
 ،94 مهرمـاه  بیسـت وهفتم 
زمانـی که قـرار بـود رهبرانقالب 
توافق موسـوم به برجـام را تأییـد کنند، با 
فهـم درسـت از تجربـه ای کـه از بدعهدی 
مقامـات آمریکایـی داشـتند، در نامـه ای 
خطاب بـه رئیس جمهـور، شـروطی برای 
آن تعیین کردنـد. در آن نامه رهبر انقالب 
تصریـح کـرده بودنـد کـه متـن برجـام 
دچار نقـاط ابهـام و ضعف های سـاختاری 
و مـوارد متعـّددی اسـت کـه در صـورت 
فقـدان مراقبـت دقیـق و لحظه به لحظـه، 
 می توانـد بـه "خسـارت های"بزرگی برای 
حـال و آینـده ی کشـور منتهـی شـود و 
بنابرایـن بـرای صیانـت از آن الزم اسـت 
قـوی«  »تضمیـن  آمریکایی هـا  از  کـه 
گرفتـه شـود. یکـی از آن هـا »تضمیـن  
امریـکا  رییس جمهـور  از  مکتـوب 
درخصوص لغـو تحریم ها بـود.« 94/7/29 
امـا متأسـفانه آن تضمیـن گرفته نشـد و 
راه بـرای نقض های مکـرر برجـام و ماندن 

تحریم ها باز ماند.
در روزهـا و هفته هـای اخیر کـه زمزمه ی 
تداوم برجـام بـدون آمریکا توسـط برخی 
مسـئولین و رسـانه ها مطرح شـده اسـت، 
رهبر انقـالب اگرچه مانـع آن نشـدند، اما 
باتوجـه به تجربه ی گذشـته، هفت شـرط 
را بـرای ادامه برجام بـا اروپـا، به منظور راه 
صیانـت و حفاظـت از منافـع ملـی مطرح 
کردند. براین اسـاس، سـه کشـور اروپایی 

باید به طـور واقعـی تضمیـن    بدهند:

1. »سـکوت خـود در برابـر نقـض برجـام 
توسـط آمریکا را جبـران کننـد.«97/3/2 
زیـرا آنچـه در گذشـته دیـده شـد ایـن 
بـود کـه ایـن سـکوت مانـع از آن شـد که 
اجرایـی  کاغـذ  روی  توافقـات  حتـی 
بـه  خارجـی  شـرکت های  و  شـود 
بـودن  ناپایـدار  از  تـرس  آنچـه  دلیـل 
بـه  حاضـر  می کردنـد  اعـالم  برجـام 
نبودنـد.  ایـران  در  سـرمایه گذاری 
    اگـر اروپاییـان آن روز در مقابـل آمریـکا 
می ایسـتادند آمریـکا احتمـال اینکـه از 
اقدامـات خصمانـه خـود ناچـاراً  دسـت 
بردارد زیـاد بـود. هنـوز از خاطرهـا نرفته 
اسـت کـه اوباما بعـد از برجـام اعـالم کرد 
اگـر ایـن قـرارداد امضـا نمی شـد اروپـا 
دیگـر حاضـر بـه همراهـی در تحریم هـا 

 . نمی شـد

در  آمریـکا  علیـه  »قطعنامـه ای   .2
شـورای امنیـت ببرنـد کـه آمریـکا ناقض 
قطعنامـه ی ۲۲۳۱ اسـت«. 97/3/2 طبق  
قطعنامـه ی۲۲۳۱  کـه بـا امضـای برجام 
در سـازمان ملـل تصویـب شـد قـرار بـود 
که هـر شـش قطعنامـه ی قبلی کـه علیه 
ایـران صـادر شـده و منجر بـه تحریم های 
وسـیع در رابطه با موضوع هسـته ای علیه 
این کشـور شـده بود را ملغـی کنـد اما در 

عمل، هـم اوبامـا و هـم ترامـپ در مـوارد 
مختلـف ایـن قطعنامـه را شکسـتند. بعد 
وزیرخارجـه ی  پمپئـو،  صحبت هـای  از 
آمریـکا در بنیـاد هریتیـج در خصـوص 
لـزوم وضـع تحریم هـای جدید دربـاره ی 
ایـران، اهمیـت ایـن تدبیـر رهبـر انقالب 
بیشـتر خود را نشـان می دهد. در حوزه ی 
بین المللـی نیـز ایـن کار باعـث می شـود 
آمریـکا در مقابـل جامعـه ی جهانـی قرار 

گیـرد.  

