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دشمن وعدۀ بیتضمین میدهد
اگر یک نیروی انقالبی دانشمند پیدا شد که
عقبنشینی نکرد ،میگویند« :او برجام را حل
نکرد!» میخواستید چه را حل کند؟ یعنی برود
بگوید« :تحریمها را لغو کنید ،ما برمیگردیم دوباره
همۀ کارها را انجام میدهیم و مسئلۀ فناوری
هستهای خود را کنار میگذاریم و تسلیم شما

هستیم»؟! اینها یا وعده نمیدهند یا اگر بدهند،
صریحا ً میگویند ما تضمین نمیدهیم .ببینید
پُررویی تا کجاست .تا چقدر بیحیایی که میگوید
ما قبول هم بکنیم ،تضمین نمیدهیم که سر این
وعدۀ خود بمانیم .با این وقاحت! آنوقت ما در
برابر اینها عقبنشینی کنیم؟

الحمد لله المتفرد بالکبریا و أشهد أنه
المتوحد بتدبیر االرض و السماء و أشهد
ً
أن محمدا رحمة للوراء و أکمل الکمالء و
أفضل السفراء و خاتم األنبیاء و أشهد أن
أمیر المؤمنین علی إبن أبی طالب و أوالده
المعصومین هم المحجة البیضاء و منقذ

البشر من الضاللة و العمی.
ّ
اللهم بلغ موالنا صاحب الزمان صلوات
الله علیه عن جمیع المؤمنین و المؤمنات
فی مشارق االرض و مغاربها سهلها و جبلها و
میتهم و ّ
حیهم و ّ
ّبرها و بحرها ّ
عنا و عن والدینا
من الصلوات و التحیات زنة عرش الله و مداد
کلماته و منتهی رضاه و عدد ما أحصاه کتابه و
أحاط به علمه.
ّ
اللهم إنا نجدد له فی هذا الیوم و فی کل
ً
ً
یوم عهدا و عقدا و بیعة له فی رقابنا .اللهم کما
ّ
ّ
شرفتنا بهذا التشریف و فضلتنا بهذه الفضیلة

و ّ
خصصتنا بهذه النعمة فصل علی موالنا و
سیدنا صاحب الزمان و اجعلنا من أنصاره و
أعوانه و الذابین عنه و المستشهدین بین یدیه
ّ
طائعین غیر مکرهین ِفی الصف الذی نعت
أهله فی کتابک کأنهم بنیان مرصوص علی
طاعتک و طاعة رسولک و آله علیهم السالم.
اللهم هذه بیعة له فی اعناقنا الی یوم القیامة.
عباد الله ،اوصیکم و اوصی نفسی
بتقوی الله.
همۀ شما برادران و خواهران و خودم را به
تقوایالهیسفارشمیکنم.

و عیوب بدن را میپوشاند ،تقوا لباسی است
که عیوب باطن ما را میپوشاند؛ چون ما در
داخل وجود خودمان و در باطن وجودمان یک
سلسله روحیات فاسد ،اخالقهای ناجور،
سوءسریره و شهوتهای طغیانگر داریم که
هرکدام اینها اقتضای عملی را دارد.
ِ
..................................................
 .1نک :سیدمحمدحسین طباطباطبایی ،الميزان فی
تفسير القرآن ،ج ،8ص.69

تقوا جلوی اعمال فاسد را میگیرد

تقوای عملی شبیه لباس است

کالم ما در خطبۀ اول دربارۀ تقوای عملی
بود .پروردگار در قرآن کریم تقوای عملی را
لباس تقوا معرفی میکند .در سورۀ مبارکۀ
َ
اعراف آیۀ  26میفرمایدَ :
«يا َب ِني َآد َم ق ْد
ً
ً
ُ
َْ ْ َ ُ
أن َزل َنا َعل ْيك ْم ِل َباسا ُي َو ِاري َس ْو ِآتك ْم َو ِريشا َو

