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 کارگزاران و مسئوالن از جمعی و قوا سران دیدار در ایخامنه اهللآیت حضرت

 اعالم را اروپا الزم تضمینهای و برجام یافتن ادامه برای ایران شروط نظام،

 اشاره می شود:به صورت تیتروار به آن ها کردند که به علت اهمیت موضوع 

در دو سال گذشته آمریکا بارها برجام را نقض کرده است و اروپایی ها ساکت  -1

 .سکوت را جبران کندمانده اند؛ اروپا باید آن 

را نقض کرده است؛ اروپا باید یک قطعنامه علیه نقض  2231قطعنامه آمریکا  -2

 آمریکا صادر کند.

جمهوری اسالمی را  منطقه ایو  بحث موشکیاروپا باید متعهد شود که  -3

 مطرح نخواهد کرد.

جمهوری اسالمی مقابله کند و مقابل تحریم های  تحریماروپا باید با هر گونه  -4

 آمریکا صریح بایستد.

را تضمین کند. چنان چه آمریکایی ها  فروش کامل نفت ایراناروپا باید  -5

می توانستند به فروش نفت ما ضربه بزنند، باید بتوانیم آن مقدار نفت که 

خواهیم بفروشیم. اروپایی ها به نحو تضمین شده ای باید جبران کنند و نفت 

 ایران را خریداری کنند.

را تضمین کنند ما با این  تجارت با جمهوری اسالمیبانک های اروپایی باید  -6

به آن ها؛ آن هم متکی است به  اعتماد هم نداریم، اما دعوا نداریمسه کشور 

 سابقه شان.

اگر اروپایی ها در پاسخگویی به مطالبات ما تعلل کردند، حق ایران برای آغاز  -7

محفوظ است. وقتی دیدیم برجام فایده ای ندارد، یکی  فعالیت های هسته ای

 .بازیافت فعالیت های تعطیل شدهاز راه هایش این است که برویم سراغ 

 
 ای در دیدار سران قوا و جمعی از مسئوالن و اهلل خامنهحضرت آیتبیانات 

 2/3/97 کارگزاران نظام

 سخن نخست
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 کارخانه یک در شما برادر کنید فرض

 منزلی در که حالی در بود، کار به مشغول

 کرد،می اداره را خانواده زندگی ایاجاره

 و تعطیل دالیلی به بنا کارخانه است مدتی

 مدت این در است، شده بیکار شما برادر

 است مسلم امر این! کنید؟ می کار چه شما

 می یکدیگر دست به دست خانواده همه که

 به وکنید  حل را برادرتان مشکل تا دهید

" حمایت"را  خود برادر تر روشن عبارت

 تعمیم را وضع این اگر حال کنید،می

 کشوری در ما همه شویم می متوجه دهیم،

 پیامبر دین به بنا که کنیم می زندگی

هستیم:  برادر یکدیگر با همگی اسالم

 و [10سوره حجرات/«]اِنَّمَا المُؤمِنُونَ اِخوَه»

 به را دیگری نیستیم حاضر ما از یک هیچ

 تنها امر این بگذاریم، تنها مشکالت هنگام

 این هم ایرانی غیرت بلکه نیست اعتقاد یک

 ضرر به را کاری که دهد نمی ما به را اجازه

 خود را مسئول  و دهیم انجام دیگری

در  .کنیم حمایت یکدیگر ازمی دانیم که 

 از را مهم ایناین مقاله به صورت مختصر، 

 .کنیم بررسی دینی دیدگاه

 

 وظیفه حمایت از کاالی ایرانی

 دو «ضرر ال» و «سبیل نفی» قاعده

 این اهمیت که است فقهی مهم قاعده

  .سازد می ترروشن را موضوع

 :قرآن آیه اساس بر ،سبیل نفی قاعده

 یلَعَ رینَ لکافِلِ اهللُ لَجعَیَ نلَوَ»