3. »بحـث موشـکی و حضـور جمهـوری 
اسـالمی در منطقـه را مطـرح نکننـد.« 
97/3/2 تـرزا مـی، مـرکل و مکـرون در 
جاهای مختلف دربـاره ی ایـن دو موضوع 
صحبـت کرده انـد. همیـن موضـوع را هم 
پمپئو و ترامـپ مطـرح کرده انـد. اروپا در 
مذاکـره بـا ایران بـرای حفـظ برجـام باید 
بدانـد از جایـگاه وکیـل آمریکا نبایـد وارد 

مذاکـره شـود. 

4و5و6و7 »بـا هرگونـه تحریمـی علیـه 
کننـد.«  مقابلـه  اسـالمی  جمهـوری 
»نفـت ایـران بـه قـدری کـه جمهـوری 
اسـالمی می خواهـد بـه فـروش برسـد.« 
»بانک هـای اروپایـی انتقال وجـوه مربوط 
به تجـارت با جمهـوری اسـالمی را   انجام 
دهنـد.« »اگـر در پاسـخگویی بـه ایـن 
مطالبـات تعلـل کردنـد، حـق مـا بـرای 

آغازکـردن فعالیت هـای تعطیـل شـده ی 
هسـته ای محفـوظ اسـت.« 97/3/2

در طـی سـال های اخیـر بـه بهانه هایـی 
بانک هـای  سـوئیفت،  تحریـم  چـون 
جریمه هـای  و  مرکـزی  بانـک  ایرانـی، 
مالـی دولـت ایـاالت متحـده، بانک هـای 
اروپایـی از ارائـه ی خدمـات بـه دولـت و 
کـه  می کردنـد  ممانعـت  ایرانـی  تجـار 
همیـن سـبب عـدم ورود جریـان پـول 
حاصـل از تجـارت بـا ایـران می شـد و 
اثـرات اقتصـادی متعـددی چـون رشـد 
پایـه ی پولـی، کاهـش قـدرت خریـد و 
کاهـش ارزش پـول ملـی، ضعـف تأمیـن 
سـرمایه ی مالـی و... را در پـی داشـت، 
لـذا بانک هـای اروپایـی بایـد تجـارت بـا 
جمهـوری اسـالمی را تضمین کننـد و به 
بهانه هایـی چـون تحریم هـای آمریـکا و... 
منافـع تجـاری ایـران را دسـتخوش بازی 

آمریکایی هـا   قـرار ندهنـد.
اسـالمی  جمهـوری  کـه  اسـت  واضـح 
بـا هـدف لغـو تحریم هـا برجـام را امضـا 
 کـرد. قـرار نبـود و نیسـت کـه برجـام 
وسـیله ی فشـاری بر ملت و دولت شـود و 
با آن اقتصـاد را معلـق و دولـت را در برزخ 
قرار دهنـد. ایـن 7تضمیـن با حفـظ حق 
هسـته ای و منافع ملـی در مقابل تحرکات 
آن دسـت چدنـی اسـت کـه از دسـتکش 
مخملـی درآمـده اسـت و رسـما اعـالم 

مبـارزه بـرای برانـدازی می کنـد. 
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نـشــریـه جـامـــعـه
 مـؤمــن و انـقــالبــی
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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

ــگاه  ــه ن ــم ک ــرف ه ــر ط ــرد. از ه ــگاه ک ــوان ن ــرف می ت ــد ط ــهادت، از چن ــده ش ــه پدی ب
کنیــم، ایــن پدیــده، بســیار باشــکوه و پــر از تأللؤ اســت. یــک بــار از طــرف ارزش شــهادت 
در پیشــگاه پــروردگار، بــه ایــن پدیــده می نگریــم؛ زبــان مــا قاصــر اســت کــه بتوانیــم در 
ایــن بــاب، ارزش واالی شــهادت را بیــان کنیــم. در روایتــی اســت کــه وقتــی هــر خیــر و 
ــهادت«  ــه ارزش »ش ــا ب ــت، ت ــری از آن هس ــود، ارزش واالت ــه می ش ــی مالحظ ــر ارزش ه

