
ســخنرانی دیروز رهبر انقالب را 
می تــوان یکــی از مهم ترین و 
تاریخی ترین بیانات ایشان دانست. بیاناتی 
کــه اگرچه شــروعش با تجلیــل از مقام 
معلمی و تبیین جایگاه با اهمیت این شغل 
و توصیه ها و مطالباتی درباره ی نظام تعلیم 
و تربیت بــود، امــا فرازهــای پایانی آن، 
تحلیلــی بود جامــع از منطق سیاســت 
جمهوری اسالمی در مواجهه با اقدام اخیر 
رئیس جمهــور آمریکا مبنی بــر خروج از 
برجام، و همین طور وظایف اروپا نسبت به 

آن. 

تضمین هایی که گرفته نشد
سه ســال پیش، در بحبوحه ی مذاکرات 
ایــران و 1+5 که منتهی به متن موســوم 
به برجام شــد، رهبر انقــالب در نامه ای 
خطــاب بــه رئیس جمهــور، بــا »تأیید 
مشروط« برجام، با اشــاره به این موضوع 
که »محصــول مذاکــرات کــه در قالب 
برجام شکل گرفته است دچار نقاط ابهام 
و ضعف هاي ســاختاري و موارد متعددي 
اســت که در صورت فقدان مراقبت دقیق 
و لحظه به لحظه،  مي تواند به خسارت هاي 
بزرگي براي حال و آینده ي کشور منتهي 
شود.« 94/7/29 چنین تأکید کردند که: 
»از آنجا کــه پذیرش مذاکرات از ســوي 
ایران اساســاً با هــدف لغــو تحریم هاي 
ظالمانه ی اقتصادي و مالي صورت گرفته 
است و اجرایي شدن آن در برجام به بعد از 
اقدام هاي ایران موکول گردیده، الزم است 
تضمین هاي قوي و کافي براي جلوگیري از 

تخلف طرف هاي مقابل، تدارك شود، که 
از جمله ي آن اعــالم کتبي رئیس جمهور 
آمریکــــا و اتحادیه ي اروپــا مبني بر لغو 
تحریم ها است. در اعالم اتحادیه ي اروپا و 
رئیس جمهور آمریکا باید تصریح شود که 
این تحریم ها به کلي برداشــته شده است. 
هرگونه اظهاري مبني بر این که ســاختار 
تحریم هــا باقي خواهد مانــد، به منزله ي 

نقض برجام است.« 94/7/29 
ایــن »تضمین های قــوی و کافــی«، و 
»اعالم کتبــی« اما متأســفانه از مقامات 
آمریکایی و اروپایی گرفته نشــد و نتیجه 
آن شــد که رئیس جمهور جدید آمریکا، 
برخالف همه ی قواعــد و قوانین حقوقی 
و بین المللی، سه شــنبه شــب )به وقت 
ایران( از آن خارج شــد و دستور بازگشت 
تحریم های یک جانبــه  علیه ایران را صادر 

کرد.

شرط رهبر انقالب برای تداوم کار با 
اروپایی ها

اما از چند ماه پیش، با محتمل دانســتن 
خروج آمریکا از برجــام، خطی در فضای 
سیاسی و رســانه ای کشــور راه افتاد که 
برجام را می توان بــدون آمریکا، و با تداوم 
آن به وسیله ی ســه کشــور اروپایی هم 
ادامــه داد و از منافــع آن بهره مند شــد. 
رهبر انقالب اما روز گذشــته، در تحلیل 
این موضــوع، بــا تأکید بــر بی اعتمادی 
نسبت به مقامات اروپایی چنین فرمودند: 
»گفته می شود که برجام را می خواهیم با 
این سه کشــور اروپایی ادامه بدهیم؛ من 

