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تشکیالتی کار

هفته گزارش

بدترین نوع وابستگی   

این وابستگی بسیار اســفناک است. وابستگی 
نظامی را با یک روز، با یک ماه می شــود رفعش 
کرد؛ بیرونشــان کرد؛ وابستگی اقتصادی قابل 

جبران اســت؛ زود می شــود جبران کرد؛ اما 
وابستگی روحی و انسانی است که بسیار مشکل 
است .این است که مشــکل است ترمیمش، به 
این زودی ها هم ترمیم نمی شــود و همه باید 
دست به هم بدهند برای ترمیم این جهت که 

این وابستگی از بین برود؛ و یک مملکتی باشد 
که هم اقتصادش مستقل باشد؛ هم فرهنگش 
مستقل باشــد؛ هم انسانش مســتقل باشد؛ 
هم فکرش مستقل باشد- اســتقالل فکری؛ 

۹ خرداد ۱۳۵۸ استقالل روحی.   
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

ارتـبـاط بـا نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
خط حزب ا...                                

   پیامک:                     10001028 
Gap.im/KhatteHezbollah      

امام کالم

هفته ی آینده، موعد دوباره ی دیدار 
رمضانی دانشــجویان با رهبر انقالب 
است. دیداری که در طول سال های اخیر، همیشه 
پای ثابت دیدارهای رهبر انقالب در ماه رمضان بوده 
و اتفاقا شاید تنها دیداری هم هست که اگرچه از سه 
ساعت مانده به اذان مغرب آغاز می شود، اما در چند 

مورد، حتی به بعد از افطار هم به درازا کشیده است.
در دیدار سال گذشته، رهبر انقالب یک مطالبه ی 
صریح و جدی از دانشــجویان داشــتند: غلبه ی 
گفتمان انقالب در دانشــگاه ها. »توصیه ی بعدی؛ 
تالش جّدی و همه جانبه برای غلبه دادن گفتمان 
انقــالب در دانشــگاه. نگویید در دانشــگاه دیگر 
نمی شود کاری کرد؛ شــنفتم این را که بعضی ها 
می گویند که »آقا، دیگر در دانشگاه نمی شود کاری 
کرد«؛ نه آقا، در دانشــگاه خیلی می شود کار کرد، 
اتّفاقاً در دانشــگاه باید کار کرد. چه کسی باید در 
دانشگاه کار بکند؟ شما. شما تشّکل ها هستید که در 
دانشگاه باید کار بکنید.« 96/3/17 حال در آستانه ی 
دیدار مجدد با رهبر انقالب، جریان دانشجویی در 
راه تحقق این مطالبه، بایــد به چند موضوع توجه 

جدی داشته باشد:

1. تماشاچی نباشید
اول آنکه اگرچــه این گزاره درســت اســت که 
»مطالبه گــری« یکــی از اجزای اصلــی جریان 

دانشجویی اســت، اما جزء اصلی دیگر این جریان 
هم، »اقدامات و فعالیت های عینی« است. و اساسا 
مطالبه گری در نســبت با مجموعه ی عملکردها 
است که معنا پیدا می کند. مطالبه گری بدون اقدام و 
عمل الزم برای تحقق آرمان ها، به مرور ممکن است 
به"نق زدن"، و پس از آن، تبدیل شدن به یک عنصر 
»تماشاچی« بینجامد. برای همین هم، رهبر انقالب 
در همین دیدار، خطاب به تشکل های دانشجویی 
فرمودند: »تشــّکل ها نقش فّعال داشته باشند و 
تماشاچی نباشند. تشــّکل نباید بنشیند، در یک 
حادثه ای که پیشرفتی هست اظهار خوشحالی کند، 
در یک حادثه ای که مثالً پسرفتی هست احساس 
حزن و اندوه بکند؛ نه، باید فّعال باشد، در هر دو جا 