ــت.      77/7/5  ــزی نیس ــهادت« چی ــر از ارزش »ش ــد؛ باالت میر س

 زبان از گفتن  ارزش واالی شهادت قاصر است

این شماره تقدیم می شود به ارواح طیبه    

شهدای آزادسازی خرمشهر

هفته گزارش

هفته اخبار امام کالم

بدترین نوع وابستگی   
 

اسـت.  اسـفناک  بسـیار  وابسـتگی  ایـن 
وابسـتگی نظامـی را بـا یـک روز، بـا یـک 
مـاه می شـود رفعش کـرد؛ بیرونشـان کرد؛ 
وابسـتگی اقتصادی قابل جبران اسـت؛ زود 

می شـود جبران کرد؛ اما وابسـتگی روحی و انسـانی اسـت که بسـیار مشـکل اسـت 
.این اسـت که مشـکل اسـت ترمیمش، به ایـن زودی ها هـم ترمیم نمی شـود و همه 
باید دسـت به هـم بدهند بـرای ترمیـم این جهـت که ایـن وابسـتگی از بین بـرود؛ و 
یک مملکتی باشـد کـه هم اقتصادش مسـتقل باشـد؛ هم فرهنگش مسـتقل باشـد؛ 
هم انسـانش مسـتقل باشـد؛ هم فکرش مسـتقل باشـد- اسـتقالل فکری؛ استقالل 

۹ خـرداد ۱۳۵۸ روحـی.   

     کمک 4 میلیارد ریالی رهبر انقالب 
برای آزادی زندانیان نیازمند

هم زمـان بـا برگـزاری سـی ویکمین همایـش گلریـزان، ویـژه ی کمـک بـه آزادی زندانیان 
نیازمند، حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای رهبـر انقالب اسـالمی، مبلـغ »4 میلیـارد ریـال« به 
این امـر خداپسـندانه اختصـاص دادند.جشـن گلریـزان هر سـال در مـاه مبـارک رمضان، 
به همـت سـتاد مردمـی رسـیدگی بـه امـور دیـه و کمـک بـه زندانیـان نیازمند بـا حضور 
 جمعـی از مسـئوالن و خّیریـن نیکـوکار در تهـران و شـهرهای مختلـف کشـور برگـزار 

| می شود. |  

      حماس: 
روابط ما با حزب اهلل عالی است

یحیـی سـنوار رئیـس دفتـر سیاسـی حمـاس در غـزه تاکید کـرد کـه روابطشـان با 
حـزب اهلل لبنان روابـط عالی اسـت و دو گـروه تقریبا در همه مسـائل روزانـه با یکدیگر 
در ارتبـاط هسـتند. وی همچنیـن تاکیـد کـرد کـه اگر اسـرائیل بـه غزه حملـه کند 

پاسـخ مقاومت یـک سـورپرایز برای تـل آویـو خواهـد بـود.  |  العالم|

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

ترامـپ  دونالـد  نوشـت:  تفسـیری  در  پسـت  واشـنگتن  آمریکایـی  روزنامـه 
رئیس جمهـوری آمریـکا بـا خـارج کـردن کشـورش از برجـام و انتقـال سـفارت این 
کشـور به بیت المقـدس، دومینوی خطاهـای تاریخـی روسـای جمهـوری آمریکا در 

خاورمیانـه را تکمیـل کـرد. |  ایرنـا|

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

پایگاه اینترنتی شـبکه خبری »سـی ان ان« در گزارشی به بررسی سـخنرانی »مایک 
پمپئـو« وزیر امـور خارجه آمریـکا دربـاره اسـتراتژی جدید واشـنگتن در قبـال ایران 
پرداخـت. در ایـن گزارش آمده اسـت: اسـتراتژی جدیـد وزیر امـور خارجـه آمریکا در 
قبال ایران، ناشـی از توهمات اسـت و نـه واقعیـات موجود. سـی ان ان در ایـن گزارش 
همچنین نوشـت: سـخنان پمپئـو مواضع رهبـر ایـران دربـاره آمریـکا را اثبـات کرد. 
نشـریه فارن پالیسـی نیز در خصوص اظهـارات وزیـر خارجه تـازه کار آمریکا نوشـت: 

