛ 

هدف هر سه نوع فشارهای دشمن هم سیطره ی بر کشور عزیز ما ایران است. 

تشکیالتی کار

از هر راه ممکن، برای آزادی فلسطین 
و نابودی صهیونیسم کمک کنید   

ملت اسـام به حکـم وظیفه انسـانی و اخوت 
و طبـق موازیـن عقلـی و اسـامی موظفنـد 
کـه در راه ریشـه کن کـردن این گماشـته ی 

اسـتعمار از هیچ فـداکاری دریغ نورزنـد، و با 
کمک هـای مـادی و معنـوی و نیـز با ارسـال 
خـون، دارو، اسـلحه و آذوقه، بـرادران خود را 
کـه در جبهه جنـگ هسـتند یاری کننـد. بر 
خصوص ملت شـریف و مسـلمان ایران است 
کـه در قبـال تجـاوز وحشـیانه ی اسـرائیل 

گریبانگیـر  اکنـون  کـه  مصیبت هایـی  و 
بـرادران عـرب و مسـلمان آنـان می باشـد 
راه ممکـن  از هـر  و  ننشـینند،  بی تفـاوت 
برادران مسـلمان خود را در آزادی سـرزمین 
کمـک  صهیونیسـم  نابـودی  و  فلسـطین 

نماینـد.  16 مهـر 1352
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برش دیدار

250 ساله انسان این است حزب ا...

امیرالمؤمنیـن دو خصوصّیـِت ظاهـراً  در 
متضـاد جمـع شـده بـود؛ یکـی صالبـت 
و ایسـتادگی و شـّدت، و یکـی لطافـت و 
صفـا و رّقـت... صالبـت و شـّدت در برابر 
هـر حرکـت نابه حـق: در برابـر ظلـم، در 
برابر ظالم، در برابـر انحـراف از راه خدا، در 
برابـر طغیانگـری، در برابر اغواگـری؛ در 
مقابل اینهـا امیرالمؤمنین بـا منتهای 
می ایسـتاد  اسـتحکام  و  صالبـت 
کـه نظیـر آن تـا امـروز دیـده نشـده 
در   )( امیرالمؤمنیـن  اسـت... 
برابـر معاویـه، بـا آن 
برخـورد  صالبـت 
بـه  مشـورت  کـرد؛ 
امیرالمؤمنین دادند که 
مّدتی صبر کنیـد و معاویه را از 
اسـتانداری شـام عزل نکنید؛ زیِر 
بار نرفـت. صالبـت امیر المؤمنین 

در مقابـل آن دو صحابـی قدیمـی و موّجـه و بسـیار 
چیزهایـی  و  داشـتند  توّقعاتـی  کـه  آبرومنـد 
میخواسـتند کـه بـه نظـر امیرالمؤمنیـن نا به حـق 
بـود؛ زیر بـار توّقعـات آنهـا نرفـت و با کمـال صالبت 

و ایسـتادگی، مقاومـت کـرد.
 اّمـا از طرفـی هـم در مقابـل ضعفـا، در مقابـل 
مسـتضعفان آن چنـان رّقتـی، آن چنـان لطافتـی، 
آن چنـان صفائـی از امیرالمؤمنیـن دیـده می شـود 
کـه انسـان متحّیـر می مانـد. داسـتان رفتـن بـه 
خانـه ی آن همسـر شـهیدی کـه یتیمانـی دارد 
-به صـورت ناشـناس- و رفتـن کنـار تنـور و نـان 
پختـن بـرای آنهـا و سـرگرم کـردن کـودکان آنها، 
داسـتان معروفی است و شـنیده اید؛ انسـان حیرت 
از این همـه لطافـت!... ببینیـد؛ نسـبت  می کنـد 
بـه دفـاع از حقـوق ضعفـا یـک  چنیـن احسـاس 
عجیـب و شـگفت آوری را انسـان از امیرالمؤمنیـن 
مشـاهده می کنـد! ایـن دو خصوصّیـت متضـاد در 

