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پاسخهای رهبر انقالب به  10پرسش
در مورد نسبت جمهوری اسالمی و آمریکا

خودتان را برای ادامه مبارزه با استکبار
آمادهکنید
2

چند روز مانده به  13آبان

کارشناسان آمریکایی ،به شکست تحریم نفتی ایران اعتراف کردند

شکست پشت شکست
 12آبان سال  ،92يعني زماني که تازه دور جديد مذاکرات هستهاي در
دولتيازدهمآغازشدهبودوتوافقيهنوزصورتنگرفتهبود،رهبرانقالب
به رسم هرسالهي خود بهمناسبت روز 13آبان ،در جمع دانشآموزان و
دانشجويان حاضر شدند و صراحتا اعالم کردند که« :اين خطا است اگر
قضيهى
قضيهىهستهاىاست؛نهّ ،
خيالکنيمکهدعواىآمريکاباماس ِر ّ
هستهاى بهانه اســت؛ قبل از اينکه مسئلهى هســتهاى مطرح باشد،
همين دشمنىها ،همين مخالفتها از ا ّول انقالب بود؛ اگر يک روزى هم
مسئلهىهستهاىحلشد-فرضکنيدجمهورىاسالمىعقبنشينى
کرد؛همانکهآنهاميخواهند-خيالنکنيدمسئلهتمامخواهدشد؛نه،
ده بهانهى ديگر را بهتدريج پيش ميکشند :چرا شما موشک داريد؟ چرا
رسميت
هواپيماى بدون سرنشين داريد؟ چرا رژيم صهيونيستى را به ّ
نمىشناسيد؟ چرا از مقاومت در منطقهى به قول خودشان خاورميانه
حمايتميکنيد؟وچرا؟وچرا؟وچرا92/8/12».
واقعيت اين است همانطور که رهبر انقالب به آن اشاره کردند ،مذاکرات
ايران ،بيش از آنکه ماهيت هســتهاي داشــته باشــد ،داراي ماهيت
ایدئولوژیک و ژئوپلتيک بوده و هست .براي همين هم بود که هم دولت
پيشين،وهمدولتحاضر،بهشدتنيازمندمذاکرهباايرانبودهوهستند.

سؤال آن اســت که چرا آمريکاييها به اين مذاکرات احتياج دارند؟ براي
آنکه آنها به خوبي فهميدهاند که ژئوپلتيک جهان و مخصوصا منطقهي
غرب آسيا ،به شدت تغيير پيدا کرده اســت و تحوالت جهان آنگونه که
مقاماتآمريکاييتصورميکردند،پيشنرفتهاست.يکيازوبسايتهاي
ضدانقالب در تحليل خود دربارهي شــرايط جديد منطقه ،و شکســت
سياستهاي منطقهاي آمريکا چنين نوشته بود" :ايران در يک پروسهي
سهسالهتوانستبهغربومتحدانمنطقهايآنبفهماندکهسقوطدولت
بشار اسد در سوريه بدون جلب رضايت ايران ،امري غيرممکن است .ظرف
سهسالدرگيريدرسوريهوباوجودحمايتهايمختلفيکهازگروههاي

اپوزيسيون سوريه به عمل آمد ،اين تنها ايران بود که با کمکهاي نظامي
و مالي خود به دولت اسد و همچنين با نشان دادن چراغ سبز به حزباهلل
براي ورود به خاک سوريه ،توانست ورق را برگردانده و دولت بشار اسد را
که در حال سقوط بود ،نهتنها بر جاي خود ابقا ،بلکه قدرت بيشتري نيز در
مواجههبامخالفانش-بخوانيدتروريستها-بهآناعطاکند".درواقعوجود
ایران به عنوان یک قدرت نوظهور بینالمللی ،از طرفی موجب برهم زدن
سیاستهایمنطقهایآمریکاشدهوازطرفیدیگرتبدیلبهیکالگوبرای
سایر ملتها شده است تا جایی که جورج فریدمن ،تحلیلگر برجستهی
آمریکاییدراینبارهچنینمعتقداستکه":مشکلماباایرانبرسرفعالیت
هستهای این کشور نیست ،بلکه مشکل آن است که ایران نشان داده است
نه فقط بدون حمایت آمریکا ،بلکه در حال درگیری با آمریکا نیز میتوان
بزرگترینقدرتتکنولوژیکونظامیمنطقهبود.اینپدیدهایرانرابهیک
الگو برای کشورهای اسالمی تبدیل کرده است و بهار عربی (انقالبهای
اسالمیمنطقه)رادرپیداشتهاست".
چند سال پيش نشــريهي "فارين پاليســي" که معتبرترين نشريهي
آمريکا در حوزهي سياستخارجي است نيز در مطلبي به تأثيرات منفي
دخالتهاي آمريکا در امور داخلي کشــورها پرداخته و نوشته بود3 :