باید فّعال باشد؛ تماشاچی نباشد.« 96/3/17

2. واقعیات را ببینید
دوم آنکه آفت دیگری که در این مسیر ممکن است 
گریبانگیر جریان دانشجویی شــود، آرمان گرایی 
صرف، و عدم توجه به واقعیت های میدانی اســت. 
آفت آرمانگرایی صرف، تبدیل شدن تدریجی انسان 
آرمان گرا، به یک عنصر منزوی و منفعل است. در 
حالی که »شما وقتی آرمان گرا هستید و می خواهید 
به سمت این آرمان حرکت بکنید، باید توّجه داشته 
باشید که این جوری نیست که انســان با معجزه 
خودش را به آرمان بتواند برســاند؛ نه، مشکالتی 

وجود دارد، موانعی وجــود دارد؛ البه الی این موانع 
باید راه را پیدا کــرد... من عرض بکنم قطعاً و یقیناً 
راه وجود دارد؛ بگردید آن راه را پیدا کنید.  واقع بینی 

یعنی این.« 96/3/17

3. ناامید و مأیوس نشوید
مسئله ی سوم، که از دل مطالبه گری بدون عمل، 
و آرمان گرایی بدون واقع بینی ممکن است بیرون 
بیاید، »ناامیــدی و مأیوس« شــدن از ادامه دادن 
و کار و فعالیت و مبارزه اســت، در حالی که حتی از 
شکست ها هم نباید مأیوس شد. »از شکست های 
مقطعی هم دانشجو نباید مأیوس بشود؛ این را توّجه 
داشته باشید؛ اینکه حاال یک جایی ما گفتیم ]ولی[ 
نشد، در یک جایی فالن مقصود را داشتیم ]ولی[ 
تحّقق پیدا نکرد؛ مطلقاً بایســتی اجازه ندهید که 
یأس و ناامیدی بر شما غالب بشود. اگر بنا باشد که 
انسان از شکست ها مأیوس بشود، ما صد بار باید در 
دوران مبارزه و صد بار باید در جنگ هشت ساله ی 
تحمیلــی مأیــوس می شــدیم، عقب  نشــینی 
می کردیم... نخیــر! یأس به خاطــر ناکامی های 
مقطعی و موّقت، مطلقاً در زندگی تان راه نداشــته 

باشد.« 96/3/17

4. با مخاطبین ارتباط برقرار کنید
برای قانع ساختن "قلب و ذهن" مخاطب باید وقت 

گذاشت، که وقتی قلب ها و ذهن ها همراه شد، آنگاه 
جسم ها نیز همراه خواهد شــد و به میدان خواهد 
آمد. برای این همراهی اما، بسنده شدن به تخاطب 
در فضای مجازی، صرفا جوابگو نیست. باید رودررو 
با مخاطب نشست و بحث و صبحت کرد و حتی با 
او رفیق شــد. »فضای مجازی چیز خوبی اســت، 
فرصتی است اّما کافی نیست. بعضی ها چسبیده اند 
به فضای مجازی -توئیتر و مانند اینها- برای اینکه 
پیام هایشان را برســانند، این فایده ندارد؛ تخاطب 
واقعی الزم است، میزگرد الزم است، سخنرانی الزم 
است، نشریّه الزم است، بحث های دونفره و سه نفره 
الزم است، جلســات تحلیل الزم است؛ این جور با 

مخاطبینتان بنشینید.« 96/3/17
به این لیســت البته می توان موارد دیگری را هم 
اضافه کرد، اما اینها اّمهات و بایدهای اولیه ی فعالیت 
جریان دانشــجویی اســت که می بایست مدنظر 
قرار دهد. یک ســال، از مطالبه ی رهبر انقالب از 
دانشــجویان، مبنی بر غلبه ی گفتمــان انقالب 
اسالمی در دانشگاه ها گذشــته است. خوب است 
هفته ی آینده، که قرار است این دیدار مجددا برگزار 
شود، جریان دانشجویی و هرکدام از دانشجویان، 
از خود این ســؤال را بپرســند که برای غلبه دادن 
گفتمان انقالب اســالمی، در این یک ســال، چه 
کارهایی را انجام داده اند؟ آیا از عملکرد یک ساله ی 

خود راضی هستند یا نه؟ 

 4 اصل غلبه گفتمانی

در آســتانه دیدار رمضانی تشــکل های دانشــجویی 
بــا رهبر انقــالب، خــط حــزب اهلل بررســی می کند