امیرالمؤمنیـن.   97/3/14

برادران عزیز، خواهران عزیز و ملّــت بزرگ ایران! 
ما بعد از امــام، همــان راه امــام را موبه مو دنبال 
کرده ایم و ان شــاءاهلل خواهیم کرد: دچار انفعال و 
ضعف نمی شــویم و به حول و قّوه ی الهی در برابر 
زیاده خواهــی و زورگویی بیگانگان و دشــمنان 
می ایســتیم؛ هیجان زده و احساســاتی تصمیم 
نمی گیریم، به جای متن به حاشیه هایی که برایمان 
می سازند اعتنا نمی کنیم و وارد حواشی نمی شویم، 
سرگرم نمی شویم؛ اولویّتهایمان را به توفیق الهی و 
به هدایت الهی تشخیص می دهیم؛ و به امید خدا به 
مردم مان و به توانایی های آنها و به جوانان عزیزمان 
اعتماد می کنیم؛ و به دشمن مطلقاً اعتماد و اطمینان 
نمی کنیم؛ مردم عزیزمان را از دودستگی و دوقطبی 
بر حذر می داریم؛ و به نصــرت الهی هم اطمینان 
داریم. شک نداریم که ملّت ایران، با این انگیزه، و با 
این احساسی که امروز دارد حرکت می کند، با این 
ایمان، با این امید، قطعاً به توفیق الهی و به حول و 

قّوه ی الهی پیروز خواهد شد.   97/3/14

)( دو خصوصیت به ظاهر متضاد در امیرالمؤمنین
به مناسبت شهادت حضرت امیر المؤمنین بعد از امام، راه امام را مو به مو 

دنبال کرده ایم 

رهبر انقالب در مراسم ارتحال امام خمینی)ره(:

Gap.im/KhatteHezbollah          :گپ   
Sapp.ir/KhatteHezbollah  :سروش   

iGap.net/khattehezbollah  :آی گپ   
ble.im/khattehezbollahble             :بله   

صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

نـشـــریه جـامـــعـه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

   پیامک:                     10001028 
Khat@khamenei.ir:رایانامه   

در حدود پنج سال حکومت امیرالمؤمنین، سه جنگ، 
توسط سه جبهه بر ایشــان تحمیل شد. »قاسطین، 
ناکثین، مارقین. قاســطین یعنی دشمنان بنیانی 
حکومِت امیرالمؤمنین؛ ناکثین یعنی همراهان سســت نهاد و 
سست بنیادی که بیعت را زیر پا گذاشتند به خاطر زخارف دنیوی، 
به خاطــر هوس ها و آلودگی هــای دنیایــی؛ و مارقین ]یعنی[ 
کج فهم ها و نادان ها و جاهل هایی که به خیال اســالم، به خیال 
تبعّیت از قرآن، در مقابل قرآن مجّســم که امیرالمؤمنین است 
ایستادند؛ این جبهه ی مقابِل امیرالمؤمنین است. قاسطین که 
دشــمنان بنیانی بودند، با اصل حکومت امیرالمؤمنین مخالف 

بودند و بعدها تاریخ نشــان داد که بدیلی که اینها برای حکومت 
امیرالمؤمنین می توانستند ارائه کنند چه بود: حّجاج بن یوسف ها 
و عبیداهلل زیادها و یوسف بن عمر ثقفی ها کسانی بودند که از طرف 
آن قاسطین، از طرف آن دشمنان بنیادین، جایگزین حکومت 
عدل علوی شدند. سهم خواهان و دنیاطلبان هم به نحو دیگری و 
کج فهم ها هم به نحو دیگری. البّته کج فهمی مربوط به توده های 
مارقین بود و رؤســای آنها احتماالً با دشمنان بی زدوبند نبودند 
کمااینکه در تاریخ چنین چیــزی را در مورد خوارج می گویند و 
اّدعا می شود.« 97/3/14 حال اگر بپذیریم که »امروز هم همین 
سه گروه در مقابل نظام اسالمی و میراث بزرگ امام که جمهوری 

اسالمی اســت، صف آرایی کرده اند« 97/3/14، آنگاه این سؤال 
مطرح می شــود که الگوی »نیروهای مؤمــن و انقالبی« برای 
مواجهه با این سه جریان چیســت؟ چگونه می توان بر نقشه و 

اقدامات این جبهه ی معارض، غلبه پیدا کرد؟
پاسخ روشن اســت: اگر در مقام تشــابه، امروز هم همان سه 
جریان مقابل امیرالمؤمنین)( در مقابل انقالب اسالمی هم 
صف آرایی کرده اند، پس می بایســت همان کاری را انجام داد 
که "اصحاب خاص" آن حضرت انجام داده اند. اما کدام اصحاب 
خاص؟ کدام یاران؟ با مروری بر بیانات رهبر انقالب مشــخص 