«آمريکا به مذاکرات هستهاي بسيار احتياج دارد .اين اختالفاتي هم که
ميبينيد در بين آمريکاييها هست ،سناتورهاي آمريکا يکجور ،دولت
آمريکا يکجور ،اين معنايش اين نيســت که اينها بــه اين مذاکرات
نيازمند نيستند؛ نه ،آن جناح مقابل دولت ،مايل است امتيازي را که در
اين مذاکرات وجود دارد ،به نام حريفش که حزب دموکرات است ثبت
نشود؛ دنبال اين هستند .به اين مذاکرات احتياج دارند و اين مذاکرات را
برايخودشانالزمميدانند94/1/1».
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بگ�ید و بخوانید
اسناد النه جاسویس را ی

چراباآمریکانیم توان مذاکرهکرد؟

مراقب هوای نفس باشید!

نياز شديد آمريکا به مذاکره با ايران

شهید ،حقیقت شگفتآوری است | این شماره تقدیم یمشود به روح بلند شهید سهراب عسکری رابری

شـهید ،چیز عظیم و حقیقت شـگفتآوری اسـت .مـا چون به مشـاهده شـهدا عـادت کردهایم و گذشـتها و ایثارهـا و عظمتهـا و وصایـا و راهی کـه آنها را
شـدت ظهـور ،برای
به شـهادت رسـاند ،زیاد دیدهایم ،عظمـت این حقیقـت نورانی و بهشـتی برایمان مخفـی میماند؛ مثـل عظمت خورشـید و آفتاب که از ّ
کسـانی که دائم در آفتابنـد ،مخفی میمانـد76/2/17 .
*رهبر انقالب در جریان سفر به استان کرمان (اردیبهشت  )84بر باالی مزار این شهید بزرگوار نیز حضور یافتند.
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پاسخهای رهبر انقالب به  10پرسش در مورد نسبت جمهوری اسالمی و آمریکا

خودتان را برای ادامه مبارزه با استکبار آمادهکنید
سه رخداد تبعید امام خمینی(ره) به واسطهی سخنرانی افشاگرانهی علیه کاپیتوالسیون آمریکایی در 13آبان سال  ،43کشتار دانشآموزان تهرانی در اعتراض به دخالتهای آمریکا در  13آبان  ،57و تسخیر

النهی جاسوسی آمریکا پس از انقالب در 13آبان سال  ،58باعث شده است تا روز سیزدهم آبانماه به نام «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» نامگذاری شود .همه ساله و بهمناسبت این روز ،آیتاهلل خامنهای با

دانشآموزان و دانشجویان نیز دیدار میکنند .این دیدار یکی از مهمترین دیدارهای رهبر انقالب در طول سال به شمار میرود .اطالعنگاشت زیر با تحلیل سخنرانیهای ایشان در ده سال اخیر ( 87تا  ،)96به ده
پرسش در باب نسبت جمهوری اسالمی و استکبار/آمریکا پاسخ میدهد.