َّ
اس َّ ْ َ ٰ َ َ َ ْ ٌ َ َ ْ َ
ل َب ُ
ات الل ِه
ِ
التقوى ذ ِلك خي ًر ذ ِلك ِمن آي ِ
َ َ َّ ُ ْ َ َّ َ ُّ
َ
لعلهم يذكرون» معموال خصوصیت لباس
این است که انسان را از عوارض سرما و گرما
حفظ میکند؛ اما در این آیۀ شریفه به این
خصوصیت لباس اشاره نشده است.
خداوند این خصوصیت را در این آیه
ً
َ َْ ْ َ ُ
بیان میکند« :ق ْد أن َزل َنا َعل ْيك ْم ِل َباسا» ای
فرزندان آدم ،خدا برای شما لباسی قرار داد
ُ
که ُ
«ي َو ِاري َس ْو ِآتك ْم» .خصوصیات این لباس

این است که زشتیهای بدن و ناموزونیهای
جسم شما را میپوشاند .عمدۀ اهمیت لباس
در این است که انسانها در اندام خودشان
دچار ناموزونیهایی هستند .حتی انسان
بالفطره نمیخواهد بعضی از قسمتهای
بدنش عیان و عریان باشد .خصوصیت لباس
این است که زشتیهای بدن را میپوشاند و
انسان با پوشش لباس ،شخصیت فاخری
پیدا میکند.

لباس تقوا ما را زیبا نشان میدهد
خداوند در این آیه ،لباس را به پر پرندگان
تشبیه کرده است .همانطور که پر پرندگان
زشتیهای اندام آنها را میپوشاند ،این لباس
هم بدیها و زشتیهای شما را میپوشاند و
شما را زیبا نشان میدهد .در بین پرندگان،
زیباترین پرنده طاووس است .اگر پرهای
طاووس را بکنند ،چه قیافۀ زشت و کریهی
دارد؟ تمام زیبایی طاووس به پرهای رنگارنگ
اوست .خداوند در این آیۀ شریفه میفرماید
همان طور که خدا پر پرنده را وسیلۀ پوشش
ناموزونی اندام او قرار داد ،لباس را هم برای
شما وسیله قرار داد برای زیبایی جسمتان و
برای اینکه اندام شما هم در پوشش کامل و
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ً
ُ
سالمی قرار بگیردُ :
«ي َو ِاري َس ْو ِآتك ْم َو ِريشا».
َّ ْ َ ٰ َ َ
بعد میگویدَ :
«و ل َب ُ
اس التقوى ذ ِلك
ِ
َ
خ ْي ٌر» :لباس تقوا بهتر است .برخی مفسران
َ ُ َّ ْ
التق َوى» گفتهاند« :تقوا صفت
دربارۀ « ِلباس
لباس است؛ یعنی لباسی که برای تقوا
َ َ ُ َّ ْ
التق َوى
باشد ».این را خدا میگوید« :و ِلباس
َ َ َ
ذ ِلك خ ْي ٌر» مثل حجاب زنان که لباسشان
لباس تقواست و جلوی گناه آنها را میگیرد.
مثل لباس جنگ برای رزمندگان برای جهاد
لباس تقواست.
در راه دین .این لباس ِ
برخی گفتهاند تقوا صفت لباس است؛
ولی مرحوم عالمه طباطبایی در تفسیر
شریف المیزان 1میگویند این معنای لباس

تقوا نیست .خدا که میگویدَ :
«و ل َب ُ
اس
ِ
َّ ْ
َ َ َ
التق َوى ذ ِلك خ ْي ٌر» مقصود از لباس تقوا این
است که خود تقوا لباس و پوشش است و
خداوند متعال همان طور که بهوسیلۀ پر
پرندگان و لباس ظاهری ما ناموزونی جسم

