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»معرفتهاتــان را بــاال ببریــد. عزیــزان مــن! ســقف معرفــت خودتــان را، ســایتهای 
ــد؛  ــرار ندهی ــون ق ــایتهای گوناگ ــه زدن در س ــا و پرس ــی و اوراق روزنامه ه سیاس
ســقف معرفــت شــما اینهــا نیســت... ســطح معرفــت دینــی بــاال بــرود؛ ایــن یکــی 
از کارهاســت کــه حتمــًا الزم اســت. بــه نظــر مــن آن کاری کــه مهــم اســت انجــام 

بگیــرد، مطالعــات اســالمی اســت.«     
                 

)بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی 1391/05/16(



اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه ای روزمره و داشـتن برنامه و سـیر مطالعات دینی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظم انقاب اسـامی در طول 

سـالیان متمادی بوده اسـت.
از جملـه عرصه هایـی کـه می توانـد در مسـیر مطالعات اسـامی افـراد گوناگـون به خصوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مورد توجه و اسـتفاده قرار گیرد اندیشـه های مقام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی تریـن مجـرای ظهـور و بُروز ایـن افکار نیـز بیانات معظم له می باشـد.
پایـگاه اطـاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهت نیل به این مهم و زمینه سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون با ابعـاد مختلف ایـن اندیشـه  ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایه و اصلـی رهبری 
در یـک موضـوع بـود کـه هر یـک از بیانات مربوط بـه موضوع نیـز دارای نمایـه ی موضوعی 
خـاِص خـود بـود کـه هم اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه ی پیشـخوان ایـن 

پایگاه قابل دسترسـی اسـت.
اینـک در جهـت تکمیـل این حرکـت مطالعاتی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهت دریافت 
 PDF و مطالعـه ی مخاطبـان آماده  شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالب
آمـاده شـده و شـامل بیانـاِت مختـص بـه هر موضوع بـه صورت مجزا و مشـخص می باشـد.
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عمق تفکر اسالمی و قرآنی استکبار ستیزی *
 

علت ماندگاری خاطره 13آبان در اذهان
خاطــرات دوران نهضــت و انقــاب، غالبــاً حــوادث پــر معنــا و خــط دهنده یــی هســتند کــه جهــت مســیر 
و حرکــت نهضــت و انقــاب را بــه مــا و آینــدگان نشــان میدهنــد. علــت ایــن کــه شــما ماحظــه میکنیــد 
برخــی از خاطــرات دوران نهضــت و انقــاب، در ذهنهــا ماندگارتــر و در چشــمها پررنگتــر و جذابترنــد، ایــن 
ــر و رســاترند. خاطــره ی  ــروِز اســامی گویات ــاِب پی ــِی نهضــت و انق ــه ی خــط کل ــه از جهــت ارای اســت ک

ــل خاطره هاســت. ــن قبی ــان، از ای ــه ســیزده ی آب ــوط ب مرب

ضرورت حفظ جهت گیری انقالب 
مــن مایلــم کــه در ایــن خصــوص قــدری بــه عمــق تفکــر اســامی و قرآنــی توجــه کنیــم و شــعار را بــا مبنای 
فکــری آن تطبیــق بدهیــم و بــا توجــه بــه عمــق ایــن مبنــا، قــدر شــعار را بیشــتر بدانیــم و بــه وســیله ی آن، 
ســمت حرکــت در انقــاب را بــا دقــت مراقبــت کنیــم؛ چــون یکــی از چیزهایــی کــه همــه - مخصوصــاً شــما 
جوانهــا - بایــد بــه آن توجــه داشــته باشــید، همیــن ســمتگیری انقــاب و خــط مســتقیم آن اســت. ایــن را 
بایــد حفــظ کــرد و بــا دقــت و مراقبــت، بــه آن توجــه کــرد کــه اگــر ایــن مراقبــت بــود، هیــچ خطــری مــا و 

انقــاب را تهدیــد نخواهــد کــرد.

موضع گیری در برابر کاپیتوالسیون علت تبعید امام خمینی)ره( 
در ســیزدهم آبــان - همان طــور کــه همــه میدانیــد - ســه خاطــره اســت کــه هــر ســه ی آنهــا در ارتبــاط بــا 

*. بیانات در دیدار دانشجویان و دانش آموزان ۱۰/۰۸/۱۳۶۸
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امریکاســت. دو خاطــره مربــوط بــه ضربه یــی اســت کــه امریــکا بــه مــا زد و یــک خاطــره مربــوط بــه ســیلییی 
اســت کــه ملــت مــا بــه امریــکا نواخــت.

خاطــره ی تبعیــد حضــرت امام)رضوان اللَّ تعالیعلیــه( اولیــن خاطــره ی مربــوط بــه آن روز اســت؛ چــون قضیه ی 
کاپیتوالســیون - یعنــی حاکمیــت قضایــی دولــت امریــکا - در ســایه ی حکومــت دست نشــانده اش در کشــور 
ایــران، در حــال اســتقرار بــود. اصــًا معنــا و الزمــه ی اســتکبار همین طــور چیزهاســت و مشــخصه ی مســتکبر 

نیــز تحمیــل چنیــن حاکمیتی اســت.
امــام)ره( در مقابــل ایــن حادثــه، موضــع ســختی گرفتنــد. بیانــات ایشــان در سرتاســر کشــور پخــش شــد 
و دســتگاه وابســته ی بــه امریــکا، احســاس خطــر کــرد و بــا همــان تشــخیص غلطــی کــه معمــوالً اصحــاب 
شــیاطین دارنــد، اوالً خیــال میکردنــد فشــار روی شــخص، مقاومتهــا را کــم میکنــد؛ غافــل از این کــه فشــار 
بــر مؤمنیــن، استقامتشــان را زیادتــر میکنــد. ثانیــاً تصــور میکردنــد کــه شــخص را بایــد از میــان بردارنــد؛ 
غافــل از ایــن کــه جریــان، جریــان الهــی بــود. آنهــا امــام را تبعیــد کردنــد و همــان تبعیــد تــا هنگام بازگشــِت 

آن بزرگــوار در دوازدهــم بهمــن نیــز ادامــه پیــدا کــرد.

13آبان 57 سالروز به شهادت رسیدن دانش آموزان 
ــه وجــود آمــد  دومیــن خاطــره، خاطــره ی دانش آمــوزان شــهیدی اســت کــه در ادامــه ی همــان نهضتــی ب
کــه حــدود پانــزده ســال قبــل از آن، طاغوتیــان خیــال کــرده بودنــد بــا تبعیــد امــام از بیــن خواهــد رفــت؛ 
ولــی برخــاف میــل آنــان روزبــه روز قویتــر شــده و آفــاق جامعــه را فراگرفتــه و مــرد و زن و پیــر و جــوان 
ــد و مــزدوران امریکایــی - کــه  ــه خیابانهــا آمدن ــا ب ــود. دانش آمــوزان م ــه صحنــه کشــانده ب و نوجــوان را ب
مــا یقینــاً جنایــات شــاه و دســتگاهش را به حســاب آنهــا میگذاریــم - ایــن عزیــزان را شــهید کردنــد. ایــن 
هــم ضربــه ی دومــی بــود کــه در ایــن روز امریکاییهــا بــه مــا ملــت ایــران زدند.حادثــه ی ســوم، بــاز نتیجــه ی 
طبیعــی همیــن جریــان اســت. نهضــت اول آن قــدر غریــب اســت کــه میتواننــد رهبــر آن را از داخــل خانــه 
برباینــد و تبعیــد کننــد. بــا گذشــت حــدود پانــزده ســال، نهضــت اول آن قــدر پــر حجــم و پرکیفیــت میشــود 
کــه جوانــان و نوجوانــان دانش آمــوز را هــم بــه خیابانهــا میکشــد و بافاصلــه بعــد از آن، پیــروزی نهضــت و 
انقــاب و تشــکیل نظامــی بــر مبنــای اســام را مشــاهده میکنیــم.از ایــن جــا بــه بعــد، نوبــت تهاجــم ابتدایــی 
ســربازان و فرزنــدان کتــک خــورده ی همیــن انقــاب اســت کــه ایــن یــک امــر طبیعــی اســت و اشــتباه را 
آن کســانی کردنــد کــه حملــه ی انقــاب بــه امریــکا و بغــض فرزنــدان انقــاب نســبت بــه او را یــک چیــز 
عجیــب دانســتند! ایــن، طبیعیتریــن حادثه یــی بــود کــه بایــد در کشــور مــا انجــام میگرفــت. عکس العمــل 
انقابیــون نســبت بــه امریکایــی کــه ضامــن همــه ی فجایــِع دوســه دهــه ی اخیــر قبــل از انقــاب بــوده اســت، 
همیــن اســت کــه وقتــی ملــت انقابــی توانســت و قــدرت پیــدا کــرد، هــر طــور کــه میتوانــد، نفــرت خــودش 

را نســبت بــه مســتکبران و زورگوهــا و قلدرهــا و متجــاوزان نشــان بدهــد.
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13آبان سالروز تسخیر النه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان
ــا و  ــان م ــی جوان ــر عکــس شــد. یعن ــاد. این جــا دیگــر مســأله ب ــاق افت ــن روز اتف ــه ی ســوم، در همی حادث
دانشــجویان مســلمان پیــرو خــّط امــام - همــان اســمی کــه خودشــان آن را انتخــاب کرده بودنــد و گویــا بــود 
و جهــت را روشــن میکــرد - بــه ســفارت امریــکا حملــه کردنــد و آن حادثــه ی عجیــِب تاریخــی اتفــاق افتــاد. 
مســأله، مســأله ی ســفارت و اعضــای آن و ایــن قبیــل مســایل نبــود؛ مســأله ایــن بــود کــه امپراتــوری عظیــم 
زر و زور و تزویــر بــا ایــن عــرض و طــول در دنیــای معاصــر کــه تمــام ملتهــا و رهبرانشــان را در مواجهــه بــا 
قــدرت اســتکباری خــود تحقیــر میکنــد و دولتهــای برخاســته از ملتهــا را بــه چیــزی نمیانــگارد و هــر وقــت 
اراده کنــد، آنهــا را بــر میــدارد و یــا بــه آنهــا تهاجــم میکنــد، یکجــا تحقیــر بشــود و بــه دنیــا نشــان داده شــود 

کــه زوِر زورگویــان، یــک چیــز مطلــق نیســت و اراده ی مســتکبران، امــر غالــب بــر فطــرت جهــان نیســت.
ــدارد.  ــت ن ــاور واقعی ــن ب ــه ای ــی ک ــع بشــود؛ در حال ــردم واق ــن م ــط در ذه ــاور غل ــن ب ــتند ای ــا خواس آنه
امریکاییهــا، در آن حادثــه تحقیــر شــدند کــه هنــوز هــم غبــار مالتــش از چهــره ی ســردمداران مســتکبر 
امریــکا زدوده نشــده اســت و در آینــده هــم زدوده نخواهــد شــد. هــر کــدام از ایــن ســه حادثــه، پرمعنــا و 

کامــًا روشــن اســت.

عدم مواجهه ملت ایران با آمریکا فکری ساده لوحانه 
در این جــا مایلــم دو مطلــب را مطــرح کنــم؛ اول ایــن اســت کــه از اوایــل پیــروزی انقــاب، بــرای جمعــی 
کــه از صحنه هــای اصلــی انقــاب جــدا بودنــد و روح حقیقــی انقــاب را درک نکــرده بودنــد، عــادت شــده 
ــا امریــکا مواجهــه نمیکردیــم،  اســت کــه تکــرار کننــد و بگوینــد و بنویســند کــه اگــر مــا از اول انقــاب ب
ــرای انقــاب و ملــت مــا پیــش  در طــول ایــن چنــد ســال، ایــن همــه خطــر و زحمــت از طــرف امریــکا ب
نمیآمــد!! ممکــن اســت پشــت ســر ایــن گوینــدگان، دســتهای تبلیغاتچیهــای خــود امریکاییهــا و غربیهــا قرار 
داشــته باشــند، مــن بــه ایــن قســمت و بــه ایــن بُعــد قضیــه کاری نــدارم. اصــًا خــود حــرف، حرفــی غلــط و 

ــه نباشــد. ســاده لوحانه اســت - البتــه اگــر مغرضان
مســأله ایــن نیســت کــه ملــت ایــران آیــا حــق داشــت بــه امریــکا تعــرض بکنــد یــا نــه؟ و اگــر حــق داشــت 
یــا حــق نداشــت، آیــا مقتضــای عقــل و حکمــت ایــن بــود کــه بــه امریــکا تعــرض بکنــد یــا نــه؟ اصــًا قضیــه 
ایــن نیســت؛ بلکــه مســأله ایــن اســت کــه انقابــی بــا جوهــر فکــرِی اســام، ممکــن نیســت از تعــرض امریــکا 
و امثــال آن، خــود را بــر کنــار بدانــد. اســتکبار جهانــی، بــر تخــت فرعونــی امپراتــوری زر و زورش که ننشســته 
تــا صرفــاً تماشــا کنــد و بیتفــاوت بمانــد و مشــاهده کنــد کــه در میــان ملتهــا، فکرهــا و اندیشــه هایی رشــد 

میکنــد کــه پایــه ی ایــن اندیشــه ها، واژگــون کــردن تخــت اســتکباری اســت.
معلــوم اســت کــه بــی تفــاوت نمیمانــد. معلوم اســت کــه بــا دســتگاههای اطاعاتــی و ایدئولوگهــای مخصوِص 
ــد  ــرای او تهدی ــت و کــدام شــخص، ب ــًا تشــخیص میدهــد کــه کجــا و کــدام فکــر و کــدام مل خــود، کام
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محســوب میشــود و ســعی میکنــد بــا تمــام قــوا، ایــن تهدیــد را از خــودش رفــع کنــد و در ایــن خصــوص، 
حّتــی شــخصیتها را تــرور کنــد و قبــل از آن کــه نهضــِت ملتهــا به ثمــر برســد، آنها را زیرفشــارهای وحشــیانه 

قــرار دهــد.
آیــا فکــر میکنیــد آن جایــی کــه اســتکبار احســاس خطــر میکنــد، نســبت بــه انقابــی کــه علیرغــم میــل او، 
رشــد کــرده و پیــروز شــده و دولــت و ملتــی تشــکیل داده و شــعاری در دنیــا مطــرح کــرده و همــه ی ارکانــش 
تهدیــدی نســبت بــه عــرش قــدرت اســتکبار اســت، آرام و نجیــب و بــی تفــاوت خواهــد بــود و در گوشــه یی 
خواهــد نشست؟!اســتکبار، بــا همــه ی وجــود بــه مقابلــه بــا انقــاب و نظــام جمهــوری اســامی کمــر بســت. 
اگــر انقــاب اســامی - بــه فــرض محــال - متعــّرض امریــکا هــم نمیشــد، آن قــدر فشــار و حیلــه و خدعــه 
از طــرف اســتکبار و امریــکا، علیــه ایــن انقــاب و نظــام انجــام میگرفــت، تــا یــا منحرفــش کننــد و یــا بکلــی 
نابــودش نماینــد. ایــن، روش امریــکا و اســتکبار در مقابــل انقــاب اســامی اســت و انقــاب اســامی بــا جوهر 

و طبیعــت و ماهیــت اســامی خــود، چنیــن خصومــت و دشــمنییی را از طــرف اســتکبار اقتضــا دارد.

مقابله همیشگی با استکبار در ذات انقالب اسالمی
نکتــه ی دومــی کــه جوانهــا بایــد بــه آن توجــه کننــد، ایــن اســت کــه مــا چــرا بــا فــان دولــت یــا فــان رژیم 
مخالفیــم؟ آیــا ایــن درســت اســت کــه کســی تصــور کنــد موضعگیــری مــا در مقابــل قدرتهــای اســتکباری 
عالــم، یــک موضعگیــری موســمی یــا مصلحتــی یــا تاکتیکــی اســت، یــا نــه؟! البتــه کــه ایــن تصــور غلطــی 
ــل، در  ــه بیخــود و بیدلی ــزی نیســت ک ــی اســت و چی ــوم قرآن ــک مفه ــتکبار، ی ــوم اس ــا و مفه اســت. معن
ــا اســتکبار را از ســوی مســلمین و  ــه ب ــده باشــد. مفهــوم اســتکبار، مقابل ــا به وجــود آم فرهنــگ انقــاب م
مؤمنیــن و نظــام و انقــاب اســامی اقتضــا میکنــد؛ آن هــم نــه بــه صــورت مصلحتــی و موســمی و تاکتیکــی؛ 
بلکــه بــه صــورت همیشــگی ایــن مقابلــه وجــود دارد. ذات انقــاب ایــن اســت و تــا انقــاب هســت، چنیــن 
چیــزی هــم خواهــد بود.اصــًا مفهــوم اســتکبار در قــرآن همیــن اســت کــه عنصــری یــا شــخصی یــا جمعی یا 
جناحــی، خــود را باالتــر از حــق به حســاب آورد و زیــر بــار حــق نــرود و خــود و قدرتــش را مــاک حــق قــرار 
بدهــد! اولیــن مســتکبر در تاریخــی کــه قــرآن بــرای مــا ترســیم میکنــد، ابلیــس اســت: »ابــی واســتکبر«۱ 
او، اولیــن مســتکبر اســت.ممکن نیســت فــرض کنیــم کــه یــک مســلمان یــا مؤمــن یــا موّحــد، حّتــی یــک 
روز یــا یــک لحظــه، از دشــمنی بــا ابلیــس و شــیطان منصــرف بشــود. اصــًا خــط اســام، یعنــی خــط ضــد 
ابلیــس و شــیطان. در طــول دعــوت انبیــا، مســتکبران کســانی بودنــد کــه دعــوت الهــی و توحیــد را قبــول 
نکردنــد و بــا آن بــه مقابلــه برخاســتند و زور گفتنــد: »قــال المــأ الّذیــن اســتکبروا مــن قومــه لنخرجّنــک یــا 
شــعیب«2. وقتــی پیامبــر ســخن حــق میگویــد و مــردم را بــه حــق دعــوت میکنــد، مســتکبران میگوینــد: اگر 
زیــاد حــرف بزنــی، تــو را اخــراج میکنیم!ایــن لحــن زورگویانــه، در مقابــل داعــی بــه حــق اســت. ایــن، معنــا و 
تصویــری روشــن از اســتکبار اســت کــه در دنیــای امــروز، همــان نظــام ســلطه میباشــد و در محیــط سیاســی 

۱. بقره: ۳4
2. اعراف: ۸۸



11

استکبار ستیزی

دنیــا، همــان روح ابرقدرتــی و هــرآن چیــزی اســت کــه بــه ســمت ابرقدرتــی کشــش داشــته باشــد و تمایــل 
پیــدا بکنــد. قدرتهایــی کــه هنــوز ابرقــدرت نیســتند، امــا خودشــان را نیمه ابرقــدرت)!( میداننــد، آنهــا هــم 

ــد. ــان همین طورن در برخوردش

عملکرد گروهای استکباری در محیط زندگی بشر
امــروز، متأســفانه محیــط زندگــی بشــر از تصرفــات و عملکــرد گروههــای اســتکباری در سرتاســر دنیا سرشــار 
اســت. البتــه، در رأسشــان امریکاســت. این کــه دولتــی در آن ســر دنیــا به خــود حــق میدهــد علیرغــم منافــع 
ملتهــای منطقــه، منافــع خــودش را تأمیــن بکنــد، ایــن همــان روح اســتکبار اســت و چیــز دیگــری نیســت. 
این کــه دولتــی به خــود حــق میدهــد کــه اگــر دولتــی مخالــف او بــود، صریحــاً و علنــاً و بــدون هیــچ خجالتــی 
بگویــد: مــن او را برمیانــدازم، ایــن روح اســتکبار اســت؛ همیــن چیــزی کــه امــروز از امریکا نســبت به بســیاری 
ــدارد و  ــی ن ــد. اســتکبار، چــون جواب ــا ســر میزن ــکای التیــن و بعضــی جاهــای دیگــِر دنی از دولتهــای امری
منافعــش در خطــر اســت و منفعتــش بــا ســقوط آن دولــت، بیشــتر تأمیــن میشــود، ایــن موضــع را میگیــرد.

مصادیق عملکرد استکبار در جهان
ــگاه کنیــد، از ایــن قبیــل چیزهــا زیــاد مشــاهده میکنیــد.  اگــر شــما امــروز بــه صحنــه ی سیاســی دنیــا ن
این کــه قدرتهــا بیاینــد کشــوری را قــرق کننــد و ملتــی را از خانــه ی خــودش بیــرون نماینــد و بـِـزور، دولــت 
ــت. در  ــتکباری اس ــت اس ــان حرک ــن هم ــانند، ای ــا بنش ــای آنه ــد و ج ــکیل دهن ــا تش ــری را در آن ج دیگ
حادثــه ی فلســطین، قدرتهــای زورگــوی دنیــا دســت به دســت هــم دادنــد و یــک ملــت را از خانــه ی خــودش 
بکلــی آواره کردنــد. ایــن، چیــز خیلــی بــزرگ و عجیبــی اســت. امــروز، دنیــا بــه ایــن رویــه عــادت کرده اســت 
کــه ملتــی را از داخــل کشــورش اخــراج کننــد و ســپس بـِـزور، آدمهایــی را از جاهــای مختلــف دنیــا بیاورنــد و 
در آن جــا بنشــانند و یــک ملــِت دروغیــن و مصنوعــی به وجــود بیاورنــد و دولتــی را هــم در رأســش بگذارنــد 

تــا منافــع قدرتهــای بــزرگ در آن منطقــه ی عربــِی حســاس تأمیــن بشــود!! ایــن، همــان اســتکبار اســت.
این کــه امــروز مشــاهده میکنیــد امریکاییهــا بــا خونســردِی تمــام، از کشــتار هــزاران انســان حــرف میزننــد 
و انفجــار بمــب در هیروشــیما و کشــتار هــزاران انســان را عــادی تلقــی میکننــد و میگوینــد: آن اقــدام بــه 
ــا  ــی را ب ــر هواپیمای ــت. اگ ــتکبار اس ــان روح اس ــتیم!!، هم ــن کاری را الزم دانس ــا چنی ــود و م ــت ب مصلح
ــود کــه تمــام شــد،  ــد، میگوینــد: قضیه یــی ب ــرار میگیرن سرنشــینانش ســاقط میکننــد و مــورد اعتــراض ق

صحبتــش را نکنیــد!!
به طــور طبیعــی، بــرای آنهــا آدمکشــی و جنایــت، یــک امــر معمولــی اســت؛ امــا آن جایــی کــه پــای منافــع 
خودشــان در میــان باشــد و یــا فرضــاً یــک شــهروند آنهــا در گوشــه یی از دنیــا غلطــی کــرده باشــد و چنــد 
نفــر از فشــارِ رنــج و ناراحتــی، بایــی ســر او بیاورنــد، در ایــن هنــگام، دنیــا را از جنجــال پـُـر میکننــد؛ چــون 

ی 
یز

ست
ار 

کب
ست

ی ا
رآن

و ق
ی 

الم
اس

کر 
 تف

ق
عم



ی"
ضوع " استکبار ستیز

شتر درباره مو
مطالعه بی

12

استکبار ستیزی

ــرای هیچ یــک از افــراد بشــر، ایــن حــق را قایــل  بــرای خودشــان حقــی در زندگــی و حیــات قایلنــد کــه ب
نیســتند. ایــن، همــان روح اســتکبار اســت کــه در نظــام ســلطه ی کنونــی دنیــا وجــود دارد.

مخالفت و مبارزه انقالب اسالمی با نظام سلطه 
ــف اســت. نظــام ســلطه، یعنــی  ــا نظــام ســلطه مخال ــم کــه انقــاب اســامی، ب ــا اعــام کرده ای ــا در دنی م
این کــه دولتهــا و قدرتهایــی زور بگوینــد و ملتهــا و گروههــا و کشــورها و دولتهایــی، آن زور را قبــول کننــد. 
ــر  ــارزه ب ــه مب ــا آن ب ــم و ب ــم و رد میکنی ــلطه را ردکردی ــام س ــا نظ ــلطه اند و م ــام س ــن نظ ــن، طرفی طرفی
میخیزیــم. مــا در نظــام ســلطه، طرفیــن را مقصــر میدانیــم؛ هــم ســلطه گر و هــم ســلطه پذیر را. اســتکبار، 

بــه معنــای همیــن نظــام ســلطه اســت.

نمونه هایی از خصوصیات استکبار و سلطه 
امــروز کــه شــما بــه کل نظــام غربــی نگاه میکنیــد، از ایــن خصوصیــت اســتکبار و ســلطه، نشــانه هایی را میبینید. 
البتــه، در دنیــا هیــچ دولتــی پُرروتــر و وقیحتــر از رژیــم امریــکا، ســلطه و اســتکبار را آشــکار نمیکنــد؛ امــا ایــن 
خصوصیــت، مخصــوص امریــکا هــم نیســت. در کل نظامهــای غربــی و کســانی کــه تابــع آنهــا هســتند - مثــل 
دولتهــای ارتجاعــی و وابســته و نظامهایــی کــه بــرای خودشــان قدرتــی هســتند - خصوصیــات ســلطه خــودش 
را نشــان میدهــد؛ اگــر چــه دنیــا آنهــا را به عنــوان ابرقــدرت نپذیرد.همیــن جنجــاِل مربــوط بــه حجــاب در اروپــا 
را مشــاهده کنیــد. علیرغــم شــعارهای آزادییــی کــه میدهنــد، ولــی یــک گرایــش کوچــک و یــک مظهــر محــدود 
ــه هیــچ وجــه تحمــل نمیکننــد. ایــن، همــان روح اســتکبار اســت، همــان  از تفکــِر غیــر و ضــد خودشــان را ب
»لنخرجّنــک یــا شــعیب«۳ اســت کــه چــون بــر خــاف نظــر مــا حــرف میزنــی، اصــاً تحملــت نمیکنیم.فشــاری 
کــه روی ملــت لبنــان بــرای تحمیــل نظــام فرقه یــی و تحمیــل اقلیــت بــر اکثریــت وارد آورده میشــود، برخــاف 
همــه ی ادعاهــای دمکراســی اســت؛ امــا مشــاهده میکنیــم کــه چنیــن تحمیلــی از ســوی کســانی وارد میشــود 
کــه مدعــی دمکراســی در دنیــا هســتند!! ایــن، یکــی از نشــانه های ســلطه در دنیاســت و از خصوصیــات اســتکبار 
میباشــد.این که مشــاهده میکنیــد در سرتاســر دنیــا، تبلیغــات علیــه گروههــای مبــارز و مســلمان و مخلــص، غالباً 
تبلیغــات طرفــدار اســتکبار اســت و انســانهای فــداکاری را کــه بــرای نجــات خودشــان از شــرایط بد زندگی، دســت 

از جــان شســته اند، تروریســت معرفــی میکننــد، همــه ی اینهــا از همــان خصوصیــات اســتکبار اســت.

مسأله استکبار مسأله ای قرآنی
یکـی از کسـانی کـه در قـرآن، راجـع به او کلمه ی اسـتکبار و مسـتکبر بـه کار رفته، شـخص فرعون اسـت. او، 
دربـاره ی موسـی چنیـن حرفهایـی میزد. بنابراین، مسـأله ی اسـتکبار یک مسـأله ی قرآنی اسـت. مـا با همه ی 
ایـن جلوه هایـی کـه بیان شـد، مخالفیـم. مبارزه ی ملـت ایران، یک مبارزه ی شـعاری و احساسـاتی و موسـمی 

و تاکتیکـی نیسـت؛ بلکـه یـک مبـارزه ی قرآنی و عمیق و دارای ریشـه ی مکتبی اسـت.

۳. اعراف: ۸۸
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همیشگی بودن مبارزه ملت ایران با استکبار
مـا بـا همـه ی مظاهـر اسـتکبار در دنیـا برخـورد میکنیم. بـا امریـکا بیشـتر از دیگر دولتهـا و مسـتکبران عالم 
برخـورد میکنیـم؛ چـون بیشـتر از همـه مسـتکبر اسـت؛ چـون جاهانه تـر و غرورآمیزتـر از همـه، نسـبت بـه 
ملتهایـی کـه بـا او روبـه رو هسـتند - و بیـش از همـه نسـبت بـه ملت مـا - اسـتکبار را بـه کار میبـرد. تحلیل 
مبـارزه ی مـردم ایـران، ایـن گونه اسـت. البته، تحلیل گراِن غالباً وابسـته به محافل سیاسـِی جهـت دار، قضایای 
ایـران را صادقانـه تحلیـل نمیکننـد؛ بلکه مسـایل را مغرضانه تحلیل میکننـد. آنها میگویند: در ایـران دو جناح 
وجـود دارد. یـک جنـاح این گونـه میگویـد و جنـاح دیگـر آن گونـه! یـا مثـًا میگوینـد: تمهیـدات و مقدمات را 
فراهـم میکننـد تـا با فـان و بهمان شـخصیت کنار بیایند! اینها، تحلیلهای دشـمنان ماسـت. اینهـا، تحلیلهای 
بیگانـه از واقعیـت اسـت.در ایـران، هرکسـی کـه بـه انقـاب اسـامی و بـه اسـام و بـه پایه هـای اسـامِی این 
انقـاب اعتقـاد دارد، الجـرم بـه مبـارزه ی همیشـگی با پرچمـداران قدرت اسـتکباری دنیا - که امـروز در رأس 
آنهـا امریکاسـت - نیـز اعتقـاد دارد. البته، بوق تبلیغات دسـت دشـمنان ماسـت. آنها، روشـهای تبلیغاتی را هم 
خیلـی خـوب میداننـد. پولهـای زیادی را خـرج یادگرفتن تبلیغـات کردند و خیلـی خوب میتواننـد ملتی را به 
خشـونت و وحشـیگری و آداب ندانـی و ماجراجویـی متهـم کننـد؛ فقط به دلیل این که نسـبت به حق انسـانی 
خـود پافشـاری کـرده و نسـبت بـه متعرضان و متجـاوزان به حقوق انسـانی تعرض کرده اسـت؛ کمـا این که در 
ایـن چنـد سـال، از ایـن کارهـا نسـبت به ملت مـا کردند؛ ولـی ما که این جـا نشسـته ایم، نباید تحـت تأثیر آن 

تبلیغات قـرار بگیریم.
چـرا بایـد در داخـل کشـور انقابـی و ایران اسـامی، کسـی تصـور کند کـه فریاد و خـروش علیـه امریکا، یک 
عمـل خشـونت آمیز و ماجراجویانـه اسـت؟! این، تبلیغ آنهاسـت. ماجراجویی را آن دزدی میکنـد که وارد حریم 
خانه ی شـما میشـود؛ نه شـما که او را از خانه بیرون میکنید یا علیه او شـکوه میکنید یا سـِر او داد میکشـید 
یـا مظلومیـت خودتـان را این جـا و آن جـا نقـل میکنید.خشـونت را آن کسـی میکند کـه جان صدهـا و هزارها 
انسـان انقابـی از هـر کشـوری - از جملـه کشـور و ملـت مـا - برایش هیچ ارزشـی نـدارد؛ نه ما که نسـبت به 
روش خشـونت و وحشـیگری دشـمنان و این گونـه قدرتهـا فریاد میکشـیم و نـه آن بیچاره هایی کـه در لبنان و 
امثـال آن، زیـر فشـار نیروهـای امریکایـی و مزدوران سیاسـی و نظامی آنـان، به عمل انتحاری دسـت میزنند تا 
وجـود و حضـور و بغـض خودشـان را نشـان بدهنـد. بلـه، تبلیغات جهانـی، این حرکـت را به عنوان خشـونت و 

ماجراجویـی و از آداب بـه دور بـودن و امثـال آن وانمـود میکنـد؛ اما رفتار خودشـان را نمیبینند!!

لزوم شناخت انقالب اسالمی توسط دانشجویان، دانش آموزان و جوانان
ــد.  ــِی انقابی ــده و دوره ی بعــد، پایه هــای اصل ــرای نســل آین ــان، ب ــوزان و جوان شــما دانشــجویان و دانش آم
امــروز هــم شــما در انقــاب تأثیــر زیــادی داریــد؛ چــون جوانیــد. امــروز هــم شــما در جبهــه ی سیاســی و 
نظامــی و ســازندگی و هــر جــای دیگــر کــه بتوانیــد حضــور داشــته باشــید، عنصــر فعــال انقابیــد؛ اّمــا فــردا 
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شــما پایه هــای انقــاب هســتید. امــروز، عناصــر مؤثریــد؛ ولــی فــردا ســتونهای انقــاب هســتید. توجــه کنیــد 
انقــاب را بــا ریشــه ها و مبانــی فکــری و منطقیــش، بدرســتی بشناســید.

امـروز کـه یـازده سـال از آن روزهـای خونین میگذرد، نسـل جوان ملت ایـران حق ندارد آن روزهای سـیاهِ قبل 
از آن را از یـاد ببـرد. در حرکـت عظیم ملت ایران، نسـل جوان باید پیشـرو باشـد. برای نسـل جوان - بخصوص 
نسـل جـوان دانشـجو - بـی تفاوتـی و خونسـردی جایز نیسـت. آن جوانی که به سرنوشـت کشـور نیندیشـد و 
حوادث و خصومتهایی را که نسـبت به کشـورش در دنیا سـازماندهی میشـود، نبیند و نسـبت به آنها نجوشـد 
و نخروشـد، آن جـوان الیـق ایـن نیسـت که نام جواِن شـهرونِد یـک ملت انقابـی را روی خودش بگـذارد. روح 
جـوان، آن روح پـر تپشـی اسـت کـه در سـختیها، بـه داد کشـورو ملت رسـید و آنها را نجـات داد. جوان نسـل 
امـروز، از ایـن جهـت کـه در دورانـی مثـل دوران سـیاه خفقان و اختنـاق رضاخانـی و محمدرضاشـاهی نبوده، 
شـانس آورده اسـت. سـختیهایی کـه جوانـاِن آن روزگار تحمـل کردنـد، هیچ وقـت نبایـد از یاد جوانـاِن امروز 
بـرود. البتـه، ایـن فـداکاری مخصـوص ملـت ما هـم نبـود؛ جوانهـا و نوجوانهـای ملتهای دیگـر هـم، در دوران 

اشـغال کشورشـان و یـا در دوران اختنـاق حاکم بـر ملتشـان، فداکاریها کردند.

لزوم آمادگی جوانان برای دفاع از انقالب اسالمی 
امــروز، شــما جوانــان وظیفــه داریــد انقــاب را بــا همــه ی وجــود، تــا اعمــاق جانتــان نفــوذ و رســوخ بدهیــد 
و مفهــوم انقــاب و مبانــی فکــری آن را از بــن دنــدان درک کنیــد و بــرای هنگامــی کــه ایــن ملــت بــدان 
احتیــاج دارد و در دو صحنــه مبــارزه میکنــد، آن را در خــود ذخیــره کنیــد. صحنــه ی اول، صحنه یــی اســت 
کــه انقــاب را از لحــاظ اقتصــادی یــا نظامــی و یــا سیاســی تهدیــد میکنــد کــه بایــد آن ذخیــره را بــرای 
دفــاع از انقــاب و کشــورتان - بــه هرگونــه کــه زمــان و موقعّیــت اقتضــا میکنــد - بــه کار بندیــد. صحنــه ی 
دوم، صحنــه ی ســازندگی اســت. بهتریــن ســازندگان، ســازندگان انقابینــد. بهتریــن پدیدآورنــدگان دنیــای 
آبــاد بــاغ انقــاب، کســانی هســتند کــه از انقــاب جوشــیده اند و انقــاب در جــان آنهــا رســوخ کــرده اســت. 

شــما جوانــان بایــد بــرای ایــن دو صحنــه، خودتــان را هــر لحظــه آمــاده داشته باشــید.

یأس، بزرگترین آفت جوان
مــن به عنــوان فــردی کــه جریانهــا را میشناســد و از جریانهــای جهانــی و پشــت پــرده و توطئه هــای دشــمن 
آگاه اســت و از اول انقــاب بــا آنهــا ســروکار داشــته اســت، میگویــم کــه جوانــان عزیــز! دشــمن روی شــما 
ــه بیتفاوتــی میکشــاند و عده یــی را  ســرمایه گذاریهای زیــادی میکنــد؛ حواســتان جمــع باشــد. عده یــی را ب
دلســرد و مأیــوس میکنــد. یــأس، بزرگتریــن آفــت جــوان اســت. جوانهــا بداننــد کــه متأســفانه یــأس بــه روح 
جــوان زودتــر راه پیــدا میکنــد؛ همچنــان کــه امیــد این گونــه اســت. در مقابــل یأســی کــه دشــمن میخواهــد 

بــه جوانهــا تلقیــن و تزریــق کنــد، خودتــان را مصونیــت بدهیــد.
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تالش دشمن برای ایجاد انحراف سیاسی در جوانان
جوانــی کــه مظهــر طهــارت و صفــا و پاکــی اســت، دشــمن میخواهــد او را به فســاد و بیصفایــی و ناپاکــی - در 
انــواع مختلفــش - بکشــاند. همچنیــن عده یــی را بــا تزریــق تأمــات و تفکــرات غلــط سیاســی، از راه صحیــح 
منحــرف کنــد. اوایــل انقــاب، عده یــی جــوان در ایــن کشــور پیــدا شــدند و اســلحه بــه دســت گرفتنــد و 
بــا دولتــی انقابــی - کــه شــرق و غــرب بــا آن مبــارزه میکــرد - جنگیدنــد! دشــمن، در مغــز ایــن بیچاره هــا 
و طفلکهــا، فکــر غلــط سیاســی تزریــق کــرده بــود. در همیــن دانشــگاه تهــران، در ســال 5۸ و 59، دانشــجو 
سنگرســازی کــرد و اســلحه به دســت گرفــت و بــه ســمت دولــت و ملــت انقابــی تیرانــدازی کــرد. ایــن کار، 
بــا کــدام مقیــاس قابــل فهــم و بــاور اســت؟! دانشــجویی کــه بایــد در برابــر دشــمنان انقــاب ســینه ســپر 
کنــد و ســپر بــای ایــن انقــاب بشــود، خــودش بایــی بــه جــان ایــن انقــاب شــد! ایــن، اصــًا قابــل بــاور 
نیســت؛ امــا اتفــاق افتاد.البتــه، انقــاب مــوج خروشــانی اســت کــه هــر چیــزی بخواهــد بــا او مقابلــه کنــد، 
آن را تحمــل نمیکنــد. انقــاب، آنهــا و بزرگتــر از آنهــا را بــا خــودش بــرد. بعضــی توانســتند بــا جریــان انقاب 
همســو شــوند و باالخــره خودشــان را بــه نحــوی بــا انقــاب همــراه کننــد و نجــات پیــدا کننــد؛ اّمــا عده یــی 
دیگــر هــم در ایــن اقیانــوس مــّواج غــرق و نابــود شــدند و صــد البتــه، نابــودی معنــوی از نابــودی جســمی 

خطرناکتــر اســت.
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حرکت استکبار، کنار زدن نسل جوان از صحنه ی مقاومت *  

جوان محور حرکت جامعه 
ــاِم سیاســی باشــد،  ــی و قی ــِت انقاب ــر حرک ــه و کشــوری، محــور حرکــت اســت. اگ ــر جامع جــوان در ه
جوانــان جلوتــر از دیگــران در صحنه انــد. اگــر حرکــِت ســازندگی یــا حرکــِت فرهنگــی باشــد، بــاز جوانــان 
ــی  ــای اله ــت انبی ــی در حرک ــران اســت. حّت ــر از دســت دیگ ــا کارآمدت ــد و دســت آنه ــر از دیگرانن جلوت
ــد. آن  ــان بودن ــرک، جوان ــاش و تح ــز ت ــت و مرک ــور حرک ــام - مح ــدر اس ــت ص ــه حرک ــم - از جمل ه
کشــورهایی کــه جــوان کــم دارنــد - کمااین کــه بعضــی از کشــورها امــروز بــه خاطــر بعضــی از سیاســتهای 
تنظیــم نســل و خانــواده و از ایــن حرفهــا، دچــار کمبــود نســل جــوان هســتند - ولــو در علــم و تکنولــوژی 
و ترقیــات جلــو باشــند، کارشــان لنــگ اســت؛ مجبورنــد از کشــورهای دیگــر جــوان قــرض بگیرنــد! جــوان 

و جوانــی، یکــی از درخشــندگیهای آفرینــش الهــی اســت. 

ضایع کردن نسل جوان؛ سیاست دشمنان در کشورهای اسالمی
دشــمنان جوامــع - از جملــه جوامــع اســامی - ایــن نکتــه را خــوب تشــخیص داده انــد و بخصــوص روی آن 
انگشــت گذاشــته اند. ایــن مربــوط بــه امــروز نیســت؛ از یــک قــرن پیــش تاکنــون این گونــه بــوده اســت. 
در کشــورهای اســامی، بــرای ضایــع کــردن نســل جــوان، برنامــه ی همه جانبه یــی شــروع شــد. میدانیــد 
کــه دوران اســتعمار - یعنــی دســت اندازی کشــورهای غربــی بــه کشــورهای آســیایی و آفریقایــی - نزدیــک 
بــه دویســت ســال قبــل شــروع شــد. آنهــا میدانســتند کــه ایــن وضــع ادامــه پیــدا نمیکنــد، و اگــر جوانــان 
رشــد کننــد، بافرهنــگ بشــوند، بــا اراده باشــند، نمیگذارنــد آب خــوش از گلــوی بیگانــگان و چپاولگــران 

*. بیانات در دیدار جمعی از دانش آموزان و دانشجویان ۱5/۰۸/۱۳۷۰



ی"
ضوع " استکبار ستیز

شتر درباره مو
مطالعه بی

18

استکبار ستیزی

پاییــن بــرود؛ لــذا بــرای فاســد کــردن نســل جــوان برنامه ریــزی کردنــد. این کــه شــاید شــما در بعضــی از 
کتابهــا یــا مقاله هــا خوانده ایــد کــه در بعضــی از کشــورهای امریــکای التیــن یــا شــرق آســیا، نســل جــوان 
غــرق در فســادهای گوناگــون اســت - از مــواد مخــدر و ســکرآور و فســاد جنســی - این طــور نیســت کــه 
روال کار از اول چنیــن بــوده اســت؛ ایــن سیاســت پیــاده شــده اســت. متأســفانه در دوران ستمشــاهی، مــا 
هــم از ایــن قضیــه برکنــار نبودیــم. در ایــن کشــور هــم بــه دســت خانــدان خائــن و ســیه روی پهلــوی و 

دستیارانشــان، هرچــه توانســتند، ایــن سیاســت را پیــاده کردنــد.

 وجود اسالم و روحانیت مردمی، مانع موج فسادپراکنی 
البتــه کشــورهای اســامی خصوصیتــی داشــتند، کــه همــان »اســام« بــود؛ و کشــور مــا در بین کشــورهای 
اســامی خصوصیــت دیگــری اضافــه ی بــر آن داشــت، کــه آن »روحانیــت مردمــی« بــود؛ و میدانیــد کــه در 
کشــورهای دیگــر اســامی، بــه ایــن شــکِل ایــران نبــوده، هنــوز هــم نیســت. اســام و تبلیغــات اســامی، 
جلــوی آن مــوج ســهمگین ایســتاد. شــعارهای انقابــی و حرکــت کوبنــده ی امــام عالیمقــام و عظیم الشــأن، 
ــر ایــن کشــور حکومــت  ــر دشــمن مشــکل کــرد. در بحبوحــه ی همــان مــوج فســادآفرینی کــه ب کار را ب

میکــرد، جلوه هــای ایمــان و سرســپردگی بــه دیــن، بــاز اول در بیــن جوانــان خــود را نشــان داد.

ساختن جوانان بزرگترین کار امام)ره( 
ــوان  ــی ج ــا احســاس دین ــردن ب ــی ک ــت همراه ــه طاق ــادران متوســطی را میشــناختم ک ــدران و م ــن پ م
خودشــان را نداشــتند؛ حّتــی گاهــی از احساســات دینــی و تعبــد و زهــد و بیاعتنایــی بــه دنیــا و بــه خــوراک 
و بــه آسایشــی کــه در جوانانشــان مشــهود بــود، پیــش مــا شــکایت میکردنــد! آن پــدران و مــادران، بــا همــان 
تربیتهــای غلــط رشــد کــرده بودنــد، مســلمان هــم بودنــد؛ امــا ایــن جوشــش ایمــان اســامی در آنهــا نبــود؛ 
ولــی جوانشــان تحــت تأثیــر تربیــت انقابــی قــرار گرفتــه بــود؛ بــه همیــن خاطــر بــود کــه جوانــان، خانواده ها 
را پشــت ســر خودشــان میکشــیدند؛ و ایــن شــد کــه آن قیــام عظیــم مردمــی و آن حرکــت بینظیــر در عالــم 
- یعنــی انقــاب اســامی مــا - بــه رهبــری امــام و بــا پشــتیبانی قاطبــه ی ملــت و بــا میدانــداری جوانــان 
بــه پیــروزی رســید. ایــن یــک فتــح بــود؛ هــم فتــح میــدان مبــارزه بــا اســتکبار بــود، و هــم باالتــر از آن، 
فتــح ســرزمین دل جوانــان بــود؛ کــه ایــن را اســام و انقــاب و امــام کــرده بودنــد، و ایــن فتح الفتــوح بــود. 
بزرگتریــن کار امــام، ســاختن جوانــان بــود. بعــد از آن هــم در دوران جنــگ، بــاز جوانــان بودنــد کــه جنــگ را 
بــا خســران دشــمن تمــام کردنــد. ایــن شــهدای جــوان، ایــن رزمنــدگان جــوان، ایــن دســت اندرکاران جــوان 
عرصه هــای جنــگ، چیــزی نیســت کــه اهمیــت نســل جــوان را در حادثــه ی سرنوشت ســازی مثــل جنــگ از 
نظــر دور بــدارد. ایــن حادثــه اتفــاق افتــاد، امــا چشــمهای طراحــان اســتکبار جهانــی همــه ی صحنــه را دیــد و 

فهمیــد کــه جــوان مؤمــن در ایــن کشــور، زیــر تربیــت اســام انقابــی، چــه معجزه هــا میکنــد.
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سلطه بر عالم، هدف استکبار جهانی 
ــه رأس اســتکبار اســت -  ــکا را - ک ــر امری ــه فک ــر اســتکبار چیســت. هم ــه فک ــد ک ــه میدانن ــروز هم  ام
خوانده انــد. فکــر اینهــا، ســلطه بــر همــه ی عالــم اســت؛ بخصــوص ایــن منطقــه ی حساســی کــه مــا در آن 
زندگــی میکنیــم؛ یعنــی منطقــه ی خاورمیانــه، خلیــج فــارس و ایــن نقطــه ی اساســی اقتصــادی و نظامــی. 
ایــن فکــر اســتکباری، دنبالــش نقشه هاســت. ایــن نقشــه های ضــد مردمــی و ضــد اســامی، ســروکارش بــا 
انسانهاســت. اگــر اســتکبار بتوانــد مــوج عظیــم انســانی را از مقابــل خــود کنــار بزنــد، دولتهــا نیســتند کــه 
بتواننــد مقابــل امریــکا مقاومــت کننــد. دیدیــد کــه دولتهــا در کنفرانــس خیانت۱چــه کردنــد. اگــر کســی 
بتوانــد جلــوی حرکــت فرعونــی و طاغوتــی اســتکبار امریکایــی و ایادیــش را بگیــرد، ملتهــا هســتند و ملتهــا 
میتواننــد. طراحــان اســتکبار ممکــن نیســت ایــن مطلــب را نفهمنــد؛ ممکــن نیســت بــه ملتهــا و بخصــوص 
ــل ایــن خطــر، تدبیــری  ــگاه نکننــد؛ ممکــن نیســت در مقاب ــزرگ ن ــه چشــم یــک خطــر ب ــان ب ــه جوان ب

نیندیشــند و تاکتیکهــای الزم را انتخــاب نکننــد.

بیرون راندن جوانان از صحنه، کار اساسی استکبار
ــای  ــی از کاره ــروز یک ــه ام ــد ک ــور کنی ــوب تص ــد خ ــته اید، میتوانی ــما نشس ــه ش ــور ک ــس، همین ط  پ
ــه  ــر کشــور اســامی ک ــه نســل جــوان را در کشــورهای اســامی - و ه ــن اســت ک اساســی اســتکبار ای
بیدارتــر اســت، بیشــتر - از صحنــه بیــرون کنــد. کــدام کشــور اســامی از همــه بیدارتــر، از همــه زنده تــر، و 
از همــه بیمحاباتــر در مقابــل اســتکبار ایســتاده اســت؟ جــز ایــران اســامی؟ پــس، جوانــان ایــران اســامی 
ــرای بیــرون رانــدن آنهــا از صحنــه ی ایــن مبارزه یــی کــه در آن، فتــح و پیــروزی  بداننــد کــه اســتکبار ب
حتمــاً نصیــب ملتهاســت و الغیــر، مشــغول پــول خــرج کــردن و طراحــی انــواع نقشه هاســت. هــدف ایــن 
ــاب و  ــای انق ــا هدفه ــتاده اید، ت ــه ایس ــتید ک ــجاعی هس ــی و ش ــن و انقاب ــان مؤم ــما جوان ــه ها، ش نقش
امامتــان را تــا آخریــن رقــم بــه تحقــق برســانید و هــر مانعــی را از ســر ایــن راه بردارید.هــر حرکتــی کــه 
ــن  ــاره بگیــرد، ای ــد از صحنــه ی مقاومــت کن ــن بشــود کــه نســل جــوان احســاس کنــد بای ــه ای منجــر ب
حرکــت، باواســطه یــا بیواســطه، مربــوط بــه امریــکا و نظــام اســتکباری اســت؛ ایــن یــک معیــار کلــی اســت. 

اشاعه فساد و فحشاء، ابزار ایمان زدایی جوانان
ــه  ــان ب ــد، این جــا هــم میخواهنــد بکننــد: ســرگرم کــردن جوان هــر کاری کــه در کشــورهای دیگــر کردن
ــه مــواد مخــدر  ــان ب ــوده کــردن جوان ــه مســائل شــخصی، آل ــان ب مســائل جنســی، ســرگرم کــردن جوان
ــا  ــردن آنه ــه ک ــی، متوج ــداف اصل ــی و اه ــای انقاب ــان از آرمانه ــن جوان ــردن ذه ــرف ک ــکر، منح و مس
ــه اســام،  ــزل کــردن ایمــان نســل جــوان ب ــه اهــداف کوچــک و جزیــی و صنفــی و امثــال اینهــا، متزل ب
متزلــزل کــردن ایمــان نســل جــوان بــه اصــول انقــاب اســامی و جمهــوری اســامی و حّتــی بــه امــام، 

ت 
اوم

 مق
ه ی

حن
 ص

ن از
جوا

ل 
س

ن ن
زد

ار 
 کن

ار،
کب

ست
ت ا

رک
ح

۱. کنفرانس مادرید. ر.ک: پاورقی صفحه ی ۱22



ی"
ضوع " استکبار ستیز

شتر درباره مو
مطالعه بی

20

استکبار ستیزی

و نیــز هــر چیــزی کــه در راه ایــن مبــارزه ی عظیــم بــه کار گرفتــه میشــود و وجــودش الزم اســت، آن را 
در چشــم نســل جــوان، بیرنــگ و بیاثــر و بیفایــده و مهمــل جلــوه دادن. اگــر شــما جایــی چیــزی در ایــن 
ــد، در  ــه کردی ــده یی مطالع ــا نوشته ش ــده ی ــان ترجمه ش ــد، در رم ــی خواندی ــد، در کتاب ــا دیدی مضمونه
ــه  ــرات ب ــی در تظاه ــد، حّت ــاهده کردی ــفه بافییی مش ــا در فلس ــعر و ی ــا در ش ــده یی ی ــه ی ترجمه ش مقال
اصطــاح جســورانه و پُرخشــمی چیــزی از ایــن قبیــل دیدیــد، آن را متهــم کنیــد؛ بدانیــد کــه تصادفــی 
نیســت؛ بدانیــد کــه امریــکا از شــما میترســد؛ بدانیــد کــه بزرگتریــن پســتهای اســتکبار عالمــی، از حضــور 

شــما در صحنــه، احســاس ناامنــی میکنــد.
 میخواهنــد شــما را از ســر راه بردارنــد. چگونــه میشــود ایــن کار را کــرد؟ بــا کشــتار کــه نمیتواننــد. اگــر 
میتوانســتند بــا یــک بمــب اتــم یــا بــا یــک حرکــت نظامــی، ایــن ملــت را تــار و مــار کننــد، میکردنــد؛ امــا 
نمیتواننــد؛ ایــن بــه ضررشــان تمــام میشــود؛ ایــن را میفهمنــد. اگــر میتوانســتند ایــن ملــت را از صحنــه ی 
زمیــن حــذف کننــد، میکردنــد؛ امــا نمیتواننــد و قدرتــش را ندارنــد؛ ســنت عالــم ایــن نیســت. پــس، بایــد 
ایــن ملــت و ایــن جوانــان باشــند؛ امــا ســر راه تجاوزگــری آنهــا نباشــند.امروز در بعضــی از کشــورهای بــه 
اصطــاح اســامی، چنــد میلیــون جــوان دستشــان را در جیبشــان میکننــد و ســوت میزننــد و بیاعتنــا بــه 
حــوادث عظیــم عالــم، در خیابــان راه میرونــد و قــدم میزننــد! امــروز چنــد میلیــون جــوان، ســرگرم مســائل 
حقیــر در زندگــی شــخصیند و نمیداننــد کــه دشــمن انســانیت و دشــمن آنهــا و دشــمن شــرف ملتهــا، 
بــا ملتهــا چــه میکنــد. چنیــن جوانانــی در دنیــا هســتند. اســتکبار بــا خــودش میگویــد کــه چــرا مــا ایــن 
جوانــان را هــم بــه خیــل آن جوانــان ملحــق نکنیــم؟ دارنــد تــاش میکننــد؛ بایــد در مقابــل ایــن حرکتهــا 
ــری -  ــر قش ــان در ه ــه ی جوان ــد بقی ــوزان، و بع ــجویان و دانش آم ــد دانش ــه ی اول، بای ــتید. در درج بایس

کارگــر، بــازاری، روســتایی، شــهری - ایــن تاشــها را خنثــی کننــد.

راه های خنثی نمودن توطئه دشمن
 البتــه در درجــه ی اول، جــوان دانشــجو و دانش آمــوز بایــد خودســازی کنــد. خودتــان را بــا تربیــت دینــی 
بســازید. امــور تربیتــی خــوب اســت، معلــم تربیتــی خــوب اســت، گوینــده ی تربیتــی خــوب اســت؛ امــا آن 
ــی نداشــته باشــد - »واعــظ مــن نفســه«2-  ــده و تربیــت کننده ی کســی کــه از درون خــود، موعظــه کنن
ایــن تربیتهــا بــه کارش نمیآیــد. خودتــان را بســازید، بــا نفــس مبــارزه کنیــد، اجــرای حکــم الهــی را در 
محــدوده ی شــخص خودتــان بــزرگ بشــمارید و بــه نمــاز، بــه توجــه بــه خــدا، بــه دعــا و بــه تــوکل اهمیــت 

بدهیــد؛ ایــن شــما را پوالدیــن خواهــد کــرد.

ضرورت کسب بینش سیاسی در مواجه با دشمن
ــدرت  ــد ق ــما بای ــه ش ــم نیســت. البت ــای سیاســی ه ــی لفاظیه ــد، حّت ــکا از آن میترس ــه امری ــزی ک  چی

2. وسائل الشیعه، ج ۱2 ، ص 25
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ــد؛  ــی و ملتــی بینــش سیاســی نداشــته باشــند، فریــب میخورن تحلیــل سیاســی پیــدا کنیــد. اگــر جوانان
ــه  ــی از کســانی ک ــل خیل ــد؛ مث ــار میزنن ــا را کن ــن، آنه ــزار دی ــا اب ــد و ب ــه خــارج میکنن ــا را از صحن آنه
متظاهــر بــه دیــن و مقدس مــآب هســتند و بینــش سیاســی ندارنــد و خیلــی راحــت اینهــا را برمیدارنــد، 
کنــار میگذارنــد. هنــوز هــم در گوشــه و کنــار یــک عــده وجــود دارنــد کــه خودشــان را دینــدار و متدیــن 
میداننــد و بــا ایــن انقابــی کــه براســاس دیــن اســت، ســر ســازگاری ندارنــد. پــس، بینــش سیاســی الزم 
اســت؛ امــا همــه چیــز نیســت؛ اصــل قضیــه، آن ایمــان الهــی معنــوی اســت کــه بایــد در دلهــای شــما 

باشــد؛ خودتــان را دینــی بســازید.

لزوم احیای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه 
جوانــان در محیــط خودشــان، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کننــد. چــرا ایــن واجــب - امــر بــه معــروف، 
امــر بــه کارهــای خــوب - در جامعــه ی اســامی هنــوز اقامــه نشــده اســت؟ نگوییــد بــه مــن چــه؛ او هــم 
ــا منکــری  ــا نکنیــد. بعضــی خیــال میکننــد ت ــو چــه؛ اگــر هــم گفــت، شــما اعتن ــه ت ــد ب ــد بگوی نمیتوان
دیــده شــد، بایــد بــا مشــت بــه ســراغش برونــد! نــه، مــا ســاحی داریــم کــه از مشــت کارگرتــر اســت. آن 
چیســت؟ ســاح زبــان. زبــان از مشــت خیلــی کارگرتــر و نافذتــر و مؤثرتــر اســت؛ مشــت کاری نمیکنــد.

ــه و  ــی، مقابل ــن تظاهــرات منکرات ــا ای ــا ب ــد م ــه مینویســند کــه اجــازه بدهی ــا نام ــه م ــان ب  بعضــی جوان
مبــارزه کنیــم. خیلــی خــوب، مقابلــه بکنیــد؛ امــا چه طــور؟ بریزیــد، طــرف مقابــل را تکــه پــاره کنیــد؟! 
نــه، ایــن نیســت. حــرف بزنیــد، بگوییــد؛ یــک کلمــه بیشــتر هــم نمیخواهــد؛ الزم نیســت یــک ســخنرانی 
بکنیــد. کســی کــه میبینیــد خافــی را مرتکــب میشــود - دروغ، غیبــت، تهمــت، کیــن ورزی نســبت بــه 
ــه پذیرفته هــای ایمانــی  ــه مقدســات، اهانــت ب ــه محّرمــات دیــن، بیاعتنایــی ب ــرادر مؤمــن، بیاعتنایــی ب ب
مــردم، پوشــش نامناســب، حرکــت زشــت - یــک کلمــه ی آســان بیشــتر نمیخواهــد؛ بگوییــد ایــن کار شــما 
خــاف اســت، نکنیــد؛ الزم هــم نیســت کــه بــا خشــم همــراه باشــد. شــما بگوییــد، دیگــران هــم بگوینــد، 

گنــاه در جامعــه خواهــد خشــکید.
 چــرا کســانی از گفتــن ابــا میکننــد؟ یــک عــده بــر اثــر ضعــف نفــس از گفتــن ابــا میکننــد، یــک عــده 
هــم خیــال میکننــد کــه گفتــن فایده یــی نــدارد؛ بایــد بــا دســت جلــو برونــد! نــه، زبــان از دســت خیلــی 
ــع جــوان - چــه در  ــد در جوام ــد؛ نگذاری ــه کنی ــر را اقام ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــر اســت. ام مهمت
مدرســه ها، و چــه در دانشــگاهها - کار بــه فســاد بکشــد. ایــن مراکــز بــرای دشــمن هــدف اســت. بدانیــد 
ــا بــودن  کــه نســل جــوان ایــن جامعــه و ایــن ایــران اســامی زنــده اســت؛ دشــمن هــم ایــن را بدانــد. ب

شــما جوانــان مؤمــن، حجــت بــر مــا تمــام اســت.
ــه  ــًا ب ــب را عم ــت غاص ــتها و دول ــد و صهیونیس ــان را زدن ــد؛ حرفهایش ــام ش ــت تم ــس خیان  آن کنفران
رســمیت شــناختند! عاقبــت چــه شــد؟ چــه چیــزی گیــر فلســطینیها آمــد؟ چــه چیــزی گیــر دنیــای عــرب 
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ــدی ســال  ــی بعــد از چهل وان ــت غاصــب و دروغیــن اســرائیل آرزو داشــت کــه چنیــن حادثه ی آمــد؟ دول
اتفــاق بیفتــد؛ درعین حــال ایــن طــور وانمــود میکــرد کــه عاقه یــی نــدارد؛ هــی نــاز میکــرد، هــی شــرط 
جلــو قــرار میــداد! بعــد هــم بــه کنفرانــس رفــت و شــدیدترین و وقیحتریــن حرفهــا را در مقابــل اعــراب زد 
و از کنفرانــس جــدا شــد و آمــد! چــرا دولتهــای عربــی در مقابــل چنیــن توطئــه و چنیــن فریبــی ســاح 
ــد  ــا بازخواســت خواه ــه از اینه ــا چــه خواهــد گفــت؟ خــدا در قیامــت چگون ــه اینه ــخ ب ــد؟! تاری انداختن

کــرد؟ ملتهایشــان بــا اینهــا چــه خواهنــد کــرد؟

راه جبران توطئه اسرائیل، به رسمیت نشناختن آن 
 البتــه راه جبــران - نــه جبــران کامــل - باقــی اســت و دولتهــای عــرب میتواننــد ایــن کار زشــتی کــه انجــام 
شــد، تــا حــدودی جبــران کننــد: همــه ی دولتهــای عــرب اعــان کننــد کــه مــا اســرائیل را بــه رســمیت 
نمیشناســیم و آن حرفهایــی کــه در آن جــا زده شــده اســت - چــون اســرائیل در مقابــل، بــا آن وضــع رفتــار 
کــرده اســت - کأن لم یکــن و ملغاســت. بــا ایــن تصمیــم، ملتهــا را خوشــحال کننــد؛ میتواننــد ایــن کار را 

بکننــد؛ امــا امیــد بــه ملتهــا و جوانــان اســت.

 نابودی سریعتر اسرائیل، وابسته به همت و غیرت مسلمین
نبایــد شــک کــرد کــه ایــن شــجره ی خبیثه یــی کــه »اجتّثــت مــن فــوق االرض مــا لهــا مــن قــرار«۳، هیــچ 
پایــه و پایــگاه و اســتمراری نخواهــد داشــت و بیشــک نابــود خواهــد شــد. و شــک نبایــد کــرد کــه حــق 
پیــروز خواهــد شــد و فلســطین بــه پیکــر اســامی برخواهــد گشــت؛ امــا دیــر و زود شــدن آن، بســته بــه 
همــت و غیــرت مســلمین اســت. مســلمین بایســتی همــت کننــد؛ جوانــان بایســتی مســأله را رهــا نکننــد؛ 
مثــل ملــت ســرافراز و شــجاع ایــران حرفشــان را بزننــد؛ آنچــه را کــه میخواهنــد، مطالبــه کننــد؛ باشــک 

خــدای متعــال هــم بــه آنهــا تفضــل خواهــد کــرد.

۳. ابراهیم: 2۶
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مالیدن بینی استکبار به خاک توسط نسل انقالبی و متدیّن 

استبداد بین المللی، درد بزرگ جهانی 
تبلیغات و رسانه ها ابزارهای تحت سیطره قدرتهای جهانی 

سکوت مجامع بین المللی، متمم استبداد جهانی
تسلیم ملتها، کمک به پیشرفت استبداد در عالم 

راه مقابله با استبداد جهانی
تبلیغات جهانی، ابزار مقابله با ملتها و دولتهای مبارز 
مبارزه با دیکتاتوری جهانی، دلیل تهمت زدن به ملت ایران

نقض حقوق بشر، ابزار اتهام پراکنی استکبار جهانی  
ضرورت ایستادگی ملتها و دولتها در برابر استبداد جهانی

ملت ایران امید یگانه ملتهای تحت سلطه جهانی 
وظیفه انقالبی تمام جوانان، ایجاد محیط های علمِی اسالمی و انقالبی 

اراده و عزم ملتها عامل شکننده دژ استبداد جهانی



استکبار ستیزی

مالیدن بینی استکبار به خاک توسط نسل انقالبی و متدیّن * 

استبداد بین المللی، درد بزرگ جهانی 
ــتبداد  ــام »اس ــه ن ــم آن را ب ــده میتوان ــه بن ــزی ک ــارت اســت از چی ــروز، عب ــان ام ــزرگ در جه ــای ب آن ب
بین المللــی« و »دیکتاتــوری جهانــی« معرفــی کنــم. ایــن اســم، بــرای آنچــه کــه امــروز بــر ملتهــا میگــذرد، 
اســم مناســبی اســت. اســتبداد بین المللــی، مرتبــه اعــای اســتکبار بین المللــی و جهانــی اســت. اســتکبار 
جهانــی معنایــش ایــن اســت کــه دولتهــا و قدرتهایــی در دنیــا هســتند کــه نســبت بــه ملتهــای دیگــر، بــا 
برخــورد اســتکباری مواجــه میشــوند: ثــروت آنهــا را میبرنــد، در حکومتهــای آنهــا بــه دخالــت میپردازنــد، 
در سیاســتهای آنهــا اعمــال نظــر میکننــد و آنهــا را بــه ایــن ســمت و آن ســمت میکشــانند. ایــن، اســتکبار 
بین المللــی اســت. همــان چیــزی کــه در قــرن هجدهــم و نوزدهــم، بــا اســتعمار شــروع شــد و بعــد در قــرن 
بیســتم بــه اســتعمار نویــن مبــّدل گردیــد، و امــروز، یــا در دوران اوج قدرتهــای اســتکباری، به شــکل اســتکبار 
جهانــی درآمــد، کــه دنیــا را بیــن دو قطــب و دو قدرت تقســیم کــرده بودنــد و هــر کــدام بــه نحــوی ملتــی 

را میدوشــیدند و در پنجــه خــود میفشــردند.
ــای مســتکبر  ــه قدرته ــن اســت ک ــارت از ای ــه شــده، عب ــی اضاف ــه اســتبداد بین الملل ــه ب ــزی ک ــروز چی ام
جهانــی و در رأس آنهــا ایــاالت مّتحــده امریــکا، بــرای ملتهــای دیگــر حــّق حــرف زدن واظهــار نظــر کــردن 
هــم قائــل نیســتند. هــر کاری کــه بــرای سیاســت خودشــان مفیــد و الزم بداننــد، ولــو بــه ضــرر ملتــی یــا 
ــه وســیله نیروهــای  ــر لگدهــای خودشــان و ب ــراق، زی ــه ع ــًا در قضی ــد. مث ــی باشــد، انجــام میدهن ملتهای
مســلّح و ســاحهای کشــنده خودشــان، منطقــه را خــرد و خمیــر میکننــد و یــا در مناطــق گوناگــون عالــم، با 
اشــاره و یــا کمــک آنهــا، انــواع فجایــع و جنایــات انجــام میگیــرد. فــرض بفرماییــد در فلســطین اشــغالی و یــا 

*. بیانات در دیدار جمعی از دانش آموزان و دانشجویان ۱۳/۰۸/۱۳۷۱
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در لبنــان و مناطــق دیگــر، آن همــه فاجعــه آفرینــی صــورت میگیــرد، امــا اگــر ملتــی، نظــری بــر خــاف ایــن 
مطالــب ابــراز کنــد یــا دولتمردانــی در دنیــا مخالفــت کننــد، بــا اســتبداد و دیکتاتــوری کامــل، آن ملــت و یــا 

آن دولــت را بــه انــواع اتّهامــات مّتهــم مینماینــد؛ بــرای این کــه آنهــا را از میــدان خــارج کننــد.

تبلیغات و رسانه ها ابزارهای تحت سیطره قدرتهای جهانی 
قدرتهــای مســتکبر جهانــی، وســایل و ابــزاری هــم دارنــد. رادیوهــا، خبرگزاریهــا، وســایل سریع الّســیر انتقــال 
ــار، همــه در  ــران سیاســی و ســاحهای کشــنده و مرگب ــل، دســتگاههای اســتعماری، تحلیلگ ــر و تحلی خب
اختیــار آنهاســت. خــود را محــق جلــوه میدهنــد و ســعی میکننــد هــر کــس را کــه مخالــف بــا آنهاســت، بــا 
فشــار سیاســی یــا نظامــی و اقتصــادی، ازمیــدان خــارج کننــد تــا آب از آب تــکان نخــورد. اگــر از بــاب نمونــه 
ــاق افتــاد،  ــی اتّف ــر - انتخابات ــم، در همیــن کشــورهای اســامی مــا - مثــًا در الجزای بخواهیــم اســم بیاوری
جناحــی پیــروز گردیــد و بعــد بــا اشــاره وپشــتیبانی قدرتهــای اســتکباری، وضــع بــه کلـّـی عــوض شــد؛ یعنی 
آن چیــزی کــه ملــت خواســته بــود، بــه کلـّـی بــه عکــس شــد. یــا همیــن منطقــه خونبــار بوســنی هرزگویــن 
را ماحظــه کنیــد! دیگــر ملتهــا دم از اســتقال زدنــد، همــه آنهــا مــورد قبــول واقــع شــد، امــا وقتــی نوبــت 
بــه ملــت مســلمان بوســنی هرزگویــن رســید - کــه اکثریــت ایــن کشــور مســلمانند و حکومــت خودشــان را 
انتخــاب کردنــد - فاجعــه آفرینــی و کشــتاری پیــش آمــد کــه بــا ســکوت تبلیغاتــی دنیــا همــراه بــود. بعــد 
هــم بــا تبلیغــات کمرنــگ و بیمعنــی، بــه رهــا کــردن متجــاوز و جنایتــکار انجامیــد. ایــن، آن وضعیتــی اســت 
کــه بــر دنیــا حاکــم اســت. یعنــی فشــار یــک عــّده قدرتمنــد، کــه اگــر در صــد مســأله بــا هــم اختــاف دارند، 
در تقســیم دنیــا بــه مناطــق نفــوذ و فشــار آوردن براکثریـّـت مــردم عالــم، یکــی هســتند و بــا هــم اختافــی 
ندارنــد. اگــر در تقســیم منابــع غــارت زده جهــان ســوم یــا کشــورهای فقیــر، بــا هــم درگیــری دارنــد - کــه 
ــا هــم هیــچ اختافــی  ــع و فشــار روی دولتهایــی کــه مقاومــت کننــد، ب ــد - امــا در اصــل غــارت مناب دارن
ندارنــد. یــک طــرف اینهاینــد کــه در اقلّیتنــد - هــم از لحــاظ تعــداد دولتهــا و هــم از لحــاظ آحــاد مــردم - 

یــک طــرف هــم اکثریـّـت دولتهــا و ملتهــای عالــم، کــه محکومنــد از آنهــا پیــروی کننــد!

سکوت مجامع بین المللی، متمم استبداد جهانی
البتــه ملتهــا مســتضعفند، ناچارنــد و امکاناتــی ندارنــد. بســیاری از دولتهــا و دولتمــردان هــم بــرای مطامــع 
خودشــان و بــرای چهــار روز در رأس قــدرت مانــدن، تســلیم میشــوند. ایــن، وضــع دنیاســت. و ایــن، یعنــی 
چــه؟ یعنــی دیکتاتــوری. یعنــی همــان چیــزی کــه اگــر در کشــوری ایــن وضعیــت بــه وجــود آیــد، اقلّیتــی 
حاکــم میشــود کــه مقتــدر اســت و امکانــات، پــول و تبلیغــات دارد. اینهــا در یــک طــرف قــرار میگیرنــد و 
ــد،  ــرار میگیرن ــد، در طــرف دیگــر ق ــد، خشــمگینند و مخالفن ــت عظیمــی کــه مســتضعفند، ناراضیان اکثریّ
ــن وضــع را تقبیــح کننــد. حــال همیــن وضعیــت، در ســطح جهــان  ــم، ای کــه جــا دارد همــه عقــای عال
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به وجــود آمــده اســت و روشــنفکران عالــم تماشــا میکننــد. نــگاه میکننــد و خونســرد از آن میگذرنــد. آنهــا 
مســائل جزئــی را بــزرگ میکننــد ولــی مســأله بــه ایــن عظمــت را مــورد توّجــه قــرار نمیدهنــد! نویســندگان، 
فیلم ســازان، هنرمنــدان و نــام آوران عرصــه نویســندگی و هنرنماییهــای گوناگــون در ســطح عالــم و عمدتــاً در 
کشــورهای اروپایــی وامریــکا، ســاکتند. ببینیــد در دنیــا چــه وضعیتــی اســت! بــه چیزهــای کوچــک و گناهانی 
میپردازنــد کــه بــه نظــر آنهــا گنــاه اســت، اگــر چــه کوچــک اســت. اگــر در نقطــه ای از دنیــا حادثــه ای بــرای 
فــردی اتّفــاق بیفتــد - البتــه فــردی کــه آنهــا بــرای او ارزش حیــات قائــل باشــند - چــه جــار و جنجالهــا بــه 
راه میاندازنــد. و ااّل اگــر سیاهپوســت باشــد کــه ارزش حیــات نــدارد! مســلمان باشــد کــه ارزش حیــات نــدارد! 
اگــر یــک اروپایــی یــک جــا گــروگان گرفتــه شــود، یــا اســیر شــود، یــا رنجــی ببینــد، یــا احتمــال اینهــا برای 
او باشــد؛ شــما میبینیــد نویســندگان فــان کشــور، مطبوعاتچیهــای فــان کشــور، خبرنــگاران فــان کشــور، 
شــعرای فــان کشــور، طومــار امضــا میکننــد و در همــه دنیــا پخــش میکننــد و اظهــار وجــود میکننــد. اّما در 
مقابــل ایــن حادثــه عظیــم؛ یعنــی حادثــه دیکتاتــوری یــک قــدرت کوچــک، ولــی ثروتمنــد و دارای فنــاوری 
و ابــزار پیشــرفته کــه بــه یــک اکثریـّـت عظیــم از انســانها حــّق حیــات نمیدهــد، حــّق اعتــراض و انتخــاب و 
حــق برخــورداری از دمکراســی نمیدهنــد! ایــن آقایــان نشســته اند وتماشــا میکننــد. خــوِد همیــن بیاعتنایــی 

روشــنفکران هــم، جــزء متّمــم آن اســتبداد و دیکتاتــوری جهانــی اســت. ایــن، وضــع دنیاســت.

تسلیم ملتها، کمک به پیشرفت استبداد در عالم 
ــرده اســت.  ــدا ک ــش پی ــرب افزای ــوک غ ــکا و بل ــع امری ــه نف ــن اســتبداد ب ــد ازفروپاشــی شــوروی، همی بع
بنــده در دو، ســه نطــق بیــن المللــی، در مجامــع بین المللــی، روی ایــن نکتــه بــه عنــوان »ســلطه جهانــی« 
تکیــه کــردم و امــروز احســاس میکنــم اســتعمال اصطــاح »اســتبداد جهانــی« یــا »دیکتاتــوری بین المللــی« 
گویاتــر اســت. اینهــا نســبت بــه ملتهــای عالــم، دیکتاتــوری بــه خــرج میدهنــد و ایــن، آن بــای بــزرگ امروز 
بشــریّت اســت. ملتهــا از دو حــال نمیتواننــد خــود را بیــرون نگــه دارنــد: یــا بایــد تســلیم شــوند، و آن، چیــزی 
ــه ایــن  ــرای آنهــا نمانــد و ب اســت کــه متأســفانه دولتهــا آن را میخواهنــد کــه غــارت بشــوند و آینــده ای ب

ترتیــب بــه پیشــرفت همیــن روال اســتعماری و اســتبدادی در ســطح عالــم کمــک میکننــد. 

راه مقابله با استبداد جهانی
اّمــا راه دیگــر ایــن اســت کــه ملتهــا بایســتند و مبــارزه کننــد. بــا چــه کســی مبــارزه کننــد؟ طــرف مبــارزه، 
اگــر چــه یــک جنــس اســت، امــا مختلــف اســت. بایــد بــا آن دســتگاه و جهتــی کــه دیکتاتــوری جهانــی را 
تقویــت میکنــد، مبــارزه کننــد. گاهــی بــا یــک دولــت اســت، گاهــی بــا یــک دولــت دیگــر اســت. گاهــی بــا 
خــود امریکاســت و گاهــی بــا روشــهایی اســت مجاهدانــه و همــراه بــا از خــود گذشــتگی؛ مثــل آنچــه کــه 
در فلســطین و لبنــان اتّفــاق میافتــد. اینهــا مبــارزات ملتهاســت. ایــن مبــارزات بحــّق اســت یــا نــه؟ آیــا بــا 
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انصافهــای عالــم میتواننــد مبــارزه یــک ملــت یــا آحــادی از ملــت را کــه در مقابــل آن مــوج عظیــم قــدرت، 
میخواهــد مقاومــت کنــد، مــورد مامــت قــرار دهنــد؟

 تبلیغات جهانی، ابزار مقابله با ملتها و دولتهای مبارز 
تأّســف آور ایــن اســت کــه تبلیغــات جهانــی، علیــه ایــن مبارزه هــا و مقاومتهاســت. تبلیغــات جهانــی، ملتهــای 
مبــارز را بــا انــواع و اقســام تهمتهــا مّتهــم میکنــد، بــرای این کــه آنهــا را ازمیــدان خــارج کنــد. یکــی از ایــن 
تهمتهــا، موضــوع »حقــوق بشــر« اســت کــه مثــل ابــزاری در دســت قدرتهــای جهانــی اســت، تــا اگــر دیدنــد 
دولتیبــا نظــرات آنهــا مخالفــت میکنــد، آن دولــت را - و اگــر الزم شــد آن ملــت را - مّتهــم کننــد. یــک ملــت 
را هــم گاهــی مّتهــم میکننــد! مّتهــم میکننــد بــه نقــض حقــوق بشــر و بــه طرفــداری از تروریســم! امــروز 
شــما میبینیــد نســبت بــه جمهــوری اســامی ایــران، زدن چــه تهمتهایــی را شــروع کرده انــد! همیــن تهمــِت 
نقــض حقــوق بشــر و از ایــن قبیــل چیزهــا، کــه ســاخته و پرداختــه مغزهــای خبیــث تحلیلگــران آنهاســت 
و فّعــاالن تحلیــل سیاســی در اختیارشــان قــرار میدهنــد. کســانی هســتند کــه مینشــینند و بــرای ملتهــا و 

دولتهــا چیزهایــی را میســازند و خلــق میکننــد. اینهــا، ابزارهایــی در دســت آنهاســت.

مبارزه با دیکتاتوری جهانی، دلیل تهمت زدن به ملت ایران
ــه  ــه دولتهــا ب ــر از آن چیــزی نیســت کــه ب ــد، کمت ــام وارد کرده ان ــه صــورت اتّه ــه ملتهــا ب آنچــه را کــه ب
صــورت اتّهــام وارد میکننــد. در همیــن نظــام جمهــوری اســامی، اینهــا بــه ملــت ایــران، بارهــا تهمــت زده اند. 
مســأله ایــن نیســت کــه اینهــا بــا دولتمــردان جمهــوری اســامی مخالفنــد. اینهــا بــا ملــت ایــران مخالفنــد! 
همینهــا بودنــد کــه میگفتنــد: »کســانی کــه در نمــاز جمعــه شــرکت میکننــد - آن اجتماعــات میلیونــی نماز 
جمعــه، بــا آن شــوری کــه در اوایــل انقــاب بــود - پــول میگیرنــد و میآینــد!« ایــن، اهانــت بــه یــک ملــت 
نیســت؟ یــک ملــت را کهنــه پرســت خوانــدن، یــک ملــت را متعّبــد بــه امــور غیــر منطقــی دانســتن، یــک 
ملــت را ُدگــم معرفــی کــردن؛ اینهــا اهانــت بــه یــک ملــت نیســت؟ جــرم ایــن ملــت چیســت؟ ایــن اســت 

کــه در آن مبــارزه رویــاروی، انتخــاب دوم را قبــول کــرده اســت.