 برای خداوند هرگز ،یالًبِسَ  نینَمِؤالمُ

 تسلط راه ایمان اهل به نسبت کافران

 نخواهد باز و نگذاشته باز را

 بر کیدتأ با[ 141سوره نساء/«]نمود

 به را مسلمانان اسالمی، عزت

 می بیان و سازد می دعوت همبستگی

 بر را ایسلطه راه هیچ نباید ما که دارد

 .کنیم باز بیگانگان

 حکیمه شعبانی
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 خوراک، مانند جهات بسیاری از ما کشور

 اما است، غنی کشوری...و معادن پوشاک،

 را ما ها تحریم اکنون که جهت آن از

 که رسیده آن وقت ساخته، محدود

 حمایت کشور داخلی محصوالت از همگی

 تحریم را ما هم که ندهیم اجازه و کرده

 خود محصوالت دیگر طرف از هم و کنند

 به نیاز مهم امر این کنند، غالب ما به را

 حمایت و ایرانی کاالی از مردم حمایت

 این صحبت دارد، مردم از لینئومس

 یک این نشود، وارد چیزی هیچ که نیست

 و واردات به نیاز هنوز که است مسلم امر

 اما ،دارد وجود موارد سری یک صادرات

 سودجو ای عده و شود برداشت سوء نباید

  کنند. استفاده مردم اعتماد از

 

از طرف شیعه و  و است پیامبر ی ازحدیث پایه بر که )الضرر(فقهی دیگر قاعده

 دین در 2؛االسالم فی الضرار و الضرر» :کند می بیان اهل سنت تأیید شده است،

 خوبی به این حدیث« دیگران به نه ساخت وارد ضرر خود به توان می نه اسالم

 مصداق ،داخلی محصوالت از حمایت عدم و رویه بی ورود که سازد می روشن

 .است کرده نهی آن از را ما اسالم که ماست خود و دیگران به رساندن ضرر کامل

 

 ما کشور که کند می فکر سلیم عقل کدام

 حیوانی کود کلنگ، بیل، کردن وارد به نیاز

 به بیداری با همه تا رسیده آن وقت دارد،...و

 حتی را خود داخلی کاالی و برخیزیم حمایت

 کاالی به ها محدودیت برخی وجود با

 گاهی است درست دهیم. ترجیح وارداتی

 می یافت ایرانی کاالی در هایی محدودیت

 توان می چطور نباشد ما حمایت اگر اما شود

 امام چه چنان ؟کرد رفع را ها محدودیت

 با تجاری روابط اگر :می فرماید خمینی

 ترک شود، اسالم حوزه بر ترس موجب کفار

 ما 1.است واجب مسلمانان تمام بر روابط این

 آن امثال و غذا و پوشاک واردات بدانیم باید

 تسلط راه ،شود می تولید هم داخل در که

 .سازد می بازتر را دشمان

 

 وظیفه حمایت از کاالی ایرانی
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 ایرانی کارگر به کنید، می مصرف را داخلی کاالی وقتی شما :فرمودند دیگر جایی در و

 می کمک دارید هم ایرانی سرمایه به کنید می ایجاد اشتغال کنید، می کمک دارید

 1/1/1391.کنید می ایجاد نمو و رشد کنید،

 وقتی بلکه ،نیست مذهبی افراد یا مردم ی ازخاص قشر وظیفه تنها ایرانی کاالی از حمایت

همه افراد مسئولند، از یک طرف مردم که با خرید کاالی ایرانی  آید می میان به کشور نام

زمینه بهبود و پیشرفت کاالهای داخلی را فراهم کنند و از طرف نیز مسئولین که با 

 حمایت از تولیدکننده های داخلی زمینه هر چه بهتر شدن کاالهای ایرانی را فراهم کنند. 