وقتی سوءسریرۀ من مرا وادار به کار بد
میکند ،آن زشتی سریرهام ظاهر میشود .یا
وقتی غریزۀ طغیانگر من مرا به تجاوز و طغیان
وادار میکند کراهت و زشتی باطنم ظاهر
میشود .وقتی حسادت دارم و با حسادتم
میخواهم کار خالفی انجام دهم ،این
کار خالف ،از آن اخالق فاسد من حکایت
میکند و آن اخالق فاسدم را نشان میدهد.
تقوا خصوصیتی است که جلوی این اعمال
را میگیرد.
خاصیت تقوا این است که گرایشهای
باطنی ما و اقتضائات ذاتی و باطنیمان
بههیچوجه در اعمال ما ظاهر نشوند .این
خاصیت تقواست .من با سوءسریرهام کارهای
خالف انجام میدهم .تقوای عملی میآید
جلوی خالفکاریام را میگیرد .تقوای
عملی آن است که جلوی آزادی غریزه ،جلوی
سوءسریره و جلوی اقتضائات اخالق فاسد
من را میگیرد و مانع میشود.
کسی که تقوای عملی دارد ،دیگر
شهواتش آزاد نیست .آن سوءسریره و باطنش
در عمل او ظهور پیدا نمیکند .هروقت

بخواهد عمل خالفی را بهخاطر آن اخالق
فاسد انجام دهد ،تقوای عملی نمیگذارد
آن عمل خالف را که مقتضای جریانی فاسد
در باطن او و مقتضای یک اخالق فاسد
است ،انجام دهد .وقتی شهوت و غریزه در
انسان طغیان میکند ،انسان دیگر هیچچیز
حالیاش نیست .حتی عواطف هم نمیتواند
در مقابل طغیان غریزه ،جلوی انسان را
بگیرد .تنها چیزی که جلوی انسان را در برابر
سرکشی غرایز میگیرد و نمیگذارد طغیان
غریزه موجب جنایت و تجاوز و فساد بشود،
تقوای عملی است؛ لذا خدا تقوای عملی را
لباس معرفی میکند .همان طور که لباس
ناموزونی بدن را میپوشاند ،تقوای عملی
هم جلوی اعمال و کرداری را که زشتی من را
برمال میکند ،میگیرد.
موال امیرالمؤمنین(ع) حدیثی دارند:
التقوی فی الیوم الحرز و ّ
«فإن ّ
ّ
الجنة و فی غد
ّ
الطریق إلی ّ
الجنة 1».تقوا در دنیای ما ،حرز و
حفاظ است .این جلوی فساد ما را میگیرد و
مثل سپر و زرهی که بدن را نگه میدارد ،جان
ما را از اعمال فاسد و عیوب و ظهور عیوب
حفظ میکند« .فی الیوم الحرز و ّ
الجنة» :تقوا
در امروز ما حکم یک زره را دارد که حرز است
و حکم یک سپر را دارد که در مقابل مفاسد
عملی بر اثر فساد باطن میایستد؛ اما «و فی
ّ
الطریق إلی ّ
الجنة» :و در فردای قیامت،
غد
تقوا راهی بهسوی بهشت است.
تمام مصائب ما در صحرای محشر و