نقض حقوق بشر، ابزار اتهام پراکنی استکبار جهانی  
حــاال ایــن شــخص جدیــدی کــه در صحنــه سیاســت امریــکا، ممکــن اســت روی کار بیایــد، بــا فاصلــه چنــد 
روز، بــاز شــعار حقــوق بشــر را مطــرح خواهــد کــرد و دنیــا شــاهد تکــرار همیــن صحنــه مفتضــح خواهــد بــود 
کــه دیگــران را مّتهــم بــه نقــض حقــوق بشــر کننــد. امــروز در دنیــا چــه کســی نقــض حقــوق بشــر میکنــد؟ 
ــروز در  ــه ام ــا آنچــه ک ــد. آی ــت میکن ــه از اســرائیل غاصــب حمای ــد ک ــوق بشــر را کســی نقــض میکن حق

فلســطین میگــذرد، بزرگتریــن نمونــه نقــض حقــوق بشــر نیســت!؟
 چــرا اینهــا اعتــراض نمیکننــد؟ اگــر اینهــا طرفــدار حقــوق بشــرند، چــرا بــه اســرائیل کمــک میکننــد ؟ آنچــه 
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کــه امــروز در شــرق اروپــا میگــذرد - در همیــن منطقــه بوســنی هرزگویــن - آیــا فجیعتریــن و شــنیعترین 
نمونــه نقــض حقــوق بشــر نیســت؟! آیــا کســانی از دســتگاههای غیــر مســؤول دنیــا، نرفتنــد آن جــا و گــزارش 
ــد کــه زمســتان اینهــا زمســتان  ــر ندادن ــد؟! همــه خب ــاق میافت ــد کــه چــه فجایعــی اتف ــد و نگفتن نیاوردن
ســخت و مهلکــی اســت!؟ عکســها را ندیدنــد!؟ فیلمهــا را نشــان ندادنــد!؟ اردوگاههــا را توصیــف نکردنــد!؟ چرا 
وارد نمیشــوند؟! چــرا محکــوم نمیکننــد؟! چــرا از زبــان فراتــر نمیرونــد؟! چــرا وقتی که سیاســتهای خودشــان 
مطــرح اســت و پــای اســام ومســلمین و مســتضعفین در میــان نیســت، آن طــور لشکرکشــی میکننــد کــه 
در قضیــه کویــت کردنــد؟! آن جــا بــرای امریــکا مشــکلی وجــود نداشــت. بــه خــرج دیگــران وارد کشــوری 
شــدند و جنــگ و بمبــاران کردنــد. عــراق خــراب بشــود کــه بــه ضــرر آنهــا نیســت! کویــت ویــران بشــود کــه 
بــه ضــرر آنهــا نیســت! اّمــا آیــا حاضرنــد چنیــن چیــزی را در ایــاالت و مرزهــای خودشــان؛ در کشــورهای 

خودشــان تحّمــل کننــد؟
ــدر از آن دم  ــن ق ــه ای ــت را ک ــط زیس ــد و محی ــه راه انداختن ــی ب ــه آفرین ــور فاجع ــارس آن ط  در خلیج ف
میزننــد، از بیــن بردنــد. اّمــا آیــا حاضرنــد درمناطــق زیســت خودشــان چنیــن کاری انجــام گیــرد؟! اینهــا بــه 
فکــر حقــوق بشــر نیســتند. اگــر بــه فکــر حقــوق بشــر بودنــد، وضــع دنیــا دگرگونــه بــود؛ رابطــه آکل ومأکول 
بیــن آنهــا و ملتهــا وجــود نداشــت و ایــن همــه فشــار بــر ملتهــای ضعیــف وارد نمیآمــد. مســأله ایــن نیســت. 
ایــن شــعار، شــعاِر مفتضحــی اســت. خــوب اســت ایــن شــعار را اینهــا دیگــر ندهنــد. دنیــا گــوش نخواهــد داد؛ 
کســی اعتنــا نخواهــد کــرد. بــاز نیاینــد بگوینــد کــه »موضــوع حقــوق بشــر در دنیــا مطــرح شــد« و التزاماتــی 
بــرای ملــت ایــران درســت کننــد. اینهــا کیســتند کــه حقــوق بشــر را مطــرح کننــد؟! اینهــا دشــمنان حقــوق 
بشــرند. اینهــا ناقضیــن حقــوق بشــرند. منتهــا وقیحنــد؛ پــررو هســتند. بلندگوهــا هــم دســت آنهاســت. هــر 
ــاری  ــدکاره منحــرف، در کن ــک انســان فاســِق فاجــِر ب ــل این کــه ی ــد. مث ــد، مّتهــم میکنن کــس را بخواهن
بایســتد و انســانهای پاکدامــن را مّتهــم بــه فســق و فجــور و بدرفتــاری و ناپاکدامنــی کنــد! امــروز در مســأله 

حقــوق بشــر، وضعّیــت این طــور اســت. ایــن، وضعّیــت دنیاســت. 

ضرورت ایستادگی ملتها و دولتها در برابر استبدادجهانی
تنهــا جایــی در دنیــا کــه ملــت و دولــت، مّتفقــاً و مّتحــداً، در مقابــل ایــن سیاســت زورگویانــه ایســتاده اند، 

ایــران اســامی عزیــز شماســت.
در جاهــای دیگــر، اگــر دولتهــا مشــاهده کننــد کــه در ملتهــا انگیــزه مقاومــت وجــوددارد، بــه آنهــا کمکــی 
نمیکننــد. دولتهایــی را هــم میشناســیم کــه احساســات ضــّد ســلطه گری دارنــد - این طــور نیســت کــه همــه 
دولتهــا، آن طرفــی باشــند - امــا جــرأت نمیکننــد. نــه جــرأت میکننــد خودشــان اقدامــی کننــد و نــه جــرأت 
میکننــد ملتهایشــان را بــه اقدامــی وادار کننــد. درحالــی کــه ایــن اشــتباه اســت. اقــدام ملتهــا اقدامــی اســت 
کــه دشــمِن مســتکبر و مســتبد نمیتوانــد هیــچ پاســخی بــه آن بدهــد. اقــدام ملتهــا، اقدامهــای شــکننده 
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اســت. چــرا ملتهــا را وارِد صحنــه نمیکننــد؟

ملت ایران امید یگانه ملتهای تحت سلطه جهانی 
ملــت مــا بحمــداللَّ در صحنــه اســت. ملــت مــا، امــروز نقطــه امیــد یگانــه ای اســت کــه در میــان ملتهــای زیــر 
ســتم، مثــل ســتاره ای میدرخشــد. مواظــب باشــید ایــن نقطــه امیــد بــرای ملتهــا کــور نشــود و ایــن ســتاره 
درخشــان، روزبــه روز نــور امیــد را بــه دل ملتهــا بیشــتر بتابانــد. ایــن، وظیفــه تاریخــِی ملــت ماســت. گمــان 
نکنیــد اگــر مبــارزه ملــت ایــران ســر نمیگرفــت و نمیایســتاد، بــرای او در محیــط زندگــی مشــکاتی وجــود 
نمیداشــت. ایــن، تبلیــغ آنهاســت. مبــادا چنیــن تصــّور شــود کــه اگــر ملــت ایــران تســلیم زور، تســلیم امریکا 
و تســلیم اســتبداد جهانــی گــردد، حــال و زندگــی خوبــی خواهــد داشــت. ایــن اشــتباه اســت. نــگاه کنیــد بــه 
کشــورهایی کــه تســلیم شــدند؛ ببینیــد چــه روزگاری دارنــد. نمیخواهــم از ایــن کشــورها اســم بیــاورم. ببینید 
چــه وضــع فاجعه بــاری در ایــن کشــورها حاکــم اســت. اگــر عّزتــی هســت، اگــر رفاهــی هســت، اگــر آزادی و 

اســتقالی هســت، در ســایه ایســتادگی مقابــل اســتکبار جهانــی اســت.

وظیفه انقالبی تمام جوانان، ایجاد محیط های علمِی اسالمی و انقالبی 
بیشــترین امیــد مــن در ایــن مــورد، بــه شــما جوانــان اســت. حــرف دربــاره شــما جوانــان بســیار اســت؛ ولــی 
امــروز، مجــال نیســت. شــما هــم میخواهیــد برویــد و ان شــاءاللَّ بــه تظاهــرات امــروز ملحــق شــوید. نمیخواهم 
وقــت را بگیــرم. اجمــاالً عــرض میکنــم: شــما دانشــجویان و دانش آمــوزان - چــه پســران و چــه دختــران - 
وظایــف ســنگینی بــر دوش داریــد. غیــر از وظیفــه درس خوانــدن، کــه وظیفــه دانشــجویی و دانــش آمــوزی 
ــد. چــه در محیــط  ــر دوش داری ــه اســامی و دینــی هــم ب ــد، وظیف ــر دوش داری ــی ب ــه انقاب اســت؛ وظیف
دانشــگاهها و چــه در محیــط مــدارس. ایــن مبــارزه، مبــارزه امــروز و یــک روز و دوروز و یــک ســال و دوســال 
نیســت؛ مبــارزه نسلهاســت. آن نســلی کــه از مبــدأ و آغــاز انقــاب فاصلــه گرفتــه اســت، اگــر بخواهــد ایــران 
را بــه عــّزت برســاند و بســازد و عظمــت ببخشــد و الگــوی زنــده ای در مقابــل ملتهــای دیگــر قــرار دهــد و 
بینــی اســتکبار را بــه خــاک بمالــد، بایــد یــک نســل انقابــی و اســامی و متدیـّـن باشــد و آن، شــما هســتید. 
ــان را  ــروزِ خودت ــن کشــورید. ام ــای ای ــدگان چرخه ــردا گردانن ــد و ف ــروز دانش آموزی ــروز دانشــجویید، ام ام
بســازید. دانشــگاهها را بســازید. محیــط دانشــگاه را محیــط انقابــی و اســامی کنیــد. محیــط دبیرســتانها را 
نیــز همین طــور. نمیبینیــد کــه دشــمن، بیشــترین توّجهــش را بــه ایــن محیطهــا معطــوف کــرده اســت!؟ 
ایــن، بــرای چیســت؟ بــرای ایــن اســت کــه از ایــن محیطهــا میترســد. در محیــط دانشــگاه، جوانــان انقابــی 
و مســلمان بایــد ماننــد یــک دســت، ماننــد یــک تــن، بــا یــک فکــر - فکــر اســام و انقــاب - حرکــت کننــد. 
محیــط را محیــط انقابــی و اســامی کنیــد. از هــر چیــزی کــه مخــلِ ّ بــه ایــن یگانگــی در راه خــدا و در راه 
انقــاب باشــد پرهیــز کنیــد، تــا بتوانیــد دانشــگاهی را بســازید کــه فــردای ایــران را تأمیــن کنــد؛ جمهــوری 
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اســامی را در مقابــل دشــمنان و بدخواهــان و ملــت ایــران را در مقابــل دوســتان و امیــدواران عالــم روســفید 
ــان مســلمان و بچه هــای مؤمــن مــا، در ایــن انقــاب نقــش  کنــد. محیــط دبیرســتانها نیــز همین طور.جوان
داشــتند. امــروز ســالروز بــه خــون غلتیــدِن عــّده ای از همیــن دانش آمــوزان اســت. رژیــم منحــوس پهلــوی 
هــم بــا دانش آمــوز مؤمــن و انقابــی، مخالــف بــود و میخواســت او را یــا ضایــع و فاســد کنــد، یــا اگــر نشــد، 
بُکشــد. امــروز خوشــبختانه اســتکبار و اســتبداد جهانــی، دســتش نمیرســد کــه بــه دانش آمــوزان عزیــز مــا 
آســیب جســمانی برســاند. بحمــداللَّ ســّدی بــه ارتفــاع جمهــوری اســامی جلــو تجــاوز دشــمن را بــا قــدرت 
گرفتــه اســت. امــا ممکــن اســت از لحــاظ تضییــع و افســاد معنــوی، بتوانــد کاری انجــام دهــد. بایــد مواظــب 

بــود. ایــن تکلیــف بــردوش شماســت.
ــدی  ــرد کــه اب ــا زندگــی کــرد. همیشــه همین طــور اســت. ف ــان م ــام بزرگــوار، چنــد صباحــی را در می  ام
نیســت. فــرد بایــد بتوانــد وظیفــه خــودش را در مــّدت عمــر کوتاهــش در همیــن چنــد صبــاح، انجــام دهــد. 
ــی اســت. ایــن  ــی اســت. ایــن ملــت ماندن ــا ایــن انقــاب ماندن امــام رفــت و همــه مــا رفتنــی هســتیم. اّم
کشــور ماندنــی اســت و عــّزت و اســتقال مــا، ان شــاءاللَّ پایــدار اســت. و ایــن، بــه کمــک شــما جوانــان و بــا 

خودســازی شــما شــدنی اســت. خودتــان را بســازید.

اراده و عزم ملتها عامل شکننده دژ استبداد جهانی
همــه آن توطئه هــا و دشــمنیها و خباثتهــا کــه ذکــر شــد، در مقابــل اراده و عــزم ملتهــا، پــوچ و هیــچ اســت. 
هیــچ کار نمیتواننــد بکننــد. ایــن، دولتهــا هســتند کــه آســیب پذیرند؛ آن هــم دولتهایــی کــه بــه مــردم مّتکی 
نباشــند. دولتهــا هــم، اگــر بــه مــردم مّتکــی باشــند، مثــل دولتهــای جمهــوری اســامی خواهنــد شــد کــه 
ــردم خوشــان مّتکــی نیســتند،  ــه م ــی کــه ب ــد. دولتهای ــوی بودن ــد، بحمــداللَّ محکــم و ق مشــاهده کرده ای
ــرای این کــه بماننــد! امــا ملتهــا و دولتهــای مّتکــی  ــکا بســازند، ب ــا امثــال امری ــد ب آســیب پذیرند و مجبورن
بــه ملتهــا، آســیب پذیر نیســتند. ایــن، بــرای مــا و بــرای همــه ملتهــا یــک درس اســت. مــا میتوانیــم بینــی 

اســتکبار را بــه خــاک بمالیــم. مــا میتوانیــم مانــع از نفــوذ اســتبداد جهانــی باشــیم.
 باالتــر عــرض کنــم: مــا میتوانیــم دژ اســتبداد جهانــی را، در ســطح بین المللــی، بشــکنیم. البتــه بــا صبــر، 
بــا حوصلــه، بــا اســتمرار مبــارزه و تــاش، ایــن کارهــا شــدنی اســت. یــک روز، قــدرت شــوروی را هــم کســی 
ــن معجــزه،  ــد، و ای ــا کنن ــد معجزه ه ــا میتوانن ــت. ملته ــه رف ــد ک ــا دیدی ــرود، اّم ــن ب ــرد از بی ــال نمیک خی

، بــه وقــوع خواهــد پیوســت. ان شــاءاللَّ

یّن
تد

و م
ی 

الب
 انق

سل
ط ن

وس
ک ت

خا
به 

ار 
کب

ست
ی ا

بین
ن 

ید
مال



علل و ریشه های نفرِت مّلت ایران از رژیم امریکا 
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علل و ریشه های نفرِت مّلت ایران از رژیم امریکا *

ارتباط روز ملی استکبار جهانی با جوانان 
ایــن روزهــا و ایــن مناســبِت بخصــوص، یــک ارتبــاط ویــژه بــا قشــر جــوان دارد؛ مخصوصــاً جوانانــی کــه 
ــی  مثــل طــّاب و دانشــجویان، بــا محیــط علــم و تحصیــل ســروکار دارنــد. در حقیقــت، مناســبِت روز ملّ
ــزان هســتید -  ــال شــما عزی ــا - کــه شــما و امث ــان م ــه جوان ــا اســتکبار، از جهــات مختلفــی ب ــارزه ب مب
ارتبــاط پیــدا میکنــد. امــروز بنــده یــک مطلــب در بــاب مســأله مبــارزه بــا اســتکبار بایــد عــرض کنــم تــا 
معلــوم شــود مســأله چیســت؛ اســاس قضیــه چیســت و گذشــته ایــن قضیــه تــا کجاســت؟ درســت اســت 
کــه حادثــه تســخیر النــه جاسوســی امریــکا در ایــران، آن روزهــا به وســیله جوانــان دانشــجو انجــام گرفــت؛ 
لکــن نســلی کــه امــروز جــوان و دانشــجو و طلبــه و دانش آمــوز اســت و در صحنــه ایســتاده و امیدهــا را 
زنــده میــدارد و چشــمهای مــا را روشــن میکنــد، از ســابقه ایــن قضیــه چــه میدانــد و چقــدر اّطــاع دارد؟ 
گوینــدگان، نویســندگان و کســانی کــه بــرای خودشــان در ایــن صحنــه سیاســت الهــی، مســؤولیتی قائلنــد، 
چقــدر بــرای نســل روبــه رشــد امــروز مــا - کــه ایــن کشــور بــا آن هــزار کار دارد - ایــن قضیــه را تشــریح 
ــرای  ــاً ب ــم عمدت ــاره، آن ه ــن ب ــری در ای ــروز مختص ــن ام ــت. م ــن اس ــأله ای ــک مس ــس، ی ــد؟ پ کرده ان
جوانانــی کــه در ســال پنجــاه و هشــت - یعنــی پانــزده ســال قبــل کــه ایــن حادثــه اتّفــاق افتــاد - کــودک 
ــد.  ــا نبودن ــت در دنی ــم، آن وق ــا ه ــز م ــوزان عزی ــی از دانش آم ــم. بعض ــرض میکن ــد، ع ــوان بودن ــا نوج ی
ــه شــما کــه امــروز در واقــع  بعــد کــه ایــن مطلــب را ادا کــردم، میخواهــم یــک مطلــِب اساســیتر هــم ب

ماندگارتریــن مخاطبــان انقــاب و مــا خدمتگــزاران انقــاب هســتید، عــرض کنــم.

*. بیانات در دیدار جمعی از دانش آموزان و دانشجویان ۱۱/۰۸/۱۳۷۳
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سال1341 شروع مبارزه ضدآمریکایی همه گیر در ایران 
ــر در  ــارزه ای همه گی ــه به طــوِر مشــّخص و واضــح، از ســال ۱۳4۱ مب ــم ک ــب اّول، عــرض کن ــاره مطل درب
ایــران شــروع شــد. قبــًا هــم مبــارزه بــود؛ اّمــا صنفــی و کوچــک بــود. یــا دانشــجویی بــود یــا روشــنفکری 
بــود یــا روحانّیتــِی محــدود بــود. امــا از ســال ۱۳4۱ مبــارزه ای همه گیــر بــه رهبــری علمــای بــزرگ و در 
رأس همــه، امــام بزرگــوار، شــروع شــد. از ســال ۱۳4۱ تــا ســال ۱۳5۷ - یعنــی شــانزده ســال - ایــن مبارزه 
ادامــه داشــت تــا بــه پیــروزی رســید. عزیــزان مــن! ایــن مبــارزه شــانزده ســاله اگرچــه ظاهــراً مبــارزه بــا 
رژیــم شــاه محســوب میشــد - چــون اساســاً رژیــم شــاه را امریکاییهــا در ســال ســی و دو بــر ســر کار آورده 
بودنــد و آنهــا پشــتیبانیاش میکردنــد - امــا در واقــع یــک مبــارزه ضــّد امریکایــی بــود. آنهــا همــه کاره ایــن 
کشــور بودنــد. آنهــا بــه شــاه قــدرت بخشــیده بودنــد. آنهــا پشــتوانه بودنــد کــه او بتوانــد مــردم را آن طــور 
ــا  ــا در خیابانه ــر شــکنجه بُکشــد ی ــدان و زی ــه در زن ــراد را آن طــور غریبان ــد؛ اف ــام و شــکنجه کن قتــل ع
ــه و  ــه فیضّی ــور در مدرس ــد و آن ط ــام کن ــل ع ــهریور - قت ــده ش ــرداد و هف ــزده خ ــل پان ــا - مث و میدانه
دانشــگاه، بــه جــان دانشــجو و طلبــه بیفتــد. ملـّـت مــا همــه ایــن گناهــان بــزرگ را از چشــم امریــکا میدیــد 

و معتقــد بــود دســت امریــکا در کار اســت.

ابزارهای نفوذ امریکا در ایران 
ــود از  ــارت ب ــی عب ــای امریکای ــی از ابزاره ــرد. یک ــزار کار میک ــا دو اب ــا ب ــور م ــل کش ــکا در داخ امری
ســرمایه گذاریها، دخالتهــای در ارتــش، مجموعــه کارشناســی نظامــی، پولهــا، سیاســتها، ســفارت امریــکا و 
غیــره. ابــزار دوم هــم عوامــل صهیونیســت بودنــد. اگرچــه در ایــران، آن وقــت هــم صهیونیســتها از تــرس 
مــردم جــرأت نمیکردنــد ســفارتخانه رســمی داشــته باشــند، اّمــا مراکــزی مخصــوص خــود داشــتند و بــا 
عواملشــان، بــا کسانشــان، بــا سیاستمدارانشــان و بــا تّجارشــان، این جــا کار میکردنــد. صحنــه سیاســت و 

ــد. ــود. ایــن را مــردم میفهمیدن ــران در مشــت امریکاییهــا ب اقتصــاد و نیــروی مســلّح ای

انقالب اسالمی، انقالبی ضدآمریکایی
 امــام از ســالهای چهــل و یــک و چهــل و دو، بــه ایــن مطلــب تصریــح کردنــد. پــس، وقتــی در ســال پنجــاه 
و هفــت مبــارزه پیــروز شــد و انقــاِب پیروزمنــد بــه ثمــر رســید، در حقیقــت یــک انقــاب ضّدامریکایــی 
بــه ثمــر رســیده بــود. حــال شــما ببینیــد ملـّـت ایــران و انقابّیــون، حــق داشــتند بــا عوامــل امریکایــی در 
ایــن کشــور چــه کار کننــد؟ کارهــای زیــادی میتوانســتند بکننــد و اگــر هــم میکردنــد، کســی مامتشــان 
ــا امریکاییهــا مبــارزه کــرده و کتــک خــورده بودنــد. هیچ کــس نمیگفــت  نمیکــرد؛ چــون شــانزده ســال ب
ــا آن کار را کردیــد؟ در عین حــال - درســت توّجــه کنیــد! - بعــد از  ــا امریکاییهــا ایــن کار ی چــرا شــما ب
آن کــه انقــاب پیــروز شــد، انقــاب و مســؤولین و شــخص امــام بزرگــوار، نســبت بــه امریکاییهــا حّداکثــِر 
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ــفیر  ــتند. اّول س ــا کاردار داش ــود و این ج ــوظ ب ــودش محف ــای خ ــر ج ــان س ــد. سفارتش ــاق را کردن ارف
داشــتند؛ بعــد کاردار داشــتند.

پاسخ خصمانه آمریکایی ها به رفتار پراغماض انقالب اسالمی 
ــر از  ــد نف ــی، چن ــان پرشــور انقاب در روزهــای اّول انقــاب - بیســت و دو و بیســت و ســه بهمــن - جوان
آنهــا را دســتگیر کردنــد و بــه مدرســه ای کــه امــام رضوان اللَّ علیــه، اّول آن جــا وارد شــده بودنــد - یعنــی 
ــرای دســت اندرکاران خودشــان پیغــام فرســتادند  ــد. بعــد، امــام ب مدرســه رفــاه و مدرســه علــوی - آوردن
ــه اینهــا تعــّرض نکنــد. آن وقــت یکییکــی ولشــان  ــه اینهــا تعــّرض کنــد؛ هیچ کــس ب کــه مبــادا کســی ب
ــران  ــان در ته ــا سفارتش ــدند، ام ــارج ش ــا خ ــّده ای از آنه ــی ع ــد؛ یعن ــور رفتن ــد. اّول از کش ــد، رفتن کردن
ــِم  ــام کری ــب و آن ام ــت نجی ــن ملّ ــاب و ای ــن انق ــار ای ــد! رفت ــما ببینی ــود. ش ــت ب ــغول کار و فّعالی مش
ــوی  ــر از س ــردم، اگ ــرض ک ــه ع ــود. در حالیک ــه ب ــران این گون ــا در ای ــا امریکاییه ــاض ب ــر اغم ــواِر پ بزرگ
ــد، هــر تصمیمــی نســبت  ــدرت بودن ــت و ق ــام کــه مظهــر صاب ــون پرشــور و شــخص ام ــردم و انقابّی م
ــد. از آن طــرف، امریکاییهــا  ــا مامــت نمیکــرد و نمیتوانســت بکن ــه آنهــا گرفتــه میشــد، کســی در دنی ب
چــه کار کردنــد؟ بــه جــای این کــه ایــن کرامــت و بزرگــواری امــام بزرگــوار و مــردم را مغتنــم بشــمارند 
و قدردانــی کننــد و پاســخ مناســب بدهنــد، رفتــار شــدیداً خصمانــه ای در پیــش گرفتنــد. ایــن ســفارتی 
کــه بعــد بــه عنــوان النــه جاسوســی معّرفــی شــد - کــه واقعــش نیــز همیــن بــود - بــه مرکــز ســازماندهی 
مخالفیــن و دشــمنان انقــاب تبدیــل شــد کــه برونــد آن جــا دســتور بگیرنــد و در بیــرون، علیــه انقــاب و 
نظــام اســامی همــکاری کننــد. آنهــا در ســنای امریــکا، علیــه انقــاب و نظــام جمهــوری اســامی مصّوبــه 
ــه ای علیــه انقــاب و مــردم  ــه شــّدت خصمان ــد. تبلیغــات امریکایــی در سراســر دنیــا، تبلیغــات ب گذراندن
بــود کــه انجــام میشــد. مگــر ایــن مــردم چــه گناهــی کــرده بودنــد؟ چــرا بایــد رژیــم امریــکا این قــدر بــا 
ــد و  ــی ندادن ــه آن جواب ــود کــه امریکاییهــا ب اینهــا خصومــت و کینــه ورزی نشــان میــداد؟ ایــن ســؤالی ب

هرگــز نمیتواننــد جــواب بدهنــد.

بلوکه شدن اموال ملت ایران در حسابهای خاندان پهلوی در آمریکا
ــاه  ــان پن ــک میهم ــوان ی ــه عن ــد و ب ــکا پذیرفتن ــود، در امری ــران ب ــت ای ــراری مل ــه ف ــا را ک محّمدرض
ــکا  ــر میلیاردهــا دالر میشــد کــه در امری ــغ ب ــرار داشــت، بال ــار محّمدرضــا ق ــی کــه در اختی ــد. اموال دادن
ســرمایه گذاری کــرده بــود. در همــه جــای دنیــا معمــول اســت وقتــی یــک نفــر کــه در رأس رژیمــی قــرار 
دارد، ســرنگون شــد، امــوال شــخصیاش کــه از آِن مــردم و دولــت جدیــد بــر ســِر کار آمــده اســت، بــه آن 
دولــت برگردانــده میشــود. ایــن در همــه جــا یــک عــرف اســت. اگــر روزنامه هــا را در قضایــای گوناگــون 
خوانــده باشــید، میبینیــد کــه همــه جــا ایــن کار را کرده انــد. هیــچ جــا ســابقه نــدارد کــه آن همــه ثــروت 
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را کــه متعلـّـق بــه ملــت ایــران بــود، در حســابهای محّمدرضــا و کســانش در امریــکا، نگــه دارنــد. حّتــی یــک 
ریالــش را بــه مــردم ایــران ندادنــد و نگــه داشــتند و هنــوز هــم پیــش آنهاســت. هنــوز هــم طلــب ملّــت 
ایــران از رژیــم امریــکا، میلیاردهــا دالر اســت. آنهــا اموالــی را کــه دولــت ایــران در گذشــته خریــداری کــرده 
بــود؛ پولــش از کیســه ملّــت ایــران پرداختــه شــده بــود و ملّــت بــه آنهــا احتیــاج داشــت، نگــه داشــتند. 
ــوری اســامی و  ــت جمه ــل دول ــم تحوی ــروز ه ــا ام ــته اند و ت ــان نگه داش ــای خودش ــم در انباره ــوز ه هن
ملّــت ایــران نداده انــد. طلبهــای ایــران کــه در امریــکا بــود، بلوکــه شــد و اینهــا را برنگرداندنــد. چــرا؟ بــه 
ــا خــود گفتنــد: امــروز ایــن  ایــن امیــد کــه شــاید بتواننــد نظــام جمهــوری اســامی را منهــدم کننــد. ب
ــاالت مّتحــده  ــم ای ــرار گیــرد. غــرض این کــه، رژی ــه آنهــا نمیدهیــم کــه مــورد استفاده شــان ق پولهــا را ب
امریــکا، بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی، همــان روِش قبــل از پیــروزی را ادامــه داد؛ یعنــی اِعمــال کینــه و 
خصومــت بــا ملـّـت ایــران و نظــام جمهــوری اســامی. در چنیــن شــرایطی بــود کــه قضیــه ســفارت اتّفــاق 

افتــاد.

تسخیر سفارت آمریکا پاسخ ملت ایران به خصومت ورزی های آمریکا 
ــای کمونیســتی و  ــل انقابه ــه مث ــاب اســامی ک ــن اســت. انق ــی و مؤم ــت انقاب ــک ملّ ــران، ی ــت ای ملّ
رنگارنــِگ بعضــی کشــورهای دیگــر نبــود کــه اگــر خواســتند بــه یــک کشــور کــه دشــمن آنهاســت تعــّرض 
ــود. در  ــع ش ــاورد و مان ــار بی ــت، فش ــان اس ــه پشتیبانش ــری ک ــدرت دیگ ــاال، ق ــطح ب ــوراً در س ــد، ف کنن
ــت  ــور میخواس ــان کش ــی ف ــت انقاب ــا دول ــود. ت ــه ب ــا، این گون ــیاری از انقابه ــر، در بس ــورهای دیگ کش
ــی میجســت؛  ــت انقاب ــه قــدرت پشــتیباِن دول حرکتــی علیــه قدرتــی انجــام دهــد، آن قــدرت، توّســل ب
باهــم تفاهــم میکردنــد و مســائل حــل میشــد. نظــام جمهــوری اســامی، تحــت تأثیــر قدرتــی نبــود و همــه 
قدرتهــای بــزرگ نســبت بــه آن کینــه داشــتند. ایــن نظــام، خــود را مســتقل از همــه آنهــا نگــه داشــته بــود 
و لــذا ایــن ماحظــات وجــود نداشــت. ایــن بــود کــه جوششــی در میــان ملّــت موجــب شــد تــا بــه وســیله 

قشــر حاضــر در صحنــه شــجاِع متهــّوِر دانشــجو، ســفارت امریــکا تســخیر شــود.
ــه ایــن انقــاب نمیشــود شــوخی کــرد   معنــای آن تســخیر ایــن بــود کــه رژیــم امریــکا بدانــد نســبت ب
ــا و کشــورهایی نیســت کــه دســت روی دســت  ــا و ملته ــت و کشــور، از انقابه ــن ملّ ــن انقــاب و ای و ای
ــا آن طــرف دنیــا علیهــش خــواب پریشــان ببیننــد و توطئــه  بگــذارد، ســاکت بنشــیند و تحّمــل کنــد ت

درســت کننــد.
 حرکــت نســبت بــه ســفارت امریــکا - کــه بــه حــق »النــه جاسوســی« نامیــده شــد و واقعــاً هــم مرکــز 
جاسوســی بــود - در حقیقــت تبلــوری از حقایــق ایــن انقــاب و ملّــت بــود. ایــن حرکــت نشــان داد کــه 
ملّــت مــا در مقابــل قــدرِت پــر گــوِی پرخــواِه متوّقــِع مغــروِر مســتکبری مثــل امریــکا هــم، تــا همــه جــا 

ایســتاده اســت. ایــن، ماجــرای ســفارت بــود.
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تعمیم رابطه خصمانه میان ملت ایران و آمریکا به کشورهای دیگر توسط آمریکا
رســِم امریکاییهــا ایــن اســت کــه همیشــه مســأله و مشــکل خودشــان را مشــکل همــه دنیــا بــه حســاب 
میآورنــد. مشــکل اروپــا هــم بــه حســاب میآورنــد. در حالیکــه مشــکل آنهــا، مربــوط بــه خودشــان اســت. 
ــا و  ــه اروپ ــد آن را ب ــت. نمیتوانن ــال امریکاس ــکا، م ــران و امری ــت ای ــان ملّ ــه می ــه خصمان ــأله رابط مس
ــه  ــا هم ــران ب ــت ای ــر؛ ملّ ــد. نخی ــه مخالفن ــا هم ــا ب ــد: اینه ــه بگوین ــد ک ــر ســرایت دهن کشــورهای دیگ
مخالــف نیســت. این طــور میخواهنــد وانمــود کننــد کــه ملـّـت و دولــت ایــران، اصــًا حــرف حســاب سرشــان 
نمیشــود و بــا همــه بدنــد! هرگــز چنیــن نیســت. اگــر قــرار اســت مــا رژیمــی را در دنیــا پیــدا کنیــم کــه بــا 
همــه بــد اســت و علیــه همــه توطئــه میکنــد، بــاز هــم امریکاســت. بــه امریــکا میآیــد کــه بگوییــم بــا همــه 
بــد اســت؛ چــون هــر جــای دنیــا قــدم میگــذارد، بــا پرخاشــگری و تکّبــر و افزون طلبــی و پررویــی اســت. 

ایــن حــرف نــه بــه مــا، نــه بــه نظــام جمهــوری اســامی و نــه بــه مــردم مــا نمیخــورد. 

نمونه هایی از دالیل خصومت ملت ایران با آمریکا
مــا بــا همــه بــد نیســتیم، بــا امریــکا بَدیــم؛ آن هــم بــه ایــن دالیل:امریــکا عــاوه بــر این کــه شــانزده ســال، 
علیــه انقــاب اســامی و پشــتیبان رژیــم گذشــته بــود، بــه بدتریــن شــکل، نفــوذ و دخالــِت یــک دولــت 
اســتکباری در یــک کشــور را تجّســم داده بــود و ضربه هــا همــه از ســوی او وارد میشــد. اینهــا همــه، دلیــل 
ــت علیــه امریکاســت. اینهــا کــه مقّدســات مــا را بــه بــازی گرفتــه بودنــد و  کینه هــا و عقده هــای ایــن ملّ
عــاوه بــر همــه ضربه هــا، بعــد از انقــاب در مقابــل نجابــت ایــن ملـّـت و بزرگــواری و کرامــت آن امــام، بــا 
ملّــت ایــران و بــا انقــاب اســامی و بــا جمهــوری اســامی، این گونــه رفتــار کردنــد، چــه توّقعــی دارنــد؟ 
ــاق  ــداد. از اعم ــاد ن ــران ی ــت ای ــه ملّ ــکا« را کســی ب ــر امری ــرگ ب ــد؟ »م ــوازش دارن ــع ن ــا توّق ــت م از ملّ
ــر امریــکا«. حــال عــّده ای در گوشــه و کنــار پیــدا میشــوند و  جــان یکایــک مــردم برآمــد کــه: »مــرگ ب
مــورد ســؤال قــرار میدهنــد کــه »چــرا؟«. چــرا شــما ایــن »چــرا« را بــه جایــگاه خــودش نمیبریــد؟ چــرا 
ــت ایران،بــه جــرم این کــه خواســته اســت مســتقل باشــد، ایــن  ــا ملّ نمیپرســید کــه چــرا رژیــم امریــکا ب
همــه کینــه ورزی و دشــمنی کــرد و بــاز هــم میکند؟ایــن، مطالــب اّوِل انقــاب بــود کــه عــرض کــردم. از آن 
روز تــا ایــن ســاعت، رژیــم امریــکا پیوســته علیــه ملـّـت ایــران و انقــاب و جمهــوری اســامی و مســؤولین 
ــد  ــران بای ــت ای توطئــه کــرده اســت. یکــی از ســردمداراِن دولتهــای قبلیشــان شــرم نکــرد و گفــت: »مل
ــن از  ــد. ای ــا گفتن ــی اینه ــد؟! ول ــی بزن ــن حرف ــه کســی چنی ــت میخواهــد ک ــدر حماق ــود شــود«. چق ناب
دشــمنی اســت. ایــن از کثــرت کینــه اســت کــه در حرفهایشــان، در افواهشــان و در چهره هایشــان خــود را 
نشــان میدهــد. امــروز هــم راه افتاده انــد و بــه داّللــی، ایــن طــرف و آن طــرِف دنیــا - ژاپــن و چیــن و کجــا 
و کجــا - میرونــد و میگوینــد بــا ایــران روابــط نداشــته باشــید! بــه شــما چــه؟! شــما چــه کاره دنیاییــد؟ 
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ایــران یــک کشــور بــزرگ اســت. ایــران تاریــخ عمیــق و عظیمــی دارد کــه امثــال کشــور امریــکا در ایــن 
ــت ایــران شــوخی اســت؟ فرهنــگ یــک ملّــت همچــون ذّره هــای المــاس  تاریــخ غــرق میشــوند. مگــر ملّ
ــت  ــراد مل ــک اف ــد و در عنصــر یکای ــدا میکن ــتحکام پی ــرد و اس ــرون شــکل میگی ــول ق ــه در ط اســت ک
ــران، اســام را انتخــاب کــرده  ــت ای ــران را دســِت کــم گرفــت؟ ملّ ــت ای ــی اســت. مگــر میشــود ملّ متجلّ
اســت. کســی اســام را بــه ملـّـت ایــران تحمیــل نکــرده و حکومــت اســامی و نظــام جمهــوری اســامی را 
هــم ملـّـت انتخــاب کــرده اســت. ملّــت، زندگــِی همــراه بــا مبــارزه خــودش و فضــای آزاد امــروز را انتخــاب 
ــران  ــروز در ای ــرده اســت. مگــر ام ــران انتخــاب ک ــت ای ــزرگ را ملّ ــای ب ــرده اســت. اســتقال از قدرته ک
کســی جــرأت دارد َدم از وابســتگی بــه یــک قــدرت و جنــاح در دنیــا بزنــد؟ اگــر بزنــد، ایــن ملـّـت جوابــش 
ــا،  ــا و رژیمهــای دنی ــا، کشــورهای دنی ــی آزاد و مســتقل اســت. دولتهــای دنی ــت، ملّت ــن ملّ را میدهــد. ای
از خــدا میخواهنــد بــا چنیــن ملّتــی ارتبــاط داشــته باشــند. یــک ملّــت دارای ثــروت معنــوی، فرهنگــی، 
تاریخــی، رشــد عقانــی و ثــروت مــاّدی؛ دارای ایــن همــه ذخائــر، دارای ایــن همــه جــوان و نیــروی کار و 
دارای مدیــران خــوب. ایــن ملـّـت، ملّتــی اســت کــه پیــش خواهــد رفــت. در دوران رژیــم گذشــته، درواقــع 
ــا در باطــن تحــت تســلّط  ــود، ام ــی ب ــم ایران ــم، رژی ــد. ظاهــراً رژی ــر ایــن کشــور مســلّط بودن بیگانه هــا ب
ــران  ــتقال، ای ــت آزادی و اس ــه برک ــروز ب ــد، ام ــه کنی ــان مقایس ــا آن زم ــر ب ــت. اگ ــرار داش ــگان ق بیگان
ــاز هــم خواهــد کــرد و بیشــتر، پیــش خواهــد رفــت. مســأله، مســأله  ــادی کــرده اســت و ب پیشــرفت زی

ــود.  ــت ایــران از رژیــم امریکاســت. آنچــه گفتیــم، مجملــی از علــل و ریشــه های آن ب نفــرِت ملّ

جنگ تحمیلی نمونه ای از خصومت پراکنی آمریکا علیه ایران
ــه در  ــال دارد ک ــد. احتم ــتیبانی کردن ــد - پش ــم راه انداختن ــر نگویی ــران - اگ ــه ای ــگ را علی ــا جن اینه
راه انــدازی جنــِگ عــراق علیــه ایــران هــم، امریکاییهــا دســت داشــته باشــند. منتهــا چــون نمیخواهیــم تــا 
ــا پشــتیبانی آنهــا از عــراق، یقینــی و  یقیــن نداشــته باشــیم، چیــزی بگوییــم؛ میگوییــم احتمــال دارد. اّم
قطعــی اســت. همــه رقــم پشــتیبانی کردنــد. ملّــت ایــران از یــادش میــرود؟ همــه نــوع کمکــی کــه عــراق 
ــه در  ــی ک ــم بعث ــن صــّدام حســین و رژی ــد؟ ای ــوش میکن ــران فرام ــت ای ــد. ملّ ــه آن کردن الزم داشــت ب
ــش  ــا را برای ــکا، آن چهره ه ــی و در نظــرات رســمی امری ــات امریکای ــت، در مطبوع ــه کوی ــه ب ــه حمل قضّی
ترســیم کردنــد، در دورانــی کــه خانه هــای مــردم در ســی، چهــل شــهر ایــران را در آِن واحــد بــا موشــکها 
ــوش  ــا را فرام ــران اینه ــت ای ــود! ملّ ــوب و پســندیده ب ــره خواســتنی و محب ــک چه ــد، برایشــان ی میکوبی
میکنــد؟ بــا ملّــت ایــران دشــمنی کردنــد؛ بــاز هــم دشــمنی میکننــد و علّــت دشــمنی هــم معلــوم اســت. 

ایستادگی ملت ایران در برابرتسلط قدرتها، عامل دشمنی آمریکا
ــن  ــت ای ــد؟ علّ ــرا کردن ــد؟ از اّول چ ــمنی میکنن ــدر دش ــرا این ق ــد: چ ــی بپرس ــت کس ــن اس ــال ممک ح
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اســت کــه ملّــت ایــران، بــا ایمــان اســامی و بــا فرهنگــی کــه ایــن مبــارزه و ایــن انقــاب و آن امــام بــه 
آن بخشــیده اســت، تســلیم تســلّط قدرتهــا نمیشــود. امریکاییهــا هــم ایــن را دوســت ندارنــد. ســردمداران 
اســتکباری دنیــا - در رأس همــه و بیــش از همــه، امریــکا - دولتهــا و ملّتهــای تســلیم را دوســت میدارنــد. 
ــگاه کنیــد و  میخواهنــد ملّتهــا و دولتهــا تســلیم آنهــا باشــند و هــر چــه آنهــا میگوینــد، گــوش کننــد. ن
وضــع اینهــا را در دنیــا ببینیــد! وقتــی ملّتــی ایســتاده اســت؛ قبــول نــدارد و میگویــد شــما کــه هســتید؟ 
شــما یــک کشــور، مــا هــم یــک کشــور؛ شــما یــک دولــت، ماهــم یــک دولــت؛ شــما دولتــی هســتید کــه 
ــتعداد درخشــان  ــه اس ــی هســتیم ک ــم ملّت ــا ه ــد؛ م ــی داری ــد، پیشــرفتهای علم ــول داری ــد، پ ثروتمندی
داریــم، ســابقه درخشــان داریــم، امکانــات داریــم، ذخایــر ارضــی داریــم؛ شــما یکــی، ماهــم یکــی. وقتــی 
ــه  ــی ب ــه حاضــر میشــود و دولت ــدرت در صحن ــی و ق ــن احســاس توانای ــا ای ــن اســتقال و ب ــا ای ــی ب ملّت
آنهــا، بــه چشــم یــک ابرقــدرت نــگاه نمیکنــد، دیگــر تحّملشــان تمــام میشــود. ایــن، طبیعــت ســردمداران 
اســتکباری اســت. میرونــد ســراغ این کــه ببیننــد چنیــن فکــری را ایــن ملّــت از کجــا پیــدا کــرده اســت. 
اگــر کســی ایــن فکــر را بــه ایــن ملّــت داده بــود، از اعمــاق بــا او دشــمن میشــوند. مثــل این کــه بــا امــام، 

از اعمــاق وجودشــان دشــمن بودنــد.
ــکا  ــت امری ــان ملّ ــم، مرادم ــا کــه میگویی ــه امریکاییه ــد. البّت ــام آشــتی نمیکنن ــا ام ــد ب ــا اب ــا ت  امریکاییه
نیســت. مــراد، همــان رژیــم امریــکا و گرداننــدگان سیاســتهای امریکاســت. اگــر یــک فکــر و یــک فرهنــگ 
اســت کــه مــردم را این طــور نگــه داشــته اســت، بــا آن فکــر و فرهنــگ هرگــز آشــتی نمیکننــد. همان طــور 
ــوا و  ــت دع ــد. علّ ــه شــّدت متنّفرن ــگ اســامی ب ــر اســامی و فرهن ــن حضــرات از اســام و از فک ــه ای ک

مخالفــت و خصومــت، اینهاســت. 

هدف آمریکا از مذاکره با ایران
ــم روی  ــد. قل ــی میزنن ــی و نِق ــینند، حرف ــه مینش ــه و آن گوش ــن گوش ــاده لوحانه، ای ــّده ای، س ــال ع ح
کاغــذ میآورنــد کــه: »چــرا بــا امریکاییهــا مذاکــره نمیکنیــد؟ تــا کــی میخواهیــد ایــن وضــع ادامــه داشــته 
باشــد؟« آیــا اینهــا نمیفهمنــد در دنیــا چــه خبــر اســت؟ نمیفهمنــد کــه توّقــع ایــن دشــمِن افزون خــواِه 
ــا  ــان را ب ــرات و روابطم ــا مذاک ــه م ــدر ک ــد همین ق ــرد و بیحکمــت چیســت؟ تصــّور میکنن ــروِر کم خ مغ
امریــکا شــروع کردیــم، همــه مشــکات تمــام خواهــد شــد؟ نــه آقــا، قضّیــه ایــن نیســت. آری؛ امریکاییهــا 
در اظهــارات رســمی میگوینــد و اظهــار میکننــد کــه مــا آمــاده مذاکــره بــا ایرانیــم. مذاکــره بــرای چــه؟ 
معلــوم اســت؛ مذاکــره بــرای این کــه راهــی و مجرایــی بــرای فشــار آوردن روی دولــت ایــران پیــدا شــود. 
مذاکــره را بــرای ایــن میخواهنــد. چــه مذاکــره ای؟! مــا بــا شــما کاری نداریــم، احتیاجــی بــه شــما نداریــم، 
ترســی از شــما نداریــم، هیــچ محّبتــی بــه شــما نداریــم. شــما کســانی هســتید کــه در روز روشــن، جلــو 
چشــم همــه مــردم دنیــا، هواپیمــای مســافربری مــا را بــه بهانــه دروغ و واهــی، ســرنگون کردیــد و دههــا 
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ــه  ــن چگون ــت؟ ای ــی اس ــه رژیم ــن چگون ــد. ای ــم نکردی ــی ه ــی عذرخواه ــتید و حّت ــان را کش ــر انس نف
دســتگاهی اســت؟ ایــن چگونــه فرهنگــی اســت؟ چطــور دل انســان بــا چنیــن رژیمــی صــاف شــود؟ مــا بــا 
اینهــا کاری نداریــم. هیــچ رابطــه محّبــت و عطوفــت و دوســتی بیــن مــا و امریــکا نیســت. رابطــه نفــرت از 
طــرف ماســت؛ رابطــه خصومــت خباثت آمیــز از طــرف آنهــا اســت. این جــا یــک نکتــه اساســی دیگــر هــم 

وجــود دارد کــه حتمــاً بایــد در محاســبات لحــاظ شــود.

توجه به اصل مقابله با ظلم و ظالم در رابطه با امریکا
آنچــه تــا بــه حــال گفتیــم، مربــوط بــه ســوابق امریــکا بــا ایــران و ملّــت ایــران میشــد؛ امــا همــه قضیــه 
ــم و  ــم و ظال ــرت از ظل ــه آن اصــِل نف ــم اســت ک ــا مســلمانها حاک ــر م ــر تفّک ــک اصــل ب ــن نیســت. ی ای
ــا ظلــم و ظالــم در هــر جــای دنیاســت. شــما ببینیــد امریکاییهــا چقــدر ظلــم کرده انــد! چقــدر  مقابلــه ب
ــه  ــه ب ــد! چگون ــا مــردم فلســطین چــه کرده ان ــد! ب ــوم کرده ان ــد! چقــدر ملّتهــا را مظل ــروری کرده ان ظالم پ
اســرائیل، پروبــال داده انــد! بــا لبنانیهــا چــه کرده انــد! بــا مســلمانان - در داخــل کشــورهای خودشــان و در 
ــا از اینهــا میشــود صرف نظــر  ــد! آی ــا ملّتهــای ضعیــف چــه کردن ــد! ب هــر جــا کــه توانســتند - چــه کردن
ــا اســتکبار - کــه یــک  ــا اســتکبار و روز مبــارزه ب کــرد؟ قضیــه ایــن اســت. مســأله ایــن اســت. مبــارزه ب
مناســبت ضّدامریکایــی ایــن روز را تشــکیل میدهــد - قاعــده و مبنایــش اینهایــی اســت کــه عــرض شــد. 
ایــن روال ادامــه دارد. تــا وقتــی کــه نظــام جمهــوری اســامی در خــِطّ صحیــح حرکــت میکنــد و تــا وقتــی 
کــه آرمانهــا و اهــداف قرآنــی و الهــی و اســامی بــر مــا و بــر ایــن نظــام حاکــم اســت، ایــن نفــرت و مقابلــه 
بــا ســردمداران اســتکبار جهانــی و در رأس همــه، امریــکا، بــه قــّوت خــود باقــی اســت. اگــر آنهــا رفتارشــان 

را عــوض کننــد، ایــن روال عــوض خواهــد شــد. البّتــه مــا چنیــن گمانــی نداریــم. بعیــد میدانیــم. 
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حقیقِت دهشتناک نظام سلطه 
 

دستیابی به نورانیت بواسطه حفظ طهارت و پاکی
حفظ روحیه مبارزه با دشمن اثر نورانیت قلبی

حفظ نظام سلطه هدف مشترک نظام غرب و شرق
آمریکا مظهر نظام سلطه در دنیا

تسلیم نشدن در برابر سلطه ، عامل مقابله و تجاوز سلطه گران
سکوت درد آور مجامع بین المللی و رسانه ها 

استقالل اساس حرکت انقالب اسالمی
تقوا عامل حفظ روحیه مبارزه و ایستادگی در قشر جوان
لزوم کسب قدرت تحلیل سیاسی برای دانشجویان 
دشمن شناسی گام اول در کسب قدرت تحلیل سیاسی



استکبار ستیزی

حقیقِت دهشتناک نظام سلطه *
 

دستیابی به نورانیت بواسطه حفظ طهارت و پاکی
شــما جوانــان بحمــداللَّ پاکیــد. جوانــی کــه در فضــای اســام و انقــاب و نظــام جمهــوری اســامی تربیــت 
ــران کننــده ایــن طهــارت در جامعــه مــا بحمــداللَّ  شــده، طهــارت فطــری ســالم را داراســت. عوامــل وی
نســبت بــه کشــورهای دیگــر و گذشــته های کشــور خودمــان کــم اســت. قــدر ایــن طهــارت را بدانیــد و آن 
را حفــظ کنیــد؛ در ایــن صــورت نورانّیــت آن را خواهیــد دیــد. هــر جوانــی کــه از گنــاه پرهیــز داشــته باشــد 
و در رفتــار معمولــی خــود، خــدا را فرامــوش نکنــد و جهــت خدایــی را تــا آن جایــی کــه ممکن اســت، لحاظ 
کنــد، نورانّیــت آن را خواهــد دیــد. اگــر جوانــی در درس خوانــدن و کارهــای گوناگــون، بــا خلــوص قصــد 
کنــد کــه بــرای کمــال خــود، خدمــت بــه جامعــه و اســام و بــرای کمــک بــه آینــده ایــن کشــور، بکوشــد، 
نتایــج و نورانّیــت آن را در قلــب خــود میبینــد. ایــن امــر آثــار زیــادی بــرای او در پــی خواهــد داشــت. یکــی 

از آثــار، چیــزی اســت کــه امــروز بــه آن بســیار احتیــاج داریــم.

حفظ روحیه مبارزه با دشمن اثر نورانیت قلبی
و ایــن مطلــب اصلــی امــروز مــن اســت. آن اثــر، حفــظ روحیــه ایســتادگی در مقابــل دشــمن و مبــارزه بــا 
اوســت. عزیــزان مــن! ایــن موضــوع بســیار مهــم اســت. عــّده ای خیــال کردنــد در دنیایــی کــه نظــام ســلطه 
بــر آن مســلّط اســت، یــک فــرد نظامــی نمیتوانــد دم از فضیلــت، معنویــت، اســتقال، اتّــکای بــه منابــع 
انســانی و مــاّدی خــود و بیاعتنایــی بــه دســت اندازیهای بیگانــگان بزنــد و بیدردســر مشــغول زندگــی باشــد. 

حــال، حقیقــِت دهشــتناک نظــام ســلطه را بــه اجمــال عــرض میکنــم.

*. بیانات در دیدار جمعی از دانش آموزان و دانشجویان  ۱۰/۰۸/۱۳۷4
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حفظ نظام سلطه هدف مشترک نظام غرب و شرق
ــا ســلطه پذیر.  ــد ســلطه گر باشــند، ی ــا بای معنــای نظــام ســلطه آن اســت کــه کشــورها، ملتهــا و دولتهــا ی
دنیــا تــا چنــد ســال قبــل، دو قطبــی بــود؛ یــک طــرف نظــام غربــی بــه سرپرســتی و رهبــری امریــکا بــود، 
یــک طــرف هــم نظــام شــرقی بــه سرپرســتی شــوروی. ایــن دو نظــام، در صــد مســأله هــم بــا یکدیگــر توافــق 
داشــتند. یکــی از آن مســائل حفــظ نظــام ســلطه بــود. یعنــی هــر دو ایــن را پذیرفتــه بودنــد کــه دنیــا بــه دو 
منطقــه تقســیم میشــود. بــا هــم توافــق کــرده بودنــد کــه هــر دو طــرف بــه یکدیگــر کاری نداشــته باشــند و 
هــر کــدام نظــام ســلطه را در مجموعــه خــودش مســتقر کنــد. امــروز هــم کــه یکــی از ایــن دو قطــب فــرو 
پاشــید و از بیــن رفــت، آن دیگــری از فروپاشــی رقیــب عبــرت نمیگیــرد؛ بلکــه در فکــر دســت اندازی و کســب 
میــراث بازمانــده از اوســت. ببینیــد امــروز چــه غوغایــی نســبت بــه اروپــای شــرقی در دنیــا درگرفتــه و چــه 
مســابقه ای بیــن کشــورهای غربــی بــرای تصــّرف کشــورهای جــدا شــده از شــوروی ســابق، مثــل کشــورهای 
ــکا از یــک  ــا شــده اســت! ببینیــد امــروز درجمهــوری آذربایجــان چــه خبــر اســت! امری ــه برپ آســیای میان
طــرف، صهیونیســتها از طــرف دیگــر و بعضــی از اروپاییهــا هــم از طرفــی بــه میــدان آمده انــد. شــاید امــروز 
ســِر قضیــه ارتبــاط بــا آســیای میانــه، دههــا یــا صدهــا هــزار انســان زیــر فشــار و تهدیــد مرگنــد؛ بــه ایــن 

دلیــل کــه نظــام ســلطه میخواهــد ایــن منطقــه را هــم مثــل بقیــه مناطــق دنیــا ببلعــد.

آمریکا مظهر نظام سلطه در دنیا
امــروز مظهــر نظــام ســلطه، امریکاســت. هــر ســّیئه ای کــه در دنیــا براســاس نظــام ســلطه بــه وجــود آیــد، 
ــکا  ــم امری ــه گــردن امریکاســت. معنــای نظــام ســلطه آن اســت کــه اگــر رژی ــاه آن ب حتمــاً بخشــی از گن
بــرای خــود در نقطــه ای از دنیــا منافعــی فــرض کــرد، حــق دارد در آن نقطــه حضــور قدرتمندانــه نظامــی 
پیــدا کنــد و هــر کســی را کــه بــا منافعــش مخالفــت کنــد، بکوبــد. موضــوع بــر ســر مشــروع یــا نامشــروع 
بــودن ایــن منافــع نیســت. بــرای نظــام ســلطه فــرق نمیکنــد؛ ولــو ایــن منافــع بــر خــاف همــه پیمانهــای 
ــا  ــه انجــام میدهــد؛ زمانــی هــم ب بین المللــی باشــد. نظــام ســلطه، زمانــی ســلطه جوییهای خــود را مخفیان
ــا منافــع مــا تضــاد  صراحــت و وضــوح اعــان میکنــد کــه فــان ســازمان، دولــت، جمعیــت یــا حرکــت، ب
ــت و ملــت  ــکا ایجــاد میکنــد کــه آن ســازمان، شــخص، دول ــرای امری ــی ب ــه حّق ــن بهان داشــته اســت و ای
ــون جنــگل و نظامــی غیرانســانی برخــاف فطــرت انســان اســت. تنهــا کســانی از نظــر  ــن قان ــد. ای را بکوب
ســلطه گر مــورد قبولنــد کــه ســلطه پذیر باشــند. اگــر دولتــی نفــت، منابــع، امنیــت، اقتصــاد، روابــط خارجــی 
و سیاســتهای گوناگــون کشــور خــود را در اختیــار ســلطه گر گذاشــت و از او نظــر خواســت و مطیــع او بــود، 
بــرای ســلطه گر خوشــایند اســت و آن کشــور را قبــول دارد. برایــش فرقــی نمیکنــد کــه ایــن دولــت، دولــت 
ظالــم اســت یــا عــادل؛ حقــوق بشــر دارد یــا نــدارد؛ در آن کشــور دمکراســی هســت یــا نیســت؛ اســم پارلمــان 
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بــه گــوش آن ملــت رســیده یــا نرســیده اســت. بــه منطقــه خــاور میانــه نــگاه کنیــد! دولتهایــی کــه مــورد 
قبــول و اعتــراف ســلطه گران امریکاییانــد، چگونــه دولتهایــی هســتند؟ آیــا از لحــاظ فکــری، سیاســی، حقــوق 
بشــر و دمکراســی رشــد کرده انــد؟ اصــًا معنــای دمکراســی را میفهمنــد؟ مــردم آنهــا معنــای انتخابــات را 
میداننــد؟ آیــا در ایــن کشــورها فضــای نفــس کشــیدن وجــود دارد؟ ایــن موضوعــات بــرای مســؤولین کشــور 
ســلطه گر - یعنــی امریــکا - اهمیتــی نــدارد. مهــم ایــن اســت کــه ایــن کشــورها تســلیم آن ســلطه گرند و 

همیــن کافــی اســت.

تسلیم نشدن در برابر سلطه ، عامل مقابله و تجاوز سلطه گران
امــا اگــر کشــور، جمعیــت و ســازمانی بــا هــر ملّیــت و خصوصّیتــی، تســلیم ســلطه گر نشــد، در هــر کجــای 
دنیــا باشــد در خــور آن اســت کــه ضربــه بخــورد و مــورد حملــه قــرار گیــرد. درگیریهــا را ببینیــد! دوســتیها 
و دشــمنیها را ببینیــد! مقابلــه بــا نظــام جمهــوری اســامی را مشــاهده کنیــد! نظــام ســلطه گر در صــورت 

تســلیم نشــدن کشــورها و ملتهــا، ارتــکاب هــر جنایتــی علیــه آنهــا را بامانــع میدانــد.

سکوت درد آور مجامع بین المللی و رسانه ها 
ــد و عناصــری از  ــم و ســتم میکنن ــه ظل ــد ک ــی وجــود دارن ــا دولتهای ــه در دنی ــد ک ــه پذیرفته ان ــروز هم ام
ــا آنهــا بــه مبــارزه برمیخیزنــد. دنیــا بــه عناصــری چنیــن نــه بــه  ملتهــای مــورد ظلــم واقــع شــده هــم، ب
چشــم تروریســت کــه بــه چشــم مبــارز نــگاه میکنــد. امــروز کســانی بــا دولــت ظالــم و اشــغالگر و غاصــب 
و خشــن صهیونیســتی مبــارزه میکننــد. جــوان مؤمنــی کــه چنــد روز پیــش بــه دســت مجــرم و جنایتــکار 
صهیونیســتها و مزدورهایشــان بــه خــون غلتیــد، از جملــه ایــن کســان بــود. جــرم ســازمان و جمعّیتــی که آن 
جــوان بــه او منســوب اســت ایــن اســت کــه بــا رژیــم غاصــب خانــه خــود، مبــارزه میکنــد. البتــه بــه زعــم 
صهیونیســتها، جــرم بــزرگ دیگــری کــه آن عناصــر مبــارز دارنــد، ایــن اســت کــه دم از اســام و تبعّیــت از 
امــام میزننــد و بــه صراحــت افتخــار میکننــد کــه پیــرو امــام بزرگــوار مــا هســتند. ایــن دیگــر جــرم بســیار 
بزرگــی اســت! مــزدوران صهیونیســت، آن جــوان را بــه قتــل رســاندند. ایــن هــم چنــدان غیرطبیعــی نیســت. 
بدیهــی اســت کــه رژیمــی مثــل رژیــم تروریســت اســرائیل، اگــر بــه دشــمنان خــود دســت پیــدا کنــد آنهــا را 

میُکشــد. غیــر از آن جــوان هــم اگــر کســانی را پیــدا کننــد، بــه قتــل خواهنــد رســاند.
 قضیــه تــا این جــا چنــدان خــاف انتظــار نیســت. مــا از اســرائیل غیــر از ایــن انتظــار نداریــم؛ زیــرا رژیمــی 
تروریســت اســت. لکــن مهــم ایــن اســت کــه در دنیــای غــرب، هیچ کــس ایــن حرکــت تروریســتی را محکــوم 
نکــرد. ایــن نظــام ســلطه اســت؛ چهــره زشــتی کــه امــروز دنیــا را پــر کــرده و بشــریّت در هــر جــای دنیــا 
حــق دارد علیــه آن، مشــت گــره کنــد و فریــاد بکشــد. ایــن ســکوت، بســیار دردآور اســت. روزنامه نــگاران، 
ســازمانهای حقــوق بشــر، سیاســتمدارانی کــه لقلقــه زبانشــان تــرور و تروریســم اســت، بــه راحتــی ســکوت 
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ــا بیشــرمی تمــام،  میکننــد. رئیــس جمهــور امریــکا در مقابــل نماینــدگان همــه دولتهــا و ملتهــای دنیــا، ب
جمهــوری اســامی را مّتهــم بــه تروریســت پــروری کــرده اســت. آنهــا ایــن قــدر در تهمــت زدن، بیتقــوا و 
بیماحظه انــد. نــه گزارشــی دارنــد و نــه دّقتــی در واقعّیــات. فقــط بــه خاطــر خوشــامد صهیونیســتها، راســت 
یــا دروغ، چیزهایــی میگوینــد؛ آن وقــت جنایــات صریــح تروریســتی صهیونیســتها را محکــوم نمیکننــد و بــه 
رو نمیآورنــد. ایــن موضــوِع بســیار کریــه و زشــتی اســت کــه اگــر کســی از وجــود آن در دنیــا غفلــت کنــد، 

بایــد خــود را غافــل بدانــد.

استقالل اساس حرکت انقالب اسالمی
ــرار گرفتــه اســت. اســاس کار جمهــوری  ــن نظــام ســلطه ق ــل ای اکنــون نظــام جمهــوری اســامی در مقاب
ــه از اســام  ــی ک ــم و ارزشــهای اله ــران براســاس مفاهی ــت و کشــور ای ــارت اســت از اداره مل اســامی، عب
آموختــه شــده اســت. فــرض بــر ایــن اســت کــه ایــن ارزشــها میتوانــد یــک جامعــه را ســعادتمند کنــد؛ قطعــاً 

هــم چنیــن اســت و جامعــه را ســعادتمند خواهــد کــرد.
اســاس ســعادت در یــک جامعــه عبــارت اســت از ایــن کــه آن جامعــه بتواند مســتقل زندگــی کند، بیندیشــد، 
ســازندگی کنــد، در کمــال اســتقال راه خــود را بــرود و هــدف خــود را انتخــاب کنــد. پــس اســتقال، اســاس 
ایــن حرکــت مهــّم اســامی اســت. کشــور مــا براســاس اســتقال و عــدم تســلیم، در مقابــل نظــام ســلطه 
میایســتد. ایــن کشــور بــدون مبــارزه، تــاش و مجاهــدت نمیتوانــد پیــش بــرود. کســانی کــه خیــال میکننــد 
نظــام جمهــوری اســامی چــون در دوران ســازندگی اســت، دیگــر بــا دشــمنان خــود مبــارزه نمیکنــد، بســیار 
غافلنــد. مگــر دشــمن میگــذارد کــه مــا ســازندگی کنیــم؟ دشــمن نمیگــذارد شــما راه ســعادت ایــن ملــت 
ــد تحّمــل کنــد کــه ملتــی مســتقل باشــد  ــو برویــد. مگــر دشــمن ســلطه گر میتوان را پیــش بگیریــد و جل
ــه  ــه و حمل ــد. معارض ــل کنن ــد تحّم ــا نمیتوانن ــد؟ آنه ــاه کن ــود کوت ــی خ ــلطه گران را از زندگ ــت س و دس
میکننــد، انــواع توطئه هــا را بــه وجــود میآورنــد؛ توطئــه فرهنگــی، اقتصــادی، امنیتــی - کــه امــروز نســبت 
بــه کشــور مــا بــه شــّدت اعمــال میشــود - و چنانچــه مقتضــی و الزم بداننــد، توطئــه نظامــی هــم میکننــد. 
وقتــی کشــوری هــدف و راهــی را دنبــال میکنــد و مصّمــم اســت کــه آن را ادامــه دهــد، نبایســتی در مقابــل 
دشــمن تســلیم شــود؛ بلکــه بایــد مطامــع و خواســته های غیــر مشــروع دشــمن را بــه هیــچ بگیــرد. وقتــی 
ایــن ملــت در مقابــل چنیــن دشــمنی قــرار گرفــت، ناگزیــر اســت از خــود دفــاع کنــد. شــما مجبوریــد از 

خــود دفــاع کنیــد.

تقوا عامل حفظ روحیه مبارزه و ایستادگی در قشر جوان
عزیــزان مــن! روح مبــارزه و ایســتادگی در مقابــل دشــمن، وقتــی بــه طــور کامــل و ســالم در شــما قشــر جوان 
باقــی میمانــد کــه تقــوا، بازگشــت بــه خــدا و جهــاد اکبــر در وجــود و زندگیتــان بگنجــد. اگــر مــا بــه جوانــان 
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توصیــه میکنیــم کــه طهــارت، تقــوا، اســتغفار، اجتنــاب از گنــاه، رو آوردن بــه خــدا و توجــه بــه معنویـّـات را 
ســرلوحه کارهــا قــرار دهنــد، بــه ایــن دلیــل اســت کــه عــاوه بــر بــه همــراه داشــتن ســعادت شــخصی شــما، 
کشــور شــما هــم بــه جوانانــی نیازمنــد اســت کــه بتواننــد حقایــق را درک کننــد، در میدانهــا بایســتند، توطئه 
دشــمن را بشناســند و بــا آن مقابلــه کننــد. دانشــگاه، حــوزه علمّیــه و محیــط علمــی و تحصیلــی جــای ایــن 

ایســتادگی، مقاومــت، هوشــیاری و مبــارزه اســت. ایــن، انتظــار از نســل جــوان اســت.

لزوم کسب قدرت تحلیل سیاسی برای دانشجویان 
بنــده یــک وقــت عــرض کــردم دانشــگاهها بایــد سیاســی باشــند و دانشــجو بایــد سیاســی باشــد. معنــای 
ایــن حــرف آن اســت کــه دانشــجو بایــد قــدرت تحلیــل سیاســی داشــته باشــد تــا جبهه بندیهــای دنیــا را 
بشناســد؛ تــا بفهمــد امــروز دشــمن کجاســت و از کجــا و بــا چــه ابــزاری حملــه میکنــد. ایــن، بــرای شــما 
الزم اســت. اگــر شــما تــاش سیاســی، کار سیاســی، مطالعــه و مباحثــه سیاســی نداشــته باشــید، ایــن توانایی 
را پیــدا نمیکنیــد. البتــه توّجــه داشــته باشــید کــه دشــمن از همیــن امــر اســتفاده نکنــد. دشــمن بــا کمــال 
هوشــیاری ایســتاده اســت. امیرالمؤمنیــن علیه الّصاةوالّســام فرمــود: »و مــن نــام لــم ینــم عنــه۱«؛ مراقــب 
باشــید کــه اگــر شــما غفلــت میکنیــد، دشــمن از شــما غفلــت نمیکنــد. دشــمن بــا کمــال هوشــیاری مراقــب 

اســت

دشمن شناسی گام اول در کسب قدرت تحلیل سیاسی
 عــرض کــردم کــه نظــام ســلطه، مثــل اختاپوســی خطرنــاک و مثــل ســرطان دنیــا را گرفتــه اســت. کشــور 
مــا جــزو نقــاط ســالم دنیاســت. نمیگوییــم همــه دنیــا ناســالمند. ممکــن اســت نقــاط معــدودی در دنیا ســالم 
مانــده باشــند. کشــور و دولتــی کــه از نظــام ســلطه و کمنــد ایــن عنکبــوت خطرنــاِک تننــده در تــار و پــود 
ملتهــا و کشــورها، ســالم و برکنــار مانــده اســت، نظــام جمهــوری اســامی اســت. طبیعــی اســت کــه علیــه 
شــما بیــدار باشــند، فکــر کننــد و هــر تاشــی انجــام دهنــد. شــما هــم بایــد بیــدار باشــید. دانشــجو، طلبــه 
ــیار باشــند.  ــدار و هوش ــد بی ــا و پســرها بای ــتانی، دختره ــای دبیرس ــدار باشــد. بچه ه ــد بی ــوز بای و دانش آم
امــروز از همــه شــما ایــن انتظــار هســت. شــما نســل برگزیــده ایــن کشــورید. دشــمن بایــد شــناخته شــود. 

طه ایــن اّولیــن قــدم اســت.
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حفظ شعار مبارزه با استکبار، به عنوان پرچم *

اهمیت صحبت درباره شعار مبارزه با استکبار
چــون جلســه، بــه مناســبت نزدیکــی ســیزدهم آبــان - روز مبــارزه بــا اســتکبار - تشــکیل شــده اســت، خیلــی 
بجاســت کــه دربــاره مســأله اساســی ایــن شــعار - یعنــی شــعار مبــارزه بــا اســتکبار - در ایــن جلســه قــدری 
صبحــت شــود. اساســاً شــعارها در یــک کشــور و در یــک نظــام، اهمیــت زیــادی دارنــد و برخــورد بــا شــعارهای 
مختلــف در هــر کشــوری، از ظرافــت و حّساســیت خاصــی برخــوردار اســت. اگــر یــک ملــت یــا مســؤوالن آن، 
چگونگــی برخــورد بــا شــعارها را درســت نداننــد، بــه خســارتهای بزرگــی دچــار خواهند شــد.البته گاهی شــنیده 
میشــود کــه بعضــی بــر زبــان میآورنــد، امــروز روز شــعار نیســت؛ روز عمــل اســت. ایــن، حــرف درســت نیســت؛ 
اگــر چــه بعضــی از کســانی کــه ایــن حــرف را ادا میکننــد، نّیــت درســتی دارنــد و میخواهنــد بگوینــد فقــط بــا 

شــعار دادن، نمیشــود کشــور را اداره کــرد، کــه حــرف درســتی اســت.

شعار، راهنما و نشانه یک ملت
بــا شــعار دادن، نــه یــک کشــور را، بلکــه یــک ِده را هــم نمیشــود درســت کــرد و اداره و آبــاد نمــود. در کنــار 
ــی بعضــی از روی ســاده لوحی، بعضــی هــم شــاید از روی غــرض، ایــن حــرف را  شــعار، عمــل الزم اســت؛ ول
طــور دیگــری معنــا میکننــد. گویــا ایــن طــور میخواهنــد وانمــود کننــد کــه شــعار را بایــد کنــار گذاســت. ایــن، 
غلــط اســت. شــعار، مثــل َعلـَـم، راهنمــا و نشــانه اســت. عمــِل بــدون شــعار هــم، مثــل شــعارِ بــدون عمل اســت.

یــک ملــت، بــرای ایــن کــه بدانــد کجــا میــرود و چــه کار بایــد بکنــد، بایــد شــعارهای خــود را بــه طــور صریح و 
روشــن حفــظ کنــد. اگــر شــعارها از بیــن بــرود، مثــل این اســت کــه جمعیــت کثیــری در بیابانــی، بدون نشــانه 

*. بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان و دانش آموزان ۰9/۰۸/۱۳۷5
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حرکــت کننــد و یــک وقــت میبینیــد کــه از جــای دیگــر ســر در میآورنــد. شــعار، خصوصیتــش ایــن اســت کــه 
نمیگــذارد یــک ملــت و یــک کشــور، راه را عوضــی بــرود. پــس، خــود ایــن هــم، یــک شــعار باشــد کــه بگوییــم: 

هــم شــعار، هــم عمــل؛ شــعار در کنــار عمــل، عمــل در ســایه شــعار.

»استقالل« و »آزادی« شعار عمده ملت ایران
شــعار عمــده ملــت ایــران، شــعار »اســتقال« و »آزادی« بــود کــه بــه شــعار »جمهــوری اســامی« منتهی شــد. 
در گذشــِت زمــان، هــر چــه انقــاب جلــو رفــت، شــعار »اســتقال« و »آزادی«، روشــنتر و واضحتــر شــد. یعنــی 
از آن شــعارها، شــعارهای تــازه ای بــه وجــود آمــد کــه راه را مشــّخص کــرد. یکــی از آن شــعارها، همیــن شــعار 

مبــارزه با اســتکبار اســت.

استکبار جنبه عملی تکبر
البتــه اســتکبار، معنــای وســیعی دارد. در قــرآن هــم، شــاخه ها و مشــتّقات اســتکبار، مکــّرر بــه کار رفتــه اســت. 
خــود کلمــه اســتکبار هــم، در قــرآن بــه کار رفتــه اســت.۱ بــه نظــر میرســد کــه اســتکبار، غیــر از تکّبــر اســت. 
شــاید ایــن طــور بشــود گفــت کــه تکّبــر، بیشــتر بــه یــک صفــت قلبــی و روحــی اشــاره میکنــد؛ یعنــی انســان 
خــود را برتــر از دیگــران بدانــد و بگیــرد. اســتکبار، بیشــتر بــه جنبــه ی عملــِی تکّبــر توّجــه دارد. یعنــی کســی 
کــه کبــر میــورزد و خــود را باالتــر از دیگــران میدانــد، در رفتــار خــود بــا دیگران هــم، طــوری کار را ســازماندهی 
میکنــد کــه ایــن تکّبــر، در عمــل مشــّخص و واضــح میشــود. دیگــران را حقیــر میکنــد، بــه دیگــران اهانــت 
میکنــد، در کار دیگــران دخالــت میکنــد و بــرای دیگــران، بــه عنــوان تصمیم گیرنــده ظاهــر میشــود.این، معنای 
اســتکبار اســت کــه در آیــه کریمــه قــرآن هــم، آن جایــی کــه دربــاره مســتکبران ســخن میگویــد، میفرمایــد: 
»فلمــا جاءهــم نذیــر مازادهــم االّنفــورا، اســتکباراً فیــاالرض و مکــر الّســئ«. یعنــی در مقابــل پیامبــر و حــرف 
حــق، اســتکبار ورزیدنــد. نگفتنــد مــا باالتریــم؛ بلکــه ایــن باالتــر بــودن را، ایــن بیشــتر حــق داشــتن یــا بــرای 
خــود حــقِ ّ بیشــتری قائــل بــودن را، در عمــل ســازماندهی کردنــد؛ یعنــی همــان جنگهــای طوالنــی و تمــام 
نشــدنی جبهــه کفــر و عنــاد و طغیــان، بــا جبهــه پیــام حــق و معنویــت و نــور و هدایــت. اســتکبار، یعنــی ایــن.

معنای خاص استکبار برای هر ملت در هر زمان
البتــه در هــر زمانــی و بــرای هــر ملتــی، ممکــن اســت اســتکبار معنــای خاصــی پیــدا کنــد. بــرای مــا ملــت 
ایــران، در جریــان انقــاب و پیــش از انقــاب و بعــد از آن تــا ایــن ســاعت، اســتکبار معنــای خاصــی داشــته و 
عبــارت از قدرتهــای مســلّطی در جهــان بــوده اســت کــه در مســائل ایــن کشــور و در سرنوشــت و کارهــای ایــن 
ملــت، حضــوری ظالمانــه و قدرتمندانــه و قلدرانــه را در پیــش گرفتنــد. بــرای مــا، معنــای اســتکبار، ایــن بــوده 
اســت.اگر بخواهیــم در بیــن دولتهــای دنیــا، مســتکبر را پیــدا کنیــم، دچــار مشــکل نمیشــویم. یعنــی دولــت 
امریــکا - کــه امــام بــه او لقــب شــیطان بــزرگ دادنــد - در مقابــل نــدای حــق طلبانــه ملــت ایــران، مســتکبر 

۱. فاطر: 42 و 4۳
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بــود. اســتکباری کــه در زمــان مــا شــکل گرفــت، اســتکبار امریکایــی بــود. قبــل از انقــاب هــم، ایــن طــور بــود. 
در دوران انقــاب و تــا امــروز هــم همیــن طــور اســت.

حوادث 13 آبان نمود استکبار آمریکایی در کشور
ایــن ســه حادثــه ای کــه روز ســیزده آبــان، نمایشــگر و یــادآور آن حــوادث اســت، در همیــن ارتبــاط اســت. قبــل 
از انقــاب، امــام بــا وسوســه و دخالــت امریکاییهــا در کشــور و بــا مســأله کاپیتوالســیون مخالفــت کردنــد. بــه 
خاطــر ایــن مبــارزه، امــام را در روز ســیزده آبــان، تبعیــد کردنــد. اســتکبار، یعنــی ایــن. بــه خیــال خودشــان، 
حــرف حــق را در گلــوی گوینــده حــق شکســتند. البتــه ایــن صــدا نشکســت و بحمــداللَّ شــجره طّیبــه ای شــد. 
در اثنــای انقــاب، در مثــل چنیــن روزی، دانــش آمــوزان مــا بــه خیابانهــا آمدنــد و بــه خاطــر گفتــن »مــرگ 
بــر امریــکا« و مبــارزه بــا جبهــه امریکایــی، بــه شــهادت رســیدند. ایــن هــم، بــاز بــه مســأله اســتکبار امریکایــی، 

ارتبــاط پیــدا کــرد.
بعــد از پیــروزی انقــاب هــم، توطئه هــای امریکاییهــا بــه اَشــکال مختلــف، علیــه نظــام نوپــای اســامی، بــه این 
جــا منتهــی شــد کــه دانشــجویان مــا رفتنــد، مرکــز توطئــه امریکاییهــا در تهــران؛ یعنــی النــه جاسوســی را که 

محــّل ســفارت امریــکا بــود، تصــّرف کردنــد. ایــن هــم، ماجــرای دیگــری در قضیــه مبــارزه بــا اســتکبار بود. 

لزوم حفظ شعار مبارزه با استکبارتوسط ملت ایران
یعنــی جریــان مبــارزه بــا اســتکبار و تحّقــق اســتکبار در شــکل نظــام ایــاالت مّتحــده امریــکا، از قبــل از انقــاب 

شــروع شــده و تــا بعــد از انقــاب ادامــه داشــته و تــا امــروز هــم ادامــه دارد.
پــس، ملــت ایــران، شــعار مبــارزه بــا اســتکبار را بایــد بــه عنــوان پرچــم و مشــعلی حفــظ کنــد. چــرا؟ چــون 
اگــر ایــن َعلــِم برافراشــته حفــظ نشــود و ایــن شــعار، افســرده و گــم شــود، راه ملــت گــم خواهد شــد. اســتدالل 
واضحــی هــم دارد. چــون دشــمنِی آن دشــمن، آشــکار اســت و بــرای اهــل بصیــرت، مخفــی نیســت و دشــمِن 
آشــکار هــم، بــا وجــود ایــن کــه دشــمنیش آشــکار اســت، شــیوه هایی بــرای فریــب دارد. غالــب ملتهایــی کــه 
فریــب خوردنــد و دولتهایــی کــه اشــتباه کردنــد، از ایــن جــا اشــتباه کردنــد کــه روشــهای دشــمن را درســت 
نشــناختند. اگــر مــا روشــهای دشــمن را نشــناختیم و مبــارزه بــا دشــمنی کــه میخواهــد مــا را نابــود کنــد، بــه 
فراموشــی ســپردیم، بدیهــی اســت کــه راهــی را خواهیــم رفــت کــه دشــمن میپســندد؛ یعنــی راه نابــودی، راه 

ویرانــی، راه فســاد.
پــس، مبــارزه بــا اســتکبار، یــک شــعار همیشــگی اســت. منتهــا مطلــب اساســی ایــن اســت کــه یــک ملــت 
هوشــمند، همیشــه برخــورد بــا شــعارها را درســت انتخــاب میکنــد. یــک وقــت، انســان فقــط شــعاری را دائمــاً 
بــر زبــان جــاری و تکــرار میکنــد؛ ایــن کارِ زیــادی نیســت. یــک وقــت، شــعار را میشــکافد، در آن تعّمــق میکنــد 
و بــر اســاس آن، کار انجــام میدهــد؛ ایــن درســت اســت. در شــعار مبــارزه بــا اســتکبار - کــه امروز گفتم تجّســم 
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اســتکبار، دولــِت متجــاوز امریکاســت - خــود امریکاییهــا و دولتمــردان امریکایــی، از اّول انقــاب تــا بــه حــال، 
راههایــی را طــی کردنــد، بــرای ایــن کــه ایــن شــعار را از فضــای کشــور ایــران بزداینــد. چــرا؟ چــون تــا ایــن 
شــعار وجــود دارد، تــا ذهــن مــردم از »مــرگ بــر امریــکا« پُــر اســت، تســلّط دوبــاره امریــکا بــر ایــن کشــور و 

منابــع آن، ممکــن نیســت.
پــس، تــا وقتــی کــه فضــای کشــور، از ضّدیــت بــا دولــت متجــاوز امریــکا - بــه صــورت تبییــن شــده - پُر باشــد، 
امریــکا قاعدتــاً دیگــر راهــی بــه ایــن کشــور نــدارد. نــه میتواننــد در سیاســت ایــن کشــور دخالــت کننــد، نــه به 
منابــع اقتصــادی ایــن کشــور تســلّط یابنــد و نــه حضــور فرهنگــی در ایــن جــا داشــته باشــند. اگــر بخواهنــد به 
ایــن کشــور برگردنــد، راهــش ایــن اســت کــه اّول، ایــن شــعار را حــذف کننــد؛ اّول دشــمنِی ملــت ایران بــا نظام 

ســلطه و بــا ســلطه گر و بــه طــور مشــّخص بــا امریــکای مســتکبر را از بیــن ببرنــد.