بیست وهفتم مهرماه 94، زمانی که قرار بود رهبرانقالب 
توافق موسوم به برجام را تأیید کنند، با فهم درست از 
تجربه ای که از بدعهدی مقامات آمریکایی داشتند، در 
نامه ای خطاب به رئیس جمهور، شروطی برای آن تعیین کردند. در 
آن نامه رهبر انقالب تصریح کرده بودند که متن برجام دچار نقاط 
ابهام و ضعف های ساختاری و موارد متعّددی است که در صورت 
فقــدان مراقبــت دقیــق و لحظه به لحظــه،  می توانــد بــه 
"خســارت های"بزرگی برای حال و آینده ی کشور منتهی شود و 

 بنابرایــن بــرای صیانــت از آن الزم اســت کــه از آمریکایی ها 
»تضمین قوی« گرفته شــود. یکی از آن ها »تضمین  مکتوب از 
رییس جمهور امریکا درخصوص لغو تحریم ها بود.« 94/7/29 اما 
متأسفانه آن تضمین گرفته نشد و راه برای نقض های مکرر برجام و 

ماندن تحریم ها باز ماند.
در روزها و هفته های اخیر که زمزمــه ی تداوم برجام بدون آمریکا 
توسط برخی مسئولین و رسانه ها مطرح شده است، رهبر انقالب 
اگرچه مانع آن نشدند، اما باتوجه به تجربه ی گذشته، هفت شرط 

را برای ادامه برجام با اروپا، به منظور راه صیانت و حفاظت از منافع 
ملی مطرح کردند. براین اساس، سه کشور اروپایی باید به طور واقعی 

تضمین    بدهند:
1. »ســکوت خود در برابر نقض برجام توســط آمریــکا را جبران 
کنند.«97/3/2 زیرا آنچه در گذشــته دیده شــد این بــود که این 
ســکوت مانع از آن شــد که حتی توافقات روی کاغذ اجرایی شود 
و شــرکت های خارجی به دلیل آنچه ترس از ناپایــدار بودن برجام 

3 اعالم می کردند حاضر به ســرمایه گذاری در ایــران نبودند. 
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 زبان از گفتن  ارزش واالی شهادت قاصر است     |    این شماره تقدیم می شود به ارواح طیبه    شهدای آزادسازی خرمشهر 

بــه پدیــده شــهادت، از چنــد طــرف می تــوان نــگاه کــرد. از هــر طــرف هــم کــه نــگاه کنیــم، ایــن پدیــده، بســیار باشــکوه و پــر از تأللــؤ اســت. یــک بــار از 
ــاب، ارزش واالی شــهادت را بیــان  ــان مــا قاصــر اســت کــه بتوانیــم در ایــن ب ــه ایــن پدیــده می نگریــم؛ زب طــرف ارزش شــهادت در پیشــگاه پــروردگار، ب
کنیــم. در روایتــی اســت کــه وقتــی هــر خیــر و هــر ارزشــی مالحظــه می شــود، ارزش واالتــری از آن هســت، تــا بــه ارزش »شــهادت« میر ســد؛ باالتــر از 

ارزش »شــهادت« چیــزی نیســت.      77/7/5 

مزار: جای جای ایران اسالمیتاریخ شهادت: عملیات فتح المبین 10 اردیبهشت تا 3 خرداد  شهادت: جنگ تحمیلی

مسئولین به جای مسائل سیاسی،به مسائل واقعی مردم بپردازند

اگر جامعه ای دارای والیت شد، چه می شود؟

شش تجربه برجام

برش دیدار  |  2و3

طرح کلی اندیشه اسالمی  |  3

مطالبه رهبری  |  3

خوانی
باز

 تضمین های واقعی
 در مقابل دست چدنی

رهبر انقالب در دیدار با مســئولین نظام، ضمن برشمردن 
تجربه برجام، شروط خود را برای مذاکره با اروپا بیان کردند

2

چرا امام بعد از فتح خرمشهر 
آتش بس را قبول نکرد؟

گزارش هفته

در آستانه دیدار رمضانی تشکل های دانشــجویی با رهبر انقالب، خط حزب اهلل بررسی می کند