 

 است جامعه دار انسکّ غیبت، زمان در ما دین در که فقیه ولی امر از اطاعتاین،  بر عالوه

 نهادند نام ایرانی کاالی از حمایت نام به را سال ابتدای وقتی بنابراین است، واجب امری

طی سخنانی  هم قبالً ایشان .نمود اطاعت باید چرا و چون بی که است یامر یک این

 یک صورت به بایستی شود، می تولید کافی قدر به داخل در که کاالهایی وارداتفرمودند: 

 اینکه .نشود وارد خارج از شود می تولید داخل در آنچه .شود شناخته قانونی و شرعی حرام

 تا منزل، وسایل تا ، پوشاک تا گرفته خوراک از ما، مصرفی کاالهای ببینیم کنیم نگاه ما

 این بیاید، خارج از اینها امثال و قلم و دفتر و مدرسه وسایل تا بانوان، بعضی کفش و کیف

 1/1/1396.است شرمندگی مایه

 

 وظیفه حمایت از کاالی ایرانی
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 اسالمی جمهوری ارتش توسط عملیات این

 سپاه و شیرازی صیاد علی فرماندهی به ایران

 فرماندهی به اسالمی انقالب پاسداران

 خرمشهر فتح. گرفت انجام رضایی محسن

 دادن دست از با عراق و داشت جهانی بازتاب

 برای را گاهشتکیه سیاسی نظر از خرمشهر

 لحاظ از واقعه این. داد دست از مذاکره

 و ایران جنگ تاریخ در عطفی نقطه نظامی

 آن از دلیل همین به شود؛می شناخته عراق

 و مقاومت پیروزی، از نمادی عنوان به روز

 با. شودمی یاد دشمن برابر در ایستادگی

 اراضی بیشتر توانست ایران خرمشهر، آزادی

 را جنگ ابتدای در عراق سوی از شده اشغال

 1361 خرداد 3 تا خرمشهر . بگیرد بازپس

 با نهایتًا، و ماند باقی عراق نیروهای اشغال در

 ایران نیروهای توسط المقدس بیت عملیات

 .شد گرفته بازپس

 

 اهداف از حقیقت در خرمشهر آزادسازی

. بود المقدسبیت عملیات چهارم مرحله

 1 شنبه، شامگاه 22:30 ساعت در

 این چهارم مرحله ،1361 خردادماه

 از عبداهلل،محمدبن یا رمز اعالم با عملیات

 کربال مرکزی قرارگاه فرماندهی سیمبی

 هدف با کننده،عمل واحدهای به

 این پایان در. شد آغاز خرمشهر آزادسازی

 ماه 19 به بخشیدن پایان بر عالوه نبرد

 مناطق ترینحساس از بخشی اشغال

 ایضربه خرمشهر، آزادسازی و خوزستان

 نیروهای روحیه و رزمی توان به سنگین

 آزادسازی جریان در. آمد وارد عراقی

 عراقی نیروی هزار 16 حدود خرمشهر

 هزار 19 همچنین و شدند زخمی و کشته

 نیروهای اسارت به عراقی نیروی نفر

 .درآمدند ایرانی

 ر افسران جوانخرمشهرها در انتظا

جنگ ایران و  در دوره عملیات بیت المقدس ترین اهدافیکی از مهم آزادسازي خرمشهر

اشغال ؛ زیرا صورت گرفت1361سال  سوم خرداد روز اشغال در روز 57۸بود که پس از  عراق

ترین برگ برنده این کشور برای وادار ساختن ایران خرمشهر توسط عراق به عنوان آخرین و مهم

توانست سمبل تحمیل شد، آزادسازی این شهر میبه شرکت در هرگونه مذاکرات صلح تلقی می

 .اش باشدجمهوری اسالمی ایران بر نیروهای متجاوز و اثبات برتری نظامی اراده سیاسی

 

 سمیرا رحمانیان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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 مورد رد رهبری معظم مقام