.1استکباربهچهمعناست؟
استکباریکتعبیرقرآنیاست...آدممستکبر،دولتمستکبر،یعنیآنکسانیوآندولتی
که قصد دخالت در امور انسانها و ملّتهای دیگر را دارد ،در همهی کارهای آنها مداخله میکند برای
حفظ منافع خود؛ خود را آزاد میداند ،حقّ تحمیل بر ملّتها را برای خود قائل است ،حقّ دخالت در امور
کشورهارابرایخودقائلاست،پاسخگوهمبههیچکسنیست؛اینمعنایمستکبراست۹۲/۸/۱۲.
 .2مبارزهی با استکبار یعنی چه؟
یعنی در درجــهی ا ّول زیر بــار این زورگویــی نرفتن؛ معنای
استکبارستیزی یک چیز پیچوخمدا ِر پیچیدهای نیست؛ استکبارستیزی
یعنی یک ملّتــی زیر بار مداخلهجویی و تحمیل قدرت اســتکبارگر
یا انســان مســتکبر یــا دولت مســتکبر نــرود؛ ایــن معنای
استکبارستیزی است۹۲/۸/۱۲ .
 .3منطق مبارزه با استکبار چیست؟
مبارزهی با استکبار در انقالب اسالمی و در میان ملّت ما
یک حرکت معقول و منطقی و دارای پشتوانهی علمی ،و یک حرکت
خردمندانه است ،برخالف آنچه بعضی میخواهند وانمود بکنند که این یک
عقالنیت نیست،
حرکت شعاری است ،احساساتی اســت ،متّکی به منطق و
ّ
عقالنیت است۹۴/۸/۱۲ .
بعکس ،حرکت ملّت ایران یک حرکت متّکی به
ّ
 .4سابقه دشمنی آمریکا با جمهوری اسالمی چیست؟
ا ّولیـن حکومتـی و دولتـی کـه بـا ایـن حرکـت مـردم بجـد شـروع کـرد مخالفـت
کـردن ،آمریـکا بـود ...در ا ّولیـن ماههای پیـروزی انقلاب ،مجلـس سـنای آمریکا یـک مص ّوبه
و قطعنامـهی شـدیداللحنی علیـه جمهـوری اسلامی ایـران صـادر کـرد ...ایـن در حالـی بود
محمدرضـا را که یک دشـمن
که هنـوز سـفارت آمریـکا در ایران بـاز بـود! ...علاوهی بـر ایـنّ ،
مـدت هرچه
قطعی ملّـت ایـران بـود ،در آمریکا میهمـان خودش کـرد ...بعـد هم در طـول این ّ
توانسـتند توطئـه کردنـد .هـر گروهی کـه میتوانسـت علیـه انقلاب حرکتـی بکند ،از سـوی
آمریکاییهـا حمایـت شـد :کودتای معـروف به کودتـای پایگاه شـهید نـوژهی همـدان ،یکی از
قومیتها در گوشـه و کنار کشـور علیـه انقالب
ایـن قضایا بـود؛ کمک به کسـانی کـه بهعنـوان ّ
صدام حسـین بـه حملهی بـه ایران
حرکـت میکردند ،یکـی از ایـن نمونهها بـود؛ بعد تشـویق ّ
صدام حسـین یکـی از ایـن نمونههـا بـود۹۴/۸/۱۲.
و هشـت سـال کمک به ّ

پرس و پاسخ

 .5دعوای جمهوری اسالمی با دنیای استکبار و آمریکا بر سر
چیست؟
دعوا بر سر چند مسئلهی سیاســی نیست ...مسئله ریشــهایتر است ...مسئله
این اســت که رژیم ایاالت متحدهی آمریکا از بعد از جنــگ جهانی دوم ،داعیهی
روزافزونى اقتدار استکباری
ابرقدرتی مطلق دنیا را داشت ...در وسط این بحبوحهی
ِ
و در حساسترین نقطه ،انقالب اسالمی در ایران به وجود آمد که مهمترین شعار
این انقالب مقابله با ظلم و استکبار بود ...از یک چنین نقطهای آمریکائیها بیرون
رانده شدند ...این زخم کوچکی نبود ...قضیه به اینجا هم خاتمه پیدا نکرد ...بقای
نظام اسالمی و انقالبی ،پیشرفت نظام انقالبی ،فتوحات گوناگون نظام انقالبی در
عرصههای مختلف ...اینها هم زخم آمریکائیها را عمیقتر میکرد و این ،انگیزهی
آمریکابرایمخالفتباجمهوریاسالمیاست۸۷/۸/۸.