 4 اصل غلبه گفتمانی
هفته ی آینده، موعــد دوباره ی دیدار رمضانی دانشــجویان 
با رهبر انقالب اســت. دیداری که در طول ســال های اخیر، 
همیشــه پای ثابت دیدارهای رهبر انقالب در ماه رمضان بوده 

و اتفاقا شاید تنها دیداری هم هســت که اگرچه از سه ساعت 
مانده به اذان مغرب آغاز می شــود، اما در چند مورد، حتی به 

4 بعد از افطار هم به درازا کشیده اســت. | ادامه در صفحه
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1    اگر اروپاییان آن روز در مقابل آمریکا می ایستادند 

آمریکا احتمال اینکــه از اقدامات خصمانه خود ناچاراً  
دســت بردارد زیاد بود. هنوز از خاطرها نرفته اســت 
که اوباما بعد از برجام اعالم کرد اگــر این قرارداد امضا 
نمی شــد اروپا دیگر حاضر به همراهــی در تحریم ها 

نمی شد. 
2. »قطعنامه ای علیه آمریکا در شورای امنیت ببرند که 
آمریکا ناقض قطعنامه ی 22۳1 است«. 97/3/2 طبق  
قطعنامه ی22۳1  که با امضای برجام در سازمان ملل 
تصویب شد قرار بود که هر شش قطعنامه ی قبلی که 
علیه ایران صادر شده و منجر به تحریم های وسیع در 
رابطه با موضوع هســته ای علیه این کشور شده بود را 
ملغی کند اما در عمل، هم اوباما و هم ترامپ در موارد 
مختلف این قطعنامه را شکستند. بعد از صحبت های 
پمپئو، وزیرخارجــه ی آمریکا در بنیــاد هریتیج در 
خصوص لزوم وضع تحریم های جدید درباره ی ایران، 
اهمیت این تدبیر رهبر انقالب بیشــتر خود را نشان 
می دهد. در حــوزه ی بین المللی نیز ایــن کار باعث 

می شود آمریکا در مقابل جامعه ی جهانی قرار گیرد.  
3. »بحث موشــکی و حضور جمهوری اســالمی در 
منطقه را مطــرح نکنند.« 97/3/2 تــرزا می، مرکل و 
مکرون در جاهای مختلف دربــاره ی این دو موضوع 
صحبت کرده اند. همین موضوع را هم پمپئو و ترامپ 
مطرح کرده اند. اروپا در مذاکره با ایران برای حفظ برجام 
باید بداند از جایگاه وکیل آمریکا نباید وارد مذاکره شود. 

4و5و6و7 »بــا هرگونه تحریمــی علیه جمهوری 
اســالمی مقابله کنند.« »نفت ایران بــه قدری که 
جمهــوری اســالمی می خواهد به فروش برســد.« 
»بانک های اروپایی انتقال وجــوه مربوط به تجارت با 
جمهوری اسالمی را   انجام دهند.« »اگر در پاسخگویی 
به این مطالبات تعلل کردنــد، حق ما برای آغازکردن 
فعالیت های تعطیل شده ی هسته ای محفوظ است.« 

97/3/2
در طی ســال های اخیر به بهانه هایــی چون تحریم 
سوئیفت، بانک های ایرانی، بانک مرکزی و جریمه های 
مالی دولت ایاالت متحده، بانک های اروپایی از ارائه ی 
خدمات به دولت و تجار ایرانی ممانعت می کردند که 
همین ســبب عدم ورود جریان پول حاصل از تجارت 
با ایران می شــد و اثرات اقتصادی متعددی چون رشد 
پایه ی پولی، کاهش قدرت خرید و کاهش ارزش پول 
ملی، ضعف تأمین سرمایه ی مالی و... را در پی داشت، 
لذا بانک های اروپایی باید تجارت با جمهوری اسالمی 
را تضمین کنند و به بهانه هایی چون تحریم های آمریکا 
و... منافع تجاری ایران را دستخوش بازی آمریکایی ها   

قرار ندهند.
واضح است که جمهوری اسالمی با هدف لغو تحریم ها 
 برجام را امضــا کرد. قرار نبود و نیســت کــه برجام 
وسیله ی فشاری بر ملت و دولت شــود و با آن اقتصاد 
را معلق و دولت را در برزخ قرار دهند. این 7تضمین با 
حفظ حق هسته ای و منافع ملی در مقابل تحرکات آن 
دست چدنی است که از دستکش مخملی درآمده است 

و رسما اعالم مبارزه برای براندازی می کند. 