 می چنین حساس واقعه این

 روزهای از خرداد سوّم روز: فرمایند

 روزهایی از نیست؛ شدنیفراموش

 در و ما کشور تاریخ در که است

 این ایران عزیز اسالمی انقالب تاریخ

 نماد است؛ نماد. درخشد می روز

 قدرت نماد و باطل بر حق پیروزی

 بزرگوار امام که قدرتی دست و الهی

 را ما دارد قدرتی دست: فرمودند

 است روزی چنین. کند می حمایت

 آزادی روز و خرداد سوّم روز

 03/03/95. خرّمشهر

عبرت واقعه که ما از آن  اما نکته مهم این است 

گرفته و در پی فتوحات آینده برای کشور و نظام 

  .اسالمی باشیمجمهوری 

ه در این مورد به همه ب مقام معظم رهبری

ینده سازان نظام آعنوان ه ویژه جوانان کشور ب

 می فرمایند:

جنگ نظامی مطرح نیست؛ امروز برای  امروز()

کشور ما جنگ نظامیِ سنّتی و متعارف احتمال 

؛ جهاد باقی استلکن  ،بسیار بسیار ضعیفی است

معنای  جهاد فقط بهجهاد یک چیز دیگر است. 

معنای جنگ نظامی نیست؛  قتال نیست، فقط به

 تری دارد. جهاد یک معنای بسیار وسیع

 خرمشهرها در انتظار افسران جوان

 خرمشهرها در پیش است

 نه در میدان جنگ نظامی، در میدانی که از جنگ نظامی سخت است
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در بین جهادها جهادی هست که خدای 

نام  «جهاد کبیر»متعال در قرآن آن را 

در  ؛جِهادًا کَبیرًا هِدهُم بِهاوَ جنهاده: 

یعنی « ِبه»فرقان است؛ ی ی مبارکهسوره

ی وسیلهیعنی به« ِهدُهم بِهاج»به قرآن، 

قرآن با آنها جهاد کن؛ جِهاداً کَبیرًا. این آیه 

. درست توجّه ]است[در مکّه نازل شده

کنند جوانهای عزیز! در مکّه جنگ نظامی 

مطرح نبود؛ پیغمبر و مسلمانها مأمور به 

 جنگ نظامی نبودند، کاری که آنها می

کردند کار دیگری بود؛ همان کار دیگر است 

 ی شریفه میکه خدای متعال در این آیه

جِهادًا کَبیرًا. آن کاِر  ِهدُهم بِهاگوید: َو ج

ایستادگی و دیگر چیست؟ آن کارِ دیگر، 

فَال تُطِِع  مقاومت و عدم تبعیّت ]است.[

از  جِهادًا کَبیرًا؛ هِدهُم بِهافِرینَ وَ جاالک

عت نکن. اطاعت نکردن از مشرکین اطا

کفّار همان چیزی است که خدای متعال به 

 آن گفته جهاد کبیر.

بندی جهاد بندی غیر از تقسیماین تقسیم

 جهاد اکبر که ازاکبر و جهاد اصغر است: 

 تر است، جهاد با نْفس است،همه سخت

 هویّت ما را، باطن ماهمان چیزی است که 

جهاد اصغر، مجاهدت با کند؛  را حفظ می

منتها در بین جهاد اصغر یک دشمن است، 

د جها»جهاد هست که خدای متعال آن را 

جهاد "ت. نام نهاده که آن همین اس« کبیر

اطاعت نکردن از یعنی  یعنی چه؟ "کبیر

از خصمی که در میدان دشمن، از كافر؛ 

ی با تو قرار گرفته اطاعت نکن. مبارزه

اطاعت یعنی چه؟ یعنی تبعّیت؛ تبعیّت 

نکن. تبعیّت نکردن در کجا؟ در میدانهای 

مختلف؛ تبعیّت در میدان سیاست، در 

میدان اقتصاد، در میدان فرهنگ، در میدان 

ز دشمن تبعیّت هنر. در میدانهای مختلف ا

 رهبر بیانات ]".جهاد کبیر"نکن؛ این شد 

 تربیت و افسری دانشگاه در انقالب معظم

 [ ،03 /03 /1395حسین امام پاسداری

 خرمشهرها در انتظار افسران جوان
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سه قسم به جهاد را  رهبر معظم انقالب

ـ جهاد اصغر؛ جهاد رسمی با 1مطرح کردند: 