آمریکا�هاارصاربرمذاکره باایران دارند ،جمهوری اسالیم مخالف آن است؟
چراباوجودیکه
ی
آمریکائیها معموالًدر مذاکره اینجورند که وقتی در مقابل استدالل متین کم میآورند ،وقتی نمیتوانند استداللی که قابل قبول و منطقی باشد ،ارائه
کنند ،متوسل میشوند به زورگوئی .و چون زورگوئی روی جمهوری اسالمی اثر ندارد ،یکطرفه اعالن میکنند که مذاکرات تعطیل! خوب ،این چه
جور مذاکرهای است؟ بنابراین اینی که رئیس جمهور محترم و دیگران میگویند ما اهل مذاکرهایم ،بله ،ما اهل مذاکرهایم؛ اما نه با آمریکا .علت هم این
استکهآمریکاصادقانهمثلیکمذاکرهکنندهیمعمولیواردمیداننمیشود،مثلیکابرقدرتواردمذاکرهمیشود.ماباچهرهیابرقدرتیمذاکره
نمیکنیم.ابرقدرتیرابگذارندکنار،تهدیدرابگذارندکنار،تحریمرابگذارندکنار،برایمذاکرهیکهدفونهایتمشخصیفرضنکنندکهبایدمذاکره
بهآنجابرسد...ازنردبانابرقدرتیکهنردبانپوسیدهایهمهست،پائینبیایند،اشکالیندارد؛اماتاوقتیکهآنجوراست،امکانندارد89/5/27 .
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سخن
.6جمهوریاسالمیبهدنبالچیست؟
آنچه که جمهــوری اســامی میخواهد،
بیش از حق معقول خودش نیســت .جمهوری اسالمی
دنبال «استقالل» خودش است ،دنبال «آزادی» خودش
اســت ،دنبال «منافع ملی» خودش است ،دنبال
«پیشرفت علم و فناوری» در کشور است؛ اینها
«حقوق ایــن ملت» است .به این حقوق هر
بکند ،ملت ایران با
کسی تعرض
وجــود در مقابــل
همه ی
او قــرار خواهد گرفت
و او را بــه زانــو درخواهــد
آورد۸۸/۸/۱۲ .

.8پایاناینرویاروئیومقابلهچهخواهدبود؟
پایان این راه ،بنبســت برای رژیم طاغوت و رژیم
استکبارگر آمریکاست .دلیل واضحش این است که اگر قرار بود
آنها بتوانند ملت ایران را شکست بدهند ،آن روزی میتوانستند
شکســت بدهند که این ملت نه این همه جوان داشت ،نه این
پیشرفتها را داشت ،نه این تجربهها را داشت ،نه در یک نبرد و
کارزارعظیمیمثلدفاعمقدسپیروزشدهبود،نهدرعرصههای
سیاســی گوناگون قدرت خودش را نشــان داده بــود؛ آن روز
میتوانســتند  -اگر بنا بود بتوانند ملت ایران را شکست بدهند
 و آن روز شکســت میدادند؛ نه امروز که ملت ایران تجربهاشبیشتر است ،دستش قویتر است ،امکانات علمیاش بهمراتب
از آن گذشته پیشرفتهتر است ،توانائیهای نظامیاش چندین و
چندین براب ِر آن روزهاست ،زبان نافذش در بین ملتها بیشتر از
گذشته است و جوانهای بیشتری از آن روز دارد۸۷/۸/۸.
.9برایپیروزیدراینمبارزهچهشرایطیالزماست؟
باید مراقب بود ،فهمید که چالش هست ،فهمید
که حریف چه کار میخواهد بکنــد ،فهمید که راه مقابلهی با
حریف چیست .اگر اینها را نفهمیدیم ،اگر دچار نفهمی شدیم،
اگر دچار راحتطلبی شــدیم ،اگر از ّبینات و واضحات غفلت
کردیم ،شکســت میخوریم؛ خدا که با کســی خویشاوندی
ندارد .اگر ایســتادید  -همچنان که تا امروز ایســتادهاید  -و
متکی به خدا و دین خدا بودید ،قطعاً پیروز میشوید؛ اما اگر ما
نایستیم ،اگر به شرائط الز ِم یک مبارزهی با این عظمت
توجه نکنیم ،خب معلوم اســت که خدای متعال به
ملتهای تنبل ،به ملتهای ســرگرم مسائل حقیر،
توجهینمیکند۹۱/۸/۱۰.