چرا امام بعد از فتح خرمشهر آتش بس را قبول نکرد؟

نگرانی آن جاست که مسئوالن به جای مسائل 
واقعی مردم، به مسائل سیاسی بپردازند

اگر جامعه ای دارای والیت شد، چه می شود؟

درباره کلیدواژه راهبردی »نظام امت- امامت« )5( به مناسبت سالروز عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر
بازخوانی

وقتی نیروهای مسلح ما در عملیات بیت المقدس با تدبیر، روشن بینی، اراده ی برخاسته از ایمان، توکل به خدا، استفاده ی از همه ی امکانات - یعنی 
نگذاشتند جزئی از امکانات هدر برود - و با تکیه به نیروی خود و اعتماد به خدای متعال حرکتشان را شروع کردند، هیچ کس در دنیا باور نمی کرد اینها 
بتوانند خرمشهر را آزاد کنند؛ اما توانستند... در همین خالل، کسانی که حاضر نبودند برای انقالب و منافع این کشور یک قدم بردارند، بلکه فقط بلد بودند 
نق بزنند و علیه انقالب بهانه گیری کنند، باز فشار می آوردند که جنگ را تمام کنید. اگر اراده ی قوی و مصمم و ایستادگی امام نبود، مطمئنا جنگ جز با 
پیروزی دشمن تمام نمی شد. همین نفس های خبیثی که آن روز این وسوسه ها را در کشور می دمیدند، امروز هم بعضی شان سر بلند کرده اند و همان 
حرف ها را تکرار می کنند و می گویند چرا بعد از فتح خرمشهر آتش بس را قبول نکردید؟! بعد از فتح خرمشهر، هنوز بخش عظیمی از سرزمین های 
ما - مرزها و شهرهای ما - و نیز گروه کثیری از مردم ما در اختیار رژیم متجاوز بودند. تهدید باالی سر مرزهای ما بود و دشمن از همه طرف تجهیز می شد. 
باید شر دشمن از سر مرزها کم می شد؛ این یک بینش خردمندانه بود. آن روز همه ی دلسوزان کشور، از مسووالن نظامی و غیره، این منطق را برای همه 

اثبات می کردند. امام یک انسان منطقی بود و تصمیم گرفت و عمل کرد و به فضل پروردگار توانست ملت ایران را سرافراز کند.   81/3/1

مـردم از مسـئوالن توقـع به جـا دارنـد. مسـئوالن بایـد بـه 
مسـائل اقتصـادی توجـه کننـد و بـه مسـأله ی گرانـی و 
بیـکاری رسـیدگی نماینـد. اگـر مسـئوالن دور از غوغاها و 
جنجال هـا تـالش الزم را بکننـد، بـه نتایـج خوبـی خواهند 
رسـید و مشـکالت را حـل خواهنـد کـرد. اگـر هم یـک جا 
مشـکالتی بمانـد، بیاینـد صادقانـه به مـردم بگوینـد که ما 
تـالش خودمـان را کردیم؛ امـا این مشـکل فعال حل نشـده 
- در آینـده حـل خواهـد شـد - مـردم از آنهـا می پذیرنـد. 
نگرانی آن جاسـت کـه به جـای پرداختن بـه مسـائل واقعی 
زندگـی مـردم، بـه مسـائل سیاسـی بـا نام هـای جعلـی و 
گوناگـون بپردازنـد و بـا اختالف افکنـی و متشـنج کـردن 
فضای سیاسـی کشـور، دشـمن را خشـنود کننـد؛ اینها بد 

78/12/11 اسـت. 