طرح پمپئـو دربـاره ایران یـک خیال واهـی اسـت.   |  کیهان|

  آلمانی ها هم آمریکا را 
غیرقابل اعتماد می دانند

بیشـتر آلمانی ها بر این باورنـد که آمریکا در شـرایطی کـه موضوع همکاری سیاسـی 
مطرح می شـود، شـریک قابل اعتمادی برای کشورشـان نیسـت. بر طبق نظرسنجی 
کـه شـبکه تلویزیونـی ZDF منتشـر کـرد، 8۲ درصـد از مـردم آلمـان معتقدنـد که 
آمریکا شـریک قابل اعتمـادی نیسـت و فقـط ۱4 درصـد از پرسش شـوندگان نظری 

خالف ایـن موضـوع دارنـد. 4 درصد هم نظـر خاصـی ندارنـد. |  فارس|

تاریخ شهادت: عملیات فتح 
المبین 10 اردیبهشت تا 3 خرداد

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 نیست. خوبند، 
یعنی خیانت نمی کنند؛ اما اشتباه هم نمی کنند؟ تنبلی هم نمی کنند؟ گاهی سستی هم 
گریبانشان را نمی گیرد؟... ما باید مواظب خودمان و زیردست هایمان باشیم. باید مواظب 
باشــیم که اوالً کار انجام بگیرد؛ ثانیاً درســت انجام بگیرد؛ یعنی غلط و بد انجام نگیرد؛ 
محکم انجام بگیرد، ثالثاً محکم کاری است، رابعاً سرعت عمل است. آن وقت شما 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 گشاده رو باشید 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

اخالق درس

واژه # کلید

روز مسئله

خوانی باز

اندیشه اسالمی طرح کلی

شهادت: جنگ تحمیلی

مزار: جای جای ایران اسالمی

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

مردم از مسئوالن توقع به جا دارند. مسئوالن باید به مسائل اقتصادی توجه کنند و به مسأله ی 
گرانی و بیکاری رسیدگی نمایند. اگر مسئوالن دور از غوغاها و جنجال ها تالش الزم را بکنند، 
به نتایج خوبی خواهند رسید و مشکالت را حل خواهند کرد. اگر هم یک جا مشکالتی بماند، 
بیایند صادقانه به مردم بگویند که ما تالش خودمان را کردیم؛ اما این مشکل فعال حل نشده - در 
آینده حل خواهد شد - مردم از آنها می پذیرند. نگرانی آن جاست که به جای پرداختن به مسائل 
واقعی زندگی مردم، به مسائل سیاسی با نام های جعلی و گوناگون بپردازند و با اختالف افکنی و 

78/12/11 متشنج کردن فضای سیاسی کشور، دشمن را خشنود کنند؛ اینها بد است. 

اگـر جامعـه ای دارای والیت شـد، چـه می شـود؟ خوب اسـت در یـک کلمـه بگویم: 
مرده ای سـت کـه دارای جان خواهد شـد. همیـن یک کلمه کافی سـت. یک مـرده را 
شـما در نظر بگیرد، ایـن بی جـان افتـاده آنجـا. مغـز دارد، کار نمی کند. چشـم دارد، 
نمی بینـد. دهـان دارد، غـذا را هضـم و بلـع نمی کنـد. معـده و کبـد و جهـاز هاضمه 
دارد، امـا غـذا را جـذب نمی کنـد. رگ دارد، خـون در آن نمی گـردد؛ خـون دارد و 
در آن نمی گـردد. چـرا؟ چـون جـان نـدارد. دسـت دارد، اما همیـن مورچـه ی ریز را 
هم از خـودش دفـع نمی کنـد. پـا دارد، حاضر نیسـت از آفتـاب به سـایه بـرود. جان 
کـه دمیـده شـد، مغـز کار می کنـد، اعصـاب کار می کنـد، دسـت می گیـرد، دهـان 
می خورد، معـده هضـم می کند، دسـتگاه گـوارش جـذب می کند، خـون می چرخد 
و می گـردد، نیـرو را بـه همه ی بـدن می رسـاند، بـدن را گـرم می کنـد، او را در تالش 
می انـدازد، راه مـی رود، دشـمن را می کوبد، دوسـتی ها را جلـب می کند، خـود را هر 