 .7وضعیــت فعلی ما در مبــارزهی با
استکبارچگونهاست؟
دست ما پر است .ما فکر درست داریم .جمهوری اسالمی
سیاســى نوئی به دنیا عرضه کرده است:
یک اندیشــهی
ِ
وضعیت فرق کرده است؛
امروز
۹۰/۸/۱۱
دینی.
مردمساالری
ّ
امروز جمهوری اسالمی ،هم سالح دارد ،هم پول دارد ،هم
علمدارد،همف ّناوریدارد،همقدرتساختدارد،هماعتبار
بینالمللی دارد ،هم میلیونها جــوان آمادهی به کار دارد،
میلیونها اســتعداد دارد؛ امروز وضع ما اینجوری است؛
ما اص ً
ال قابل مقایسهی با سیســال قبل نیستیم .اتّفاقاً در
وضعیتبهعکساست۹۲/۸/۱۲.
ما
مقابل
ی
جبهه
ّ

بازخوانی تاریخی

 .10تکلیــف مبارزهی با اســتکبار پس از
مذاکرات چیست؟
یک نکتهی دیگری که ســؤال کردند [این بود که] ،تکلیف
مبارزهی با اســتکبار پس از مذاکرات چیســت؟ خب ،مگر
مبارزهی با استکبار ،تعطیلپذیر است؟ مبارزهی با استکبار،
مبارزهی با نظام ســلطه تعطیلپذیر نیســت .این هم جزو
همین حرفهایی است که اتّفاقاً امروز من یادداشت کردهام که
به شما بگویم .این جزو کارهای ما است ،جزو کارهای اساسی
است ،جزو مبانی انقالب است .یعنی اگر مبارزهی با استکبار
نباشــد ،ما اص ً
ال تابع قرآن نیســتیم .مبارزهی با استکبار که
اتم مصادیق
تمام نمیشود .در مورد مصادیق استکبار ،آمریکا ّ
استکبار است ...تکلیفش کام ً
ال روشن است و خودتان را آماده
کنید برای ادامهی مبارزهی با استکبار94/4/20 .

بگ�یدوبخوانید
اسنادالنهی جاسویس را ی

هنوز سفارت آمریکا در ایران بود ،آمریکاییها راحت در داخل کشور رفتوآمد میکردند ،انقالب موجب نشده بود که آمریکاییها را از ایران بیرون کنند؛
بقیهی دولتها سفارت داشتند ،مأمورین داشتند ،در اینجا داشتند زندگی میکردند؛ در همان هنگام دولت آمریکا دشمنی خودش را با انقالب
مثل ّ
نشان داد ...جوانهای عزیز! اسناد النهی جاسوسی را بگیرید بخوانید ،درسآموز است .دانشجویانی که سفارت را تسخیر کردند و فهمیدند اینجا النهی
جاسوسیاست،بازحمتزیادایناسنادرا-کهسعیکردهبودنددرکاغذخردکنهاآنهاراخردکنند،نابودکنند-بههمچسباندند،بازحمتزیاداینهارا
استحصالکردندومنتشرکردند؛هفتاد،هشتادجلدکتابمنتشرشدهاست.اینهانشانمیدهدکهآمریکاییهاچهدرهنگا ِماوجنهضت،چهدرهنگامی
کهنهضتوانقالبپیروزشدهاستوجمهوریاسالمیتشکیلشدهاست،دائمدرحالتوطئهعلیهنظاماسالمیبودهاند؛آمریکاایناست94/8/12 .

هفته

" 1دخالت اياالت متحده به جــاي از بين بردن آدم
بدهايي که واشنگتن نگران آنها بوده و ايجاد دولتي بهتر،
تنها موجب افزايش احساســات ضدآمريکايي و تقويت
درگيريهاي نهفتهي داخلي شده است .کساني که ما از
آنها حمايت کرديم فاسد و غيرمؤثر شدهاند و قادر به کسب
قدرت و يا حفظ آن نيستند .ما پس از صرف ميليونها دالر
و از بين رفتن تعداد زيادي نيرو به نقطهي شروع خود (يا
حتيبدتر)برميگرديم".
اعتراف به شکست تحريم نفتي ايران