ــه دارای جــان خواهــد  ــم: مرده ای ســت ک ــک کلمــه بگوی ــت شــد، چــه می شــود؟ خــوب اســت در ی ــه ای دارای والی ــر جامع اگ
ــد.  ــز دارد، کار نمی کن ــاده آنجــا. مغ ــن بی جــان افت ــرد، ای ــرده را شــما در نظــر بگی ــک م ــک کلمــه کافی ســت. ی ــن ی شــد. همی
ــذب  ــذا را ج ــا غ ــه دارد، ام ــاز هاضم ــد و جه ــده و کب ــد. مع ــع نمی کن ــم و بل ــذا را هض ــان دارد، غ ــد. ده ــم دارد، نمی بین چش
نمی کنــد. رگ دارد، خــون در آن نمی گــردد؛ خــون دارد و در آن نمی گــردد. چــرا؟ چــون جــان نــدارد. دســت دارد، امــا 
ــده  ــرود. جــان کــه دمی ــه ســایه ب ــاب ب ــا دارد، حاضــر نیســت از آفت ــد. پ ــع نمی کن ــز را هــم از خــودش دف همیــن مورچــه ی ری
ــوارش  ــتگاه گ ــد، دس ــم می کن ــده هض ــورد، مع ــان می خ ــرد، ده ــت می گی ــد، دس ــاب کار می کن ــد، اعص ــز کار می کن ــد، مغ ش
ــالش  ــد، او را در ت ــرم می کن ــدن را گ ــاند، ب ــدن می رس ــه ی ب ــه هم ــرو را ب ــردد، نی ــد و می گ ــون می چرخ ــد، خ ــذب می کن ج
می انــدازد، راه مــی رود، دشــمن را می کوبــد، دوســتی ها را جلــب می کنــد، خــود را هــر چــه بیشــتر کامل تــر و آبادتــر 

می کنــد.   ص 566

کمک 4 میلیارد ریالی رهبر انقالب برای 
آزادی زندانیان نیازمند

حماس: 
روابط ما با حزب اهلل عالی است

واشنگتن پست: ترامپ، خطاهای تاریخی 
آمریکا در خاورمیانه را کامل کرد

هم زمان با برگزاری سی ویکمین همایش گلریزان، ویژه ی کمک 
به آزادی زندانیــان نیازمند، حضرت آیــت اهلل خامنه ای رهبر 
انقالب اسالمی، مبلغ »4 میلیارد ریال« به این امر خداپسندانه 
اختصاص دادند.جشن گلریزان هر سال در ماه مبارک رمضان، 
به همت ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان 
نیازمند با حضور جمعی از مسئوالن و خّیرین نیکوکار در تهران 

| و شهرهای مختلف کشور برگزار می شود. |  

ــزه  ــاس در غ ــی حم ــر سیاس ــس دفت ــنوار رئی ــی س یحی
ــط  ــان رواب ــزب اهلل لبن ــا ح ــان ب ــه روابطش ــرد ک ــد ک تاکی
ــا  عالــی اســت و دو گــروه تقریبــا در همــه مســائل روزانــه ب
ــرد  ــد ک ــن تاکی ــتند. وی همچنی ــاط هس ــر در ارتب یکدیگ
ــت  ــد پاســخ مقاوم ــه کن ــزه حمل ــه غ ــر اســرائیل ب ــه اگ ک

ــم| ــود.  |  العال ــد ب ــو خواه ــل آوی ــرای ت ــورپرایز ب ــک س ی

آلمانی ها هم آمریکا را 
غیرقابل اعتماد می دانند

بیشتر آلمانی ها بر این باورند که آمریکا در شرایطی که موضوع 
همکاری سیاسی مطرح می شود، شریک قابل اعتمادی برای 
کشورشان نیست. بر طبق نظرســنجی که شبکه تلویزیونی 
ZDF منتشــر کرد، 82 درصد از مردم آلمــان معتقدند که 
آمریکا شــریک قابل اعتمادی نیســت و فقط 14 درصد از 
پرسش شوندگان نظری خالف این موضوع دارند. 4 درصد هم 