 3 می شود که طی سال های اخیر، نام سه یار امیرالمؤمنین
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 باالتر از ارزش شهادت چیزی نیست    |                 این شماره تقدیم می شود به همه شهدای راه آزادسازی قدس شریف، مخصوصا شهیده این هفته، رزان اشرف النجار  

به پدیـده ی شـهادت، از چنـد طرف می تـوان نگاه کـرد. از هـر طرف هـم که نـگاه کنیم، ایـن پدیده، بسـیار باشـکوه و پـر از تأللؤ اسـت. یک بـار از طـرف ارزش 
شـهادت در پیشـگاه پروردگار، بـه این پدیـده می نگریـم؛ زبان ما قاصر اسـت کـه بتوانیـم در ایـن بـاب، ارزش واالی شـهادت را بیان کنیـم. در روایتی اسـت که 
وقتی هر خیر و هر ارزشـی مالحظه می شـود، ارزش واالتری از آن هسـت، تا به ارزش »شـهادت« می رسـد؛ باالتر از ارزش »شـهادت« چیزی نیسـت.    77/7/5 

شهادت: به دست رژیم جنایتکار صهیونیستیتاریخ شهادت: 1۲ خرداد 1397 

نقشه امروز دشمن برای ایران چیست؟

دو خصوصیت به ظاهر متضاد در امیرالمؤمنین )ع(

از هر راه ممکن، برای آزادی فلسطین
 و نابودی صهیونیسم کمک کنید

کالم امام  |  4

انسان ۲50ساله  |  4

نقشه دشمن  |  4 گزارش هفته  |  3

 روز
سئله

م

مثل عمار؛ مالک؛ سلمان
الگوی رهبر انقالب برای نیروهای مؤمن و انقالبی 

در مواجهه با سه جبهه قاسطین، ناکثین و مارقین انقالب

۲

شـهادت حضـرت امیرالمؤمنین بـر همه مسـلمانان تسـلیت باد

روایت رهبر انقالب از:

چرا رژیم صهیونیستی به پایان خود نزدیک می شود؟

5 گزاره  اشتباه که تجربه برجام آن را مشخص کرد 

زمان به نفع تل آویو نیست
حماقت ترامپ در انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس، موجی 
از خشم عمومی امت اسالمی و مردم سراسر جهان را در پی داشت. 
تصمیمی که سرزمین های اشغالی و حتی غرب آسیا را دچار تحوالت 

جدی کرده و روزهای پرالتهابی را برای صهیونیست ها رقم خواهد 
زد. روزهایی که چه بســا اندک ســال های باقی مانده از عمر این 

3 رژیم منحوس را هم تحت تأثیر قــرار داده| ادامه در صفحه 
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1 توسط ایشان بارها در سخنرانی ها و پیام ها 

ذکر شده است:
اول، جناب عمار یاســر: کــه در طوفان حوادث 
و فتنه هــا، نقــش "روشــنگری و تبیین گری" 
ســپاه امیرالمؤمنین)( را بر عهده داشــت: 
»خط عمار را خط مســتقیم می گویند... من در 
زندگی امیرالمؤمنین)( که نگاه کردم، دیدم 
هیچ کس مثل عمار یاسر نیست؛ یعنی از صحابه ی 
رسول اهلل)(، هیچ کس نقش عمار یاسر را در 
طول این مدت نداشــت... هر وقت در یک گوشه 
شبهه ای پیدا شد، زبان این مرد، مثل سیف قاطع 
جلو رفت و قضیــه را حل کــرد. در اول خالفت 
حضرت همین طور، در قضایــای جمل و صفین 
هم همین طور، تا در صفین به شــهادت رســید. 
باید مثل عمار هوشــیار بــود و فهمید که وظیفه 