قدرت يک کشور را در نســبت آن با توانايي عملي کردن
"سياستهايش" ميتوان ســنجيد .از اين منظر ،با کمي
تأمل بيشــتر ،بهوضوح ميتوان فهميد که تقريبا تمامي
سياستهاي چندســال اخير اياالت متحده ،با شکست
مواجه شــده اســت« .همهي واقعيتهاي منطقهي ما
نشاندهندهي اين است که آمريکا در اهداف خود در اين
منطقهودربيروناينمنطقهشکستخوردهاست.آمريکا
در سوريه ...در عراق ...در لبنان ...در قضيهي فلسطين ...در
تسلّط بر مسائل افغانستان و پاکســتان شکست خورده
است ،در بين آن ملّتها منفور است؛ در خارج از اين منطقه
هم همينطور اســت؛ آمريکا در اوکراين شکست خورده
است؛ شما هستيد که دچار شکست شــديد؛ سالهاي
متمادياستشکستپشتِ س ِرشکست!»93/11/19
در همين ماههاي اخير نيز برخــي مقامات آمريکايي که
همچنان درگير توهم ابرقدرتي خود هستند ،گزينهي به
صفر کشــاندن صادرات نفت ايران از  13آبانماه را بارها و
بارها در رســانهها مطرح کردهاند اما حاال کــه آن تاريخ
نزديک شده اســت ،صراحتا از شکست اين طرح خود ياد
ميکنند" .کالين کال" ،مشاور رئيسجمهور سابق آمريکا
در يادداشــتي در اينباره نوشته اســت" :بعيد است که
دولت ترامپ در دستيابي به هدفش براي به صفر رساندن
صادرات نفت ايران موفق شود ...چين بهعنوان بزرگترين
واردکنندهي نفت خام ايران ممکن اســت تا حدي خريد
خود از ايــران را کاهش دهد ،اما به هيچ عنوان نشــانهاي
از قصدش بــراي پايبندي به تحريمهــاي دولت ترامپ
عليه ايران وجود ندارد ...ضمن آنکــه ،با توجه به افزايش
قيمت از  50تا  60دالر در ســال  2017به قيمت  80دالر
امروزي ،درآمد نفتي ايــران بهاندازهاي که مطلوب ترامپ
است آسيب نخواهد ديد ".وبســایت اسپوتنیک نیز در
این زمینه مینویسد" :قرائن نشــان میدهد که نقشهی
ترامپ برای رساندن صادرات نفت ایران به صفر با شکست
مفتضحانهایمواجهخواهدشدوهمینموضوعمیتواندبه
شکست طرفداران ترامپ در انتخابات میاندورهای کنگره
منجر شود ".استیون موچین ،وزیر خزانهداری آمریکا نیز
در مصاحبهای با خبرگزاری رویترز ،از عدم امکان به صفر
رساندن صادرات نفت ایران تا تاریخ  12آبان سخن گفته
است.
باري« ،انقالب اســامي» ،آغازگر اين راه بود و حاال چهل
سال بعد از آن« ،حماســهي اربعين» ،خبر از تحوالت به
مراتب بزرگتري در جهان دارد« .هندسهي نوين جهاني»
در حال شکلگيري است و اين را کسي که "تاريخ" خوانده
استو"سياست"ميداند،خوبميفهمد.
سالچهارم،شماره |157هفته دومآبان97
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نـشـــریه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

پیامک:

رایانامهKhat@khamenei.ir:

اگرالنه جاسویس اینجا بود
ایران را به تبایه یمکشید
دنیا باید آمریکا را از بین ببرد ،و ّال تا اینها هستند،
این مصیبتها در دنیا هست .اینجا نشد ،یک جای
دیگر .اآلن در بسیاری از جاهای دنیا ،آمریکا آتش

رشح

10001028

آیگپiGap.net/khattehezbollah :

بله:

ble.im/khattehezbollah

افروخته و جنگهایی که اآلن در بسیاری از جاهای
دنیا هست ،همهاش زیر سر این است .و دنیا را اینها
دارند تهدید میکنند و هرگز هم اینها سالحهایی
که میگویند متوقف میکنیــم و اینها را محدود
میکنیمبهحد،هرگزراستنمیگویند.بنابراین،ما
باید هر چه فریاد داریم به سر اینها بزنیم .امروز که

حدیث

روش

تحلیلسیاسی

چرا ض
بع�ها «واقعیات» را هم
نیمتوانندتشخیص بدهند؟
«والّذین کفروا اولیائهم ّ
الطاغوت یخرجونهم
من ال ّنور الی ّ
الظلمات» .وقتی طغیان جلوی
چشم انسان را بگیرد ،وقتی هویهای نفس -
که طاغوت حقیقیاند و در وجود خود ما بدتر
از فرعونند  -جلوی چشم ما را بگیرند ،وقتی
جاهطلبیهــا و حســادتها و دنیاطلبیها و
هویپرستیها و شهوترانیها جلوی چشم ما
را بگیرند ،واقعیات را هم نمیتوانیم مشاهده
کنیم .دیدید بعضیها نتوانســتند واقعیاتِ
جلوی چشــم را ببینند ،نتوانستند تشخیص
بدهند .در فتنهی طراحیشدهی پیچیدهی
ســال  ۸۸حقایقی جلوی چشــم مردم بود؛
نگذاشــتند یک عدهای این حقایق را ببینند،
بفهمند؛ ندیدند ،نفهمیدند89/9/4 .