ـ جهاد اکبر؛ 2کنند؛ دشمنانی که حمله می

ـ در میان 3جهاد با نفس و با خودمحوری و 

له از یک جهادی این مفاهیم، معظم

ماًل متناسب با نیازهای برداری کردند که کاپرده

عصر انقالب ماست و در برابر یک تهدید 

خطرناک آن را جهاد کبیر نام بردند. البته، 

له جهاد کبیر به مثابه یکی از اصول قرآن معظم

کریم را به معنای داشتن روحیه انقالبی و 

ستیزی، جهادی در برابر دشمن، دشمن

ناپذیری، گفتمان مقاومت و ایستادگی سازش

 .ر برابر دشمنان دانستندد

در قرآن کریم و در ادبیات دینی 

ما شرط اساسی و رکن مهم برای 

اسالمی همین مقابله با بقای نظام 

های دشمنان، دشمنی

ناپذیری در برابر تهدیدها، سازش

ها و مشکالتی فشارها، تطمیع

کنند و است که دشمنان خلق می

جهاد کبیر راهکار مقابله با این 

تهدیدهاست. جهاد کبیر یک 

روحیه، یک فرهنگ و یک گفتمان 

است که نیروهای جبهه انقالب 

ر برابر جبهه اسالمی همواره باید د

  .استکبار از آن برخوردار باشند

 

جوانهای  به جوانان کشور می فرمایند:در بخشی دیگر از سخنان معظم له، خطاب 

های عزیز من! فردا مال شما است، آینده مالِ شما است؛ شما هستید که عزیز! بچه

باید این تاریخ را با عزّتش محفوظ نگه دارید؛ شما هستید که این بارِ مسئولیّت را 

[ در بردوش دارید؛ خرّمشهرها در پیش است؛ نه در میدان جنگ نظامی، ]بلکه

های جنگ نظامی را تر است. البتّه ویرانیختیک میدانی که از جنگ نظامی س

 اش بیشتر است. ندارد؛ بعکس، آبادانی به دنبال دارد، امّا سختی

 به امید اینکه این خرمشهر ها هم با توکل بر خدا و عزم جوانان انقالبی آزاد شود.

 

 خرمشهرها در انتظار افسران جوان
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 یک نه !اصولگرا یک نفر نه !هیچکس

 نه !مسئول یک نه !طلباصالح نفر

 هیچ نه! زیباکالم نه! تاجزاده نه! خاتمی

 خرج پول این نپرسید کس دیگه ای

 بدبخت مردم این معیشتی معضل کدام

 اونم داشت حسن یک فقط شد؟ برجام

 جنگیدن برای ایران مالی منابع تأمین

 شد! پاره که بهتر بود! همون کشور3 در

 فلسطینی!  هر به دالر 7000

 عسلویه و کنگان نماینده الماسی خانم

 فقر به رو مردم: روحانی به خطاب

 فلسطینی هر به قراره کشوندید! ولی

 بدید؟ پول دالر هزار هفت

 ندی! انتشار اگه نیستی ایرانی

 

 

 متن شبهه:

 با رو نقد پول !دالر میلیارد150اوباما! 

 کرد! منتقل ایران به هواپیما

 با یعنی دالر میلیارد150 :می کنم تَکرار

 میلیارد هزار900میشه:  تومنی6 دالر

 !تومان

 رفاه صرف چقدر پول این گفت ترامپ

 ادامه رو برجام بخوایم که شده ایران مردم

 بدیم؟!