قیامت ،ظهور بدیهای ماست .آدم گنهکار
در عرصۀ محشر به جایی میرسد که
میگوید« :خدایا ،هرجور میخواهی ،مرا
عذاب کن؛ اما آبرویم را نبر ».چون عرصۀ
محشر عرصهای است که همهچیز ظاهر
میشود و آنجا انسان را که پای حساب
میآورند ،دیگر همۀ بدیهای افراد را به ظهور
میآورند .آدمها در مقابل چشم دیگران ،در
مقابل نگاه دوستان و اقوام و مردمی که به
او عالقه داشتند ،میبیند از همۀ عذابهای
خدا بدتر ،بیآبروشدن است.
امیرالمؤمنین(ع) در مناجات شعبانیه
به درگاه خدا عرض میکند« :إلهی قد
سترت علی ذنوبا فی ّ
الدنیا و أنا أحوج إلی
سترها علی منک فی األخری 2».خدایا ،در
دنیا عیبهای من را پوشاندی و نگذاشتی
کسی ببیند .در دنیا من را بیآبرو نکردی،
با اینکه بد بودم .پروردگارا ،تو آبرویم را حفظ
کردی .احتیاج من در صحرای محشر به این
آبرو بیشتر از دنیاست .در دنیا اگر آبرویم
را میبردی و پرده را کنار میزدی و مردم از
گناهم باخبر میشدند ،افراد کمتری بودند؛
اما در صحرای محشر ،تمام اجداد من و پدران
و نیاکان من از خرابی من باخبر میشوند.
در دنیا حتی نگذاشتی خیلی از بندگانی
که مقرب درگاه تو بودند ،بفهمند من بندۀ
بد و گنهکار تو هستم .چطور در آخرت
میخواهی آبروی من را ببری؟ بدترین چیز
در آخرت ظهور عیوب باطنی انسان است و
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تقوای عملی چیزی است که جلوی آنها را
میگیرد .هم در دنیا و هم در آخرت انسان
را حفظ میکند .چون وقتی گناه نکرد ،از
باطنش هر تقاضایی بود ،هر فکر و خواستهای
بود ،هر فکر معصیتی که در مغزش جوالن

جلوی دیگران میرود.
خدایا ،به عزت اولیائت قسمت میدهیم
آبروی ما را همچنان که در دنیا حفظ کردی،
در آخرت حفظ بفرما.
پروردگارا ،نقطۀ کمال عبودیت ما ،فرج و
ظهور موالیمان بقیةالله ،را تعجیل بفرما.
ارواح مطهر شهدا و روح مطهر امام
بزرگوار ما را از همۀ برکات اعمال ما در این ایام
بهرهمند بگردان.
سایۀ پربرکت رهبر معظم انقالب را بر سر
ما مستدام بدار.
دشمنان ناپاک ما در جبهههای کفر و
داشت ،آن دیگر گناه نیست و در حسابش
نمیآید و روز قیامت هم دیگر اثری از آن نفاق و استکبار را ذلیل و نابود و ریشهکن
نیست .اما اگر این خرابیها و مفاسد باطنی بگردان.
..................................................
ما به مرحلۀ عمل درآمد ،این را پای ما حساب
 .1نهج البالغه ،ترجمۀ محمد دشتی ،خطبۀ.191
میکنند و آنجا هم پرده برمیدارند و آبروی ما  .2شیخ عباس قمی ،کلیات مفاتیح الجنان ،ص.157

خطبۀ دوم
عباد الله ،اوصیکم و اوصی نفسی بتقوی الله.
همۀ شما برادران و خواهران و خودم را به تقوای الهی سفارش میکنم.

مباهلـه؛ غدیــــر دوم است

پسفردا روز مبارک مباهله است .اهمیت
روز مباهله از نظر والیتمداری و والیتشناسی
شاید بهاندازۀ غدیر باشد؛ لذا خیلی از بزرگان
روز مباهله را غدیر ثانی نامگذاری کردهاند؛
یعنی در واقع در هجدهم ماه ذیالحجه یک
غدیر داریم ،در بیستوچهارم ماه ذیالحجه
هم یک غدیر داریم .همان طور که در روز
هجدهم پیغمبر اکرم(ص) موال(ع) را امام
و ّ
ولی بعد از خودشان معرفی کردند ،در
بیستوچهارم هم در جریان مباهله پیغمبر
اکرم(ص) امیرالمؤمنین(ع) را جان خودشان
معرفیکردند.
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جریان مباهله به این صورت بود که نصارای
نجران عا ِلمترین و برجستهترین مسیحیان
شبهجزیرۀ عربستان بودند .بعد از فتح یمن،
اینها اسالم نیاوردند .طبق قانون اسالم ،باید
جزیه میدادند یا مسلمان میشدند .چون
اهل کتاب بودند و مشرک نبودند ،اینها را
نمیکشتند؛ لذا باید جزیه میدادند .اینها
عدهای از بزرگانشان را انتخاب کردند و از یمن
به خدمت پیامبر(ص) در مدینه فرستادند که:
«جزیهگرفتن شما از ما معنا ندارد .ما خدا را
قبول داریم .پیغمبر خدا ،عیسی ،را هم قبول
داریم .چرا و به چه مناسبت جزیه بدهیم؟ حاال
شما بر فرض اینکه میگویید پیامبر دیگری
هم آمده است ،ما این پیامبر دیگر را قبول
نداریم .با اینکه ما خدا را قبول داریم ،چطور
از ما بهعنوان کافر جزیه میگیرید و ما را کافر