به این ســه کشــور هم اعتماد ندارم. من 
می گویم به اینها هم اعتماد نکنید؛ ]اگر[ 
می خواهید قــرارداد بگذاریــد، تضمین 
 بــه دســت بیاوریــد -تضمیــن واقعی، 
  تضمین عملــی- َوااّل فردا اینها هم همان 
کاری را خواهند کرد که آمریکا کرد، ]اّما[ 
به یک شیوه ی دیگر. روش های سیاسی و 
دیپلماسی، روش های ویژه ای است؛ گاهی 
لبخند می زنند و در حال لبخند، خنجر را 
تا دسته در سینه ی انســان فرو می کنند؛ 
دیپلماســی این اســت دیگر؛ بــا اخالق 
خوش، با تعریف و تمجید که »بله شــما 
خیلی خوبید، شما آقایید، ما می دانیم شما 
قرارداد را به هم نمی زنیــد«، اگر چنانچه 
توانستید تضمین از آنها بگیرید به طوری 
که بشود اعتماد کرد، خب اشکالی ندارد، 
حرکت تــان را ادامه بدهید؛ اگــر نتوانید 
چنین تضمین قطعــی ای را بگیرید -که 
بنده هم بســیار بعید می دانم که بتوانید 
تضمین بگیرید- آن وقت دیگر نمی شــود 
این جوری حرکت کــرد و این جوری ادامه 

داد.« 97/2/19

گفت وگو برای داد و ســتد نیست، برای 
گرفتن تضمین های واقعی است

در این میان باید توجه داشــت که منظور 
رهبر انقالب از تداوم کار با اروپائیان، نه به 
معنای شروع دوباره ی مذاکرات)به معنای 
بده بستان، و دادوســتد( درباره ی موضوع 
هســته ای برای پذیرش شــروط جدید، 
یا مذاکره بر ســر مســائل مهم تری چون 
مباحث منطقه ای و توان موشــکی ایران 

)آنچنان که تا به حال، چندین بار مقامات 
اروپایی و برخی از سیاســیون داخلی آن 
را تکرار کرده اند( اســت، بلکه صرفا برای 
گرفتــن »تضمین های واقعــی و عملی« 
در جهت کســب منافع ملی ایران است و 
بس. گرچه اروپایی ها در همین یک سال 
گذشته نشــان داده اند بر خالف ادعاهای 
خــود، در همــه ی ماجراهــای مرتبط با 
ایران، کامال هم سو و هم آهنگ با مقامات 

آمریکایی بوده و از آنها پیروی کرده اند.
حال، تجربه ی برجام و تجربه ی خباثت ها 
و بدعهدهــای آمریــکا و اروپایی هــا در 
دو ســه ســال گذشــته، در مقابل چشم 
مســئولین قرار دارد. روزهــا و هفته های 
آینده نیز "آزمون عزت" مسئولین کشور 
اســت. »مسئله بســیار حّســاس است. 
امروز مســئولین کشــور در معرض یک 
آزمون بزرگ اند؛ آیا حفِظ عــّزت و اقتداِر 
این ملّت عزیز را خواهند کــرد یا نه؟ باید 
عّزت این ملّت تأمین بشــود، منافع ملّت 
باید تأمین بشود به معنای واقعی کلمه.« 
97/2/19 بایــد بخاطر داشــت »ملت ها 
آن وقتی گرفتار می شــوند که عزت نفس 
خودشــان را از دســت بدهند؛ آن وقتی 
به رایگان نوکری دیگران را قبول می کنند 
که ارزش خودشــان را فرامــوش کنند.« 
90/12/3 برعکــس، »آن ملتــی به عزت 
و ســربلندی دســت پیدا می کنــد که با 
شــجاعت وارد میدان بشود، کار را تعقیب 
کند و هزینه های آن را هم با رشادت تمام 
بپردازد.« 87/2/11 آیا مســئولین کشور، 

سربلند از این آزمون درخواهند آمد؟
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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