میلیارد  هزار900 با کنید حساب شما

 یسرمایه با) زودبازده کارگاه چند تومان

 کوچیک کارخانه یا( میلیون100

 تأسیس می شد( میلیارد10 باسرمایه)

 مشکل که بود کافی پول کرد؟ همین

 !کنه حل ایران در سال50 تا رو بیکاری

می  دوستان و شریعتمداری آقای بعد

 گاو عده یک بعد !بود خیانت برجام گویند

 میزنند! بعد آتش رو برجام مجلس در

 چرا که می دهند فحش ترامپ به ما مردم

 !شده خارج برجام از

 

 

 پاسخ به شبه

 عادله رنجبر
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 پاسخ به شبهه:

ابتدا مقدمه کوتاهی در تعریف شبهه بیان 

کرده و سپس به این شبهه پاسخ می 

 دهیم:

 علی امام گهربار سخنان به مراجعه با

 مسلمانان غیر حتی که البالغه نهج در

 به و مطالعه زندگی در را منش آن آزاد

 موضوعات قبیل این برند، اهمیت می کار

 در روزها این که شبهاتی تعبیری به و

 شود، می یافت وفور به مجازی فضای

 .شود می آشکار بیشتر

 3۸ خطبه در را شبهه امیرالمؤمنین

کند:  می تعریف گونه نهج البالغه این

 که نهادند نام شبهه رو این از را شبهه"

 بیش سرابی اما "دارد حق به شباهت

 جامعه در صورتی که در شبهه .نیست

 صحیحی به آن داده پاسخ و شود منتشر

 شد و خواهد فتنه ایجاد باعث نشود،

 همان بصیرت .است بصیرت آن پادزهر

 حق شبه یا باطل از حق تشخیص یقوه

 حق توان می بصیرت قوه با بنابراین است.

 .داد تشخیص باطل از

 

 از بصیرت با انسان ویژگی اما

 این نیز علی امام منظر

 : شود می معرفی چنین

 وَ  فَفَکَرَ سَمِعَ  مَنْ الْبَصِیرُ  إِنَّمَا"

؛ بِالْعِبَرِ انْتَفَعَ  وَ  فَأَبْصَرَ  نَظَرَ

 کـسى بـصـیـرت بـا انـسـان

 خود های شنیده در که است

 عمیق خود نگاه در و بیندیشد

 ".بگیرد درس هاعبرت از و باشد

 

 پاسخ به شبه
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 اما پاسخ به شبهه مطرح شده:

 است: شده تشکیل الیه چند از این متن

 مشکالت اساس بر ها متن این گونه-1

 آن رأس در که گیردمی شکل جامعه

 آن با جامعه توده که اقتصادی مشکل

 .شود می منتشر و تنظیم است درگیر

 این ارسالی مبلغ شبهه، اول قسمت-2

 که: است پول

 مطلب این سُقم و صحت منبع( الف

 است؟! معتبر منابع کدام

 از آمریکا صحت، شرط به را پول این( ب

 بلوکه اموال از اینکه از غیر آورده؟ کجا

 تهیه شده که امریکا در ایران یشده

 آنهاست. دست هنوز آن برابر چندین

 

 رفتن دست از و اسالمی انقالب پیروزی با

آمریکا، آمریکا و  متحده ایاالت منافع تمامی

 را براندازی مراحل از مرحله متحدانش چندین

 و شبهه دادند. ایجاد قرار خویش کار دستور در

 به نسبت سوءظن و دینی باورهای در تردید

 جمهوری کالن های سیاست و دینی حکومت

 در  قبل ها مدت از که بستری طریق از اسالمی

 های ها و شبکهاپلیکیشن انواع ماهواره، اینترنت،

 را گردید ایجاد ..و واتساپ، تلگرام نظیر مجازی

 بمباران با خواننده آن طی که کردند پیگیری

 که ای گونه به روبرو شده، خبری و اطالعاتی

باشد  نداشته را  آن کذب و صدق بررسی توانایی

 کند می آن  نشر به اقدام القایی، متن از متأثر و

 زمره در نوعی به ناخواسته ساده، بیانی به و

 .می گیرد قرار دشمن نظام پیاده

 

 در دیگری کشور که نیست قبیح آیا نازند می خود قدرت پر گذشته به که مردمی برایج( 

 نیاز قیّم به که ایمشده ناتوان ما آنقدر یعنی بگیرد؟ تصمیم آن ها برای آن مصرف نوع مورد

 آن از بعد چه و انقالب از قبل چه خبیث این کشور های جنایت که آمریکایی هم آن داریم؟!