سالروز النه جاسوسی است ،من به ملتمان تبریک
عرض میکنم و این عملی که دوســتان اســام،
مجاهدیناسالمانجامدادند،یکعملبسیارخوبی
بود و بسیار موثری بود که این النه از اینجا کنده شد.
اگر این النه جاسوسی در اینجا بود ،شاید ایران را به
تباهی میکشید .امام خمینی (ره)؛  13آبان 1361

رهربی

آمریکا�ها با ایران بدند؟
چرا
ی

«أَغف ُ
حال
َــل ال ّناس َمن لَــم یَ َّتعِظ ب ِ َت َغ ُّی ِر الدُّنیــا مِن ٍ
إِلی حال»( )1غافلترین مردم آن کســی اســت که
تبدالتی که در عالم وجود و در میان
از این تغییرات و ّ
انســانها بالخصوص به وجود میآید موعظه نگیرد،
پند نگیرد ،این [شخص] غافل اســت .چون پُر است
ِین
این دنیا از موجبات پندَ « .و َس َکنتُم فی َم َساک ِِن الَّذ َ
َظلَ ُموا أَنف َُس ُهم» این آیات کریمهی قرآن به کسانی که

)۱االمالیشیخصدوق،صفحهی۷۲

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

خاطرات

این نعمتها ممکن است روزی
ازماگرفته شود

به دولت و مقامی رســیدند تذکر میدهد که اینجایی
که شما امروز نشســتهاید ،قبل از شــما یک عدهی
دیگری نشســته بودند ،آنها رفتند ،شــما آمدید .این
تبدل حاالت است .انسان باید از این تغییر مسیر تاریخ
ّ
بشــر ،باال رفتنها و پایین آمدنها در عالم پند بگیرد.
پند هم انواع و اقسامی دارد؛ یعنی فقط این نیست که
انسان احساس کند که این نعمت زوالپذیر است -این
یکی از پندها است -اگر من و شما امروز نعمتی داریم،
دیگرانی هم قبل از ما بودند که این نعمت را داشتند و
از آنها گرفته شد .در سطح دنیا هم همینجور است؛ از
منوشماهمایننعمتممکناستگرفتهبشود؛تصور
نکنیم [این نعمت] ابدی است ،تصور نکنیم امضاشده و
تضمینشدهوقطعیاست؛ایننعمترابایستیباشکر
الهی و ادای وظیفهی نعمت حفظ کرد94/2/18 .

گپ:

Gap.im/KhatteHezbollah

جلسه پرسش و پاسخ بادانشجویان در دانشگاه علم و صنعت | 67/9/8

اگردلها قانع نشد ،بدنها به راه نیمافتد
[یکی از وظایف تشکلهای دانشجوی] تبیین[است]؛ تبیین .تبیین اساس کار ما است .ما با ذهنها
مواجهیم،بادلهامواجهیم؛بایددلهاقانعبشود.اگردلهاقانعنشد،بدنهابهراهنمیافتد،جسمها
فرقبینتف ّکراسالمیوتف ّکراتغیراسالمیاست95/4/12 .
بهکارنمیافتد؛این ِ

خانواده

ایرانی

شناسا�کنید
عوامل سلب آرامش رویح زن را
ی
نـگاه کنیـد ببینیـد عوامـل َسـلب آرامـش و سـکینهی روحـی زن در خانـواده چـه
چیزهایـی اسـت؟ دنبال ایـن باشـید که بـا قانـون ،بـا روشهـای تبلیغی ،بـا روشها
قضیـه اسـت .زن در خانه
و شـیوههای گوناگـون ،اینهـا را برطرف کنیـد .این ،اسـاس ّ
مایـهی آرامش اسـت؛ مایـهی آرامش مـرد ،و مایـهی آرامش فرزنـدان؛ دختر و پسـر.
اگر خـود زن برخـوردار از آرامـش روانـی و روحی نباشـد ،نمیتوانـد این آرامـش را به
خانـواده بدهـد .زنی کـه مـورد تحقیر قـرار بگیـرد ،مـورد اهانـت قـرار بگیـرد ،مورد
فشـار کار قـرار بگیـرد ،نمیتوانـد کدبانـو باشـد؛ نمیتوانـد مدیـر خانـواده باشـد؛
درحالیکـه زن ،مدیـر خانـواده اسـت93/1/30 .