بهتریـن مردن هـا، شـهادت اسـت. باالتریـن اجرهـا بـرای انسـانی کـه در راه خـدا مبارزه 
می کند، نوشـیدن شـربت گوارای شـهادت اسـت. خوشـا به حـال آن عزیـزان، و گـوارا باد 
بـر آنها این نعمـت بـزرگ الهی! آنهـا با شـهادت، اجرشـان را گرفتند. شـهادت، یعنـی وارد 
شـدن در حریـم خلـوت الهـی، و میهمـان شـدن بـر سـر سـفره ی ضیافـت الهی؛ ایـن کم 
چیزی نیسـت؛ این خیلی باعظمت اسـت. پـروردگارا! تـو را به حق خون شـهیدان، تـو را به 
حق اولیایت، تـو را به حـق صاحب الزمـان )ارواحنافـداه(، مرگ مـا را هم به شـهادت در راه 

خودت قـرار بـده. 70/10/11   

 بهترین مردن ها شهادت است

این شماره تقدیم می شود به روح پرفتوح   

شهید سید مجتبی هاشمی

هفته اخبار

     نامه رهبر انقالب به وزیر ارشاد وقت درباره فرهنگ
علــی الریجانــی: خیلــی ســال پیش تــر کــه وزیــر فرهنــگ و ارشــاد بــودم، 
ــاوی  ــه ح ــتند ک ــن نوش ــرای م ــه ب ــه ای محرمان ــه ای نام ــت اهلل خامن ــرت آی حض
دغدغــه بــزرگ ایشــان بــرای عرصــه فرهنــگ بــود. وی افــزود: در آن نامــه ســخن 
ایــن بــود کــه ایــران بــا توجــه بــه پشــتوانه انقــالب اســالمی و مبانــی دینــی قــوی 

ــنا    | ــد.   |      ایس ــر باش ــه هن ــی در عرص ــت و مکتب ــب نهض ــد صاح بای

     تحلیل سید حسن نصراهلل از پیروزی در انتخابات

دبیــرکل حــزب اهلل لبنــان برگــزاری انتخابــات پارلمانــی را دســتاورد بــزرگ ملــی 
ــوری و  ــرای رئیس جمه ــزرگ ب ــتاورد ب ــن دس ــت: ای ــت و گف ــان دانس ــرای لبن ب
دولــت بــود. ایــن دســتاوردی بــرای همــه ی نیروهــای سیاســی و ملــت لبنــان بــود 
ــا اشــاره  ــات برگــزار شــود. دبیــرکل حــزب اهلل ب ــد کــه انتخاب کــه همــکاری کردن
ــزب اهلل و  ــروزی ح ــان دهنده پی ــه نش ــات ک ــج انتخاب ــه ی نتای ــار اولی ــه انتش ب
ــرای  ــات را پیــروزی سیاســی و معنــوی بــزرگ ب ــود،  نتایــج انتخاب هم پیمانانــش ب
مقاومــت خوانــد. دبیــرکل حــزب اهلل در بخــش دیگــر ســخنانش گفــت: انتخابــات 
ــت در کشــور اســت  ــک واقعی ــه ی ــن اســت ک ــود ای ــه ب ــج هرچ ــد و نتای ــام ش تم
ــاید  ــد. ش ــار بزن ــی را کن ــد کس ــی نمی توان ــد. کس ــاز دارن ــم نی ــه ه ــه ب ــه هم ک
اختالفــات داشــته باشــیم حتــی در ســطح راهبــردی، امــا می خواهیــم مشــکالت 

ــا| ــم.    |   ایرن ــم و دســتاوردهای خــود را حفــظ کنی خــود را حــل کنی

     خروج آمریکا از توافق هسته ای یک اشتباه پرهزینه خواهد بود 

ــق  ــوان  "خــروج از تواف ــا عن ــوب در گزارشــی ب ــی بوســتون گل ــه ی آمریکای روزنام
ــت  ــدوار اس ــپ امی ــت: ترام ــود" نوش ــد ب ــه خواه ــتباه پرهزین ــک اش ــته ای ی هس
ــاره یــک توافــق جدیــد مذاکــره کنــد کــه نفــوذ  کــه اهــداف را تغییــر دهــد و درب
ــا عــراق و ســوریه- را مهــار و ســامانه های تســلیحات  ــران- از یمــن ت منطقــه ای ای
ــت.  ــوچ نیس ــکار پ ــش از اف ــز بی ــچ چی ــن هی ــد. ای ــدود می کن ــارف آن را مح متع
ــکاران  ــد و هم ــاد کنن ــد اعتم ــق جدی ــه تواف ــد ب ــه می توانن ــران چگون ــات ای مقام
خــود را متقاعــد کننــد اگــر ایــن نیــز در انتخابــات بعــدی آمریــکا بــه یــک کاغــذ 