شکست ناپذیر جلوه دادن آمریکا در اذهان مردم ایران!
آنهــا بــرای خــود، راههایــی دارنــد. از روز اّول انقــاب، ایــن کارهــا بــه شــکلهای مختلــف شــده اســت. یکــی از 
کارهــا ایــن اســت کــه در ذهــن مــردم داخــل کشــور، ایــن فکــر را بــه وجــود آورنــد کــه امریــکا، یــک قــدرت 
ــان  ــه حافظــه خودت ــارزه کــرد. ب ــا آن مب شکســت ناپذیر و واقعیــت و عظمتــی در جهــان اســت و نمیشــود ب
مراجعــه کنیــد؛ از دوران امــام رضوان اللَّ تعالی علیــه و بخصــوص بعــد از رحلــت ایشــان تــا امــروز، بــه وســایل 
گوناگــون، در شــکل مقالــه و قّصــه و شــعر و سیاســت بافــی و تحلیــل سیاســی و غیــره، کســانی - چــه عناصــر 
صریحــاً وابســته بــه امریــکا، چــه حّتــی عناصــری کــه داخــل کشــور هســتند و صریحــاً هــم خیلــی وابســته بــه 
امریــکا نیســتند - ایــن فکــر را ابــراز میکننــد. اگــر شــما اهــل مطالعه باشــید - کــه هســتید - یقینــاً در ذهنتان، 
مــواردی از ایــن قبیــل را میتوانیــد پیــدا کنیــد. یعنــی بــه ملتــی بگوینــد: بیخــود زحمــت میکشــید، بــا چــه 

کســی میخواهیــد در بیفتیــد!؟ ایــن، فکــر غلطــی اســت.

معنای مبارزه با استکبار
ملــت ایــران کــه میگویــد مــا بــا اســتکبار مبــارزه میکنیــم، مقصــودش این نیســت کــه مــا لشکرکشــی میکنیم، 
ــران  ــن نیســت. حتــی ملــت ای ــا، ای ــارزه م ــاران کنیــم! مب ــًا بمب ــکا را مث ــاوگان امری ــارس، ن ــا در خلیــج ف ت
ــا در  ــه بدهیــم، ت ــه دســت امریــکای قلــدر بهان و مســؤوالن کشــور، نمیگوینــد کــه مــا کاری میکنیــم کــه ب
موقعیتــی، حرکــت تنــِد مجنونانــه ای علیــه جمهــوری اســامی بکنــد. پــس، معنــای مبــارزه، مبــارزه نظامــی 
بــه آن شــکل نیســت. البتــه، اگــر روزی تهاجــم نظامــی و تعّرضــی بشــود، ملــت ایــران جــواب ســختی خواهــد 
داد. ملــت ایــران کــه در مقابــل دشــمن در نمیماند.مقصــود از مبــارزه ایــن اســت کــه ملــت ایــران، در مقابــل 
کیــد و تعــّرض و دســت اندازی و تاشــهای سیاســی دشــمن و انــواع و اقســام کارهایــی کــه میکنــد تــا دوبــاره 
کشــور ایــران را بــه یکــی از اقمــار خــود تبدیــل نمایــد، بــا شــّدت و قــدرت خواهــد ایســتاد و مقاومــت خواهــد 
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کــرد. مبــارزه، یعنــی ایــن. مبــارزه بــا اســتکبار، یعنــی هــر جــا کــه در ســطح جهــان، دســتمان برســد، نســبت 
بــه اســتکبار، افشــاگری خواهیــم کــرد. هــر جایــی کــه مظلومــی، از ظلــم اســتکبار دچــار آســیب اســت و بــه 
جــان آمــده، مــا هــر طــور بتوانیــم، طــرِف آن مظلــوم را خواهیــم گرفت.امریکاییهــا در قضیــه خاورمیانه، بــا انواع 
و اقســام شــیوه های خــود، ســعی کردنــد کــه دولــت جمهــوری اســامی را بــه رونــد ســازش خائنانــه ای کــه 
خودشــان اســمش را گفتگــوی صلــح گذاشــتند، ملحــق و نزدیــک کننــد؛ ولــی ایــران اســامی بــا قــّوت و قدرت 
ایســتاد و قبــول نکــرد. مــا از روز اّول گفتیــم کــه ایــن رونــد، محکومــت بــه شکســت اســت؛ چــون بــر خــاف 
حــّق اســت. دیدیــد کــه همیــن طــور هــم شــد. امــروز همــه دنیــا تصدیــق میکننــد کــه حــرف مــا درســت بود. 
مبــارزه بــا اســتکبار، یعنــی ایــن کــه هــر جایــی در ســطح جهــان، اگــر امریکاییهــا علیــه ملتــی، علیــه اصلــی از 
اصــول اســامی و علیــه حقیقتــی کــه مــا بــه آن پایبنــد هســتیم، حیلــه و ترفندی بــه کار ببندنــد، مــا آن حیله 

ــا به حــال هــم کرده ایــم. ــر مــا و خنثــی خواهیــم کــرد و ت را ب
در ایــن مبــارزه، امریــکا شکســت ناپذیر نیســت؛ اتفاقــاً بســیار هــم آســیب پذیر اســت. شــما امــروز نــگاه کنیــد، 
خواهیــد دیــد کــه امریــکا در چندیــن جبهــه شکســت خــورده اســت. در افغانســتان وارد شــدند، تا دولتــی را که 
علیالّظاهــر دولــت قانونــی بــود، بــه ســود خودشــان برکنار کننــد و یــک دولت وابســته بیاورنــد؛ ولی نتوانســتند. 
در عــراق، طــور دیگــری تــاش کردنــد؛ ولــی نتوانســتند. در خاورمیانــه، تــاش بســیار وســیعی کردنــد؛ ولــی 
نتوانســتند. در مســائل سیاســی جهانــی و در طــرف کــردن اروپــا بــا ایــران، تــاش کردنــد؛ ولــی نتوانســتند. در 
محاصــره ی اقتصــادِی جمهــوری اســامی تــاش کردنــد؛ ولــی نتوانســتد. ســعی کردنــد افــکار عمومــی ملتهــا 
را علیــه مــا تحریــک کننــد؛ ولــی جــز یــک عــده ملتهایــی کــه مثــل خــود آنهــا فکــر میکننــد و در اقلیتنــد، در 
بقیــه کشــورها نتوانســتند.امروز در ســطح جهــان - در آســیا، در آفریقــا و حّتــی در اروپــا - بــه نــام جمهــوری 
اســامی و بــه نــام آن اســطوره تمــام نشــدنِی ایــن نظــام - یعنــی امــام بزرگــوارِ راحــل مــا مــردم بــه هیجــان 
میآینــد و در آن جایــی کــه بتواننــد، شــعار هــم میدهنــد. پــس، ایــن طــور نیســت کــه امریــکا، آســیب ناپذیر 
باشــد؛ آســیب پذیر اســت. در داخــل کشــور، همــه تاشهایشــان را انجــام دادنــد، بلکــه بتواننــد مقّدســات ایــن 
نظــام را از نظــر افــکار عمومــی مــردم، زیــر ســؤال ببرنــد؛ ولــی نتوانســتند.پس، ایــن حــرِف غلطــی اســت کــه 
بعضــی خیــال کننــد و ترویــج نماینــد و بنویســند و بگوینــد کــه چــرا بیخــود زحمــت میکشــید! نــه؛ بیخــود 
زحمــت نمیکشــیم. اگــر بیخــود زحمــت کشــیده بودیــم، حــاال بایــد پانزده ســال باشــد کــه جمهوری اســامی، 
اســتخوانهایش هــم خــاک شــده باشــد و کفنــش هــم پوســیده باشــد! میبینیــد کــه امــروز بحمــداللَّ جمهــوری 

اســامی، اگــر در آن روز یــک نهــال بــود، امــروز یــک درخــت تنــاور اســت.

جوسازی علیه نظام، راه دیگر حذف شعار مبارزه با استکبار
یکــی دیگــر از تاشــهای اســتکبار - کــه جوانــان عزیــز، بــه ایــن نکتــه توّجــه داشــته باشــند جــو ســازی علیــه 
کســی اســت کــه میخواهنــد او را از بیــن ببرنــد و از میــدان خــارج کننــد. ایــن کار، علیــه جمهــوری اســامی، 
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در طــول ایــن هفــده ســال، بــه اشــّد وجهــی انجــام گرفتــه اســت. واقعــاً الزم اســت کــه جوانــان و روشــنفکران 
مــا و کســانی کــه میخواهنــد در مســائل جهانــی و سیاســی و مــورد عاقه شــان، روشــن بینــی پیــدا کننــد، باید 

بــه ایــن نکتــه توّجــه کننــد.
امریکاییهــا، نــه فقــط نســبت بــه ایــران، بلکــه نســبت بــه هــر دولتی کــه در هــر گوشــه از دنیــا، آن را نپســندند، 
سیاســتی دارنــد. البتــه، دولتــی مثــل دولــت جمهــوری اســامی اســت کــه بــا اصــل وجــودش مخالفنــد. دولتی 
ــم،  ــن سیاســت ه ــش را نمیپســندند. ای ــک موضع گیری ــای او و ی ــی از حرکته ــط حرکت ــه فق ــم هســت ک ه
مخصــوص امریکاییهــا نیســت. همــه قلدرهــای دنیــا، در دوران جدیــد ارتباطــات و در عصــر فنــآوری مــدرن، این 

سیاســت را دارنــد؛ منتهــا امــروز بــرای مــا، امریکاییهــا ایــن موضــع غیرشــریف را اتّخــاذ کرده انــد.
آن سیاســت ایــن اســت کــه از یــک طــرف، روی آن دولــت، انــواع فشــارها را بیاورنــد و بــه قــدری ایــن کار را 
بکننــد کــه بــه خیــال خودشــان، آن دولــت را عاجــز نماینــد. یعنــی در دنیــا، علیــه او تبلیغــات کننــد؛ در داخل 
آن کشــور، مــردم را از آن دولــت و آن نظــام برگرداننــد؛ در صحنــه اقتصــادی، او را دچــار محاصــره اقتصــادی 

کننــد و در زمینــه علــوم و روشــها و معــارف و صنایــع جدیــد، او را از پیشــرفتها بــاز بدارنــد.
ماحظــه کردیــد کــه دربــاره نیــروگاه اتمــی و تشــکیل کــوره اتمــی، چــه جنجالــی در دنیــا بــه وجــود آوردنــد و 
گفتنــد کــه ایــران میخواهــد بمــب اتــم درســت کنــد! میداننــد کــه ایــن طــور نیســت. آنهــا میخواهنــد صنعــت 
ــر  ــرا اگ ــت نرســد؛ زی ــن مل ــه ای ــد، ب ــآوری جدی ــن و فن ــد روشــهای نوی اتمــی، وارد کشــور نشــود. میخواهن
ایــن ملــت، بــا ایــن اســتعدادی کــه دارد، دســتش بــه دانــش و فنــآوری جدیــد رســید، دیگــر بــه هیــچ وجــه 

نمیتواننــد بــا او مقابلــه کننــد. ایــن، جــزو همــان روشهاســت.
پــس، از یــک طــرف، فشــار سیاســی و اقتصــادی و علمــی و تبلیغاتــی وارد میآورنــد و هــر طــور کــه بتواننــد، 
بدگویــی و جوســازی میکننــد، و از طــرف دیگــر، وقتــی بــه نظرشــان رســید کــه حــاال دیگــر آن دولــت خســته 
شــده اســت، بــرای ارتبــاط گرفتــن، چــراغ ســبز نشــان میدهنــد و میگوینــد مــا حاضریــم بــا شــما مذاکــره و 
کار کنیــم! معمــوالً دولتهایــی کــه مســؤوالن آن، دچــار ضعــف باشــند، در چنیــن موقعــی، پاهــا و زانوهایشــان 
میلــرزد. بنابرایــن، از یــک طــرف، فشــار فــراوان وارد میآورنــد و از طــرف دیگــر هــم، چهــره بــاز و آغوش گشــاده 

ــان میدهند! نش

نتیجه بله گفتن به چراغ سبز استکبار
نتیجــه ایــن میشــود کــه وقتــی آن دولــت - کــه میخواهنــد بــا او دشــمنی کننــد - ایــن اشــتباه را کــرد و بــه 
دعــوت آنهــا »بلــه« گفــت، یــک ذّره حیثیتــی هــم کــه بــه خاطــر اســتقاِل خــود بــه دســت آورده بــود، از 
دســت خواهــد داد؛ اگــر پشــتیبانی مردمــی داشــت، از دســت خواهــد داد؛ اگــر پشــتیبانی جهانــی داشــت، از 
دســت خواهــد داد و اگــر اراده ای در درون خــودش بــود، آن اراده در هــم فــرو خواهــد ریخــت. آن وقــت، فشــارها 
را بــاز هــم شــدیدتر میکننــد و او را در مشــت خــود میگیرنــد. یعنــی اگــر بخواهنــد نابــود و مضمحــل کننــد، 
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مضمحلــش میکننــد؛ اگــر خواســتند چیــزی بــه او تلقیــن و تحمیــل کننــد، تحمیــل میکننــد؛ او هــم راحــت 
میپذیــرد. ایــن روش، شــناخته شــده اســت.

عدم کارآمدی جوسازی ها علیه نظام اسالمی 
اشــتباه دولتمــردان امریکایــی ایــن اســت کــه میخواهنــد ایــن روش را، نســبت به موجــود عظیــِم بــا اراده مقتدِر 
مّتکــی بــه خــودی مثــل ملــت ایــران، عمــل کننــد. اشــتباه امریکاییهــا در ایــن اســت کــه میخواهنــد همــان 
روشــی را کــه در آزمایــش بــا یــک دولــت ضعیــف - کــه اتّکایــی هــم بــه مردمــش نــدارد و اصــًا در آن کشــور، 
بــا مــردم ســر و کاری نیســت - بــه کار میبرنــد، بــا یــک موجــوِد عظیــِم بــا اراده مســتحکِم ریشــه دارِ در تاریــخ 
و ریشــه دارِ در ســرزمین فطــرت - مثــل ملــت ایــران - بــه کار ببرنــد. ملــت مــا، ملتــی قــوی و بــا فرهنــگ و 
بــااراده اســت و نظامــی کــه مّتکــی بــه چنیــن ملتــی اســت - نظــام جمهــوری اســامی - بــه اشــخاص و دولتها 

ــت. مّتکی نیس

عدم وابستگی نظام جمهوری اسالمی به افراد 
بــه نظــر مــن، یکــی از مهمتریــن حرفهــای امــام بزرگــوار ایــن بــود کــه میفرمــود: ایــن نظــام، وابســته بــه مــن و 
زیــد و عمــرو نیســت. امامــی کــه پــدر و پدیــد آورنــده ایــن نظــام و معلــم ایــن ملــت بــود و دســت قدرتمنــد او 
بــود کــه توانســت ایــن معجــزه را بکنــد و ایــن هنــر بــزرگ را نشــان دهــد. او میگفــت کــه ایــن نظــام، مّتکــی به 
مــن نیســت؛ مــن هــم کــه نباشــم، ایــن نظــام و ایــن ملــت هســتند. حــرِف خیلــی بزرگــی اســت. وقتی نســبت 

بــه امــام، ایــن طــور باشــد، نســبت بــه همــه اشــخاص، ایــن طــوری اســت.
ایــن نظــام، مّتکــی بــه اشــخاص نیســت؛ مّتکــی بــه حقایــق و مّتکــی بــه آحــاد ملــت و مّتکــی بــه آن معنویتــی 
اســت کــه در میــان ایــن ملــت وجــود دارد و لطــف خــدا را جلــب کــرده اســت. تــا وقتــی ایــن ملــت، بــا همیــن 
ایمــان و بــا همیــن اخــاص و بــا همیــن صفــا پیــش میــرود و حرکــت و مبــارزه میکنــد، هر کســی در ایــن دنیا 
و در ایــن نظــام باشــد یــا نباشــد، لطــف خــدای متعــال، شــامل ایــن نظــام اســت و ایــن نظــام، همــان قــدرت و 

نشــاط و حضــور و توانایــی فوق العــاده را دارد و خواهــد داشــت.
پــس، شــعار مبــارزه بــا اســتکبار، یــک شــعار زنــده اســت. بر خــاف آنچه کــه خــود مســتکبران تبلیــغ کرده اند، 
مبــارزه بــا اســتکبار، هــم ممکــن اســت، هــم دارای آینــده اســت و هــم امــروز بــرای ملــت ایــران، یــک فریضــه 
بــه حســاب میآیــد. منتهــا شــما جوانــان و شــما روشــنفکران و شــما افــراد هوشــمند، بایــد روشــهای گوناگــوِن 

ایــن مبــارزه را پیــدا کنیــد. ایــن، آن حــرف اساســی ماســت.

دشمن شناسی، گام اول در مبارزه با استکبار
دشــمن را بشناســید، ادامــه صفــوف دشــمن را در داخــل کشــور بشناســید، روشــهای دشــمنی را بشناســید، 
تبدیــل شــده و ترجمــه شــده آن روشــها در داخــل کشــور را هــم بشناســید. در داخــل دانشــگاه، در داخــل 
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ــه حضــور اســتکبار را  ــات، ادام ــات و در تبلیغ ــه، در فّعالیتهــای کشــور، در مطبوع دبیرســتان، در متــن جامع
بشناســید. اســتکبار میخواهــد در ایــن کشــور و در میــان ایــن ملــت، ایماِن عمیق نباشــد، ســرگرمی به شــهوات 
باشــد، »معــروف« اســامی نباشــد و آنچــه از نظــر اســام »منکــر« اســت، رایــج باشــد. اســتکبار میخواهــد در 
داخــل کشــور، تنبلــی و بیکارگــی باشــد، ســازندگی و ابتــکار و اصــاح امــور اقتصــادی و اجتماعــی و فرهنگــی 
مــردم نباشــد. اســتکبار میخواهــد پیشــرفت علــم و دانــش در کشــور نباشــد، تحقیقــات نباشــد، کاِس درس 
نباشــد.ای بســا کســانی باشــند کــه بــا طــرح شــعارهای فریبنــده، همــان کاری را بکنند کــه اســتکبار میخواهد. 

بایــد شــما کامــًا هوشــیار باشــید. ایــن، توّقــع مــا از نســل جــوان اســت.

عدم اکتفا به شعار مرگ بر آمریکا 
 بــه ایــن اکتفــا نکنیــم کــه »مــرگ بــر اســتکبار« یــا »مــرگ بــر امریــکا« بگوییــم. ایــن، یک شــعار اســت و الزم 
اســت و هســت؛ امــا همــه قضیــه، ایــن نیســت. از جملــه آن عملهایــی کــه گفتیــم همــراه بــا شــعار الزم اســت، 
یکــی کار روی ایــن شــعار اســت. شــما جوانــان، دور هــم بنشــینید و بــا هــم صحبــت کنیــد. ایــن که مــن گفتم 
دانشــگاه و محیــط جــوان بایــد سیاســی باشــد، معنایــش همیــن اســت. ایــن چیــزی را کــه بــه عنــوان َعلَــم، 
مســیر ایــن ملــت و ایــن کشــور معرفــی میشــود - یعنی مبــارزه با اســتکبار جهانــی - تبییــن کنید و بشــکافید.

امــروز امریکاییهــا کــه در شــعار، بــا اســتبداد مخالفنــد، اگــر یــک جــا حکومت اســتبدادی باشــد، شــعار میدهند 
ــه شــما  ــواردی - کشــورهایی ک ــه در م ــم ک ــه کاری نداری ــن قضی ــه ای ــف اســتبدادیم! حــاال ب ــا مخال ــه م ک
میشناســید و مــن نمیخواهــم اســم بیــاورم - زشــت ترین اســتبدادها در حکومتهــا را هــم، خــود آنهــا زیــر بــال 
میگیرنــد و بــا زشــت ترین اســتبدادها هــم میســازند؛ امــا در ســطح جهــان، خــود آنهــا قائــل بــه اســتبدادند؛ 
اســتبداد امریکایــی. آنچــه کــه آنهــا میخواهنــد، میگوینــد در دنیــا بایــد انجــام گیــرد؛ نــه آنچــه کــه ملتهــا 

میخواهنــد و نــه آنچــه کــه دولتهــای مردمــی میگوینــد و میخواهنــد.
در همــه امــور کشــورها، بخصــوص در مســائل مربــوط بــه ایــن منطقــه ثروتمنــد و نفت خیــز و آنچــه کــه مربوط 
بــه نظــام جمهــوری اســامی اســت، دخالــت میکننــد. در مقابــِل چنیــن دخالتــی و چنیــن روحیــه متعّرضانــه و 
متجاوزانــه ای کــه اســتکبار دارد، یکایــک ملــت ایــران، بایــد روی ایــن شــعار مبــارزه با اســتکبار فکر کند و شــما 

جوانــان، بیشــتر بایــد فکــر کنید.
آن ملتــی کــه اهــل کار و فّعالیــت اســت و از تــاش خســته نمیشــود؛ جوانش تحصیــل علم میکند، دانشــگاهش 
بــه درس و بحــث و تحقیــق و بقیــه کارهایــی کــه جوانــان، در عرصــه فعالیتهــای علمــی و اجتماعــی بایــد انجام 
دهنــد، میپــردازد؛ دولتــش، بــه نیازهــای مــردم میرســد و ســوز و درد آنهــا را دارد و بــرای مــردم کار میکنــد؛ 
ــد؛ آحــاد  ــاش میکن ــد و ت ــد، حــرف میزن ــغ میکن ــا، در راه خــدا تبلی ــا کمــال اخــاص و صف روحانیتــش، ب
مردمــش، بــه ســمت معرفــت صحیــح حرکــت میکننــد و در راه خــدا میایســتند و حضــور انقابــی خودشــان را 
حفــظ میکنند.بحمــداللَّ ایــن معیارهــا، تــا حــدود بســیار زیــادی در کشــور مــا موجــود اســت. البتــه بهتــر از این 
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هــم میتوانــد بشــود و بایــد بشــود. کشــوری کــه ایــن خصوصیــات را دارد، بــا آن دانشــجو، بــا آن کاســبکار، با آن 
روشــنفکر، بــا آن دانش آمــوز، بــا آن روحانــی، بــا آن دولــت، بــا چنیــن ایمانــی، بــا چنیــن انگیــزه و صمیمیتــی، 
نــه فقــط امریــکا، کــه اگــر ده قــدرت هــم مثــل امریــکا، در صحنــه سیاســت جهانــی باشــند، در مقــام معارضــه 

و مبــارزه بــا چنیــن ملتــی، نمیتواننــد یــک مــو از ســر ایــن ملــت کــم کننــد.

اهمیت حضور در صحنه های علمی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی
ــز - چــه دختــران و چــه پســران - همیــن اســت. شــما در صحنــه  ــان عزی ــه شــما جوان ــذا توصیــه مــن ب ل
ــای  ــت سیاســی، فّعالیته ــی، فّعالی ــت تحقیق ــی، فّعالی ــت تحصیل ــت علمــی، فّعالی ــه، فّعالی ــای جوانان فّعالیته
اجتماعــی گوناگــون، کار فرهنگــی و مطبوعاتــی و هنــری و ورزشــی و امثــال اینهــا، بــا همــه نشــاط و بــا همــه 
قــدرت حضــور داشــته باشــید و طهــارت و تقــوا و ایمــان و اخــاص و صفایتــان را - کــه حّقــاً و انصافــاً در بیــن 
جوانــان دنیــا، شــما از ایــن جهــات نمونه ایــد - حفــظ کنیــد. اگــر ایــن تــاش مؤمنانــه و مخلصانــه و باصفــا، در 
بیــن بخصــوص جوانــان مــا و در بیــن بقیــه آحــاد ملــت هــم - هــر کــدام بــه ســهم خودشــان - وجــود داشــته 
باشــد، اســتکبار در مبــارزه خــود بــا ملــت ایــران، قطعــاً و یقینــاً، نــه یــک بــار، بلکــه بارهــا و بارهــا بــه زانــو در 

خواهــد آمــد و شکســت خواهــد خــورد. در ایــن، تردیــدی نیســت.

اصل مقاومت و مبارزه حقیقی در برابر استکبار
مــا از چــه چیــزی واهمــه داشــته باشــیم؟ چــرا واهمــه داشــته باشــیم؟ البتــه بدیهــی اســت کــه وقتــی میگوییم 
مبــارزه، معنایــش ایــن اســت کــه در ایــن موضــع قدرتمندانــه و برخاســته از ایمــان و اراده میایســتیم و تســلیم 
کســی نمیشــویم. معنایــش ایــن نیســت کــه لشکرکشــی میکنیــم و بــه جنــگ بــا امریــکا میرویــم! کار و هــدف 
مــا، ایــن نیســت. البتــه هــر متجــاوزی هــم اگــر تجــاوز کنــد - هــر کــه میخواهــد باشــد؛ از امریــکا گرفتــه تــا 
دســتها و ابزارهــا و کوچــک ابدالهایــش در هــر جــای دنیــا - بــا مشــت محکــم این ملــت روبــه رو خواهد شــد. در 
ایــن تردیــدی نیســت. آنچــه کــه بــرای ایــن ملــت اصــل اســت، همــان ایســتادگی و مقاومــت و مبــارزه حقیقــی 
اســت کــه خــدای متعــال را خشــنود و قلــب مقــدس ولیّ عصــر ارواحنافــداه را از شــما راضــی و حالــت انتظــار 
آن بزرگــوار را در شــما تقویــت میکنــد و روح مبــارک امــام را از شــما شــاد مینمایــد و دشــمن را نــاکام خواهــد 

کــرد. امیدواریــم کــه خداونــد متعــال، ایــن توفیــق را بــه همــه شــما عنایــت کنــد.
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هریک از مانورها صحنه پرشکوه از حقیقت عظیم کشور
خــدا را بــا همــه وجــود سپاســگزاریم کــه ایــران اســامی را یــک بــار دیگــر، مشــهد و منظــر عظیــِم ایمــان 
ــن مانورهــای  ــک از ای ــر ی ــرار داد. ه ــص انقــاب ق ــن و مخل ــان نیروهــای مؤم جوشــان و انگیزه هــای بیپای
بــزرگ - کــه بهتریــن و عزیزتریــن فرزنــدان ایــن ملــت و ایــن کشــور در آن اجتمــاع میکننــد - در حقیقــت 
یــک صحنــه پرشــکوه و یــک نمونــه فرامــوش نشــدنی از حقیقــت عظیمــی اســت کــه امــروز در ایــن کشــور و 
در ایــن ســرزمین الهــی و در ایــن مقطــع حّســاس تاریــخ حضــور دارد و ایــن عزیــزان آن را در مقابــل چشــم 
جهانیــان و کســانی کــه مایلنــد ببیننــد و حقایــق را بفهمنــد، قــرار میدهنــد. آن اجتماعــی کــه دســت خــدا 
بــا آن اســت، همیــن اجتمــاع اســت. اجتمــاع دلهــای مؤمــن، اجتمــاع جانهــای پــاک و روحهــای نورانــی و بــا 
صفــا، اجتمــاع جوانــاِن پاکیــزه ایــن ملــت کــه در عصــر حاکمیــت ماّدیگــری بــر زندگــی قشــرهای جــوان در 
سرتاســر عالــم، توانســته اند خــود را از تصــّرف ماّدیگــری نجــات دهنــد و شــعله معنویّــت را - کــه خــدا در 
همــه دلهــا و جانهــا برافروختــه اســت،در دل و جــان خودشــان، برافروختــه و مشــتعل نگهدارنــد. در دورانــی 
کــه توطئه هــای صهیونیســتی بلنــد مــّدت، تصمیــم گرفتــه بودنــد نســل جــوان کشــورها را بــه مســائل حقیــر 
و بــه شــهوات و آلودگیهــا دچــار کننــد و ســرگرم نگهدارنــد و متأّســفانه در بســیاری از کشــورها موّفــق هــم 
شــده اند، جوانــان ایــن ملــت، ایــن فرزنــدان مؤمــِن مخلــِص بــا صفــا، ایــن کســانی کــه اســتعدادهای گوناگون 
بشــری در آنهــا بــه صــورت جوشــانی هــم وجــود دارد و ایــن را در همــه جــا ثابــت کرده انــد و نشــان داده انــد، 
توانســته اند خــود را از ایــن توطئــه بــزرگ صهیونیســتی تاریــخ معاصــر و پیــش از دوران معاصــر مــا حفــظ 
کننــد و نگهدارنــد. ایــن، یــک پدیــده بســیار شــگفت آور و پرشــکوه و افتخارآمیــز اســت.اجتماع چنیــن جوانان 

*. بیانات در دیدار نیروهای حاضر در مانور طریق   القدس  ۰۳/۰2/۱۳۷۶
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و چنیــن دلهایــی، همــان اجتماعــی اســت کــه در آن نــور الهــی بــه چشــم اهــل بصیــرت میآیــد. در چنیــن 
مجموعه هــای عظیــم اســت کــه انســان خــدا را میبینــد، قــدرت خــدا را حــس میکنــد و اراده الیــزال الهــی 
ــد. در چنیــن موقعیتــی، دل هــر انســان  ــا همــه وجــود در مییاب ــخ، ب ــر اصــاح بشــریّت و اصــاح تاری را ب
دیربــاوری از امیــد سرشــار میشــود. مانــور بــزرگ طریــق القــدس مــا، ناظــر بــه ایــن معانــی اســت. مانورهــای 
ــان و رزمنــدگان مــا در سرتاســر کشــور، - هــر جایــی کــه تشــکیل میشــود - دارای ایــن مضمــون و  جوان
چنیــن مفهــوم برجســته ای اســت  دوران انقــاب اســامی؛ مانــور بــزرگ سیاســی و نظامــی و انســانی ملــت 
ایــران ملــت ایــران در دوران هجــده ســاله انقــاب، یــک مانــور بــزرگ سیاســی و نظامــی و انســانی را بــه طــور 
مســتمر در مقابــل چشــم بشــریّت قــرار داده اســت. همــه ایــن مانورهایــی کــه در طــول جنــگ، خــود را بــه 
ــی در  ــا و ایجــاد آمادگیهای ــه صــورت تمرینه ــروز ب ــداد و ام ــرد نشــان می ــای نب صــورت واقعــی در جبهه ه
این جــا و آن جــا بــه وجــود میآیــد، جزئــی از آن مانــور عظیــم ملــت ایــران اســت. ایــن، یعنــی نمایــش قــدرت 
ملتــی کــه تصمیــم گرفتــه اســت از نیروهــای خــداداده خــود، برای بنــای زندگــی شــرافتمندانه اش بهــره گیرد 
و اســتفاده کنــد. ایــن، یعنــی یــک ملــت، بــا غیــرت ملــی خــود و بــا احســاس شــرفی کــه در وجــود و تاریــخ 
و عقایــد او نهفتــه اســت و میخواهــد بگویــد: دســت دشــمنان کوتــاه، دســت متجــاوزان کوتــاه، مســتکبران 

عالــم و قدرتهــای پرتوّقــع و ضــد فضایــل و ارزشــهای انســانی بــه کنــاری برونــد.

ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار 
ــادت  ــه ع ــاّدی - ک ــای م ــز قدرته ــاب و حضــور تهدیدآمی ــد و ارع ــا تهدی ــه ب ــی نیســت ک ــت، ملت ــن مل ای
ــا عقــب بگــذارد، قــدرت خــود را  ــه کرســی بنشــانند - پ ــد حــرف خــود را علیــه ملتهــا و جوامــع ب کرده ان
فرامــوش کنــد و بــه ضعــف تلقینــی دشــمن گــوش دهــد. ایــن ملــت میدانــد کــه قــوی اســت و فهمیــده کــه 
دارای اقتــدار اســت. معنــای ایــن مانورهــا و ایــن اجتماعــات مبــارک و منــّور ایــن اســت. مانــور مــا، تهدیــد 
هیــچ همســایه و هیــچ ملــت و دولتــی نیســت. علیرغــم تبلیغــات امریکایــی و صهیونیســتی و بوقهایــی کــه در 
طــول ایــن هجــده ســال، همــواره خواســته اند ایــران اســامی را تهدیــدی علیــه کشــورهای خلیــج فــارس 
نشــان دهنــد، ملــت ایــران علیــه کشــورهای خلیــج فــارس و ملتهــای همســایه و هیــچ کشــور دیگــری کــه 
ــل آن  ــا در مقاب ــم؛ اّم ــد نمیکنی ــا کســی را تهدی ــآورد. م ــه وجــود نمی ــدی ب ــه آن نباشــد، تهدی متعــّرض ب
قدرتهایــی کــه عــادت کرده انــد همــه ملتهایــی را کــه حاضــر نیســتند در مقابــل آنهــا زانــو بزننــد، تهدیــد 
ــتورات  ــدا و دس ــه خ ــه ب ــا تکی ــود و ب ــی خ ــدرت و توانای ــا ق ــت ب ــن مل ــد، ای ــان زور بگوین ــه آن ــد و ب کنن
قــرآن مقــّدس کــه بــه او گفتــه اســت بــه خــدا تکیــه کــن و از کســی نتــرس، تصمیــم دارد کــه بایســتد، 
تهدیــد نشــود و تهدیــد آنهــا را جــّدی نگیــرد و از مواضــع بحــق و از راه و مّدعــای حق طلبانــه خــود، حّتــی 
یــک قــدم عقــب ننشــیند. مضمــون حقیقــی ایــن مانورهــا، ایــن اســت. مــا کســی را تهدیــد نمیکنیــم. اگــر 
کســانی، دولتهایــی، سیاســتمدارانی، مطبوعاتچیهایــی دوســت دارنــد کــه بــرای ســرگرمی خودشــان، یــا برای 
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ســرگرمی مردمشــان، وانمــود کننــد کــه ایــران اســامی بــه عنــوان یــک همســایه، آنهــا را تهدیــد میکند، 
ایــن بســته بــه میــل خــود آنهاســت. نیــروی مــا در خلیــج فــارس و در محــدوده کشــور، بــرای دفــاع از 
مرزهــای ایــن میهــن پرافتخــار اســامی، بــرای دفــاع از اســتقال ایــن ملــت و بــرای ایســتادگی در مقابــل 

قدرتهــای زورگوســت.

تقسیم دنیا به دو بخش زورگو و زور پذیر 
متأّســفانه امــروز دنیــا غالبــاً بــه اردوگاه اســتکبار و زورگویــی از یــک طــرف، و اردوگاه کســانی کــه حاضــر 
ــان را بشــنوند از طــرف دیگــر، تقســیم شــده اســت. میبینیــد کــه دســتگاه  شــده اند زورگویــی زورگوی
اســتکباری، بــا تشــّبث بــه همــه امکانــات، درصــدد اســت کــه قــدرت ظالمانــه و غاصبانــه خــود را در هــر 
نقطــه ای از نقــاط عالــم کــه بتوانــد، گســترش دهــد. امــروز دولــت امریــکا بــه ایــن قانــع نیســت کــه بــر 
کشــور و منافــع خــود تســلّط داشــته باشــد و خــود را بــه عنــوان یــک کشــور و یــک ملـّـت، طبــق میــل و 
اراده خــود اداره کنــد. آنهــا میخواهنــد در هــر نقطــه ای از عالــم کــه موقعّیــت جغرافیایــی حّساســی وجــود 
دارد، حضــور داشــته باشــند؛ هــر جــا آبــراه مهّمــی وجــود دارد، بــر آن مســلّط باشــند؛ هــر جــا منابــع 
حیاتــی زیرزمینیــای وجــود دارد، زیــر کلیــد آنهــا باشــد؛ هــر جــا پــول و قــدرت و امکانــی هســت، آنهــا 
بتواننــد بــر آن تســلّط داشــته باشــند و هــر جــا مجموعــه ای از انســانها زندگــی میکننــد، تــا آن جــا کــه 

میتواننــد، اراده خودشــان را بــر آن مجموعــه انســانی تحمیــل کننــد. 

استکبار یعنی ضدیت ملت ایران با استکبار 
مــا بــا ایــن کارهــا، مخالــف و مقابــل و ضّدیــم. مــا نمیتوانیــم ایــن را قبــول و تحّمــل کنیــم. هیــچ ملّتــی 
هــم ایــن را نمیخواهــد. هیــچ ملــت و هیــچ مجموعــه انســانیای، نمیخواهــد کــه زیــر فرمــان دیگــران 
باشــد. منتهــا خیلــی از مجموعه هــای انســانی، متأّســفانه یــا قــدرت خــود را کشــف نکرده انــد و خیــال 
میکننــد کــه نمیتواننــد، یــا شــاید هــم واقعــاً نمیتواننــد. ملــت ایــران هــم متأّســفانه در ســالهای متمــادی 
ــد  ــت فاس ــل از آن، حکوم ــوی و قب ــد پهل ــت فاس ــت حکوم ــان حاکمی ــا و زم ــت طاغوته دوران حاکمی
قاجارهــا، همیــن وضعّیــت را داشــت. ایــن ملــت بــزرگ، ایــن فرهنــگ عمیــق، ایــن تواناییهــای عجیــب 
و ایــن اســتعداد کم نظیــر و درخشــان، ایــن گونــه مــورد سوءاســتفاده دشــمنان قــرار میگرفــت. معلــوم 

اســت کــه دشــمن بــا یــک ملــت چــه میکنــد.

اسالم، زنده کننده  ملت ایران 
عزیــزان مــن! ایــن ملــت، از لحــاظ علــم و فرهنــگ و پیشــرفتهای فکــری و علمــی و اجتماعــی، عقــب 
مانــده و عقــب افتــاده نبــود. ایــن را همیــن قدرتهــای تجاوزگــر در طــول زمانهــای گوناگــون، بــه کمــک 
حــّکام فاســد بــر او تحمیــل کردنــد و ملــت ایــران را بــه زور و ظلــم، از قافلــه تمــّدن و دانــش بشــری و 
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پیشــرفتهای علمــی، عقــب نگهداشــتند. اســام آمــد، ایــن ملــت را زنــده کــرد و او را بــا تواناییهــای خــودش 
آشــنا نمــود. خــدای متعــال، معلّمــی بــرای ایــن ملــت فرســتاد کــه بــا زبــان پیامبــران بــا او حــرف زد، او را 
بیــدار کــرد و بــه حــّق خــود و قدرتــش آشــنا نمــود. بــه او فهمانــد کــه اگــر یــک ملــت بخواهــد اراده کنــد، 
ــت بیــدار شــد. هجــده ســال اســت کــه  چــه معجزه هــای بزرگــی از او و بــه دســت او ســر میزنــد. ایــن ملّ
ــن  ــن درســهای آســمانی و الهــی توانســته اســت یکــی پــس از دیگــری، ای ــا بهره گیــری از ای ــت ب ــن ملّ ای
بندهــای جادویــی را کــه دشــمنان در دســت و پــا و برگــردن او بســته بودنــد، بــاز کنــد. از لحــاظ علمــی و 
ســازندگی کشــور، بــه حرکــت افتــاد و از لحــاظ اخاقــی و ارزشــهای دینــی، راه زیــادی را پیمــود. امــروز ایــن 
ملــت، ملتــی اســت کــه در مقابــل هیــچ قدرتــی در دنیــا مرعــوب نیســت. ایــن، چیــز کمــی نیســت. ایــن 
ملــت، احســاس قــدرت میکنــد. روزی در ایــن دنیــا، دو ابرقــدرت دســت بــه دســت هــم دادنــد و بــا ایــن کــه 
در همــه مســائل، یــا بســیاری از مســائل ضــّد هــم بودنــد، در ایــن مســأله یکــی شــدند تــا ایــن ملــت را از راه 
اســام برگرداننــد و او را پشــیمان کننــد و در را بــر همــان پاشــنه قبلــی بچرخاننــد؛ امــا نتوانســتند. واللَّ هیــچ 
قدرتــی امــروز در دنیــا نمیتوانــد ملــت ایــران را از راه پرافتخــار اســام و قــرآن برگردانــد. کســانی کــه غیــر 

ازایــن گمــان میکننــد، چــه فکــر میکننــد؟

خِطّ مشی ملت ایران، یک خِطّ مشی روشن در مسائل جهانی
آنهایــی کــه عــادت کرده انــد بــه هــر مناســبتی یــا بیمناســبت، زبــان انتقــاد بــر روی ملــت ایــران بــاز کننــد، 
ــاوه بنویســند، دچــار تحلیــل و فهــم غلــط از مســائل ایــن کشــورند؛ چــون ایــن ملــت و  ــاوه بگوینــد و ی ی
زبــان ایــن ملــت را نمیفهمنــد. مــن ایــن ســخن را بــه همــه کســانی کــه در ســطح دولتهــای عالــم، دربــاره 
ملــت ایــران و کشــور ایــران میاندیشــند و تصمیــم میگیرنــد، میگویــم کــه ســعی کننــد ایــن ملــت را درســت 
ــد  ــت را ب ــن مل ــه ای ــی ک ــل انســانها میگــذارد. وقت ــط در مقاب ــای غل ــط، راه حله ــای غل بشناســند. تحلیله
میفهمنــد، آن وقــت بــد هــم تصمیــم میگیرنــد. مثــل امریکاییهــا کــه هیــچ وقــت ســعی نکردنــد ایــن ملت را 
آن چنــان کــه هســت، بشناســند و زبانــش را بفهمنــد. فرهنــگ آنهــا بــا همــان چارچوبهــای قالبــی، بــا همــان 
واژه هایــی کــه بــرای خــود آنهــا معتبــر اســت، ممکــن اســت بــرای اکثــر ملتهــای عالــم معتبــر نباشــد. هــر 
ملتــی، فرهنگــی دارد. بــرای یــک ملــت، چــه اجبــاری اســت کــه فرهنــگ و ایمــان و فهــم خــود را از مســائل 
رهــا کنــد و تســلیم فرهنــگ و فهــم کــس دیگــری از مســائل شــود؟ چــرا بعضــی این قــدر پرتوّقــع، خشــک 
مغــز و دچــار تفّکرهــای قالبــی هســتند؟! هــر کــس کــه امــروز دربــاره ملــت ایــران، ایــن طــور حــرف بزنــد 
و قضــاوت کنــد، دچــار اشــتباه خواهــد شــد. خــِطّ مشــی ملــت ایــران، یــک خــِطّ مشــی روشــن در مســائل 
جهانــی اســت. ملــت ایــران بــه خاطــر ایــن کــه گذشــته خــود را بــا بصیــرت نــگاه میکنــد، چشــم خــود را بــر 
گذشــته نمیبنــدد. مســائل تاریــخ خــود، تاریــخ نزدیــک خــود، از صــد ســال پیــش، از پنجــاه ســال پیــش، از 
ســی ســال پیــش را بــا دّقــت نــگاه میکنــد. ملــت ایــران بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه رژیــم اســتکبار 
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- و در وضــع فعلــی، رژیــم ایــاالت مّتحــده امریــکا - در طــول شــاید قریــب ســی و پنــج ســال کــه در زمــان 
رژیــم منحــوس پهلــوی بــر ایــن کشــور تســلّط سیاســی داشــته، بــه او خیلــی بــدی کــرده اســت. ملت ایــران، 
ایــن را فهمیــده و دانســته و دیــده اســت. دســت اینهــا بــه خــون مــردم آغشــته اســت. بــه ایــن ملــت اهانــت 
کردنــد، ثروتهــای او را بردنــد و از رژیــم فاســد ضــّد بشــری - مثــل رژیــم محّمــد رضــا - حمایــت کردند.بعد از 
آن مــدت ســی و پنــج ســال، از اّول پیــروزی انقــاب تــا امــروز هــم، امریکاییهــا هــر چــه توانســته اند بــا ایــن 
کشــور و بــا ایــن ملــت دشــمنی کرده انــد. ملــت ایــران، بــا مشــاهده ایــن وضعّیــت، حاضــر نیســت بــه ایــن 
آســانیها گنــاه امریکاییهــا را ببخشــد؛ تمــام شــد و رفــت. ملــت ایــران حاضــر نیســت کــه از گنــاه رژیــم ایاالت 
مّتحــده امریــکا صرف نظــر کنــد. آن کســانی کــه در ســطح عالــم، خودشــان را بــه امریــکا وصــل میکننــد؛ 
خودشــان را در جبهــه امریــکا قــرار میدهنــد، بــه همــان انــدازه کــه خــود را بــه امریــکا وصــل کننــد، از نظــر 

ملــت ایــران، در جرائــم دولــت امریــکا شــریکند.

عدم نیاز ملت ایران به غرب و آمریکا 
امریکاییهــا ســعی کرده انــد ایــن طــور وانمــود کننــد و جــا بیندازنــد کــه غــرب، یعنــی امریــکا و اصــًا بلــوک 
غــرب، بــدون امریــکا معنــا نمیدهــد. البتــه واقعیــت ایــن نیســت. مــن در چنــد ســال قبــل از ایــن - در زمــان 
حیــات مبــارک امــام رضــوان اللَّ تعالــی علیــه - بــه یکــی از ایــن سیاســتمداران اروپایــی گفتــم: مــا هیــچ 
وقــت حاضــر نیســتیم اســتقال خودمــان را در زمینه هــای سیاســی و اقتصــادی و فرهنگــی، بــه هیــچ چیــزی 
بفروشــیم و معاملــه کنیــم؛ اّمــا غــرب بــه عنــوان یــک طــرف بــرای جمهــوری اســامی مطرح اســت؛ مشــروط 
بــر ایــن کــه غــرب بــه معنــای امریــکا نباشــد. ملــت ایــران از امریــکا نمیگــذرد و بــا او کنــار نمیآیــد. بــه او 
گفتــم: امریــکا ســعی میکنــد ایــن طــور وانمــود کنــد کــه غــرب مســاوی بــا امریکاســت. مــا میگوییــم کــه 
ایــن طــور نیســت؛ امــا اگــر کشــورهای اروپایــی میخواهنــد تصدیــق کننــد کــه غــرب منهــای امریــکا معنــا 
نــدارد، ملــت ایــران هیــچ اهمیتــی نمیدهــد کــه غــرب را بــه عنــوان یــک طــرِف تجــاری و سیاســی و معاملی 
خــودش نداشــته باشــد. ایــن طــور نیســت کــه خیــال کنیــد ملــت ایــران، بــه ارتبــاط بــا یــک کشــور، یــا بــا 
مجموعــه ای از کشــورها نیــاز دارد.البتــه همــه کشــورها در دنیــا، بــه نحــوی از ارتبــاط بــا یکدیگــر اســتفاده 
میکننــد. بــه یــک معنــا، همــه بــه نحــوی بــه هــم احتیــاج دارنــد - ایــن محــّل بحــث مــا نیســت - امــا ایــن 
کــه کســی خیــال کنــد ملــت ایــران یــا دولــت جمهــوری اســامی ایــران، ناچــار اســت بــا فــان مجموعــه از 
کشــورها ارتبــاط داشــته باشــد، ایــن خطــای فاحــش و غلــط بزرگــی اســت. امــروز هــم مــا همیــن حــرف را 
تکــرار میکنیــم. مــا دنیــا را بــه یــک چشــم نــگاه نمیکنیــم. مــا کشــورهای گوناگــون را بــه یــک چشــم نــگاه 
نمیکنیــم. آن دولتهایــی کــه بــه ملــت ایــران بــدی کرده انــد، بــا آن دولتهایــی کــه بــه عنــوان یــک طــرف 

ســالم در زمینه هــای گوناگــون مطــرح شــده اند، یکســان نیســتند.
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مبارزه ملت ایران برای ایجاد دنیایی مبتنی بر تعلیمات پیامبران و آیات الهی 
دنیایــی کــه بــا تعلیمــات ارزشــمند پیامبــران الهــی و بــا آیــات نورانــی خــدای متعــال، بــرای بشــر آراســته و 
منــّور شــده اســت، دنیــای شایســته انســان اســت. دنیایــی کــه در آن، هــم آبــادی و رفــاه و پیشــرفت علمــی 
و پیشــرفت صنعتــی هســت و هــم اقتــدار سیاســی و تعالــی معنــوی وجــود دارد. دنیایــی کــه در آن، انســانها 
کنــار یکدیگــر احســاس آرامــش و امنیــت و اطمینــان میکننــد و انســانیت در آن شکوفاســت؛ چیــزی کــه در 
دنیــای ســاخته تمــدن مــاّدی وجــود نــدارد؛ چــون در دنیــای ماّدیگــری، انســانها مثــل گرگهــا بایــد از هــم 
بترســند. ملــت ایــران مصّمــم اســت کــه چنیــن دنیایــی را هــم از جنبــه مــاّدی و هــم از جنبــه معنــوی، 
بــرای خــود بــه وجــود آَورد و بســازد. ایــن، یــک مبــارزه طوالنــی و بلنــد مــّدت اســت.آنهایی کــه میکوشــند 
ایــن طــور وانمــود کننــد کــه ملــت یــا دولــت جمهــوری اســامی ایــران، در پــی آن اســت کــه بــه آن کشــور، 
بــه آن دولــت، بــه آن مــرز جغرافیایــی تجــاوز کنــد، اشــتباه نکننــد. ملــت و دولــت جمهــوری اســامی ایــران، 
بــرای بنــای ایــن کشــور و پیشــرفت ایــن جامعــه، هــزاران کار بــزرگ و درخشــان پیــش پــای خــود دارنــد که 
آنهــا را از پرداختــن بــه چنیــن کارهایــی بــاز میــدارد. امــروز بحمــداللَّ کاروان علــم و تمــّدن اســامی - تمّدنی 

کــه میتوانــد بــه دنیــا خدمــت کنــد - در ایــن کشــور بــه راه افتــاده اســت.

علت اقدام های خشن استکبار علیه ملت ایران
جوانــان عزیــز مــن؛ بســیجیان عزیــز، جوانــان مؤمــن، دلهــای نورانیــای کــه آیــات خــدا را شــنیدید، پذیرفتید، 
فهمیدیــد و بــه کار بســتید! آینــده متعلـّـق بــه شماســت. میــدان در مقابــل شــما بــاز اســت؛ پــس خودتــان را 
در همــه جبهه هــا و عرصه هــای گوناگــون آمــاده کنیــد. البتــه همــه بداننــد کــه ایــن راه، راهــی اســت کــه 
اگــر یــک ملــت مثــل شــما، آن را بــا موفقّیــت بپیمایــد و بــه فضــل پــروردگار بــه نتایــج آن برســد، ملتهــای 
دیگــر از آن درس میگیرنــد و راه را پیــدا میکننــد. ایــن، همــان چیــزی اســت کــه اســتکبار را وادار میکنــد 
کــه بــا همــه وجــود بخواهــد علیــه ملــت ایــران وارد اقدامهــای خشــن و خصمانــه شــود. بایــد بــرای مقابلــه 
بــا دشــمنی کــه در مقابــل ملــت ایــران - اگــر بتوانــد - مهّیــای هــر گونــه اقــدام خشــنی اســت، آمــاده بــود.

تالش دولتهای مستکبر برای دستیابی به تسلیحات جنایت آمیز 
دولتهــای مســتکبر، چــه در گذشــته و چــه در حــال، تــا هــر جــا کــه توانســتند و بتواننــد، همیشــه خودشــان 
را بــه ابزارهــای تســلیحاتی مجّهــز میکننــد. آن جایــی کــه الزم باشــد، حرفــی ندارنــد کــه دوستانشــان هــم 
تســلیحات جنایت آمیــز را بــرای خودشــان بــه وجــود آورنــد! ایــن، چیــزی اســت کــه در دنیــا مشــهود اســت. 
همینهایــی کــه امــروز در کشــور آلمــان، جمهــوری اســامی را بــه بیاعتنایــی بــه جــان انســانها مّتهــم میکنند 
و ایــن اتّهــام بســیار ظالمانــه و مغرضانــه و غیــر منصفانــه را بــه ایــران میزننــد، همــان کســانی هســتند کــه 
ــی، رژیــم  اگــر نگوییــم خودشــان، امــا حّداقــل ایــن اســت کــه بگوییــم جلــو چشمشــان، شــرکتهای آلمان
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ــاِق خشــن و  ــد. جنــگ، اتّف ــز کردن ــن ســاحهای شــیمیایی مجّه ــن و جنایت بارتری ــا خطرناکتری بعثــی را ب
نامطلوبــی اســت؛ امــا باالخــره قاعــده و قانونــی بایــد داشــته باشــد. در جنــگ هــم جوانمــردی و ناجوانمــردی 
داریــم. رژیــم متجــاوز بعثــی، ناجوانمردانه تریــن روشــها را علیــه ملــت ایــران و جوانــان مــا بــه کار بــرد. شــهر 
تهــران و دههــا شــهر را بارهــا و بارهــا، بــرای مّدتهــای طوالنــی بــا موشــکهای دوربــرد کوبیدنــد. در جبهه هــا، 
ســاحهای شــیمیایی بــه کار بردنــد؛ نــه بــک بــار، نــه دوبــار، نــه مــدت یــک مــاه، دو مــاه؛ ســالهای متمــادی، 
شــاید پنــج ســال، شــش ســال، در ایــن جبهه هــای ایــران و عــراق، ســاح شــیمیایی بــه وســیله رژیــم بعثــی 
بــه کار رفــت. ایــن ســاحها را چــه کســی بــه آنهــا داده بــود؟ غیــر از کشــورهایی کــه دم از حقــوق بشــر 

میزننــد؟! ایــن ســاحها را غیــر از آنهــا کــس دیگــری در اختیــار رژیــم بعثــی گذاشــته بــود؟
 امــروز خیلــی چیزهــا آشــکار شــده اســت. خــدای متعــال، پشــت گــردن خــود غربیهــا - همانهایــی کــه 
ــی وادار  ــه دالیل ــا ب ــد و دشــمنند - زد، ت ــا جمهــوری اســامی، بســیار هــم بدن ــران و ب ــا ملــت ای بعضــی ب
شــوند اعتــراف کننــد و بنویســند. خودشــان در کتابهــا و مقاالتشــان نوشــتند: شــرکتهای آلمانــی - کــه یقینــاً 
بســیاری از اینهــا را بــدون اجــازه دولــت آلمــان نمیفروختنــد - ایــن ســاحهای شــیمیایی و ایــن مــواد مرگبار 
را بــه عراقیهــا فروخته انــد! بــرای چــه فروختنــد؟ آیــا نمیدانســتند کــه بناســت اینهــا در میــدان جنــگ بــه 
کار بــرود؟ گاز خــردل را کجــا بــه کار میبرنــد؟ کســی کــه ســاحهای مرگبــار شــیمیایی را میخــرد، کجــا 
میخواهــد بــه کار ببــرد؟ آیــا میخواهــد ببــرد در خانــه خــودش استنشــاق کنــد؟! معلــوم اســت کــه میخواهــد 
ببــرد در میــدان جنــگ مصــرف کنــد. همینهایــی کــه دولــت جمهــوری اســامی را بــه بیمباالتــی نســبت بــه 
جــان انســانها مّتهــم میکننــد، از خدایــی کــه بــه او اعتقــاد ندارنــد، خجالــت نکشــیدند و نترســیدند؛ از وجدان 
ــد. او هــم آن ســاحهای  ــی فروختن ــم بعث ــه رژی ــادی ب ــزان زی ــه می ــا را ب ــد و اینه بشــری ماحظــه نکردن
مرگبــار را در جلــِو چشــم آنهــا، در مرزهــا و در میدانهــای جنــگ بــه کار بــرد. بعــد مــا بســیاری از مجروحــان 
شــیمیایی را بــرای معالجــه بــه همیــن آلمانــی فرســتادیم کــه ســاح شــیمیایی از زیــر دســتش خــارج شــده 
بــود! اینهــا وجــدان دارنــد؟! اینهــا بــرای ارزشــهای انســانی و جــان انســانها احتــرام قائلنــد؟ آیــا شــرم نمیکنند 

کــه اّدعاهــای واهــی را مطــرح میکننــد؟
عزیــزان مــن! ایــن دشــمنیها بــا نظــام جمهــوری اســامی - ایــن بیانصافیهــا، ایــن غرض ورزیهــا - همــه بــه 
خاطــر ایــن اســت کــه ملــت ایــران، راه اســتقال در ســایه حاکمیــت قانــون الهــی را برگزیــده اســت و حاضــر 
نیســت کــه در مقابــل آنهــا بــه زانــو درآیــد و اظهــار ضعــف کنــد. در مقابــل چنیــن دشــمنیهایی بایــد مجّهــز 

و آمــاده بــود. شــما ایــن آمادگــی را بــه ایــن ترتیــب بــه وجــود آوردیــد.
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مسأله ی اساسِی مبارزه با امریکا، مّتکی بر پایه های منطقی و 
منطبق بر مصالح ملی 

روز13 آبان مسأله ای مربوط به جوانان
نقش جوانان در ایجاد موج مبارزاتی مردم علیه کاپیتوالسیون 

نقش جوانان در کیفیت دادن به مبارزات مردم و تسخیر النه جاسوسی امریکا 
نقش جوانان در ماندگاری مبارزه با استکبار

جوان نقطه امید و شکوفایی در همه امور 
خودسازی معنوی اولین استفاده دوران جوانی

لقاءالهی هدف اصلی در کلیه تالش ها و فعالیتها 
استفاده از فرصتهای ماه رجب، شعبان و رمضان 

اتکای شعار مرگ بر آمریکا بر پایه های منطقی و مصالح ملی 
استکبار جهانی بالی بزرگ دنیا 

ترس بسیاری از دولتها و روشنفکران از آمریکا 
تطمیع و تهدید روشنفکران آگاه توسط آمریکا

ترس آمریکا از انعکاس فریاد انقالب اسالمی در دنیا 
خصومت ملت ایران با رژیم آمریکا 

انقالب اسالمی ضربه ای سنگین بر پیکره آمریکا
شروع توطئه پردازی دائمی آمریکا علیه ایران

توطئه چینی آمریکا علیه ایران در جنگ تحمیلی عراق نشانه شکست آمریکا 
مواجه آمریکا با  ملت و دولت ایران

سیاست آمریکا، از بین بردن روحیه مبارزه طلبی ملت ایران
حقوق بشر و دموکراسی اهرم فشار بر دولتها 

خواسته حقیقی امریکا از ایران
استفاده امریکا از تبلیغات برای تحقق سیاست هایش

عامل دشمنی امریکا با ملت و دولت ایران 
راه عالج ملتهای دنیا 

سنگر مبارزه با استکبار برای ملت ایران 



استکبار ستیزی

مسأله ی اساسِی مبارزه با امریکا... *

روز13 آبان مسأله ای مربوط به جوانان
بــرادران و خواهــران عزیــز؛ جوانــان مؤمــن و مخلــص و پرشــور دانشــجو! خیلــی خــوش آمدیــد. ســیزدهم 
آبــان بــه عنــوان روز مبــارزه ی ملــی بــا اســتکبار جهانــی، اساســاً بــه صــورت تاریخــی مســأله ای مربــوط بــه 
جوانــان اســت. از ابتــدا ایــن موضــوع بــا حضــور جوانــان شــکل گرفتــه اســت، بــا حضــور آنهــا تــداوم پیــدا 
کــرده اســت و امــروز هــم بیــش از همــه وابســته بــه جوانــان اســت؛ در آینــده هــم ان شــاءالَلّ همین طــور 

خواهــد بــود.

نقش جوانان در ایجاد موج مبارزاتی مردم علیه کاپیتوالسیون 
امــام بزرگــوار مــا، ســخنرانی تاریخــی و تعیین کننــده ی خودشــان را دربــاره ی مصونیــت قضایــی مستشــاران 
و عناصــر امریکایــی در ایــران، ابتــدا در میــان یــک جمــع جــوان ایــراد کردنــد و جوانــان بودنــد کــه ابتدائــاً 
ــه گــوش همــه  ــد و ب ــام را منتشــر کردن ــن پی ــم و ســپس در همــه ی کشــور، ای ــه ی ق در حــوزه ی علمی
رســاندند و در طــول ســالهای متمــادی، بتدریــج آن را به صــورت یــک مســأله ی اصلــی در مبــارزه ی بــزرگ 
ملــت ایــران درآوردنــد، وااّل مــردم از قضیــه ی مصونیــت قضایــی مستشــاران امریکایــی در ایــران اّطاعــی 
نداشــتند؛ اهمیــت ایــن مســأله را هــم کــه در فرهنــگ سیاســی رایــج روز بــه آن »کاپیتوالســیون« گفتــه 
میشــود، نمیدانســتند چقــدر اســت و بــرای حیثیــت ملــی چقــدر بــزرگ و مضــّر اســت. امــام ایــن را مطــرح 
ــل عناصــر  ــر کشــور و در محاف ــد در سراس ــد؛ بع ــه آن را منتشــر نمودن ــوزه ی علمی ــان ح ــد و جوان کردن

مؤمــن و مبــارز، بــه صــورت یــک مســأله ی اصلــی و بــه شــکل یــک فرهنــگ درآمــد.

*. بیانات در دیدار جمعی از دانش آموزان و دانشجویان ۱4/۰۸/۱۳۷۶
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نقش جوانان در کیفیت دادن به مبارزات مردم و تسخیر النه جاسوسی امریکا 
ــد و رشــد  ــد، ولــی فکــر در میــان مــردم باقــی مان ــه خاطــر ایــن قضیــه امــام را تبعیــد کردن اگــر چــه ب
ــه  ــوز، ب ــوان دانش آم ــّده ج ــک ع ــال ۱۳5۷ ی ــان س ــیزدهم آب ــه در س ــا این ک ــد، ت ــه دار ش ــرد و ریش ک
مناســبت ســالروز دســتگیری و تبعیــد امــام، آن تظاهــرات پُرشــور را بــه راه انداختنــد و دههــا نفــر از آنهــا 
بــه شــهادت رســیدند. بــاز قضیــه روی دوش جوانــان پیــش رفــت و شــّدت و کیفّیــت پیــدا کــرد. بــاز در 
ســال بعــد از آن - یعنــی در آبــان ۱۳5۸، ســال اّوِل پیــروزی انقــاب - مجــدداً جوانــان بودنــد کــه نقطــه ی 
اساســی حضــور امریکاییهــا را در محلّــی کــه بــه نــام ســفارت معرفــی شــده بــود؛ امــا در حقیقــت کانــون 
ــه  ــه آن حمل ــه درســتی شــناختند، ب ــران محســوب میشــد، ب ــاب در ته ــه و ســازماندهی ضــّد انق توطئ
کردنــد و آن محــل را تســخیر نمودنــد.از اّول تــا آخــر قضیــه - یعنــی از شــروع ماجــرای ســیزدهم آبــان، 
ــزده ســال طــول کشــید. در تمــام ایــن  ــه صــورت یــک مســأله ی چندجانبــه - پان ــا کامــل شــدن آن ب ت

ــد.  ــت اندرکار بودن ــان دس ــل، جوان مراح

نقش جوانان در ماندگاری مبارزه با استکبار
ــان  ــه جوان ــان دانشــجو، چ ــه جوان ــه اســت؛ چ ــان متوّج ــما جوان ــه ش ــتر ب ــه بیش ــن قضی ــم ای ــروز ه ام
دانش آمــوز و چــه بقیــه ی جوانــان کشــور. هــر چیــزی کــه مّتکــی بــه قشــر جــوان باشــد و از آنهــا مایــه 
ــذا  ــود. ل ــد ب ــدگار خواه ــا طــراوت و مان ــه همیشــه ب ــز در جامع ــا باشــد، آن چی ــه دســت آنه ــرد و ب بگی
ــدگار  ــه ایــن مناســبت، یــک قضیــه ی مان ــان ب ــا اســتکبار و تعییــن روز ســیزدهم آب قضیــه ی مبــارزه ی ب

ــان اســت. ــد؛ چــون روی دوش جوان ــا طــراوت خواهــد مان اســت و همیشــه هــم ب

جوان نقطه امید و شکوفایی در همه امور 
ــد  ــه ی امی ــک نقط ــوان ی ــی، ج ــر دین ــه از منظ ــم ک ــرض کن ــز ع ــان عزی ــما جوان ــه ش ــن ب ــا م همین ج
ــدات  ــارزات، در مجاه ــت؛ در مب ــز اس ــه چی ــکوفایی، در هم ــد و ش ــه ی امی ــن نقط ــت. ای ــکوفایی اس و ش
ــه  ــاِب ب ــی. خط ــای شــخصی و روحــی و درون ــه و در مجاهدته ــون جامع ــای گوناگ ــی، در فعالیته اجتماع
ــم  ــادی در مفاهی ــه ی زی ــوان، مخاطب ــا ج ــت. ب ــژه اس ــاِب وی ــک خط ــه ی ــن، همیش ــوی دی ــوان از س ج
اســامی و فّعالیتهــای دینــی شــده اســت. علـّـت هــم ایــن اســت کــه در جــوان، گوهــر شــور و عشــق و صفــا 
و معنویـّـت، فــروزان اســت. هــر انســانی از ایــن گوهــر بهره منــد اســت، لیکــن در جــوان و در دوران جوانــی، 

ــان و فــروزان و تابنــاک اســت و از آن بایــد اســتفاده کــرد.  ایــن جوهــره ی انســانی کامــًا نمای

خودسازی معنوی اولین استفاده دوران جوانی
اّولیــن اســتفاده ای هــم کــه هــر انســانی بایــد از ایــن روح شــور و عشــق و صفــا و معنویـّـت و نورانّیــت ببــرد، 
ایــن اســت کــه خــود را - نفــس خــود را، انــدرون خــود را، معنــا و حقیقــت خــود را - تعالــی ببخشــد. ایــن، 
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قــدم اّول اســت. لــذا مــا همیشــه بــرای خودســازی معنــوی، بــه جوانــان ســفارش مؤّکــدی داریــم.
عزیــزان مــن! خودتــان را در ایــن دوران جوانــی کــه آمادگــی هســت، از لحــاظ معنــوی بســازید. ایــن عشــق 
و شــوری را کــه در باطــن و نهــاد شماســت، درســت بــه ســمت آن مرکــز و قطبــی کــه شایســته ی ایــن 
ــی کــه زیبایــی مطلــق و حقیقــت  عشــق و دلدادگــی اســت - یعنــی ذات مقــّدس حــق و وجــود باریتعال
مطلــق اســت - هدایــت کنیــد. خــود را بــه آن مرکــز مّتصــل نماییــد و تــا آن جــا کــه میتوانیــد، رابطه تــان 

را بــا خــدا قــوی کنیــد. در همــه ی میدانهــای زندگــی، ایــن بــرای شــما یــک مســأله ی اساســی اســت.

لقاءالهی هدف اصلی در کلیه تالش ها و فعالیتها 
ایــن زندگــی - کــه دوران کوتــاه یــا بلنــدی اســت - در نهایــت کوتــاه اســت؛ زندگــی یــک ســاعت اســت. در 
دوران جوانــی، انســان ایــن را حــس نمیکنــد؛ لیکــن وقتــی زندگــی را شــناخت و ســنین عمــر قــدری بــاال 
رفــت، میفهمــد کــه زندگــی ســاعتی بیــش نیســت و گذراســت. در ایــن ســاعت، بایــد حداکثــر اســتفاده 
ــد و از حیــات  ــرای این کــه ایــن حقیقــِت »مــِن« انســانی کــه بناســت بعــد از ایــن نشــئه بمان را کــرد، ب
حقیقــی بهره منــد شــود - کــه »ان الــّدار االخــرة لهیالحیــوان« ۱؛ حیــات حقیقــی بعــد از ایــن نشــئه اســت 
ــه آن حقیقتــی کــه خــدای متعــال  ــد ب ــه لقاءالهــی برســد، بتوان ــد ب ــد خــوب زندگــی کنــد، بتوان - بتوان
بــرای آن معّیــن کــرده اســت، نائــل شــود و ناقــص و نیمــه کاره و منحــرف و معــّذب نگــردد. ایــن، بــه دســِت 
شماســت. همــه ی عمــر هــم هــر چــه شــما تــاش میکنیــد، بایــد در ایــن جهــت باشــد. غیــر از ایــن، خطــا 
و انحــراف و اشــتباه و کج فهمــی اســت. کســانی کــه دنیــا و لــّذات و زندگــی روزمــّره را اصــل میداننــد، در 
اشــتباهند. البتــه روزی بــه اشــتباه خودشــان پــی خواهنــد بــرد؛ امــا آن وقتــی کــه دیگــر کار از کار گذشــته 
ــا شــوق حرکــت کنیــد،  اســت و کاری نمیشــود کــرد. اگــر بخواهیــد ایــن راه را خــوب حرکــت کنیــد، ب

عاشــقانه حرکــت کنیــد، بایــد از جوانیتــان اســتفاده کنیــد و خــود را بــه خــدای متعــال نزدیــک نماییــد.

استفاده از فرصتهای ماه رجب، شعبان و رمضان 
حــال هــم از ایــن فرصــت اســتفاده کنیــم. ایــن مــاه، مــاه رجــب اســت. در آینــده ی نزدیکــی، مــاه شــعبان 
ــتفاده  ــوی اس ــری معن ــرای ذخیره گی ــد، ب ــه میتوانی ــاه، آنچ ــه م ــن س ــد. در ای ــرا میرس ــان ف ــاه رمض و م
ــرای شــما مانــدگار خواهــد شــد. همــه ی چیزهــای  ــه روح جوانــی اســت و ب کنیــد؛ چــون ایــن مّتکــی ب
ــان مّتکــی باشــد، ایــن در جامعــه اّوالً مانــدگار اســت،  ــه جوان ــه اســت. هــر چیــزی کــه ب جامعــه این گون
ثانیــاً همیشــه باطــراوت و تــر و تــازه اســت. قضیــه ی مبــارزه بــا اســتکبار هــم از ایــن قبیــل اســت؛ لــذا در 

حقیقــت ایــن یــک جهــت ملــی بــرای کشــور و ملــت ماســت.

اتکای شعار مرگ بر آمریکا بر پایه های منطقی و مصالح ملی 
مــن در این جــا نکتــه ای را بــه شــما عــرض کنــم. بعضــی خیــال میکننــد کــه اگــر ملــت ایــران میگویــد 
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ــک  ــن ی ــا، ای ــن قبیــل حرفه ــکا و از ای ــا امری ــا عــدم رابطــه ب ــکا، ی ــر امری ــا مــرگ ب ــکا، ی ــا امری ــارزه ب مب
مســأله ی شــعاری و احساســی محــض اســت؛ نــه. ایــن اشــتباه اســت. ایــن یــک مســأله ی اساســِی مّتکــی بــر 
پایه هــای منطقــی و کامــًا خردمندانــه و درســت منطبــق بــر مصالــح ملــی ایــن کشــور اســت. ایــن را بایــد 
توّجــه کنیــد. ظاهــر قضیــه سیاســی اســت؛ امــا باطــن قضیــه، یــک مســأله ی ملــی، انســانی، تاریخی، وابســته 
بــه سرنوشــت ایــن کشــور و ایــن ملــت و شــما نســل جــوان و نســلهای آینــده اســت. ایــن مســأله، بــه امــروز 
و فــردای ایــن کشــور ارتبــاط پیــدا میکنــد. مــن امــروز مختصــری در ایــن زمینــه صحبــت میکنــم؛ لیکــن 

خــوِد شــما بایــد فکــر کنیــد؛ جــوان بایــد فکــر کنــد.
ــا امریــکا به خاطــر ایــن اســت کــه امــروز مظهــر  ــا اســتکبار اســت. مبــارزه ی ب مســأله، مســأله ی مبــارزه ب
اســتکبار در دنیــا، رژیــم امریکاســت، وااّل اگــر امریــکا به عنــوان یــک دولــت، روشــها و هدفهــای اســتکباری 
را نداشــت، بــرای مــا مثــل بقیــه ی دولتهــا بــود؛ لیکــن امــروز دولــت و رژیــم امریــکا در ایــن دوره از زمــان، 

مظهــر کامــل اســتکبار اســت.

استکبار جهانی بالی بزرگ دنیا 
ــوری در  ــا دیکتات ــا ب ــی. ملته ــطح بین الملل ــوری در س ــی دیکتات ــت، یعن ــت فرعونی ــی حال ــتکبار، یعن اس
ــا ســِر خــود را  ــق شــوند، چــه نشــوند؛ ام ــارزه فائ ــن مب ــارزه میکننــد؛ چــه در ای کشــورهای خودشــان مب
کــه بــاال میکننــد، میبیننــد یــک دیکتاتــوِر بین المللــی آن جــا ایســتاده اســت و در همــه ی کارهــا دخالــت 
ــر اســاس مصالــح خــودش! اگــر چــه دیکتاتــوری  میکنــد؛ در سرنوشــت ملتهــا دخالــت میکنــد، آن هــم ب
یــک فســاد حقیقــی و یــک عیــب اساســی بــرای هــر کشــوری اســت کــه یــک نظــام دیکتاتــوری و یــک 
شــخص دیکتاتــور بــر آن کشــور حکومــت کنــد؛ بــا ایــن همــه هــر دیکتاتــوری باالخــره ممکــن اســت یــک 
وقــت هــم بــه منافــع ملــت خــودش بیندیشــد. امــا ایــن دیکتاتــور بین المللــی، جــز بــه منافــع ملــت امریــکا، 
و آن هــم نــه همــه ی ملــت امریــکا، بلکــه پشــتیبانان رژیــم حاکــم - یعنــی کارتلهــا، تراســتها، ســرمایه داران 
ــر در دولــت - بــه چیــز دیگــری نمیاندیشــد. همــه ی مســائل جهانــی بــر اســاس  بــزرگ و ســازمانهای مؤثّ
مصالــح شــرکتهای عمــده و ســازمانهای بزرگــی کــه در کشــور امریــکا در مســائل سیاســی فّعالنــد، حــل و 
ــه،  فصــل میشــود. مســأله ی خلیج فــارس، مســأله ی عــراق، مســأله ی دریاهــای آزاد، مســأله ی آســیای میان
مســأله ی خاورمیانــه و همــه ی مســائل دنیــا بــر اســاس مصالــح آنهــا و بــه وســیله ی ایــن دیکتاتــور میخواهــد 

حــّل و فصــل شــود؛ نــه بــر اســاس مصالــح خــوِد ایــن ملتهــا.
ببینیــد ایــن چــه بــای بزرگــی بــرای دنیاســت! یــک نفــر زورگــو، بــا اتـّـکا بــه قدرتهایــی کــه در اختیــارش 
هســت - چــه تــوان علمــی، چــه تــوان سیاســی، چــه تــوان مالــی، چــه تــوان پیشــرفت فنــاوری و از ایــن 
قبیــل، کــه اینهــا هــم متعلـّـق بــه آن رژیــم نیســت؛ بلکــه متعلـّـق بــه انسانهاســت - بــه فکــِر ایــن اســت کــه 
منافــع و مصالــح و مقاصــد خــود را تأمیــن کنــد؛ ولــو بــه ایــن قیمــت کــه ملتهــای دیگــر بــه خــاک ســیاه 
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ــه  ــو بکشــید و مــورد ُمداّق ــکا در آن دخالــت دارد، جل بنشــینند. شــما هــر مســأله از مســائلی را کــه امری
قــرار دهیــد، همیــن را خواهیــد دیــد: دخالتهــای سیاســی در کشــورها، دخالــت در کودتاهــا، دخالــت در 
ــات  ــت در معام ــی، دخال ــارات جهان ــت در انحص ــت، دخال ــه ی نف ــت در قضی ــه، دخال ــأله ی خاورمیان مس
ــم مثــل  ــن رژی ــا، حضــور ای ــن قضای ــا کســانی میکننــد. در همــه ی ای ــی کــه شــرکتهای دیگــر ب گوناگون
ــد  ــدر میخواه ــن قل ــی، ای ــطح بین الملل ــت! در س ــه اس ــای محلّ ــزن بهادره ــها و ب ــا و داش ــا و الته قلدره
تمــام ایــن مســائل را بــر اســاس منافــع تنگ نظرانــه ای کــه منطبــق بــر خواســتها و مقاصــد گــروه خاصــی 
اســت - یعنــی ســازمان صهیونیســتهای امریــکا، ســازمان ســرمایه گذاران بــزرگ امریــکا، کارتلهــا و امثــال 

اینهــا - حــّل و فصــل کنــد. ایــن، بــای بســیار بزرگــی اســت.

ترس بسیاری از دولتها و روشنفکران از آمریکا 
ــد؛  ــان میآی ــه خوشش ــه این ک ــد. ن ــیدن ندارن ــرأت نفس کش ــدرت، ج ــن ق ــرس ای ــم از ت ــای عال دولته
نخیــر، بدشــان میآیــد؛ امــا جــرأت ندارنــد نفــس بکشــند. مــن یــک وقــت ایــن را گفتــم کــه در کنفرانــس 
غیرمتعّهدهــا در چنــد ســال قبــل از ایــن - زمــان ریاســت جمهــوری - ســخنرانی کــردم و حرفهایــی زدم 
کــه توّجــه بســیاری از ایــن رؤســای کشــورها را - کــه صــد و یــک کشــور بودنــد - جلــب کــرد. آنهــا آمدنــد 
بــا مــن ماقــات کردنــد و همــه تشــّکر نمودنــد. رئیــس جمهــور یکــی از کشــورها پیــِش مــن آمــد و گفــت: 
شــما بدانیــد ایــن جماعتــی کــه این جــا نشســته اند، همــه از امریــکا میترســند و فقــط شــما هســتید کــه از 
امریــکا نمیترســید! بعــد ســرش را نزدیــک آورد و گفــت: مــن هــم از امریــکا میترســم! از چــه چیــز امریــکا 
ــد از  ــکا. همیــن شــخص بع ــکا، از ســازمان ســیا، از کودتاهــای امری ــدرت جاسوســی امری میترســند؟ از ق
دو، ســه ســال، بــه وســیله ی کودتایــی کــه بــه احتمــال زیــاد از طــرف امریــکا در کشــورش برپاشــده بــود، 
کشــته شــد! رؤســای کشــورها میترســند. گاهــی اعتراضــی هــم میکننــد؛ امــا پیــش نمیرونــد ایــن مربــوط 

بــه دولتهــا بــود. 

تطمیع و تهدید روشنفکران آگاه توسط آمریکا
ــل  ــد - مث ــه مّطلعن ــم ک ــیاری ه ــد؛ بس ــا بیخبرن ــراد ملته ــیاری از اف ــم. بس ــا بیایی ــراغ ملته ــا س و ام
روشنفکرانشــان - به وســیله ی ایــادی امریکایــی، یــا به وســیله ی دست نشــاندگان رژیــم امریــکا در 
کشورهایشــان، تطمیــع میشــوند. در همیــن کشــورهای منطقــه ی خاورمیانــه - کــه مــن نمیخواهــم اســم 
ــم -  ــد کــه مــن کــدام کشــورها را میگوی ــاد تشــخیص میدهی ــه احتمــال زی ــا شــما ب ــاورم، ام ــا را بی آنه
کشــورهایی هســتند کــه وابســته بــه امریکاینــد. در ایــن کشــورها روشــنفکرانی هــم هســتند کــه حقیقت را 
میفهمنــد و میخواهنــد بگوینــد، بنویســند؛ گاهــی هــم چیــزی ســر میزنــد، لیکــن بعضــی از اینهــا تهدیــد 
میشــوند، بعضــی خریــده میشــوند، بعضــی صدایشــان خفــه میشــود. حرفــی میزننــد، امــا نمیگذارنــد پخــش 
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شــود. در محافــل روشــنفکری، گفتگویــی میکننــد و از بیــن میــرود. علّــت این کــه در کشــور مــا حرفهــای 
ــِگ روشــنفکری نیســت؛ در  ــل تن ــای سیاســی در محاف ــه حرفه ــن اســت ک ــدارد، ای ــوج برمی سیاســی م
متــن مــردم اســت و مــردم بــه مســائل سیاســی عاقه مندنــد و در صحنــه حضــور دارنــد. قبــل از انقــاب 
هــم مــن بــا محافــل روشــنفکری کشــور، ارتباطــات زیــادی داشــتم. خیلــی حرفهــا میزدنــد؛ امــا در یــک 
ــن میشــد و  ــم دف ــا ه ــری؛ همان ج ــک نشســِت پنجــاه نف ــاً در ی ــری، و احیان ــری، ده نف ــج نف ــِل پن محف
از بیــن میرفــت. امــا وقتــی امــام حرفــی میــزد؛ وقتــی یــک روحانــِی موّجــه حرفــی میــزد، ممکــن بــود 
ــذا رژیــم  ــود، مــوج برمیداشــت. ل ــا مــردم مواجــه ب ــد، امــا چــون ب ســِر آن روحانــی بــای بزرگــی بیاورن
پهلــوی، از خیلــی از روشــنفکراِن آن زمــان اصــًا نمیترســید و هیــچ اهمیتــی هــم نمیــداد. میگفــت هــر 
ــت و  ــر میرف ــی در جلســه ای منب ــک روحان ــا اگــر ی ــری نداشــت. ام ــد؛ اث ــد، بگوین ــد بگوین چــه میخواهن
ــا چنــد واســطه بــه سیاســتهای آن رژیــم ارتبــاط داشــت، فــوراً او را دســتگیر  مطلبــی را میگفــت، ولــو ب
میکردنــد، فشــار میآوردنــد، زندانــی میکردنــد، ممنوع المنبــر میکردنــد! او چــون در متــن مــردم بــود، مــوج 
برمیداشــت. در دنیــا این طــور اســت کــه روشــنفکرانی کــه چیزهایــی هــم میخواهنــد بگوینــد و میگوینــد، 

اگــر تهدیــد و تطمیــع هــم نشــوند و بگوینــد، موجــی برنمیــدارد.