میدانید؟!»
پیغمبر اکرم(ص) به اینها فرمودند« :شما
کافرید؛ چون شما عیسی را پسر خدا معرفی
میکنید .خدای پسردار خدای یکتا نیست
اصل توحیدتان مسئله دارید».
و شما در
ِ
سر همین قضیه ،مسیحیان نجران شروع به
بحث با پیغمبر(ص) کردند که« :پس عیسی
پسر کیست ،اگر پسر خدا نیست؟ عیسی که
پدر نداشت؛ پس مولود خود پروردگار است».
اینها ادلهای میآوردند و پیغمبر(ص) ادلۀ
آنها را رد میکردند .با وجود اینکه جوابشان
داده میشد ،روی آن عقیدۀ فاسد خودشان
اصرار داشتند.
آخراالمر آنها به پیغمبر(ص) یا
پیغمبر(ص) به آنها پیشنهاد مباهله کردند.
ً
گفتند« :اگر شما واقعا خدا را قبول دارید و

خداشناس هستید ،یا ما برحق هستیم یا
شما برحقید .خب بیایید مقابل هم بایستیم
و در درگاه خدا درخواست کنیم که اگر طرف
مقابل ما برحق نیست ،خدا بر او عذاب نازل
کند .شما از خدا بخواهید خدا بر ما عذاب
نازل کند و ما هم از خدا میخواهیم که خدا بر
شما عذاب نازل کند .طبیعی است که هرکدام
مستجابالدعوه باشیم ،عذاب بر طرف مقابل
نازل میشود و حقانیت به این وسیله ثابت
میشود».

علی(ع) خود ِ پیامبر(ص) است
خداوند به پیامبر(ص) خطاب کرد...« :
ُ
َُْ َ َ َ َ َ َ ُ
َ
فقل ت َعال ْوا ن ْد ُع أ ْب َن َاءنا َو أ ْب َن َاءك ْم َو ِن َس َاءنا َو ِن َس َاءك ْم
ْ َ َ َّ
َُْ ُ ُ َ ْ َ
َُْ
َو أنف َس َنا َو أنف َسك ْم ث َّم ن ْب َت ِهل ف َن ْج َعل ل ْع َنت الل ِه
َع َلى ْال َكاذب َ
ين»(1پیغمبر،بهاینهابگو«:بیایید
ِِ
ما پسرانمان را میگوییم ،شما هم پسرانتان را
بیاورید .ما خودمان میآییم ،شما هم خودتان
بیایید )».برحسب این تحدی ،پیغمبر برای
پسران دو نفر را انتخاب کرد :امام حسن(ع) و
امام حسین(ع) .لذا این آیه داللت صریح دارد
که ائمه(ع) فرزندان رسولالله هستند .ما که
میگوییم« :السالم علیک یا بن رسول الله»
بعضی از عامه ایراد میگیرند که اینها پسران
امیرالمؤمنین(ع) و حضرت زهرا(س) هستند
نسبت آنها به پیغمبر(ص) از طریق دختر
و
ِ