حزب اهلل این است

مراقبهواینفسباشید!
در دورانهـای مختلف هر جائـی که این
اختالف سـلیقهها و اختالف برداشـتها
با هـوای نفـس انسـان مخلوط شـد ،کار
خـراب میشـود .هـوای نفـس را بایـد
خیلـی مالحظـه کـرد .بـه خودمـان در
فریـب خـوردن از هـوای نفس سـوءظن
داشـته باشـیم .نگاه کنیـم ببینیـم کجا
نفس اسـت و هویهای نفسـانی ماست؛
کجا نـه ،واقعـاً احسـاس تکلیف اسـت؛ و

در احسـاس تکلیـف هم دقـت بکنیم که
قـدم از دایـرهی تکلیـف آنطرفتـر نباید
گذاشـت؛ زیـادهروی نباید کـرد .آن وقت
لطـف خـدا بـا ماسـت .همچنانی کـه تا
امـروز به فضـل الهـی ،بـه حـول و قوهی
الهـی ،لطـف الهـی بـا ملـت ایـران بوده
َّ
شـاءالل خواهد
اسـت؛ بعد از ایـن هـم ان
بـود .همـه بـه وظائفشـان عمـل کنند؛
سـعی کنیـد88/5/3 .

فرعونیـت میکـرد،
آمریـکا در کشـور مـا
ّ
مثـل فرعـون :یَسـتَضع ُ
ِف طآئِفَـ ًة مِن ُهـم
َحی ن ِسـآ َء ُهم؛ با مردم
ـح اَبنآ َء ُهـم َو یَسـت ِ
یُ َذب ّ ِ ُ
مـا اینجـور رفتـار میکردنـد؛ موسـای
زمـان آمـد ،تختوبخـت ایـن فرعـون و
دنبالهروهـای او را واژگـون کـرد و از بین برد؛
انقلاب ایـن اسـت .یکسـال و دو مـاه بعد از
همیـن حادثـهی شـهریور -یعنـی در آبـان
 -۱۳۵۸جوانـان امـام بزرگـوار مـا ،جوانـان
پیرو ّ
خط امـام ،رفتنـد این جاسـوسخانهی
آمریـکا را فتـح کردنـد؛ آمریکاییهـا را
دستبسـته و چشمبسـته اسـیر خودشـان
کردنـد؛ موسـی ایندفعـه فرعـون را اینجور
شکسـت داد .حـاال بعضـی میگوینـد چـرا
آمریکاییهـا بـا ایـران بدنـد؟ خـب علّتـش
همین اسـت؛ ایران یکسـره در مشـت آمریکا
بـود ،در دسـت آمریـکا بـود؛ همـهی اجزای
اصلـی وجـود کشـور بـا ارادهی آمریکاییهـا
حرکـت میکـرد؛ امـام آمـد و بهوسـیلهی
این مـردم ،آمریـکا را از ایـن مملکـت بیرون
کـرد؛ بایـد هـم دشـمن باشـند ،بایـد هـم
دشـمنی بکننـد؛ و دارنـد میکننـد ،همیـن
حـاال دارنـد دشـمنی میکننـد94/6/18 .

درس

اخالق

سیعکنید رابطهتان را با قرآن
قطع نکنید
من به جوانها غالباً در مورد قرآن سفارش میکنم.
سعی کنید رابطهتان را با قرآن قطع نکنید .هر روز،
ولو نصف صفحه ،قرآن بخوانید؛ اینها همهاش مق ِرب
انسان است؛ صفای روح و گشایش و فتوح معنوی را
همینها برای انسان به وجود میآورد .آن آرامش،
آن صبر و سکینهی مورد نیاز انسان  -که «فأنزل َّ
الل
سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم کلمة
التّقوی»؛ این نعمتی است که خدای متعال آن را به
رخ مؤمنین میکشد ،که ما سکینه و صبر و آرامش
و طمأنینه را از ســوی خودمان به پیغمبر دادیم ،به
مؤمنین دادیم  -با همین چیزی که عرض کردیم،
حاصل میشــود؛ در درجهی اول با تالش برای دور
شدن از گناهان است91/7/20 .