ترس آمریکا از انعکاس فریاد انقالب اسالمی در دنیا 
ــا  ــن انقــاب در دنی ــاد ای ــاد شــما مــردم و انعــکاس فری ــه خاطــر انعــکاس فری ــه فضــل الهــی، ب امــروز ب
ــران را،  ــت ای ــما مل ــر ش ــند، وااّل اگ ــن میترس ــم از همی ــا ه ــه امریکاییه ــده اســت ک ــی ش ــای بزرگ کاره
اجتماعــات عظیــم را، فریــاد امــام بزرگــوار را و آنچــه را کــه در طــول ایــن هجــده ســال بعــد از انقــاب 
تــا امــروز انجــام شــده اســت، از دنیــا بگیریــد و آن را حــذف کنیــد، خواهیــد دیــد حکومــت دیکتاتــوری 
مطلــق ایــاالت مّتحــده ی امریــکا به عنــوان بزرگتریــن مســتکبر جهانــی در دنیــا - یــک حکومــت بیرقیــب 
بامنــازع و بــدون مناقشــه کــه حّتــی کســی بــه او نمیگفــت بــاالی چشــمت ابروســت و تملّقــش را هــم 

ــه را خــورده اســت. میگفتنــد - بزرگتریــن ضرب

خصومت ملت ایران با رژیم آمریکا 
ــا  ــکا. م ــت امری ــه ی مل ــه قضی ــم امریکاســت؛ ن ــه ی رژی ــا، قضی ــه ی م ــه قضی ــم ک ــن در همین جــا بگوی م
ــالهای  ــن س ــه در ای ــد. البت ــه ی ملتهاین ــل بقی ــم؛ مث ــم نداری ــم، دشــمنی ه ــکا کاری نداری ــت امری ــا مل ب
ــی  ــادی داده اســت. خیل ــزی زی ــت را شستشــوی مغ ــر، آن مل ــات پیگی ــا تبلیغ ــکا ب ــم امری ــی، رژی طوالن
ــک  ــران چیســت؛ ی ــه ی ای ــر اســت و اصــًا قضی ــران چــه خب ــه در ای ــد ک ــکا نمیدانن ــت امری ــراد مل از اف
ــه  ــا و تبلیغاتچیهایشــان ب ــا را دولته ــوق بشــر! اینه ــی و ضّدحق ــنیده اند: ارتجــاع و اصولگرای ــی ش چیزهای
ــه خودیخــود ملتــی مثــل بقیــه ی ملتهــا  ــکا ب ــد، وااّل مــردم امری ــاور کرده ان ــد، مــردم هــم ب ــان گفته ان آن
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هســتند و مــا هــم هیــچ دشــمنی بــا آنهــا نداریــم. مــا بــا هیــچ ملتــی دشــمنی نداریــم. مــا بــا مــردم چــه 
ــم امریکاســت. ــا، قضیــه ی رژی ــم؟ قضیــه ی م کار داری

انقالب اسالمی ضربه ای سنگین بر پیکره آمریکا
ــا وضــع موقعیــت سیاســی کشــورمان  ــرده اســت؛ ام ــر ک ــاً تغیی ــران طبیعت ــای سیاســی ای وضــع جغرافی
ــه اســت. شــما اگــر  ــرار گرفت ــا ق ــران در یکــی از حّساســترین مراکــز دنی ــر نکــرده اســت. کشــور ای تغیی
نقشــه ی دنیــا را جلویتــان بگذاریــد و یــک نــگاه بــه آن بکنیــد، خواهیــد دیــد کــه از لحــاظ ارتبــاط شــرق 
و غــرب، چقــدر ایــن کشــور حّســاس اســت. از لحــاظ منابــع حّســاس اســت - بخصــوص از لحــاظ وجــود 
ــود - از لحــاظ همســایه ها حّســاس اســت، از لحــاظ خــود ایــن ملــت کــه  شــوروی در آن روز حّســاس ب
ــه  ــاس ک ــه ی حّس ــن مجموع ــاس اســت. ای ــه و بااســتعدادی اســت، حّس ــوش و فرزان ــی باه ــد ملت میدانن
ــز برجســته ای مینمــود،  ــروت چی ــع طبیعــی و ث ــی، طبیعــی، تاریخــی، فرهنگــی، مناب از لحــاظ جغرافیای
ــران - در  ــاً در ته ــور - عمدت ــن کش ــی در ای ــزار امریکای ــد صده ــود. چن ــکا ب ــت امری ــا در مش ــک ج ی
ــت را  ــد و مل ــد، میخوردن ــت میگرفتن ــن مل ــه ی ای ــای کان از کیس ــد؛ حقوقه ــز بودن ــترین مراک حّساس
تحقیــر میکردنــد. اگــر شــما بخواهیــد بدانیــد چگونــه تحقیــر میکردنــد، بــه نطــق امــام در ســیزدهم آبــان 
ــی  ــیله ی عناصــر امریکای ــران به وس ــت ای ــر مل ــه ی تحقی ــا قضی ــام در آن ج ــد. ام ــه کنی ــه مراجع چهل وس
- نــه به وســیله ی دولــت امریــکا - مثــل اســتوار امریکایــی در ایــران را بیــان کردنــد. منافــع را میبردنــد، 
سیاســتها را به وســیله ی حــّکام ایــن کشــور در منطقــه دیکتــه میکردنــد و بســیاری از مقاصــد خودشــان 
را پیــش میبردند.انقــاب اســامی آمــد، ناگهــان یکجــا ایــن را از دســت اینهــا گرفــت. ایــن، یــک ضربــه 

بــر پیکــر امریــکا بــود. 

شروع توطئه پردازی دائمی آمریکا علیه ایران
سیاســت این گونــه اســت کــه فــوراً دســتگاههای سیاســی، خــود را بــا واقعیــت وفــق میدهنــد. رژیــم امریــکا 
ضربــه را خــورد؛ لیکــن بــه فکــر افتــاد کــه بــا ایــن واقعیــت خــودش را وفــق دهــد. گفتنــد چــه کار کنیــم؟ 
نقشــه ایــن شــد کــه کاری کننــد کســانی در ایــن کشــور بــا عنــوان انقــاب بــر ســِرکار بیاینــد، کــه رســماً 
ــان ســلطه پذیری را داشــته  ــج هم ــط حســنه و بتدری ــان ارتباطــات و رواب ــاً هم ــا باطن ــی باشــد، ام انقاب
باشــند اّوِل کار، همیــن هــم شــد و میخواســت بیشــتر بشــود. اگــر حضــور قــوی و تعیین کننــده ی امــام 
نمیبــود، همان طــور هــم میشــد. حادثــه ی ســیزدهم آبــان پنجاه وهشــت هــم البتــه ضربــه ی محکمــی زد؛ 
امــام هــم مثــل کــوه اســتوار ایســتادند. آنچــه را کــه آنهــا فکــر میکردنــد، به عکــس شــد؛ یعنــی نــه فقــط 
ــکا در  ــزون امری ــی از نفــوذ روزاف ــگ امریکایــی درنیامــد، بلکــه روح اســتقال طلبی و جدای ــه رن انقــاب ب

مــردم تقویــت شــد. ایــن موجــب شــد کــه رژیــم امریــکا به طــور دائــم علیــه ملــت ایــران توطئــه کنــد.
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توطئه چینی آمریکا علیه ایران در جنگ تحمیلی عراق 
یکــی از توطئه هــای امریــکا، تشــویق عــراق بــه راه انــدازی جنــگ هشــت ســاله بــود. یکــی از توطئه هــای 
ــی در  ــران امریکای ــور افس ــا حض ــی ب ــه حّت ــود ک ــگ ب ــای جن ــب قضای ــراق در اغل ــه ع ــک ب ــکا، کم امری
مرحلــه ای از مســائل در کشــور عــراق انجــام میشــد. اینهــا بتدریــج آشــکار میشــود. در اســنادی کــه منتشــر 
ــکا، محاصــره و  ــی کــه مینویســند، اینهــا کم کــم رو میشــود. یکــی از خیانتهــای امری میشــود، در خاطرات
ــد  ــود. چن ــا ب ــصت و آن وقته ــه و ش ــالهای پنجاه ون ــت در س ــردن دول ــاقط ک ــرای س ــادی ب ــار اقتص فش
بــار ایــن قضیــه تکــرار شــده اســت. یکــی از دشــمنیهای امریــکا بــا ایــران ایــن بــوده کــه در تمــام ایــن 
مــّدت نــگاه کــرده اســت کــه ملــت ایــران و نظــام جمهــوری اســامی در هــر جایــی خواســتند پیشــرفتی 
بکننــد، هرطــور توانســته، خواســته اســت جلــِو ایــن قضیــه را بگیــرد. همین جــا مــن بــه شــما بگویــم کــه 
بــه توفیــق پــروردگار و لطفــی کــه خــدای متعــال بــه ایــن کشــور داشــته اســت، اکثــر قریــب بــه اتّفــاق 
توطئه هایــی کــه امریــکا علیــه ایــن ملــت طّراحــی کــرد، بــه شــکل آشــکار و مقابــل چشــم همــه مقــرون 

بــه شکســت شــد.

نشانه شکست آمریکا 
ــا  ــوده اســت، کــه اگــر شــما بخواهیــد امــروز را ب پیشــرفتهای عظیــم ملــت ایــران در همــه ی زمینه هــا ب
ــد  ــد دی ــد، خواهی ــاب مقایســه کنی ــل انق ــه، شــصت، شــصت ویک و شــصت ودو و کّا اوای ــال پنجاه ون س
کــه پیشــرفت کشــور در دوران انقــاب، یــک پیشــرفت حیــرت آور و چشــمگیر اســت. همــه ی کســانی کــه 
ایــن قضیــه را مطالعــه میکننــد، بــه آن اعتقــاد دارنــد. حتــی مــن اخیــراً در مطبوعــات امریکایــی همیــن 
اواخــر ایــن را ماحظــه کــردم. بــا این کــه مقّیدنــد کــه نگذارنــد یــک کلمــه تعریــف از پیشــرفتهای ایــران 
ــوری  ــام جمه ــران و نظ ــرفتهای ای ــه پیش ــی، ب ــات امریکای ــی از مطبوع ــا در یک ــد، ام ــته باش ــود داش وج
اســامی در بخشــهای مختلــف اشــاره کــرده بودنــد. خودشــان هــم اعتــراف کردنــد و مجبــور شــدند. البتــه 
نویســنده ی آن مقالــه امریکایــی نیســت؛ لیکــن در مطبوعــات امریکایــی چــاپ شــده اســت. همــه ی ایــن 
ــر بــودن  پیشــرفتها علیرغــم میــل امریــکا انجــام گرفتــه اســت. ایــن بــه معنــای ناموّفــق بــودن و غیرمؤثّ

توطئــه ی امریکاســت. ایــن بــه معنــای قــدرت و عظمــت جهــاد ایــن ملــت اســت.

مواجه آمریکا با  ملت و دولت ایران
ــکا، رژیــم  ــه ملــت امری ــا رژیــم امریــکا مواجهیــم، ن ــل آنچــه کــه مــن گفتــم مــا ب درســت نقطــه ی مقاب
ــران؛ از ملــت ناراحــت و خشــمگین اســت.  ــت ای ــا دول ــه فقــط ب ــران مواجــه اســت، ن ــا ملــت ای ــکا ب امری
مســأله ی او، مســأله ی دولــت ایــران نیســت؛ مســأله ی کســانی کــه حکومــت میکننــد، نیســت؛ مســأله ی 
آحــاد ملــت اســت. چــرا؟ علـّـت واضــح اســت. چــون فرهنــگ دوری از ســلطه ی اســتکبار، استکبارســتیزی، 
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ــه اســتقال و در دســت داشــتن سرنوشــت خــود، در دلهــای ایــن مــردم رســوخ پیــدا کــرده  میــل ب
ــرار گیــرد،  ــره ی رامــی آن جــا ق ــن ناراحتنــد. آنهــا ملتــی را میخواهنــد کــه مثــل ب اســت. آنهــا از ای
ــت  ــد؛ آن مل ــه نماین ــه او دیکت ــا ب ــا از آن ســوی مرزه ــد، ی ــل کنن ــر او تحمی ــا هــم رژیمــی را ب اینه
ــرود. ملــت بیــدار، ملــت هوشــیار، ملــت آگاه  هــم بیهیــچ مقاومتــی آنهــا را انجــام دهــد و آن راه را ب
بــه مســائل سیاســی، ملتــی کــه اگــر مســؤوالنش هــم بخواهنــد برخــاف ایــن خــّط مســتقیم حرکتــی 
ــن در  ــه ملتــی را اینهــا دوســت ندارند.چنــد ســال قبــل از ای ــد، اعتــراض خواهــد کــرد؛ این گون بکنن
ــل  ــکا علنــاً و صریحــاً در مقاب ــِت امری زمــان حیــات امــام بزرگــوار، یکــی از وزرای رئیــس جمهــور وق
ــن حــرف  ــدر ای ــد چق ــم! ببینی ــران را بَکنی ــت ای ــد ریشــه ی مل ــا بای ــگاران گفــت کــه م چشــم خبرن
ابلهانــه اســت. ایــن حــرف در آن زمــان در همــه ی دنیــا پخــش شــد. قضیــه ی اینهــا، قضیــه ی ملــت 
اســت؛ نــه فقــط قضیــه ی دولــت. معلــوم اســت کــه ریشــه ی یــک ملــت چهــل، پنجــاه میلیونــِی آن روز 
را کــه نمیشــد َکنــد و همــه را از بیــن بــرد. معنایــش ایــن بــود کــه ملــت را بیریشــه کنیــم، فرهنــگ 
ــه ایــن ایســتادگی و  ایــن ملــت را بگیریــم، آن چیزهایــی را از ایــن ملــت بگیریــم کــه آنهــا را وادار ب

مقاومــت میکنــد.

سیاست آمریکا، از بین بردن روحیه مبارزه طلبی ملت ایران
ــوری اســامی، سیاســت روشــن و  ــل نظــام جمه ــر اســتکبار در مقاب ــوان مظه ــکا به عن سیاســت امری
واضحــی اســت. البتــه ســعی میکننــد ایــن را در روشــهای تبلیغاتــی خیلــی آشــکار نکننــد؛ امــا بــرای 
ــن اســت کــه آن چیــزی کــه  ــگاه میکنــد، سیاســت روشــنی اســت. آن چیســت؟ آن ای کســی کــه ن
موجــب شــده اســت ایــران بــا همــه ی ثروتهــای مــاّدی و معنویــش از دســت امریــکا گرفتــه شــود، آن 
چیــز از میــان ایــن ملــت ریشــه کن شــود. ایــن، سیاســت امریکاســت؛ ایــن را شــما بدانیــد. آن چیســت؟ 
آن، میــل ایــن ملــت بــه اســتقال اســت؛ آن، اســامی اســت کــه ایــن ملــت را از قبــول ظلــم بــر حــذر 
میــدارد؛ آن، روحیــه ی مبارزه طلبــی در آحــاد ایــن ملــت اســت؛ آن، روحیــه ی عــدم تســلیم در مقابــل 
ــا  ــه مقاومــت در آن بیشــتر اســت، آنه ــی اســام اســت. هــر نقطــه ای ک ــن نوران زور اســت؛ آن، قوانی
بیشــتر بــا آن دشــمنند. هــدف اصلــی ایــن اســت. ایــن را جوانــان بایــد درســت فکــر کننــد و روی آن 

توّجــه نماینــد.

حقوق بشر و دموکراسی اهرم فشار بر دولتها 
ایــن چیزهایــی کــه راجــع بــه حقــوق بشــر و امثــال آن میگوینــد، خودشــان هــم میداننــد کــه خــاف 
واقــع اســت؛ اینهــا را به عنــوان فشــار ذکــر میکننــد. امریــکا سالهاســت کــه وقتــی بخواهــد علیــه هــر 
دولتــی خصومتــی بکنــد، یکــی از خصومتهایــش همیــن اســت؛ یعنــی علیــه آن دولــت شــعار میدهــد 
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کــه ایــن ضّدحقــوق بشــر و ضّددمکراســی اســت! اینهــا کــه خودشــان هــم میداننــد واقعیــت نــدارد؛ دنیــا 
هــم ایــن را میدانــد. ایــن، چیــز مهّمــی نیســت.

خواسته حقیقی امریکا از ایران
ــن اســت  ــد - ای ــرار کرده ان ــم آن را تک ــا ه ــه باره ــوری اســامی - ک ــا از جمه ــی آنه ــته ی حقیق   خواس
کــه جمهــوری اســامی در قضیــه ی فلســطین از مواضــع خــود عقب نشــینی کنــد؛ یعنــی اســرائیل را بــه 
رســمیت بشناســد؛ مثــل کشــورهایی کــه قضیــه ی مبــارزه ی فلســطین را بــه بوتــه ی فراموشــی ســپردند! 
میگوینــد شــما ایــن قضیــه را رهــا کنیــد، حضــور امریــکا را در مناطــق گوناگــون دنیــا بپذیریــد، حضــور 
امریــکا را در قضایــای منطقــه ی خلیج فــارس بپذیریــد و مهمتــر از همــه، نفــوذ امریــکا را در قضایــای کشــور 
ــی و جــّدی  ــه به طــور حقیق ــزی ک ــم امریکاســت. آن چی ــی رژی ــن، خواســته ی حقیق ــد! ای ــران بپذیری ای
میخواهنــد، ایــن قضیــه اســت کــه گفتــم. ایــن را در پوشــش حرفهــای دیگــر و اتّهامــات و تبلیغــات مخالــف 
و امثــال ایــن چیزهــا بیــان میکننــد؛ امــا حقیقــت قضیــه ایــن اســت. میداننــد کــه جمهــوری اســامی بــا 
پایبنــدی بــه اســام، هرگــز زیــر بــار ایــن حرفهــا نخواهــد رفــت. معنــی نــدارد و ممکــن نیســت کــه کســی 
معتقــد بــه اســام باشــد، ذّره ای پایبنــد بــه اســام باشــد، ولــی زیــر بــار زور بــرود و ظلــم را قبــول کنــد. 
در اســام، همــان قــدر کــه ظلم کــردن بــد اســت، تســلیم ظلــم شــدن هــم همان قــدر بــد اســت. شــما در 
دعــای مکارم االخــاق میبینیــد کــه امــام ســّجاد میگویــد: »وال اظلمــن و انــت مطیــق للدفــع عنــی و ال 
اظلمــن و انــت قــادر علیالقبــض منــی« 2. در قــرآن میفرمایــد: »التَظلمــون و التُظلمــون« ۳؛ نــه ظلــم کنیــد، 
نــه قبــول ظلــم کنیــد و زیــر بــار ظلــم برویــد. مگــر ممکــن اســت کســی مســلمان باشــد، اعتقــاد بــه اســام 
داشــته باشــد، درعین حــال ظلــم و زور را از هــر کســی قبــول کنــد؛ چــه برســد بــه دشــمن دیرینــه ی ملــت 
ایــران - یعنــی امریــکا - کــه ایــن همــه بــه ملــت ایــران ضربــه زده اســت. این کــه درســت نیســت، ایــن 
را میداننــد. از ایــن جاســت کــه از نظــام جمهــوری اســامی بــا همــه ی وجــود بیزارنــد و بــا آن دشــمنند 
و در صــدد معارضــه و مبــارزه بــا آن هســتند؛ چــون میداننــد کــه ملــت ایــران و نظــام جمهــوری اســامی 

حاضــر نیســت زیــر بــار تحمیــل آنــان بــرود.

استفاده امریکا از تبلیغات برای تحقق سیاست هایش
ــد؛ در  ــغ میکنن ــب به طــور غیرمســتقیم تبلی ــد. مرتّ ــم میکنن ــه سیاســتهای تبلغاتیشــان را هــم تنظی البت
داخــل هــم ایــادی دارنــد. ایــن ایــادی کــه عــرض میکنــم، نــه کســانیاند کــه حتمــاً از دســتگاه جاسوســی 
ــن حرفهــا را  ــد کــه ای ــد! کســانی هــم دارن ــره و مواجبن ــه باشــند؛ بعضــی نوکــر بیجی ــول گرفت ــکا پ امری
تبلیــغ میکننــد کــه مگــر میشــود انســان بــا امریــکا قطــع رابطــه باشــد؟ اگــر قطــع رابطــه باشــیم، نمیشــود 
ــکا مذاکــره کنیــم، همــه ی مشــکات  ــا امری ــّا ب ــرار کنیــم، اگــر اق زندگــی کنیــم! اگــر رابطه مــان را برق

2. صحیفه ی سجادیه: دعای 2۰
۳. بقره: 2۷9
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مــا برطــرف میشــود! از ایــن حرفهــا هــم رایــج میکننــد؛ حرفهایــی کــه پــوچ و بیمغــز و به کلّــی عــاری از 
حقیقــت اســت.

ــه  ــد ک ــانی بوده ان ــد، کس ــا کرده ان ــه آنه ــا را ب ــن خیانته ــا بدتری ــه امریکاییه ــورهایی ک ــیاری از کش بس
ــط  ــد؛ فق ــی را نمیکنن ــه ی کس ــا ماحظ ــته اند! امریکاییه ــتانه داش ــات دوس ــم ارتباط ــکا ه ــود امری ــا خ ب
ماحظــه ی منافــع خودشــان را میکننــد. رابطــه، مشــکلی را حــل نمیکنــد. مذاکــره بــا امریــکا کــه پیشــتر 
گاهــی بعضــی کســان در گوشــه و کنــار میپراندنــد و چیــزی میگفتنــد کــه مذاکــره کنیــم یــا رابطــه برقــرار 
کنیــم - البتــه خوشــبختانه کســی دیگــر از ایــن حرفهــا نمیزنــد - هیــچ مشــکلی را از ملتــی کــه میخواهــد 
تســلیم امریــکا نشــود، حــل نمیکنــد؛ مگــر ملــت بخواهــد تســلیم امریــکا شــود، کــه چنیــن چیــزی هــم 

محــال اســت.

عامل دشمنی امریکا با ملت و دولت ایران 
مســأله ی آنهــا، مســأله ی ایســتادگی ملــت و دولــت ایــران در مقابــل خواســته ها و مطامــع خودشــان اســت. 
ــر آن  ــت در براب ــی، ایســتادگی و مقاوم ــر دولت ــی ه ــی و زیاده طلب ــی و دیکتاتورمآب ــن افزون طلب ــاج ای ع
اســت. بــرای مــا، امریــکا خصوصیتــی هــم نــدارد. عــرض کــردم، مســأله ی مــا، مســأله ی اســتکبار اســت؛ 
منتهــا دولــت امریــکا، دولــت مســتکبری اســت. هــر دولــت دیگــر هــم کــه همیــن خصوصیــت را داشــته 
ــه  ــود. هم ــد ب ــور خواه ــا او همین ط ــران ب ــت ای ــاورد، مل ــد فشــار بی ــد و بخواه ــد زور بگوی ــد، بخواه باش
بایــد بداننــد کــه ملــت ایــران زیــر بــار فشــار نمیــرود و زور را قبــول نمیکنــد. تجربــه ی فشــار وارد آوردن 
روی ملــت ایــران، تجربــه ی موفقــی نیســت؛ ایــن را همــه بایــد بفهمنــد. عــاج در مقابــل ایــن فشــار هــم، 
ــاج کار اســت؛  ــن، ع ــردن اســت. ای ــورد و ســخت کارک ــدرت روحــی و شــجاعت در برخ ایســتادگی و ق

ــه عمــل کــرده اســت و بحمــدالَلّ پیــش هــم رفتــه اســت. ــران همین گون ــا امــروز ملــت ای کمااین کــه ت

راه عالج ملتهای دنیا 
ــه قــدر  ملتهایــی کــه تســلیم امریــکا شــده اند، حــال و روزشــان بــه مراتــب بدتــر از آنهایــی اســت کــه ب
ــه  ــر اســت. امــروز شــما ب آنهــا تســلیم نشــده اند. هــر کــس کــه بیشــتر تســلیم شــد، حــال و روزش بدت
کشــورهای منطقــه - آنهایــی کــه بیشــتر تســلیم زور و قدرت طلبــی امریــکا هســتند - نــگاه کنیــد، حــال 
ــر اســت، وضــع  ــر اســت، وضــع اجتماعیشــان عقبت ــان بدت ــر اســت؛ اقتصادش ــران بدت ــان از دیگ و روزش
فرهنگیشــان منحطتــر اســت، فشــار در میــان آنهــا بیشــتر اســت. تنهــا راه عــاج بــرای ملتهــای دنیــا ایــن 
ــت  ــی دول ــی و دیکتاتورمآب ــی و قدرت طلب ــل زورگوی ــد و در مقاب ــران درس بگیرن ــت ای ــه از مل ــت ک اس
امریــکا بایســتند. ملــت ایــران هــم ایــن راه را تــا امــروز آمــده اســت و بــا قــدرت و خــوب هــم آمــده اســت؛ 

بحمــدالَلّ موّفــق هــم بــوده اســت.
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امــروز مــا راههــای بســیاری در مقابــل دولــت و ملــت خودمــان مشــاهده میکنیــم کــه بــاز اســت. ملــت 
و دولــت ایــران، ایــن راههــا را بایــد بــا متانــت، بــا قــدرت، بــا تدبـّـر و تّفکــر و اندیشــمندی و خردمنــدی 
طــی کننــد؛ کــه طــی میکننــد. پایه هــای حرکــت ملــت مــا بحمــدالَلّ پایه هــای خردمندانــه ای اســت. 
ــرای این کــه  ــت و ملــت تــاش و کار میکننــد، ب حرکــت ملــت، حرکــت صحیحــی اســت. امــروز دول

کشــور را بســازند..

سنگر مبارزه با استکبار برای ملت ایران 
روز ســیزدهم آبــان، روز مبــارزه بــا اســتکبار معّیــن شــده اســت؛ امــا عزیــزان مــن! شــما بدانیــد کــه 
ــا اســتکبار اســت.  ــارزه ب ــا اســتکبار، و همه جــا ســنگر مب ــارزه ب ــر روز، روز مب ــران، ه ــت ای ــرای مل ب
ــی  ــت. کار دولت ــنگر اس ــم س ــه ه ــت، مزرع ــنگر اس ــم س ــت، کارگاه ه ــنگر اس ــم س کاس درس ه
ــد،  ــن کشــور میکن ــرای پیشــرفت ای ــر کاری ب ــس ه ــر ک ــنگر اســت. ه ــم س ــی ه ــی و تحقیق و علم
ــر دهــان امریــکا و همــه ی  ــرای اســتقال ایــن کشــور میکنــد، کــه مشــتی ب یــک حرکــت اساســی ب
زورگویــان عالــم اســت. خداونــد بــه کســانی کــه در راه او حرکــت میکننــد، وعــده ی کمــک فرمــوده 
اســت و تــا بــه حــال بحمــدالَلّ بــه ایــن وعــده هــم عمــل کــرده اســت، کــه همــه ی مــا آن را مشــاهده 

ــود. ــد ب ــم خواه ــن ه ــد از ای ــم؛ بع ــم و دیده ای کرده ای
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چرایی مبارزه مردم با استکبار 
 

آشکارشدن سه نماد استکبار در روز 13آبان 
علت مبارزه مردم با استکبار 

نمونه های استکبار ورزی در امور کشورها توسط امریکا
ریشه دینی مقابله با استکبار، در ملت ایران 

هدف استکبار، چپاول ملتها در جهت منافع مستکبر
صهیونیسم جهانی، گرداننده اصلی سیاست های آمریکا

مبارزه با استکبار ، خواست اصلی و اساسی ملت ایران 
تسلیم شدن به قدرت استکبار، بزرگترین اهانت برای یک ملت

ضرورت هوشیاری جوانان برای شناخت دشمن و اهدافش
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چرایی مبارزه مردم با استکبار *
 

آشکارشدن سه نماد استکبار در روز 13آبان 
بنابرایــن، ســه چهــره از اســتکبار در روز ســیزدهم آبان مــاه دیــده میشــود: یکــی در دوران اوج اقتــدار امریــکا 
در ایــران کــه کاپیتوالســیون را به وجــود میــآورد و مقاومــت امــام را کــه مظهــر مقاومــت ملــت ایــران بــود، 
و پاســخ جوانــان را - کــه آن روز، اّول جوانــان حــوزه علمیــه، بعــد هــم جوانــان همــه کشــور پاســخ دادنــد 
- بــه همــراه دارد. قضیــه دوم در هنــگاِم اوج مبــارزات همیــن ملــت بــا اســتکبار اســت کــه نشــان دهنده 
ــه خــاک و خــون میکشــد. قضیــه  ــی دانش آمــوز و نوجــوان را ب خــوی دّرندگــی اســتکبار اســت کــه حّت
ســوم هــم مربــوط بــه وقتــی اســت کــه ایــن ملــت بعــد از ســالها اســارت توانســته اســت روی پــای خــود 
بایســتد. انقابــش پیــروز شــده اســت و دولــت تشــکیل داده؛ امــا آنهــا جاسوســی میکننــد! ایــن جــا ملــت 
ــز و ســه نمــاد  ــا ســه رم ــد. اینه ــاق میافت ــکا اتّف ــدان میشــود و ماجــرای ســفارت امری ــه وارد می مقتدران
ــی چهــره اســتکبار، چهــره مــردم  ــر روی هــم جمــع کنیــد، به طــور کلّ ــد. اگــر ایــن ســه قضیــه را ب بودن

مظلــوم، سرنوشــت اســتکبار و ســیر حرکــت اســتکباری در کشــور مــا شناســایی میشــود.

علت مبارزه مردم با استکبار 
ــن احساســی  ــد، اّولی ــه کنی ــد توّج ــد اســت؟ بای ــد و چــرا اســتکبار ب ــارزه کردن ــا اســتکبار مب ــردم ب را م
ــرت  ــی نیســت؛ احســاس غی ــتکباری دارد، احســاس دین ــوی اس ــا روح و خ ــه ب ــت در مقابل ــک مل ــه ی ک
ــر  ــت و احســاس وجــود اســت؛ چــون اســتکبار وقتــی وارد کشــوری شــد و ب ــی اســت؛ احســاس هویّ مل
آن کشــور مســلّط گردیــد، هویــت ملــی آن ملــت را انــکار میکنــد. منابــع آن کشــور را غــارت میکنــد، در 

*. بیانات در دیدار جمعی از دانش آموزان و دانشجویان ۱2/۰۸/۱۳۷۸
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امــور سیاســی آن کشــور دخالــت میکنــد؛ امــا همــه اینهــا فــرع انــکار هویّــت آن ملــت اســت. اســتکبار، 
اّول هــم کــه وارد میشــود، نمیگویــد مــن میآیــم تــا هویــت ملــی شــما مــردم را انــکار کنــم؛ این طــور کــه 
نمیآیــد؛ بــه بهانه هــای مختلــف وارد میشــود. وقتــی وارد شــد، آن چیــزی را کــه هــدف میگیــرد، هویــت 
ملــی اســت. یعنــی فرهنــگ، اعتقــادات، دیــن، اراده، اســتقال، حکومــت، اقتصــاد و همــه چیــز را از آن ملت 
ســلب میکنــد و در مشــت خــود میگیــرد؛ همــان چیــزی کــه در ایــران قبــل از انقــاب اتّفــاق افتــاده بــود. 
ایــن احســاس اســت کــه ملتهــا را در مقابــل اســتکبار بــه جــوش و خــروش میــآورد؛ لــذا شــما میبینیــد 
ملتهایــی کــه ایــن را هــم ندارنــد، مســلمان هــم نیســتند، امــروز - نــه آن روز؛ آن روز کســی جــرأت نمیکــرد 
در مقابــل امریــکا بایســتد؛ ایــن راه را ملــت ایــران بــاز کــرد - تــا آن جایــی کــه میتواننــد، در مقابــل امریــکا 

میایســتند.

نمونه های استکبار ورزی در امور کشورها توسط امریکا
امــروز شــما بــه مناطــق مختلــف دنیــا نــگاه کنیــد - مــن حــاال نمیخواهــم از کشــورها اســم بیــاورم؛ امــا 
ــگاه  ــن خبرهــا، خبرهــای موجــوِد ســاری و جــاری در دنیاســت - در فــان کشــور کــه امریکاییهــا پای ای
نظامــی دارنــد و بــه مــردم ظلــم میکننــد، علیــه آنهــا تظاهــرات ملــی میشــود. در فــان کشــور کــه فــان 
ــان  ــا! در ف ــه نی ــند ک ــا مینویس ــدن او روی دیواره ــل از آم ــردم قب ــرود، م ــد ب ــی میخواه ــام امریکای مق
کشــور، فــان قــرارداد اســتعماری و اســتکباری را بــا دولــت آن کشــور امضــا میکنــد و مــردم بــه جــوش و 
خــروش میآینــد؛ منتهــا دولتهــا بــه خاطــر مصالــح خودشــان نمیگذارنــد صداهــای مــردم همه گیــر شــود. 
ــای  ــری، فض ــوری خب ــاً امپرات ــروز تقریب ــه اســت. ام ــا را گرفت ــه دنی ــم ک ــتکبار ه ــی اس ــتگاه تبلیغات دس
تبلیغاتــی دنیــا را پــر کــرده اســت. ایــن رادیوهایــی کــه شــما اّطــاع داریــد بــه زبــان فارســی در ایــران 
امــواج منتشــر میکننــد، اینهــا بخشــی از همــان امپراتــوری عظیــم خبــری بــرای اغفــال ملتهاســت؛ اکثــر 
هــم در مشــت صهیونیســتها یــا ســرمایه داران بزرگــی اســت کــه منافعشــان بــا منافــع امریــکا گــره خــورده 
ــد ایــن خبرهــا در دنیــا درســت پخــش شــود؛ امــا ملتهــا در مقابــل دخالــت اســتکباری  اســت. نمیگذارن
میایســتند و بــه جــوش و خــروش میآینــد. در عیــن حــال هــر ملتــی ایــن توفیــق و اقبــال را نــدارد کــه 
بتوانــد کاری را کــه ملــت ایــران کــرد، بکنــد. امتیــاز ملــت مســلمان مــا، همیــن احســاس ایســتادگی در 
مقابــل اســتکبار، همیــن احســاس عــّزت ملــی و غــرور ملــی و احســاس مقابلــه بــا آن قدرتــی اســت کــه 
میخواهــد وجــود او را انــکار کنــد. ملــت ایــران، کاِر کارســتان و جانانــه ای کــرد؛ بــرای همیــن هــم بــا ملــت 
ــود.  ــکا نکــرده ب ــا امری ــا آن روز هیــچ ملتــی ب ــران کــرد، ت ــد. کاری کــه ملــت ای ــران بســیار بســیار بدن ای
ــا و در  ــه در ملته ــن تجرب ــه ای ــته اند ک ــم نگذاش ــروز ه ــا ام ــد، ت ــش آم ــه برایشــان پی ــی ک ــا تجربه های ب
کشــورهای دیگــر تکــرار شــود؛ ولــی البتــه نخواهنــد توانســت. قــدرت ملتهــا باالخــره فائــق خواهــد آمــد؛ 
کــه حــاال ایــن بــه عهــده آینــده اســت و اگــر مــا هــم نبینیــم، شــما ان شــاءاللَّ آن روزهــا را خواهیــد دیــد.
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ریشه دینی مقابله با استکبار، در ملت ایران 
مقابلــه ملــت مــا بــا اســتکبار، ریشــه دینــی هــم دارد. کلمــه اســتکبار و مســتکبر و در مقابلــش اســتضعاف 
و مســتضعف، در قــرآن هســت. وقتــی ملــت مــا بــا ایــن روحیــه در مقابــل امریــکا و دســتگاه فاســِد وابســته 
بــه امریــکا ایســتاد، یــک پشــتوانه عظیــم از اعتقــادات و ایمــان دینــی پشــت ســرش بــود و همیــن هــم 
توانســت او را موّفــق کنــد و پیــش ببــرد. اســتکبار وارد هــر کشــوری میشــود، ســعی میکنــد آن کشــور را 
تهــی کنــد؛ یعنــی تــا هــر جــا بتوانــد، همــه چیــز آن کشــور را بــه نفــع خــود مصــادره میکنــد. امــروز خــوِد 
امریکاییهــا - یعنــی همــان دســتگاه تبلیغاتیــای کــه گفتــم - در صــف مقــّدم و بعضــی قلــم بــه مزدهــای 
واقعــاً حقیــر و پســت، و شــاید هــم یــک عــّده گــول خــورده و غافــل در داخــل کشــور مــا در صــِف پشــت 
ســر آنهــا خیــال میکننــد کــه اگــر امریــکا ارتباطاتــش بــا کشــوری - مثــًا جمهــوری اســامی - عــاّدی 
ــر  ــد! اگ ــد ش ــران حــل خواه ــت ای ــه مشــکات اقتصــادی مل ــان هم ــد، ناگه ــرار کردن ــه برق ــد و رابط ش
ــکا را  ــا امری ــاط ب ــران، ارتب ــت ای ــی مرتکــب شــده اســت. مل ــد، خطــای عظیم ــر کن ــور فک کســی این ط
ــه کــرده اســت. امریکاییهــا از ســال ســیودو کــه زمــام قــدرت اســتکباری را در ایــران در  یــک دوره تجرب
ــوده  ــد؛ هرچــه ب ــا گرفتن ــا ســالهای پنجاه وشــش و پنجاه وهفــت هرچــه داشــتیم، از م ــد، ت دســت گرفتن
ــلّط  ــن دوران تس ــه آن دوران و همچنی ــوط ب ــران مرب ــت ای ــروز مل ــای ام ــب گرفتاریه ــد. اغل ــت، بردن اس
انگلیسیهاســت. انگلیــس هــم مثــل امریکاســت؛ فرقــی نمیکنــد. قبــل از امریکاییهــا، انگلیســیها بــر سیاســت 
ایــران مســلّط بودنــد. از اواخــر دوران قاجــار تــا روی کار آمــدن رضاخــان، تــا بعــد - تــا ســال ســیودو - 
همــه چیــز در ایــران در دســت انگلیســیها بــود. حکومــت میآوردنــد، حکومــت میبردنــد؛ نفــت را میبردنــد، 
منابــع را میبردنــد؛ فرهنــگ را رقــم میزدنــد و هــر کار میخواســتند، میکردنــد. بعــد هــم امریکاییهــا آمدنــد 

ــت بین المللــی خودشــان، از انگلیســیها تحویــل گرفتنــد؛ مثــل یــک منطقــه مفتوحــه. و در آن رقاب

هدف استکبار، چپاول ملتها در جهت منافع مستکبر
یــک ملــت، بــا ارتبــاط بــا دولتــی کــه اهــداف اســتکباری دارد، هیــچ خیــر و ســودی نمیبــرد. االن ببینیــد؛ 
ــد - کشــورهای گوناگونــی کــه در آســیا و آفریقــا و ســایر جاهــا  ــا امریــکا ارتبــاط دارن کشــورهایی کــه ب
هســتند - بســته بــه قــدرت خودشــان؛ اگــر قــدرت علمــی باالیــی داشــتند، اگــر در آنهــا قــدرت پیشــرفت 
ــدازه میتواننــد مقاومــت کننــد. اگــر در  ــه همــان ان دانــش و فنــآوری و اســتقال وجــود داشــته باشــد، ب
ــه  ــکا ن ــدرت اســتکبارِی امری ــد، آن ق ــای شــامخ به وجــود آورن ــک بن درون خودشــان نتوانســته باشــند ی
فقــط بــه آنهــا ســودی نمیرســاند، بلکــه از آنهــا بهــره میبــرد، بــه آنهــا ضربــه هــم میزنــد؛ آنهــا را بــه بــازار 
فــروش محصــوالت خــود - چــه محصــوالت نظامــی و چــه محصــوالت بیــارزش دیگــر - بــدل میکنــد؛ بــه 

غــارت منابــع آنهــا میپــردازد و در همــه امــور آنهــا هــم دخالــت میکنــد. ایــن، هــدف اســتکبار اســت. 
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صهیونیسم جهانی، گرداننده اصلی سیاست های آمریکا
ــا ایــران  در ایــن ســه، چهــار ســال اخیــر، گاهــی امریکاییهــا در گوشــه و کنــار گفتنــد کــه مــا مایلیــم ب
ارتبــاط داشــته باشــیم! ســه، چهــار ســال اســت کــه گاهــی ایــن حرفهــا را میزننــد. البتــه ایــن کــه گفتــن 
نداشــت؛ معلــوم اســت کــه میخواهنــد ارتبــاط داشــته باشــند؛ امــا هــدف آنهــا از ایــن ارتبــاط چیســت؟ 
ــه  ــردان ک ــاال دولتم ــان - ح ــی از دولتمردانش ــه یک ــر ک ــن اواخ ــا ای ــتند؛ ت ــه میداش ــیده نگ ــن را پوش ای
ــود! - ســاده لوحی به خــرج داد و چیــزی را کــه آنهــا نمیگفتنــد، او در  ــم ب چــه عــرض کنــم؛ طــرف، خان
کلماتــش افشــا کــرد! گفــت مــا بــا ایــران رابطــه برقــرار میکنیــم؛ لیکــن شــرط ایــن رابطــه ایــن اســت کــه 
ایــران اّول بایــد مســأله اش را بــا اســرائیل حــل کنــد! بلــه؛ اصــًا قضیــه همیــن اســت. ایــن را همیشــه مــا 
میگفتیــم، امــا بعضیهــا ملتفــت نبودنــد! مســأله اصلــی امریــکا در رابطــه بــا هــر کشــوری و بخصــوص در 
رابطــه بــا ایــران اســامی - کــه امــروز بلندتریــن پایــگاه مبــارزه بــا اســرائیل این جاســت - همیــن مســأله 
اســت. صهیونیســتها گرداننــدگان سیاســت امریکاینــد. دیدیــد کــه همیــن چنــد روز قبــل، بــاز آن شــخص 
دیگرشــان در محفــل صهیونیســتها رفــت و بــرای دلخوشــی آنهــا، یــا بــه تعبیــر وزارت خارجــه مــا - کــه 
ــأله  ــأله، مس ــرد! مس ــی ک ــران بدگوی ــا از ای ــل آنه ــی، در مقاب ــوش رقص ــرای خ ــت - ب ــی اس ــر خوب تعبی
صهیونیستهاســت؛ مســأله حضــور نیــروی غاصــب اســرائیل - مثــل یــک غــّده ســرطانی - در قلــب ملتهــای 
ــن،  ــن ناحیــه آمــده اســت. بنابرای ــرای ملتهــای اســامی از ای ــن بدبختیهــا ب اســامی اســت کــه بزرگتری
مســأله ارتباطــی کــه مطــرح میکننــد، مســأله صادقانــه ای نیســت. ارتبــاط بــرای ایــن اســت کــه بتواننــد 

ــد. ــد نماین ــا را تهدی ــد و م ــه کنن ــرار و دیکت ــب خواســته های خودشــان را تک به طــور مرتّ

مبارزه با استکبار ، خواست اصلی و اساسی ملت ایران 
ملــت ایــران کاری کــرده اســت کــه قدرتــی مثــل قــدرِت امــروز امریــکا و دســتگاه اســتکباری، درمانــده 
ــه  ــد ک ــان کرده ان ــامی اع ــوری اس ــام جمه ــران و نظ ــت ای ــت و دول ــه مل ــت ک ــن اس ــت. آن کار ای اس
میخواهنــد مســتقل باشــند و در راه آرمانهــای بلنــد خــود، بــدون اجــازه خواســتن از هیــچ قدرتــی حرکــت 
ــت  ــا هس ــی در دنی ــت و ملت ــور، دول ــه کش ــن ک ــد. ای ــا نمیخواهن ــن را اینه ــد. همی ــی بمانن ــد و باق کنن
ــت،  ــل نیس ــی قائ ــی، وزن ــتبداد بین الملل ــن اس ــره ای ــکا و اراده قاه ــت امری ــکا، دخال ــرای رأی امری ــه ب ک
همیــن بــرای اســتکبار بســیار مهــّم و ســنگین و از آن طــرف، بســیار العــاج اســت. در برابــر ایــن، کاری 
نمیتواننــد بکننــد؛ چــه کار میتواننــد بکننــد؟ اگــر مــا بــا کســی اعــان جنــگ کــرده بودیــم، میگفتنــد شــما 
ــد  ــه نمیتوانن ــا را ک ــد. اینه ــد شــما ظالمی ــم، میگفتن ــرده بودی ــم ک ــی ظل ــه ملت ــا ب ــر م ــد. اگ جنگ طلبی
بگوینــد. ملــت ایــران بــا هدفهایــی کــه بــرای خــود تعریــف کــرده و آنهــا را آســان هــم به دســت نیــاورده 
اســت، میخواهــد بــدون این کــه قدرتــی دخالــت کنــد، بــدون این کــه از کســی اجــازه بگیــرد، در راه شــرف 
و منافــع و آرمانهــای خــود، بــا مجاهدتــی طوالنــی حرکــت کنــد. دســتگاه اســتکبار نمیتوانــد ایــن را ببینــد 
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و تحمــل کنــد. مبــارزه بــا اســتکبار - کــه امــروز هــم مظهــر اســتکبار، دولــت و رژیــم امریکاســت - جــزو 
ذاِت ایــن انقــاب و جــزو کارهــا و خواســته های اصلــی و اساســی ایــن ملــت اســت.

ــه  ــه، ب ــت بیگان ــه دخال ــه ب ــن اســت ک ــش ای ــد، معنای ــا کن ــتکبار را ره ــا اس ــارزه ب ــت مب ــن مل ــر ای  اگ
ــن  ــت، ای ــد! همــه ی آحــاد مل ــن ده ــاب ت ــل از انق ــز قب ــد آمی ــت بســیار تهدی ــه وضعی ــری و ب ذلت پذی
ــد. البتــه کســانی هــم در همــان اّوِل انقــاب  ــا اســتکبار دارن احســاس و ایــن درک را از مســأله مبــارزه ب
و پیــش از انقــاب بودنــد کــه اصــًا دل در گــرو بیگانــه داشــتند. همــان روزی کــه امــام کاپیتوالســیون را 
در منبــر عمومــی و در مأعــام تخطئــه و رد کردنــد، کســانی بودنــد کــه میگفتنــد نــه، چــه اشــکالی دارد!؟ 
ــی میفهمنــد  ــه عــّزت مل ــی سرشــان میشــود، ن ــه غیــرت مل ــی سرشــان میشــود، ن ــت مل ــه هوی اینهــا ن
یعنــی چــه، نــه میداننــد کــه اســتقال یــک ملــت بــرای پیشــرفت او چقــدر اثــر دارد؛ اصــًا حاضــر نیســتند 
فکــر کننــد! مردمــان حقیــر و پســت و زبونــی بودنــد؛ آن روز هــم بودنــد؛ تــو همــه ی قشــرها هــم بودنــد. 
ــم زنهــا  ــان قل ــد، در می ــان روشــنفکران بودن ــد. در می ــا بودن ــد؛ ام ــاد نبودن ــد. زی ــراد کمــی بودن ــه اف البت
بودنــد، در میــان ملّبســین بــه ایــن لبــاس - روحانــی نماهــا - بودنــد؛ در میــان قشــرهای مختلــف بودنــد. 
ــا ایمــان، بخصــوص دلهــای روشــن و مغزهــای دارای تحلیــل، همــه  ــوده ملــت، آگاهــان ملــت، افــراد ب ت
موضــع امــام را تقویــت میکردنــد. آن روز هنــوز کشــتار دانــش آمــوزان در میــان نبــود؛ میفهمیدنــد کــه 
ایــن موضــع درســت اســت؛ بســیاری هــم وارد میــدان میشــدند. وقتــی کــه مبــارزات بــا آن وســعت شــروع 
شــد و چنــگ و دنــدان خونیــن عوامــل امریــکا در ایــران آشــکار گردیــد، عــّده بیشــتری فهمیدنــد. وقتــی 
انقــاب پیــروز شــد، دلهــای ناباورتــری بــه راه آمدنــد و ایمــان پیــدا کردنــد؛ امــا در عیــن حــال در همــان 
روز هــم مــن یــادم اســت کــه در شــورای انقــاب، بعضــی از افــراد هیــأت دولــِت آن روز کــه در شــورای 
ــکا  ــه ســفارت امری ــرا ب ــد چ ــد و میگفتن ــه میکردن ــاب شــرکت میجســتند، کار دانشــجویان را تخطئ انق

رفتنــد!؟ اینهــا دلشــان آن طــرف بــود.

تسلیم شدن به قدرت استکبار، بزرگترین اهانت برای یک ملت
کســانی کــه دلشــان آن طــرف اســت، االن هــم هســتند. اینهــا بــه چیــزی بــه نــام اســتقال ملــی، هویــت 
ملــی، شــخصیت و عــّزت ملــی بــاور ندارنــد. تربیتهایشــان طــوری اســت کــه بــه آنها اجــازه نمیدهد درســت 
بفهمنــد کــه حضــور یــک قــدرت اســتکباری در یــک کشــور، چقــدر بــرای یــک ملــت، زیانبــار و ســنگین 
اســت. دســتورات اســام هــم بــرای بعضــی از آنهــا چنــدان اهمیــت و ارزشــی نــدارد. اینهــا همیشــه یــک 
اقلیــت کوچــک بودنــد؛ امــروز هــم هســتند. البتــه فّعالیــت میکننــد، تبلیغــات میکننــد، تبلیغــات دشــمنان 
اســام را ادامــه میدهنــد؛ امــا دِل متــن مــردم، بخصــوص جوانــان - دانشــجویان، دانــش آمــوزان و ســایر 
قشــرهای مختلــف جــوان - هــر جــا هســتند، درک میکننــد کــه بــرای یــک ملــت، بزرگتریــن اهانــت ایــن 
اســت کــه تســلیم قــدرت اســتکباری بیگانــه باشــد. هرکــس کــه اهــل تحلیــل باشــد، ایــن معنــا برایــش 

ار 
کب

ست
با ا

دم 
مر

زه 
بار

ی م
رای

چ



ی"
ضوع " استکبار ستیز

شتر درباره مو
مطالعه بی

86

استکبار ستیزی

روشــن اســت کــه امــروز امریــکا بــرای ایــران هیــچ نقشــه ای جــز نقشــه اســتکباری نــدارد؛ یعنــی بازگشــت 
ــن، آن  ــن نقشــه میایســتد. ای ــل ای ــران در مقاب ــت ای ــوم اســت کــه مل ــه وضعیــت قبــل از انقــاب! معل ب
ــات  ــمنان هســت: تبلیغ ــرف دش ــهایی از ط ــه تاش ــران اســت. البت ــت ای ــتبدادی مل ــّد اس ــرِی ض جهتگی
میکننــد، حــرف میزننــد، سفســطه میکننــد؛ بعضــی حّتــی ســعی میکننــد روز ســیزده آبــان را - کــه روز 
مقاومــت در مقابــل اســتکبار اســت - بــه روز نرمــش در مقابــل امریــکا تبدیــل کننــد! اگــر نگوییــم ســاده 
لوحــی اســت، ناچاریــم بگوییــم خیانــت اســت؛ منتهــا چــون انســان نمیخواهــد بگویــد خیانــت، البــد ایــن 

ــت اســت.  ــا از روی ســاده لوحی و غفل کاره

ضرورت هوشیاری جوانان برای شناخت دشمن و اهدافش
ــدرت  ــروز ق ــید. ام ــمن را بشناس ــداف دش ــد اه ــید؛ بای ــدار باش ــیار و بی ــی هوش ــد خیل ــان بای ــما جوان ش
ــد.  ــیده باش ــان و پوش ــه پنه ــت ک ــزی نیس ــن چی ــت و ای ــر دنیاس ــلط ب ــش تس ــکا هدف ــتکباری امری اس
ــه  ــکا گل ــول امری ــه پ ــه جویان ــت و از نفــوذ مداخل ــی از تهاجــم فرهنگــی و از دخال حتــی دولتهــای اروپای
دارنــد. مســأله، مســأله تصــّرف و دســت اندازی اســت. البتــه کشــورهایی هســتند کــه نمیتواننــد مقاومــت 
کننــد و بایســتند؛ امــا ملــت ایــران ایســتاده اســت. آن طــرِف مقابــل هــم تهدیــد میکنــد، تطمیــع میکنــد، 
چرب زبانــی میکنــد، تبلیغــات میکنــد؛ از همــه اینهــا هــم یــک هــدف را دنبــال میکنــد، تــا این کــه راهــی 
ــاره بســاطش را پهــن کنــد و بتوانــد آن وضــع شــرم آور  بگشــاید و مجــّدداً وارد کشــور ایــران شــود و دوب
قبــل از انقــاب را بــرای ملــت ایــران تکــرار نمایــد؛ امــا بــدون تردیــد ملــت ایــران در مقابــل ایــن طمعهــای 
ــا قــدرت تمــام خواهــد ایســتاد. بحمــداللَّ امــروز جمهــوری اســامی در ســطح دنیــا دارای  اســتکباری، ب
ــران را  ــت ای ــت و دول ــد مل ــه بتوانن ــرای این ک ــا ب ــهای امریکاییه ــت. تاش ــرونده اس ــره پیش ــّزت و چه ع
محاصــره کننــد و در انــزوا بیندازنــد، بــه جایــی نرســیده اســت و هرگــز هــم بــه جایــی نخواهــد رســید. 
ملــت مــا پشــِت ســر مســؤوالن نظــام ایســتاده اســت. شــناختن دشــمن از همــه مهمتــر اســت. دشــمن 
ســعی میکنــد خــود را دوســت جلــوه دهــد و شــعارهای ملتهــا را عــوض کنــد؛ کمااین کــه شــعار ضّدیــت 
بــا صهیونیســم را در میــان بعضــی از دولتمــردان عــرب، تبدیــل بــه یــک شــعار انحرافــی کردنــد! یکــی از 
کارهایشــان تبدیــل کــردن شعارهاســت. ملــت و دولتــی تســلیم میشــود کــه دشــمن را درســت نشناســد، 
یــا دچــار فســاد و بدبختــی باشــد؛ امــا اگــر دشــمن شناســی بــود - کــه مــن ایــن توصیــه را بــه جوانــان 
دارم - آن وقــت شــعارها، شــعارهای روشــن و آگاهانــه ای خواهــد بــود و آنچــه کــه دشــمن میخواهــد، بــه 

فضــل پــروردگار آن را در میــان ملــت ایــران بــه دســت نمیــآورد. 
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نقاط قوت جمهوری اسالمی و نقاط آسیب پذیر استکبار *

اهمیت استغفار در طی طریق الی اهلل
آن جملــه معنــوی را از شــیخ صفیالّدیــن اردبیلــی اقتبــاس کــردم؛ همیــن عــارِف عالــِم مفّســر و دانــای معــارف 
دیــن کــه قرنهاســت در شــهر شــما خفتــه اســت. از شــیخ صفیالّدیــن پرســیدند: شــیخنا! پیغمبــر فرموده اســت 
کــه مــن هــر روز هفتــاد بــار اســتغفار میکنــم؛ چــرا؟ پیغمبــر کــه گنــاه نمیکــرد؛ و حّتــی خــدا در ســوره ی فتح 
در مــورد تــرک اوالی پیغمبــر فرمــود: »لیغفرلــک اللَّ مــا تقــّدم مــن ذنبــک و مــا تأّخــر«؛ ۱ او کــه بــار وزر و 
وبالــی بــر دوش نــدارد؛ اســتغفار چــرا؟ شــیخ در جــواب گفــت: پیغمبــر بــا مجاهــدت خــود، بــا ذکــر و بــا تــاش 
عظیــم معنــوی خــود، هــر روز مرحلــه ای از مراحــل قــرب بــه خــدا را طــی میکــرد. پیغمبــر هــم بــا ایــن کــه 
انســان کامــل اســت، متوّقــف نیســت؛ امــا ســاحت قــدس قــرب الهــی پایــان نــدارد. او هــم بایــد هــر روز یــک 
مرحلــه پیــش بــرود و هــر روز یــک مرحلــه جلــو میرفــت. پیغمبــر وقتــی بــه مرحلــه دیــروز نــگاه میکــرد، آن 
را بــه صــورت حجابــی، بُعــدی و دوریــای مشــاهده میکــرد؛ لــذا از دورِی دیــروز اســتغفار میکــرد. هــر روز یــک 
مرحلــه نــو میگشــود و از حضــور در مرحلــه قبلــی - کــه نســبت بــه موضــع امــروز، دوری بــود - از خــدا آمرزش 

. میطلبید
ــف در راه  ــن ســخن مثــل اقیانوسهاســت. یــک لحظــه توّق ــا و بطــن ای ــن درس بزرگــی اســت؛ عمــق معن ای
کمــال انســانی جایــز نیســت. در ایــن اقیانــوس عظیــم کــه بعضــی از مــا در آغــاز راه تــا قــوزک پــا و بعضــی تــا 
زانوانمــان وارد شــدیم، کســانی »دل بــه دریــا زده« شــنا میکننــد و کســانی مرحله هــا پیــش رفتنــد، خــود را 
نورانــی کرده انــد، از فــراز ماّدیــات عالــم و از فــراز خواســتهای حقیــر و آرزوهــای کوچــک پــرواز میکننــد. دنیــا را 
ندیــده نمیگیرنــد، امــا دنیــا را هــدف قــرار نمیدهنــد. آن بلندپــروازان ایــن آســمان الیتناهــی هــم هــر روز بــرای 

*. بیانات در دیدار جمع کثیری از جوانان استان اردبیل  ۰5/۰5/۱۳۷9
۱. فتح: 2
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ــد. ــری را به خــرج میدهن ــت تازه ت ــر، هّم ــروازی بلندت پ

هدف خلقت، نیل به مقامات قرب الهی
جوانهــا همان طــور کــه جسمشــان نشــاط و تازگــی و نیــرو دارد، روحشــان هــم سرشــار از نشــاط اســت. ایــن 
ــای  ــا نیروه ــی او، ب ــوان عصب ــا ت ــوان جســمی او، ب ــا ت ــرد او، ب ــدرت ِخ ــا ق ــدرت فکــر او، ب ــا ق موجــود را - ب
ناشــناخته وجــود او - خــدای متعــال خلــق کــرده اســت تــا از ایــن طبیعــت، از ایــن خــور و خــواب و از ایــن 
دنیــای مــاّدی، همچــون وســیله ای اســتفاده کنــد و خــود را بــه مقامــات قــرب الهــی برســاند. نبایــد تصــّور کــرد 
کــه ایــن نــگاه، نــگاه منــزوی و منعــزِل از دنیاســت؛ نــه. راه قــرب الهــی از وســط همیــن ماّدیــات عبــور میکنــد؛ 
امــا در ماّدیــات متوّقــف نمیشــود. گنــاه بــزرگ بشــریتی کــه خــود را در ماّدیــت غــرق کــرده اســت، این نیســت 
کــه بــه دنیــا پرداختــه اســت؛ گنــاه او ایــن اســت کــه فراتــر از خواســتهای مــاّدی، آرمانــی را، ســتاره درخشــانی 
را، هــدف و ســرمنزل بلنــدی را تصــّور نکــرده است.شــما جوانــان - پســران و دختــران - در آغــاز راهیــد؛ هــم 
تــوان داریــد، هــم قــدرت انتخــاب داریــد و میتوانیــد ایــن راه را طــی کنیــد؛ و ایــن راه در جمهــوری اســامی و 
در هــر نظــام اســامی و الهــی، پیــش پــای انســانها بــاز اســت. راه معنویّــت و صفــا، کوچــه بن بســت نیســت. 

ضرورت شناخت دشمن در ایجاد نظام اسالمی
از همیــن جــا وارد مســأله دوم میشــوم. ایــن حرکــت و ایــن راه، دشــمنانی دارد؛ مانعهــا و عایقهایــی دارد؛ هــم 
در محــدوده درون خــود انســان، هــم در محــدوده زندگــی اجتماعــی و هــم در آفــاق وســیع سیاســی. مــن در 
صحبتهــای خــود بارهــا از دشــمن اســم آورده ام و راجــع بــه دشــمن صحبــت کــرده ام. بعضــی نســبت بــه ایــن 
رویکــرد، حّساســیت نشــان دادنــد؛ گفتنــد یــا فهماندنــد کــه شــما چــرا مرتـّـب بــه دشــمن میپردازیــد. مــن در 
جــواب آنهــا همیشــه گفتــه ام و اکنــون هــم میگویــم کــه اگــر فــرض کنیــم دشــمنی بــر ســر هــر راهــی وجــود 
دارد، خردمندانــه نیســت کــه انســان دشــمن را نبینــد و وجــود او را عــدم فــرض کنــد. اگــر فــرض کنیــم کــه 
دشــمن در کمیــن مــا نیســت، ایــن لزومــاً بــه ایــن معنــا نیســت کــه او در کمیــن مــا نباشــد. اگــر دشــمنی 
فــرض میشــود، بایــد او را شــناخت و از او برحــذر بــود. مــا در زمینــه مســأله سیاســی بــزرگ کشــورمان - یعنــی 
ــازه ای اســت؛ یعنــی نظــام جمهــوری  ــو، نظــام بیســابقه، نظامــی کــه دارای پیــام و ســخن ت پیدایــش نظام ن
اســامی - از روز اّول تــا بــه حــال بــا دشــمنانی مواجــه بوده ایــم. اگــر مــا چشــم خودمــان را بــر ایــن دشــمنها 
ببندیــم، ایــن دشــمنها از بیــن نمیرونــد. اگــر مــا بــه خودمــان تلقیــن کنیــم کــه او دشــمن مــا نیســت، او از 

دشــمنی منصــرف نخواهــد شــد؛ بایــد دشــمن را شــناخت.

نمونه های خصومت ورزی دشمنان از ابتدای انقالب اسالمی 
ــدارد! مــن در پاســخ، نشــانه های توطئــه و  ــِم توطئــه میکنیــد؛ توطئــه ای وجــود ن بعضــی گفتنــد: شــما توّه
نشــانه های خصومــت را از اّول انقــاب تــا امــروز در یــک فهرســت طوالنــی معرفــی میکنــم و نشــان میدهــم. 
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ــطح  ــد؛ در س ــت ش ــاب مخالف ــا انق ــکارا ب ــاب، آش ــروزی انق ــت!؟ در اّول پی ــا نیس ــه م ــه علی ــور توطئ چط
سرویســهای امنیتــی، مجامــع سیاســی، تشــّکلهای سیاســی برخــی کشــورها و عمدتــاً در آن مناطقــی کــه ایــن 
انقــاب و تشــکیل ایــن نظــام در ایــن کشــور، منافــع آنهــا را از بیــن بــرده بــود. ایــن سلســله تــا امــروز ادامــه 
دارد. مــا امــروز بــه معنــای حقیقــی کلمــه در دنیــا دشــمن داریــم. آیــا میتوانیــم دشــمن را از دشــمنی منصرف 
کنیــم؟ ایــن یــک ســؤال اســت. آیــا میتوانیــم بــا دشــمن مقابلــه کنیــم؟ ایــن هــم ســؤال دیگــری اســت. پاســخ 
بــه ایــن ســؤالها را بایــد داد. هــر انســاِن صاحــِب آگاهــی از مســائل سیاســی عالــم، میتوانــد پاســخ این ســؤالها را 

بــا تأّملــی نــه چنــدان دشــوار پیــدا کنــد

سیاست استکباری امریکا برای تأمین منافع
بحــث مــن بــر ســر ایــن نیســت کــه ما حــاال بیاییــم دشــمن را بــه طــور مشــخص بــا نشــانه ها و بــا خصوصیات 
معرفــی کنیــم؛ نــه. شناســایی دشــمن دشــوار نیســت. آنچــه مســلّم اســت، ایــن اســت کــه یــک نظــام ســلطه 
جهانــی وجــود دارد کــه امــروز در رأس آن، رژیــم امریکاســت. در گذشــته دیگرانــی بودنــد، ممکــن اســت در 
آینــده هــم قدرتهــای دیگــری باشــند. امــروز امریــکا منافــع خــودش را در دنیــا تعریــف کــرده - پنهانــی هــم 
نیســت - در مقاالتشــان نوشــته اند؛ در تحلیلهــای سیاسیشــان، منافــع خودشــان را تعریــف کرده انــد. منافــع آنها 
عبــارت اســت از ایجــاد دنیــای یــک قطبــی؛ یعنــی در رأس مجموعــه کشــورهای عالــم، دولتــی بــه نــام دولــت 
امریکاســت و در بدنــه، انــواع و اقســام دولتهــا هســتند؛ بعضــی دارای قــدرت علمی و پیشــرفتهای علمــی و دارای 
تــوان نظامیانــد؛ بایــد بــا آنهــا بــه نحــوی ســاخت و در معارضــه بــا آنهــا، منافــع آنهــا را بــر منافــع خــود ترجیــح 
داد - ایــن تحلیــل امریکایــی اســت - دولتهایــی هــم هســتند کــه از اقتــدار نظامــی یا اقتــدار اقتصــادی برخوردار 
نیســتند؛ اســمهایی بــرای آنهــا گذاشــته میشــود: کشــورهای در حــال توســعه، کشــورهای - در اصطــاح قبلی - 
جهــان ســوم. از همــه ی فرصتهــای اینهــا کــه میتــوان بــرای توســعه اقتــدار امریــکا اســتفاده کــرد، باید اســتفاده 
کــرد. اگــر بــه انــرژی آنهــا احتیــاج داریــم - نفــت آنهــا، گاز آنهــا - بایــد راه را بــه ســمت نفــت و گاز آنهــا بــه 
هــر کیفّیتــی بــاز کــرد. اگــر بــه بــازار مصــرف آنهــا احتیــاج داریــم، بــه هرکیفّیتــی کــه ممکــن اســت، بایــد این 
راه را بــه ســوی بــازار مصــرف آنهــا بــاز کــرد. اگــر بــه حضــور سیاســی و اقتصــادی در میــان آنهــا نیــاز اســت، 
بایــد ایــن راه را گشــود. اگــر دولتهــای مزاحمــی در آن کشــورها بــر ســِر کارنــد، بایــد آن دولتهــا را کنــار زد. اگــر 
اندیشــه های مزاحمــی در آن کشــورها وجــود دارد، بایــد آن اندیشــه ها را از فضــای ذهنــی جامعــه زدود. اگــر 
شــخصیتهایی در آن کشــورها هســتند کــه میشــود آنهــا را خریــد، بایــد خریــد. اگــر نیروهایــی در آن کشــورها 
هســتند کــه میشــود از آنهــا بــه عنــوان نیــروی فشــار علیــه دولتهایــی کــه بــا ایــن سیاســت مخالفند، اســتفاده 
کــرد، بایــد خــرج کــرد و بــه کار بــرد. ایــن سیاســت اســتکباری اســت. امــروز امریــکا ایــن سیاســت را دارد. یــک 
روز انگلیــس داشــت؛ آن روزی کــه در شــرق و غــرب دنیــا حاکمیــت پادشــاهی انگلیــس تثبیــت شــده بــود؛ در 
آســیا، در شــبه قــاّره هنــد، در اســترالیا، در کانــادا و در جاهــای دیگــر. قبــل از آن هــم روســیه تــزاری نســبت 
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بــه همــان منطقــه محــدودی کــه روی آن نفــوذ و فشــار داشــت، ایــن سیاســت را اعمــال میکــرد. البتــه امــروز 
ابزارهــا مدرنتــر و وســایل پیشــرفته تر شــده اســت

سیاست استکباری آمریکا نسبت به دولتها
آیــا ایــن سیاســت فقــط علیــه نظــام جمهــوری اســامی اســت؟ نــه. ایــن سیاســِت همــه جایــی اســت. مــا در 
جمهــوری اســامی بــا ایــن سیاســت مواجهیــم، دولتهــای دیگــر هــم مواجهند؛ منتهــا دولتهــا متفاوتنــد. بعضی 
از دولتهــا و دولتمــردان، مصلحــت خودشــان را در ایــن میداننــد کــه در مقابــل ایــن خواســته های افزون طلبانــه 
تســلیم شــوند؛ بعضــی از دولتهــا برایشــان منافــع ملتهــا مطــرح نیســت و بعضــی از دولتهــا از نفــوذ و ســلطه 
دســتگاههای خبــری و جاسوســی امریــکا بــا همــه وجــود میترســند. مــن در دوره ریاســت جمهــوری در اجاس 
غیرمتعهدهــا شــرکت کــردم و یــک نطــق بســیار پُرشــور در آن جــا ایــراد کــردم - حــدود صــد و یــک کشــور 
آن جــا جمــع بودنــد - بعــد غالبــاً ســران کشــورها آمدنــد و - بــه قــول مــا - طّیــب اللَّ گفتنــد و تأیید کردنــد. در 
بیــن آنهــا کــه غالبــاً کشــورهای جهــان ســومی و آفریقایــی و آســیایی بودنــد، یــک رئیــس جمهــوری آفریقایــی 
کــه نســبتاً هــم جــوان و بســیار فّعــال بــود، آمــد و گفــت: ایــن حرفهایــی کــه شــما زدیــد، همــه حرفهــای مــا 
هــم هســت. در ســازمان وحــدت آفریقــا و در جاهــای دیگــر، مــا هــم عینــاً همیــن حرفهــا را داریــم. فــرق مــا و 
شــما ایــن اســت کــه شــما جــرأت میکنید ایــن حرفهــا را بر زبــان میآوریــد، ولــی مــا از امریــکا میترســیم! اتفاقاً 
بعــد از چنــدی همــان بیــم و ترســی کــه ایــن جــوان داشــت، تحّقــق هــم پیــدا کــرد. چــون ضــّد اســتکباری 

بــود، علیــه او کودتــا کردنــد و او را کشــتند. بعــد از یکــی، دو ســال ایــن اتفــاق افتــاد.
بعضــی از کشــورها میترســند؛ بعضــی از کشــورها ماحظــه میکنند؛ ســران بســیاری از کشــورها از این سیاســت 
ســلطه طلبی امریــکا دلشــان خــون اســت؛ راهــی ندارنــد؛ ارتباطشــان بــا مــردم قطــع اســت و پشــتیبانی مردمی 
ندارنــد کــه بتواننــد بایســتند؛ مجبورنــد همصدایــی کننــد. بعضــی هــم وابســته اند؛ خــود امریکاییهــا آنها را ســِر 
کار آورده انــد. رژیــم پهلــوی نــه ایــن کــه ایــن سیاســت را نمیفهمیــد، نــه این کــه نمیدانســت؛ خــوب میفهمیــد 
کــه امریــکا در ایــن کشــور چــه میخواهــد؛ منتهــا چــه کســی میخواســت بــا ایــن مقابلــه کنــد؟ شــاه را خــود 
امریکاییهــا ســِر کار آورده بودنــد؛ کودتــای مــرداد ســال ۳2 به وســیله امریکاییهــا در ایــران راه افتــاد و محّمدرضا 

را کــه از ایــران گریختــه بــود، برگرداندنــد و پادشــاه کردنــد. او میتوانــد بــا امریــکا مبــارزه کنــد!؟
بســیاری از ایــن کشــورهایی کــه میبینیــد - مــن نمیخواهــم اســم بیــاورم - امــروز در مقابــل افزون طلبــی و 
زیاده خواهــی امریــکا تســلیم میشــوند. کســانی هســتند کــه سرانشــان راضــی نیســتند؛ منتهــا یــا شــجاعت 
ــه مقامشــان  ــا ب ــد، ی ــا منافعشــان اجــازه نمیده ــد، ی ــی را ندارن ــا پشــتیبانی مل ــد، ی و جســارت الزم را ندارن
چســبیده اند. مــا در جمهــوری اســامی هیچیــک از ایــن مشــکات را نداریــم. مــا انقــاب و نظاممــان اساســاً بــر 

علیــه امریــکا شــکل گرفــت.
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مبارزه انقالب اسالمی با سلطه و نفوذ آمریکا
ــا  درســت اســت کــه انقــاب اســامی ایــران رژیــم پهلــوی را از بیــن بــرد، امــا ایــن مبــارزه، فقــط مبــارزه ب
رژیــم پهلــوی نبــود؛ مبــارزه بــا حضــور امریــکا و بــا ســلطه و نفــوذ امریکاییهــا بــود کــه تــا مغــز اســتخوان ایــن 
ملــت نفــوذ کــرده بودنــد. لــذا از اّول هــم همــه دنیــا فهمیدنــد کــه در صــف مقــّدم دشــمنان ایــن نظــام و ایــن 
انقــاب، امریکاســت. حــاال مــا چشــم خودمــان را ببندیــم، ســر خودمــان را کاه بگذاریــم و بگوییــم: نــه، امریــکا 
بــا مــا دشــمن نیســت!؟ چــه کار کــرده کــه نشــان بدهد دشــمن نیســت؟ امــوال مــا را بلوکه نکــرده اســت؟ االن 
میلیاردهــا دالر متعلّــق بــه ایــن ملــت در امریــکا بلوکــه اســت. امــوال و ابــزار فراوانــی در رژیــم گذشــته از امریکا 
خریــده بودنــد و هنــوز منتقــل نشــده بــود کــه انقــاب شــد. اینهــا در انبــاری نگهــداری میشــود؛ مــا چند ســال 
دنبــال کردیــم کــه آنهــا را برگردانیــم، قبــول نکردنــد. امــوال مــا را کــه در انبارهــای آنهاســت، بــه مــا ندادنــد؛ 
بــا این کــه پولــش را گرفتــه بودنــد؛ و جالــب ایــن اســت کــه انبــارداری هــم بــرای خودشــان حســاب کردنــد و 
شــروع کردنــد از طلبهــای مــا کــم کــردن! یــک دشــمن چــه کار کنــد کــه آدم بــاور کنــد او »دشــمن« اســت!؟

جنــگ هشــت ســاله علیــه مــا شــروع شــد. البتــه چنــد نفــر از ســران کشــورهای منطقــه خاورمیانــه و بیــرون 
خاورمیانــه در طــول ســالهای متمــادی بــه مــن گفته انــد کــه حملــه عــراق بــه ایــران، بــا هماهنگــی قبلــی بــود 
و امریکاییهــا میدانســتند چــه دارد اتفــاق میافتــد؛ این طــور نبــود کــه در مقابــل عمــل انجــام شــده قــرار گرفتــه 
باشــند؛ بلکــه تشــویق و زمینه ســازی هــم کردنــد! البتــه مــن ســندی نــدارم؛ امــا قرائــن، همــه همیــن را نشــان 
میدهــد؛ کمــا این کــه مــا چیزهــای دیگــری را بــدون این کــه ســند مکتوبــی داشــته باشــیم - قرائــن شــهادت 
میــداد - ادعــا کردیــم؛ بعــد از چنــد ســال کــه جنــگ تمــام شــد، خودشــان اعتــراف کردنــد! مثــًا مــا گفتیــم 
کــه امریکاییهــا اّطاعــات ماهــواره ای را از مراکــز نظامــی مــا، از تحــّرکات، از تجّمعــات و از مواضــع عّده هــای 
نظامــی مــا میگیرنــد و بــه عــراق میدهنــد - عــراق کــه خــودش وســیله نداشــت - مــا ایــن را آن وقــت فهمیدیم؛ 
قرائــن ایــن را نشــان میــداد. بعــد از گذشــت چنــد ســال کــه جنــگ تمــام شــده بــود، بعضــی از مراکــز غربــی 
- چــه اروپایــی و چــه امریکایــی - خودشــان همیــن را صریحــاً گفتنــد! در واقــع جنــگ را زمینه ســازی کردنــد، 
ــد. آن روزی کــه  ــه صــّدام حســین کمــک کردن ــد و در تمــام دوران جنــگ ب ــد، تشــویق کردن به وجــود آوردن
معلــوم شــد برنــده جنــگ، جمهــوری اســامی خواهــد بــود، صریحــاً ایســتادند و گفتنــد: مــا راضــی نمیشــویم 
کــه ایــن جنــگ برنــده داشــته باشــد! اگــر بنــا بــود صــّدام بیایــد خوزســتان را بگیــرد - بــه قــول خــودش ســه 
روزه تــا تهــران بیایــد! - آن وقــت برنــده داشــتن جنــگ مانعــی نداشــت! بعــد از جنــگ هــم در همــه جاهایــی 
کــه ممکــن بــود بــه عنــوان یــک ابرقــدرت بــا ایــن نظــام و بــا ایــن ملــت دشــمنی کننــد، دشــمنی کردنــد! بــا 
ایــن همــه، مــا چشــممان را روی هــم ببندیــم!؟ ایــن خردمندانــه اســت!؟ بگوییم نخیــر، ان شــاءاللَّ گربه اســت!؟

اسرائیل دشمن اصلی ملت ایران
البتــه دشــمن، فقــط امریــکا نیســت؛ اســرائیل هــم دشــمن اصلــی اســت؛ آن هم دالیــل خــاص خــودش را دارد. 
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اســرائیل - همان طــور کــه مــن بارهــا گفتــه ام - یعنــی یــک وجــود جعلــی، یــک ملــت جعلــی و یــک ملــت 
دروغیــن. از روســیه، از اروپــای شــرقی، از امریــکا، از کشــورهای اســامی و از ایــران خــود مــا چنــد میلیــون 
یهــودی را برده انــد یــک جــا اســکان داده انــد و اســم آنهــا را گذاشــته اند یــک ملــت! آنهــا یــک ملــت نیســتند؛ 
هــر کــدام مــال یــک ملتنــد. اگــر بــه توفیــق خــدا دولــت صهیونیســتی متاشــی شــود - کــه ایــن روز یقینــاً 
در پیــش اســت؛ حــاال ِکــی، نمیتوانــم بگویــم؛ امــا یقیــن دارم کــه چنیــن روزی پیــش خواهــد آمــد - آن وقــت 
شــما جوانهــا ان شــاءاللَّ حتمــاً خواهیــد دیــد - مــا ممکــن اســت ببینیــم، ممکــن اســت نبینیــم - اکثریــت این 

جمعیتــی کــه امــروز در اســرائیل هســتند، از آن جــا بــه مناطــق خودشــان خواهنــد رفــت

موانع رفع دشمنی آمریکا
ســؤال دوم مطــرح میشــود: آیــا امــکان رفــع ایــن دشــمنی هســت یــا نــه؟ ایــن ســؤال مهمــی اســت. اگر انســان 
بتوانــد یــک دشــمن را - هرچــه هــم بدخــواه و بــددل - از دشــمنی منصــرف کنــد، ایــن یــک پیــروزی اســت. 