ــگاران  | ــگاه خبرن ــود؟  |      باش ــل ش ــی ارزش تبدی ب
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آزمون عزت
روز گذشــته، رهبر انقالب با تحلیل اقدامات رئیس جمهور آمریکا و
 مقامات اروپایی، مطالبه خود را از مســئولین کشــور بیان کردند:

چرا نمی توان به 
سه کشور اروپایی اعتماد کرد؟

این توطئه ها از دوران
 پیروزی انقالب شدت گرفت 

منطقـه ی  ایـن  و  اسـالم  دنیـای  علیـه  توطئـه ی 
بالخصـوص، جدیـد نیسـت؛ از سـال ها قبـل... ایـن 
فـراوان قدرت هـای  منطقـه دسـتخوش فشـارهای 
مسـتکبر بـوده؛ حـاال یـک روز انگلیـس بـود، یـک 
روز آمریـکا اسـت، یـک روزی در یـک دوره فرانسـه 
بـود... لکـن ایـن فشـارها و ایـن برنامه ریزی هـا و ایـن 
توطئه هـا از دوران پیـروزی انقـالب اسـالمی در ایران 

شـّدت پیـدا کـرد. 94/5/26

خواستند سیلی بزنند، اما سیلی 
سخت تری خوردند

یک روزی یکی از دولت های اروپائی نســبت به 
جمهوری اسالمی اظهار عالقه و ارتباط و اینها 
می کرد؛ همان دولت سر قضیه ی قهوه خانه ی 
میکونوس دادگاه تشکیل داد، مسئولین درجه ی 
یک کشور را در آن دادگاه متهم کرد! دولت های 
اروپائی با آنها همدست شدند، همه شان سفرای 
خود را از تهران فراخوانی کردند؛ اینها که یادمان 
نرفته. خواســتند ســیلی بزنند، البته سیلی 

سخت تری خوردند. 90/5/16

خباثت ها از جانب آمریکا و ســه 
کشور اروپایی است

طرف مقابل ما همه ی دنیا هم نیستند، به این هم 
ـ من  توّجه بشود. گاهی در تعبیرات آدم می شنودـ 
ـ از بعضی از دوستان که می گویند  گله هم کردمـ 
جامعه ی بین المللی! جامعه ی بین المللی را آنها 
می گویند، جامعه ی بین المللــی ای در مقابل ما 
نیست؛ یک آمریکا و سه کشور اروپایی؛ همین. 
آنهایی که در این مســئله دارند بــا ملّت ایران 
لج بازی و کج تابی و بدعهدی و خباثت می کنند، 
یکی آمریکا است، یکی ]هم[ سه کشور اروپایی؛ 

کس دیگری در مقابل ما نیست.94/1/20

آمریکا تحریم کرد،
 اروپا هم تبعیت کرد

با اروپـا هـم مـا مشـکلی نداریـم، اروپایی ها 
بـا مـا مشـکل ایجـاد کرده انـد... اروپایی هـا 
تبعّیـت از سیاسـت آمریـکا کردنـد؛ او مـا 
را تحریـم کـرد، اینهـا هـم تبعّیـت کردنـد؛ 
هـم  اینهـا  کـرد،  تبلیغـات  مـا  علیـه  او 
مختلـف،  قضایـای  در  کردنـد...  تبعّیـت 
اروپایی هـا بودنـد کـه ابتـدای بـه دشـمنی 

94/12/20 کردنـد.