پیغمبر است .میگوییم« :نه ،این آیه صراحت
دارد بر اینکه اینها پسر پیغمبرند؛ چون وقتی
َ َ َ َ ُ
میگوید :ن ْد ُع أ ْب َن َاءنا َوأ ْب َن َاءك ْم ،پیغمبر همین دو
پسر را بهعنوان پسر خودش آورد».
ُ
َ
َ
«و ِن َس َاءنا َو ِن َس َاءك ْم» :پیغمبر صدیقۀ
َ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ ُْ
اطهر(س) را آوردند« .و أنفسنا و أنفسكم»:
خودمانبیاییم.خودمانیعنیچهکسی؟یعنی
من و علی .علی خود من است .علی جنس
من است .علی وابسته به من است .وقتی
میگوید« :خودمان بیاییم» امیرالمؤمنین (ع)
را بهعنوان نفس خودش میآورد .این نشان
خود پیغمبر(ص) است .این
میدهد علی(ع) ِ
عین قضیۀ غدیر است .اگر خداوند متعال به
پیغمبر(ص) ْ
عمر میداد ،آیا کسی میآمد در

مقابل پیغمبر یک رهبر و خلیفۀ دیگری تعیین
ْ
کند؟ آیۀ قرآن میگوید علی نفس پیغمبر است.
خود
خود پیغمبر است ،در مقابل ِ
خب اگر علی ِ
پیغمبر ،تعیین رهبر دیگر معنا ندارد.
....................................................
 .1آلعمران.۶۱ ،

انصــراف نصــارا از مباهلــه
ورزیدند .گفتند« :ما جزیه میدهیم؛ اما از
آیین خودمان دست برنمیداریم و مباهله هم
نمیکنیم 1».ما مسلمانها این مشکل را در
طول تاریخ با همۀ کفار داشتهایم :هروقت با
اینها پای مذاکره نشستهایم ،آخرش همین
شده است.
....................................................

ایستادند .آنطرف هم نصارای نجران
ایستادند .بزرگ نصارای نجران به آنها گفت:
«من چهرههایی را در برابر خدا میبینم
که اگر اراده کنند ،زمین تمام اهلش را
فرومیبرد .با اینها نمیتوانیم مباهله کنیم».
اعالم کرد« :ما جزیه میدهیم؛ اما مباهله
نمیکنیم ».وقتی چشمشان به پنجتن افتاد و
 .1نک :شیخ عباس قمی ،منتهی اآلمال ،ج،۱
شخصیت باعظمت و برحق پیغمبر و اهلبیت ص ۱۸۲تا ۱۸۴؛ شیخ مفید ،االرشاد ،ج ،۱ص۱۶۶
اینها وقتی آمدند ،زیر سایهبانی پیغمبر(ص) را دیدند ،در عین حال لجاجت تا .۱۷۱
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برجام ،مصداق نرمش ذلیالنه
برادران و خواهران ،مباهله راهبردی
است که قرآن به ما میدهد که مذاکره با کفار
بینتیجه است .این برای ما راهبرد قرآنی
است .آنهایی که امید دارند با دشمنان خدا
مذاکره کنیم تا مشکالتمان حل شود ،بدانند
مذاکره با اینها مشکالت را اضافه میکند و
کم نمیکند .مباهله راهبرد قرآنی است .رهبر
معظم انقالب از همان ابتدا با این مذاکرۀ
برجام مخالف بودند .مکرر فرمودند اطمینانی
به این استکبار جهانی ،به این آمریکا و اروپا
نیست .ما اطمینانی به اینها نداریم 1.این
حجت امام زمان(عج) است .اینهم
رهبر،
ِ
آخر مذاکره با
راهبرد قرآنی است که میگوید ِ
کفار ،قصۀ مباهله است.
البته فایدۀ مذاکره این بود که حق روشن
شد که اینها پا روی حق میگذارند و زیر بار
دولت وقت اصرار داشت که این
حق نمیروندِ .
کار صورت بگیرد .رهبر معظم انقالب موافقت
کردند و فرمودند بهصورت نرمش قهرمانانه
بروید 2.بنا شد نرمش قهرمانانه باشد؛ ولی
برادران ،خواهران ،متأسفانه این برجام برای
ما نرمش ذلیالنه شد .قرار بود با برجام تمام