آیــا امــکان رفــع ایــن دشــمنی هســت یــا نــه؟ مــن دو پاســخ بــه ایــن ســؤال دارم
یــک پاســخ ایــن اســت: آن طــور کــه مــن نــگاه میکنــم، به طــور طبیعــی چنیــن امکانــی را نمیبینــم. البتــه ایــن 
یــک نــگاه سیاســی اســت؛ ممکــن اســت یــک آدم سیاســِی دیگــر عقیــده دیگــری داشــته باشــد؛ امــا مــن در 
حــّد معرفــت خــودم، بــا شــناختی کــه از ایــن کشــور، از ایــن انقــاب و از ایــن ملــت از یــک ســو، و شــناختی 
کــه از اســتکبار، از حکومتهــای اســتکباری، از روابــط دولتهــای اســتکباری بــا ملتهای ضعیــف، از گذشــته تاریخ، 
از سرنوشــت ملتهــا و از ســخن متفکــران سیاســی دنیــا در یــاد دارم از ســوی دیگــر، اعتقــاد نــدارم بــه این کــه 
ایــن دشــمنی از بیــن خواهــد رفــت. البتــه اگــر بخواهــم بــه دلیــل اشــاره کنــم، در یــک جملــه کوتــاه میتوانــم 
عــرض کنــم: دشــمنی امریــکا از بیــن نخواهــد رفــت؛ چــون حکومــت اســامی صرفــاً ایجــاد یــک نظــام و رژیــم 
جدیــد در یــک کشــور نیســت؛ ایجــاد یــک الگوســت. عیــب کار بــرای امریکاییهــا این اســت.یک وقت هســت که 
در کشــوری یــک رژیــم جدیــد ســِر کار میآیــد، بــا فــان دولــت، بــا فــان سیاســت هــم مخالــف اســت؛ باالخره 
مذاکــره میکننــد، یــک قــدم ایــن عقــب میــرود، یــک قــدم آن عقــب میــرود و بــا هــم میســازند. در این جــا 
قضیــه این طــور نیســت. ایــن نظــام بــه عنــوان یــک الگــو بــرای ملتهــای مســلمان مطــرح اســت. البتــه بــه رو 
نمیآورنــد، در روزنامه هــا نمینویســند و بخصــوص آدمهــای عمیق ترشــان به شــّدت کتمــان میکننــد؛ امــا ایــن 
حقیقتــی اســت کــه امــروز ملتهــای مســلمان در دنیای اســام - در مصــر، در شــمال آفریقــا، در خاورمیانــه و در 
منطقــه شــرقی مــا - تــب و تابــی دارنــد؛ جــوش و خروشــی دارنــد و چشمشــان بــه ایــران اســت.این تجربــه از 
نظــر مســلمانهای دنیــا، تجربــه موّفقــی بــود. شــعارهایی کــه دشــمنان مــا میدادنــد، ایــن بــود کــه ایــن تجربــه 
پنــج ســال هــم دوام نمیــآورد؛ میگفتنــد دو ســال هــم دوام نمیــآورد! بیســت و یــک ســال اســت کــه از عمــر 
نظــام اســامی میگــذرد و در دنیــا همــه اعتــراف دارنــد کــه امــروز از ده ســال پیــش، و ده ســال پیــش از اّول 
انقــاب، بــه مراتــب قویتــر اســت؛ اعتمــاد مردمــی و رابطــه بــا مــردم را حفــظ کــرده، تــاش فــراوان کــرده، 
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اســتقال خــودش را حفــظ کــرده و شــعارهایش را بــه میــزان زیــادی تحّقــق بخشــیده اســت. البتــه تحّقــق 
شــعارها در هیــچ جــای دنیــا و در هیــچ شــرایطی، در زمانهــای کوتــاه امکانپذیــر نیســت؛ بخصــوص بــا این همه 
مخالفــت و دشــمنی؛ لیکــن پیشــرفت خوبــی کــرده اســت؛ ایــن میشــود یــک الگــو؛ ایــن الگــوی موّفقــی اســت. 
اگــر بــا ایــن کنــار بیاینــد و ایــن را همین طــور کــه هســت، بپذیرنــد، در واقــع بــرای کشــورهای دیگــر پــای ایــن 

الگــو مهــر امضــاء زده انــد.

شرط کنار امدن آمریکا با ملت ایران
آنهــا حاضرنــد کنــار بیاینــد، امــا بــه شــرط این کــه جمهــوری اســامی، دیگــر »جمهــوری اســامی« نباشــد؛ 
»جمهــوری« نباشــد؛ »اســامی« هــم نباشــد؛ نــه مّتکــی بــه مــردم و نــه بــر محــور اســام باشــد. اگــر این طــور 
شــد، آن وقــت بــا کمــال میــل حاضرنــد جلــو بیاینــد؛ در رأس حکومــت هــم هــر که باشــد! اگر یــک روز انســانی 
مثــل مــن هــم حاضــر شــود خــودش را از اوج ســعادت بــه حضیــض ذلـّـت پرتــاب کنــد و از همــه آرمانهایــش 
بگــذرد و قبــول کنــد کــه ســر کار بمانــد - ولــو اســامّیت و مردمــی بــودن هــم نباشــد - آنهــا بــا او میســازند! 
ــا وقتــی  ــا آرمانهــا و خطهــا طرفنــد. ت ــا جهتهــا، ب ــه عنــوان اشــخاص طــرف نیســتند؛ ب ــا اشــخاص ب آنهــا ب
»جمهــوری« اســت و »مردمــی« اســت - آن هــم مــردم مســلمان پُرشــور ایــن خّطــه عظیــم و ایــران بــزرگ - و 

تــا وقتــی بــر محــور اســام اســت، مــن نمیبینــم کــه بتواننــد دشــمنی را متوّقــف کننــد

راه دفع دشمنی آمریکا 
پاســخ دوم: اگــر فــرض کنیــم کــه رفــع دشــمنی ممکــن باشــد، فقــط بــا اقتــدار و عــّزت و اســتقال ایــران 
ممکــن اســت؛ نــه بــا ذلّــت، نــه بــا احتیــاج. اگــر ایــران اســامی بــه هّمــت شــما جوانهــا و بــه هّمــت ایــن 
نســِل رو بــه رشــد امــروز، مــدارج علمــی را طــی کنــد و از لحــاظ صنعــت و صنعــت برتــر، فنــآوری و فنــآوری 
برتــر و علمــی کــه امــروز مــورد نیــاز اســت، بتوانــد ســهم وافــری را بــه خــودش اختصــاص دهــد کــه نتواننــد 
بــه او زور بگوینــد؛ بتوانــد قــدرت نظامــی خــودش و پایه هــای اقتصــادی کشــور را مســتحکم کنــد، بتوانــد ایــن 
محرومیتهــا را برطــرف کنــد، بتوانــد از منابــع سرشــار و غنــی ایــن کشــور در همــه جــا بهره بــرداری کنــد، بتواند 
معرفــت سیاســی را در آحــاد مــردم بــاال ببــرد، آن وقــت ممکــن اســت دشــمنی آنهــا کــم شــود. بنابرایــن اگــر 

ممکــن باشــد، آن روز ممکــن خواهــد بــود.

مذاکره و ارتباط با آمریکا، بزرگترین توهین و خیانت به مردم
ایــن کــه بعضــی بردارنــد طبــق میــل دل کارشناســان ســیای امریــکا، دم از نزدیکــی و مذاکــره و ارتبــاط بزنند و 
فضــا را عــاّدی ســازی کننــد، ایــن بزرگتریــن توهیــن و خیانــت بــه ایــن مــردم اســت. اگــر قــرار اســت ســخن از 
رفــع دشــمنِی دشــمنان ســوگند خــورده بــر زبــان آورد، بایــد آن روزی باشــد کــه این کشــور از لحــاظ اقتصادی 
پایه هــای خــودش را مســتحکم کــرده باشــد؛ محرومیتهــا را رفــع کــرده باشــد؛ ایــن نســبت بیــکاری را از بیــن 
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ــرده باشــد؛ آینــده جوانهــا را روشــن کــرده باشــد؛ جــوان تحصیل کــرده و فارغ التحصیــل دغدغــه معــاش و  ب
دغدغــه کار نداشــته باشــد؛ از لحــاظ مســائل فرهنگــی ایــن کشــور بتوانــد هنرمندانــی تربیــت کنــد کــه بــر 
طبــق منافــع و مصالــح ملــی، ســینمای کشــور را اداره کننــد؛ هنــر کشــور را اداره کننــد؛ مطبوعــات کشــور را 
اداره کننــد. اگــر این طــور شــد، آن وقــت نوبــت ایــن خواهــد رســید کــه بــرای رفــع دشــمنی فکــر کنیــم؛ وااّل 
در غیــر آن صــورت، هرگونــه نزدیــک شــدن بــه دشــمن، هرگونــه نرمــش نشــان دادن در مقابــل دشــمن، تیــز 

کــردن آتــش دشــمنی و ســتمگری دشــمن اســت.

وجود امکان دفاع از کشور در برابر دشمنان نظام اسالمی
ســؤال ســوم: آیــا اکنــون کــه مــا بــا چنیــن دشــمنانی در ایــن ســطح مواجهیــم، امــکان دفــاع از خــود، یــا ضربه 
بــه دشــمن، یــا جلوگیــری از ضربــه دشــمن را داریــم یــا نــه؟ ایــن هــم ســؤال مهمــی اســت. پاســخ مــن ایــن 
اســت کــه آری، داریــم. نــه ایــن کــه بخواهــم شــعار بدهــم. امــروز در میــان کشــورهایی کــه مــن در ایــن منطقه 
میشناســم - کشــورهای خاورمیانه، کشــورهای خلیج فارس، کشــورهای شــرق آســیا، کشــورهای آســیای میانه 
و تــازه اســتقال یافتــه - هیــچ کشــوری جــز ایــران ایــن تــوان را نــدارد. البتــه کشــورهای بزرگــی هــم هســتند 
کــه آنهــا هــم بــه دالیــل دیگــری ایــن توانایــی را دارنــد؛ امــا دالیــل مــا ویــژه خــود ماســت؛ مــا کامــًا ایــن 

امــکان را داریــم.

دالیل اساسی امکان دفاع کشور در برابر دشمنان 
یــک فهرســت طوالنــی از ایــن نقــاط مثبــت و از عناصــر تشــکیل دهنــده ایــن حقیقت را میشــود شــمرد؛ لیکن 

مــن بــه تعــدادی از آنهــا اشــاره میکنم.
اوالً یــک دلیــل بــزرگ ایــن اســت کــه تــا امــروز مــا توانســته ایم از خودمــان دفــاع کنیــم. معــروف اســت کــه 
میگوینــد »قویتریــن دلیــل بــر امــکان هــر شــیئی، وقــوع آن شــیء اســت«. هیچ کــس نبایــد گمــان کنــد کــه 
ایــن دشــمناِن ســوگند خــورده نمیخواســتند بــا انقــاب و نظــام اســامی بجنگنــد؛ چــرا میخواســتند؛ همــه 
تاششــان را هــم بــه کار بردنــد؛ امــا مــا زنده ایــم و هســتیم و قویتــر هــم شــده ایم. امــروز روحیــه و نشــاطمان 
از گذشــته هــم بیشــتر اســت؛ تــر و تازگــی و طــراوت عمومــی و ملیمــان هــم از گذشــته بیشــتر اســت؛ ایــن 
دلیــل بــر ایــن اســت کــه نتوانســته اند.اما منهــای ایــن، چنــد دلیــل اساســی هســت که مــن مایلــم شــما جوانها 
روی اینهــا فکــر کنیــد. یــک دلیــل، آســیب پذیری دشــمن اســت؛ یــک دلیــل، اســتحکام بنیــان جمهــوری 
اســامی اســت؛ یــک دلیــل، عقبــه عاطفــی و احساســیای اســت کــه جمهــوری اســامی به صــورت طبیعــی از 

آن برخــوردار اســت.

آسیب پذیری دشمن 
ــکا - کــه البتــه از لحــاظ  ــی قدرتــی مثــل قــدرت امری ــم: امــروز حّت آســیب پذیری دشــمن را مختصــراً بگوی
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اقتصــادی، از لحــاظ ثــروت ملــی، از لحــاظ پیشــرفت علمــی و نظامی در ســطح باالســت - به شــّدت آســیب پذیر 
اســت و از درون تهدیــد میشــود. در تظاهــرات امریکایــی ایــن را نمیشــود دیــد؛ مــا کــه از بیــرون نــگاه میکنیــم، 
نمیتوانیــم ایــن را درســت ببینیــم؛ امــا اندیشــمندان و فیلســوفان سیاســی خــوِد امریــکا ایــن هشــدار را میدهند 

و در کتابهــای متعــّدد نوشــته اند.
امــروز را در امریــکا تشــبیه میکننــد بــه دهــه ۶۰ امریــکا - از ۱9۶۰ تــا ۱9۷۰؛ دهــه جنــگ ویتنــام - و معتقدند 
ــود و دانشــگاههای امریــکا، خیابانهــای  ــود؛ دورانــی کــه جنــگ ویتنــام ب ــزل امریــکا ب دهــه ۱9۶۰، دهــه تزل
امریــکا و محیطهــای مردمــی امریــکا در یــک چالــش دائمــی بــا دولــت بــود. جنــگ تمــام شــد، آن آتــش هــم 

تــا حــدودی فــرو نشســت؛ چــون مظهــری نداشــت.
امــروز و در دهــه اّوِل هــزاره ســّوم، میگوینــد شــرایط بــرای آنهــا، شــرایط دهــه ۶۰ اســت؛ منتهــا ویرانــی از درون 
اســت - ویرانــی اخاقــی اســت، ویرانــی ایمانــی اســت - نقطــه تمرکــز ایمــان بــرای مــردم و جوانها نیســت. علم 
پیشــرفت میکنــد، آزمایشــگاهها کار میکننــد، ســاخت و ســاز علمــی و صنعتــی و اتمــی و غیــره پیــش میــرود؛ 
امــا روزبــه روز هویـّـت ملــی ضعیفتــر میشــود. ایــن را آنهــا میگوینــد؛ ایــن آســیب پذیرِی مهمــی اســت. انتظــار 
نیســت کــه مــا ایــن را در ژســتهای رئیس جمهــور امریــکا مشــاهده کنیــم، یــا در حرفهــای آنهــا اقــرار بــه آن 
را بشــنویم؛ امــا واقعیتــی اســت. اگــر بخواهیــم مظهــر ایــن ضعــف را در دنیــای بیرونــی مشــاهده کنیــم، ضعــف 
نفــوذ امریــکا در دنیــا یکــی از مظاهــر آن اســت. تحریمهــای امریــکا در دنیــا بــا عکس العمــل شــدید مواجــه 
میشــود. تصمیمهــای امریــکا در زمینــه مســائل جمعــی، بــا امتنــاع دولتهــای دیگــر در اروپــا و غیــر اروپــا مواجه 
میشــود. انتخابهــای اقتصــادی امریــکا در مســائل جهانــی، بــا چالــش عظیــم قدرتهــای مردمــی و سیاســی در 

دنیــا مواجــه میشــود.
نفــوذ امریــکا رو بــه افــول اســت. بعــد از دوران جنــگ ســرد، بعــد از افــول و انحــال شــوروی، آنهــا اّدعــا کردنــد 
کــه مــا بایــد رئیــس امپراتــوری بــزرگ دنیــا باشــیم؛ امــا دنیــا حّتــی بــه عنــوان یــک ابرقــدرت نافذالکلمــه هــم 
دیگــر از آنهــا حرف شــنوی نــدارد. شــرکت نفتــِی قــرارداد بســته بــا مناطــق تولیــد گاز ایــران را ممنــوع کردنــد 
از این کــه بــه کارش ادامــه بدهــد؛ بافاصلــه یــک شــرکت فرانســوی جــای آن را گرفــت. قانــون گذراندنــد، فریاد 
کردنــد و نوشــتند؛ فایــده ای نکــرد. مســأله این گونــه اســت. نفــوذ سیاســی امریــکا افــول کــرده اســت؛ ایــن یکی 

از مظاهــر عقب رفــت قــدرت امریکاســت.

نمونه شکست پذیری دشمن در سطح سیاسی
ــه اخیــِر همیــن چنــد روزه آن، مســأله »کمــپ دیویــد 2« اســت. یاســر عرفــات  ــد. نمون اینهــا آســیب پذیرن
و رئیــس رژیــم صهیونیســتی را پانــزده روز تمــام بردنــد در »کمــپ دیویــد« نگــه داشــتند تــا شــاید بتواننــد 
چیــزی از آن در بیاورنــد کــه بــرای امریــکا یــک تحــّرک سیاســی، یــک تجدیــد حیــات سیاســی و یــک مظهــر 
نفــوذ سیاســی باشــد. نتوانســتند؛ اعتــراف کردنــد کــه شکســت خوردنــد. امریکاییهــا در قضیــه »کمــپ دیویــد 
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2« شکســت فضاحتبــاری خوردنــد؛ هیــچ طــرف تســلیم آنهــا نشــد. شکســت در »کمپ دیویــد 2« کــه مربــوط 
بــه همیــن روزهاســت، شکســت یــک حادثــه امــروزی نیســت؛ ایــن شکســت ایــده امریکایــِی ســازش خاورمیانه 
اســت. اینهــا مظاهــر و نمونه هــای آن اســت. بنابرایــن آســیب پذیری دشــمن - آســیب پذیری رژیــم امریــکا - 

یــک طــرف قضیــه اســت.

استحکام پایه های جمهوری اسالمی 
طــرف دیگــر قضیــه، اســتحکام پایه هــای جمهــوری اســامی اســت. این جــا نظــام سیاســی به گونــه ای اســت 
کــه بــر ایمــان و عقیــده و دیــن و عواطــف اســتوار اســت. ایــن رابطــه ای کــه امــروز بیــن ایــن خدمتگــزار شــما و 
شــما جوانهــا در ایــن منطقــه و در دیگــِر مناطــق کشــور وجــود دارد، ایــن پیونــد مســتحکمی که بین مســؤوالن 
ــری اســت. هیچ جــا  ــد و بیســابقه و بینظی ــع و جدی ــز بدی ــک چی ــردم در سرتاســر کشــور وجــود دارد، ی و م
این طــور نیســت. ایــن پیونــد، یــک پیونــد تعارف آمیــز نیســت؛ یــک پیونــد دینــی اســت؛ علــت دشــمنی عمیــق 
آنهــا بــا اصــل »والیــت فقیــه« همیــن اســت. اصــل »والیــت فقیــه«، یعنــی ایجــاد میلیونهــا رابطــه دینــی میان 
دلهــای مــردم بــا محــور و مرکــز نظــام. بحــث شــخص در میــان نیســت؛ بحــث هویّــت و معنــا و شــخصیت 
در میــان اســت؛ لــذا میبینیــد کــه بــا آن دشــمنی میکننــد. البتــه ایــن دشــمنیها فایــده ای هــم ندارد.امــروز 
بحمــداللَّ نســل جدیــدی از متفّکــران اســامی - نســل جــوان متفّکــران اســامی - در حوزه هــای علمیــه و در 
بعضــی از دانشــگاهها و مراکــز دیگــر به وجــود آمده انــد کــه علیرغــم دشــمن، مطالــب را میشــکافند، تحلیــل و 
تبییــن میکننــد. همــان کاری کــه میخواســتند نشــود، شــد. شــاخه های نــوی نهــال اســامی روییــده؛ کاری هم 
ــا آن نمیتواننــد بکننــد. امــروز در پاســخ شــبهه های دشمن ســاخته، ســخناِن راهگشــا و شــفابخش عرضــه  ب

میشــود. ایــن رابطــه همچنــان خواهــد مانــد.

عقبه سیاسی جمهوری اسالمی
عنصــر دیگــری کــه اشــاره کــردم، عقبــه سیاســی جمهــوری اســامی اســت. شــما ببینیــد در کــدام کشــور 
ممکــن اســت ایــن اتّفــاق بیفتــد کــه رهبــر کشــوری، رئیــس جمهــور کشــوری بــه یــک کشــور دیگــر بــرود، 
مــردم آن جــا آنچنــان از او اســتقبال کننــد کــه از رئیــس و از رهبــر خودشــان اســتقبال نمیکننــد. کجــا چنیــن 
ــاره ی رؤســای جمهــوری اســامی در  ــاق درب اتّفاقــی میافتــد؟ ببینیــد کجــا را این طــور میشناســید. ایــن اتّف

کشــورهای دیگــر، مکــّرر و بارهــا اتفــاق افتــاده و میافتــد.
ــم  ــه ای عظی ــه در پاکســتان شــد، حادث ــم. اســتقبالی ک ــه پاکســتان رفت ــوری ب ــن در دوران ریاســت جمه م
ــدند. در  ــور ش ــد، مجب ــاره نگوین ــن ب ــزی در ای ــتند چی ــی میخواس ــانه های جهان ــه رس ــم این ک ــود. علیرغ ب
همــه رســانه های جهانــی، چنــد روز اظهــار شــگفتی از ایــن حادثــه عظیــم بــود. میلیونهــا انســان در اســام 
آبــاد و در الهــور و دیگــر مناطقــی کــه رفتیــم، از مــا اســتقبال کردنــد؛ هماننــد اســتقبالی کــه شــما امــروز در 
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مشگین شــهر و پریــروز در اردبیــل مشــاهده کردیــد. رئیــس جمهــور مــا بــه ســودان رفــت؛ رئیس جمهــور دیگر 
مــا بــه پاکســتان رفــت؛ چنیــن رفتــاری را کردنــد. و امــروز هرجــا کــه مســلمانهای آن جــا - چــه شــیعه و چــه 
ســّنی - بخواهنــد آزادانــه ابــراز احساســات کننــد، اگــر از مســؤوالن جمهــوری اســامی برونــد، همین طــور ابــراز 
احساســات میکننــد. البتــه طبیعــی اســت کــه خلقّیــات ملتها مختلــف اســت؛ بعضی شــدیدتر، بعضــی ضعیفتر؛ 
ــا پــول بخــرد و  امــا ایــن عقبــه سیاســی در همــه جــا هســت.امریکا میخواهــد ایــن طرفــداری کشــورها را ب
گیــرش نمیآیــد. در همــان پاکســتانی کــه گفتــم - پاکســتان زمــان ضیاءالحــق بــود کــه مــن رفتــم - امریکاییها 
و بعضــی رژیمهــای وابســته بــه امریــکا در آن جــا خرجهــای میلیــاردی میکردنــد؛ امــا فایــده ای نداشــت. دو، ســه 
ســال بعــد از رفتــن مــن، یــک رئیــس جمهــور امریــکا میخواســت بــه پاکســتان بــرود؛ مــردم در آن منطقــه 
جنوبــی پاکســتان تظاهــرات کردنــد و او مجبــور شــد نــرود! ایــن عقبــه سیاســی، خــاص جمهــوری اســامی 

اســت.

ضعف اسرائیل در مواجه با نهضت بیداری فلسطینیان
راجــع بــه اســرائیل هــم مطلــب واضحتــر اســت. ببینیــد عزیــزان مــن! نهضــت بیــداری فلســطینیان و مبــارزه با 
دولــت غاصــب، امــروز نهضتــی شــده اســت کــه بــه ایــن آســانیها نمیشــود شکســتش داد. چیــزی نیســت کــه 
وابســته بــه کســی مثــل عرفــات باشــد کــه برونــد او را یــا خســته کننــد یــا بخرنــد؛ نــه. نهضــت فلســطین بــه 
دســت مــردم و جوانهــای مؤمــن افتــاد. شکســت در جنــوب لبنــان، بعــد شکســت مذاکــرات ســازش در »کمــپ 
ــان  ــه جوان ــرای اســرائیل - تحــت تأثیــر حضــور قــوی و مؤمنان ــراوان ب ــد 2«، و در آینــده شکســتهای ف دیوی
فلســطینی و لبنانــی - ادامــه خواهــد داشــت. ایــن قــّاب نهضــت ضــد صهیونیســتی در دهــان این کوســه ماهی 
خاورمیانــه افتــاده، گیــر کــرده و نمیتواننــد کاری بکننــد. ایــن قــّاب وقتــی به داخــل دهــان ماهی افتــاد، ماهی 
هــر حرکتــی بکنــد، قــّاب او را بیشــتر اســیر خواهــد کــرد. هــر کار بکننــد، خواهنــد خــورد: نرمــش نشــان 
دهند،به گونــه ای میخورنــد؛ ســختی و شــّدت نشــان دهنــد، به گونــه ای میخورنــد؛ مذاکــرات ســازش را دنبــال 
ــه میبیننــد. ایــن قــّاب، گیــر  ــه ای ضرب ــه میبیننــد؛ متوّقــف و تعطیــل کننــد، به گون ــه ای ضرب کننــد، به گون

کــرده اســت. بنابرایــن، آنهــا آســیب پذیرند و نظــام جمهــوری اســامی مســتحکم اســت.
ــگاه، ناشــی از چیســت؟ اگــر بنــده و نظــام جمهــوری اســامی و  ــن ن ــن تحلیلهــا و ای ــن موضعگیریهــا، ای ای
دســتگاههای تصمیم گیــر در جمهــوری اســامی، ایــن مواضــع را اتّخــاذ و اعــان میکننــد، ناشــی از چیســت؟ 

ناشــی از یــک رؤیــت سیاســی صــرف اســت؟ نــه. ایــن ناشــی از نــگاه دیــن اســت. 

ار 
کب

ست
ر ا

ذی
ب پ

سی
ط آ

نقا
 و 

می
سال

ی ا
ور

مه
ت ج

 قو
اط

نق



خطرناکتر بودن سلطه فرهنگی
از سلطه اقتصادی و سیاسی 

کشورهای سلطه گر و سلطه پذیر دو بخش نظام سلطه جهانی
خطرناکتر بودن سلطه فرهنگی نسبت به سلطه اقتصادی و سیاسی

علت منازعه جهانی با ملت و دولت ایران
چرایی ضرورت مقابله با نظام سلطه

دالیل وجود توان مقابله با استکبار برای ملت ایران 
سرمایه انسانی و منابع ملی دلیل اول توان مقابله     ملت ایران

عدم افراط و تفریط در قضاوت نسبت به جوانان
مبارزه با فقر، فساد و تبعیض؛ مهمترین بخش اصالح  کشور 

ضعف دشمن، دلیل دوم برای مقابله ی ملت ایران
نمونه هایی از ضعف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دولت آمریکا
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خطرناکتر بودن سلطه فرهنگی از سلطه اقتصادی و سیاسی *

کشورهای سلطه گر و سلطه پذیر دو بخش نظام سلطه جهانی
آنچــه را کــه مــن امــروز بــه شــما عــرض میکنــم، بخصــوص خطــاب بــه جوانــان اســت. شــما جوانــان اراک 
ــان کشــور اســت  ــه همــه جوان ــن ســخن خطــاب ب ــا ای ــزی در این جــا جمــع شــده اید؛ ام و اســتان مرک
ــه  ــن اســت کــه امــروز هرکــس ب کــه جمعیــت بزرگــی را در کشــورمان تشــکیل میدهنــد. آن ســخن ای
جغرافیــای سیاســی و فرهنگــِی عالــم نگاهــی بینــدازد، حقیقتــی را مشــاهده میکنــد. آن حقیقــت این اســت 
ــفانه  ــر روی هــم متأّس ــی کــه ب کــه امــروز جهــان از قطبهــای ســلطه تشــکیل شــده اســت؛ مجموعه های
ــد. نظــام ســلطه چیســت؟ نظــام ســلطه  ــه وجــود آورده ان ــن دوران ب ــی را در ای ــک نظــام ســلطه جهان ی
ــم  ــلطه پذیرند. رس ــا س ــلطه گر و بعضــی از کشــورهای دنی ــا س ــه بعضــی از کشــورهای دنی ــن اســت ک ای
بــر ایــن اســت کــه امــروز کشــورهای جهــان را بــه شــمال و جنــوب تقســیم میکننــد. کشــورهای شــمال 
یعنــی کشــورهای ثروتمنــد و کشــورهای جنــوب یعنــی کشــورهای مثــًا فقیــر یــا کشــورهای توســعه یافته 
و کشــورهای رو بــه توســعه. در دوره هــای قبــل هــم تقســیماِت دیگــری میکردنــد. مــن در آن زمــان کــه 
شــوروی ســابق هنــوز بــود و دنیــا را بــه بخشــهای ســه گانــه تقســیم میکردنــد، در یــک مجمــع جهانــی 
ایــن حــرف را زدم؛ امــروز هــم کــه شــوروی ای وجــود نــدارد و قطبهــای دوگانــه متضــاد قــدرت در دنیــا بــه 
آن صــورت نیســت، همــان عقیــده را دارم. هــر چــه زمــان میگــذرد، ایــن حــرف بیشــتر تأییــد میشــود؛ و 
آن حــرف ایــن اســت کــه جهــان دو بخــش دارد: یــک بخــِش ســلطه گر، یــک بخــِش ســلطه پذیر. بخــش 
ســلطه گر لزومــاً کشــورهایی نیســتند کــه از ثروتهــای طبیعــی برخــوردار باشــند؛ بخــش ســلطه پذیر هــم 
ــع  ــی از مناب ــر روی دریاهای ــی ب ــند. کشــورهای آفریقای ــر باش ــه فقی ــه هم ــاً کشــورهایی نیســتند ک لزوم

*. بیانات در اجتماع بزرگ مردم اراک  24/۰۸/۱۳۷9
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طبیعــِی بســیار الزم بــرای مردمانشــان زندگــی میکننــد. در آن جــا المــاس هســت، مــواد معدنــی بســیاری 
ــر  ــن فقی ــال آنهاســت؛ بنابرای ــروت طبیعــی م ــن ث ــا اشــتیاق دارد. ای ــاج ی ــه آن احتی ــه بشــر ب هســت ک
نیســتند؛ امــا ابــزار ســلطه از ایــن جادوگریهــا بســیار میکنــد؛ یــک ملــت فقیــر را بــه صاحــب ثــروت کان 
ــه  ــه ب ــه کشــورهایی ک ــد، ب ــی برخوردارن ــزرگ طبیع ــای ب ــه از ثروته ــی را ک ــا ملتهای ــد؛ ام ــل میکن تبدی
نــان شبشــان محتاجنــد، تبدیــل مینمایــد! امــروز در آفریقــا، در بســیاری از مناطــق آســیا، در بســیاری از 
ــه اســت؛ یــک  ــه ملتهــا هســتند. ایــن تقســیم دوگان ــا، از این گون ــکای التیــن، در خــود اروپ مناطــق امری
ــن  ــلطه پذیرند. م ــش، س ــک بخ ــد؛ ی ــت میکنن ــورهایی حکوم ــه در کش ــلطه گرند ک ــای س ــش، قدرته بخ
ــه  ــتند ک ــورهایی هس ــه، کش ــلطه پذیرند؛ ن ــتند، س ــلطه گر نیس ــه س ــانی ک ــه کس ــم هم ــم بگوی نمیخواه
ــد،  ــر بتوانن ــا اگ ــد؛ ام ــد و ســلطه ســلطه گران را نپذیرن ــه ســلطه پذیری نکنن ــن اســت ک ــر ای سعیشــان ب
بیشــتر در جنبــه اقتصــادی از تســلّط بیگانــه فــرار میکننــد؛ یــا اگــر بتواننــد، در جنبــه سیاســی از تســلط 
بیگانــگان میگریزنــد؛ امــا در جنبــه فرهنگــی، ســلطه ســلطه گران را پذیرفته انــد. ایــن واقعیتــی اســت کــه 

ــه نتیجــه برســد. ــد ب ــکار واقعیتهــا هیچ کــس نمیتوان ــا ان بایــد انســان آن را درســت درک کنــد. ب

خطرناکتر بودن سلطه فرهنگی نسبت به سلطه اقتصادی و سیاسی
مــن بــه شــما عــرض کنــم: تســلّط فرهنگــی از تســلّط اقتصــادی و از تســلّط سیاســی هــم خطرناکتــر اســت. 
چــرا؟ چــون وقتــی یــک ملــت بــر ملــت دیگــر تســلّط فرهنگــی پیــدا کــرد، هویـّـت ملتــی کــه زیــر ســلطه 
اســت، از بیــن میــرود. شــما فــرض کنیــد یــک انســان اصیــِل نجیــِب خانــواده داری کــه دارای نیــاکان و 
خانــواده بســیار باشــرافتی اســت. اگــر کســی بخواهــد از او نوکــری بگیــرد، بــه آســانی نمیتوانــد؛ چــون او به 
شــرافت خانوادگــی خــود مّتکــی اســت و حاضــر نیســت کارهــای پســت انجــام دهــد. راه این کــه بتواننــد 
او را بــه کارهــای پســت وادار کننــد و از او نوکــرِی بیمــزد و مّنــت بگیرنــد، ایــن اســت کــه شــخصیت او 
را، خانــواده او را، ســابقه او را، هّویــت او را و تاریــخ او را از یــاد او ببرنــد تــا فرامــوش کنــد کیســت و چــه 
ــت  ــر او دس ــر س ــد ب ــه میتوانن ــد؛ همه گون ــّرف کنن ــد در او تص ــه میتوانن ــخصیتی دارد. آن گاه همه گون ش
دراز کننــد. یــک ملــت نیــز همین طــور اســت. اگــر یــک ملــت را از تاریخــش، از گذشــته اش، از فرهنگــش، 
از شــخصیتش، از مفاخــر علمــی و دینــی و سیاســی و فرهنگیــاش جــدا کردنــد و از یــادش بردنــد - زبانــش 
را از او گرفتنــد، الفبایــش را از او گرفتنــد، کتابــش را از او گرفتنــد، ســابقه فرهنگیــاش را از او گرفتنــد - 
ایــن ملــت آمــاده خواهــد شــد کــه هــر چــه میخواهنــد بــر ســرش بیاورنــد. ایــن ملــت دیگــر جــان پیــدا 
ــیاری از  ــر بس ــر س ــا را ب ــن ب ــد. ای ــور کنن ــته ای در آن ظه ــخصیتهای برجس ــه ش ــر این ک ــد؛ مگ نمیکن
کشــورها آورده انــد. محــور ســلطه در دنیــا، امــروز دســتگاههای بســیار خطرنــاک و بســیار بیرحمــی هســتند 
کــه مجموعــه کارتلهــا و تراســتها - یعنــی شــرکتها و کمپانیهــای اقتصــادی - را در سرتاســر دنیــا تشــکیل 
ــت  ــک دول ــکا را ی ــا امری ــه م ــد. این ک ــکا دارن ــت امری ــر دول ــا ب ــم اینه ــد و بیشــترین تســلّط را ه میدهن
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مســتکبر میدانیــم؛ این کــه مــا وقتــی میگوییــم اســتکبار جهانــی، بــه ذهــن همــه دولــت امریــکا خطــور 
ــِب زرســاالِر  ــه خاطــر آن اســت کــه تســلّط دســتگاههای اســتکبارِی ســودجوِی قدرت طل میکنــد؛ ایــن ب
عالــم بــر آن حکومــت از همه جــا بیشــتر اســت و همــه ابزارهــای علمــی و تســلیحاتی و سیاســی آن دولــت 

در راه اســتثمار ملتهــا بــه کار میــرود.

علت منازعه جهانی با ملت و دولت ایران
نکتــه اصلیــای کــه مــورد نظــر مــن اســت، ایــن اســت: بــرادران و خواهــران عزیــز مــن! بخصــوص جوانــان 
ــادی و  ــلطه اقتص ــا س ــود ب ــت خ ــار مل ــه در کن ــی ک ــا دولت ــروز در دنی ــید، ام ــته باش ــه داش ــز! توّج عزی
سیاســی و فرهنگــِی اســتکبار مقابلــه و در مقابــل آن مقاومــت میکنــد، دولــت و ملــت جمهــوری اســامی 
ایــران اســت. امــروز همــه خصومــت و منازعــه ای کــه شــما علیــه ایــران در مراکــز قــدرت جهانــی مشــاهده 
میکنیــد، بــه خاطــر همیــن اســت. بقیــه حرفهــا بهانــه اســت؛ حقــوق بشــر بهانــه اســت؛ حرفهایــی کــه بــا 
تبلیغــاِت خودشــان در داخــل منتشــر میکننــد، بهانــه اســت؛ میــل بــه دمکراســی و اشــاعه مردم ســاالری 
ــا  ــن اســت؛ دســتگاه ســلطه در دنی ــه همی ــه اســت. اصــل قضی ــد - دروغ و بهان ــا میکنن ــا اّدع ــه آنه - ک
ــا ســلطه سیاســی و فرهنگــی و اقتصــادی اســتکبار  ــت خــود ب ــار مل ــد کــه دولتــی در کن ــد ببین نمیتوان
مبــارزه میکند.البتــه ملتهــا در همــه جــای دنیــا همیــن احساســات شــما را کــم و بیــش دارنــد. ملتهایــی 
ــا بســیار غــرق در  ــد؛ مگــر این کــه آگاه نباشــند ی کــه آگاهــی داشــته باشــند، همیــن احساســات را دارن
ــا  ــد ب ــم میخواهن ــا ه ــی از دولته ــت. بعض ــا هس ــیاری از ملته ــات در بس ــن احساس ــند؛ وااّل ای ــاد باش فس
ــه از  ــی ک ــد. حکومتهای ــد و جــرأت نمیکنن ــا نمیتوانن ــد؛ ام ــای خودشــان همراهــی و همــکاری کنن ملته
پشــتوانه مــردم برخــوردار نیســتند، بــه وســیله همیــن دســتگاه ســلطه جهانــی تهدیــد میشــوند. بــه آنهــا 
ــدرت خــود -  ــظ ق ــرای حف ــم ب ــا ه ــم. آنه ــم، شــما را ســاقط میکنی ــات میکنی ــان تبلیغ ــد علیه ت میگوین
چــون بــه ملتهایشــان مّتکــی نیســتند - تســلیم خواســته های اســتکبار میشــوند. امــروز خصوصیــت ایــران 
ــک جهــت  ــر در ی ــا یکدیگ ــه آحــاد کشــور ب ــت و مســؤوالن و هم ــت و دول ــه مل ــن اســت ک اســامی ای
حرکــت میکننــد. نظــام جمهــوری اســامی چــون مّتکــی بــه مــردم اســت، لــذا نــه از امریــکا و نــه از هیــچ 

قــدرت اســتکباری دیگــری هیــچ واهمــه ای نــدارد.

چرایی ضرورت مقابله با نظام سلطه
ســؤال اّول ایــن اســت کــه چــرا در مقابــل ســلطه گران ایســتادگی و مقاومــت میکنیــم؟ چــرا تســلیم آنهــا 
نمیشــویم؟ البتــه جــواب ایــن ســؤال ســاده اســت. جــواب ایــن اســت کــه اگــر اســتکبار و دســتگاه ســلطه 
توانســت بــر کشــوری تســلّط یابــد و در آن نفــوذ پیــدا کنــد، منافــع آن ملــت، دیگــر نادیــده گرفتــه خواهــد 
شــد. منافــع مــاّدی، منافــع اقتصــادی، خواســته های معنــوی و رشــد و اعتــای فرهنگــی از بیــن خواهــد 
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ــک حکومــت دست نشــانده در این جــا  ــه ی ــل از انقــاب خواهــد شــد ک ــل وضعیــت دوران قب ــت و مث رف
حاکــم بــود. بنابرایــن ملــت ایــران ناگزیــر اســت بــرای آینــده و بــرای ســعادت خــود، در مقابــل دشــمن 
ــدرت  ــا ق ــعادت اوســت، ب ــال و س ــه ســوی کم ــه ب ــی را ک ــد و راه ــت و ایســتادگی کن ــلطه گر، مقاوم س

بپیمایــد.

دالیل وجود توان مقابله با استکبار برای ملت ایران 
ســؤال بعــدی ایــن اســت کــه آیــا ملــت ایــران ایــن قــدرت را دارد یــا نــه؟ آیــا ملــت ایــران میتوانــد بیاعتنــا 
بــه فشــارهای مراکــز ســلطه ی جهانــی، بــا تکیــه بــر هّویــت و بــر تواناییهــای خــود ایســتادگی کنــد و راه 
کمــال و تعالــی مــاّدی و معنــوی خــود را بپیمایــد؟ ایــن ســؤال مهمــی اســت. جــواب ایــن ســؤال از نظــر 
مــا بســیار مســلّم و قطعــی اســت و در آن تردیــد نداریــم. جــواب ایــن اســت کــه بلــه، میتوانــد. علیرغــم 
تبلیغاتــی کــه دشــمن بــه وســیله دههــا رســانه مکتــوب و مســموع و تصویــری در سرتاســر دنیــا میکنــد و 
میخواهــد اصــرار بــورزد بــر ایــن کــه ملــت ایــران و هیــچ ملتــی نمیتواننــد در مقابــل مــا بایســتند؛ ملــت 
ایــران میتوانــد. بــه چــه دلیــل؟ بــه دو دلیــل: اّول این کــه تواناییهــای ذاتــی و اســتعدادهای درونــی ایــن 
ملــت بســیار زیــاد اســت کــه مــن بــه بعضــی از آنهــا مختصــراً اشــاره خواهــم کــرد. دلیــل دوم ایــن اســت 
ــه  ــت و ب ــن را هــم خواهــم گف ــل ای ــف اســت؛ دلی ــی، ضعی ــه قدرت نمای ــر ب ــا همــه تظاه ــه دشــمن ب ک

نمونه هــای ضعــف دشــمن اشــاره خواهــم کــرد.

سرمایه انسانی و منابع ملی دلیل اول توان مقابله ملت ایران
اّوالً ملــت ایــران نیرومنــد و تواناســت؛ چــرا؟ چــون ملتــی اســت دارای هــوش، دارای اســتعداد، دارای نســل 
بزرگــی از جوانــان در ایــن دوران معاصــر؛ کــه ایــن خــود، یــک ســرمایه بســیار عظیــم اســت. عــاوه بــر 
ــی  ــران در کشــوری زندگ ــت ای ــروز مل ــر کشــور اســت. ام ــی در سرتاس ــتعدادهای طبیع ــا، دارای اس اینه
ــا  ــا در دنی ــع گاز م ــت. مناب ــورهای دنیاس ــن کش ــی از بزرگتری ــی یک ــع طبیع ــاظ مناب ــه از لح ــد ک میکن
دومیــن منابــع گاز اســت. منابــع نفــت مــا در ایــن منطقــه یکــی از بزرگتریــن منابــع نفتــی اســت و بــاز 
هــم منابــع جدیــدی کشــف میشــود، همچنــان کــه در همیــن اواخــر یــک منبــع بســیار غنــِی جدیــدی 
کشــف شــد. منابــع فلــزات مــا فــراوان اســت. زمینهــای وســیع کشــاورزی در کشــور مــا زیــاد اســت. شــما 
بــه همیــن اســتان مرکــزِی خودتــان نــگاه کنیــد؛ نظیــر ایــن دشــتها و ایــن خــاک حاصلخیــز در بســیاری 
از نقــاط ایــن کشــور وجــود دارد. اگرچــه از لحــاظ آب کمبــود داریــم، امــا بــا روشــهای علمــی، بــا پیگیــری 
و بــا صرفه جویــی، همیــن نــزوالت آســمانی کــه امــروز در کشــور مــا وجــود دارد، بــه فضــل الهــی کافــی 

اســت چهــار برابــر جمعیــت کنونــی امــروز ایــران را از لحــاظ مــواد غذایــی بینیــاز از دیگــران کنــد.
ــن نســل جــوان پُرشــور و  ــا ای ــن اســتعدادهای انســانی، ب ــا ای ــن اســتعدادهای طبیعــی، ب ــا ای کشــوری ب
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باهــوش و بااســتعداد، عــاوه بــر اینهــا دارای یــک انگیــزه ی بســیار قــوی معنــوی هــم هســت. ایــن آخــری 
بســیار مهــم اســت. اگــر ملتــی همــه چیــز داشــته باشــد، امــا انگیــزه درونــی و معنــوی نداشــته باشــد، 
ــه در بعضــی از کشــورها  ــن اســت ک ــرای همی ــد. ب ــتفاده کن ــای خــود درســت اس ــد از موجودیه نمیتوان
ــه مــردم بدهنــد - انگیــزه ایمانــی کــه نیســت، انگیــزه فکــری و یــک اندیشــه  ــرای این کــه انگیــزه ای ب ب
حرکت ســاز کــه نیســت - مجبورنــد حــّس ناســیونالیزم را، حــّس قوم گرایــی را، حــّس وطن پرســتی را در 
آنهــا تقویــت کننــد تــا شــاید بتواننــد خــأ آن انگیــزه معنــوی را پـُـر کننــد. البتــه ملــت مــا بــه میهــن خــود 
و بــه گذشــته تاریــخ خــود عشــق میــورزد؛ زبــان خــود را به شــّدت دوســت دارد؛ امــا عــاوه بــر اینهــا یــک 
انگیــزه معنــوی حقیقــی - نــه جعلــی و قــراردادی - دارد و آن ایمــان اســت.ملت مــا ملــت مؤمنــی اســت. 
عــّده ای دوســت میدارنــد جوانــان ایــن کشــور را بــه الابالیگــری مّتهــم کننــد. مــن موافــق نیســتم؛ مــن 
ایــن را قبــول نمیکنــم. ممکــن اســت در یــک گوشــه ای یــک جــوان، دو جــوان، صــد جــوان حرکاتــی هــم 
داشــته باشــند کــه نشــان دهنده احیانــاً نوعــی خطــاکاری باشــد؛ امــا خطــاکاری از جوانــان مــا را نبایــد در 
ایــن حــدود و آن چنــان بــزرگ شــمرد کــه نســل جــوان بــا ایمــاِن بــا احســاس مســؤولیِت ایــن کشــور را 
کســی بــه بیدینــی مّتهــم کنــد. عــّده ای جوانــان مــا را بــه ضعــف ایمــان دینــی مّتهــم میکننــد و از ایــن 
بابــت متأّســفند. عــّده ای هــم آنهــا را بــه ضعــف ایمــان دینــی مّتهــم میکننــد و از ایــن بابــت خوشــحالند! 
هــر دو گــروه اشــتباه میکننــد. شــما اگــر نــگاه کنیــد در آن جایــی کــه جــای نشــان دادن ایمــان مذهبــی 
ــه معنویــت اســت؛ میبینیــد بیشــترین جمعیــت و پُرشــمارترین و پُراحســاس ترین  ــراز عشــق ب و جــای اب

انســانها را نســل جــوان پرشــور تشــکیل میدهنــد.

عدم افراط و تفریط در قضاوت نسبت به جوانان
مــن معتقــدم در قضــاوت دربــاره جوانــان نــه بایــد افــراط کــرد، نــه بایــد تفریــط نمــود. بعضــی هســتند 
ــد  ــد این طــور بگوین ــق نیســتم. بعضــی ســعی میکنن ــه الابالیگــری؛ مــن مواف ــد ب جــوان را متهــم میکنن
کــه جــوان مــا هیــچ خطایــی نــدارد؛ بــا ایــن هــم موافــق نیســتم. بــا جــوان بایســتی صمیمــی و صادقانــه 
ــا ایمــان، عاقه منــد، دارای دلهــای پــاک؛ البتــه خطاهــا و  ــان مــا جوانانــی هســتند ب ســخن گفــت. جوان
اشــتباهاتی هــم ممکــن اســت داشــته باشــند. آنچــه کــه دربــاره جوانــان بایــد گفــت، در مجموعــه دیــدار 
بــا خــود جوانــان ان شــاءاللَّ بــه تفصیــل صحبــت خواهیــم کــرد؛ در این جــا خواســتم فقــط اشــاره ای بکنــم.

وجــود نســل جــوان در میــان کشــور مــا یــک نعمــت الهــی اســت. ایــن جــوان ماســت؛ آن اســتعدادهای 
انســانی ماســت؛ آن ذخایــر طبیعــی و آن وضعیــت جغرافیــای سیاســی ماســت. موقعیــت جغرافیــای طبیعی 
مــا در میــان کشــورها - جایــگاه مــا از لحــاظ ارتبــاط شــرق و غــرب - ایــن هــم یــک خصوصیــت اســت. 
امــروز همــه ایــن امکانــات بــرای ملــت ایــران جمــع اســت؛ بنابرایــن مــا توانایــی داریــم و میتوانیــم. اگــر 
برنامه ریــزی دقیــق و پیگیــر و دلســوزانه ای - همچنــان کــه در بعضــی از بخشــها انســان مشــاهده میکنــد - 
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ان شــاءاللَّ از طــرف مدیــران کشــور بــه طــور جــّدی و پیگیــر اعمــال شــود، بســیار بســیار امیــدواری هســت 
کــه ایــن ملــت بتوانــد ایــن راهــی را کــه راه پافشــاری بــر هویـّـت و شــخصیت اصیــل و واقعــی خــود اوســت، 

بپیمایــد و بــه ســمت تعالــی خــود پیــش بــرود.

مبارزه با فقر، فساد و تبعیض؛ مهمترین بخش اصالح  کشور 
امــروز مهمتریــن بخــش اصــاح در ایــن کشــور عبــارت اســت از مبــارزه بــا فقــر و فســاد و تبعیــض، کــه 
چنــد مــاه قبــل از ایــن صحبــت کــردم و مســؤوالن نشســتند دربــاره ایــن ســه موضــوع مطالعــه کردنــد. 
اخیــراً الیحــه پیشــنهادی دولــت دربــاره مبــارزه بــا فقــر را بــرای مــا فرســتاده اند تــا براســاس ایــن الیحــه 
کار پیــش بــرود. نقــاط مثبــت و خوبــی هــم در ایــن الیحــه هســت. مــن امیــدوارم کــه دنبالــه ایــن مبــارزه 
بــا فقــر را به طــور همه جانبــه - یــک بُعــدی نمیشــود - بگیرنــد، دنبــال کننــد و عوامــل ایجــاد فقــر را در 
ــاً در مــواردی از  کشــور شناســایی کننــد؛ ببیننــد چــه چیزهایــی موجــب میشــود کــه مــا نتوانیــم احیان
ثروتهــای طبیعــی خودمــان در ایــن کشــور بــه نفــع پیشــرفت کشــور اســتفاده کنیــم. ایــن انتظــار را مــا از 

مدیــران داریــم و ان شــاءاللَّ مدیــران مــا نشــان میدهنــد کــه در ایــن راه جــّدی هســتند.
یــک حکومــت مّتکــی بــه مــردم، یــک مــردم سرشــار از انگیــزه معنــوی، یــک جمعیــت جوان بســیار وســیع، 
یــک ســرزمین سرشــار از منابــع طبیعــی؛ چــه معدنــی، چــه کشــاورزی، چــه زمینه هــای صنعتــی؛ یــک 
موقعیــت جغرافیایــی بســیار خــوب - هنــوز هــم کشــور مــا چهــارراه میــان شــرق و غــرب اســت و هــم 
قدرتهــای آســیایی، هــم قدرتهــای غربــی و اروپایــی و غیــره، بــرای دسترســی بــه نقــاط مختلــف احتیــاج 
دارنــد کــه از این جــا عبــور کننــد - بــه ملــت ایــران و نظــام جمهــوری اســامی ایــن فرصــت و امــکان را 
میدهــد کــه بــه آینــده خــود، بــه پیشــرفت خــود و بــه امــکان مقاومــت خــود در مقابــل فشــارهای ســلطه، 

کامــًا اطمینــان داشــته باشــد. پــس مــا قدرتمندیــم و میتوانیــم؛ ایــن دلیــل اّول.

ضعف دشمن، دلیل دوم برای مقابله ی ملت ایران
دلیــل دوم، ضعــف دشــمن اســت. دشــمن، یعنــی همــان مرکــز اســتکبار و ســلطه جهانــی، کــه امــروز یــک 
ــم.  ــکا کاری نداری ــا مــردم امری ــکا، ب ــزرگ و اساســی آن امریکاســت. البتــه وقتــی میگوییــم امری مظهــر ب
مــردم امریــکا مثــل بقیــه مــردم دنیــا همــان خصوصیــات و همــان نقــاط مثبــت و منفــی را دارا هســتند. 
ــر امریکاســت کــه نّیــت ســلطه جهانــی،  ــا آنهــا ســر دشــمنی نداریــم. مخاطــب مــا رژیــم حاکــم ب مــا ب
ــت.این  ــم امریکاس ــی«، رژی ــلطه امریکای ــاح »س ــا از اصط ــدف م ــت. ه ــتهای اوس ــده سیاس تعیین کنن
رژیمــی کــه امــروز مرکــز ســلطه جهانــی اســت و در همــه نقــاط عالــم ســعی میکنــد حضــور قدرتمندانــه 
و مداخله جویانــه خــود را نشــان دهــد، علــی رغــم ایــن تظاهــرات، در درون و باطــن خــود دچــار ضعفهــای 

اساســی اســت. 
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نمونه هایی از ضعف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دولت آمریکا
انســان ایــن ضعفهــای اساســی را، هــم در زمینه هــای اخاقــی و هــم در زمینه هــای اجتماعــی و سیاســی 
میبینــد. امــروز شــما یکــی از عامتهــای ایــن ضعــف ســاختاری آن رژیــم را در همیــن دعواهایــی کــه بــر 
ســر انتخابــات ریاســت جمهــوری در کشــور امریــکا در جریــان اســت، مشــاهده میکنیــد. اینهــا میخواهنــد 
ــد؛  ــاد بدهن ــا ی ــردم دنی ــه م ــال خودشــان ب ــه خی ــد دمکراســی را ب ــا میخواهن ــا باشــند! اینه الگــوی دنی
دمکراســِی مبتنــی بــر تبلیغــات دروغیــن و تزویــر تبلیغاتــی! ایــن اخیــراً معلــوم شــد؛ البتــه بــرای بســیاری 
از پیــش معلــوم بود.آنچــه کــه امــروز بــه طــور مســلّم میشــود فهمیــد، ایــن اســت کــه ایــن دمکراســیای 
کــه ســردمداران رژیــم امریــکا از آن دم میزننــد، افســانه ای بیــش نیســت؛ ایــن یــک چیــز حقیقــی نیســت؛ 
ــع مواجــه میشــود؛ یعنــی  ــه موان ــا این گون ــن دمکراســی در ســر راه خــود ب ــن اســت کــه ای نشــانه اش ای
ــر  ــه س ــدارد. البت ــرای آن وجــود ن ــم ب ــه راه حــل و عاجــی ه ــده ای ک ــزرگ و تعیین کنن ــای ب ــا تقلّبه ب
ــا  ــوم شــود؛ ام ــا معل ــق قضای ــد گذاشــت حقای ــد آورد و نخواهن ــه هــم خواهن ــه ای ب ــه را به گون ــه قضی و ت
ــات  ــکا در انتخاب ــت امری ــف اســت. مل ــر در ســطوح مختل ــی و همه گی ــک فســاد درون ــه، ی ــت قضی حقیق
شــرکت ضعیــف میکنــد؛ بعــد هــم کــه شــرکت میکنــد، نتیجــه انتخابــات این گونــه میشــود! اینهــا ضعــف 

ســاختاری اســت.
االن چنــد ســال اســت کــه رژیــم امریــکا علیــه نظــام جمهــوری اســامی ایــران همــه تــاش خــود را بــرای 
محاصــره اقتصــادی و بــرای تحریــم تجــاری شــرکتهای ممالــک دیگــر بــه کار میبــرد؛ امــا کســی بــه حــرف 
او گــوش نمیکنــد! اوایــل مدتــی توفیقــی پیــدا کردنــد بــرای این کــه بتواننــد اروپــا یــا بعضــی کشــورهای 
ــا خودشــان همــراه کننــد؛ امــا اکنــون چنــد ســال اســت کــه دیگــر ایــن حنــای امریکایــی  آســیایی را ب

رنگــی نــدارد!
یــک نمونــه دیگــر، قضایــای فلســطین اشــغالی اســت. رژیــم امریــکا در پنجــاه ســال گذشــته - بخصــوص 
در دهه هــای اخیــر - چقــدر بــرای باقــی مانــدن و بیخطــر زندگــی کــردِن رژیــم غاصــب صهیونیســتی در 
ســرزمین فلســطین خــرج کــرد؛ هــم خــرج پولــی، هــم خــرج سیاســی، هــم خــرج آبرویــی! امــروز شــما 
ببینیــد کــه ایــن هزینــه گــزاف بــا یــک مانــع بســیار عمــده مواجــه شــده اســت؛ آن مانــع چیســت؟ آن 
مانــع، ملــت فلســطین اســت؛ همــان ملتــی کــه اینهــا میخواســتند انــکارش کننــد؛ میخواســتند بگوینــد 
چیــزی بــه نــام ملــت فلســطین دیگــر وجــود نــدارد. پنجــاه ســال اســت کــه صهیونیســتها بــا همــه تــوان 
ســعی کرده انــد ملــت فلســطین دیگــر وجــود نداشــته باشــد. یــک عــّده آواره در کشــورهای عربــی، یــک 
عــّده عــرب هــم بــه عنــوان شــهروند درجــه دو در ســرزمین بــه اصطــاح اســرائیل - ســرزمین جعلــی و 
دروغیــن - زندگــی کننــد. همــه کارهــای الزم را کرده انــد؛ کار تبلیغاتــی کرده انــد؛ کار سیاســی کرده انــد؛ 
فشــار بســیار شــدید و غیرانســانی بشــری را بــر اینهــا وارد کرده انــد؛ امــا میبینیــد کــه بعــد از گذشــت ایــن 

مــدت طوالنــی، حقیقــت، خــود را نشــان میدهــد؛ یعنــی ملــت فلســطین قیــام میکنــد.
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ــطین  ــت فلس ــه مل ــبت ب ــان نس ــیگریهای خودش ــل وحش ــتها در مقاب ــه صهیونیس ــت آن روزی ک گذش
عکس العملــی دریافــت نکننــد. امــروز اگــر ضربــه ای میزننــد، ضربــه ای هــم از طــرف ملــت فلســطین بــه 
آنهــا زده خواهــد شــد. امــروز اگــر دولــت غاصــب احســاس میکنــد کــه در مقابــل مــردم فلســطین بایــد 
صف آرایــی کنــد، مــردم فلســطین هــم احســاس میکننــد کــه در مقابــل او بایــد صف آرایــی کننــد. مــن 
نمیدانــم چــه موقــع ایــن اتفــاق خواهــد افتــاد، امــا شــک نــدارم کــه ملــت فلســطین همیشــه بــه ســنگ و 
مشــت اکتفــا نخواهــد کــرد؛ ملــت فلســطین ناگزیــر خواهــد شــد از وجــود خــود، از شــرف خــود، از هســتی 

خــود، از باقــی مانــدن در خانــه خــود - ولــو بــا ســاحهای آتشــین - دفــاع کنــد.
ــیار  ــه بس ــن حادث ــته ای ــا دلبس ــر دنی ــلمان در سرتاس ــای مس ــم، ملته ــرض کن ــن ع ــا م ــه همین ج البت
ــان اســت.  ــوم فلســطین در جری ــده و مغصــوب و مظل ــرزمین اشغال ش ــروز در س ــه ام ــی هســتند ک مهم
ــش  ــه بخ ــه البت ــت - ک ــده اس ــی زده ش ــبتاً خوب ــای نس ــامی حرفه ــس اس ــه کنفران ــه در قطعنام اگرچ
مهمــی از آن بــه خاطــر ایــن اســت کــه کشــور جمهــوری اســامی ایــران در ایــن قضایــا کامــًا صریــح و 
قاطــع اظهــار نظــر میکنــد و بعضــی از کشــورهای اســامی هــم بــه دنبــال شــعارهای جمهــوری اســامی 
حرکــت میکننــد - امــا بــه دنبــال ایــن حرفهــا حتمــاً بایــد عمــل باشــد. بایــد دولتهــای مســلمان نســبت 
ــه کســانی کــه در خیابانهــای فلســطین  ــه مــردم فلســطین و نســبت ب ــه مبــارزان فلســطینی، نســبت ب ب
مــورد فشــار صهیونیســتهایند، احســاس مســؤولیت کننــد؛ هــر گونــه کمکــی کــه میتواننــد، بایــد بــه آنهــا 
برســانند. جمهــوری اســامی ایــران در ایــن زمینــه ســخن خــود را گفتــه اســت، امــا از ســوی کشــورهای 
ــوم  ــردم مظل ــه آن م ــا بشــود ب ــد هماهنــگ گــردد ت ــی، »عمــل« بای ــف اســامی و کشــورهای عرب مختل
کمکــی کــرد. ماجــرای امــروز فلســطین یکــی از نشــانه های ضعــف اســتکبار - یعنــی ضعــف دشــمن ملــت 

ایــران - اســت.
ــان عزیــز! ملــت عزیــز! مــردم عزیــز اراک و اســتان مرکــزی و ســایر نقــاط ایــن کشــور! شــما دارای  جوان
ــت  ــت مل ــل حرک ــه در مقاب ــانی ک ــوی. کس ــات معن ــم امکان ــاّدی، ه ــات م ــم امکان ــتید؛ ه ــات هس امکان
ــم  ــد؛ هــم ضعــف ســاختاری، هــم ضعــف سیاســی، ه ــد، دچــار ضعفن ــروز کارشــکنی کردن ــا ام ــران ت ای
ــرای آنهــا  ــن گرفتاریهــا ب ــه روز ای گرفتاریهایــی کــه امــروز برایشــان پیــش آمــده اســت و ان شــاءاللَّ روزب
ــان ایــن کشــور، آینــده روشــنی اســت.  ــران و آینــده جوان بیشــتر خواهــد شــد. بنابرایــن آینــده ملــت ای

ــد طــی کنیــد. ــا قــدرت بای ــن راه را ب ــز! ای ــان عزی جوان
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مقابله با زورگویی و استکبار، مضمون سیزدِه آبان 

وضعیت ایران قبل از انقالب اسالمی به عنوان بخشی از امپراطوری 
امریکا

پیروزی انقالب، خطری برای آمریکا
سیاستهای آمریکا پس از پیروزی انقالب اسالمی 

پاسخ ملت ایران به اعمال آمریکا
مقابله با زورگویی، دسیسه و استکبار مضمون سیزدِه آبان

سیاست های آمریکا در جهت تخریب نظام 
1. ناکارآمد نشان دادن نظام از طریق ایجاد اختالف و خرید برخی مسئولین  

2.تضعیف انگیزه های اساسی در مقاومت مردم با ابزار رسانه و تبلیغات
3.از بین بردن وحدت مردم و مسئوالن با طرح مسائل انحرافی 

4. مرعوب نشان دادن ملت ایران با نظرسازی و جوسازی 
ضرورت بسیج مردم و جوانان جهت مقابله با توطئه های دشمنان 

ضرورت دفاع مردم از ملت فلسطین در روز قدس
ضرورت بسیج مسئوالن جهت خدمت به مردم و مقابله با دشمن 

ضرورت حفظ وحدت کلمه و مرعوب دشمن نشدن
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مقابله با زورگویی و استکبار، مضمون سیزدِه آبان *

وضعیت ایران قبل از انقالب اسالمی به عنوان بخشی از امپراطوری امریکا
ــه  ــن منطق ــکا در ای ــوری امری ــه امپرات ــی از مجموع ــا جزئ ــور م ــامی، کش ــاب اس ــروزی انق ــل از پی قب
ــه وســیله ایــن  ــود. سیاســتهای امریــکا در ایــران و ب ــه امریــکا ب محســوب میشــد و خیلــی هــم وفــادار ب
ــه صــورت رایــگان در  کشــور، در هــر جایــی کــه در آن دســتی داشــت، اعمــال میشــد. ثروتهــای ملــی ب
اختیــار امریــکا بــود. عناصــر سیاســی، دولــت، مجلــس فرمایشــی و نمایشــی و دســتگاه قضایــی وابســته آن 
ــاً کــم و بیــش همین طــور  ــود. کشــورهای همســایه مــا هــم غالب روز، همــه در اختیــار اراده امریکاییهــا ب
ــرار  ــا ق ــود، کــه آن هــم در همســایگی م ــا شــوروی ب ــکا در دنی ــزرگ امری ــه آن روز رقیــب ب ــد. البت بودن
داشــت و بــه همیــن جهــت امریکاییهــا پنجــه ســلطه ی خــود را در کشــور مــا خونینتــر و بیمحاباتــر فــرو 
کــرده بودنــد. در ایــن کشــور اوضاعــی بود.کشــور مــا کــه زیــِر ســلطه امریــکا بــود - بــا ایــن همــه غارتــی 
کــه امریــکا از ایــن کشــور کــرد - حّتــی یــک قــدم بــه ســمت پیشــرفت برنداشــت. در آن دوره نــه پیشــرفت 
علمــی کردیــم، نــه پیشــرفت اقتصــادی کردیــم و نــه یــک کار صنعتــی انجــام دادیــم. یــک کشــور صــد در 
ــازار مصنوعــات امریکایــی و غیرامریکایــی بودیــم. نــه فقــط مصرف کننــده  صــد وابســته و مصرف کننــده ب
ــره هــم  ــده محصــوالت کشــاورزی و فرهنگــی و غی ــات و فرآورده هــای صنعتــی، بلکــه مصرف کنن مصنوع
بودیــم! یــک منطقــه ثروتمنــد مثــل ایــران، ِملــک طلــِق سیاســتهای امریکایــی و در اختیــار کمپانیهایــی 

بــود کــه دولــت امریــکا را هــم در حقیقــت همانهــا اداره میکردنــد و میکننــد. 

*. بیانات در دیدار جمعی از دانش آموزان و دانشجویان ۱۳/۰۸/۱۳۸۱
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پیروزی انقالب، خطری برای آمریکا
وقتــی نهضــت اســامی از ســال چهل ویــک شــروع شــد، خطــر ایــن نهضــت را پیــش از همــه، دســتگاههای 
جاسوســی و اّطاعاتــی امریــکا احســاس کردنــد. لــذا در ســال چهل وســه امــام را از ایــران تبعیــد کردنــد - 
البتــه دولــت ایــران تبعیــد کــرد؛ امــا پشــت ســِر قضیــه، اراده امریکاییهــا بــود - و بــه کشــور همســایه مــا 
بردنــد، کــه آن جــا هــم تحــت ســلطه نظامیــان و دولتهــای وابســته بــه امریــکا بــود. اّولیــن مضمــون ســیزده 
آبــان عبــارت اســت از رویارویــی رژیــم امریــکا بــا نهضــت اســامی و بیــداری اســامی. علّــت هــم ایــن بــود 
کــه آنهــا حــدس میزدنــد اگــر اســام در دل مســلمانان احیــاء شــود و در عمــل آنــان تجلـّـی پیــدا کنــد، ایــن 
قضیــه منحصــر بــه ایــران نخواهــد مانــد و دنیــای اســام را فراخواهــد گرفــت؛ همچنــان کــه بعــد از پیــروزی 
انقــاب، در فلســطین، لبنــان و بســیاری از کشــورهای اســامی و عربــی، همیــن معنــا تجربــه شــد. با گذشــت 
چنــد ســال، نهضــت اســامی در ایــران اوج گرفــت. در ســیزده آبــان ســال پنجاه وهفــت - قبــل از پیــروزی 
انقــاب - کشــتار دانش آمــوزی پیــش آمــد؛ یعنــی بــاز چهــره خشــن رژیــم کــه پشــت ســرش دســتگاههای 
اّطاعاتــی امریکاییهــا بــود، نمایــان شــد. ایــن هــم بــاز مقابلــه بــا نهضــت اســامی بــود؛ البتــه بــا خشــونت 
حیوانــی. همــان روزهــا رئیــس جمهــور امریــکا و دســت اندرکاران رســانه اِی امریکایــی، از ایــران بــه عنــوان 
یــک نقطــه ایــده آل و جزیــره ثبــات و امنیــت اســم میآوردنــد و بــه آن تفاخــر میکردنــد و از حرفهــای حقــوق 

بشــر و چیزهایــی کــه االن میشــنوید امریکاییهــا دائــم تکــرار میکننــد، هیــچ خبــری نبــود.

سیاستهای آمریکا پس از پیروزی انقالب اسالمی 
ــا  ــت ب ــن نهض ــی ای ــود؛ یعن ــته ب ــود و ورق برگش ــّکه ب ــت آن روی س ــال پنجاه وهش ــان س ــیزده آب ــا س ام
پایــداری ملــت مســلمان و رهبــری امــام بزرگــوار بــه پیــروزی رســیده بــود. بنابرایــن موذیگــری و دسیســه 
امریکایــی علیــه کشــور بــه شــکل دیگــری صــورت میگرفــت. در این جــا ســفارتخانه خودشــان را بــه مرکــزی 
ــکاری سیاســی، چــه جاسوســی، چــه خریــدن اشــخاص  ــد؛ چــه خراب ــکاری تبدیــل کــرده بودن ــرای خراب ب
ــر و  و شــخصّیتهایی کــه در انقــاب وارد بودنــد. یکــی از ابزارهــا همیــن اســت کــه شــخصّیتها و افــراد مؤثّ
بانفــوذ را بخرنــد. همه جــا و همیشــه هــم آدمهــای بیایمــان و بیوجــدان یــا سســت بنیاد پیــدا میشــوند کــه 
یــک دســِت ثروتمنــد و قدرتمنــد بتوانــد آنهــا را خریــداری کنــد. قیمــت آدمهــا هــم متفــاوت اســت؛ بعضیهــا 
را ارزان میخرنــد، بعضیهــا را یکخــرده گرانتــر میخرنــد! اگــر شــما بــه اســناد النــه جاسوســی - کــه ظاهــراً 
شــصت، هفتــاد جلــد کتــاب یــا بیشــتر منتشــر شــده اســت - مراجعــه کنیــد، جــای پــای ایــن خیانتهــا را 

میبینیــد.

پاسخ ملت ایران به اعمال آمریکا
 اینهــا عکس العمــل ملــت ایــران را بــه همــراه داشــت. مظهــر شــهامت و ســرعت عمــِل ملــت ایــران هــم 
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دانشــجویان بودنــد؛ آن هــم دانشــجویانی کــه پیــرو خــّط امــام بودنــد، نــه دانشــجوی وابســته بــه فــان 
حــزب سیاســی یــا فــان تشــکیات گوناگــون و بیایمــان؛ نــه، دانشــجویی کــه خــِطّ امــام را قبــول داشــت 
و بــه آن مؤمــن بــود. آنهــا شــهامت الزم را یافتنــد و رفتنــد ســفارتخانه را تصــّرف کردنــد و ایــن اســناد را 

بیــرون کشــیدند.

مقابله با زورگویی، دسیسه و استکبار مضمون سیزدِه آبان
ــی، دسیســه و استکبار.اســتکبار، یعنــی روح  ــا زورگوی ــه ب ــان، اینهاســت؛ یعنــی مقابل مضمــون ســیزدِه آب
تکّبــر و بیاعتنایــی بــه ارزشــهای ملتهــای دیگــر و دخالــت در امــور ملتهــا و بــه خــود حــق دادن؛ همیــن 
چیــزی کــه االن در کلمــات رؤســای امریکایــی ماحظــه میکنیــد. راجــع بــه دخالــت خودشــان در عــراق 
ــر  ــاً انســان کمت ــد! واقع ــان دنیاین ــا صاحب ــه اینه ــل این ک ــد، مث ــر طــوری حــرف میزنن ــا هرجــای دیگ ی
دولتــی را میتوانــد پیــدا کنــد کــه بــا لحنــی حــرف بزنــد کــه اینهــا راجــع بــه کشــورهای خاورمیانــه حــرف 

میزننــد! ایــن کشــورها را مــال خودشــان میداننــد. اســتکبار یعنــی ایــن. 
ــی  ــد. عربده جوییهای ــتند کاری بکنن ــا نتوانس ــد؛ ام ــار آوردن ــی فش ــامی خیل ــوری اس ــام جمه ــه نظ علی
کــه شــما امــروز ماحظــه میکنیــد، قدرت نماییهایــی کــه امریکاییهــا میکننــد، اینهــا طبیعــت قدرتهــای 
اســتکباری اســت؛ بایــد فریــاد بکشــند و تهدیــد کننــد؛ اصــًا بخــش مهّمــی از قــدرت آنهــا ناشــی از همیــن 
تهدیدهاســت! ملــت و مســؤوالن یــک کشــور را مرعــوب کننــد و خواســته های خــود را در ســایه مرعــوب 
ــدرت را  ــن ق ــکا ای ــن اســت. وااّل این طــور نیســت کــه امری ــه ای ــد؛ قضی ــه آنهــا تحمیــل کنن شدنشــان، ب
داشــته باشــد کــه بــدون هزینه هــای ســنگیِن غیرقابــل تحّمــل، بــه کشــوری حملــه نظامــی کنــد؛ نخیــر، 
هروقــت الزم باشــد، اینهــا حملــه نظامــی را بــه کار میگیرنــد؛ منتهــا شــرط اّوِل آن ایــن اســت کــه بداننــد 
در آن حملــه نظامــی نــاکام نخواهنــد شــد و تــوی دهنشــان نخواهــد خــورد. آن جایــی کــه احتمــال دهنــد 
قــدرت مقاومتــی وجــود دارد، هرگــز چنیــن خطــری را متحّمــل نمیشــوند. ثانیــاً حملــه نظامــی را وقتــی 
ــا  ــد. ب ــه آن کشــور تحمیــل کنن ــد ب ــق دیگــری نتوانن ــد کــه خواســته های خــود را از طری انجــام میدهن
تهدیــد و فریــاد و جنجــال و جّوســازی سیاســی و قــدرت رســانه ای ســعی میکننــد خواســته های خــود را 

بــر آن کشــور تحمیــل کننــد.

سیاست های آمریکا در جهت تخریب نظام 

1. ناکارآمد نشان دادن نظام از طریق ایجاد اختالف و خرید برخی مسئولین  
ــه  ــا را تجرب ــه چیزه ــا هم ــا، امریکاییه ــوم م ــی مظل ــاوم ول ــجاع و مق ــت ش ــز و مل ــور عزی ــورد کش در م
کرده انــد. ایــن هــم یــک تجربــه اســت کــه فریــاد بکشــند، تهدیــد کننــد، بترســانند و در ســایه ترســاندن، 
کارهــای خــود را پیــش ببرنــد. آنچــه آنهــا در مــورد کشــور عزیــز مــا و شــما ملــت شــجاع و مؤمــن ایــران - 
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بخصــوص شــما جوانــان - آرزو دارنــد، مجموعــه چنــد چیــز اســت کــه در کنــار هــم آن را دنبــال میکننــد: 
یکــی ایــن اســت کــه بــا ایجــاد اختــاف و دلســردی و ناامیــدی و خــدای نکــرده بــا خریــدن بعضیهــا، عــزم 
دولتمــردان را بــرای اقدامــات اساســی و ســازنده در کشــور متزلــزل کننــد و نگذارنــد دولــت ایــران - کــه 
یــک دولــت اســامی اســت و پرچــم اســام را بلنــد کــرده اســت - بــه مطالبــات حقیقــی و بحــّق مــردم 
رســیدگی کنــد. نظامــی کــه میخواهــد ســلطه خــود را در کشــور مــا مثــل گذشــته دو مرتبــه برقــرار کنــد 
و پنجــه خــود را در جســم ایــن ملــت فــرو ببــرد، ایــن یکــی از کارهــای الزم بــرای اوســت. اگــر در ایــن 
کار موّفــق شــوند، نتیجــه ایــن خواهــد شــد کــه مــردم را از نظــام اســامی دلســرد کننــد. لــذا میبینیــد در 
تبلیغــات رســانه اِی بســیار وســیع خــود، بــه طــور دائــم تبلیــغ میکننــد کــه مــردم بــه خواســته های خــود 

نرســیدند و ناراضــی و دلســردند.

2.تضعیف انگیزه های اساسی در مقاومت مردم با ابزار رسانه و تبلیغات
  کار دومــی کــه آنهــا میخواهنــد تحّقــق پیــدا کنــد، ایــن اســت کــه دلبســتگیها و انگیزه هــای اساســیای 
ــد؛  ــف کنن ــدارد، ضعی ــه ب ــا نگ ــل آنه ــه صــورت یکپارچــه در مقاب ــاوم و ب ــت را مق ــن مل ــد ای ــه میتوان ک
باورهــا را برگرداننــد، ایمانهــا را عــوض کننــد، امیدهــا را کــور کننــد و آینــده و افــق را تیــره و تاریــک و 
مبهــم جلــوه دهنــد. ابــزار کار آنهــا هــم رســانه اســت. رســانه ها در دنیــا خیلــی قــدرت دارنــد و بــه نفــع 
صاحبــان خــود، کارهــای خیلــی بزرگــی را انجــام میدهنــد. بدانیــد و میدانیــد کــه مهمتریــن رســانه های 
ــه ســرمایه داران  ــق ب ــزرگ - متعلّ ــو و تلویزیونهــا، چــه روزنامه هــای ب ــا - چــه خبرگزاریهــا، چــه رادی دنی
اســت؛ یعنــی همــان پایه هــای اصلــی اســتکبار جهانــی. در خبرهایــی کــه در دنیــا پخــش میکننــد، همــه 
چیــز بــر طبــق منافــع و مصالــح آنهــا تنظیــم میشــود. بنابرایــن، ایــن هــم یــک خواســته اســت کــه مــردم 
ــل دشــمِن متجــاوز و متعــّرض نگــه  ــوان و تاشــی کــه آنهــا را در مقاب ــه امیــد و ت ــان را از جانمای و جوان

میــدارد، تهیدســت کننــد.

3.از بین بردن وحدت مردم و مسئوالن با طرح مسائل انحرافی 
یکــی دیگــر از کارهــا و آرزوهایــی کــه آنهــا دنبــال میکننــد، ایــن اســت کــه وحــدت ملــی و وحــدت بیــن 
مســؤوالن را از بیــن ببرنــد؛ آحــاد و گروههــای مــردم را بــا نامهــای مختلــف از هــم جــدا کننــد و میــان 
آنهــا دیــوار بکشــند؛ بیــن جمعیــت عظیــم ملــت ایــران، دیوارهــای بلنــد قومــی، مذهبــی، حزبــی، سیاســی 
و بحثهــای مجادله آمیــز بکشــند و وحــدت و یکپارچگــی را محــو ســازند. انقــاب اســامی آمــد دیوارهــا 
را برداشــت و ملــت را یکپارچــه کــرد؛ امــا اینهــا درســت عکــس آن را دنبــال میکننــد. بــا طــرح مســائل 
انحرافــی، از طــرف دیگــر وحــدت مســؤوالن کشــور را از بیــن ببرنــد؛ بیــن آنهــا دائــم اختــاف بیندازنــد؛ 
یکــی را تضعیــف و یکــی دیگــر را تقویــت کننــد. ایــن اهــداف را دنبــال میکننــد. مــن میخواهــم ایــن را 
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بگویــم: آنچــه آنهــا انجــام میدهنــد، کارهایــی اســت کــه خودشــان هــم ناامیدنــد کــه بــه نتیجــه برســد 
و میداننــد بــه نتیجــه نخواهــد رســید. اگــر مــا هوشــیار باشــیم و وظیفــه خــود را بدانیــم و بــه آن عمــل 

کنیــم، همــه تدابیــر دشــمن، ناموّفــق خواهــد بــود.

4. مرعوب نشان دادن ملت ایران با نظرسازی و جوسازی 
یکــی دیگــر از کارهــا ایــن اســت کــه ملــت را مرعــوب نشــان دهنــد؛ در حالــی کــه ملــت و جوانــان مــا 
مرعــوب نیســتند. امتیــاز ملــت مــا ایــن اســت کــه بیشــترین نســبت جــوان را در بیــن ملتهــای دنیــا دارد. 
ــا شــجاعت و  ــه او محــّول کننــد و آن را ب ــل اســت کاری ب جــوان، سرشــار از امیــد و نشــاط اســت و مای
خطرپذیــری انجــام دهــد. اینهــا ســعی میکننــد ملــت را مرعــوب کننــد؛ اگــر نتوانســتند مرعــوب کننــد، 
بــا جّوســازی و نظرســازی مجعــول، وانمــود کننــد کــه ملــت مرعــوب شــده اســت. بــا نظرســازیهایی کــه 
ــوب  ــانهای واداده و مرع ــته های انس ــی از نوش ــا و بعض ــای روزنامه ه ــی از تیتره ــق بعض ــان از طری عواملش
درســت میکننــد، خــود آنهــا هــم دچــار اشــتباه میشــوند و خیــال میکننــد واقعــاً امیــدی برایشــان هســت؛ 
در حالــی کــه امیــدی نیســت و تیزبینانشــان میداننــد کــه در این جــا امیــدی نیســت؛ لــذا ســعی میکننــد 

شــاید بتواننــد بــرای مقاصــد خــود جاپایــی پیــدا کننــد.

ضرورت بسیج مردم و جوانان جهت مقابله با توطئه های دشمنان 
ملــت بایــد وحــدت خــود را حفــظ کنــد. دو بســیج عمــده در ایــن کشــور الزم اســت: اّول، بســیج مــردم، 
ــته  ــت و برافراش ــور و مل ــّزت کش ــای ع ــود و احی ــازی خ ــرای آماده س ــد ب ــت. بای ــان اس ــوص جوان بخص
نگهداشــتن پرچــم اســام بســیج شــوند؛ چــون همــه مشــکات ایــن کشــور در ســایه اســام و عمــل بــه 
قوانیــن اســام حــل خواهــد شــد. جوانــان خودســازی کننــد - هــم خودســازی علمــی، هــم خودســازی 
اخاقــی و معنــوی و دینــی، هــم خودســازی جســمی - و روحیــه و امیــد خــود را بــرای دفــاع از ایــن کشــور 
حفــظ نماینــد کــه ایــن ســرمایه بســیار بزرگــی اســت؛ نقطــه مقابــِل آن چیــزی اســت کــه دشــمن مایــل 
ــا نســل جــوان  ــاق بیفتــد. در اجتماعــات مختلــف و در برخوردهایــی کــه بحمــداللَّ ب ــران اتّف اســت در ای
ــان مــا بحمــداللَّ  ــان منعکــس میشــود، میبینــم کــه در جوان و قشــر جــوان دارم و آنچــه از مســائل جوان
ــاده هســتند  ــا آم ــان م ــت جوان ــی وجــود دارد. برخــاف خواســت دشــمن، اکثری ــن اســتعداد و آمادگ ای
ــد.  ــاع کنن ــی خــود دف ــن و شــرف و عــّزت مل کــه هروقــت و هرطــور الزم باشــد، از کشــور و نظــام و دی

اجتماعــات مردمــی، همیــن را نشــان میدهــد.