 در صدام از حمایت ایران، از نفت تاراج تا گرفته مرداد 2۸ کودتای از است؛ آشکار کامالً 

 تحریم و مسافربری هواپیمای کردن نابود تا گرفته ایران ملت کشیدن خون و خاک به جهت

 است؟! ایران ملت به وفادار و دلسوز کشوری چنین آیا .و..کننده  فلج اصطالح به های

 پاسخ به شبه
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 دست فوراً به ارسالی مبلغ این د( با فرض پرداخت این مبلغ از سوی آمریکا،

 و از مجلس تصویب با فقط و شده ملی خزانه وارد افتاد بلکه نخواهد دولت

 نمود. مصرف را آن توان می اساسی قانون در مندرج قانون طریق

 بسیار منطقه در ایران حضور مورد درذ( 

 ما ملی منافع ،حضور این که است واضح

 خاطره ب آمریکا که همانطور .طلبد می را

 پیدا ورود کشوری هر در خود ملی منافع

 تاراج، اندازد می راه به جنگ ،کند می

 خاکمردم آن سرزمین را به  به ،کند می

 آمریکا خود اعتراف به... کشد می خون و

 کرده هزینه دالر ترلیون7 خاورمیانه در

 نیز بخش نتیجه برایشانهر چند – است.

 جنگ از سال30 هنوز -است نبوده

 که کنیم فراموش که است زود و نگذشته

 هم قطعاً و آوردند ملت سر بر چه

 مورد هم باز ما کشور که نیست تضمینی

 هیچگونه پایبند که کشورها این هجوم

 .دنگیر قرار نیستد، انسانی قواعد

 منطقه در ما حضور بنابراین

توسط داعش مورد  کهای 

تهاجم و بی امنی قرار گرفته 

و به اعتراف رئیس جمهور 

که خود در تشکیل –آمریکا 

این  -داعش نقش داشته

هدف را دنبال می کنند که 

ایران به همراه مردم آن به 

سرنوشتی مشابه سوریه و 

عراق و بدتر از آن دچار شود، 

آیا حضور و دفاع از کشور، 

کیلومترها دورتر از مرزهای 

که روزی – این سرزمین

شهرهای آن از جمله 

خرمشهر و هویزه و... خط 

 -بله با دشمن بودندمقدم مقا

 نیست؟ واجب و عقالنی
 

 پاسخ به شبه
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 تمامی که مطلب این القای( ر

 قابل غیر کشور النمسئو و احزاب

 القای باعث نوعی به هستند، اعتماد

 می جامعه در بدبینی و ناامیدی

 جامعه در تفرقه روحیه ایجاد و باشد

 سرزمین آن اشغال و نابودی باعث

 از که تاریخ های نمونه. شد خواهد

 و بینداز تفرقه" که آنها سیاست

 کافیست .نیست کم "کن حکومت

 .نمایید مراجعه تاریخ به که

 

 مهیا و آماده محیط تا البته و (ز

 استفاده تواند نمی دشمن نباشد

 جامعه رهبر که روست این از کند

 بهبود و اقتصاد بر متمادی سالهای

 متمرکز مردم معیشت و شرایط

 ینقطه مسئله همین که اندشده

 آن از دشمنو  ماست کشور آسیب

 .برد میرا  بهرهنهایت 

 

 لبیک جامعه رهبر رهنمودهای به مردم و مربوطه مربوطه النئومس آیا

 گفتند؟

 ...نیست ما دلسوز دشمن این نکته را نباید فراموش کرد که

 ...شود استفاده ها ایرانی ما خانه در ایرانی کاالی باید که

 ...کرد اعتماد ایرانی جوان توانایی و مغز به باید که

 "درون به نگاه" :کالم یک در که

 
 

 پاسخ به شبه
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ظاهراً آفتابی که رئیس جمهور توقع 

داشتند اقتصاد ایران را روشن نماید، با 

بدعهدی آمریکا در کسوف دائمی ماند! تا 

اقتصاد ایران با اعتماد مجدد با وجود 

کشور]آمریکا[، در خیانت های مکرر این 

 تاریکی مبهمی باقی بماند!