اّولین تحریم ها علیه ایران از طرف 
آمریکا و اروپا بود

اّولیــن تحریم هــا، اّولیــن حمله هــا، اّولین 
خیانت ها، اّولین جاسوسی ها، اّولین نفوذهای 
امنّیتی، اّولین تهاجمات وسیع و همه جانبه ی 
تبلیغاتی علیه انقالب اسالمی از طرف غربی ها 
شد دیگر؛ از طرف آمریکا و از طرف اروپا. 95/4/12

می خواستند انقالب را نابود کنند 
می خواســتند انقــالب را نابــود کننــد. 
آمریــکا و اروپــای قدرتمنــد... یعنــی انگلیــس، 
ــا...  ــی ایتالی ــان، یعن ــی آلم ــه، یعن ــی فرانس یعن
ــد  ــرار گرفتن ــّدام ق ــر ص ــت  س ــه پش ــره هم یکس
کردنــد.  کمــک  او  بــه  توانســتند  هرچــه  و 
96/12/19 همیــن کشــور فرانســه در وســط 
ــای  ــا و بالگرده ــرفته ترین هواپیماه ــگ، پیش جن
ــان،  ــور آلم ــن کش ــراق؛ همی ــه ع ــودش را داد ب خ
مــواّد شــیمیایی و ســّمی را در اختیــار رژیــم صــّدام 

96/12/19 گذاشــت. 

بازی کردن نقش پلیس بد 
در مذاکرات برجام

چـه  فرانسـه  بـه  نسـبت  اسـالمی  جمهـوری 
قضّیـه ی  در  دیدیـد  کـرده؟...  سـتیزه گری ای 
هسـته ای کـه فرانسـوی ها نقش پلیـس بـد را اجرا 
کردنـد -البّتـه مدیریّـت برنامـه بـا آمریکایی هـا 
هسـته ای  قضّیـه ی  در  لکـن  بـود  معلـوم  بـود، 
بدتریـن موضـع را فرانسـوی ها ]گرفتنـد[- مـا بـا 
فرانسـوی ها چـه کار کـرده بودیـم؟ سـتیزه گری 

بودیـم؟95/4/12 کـرده 
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رهبر انقـالب در دیدار روز گذشـته ی خـود در دانشـگاه فرهنگیان، بـا بیان اینکه بـه اروپایی هـا هم نمی تـوان اعتماد کرد 
فرمودنـد: »گفته می شـود کـه برجـام را می خواهیـم با این سـه کشـور اروپایـی ادامه بدهیـم؛ من به این سـه کشـور هم 
اعتماد نـدارم. من می گویـم به اینهـا هم اعتمـاد نکنید؛ ]اگـر[ می خواهیـد قـرارداد بگذاریـد، تضمین به دسـت بیاورید 
-تضمیـن واقعی، تضمیـن عملـی- َواّل فردا اینهـا هـم همـان کاری را خواهند کرد کـه آمریکا کـرد، ]اّما[ به یک شـیوه ی 
دیگر.« شـاید بـرای برخی این سـؤال پیـش بیاید کـه چرا نمی تـوان بـه اروپایی هـا هم اعتمـاد کـرد؟ در زیـر، مبتنی بر 

بیانـات رهبر انقـالب، چرایـی این موضوع مـورد بررسـی قرار گرفته اسـت؟

3 1

امام کالم

از شر پهلوی راحت شدیم، اما   امان 

از تربیت یافتگان شرق و غرب    
ملا از شلر رضاخلان و محمدرضلا خلاص 
شلدیم، لکلن از شلر تربیت یافتلگان غلرب 
و شلرق بله ایلن زودی هلا نجلات نخواهیم 
سللطه ی  برپادارنلدگان  اینهلا  یافلت. 