ضرورت دفاع مردم از ملت فلسطین در روز قدس
در آخــر مــاه مبــارک رمضــان - کــه در آســتانه ایــن مــاه قــرار داریــم و ان شــاءاللَّ از بــرکات آن بایــد همــه 
ــوم و  ــت مظل ــردم از مل ــاع م ــدس اســت؛ دف ــت الهــی شــویم - روز ق ــم و وارد ســفره ضیاف اســتفاده کنی
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مقــاوم فلســطین در آن روز روشــن خواهــد شــد. االن فلســطینیها، دســت تنهــا و بــدون ســاح و امکانــات، 
مجّهزتریــن رژیــم منطقــه را کــه پشــتیبانش امریکاســت - یعنــی رژیــم صهیونیســتی - در داخــل خانــه 
خودشــان عاجــز کــرده و بــه ســتوه آورده انــد. نتوانســتند بــا ایــن ملــت مقــاوم کاری کننــد؛ مقاومــت ملتهــا 
ــد، هیــچ  ــد. میداننــد کــه اگــر ملتهــا ایســتادگی کردن ــن را میدانن ــکا ای ــه اســت. اســتکبار و امری این گون
نیــروی نظامیــای نمیتوانــد بــر ملتــی کــه مرعــوب نیســت و حاضــر اســت از شــخصّیت و هویـّـت و عــّزت و 
آینــده خــود دفــاع کنــد، مســلّط شــود. اوضــاع رژیــم صهیونیســتی دائمــاً در حــال تاطــم اســت؛ امــا ملــت 
ــه ملتهــای دیگــر امیــد میدهــد. آنهــا  فلســطین محکــم ایســتاده و مقاومــت میکنــد و پُرامیــد اســت و ب

نمونــه شــجاعت را از خــود نشــان میدهنــد. 
البتــه ملــت عظیــم و کشــور پهنــاور و گســترده ایــران و قــدرت سیاســیای کــه امــروز در دســت ملت اســت، 
قابــل مقایســه بــا هیــچ کشــور و هیــچ ملتــی نیســت؛ عظمــت ایــن ملــت خیلــی بیــش از اینهاســت. ملــت 
و جوانــان بایــد آمــاده باشــند و تــرس از دشــمن را در دل خــود جــای ندهنــد؛ چــون دشــمن میخواهــد در 
ســایه ایــن رعــب، خرده فرمایشــها و تحمیلهــای خــود را بــر گــردن ایــن ملــت ســوار کنــد؛ بــدون ایــن کــه 

هزینــه یــک کار بــزرگ و یــک دخالــت نظامــی را متحّمــل شــود. ایــن مربــوط بــه ملــت اســت.

ضرورت بسیج مسئوالن جهت خدمت به مردم و مقابله با دشمن 
مســؤوالن هــم بایــد بســیج دوم را بکننــد؛ بســیج در راه خدمــت. مســؤوالن اجرایــی کشــور بایــد توانایــی 
ــد. همیــن مســأله اشــتغال را کــه از ســال گذشــته  خــود را در گشــودن گره هــای کار مــردم نشــان دهن
بارهــا گفتــه شــد - امســال هــم مکــّرر گفتــه شــده و دنبــال شــده و فّعالیتهایــی هــم بحمــداللَّ شــروع 
کرده انــد - بایــد بــه ســرانجامی برســانند. بایــد مبــارزه بــا چپاولگــرِی مفســدان اقتصــادی را - هرجــا النــه 
کــرده باشــند - بــه طــور جــّدی دنبــال و ســفره های فســاد اقتصــادی را جمــع کننــد. بایــد توانایــی خــود را 
در ایــن کار نشــان دهنــد؛ مــردم ایــن را متوّقعنــد و ایــن توّقعــی اســت بحــق. تمــام مســؤوالن کشــور - اعــم 
ــد؛  ــه - در ایــن زمینه هــا مهمتریــن مســؤولیتهای خــود را دارن ــّوه قضایّی ــّوه مقّننــه و ق ــه، ق ــّوه مجریّ از ق
ــار مســؤوالن کشــور  ــی در اختی ــدازه کاف ــه ان ــات ب ــم. امکان ــا میتوانی ــد. م ــدوار بمان ــد دشــمن امی نگذارن
هســت بــرای این کــه بتواننــد کارهــا را انجــام دهنــد. شــرطش ایــن اســت کــه کار را وجهــه هّمــت اصلــی 
قــرار دهنــد. ســرگرمیهای سیاســی، طــرح مســائل غیــرالزم و خیالــی، بــزرگ کــردن مســائل کوچــک و در 
ســایه بــزرگ کــردن آنهــا، پوشــاندن مســائل اصلــی کشــور، مضــّر اســت. مســائل اصلــی کشــور، مســأله 
ــا  ــه م ــت ک ــزاری اس ــش نرم اف ــان جنب ــگاهها و هم ــی دانش ــه علم ــای پای ــم و ارتق ــأله عل ــاد و مس اقتص
بارهــا در دانشــگاهها و در دیــدار بــا دانشــجویان و اســاتید در میــان گذاشــته ایم؛ همچنیــن مســأله حفــظ 
روحیــه و فرهنــگ دینــی جوانــان اســت. اینهاســت کــه میتوانــد یــک ملــت و بخصــوص ملــت مــا را ســِر 
ــای  ــؤوالن اّوالً در زمینه ه ــن مس ــد. بنابرای ــی کن ــمن را خنث ــای دش ــدارد و توطئه ه ــتحکم نگه ــا و مس پ
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ــان تــاش کننــد و کار را وجهــه  ــا مفســدان و مخّرب فرهنگــی، اقتصــادی، علمــی و در زمینــه مبــارزه ی ب
ــرای  ــد. ایــن اختافــات و دوگانگیهــا ب هّمــت خــود قــرار دهنــد. دوم ایــن کــه اختافــات را کنــار بگذارن

مصالــح کشــور و منافــع مــردم و نیــروی مقاومــت در مقابــل دشــمن، زیانبــار اســت.

ضرورت حفظ وحدت کلمه و مرعوب دشمن نشدن
قانــون اساســی بــا اتقــان کامــل، ســاختار سیاســی کشــور را مشــّخص کــرده و هــر کــس در جــای خــود 
ــا هــم معارضــه نکننــد؛ وحــدت کلمــه  وظیفــه اش معلــوم اســت. همــه، وظایــف خــود را انجــام دهنــد؛ ب
را حفــظ کننــد و مرعــوب دشــمن هــم نشــوند. البتــه بحمــداللَّ مســؤوالن عالیرتبــه کشــور مــا مرعــوب 
ــه قــدرت ملــی - کــه قــدرت خــدا و قــدرت  دشــمن نیســتند؛ خــوب میفهمنــد و میداننــد؛ تکیه شــان ب
ایمــان مــردم اســت - خیلــی بــاال و قــوی اســت؛ میداننــد دشــمن نمیتوانــد کاری بکنــد؛ امــا بعضــی در 
گوشــه و کنــار ممکــن اســت مرعــوب شــوند. مرعــوب شــدن از دشــمن، خیلــی مضــّر اســت؛ تحلیلهــا و 

ــد. ــال میکن ــا را خــراب و عمــل را دچــار اخت ــد، تصمیم گیریه ــوض میکن ــا را ع دیدگاهه
قدر دانستن قوت ملت و اعتماد به آن توسط مردم و مسئوالن 

هــم ملــت و هــم مســؤوالن بداننــد، قــدرت بزرگــی کــه ایــن ملــت در انقــاب عظیــم اســامی نشــان داد 
و توانســت اســتکبار جهانــی را مــات و مبهــوت کنــد، همچنــان در ایــن ملــت بــه قــّوت خــود باقــی اســت. 
بــه ایــن قــدرت اعتمــاد کننــد، آن را قــدر بداننــد و در ســایه ایــن قــدرت و بــا تــوّکل بــه خداونــد بــزرگ، 
کارهــای کشــور را دنبــال کننــد. اســام بــه فضــل الهــی بــا هّمــت و تــاش مســؤوالن و ملــت عزیزمــان 

خواهــد توانســت در دنیــا اّمــت بــزرگ اســامی را روســفید کنــد.
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آرزوهای استکبار در مقابل ملت ایران 

روابط ظالمانه میان قدرتهای سلطه گر و ملتها 
سازش در برابر قدرتهای سلطه گر و نتایج آن

نتیجه ایستادگی در برابر سلطه گران 
ضرورت ادامه مبارزه و ایستادگی ملت ایران 
تبیین نمونه هایی از سلطه استعمار بر کشور 

لزوم آمادگی جوانان جهت ایستادگی در برابر استکبار
راه مقابله با توطئه های استکبار

مخالفت آمریکا با درخشش پیشرفت های علمی کشور 
انزوای دولت آمریکا در دنیا، نتیجه ایستادگی ملت ایران

خودسازی  جوانان سبب قدرت و عزت کشور
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آرزوهای استکبار در مقابل ملت ایران 

روابط ظالمانه میان قدرتهای سلطه گر و ملتها 
ماجــرای ملتهــا و قدرتهــا در طــول تاریــخ همیــن اســت. نــگاه بــه تاریــخ باید مــا را از سرنوشــت عمومــی ملتها و 
آحــاد بشــری آگاه کنــد؛ درس اســت، راه را نشــان میدهــد. این سرنوشــت ملتهاســت. سرگذشــت تاریــخ عمومی 
ملتهاســت. ملتــی کــه در روابــط ظالمانــه ی سیاســی جهــان تحــت ســتم قــرار گرفتــه اســت، یــا میســوزد و 
میســازد؛ تحمــل میکنــد، یــا درصــدد پاســخ برمی آیــد. از ایــن دو حــال خــارج نیســت. سرنوشــت ملتهــا را ایــن 
انتخــاب تعییــن میکنــد. روی ایــن نکتــه شــما جوانهــا خیلــی بایــد تأمــل و فکــر کنیــد. ایــن، راه را بــه ما نشــان 
میدهــد. روابــط ظالمانــه میــان قدرتهــای ســلطه گر و ملتهــا و کشــورهای زیــر ســلطه، مســئله ی امــروز و دیــروز 

نیســت؛ مــال همیشــه ی تاریخ اســت. 

سازش در برابر قدرتهای سلطه گر و نتایج آن
بعضــی از قدرتهــا بــا یــال و کوپــال خــود، بــا توانائیهــای مالــی و نظامــی خــود، بــه خــود حــق میدهنــد بــه 
ملتهــای دیگــر ســتم کننــد، ظلــم کننــد، وارد بشــوند، بُکشــند، لگدمــال کننــد، ببرنــد، غــارت کننــد؛ ایــن 
میشــود روابــط ظالمانــه. ایــن میشــود همــان چیــزی کــه مــا اســم آن را گذاشــته ایم نظــام ســلطه. نظام ســلطه 
یعنــی یــک طــرف ســلطه گر، یــک طــرف ســلطه پذیر. ایــن ملــت زیــر ســلطه چــه تصمیمــی خواهــد گرفــت؟ 
چگونــه عمــل خواهــد کــرد؟ سرنوشــت او را پاســخ بــه ایــن ســئوال مشــخص میکنــد. یــا راه اول را انتخــاب 
میکنــد، میگویــد میســوزم و میســازم، کــه خــوب، معلــوم اســت کــه سرنوشــت چنیــن ملتــی کــه ســوختن 
ــردن را  ــی ک ــه روز زندگ ــن دوس ــار و همی ــی خفت ب ــه زندگ ــن ب ــاوردن و ت ــردن، دم برنی ــاختن، تحمل ک و س

*. بیانات  در دیدار دانش آموزان و دانشجویان بسیجی   ۰9/۰۸/۱۳۸۶
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برمیگزینــد، چــه اســت. سرنوشــت او زیــر ســلطه مانــدن اســت. اگــر میخواهیــد مثــال واضحــی بــرای چنیــن 
ملتهائــی پیــدا کنیــد، بــه امــت اســام در طــول ایــن دو قــرن اخیــر نــگاه کنیــد.

ــاختن را؛ راه دم  ــوختن و س ــد؛ راه س ــاب کردن ــن راه را انتخ ــر، ای ــرن اخی ــن دو ق ــامی در ای ــورهای اس کش
برنیــاوردن را. در ایــن شــرایط کــی مقصــر اســت؟ روشــنفکران مقصرنــد، علمــای دیــن مقصرنــد، جوانــان مــورد 
نیــاز و مــورد امیــد آن جامعــه مقصرنــد. سرنوشــت ایــن ملتهــا ایــن میشــود کــه شــد. بــا آن میــراث فرهنگــی 
ــه آنجــا برســد کــه تمــام کشــورهای اســامی تقریبــاً  ــا آن ســابقه ی درخشــان سیاســی، کارشــان ب غنــی، ب
ــی از  ــح و علنــی، مثــل خیل ــا اســتعمار صری ــر؛ ی ــرن اخی ــن یکــی دو ق ــد در ای ــر ســلطه ی اســتعمار بودن زی
کشــورهای عربــی و غیــره، یــا اســتعمار غیرمســتقیم - بــه اصطــاح اســتعمار نویــن - مثل کشــور مــا در دوره ی 
نظــام طاغــوت. نتیجــه ی انتخــاب راه اول همیــن اســت؛ از لحــاظ علمــی عقــب میماننــد، از لحــاظ افتخــارات 
بین المللــی عقــب میماننــد، از لحــاظ وضــع زندگــی روزبــه روز رو بــه فقــِر بیشــتر میرونــد، منابــع انسانیشــان 
معطــل میمانــد، منابــع طبیعیشــان بــه غــارت میــرود؛ ایــن میشــود نتیجــه؛ ویرانــی کشــورها. در مقابــل، آن 
قدرتهــای ســلطه گر بــا تغذیــه ی از منابــع اینهــا، خودشــان را روز بــه روز قویتــر میکننــد و مســلطتر میشــوند و 

زور بیشــتری وارد میکننــد.

نتیجه ایستادگی در برابر سلطه گران 
امــا راه دوم، سرنوشــت ملــت را عــوض میکنــد: »اّن اللَّ ال یغّیــر مــا بقــوم حّتــی یغّیــروا مــا بانفســهم«. انتخــاب 
بــا خــود ملــت اســت. اگــر در میــان یــک ملتــی کــه اینجــور زیــر ســتم اســت، انســانهای بزرگــی پیــدا شــدند، 
آزادگانــی پیــدا شــدند، علمــای برجســته ی بــا شــجاعت وارد میدان شــدند، آحــاد مردم حاضــر شــدند از لذتهای 
زودگــذر و راحتهــای حقیــر روزمــره ی زندگــی صرفنظــر کننــد و مجاهــدت کننــد و دل بــه شــهادت بدهنــد، 
میتواننــد خودشــان را از ایــن ذلــِت زیــر ســلطه بــودن خــارج کننــد. ایــن انتخابــی بــود کــه ملــت ایــران بــا 
انقــاب اســامی کرد.نقــش اول متعلــق بــه امــام و امــت اســت. پاســخ مثبــت امــام بزرگــوار مــا - این شــخصیت 
ــد؛  ــت، ورق را برگردان ــن حرک ــام در ای ــه ام ــت ب ــخ ام ــا - و پاس ــور م ــخ کش ــدنی تاری ــر و فراموش نش بینظی
ســیلی را خــورده بودیــم، متقابــًا ســیلی زدیــم. انقــاب اســامی ســیلی بــزرگ ملــت ایــران بــه دســت اندازیها 
و تجاوزهــا و زورگوئیهــا و تحقیرهــا و ســلطه طلبی ظالمانــه ی امریــکا و قــدرت اســتکباری در طــول ســالهای 
متمــادی بــود. یــک مظهــرش البتــه ســیزده آبــان ســال 5۸ اســت کــه ایــن مخصــوص جوانهاســت. همــه ی 
ملــت ایــران در دوران انقــاب نقــش ایفــا کردنــد؛ زنــان نقــش برجســته ایفــا کردنــد، مــردان نقــش برجســته 

ایفــا کردنــد، قشــرهای مختلــف همــه وارد میــدان شــدند؛ ایــن حادثــه ی بــزرگ اتفــاق افتــاد.

ضرورت ادامه مبارزه و ایستادگی ملت ایران 
معلــوم اســت کــه قــدرت ســلطه گر به آســانی و بــزودی تســلیم نمیشــود و عقــب نمینشــیند. ایــن مبــارزه بایــد 
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اســتمرار پیــدا کنــد تــا یــک ملــت بتوانــد جایــگاه خــود را مســتحکم کنــد؛ شــما امــروز در حــال ادامــه ی ایــن 
مبارزه ایــد. ایــن مبــارزه همیشــه در میــدان جنــگ نیســت؛ امــا همیشــه در میــدان ظرفیتهــای انســانی اســت؛ 
همیشــه در میــدان اراده هاســت. اراده ی ملــت وقتــی بــر ادامــه ی راه اســتقال و عــزت باشــد، پیــش خواهــد 
رفــت؛ ایــن اتفاقــی اســت کــه در ایــران افتــاد. جوانــان عزیــز! شــما وارث یک واقعیــت پرشــکوه در این کشــورید.

تبیین نمونه هایی از سلطه استعمار بر کشور 
کشــور مــا یــک روز نقطــه ی حســاس و اساســی تمرکــز ســلطه ی اســتکباری در ایــن منطقــه بــود. زمامــداران 
ــاوت،  ــه و رشــوه بگیر، روشــنفکران ســاکت، علمــای بیتف ــوی، رجــال خودباخت ــدان منحــوس پهل ــن، خان خائ
مجموعــاً همــه دســت بــه دســت هــم داده بودنــد و ملــت را مثــل یــک آب راکــد درآورده بودنــد. ســلطه گران 
هــم هــر کار میخواســتند، بــا ایــن ملــت میکردنــد، کــه یکــی از نمونه هایــش همــان کاپیتوالســیون بــود کــه 
اشــاره کــردم. در مجلــس ایــران قانــون گذراندنــد کــه دولــت ایــران و دســتگاه قضایــی ایــران نســبت بــه مجرم و 
جنایتــکار امریکائــی در ایــران حــق تعقیــب نــدارد. امــام آن روز فریــاد کشــید؛ امــام آن روز بــرای مــردم حقیقت 
مطلــب را روشــن کــرد. اگــر یــک نظامــی ســطِح پائیــن امریکائــی - یــک گروهبــان امریکائــی، یــک آشــپز 
امریکائــی - بــه بزرگتریــن مقامــات علمــی، دینــی، سیاســی کشــور مــا اهانــت میکــرد، مــردم حــق نداشــتند او 
را محاکمــه کننــد! اتفاقــی کــه در کشــورهائی کــه امریکائیهــا در آنجــا ظلــم میکننــد، االن دارد اتفــاق میافتــد. 
شــما ببینیــد همیــن شــرکت امریکائــی »بِلـَـک واتــر« در بغــداد، مــردم بــی گنــاه را بــه رگبــار میبنــدد، کســی 
جرئــت نــدارد اینهــا را محاکمــه کنــد و بگویــد چــرا کردیــد. اینهــا یــک چنیــن وضعیتــی را در ایــران طلــب و 
دنبــال میکردنــد. بــر ملتــی وقتــی مســلط شــدند، بــه هیــچ چیــز آن ملــت رحــم نمیکننــد. ملــت باید بــه خود 

بیایــد، هوشــیار باشــد، راه خــود را پیــدا کنــد؛ و ملــت ایــران پیــدا کــرد.
البتــه مــا هزینه هــای زیــادی دادیــم. جنــگ هشــت ســاله یکــی از هزینه هائــی بــود کــه ملــت ایــران داد؛ امــا 
در مقابــل اســتقال خــود را گرفــت؛ عــزت خــود را گرفــت. امــروز ملــت ایــران و جوانــان ایــران در دنیای اســام 
و در بســیاری از کشــورهای دیگــر بــرای ملتهــا و بــرای روشــنفکران الهام بخشــند. امــروز احتــرام ایــران و اعتبــار 
ایــران در دانشــگاههای سراســر دنیــای اســام از همــه ی کشــورها بیشــتر اســت. بــه خاطــر همیــن اراده ای کــه 

ملــت ایــران از خــود نشــان داد و سرنوشــت خــودش را عــوض کــرد.

لزوم آمادگی جوانان جهت ایستادگی در برابر استکبار
ایــن راه بایــد ادامــه پیــدا کنــد؛ امیــد بــه شــما جوانهاســت. خودتــان را آمــاده کنیــد. مســئله فقــط مســئله ی 
ــه، اگــر یــک روزی اتفــاق  ــان را آمــاده ی جنــگ نظامــی کنیــد؛ ن جنــگ نظامــی نیســت کــه بگوئیــم خودت
نظامــی هــم در ایــن کشــور بیفتــد، ایــن میلیونهــا جــوان ایرانــی، ایــن پســران، ایــن دختــران، ایــن مــادران و 
فرزنــدان، امتحــان خوبــی داده انــد؛ در گذشــته نشــان داده انــد کــه چــه میکننــد، در آینــده هــم همیــن خواهــد 
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بــود؛ لکــن مســئله منحصــر بــه ایــن نمیشــود. راه علــم، راه تقویــت اراده، راه خاقیــت و ســازندگی، راه رشــد و 
تکامــل را جــوان ایرانــی بایــد بپیمایــد. هــر مقــدار مــا از معارف اســامی فاصلــه بگیریــم، از مجاهــدت و تاش و 
تکاپــو دســت برداریــم، ضــرر خواهیــم کــرد و بــه همیــن نســبت در ایــن نبــرد تاریخــی مــرگ و زندگــی، عقــب 
خواهیــم رفــت؛ ضربــه خواهیــم خورد.ملــت ایــران بایــد هــم در میــدان علــم بایســتد، هــم در میــدان فعالیــت 
ــد، هــم  ــت کن ــت را تقوی ــت و دول ــان مل ــی می ــن وحــدت و یگانگــی و یکدل ــد، هــم ای اقتصــادی تــاش کن
هســته های معرفــت و آگاهــی و توانائــی فکــری و روحــی را در مجموعــه ی ملــت، بخصــوص در میــان جوانــان 

بایــد تقویــت کنــد.

راه مقابله با توطئه های استکبار
در دانشــگاههای مــا، ایــن هســته های علــم و معرفــت و سیاســت، انجمنهــای گوناگــون - انجمنهــای اســامی، 
ــای  ــا نامه ــه ب ــه ی جــوان - ک ــا مجموع ــه ی اســامی، جنبــش عدالتخواهــی، بســیج دانشــجوئی، دهه جامع
ــده ای  ــن برن ــرگ زری ــک ب ــد، هــر کــدام از اینهــا ی گوناگــون در دانشــگاهها، در دبیرســتانها مشــغول فعالیتن
هســتند از تــاش ملــت ایــران؛ اینهــا را بایــد تقویــت کنیــم. ایــن میشــود بســیج یــک ملــت. بدخواهــان ایــن 

ملــت، بســیج را بــد معنــا میکننــد؛ بســیج یعنــی ایــن.
بســیج یعنــی اینکــه هــر جوانــی بدانــد و بفهمــد کــه بایــد کشــورش مســتقل و آزاد و آبــاد باشــد و بخواهــد در 
ایــن راه تــاش کنــد و نقــش بــر عهــده بگیــرد؛ مســئولیت بــر عهــده بگیــرد. ایــن میشــود بســیج. نــام بســیج، 
نــام مقدســی اســت. بســیج عمومــی یــک ملــت یعنــی آمادگــی و هوشــیاری دائمــی یــک ملــت، بخصــوص 
جوانهائــی کــه در راه تحصیــل علمنــد؛ دانش آمــوزی و دانشــجوئی. مســئوالن کشــور هــم همینجــور؛ همــه بایــد 
بــه ایــن معنــا، بســیجی باشــند. اینکــه شــد، ملــت میشــود آســیب ناپذیر. روزبــه روز ملــت رشــد پیــدا میکنــد و 

ایــن در کشــور مــا اتفــاق افتــاده اســت؛ لــذا روزبــه روز کشــور مــا رشــد کــرده اســت.

مخالفت آمریکا با درخشش پیشرفت های علمی کشور 
شــما جوانهــای عزیــز بدانیــد وضعیــت امــروز کشــور از لحــاظ سیاســی، از لحــاظ علمــی، از لحــاظ اقتصــادی، از 
لحــاظ رشــد انگیزه هــای انقابــی و اســامی، از لحــاظ آگاهــی و روشــن بینی جوانــان بــا بیســت ســال پیــش، 
خیلــی تفــاوت کــرده؛ مــا خیلــی جلــو رفته ایــم. آنچــه کــه جلــو چشــم اســت و محســوس و قابــل اندازه گیــری 
اســت، پیشــرفتهای علمــی ماســت کــه یــک نمونــه اش همیــن مســئله ی هســته ای اســت و نمونه هــای فــراوان 

دیگــری هــم دارد. بــا ایــن پیشــرفت، دشــمنان مــا البتــه مخالفنــد.
امــروز مســئله ی عمــده ی سیاســت خارجــی کشــوری مثــل امریکا شــده اســت مســئله ی هســته ای ایــران؛ چرا؟ 
بــرای خاطــر اینکــه ایــن، نشــانه ی پیشــرفت ملتــی اســت کــه آنهــا نمیخواهنــد پیشــرفت کنــد؛ نمیخواهنــد 
قــدرت پیــدا کنــد؛ نمیخواهنــد قــدرت علمــی پیــدا کنــد؛ نمیخواهنــد قــدرت روحــی و اعتمــاد بــه نفــس پیــدا 
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کنــد، تــا بتواننــد تســلط را برگرداننــد. بــه ایــن جهــت، مخالفــت میکننــد.

انزوای دولت آمریکا در دنیا، نتیجه ایستادگی ملت ایران
امــروز تبلیــغ عمــده ی امریــکا و رجــال سیاســی ایــن کشــور در رسانه هایشــان، کــه از همه جــا دستشــان کوتــاه 
شــده، ایــن اســت کــه چســبیده اند بــه ایــن قضیــه کــه ایرانیهــا دارنــد ســربازان مــا رادر عــراق میُکشــند؛ دروغ 
محــض! آنهــا زیــر ســئوال رفته انــد؛ امــروز دولــت و نظــام حاکــم بــر امریــکا بــه خاطــر رفتــار احمقانــه و ابلهانــه 
و ظالمانــه ای کــه در عــراق در پیــش گرفته انــد، از ســوی ملــت خــود زیــر ســئوال اســت؛ میگوینــد: جوانهــای 
مــا را میفرســتید عــراق میُکشــید. بایــد بــه مــردم خودشــان جــواب بدهنــد. جوابشــان این اســت؛ میگوینــد: نه، 
مــا نمیُکشــیم اینهــا را، ایرانیهــا میُکشــند! دروغ محــض! دســت خــود آنهــا بــه خــون جوانانشــان و سربازانشــان 
ــه  آغشــته اســت. آنهــا در عــراق چــه میکننــد. آنهــا از هــزاران کیلومتــر فاصلــه، سربازشــان را فرســتاده اند ب
عــراق بــرای چــی؟! میجنگنــد بــرای چــی؟! امــروز اصلیتریــن عامــل ناامنــی در منطقــه ی خاورمیانــه، حضــور 
امریکائیهــا و دخالــت امریکائیهاســت. آنهــا هــم در عــراق، هــم در لبنــان، هــم در فلســطین مایــه ی ناامنیانــد؛ 
مایــه ی بیثباتیانــد. ایــن را امــروز دنیــا میفهمــد. خوشــبختانه ملتهــا بیــدار شــده اند. شــماببینید در هــر نقطه ای 
ــد،  ــدا میکنن ــه نحــوی در آنجــا حضــور پی ــکا ب ــردان امری ــکا و دولتم ــور امری ــه رئیس جمه ــا ک ــاط دنی از نق
ملتهــا عکس العمــل نشــان میدهنــد، پرچــم امریــکا را میســوزانند؛ آدمــک بــوش را میســوزانند. انــزوا یعنــی 
این.امــروز امریــکا قدرتــش، هیمنــه اش، ابهــت ابرقدرتیــاش در چشــم ملتهــا ریختــه و ملتهــا بیــدار شــده اند؛ 
جرئــت و جســارت پیــدا کرده انــد. و عامــل اصلــی شــما هســتید؛ شــما ملــت ایــران، شــما جوانهــا، کــه قیــام 
کردیــد، ایســتادید، انقــاب کردیــد، حــرف حقــی را زدیــد، پــای آن حــرف ایســتادید. »اّن الّذیــن قالــوا ربّنــا اللَّ 
ثــّم اســتقاموا«؛ اســتقامت کردیــد. نتیجــه ایــن اســت کــه خــدای متعــال رحمــت و برکتــش را بــر شــما نــازل 
ــی نیســت.  ــان ایران ــوا«. خــوف از دشــمن در دل جوان ــوا و التحزن ــّزل علیهــم المائکــة ااّل تخاف میکنــد؛ »تتن
ــا نیســت.  ــر ســلطه ی دشــمنند، در دل آنه ــه زی ــر اینک ــدوه ب ــا از دشــمن نمیترســند. حــزن و ان ــان م جوان
»ااّل تخافــوا و التحزنــوا«؛ خــوف نداشــته باشــید، حــزن و انــدوه نداشــته باشــید. ایــن پیــام مائکــه ی الهــی و 

فرشــتگان الهــی بــه شماســت.

خودسازی  جوانان سبب قدرت و عزت کشور
و مــن عــرض میکنــم جوانــان عزیــز! ایــن راه را ادامــه بدهیــد. آینــده ی کشــور روشــن اســت، افقهــا بســیار تابان 
اســت؛ امــا بــه اراده ی شــما بســتگی دارد، بــه فعالیــت شــما، بــه کار شــما، بــه پرداختــن شــما بــه خودســازی؛ 
خودســازی علمــی، خودســازی دینــی، پــاک نگــه داشــتن دامــان روح و دل نورانــی - کــه خــدا بــه شــما داده 
اســت - در همــه ی میدانهــا؛ فعالیــت، تــاش، ســرزندگی؛ ایــن عاملــی اســت کــه کشــور شــما را بــه اوج قــدرت 

و عــزت ان شــاءاللَّ خواهــد رســاند.
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اختالفات نظام جمهوری اسالمی با دنیای استکبار *

مسئولیت بزرگ جوانان در ساخت آینده کشور
ــرباز  ــود را س ــتید و خ ــامی هس ــران اس ــربلندی ای ــق س ــه عاش ــما ک ــه ش ــت ک ــن اس ــب ای ــک مطل  ی
اســام میدانیــد و همین طــور هــم هســت، بــرای ســاختن آینــده مســئولیت بزرگــی بــر دوش داریــد. ایــن 
خصوصیــت یــک مکتــب صــادق و حقیقــی و واقع بیــن اســت. همــه مســئولند. جــوان هــم کــه در عنفــوان 
ــران و میان ســاالن نیســت،  ــال پی ــط م شــکوفائی استعدادهاســت، جــزو مســئوالن اســت؛ مســئولیت فق
ــی  ــون توانائ ــرا؟ چ ــنگین تری دارد؛ چ ــئولیت س ــوان مس ــه ج ــت ک ــی گف ــک نگاه ــا ی ــوان ب ــه میت بلک
جــوان، شــکوفائی جــوان، نیــروی جــوان بیــش از دیگــران اســت. جــوان بایــد در درون خــود، در دل خــود، 
در وجــدان خــود احســاس کنــد کــه نســبت بــه آینــده ی ایــن کشــور، آینــده ی ایــن ملــت، آینــده ی ایــن 
ــاع مقــدس، اکثــر جوان هــای  ــود کــه در دوران دف ــخ، مســئولیت دارد. همیــن احســاس مســئولیت ب تاری
ــایه ی  ــر س ــان، زی ــای خودش ــوی خانه ه ــتند ت ــا میتوانس ــاند. جوان ه ــاع کش ــدان دف ــه می ــد را ب متعه
ــه  ــر ب ــود و س ــای برف آل ــتان ها در کوهه ــه در زمس ــد؛ ن ــا بمانن ــوازش آن ه ــاز و ن ــا و ن ــا و مادره پدره
ــده ی خوزســتان حاضــر نشــوند و راحــت  ــای تفتی ــه در تابســتان ها در بیابان ه ــرب، ن ــک کشــیده ی غ فل
ــد و نتیجــه،  باشــند؛ امــا احســاس مســئولیت نگذاشــت دنبــال راحتــی باشــند. آن هــا تــوی میــدان آمدن

یــک نتیجــه ی معجزآســا شــد.

ضرورت نگاه کالن نسبت به دفاع مقدس
 مــن مشــتاقم کــه جوان هــای مــا قصــه ی جنــگ تحمیلــی هشــت ســاله را بداننــد کــه چــه بــود. ایــن را 

*. بیانات در دیدار جمعی از دانش آموزان و دانشجویان در آستانه ی سالروز سیزده آبان ۰۸/۰۸/۱۳۸۷
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ــا  ــه ایــن هشــت ســال، ب ــد؛ امــا یــک نــگاه کان ب بارهــا گفته ایــم؛ افــراد هــم گفته انــد و تشــریح کرده ان
اطــاع از جزئیاتــی کــه وجــود داشــته اســت، خیلــی بــرای برنامه ریــزی آینــده ی جــوان در روزگار مــا مهــم 
اســت. خوشــبختانه کتابهــای خوبــی هــم نوشــته شــده اســت. مــن بــا اینکــه وقــت زیــادی نــدارم، بســیاری 
ــرای خــود مــن مفیــد اســت.  ــگاه میکنــم؛ ب ــاب مســائل دفــاع مقــدس هســت، ن از کتابهائــی را کــه در ب
ایــن کتابهــا را بخوانیــد، بدانیــد، ببینیــد؛ شــرح حــال ایــن جوان هــای برجســته را بشناســید. تعــدادی از 
ایــن جوان هــای برجســته ی میــدان جنــگ، همــان کســانی بودنــد کــه در روز ســیزده آبــان، آن حماســه ی 
ــای  ــزو چهره ه ــروز ج ــا ام ــیاری از آن ه ــگ. بس ــدان جن ــوی می ــد ت ــم رفتن ــد ه ــد، بع ــزرگ را آفریدن ب

مانــدگاِر واقعــِی تاریــخ مــا هســتند. 

معجزه ی بزرگ تاریخی، حاصل احساس مسئولیت جوان ها
ــای آن روز - چــه شــوروِی آن روز،  ــع همــه ی نیروهــای مســلط دنی  در جنــگ هشــت ســاله کــه در واق
چــه آمریــکای آن روز، چــه فرانســه ی آن روز، چــه بلــوک شــرق اروپائــی آن روز، چــه کشــورهای مرتجــع 
ــق  ــات و ســاح تزری ــرو و اطاع ــول و نی ــی پ ــم بعث ــه رژی ــد و ب ــم همدســت شــده بودن ــا ه ــه - ب منطق
میکردنــد، در مقابــل کشــور و ملتــی قــرار گرفتنــد کــه آنچــه داشــت، عبــارت بــود از اراده و ایمــان. ســاح 
نداشــت، مهمــات نداشــت، اطاعــات کافــی و وافــی نداشــت؛ امــا ایمــان، آن هــا را مثــل پــوالد، مثــل صخــره 
اســتوار کــرده بــود. ایــن دو جنــاح متفــاوت بــا هــم مواجــه شــدند و ایــن جنــاح بــر آن جنــاح غلبــه کــرد. 
ــول و اطاعــات و ســاح و  ــر آن نیــروی عظیــم و گســترده - کــه پ ــران ب ــت ای ــروی ایمــان مل یعنــی نی

تجهیــزات و همــه چــی در اختیــار داشــت - غالــب و پیــروز شــد. ایــن، احســاس مســئولیت بــود.
 قبــل از ماجــرای جنــگ تحمیلــی هــم، در خــود ماجــرای انقــاب، اراده ی جوان هــا، احســاس مســئولیت 
ــن  ــتکبار در ای ــتحکم اس ــه ی مس ــنگر و قلع ــه س ــد ک ــی را آفری ــزرگ تاریخ ــزه ی ب ــن معج ــا، ای جوان ه
منطقــه - یعنــی رژیــم پادشــاهی ایــران - را همیــن دســتهای اســتوار و مؤمــن فــرو ریختنــد و یــک نظــام 

مردمــی و اســامی بــر پــا کردنــد. احســاس مســئولیت ایــن اســت.

ضرورت آمادگی جوانان برای آینده کشور
ــه احســاس مســئولیت امــروز شــما نیازمنــد اســت. احســاس   فــردای ایــن کشــور، فــردای ایــن ملــت، ب
ــان و  ــاظ ایم ــازید، از لح ــی بس ــاظ علم ــازید؛ از لح ــود را بس ــه خ ــود؟ ک ــه بش ــه چ ــد ک ــئولیت کنی مس
تقــوا بســازید، بصیــرت خودتــان را زیــاد کنیــد، آگاهیهــای خودتــان را نســبت بــه امــروز و دیــروز و فــردا 
افزایــش بدهیــد. ده ســال دیگــر، دوازده ســال دیگــر، همــه ی شــما جمعیتــی کــه اینجــا هســتید و نظائــر 
شــما در سرتاســر کشــور، جوانــان تحصیل کــرده ای هســتند کــه وارد میــدان عرصــه ی زندگــی ملــت ایــران 
ــده،  ــور آین ــای جمه ــود. رؤس ــد ب ــان خواه ــماها مســئولیتهائی در اختیارت ــد و بســیاری از ش ــد ش خواهن
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وزرای آینــده، مدیــران آینــده و برجســتگان گوناگــون بخشــهای مختلــف آینــده - آن کســانی کــه طراحنــد، 
ــان  ــد؛ از می ــد میآین ــماها پدی ــان ش ــتند - از می ــور هس ــین اداره ی کش ــد، تئوریس ــد، متفکرن برنامه ریزن
شــماها برمیخیزنــد. ایــن مدیــران و ایــن برنامه ریــزان، هــم بایــد عالــم باشــند، هــم بــه معنــای حقیقــی 
کلمــه بایــد متدیــن، پاکدامــن و بصیــر باشــند. ایــن نمیشــود، مگــر اینکــه شــما از حــاال خودتــان را آمــاده 
کنیــد. ایــن مطلــب اول؛شــما فرزنــدان منیــد و آنچــه را کــه انســان بــرای فرزنــد خــود دوســت میــدارد، 
ــت در  ــن مل ــن راهــی کــه ای ــد. ای ــاده کنی ــان را آم ــد خودت ــن اســت. بای ــن، بهتری او بهترین هاســت. و ای
پیــش گرفتــه اســت، راهــی نیســت کــه بــه ایــن زودیهــا بــه پایــان برســد؛ راه اعتــای یــک ملــت اســت؛ 
راه جبــران عقب افتادگیهــای یکــی دو قــرن اخیــر اســت. حــاال در نکتــه ی بعــدی عــرض میکنــم کــه ایــن 

بســیار مهــم اســت کــه شــما امــروز خودتــان را آمــاده کنیــد بــرای فــردا.

علت خصومت آمریکا با ایران
مطلــب دوم ایــن اســت کــه نظــام جمهــوری اســامی بــا دنیــای اســتکبار، بــا آمریــکا، بــا دولتهــای دیگــری 
از بلــوک اســتکبار، معارضــات و اختافاتــی دارد. اختــاف بــر ســر چیســت؟ ایــن نکتــه ی مهمــی اســت. 
دعــوا ســر چیســت کــه امــروز وقتــی تحلیلگــران تحلیــل میکننــد، میگوینــد در مســائل گوناگــون دنیــا 
ــت  ــرا؟ عل ــران دارد؛ چ ــت ای ــامی و مل ــوری اس ــه جمه ــمی ب ــه ی چش ــود، گوش ــکا وارد میش ــه آمری ک
ــم بســیاری از مشــکات  ــم، میبینی ــگاه میکنی ــان ن ــی خودم ــه مســائل داخل ــی ب ــم وقت ــا ه چیســت؟ م
ملــت و کشــور مــا بــه طــرق مختلــف، از ناحیــه ی تحمیــل آمریکائیهاســت؛ چــرا؟ علــت چیســت؟ بایســتی 
ــر ســر چنــد مســئله ی سیاســی نیســت. خــوب، دو  ــگاه دقیــق جســتجو و پیــدا کرد.دعــوا ب ــا ن ایــن را ب
کشــور بــا همدیگــر ســر مســائلی ممکــن اســت اختــاف داشــته باشــند کــه مینشــینند بــا مذاکــره ایــن 
اختــاف را حــل میکننــد؛ تمــام میکننــد. مســئله ی جمهــوری اســامی و دولــت مســتکبر آمریــکا از ایــن 
قبیــل نیســت. مســئله، مســئله ی دیگــری اســت؛ مســئله ریشــه ایتر اســت. مســئله ایــن اســت کــه رژیــم 
ایــاالت متحــده ی آمریــکا از بعــد از جنــگ جهانــی دوم، داعیــه ی ابرقدرتــی مطلــق دنیــا را داشــت. البتــه 
آن روز شــوروی در مقابلــش بــود، امــا ایــن مســئله ی رقابــت بیــن آمریــکا و شــوروِی آن روز صرفــاً رقابــت 
بیــن دو ابرقــدرت نبــود. آمریــکا میخواســت بــر روی تمــام منابــع حیاتــی عالــم دســت بگــذارد. عمــًا هــم 
منطقــه ی عظیــم و حساســی کــه بــه آن خاورمیانــه میگوینــد و شــمال آفریقــا و خلیــج فــارس - منطقــه ی 
نفــت - در پنجــه ی اقتــدار آمریــکا بــود. نفــت، خــون حیاتبخــش تحــرک دنیــای امــروز اســت. حــاال فــردا 
ــور و  چــه بشــود، نمیدانیــم؛ امــا امــروز و تــوی ایــن دنیــا، نفــت مایــه ی تولیــد، مایــه ی گرمــا، مایــه ی ن
روشــنائی و در واقــع مایــه ی حیــات بــرای خیلــی از کشورهاســت. اگــر نفــت نباشــد، کارخانه هــا نیســت، 
تولیــدات نیســت، تجارتهــا نیســت. نفــت یعنــی خــون؛ یعنــی زندگــی. حــاال بخــش اعظــم ایــن نفــت تــوی 
ایــن منطقــه اســت؛ منطقــه ای کــه اســمش خاورمیانــه اســت. تســلط بــر اینجــا مهــم اســت کــه آمریــکا 
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هــم تســلط پیــدا کــرده بــود.در وســط خاورمیانــه، ایــران قــرار داشــت؛ پایــگاه اصلــی اســتکبار. در اطــراف 
ایــران کشــورهای مختلفــی بودنــد کــه هــر کــدام بــه نحــوی در اختیــار آمریــکا بودنــد. شــوروی البتــه در 
ــدا  ــه پی ــد ادام ــن روال بای ــتند و ای ــه داش ــا غلب ــا آمریکائیه ــود، ام ــرده ب ــن خــال دســت اندازیهائی ک ای
میکــرد. البتــه طمــع ورزی مخصــوص ایــن منطقــه و مخصــوص نفــت هــم نبــود. آمریکائیهــا در آمریــکای 
ــک  ــت؛ ی ــیر آن نیس ــای تفس ــاال ج ــه ح ــف - ک ــای مختل ــیا و در جاه ــرق آس ــا، در ش ــن، در آفریق التی
وقتــی بــه شــما جوان هــا عــرض خواهــم کــرد - مشــغول تحکیــم قــدرت خودشــان بودنــد و پیــش هــم 
میرفتنــد و روزبــه روز ســلطه را تقویــت میکردنــد و رقبایشــان روزبــه روز عقــب میکشــیدند.در وســط ایــن 
ــِی اقتــدار اســتکباری و در حساســترین نقطــه، انقــاب اســامی در ایــران بــه وجــود  بحبوحــه ی روزافزون
ــود.  ــا ب ــوق ملته ــاع از حق ــود؛ دف ــم و اســتکبار ب ــا ظل ــه ب ــن انقــاب مقابل ــن شــعار ای ــه مهمتری ــد ک آم
انقــاب اســامی ایــن نقطــه ی اصلــی یعنــی ایــران را از زیــر ســیطره ی آمریــکا بیــرون کشــید. یــک روز 
آمریکائیهــا تــوی همیــن کشــور شــما، تــوی همیــن تهــران شــما، تــوی مناطــق مختلــف کشــور، در همــه ی 
نقــاط حســاس، آدم داشــتند؛ در نیروهــای مســلح، در بخشــهای مربــوط بــه مالیــه و دارائــی، در بخشــهای 
حســاس سیاســت، در بخشــهای امنیــت، عناصــر و آدمهــای آن هــا همــه کاره بودنــد. خــوِد شــاه مملکــت 
هــم کــه رئیــس همــه ی دســتگاه های کشــور بــود و دخالــت در همــه ی امــور میکــرد، گوشــش بــه دهــان 
ســفیر آمریــکا و ســفیر انگلیــس بــود. اگــر آن هــا چیــزی میخواســتند و اصــرار داشــتند، او ناگزیــر، خــواه و 
ناخــواه، اطاعــت میکــرد. گاهــی هــم نمیخواســت، امــا مجبــور بــود اطاعــت کنــد و اطاعــت میکــرد. از یــک 
چنیــن نقطــه ای آمریکائیهــا بیــرون رانــده شــدند. خــوب، ایــن خیلــی حادثــه ی مهمــی بــود؛ ایــن زخــم 

کوچکــی نبــود.

تسخیر سفارت آمریکا پایان جاسوسی آمریکا در کشور
 بــر طبــق معمــول، دولتهــای اســتکباری کــه از طریــق سفارتخانه هایشــان در داخــل کشــورها سمپاشــی 
میکننــد، ارتبــاط برقــرار میکننــد، امکانــات جاسوســی برقــرار میکننــد - کــه االن هــم میکننــد؛ االن هــم 
در دنیــا ایــن کار معمــول اســت. از طریــق ســفارتخانه ها فســادهای گوناگونــی میکننــد - از ایــن طریــق 
ــرو  ــلماِن پی ــجویان مس ــوان »دانش ــه عن ــجو ب ــای دانش ــت جوان ه ــردن. حرک ــه کار ک ــدند ب ــغول ش مش
خــط امــام« ایــن ترفنــد را هــم باطــل کــرد. آن هــا رفتنــد ســفارت را گرفتنــد و اســناد را بیــرون کشــیدند. 
االن حــدود صــد جلــد کتــاب چــاپ شــده کــه در واقــع اســناد اســت. مــن نمیدانــم شــما جوان هــا ایــن 
ــت.  ــی اس ــت، خواندن ــی اس ــه؛ خواندن ــا ن ــد ی ــد، میخوانی ــی را خوانده ای ــه ی جاسوس ــناد الن ــای اس کتابه
ببینیــد ســفارت آمریــکا آن روز در ایــران چــه کار میکــرده، بــا کیهــا ارتبــاط برقــرار میکــرده و نقــش ایــن 
ســفارت در طــول ســالهای متمــادِی قبــل از انقــاب چــه بــوده است.دانشــجویان مــا ایــن حرکــت بــزرگ را 
انجــام دادنــد. آمریکائیهــا هنــوز دل پــرِی خودشــان را نســبت بــه ایــن حرکــت پنهــان نمیکننــد. متأســفانه 
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در داخــل کشــور هــم یــک عــده آدمهــای پشــیمان، آدمهــای خســته، آدمهــای هوســی - کــه بــا هــوس، 
ــوض  ــد، هوسهایشــان ع ــه میگردن ــی راحــت خودشــان ک ــال زندگ ــد دنب ــد، بع ــی را انجــام میدهن حرکت
ــد،  ــا بدانی ــد! ام ــه میکنن ــد و تخطئ ــه کردن ــای آن روز، آن کار را تخطئ ــان جوان ه ــن هم میشــود - از بی
کاِر بســیار بزرگــی بــود. همــان طــور کــه امــام فرمودنــد، از انقــاب اول بزرگتــر بــود؛ چــون فــرو ریختــن 

هیمنــه ی ســلطه ی آمریکائــی و اســتکبار آمریکائــی در ایــران و در جهــان بــود

پیشرفت های انقالب اسالمی سبب اثرگذاری بر ملتهای دیگر
 یــک چنیــن حادثــه ی بزرگــی اتفــاق افتــاده. ایــن، زخــم کوچکــی نیســت. قضیــه بــه اینجــا هــم خاتمــه 
پیــدا نکــرد. بقــای نظــام اســامی و انقابــی، پیشــرفت نظــام انقابــی، فتوحــات گوناگــون نظــام انقابــی در 
ــای  ــی و در عرصه ه ــای علم ــدس، در عرصه ه ــاع مق ــل دف ــی مث ــه ی نظام ــف؛ در عرص ــای مختل عرصه ه
گوناگــون اجتماعــی و سیاســی روی ملتهــای دیگــر، روزبــه روز اثــر گذاشــت و ملتهــای دیگــر هــم - ملتهــای 
ایــن منطقــه و ملتهــای مســلمان کــه دلهایشــان پــر بــود و رهبــر نداشــتند - وقتــی دیدنــد در ایــران چنیــن 
حادثــه ای اتفــاق افتــاده، کأنـّـه حکایــت دل آن هــا بــود. لــذا ملتهــا بــه نظــام اســامی، بــه رهبــری اســامی، 
رهبــری امــام )رضــوان اللَّ تعالــی علیــه( و بــه نظــام جمهــوری اســامی دلباختــه شــدند کــه امــروز هــم 
همیــن جــور اســت. امــروز هــم ملتهــا در دنیــای اســام - از غــرب دنیــای اســام بگیریــد، تــا شــرق دنیــای 
ــا حالــت غبطــه، بــه ملــت ایــران و ایــن حرکــت  ــا چشــم اعجــاب و تحســین، ب اســام؛ در همــه جــا - ب
نــگاه میکننــد. این هــا هــم زخــم آمریکائیهــا را عمیق تــر میکــرد و ایــن، انگیــزه ی آمریــکا بــرای مخالفــت 

بــا جمهــوری اســامی اســت.

خواست حقیقی آمریکا از ملت ایران 
آمریــکا میخواهــد نظــام جمهــوری اســامی دســتهایش را بــاال کنــد و اظهــار خســتگی کنــد؛ از کاری کــه 
ــه روان نظــام  کــرده اســت، پشــیمان شــود و در مجموعــه ی عوامــل و مــزدوران و دســت پروردگان و دنبال
طاغــوت قــرار بگیــرد. نظــام اســتکبار ایــن را میخواهــد. آنچــه آمریــکا از ملــت ایــران میخواهــد، ایــن اســت 
کــه ملــت ایــران وابســتگی را قبــول کنــد، اســتقال بــه دســت آمــده ی خــودش را از دســت بدهــد و بــه 
دســت خــودش دوبــاره تســلیم قــدرت آمریــکا شــود. آن هــا از ملــت ایــران ایــن را توقــع دارنــد و فشــارهائی 
کــه میآورنــد، بــرای ایــن اســت. بــرای ایــن اســت کــه دولتهــای جمهــوری اســامی را خســته کننــد، ملــت 
ــا هــم عقــب  ــا خســته شــدیم؛ دولته ــس اســت، م ــد دیگــر ب ــت بگوین ــن راه، مل ــد؛ در بی را خســته کنن
بنشــینند، تــا آمریــکا بــاز همــان شــیوه ای را کــه در گذشــته بــا ایــن کشــور داشــته و امــروز بــا بعضــی از 

کشــورهای دیگــر دارد، دنبــال کنــد. آن هــا دنبــال وابســتگیاند.
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استکبار و طمع ورزی آمریکا نسبت به ملت ایران
ــت  ــه همیــن عمــق اســت. مشــکل مل ــران هــم مســئله ب ــت ای  از طــرف نظــام جمهــوری اســامی و مل
ــت از  ــکا مشــکل کارهــای امــروز نیســت؛ مشــکل پنجــاه و چنــد ســال موذیگــری و خباث ــا آمری ــران ب ای
ســوی آن رژیــم نســبت بــه ملــت ایــران اســت؛ از ســال ۱۳۳2 تــا امــروز. ســالها پیــش از انقــاب، بخصــوص 
ــروزی انقــاب، آنچــه  ــا پی ــه( و نهضــت روحانیــت شــروع شــد ت ــام )رضــوان اللَّ علی از وقتــی نهضــت ام
ــواع  ــد و ان ــد، فشــار وارد آوردن ــت کردن ــد، خیان ــه زدن ــد، ضرب ــران توطئــه کردن ــت ای ــه مل خواســتند علی
ــی  ــاب - االن، س ــروزی انق ــد از پی ــد. بع ــه کار بردن ــت ب ــن مل ــا ای ــتکبرانه را ب ــیوه های مس ــام ش و اقس
ســال اســت - هیــچ روزی نبــوده اســت کــه آمریــکا نســبت بــه ملــت ایــران نیــت خیــری داشــته باشــد؛ 
ــه  ــه دســت از اســتکبار و طمــع ورزی نســبت ب از کارهــای گذشــته ی خــودش عذرخواهــی بکنــد؛ صادقان
ملــت ایــران بــردارد. مســئله ی مــا بــا آمریــکا ایــن نیســت کــه حــاال بــر ســر دو تــا موضــوع جهانــی یــا 
بین المللــی یــا منطقــه ای بــا هــم اختــاف نظــر داریــم، برویــم بنشــینیم بــا مذاکــره حــل کنیــم. مســئله 
مثــل مســئله ی مــرگ و زندگــی اســت؛ مســئله ی هســت و نیســت اســت. ایــن نکتــه ی دوم، کــه ایــن را 
ــت خــود، اســتقال خــود،  ــظ هوی ــا اهــل حف ــا اهــل ســتیزه گری نیســتیم؛ ام ــد؛ م ــا بدانی شــما جوان ه
عــزت خــود هســتیم. هــر کســی کــه عــزت ملــت ایــران را بخواهــد پایمــال کنــد، ملــت ایــران را تحقیــر 
کنــد، بخواهــد دســت ســلطه را بــر ایــن ملــت دراز کنــد، ملــت ایــران بــا غیــرت خــود، بــا ایمــان خــود 

ایــن دســت را قطــع میکنــد.

نتایج مقابله ی ملت ایران با آمریکا
ــود؟  ــه چــه خواهــد ب ــی و مقابل ــن رویاروئ ــان ای ــن اســت کــه حــاال پای ــب آخــر ای ــب ســوم و مطل  مطل
ــری،  ــتگاه های هن ــکا - دس ــوص آمری ــرب و بخص ــی غ ــتگاه های تبلیغات ــه ی دس ــت. هم ــم اس ــن مه ای
ــی  ــِی سیاس ــر پژوهش ــتگاه های به ظاه ــی، دس ــون تبلیغات ــتگاه های گوناگ ــی، دس ــتگاه های مطبوعات دس
ــران بن بســت  ــت ای ــرای مل ــن راه ب ــان ای ــد کــه پای ــن جــور وانمــود کنن ــد ای ــاش میکنن ــا علمــی - ت ی
اســت و آمریــکا در راه خــود پیــش میــرود! ایــن، دروغ محــض اســت؛ قضیــه عکــس اســت. پایــان ایــن راه، 
بن بســت بــرای رژیــم طاغــوت و رژیــم اســتکبارگر آمریکاســت. دلیــل واضحــش ایــن اســت کــه اگــر قــرار 
بــود آن هــا بتواننــد ملــت ایــران را شکســت بدهنــد، آن روزی میتوانســتند شکســت بدهنــد کــه ایــن ملــت 
نــه ایــن همــه جــوان داشــت، نــه ایــن پیشــرفتها را داشــت، نــه ایــن تجربه هــا را داشــت، نــه در یــک نبــرد 
ــدرت  ــون ق ــای سیاســی گوناگ ــه در عرصه ه ــود، ن ــده ب ــروز ش ــدس پی ــاع مق ــل دف ــی مث و کارزار عظیم
خــودش را نشــان داده بــود؛ آن روز میتوانســتند - اگــر بنــا بــود بتواننــد ملــت ایــران را شکســت بدهنــد - و 
ــر اســت،  ــه اش بیشــتر اســت، دســتش قویت ــران تجرب ــت ای ــروز کــه مل ــه ام ــد؛ ن آن روز شکســت میدادن
ــن  ــن و چندی ــاش چندی ــای نظامی ــته پیشــرفته تر اســت، توانائیه ــب از آن گذش ــاش بمرات ــات علمی امکان
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ــِر آن روزهاســت، زبــان نافــذش در بیــن ملتهــا بیشــتر از گذشــته اســت و جوان هــای بیشــتری از آن  براب
روز دارد. آن روز ملــت ایــران در بیــن جمعیــت چهــل میلیونــی و چهــل و پنــج میلیونــی و بتدریــج پنجــاه 
میلیونیــاش جوان هــا در اقلیــت بودنــد، امــروز در جمعیــت هفتــاد و چنــد میلیونــی ملــت ایــران، جوان هــا 
ــا  ــکا در دنی ــروز آمری ــود. ام ــروز ب ــتر از ام ــی بیش ــش خیل ــا آبروی ــکا در دنی ــد. آن روز آمری در اکثریتن
ــکا روگرداننــد.  ــی از آمری ــی بســیاری از ملتهــای غرب ــه فقــط ملتهــای مســلمان، حّت بیآبروســت. امــروز ن
بســیاری از صاحبنظــران در خــود کشــور آمریــکا و خیلــی از مردمشــان، نســبت بــه رژیــم حاکــم بــر آن 

کشــور معترضنــد.

نمونه های نقض حقوق بشر و دموکراسی توسط آمریکا
امــروز شــعارهای اساســی آمریــکا کــه بــا او ســر ملتهــا را میبریدنــد و ذبــح میکردنــد و دولتهــای ملــی را 
از اریکــه ی قــدرت بــه زیــر میکشــیدند، مفتضــح شــده؛ مثــل شــعار حقــوق بشــر، مثــل شــعار دموکراســی.

ــل  ــن قبی ــری از ای ــدد دیگ ــای متع ــو و زندان ه ــب و گوانتانام ــای ابوغری ــان را در زندان ه ــوق بشرش حق
نشــان دادنــد. حقــوق بشرشــان را در کشــتارهای گوناگــون در افغانســتان و امــروز در پاکســتان دارنــد نشــان 
ــی -  ــت مردم ــک دول ــد؛ ی ــم در فلســطین اشــغالی نشــان میدهن ــد. دموکراسیخواهیهایشــان را ه میدهن
دولــت حمــاس بــا انتخابــات مــردم ســر کار آمــده - ســر کار اســت، بــا انــواع ملعنتهــا و خباثتهــا میخواهنــد 
ــه زور  ــای را ب ــرارداد امنیتی ــد؛ ق ــان میدهن ــد نش ــراق دارن ــد. در ع ــرار بدهن ــار ق ــر فش ــت را زی ــن دول ای
میخواهنــد تحمیــل کننــد؛ خفــه کردنــد همــه را از بــس فشــار آوردنــد. حــاال کــه ملــت عــراق و مســئولین 
ــد؛  ــد میکنن ــد و تهدی ــد فشــار میآورن ــم، دارن ــول نداری ــا قب ــد م ــد، میگوین ــد کردن ــراق سرشــان را بلن ع
ــر از  ــده. دموکراســی یعنــی چــه؟ غی ــردم ســر کار آم ــا آراء م ــراق ب ــی ع ــت کنون ــن دول ــه ای ــی ک درحال
ایــن اســت؟! صاحبنظرانشــان مکــرر در طــول ایــن ســالهای متمــادی اعتــراف کرده انــد، تــو گزارشهایشــان 
ــات دارد؛ رئیــس  ــه دموکرات تریــن کشــورها، جمهــوری اســامی اســت. انتخاب نوشــته اند کــه در خاورمیان
جمهــور، نماینــدگان مجلــس، خــود رهبــری، نماینــدگان مجلــس خبــرگان رهبــری بــا آراء مــردم انتخــاب 
ــا جمهــوری اســامی ایــن جــور رفتــار میکننــد! ایــن  میشــوند؛ ایــن را اعتــراف میکننــد. در عین حــال ب
شــعارهای جمهوریخواهــی و دموکراســیخواهی و حقــوق بشــر، کهنه شــده اســت. حّتــی آحــاد ملتهــا هــم 
ــاور ندارنــد، چــه برســد بــه صاحبنظــران و زبدگان.امــروز رئیــس جمهــور آمریــکا  دیگــر ایــن حرفهــا را ب
تــو هــر کشــوری از کشــورهای دنیــا کــه وارد میشــود، مــردم آن کشــورها جمــع میشــوند و بــه او خطــاب 
ــروی  ــن، آب ــر. ای ــن باالت ــی از ای ــه ات. دیگــر بیآبروئ ــه خان ــه ات؛ یانکــی! برگــرد ب ــه خان میکننــد: برگــرد ب
ــه  ــران را ب ــت ای ــد، مل ــران را ســد کن ــت ای ــوی مل ــد جل ــکا بتوان ــود آمری ــرار ب ــروز آمریکاســت. اگــر ق ام

ــد. ــن بیآبروئیهــا نبــود. امــروز نمیتوان بن بســت برســاند، آن روز میکــرد کــه ای
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رسیدن به قله ها، آینده ی حتمی ملت ایران
 مــن بــه شــما عــرض کنــم: جوان هــای عزیــز! آینــده مــال شماســت؛ آینــده متعلــق بــه ملــت ایــران اســت. 
آینــده ی ملــت ایــران، رســیدن بــه قله هــای واالی علــم، اقتــدار، رفــاه و شــرف اســت. ایــن آینــده ی حتمــی 
شماســت. و ایــن وعــده ی الهــی اســت. قــرآن بــه مــا وعــده داده اســت، اســام بــه مــا وعــده داده اســت 
کــه اگــر ملتهــا حرکــت کننــد، ایمــان نشــان بدهنــد، غیــرت نشــان بدهنــد، خســته نشــوند، صبــر پیشــه 
کننــد، اســتقامت کننــد، حتمــاً بــه هدفهــای خودشــان خواهنــد رســید. مــا تــا حــاال امتحــان کرده ایــم، 
ایســتاده ایم، بــه هدفهــای میان مــدت رســیده ایم. یــک جاهائــی هــم نابســامانی داریــم، چــون نایســتادیم؛ 
تقصیــر خــود ماســت. ایــن طــور نیســت کــه مــن نابســامانیهای کشــور را ندانــم؛ نخیــر، میدانــم. هــر جائــی 
کــه مــا مشــکل و نابســامانی داریــم - اگــر بیعدالتــی اســت، اگــر فقــر اســت - بــرای خاطــر ایــن اســت کــه 
مــا مســئولین و آحــاد مــردم، درســت بــرای پیشــبرد ایــن هدفهــا نایســتادیم. اگــر میایســتادیم، اینجاهــا 

هــم درســت میشــد. تقصیــر خــود ماســت. بایــد بایســتیم.

وحدت ملت و دولت رمز پیروزی بر دشمن
 و شــما جوان هــای عزیــز - تشــکلهای دانشــجوئی، دانش آمــوزی، جوان هــا در خــارج از تشــکلها - بدانیــد: 
امــروز وحــدت ملــت ایــران، وحــدت ملــت و دولــت، اتحــاد میــان مســئوالن کشــور، رمــز پیــروزی اســت، 
ــا  ــاد دارم، ام ــا اعتق ــعار جوان ه ــی و ش ــعارهای جوان ــه ش ــن ب ــد. م ــم بزنن ــه ه ــد ب ــن را میخواهن ــه ای ک
مراقــب باشــید ایــن شــعارها اختــاف ایجــاد نکنــد، خواســت دشــمن را تأمیــن نکنــد؛ در میــدان تنظیــم 
ــم  ــیون ه ــند؛ سیاس ــب باش ــه مراق ــید. هم ــب باش ــن را مراق ــد. ای ــازی نکنی ــمن ب ــوی دش ــده ی از س ش
ــم  ــئولین ه ــود مس ــند، خ ــب باش ــم مراق ــا ه ــند، جوان ه ــب باش ــم مراق ــا ه ــند، مطبوعاتیه ــب باش مراق

مراقــب باشــند.
 دشــمن طراحــی میکنــد. تــو میدانــی کــه او درســت کــرده، بــازی نکنیــد؛ چــون چــه ببریــد، چــه ببازیــد، 
بــه نفــع اوســت. طراحــی دشــمن ایجــاد اختــاف اســت، ایجــاد ناامیــدی اســت، بــه جــان هــم انداختــن 
فعــاالن سیاســی اســت، منــزوی کــردن خــط اصیــل و ارزشــهای اســامی اســت. ایــن کارهــا، نقشــه های 
ــات و غافــل کــردن آن هــا از حرکــت  ــه هــوی و هــوس و لغوی دشــمن اســت؛ ســرگرم کــردن جوان هــا ب
عمومــی ملــت ایــران، بــه تعطیلــی کشــاندن مــدارس، بــه تعطیلــی کشــاندن کاســهای دانشــجوئی. این هــا 
ــی  ــن نقشــه ها منته ــه ای ــه ب ــر کاری ک ــل ه ــد در مقاب ــود. بای ــب ب ــد مراق نقشــه های دشــمن اســت. بای
میشــود، ایســتاد. وحــدت را بایــد حفــظ کــرد، امیــد را بایــد حفــظ کــرد، تــاش را بایــد روزبــه روز بیشــتر 
ــا یکدیگــر صــادق بــود و دلهــا را بــه هــم نزدیــک کــرد و در وظائــف گوناگــون اجتماعــی، بایــد  کــرد و ب

پرشــور حرکــت کــرد.
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انگیزه ایمانی و بصیرت دو عنصر مبارزه با استکبار *

13آبان روز مبارزه ی با استکبار جهانی
ــی. مبــارزه  ــا اســتکبار جهان ــد: روز مبــارزه ی ب ــان را ملــت مــا و مســئولین مــا نامگــذاری کردن روز ۱۳ آب
یــک امــر مهــم و پیچیــده اســت. بــا هــر پدیــده ای یــک جــور میشــود مبــارزه کــرد. بــا دشــمنی کــه در 
ــا دشــمنی کــه شــیوه های امنیتــی را  ــه کشــور حملــه میکنــد، یــک جــور بایــد مبــارزه کــرد؛ ب مرزهــا ب
بــه کار میبــرد، یــک جــور بایــد مبــارزه کــرد؛ بــا دشــمنی کــه اســاس یــک ملــت را، یــک جامعــه و یــک 
کشــور را تهدیــد میکنــد و از بــِن دنــدان بــا یــک ملــت دشــمنی میــورزد و انــواع روشــها را بــه کار میبــرد 

هــم یــک جــور بایــد مبــارزه کــرد.  

الزامات مبارزه قاطع
ــد چیز:یکــی  ــه چن ــاج دارد ب ــن حــال قاطــع، احتی ــول و در عی ــی و معق ــح، منطق ــارزه ی صحی ــک مب  ی
ــه ایســتادگِی  ــی را وادار کــرد ب ــا دســتور نمیشــود ملتــی را، جوانان انگیــزه ی برخاســته از ایمــان اســت. ب
در یــک میــدان دشــوار. بایــد انگیــزه از دل بجوشــد؛ آن هــم انگیــزه ی ناشــی از ایمــان. ایــن در جوانهــای 
ــا نســل جوانمــان و  ــا آشــنائی ب ــا اطــاع عــرض میکنــم، ب ــه حــد کافــی وجــود دارد؛ مــن ب مــا امــروز ب
قشــر جوانمــان عــرض میکنــم: امــروز جوانهــای مــا از آن روزی کــه در ســال 5۷، رژیــم پهلــوی - رژیــم 
ــت،  ــا را ریخ ــون آنه ــرد و خ ــه ک ــا حمل ــن خیابانه ــو همی ــا ت ــان م ــه جوان ــکا - ب ــانده ی آمری دست نش
انگیزه یشــان بیشــتر اســت و کمتــر نیســت.از آن روزی هــم کــه یــک عــده جــوان رفتنــد ســفارت آمریــکا 
را کــه مرکــز و پایــگاه توطئــه ی علیــه انقــاب شــده بــود تســخیر کردنــد، امــروز جوانــان مــا انگیزه شــان 

*. بیانات  در دیدار دانش آموزان در آستانه ۱۳ آبان  ۱2/۰۸/۱۳۸۸



ی"
ضوع " استکبار ستیز

شتر درباره مو
مطالعه بی

136

استکبار ستیزی

کمتــر نیســت؛ اگــر بیشــتر نباشــد. علــت هــم واضــح اســت؛ چــون ســی ســال تجربــه، متراکــم در تاریــخ 
ایــن ملــت ثبــت شــده اســت. ذهــن بیــدار جــوان، چشــم بــاز جــوان، ولــو آن روزهــا را ندیــده اســت؛ امــا 
ــر  ــر و مفیدت ــر، عمیق ت ــت غنیت ــک مل ــای ی ــه نســل تجربه ه ــرد. نســل ب ــل میگی ــا را تحوی ــن تجربه ه ای
میشــود. پــس جوانــان امــروز مــا از لحــاظ انگیــزه هیچــی کســر ندارنــد. صرف نظــر از یــک عــده انقابــی 
فرســوده ی پشــیمان کــه بــه دالئــل گوناگــون، زندگــی راحــت را، ســازش را ترجیــح دادنــد، یــا بــه ســاز 
ــم جــوان هســتند،  ــت ه ــه اکثری ــت ک ــوده ی مل ــب ندانســتند، جــواِن کشــور، ت ــدن را عی دشــمن رقصی
ایــن انگیــزه ی عمیــق را دارنــد. مــن بــه شــما عــرض کنــم: اگــر امــروز حادثــه ای مثــل جنــگ تحمیلــی 
کــه در ســال 59 پیــش آمــد، در کشــور مــا بـُـروز کنــد، هجــوم جوانــان بــه جبهــه و داوطلبــی آنهــا بــرای 

ــود. ــه رو، از ســال 59 و ۶۰ بمراتــب بیشــتر خواهــد ب ــا دشــمِن آشــکار و رو ب مواجهــه ی ب
یــک عنصــر دیگــری کــه الزم اســت، بصیــرت اســت. اینــی کــه ماحظــه میکنیــد بنــده مکــرر در دیــدار 
ــن اســت کــه  ــرای ای ــم، ب ــه میکن ــرت تکی ــر روی بصی ــردم، ب ــف م ــا، دانشــجویان، قشــرهای مختل جوانه
در وضــع بســیار مهــم امــروِز دنیــا و موقعیــت اســتثنائی کشــور عزیــز مــا - امــروز در دنیــا کــه موقعیــت 
ممتــازی اســت - هرگونــه حرکــت عمومــی بــه یــک بصیــرت عمومــی احتیــاج دارد. البتــه مــن ایــن را هــم 
بــه شــما بگویــم: امــروز بصیــرت جوانهــای مــا هــم از جوانــان آن روزگاِر اول انقــاب و در اثنــای انقــاب، 
ــرای شــما جــزو واضحــات اســت، کــه آن  یقینــاً بیشــتر اســت. خیلــی چیزهــا را شــما امــروز میدانیــد، ب
ــا را  ــا اینه ــای م ــروز جوانه ــا ام ــم؛ ام ــان میکردی ــم، بی ــا را شــرح میدادی ــا، آنه ــرای جوانه ــد ب ــا بای روزه

میداننــد؛ بصیــرت باالســت. در عیــن حــال مــن تأکیــد میکنــم بــر روی بصیــرت.

شناخت استکبار، اولین گام در کسب بصیرت
ــرد.  ــارزه ک ــا آن مب ــد ب ــه بای ــن اســتکبار چیســت ک ــه ای ــن اســت ک ــرت ای ــن مســئله ی بصی حــاال اولی
ــد  ــان، میبینن ــه خودش ــد ب ــگاه میکنن ــون ن ــا؛ چ ــی در دنی ــا قدرتهائ ــا ی ــی در دنی ــی قدرت ــتکبار یعن اس
ــه  ــد ک ــه خودشــان حــق بدهن ــد ب ــن بای ــی هســتند؛ بنابرای ــی و تســلیحاتی و تبلیغات ــات پول دارای امکان
در امــور زندگــی کشــورها و ملتهــای دیگــر، دخالتهــای مالکانــه بکننــد؛ ایــن معنــای اســتکبار اســت. روح 
ســلطه  گری؛ ایــن در کشــور مــا قبــل از انقــاب بــه صــورت واضحــی بــود. یعنــی آمریــکا مســتکبرانه بــر 
ــود و در امــور مهــم و  ــا ایــن تاریــخ غنــی پنجــه انداختــه ب ــزرگ ب ــر ایــن ملــت ب ایــن کشــور پهنــاور، ب
اساســی کشــور مــا دخالــت میکــرد. علــت هــم ایــن بــود کــه زمامــداران کشــور فاســد بودنــد، در ملــت 
جایگاهــی نداشــتند، دنبــال تکیــه گاه میگشــتند، بــه آمریــکا تکیــه میکردنــد. آمریــکا هــم کــه مفــت بــه 
کســی چیــزی نمیدهــد؛ حمایــت از آنهــا را در گــرو دخالــت کامــل در امــور کشــور قــرار داده بــود. شــاید 
بــرای شــما تعجــب آور باشــد، امــا بدانیــد شــاه - محمدرضــا - بــرای اینکــه یــک نخســت وزیری را از کار 
ــه، ســه  ــکا، دو هفت ــرود آمری ــور شــد ب ــاورد، مجب ــر را جــای او بی ــک نخســت وزیر دیگ ــد و ی ــار کن برکن
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هفتــه در آمریــکا بمانــد، تــا موافقــت آنهــا را جلــب کنــد کــه ایــن زیــد را از کار برکنــار کنــد، ایــن عمــرو 
را بــه جــای او بگــذارد! کار کشــور مــا بــه اینجــا رســیده بــود. در ســالهای آخــِر حکومــت پهلــوی از ایــن 
هــم زشــت تر بــود. بحــث رفتــن بــه آمریــکا دیگــر نبــود؛ همین جــا ســفیر آمریــکا و ســفیر انگلیــس بــه 
کاخ شــاه میرفتنــد، بــه او میگفتنــد شــما در قضیــه ی نفــت اینجــوری عمــل کنیــد، در قضیــه ی ارتباطــات 
ــد؛  ــن اینجــوری عمــل کنی ــا مبارزی ــد، ب ــت اینجــوری عمــل کنی ــا مل ــد، ب ــی اینجــوری عمــل کنی جهان
دســتور میدادنــد. شــاه هــم قبــول میکــرد. خــوب، وقتــی کــه رئیــس یــک مملکــت اینقــدر ضعیــف، اینقــدر 
زبــون، اینقــدر در مقابــل بیگانــگان تســلیم باشــد، دیگــران وضعشــان معلــوم اســت. ایــن وضــع کشــور مــا 

بــود. اســتکبار معنایــش ایــن اســت.

آمریکا؛ نمونه ی تمام عیار استکبار
آمریــکا یــک مســتکبر بــه تمــام معناســت. مســئله ی مــا هــم فقــط نیســت، مســئله ی دنیاســت؛ مســئله ی 
ــد. در جنــگ  ــه همــه جــای دنیــا ایــن روح اســتکباری را دارن دنیــای اســام اســت. آمریکائیهــا نســبت ب
ــوز  ــه هن ــد، ک ــگاه در آنجــا درســت کردن ــد، پای ــن را شکســت دادن ــه ژاپ ــی ک ــد از آن ــل دوم، بع بین المل
ــا ایــن همــه پیشــرفتهای علمــی، هنــوز نتوانســتند پایــگاه  پایــگاه آمریکائیهــا در ژاپــن هســت. ژاپنیهــا ب
آمریــکا را در ژاپــن جمــع کننــد! آنجــا پایــگاه نظامــی دارد؛ بــه مــردم ظلــم میکننــد، اذیــت هــم میکننــد، 
تــو روزنامه هــا هــم آمــد، خبرگزاریهــا هــم گفتنــد؛ تجــاوز بــه نوامیــس و کارهایخــاف دیگــر؛ امــا هنــوز 
ــکا  ــه ی آمری ــراق، نقش ــت. در ع ــوز هس ــکا هن ــای آمری ــم پایگاه ه ــی ه ــره ی جنوب ــت. در ک ــا هس در آنج
ایــن اســت کــه پایــگاه بســازد و پنجــاه ســال، صــد ســال در عــراق مســتقر بشــود؛ و در افغانســتان؛ چــون 
افغانســتان نقطــه ای اســت کــه اگــر آنجــا پایــگاه داشــته باشــند، میتواننــد بــر کشــورهای آســیای جنــوب 
غربــی، بــر روســیه، بــر چیــن، بــر هنــد، بــر پاکســتان و بــر ایــران تســلط داشــته باشــند. دارنــد ایــن همــه 
آنجــا تــاش میکننــد، بــرای اینکــه آنجــا پایــگاه دائــم درســت کننــد و بماننــد. ایــن معنــای اســتکبار اســت.

نمونه های خصومت ورزی های آمریکا با ملت ایران
ملــت ایــران بــا ســاقط کــردن رژیــم دست نشــانده ی آمریــکا، آمریــکا را از ایــن کشــور بیــرون کــرد. خــوب، 
ــن  ــت، اینچنی ــن مل ــه ای ــد ک ــد، ببینن ــه خــود بیاین ــه ب ــاب بافاصل ــد از انق ــا میتوانســتند بع آمریکائیه
ــد  ــد؛ میتوان ــا بَکن ــد از ج ــد، میتوان ــت میکنن ــرب از او حمای ــرق و غ ــه ش ــی را ک ــت. رژیم ــد اس نیرومن
بســاط پادشــاهی را بــا ســابقه ی 25۰۰ ســاله درهــم بنــوردد و جمــع کنــد بینــدازد دور. آنهــا میتوانســتند 
ــاش  ــد، آن مقداری ــا زدن ــت م ــه مل ــه ب ــی را ک ــتند ضربه هائ ــد؛ میتوانس ــی کنن ــران عذرخواه ــت ای از مل
کــه قابــل جبــران اســت، جبــران کننــد. اگــر ایــن کار را میکردنــد، مســئله ی آنهــا بــا ایــران حــل میشــد. 
ــرض  ــد، معت ــای اســام میکنن ــه در دنی ــی ک ــه خاطــر ظلمهائ ــان ب ــوری اســامی همچن ــر چــه جمه اگ
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باقــی میمانــد، امــا ایــن نقــار شــدیدی کــه بیــن آنهــا و جمهــوری اســامی و ملــت ایــران بــود، بــه ایــن 
ــم  ــه از ســقوط رژی ــد، ن ــه عذرخواهــی کردن ــا ن ــد. آنه ــن کار را نکردن ــا ای ــا آنه ــد. ام ــی نمیمان شــکل باق
ــز  ــد؛ بلکــه از همــان ماه هــای اول، شمشــیر را از رو بســتند و ســفارت شــد مرک ــرت گرفتن ســلطنتی عب
ــاید  ــه ش ــرای اینک ــن و آن، ب ــک ای ــرای تحری ــکوک ب ــات مش ــز ارتباط ــی، مرک ــه ی جاسوس ــه؛ الن توطئ
ــد.  ــد جمهــوری اســامی را شکســت بدهن ــد؛ شــاید بتوانن ــن بزنن ــه زمی ــد جمهــوری اســامی را ب بتوانن
ایــن اشــتباه بــزرگ را آمریکائیهــا کردنــد. بعــد هــم هــر چــه توانســتند و هــر چــه از دستشــان برمیآمــد، 
بــا جمهــوری اســامی و بــا ملــت عزیــز و کشــور مــا کردنــد، کــه یــک نمونــه اش حملــه کــردن بــه طبــس 
اســت؛ یــک نمونــه اش قضیــه ی ســرنگون کــردن هواپیمــای مســافری ماســت کــه نزدیــک ســیصد نفــر را 
در خلیــج فــارس کشــتند - هواپیمــای مســافری را زدنــد و انداختنــد تــوی آب - یــک نمونــه اش حملــه بــه 
ســکوهای نفتــی ماســت - کــه در خلیــج فــارس بــه ســکوی نفتــی مــا زمــاِن ریــگان حملــه کردنــد - یــک 
نمونــه اش کمکهــای همه جانبــه بــه صــدام بعثــی خبیــث اســت، بــرای اینکــه شــاید بتواننــد او را در جنــگ 
ــات  ــرای جنای ــن قبیــل اگــر بخواهیــم ب ــه بزننــد. از ای ــر مــا پیــروز کننــد و جمهــوری اســامی را ضرب ب
آمریــکا فهرســت درســت کنیــم، یــک کتــاب میشــود. یکــی از وزرای دفــاع آمریــکا در برهــه ای، حــرف دل 
آمریکائیهــا را زد؛ گفــت: مــا بایــد ریشــه ی ملــت ایــران را بَکنیــم. ماحظــه میکنیــد؛ ریشــه ی ملــت ایــران، 
نــه دولــت ایــران، نــه جمهــوری اســامی. درســت میفهمیــد؛ میفهمیــد کــه جمهــوری اســامی یعنــی ملت؛ 
مســئولین جمهــوری اســامی یعنــی همــه ی ملــت ایــران؛ لــذا میگفــت بایــد ریشــه ی ملــت ایــران را بزنیــم. 

ایــن روش آمریکائیهــا بــود. هــر کار هــم از دستشــان برمیآمــد، کردنــد.