چیست.«70/05/30
دوم، جناب مالک اشــتر: که "کــوه امید و صبر 
و اســتقامت" بود و تــا آخرین لحظــه در رکاب 
امیرالمؤمنین)( قرار گرفــت. برای همین هم 
رهبر انقــالب خطاب به »افســران جنــگ نرم« 
)یعنی دانشجویان( فرمودند که »استقامتی مالک 
اشتروار« 9۲/11/۲3 داشته باشــند، و به »افسران 
جنگ ســخت« )نظامیان( نیز فرمودند: »الگوی 
ما مالک اشتر اســت. برترین ســردار بلندپایه ی 
جنگ هــای پُرماجــرای امیرالمؤمنیــن)(؛ 
شجاع ترین مرد عرب. جوانی در کوچه های مدینه 
او را نشــناخت؛ به او اهانت کــرد، حّتی آب دهان 
به طــرف او انداخت! این ســردار بلندمرتبه و امیر 
واالمقام نه تنها بــه او اخم نکرد، بلکه به مســجد 
رفت، بــرای او نماز خواند و اســتغفار کرد که خدا 
از جهالــت این جــوان بگــذرد!«8۲/10/4 این یار 
امیرالمؤمنین)( در »بصیرت و شناخت صراط 
مســتقیم«، »عزم راسخ«، »احســاس مسئولیت 
و آمادگی بــرای مجاهدت«، »شــجاعت و قدرت 
فرماندهی« و درعین حــال در »معنویت، عبادت، 

تقوا و تواضع« برجسته و الگوست.«96/6/1۲
و سوم، جناب سلمان فارسی: کســی که »میل 
امیرالمؤمنین)( را بر میِل خــود غلبه می داد... 
فقرا را دوست می داشت و آنها را بر اهل ثروت ترجیح 
می داد... علم را دوست می داشــت، علما را دوست 
می داشــت... این ســه خصوصیت در این بزرگوار، 
موجب می شود که امام صادِق)( با آن جاللت و 
عظمت، نســبت به او گرایش پیدا کند، محّبت - یا 

تجلیل و تعظیم- نسبت به او بکند.« 96/11/۲ 
باری، تبیین و روشــنگری، صبر و اســتقامت، و 
والیت پذیری و خدمت به طبقات ضعیف جامعه، 
خصوصیات بارز اصحاب امیرالمؤمنین)( بود. 
اگر اصحاب انقالب اسالمی نیز تأسی و الگویشان 
به اصحاب راســتین امیرالمومنین)( باشد، 
می توان بر ســه جبهه ی مخالف انقالب نیز غلبه 
پیدا کــرد، آن چنان که امام خمینــی)( بر هر 

سه ی این جریان ها غلبه یافت.   

بیانیه حماس در سالروز جنگ 1967: 
مقاومت در همه اشکال آن ادامه دارد

ادامه تظاهرات روز بازگشت؛ 
"از غزه تا حیفا"

ــالروز  ــة" )س ــالروز "یوم النکس ــن س ــاه و یکمی ــبت پنج ــه مناس ــاس ب ــش حم جنب
شکســت کشــورهای عربــی در جنــگ بــا رژیــم صهیونیســتی در ســال 1967( 
ــا  ــه ب ــن بیانی ــرد. حمــاس در ای ــد ک ــت تأکی ــه ی راه مقاوم ــر ادام ــه  ای صــادر و ب بیانی
ــت:  ــرده اس ــح ک ــه دارد تصری ــکال آن ادام ــه ی اش ــت در هم ــه مقاوم ــد براینک تأکی
قــدس پایتخــت فلســطین اســت و جایــگاه دینــی، تاریخــی و تمدنــی عربــی، اســالمی 
و انســانی دارد و تمــام مقدســات اســالمی و مســیحی آن حــق ثابــت ملــت فلســطین 
 و امــت عربــی و اســالمی اســت و هیــچ امتیازدهــی دربــاره آن وجــود نخواهــد

 داشت.  |  فارس|

دولت ترامپ باید از آشوبگران داخل ایران 
حمایت کند

نشریه آمریکایی "نشنال اینترست" نوشــت: دولت فعلی آمریکا باید با 
حمایت از آشوبگران داخل ایران و تقویت آنها به تغییر رژیم در ایران کمک 
کند و این امر در راســتای منافع امنیت ملی واشنگتن است. این نشریه 
آمریکایی به نقش تلفن های هوشــمند در پیشبرد هدف تغییر نظام در 
داخل ایران اشاره کرد و نوشت: امروزه، 48 میلیون ایرانی صاحب تلفن های 
هوشمند هستند که این تلفن ها همگی مجهز به نرم افزارهای شبکه های 
اجتماعی و ارتباطی است و واشنگتن باید حمایت های فناوری، سیاسی و 