تحریمها لغو بشود .آیا شد؟ قرار بود هم چرخ
سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ کارخانهها.
این قرار اولیه بود .قرار بود چنان رونق
اقتصادیای در نتیجۀ برجام به وجود بیاید که
هیچ فردی به یارانه احتیاج نداشته باشد .قرار
بود مشکالت مسکن و اشتغال و ازدواج حل
بشود .همۀ اینها قرار بود؛ اما االن هفت سال
از امضای برجام میگذرد و هیچکدام از این
وعدهها که محقق نشده است بماند ،بر اینها
خیلی مشکالت دیگر هم اضافه شده است.
کفار همین هستند.
....................................................

میانی آمریکا بارها
 .1مسئولین بلندپایه و مسئولین
ِ
و بارها میگویند بیایید در کنار گفتوگوهای ۵ +۱
که دربارۀ مسائل هستهای بحث میکنند ،آمریکا و
جمهوری اسالمی دوبهدو ،دربارۀ مسئلۀ هستهای
ایران بحث کنند .من به این گفتوگوها خوشبین
نیستم .چرا؟ چون تجربههای گذشتۀ ما نشان میدهد
که گفتوگو در منطق حضرات آمریکایی به این معنا
نیست که بنشینیم تا به یک راهحل منطقی دست پیدا
کنیم .منظورشان از گفتوگو این نیست .منظورشان
از گفتوگو این است که بنشینیم حرف بزنیم تا شما
نظر ما را قبول کنید! هدف ،از اول اعالم شده است.
باید نظر طرف مقابل قبول شود .لذا ما همیشه اعالم
کردهایم و گفتهایم که این گفتوگو نیست ،این تحمیل
است و ایران زیر بار تحمیل نمیرود .من به این اظهارات

دشمن وعدۀ بیتضمین میدهد

خوشبین نیستم؛ اما مخالفت هم ندارم (رهبر معظم
انقالب۱،فروردین.)۱۳۹۲
من امسال روز اول سال  ۱۳۹۲در مشهد در جوار مرقد
ثامنالحجج(ع) اعالم کردم ،گفتم من حرفی ندارم.
بعضی از مسئولین و دولتمردان ،دولتمردان آن
دولت ،بعد هم دولتمردان این دولت ،فکر میکنند
در قضیۀ هستهای ،ما با آمریکاییها مذاکره کنیم [تا]
موضوع حل بشود .گفتیم خیلی خب ،اصرار دارید شما،
موضوع بالخصوص بروید مذاکره کنید؛ ولی در
در این
ِ
همان سخنرانی اول امسال گفتم من خوشبین نیستم.
مخالفتی نمیکنم؛ اما خوشبین نیستم (رهبر معظم
انقالب۲۸،بهمن.)۱۳۹۲
 .2ما مخالف حركتهای صحیح و منطقی دیپلماسی
نیستیم؛ چه در عالم دیپلماسی ،چه در عالم
سیاستهای داخلی .بنده معتقد به همان چیزی
هستم كه سالها پیش اسمگذاری شد« :نرمش
قهرمانانه» .نرمش در یک جاهایی بسیار الزم است،
بسیار خوب است ،عیبی ندارد (رهبر معظم انقالب،
۲۶شهریور.)۱۳۹۲

اگر یک نیروی انقالبی دانشمند پیدا شد
که عقبنشینی نکرد ،میگویند« :او برجام را
حل نکرد!» میخواستید چه را حل کند؟ یعنی
برودبگوید«:تحریمهارالغوکنید،مابرمیگردیم
دوباره همۀ کارها را انجام میدهیم و مسئلۀ
فناوری هستهای خود را کنار میگذاریم و تسلیم
شما هستیم»؟! اینها یا وعده نمیدهند یا اگر
ً
بدهند،صریحامیگویندماتضمیننمیدهیم.
ببینید ُپررویی تا کجاست .تا چقدر بیحیایی که
میگوید ما قبول هم بکنیم ،تضمین نمیدهیم
که سر این وعدۀ خود بمانیم .با این وقاحت!
آنوقتمادربرابراینهاعقبنشینیکنیم؟چون
عقبنشینی نکردیم ،برجام حل نشده؟! اگر
عقبنشینیمیکردیم،برجامحلشدهبود؟!