عدم عقب نشینی ملت ایران از مقابله با استکبار
امــام بزرگــوار مــا، آن مــرد اســتثنائی تاریــخ کــه حقــاً اســتثنائی بــود، در مقابــل همــه ی اینهــا گفــت: هرچه 
توطئــه کنیــد، بــه ضــرر خودتــان هســت و جمهــوری اســامی عقب نشــینی نخواهــد کــرد؛ آمریــکا هــم 
هیــچ غلطــی نمیتوانــد بکنــد. ایــن اســتکبار اســت. جمهــوری اســامی هیــچ رودربایســتی بــا هیــچ دولتــی 
ــود و هرچــه  ــی و انســانی کشــور قطــع شــده ب ــم مال ــع عظی ــه دســتش از مناب ــی ک ــدارد؛ لیکــن دولت ن
توانســت توطئــه کــرد، دولــت آمریــکا بــود. ســی ســال دولــت آمریــکا علیــه نظــام جمهــوری اســامی و 
ــه زده، تدابیــر گوناگــون اندیشــیده؛ هــر کار توانســته کــرده. اگــر  ــران توطئــه کــرده، ضرب علیــه ملــت ای
شــما فکــر کنیــد یــک کاری بــود کــه آمریکائیهــا میتوانســتند بکننــد و نکردنــد، بدانیــد کــه چنیــن چیــزی 
ــی، بالندگــِی  ــد. خــوب، شــما میبینیــد کــه نتیجــه ی ایــن رویاروئ ــوده، کرده ان نیســت؛ هــر کار ممکــن ب
هرچــه بیشــتر ملــت ایــران، پیشــرفت هرچــه بیشــتر جمهــوری اســامی، قــوت روزافــزون ایــن کشــور و 
ایــن نظــام بــوده. آنــی کــه ضــرر کــرده اســت، آنهاینــد. گاهــی هــم حرفهــای به ظاهــر آشــتیجویانه ای در 
ایــن مــدت زدنــد؛ امــا هــر وقــت کــه لبخنــدی بــه روی مســئولین جمهــوری اســامی زدنــد، وقتــی دقــت 
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ــد دســت برنداشــته اند؛ نیتشــان  ــد؛ از تهدی ــی کرده ان ــم خنجــری در پشــت سرشــان مخف ــم، دیدی کردی
ــودکان را  ــا و ک ــط بچه ه ــی، فق ــوش تاکتیک ــد و روی خ ــی، لبخن ــده ی تاکتیک ــت. خن ــده اس ــوض نش ع
فریــب میدهــد. یــک ملــت بــزرگ بــا ایــن تجربــه، و مســئولین برگزیــده ی یــک چنیــن ملتــی، اگــر فریــب 
ــوس  ــوی و ه ــرق در ه ــد غ ــا بای ــند، ی ــاده لوح باش ــد س ــا بای ــند؛ ی ــاده لوح باش ــد س ــی بای ــد، خیل بخورن
باشــند؛ دنبــال زندگــی راحــت و خــوش و همــراه بــا عافیــت باشــند؛ بخواهنــد بــا دشــمن بســازند. وااّل اگــر 
مســئولین کشــور باهــوش باشــند، دقیــق باشــند، مجــرب باشــند، پختــه باشــند، دل در گــرو منافــع ملــت با 
همــه ی وجــود داشــته باشــند، گــول لبخنــد را نمیخورنــد. همیــن رئیــس جمهــور جدیــد آمریــکا، حرفهــای 
قشــنگی زد؛ بــه مــا هــم مکــرراً پیغــام داد؛ شــفاهی، کتبــی، کــه بیائیــد صفحــه را عــوض کنیــم، بیائیــد 
وضــع تــازه ای درســت کنیــم، بیائیــد در حــل مشــکات عالــم بــا همدیگــر همــکاری کنیــم؛ تــا ایــن حــد! 
مــا هــم گفتیــم پیــش داوری نکنیــم؛ مــا بــه عمــل نــگاه میکنیــم. گفتنــد، میخواهیــم تغییــر ایجــاد کنیــم. 
گفتیــم خــوب، ببینیــم تغییــر را. از روز اول فروردیــن کــه مــن در مشــهد ســخنرانی کــردم - گفتــم اگــر 
ــا دســتمان را دراز  ــد، م ــی کشــیده باشــید و دســتتان را دراز کنی ــی روی پنجــه ی چدن دســتکش مخمل
نمیکنیــم؛ ایــن هشــدار را مــن آنجــا دادم - االن هشــت مــاه میگــذرد. در طــول ایــن هشــت مــاه، آنچــه مــا 
دیدیــم، برخــاف آن چیــزی بــود کــه اینهــا بــه زبــان، به ظاهــر ابــراز میکننــد. صــورت قضیــه ایــن اســت 
ــه ایــن نتیجــه ی مطلــوب  کــه بیائیــد مذاکــره کنیــم؛ امــا در کنــار مذاکــره، تهدیــد؛ کــه اگــر مذاکــره ب
نرســد، پــس چنیــن و چنــان! ایــن شــد مذاکــره!؟ ایــن همــان رابطــه ی گــرگ و میــش اســت کــه امــام 
گفــت: رابطــه ی گــرگ و میــش را مــا نمیخواهیــم. بیائیــد بنشــینید بــا مــا ســر میــز، مذاکــره کنیــد بــر 
ســر فــان موضــوع؛ مثــًا بــر ســر موضــوع هســته ای، لیکــن شــرطش ایــن اســت کــه ایــن مذاکــره، بــه 
فــان نتیجــه ی معیــن برســد! مثــًا دســت برداشــتِن کشــور از فعالیــت هســته ای، اگــر بــه ایــن نتیجــه 

نرســد، پــس چنیــن و چنــان؛ تهدیــد.

ایستادگی ملت ایران در برابر تهدید و ارعاب استکبار
مــن تعجــب میکنــم. چــرا از وضــع گذشــته عبــرت نمیگیرنــد؟ چــرا حاضــر نیســتند ملــت مــا را بشناســند؟ 
ــه  ــد ک ــا بودن ــن دنی ــدرت در ای ــه دو ابرق ــه در روزی ک ــی اســت ک ــت، ملت ــن مل ــه ای ــد ک ــر نمیدانن مگ
ــط  ــوری اســامی - فق ــا جمه ــد، جــز در دشــمنی ب ــف بودن ــم مخال ــا ه ــات ب ــاً در همــه ی موضوع تقریب
در دشــمنی بــا جمهــوری اســامی ایــن دو ابرقــدرت: ابرقــدرت آمریــکا و شــوروی ســابق، بــا هــم متحــد 
بودنــد - ایســتاد و هــر دو ابرقــدرت را بــه زانــو درآورد. چــرا شــما عبــرت نمیگیریــد؟ امــروز شــما قــدرت 
آن روز را هــم نداریــد. جمهــوری اســامی امــروز چندیــن برابــر قدرتمندتــر از آن روز اســت، بــاز بــا ایــن 
زبانهــا حــرف میزنیــد؟ اســتکبار یعنــی ایــن. از موضــع تکبــر حــرف زدن بــا یــک ملــت، کار را بــا تهدیــد 
پیــش بــردن؛ اگــر چنیــن نکنیــد، چنــان خواهــد شــد. ملــت مــا هــم میگویــد کــه مــا میایســتیم.آنچه کــه 
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جمهــوری اســامی میخواهــد، بیــش از حــق معقــول خــودش نیســت. جمهــوری اســامی دنبــال اســتقال 
خــودش اســت، دنبــال آزادی خــودش اســت، دنبــال منافــع ملــی خــودش اســت، دنبــال پیشــرفت علــم و 
فنــاوری در کشــور اســت؛ اینهــا حقــوق ایــن ملــت اســت. بــه ایــن حقــوق هــر کســی تعــرض بکنــد، ملــت 
ــا همــه ی وجــود در مقابــل او قــرار خواهــد گرفــت و او را بــه زانــو درخواهــد آورد. آن روزی کــه  ایــران ب
آمریــکا دســت از اســتکبار بــردارد، آن روزی کــه از دخالتهــای بیجــا در امــور ملتهــا دســت بــردارد، یــک 
دولتــی مثــل بقیــه ی دولتهاســت، بــرای مــا هــم دولتــی مثــل بقیــه ی دولتهــا خواهــد بــود؛ امــا تــا روزی 
کــه آمریکائیهــا هنــوز بــه طمــِع برگشــتن بــه ایــران و تجدیــد روزگاِر گذشــته و عــوض کــردن تاریــخ و بــه 
عقــب بــردن زمــان باشــند و بخواهنــد بــر کشــور مــا مســلط بشــوند، بــا هیــچ وســیله ای نخواهنــد توانســت 
ملــت مــا را بــه عقب نشــینی وادار کننــد؛ ایــن را بداننــد. و بــه ایــن غائله هائــی هــم کــه بعــد از انتخابــات 
پیــش آمــد، دل خــوش نکننــد؛ جمهــوری اســامی قویتــر از ایــن حرفهاســت، عمیق تــر از ایــن حرفهاســت، 
ــده،  ــه ش ــم مواج ــخت تری ه ــیار س ــوادث بس ــا ح ــامی ب ــوری اس ــت. جمه ــن حرفهاس ــه دارتر از ای ریش
کــه بــر همــه ی اینهــا فائــق آمــده؛ حــاال چهــار نفــر آدمهائــی کــه یــا ســاده لوح - حــاال هرچــه و بــا هــر 
ــد، امــا  ــه آنچنــان ب ــا نیــت ن ــا ب ــود، ی ــد و خباثت آل ــا نیــت ب ــا ب انگیــزه ای؛ قضــاوت نکنیــم - هســتند، ی
ــد  ــا نمیتوانن ــا جمهــوری اســامی مواجــه شــده اند، اینه ــا، ب ــدن قضای ــد فهمی ــا ســاده لوحی و ب همــراه ب

بــرای آمریــکا در کشــور مــا فــرش قرمــز پهــن کننــد؛ ایــن را بداننــد: ملــت ایــران ایســتاده اســت.

حفظ کشور با عزم، اراده و ایمان دینی جوانان
مــن بــه شــما جوانهــا عــرض میکنــم: جوانهــای عزیــز! مملکــت مــال شماســت، ایــن کشــور مــال شماســت، 
ایــن تاریــخ مــال شماســت. ســهم مــا انجــام گرفــت. آن مقــداری کــه نســل مــا و مجموعــه ی امثــال ماهــا 
ــال  ــل شماســت، م ــروز کشــور تحوی ــد. ام ــق داد - انجــام دادن ــه خــدا توفی ــداری ک ــد - آن مق ــد بودن بل
شماســت. هــم امــروز مــال شماســت، هــم فــردا مــال شماســت. ایــن کشــور را بایــد محکــم نگــه داریــد؛ 
بــا اراده ی مســتحکم. ایــن کشــور بــا عــزم و اراده ی مســتحکم شــما کــه از ایمــان دینــی برخاســته باشــد، 
میتوانــد روزبــه روز مقتدرتــر بشــود. بایــد کشــورتان را بــه جائــی برســانید کــه کســی جــرأت نکنــد تهدیــد 

کنــد. ایــن در گــرو عــزم و اراده ی شماســت.

اقتدار حقیقی یک ملت در گرو علم و انگیزه ی دینی
جوانهــا بایــد بــه علــم بپردازنــد. بارهــا مــن گفتــه ام، بــاز هــم تکــرار میکنــم: اقتــدار حقیقــی یــک ملــت 
ــی میــدارد. از  ــه کشــور ارزان ــع و مایه هــای اقتــدار را ب در گــرو علــم اســت. علــم اســت کــه بقیــه ی مناب
علــم غفلــت نکنیــد؛ چــه دانش آموزتــان، چــه دانشــجوتان؛ در هــر رتبــه ای کــه هســتید. مســئله ی علــم، 
مســئله ی تحقیــق، مســئله ی مهمــی اســت در کنــار انگیــزه ی دینــی. دیــن خیلــی بــاارزش اســت. دیــن 
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فقــط بــرای آبــاد کــردن آخــرت نیســت، دیــن دنیــای شــما را هــم آبــاد میکنــد. دیــن بــه شــما شــور و 
ــل چشــمتان  ــه در مقاب ــه را میدهــد ک ــن روحی ــه شــما ای ــن ب نشــاط و طــراوت و تازگــی میبخشــد. دی
همــه ی ایــن قدرتهــای مــادی کوچــک بشــوند، حقیــر بشــوند، تهدیــد آنهــا اثــر نکنــد، کار آنهــا اثــر نکنــد. 
ــاال  ــده - ح ــد کنن ــای تهدی ــن ابرقدرته ــا شماســت. همی ــی ب ــرت اله ــا شماســت، نص ــروزی ب ــد پی بدانی
ــا، چــاره ای جــز  ــدرت اســتکباری و تهدیده ــز ق ــد - و مراک ــه جــای خــود دارن ــای داخلیشــان ک دنباله ه
ــه خــدای متعــال اعتمــاد داشــته باشــید،  ــد. ب عقب نشــینی در مقابــل یــک ملــت مقتــدر و باایمــان ندارن
حســن ظــن داشــته باشــید. اینــی کــه خــدا بــا تأکیــد میفرمایــد: »و لینصــرّن اللَّ مــن ینصــره اّن اللَّ لقــوّی 
عزیــز«؛ ۱ بیشــک، بــدون تردیــد خــدای متعــال آن کســانی را کــه دیــن او را و اهــداف او را یــاری کننــد، 
یــاری خواهــد کــرد، ایــن ســخن راســتی اســت، ایــن وعــده ی صادقــی اســت. بــه ایــن اعتمــاد کنیــد. بــا 
ــا خودســازی - هــم خودســازی علمــی و هــم خودســازی  ــب نفــس، ب ــا تهذی ــی، ب ــزم کاف ــا ع ــدار، ب اقت
اخاقــی - پیــش برویــد. ان شــاءاللَّ روزی را خواهــد دیــد کــه کشــورتان بــه برکــت مجاهدتهــای شــما در 

اوج افتخــار و در قلــه ی اقتــدار باشــد.
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تبیین مناسبتهای سیزدهم آبان *

سیزده آبان یک نماد و سمبل
 مناســبتهای تاریخــی غالبــاً حکــم یــک نمــاد و یــک ســمبل را دارنــد. روز ســیزده آبــان بــه خــودی خــود 
ــدارد؛ امــا یــک نمــاد اســت. نمــاد یعنــی چــه؟ یعنــی یــک  ــا روزهــای قبــل و روزهــای بعــد تفاوتــی ن ب
ــان  ــر زب ــه ب ــک کلم ــه دارد. انســان ی ــی نهفت ــی فراوان ــود، معان ــود، در دل خ ــر خ ــه پشــت س ــزی ک رم
میــآورد، معانــی و حقایــق بســیاری در دل ایــن کلمــه هســت؛ ســیزده آبــان از ایــن قبیــل اســت. ایــن روز 
ــه هیــچ وجــه  ــب مهــم، مســائل مهــم؛ مســائلی کــه ب یــک نمــاد اســت و عقبــه ی وســیعی دارد از مطال
تاریخــی نیســتند، بلکــه مســائل امــروز مــا هــم بــه حســاب میآینــد. یــک نگاهــی بکنیــم بــه مناســبتهای 

ایــن روز.

سیزده آبان و شکستن قانون ظالمانه کاپیتوالسین 
 اولیــن مناســبت ایــن روز ایــن اســت کــه در ســال ۱۳4۳ در مثــل یــک چنیــن روزی، امــام بزرگــوار مــا را 
تبعیــد کردنــد. چــرا تبعیــد کردنــد؟ چــون امــام چنــد روز قبــل از آن، در یــک ســخنرانی پرشــور کــه در قم 
ایــراد شــد و بعــد بافاصلــه بــه وســیله ی نــوار و نوشــته در سراســر کشــور پخــش شــد، یــک حــق ملــی را 
مطالبــه کردنــد. آن حــق ملــی، شکســتن قانــون ظالمانــه ی کاپیتوالســیون بــود. خــوب اســت نســل جــوان 
ــا  ــه اینج ــاال ب ــه ح ــم ک ــور کرده ای ــی عب ــه گذرگاه هائ ــا از چ ــه م ــد ک ــد؛ بدان ــنی بدان ــا را بروش ــا اینه م
رســیده ایم. آمریکائیهــا چنــد ده هــزار مأمــور در ایــران داشــتند - حــاال رقــم دقیقــش مهــم نیســت؛ پنجــاه 
هــزار، شــصت هــزار، بیشــتر - اینهــا مأموریــن سیاســی بودنــد، امنیتــی بودنــد، نظامــی بودنــد؛ در داخــل 

*.بیانات در دیدار دانش آموزان  در آستانه ۱۳ آبان ۱2/۰۸/۱۳۸9
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مجموعــه ی مدیریــت ایــران - چــه در ارتــش، چــه در ســازمانهای اطاعاتــی، چــه در بخشــهای برنامه ریــزی، 
چــه در بخشــهای گوناگــون دیگــر - نشســته بودنــد، پــول و مــزد خودشــان را بــه اضعــاف مضاعــف از دولــت 
ایــران میگرفتنــد، امــا بــرای آمریــکا کار میکردنــد. ایــن کار بــدی بــود کــه در کشــور مــا اتفــاق افتــاده بــود. 
رژیــم طاغــوت پهلــوی بــه خاطــر وابســتگیاش بــه آمریــکا، بــه خاطــر مزدوریــاش بــرای آمریــکا، بتدریــج 
در طــول چنــد ســال اینهــا را داخــل کشــور آورده بــود. تــا اینجــای کار، بــد بــود؛ امــا آنچــه کــه اتفــاق 
افتــاد، یــک چیــز بــِد مضاعــف بــود، بــِد بــه تــوان چنــد بــود. آن کار بــِد مضاعــف ایــن بــود کــه آمدنــد 
در مجلــس شــورای ملــی و مجلــس ســنای آن روز تصویــب کردنــد کــه مأموریــن آمریکائــی از دادگاه هــای 
ایــران و امکانــات قضائــی و امنیتــی ایــران معافنــد. یعنــی اگــر فــرض کنیــد یکــی از ایــن مأموریــن جــرم 
بزرگــی در ایــران مرتکــب شــود، دادگاه هــای مــا حــق ندارنــد او را بــه دادگاه بطلبنــد و محاکمــه کننــد و 
محکــوم کننــد؛ ایــن اســمش کاپیتوالســیون اســت. ایــن نهایــت ضعــف و وابســتگی یــک ملــت اســت کــه 
بیگانــگان بیاینــد در ایــن کشــور، هــر کاری دلشــان میخواهــد، بکننــد؛ دادگاه هــای کشــور و پلیــس کشــور 
اجــازه نداشــته باشــند اندکتعرضــی بــه اینهــا بکننــد. آمریکائیهــا ایــن را از رژیــم طاغــوت خواســتند، رژیــم 

طاغــوت هــم دودســتی تقدیمشــان کــرد: قانــون کاپیتوالســیون.
ــی  ــد؛ ول ــدا کن ــکاس پی ــات انع ــتند در مطبوع ــد، نمیگذاش ــا را میکردن ــن کاره ــدا ای ــر و ص ــه بیس  البت
امــام اطــاع پیــدا کردنــد. امــام در ســخنرانی قبــل از ســیزده آبــان در جمــع طــاب و مــردم قــم فریــاد 
کشــیدند کــه ایــن چــه قانونــی اســت. تعبیــر امــام ایــن بــود کــه اگــر یــک مأمــور دون پایــه ی آمریکائــی 
در کشــور، یــک مرجــع تقلیــد را مــورد اهانــت قــرار بدهــد، بــا ماشــین زیــر بگیــرد و هــر جنایتــی انجــام 
بدهــد، قوانیــن ایــران نســبت بــه ایــن مأمــور کامــًا خنثــی هســتند؛ هیــچ کســی حــق تعــرض بــه او را 
نــدارد؛ خــود آمریکائیهــا میداننــد بــا او چــه کار کننــد؛ کــه خــوب، معلــوم اســت چــه کار میکردنــد. امــام 
در مقابــل ایــن قانــون ظالمانــه فریــاد کشــید. امــام آن وقــت تــازه هــم از زنــدان آزاد شــده بودنــد. حبــس 
چنــد ماهــه ی امــام چنــد ماهــی بــود کــه تمــام شــده بــود. امــام ایســتاد و فریــاد خفتــه ی ملــت ایــران 
را بــه گــوش همــگان رســاند. البتــه خیلــی از آحــاد مــردم اطــاع هــم نداشــتند کــه ملــت ایــران اینجــور 
ــح یــک کشــور اینجــور  ــع و مصال ــان حقیقــی مناف ــام اطــاع داشــت. دیده ب ــا ام دارد تحقیــر میشــود، ام
اســت؛ وقتــی اطــاع پیــدا میکنــد کــه چــه بائــی دارنــد ســر ملــت میآورنــد، چطــور دارنــد ملــت را تحقیــر 
میکننــد، چطــور دارنــد شــرف یــک ملــت را پامــال میکننــد، ســاکت نمیمانــد؛ فریــاد میزنــد. آن روز، فریــاد 
هــم خطرنــاک بــود؛ لــذا بافاصلــه امــام را دســتگیر کردنــد و بــه تهــران آوردنــد. امــام را در ایــران هــم 

نگــه نداشــتند؛ ایشــان را بــه ترکیــه تبعیــد کردنــد. ایــن، حادثــه ی اول.

سیزده آبان، نماد روح تعدی و تجاوز استکبار 
ــر: یکــی  ــزرگ، دو حقیقــت بســیار حســاس و خطی ــان، اینجــا شــد نمــاد دو حقیقــت ب ــس ســیزده آب پ
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طمــع ورزی آمریکائیهــا؛ کــه اگــر یــک ملــت از حــق خــود، از شــرف خــود دفــاع نکنــد، اســتبداد و اســتکبار 
ــل  ــت تحمی ــن مل ــر ای ــیون را ب ــل کاپیتوالس ــه ای مث ــون ظالمان ــک قان ــه ی ــد ک ــش میآین ــا پی ــا اینج ت
ــت  ــل دول ــی مث ــط دولت ــه رواب ــت ک ــور نیس ــت. اینج ــن اس ــتکباری ای ــلطه های اس ــدف س ــد. ه میکنن
آمریــکا بــا یــک کشــوری کــه بــه قــدر او زور و قــدرت نــدارد، مثــل دو تــا کشــور عــادی باشــد؛ نــه، از نظــر 
خــود آمریکائیهــا، رابطــه ی بیــن آمریــکا و کشــورهای بــه قــول خوشــان جهــان ســوم، رابطــه ی اربــاب و 
ــد،  ــد؛ نفتــش را ببرن رعیــت اســت؛ آنهــا اربابنــد، اینهــا رعیتنــد. آنهــا هــر اختیــاری در ایــن کشــور دارن
گازش را ببرنــد، منافعــش را ببرنــد، پولــش را بگیرنــد، منافــع آمریــکا را در اینجــا تأمیــن کننــد، ملــت را 

هــم اینجــور تحقیــر کننــد.
 یــک اســتوار آمریکائــی تــوی گــوش یــک امیــر ارشــد ارتــش ایــران میــزد، کســی هــم جوابگویــش نبــود! 
تــوی همیــن پادگانهــای گوناگــون کشــور، وقتــی یــک نظامــی دون پایــه ی آمریکائــی بــا یــک افســر ارشــد 
ایرانــی روبــه رو میشــد، مثــل یــک اربــاب حــرف میــزد! ارتشــیها ناراحــت بودنــد، جــرأت نمیکردنــد؛ امــا 
کاری نمیتوانســتند بکننــد. ایــن مطلــب اول اســت، کــه ســیزده آبــان نمــاد اســتکبار آمریکائــی اســت؛ نمــاد 

روح تعــدی و تجــاوز اســتکبار نســبت بــه ملتهــا، از جملــه نســبت بــه ملــت ایــران اســت.
 رؤســای جمهــور آمریــکا در دوره هــای مختلــف بعــد از پیــروزی انقــاب خیلــی دواّل راســت شــدند، خیلــی 
حرفهــای چــرب و نــرم زدنــد، شــاید بتواننــد ایــن راه بســته را دوبــاره بــاز کننــد. ظاهــراً حرفهائــی میزننــد، 
امــا باطــن قضیــه همــان پنجــه ی چدنــی اســت کــه مــن گفتــم در زیــر دســتکش مخملــی پنهــان شــده 

. ست ا
 پــس ســیزده آبــان یــادآور یــک حقیقــت تلــخ و بســیار مهــم اســت و آن حقیقــت عبــارت اســت از روح 
ــون - از  ــورهای گوناگ ــای کش ــاد ملته ــتکباری. آح ــلطه های اس ــتکباری و س ــای اس ــتکبار در قدرته اس
جملــه ملــت مــا - بایــد هرگــز ایــن را از یــاد نبرنــد؛ بداننــد ایــن چهــره ای کــه در آنجــا قــرار گرفتــه اســت، 
چهــره ی متجــاوز اســت، چهــره ی متعــرض اســت، قصــد پیشــروی دارد؛ تــا اینجــا کــه شــرف یــک ملــت 
را لگدمــال کنــد، تجــاوز ناموســی بکنــد، تجــاوز عرضــی بکنــد، بــه جــان و مــال تجــاوز کنــد و کســی هــم 

نتوانــد از او ســؤال کنــد و توضیــح بخواهــد.

سیزده آبان، نماد فریاد رسای امام بزرگوار
 دومیــن مطلبــی کــه ســیزده آبــان نمــاد آن محســوب میشــود، فریــاد رســای امــام بزرگــوار ماســت. آن 
ــا ممکــن  ــد. خیلیه ــرون آم ــا بی ــن حلقومه ــه از پاکتری ــود ک ــا ب ــن فریاده ــاد، ســالمترین و پاکیزه تری فری
اســت گوشــه و کنــار یــک حرفــی بزننــد، یــک چیــزی بگوینــد، یــک اعتراضــی بکننــد؛ لیکــن حلقومــی 
ــن  ــود. اوالً ای ــا ب ــن حلقومه ــرد، پاکیزه تری ــر ک ــم منتش ــال 4۳ در عال ــان را در س ــیزده آب ــاد س ــه فری ک
فریــاد، برخاســته ی از حــس دیــن بــود؛ ثانیــاً برخاســته ی از آن ِعــرق پاکیــزه ی مســلمانی و ملــی بــود - 
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نمیتوانســت تســلط دشــمن را بــر ایــن ملــت تحمــل کنــد - ثالثــاً فریــادی متکــی بــه حمایــت عمومــی 
مــردم بــود. گفتــم؛ بــا اینکــه مــردم اول اطــاع نداشــتند، امــا وقتــی فریــاد امــام بلنــد شــد، مــردم حمایــت 
کردنــد. همــان حمایتهــا بــود کــه چهــارده ســال بعــد بــه پیــروزی انقــاب اســامی انجامیــد. آن فریــاد 
پاکیــزه مثــل فریــاد رســائی بــود کــه پیامبــران الهــی در میــان مــردم ســر دادنــد و مــردم و دلهــای مــردم 
را جــذب کردنــد. امــام یــک چنیــن حرکــت عظیمــی را در کشــور انجــام داد، بعــد هــم متحمــل هزینــه اش 
شــد؛ امــام را از خانــه و زندگــی و خانــواده و دوســتان و نزدیکانــش جــدا کردنــد و بــه یــک گوشــه ی دنیــا 

تبعیــد کردنــد. پــس مطلــب دوم هــم ایــن بــود کــه ســیزده آبــان نمــاد یــک چنیــن فریــادی اســت.

سیزده آبان، نماد احساس تعهد و روحیه ی انقالبی
ــال 5۷  ــوزان س ــه ی دانش آم ــرار دارد، قضی ــاد ق ــن نم ــر ای ــت س ــه پش ــومی ک ــم س ــیار مه ــب بس  مطل
اســت. چهــارده ســال از آن حادثــه کــه گذشــت، در ســال 5۷ جوانهــای مــا، نوجوانهــای مــا، دانش آمــوزان 
دبیرســتانی مــا بــه عنــوان پاکتریــن و بیآالیش تریــن قشــرها تــوی میــدان آمدنــد و کشــته شــدند. ســیزده 
آبــان روز کشــتار دانش آمــوزان اســت تــوی همیــن خیابانهــای تهــران. وقتــی ایــن نوجوانهــا و جوانهــا تــوی 
میــدان آمدنــد و فریــاد چهــارده ســال قبــل امــام را در فضــا انعــکاس دادنــد، جــادان مــزدور آمریــکا از 
اینهــا انتقــام گرفتنــد؛ روی اینهــا آتــش گشــودند، خــون اینهــا روی اســفالت خیابانهــای تهران ریخــت و آن 
را رنگیــن کــرد. ایــن هــم مطلــب مهمــی اســت؛ نــه فقــط بــه خاطــر اینکــه تعــدادی جــوان و نوجــوان بــه 
شــهادت رســیدند - البتــه ایــن مهــم اســت - بلکــه بــه خاطــر ایــن نکتــه ی مهمتــر کــه حرکــت عظیمــی 
کــه امــام در ســال 42 و 4۳ آغــاز کــرد، آنقــدر زنــده و باطــراوت و بانشــاط اســت کــه یــک عــده جــوان 
پاکیــزه ی دانش آمــوز را تــوی میــدان میــآورد، احســاس مســئولیت میکننــد، احســاس تعهــد میکننــد و در 

مقابــل ســرنیزه ی دســتگاه جبــار و طاغــوت میایســتند. در دنیــا اینجــور چیــزی کم نظیــر اســت.
ــار  ــار دانشــجویان، در کن ــا در کن ــوزان دبیرســتانی م ــروز هــم دانش آم ــروز هــم همین جــور اســت. ام  ام
قشــرهای دیگــر، در کنــار بســیج و در جاهــای دیگــر، جــزو پیشــقدم ترین گروه هــای اجتماعــی مــا هســتند. 
ــاز دانش آمــوزان جــزو پیشــروان و خط مقدم هــا محســوب میشــدند. شــما  ــاع مقــدس هــم ب در دوران دف
اگــر بــا خانواده هــای شــهدا تمــاس بگیریــد - مــن بــا خیلــی از اینهــا تمــاس دارم و میبینــم - و از آنهــا 
ــی  ــن یعن ــد شــانزده ســاله، هفــده ســاله، چهــارده ســاله. ای ــود، میگوین ــد ســاله ب ــان چن بپرســید جوانت
چــه؟ یعنــی احســاس تعهــد، روحیــه ی انقابــی، احســاس مســئولیت ناشــی از روشــن بینی و بصیــرت بــه 
اینجــا رســیده کــه جــوان دانش آمــوِز ایــن ملــت وســط میــدان میآیــد، ســینه ی خــودش را ســپر میکنــد، 
از همــه ی آرزوهــای جوانیــاش میگــذرد، بــرای اینکــه آرمانهــای بــزرگ و هدفهــای الهــی و اســامی را در 
جامعــه تحقــق ببخشــد. ایــن هــم حادثــه ی بــزرگ دیگــری بــود کــه در ســال 5۷ اتفــاق افتــاد؛ مفهــوم 

بســیار عظیــم دیگــری کــه پشــت ســر کلمــه ی ســیزده آبــان قــرار دارد. ســیزده آبــان نمــاد اینهاســت.
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ــه  ــال 5۸ ب ــود. در س ــی ب ــه ی جاسوس ــخیر الن ــد، تس ــدا ش ــان پی ــیزده آب ــه در س ــه ای ک ــن قضی  آخری
ــاز هــم جوانهــا آمدنــد کاری کردنــد کــه دنیــا  مناســبت ســالروز تبعیــد امــام و شــهادت دانش آمــوزان، ب
ــو درآورد. ایــن واقــع قضیــه اســت؛ اینهــا شــعار نیســت. شــما بدانیــد؛  ــه زان را خیــره کــرد و آمریــکا را ب
آن روزی کــه النــه ی جاسوســی تســخیر شــد، دولــت آمریــکا آبــرو و اعتبــار و هیمنــه اش چندیــن برابــر 
امــروز بــود. شــما امــروز را نــگاه نکنیــد کــه آمریــکا در چشــمها ســبک شــده، کوچــک شــده، ملتهــا علنــاً 
ــا  ــکا در دنی ــکا دشــنام میدهنــد و آنهــا را نفریــن میکننــد. آن روز اینجــور نبــود؛ آن روز آمری علیــه آمری
ــه  ــهامت، ب ــا ش ــجاعت، ب ــا ش ــا ب ــجوی م ــوان دانش ــت. ج ــک داش ــه ی ی ــِی درج ــه ی ابرقدرت ــک هیمن ی
ــی را تســخیر کــرد؛  ــران، ســفارتخانه ی آنچنــان آمریکائ عنــوان لبــه ی اصلــی جبهــه ی مقاومــت ملــت ای
کســانی را کــه آنجــا بودنــد، زندانــی کــرد. البتــه امــام محبــت کردنــد، ماطفــت کردنــد و بعــد از اندکــی 
گفتنــد عناصــری از آنهــا - مثــل زنهاشــان - برگردنــد برونــد آمریــکا؛ لیکــن آن عناصــر اصلــی تــا مدتــی 
طوالنــی در اینجــا ماندنــد. ایــن هــم حرکــت عظیمــی بــود کــه قــدرت آمریــکا را در دنیــا متزلــزل کــرد؛ 
آمریــکای بــا آن هیمنــه و بــا آن عظمــت، ناگهــان در چشــم ملتهــا فروکــش کــرد. کار بــه جائــی رســید 
کــه رئیــس جمهــور آمریــکا بــرای نجــات ایــن گروگانهــا دســت بــه حملــه ی نظامــِی پنهانــی و شــبانه بــه 
ــد، جــا  ــد، آدم دیدن ــی فراهــم کردن ــات فراوان ــد، مقدم ــران زد. جاسوسانشــان را در اینجــا بســیج کردن ای
دیدنــد، بــا هلیکوپتــر و هواپیمــا حملــه کردنــد، آمدنــد کــه طبــس پیــاده شــوند و از آنجــا بیاینــد و بــه 
خیــال خودشــان گروگانهــا را خــاص کننــد و ببرنــد؛ کــه آن ماجــرای معــروف طبــس اتفــاق افتــاد، خــدای 
متعــال آبــروی اینهــا را بــرد، هواپیماهــا و هلیکوپترهاشــان آتــش گرفــت و مجبــور شــدند از همــان طبــس 

برگردنــد و برونــد. قضایــای ســیزده آبــان اینهاســت.

درس های سیزده آبان
 ســیزده آبــان نمــاد اســت؛ در دل خــود، در عقبــه ی خــود معانــی فراوانــی دارد؛ کــه ایــن معانــی، همــه 
بــرای مــا درس اســت؛ بایــد اینهــا را بــه یــاد داشــته باشــیم: طمــع ورزی آمریــکا، وابســتگی رژیــم طاغــوت 
ــام بزرگــوار و مــردم، حضــور  ــه بصیــرت ام ــکا و فســاد آن دســتگاه، ایســتادگی ایمــاِن متکــی ب ــه آمری ب
ــرده و  ــش ک ــه و چهــره ی آرای ــل هیمن ــی در مقاب نســل جــوان، شــجاعت و جســارت نســل جــوان انقاب
بــزک کــرده ی آمریــکا؛ اینهــا همــه در دل کلمــه ی ســیزده آبــان اســت. پــس ســیزده آبــان یــک حــرف 

کوچکــی نیســت.

سال 88 و مقابله با سیزدهم آبان
 حــاال شــما یــک تأملــی بکنیــد؛ ســال گذشــته - ســال ۸۸ - در روز ســیزده آبــان یــک جمعیــت محــدود 
نگونبختــی آمدنــد تــوی خیابانهــای تهــران، علیــه ســیزده آبــان شــعار دادنــد، بــرای اینکــه شــاید بتواننــد 
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ــت  ــود شکس ــم ب ــوم ه ــد، معل ــت خوردن ــا شکس ــه آنه ــند. البت ــن بکش ــه لج ــزرگ را ب ــبت ب ــن مناس ای
ــا چــی داشــتند  ــود؟ آنهــا ب ــود - امــا ببینیــد پشــت ســر حرکــت آنهــا چــی ب ــد - ایــن واضــح ب میخورن
ــد. در  ــه میکردن ــزرگ هســت، مقابل ــم ب ــن مفاهی ــن نمــاد کــه پشــت ســر آن ای ــا ای ــد؟ ب ــه میکردن مقابل
واقــع آنهــا بــا ایــن مفاهیــم مقابلــه میکردنــد. میخواســتند هیمنــه ی آمریکائــی را بــار دیگــر زنــده کننــد. 
آنهــا میخواســتند بــر روی ســلطه طلبی و دخالت طلبــی آمریــکا پــرده بکشــند. آنهــا میخواســتند حرکــت 

ــد. ــزرگ زیــر ســؤال ببرن عظیــم ملــت ایــران را در مقابــل آن ظلــم ب
ــان  ــال خودش ــه خی ــه ب ــد آن کســانی ک ــان چیســت، میفهم ــیزده آب ــای س ــد معن ــی انســان میفهم وقت
میخواســتند ســیزده آبــان را خــراب کننــد، کیانــد، چیانــد و هدفهاشــان چیســت. ایــن بصیرتــی کــه مــا 

ــد تأمــل کــرد، دقــت کــرد. تکــرار میکنیــم، تأکیــد میکنیــم، ایــن اســت. بای

جوانان خط مقدم حرکت ملت 
مــن بــه شــما جوانــان عزیــز عــرض بکنــم؛ امــروز شــما خــط مقــدم حرکــت ملــت ایرانیــد. ملــت ایــران بــه 
ــراف  ــد. دوســت و دشــمن اعت ــه ســمت آن قله هــا دارد حرکــت میکن ــه اســت و ب ــی چشــم دوخت قله هائ
میکننــد کــه ملــت ایــران بســرعت دارد بــه ســمت قله هــا میــرود. البتــه راه هنــوز خیلــی طوالنــی اســت؛ 
ساده اندیشــی نبایــد کــرد. راهــی کــه مــا در پیــش داریــم، راه یکســاله و دو ســاله نیســت؛ راه بلندمــدت 
اســت؛ امــا دارد حرکــت میکنــد. تــا حرکــت نباشــد، رســیدن بــه هــدف ممکــن نیســت. بــا نشســتن و آرزو 
کــردن و خمیــازه کشــیدن، هیــچ کــس بــه هــدف نمیرســد؛ بایــد پــا در راه نهــاد، بــا عــزم راســخ پیــش 

رفــت. ملــت ایــران دارد ایــن کار را میکنــد.
در زمینــه ی علمــی، در زمینــه ی فنــاوری، در زمینــه ی سیاســی، در زمینه ی خدمــات گوناگــون، در زمینه ی 
ــروز خوشــبختانه سرتاســر کشــور  ــم. ام ــه پیشــرفتهای چشــمگیری دســت یافته ای ــا ب ــران کشــور، م عم
ــزرگ اســت کــه در همــه جایــش دارد کار انجــام میگیــرد، خدمــت انجــام میگیــرد،  مثــل یــک کارگاه ب
کارهــای عمرانــی انجــام میگیــرد؛ هــم کارگــزاران ایرانــی مهــارت و خبرویــت و تجربــه پیــدا میکننــد، هــم 

مــردم بهره منــد میشــوند، هــم مــا از دیگــران بینیــاز میشــویم.
ــد کارشــناس فرنگــی میآمــد؛ اگــر  ــل بســازند، بای ــن شــهر یــک پ ــوی ای در گذشــته اگــر میخواســتند ت
ــر  ــای پیچیده ت ــیدند؛ کاره ــی را میکش ــت خارج ــد دول ــت چن ــد من ــازند، بای ــد بس ــک س ــتند ی میخواس
ــاز اســت؛ نیــروی انســانی غنــی، سرشــار،  ــران از ایــن جهــات بینی کــه جــای خــود دارد. امــروز ملــت ای
ــا آن  ــرود. ام ــش می ــت دارد پی ــد دارد. مل ــد و کارآم ــوز و عاقه من ــران دلس ــوه دارد؛ مدی ــتعداد و انب بااس
ــا هســتند،  ــا جوانه ــرار دارد، چــه کســانی هســتند؟ آنه ــم ق ــت عظی ــن حرک ــوی ای ــه جل ــه ای ک مجموع
ــش  ــه پی ــت را ب ــن حرک ــد ای ــه دارن ــتند ک ــا هس ــد. جوانه ــاب جوانن ــد، ط ــجویانند، دانش آموزانن دانش
میبرنــد. موتــور ایــن حرکــت عظیــم، ایــن قطــار عظیمــی کــه دارد همین طــور پیــش میــرود، جوانهاینــد.
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البتــه مدیــران کارآمــد و کارآزمــوده و مجــرب الزمنــد. تکیــه ی روی جوانهــا معنایــش ایــن نیســت کــه مــا 
ــه،  بــه آدمهــای تجربــه کــرده و عمــر گذرانــده و مراحــل دیــده و مــو ســفید کــرده بیاحترامــی کنیــم؛ ن
آنهــا هــم وجودشــان واجــب و الزم اســت؛ امــا تــا جوانهــا نباشــند، ایــن حرکــت انجــام نمیگیــرد. امــروز بــه 
توفیــق الهــی، بــه حــول و قــوه ی الهــی جوانهــا حاضرنــد، در صحنه انــد؛ ایــن خیلــی چیــز مهــم و بزرگــی 
ــن حرکــت هســتید؛ هــم در میدانهــای سیاســی، هــم در میدانهــای  اســت. شــما جوانهــا خــط مقــدم ای

اقتصــادی، هــم در میدانهــای علــم.
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زمان شروع مبارزه با استکبار و نتیجه آن 

تبیین وقایع 13آبان
در مــورد مســئله ی ســیزده آبــان کــه در ادبیــات نظــام اســامی مــا بــه عنــوان مبــارزه ی بــا اســتکبار نــام 
گرفتــه اســت، حرفهــای گفتنــی بســیار اســت. مســئله فقــط ایــن نیســت کــه مــا یــک خاطــره ی تاریخــی 
ــود دارد.  ــئله وج ــن مس ــی در دل ای ــم؛ مضامین ــار کنی ــه آن افتخ ــا ب ــم ی ــه داری ــده نگ ــم زن را میخواهی
شــما میدانیــد کــه ســیزده آبــان حامــل ســه حادثــه ی تاریخــی اســت؛ تبعیــد امــام در ســال 4۳، کشــتار 
ــه  ــر س ــال 5۸. در ه ــی در س ــه ی جاسوس ــخیر الن ــرانجام تس ــال 5۷، و س ــوان در س ــوزان نوج دانش آم
حادثــه، یــک طــرف ملــت ایــران اســت، احساســات مــردم اســت، مظهــر مبــارزه یعنــی امــام بزرگــوار اســت 
و مــردم ایــران؛ یــک طــرف قضیــه هــم دولــت مســتکبر آمریکاســت. بنابرایــن یــک مبــارزه ای بیــن نظــام 
جمهــوری اســامی و انقــاب اســامی و ملــت ایــران بــا ایــن اعتقــاد از یــک طــرف، و دولتمــردان آمریــکا 

و حکومــت مســتکبر آمریــکا از طــرف دیگــر در جریــان اســت.
ایــن مبــارزه از ِکــی شــروع شــد؟ شــما جوانهــا بــا نــگاه تاریخــی بــه مســائل کشــور، بایــد روی ایــن مســئله 
تأمــل کنیــد. دو نکتــه ی اساســی در اینجــا وجــود دارد کــه بایــد مــورد بررســی قــرار بگیــرد: یکــی اینکــه 
ــه کجــا رســید؟ دوم اینکــه نتیجــه ی  ایــن مبــارزه از کجــا شــروع شــد و چــه مراحلــی را طــی کــرد و ب
ایــن مبــارزه چــه شــد؟ باالخــره دو گــروه، دو دســته، دو انســان وقتــی بــا هــم مبــارزه میکننــد، یکــی بایــد 
پیــروز باشــد، یکــی بایــد شکســت بخــورد. نتیجــه چــه شــد؟ در ایــن مبــارزه ی طوالنــی، کــی پیــروز شــد؟ 

کــی شکســت خــورد؟

بیانات در دیدار دانش آموزان  و دانشجویان ۱۰/۰۸/۱۳9۱
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شروع مبارزه میان ملت ایران و استکبارجهانی
ــی  ــل از ســال 4۳ شــروع شــد؛ یعن ــارزه از قب ــی شــروع شــد؟ مب ــارزه از ِک ــه مب ــورد ســؤال اول ک در م
ــت  ــت و حکوم ــام گرف ــران انج ــا در ای ــیله ی آمریکائی ه ــه وس ــه ب ــرداد ک ــای 2۸ م ــا کودت ــال ۳2 ب از س
دکتــر مصــدق را ســرنگون کردنــد. مأمــوران آمریکائــی - کــه اســم و رســم و نــام و خصوصیاتشــان کامــًا 
مشــخص اســت، همــه هــم آنهــا را میشناســند، کتابهــا هــم در ایــن زمینــه نوشــته شــده - رســماً آمدنــد 
ایــران، بــا چمدانهــای پــر از دالر، الــواط و اوبــاش و اراذل و بعضــی از سیاســتمداران خودفروختــه را تطمیــع 
کردنــد و کودتــای 2۸ مــرداد ســال ۳2 را در اینجــا راه انداختنــد و حکومــت مصــدق را ســرنگون کردنــد. 
جالــب ایــن اســت کــه بدانیــد حکومــت مصــدق کــه بــه وســیله ی آمریکائی هــا ســرنگون شــد، هیچگونــه 
خصومتــی بــا آمریکائی هــا نداشــت. او در مقابلــه ی بــا انگلیســی ها ایســتاده بــود و بــه آمریکائی هــا اعتمــاد 
کــرده بــود؛ امیــدوار بــود کــه  آمریکائی هــا بــه او کمــک کننــد؛ بــا آنهــا روابــط دوســتانه ای داشــت، بــه 
آنهــا اظهــار عاقــه میکــرد، شــاید اظهــار کوچکــی میکــرد. بــا ایــن دولــت، آمریکائی هــا ایــن کار را کردنــد. 
اینجــور نبــود کــه دولتــی کــه در تهــران ســر کار اســت، یــک دولــت ضــد آمریکائــی باشــد؛ نــه، بــا آنهــا 
ــا انگلیســها همدســت شــدند، پولهــا را  ــود؛ امــا منافــع اســتکباری اقتضــاء کــرد، آمریکائی هــا ب دوســت ب
برداشــتند آوردنــد اینجــا و کار خــود را کردنــد. عنصــر اصلــی کودتــا در تهــران، یــک فــرد آمریکائــی بــود؛ 
اســمش هــم معلــوم اســت، شــخصش هــم مشــخص اســت، بنــده هــم کامــًا اطــاع دارم، در کتابهــا هــم 
ــد،  ــه اینجــا برگرداندن ــود، ب ــرار کــرده ب ــه ثمــر رســاندند و شــاه را کــه ف ــا را ب نوشــته اند. بعــد کــه کودت

شــدند همــه کاره ی کشــور؛ یعنــی زمــام اختیــار کشــور را در دســت گرفــت.

خصومت ورزی آمریکا در دوران مبارزات ملت ایران با رژیم پهلوی
ــاب اســامی و  ــرداد و انق ــزده خ ــردم در پان ــام م ــه ی قی ــه گذشــت، حادث ــن قضی ــال از ای ــاً ده س تقریب
مبــارزات اســامی و نهضــت اســامی پیــش آمــد. یعنــی اینهــا ده ســال فشــار آوردنــد، کتــک زدنــد، زنــدان 
کردنــد، اعــدام کردنــد، هــر کار خواســتند در ایــن کشــور کردنــد؛ باالخــره یــک انفجــاری در ده ســال بعــد 
ــم طاغــوت و  ــه اگرچــه حکومــت ظال ــاد. اینجــا هــم طــرف قضی ــاق افت ــه در خــرداد 42 اتف ــن قضی از ای
حکومــت پهلــوی بــود، امــا آمریکائی هــا پشــت ســر ایــن حکومــت قــرار داشــتند؛ آنهــا بودنــد کــه آن را 
تقویــت میکردنــد و بــه وســیله ی او بــر همــه ی امــور کشــور مــا مســلط شــده بودنــد. ایــن مبــارزه ادامــه 
پیــدا کــرد تــا ســال 4۳؛ آمریکائی هــا ناگزیــر شــدند مســتقیماً داخــل مســائل بشــوند. امــام بزرگــوار را در 
ســال 4۳ تبعیــد کردنــد. اینجــا هــم بــه حســب ظاهــر، آنهــا توانســتند حــرف خودشــان را پیــش ببرنــد و 

بــه خیــال خودشــان ملــت ایــران را مغلــوب کننــد؛ امــا ملــت ایــران مغلــوب نشــد.
 بعــد از ســال 4۳ کــه حکومــت مطلقــه ی محمدرضــا پهلــوی بــه پشــتیبانی آمریکائی هــا در کشــور هــزاران 
ــاوز در  ــعه طلبی و تج ــاول و توس ــارت و چپ ــه غ ــتند، ب ــه توانس ــم هرچ ــا ه ــد و آمریکائی ه ــه آفری فاجع
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ایــران ادامــه دادنــد؛ دههــا هــزار مستشارشــان در ایــران بردنــد، خوردنــد، پــول گرفتنــد، شــکنجه تعلیــم 
دادنــد، هــزاران جنایــت در ایــران کردنــد، باالخــره در ســال 5۶ و دنبالــه اش ســال 5۷ ایــن حرکــت عظیــم 
ــود  ــارزه ای نب ــر مب ــارزه دیگ ــن مب ــه، ای ــن دفع ــد. ای ــروع ش ــوار ش ــام بزرگ ــری ام ــه رهب ــران ب ــت ای مل
ــرد؛  ــداکاری ک ــرد، ف ــت ایســتاد، مقاومــت ک ــرای دشــمن وجــود داشــته باشــد. مل ــروزی ب ــد پی ــه امی ک
مردانــش، زنانــش، حّتــی دانش آموزانــش در خیابانهــا کشــته شــدند؛ امــا ســرانجام در ســال ۱۳5۷ ملــت 
ایــران پیــروز شــد. یعنــی در ایــن مبــارزه ی طوالنــی از ســال ۳2 تــا ســال 5۷ - در طــول مــدت بیســت و 
پنــج ســال مبــارزه - باالخــره آن کــه پیــروز میــدان شــد، ملــت ایــران بــود. انقــاب اســامی پیــروز شــد، 
حکومــت متکــی بــه آمریــکا ســرنگون شــد، حکومــت پادشــاهِی طوالنی مــدِت اســتبدادِی خبیــِث فاســِد 
وابســته نابــود شــد و حکومــت ملــت ایــران، حکومــت انقــاب و نظــام اســامی بــر ســر کار آمــد. از روز اول 
آمریکائی هــا شــروع کردنــد بــه معارضــه، بــه اخــال در کارهــا؛ مرکــز اخــال و مرکــز همــه ی توطئه هــا 
ــد،  ــد کنن ــد، تهدی ــاط بگیرن ــود. ارتب ــکا در تهــران ب ــه ی جاسوســی، یعنــی ســفارت آمری هــم همیــن الن
تطمیــع کننــد، قــرار مــدار بگذارنــد، انســانهای ضعیــف را بــه خودشــان جــذب کننــد، بــرای اینکــه شــاید 
ــر  ــن قش ــوان زبده تری ــه عن ــجوها ب ــال 5۸ دانش ــان س ــیزده آب ــن در س ــد؛ لیک ــام دهن ــد کاری انج بتوانن
مبــارز ملــت ایــران، حرکــت تســخیر النــه ی جاسوســی را انجــام دادنــد. اینجــا یــک بــار دیگــر آمریــکا در 
توطئه هــای خــود در مقابــل ملــت ایــران شکســت خورد.سلســله ی شکســتهای آمریــکا ادامــه پیــدا کــرد. 
در طــول ایــن ســی و ســه چهــار ســال - یعنــی از ســال 5۷ تــا امــروز - آمریــکا بــه طــور دائــم در حــال 
اخــال کــردن اســت، بــرای اینکــه شکســت ســال 5۷ را جبــران کنــد. ایــن شکســت فقــط شکســت آمریــکا 
ــا را  ــت و آمریکائی ه ــن رف ــران از بی ــکا در ای ــه آمری ــم وابســته ی ب ــک رژی ــم ی ــه بگوئی ــود ک ــران نب در ای
بیــرون کردنــد، دستشــان را قطــع کردنــد؛ ایــن شکســت آمریــکا در منطقــه بــود. امــروز مــردم این شکســت 
ــا حــوادث مصــر، حــوادث تونــس، حــوادث شــمال آفریقــا، حــوادث ایــن منطقــه ی  را دارنــد می بیننــد؛ ب
عظیــم عربــی، بــا نفرتــی کــه ملتهــا نســبت بــه آمریکائی هــا پیــدا کرده انــد. آن روز کســی از آحــاد مــردم 
نمیتوانســت بــا دقــت ایــن را ببینــد؛ امــا تئوریســینهای سیاســِی آمریکائــی میفهمیدنــد کــه ایــن انقــاب 
اگــر بمانــد، اگــر ریشــه بدوانــد، اگــر از خــود بــار و بــرگ صحیــح و چشــمگیری نشــان بدهــد، ایــن حــوادث 

پیــش خواهــد آمــد. لــذا هرچــه در تــوان داشــتند، تــا امــروز علیــه انقــاب بــه کار برده انــد.

ملت ایران پیروز میدان 60سال مبارزه با استکبار
 خــب، حــاال بعــد از ایــن مــدت مبــارزه، کــی در ایــن میــدان پیــروز شــده؟ ایــن خیلــی مســئله ی مهمــی 
اســت. از ســال ۳2 تــا االن کــه نزدیــک ســال 92 هســتیم - یعنــی در طــول حــدود شــصت ســال - یــک 
مبــارزه بیــن ملــت ایــران از یــک طــرف، و دولــت مســتکبر آمریــکا از طــرف دیگــر، بــه راه افتــاده؛ ایــن 
چیــز کوچکــی نیســت، ایــن خیلــی حادثــه ی مهمــی اســت. تــا امــروز کــی پیــروز ایــن میــدان اســت؟ ایــن 
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در خــور تأمــل اســت. وقتــی مــا فهمیدیــم کــه در اینجــا آن کــه پیــروز شــده اســت، اراده و تصمیــم قاطــع 
یــک ملــت همــراه بــا ایمــان و تــوکل بــه خداســت، ایــن درســی میشــود بــرای همــه ی ملتهــا؛ ایــن یــک 
اصلــی میشــود در همــه ی تحــوالت تاریخــی؛ فلســفه ی جدیــد تاریــخ، مبتنــی بــر اصــول اســامی، بــا نــگاه 
ــار می نشــیند، تدویــن میشــود و مــورد قبــول همــه قــرار میگیــرد؛ و ایــن  ــه ب ــه، ب ــه ایــن حادث کــردن ب
ــا امــروز، پیــروز ایــن میــدان  ــران در تمــام ایــن مــدت و ت واقعیــت اتفــاق افتــاده اســت؛ یعنــی ملــت ای
عظیــم اســت. بــه چــه دلیــل؟ بــه طــرف ایــران نــگاه کنیــد؛ دلیلــش ایــن اســت کــه اینهــا میخواســتند 
انقــاب را از بیــن ببرنــد، امــا انقــاب مانــد؛ انقــاب نــه فقــط مانــد، بلکــه روزبــه روز قوی تــر شــد. امــروز 
ــام را  ــوده اســت، ام ــی نب ــوده اســت، در دوره ی جنــگ تحمیل ــان انقــاب نب ــه در زم ــا ک نســل جــوان م
ندیــده اســت، بــا همــان انگیــزه و بــا همــان عــزم و تصمیمــی درس میخوانــد، کار میکنــد، زندگــی میکنــد 
ــا  ــود آورد. اینه ــه وج ــاب را ب ــم، انق ــزم و تصمی ــا آن ع ــاب ب ــوان دوران انق ــه ج ــد ک ــس میکش و نف

ــودن انقــاب اســت. ــده ب ــارز زن نشــانه های ب
 عــاوه ی بــر همــه ی اینهــا، نظــام اســامی را ماحظــه کنیــد؛ نظــام اســامی اســتحکام پیــدا کــرد، ریشــه 
ــان و  ــه اذع ــل عظمــت خــود وادار ب ــا را در مقاب ــرد، ملته ــل ک ــا منتق ــه دنی ــد، حــرف خــودش را ب دوانی
اعتــراف کــرد، خــود را در چشــم ملتهــای مســلمان و غیــر مســلمان بــزرگ کــرد. امــام بزرگــوار مــا حّتــی 
در چشــم دشــمنان خــود، یــک شــخصیت عظیــم و عالیرتبــه اســت. ملــت ایــران بــه عنــوان یــک ملــت 
پوالدیــن، یــک ملــت مقــاوم، یــک ملــت مؤمــن، یــک ملــت بابصیــرت، در دنیــا معرفــی شــده اســت و در 

کشــور، نظــام اســامی توانســته کشــور را متحــول کنــد.
ــراِن دوران قبــل از انقــاب،  ــراِن دوران قبــل از انقــاب نیســت. ای ــد، ای ــی کــه امــروز شــما می بینی  ایران
یــک کشــوِر عقب مانــده بــود؛ یــک کشــوِر فرامــوش شــده بــود؛ یــک ملــِت بی ابتــکار بــود. بــا ایــن همــه 
اســتعداد، بــا ایــن همــه مواریــث تاریخــی، بــا ایــن فرهنــگ غنــی، ایــن ملــت هیــچ بــروز و ظهــوری نــه 
ــه در صحنــه ی فنــاوری دنیــا  ــه در صحنــه ی سیاســت دنیــا داشــت، ن در صحنــه ی علــم دنیــا داشــت، ن
ــا  ــه ی مســائل منطقــه و مســائل دنی ــکاری در زمین ــه ابت ــا داشــت، ن ــرای دنی ــی ب ــه حــرف نوئ داشــت، ن
داشــت؛ تابــع محــض بــود. در داخــل کشــور، بجــز یــک مناطــق معــدودی کــه مــورد توجــه مســئوالن و 
ســردمداران رژیــم بــود، بقیــه ی مناطــق کشــور دچــار ویرانــی و دچــار ناآبادانــی بــود. امــروز از یک گوشــه ی 
کشــور یــک خبــر نابســامان میرســد، همــه حســاس میشــوند. آن روز اغلــب نقــاط کشــور، آنجــوری بــود؛ 
نابســامان بــود، مــردم زندگــی نداشــتند، آب نداشــتند، بــرق نداشــتند، جــاده نداشــتند، از وســائل زندگــی 
برخــوردار نبودنــد. آنهائــی کــه میدانســتند، بــا حســرت نــگاه میکردنــد؛ بســیاری هــم اصــًا نمیدانســتند 
ــن  ــا، ای ــن کاره ــن پیشــرفتها را دارد؛ ای ــروز ای ــراِن ام ــد. ای ــی میکردن ــت زندگ ــر اســت؛ در نکب چــه خب
ابتــکارات، ایــن بــروز جوانهــا در میــدان علــم و ســازندگی و حضــور قــوی در همــه ی بخشــها. ایــن حرفهــا 
آن زمــان وجــود نداشــت. کشــور پیــش رفتــه؛ ایــن پیــروزی اســت. انقــاب زنــده مانــد، نظــام روزبــه روز 
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بارورتــر و ریشــه دارتر شــد، ملــت روزبــه روز آگاهــی اش بیشــتر شــد. آن مقــداری کــه امــروز شــما جوانهــای 
ــد،  ــد، ســرتان میشــود، تحلیــل میکنی ــا میفهمی دبیرســتانی و نوجوانهــای دوران تحصیــل، از مســائل دنی
ــروز  ــود. ام ــم نب ــل فه ــدار برایشــان قاب ــن مق ــد؛ ای ــدار نمیفهمیدن ــن مق ــی از روشــنفکرها ای آن روز خیل
بصیــرت و آگاهــی و تحلیــل سیاســی و عمــق در مســائل در کشــور همگانــی شــده. مــا پیــش رفتیــم؛ در 
زمینــه ی مــادی پیــش رفتیــم، در زمینــه ی معنــوی پیــش رفتیــم؛ ایــن توجهــات معنــوی، ایــن حضــور در 
عرصه هــای معنــوی. دیدیــد در هفتــه ی گذشــته در سرتاســر کشــور مراســم دعــای عرفــه چــه خبــر بــود. 
چــه کســانی در مراســم دعــای عرفــه بودنــد؟ همــه جــوان. ایــام اعتــکاف یــک جــور، مــاه رمضــان یــک 
جــور، ایــام محــرم یــک جــور، عــزاداری یــک جــور، شــادی یــک جــور. آن عرصــه ی علــم، ایــن عرصــه ی 

مذهــب، آن عرصــه ی سیاســت و بصیــرت.

پیشرفت روز افزون کشور به رغم توطئه پردازی های دشمنان
ــاد شــد. کشــوری کــه قرنهــای متمــادی  ــاد پیشــرفت کــرد و آب ــه رغــم دشــمن، از همــه ی ابع کشــور ب
ــن  ــی از بهتری ــود، یک ــرده ب ــادت ک ــت اســتبدادی ع ــه حکوم ــود، ب ــرده ب ــادت ک ــردی ع ــت ف ــه حکوم ب
ــائل  ــور در مس ــات، در حض ــگام انتخاب ــور هن ــرد؛ در حض ــدا ک ــد پی ــور رش ــن کش ــاالری ها در ای مردم س
ــد،  ــتند نباش ــا میخواس ــه آمریکائی ه ــت ک ــی اس ــان انقاب ــن هم ــی. ای ــارکتهای عموم ــی و مش عموم
میخواســتند نابــود شــود، میخواســتند ضعیــف شــود، بــه خودشــان وعــده میدادنــد کــه تــا چنــد مــاه دیگــر 
ــد  ــای مســتبِد منطقه ای شــان هــی دلخوشــی میدادن ــن نوکره ــه ای ــا ب ــت. آمریکائی ه ــن خواهــد رف از بی
کــه تــا چنــد وقــت دیگــر صبــر کنیــد، انقــاب از بیــن میــرود و نابــود میشــود! انقــاب روزبــه روز بحمــدالّل 

رشــد کــرده. ایــن، ایــن طــرف قضیــه اســت.

سقوط جایگاه و اقتدار آمریکا در جهان
 آن طــرف قضیــه، دولتمــردان آمریــکا هســتند؛ دولــت مســتکبر آمریکاســت. در دنیــا هیــچ کــس نیســت 
کــه شــک داشــته باشــد در ایــن کــه آمریــکا در ایــن ســی ســال، بیــش از ســی رتبــه از لحــاظ اقتــدار و 
ــن  ــه همی ــا هــم ب ــد؛ خــود آمریکائی ه ــد و میدانن ــن را می بینن ــرده؛ همــه ای ــی ســقوط ک وجاهــت جهان
اقــرار میکننــد. همیــن سیاســتمداران قدیمــِی کهنــه کاِر آمریکائــی، دولتهــا و دولتمــردان فعلــی را - کــه 
بایــد گفــت دولتمــردان و دولتزنــان )!( فعلــی را - مســخره میکننــد کــه شــما آمریــکا را از آنجــا رســاندید 
ــت  ــدر دول ــه ق ــا ب ــچ دولتــی در دنی ــروز هی ــرده. ام ــکا ســقوط ک ــد؛ آمری ــه اینجــا. راســت هــم میگوین ب
آمریــکا منفــور نیســت. اگــر امــروز دولتهــای منطقــه ی مــا و دولتهــای دیگــر جــرأت کننــد و یــک روزی 
را بــه عنــوان روز برائــت و نفــرت از دولــت آمریــکا معیــن کننــد و بــه مــردم بگوینــد در ایــن روز بیائیــد 
ــی  ــا اتفــاق خواهــد افتــاد! ایــن از موقعیــت آبروئ ــی تاریــخ در دنی ــی کنیــد، بزرگتریــن راهپیمائ راهپیمائ

ن 
ه آ

یج
 نت

ر و
کبا

ست
با ا

زه 
بار

ع م
رو

 ش
ان

زم



ی"
ضوع " استکبار ستیز

شتر درباره مو
مطالعه بی

156

استکبار ستیزی

آمریــکا. از لحــاظ موقعیــت منطقــی و فکــری آمریــکا: باالخــره یــک دولــت و یــک ملــت متکــی اســت بــه 
آن فکــر و منطقــی کــه ارائــه میدهــد. ملتهــا فقــط بــا پــول کــه در دنیــا اعتبــار پیــدا نمیکننــد؛ بایــد فکــر 
ــول خودشــان -  ــه ق ــم - ب ــی داری ــک اصول ــا ی ــد م و منطقــی وجــود داشــته باشــد. آمریکائی هــا میگفتن
ارزشــهائی داریــم؛ ارزشــهای آمریکائــی. بــرای ایــن اصــول و ارزشــها، در دنیــا هــی ســر و صــدا میکردنــد. 

امــروز نــگاه کنیــد ببینیــد وضعیــت ارزشــهای آمریکائــی بــه کجــا رســیده.

ادعاهای دروغین آمریکا
ادعاهــای دروغیــن آمریــکا در دفــاع از حقــوق بشــر ونفــی تروریســم ادعــا میکردنــد بــا تروریســم مخالفیــم؛ 
ــا تروریســتها  ــان میشــوند، ب ــا تروریســتها همپیم ــا ب ــاط دنی ــا و در بســیاری از نق ــه ی م ــروز در منطق ام
ــای  ــد کاره ــه برون ــد ک ــلحه میدهن ــد، اس ــول میدهن ــد، پ ــدار میگذارن ــرار م ــینند و ق ــد می نش میرون
ــراف  ــور اعت ــر در کش ــزاران نف ــرور ه ــه ت ــان ب ــه خودش ــن را ک ــروه منافقی ــد! گ ــام دهن ــتی انج تروریس
کردنــد، زیــر چتــر حمایــت قــرار میدهنــد؛ بــه قــول خودشــان از لیســت ســیاِه خودشــان خــارج میکننــد! 
ادعــا میکننــد طرفــدار دموکراســی اند؛ میگوینــد مــا دنبــال مردم ســاالری و دموکراســی و حــق رأی مــردم 
ــت  ــد حمای ــه ی وجــود دارن ــا هم ــه ب ــا و منطق ــن حــکام دنی ــا از مســتبدترین و دیکتاتورتری هســتیم؛ ام
ــن اســت.  ــه دیگــر پوشــیده نیســت. ســقوط ارزشــها ای ــن ک ــد؛ ای ــد می بینن ــن را همــه دارن ــد! ای میکنن
دولتــی مدعــی اســت کــه طرفــدار حقــوق بشــر اســت، طرفــدار دموکراســی اســت، در عیــن حــال بیشــترین 
ــد  ــا میکنن ــی نبرده اند!ادع ــی بوئ ــه از دموکراس ــت ک ــی اس ــه دولتهائ ــک او ب ــترین کم ــت او و بیش حمای
طرفــدار حقــوق بشــرند - یکــی از ارزشــهای آمریکائــی کــه هــی رویــش ســر و صــدا میکردنــد، ایــن اســت 
دیگــر - پرچــم حقــوق بشــر را اینهــا در دســت گرفته انــد؛ امــا بدتریــن کارهــای ضــد حقــوق بشــری دارد 
ــه فقــط مقابلــه نمیکننــد، بلکــه حمایــت میکننــد!  ــکا اتفــاق می افتــد و اینهــا ن ــر چتــر حمایــت آمری زی
شــصت و پنــج ســال اســت کــه حقــوق ملــت فلســطین دارد بــه طــور علنــی و آشــکار بــه وســیله ی ایــن 
ــم  ــم ه ــی اخ ــا حّت ــال میشــود؛ آمریکائی ه ــغالی پام ــای صهیونیســت در فلســطین اش ــا و الواطه بی عاره
نمیکننــد، بلکــه حمایــت هــم میکننــد، کمــک هــم میکننــد! ادعــا میکننــد مــا طرفــدار ملتهــا هســتیم؛ 
ــر علیــه  ــه ای، حرکــت انقابــی ای ب ــه ای، اصاح طلبان امــا هــر جائــی کــه ملتهــا یــک حرکــت آزادیخواهان
بــدی انجــام دهنــد، اینهــا نقطــه ی مقابــل ملتهــا می ایســتند! ادعــا میکننــد کــه ثروتمندتریــن ملــت دنیــا 
و دولــت دنیــا هســتند - البتــه کشــور آمریــکا کشــور ثروتمنــدی اســت؛ امکانــات طبیعــی، زیرزمینــی، روی 
زمینــی، همــه چیــز دارد - امــا اینهــا کار ملــت آمریــکا را بــه جائــی رســانده اند کــه امــروز مقروض تریــن 
ــرای  ــی اوســت! ب ــص مل ــد ناخال ــدازه ی تولی ــه ان ــای او ب ــروض او، بدهکاری ه ــا آمریکاســت؛ ق ــت دنی دول

یــک کشــور، از ایــن بدتــر و باالتــر، فضاحتــی نیســت.
 ادعــا میکننــد طرفــدار آزادی هســتند؛ امــا هیــچ کشــوری در دنیــا بــه قــدر آمریــکا، بــه نســبت جمعیــت، 
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زندانــی نــدارد! نزدیــک ســیصد میلیــون جمعیــت دارنــد؛ امــا نســبت زندانی هــای آنهــا بــه ایــن جمعیــت، 
ــئله،  ــن مس ــار ای ــت. در کن ــتر اس ــان بیش ــه جمعیتش ــا ب ــورهای دنی ــه ی کش ــای هم ــبت زندانی ه از نس
دادگاه هــای فرمایشــی و دادگاه هــای دروغیــن هــم وجــود دارد. البتــه در فیلمهــای ســینمائی و فیلمهــای 
تلویزیونــی، نمایشــهای گوناگونــی میدهنــد؛ دادگاه بــا آداب و تشــریفات؛ خــب، اینهــا هالیــوود اســت؛ اینهــا 
بــازی ســتاره ها و بــازی هنرپیشــه ها اســت؛ واقعیــت غیــر از ایــن اســت. ادعــا میکننــد کــه ملتشــان ملــت 
ــد؛ همــان طــور  ــد، گمــراه کرده ان ــکا ملــت خــود را ذلیــل کرده ان ســرافرازی اســت. امــروز دولتهــای آمری
کــه قــرآن دربــاره ی فرعــون میفرمایــد: »و اضــّل فرعــون قومــه و مــا هــدی«.)۱( مــردِم خودشــان را گمــراه 
کردنــد؛ نمیگذارنــد از حقایــق مطلــع شــوند. ایــن حرکــت 99 درصــدی و حرکــت ضــد وال اســتریت کــه در 
آمریــکا راه افتــاده، بــا توجــه بــه ایــن اســت کــه مــردم آمریــکا از بســیاری از حقایــق مطلــع نیســتند؛ اگــر 
مطلــع باشــند، ایــن حرکــت شــاید ده برابــر شــدیدتر شــود. مــردِم خودشــان را در اســارت صهیونیســتها 
ــارزات  ــت کــه نامزدهــای ریاســت جمهــوری اش در مب ــک دول ــرای ی ــن ننــگ نیســت ب ــد. ای ــرار داده ان ق
ــت  ــری و اطاع ــد؛ نوک ــاد کنن ــتها را ش ــه دل صهیونیس ــد ک ــرف بزنن ــوری ح ــی ج ــات انتخابات و مباحث
خودشــان از آنهــا را اثبــات کننــد؟! اینکــه شــما می بینیــد در مجــادالت انتخاباتــی کــه دو نامــزد فعلــی 
آمریــکا دارنــد، هــر کــدام ســعی میکننــد نســبت بــه جامعــه ی یهــود فلســطینی و جامعــه ی صهیونیســتها 
ــد.  ــن اســت کــه اســیر آنهاین ــرای خاطــر ای ــد، ب ــار اطاعــت کنن و ســرمایه دارهای اســرائیلی بیشــتر اظه
دولتمردانــی بــا یــک چنیــن کشــور بزرگــی، بــا یــک چنیــن پیشــرفت علمــی ای، ملــت خودشــان را اســیر 

ــد! ــک مشــت صهیونیســت کرده ان ی

نتیجه شکست آمریکا در مبارزه با ملت ایران
 ببینیــد، اینهــا همــه اش عقب رفــت اســت. نتیجــه ی ایــن عقب رفت هــا چیســت؟ نتیجــه ی ایــن 
ــر  ــا محدودت ــا در دنی ــوذ آنه ــه ی نف ــه روز دامن ــد؛ روزب ــرو ندارن ــا آب ــه در دنی ــت ک ــن اس ــا ای عقب رفت ه
میشــود؛ در جنگهــای عمــده شکســت میخورنــد. آمریکائی هــا در عــراق بــه مقصــود خودشــان نرســیدند و 
شکســت خوردنــد؛ در افغانســتان همیــن جــور؛ در جنــگ علیــه مقاومــت در لبنــان - کــه صهیونیســتهای 
ــا ملتهــای شــمال آفریقــا همیــن جــور؛ در  ــه آنهــا راه انداختنــد - همیــن جــور؛ در مقابلــه ی ب متصــل ب
همــه جــا شکســت خوردنــد. البتــه در ایــن زمینه هــا خیلــی حــرف هســت؛ اگــر انســان بخواهــد همــه ی 
جوانــب قضیــه را بگویــد، شــاید ســاعتها بــه طــول بینجامــد؛ امــا در یــک جملــه ی کوتــاه میشــود اینجــور 
نتیجه گیــری کــرد کــه قــدرت آمریــکا، دولــت آمریــکا، اســتکبار آمریــکا کــه در مقابــل ملــت ایــران قــرار 
گرفتــه بــود و ایــن مبــارزه ی طوالنــی را از ســال ۳2 بــا ملــت ایــران شــروع کــرده بــود - کــه امســال ســال 
ــن  ــِر خودبزرگ بی ــتکبِر متکب ــت مس ــان دول ــورده، هم ــت خ ــه شکس ــارزه، آن ک ــن مب ــت - در ای 9۱ اس

آمریکاســت؛ و آن کــه پیــروز شــده، ملــت ســرافراِز مصمــِم مقتــدِر ایــران اســت.
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پیروزی ملت، نتیجه ایستادگی و توکل به خدا
خــب، نتیجــه چــه؟ نمیخواهیــم کــه رجــز بخوانیــم، نمیخواهیــم کــه حماسه ســرائی کنیــم؛ میخواهیــم یــاد 
بگیریــم، میخواهیــم درس بگیریــم؛ میخواهیــم از حقایــق و واقعیــات عالــم، بــه برکــت هدایــت اســامی، 
راهمــان را پیــدا کنیــم. درس ایــن اســت کــه وقتــی یــک ملتــی عــازم و مصمــم ایســتاد و مقاومــت کــرد و 
از درون جوشــید و بــه خــدای بــزرگ اتــکال کــرد و در میــدان مبــارزه، از جــان و مــال و آبــرو دریــغ نکــرد، 
ــه قــدر حریــف پیشــرفت  ــدارد، ب ــه قــدر حریــف ســاح ن ــدارد، ب ــول ن ــه قــدر حریــف پ ــو آن ملــت ب ول
ــدارد، ایــن  ــه حریــف کــم اســت، یک صــدم حریــف رســانه ن علمــی نداشــته اســت، جمعیتــش نســبت ب
ــتکبار  ــا اس ــا ب ــهای م ــد شد.چالش ــروز خواه ــارزات، پی ــخت ترین مب ــارزات و س ــن مب ــت در بزرگتری مل
جهانــی تمــام کــه نشــده اســت - تمــام هــم نخواهــد شــد، عیبــی هــم نــدارد - چالــش و زورآزمائــی، بــرای 
یــک ملــت ورزش اســت و او را روزبــه روز قوی تــر میکنــد؛ مــا بــا ایــن چالشــها قــوی میشــویم؛ لیکــن بایــد 
مراقــب بــود، فهمیــد کــه چالــش هســت، فهمیــد کــه حریــف چــه کار میخواهــد بکنــد، فهمیــد کــه راه 
مقابلــه ی بــا حریــف چیســت. اگــر اینهــا را نفهمیدیــم، اگــر دچــار نفهمــی شــدیم، اگــر دچــار راحت طلبــی 
شــدیم، اگــر از بّینــات و واضحــات غفلــت کردیــم، شکســت میخوریــم؛ خــدا کــه بــا کســی خویشــاوندی 
ــد،  ــن خــدا بودی ــه خــدا و دی ــروز ایســتاده اید - و متکــی ب ــا ام ــان کــه ت ــدارد. اگــر ایســتادید - همچن ن
قطعــاً پیــروز میشــوید؛ امــا اگــر مــا نایســتیم، اگــر بــه شــرائط الزِم یــک مبــارزه ی بــا ایــن عظمــت توجــه 
نکنیــم، خــب معلــوم اســت کــه خــدای متعــال بــه ملتهــای تنبــل، بــه ملتهــای ســرگرم مســائل حقیــر، 
ــتند،  ــه بایس ــود ک ــی میش ــامل ملتهائ ــدا ش ــتیبانی خ ــدا، پش ــت خ ــدا، عنای ــف خ ــد. لط ــی نمیکن توجه

بفهمنــد، بصیــرت داشــته باشــند، تشــخیص بدهنــد، حرکــت کننــد.
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نرفتن مّلت زیر بار مداخله جویی و تحمیل دولت مستکبر 

جوانان نعمت بزرگ خدا بر این کشور و نظام جمهوری اسالمی
تبین ریشه اصلی وقایع 13آبان

سلطه گری و مداخله گری معنای استکبار
ملت ایران ملتی استکبارستیز

پرهیز از مماشات در مواجه با مستکبر
بی اعتمادی ملتهای دنیا، حاصل رویکرد استکباری آمریکا 

کاپیتوالسیون؛ مصونیت قضایی عوامل آمریکا
ستیز با استکبار مساله ای برخاسته از تحلیل درست

مذاکره کنندگان هسته ای کشور فرزندان انقالب
تجربه ملت ایران در پذیرش مذاکرا ت با آمریکا

ترفندها و توطئه چینی های دشمن 
نفوذ و اقتدار انقالب اسالمی، علت اصلی دعوای آمریکا با ایران

تکیه بر توان داخلی راه رفع مشکالت اقتصادی کشور 
 عدم استیصال ملت ایران در مواجه با دشمنان انقالب اسالمی

نمونه ای از مشکالت اقتصادی دولت آمریکا
وجود اختالفات میان آمریکا و اروپا

اهمیت توجه به ریزه کاری های دشمن و لبخندهای فریبکارانه او
اهمیت هوشیاری و بیداری نسبت به حرکات دشمن
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نرفتن مّلت زیر بار مداخله جویی و تحمیل دولت مستکبر* 

جوانان نعمت بزرگ خدا بر این کشور و نظام جمهوری اسالمی
امــروز نَفــس گــرم شــما جوانــان عزیــز در ایــن حســینّیه یــادآور و نشــانه ی همــان حماســه و شــوری اســت 
ــا امــروز، پشــتیبان و حمایت کننــده و تضمین کننــده ی  کــه در طــول ســالهای گوناگــون از اّول انقــاب ت
ــوری  ــر نظــام جمه ــن کشــور و ب ــر ای ــزرگ خــدا ب ــوده اســت. نعمــت ب ــران ب ــت ای ــی ملّ ــت انقاب حرک
ــاک و  ــا دلهــای پ ــه منطــق و ب ــا انگیزه هــای روشــن، اســتوار، مّتکــی ب اســامی، وجــود جوانهــا اســت؛ ب

نّیتهــای صــاف و خالــص.

تبین ریشه اصلی وقایع 13آبان
 جلســه ی امــروز مــا بــه مناســبت یادبــود حــوادث ســیزدهم آبــان اســت کــه در طــول ســالهای گوناگــون - 
پیــش از انقــاب و پــس از پیــروزی انقــاب - در کشــور اتّفــاق افتــاده اســت. ســه حادثــه اســت: حادثــه ی 
تبعیــد امــام در ســال 4۳، حادثــه ی کشــتار بیرحمانــه ی دانش آمــوزان در تهــران در ســال 5۷، و حادثــه ی 
حرکــت شــجاعانه ی دانشــجویان در تســخیر النــه ی جاسوســی در ســال 5۸؛ هــر ســه حادثــه بــه نحــوی 
ــه  ــه( ب ــی علی ــام )رضــوان الل تعال ــکا. در ســال 4۳ ام ــاالت مّتحــده ی آمری ــت ای ــه دول ــوط میشــود ب مرب
ــران و  ــی در ای ــوران آمریکای ــت مأم ــظ امنّی ــای حف ــه معن ــه ب ــه کاپیتوالســیون - ک ــراض علی خاطــر اعت
ــم  ــکا. در ســال 5۷ رژی ــه آمری ــوط شــد ب ــه مرب ــود - تبعیــد شــدند؛ پــس قضّی ــت قضایــی آنهــا ب مصونّی
وابســته ی بــه آمریــکا در خیابانهــای تهــران دانش آمــوزان را بــه قتــل رســاند و آســفالت خیابانهــای تهــران 
بــه خــون نوجوانــان مــا رنگیــن شــد، بــرای دفــاع از رژیــم وابســته ی بــه آمریــکا؛ ایــن هــم مربــوط شــد 

*.  بیانات در دیدار دانش آموزان و دانشجویان ۱2/۰۸/۱۳92
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بــه آمریــکا. در ســال 5۸ ضربــِت متقابــل بــود؛ یعنــی جوانــان شــجاع و مؤمــن دانشــجوی مــا بــه ســفارت 
آمریــکا حملــه کردنــد و حقیقــت و هویّــت ایــن ســفارت را کــه عبــارت بــود از النــه ی جاسوســی کشــف 
کردنــد و در مقابــل چشــم مــردم دنیــا گذاشــتند. آن روز جوانهــای مــا اســم ســفارت آمریــکا را گذاشــتند 
النــه ی جاسوســی، امــروز بعــد از گذشــت ســی و چنــد ســال از آن روز، اســم ســفارتخانه های آمریــکا در 
ــی  ــه ی جاسوســی؛ یعن ــی - شــده اســت الن ــی کشــورهای اروپای ــکا - یعن ــه آمری ــن کشــورها ب نزدیکتری
جوانهــای مــا ســی ســال از تقویــم تاریــخ دنیــا جلــو بودنــد. ایــن قضّیــه هــم مربــوط بــه آمریــکا بــود. ســه 
ــا ایــران.  ــا دولــت ایــاالت مّتحــده ی آمریــکا و مناســبات آن ب حادثــه، هرکــدام ]هــم [ به نحــوی مرتبــط ب

لــذا روز ســیزدهم آبــان را - کــه مثــل فــردا اســت - نامگــذاری کردنــد "روز مبــارزه ی بــا اســتکبار".