معنوی را در اختیار معترضان ایران قرار دهد. |  فارس|

زمان تحریم اسرائیل به وسیله همه کشورها
 فرا رسیده است

پایگاه اینترنتی "میدل ایست آی" نوشت: دولت آپارتاید اسرائیل 
مصمم است مشکل مازاد جمعیت فلسطینیان در غزه را از طریق 
آسیب رساندن و مجروح کردن آنها با استفاده از گلوله های کشنده 
و جنگی حل کند که بر اساس قوانین بین المللی هر گونه استفاده 
از آنها علیه اعتراضات صلح آمیز ممنوع است. این پایگاه تحلیلی 
در ادامه افزود: وقت آن است که همه کشورها به پا خیزند و صنایع 
اسرائیل را تا زمانی که فلســطینیان به آزادی، حقوق مدنی برابر و 

عدالت دست پیدا نکنند تحریم کنند . |  خ صداوسیما|

فلسـطینی ها ایـن جمعـه از تظاهرات 
روز بازگشـت را به اسـم "ازغزه تا حیفا" 
نام گذاری کردنـد، تظاهراتـی که بیش 
از دو ماه و نیم اسـت در مرزهای شـرقی 
نـوار غـزه از رفـح در جنـوب تـا بیـت 
حانـون در شـمال در جریـان اسـت و 
هر جمعه ده ها هـزار فلسـطینی در آن 

شـرکت می کننـد .|  خ صداوسـیما|

1. مشــکل از دولت جمهوری اسالمی 
است که نمی تواند با آمریکا تعامل کند

]تجربــه برجــام بــه مــا آموخــت ایــن[ 
ــدات  ــه تعّه ــد ب ــه پابن ــت[ ک ــکا ]اس آمری
ــن  ــا کار ای ــد اینه ــت. نگویی ــودش نیس خ
دولــت اســت و کار ترامــپ اســت؛ نــه، 
دولــت قبــل هــم کــه بــا مــا نشســت، 
ــه اش ده روز،  ــر خارج ــرد و وزی ــت ک صحب
ــود،  ــات ب ــد جلس ــا پابن ــزده روز در اروپ پان
آنهــا هــم تقریبــاً همین جــور ]بودنــد[؛ 
حــاال بــه شــکل دیگــری عمــل کردنــد ولی 
ــد،  ــم کردن ــم تحری ــا ه ــد؛ آنه ــض کردن نق
آنهــا هــم برخــالف تعّهــدات خودشــان 

عمــل کردنــد. 97/3/۲ 

۲. اقتصاد کشور با پذیرش برجام رونق خواهد گرفت
وقتی ما مسئله ی اقتصاد کشــور را، کسب و کار کشور 
را به مســئله ی برجام گره می زنیم، نتیجه این می شود 
که صاحبان کار و ســرمایه چند ماه باید منتظر بمانند 
تا ببیننــد خارجی هــا در مورد برجام چــه تصمیمی 
می گیرند... نمی توانیم ظرفّیت کشــور را معّطل توافق 
برجام بگذاریم... اینکه ما در قضایــای اّوِل مذاکرات در 
ذهنمان بود و خودمان تصّور کردیــم و به دیگران هم 
گفتیم که »بله، اگر ما مذاکــره کنیم، صد میلیارد دالر 
پول وارد کشور می شــود«... این واقعّیت نداشت. حاال 
رئیس جمهور وقیح آمریکا هنــوز می گوید که ما 100 
میلیارد، گاهی می گوید 1۵0 میلیــارد به ایران دادیم؛ 
شما غلط کردید دادید! شما ِکی به ایران ]پول دادید[؟ 

یک دالر هم شماها ندادید به ایران.97/3/۲ 

3. برجام توانست تحریم ها را بردارد
مـا مذاکـره را شـروع کردیـم بـرای اینکـه 
تحریم هـا برداشـته بشـود -و شـما مالحظه 
می کنیـد کـه بسـیاری  از تحریم ها برداشـته 
نشـده، حـاال هـم دارنـد تهدیـد می کننـد 
کـه تحریم هـای چنین وچنـان را بـر ایـران 
تحمیـل خواهیـم کـرد؛ همـان تحریم هـای 
ثانویّـه ای را کـه بـا مصّوبـه ی برجـام و بـا 
قطعنامـه ی شـورای امنّیـت سـازمان ملـل 
برداشـته شـد، همان ها را دوبـاره می خواهند 
اینهـا برگرداننـد. مـا مذاکـره کردیـم کـه 
تحریـم برطرف بشـود؛ شـروع مذاکـره برای 
ایـن بـود، ادامـه ی مذاکـره بـرای این بـود؛ و 
ایـن باید تأمین بشـود؛ اگـر این تأمین نشـد، 
بقّیـه ی چیزهایـی کـه حاصـل شـده، ارزش 