عزیزان ،ما به خدایی عقیده داریم که
از چهرۀ پیغمبر اکرم(ص) و از قیافۀ نورانی
امیرالمؤمنین(ع) و صدیقۀ اطهر(ص) و امام
حسن و امام حسین(ع) ترس در دل نصارای
نجران انداخت .آنها در این چهرهها قدرتی
را دیدند که همۀ کرۀ زمین را میتوانند زیرورو
کنند .خدای ما همان خداست .راه ما هم راه
همانهاست .ما مسیر همان اهلبیت(ع) را
میرویم .خدای ما هم خدای همانهاست.
این خدا را باور داریم .این خدا کمک میکند
و مشکالت را حل میکند ،قبل از اینکه
ما بخواهیم در مقابل کفار تسلیم بشویم و
عقبنشینیکنیم.
خدایا ،به عزت اولیائت(ع) ،عزت اسالم

و مسلمین را با ظهور و فرج موالیمان بقیةالله
تعجیلبفرما.
ارواح مطهر شهدا و روح مطهر امام بزرگوار
را از پایداری مردم ما در پای ستون خیمۀ این
نظام خشنود کن.
دشمنان ناپاک ما در جبهههای کفر و نفاق
و استکبار را ذلیل و نابود و ریشهکن بفرما.
سایۀ پربرکت رهبر معظم انقالب را بر سر
ما مستدام بدار.

دشمن به کمتر از نابودی ما راضی نمیشود

بازهم عدهای میگویند« :بروید سر میز
مذاکره بنشینید و با اینها حرف بزنید ».شما
فکر کردهاید اینها عمل میکنند؟ اینها
مینشینند چند جلسه و آخر هم روی همان
حرفهای خودشان میایستند .نه تحریم
لغو میکنند ،نه پولهای ما را میدهند،
نه از مشکالتی که ایجاد کردهاند ،دست
برمیدارند .اینها میخواهند ما را به خاک
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سیاه بنشانند و دستبردار هم نیستند .دشمن
وقتی ابزارش نتیجه داد ،دیگر از آن دست
برنمیدارد؛ چون آن چیزی که در نقشۀ آمریکا
و اروپا و کفر جهانی هست ،نابودی ماست .به
کمتر از نابودی ما راضی نمیشوند.
انقالبی
وقتی بنده میگویم یک عزیز
ِ
تحصیلکردۀ درسخواندۀ سیاستدان و
متدین و الحمدلله نمازشبخوان در رأس تیم
مذاکره قرار گرفته است که در هیچیک از این
جلسات حاضر نشد تسلیم دشمن بشود و
عقبنشینی بکند ،میگویند« :چرا گفتهای
نمازشبخوان؟!» برادر من ،ایشان اگر متدین

نبود که مثل بقیه تسلیم میشد .نشستند
برجام به این فاسدی را خالف نظر رهبر معظم
ِ
انقالب امضا کردند .رهبر تأکید کرده بودند:
«بنشینید بررسی کنید .اگر میخواهید
امضا کنید ،همۀ عیوبش را بسنجید ».در یک
نشستوبرخاست سرش را به هم آوردند و امضا
کردند رفت .حاال هم به این مصیبت گرفتار
شدهایم؛بعدهمباکمالوقاحت،رئیسجمهور
آمریکا ،آمد کل قرارداد را به هم زد ،امضا کرد و
امضایش را هم به خبرنگارها نشان داد .خب با
اینها میخواهیم بنشینیم مذاکره کنیم؟ با
اینها میخواهیم حرف بزنیم؟
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