چه بیشـتر کامل تـر و آبادتـر می کنـد.   ص 566

اگر جامعه ای دارای والیت شد، چه می شود؟
درباره کلیدواژه راهبردی »نظام امت- امامت« )5(

تجربه ی اول این است که دولت جمهوری اسالمی نمی تواند با آمریکا تعامل بکند؛ این  1
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.

ــر  ــکا ب ــران اســت. دشــمنی آمری ــا ای ــکا ب ــه ی دوم، عمــق دشــمنی آمری تجرب 2
محــور مســئله ای مثــل اتمــی نیســت، بحــث فراتر اســت: نظامــی که قــد برافراشــته 
و نســبت بــه آمریــکا هیــچ مالحظــه کاری ای نمی کنــد و پرچــم اســالم را در 
ــکا  ــف اســت. آمری ــاً مخال ــی عمیق ــن نظام ــا چنی ــکا ب ــه اســت. آمری دســت گرفت

ــرد. ــن بب ــالمی از بی ــوری اس ــدرت را در جمه ــای ق ــد مؤلفه ه می خواه

تجربه ی سوم این است که انعطاف در برابر این دشمن، تیغ او را ُکند نخواهد  3
کرد بلکه او را گستاخ تر خواهد کرد؛ همان بوش دوم در مقابل انعطاف دولت وقت، 
اسم 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 آمریکا باعث عقب  4
نشاندن او می شود. اینکه سازمان ملل حق غنی ســازی ما را امروز به رسمیت 
شناخته، منشأش مذاکره نیست، منشــأش پیشرفت ما در زمینه ی هسته ای 

است که این ها حاال به تب راضی شده اند.

5 تجربه ی پنجم، تجربه ی همراهی اروپا با آمریکا در مسائل مهم است. ما 
بنای دعوا با اروپا نداریم اما این سه کشور نشان داده اند در حساس ترین موارد با 
آمریکا همراهند. حرکت زشت فرانسه در نقش پلیس بد مذاکرات هسته ای و 

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

تجربه ی ششـم، گره نزدن مسـائل کشـور بـه برجـام و مسـائل خارجی  6
اسـت... ما نباید مسـائل کشـورمان را بـه امـری کـه از اختیارمان خارج اسـت 

گره بزنیـم. 97/3/2

شش تجربه 
برجام

 رهبر انقالب در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام:مقدمه ی هر تصمیمی این است که ما به تجربه های گذشته ی خودمان مراجعه کنیم؛ "من َجرّب امُلجرّب 

برش دیدار

َحّلت به الّندامة" اگر از تجربه ها درس نگرفتیم قطعاً ضرر خواهیم کرد.

چندین تجربه در مقابل ماست؛ من حاال چند تجربه ی واضح را که 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:

 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

هفتـه ی آینـده، موعـد دوبـاره ی دیـدار رمضانـی دانشـجویان بـا رهبـر 
انقالب اسـت. دیـداری کـه در طـول سـال های اخیر، همیشـه پـای ثابت 
دیدارهـای رهبر انقـالب در ماه رمضـان بـوده و اتفاقا شـاید تنها دیداری هم هسـت 
کـه اگرچه از سـه سـاعت مانـده بـه اذان مغـرب آغـاز می شـود، امـا در چند مـورد، 