نظر خاصی ندارند. |  فارس|

سی ان ان: سخنان پمپئو مواضع رهبر ایران درباره 
آمریکا را اثبات کرد

پایگاه اینترنتی شبکه خبری »سی ان ان« در گزارشی به بررسی سخنرانی 
»مایک پمپئو« وزیر امور خارجه آمریکا درباره اســتراتژی جدید واشنگتن 
در قبال ایران پرداخت. در این گزارش آمده است: استراتژی جدید وزیر امور 
خارجه آمریکا در قبال ایران، ناشی از توهمات است و نه واقعیات موجود. سی 
ان ان در این گزارش همچنین نوشت: سخنان پمپئو مواضع رهبر ایران درباره 
آمریکا را اثبات کرد. نشریه فارن پالیسی نیز در خصوص اظهارات وزیر خارجه 

تازه کار آمریکا نوشت: طرح پمپئو درباره ایران یک خیال واهی است.   |  کیهان|

تفسـیری  واشـنگتن پسـت در  آمریکایـی  روزنامـه 
نوشـت: دونالـد ترامـپ رئیس جمهـوری آمریـکا بـا 
خارج کـردن کشـورش از برجـام و انتقال سـفارت این 
کشـور به بیت المقـدس، دومینـوی خطاهـای تاریخی 
روسـای جمهـوری آمریـکا در خاورمیانـه را تکمیـل 

کـرد. |  ایرنـا|

طرح کلی 
اندیشه اسالمی

تجربه ی اول این است که دولت جمهوری اسالمی نمی تواند با  1
آمریکا تعامل بکند؛ این تجربه اول. چرا؟ برای خاطر اینکه آمریکا پابند 
به تعهدات خودش نیست. نگویید این ها کار این دولت است و کار ترامپ 
است. نه! دولت قبل آمریکا هم که با ما نشست و صحبت کرد؛ آن ها هم 
همین جور عمل کردند ... به شکل دیگری نقض کردند. آن ها هم تهدید 
کردند، آن ها هم برخالف تعهدات خودشان عمل کردند. این، جواب آن 
کسانی که بارها و بارها به ما در طول زمان می گفتند که آقا چرا با آمریکا 

مذاکره نمی کنید، چرا با آمریکا تعامل نمیکنید، این جوابش.

تجربـه ی دوم، عمـق دشـمنی آمریـکا بـا ایـران  2
اسـت. دشـمنی آمریـکا بـر محـور مسـئله ای مثـل 
اتمـی نیسـت، بحـث فراتـر اسـت: نظامـی کـه قـد 
برافراشـته و نسـبت به آمریـکا هیچ مالحظـه کاری ای 
نمی کنـد و پرچـم اسـالم را در دسـت گرفتـه اسـت. 
آمریکا بـا چنین نظامـی عمیقـاً مخالف اسـت. آمریکا 
می خواهـد مؤلفه های قـدرت را در جمهوری اسـالمی 

از بیـن ببـرد.

تجربه ی سوم این اســت که انعطاف در برابر این دشمن،  3
تیغ او را ُکند نخواهد کرد بلکه او را گستاخ تر خواهد کرد؛ همان 
بوش دوم در مقابل انعطاف دولت وقت، اســم محور شرارت را 
روی او گذاشــت. اگر می خواهید کاری کنید که دشمنی کم 

شود، انجام بدهید ولی راهش نرمش و انعطاف نیست.

تجربه ی چهارم این اســت که ایســتادگی در مقابل  4
آمریکا باعث عقب نشاندن او می شود. اینکه سازمان ملل حق 
غنی سازی ما را امروز به رسمیت شناخته، منشأش مذاکره 
نیست، منشأش پیشرفت ما در زمینه ی هسته ای است که 

این ها حاال به تب راضی شده اند.

5 تجربه ی پنجــم، تجربه ی همراهی اروپــا با آمریکا در 
مسائل مهم است. ما بنای دعوا با اروپا نداریم اما این سه کشور 
نشــان داده اند در حســاس ترین موارد با آمریکا همراهند. 
حرکت زشت فرانســه در نقش پلیس بد مذاکرات هسته ای 

و کارشکنی انگلیسی ها در تهیه ی کیک زرد از این موارد بود.