زیـادی را نخواهـد داشـت.97/3/۲ 

4. منشاء به رسمیت شــناختن حق هسته ای ایران، 
»مذاکرات« بود

به خیال خودشان حّق غنی ســازی ایران را ]به رسمّیت[ شناخته اند؛ بله، 
شناخته اند، ]اّما[ منشأش مذاکره نیست؛ اشتباه نکنیم؛ منشأش پیشرفت ما 
است؛ ما چون پیشرفت کرده ایم، چون حرکت کرده ایم، چون به بیست درصد 
رسیده ایم، اینها به تب راضی شده اند؛ َوااّل اگر چنانچه بنا بود مذاکره کنیم و 

این را با مذاکره به دست بیاوریم، تا امروز و تا هرگز به دست نمی آمد.97/3/۲

5. برجام سایه جنگ را از ایران دور کرد
ــر  ــه اگ ــد ک ــا می ش ــور الق ــام این ج ــه ی برج در قضّی
توافــق بکنیــم دشــمنی ها برطــرف می شــود، اگــر 
توافــق نکنیــم بــا مــا دشــمنی می کننــد؛ خــب 
ــه  ــرف ک ــمنی ها برط ــا[ دش ــم، ]اّم ــم کردی ــق ه تواف
نشــده، زیادتــر هــم شــده. ایــن القــای دشــمن بــود کــه 
اگرچنانچــه توافــق نکنیــم یــا دیــر بجنبیــم، چنیــن و 
چنان خواهــد شــد چــه در دوره ي دولــت قبلــي آمریکا، 
چــه در دولــت فعلي آمریــکا، یکــي از ترفندهاي دشــمن 
ایــن بــوده اســت کــه مرتّــب تهدیــد کنند بــه جنــگ؛ و 
]اینکــه[ گزینــه ي نظامــي روي میز اســت. آن مســئول 
ــران حتمــي  ــگ در ای ــه جن ــد ک ــم، مي گوی ــي ه اروپای
بود؛ اگــر برجــام نبــود، حتمــاً جنــگ بــود؛ دروغ محض! 
ــرود  ــا ب ــراي اینکــه ذهــن م چــرا مي گوینــد جنــگ؟ ب
ــت؛  ــر اس ــز دیگ ــي چی ــگ واقع ــا[ جن ــگ ]اّم ــه جن ب

ــت. 95/11/۲7  ــادي اس ــگ اقتص ــي جن ــگ واقع جن

روایت رهبر انقالب از:

5 گزاره  اشتباه که تجربه برجام
 آن را مشخص کرد 

حماقت ترامپ در انتقال ســفارت آمریــکا از تل آویو به قدس، 
موجی از خشــم عمومی امت اســالمی و مردم سراسر جهان را 
در پی داشــت. تصمیمی که سرزمین های اشغالی و حتی غرب 
آســیا را دچار تحوالت جدی کرده و روزهــای پرالتهابی را برای 
صهیونیست ها رقم خواهد زد. روزهایی که چه بسا اندک سال های 
باقی مانده از عمر این رژیم منحوس را هم تحت تأثیر قرار داده و 
مرگ اسرائیل را که سه سال پیش، »2۵ سال بعد« اعالم شده بود 