آفتابی که قرار بود سفره ی مردم را 

روشن کند، با واردات بی رویه و به تبع 

آن تعطیلی تولیدات داخلی و واحدهای 

تولیدی که توان رقابت با کاالهای خارجی 

 نداشتند، بی فروغ ماند.

 

آفتاب همیشه در کسوفی که نه تنها 

اقتصاد ایران را روشن نکرد بلکه دانش 

بومی هسته ای هم خاموش نمود، تا 

همگی مدیون و شرمنده دانشمندان 

 بمانیم.هسته ای مظلوم، سر به زیر 

 آفتاب عالم تاب را در کجا باید جست؟

آفتاب عالم تاب را در دست کارگر 

 ایرانی باید جست...

آفتاب عالم تاب را در سرمایه گذار 

 ایرانی باید جست...

آفتاب عالم تاب را در علم دانشمندان 

 داخلی باید جست...

آفتاب عالم تاب را باید در اعتماد به 

 ت...کاالهای ایرانی باید جس

و در یک کالم به تعبیر مقام معظم 

رهبری نگاه به درون این آفتاب روشنی 

 بخش است.

 

لی جای و ،هدف براندازی بخواهد بتابد همیشه در کسوف استالبته آفتابی که با 

ا به آمریکایی که خیانت این شیطان چه قبل از بس تعجب و سوال است که چر

 بر مذاکره باید کرد!ار دوباره اعتماد و اصر انقالب و چه بعد از انقالب عیان است،

 

 آفتاب همیشه در کسوف!

رنجبرعادله   
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و هنوز هم مشخص نیست که تا چه زمانی ما باید 

مگر نه  !منتظر آفتابی باشیم که از برون می تابد

 یشاید این سناریوی واینکه گرگ برادر شغال است؟! 

از با حذف یکی  ،که آمریکا و متحدانش نوشته اند

به دنبال تصویب برجام های بعدی  ،آن هایکتراکار

کمک حذف که از حذف سامانه موشکی گرفته تا 

أمین امنیت و به به مقاومت و در نهایت تایران 

کش و در یک لی کودکعیل جرسمیت شمردن اسرائ

 .شودتعبیر می های آنبراندازی انقالب و آرمان،کالم

 

این آفتاب  ! مراقبپس هشدار

باشیم که  !در کسوفهمیشه 

راه  ،در  تاریکی آنبا قدم 

ی لَاِ ورِنُّال نَم مِهُونَجُ خرِیُ»

 [«257سوره بقره/] ماتلُظُّال

 طی نکنیم که عاقبتمان،

 وندُالِا خَیهَم فِهُ ارِنَّال صحابُاَ»

 .نشود [«257سوره بقره/]

 

ی انرژی مسئله"رهبر معظم انقالب به این نکته مهم بارها و بارها اشاره کرده اند:

خواستند، زیر بار رفتیم و قبول ای را ما در برجام به شکلی که مخالفین ما میهسته

 ی حضور ما در مناطق خاورمیانه را مطرح میها تمام نشد؛ مسئلهامّا دشمنی ،کردیم

کنند. شما اگر فردا اعالم کنید که ما دیگر موشک  ی موشک را مطرح میکنند، مسئله

کنیم، این قضیّه ]هم[  کنیم یا بیشتر از فالن مقدار بُرد، موشک تولید نمی درست نمی

ی دیگر درست خواهد شد، یک موضوع دیگر را مطرح تمام خواهد شد امّا یک قضیه

  ".مخالفند با نظام جمهوری اسالمی ]آنان[کنند. دعوا، دعوای بنیادی است؛ می

 ی بزرگداشت مقام مناسبت هفته به در دانشگاه فرهنگیانرهبر معظم انقالب بیانات )
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