حتی به بعد از افطار هم به درازا کشیده است.
در دیدار سـال گذشـته، رهبر انقـالب یک مطالبـه ی صریـح و جدی از دانشـجویان 
داشـتند: غلبـه ی گفتمـان انقـالب در دانشـگاه ها. »توصیـه ی بعدی؛ تـالش جّدی 
و همه جانبـه بـرای غلبـه دادن گفتمـان انقـالب در دانشـگاه. نگوییـد در دانشـگاه 
دیگر نمی شـود کاری کـرد؛ شـنفتم این را کـه بعضی هـا می گوینـد که »آقـا، دیگر 
در دانشـگاه نمی شـود کاری کـرد«؛ نـه آقـا، در دانشـگاه خیلـی می شـود کار کـرد، 
اتّفاقـاً در دانشـگاه بایـد کار کـرد. چه کسـی باید در دانشـگاه کار بکند؟ شـما. شـما 
تشـّکل ها هسـتید کـه در دانشـگاه بایـد کار بکنیـد.« 96/3/17 حـال در آسـتانه ی 
دیـدار مجدد با رهبـر انقالب، جریـان دانشـجویی در راه تحقـق این مطالبـه، باید به 

چند موضـوع توجـه جدی داشـته باشـد:

1. تماشاچی نباشید
اول آنکـه اگرچـه ایـن گـزاره درسـت اسـت کـه »مطالبه گـری« یکـی از اجـزای 
اصلی جریـان دانشـجویی اسـت، اما جـزء اصلـی دیگر ایـن جریـان هـم، »اقدامات 
و فعالیت هـای عینـی« اسـت. و اساسـا مطالبه گـری در نسـبت بـا مجموعـه ی 
عملکردها اسـت کـه معنا پیـدا می کند. مطالبه گـری بدون اقـدام و عمـل الزم برای 
تحقـق آرمان ها، بـه مرور ممکـن اسـت به"نـق زدن"، و پـس از آن، تبدیل شـدن به 
یک عنصـر »تماشـاچی« بینجامد. برای همیـن هم، رهبـر انقالب در همیـن دیدار، 
خطاب بـه تشـکل های دانشـجویی فرمودند: »تشـّکل ها نقش فّعال داشـته باشـند 
و تماشـاچی نباشـند. تشـّکل نباید بنشـیند، در یک حادثه ای که پیشـرفتی هست 
اظهار خوشـحالی کنـد، در یک حادثه ای که مثاًل پسـرفتی هسـت احسـاس حزن و 
اندوه بکند؛ نـه، باید فّعـال باشـد، در هر دو جا باید فّعال باشـد؛ تماشـاچی نباشـد.« 

96/3/17

2. واقعیات را ببینید
دوم آنکه آفـت دیگری که در این مسـیر ممکن اسـت گریبانگیر جریان دانشـجویی 
شـود، آرمان گرایـی صـرف، و عـدم توجـه بـه واقعیت هـای میدانـی اسـت. آفـت 
آرمانگرایـی صـرف، تبدیل شـدن تدریجی انسـان آرمان گـرا، به یک عنصـر منزوی 
و منفعل اسـت. در حالی که »شـما وقتـی آرمان گرا هسـتید و می خواهید به سـمت 
ایـن آرمـان حرکـت بکنیـد، بایـد توّجـه داشـته باشـید کـه این جـوری نیسـت که 
انسـان با معجـزه خـودش را بـه آرمـان بتواند برسـاند؛ نـه، مشـکالتی وجـود دارد، 
موانعی وجـود دارد؛ البه الی ایـن موانع بایـد راه را پیدا کـرد... من عـرض بکنم قطعاً 
و یقینـاً راه وجود دارد؛ بگردیـد آن راه را پیدا کنیـد.  واقع بینی یعنی ایـن.« 96/3/17