را جلوتر بیاندازد.
       نا امن شدن بیشتر رژیم صهیونیستی

واقعیت این است که دستاوردهای ژئوپلیتیک جریان مقاومت در 
عرصه ی میدانی سوریه و عراق، با وجود دسیسه های آمریکایی ها 
و نیروهای هم پیمــان منطقه ای آنها، به گونه ای بوده اســت که 
می توان گفت طرح آمریکایی- اســرائیلی بــرای تجزیه ی غرب 
آســیا به بهانه ی وجود گروه تروریستی داعش با شکست مواجه 
شده است. نیروهای مقاومت نه تنها توانسته اند در عراق و سوریه 
ضربات اصلی بر پیکر تروریست ها وارد کرده و سرزمین های وسیع 
تحت اشغال داعش را آزاد کنند، بلکه در سطحی راهبردی کریدور 
زمینی مقاومت را میان تهران، عراق، ســوریه و لبنان بازگشایی 
کرده و حــاال در منطقه ی جــوالن زیرســاخت های الزم برای 
ایجاد دســت باالی مقاومت در مقابله با صهیونیست ها را فراهم 
ساخته اند. دیگر مناطق استراتژیک رژیم صهیونیستی به ویژه در 
مناطق شمالی نیز در معرض حمالت توپخانه ای و موشکی دولت 
سوریه قرارگرفته است. این یعنی »اســرائیل روزبه روز ناامن تر 
خواهد شــد.« وعده ای که رهبرانقالب در آذرماه 93 آن را بیان 
فرموده بودند و بعدتر با اعالم راهبرد رسمی ایران مبنی بر »تسلیح 

کرانه ی باختري«، ابعاد جدیدی از خود را نشان داد.
       دو بحران دامن گیر رژیم صهیونیستی

از ســویی دیگر، این رژیم از زمان تشــکیل در ســال 1948، با 
دوبحران "مشروعیت" و "امنیت" مواجه بوده است. در جبهه ی 
داخل، بحران سیاسی و اجتماعی وسیعی که در طول موجودیت 
آن کم سابقه اســت بر این رژیم مستولی گشته اســت. "ابراهام 
بورگ"، رئیس اســبق پارلمان اســرائیل درخصوص فروپاشی 
و زوال اســرائیل چنین می گوید: "اســرائیلی ها از فرزندان خود 
می پرسند که انتظار دارند 2۵ ســال دیگر در چه جایی زندگی 
کنند؟ فرزندان آنها در مقابل شگفتی والدینشان صادقانه اعتراف 
می کنند که نمی دانند و این هر روز، شمار بیشتری از اسرائیلی ها 

را به درک شــرایط موجود رهنمون می ســازد." در سال 2014 
میالدی نیز شبکه ی تلویزیونی 10 رژیم صهیونیستی نیز نتایج 
یک نظرسنجی در مورد مهاجرت معکوس در اسرائیل را منتشر 
کرد که بنا بر آن، بیشــتر از نیم میلیون نفر به دلیل شــرایط بد 
معیشتی، آماده ی ترک اسرائیل هستند و۵0درصد از مردم ساکن 
در سرزمین های اشغالی نیز به فکر آماده کردن شرایط برای خروج 

از این رژیم هستند.
در جنبه ی امنیتی نیز اســرائیلی ها در شــرایط بغرنجی به سر 
می برند. مقاومت فلســطین در درگیری های اخیر خود با رژیم 
صهیونیســتی که شــدیدترین رویارویی بین دو طرف از سال 
2014 تاکنون است، بخش های گسترده ای از مناطق سرزمین 
اشغالی را هدف بیش از 130 راکت و خمپاره قرار داد. تبادل آتش 
سنگین گروه های مقاومت فلسطین، ناکارآمدی "گنبدآهنین" را 
اثبات و رژیم صهیونیستی را مجبور به پذیرش پیشنهاد آتش بس 
ارائه شده از جانب مصر کرد. و اینها یعنی تغییر موازنه به نفع محور 

مقاومت.
       نماز را در قدس به پا خواهیم کرد

چندی پیش رهبرانقــالب در دیدار وزیر اوقاف ســوریه چنین 
فرمودند: »امیدواریم همه ی ما آن روزی را ببینیم که شــما در 
قدس نماز جماعت می خوانیــد و آن روز نیز دیر نخواهد بود و به 
زودی خواهد آمد.« با توضیحات فوق،  این آرزو، بیش از هر زمان 
دیگری نزدیک به تحقق یافتن اســت. آن روز چندان هم دور از 
ذهن نیست که نسل ســوم و چهارم انقالب، نماز را در قدس به 
پا دارند و جشــن آزادســازی قدس شــریف، از دست وحشیان 

صهیونیستم را برگزار کنند ان شاء اهلل. 

چرا رژیم صهیونیستی به پایان خود نزدیک می شود؟

زمان به نفع تل آویو نیست