تجربـه ی ششـم، گـره نزدن مسـائل کشـور بـه برجام  6
و مسـائل خارجی اسـت... مـا نباید مسـائل کشـورمان را به 

امـری کـه از اختیارمان خارج اسـت گـره بزنیـم. 97/3/2

شش تجربه برجام

 رهبر انقالب در دیدار مســئوالن و کارگزاران نظام:مقدمه ی هر تصمیمی این اســت که ما به 

برش دیدار

تجربه های گذشته ی خودمان مراجعه کنیم؛ "من َجرّب امُلجرّب َحّلت به الّندامة" اگر از تجربه ها درس 
نگرفتیم قطعاً ضرر خواهیم کرد.

چندین تجربه در مقابل ماســت؛ من حاال چند تجربه ی واضح را کــه عرض بکنم همه تصدیق 
خواهید کرد. این ها، هم برای تصمیم گیری امروز ما مهم است هم برای آیندگان مهم است.

رهبر انقالب در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام:

واژه # کلید

یک درس دیگر ]ماه مبارک رمضان[ مسئله  ی سخت گرفتن 
بر خود و انفاق به دیگران است. این گرسنگی کشیدن، تشنگی 
کشیدن، روزه ی از اذان صبح تا اذان مغرب، این سخت گرفتن 
بر خود است. بسیاری از مردم ما به خودشان با روزه گیری سخت 
گرفتند و به دیگران انواع و اقساِم انفاق را کردند. انسان چقدر لذت 
می برد که می بیند در شب والدت امام مجتبی )علیه الّصالة و 
الّسالم( در نیمه ی ماه رمضان، باالی سر یک نانوائی تابلو زده اند 
که امشب به عشق امام حسن، نان از این نانوائی صلواتی است؛ 
هرکه می خواهد بیاید نان ببرد. این انفاق هائی که در افطارها- 
افطارهای  بی  نام و نشــان، افطارهای  در مساجد- به وسیله ی 
همین گونه کارهای ابتکاری مردم ما دادند، این یک درس دیگر 
است، یک تمرین دیگر است. بر خود سخت بگیریم، به دیگران 
انفاق کنیم. من روی این نکته اندکی درنگ بکنم؛ چون یکی از 

مسائل مهم کشور و اجتماع ما این است.   86/7/21

#افطاری_ساده
ماه رمضان، ماه تمرین انفاق به دیگران است

در کار اداری، »حمل بر صحت« وجود ندارد؛ مثالً بگویید 
البد بیچاره ها دارند کارشان را می کنند؛ نخیر. البته همه ی 
برادران خوبند؛ اما خوب، معنایش معصوم که نیســت. 
خوبند، یعنی خیانت نمی کنند؛ اما اشتباه هم نمی کنند؟ 
تنبلی هم نمی کنند؟ گاهی سســتی هم گریبانشان را 
نمی گیرد؟... ما باید مواظب خودمان و زیردســت هایمان 
باشیم. باید مواظب باشــیم که اوالً کار انجام بگیرد؛ ثانیاً 
درست انجام بگیرد؛ یعنی غلط و بد انجام نگیرد؛ محکم 
انجام بگیرد، ثالثاً محکم کاری اســت، رابعاً سرعت عمل 
است. آن وقت شــما آقایانی که مراجعه ی مردمی دارید، 
یک خامساً هم دارید، و آن گشاده رویی در کار است؛ »چو 
وا نمی کنی گرهی، خود گره مشو«. ممکن است یک نفر 
به شما مراجعه کند، اما شما نتوانید گرهی از کار او باز کنید. 
اگر نمی توانید گره او را باز کنید، اقالً با گره افزونی خودتان، 
گرهی بر کار او اضافه نکنید... اگر نمی توانید کاری برایش 
انجام دهید، الاقل گشــاده رو باشــید و با خنده و تبسم و 

مالطفت و با تبیین با او برخورد کنید.   70/10/12

اگر نمی توانید گره او را باز کنید، 
گرهی بر کار او اضافه نکنید 
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