3. ناامید و مأیوس نشوید
مسـئله ی سـوم، که از دل مطالبه گری بـدون عمـل، و آرمان گرایی بـدون واقع بینی 
ممکـن اسـت بیـرون بیایـد، »ناامیـدی و مأیـوس« شـدن از ادامـه دادن و کار و 
فعالیت و مبـارزه اسـت، در حالی کـه حتی از شکسـت ها هـم نباید مأیوس شـد. »از 
شکسـت های مقطعی هم دانشـجو نباید مأیوس بشـود؛ این را توّجه داشـته باشـید؛ 
اینکـه حـاال یـک جایـی مـا گفتیـم ]ولـی[ نشـد، در یـک جایـی فـالن مقصـود را 
داشـتیم ]ولی[ تحّقـق پیدا نکـرد؛ مطلقاً بایسـتی اجازه ندهیـد که یـأس و ناامیدی 
بر شـما غالـب بشـود. اگر بنا باشـد کـه انسـان از شکسـت ها مأیـوس بشـود، ما صد 
بـار بایـد در دوران مبـارزه و صد بـار بایـد در جنگ هشت سـاله ی تحمیلـی مأیوس 
می شـدیم، عقب  نشـینی می کردیـم... نخیر! یـأس به خاطـر ناکامی هـای مقطعی و 

موّقت، مطلقـاً در زندگی تـان راه نداشـته باشـد.« 96/3/17

4. با مخاطبین ارتباط برقرار کنید
برای قانع سـاختن "قلـب و ذهـن" مخاطب بایـد وقت گذاشـت، که وقتـی قلب ها و 
ذهن ها همـراه شـد، آنگاه جسـم ها نیز همـراه خواهد شـد و بـه میدان خواهـد آمد. 
بـرای این همراهی اما، بسـنده شـدن بـه تخاطـب در فضای مجـازی، صرفـا جوابگو 
نیسـت. بایـد رودررو با مخاطـب نشسـت و بحث و صبحـت کـرد و حتی بـا او رفیق 
شـد. »فضای مجـازی چیز خوبـی اسـت، فرصتی اسـت اّما کافـی نیسـت. بعضی ها 
چسـبیده اند به فضـای مجـازی -توئیتـر و مانند اینهـا- بـرای اینکه پیام هایشـان را 
برسـانند، این فایده ندارد؛ تخاطب واقعی الزم اسـت، میزگرد الزم اسـت، سـخنرانی 
الزم اسـت، نشـریّه الزم اسـت، بحث هـای دونفـره و سـه نفره الزم اسـت، جلسـات 

تحلیل الزم اسـت؛ این جـور با مخاطبینتـان بنشـینید.« 96/3/17
بـه این لیسـت البتـه می تـوان مـوارد دیگـری را هـم اضافـه کـرد، امـا اینهـا اّمهات 
و بایدهـای اولیـه ی فعالیـت جریان دانشـجویی اسـت کـه می بایسـت مدنظـر قرار 
دهد. یک سـال، از مطالبـه ی رهبر انقـالب از دانشـجویان، مبنی بر غلبـه ی گفتمان 
انقالب اسـالمی در دانشـگاه ها گذشـته اسـت. خوب اسـت هفتـه ی آینده، کـه قرار 
اسـت این دیدار مجـددا برگزار شـود، جریان دانشـجویی و هرکـدام از دانشـجویان، 
از خود این سـؤال را بپرسـند که بـرای غلبـه دادن گفتمـان انقالب اسـالمی، در این 
یک سـال، چـه کارهایـی را انجـام داده انـد؟ آیـا از عملکرد یک سـاله ی خـود راضی 

هسـتند یا نـه؟ 

به مناسبت سالروز عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر

چرا امام بعد از فتح خرمشهر آتش بس را قبول نکرد؟
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 خرمشــهر 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 فشــار 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 شــد. همین نفس های خبیثی که آن روز این وسوسه ها را 
در کشور می دمیدند، امروز هم بعضی شان ســر بلند کرده اند و همان حرف ها را تکرار 
می کنند و می گویند چرا بعد از فتح خرمشــهر آتش بس را قبول نکردید؟! بعد از فتح 
خرمشهر، هنوز بخش عظیمی از ســرزمین های ما - مرزها و شهرهای ما - و نیز گروه 
کثیری از مردم ما در اختیار رژیــم متجاوز بودند. تهدید باالی ســر مرزهای ما بود و 
دشمن از همه طرف تجهیز می شد. باید شر دشــمن 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

در آستانه دیدار رمضانی تشکل های دانشجویی با رهبر انقالب 

خط حزب اهلل بررسی می کند

 4 اصل
 غلبه گفتمانی

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 نشان، 
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