ابرقدرت هلا هسلتند و سرسلپردگانی هسلتند کله بلا هیلچ منطقلی خللع سلاح 
نمی شلوند؛ و هم اکنلون بلا تملام ورشکسلتگی ها دسلت از توطئله علیله جمهلوری 
اسلامی و شکسلتن ایلن سلد عظیم الهلی برنملی دارنلد. مللت عزیلز ایران و سلایر 
کشلورهای مسلتضعف جهان اگر بخواهند از دام هلای شلیطنت آمیز قدرتهای بزرگ 
صحیفه  تا آخر نجلات پیدا کنند چلاره ای جز اصلاح فرهنلگ و اسلتقال آن ندارند. 

امـام خمینی /جلـد ۱۵ / صفحـه۴۴۶.

5 راهکار رهبر انقالب برای بی اثر کردن تحریم ها
اشاره: برای حل مشکالت اقتصادی و معیشتی کشــور، راه کارهای متنوع و متعددی وجود دارد که با توجه با تجربه ی موفق سایر کشورها در آن باره، 
می توان از آن بهره مند شد و چشم به دست بیگانگان ندوخت. رهبر انقالب نیز در ســال های اخیر، بارها بر استفاده ی مسئولین از این راه کارها تأکید 

فرموده اند و از مسئولین، اجرای آن را مطالبه کرده اند. در زیر، به برخی از پیشنهادات رهبر انقالب در این باره اشاره شده است:

1. شرق به غرب، و همسایه بر 
دور ترجیح دارند

در سیاسـت خارجـی، ترجیـح 
ترجیـح  غـرب،  بـر  شـرق 
همسـایه بـر دور، ترجیـح ملّت هـا و کشـورهایی 
که بـا ما وجـه مشـترکی دارنـد بـر دیگـران، یکی 

96/11/29 اسـت.  مـا  امـروز  اولویّت هـای  از 

2. مسئولین باید در مقابل خدعه ها کشور را مقاوم کنند 
 ]مسئولین[ برای مقاوم سازی کشــور در قبال تحریمهای آمریکا، 
باید کشــور را آماده کنند؛ کشــور را مقاوم ســازی کنند. می بینید 
آمریکایی ها با کمال وقاحت هر روزی یک حرف جدیدی ]می زنند[، 
یک ساز جدیدی کوك می کنند؛ باید در مقابل آنچه آنها انجام می دهند، کشور مقاوم 
باشد و توانایی ایســتادگی داشته باشــد. این مقاومت اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و 

همه جانبه را مسئولین در نظر بگیرند. 96/3/14

3. حــذف دلر و جایگزین کردن 
پول ملی در معامالت اقتصادی

بدون توجه به تبلیغات منفی دشمنان 
برای تضعیف روابط کشورها، می توانیم 
تحریم های آمریکایی ها را بــا روش هایی از جمله حذف 
دالر و جایگزین کردن پول ملــی در معامالت اقتصادِی 

دو یا چندجانبه، بی اثر و آمریکا را منزوی کنیم. 96/8/10

4. کلید حل مشــکالت کشور در 
خارج از کشور نیست 

مشکل اقتصادی کشــور اگر بخواهد 
حل بشود، باید روی تولید متمرکز شد. 
همه به همین شکلی که عرض کردیم، مسئولّیت دارند؛ 
البّته بعضی مسئولّیت ها سنگین تر است، بعضی سبک تر 
است اّما همه این جوری مســئولند. کلید حّل مشکالت 
اقتصادی در لــوزان و ژنو و نیویورك نیســت؛ در داخل 

کشور است. 94/2/9

5. سرمایه گذاری در بخش تولید
سـرمایه گذار و کسـانی که امـکان دارند، بایسـتی سـرمایه گذاری 
کننـد. بنـده می شـناختم افـرادی را کـه می توانسـتند پولشـان را 
ببرنـد در بخش هـای پردرآمـدی کـه غیرتولیـدی اسـت صـرف 
کننـد، نکردنـد؛ گفتنـد نمی کنیـم؛ می خواهیـم بـه کشـور خدمـت کنیـم؛ آمدند 
در تولیـد سـرمایه گذاری کردنـد، با سـود کمتـر، درآمـد کمتر؛ بـرای خاطـر اینکه 

فهمیدنـد کشـور احتیـاج دارد. 94/2/9