سلطه گری و مداخله گری معنای استکبار
اســتکبار یعنــی چــه؟ اســتکبار یــک تعبیــر قرآنــی اســت؛ در قــرآن کلمــه ی اســتکبار بــه کار رفتــه اســت؛ 
آدم مســتکبر، دولــت مســتکبر، گــروه مســتکبر، یعنــی آن کســانی و آن دولتــی کــه قصــد دخالــت در امــور 
ــع خــود؛  ــظ مناف ــرای حف ــد ب ــه میکن ــا مداخل ــای آنه ــر را دارد، در همــه ی کاره ــای دیگ انســانها و ملّته
خــود را آزاد میدانــد، حــّق تحمیــل بــر ملّتهــا را بــرای خــود قائــل اســت، حــّق دخالــت در امــور کشــورها را 
بــرای خــود قائــل اســت، پاســخگو هــم بــه هیچ کــس نیســت؛ ایــن معنــای مســتکبر اســت. نقطــه ی مقابــل 
ایــن جبهــه ی ظالــم و ســتمگر، گروهــی هســتند کــه بــا اســتکبار مبــارزه میکننــد؛ مبــارزه ی بــا اســتکبار 
یعنــی چــه؟ یعنــی در درجــه ی اّول زیــر بــار ایــن زورگویــی نرفتــن؛ معنــای استکبارســتیزی یــک چیــز 
ــل  ــی و تحمی ــار مداخله جوی ــر ب ــی زی ــک ملّت ــی ی ــتیزی یعن ــده ای نیســت؛ استکبارس ــم داِر پیچی پیچ وخ
قــدرت اســتکبارگر یــا انســان مســتکبر یــا دولــت مســتکبر نــرود؛ ایــن معنــای استکبارســتیزی اســت. مــن 
البّتــه ان شــاءالل در آینــده در یــک فرصتــی بــا شــما جوانهــا، دانشــجوها، دانش آمــوزان دربــاره ی اســتکبار 
ــای  ــن معن ــاالً ای ــه االن مجــال آن نیســت؛ اجم ــم ک ــد بکن ــی بای ــت مفّصل ــک صحب و استکبارســتیزی ی

اســتکبار و ایــن معنــای استکبارســتیزی اســت.

ملت ایران ملتی استکبارستیز
 ملـّـت ایــران کــه خــود را استکبارســتیز میدانــد، به خاطــر ایــن اســت کــه زیــر بــار تحمیــل دولــت آمریــکا 
ــرای خــود  ــه ی در کشــورها را ب ــت اســتکباری اســت، حــّق مداخل ــکا یــک دول ــت آمری نرفتــه اســت. دول
ــد ]کــه [  ــروز مشــاهده میکنی ــد؛ ام ــه میکن ــور کشــورها مداخل ــد، در ام ــروزی میکن ــل اســت، جنگ اف قائ
ایــن قضّیــه دیگــر از محــدوده ی کشــورهای آســیا و آفریقــا و آمریــکای التیــن فراتــر رفتــه اســت، بــه اروپــا 
رســیده؛ در امــور آنهــا هــم دخالــت میکننــد. ملّــت ایــران در مقابــل ایــن اســتکباری کــه دولــت ایــاالت 
مّتحــده داشــت و دخالتــی کــه میکــرد و زورگوئیــای کــه میکــرد و تســلّطی کــه بــر کشــور عزیز مــا در طول 



163

استکبار ستیزی

ســالها بــرای خــود درســت کــرده بــود، ایســتاد. حکومــت طاغوتــِی پادشــاهی، یــک حکومــت وابســته ی بــه 
آمریــکا بــود بــدون پشــتوانه ی داخلــی؛ بــا تکیــه ی بــه آمریــکا در ایــران هــر کاری میخواســتند میکردنــد؛ 
بــه مــردم ظلــم میکردنــد، حقــوق مــردم را غصــب میکردنــد، بیــن مــردم تبعیــض قائــل میشــدند، کشــور 
ــرای خاطــر  ــد، ب ــاز داشــته بودن ــود ب ــه حــّق طبیعــی و تاریخــی آن ب ــی و توســعه ای ک را از رشــد و ترّق
اینکــه منافــع آمریــکا را در ایــران تأمیــن کننــد. ملّــت ایــران ایســتاد، انقــاب کــرد، بعــد هــم ریشــه های 
ــا اســتکبار  مســتکبرین را در کشــور قطــع کــرد؛ مثــل بعضــی از کشــورهای دیگــر نبــود کــه مقابلــه ی ب

ــد. ــا کار را نیمه تمــام گذاشــتند و چوبــش ]را[ هــم خوردن ــد اّم کردن

پرهیز از مماشات در مواجه با مستکبر
 بنــده در یــک کشــوری - کــه اســم نمیــآورم - کــه بــا انگلیس هــا مبــارزه کــرده بودنــد و ســالها ظلــم و 
جــور انگلیس هــا را بــا مبــارزه ی خودشــان تمــام کــرده بودنــد و اســتقال پیــدا کــرده بودنــد، دیــدم کــه 
مجّســمه ی یــک ســردار انگلیســی را در یکــی از مراکــز مهــّم تفریحــی خودشــان نصــب کردنــد! گفتیــم خب 
ــه اســم آن مســتکبِر مســتعمری کــه هــزاران جنایــت در  ایــن دیگــر چیســت؟ اســم آن مرکــز را هــم، ب
آنجــا کــرده بــود، گذاشــته بودنــد! البّتــه از ایــن ماحظــه کاری و مماشــات کاری هــم ســودی نبردنــد؛ یعنــی 
فشــار بــر آن کشــور ادامــه داشــت، هنــوز هــم ]ادامــه [ دارد؛ مماشــات بــا مســتکبر بــرای هیــچ کشــوری 
ســود بــه ارمغــان نمیــآورد. جمهــوری اســامی ایــران و انقــاب عظیــم ایــن ملّــت بــا اســتکباِر آمریکایــی 
در افتــاد و کار را نیمــه کاره هــم رهــا نکــرد؛ چــون ضــرِب دســِت آمریــکا را در طــول ســالهای متمــادی بــر 

روی پوســت و گوشــت خــود احســاس کــرده بــود؛ میفهمیــد اینهــا چــه کســانی هســتند، چــه هســتند.

بی اعتمادی ملتهای دنیا، حاصل رویکرد استکباری آمریکا 
ایــن رویکــرد اســتکباری کــه آمریکاییهــا دارنــد و از ده هــا ســال پیــش تــا امــروز هــم ادامــه دارد، موجــب 
شــده اســت کــه در ملّتهــای دنیــا یــک احســاس بیاعتمــادی و بیــزاری نســبت بــه دولــت آمریــکا به وجــود 
بیایــد؛ ایــن مخصــوص کشــور مــا نیســت؛ هــر ملّتــی بــه آمریــکا اعتمــاد کــرد، ضربــه خــورد؛ حّتــی آن 
کســانی کــه دوســت آمریــکا بودنــد. حــاال در کشــور مــا دکتــر مصــّدق بــه آمریکاییهــا اعتمــاد کــرد؛ بــرای 
اینکــه بتوانــد خــود را از زیــر فشــار انگلیس هــا نجــات بدهــد، بــه آمریکاییهــا متوّســل شــد؛ آمریکاییهــا بــه 
جــای اینکــه بــه دکتــر مصــّدق کــه بــه آنهــا حســن ظــن پیــدا کــرده بــود کمــک کننــد، بــا انگلیس هــا 
ــّدق  ــد. مص ــرداد را راه انداختن ــای 2۸ م ــا و کودت ــتادند اینج ــان را فرس ــور خودش ــدند، مأم ــت ش همدس
ــه  ــود و ب ــا آمریــکا میانه شــان هــم خــوب ب اعتمــاد کــرد، کتکــش را ]هــم [ خــورد؛ حّتــی کســانی کــه ب
آمریــکا اعتمــاد کردنــد، ضربــه اش را خوردنــد. روابــط رژیــم طاغوتــی ســابق بــا آمریــکا خیلــی صمیمــی 
بــود، در عیــن حــال زیاده خواهــِی آمریــکا آنهــا را هــم بــه ســتوه آورده بــود؛ همیــن کاپیتوالســیونی را کــه 
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گفتیــم - مصونّیــت قضائــی مأموریــن آمریــکا - تحمیــل کردنــد بــر آنهــا؛ آنهــا هــم پشــتوانه ای جــز آمریــکا 
نداشــتند، مجبــور شــدند قبــول کردنــد.

کاپیتوالسیون؛ مصونیت قضایی عوامل آمریکا
ــد تــوی گــوش یــک  معنــای کاپیتوالســیون ایــن اســت کــه اگــر چنانچــه یــک گروهبــان آمریکایــی بزن
ــای  ــور ُخرده پ ــک مأم ــر ی ــد. اگ ــرار بده ــب ق ــت تعقی ــدارد او را تح ــق ن ــی ح ــی، کس ــد ایران ــر ارش افس
آمریکایــی در تهــران بــه یــک مــرد شــریف ایرانــی یــا بــه یــک زن شــریف ایرانــی تعــّدی بکنــد، کســی 
حــق نــدارد او را تحــت تعقیــب قــرار بدهــد؛ آمریکاییهــا میگوینــد حــق نداریــد، خودمــان قضّیــه را حــل 
ــه  ــود، ب ــم ب ــد، دوستشــان ه ــل کردن ــن را تحمی ــن بیشــتر نمیشــود. ای ــت از ای ــک ملّ ــت ی ــم؛ ذلّ میکنی
دوســت خودشــان هــم رحــم نکردنــد. همیــن محّمدرضــا را بعــد از آنکــه از ایــران فــرار کــرد و یــک مــّدت 
کوتاهــی بــه آمریــکا رفــت، از آنجــا بیــرون کردنــد، او را نگــه نداشــتند؛ یعنــی این قــدر هــم بــه او وفــاداری 

ــتند.  ــوری هس ــد؛ این ج نکردن

ستیز با استکبار مساله ای برخاسته از تحلیل درست
ــت  ــه در سیاس ــردی ک ــار و رویک ــن رفت ــر همی ــه خاط ــد ب ــکا بیاعتمادن ــه آمری ــا ب ــی دولته ــا و حّت ملّته
ــان ملّتهــا  ــذا امــروز در می ــه اش را خــورد؛ ل ــکا، ضرب ــه آمری آمریکاییهــا هســت. هرکســی اعتمــاد کــرد ب
ــه و ســالمی  ــکا اســت. اگــر یــک نظرســنجی عادالن ــا آمری شــاید بشــود گفــت منفورتریــن قدرتهــای دنی
در دنیــا بیــن ملّتهــا انجــام بگیــرد، گمــان نمیکنــم نمــره ی منفــی هیــچ دولتــی بــه پــای نمــره ی منفــی 
ــه  ــی ک ــر حرفهای ــنوید دیگ ــت؛ میش ــوری اس ــا این ج ــع اینه ــروز وض ــا ام ــد؛ در دنی ــکا برس ــت آمری دول
ــا اســتکبار و روز  ــد علیــه آمریکاییهــا میزننــد. خــب، بنابرایــن مســئله ی ســتیزه ی ب اروپاییهــا امــروز دارن
ملـّـی استکبارســتیزی یــک مســئله ی اساســی اســت، یــک مســئله ی برخاســته ی از تحلیــل درســت و حــرف 
ــی کــه در سرتاســر کشــور هســتند، مثــل شــما  ــز و میلیونهــا جوان درســت اســت. و شــما جوانهــای عزی
ــا. خــب، جــواِن اّوِل انقــاب  ــن قضای ــد تحلیــل درســتی داشــته باشــید از ای ــد، بای دانشــجو و دانش آموزن
ــز را  ــود، چــون همه چی ــش روشــن ب ــز برای ــل نمیخواســت، همه چی ــل نداشــت و تحلی ــه تحلی ــاج ب احتی
ــود؛ حضــور آمریکاییهــا را، قســاوت آمریکاییهــا را، ســاواِک دســت آموِز  ــده ب ــه چشــم خــود دی خــودش ب
آمریکاییهــا را، اّمــا امــروز شــما بایــد فکــر کنیــد، تحلیــل کنیــد، دّقــت کنیــد؛ ِصــرف ]گفتــن بــا[ زبــان 
نباشــد؛ معلــوم باشــد چــرا ملّــت ایــران بــا اســتکبار مخالــف اســت؛ چــرا بــا رویکردهــای ایاالت مّتحــده ی 
آمریــکا مخالــف اســت؛ ایــن بیــزاری ناشــی از چیســت؛ ایــن را جــواِن امــروز بایســتی بدرســتی و بــا تحقیــق 

بفهمــد.

مذاکره کنندگان هسته ای کشور فرزندان انقالب
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خــب، دربــاره ی مســائل جــاری مــا بــا آمریــکا - کــه ایــن روزهــا محــّل بحــث اســت - چنــد نکتــه را مــن 
ــن  ــد ای ــر مهــم و الزمــی را بدهــم: هیچ کــس نبای ــا. اّوالً یــک تذّک ــم؛ ســئوال اســت در ذهنه عــرض بکن
ــاح  ــت، به اصط ــش دول ــان ش ــکا - هم ــامل آمری ــه ی ش ــا مجموع ــا را ب ــدگان م ــه ی مذاکره کنن مجموع
ــوری اســامی  ــت جمه ــوران دول ــا مأم ــط اســت؛ اینه ــن غل ــد؛ ای ــازش کار بدان ــک - س ــاوه ی ی ــج بع پن
ــد انجــام  ــی را دارن ــک مأموریّت ــد؛ ی ــای انقابن ــان هســتند، بّچه ه ــای خودم ــا بّچه ه ــران هســتند، اینه ای
ــراوان آن کاری را  ــا تــاش ف ــد ب ــر عهــده ی اینهــا اســت؛ دارن میدهنــد. کار ســختی هــم هســت ]کــه [ ب
کــه بــر عهــده ی آنهــا اســت انجــام میدهنــد. بنابرایــن نبایــد مأمــوری را کــه مشــغول یــک کاری اســت 
ــی کــه گاهــی شــنیده  ــا بعضــی از تعبیرات ــا توهیــن ی و مســئول یــک فراینــدی اســت مــورد تضعیــف ی
میشــود - کــه اینهــا ســازش کارند، و ماننــد اینهــا - قــرار داد؛ نــه، ایــن حرفهــا نیســت. ایــن را هــم توّجــه 
داشــته باشــید، ایــن مذاکــره ای کــه امــروز دارد انجــام میگیــرد بــا شــش کشــور - کــه آمریــکا هــم جــزو 
ــده هــم اّوِل امســال در  ــر. بن ــورد مســائل هســته ای اســت و الغی ــن شــش کشــور اســت - فقــط در م ای
ــدارد؛ منتهــا گفتــم  مشــهد مقــّدس در ســخنرانی گفتــم ]کــه [ مذاکــره در موضوعــات خــاص اشــکالی ن
مــن اعتمــاد نــدارم، خوشــبین نیســتم بــه مذاکــره، لکــن میخواهنــد مذاکــره کننــد، بکننــد؛ مــا هــم بــه 

ــم. اذن الل ضــرری نمیکنی

تجربه ملت ایران در پذیرش مذاکرا ت با آمریکا
 یــک تجربــه ای در اختیــار ملـّـت ایــران اســت - کــه حــاال مــن مختصــراً عــرض خواهــم کــرد - ایــن تجربــه 
ظرفّیــت فکــری ملّــت مــا را بــاال خواهــد بــرد؛ مثــل تجربــه ای کــه در ســال ۸2 و ۸۳ در زمینــه ی تعلیــق 
غنیســازی انجــام گرفــت، کــه آن وقــت تعلیــق غنیســازی را در مذاکــرات بــا همیــن اروپاییهــا، جمهــوری 
ــه نفــع مــا تمــام شــد.  ــم، لکــن ب ــی پذیرفــت. خــب مــا دو ســال عقــب افتادی ــرای یــک مّدت اســامی ب
چــرا؟ چــون فهمیدیــم کــه بــا تعلیــق غنیســازی، امیــد همــکاری از طــرف شــرکای غربــی مطلقــاً وجــود 
نــدارد. اگــر مــا آن تعلیــق اختیــاری را - کــه البّتــه به نحــوی تحمیــل شــده بــود، لکــن مــا قبــول کردیــم، 
مســئولین مــا قبــول کردنــد - آن روز قبــول نکــرده بودیــم، ممکــن بــود کســانی بگوینــد خــب یــک ذّره 
شــما عقب نشــینی میکردیــد، همــه ی مشــکات حــل میشــد، پرونــده ی هســته ای ایــران عــادی میشــد. آن 
تعلیــق غنیســازی ایــن فایــده را بــرای مــا داشــت کــه معلــوم شــد بــا عقب نشــینی، بــا تعلیــق غنیســازی، 
بــا عقــب افتــادن کار، بــا تعطیــل کــردن بســیاری از کارهــا مشــکل حــل نمیشــود؛ طــرف مقابــل دنبــال 
ــم غنیســازی را آغــاز کــردن.  ــذا بعــد از آن شــروع کردی ــم، ل ــا فهمیدی ــن را م مطلــب دیگــری اســت؛ ای
امــروز وضعّیــت جمهــوری اســامی بــا ســال ۸2، زمیــن تــا آســمان فــرق کــرده؛ آن روز مــا چانــه میزدیــم 
ســِر دو، ســه ســانتریفیوژ، ] در حالــی کــه [ امــروز چندیــن هــزار ســانتریفیوژ مشــغول کارنــد. جوانهــای مــا، 
دانشــمندان مــا، محّققیــن مــا، مســئولین مــا هّمــت کردنــد، کارهــا را پیــش بردنــد. بنابرایــن از مذاکراتــی 
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هــم کــه امــروز در جریــان اســت، مــا ضــرری نخواهیــم کــرد. البّتــه بنــده همچنــان کــه گفتــم خوشــبین 
ــران انتظــار دارد، به دســت  ــت ای ــه ملّ ــرات آن نتیجــه ای را ک ــن مذاک ــم ]از[ ای ــن فکــر نمیکن نیســتم؛ م
ــت ایــران را افزایــش خواهــد داد و تقویــت خواهــد  بیایــد، لکــن تجربــه ای اســت و پشــتوانه ی تجربــی ملّ
کــرد؛ ایــرادی نــدارد اّمــا الزم اســت ملّــت بیــدار باشــد. مــا از مســئولین خودمــان کــه دارنــد در جبهــه ی 
ــدار  ــد بی ــت بای ــا ملّ ــم، اّم ــت میکنی ــم حمای ــرص و محک ــد، ق ــد، کار میکنن ــت میکنن ــی فّعالّی دیپلماس
ــر دشــمن و بعضــی از  ــای مواجب بگی ــا[ بعضــی از تبلیغاتچیه ــد ]ت ــی دارد میافت ــد چــه اتّفاق باشــد، بدان

ــکار عمومــی را گمــراه کننــد. تبلیغاتچیهــای بیمزدومواجــب - از روی ســاده لوحی - نتواننــد اف
 

ترفندها و توطئه چینی های دشمن 
یکــی از ترفندهــا و خاف گوییهــا ایــن اســت کــه این جــور القــا کننــد بــه افــکار عمومــی مــردم کــه اگــر 
مــا در قضّیــه ی هســته ای، تســلیم طــرف مقابــل شــدیم، همــه ی مشــکات اقتصــادی و معیشــتی و غیــره 
ــًا  ــیوه های کام ــا ش ــی ب ــای خارج ــه تبلیغاتچیه ــد. البّت ــغ میکنن ــد تبلی ــن را دارن ــد؛ ای ــد ش حــل خواه
ــت  ــه نّی ــدون اینک ــاده لوحی و ب ــی از روی س ــم بعض ــل ه ــد، در داخ ــط میدهن ــی خ ــه ی تبلیغات ماهران
ســوئی داشــته باشــند، بعضــی هــم واقعــاً از روی غــرض همیــن را دارنــد تبلیــغ میکننــد کــه اگــر مــا در 
ایــن قضّیــه کوتــاه آمدیــم و تســلیم شــدیم در مقابــِل طــرف مقابــل، همــه ی مشــکات اقتصــادی و ماننــد 
اینهــا حــل خواهــد شــد؛ ایــن خطــا اســت. چــرا خطــا اســت؟ چنــد علـّـت دارد. مــن مایلــم شــما جوانهــای 
عزیزمــان - هــم شــما کــه در ایــن جلســه تشــریف داریــد، هــم قشــر جــوان فرهمنــد مــا، قشــر جــوان آگاه 
مــا، جــوان پرانگیــزه ی مــا، دانشــجویان مــا، دانش آمــوزان مــا در سرتاســر کشــور کــه مــن یکوقــت گفتــم 

شــماها افســران جنــگ نرمیــد - فکــر کنیــد روی ایــن مســائل.

نفوذ و اقتدار انقالب اسالمی، علت اصلی دعوای آمریکا با ایران
 یــک مســئله ایــن اســت کــه دشــمنی آمریــکا بــا ملـّـت ایــران و بــا جمهــوری اســامی اصــًا حــول محــور 
هســته ای نیســت؛ ایــن خطــا اســت اگــر خیــال کنیــم کــه دعــوای آمریــکا بــا مــا ســِر قضّیــه ی هســته ای 
ــن  ــد، همی ــه مســئله ی هســته ای مطــرح باش ــل از اینک ــه اســت؛ قب ــه ی هســته ای بهان ــه، قضّی اســت؛ ن
ــک روزی هــم مســئله ی هســته ای حــل شــد -  ــر ی ــود؛ اگ ــا از اّول انقــاب ب ــن مخالفته دشــمنیها، همی
فــرض کنیــد جمهــوری اســامی عقب نشــینی کــرد؛ همان کــه آنهــا میخواهنــد - خیــال نکنیــد مســئله 
تمــام خواهــد شــد؛ نــه، ده بهانــه ی دیگــر را به تدریــج پیــش میکشــند: چــرا شــما موشــک داریــد؟ چــرا 
ــه  ــد؟ چــرا رژیــم صهیونیســتی را ب ــا رژیــم صهیونیســتی بدی ــد؟ چــرا ب ــدون سرنشــین داری هواپیمــای ب
ــه حمایــت میکنیــد؟  ــه قــول خودشــان خاورمیان رســمّیت نمیشناســید؟ چــرا از مقاومــت در منطقــه ی ب
ــا جمهــوری اســامی  ــه ی هســته ای ب ــن نیســت کــه اینهــا ســِر قضّی و چــرا؟ و چــرا؟ و چــرا؟ مســئله ای
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اختــاف پیــدا کــرده باشــند؛ نــه، تحریــم آمریــکا از اّول انقــاب شــروع شــد، روزبــه روز هــم بیشــتر شــده 
اســت، تــا امــروز کــه خــب بــه نقطــه ی باالیــی رســیده. دشــمنیهای دیگــر ]هــم [کردنــد: اینهــا هواپیمــای 
جمهــوری اســامی ر ا ســرنگون کردنــد، 29۰ انســان مســافر را کشــتند؛ اینهــا اوایــل انقــاب هنــوز مــردم 
از هیجــان انقــاب بیــرون نیامــده، کودتــای پایــگاه شــهید نــوژه را بــه راه انداختنــد، علیــه انقــاب کودتــا 
کردنــد؛ اینهــا از ضّدانقابهــا در هــر نقطــه ای از کشــور کــه بودنــد حمایــت کردنــد؛ بــه ضّدانقــاب ســاح 
دادنــد و ماننــد اینهــا؛ همــان کاری کــه بعدهــا در بعضــی کشــورهای دیگــر کردنــد، در اینجا]هــم [ ایــن 
کارهــا را کردنــد. مســئله مســئله ی هســته ای نیســت؛ بایــد همــه بــه ایــن توّجــه داشــته باشــند. این نیســت 
کــه مــا خیــال کنیــم دشــمنی آمریــکا بــا جمهــوری اســامی ایــران به خاطــر مســئله ی هســته ای اســت؛ 
نــه، مســئله مســئله ی دیگــری اســت؛] مســئله ایــن اســت کــه [ ملّــت ایــران بــه خواســته های آمریــکا نــه 
گفــت، ملّــت ایــران گفــت آمریــکا علیــه مــا هیــچ غلطــی نمیتوانــد بکنــد. اینهــا بــا موجودیّــت جمهــوری 
اســامی مخالفنــد، بــا نفــوذ و اقتــدار جمهــوری اســامی مخالفنــد. همیــن اواخــر یکــی از سیاســتمداران 
و از عناصــر فکــری آمریــکا گفــت - و گفتــه ی او پخــش شــد، ایــن مســئله ی پنهانــی هــم نیســت - کــه 
ایــران چــه اتمــی باشــد، چــه اتمــی نباشــد، خطرنــاک اســت. ایــن شــخص صریحــاً گفــت نفــوذ و اقتــدار 
ــار  ــی کــه امــروز از اعتب ــاک اســت؛ ایران ــران - در منطقــه خطرن ــی ای ــه قــول خودشــان هژمون ــران - ب ای
برخــوردار اســت، از احتــرام برخــوردار اســت، از اقتــدار برخــوردار اســت. آنهــا بــا ایــن دشــمنند، بــا ایــن 
مخالفنــد. آن روزی اینهــا راضــی میشــوند کــه ایــران یــک ملّــت ضعیــف، کنارمانــده، منــزوی، بیاعتبــار و 

بیاحتــرام باشــد؛ مســئله مســئله ی هســته ای نیســت. ایــن یــک مطلــب.

 تکیه بر توان داخلی راه رفع مشکالت اقتصادی کشور 
ــز  ــرای مســائل اقتصــادی کشــور همــه ی تاشــمان بایســتی متمرک ــا ب ــه م ــن اســت ک ــب دیگــر ای مطل
ــدرت  ــه ق ــد ب ــی باش ــه مّتک ــی ارزش دارد ک ــرفتی، آن گشایش ــی؛ آن پیش ــائل داخل ــر روی مس ــد ب باش
ــود، دیگــر از اخــم  ــه تواناییهــای خــود مّتکــی ب ــه قــدرت خــود، ب ــت اگــر ب ــت. یــک ملّ ــی یــک ملّ درون
یــک کشــور، از تحریــم یــک کشــور متاطــم نمیشــود؛ ایــن را بایــد مــا حــل کنیــم. همــه ی حــرف مــا 
بــا مســئولین - چــه مســئولین گذشــته، چــه مســئولین امــروز - همیــن اســت کــه بایــد بــرای گشــایش 
ــا در کشــور  ــه درون باشــد. م ــگاه ب ــه مشــکات اقتصــادی، ن مســائل کشــور و مشــکات کشــور، از جمل
ــم  ــات انســانی، ه ــم امکان ــارت اســت از، ه ــه عب ــت ک ــن ملّ ــای ای ــم؛ از ظرفّیته ــادی داری ــای زی ظرفّیته
امکانــات طبیعــی، هــم امکانــات جغرافیایــی و موقعّیــت منطقــه ای بایــد اســتفاده کــرد. البّتــه مــا از تحــّرک 
دیپلماســی هــم حمایــت میکنیــم. وقتــی میگوییــم از درون بایســتی کارهــا اصــاح بشــود، معنایــش ایــن 
نیســت کــه چشــممان را ببندیــم، تحــّرک دیپلماســی نداشــته باشــیم، بــا دنیــا کار نکنیــم؛ چــرا، تحــّرک 
دیپلماســی، حضــور دیپلماســی کار بســیار الزمــی اســت - مســئولینی کــه ایــن کارهــا را میکننــد، بخشــی 
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از کارهاینــد - لکــن تکیــه بایســت بــر روی مســائل داخلــی باشــد. در عرصــه ی دیپلماســی هــم آن کشــوری 
موّفــق اســت کــه مّتکــی باشــد بــه نیــروی درون زا؛ آن دولتــی میتوانــد در پشــت میــز مذاکــره ی دیپلماســی 
حــرف خــودش را ســبز بکنــد و بــه مقصــود و نتایــج مــورد نظــر خــودش دســت پیــدا بکنــد کــه مّتکــی 

باشــد بــه یــک اقتــدار درونــی، تواناییهــای درونــی؛ حســاب میبرنــد از یــک چنیــن دولتــی.

عدم استیصال ملت ایران در مواجه با دشمنان انقالب اسالمی
یــک نکتــه ی مهّمــی کــه در اینجــا بایــد مــورد توّجــه قــرار بگیــرد ایــن اســت کــه مــا در مواجهــه ی بــا 
دشــمنانمان در طــول ایــن ســالها هیچ وقــت دچــار اســتیصال نشــدیم، بعــد از ایــن هــم نخواهیــم شــد. مــا 
در دهــه ی اّول انقــاب، بخصــوص در ســالهای اّول، دســتمان از اغلــب ابزارهــای مــاّدی کوتــاه بــود؛ پــول 
ــد نداشــتیم،  ــروی مســلّح کارآم ــه نداشــتیم، ســازماندهی نداشــتیم، نی نداشــتیم، ســاح نداشــتیم، تجرب
ابزارهــای جنگــی نداشــتیم؛ و دشــمن مــا - چــه دشــمنی کــه در صحنــه ی جنــگ بــا مــا میجنگیــد، یعنــی 
رژیــم بعثــی صــّدام؛ و چــه دشــمنی کــه پشــت ســر او قــرار داشــت، یعنــی همیــن آمریــکا و ناتــو و شــوروِی 
آن روز - اینهــا در اوج قــدرت بودنــد، در اوج توانایــی بودنــد. همیــن دولــت آمریــکا آن روز در زمــان ریــگان 
ــا در  ــود، و م ــا ب ــی در دنی ــی و نظام ــای سیاس ــای در عرصه ه ــوی و توان ــم و ق ــای محک ــی از دولته یک
تهیدســتی و فقــر و تنگدســتی قــرار داشــتیم، ] اّمــا[ نتوانســتند بــا مــا کاری بکننــد. امــروز وضعّیــت فــرق 
ــاوری  کــرده اســت؛ امــروز جمهــوری اســامی، هــم ســاح دارد، هــم پــول دارد، هــم علــم دارد، هــم فّن
دارد، هــم قــدرت ســاخت دارد، هــم اعتبــار بین المللــی دارد، هــم میلیونهــا جــوان آمــاده ی بــه کار دارد، 
میلیونهــا اســتعداد دارد؛ امــروز وضــع مــا این جــوری اســت؛ مــا اصــًا قابــل مقایســه ی بــا سیســال قبــل 
نیســتیم. اتّفاقــاً در جبهــه ی مقابــل مــا وضعّیــت به عکــس اســت؛ آن روز آمریکاییهــا در اوج قــدرت بودنــد، 
امــروز نیســتند؛ خــوِد یکــی از ایــن دولتمــردان کنونــی آمریــکا، یــک شــخصّیت معروفــی، چنــدی پیــش 
ــکا امــروز وضعــش  یــک جملــه ای گفــت - اوگفــت، مــا نمیگوییــم؛ ایــن را خودشــان گفتنــد - کــه آمری
بــه جایــی رســیده کــه دوســتانش احترامــش نمیکننــد، دشــمنانش از او نمیترســند. در ایــن برهــه ی اخیــر 
دچــار مشــکات سیاســیاند؛ دیدیــد اختافــات سیاســیون آمریــکا را بــر ســر مســائل مربــوط بــه بودجــه ی 
دولتشــان کــه موجــب شــد شــانزده هفــده روز دولــت آمریــکا تعطیــل بشــود، هشــتصد هــزار کارمنــد را بــه 
مرخصــی اجبــاری بفرســتند؛ اینهــا ضعــف اســت، اینهــا ناتوانــی اســت. در مســائل اقتصــادی و مالــی، امــروز 

دچــار بزرگ تریــن مشــکاتند؛ مشــکات مــا در مقابــل مشــکات آنهــا صفــر اســت.

 نمونه ای از مشکات اقتصادی دولت آمریکا
ــازده ســال قبــل -  ــا 2۰۰2 میــادی - یعنــی ده ســال قبــل، ی ــم، در ســال 2۰۰۱ ی ــه شــما بگوی مــن ب
مســئولین مالــی آمریــکا پیش بینــی کردنــد و گفتنــد مــا در ســال 2۰۱۱ یــا 2۰۱2 چهــارده هــزار میلیــارد 
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ــال  ــرای س ــان ب ــال 2۰۰۱ پیش بینیش ــد! س ــه کنی ــت توّج ــت؛ درس ــم داش ــد خواهی ــه ی درآم دالر اضاف
2۰۱۱ و 2۰۱2 ایــن بــود: گفتنــد مــا در ســال 2۰۱۱ و 2۰۱2 چهــارده هــزار میلیــارد دالر اضافــه درآمــد 
خواهیــم داشــت؛ حــاال ســال 2۰۱۳ اســت، نزدیــک هفــده هــزار میلیــارد ]دالر[ کمبــود دارنــد، نــه اینکــه 
اضافــه درآمــد ندارنــد؛ یعنــی در محاسباتشــان حــدود ســی هــزار میلیــارد دالر اشــتباه کردنــد! ایــن وضــع 

اقتصــادی آنهــا اســت، ایــن وضــع محاســبات آنهــا اســت. 

وجود اختالفات میان آمریکا و اروپا
ــاد اســت،  ــات هــم کــه خــب زی ــا وجــود دارد، اختاف ــل م ــروز در جبهــه ی مقاب ــک چنیــن وضعــی ام ی
ماحظــه میکنیــد؛ منافــع مشــترکی آنهــا را - اروپاییهــاو آمریکاییهــا را - بــه هــم وصــل کــرده اســت وااّل در 
اعمــاق بــا هــم بدنــد. ملّــت فرانســه  نســبت بــه آمریکاییهــا منزجــر  و متنّفــر اســت. در قضایــای گوناگــون، 
در قضّیــه ی ســوریّه کــه آمریکاییهــا میخواســتند حملــه کننــد، نتوانســتند نزدیکتریــن دولــت بــه خودشــان 
را هــم شــریک خودشــان کننــد در ایــن قضّیــه؛ یعنــی انگلیس هــا هــم گفتنــد مــا شــرکت نمیکنیــم. ایــن 
درحالــی اســت کــه وقتــی بــه عــراق حملــه کردنــد، حــدود چهــل دولــت بــا اینهــا همــکاری کردنــد؛ وقتــی 
بــه افغانســتان حملــه کردنــد، ســی و چنــد دولــت بــا اینهــا همــکاری کردنــد. ] االن [آمریکاییهــا وضعشــان 

این جــوری اســت، ]اّمــا[ مــا وضعمــان خیلــی خــوب اســت. 

اهمیت توجه به ریزه کاری های دشمن و لبخندهای فریبکارانه او
مــا پیشــرفت کردیــم، مــا مقتــدر شــدیم، ملّتمــان ملـّـت آگاهــی شــده؛ البّتــه فشــار میآورنــد. ایــن فشــارها 
ــن کار  ــم؛ ای ــور کنی ــم و از آن عب ــل کنی ــان در داخــل تحّم ــر تواناییهــای خودم ــه ی ب ــا تکی را بایســتی ب
عاقانــه ای اســت کــه انجــام میگیــرد. البّتــه عــرض کردیــم، بــاز هــم تکــرار میکنیــم: بــا تاشــی کــه دولــت 
محتــرم و مســئولین کشــور دارنــد انجــام میدهنــد، مــا موافقیــم. یــک کاری اســت، یــک تجربــه ای اســت، 
احتمــاالً یــک اقــدام مفیــدی اســت؛ ایــن کار را انجــام بدهنــد، اگــر نتیجــه گرفتنــد کــه چــه بهتــر، اّمــا اگــر 
نتیجــه نگرفتنــد، معنایــش ایــن باشــد کــه بــرای حــّل مشــکات کشــور بایســتی کشــور روی پــای خــودش 
ــد،  ــد میزن ــه لبخن ــه دشــمنی ک ــم: ب ــرار میکنی ــم تک ــاز ه ــان را ب ــی خودم ــه ی قبل ــن توصی بایســتد. ای
اعتمــاد نکنیــد؛ ایــن را مــا بــه مســئولینمان، بــه بّچه هــای خودمــان، فرزنــدان خودمــان - اینهایــی کــه در 
مســئله ی دیپلماســی مشــغول کار هســتند، بّچه هــای ماینــد، جوانهــای خــود ماینــد - ]توصیــه میکنیــم [؛ 
توصیــه ی مــا بــه اینهــا ایــن اســت: مراقــب باشــید لبخنــد فریبگرانــه شــما را دچــار اشــتباه نکنــد، دچــار 

خطــا نکنــد؛ ریزه کاریهــای کار دشــمن را ببینیــد.
ــد؛ بیشــترین ماحظــه  ــم منحــّط صهیونیســتی دارن ــروز بیشــترین رودربایســتی را از رژی ــا ام  آمریکاییه
ــت را. پنجــه ی  ــد؛ ماحظــه ی آنهــا را میکننــد؛ مــا داریــم میبینیــم وضعّی را از محافــل صهیونیســت دارن
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قدرتمنــدان مالــی و کمپانیهــای صهیونیســتی بــر دولــت آمریــکا و کنگــره ی آمریــکا و مســئولین آمریکایــی 
آن چنــان مســلّط اســت کــه اینهــا مجبورنــد ماحظــه ی آنهــا را بکننــد، مــا کــه مجبــور نیســتیم ماحظه ی 
آنهــا را بکنیــم. مــا از روز اّول گفتیــم، امــروز هــم میگوییــم، بعــد از ایــن هــم خواهیــم گفــت: مــا رژیــم 
ــر اســاس توطئــه  ــم نامشــروع و حــرام زاده میدانیــم. یــک رژیمــی اســت کــه ب صهیونیســتی را یــک رژی
ــر اســاس توطئــه و سیاســتهای توطئه آمیــز هــم دارد حفــظ میشــود و حراســت  به وجــود آمــده اســت، ب
ــول و  ــد، ایــن خــودش بحــث دیگــری اســت؛ پ ــد؛ حــاال چــرا ماحظــه دارن میشــود. آنهــا ماحظــه دارن
ــد؛  ــار میکن ــا را دچ ــن بیچاره ه ــره ای ــد، باالخ ــودش را میکن ــت ها کار خ ــرمایه ی صهیونیس ــدرت و س ق
ــم  ــی ه ــر غرب ــتمداران دیگ ــی از سیاس ــا نیســتند، خیل ــم آمریکاییه ــط ه ــد؛ فق ــه کنن ــد ماحظ مجبورن
ــه  ــا توّج ــئولین م ــذا مس ــکلند. ل ــار[ مش ــد، ]دچ ــم گرفتارن ــا ه ــد، آنه ــا دارن ــکل را بیچاره ه ــن مش همی
داشــته باشــند، حرفهــا را ببیننــد؛ از آن طــرف لبخنــد میزننــد، اظهــار عاقــه میکننــد، اظهــار میــل بــه 
ــز اســت! خــب،  ــا روی می ــد: همــه ی گزینه ه ــد میگوین ــه میآین ــن طــرف بافاصل ــد، از ای ــره میکنن مذاک
کــه مثــًا چــه؟ چــه حرکتــی، چــه غلطــی ممکــن اســت نســبت بــه جمهــوری اســامی انجــام بدهنــد؟ 
اگــر جــّدی هســتند در کار، بایســتی خودشــان را کنتــرل کننــد، بایــد جلــوی آن کســانی را کــه زبــان بــه 
حرفهــای یــاوه ای از ایــن قبیــل میگشــایند بگیرنــد. یــک سیاســتمدار پولــدار آمریکایــی یــک غلطــی میکند 
کــه بلــه، مــا بایســتی در فــان صحــرای ایــران بمــب اتــم بزنیــم و تهدیــد کنیــم و فــان؛ بایــد بزننــد دهــن 
ــه مســائل جهــان  ــه توّهــم اینکــه نســبت ب یــک چنیــن آدمــی را ُخــرد کننــد. دولتــی کــه خــودش را ب
مســئولّیت دارد، مســئول میدانــد کــه بــا مســئله ی هســته اِی فــان کشــور و فــان کشــور برخــورد کنــد، 
دیگــر غلــط میکنــد کــه یــک کشــوری را در یــک چنیــن وضعــی، در یــک چنیــن دور و زمانــه ای تهدیــد 

ــد. ــن یاوه هــا را بگیرن ــوی ای ــد جل ــد. بای هســته ای بکن

اهمیت هوشیاری و بیداری نسبت به حرکات دشمن
 به هرحــال ملّــت مــا بحمــدالل ملّــت هوشــیاری اســت، مســئولین مــا هــم مســئولین همیــن ملّتنــد، آنهــا 
ــه مصلحــت کشــور باشــد و مســئولین کشــور  هــم هوشــیارند، حواسشــان جمــع اســت. هــر کاری کــه ب
انجــام بدهنــد، مــا از آن کار حمایــت میکنیــم، کمکشــان میکنیــم، دعایشــان هــم میکنیــم، لکــن توصیــه 
ــز کــه  ــه شــما جوانهــای عزی ــه مســئولین، هــم بخصــوص ب ــه آحــاد مــردم، هــم ب ــم، هــم ب هــم میکنی
چشــم وگوش ها را بــاز کنیــد. هــر ملّتــی بــا آگاهــی، بــا هوشــیاری، بــا بیــدار مانــدن و بــه خــواب نرفتــن، 

میتوانــد بــه اهــداف واالی خــود دســت پیــدا کنــد.
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خصوصّیات و شاخصه های نظام استکبار

حماسه زینب کبری، حماسه ی بزرگ تاریخ اسالم
صدق یکی از عوامل مولد روحیه مقاومت و صبر در زینب کبری)س(
مانور هنرمندانه برای دست یافتن به مقصود معنای نرمش قهرمانانه

معنای حرکت رو به جلوی نظام اسالمی 
ضرورت شناخت خصوصیات و روشهای استکبار 

شاخص ها و ویژگیهای رفتاری نظام استکباری:
1.خودبرتربینی 

2.حق ناپذیری حاصل از خودبرتربینی 
3.مجاز شمردن جنایت نسبت به ملتها

4.غارت و چپاول منابع حیاتی ملتها
5.فریبگری و رفتار منافقانه

6.ادعای دروغین دفاع از حقوق بشر
ایستادگی و مبارزه؛ علت مقابله نظام استکبار با ملت ایران

ایجاد یأس در دشمن، عامل موفقیت ملت ایران
نمونه هایی از دشمن افروزی  آمریکا 
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خصوصّیات و شاخصه های نظام استکبار *

حماسه زینب کبری، حماسه ی بزرگ تاریخ اسالم
ــاق  ــام حماســه ی بــزرگ تاریــخ اســام اســت، یــک اتّف ــام کــه ایّ ــا ایــن ایّ  تقــارن هفتــه ی بســیج هــم ب
مطلــوب و مغتنــم اســت. منظورمــان ]از[ حماســه ی بزرگــی کــه عــرض کردیــم، حماســه ی زینــب کبــری 
ــه  ــه ای ک ــا حماس ــک معن ــه ی ــه ب ــت؛ بلک ــورا اس ــه ی عاش ــل حماس ــه مکّم ــت ک ــا( اس ــام الل علیه )س
ــورا  ــه ی عاش ــده ی حماس ــده و نگه دارن ــود آورد، احیاکنن ــا( به وج ــام الل علیه ــری )س ــب کب ــی زین بی ب
شــد. عظمــت کار زینــب کبــری )علیهاالّســام( را نمیشــود در مقایســه ی بــا بقّیــه ی حــوادث بــزرگ تاریــخ 
ســنجید؛ بایــد آن را در مقایســه ی بــا خــود حادثــه ی عاشــورا ســنجید؛ و انصافــاً ایــن دو ِعــدل یکدیگرنــد. 
ایــن انســان باعظمــت، ایــن بانــوی بــزرگ اســام بلکــه بشــریّت، توانســت در مقابــل کــوه ســنگین مصائــب، 
قامــت خــود را اســتوار و برافراشــته نگــه دارد؛ حّتــی لرزشــی هــم در صــدای ایــن بانــوی بــزرگ از این همــه 
حادثــه پدیــد نیامــد؛ هــم در مواجهــه ی بــا دشــمنان، هــم در مواجهــه ی بــا مصیبــت و حــوادث تلــخ، مثــل 
یــک قلّــه ی ســرافراز اســتواری ایســتاد؛ درس شــد، الگــو شــد، پیشــوا شــد، پیشــرو شــد. در بــازار کوفــه، در 
حــال اســارت، آن خطبــه ی شــگفت آور را ایــراد کــرد: »یــا اَهلَ الکوَفــِة یــا اَهــَل الَختــِل و الَغــدِر اَ تَبکــوَن، 
ٍة اَنکاثــاً« تــا  فــَرُة اِنَّمــا َمَثُلُکــم َکَمَثــِل الِتــی نََقَضــت َغزلَهــا ِمــن بَعــِد ُقــَوّ ااَل َفــا َرقــَأِت الَعبــَرُة َو الَهــَدأَِت الَزّ
آخــر؛ ۱ لفــظ مثــل پــوالْد محکــم، معنــا مثــل آِب روان تــا اعمــاق جانهــا می نشــیند. در آن چنــان وضعّیتــی 
زینــب کبــری مثــل خــود امیرالمؤمنیــن حــرف زد؛ تــکان داد دلهــا را، جانهــا را و تاریــخ را؛ ایــن ســخن 
ــاد در کوفــه،  ــل ابن زی ــل مــردم در محمــل اســارت. بعــد هــم، هــم در مقاب ــد در تاریــخ؛ ایــن در مقاب مان
هــم چنــد هفتــه بعــد در مقابــل یزیــد در شــام، بــا آن چنــان قدرتــی ســخن گفــت کــه، هــم دشــمن را 

*.  بیانات در دیدار پنجاه هزار فرمانده بسیج سراسر کشور 29/۰۸/۱۳92
۱. لهوف، ص ۱4۶؛ االحتجاج، ج 2، ص ۳۰۳
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تحقیــر کــرد، هــم ســختی هایی را کــه دشــمن تحمیــل کــرده بــود، تحقیــر کــرد. شــما میخواهیــد خانــدان 
ُة َو لَِرســولِِه  ــَزّ ــان مغلــوب کنیــد، منکــوب کنیــد، ذلیــل کنیــد؟ لِلّ الِع ــه خیــال باطــل خودت پیغمبــر را ب
ــام( در  ــی )علیه الّس ــن عل ــه حســین ب ــری، همچنان ک ــب کب ــّزت اســت زین ــمه ی ع ــن.2 مجّس َو لِلُمِؤمنی
کربــا، در روز عاشــورا مجّســمه ی عــّزت بــود. نــگاه او بــه حــوادث بــا نــگاه دیگــران فــرق دارد؛ ]بــا[ آن همــه 
مصیبــت، وقتــی دشــمن میخواهــد او را شــماتت کنــد، میگویــد: مــا َراَیــُت ااِّل َجمیــًا؛ ۳ آنچــه دیــدم زیبــا 
بــود؛ شــهادت بــود، داغ بــود، اّمــا در راه خــدا بــود، بــرای حفــظ اســام بــود، ایجــاد یــک جریانــی بــود در 
طــول تاریــخ تــا اّمــت اســام بفهمنــد کــه چــه کار بایــد بکننــد، چگونــه بایــد حرکــت کننــد، چگونــه بایــد 
بایســتند. ایــن کاِر بــزرِگ حماســه ی زینبــی اســت؛ ایــن عــّزِت ولــّی خــدا اســت. زینــب کبــری از اولیــاءالل 
اســت؛ عــّزت او عــّزت اســام اســت؛ اســام را عزیــز کــرد، قــرآن را عزیــز کــرد. مــا البّتــه آن بلندپــروازی 
ــا  ــا اســت؛ م ــزرگ الگــوی م ــوی ب ــن بان ــار ای ــم رفت ــم بگویی ــم کــه بخواهی ــت را نداری ــم، آن هّم را نداری
کوچک تــر از ایــن حرفهــا هســتیم؛ اّمــا بایــد به هرحــال حرکــت مــا در جهــت حرکــت زینبــی باشــد؛ بایــد 
ــا  هّمــت مــا، عــّزت اســام و عــّزت جامعــه ی اســامی و عــّزت انســان باشــد؛ همان کــه خــدای متعــال ب

احــکام دینــی و شــرایِع بــر پیغمبــران، مقــّرر فرمــوده اســت.

صدق یکی از عوامل مولد روحیه مقاومت و صبر در زینب کبری)س(
 آنچــه در بخــش اّول عرایضــم میخواهــم کوتــاه عــرض بکنــم بــرای شــما عزیــزان بســیجی و جوانــان عزیــز، 
ایــن اســت کــه یکــی از عوامــل مولـّـد ایــن روحّیــه و ایــن صبــر در زینــب کبــری )ســام الل علیهــا( و در 
دیگــر اولیاءاللّهــی کــه این جــور حرکــت کردنــد، صــدق اســت؛ صادقانــه بــا پیمــان خــدای متعــال برخــورد 
ــن صــدق را،  ــم ای ــرآن کری ــی مهــم اســت. در ق ــن خیل ــه راه خــدا ســپردن؛ ای ــه ب کــردن، دل را صادقان
ــوٍح َو  ــن ن ــم َو ِمنــَک َو ِم ــَن میثاَقُه ِبّیی ــَن الَنّ ــا ِم ــاء عظــام الهــی الزم میشــمرد: َو اِذ اََخذن ــرای انبی هــم ب
ِدقیــَن َعــن ِصدقِِهــم؛ 4  ــَم َو اََخذنــا ِمنُهــم میثقــاً َغلیظــاً، لَِیســَئَل الَصّ اِبرهیــَم َو موســی  َو عیســی  ابــِن َمریَ
ای پیامبــر مــا از تــو پیمــان گرفتیــم و از نــوح و ابراهیــم و موســی و عیســی پیمــان گرفتیــم - از همــه ی 
ــن پیمــان، پیمــان بســیار محکــم و غلیظــی اســت - در لِیســَئل، "الم"  ــران پیمــان گرفتیــم - و ای پیغمب
ــران  ــن پیغمب ــه ای ــن اســت ک ــان ای ــن پیم ــت اســت - و نتیجــه ی ای ــا "الم" عاقب ــا طلبه ه ــر م ــه تعبی ب
بــزرگ مــورد ســؤال قــرار میگیرنــد از صدقــی کــه در قبــال ایــن پیمــان نشــان دادنــد و به خــرج دادنــد؛ 
یعنــی پیغمبــر مــا و پیغمبــران بــزرگ الهــی بایــد در پیشــگاه پــروردگار َعرضــه کننــد میــزاِن صداقتــی را 
کــه در مقــام اِعمــال ایــن میثــاق الهــی بــه کار بردنــد؛ ایــن مــال پیغمبــران؛ در مــورد مــردم معمولــی و 
ــن َقضــی  نَحَبــُه  مؤمنیــن ]هــم میفرمایــد[ : ِمــَن الُمؤِمنیــَن ِرجــاٌل َصَدقــوا مــا عَهــُدوا اللَ َعلَیــِه َفِمنُهــم َمّ
َب الُمنافِقیــَن اِن شــاء.5  ــِذّ ــم و یَُع ِدقیــَن بِِصدقِِه ــًا، لَِیجــِزَی الُل الَصّ لُــوا تَبدی َو ِمنُهــم َمــن یَنَتِظــر َو مــا بََدّ
ــاً اَلیمــا. ۶ در  ــَدّ لِلکِفریــَن عذاب در مــورد پیغمبــران بــزرگ، نقطــه ی مقابــل صــادق را کافــر قــرار داد: و اََع
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مــورد ایــن مؤمنیــن، نقطــه ی مقابــل صادقیــن را منافقیــن قــرار داد، کــه در اینهــا نکته هایــی هســت. از 
ــا خــدا معاهــده  ــا ب ــم؛ م ــا خــدا کردی ــاره ی وعــده و عهــدی کــه ب مــن و شــما هــم ســؤال میکننــد درب
داریــم. حــاال در ایــن آیــه ی شــریفه - ِمــَن الُمؤِمنیــَن ِرجــاٌل َصَدقــوا مــا عَهــدوا الل َعلَیــِه - ایــن عهــدی 
کــه میگویــد مؤمنیــن بــا خــدا بســته اند و بعضــی از مؤمنیــن بــه ایــن عهــد به نیکــی وفــا کردنــد و پــای 
ایــن عهدشــان ثابت قــدم ماندنــد، همــان اســت کــه چنــد آیــه قبــل در همیــن ســوره ی مبارکــه میفرمایــد 
کــه »و لََقــد کانــوا عَهــُدوا اللَ ِمــن َقبــُل ال یَُولـّـوَن االَدبــار«؛ ۷ همــه ی مــا بــه ایــن نــکات بایــد توّجــه کنیــم. 
بــا خــدای متعــال عهــد کــرده بودنــد کــه از مقابــل دشــمن فــرار نکننــد، بــه دشــمن پشــت نکننــد. رهــا 
کــردن مواضــع و عقب نشــینِی منهزمانــه در مواجهــه ی بــا دشــمن، از جملــه ی چیزهایــی اســت کــه قــرآن 
تأکیــد میکنــد کــه نبایــد انجــام بگیــرد؛ در جنــگ نظامــی و در جنــگ سیاســی و در جنــگ اقتصــادی، 
در هــر جایــی کــه صحنــه ی زورآزمایــی اســت، در مقابــل دشــمن بایــد ایســتاد؛ بایــد عــزم شــما بــر عــزم 
دشــمن پیــروز بشــود، بایــد اراده ی شــما بــر اراده ی دشــمن غالــب بشــود؛ و میشــود و ایــن ممکــن اســت. 
در عرصــه ی هرگونــه جهــاد و کارزاری، پشــت کــردن بــه دشــمن و هزیمــت کــردن، از نظــر اســام و قــرآن 

ممنــوع اســت.

مانور هنرمندانه برای دست یافتن به مقصود معنای نرمش قهرمانانه
مــا تعبیــر "نرمــش قهرمانانــه" را بــه کار بردیــم؛ یــک عــّده ای آن را بــه معنــی دســت برداشــتن از آرمانهــا 
ــد  ــرار دادن ــکی ق ــن را مستمس ــم همی ــمنان ه ــی از دش ــد؛ بعض ــا کردن ــامی معن ــام اس ــای نظ و هدفه
بــرای اینکــه نظــام اســامی را بــه عقب نشــینی از اصــول خــودش مّتهــم کننــد؛ اینهــا خــاف بــود، اینهــا 
بدفهمــی اســت. نرمــش قهرمانانــه بــه معنــای مانــور هنرمندانــه بــرای دســت یافتــن بــه مقصــود اســت؛ 
ــه ســمت آرمانهــای گوناگــون و  ــوع ســلوکی - ب ــن اســت کــه ســالک راه خــدا - در هــر ن ــه معنــای ای ب
متنــّوع اســامی کــه حرکــت میکنــد، بــه هــر شــکلی و بــه هــر نحــوی هســت، بایــد از شــیوه های متنــّوع 
ــزاً اِلــی   فــاً لِِقتــاٍل اَو ُمَتَحِیّ اســتفاده کنــد بــرای رســیدن بــه مقصــود. ِو َمــن یَُولِِّهــم یَوَمِئــٍذ ُدبُــَرُه ااِّل ُمَتَحِرّ
فَِئــٍة َفَقــد بــآَء بَِغَضــٍب ِمــَن الل؛ ۸ هرگونــه حرکتــی - چــه حرکــت بــه جلــو، چــه حرکــت بــه عقــب - مثــل 
میــدان رزم نظامــی، بایــد بــه دنبــال رســیدن بــه اهــداِف ازپیش تعیین شــده باشــد. اهدافــی وجــود دارد؛ 
نظــام اســامی در هــر مرحلــه ای یکــی از ایــن اهــداف را دنبــال میکنــد، بــرای پیشــرفت، بــرای رســیدن 
بــه نقطــه ی تعالــی و اوج، بــرای ایجــاد تمــّدن عظیــم اســامی؛ بایــد ســعی کنــد بــه ایــن هــدف در ایــن 
ــران و  ــان و متفّک ــان و هادی ــت. راهنمای ــه اس ــه قطع ــت، قطع ــذاری اس ــه مرحله گ ــد. البّت ــه برس مرحل
مســئوالن مربــوط، ایــن قطعــات را معّیــن میکننــد، هدفگــذاری میکننــد، حرکــت جمعــی آغــاز میشــود. 
همــه بایــد تــاش کننــد کــه هــر حرکتــی در هــر مرحلــه ای بــه اهــداف خــودش برســد. ایــن آن نظــاِم 
صحیــِح حرکــِت منطقــی ]اســت [. ایــن را همــه ی فّعــاالن عرصــه ی سیاســت و مدیریـّـت کان کشــور بایــد 
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همــواره بــه یــاد داشــته باشــند؛ آحــاد مــردم، شــما عزیــزاِن بســیجی - فّعــاالن عرصــه ی بســیج - هــم بایــد 
ایــن را همــواره بــه یــاد داشــته باشــید.

معنای حرکت رو به جلوی نظام اسالمی 
 خــب، اینکــه مــا میگوییــم میخواهیــم حرکــت کنیــم، پیــش برویــم، آیــا بــه معنــای جنگ طلبــی نظــام 
اســامی اســت؟ آیــا بــه معنــای ایــن اســت کــه نظــام اســامی قصــد دارد بــا همــه ی ملّتهــا، بــا همــه ی 
ــه  ــران، از جمل ــت ای ــمنان ملّ ــود دش ــنیده میش ــی ش ــه گاه ــد؟ ک ــته باش ــش داش ــم چال ــورهای عال کش
ــه میجنباننــد کــه ایــران تهدیــد  از دهــان نحــِس نجــِس ســِگ هــار منطقــه در رژیــم صهیونیســتی، چان
همــه ی جهــان اســت؛ نــه، ایــن ســخِن دشــمن و درســت نقطــه ی مقابــل ممشــای اســامی اســت. تهدیــِد 
همــه ی جهــان، آن نیروهــای شــّر و شــّرآفرینی هســتند کــه جــز شــرارت از خودشــان نشــان نداده انــد؛ از 
جملــه همیــن رژیــم جعلــی اســرائیل و بعضــی از پشــتیبانان او. نظــام اســامی درســی کــه از قــرآن گرفتــه 
ــت، درس  ــه اس ــن گرفت ــه از امیرالمؤمنی ــی ک ــت، درس ــه اس ــام گرفت ــر اس ــه از پیامب ــی ک ــت، درس اس
ــُر بِالَعــدِل َو االِحســِن؛ 9 عدالــت، احســان، نیکــی کــردن. امیرالمؤمنیــن فرمــود  دیگــری اســت: اَِنّ اللَ یَأُم
بــه همــه نیکــی کنیــد، چــون »اِّمــا اٌَخ لـَـَک فــی دیِنــک اَو َشــبیٌه لـَـَک فــی َخلِقــک«، ۱۰ یــا بــرادر اســامی 
تــو اســت، یــا بــه هــر حــال انســان اســت؛ منطــق اســام ایــن اســت. مــا میخواهیــم بــه همــه ی انســانها 
خدمــت کنیــم، محّبــت کنیــم؛ مــا میخواهیــم بــا همــه ی انســانها، بــا همــه ی ملّتهــا، روابــط دوســتانه و 
ــت آمریــکا هــم - بــا اینکــه دولــت آمریــکا دولــِت مســتکبر  محّبت آمیــز داشــته باشــیم؛ مــا حّتــی بــا ملّ
و دشــمن، بدخــواه و کینــه ورز نســبت بــه ملّــت ایــران و نظــام جمهــوری اســامی اســت - هیــچ دشــمنی 
نداریــم؛ آنهــا هــم مثــل بقّیــه ی ملّتهاینــد. آنچــه نقطــه ی مقابــل نظــام اســامی اســت، اســتکبار اســت. 
ــا  ــا ب ــم، م ــتکبار مخالفی ــا اس ــا ب ــت؛ م ــتکبار اس ــام اس ــا نظ ــامی، ب ــام اس ــای نظ ــری خصومته جهت گی

اســتکبار مبــارزه میکنیــم. 

ضرورت شناخت خصوصیات و روشهای استکبار 
اســتکبار یــک واژه ی قرآنــی اســت کــه در قــرآن دربــاره ی امثــال فرعــون و گروه هــای بدخــواه و معــارض 
ــا امــروز هــم وجــود دارد.  ــوده اســت، ت ــه اســت. اســتکبار در گذشــته هــم ب ــه کار رفت حــّق و حقیقــت ب
ــها در  ــات و روش ــیوه ها و خصوصّی ــه ش ــت؛ البّت ــی اس ــا یک ــه ی دوره ه ــتکبار در هم ــتخوان بندی اس اس
هــر زمانــی تفــاوت میکنــد. امــروز هــم نظــام اســتکباری وجــود دارد؛ رأس اســتکبار هــم در دنیــا، دولــت 
ایــاالت مّتحــده ی آمریــکا اســت. اســتکبار را بایــد بشناســیم، خصوصّیــات اســتکبار را بایــد بدانیــم، عملکــرد 
ــم  ــل او تنظی ــان را در مقاب ــار خودم ــه رفت ــم خردمندان ــا بتوانی ــم ت ــد بدانی ــرِی اســتکبار را بای و جهت گی
کنیــم. مــا بــا برخــورد غیرخردمندانــه در همــه ی عرصه هــا مخالفیــم؛ مــا معتقدیــم در همــه ی عرصه هــا، 

9. سوره ی نحل، بخشی از آیه ی 9۰.
۱۰. برگرفته از نامه ی 5۳ نهج الباغه 
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ــت  ــت و حکم ــا درای ــد ب ــردی بای ــی و ف ــای جمع ــه ی جهت گیری ه ــا، در هم ــه ی برنامه ریزی ه در هم
عمــل کــرد. اگــر صحنــه را نشناســیم، اگــر دوســت را نشناســیم، دشــمن را نشناســیم، اگــر امــروز نظــام 
ســلطه را نشناســیم، اســتکبار را نشناســیم، چطــور میتوانیــم بــا حکمــت و درایــت حرکــت کنیــم؟ چطــور 

ــد بشناســیم. ــذا بای ــزی کنیــم؟ ل میتوانیــم درســت برنامه ری

شاخص ها و ویژگیهای رفتاری نظام استکباری:

1.خودبرتربینی 
آنچــه مــن در مــورد اســتکبار عــرض میکنــم، چنــد نمونــه یــا چنــد شــاخص از رفتارهــای نظــام اســتکبارِی 
امــروِز دنیــا اســت و در بســیاری از مــوارد، بــا آنچــه کــه در قــرون گذشــته و دورانهــای گذشــته اســتکبار 
ــای  ــت. مجموعه ه ــی اس ــتکباری، خودبرتربین ــام اس ــای نظ ــی از ویژگی ه ــت. یک ــریک اس ــته، ش داش
اســتکباری - آن کســانی کــه یــا در رأس یــک کشــور یــا در رأس یــک نظــام بین المللــی ]یــا[ مجموعــه ای 
از کشــورها کارهــا را بــه دســت گرفته انــد - وقتــی مجموعــه ی خودشــان را از بقّیــه ی انســانها، از بقّیــه ی 
مجموعه هــا برتــر دانســتند، وقتــی خودشــان را محــور دانســتند، همــه چیــز را فــرع بــر خودشــان دانســتند، 
ــر دانســت،  ــد. وقتــی خــود را برت ــی به وجــود می آی ــط و خطرناکــی در تعامــات جهان ــه ی غل ــک معادل ی
خــود را محــور دانســت، خــود را اصــل دانســت، نتیجــه ایــن میشــود کــه بــرای خــود حــّق مداخلــه ی در 
امــور بقّیــه ی انســانها و بقّیــه ی ملّتهــا را قائــل اســت. آنچــه بــه نظــر او ارزش محســوب میشــود، بایســت 
همــه در دنیــا تســلیم بشــوند و قبــول بکننــد، گــردن بنهنــد. اگــر چیــزی کــه او ارزش میدانــد، دیگــران 
قبــول نداشــتند، ایــن بــه خــودش حــق میدهــد در کار آنهــا دخالــت کنــد، بــه آنهــا تحمیــل کنــد، بــه آنهــا 
زور بگویــد، فشــار بیــاورد. ایــن خودبرتربینــی موجــب میشــود کــه اّدعــای تولیــت امــور ملّتهــا را داشــته 
باشــند، اّدعــای مدیریـّـت جهانــی را داشــته باشــند، خودشــان را رئیــس مجموعــه ی عالــم بداننــد. میشــنوید 
ــل  ــد، مث ــرف میزنن ــوری ح ــکا ج ــت آمری ــه [ از دول ــی ]ک ــردان آمریکای ــئوالن و دولتم ــای مس در حرفه
اینکــه صاحب اختیــار همــه ی کشــورها اســت؛ ]میگوینــد[ مــا نمیتوانیــم بگذاریــم ایــن کار انجــام بگیــرد، 
مــا نمیتوانیــم بگذاریــم ایــن شــخص باشــد یــا نباشــد! دربــاره ی منطقــه ی مــا جــوری حــرف میزننــد کــه 
کأنـّـه مالــک ایــن منطقه انــد؛ دربــاره ی رژیــم صهیونیســتی جــوری حــرف میزننــد کــه گویــا ملّتهــای ایــن 
منطقــه ناگزیرنــد کــه ایــن رژیــم تحمیلــی و جعلــی را بپذیرنــد؛ بــا ملّتهــای مســتقل، بــا دولتهــای مســتقل 
جــوری برخــورد میکننــد کــه گویــی آنهــا حــّق حیــات ندارنــد. ایــن خودبرتربینــی، خــود را دارای جایــگاه 
ــاس و  ــن اُّس اس ــتن، ای ــانها دانس ــه ی انس ــا، مجموع ــه ی ملّته ــه ی اوالد آدم، مجموع ــژه ای در مجموع وی

ــن مشــکل اســتکبار اســت. بزرگ تری

2.حق ناپذیری حاصل از خودبرتربینی 
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ــد و آن  ــت می آی ــه دس ــتکبار ب ــرای اس ــری ب ــاخص دیگ ــت و ش ــه خصوصّی ــود ک ــن میش ــه ای  نتیج
ــق. در  ــِر مطل ــد؛ حق ناپذی ــا را میپذیرن ــّق ملّته ــه ح ــد، ن ــه حــرف حــق را میپذیرن ــری اســت؛ ن حق ناپذی
مباحثــات جهانــی بســیار اتّفــاق می افتــد یــک حــرف حّقــی زده میشــود، آمریــکا بــه دلیلــی نمیپذیــرد؛ بــا 
ــه اش مســائل امــروز  ــد. حــاال یــک نمون ــار حــق نمیرون ــر ب ــواع شــیوه ها حــرف حــق را رد میکننــد، زی ان
مــا اســت کــه مربــوط بــه فّعالّیتهــای هســته ای و صنایــع هســته ای اســت؛ حــرف حّقــی وجــود دارد؛ اگــر 
ــل  ــی در مقاب ــد وقت ــد، بای ــل منطــق باش ــد، اه ــتدالل باش ــل اس ــد، اه ــق باش ــل ح ــانی اه ــه انس چنانچ
اســتدالل قــرار گرفــت، تســلیم بشــود، اّمــا اســتکبار تســلیم نمیشــود؛ حــرف حــق را میشــنود، زیــر بــار 
حــق نمیــرود؛ ایــن یکــی از خصوصّیــات او اســت. همچنــان کــه حقــوق ملّتهــا را هــم قبــول نمیکنــد؛ اینکه 
ملّتهــا حــق دارنــد انتخــاب کننــد، حــق دارنــد آن حرکتــی را کــه خودشــان میخواهنــد، آن اقتصــادی را 
ــرای ملّتهــا  ــن را ب ــد، ای ــاذ کنن ــد اتّخ ــد، آن سیاســتی را کــه خودشــان میخواهن کــه خودشــان میخواهن

قائــل نیســتند، معتقــد بــه تحمیــل بــر ملّتهــا هســتند.

3.مجاز شمردن جنایت نسبت به ملتها
ــه ملّتهــا و نســبت  ــت را نســبت ب ــن اســت کــه جنای  یکــی از شــاخصهای دیگــر اســتعمار و اســتکبار ای
ــتکبار در دوران  ــزرگ اس ــای ب ــی از بای ــن یک ــد. ای ــت نمیدهن ــمرند و اهّمّی ــاز میش ــر مج ــاد بش ــه آح ب
ــن  ــاک، کــه ای ــد آمــدن ســاحهای خطرن ــم، پدی ــد یعنــی دوران پیشــرفت عل ــد اســت؛ دوران جدی جدی
ــرای جــان  ــم شــد؛ ب ــای عال ــای جــان ملّته ــه[ دســت مســتکبرین رســید، ب ــی ب ــم ]از وقت ســاحها ه
انســانها - هــر انســانی کــه بــا آنهــا همــراه نباشــد، تســلیم آنهــا نباشــد، تابــع آنهــا نباشــد - هیــچ ارزشــی 
ــا بومیــان آمریــکا  قائــل نیســتند؛ مثالهــا، الی ماشــاءالل ]وجــود دارد[. یــک مثــال، برخــورد مســتکبرین ب
اســت؛ همیــن کشــوری کــه امــروز منابــع مالــی آن، امکانــات آن، موقعّیــت جغرافیایــی آن، همه چیــز آن 
ــا آنهــا  در اختیــار غیربومیــان آن منطقــه اســت. خــب اینجــا مــردم بومــی ای وجــود داشــتند؛ برخــورد ب
ــد  ــکای جدی ــخ آمری ــدری مشــمئزکننده اســت کــه یکــی از نقــاط تاریــک تاری ــه ق ــدری خشــن، ب ــه ق ب
اســت؛ خودشــان دربــاره ی آن، چیزهــا نوشــته اند؛ کشــتارهایی کــه کردنــد، فشــارهایی کــه آوردنــد. عیــن 
ــی  ــردم بوم ــترالیا م ــی ها در اس ــاد. انگلیس ــاق افت ــترالیا اتّف ــی ها در اس ــیله ی انگلیس ــه به وس ــن قضّی همی
ــچ  ــانها هی ــان انس ــرای ج ــا ب ــد؛ آنه ــکار میکردن ــح ش ــوان تفری ــورو به عن ــل کانگ ــات، مث ــل حیوان را مث
ارزشــی قائــل نبودنــد. ایــن یــک نمونــه اســت؛ ]البّتــه [ صدهــا مثــال دارد کــه در کتابهــای خودشــان، در 
تواریــخ خودشــان اینهــا آمــده اســت. یــک نمونــه ی ]دیگــر[ بمبــاران ســال ۱945 میــادی - یعنــی ســال 
ــد؛ صدهــا هــزار  ــود کردن ــا بمــب اتمــی ناب ــن را آمریکایی هــا ب ۱۳24 شمســی - اســت کــه دو شــهر ژاپ
ــر اثــر اشــعه ی اتمــی ای کــه وجــود  ــر اینهــا در طــول زمــان تــا امــروز ب آدم کشــته شــدند، چندیــن براب
ــا امــروز مشــکات آن باقــی  داشــته، معیــوب و ناقص الخلقــه و دچــار بیماریهــای گوناگــون شــدند کــه ت
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اســت؛ هیــچ اســتدالل درســتی هــم بــرای ایــن کار نداشــتند، کــه مــن حــاال بعــد اشــاره خواهــم کــرد؛ 
ــار هــم  ــار بمــب اتــم اســتعمال شــده اســت، هــر دوب راحــت بمــب اتــم انداختنــد. در دنیــا تــا حــاال دوب
به وســیله ی آمریکایی هــا کــه امــروز خودشــان را متولّــی مســئله ی اتمــی در دنیــا میداننــد! دلشــان هــم 
میخواهــد کــه ایــن قضّیــه فرامــوش بشــود ]اّمــا[ فراموش شــدنی نیســت. این همــه جــان انســانها از بیــن 
رفــت، برایشــان ارزشــی نداشــت. جــان انســانها بــی ارزش میشــود؛ جنایــت بــرای دســتگاه های اســتکباری 
آســان میشــود. در ویتنــام، آدم کشــی کردنــد؛ در عــراق دســتگاه های امنّیتــی و شــرکتهای مــزدور امنّیتــی 
آنهــا مثــل بلــک واتــر - کــه مــن آن ســال اشــاره کــردم -۱۱ جنایــت کردنــد؛ در پاکســتان بــا هواپیماهــای 
بــدون سرنشــین هنــوز دارنــد جنایــت میکننــد؛ در افغانســتان بمبــاران میکننــد و جنایــت میکننــد؛ هــر 
ــا  ــد؛ جنایــت ب ــا ندارن جایــی کــه دستشــان برســد و منافعشــان اقتضــا کنــد، ایجــاب کنــد، از جنایــت اِب
ــی دارد. االن ده  ــال آمریکایی هــا اســت، هنــوز زندان ــدان گوانتانامــو کــه م ــا شــکنجه؛ زن ــت ب قتــل، جنای
یــازده ســال اســت در ایــن زنــدان یــک عــّده ای را کــه بــه اتّهــام از جاهــای مختلــف دنیــا گرفتنــد و بردنــد 
آنجــا، بــدون محاکمــه ]و[ بــا شــرایط بســیار ســخت و همــراه بــا شــکنجه نگــه داشــتند! در عــراق، زنــدان 
ــکنجه  ــد و او را ش ــی می انداختن ــان زندان ــه ج ــگ ب ــود، س ــا ب ــای آمریکایی ه ــی از زندانه ــب یک ابوُغری

میکردنــد.

4.غارت و چپاول منابع حیاتی ملتها
 غــارت منابــع حیاتــی ملّتهــا برایشــان آســان اســت. ربــودن و اســیر کــردن ســیاهان، یکــی از ماجراهــای 
گریــه آور تاریــخ ]اســت [ کــه نظــام ســلطه ی آمریــکا و امثــال آن دوســت ندارنــد ایــن داســتان احیــا بشــود، 
]کــه یــک نمونــه اش [ همیــن مســئله ی غــام و کنیــز گرفتــن مــردم آفریقــا اســت؛ کشــتی ها را از اقیانــوس 
اطلــس می آوردنــد، در ســواحل کشــورهای غــرب آفریقــا مثــل گامبیــا و امثــال اینهــا نگــه میداشــتند، بعــد 
میرفتنــد بــا تفنــگ و ســاحهایی کــه دســت مــردِم آن روز از ایــن ســاحها خالــی بــود، صدهــا و هزارهــا 
ــا ایــن کشــتی ها بــرای بردگــی بــه  ــا شــرایط بســیار ســختی ب پیــر و جــوان و مــرد و زن را میگرفتنــد، ب
آمریــکا میبردنــد. انســان آزاد را کــه در خانــه ی خــودش زندگــی میکــرد، در شــهر خــودش زندگــی میکــرد، 
بــه اســارت میگرفتنــد؛ االن ســیاهانی کــه در آمریــکا هســتند، از نســل آنهاینــد. چنــد قــرن آمریکایی هــا 
ایــن فشــار عجیــب را آوردنــد کــه ]در ایــن زمینــه[ کتابهــا نوشــته اند کــه ایــن کتــاب "ریشــه ها"۱2کتاب 
مغتنمــی اســت بــرای نشــان دادن گوشــه ای از ایــن فجایــع. انســاِن امــروز چطــور میتوانــد اینهــا را فرامــوش 

کنــد؟ بــا همــه ی ایــن حرفهــا هنــوز هــم در آمریــکا بیــن ســیاه و ســفید تبعیــض هســت.

5.فریبگری و رفتار منافقانه
ــه  ــار منافقان ــری و رفت ــاخصها اســت، فریبگ ــر[ از ش ــی ]دیگ ــاز یک ــه ب ــتکبار ک ــات اس ــی از خصوصّی  یک
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ــات خودشــان  ــا را در تبلیغ ــه شــد، همــه ی اینه ــه گفت ــی ک ــن جنایات ــد. همی ــه کنی ــن را توّج اســت؛ ای
ــه  ــن نظــام اســتکبار ک ــد! ای ــت نشــان بدهن ــاس خدم ــت را در لب ــد و جنای ــه کنن ــد توجی ســعی میکنن
قصــد ســلطه ی بــر ملّتهــا را دارد، از ایــن شــیوه به طــور متعــارف و معمــول در همــه ی زندگــی اش اســتفاده 
میکنــد؛ شــیوه ی توجیــه جنایــت و پوشــاندن لبــاس خدمــت بــه جنایــت. ]در[ همیــن حملــه ی بــه ژاپــن، 
یعنــی دو بمبــی کــه در هیروشــیما و ناکازاکــی منفجــر شــد، ]وقتــی [ آمریکایی هــا عذرخواهــی میکننــد، 
بــه ایــن صــورت میگوینــد کــه اگرچــه بــا ایــن دو بمبــی کــه مــا بــه ایــن دو شــهر پرتــاب کردیــم، ده هــا 
هــزار در وهلــه ی اّول، ]یــا[ شــاید صدهــا هــزار کشــته شــدند، ]اّمــا ایــن کار[ هزینــه ی تمــام کــردن جنــگ 
ــدا میکــرد؛ حــاال  ــه پی ــم، جنــگ ادام ــا را نمی انداختی ــن بمبه ــا ای ــا آمریکایی ه ــر م ــود؛ اگ ــی دّوم ب جهان
اگــر دویســت هــزار ]انســان [ کشــته شــدند، آن وقــت دومیلیــون کشــته میشــدند؛ بنابرایــن مــا خدمــت 
ــات رســمی  ــا در تبلیغ ــی اســت کــه آمریکایی ه ــن حرف ــد ای ــم! ببینی ــا را انداختی ــن بمبه ــم کــه ای کردی
ــد.  ــد و گفته ان ]میگوینــد[. االن شــاید از آن روز ۶5 ســال میگــذرد؛ دائمــاً همیــن حــرف را تکــرار کرده ان
ــز از  ــه ج ــت ک ــی اس ــب و غریب ــای عجی ــه و از دروغه ــه و منافقان ــای فریبگران ــی از آن حرفه ــن یک ای
ــهر  ــن دو ش ــر روی ای ــادی ب ــتان ۱945 می ــا در تابس ــن بمبه ــد. ای ــر نمی آی ــتکباری ب ــتگاه های اس دس
افتــاد و منفجــر شــد و ایــن جنایــت اتّفــاق افتــاد؛ در حالــی کــه چهــار مــاه قبــل از آن - یعنــی در اّول بهــار 
۱945 - هیتلــر کــه رکــن اصلــی جنــگ بــود خودکشــی کــرده بــود؛ دو روز قبــل از او هــم موســولینی - 
ــود و جنــگ عمــًا خاتمــه  ــود دســتگیر شــده ب رئیــس جمهــور ایتالیــا - کــه او هــم رکــن دّوم جنــگ ب
پیــدا کــرده بــود؛ ژاپــن هــم کــه پــای ســّوم جنــگ بــود، از دو مــاه قبــل اعــام کــرده بــود کــه آمــاده ی 
تســلیم اســت؛ جنگــی وجــود نداشــت اّمــا ایــن بمبهــا منفجــر شــد. چــرا؟ چــون ایــن بمبهــا ســاخته شــده 
ــد. کجــا  ــد آن را آزمایــش میکردن ــد، بای ــی آزمایــش میشــد؛ ســاحی ســاخته بودن ــک جای ــد ی ــود، بای ب
آزمایــش کننــد؟ بهتریــن فرصــت، ایــن بــود کــه بــه بهانــه ی جنــگ ایــن بمبهــا را ببرنــد روی ســر مــردم 
بی گنــاه هیروشــیما و ناکازاکــی بیندازنــد تــا معلــوم بشــود کــه آیــا درســت عمــل میکنــد یــا نــه! چهــره ی 

فریبگرانــه.

6.ادعای دروغین دفاع از حقوق بشر
 اّدعــا میکننــد طرفــدار بشــرند؛ هواپیمــای مســافری ایــران را روی آســمان میزننــد، قریــب ســیصد نفــر 
ــن  ــه ای ــه آن کســی ک ــد، ب ــد، عذرخواهــی هــم نمیکنن ــود میکنن ــد، ناب ــن میبرن ــر را از بی مســافر بی خب
ــر شــنیدید کــه آمریکایی هــا - از  ــت را انجــام داده، مــدال هــم میدهنــد! در همیــن هفته هــای اخی جنای
رئیــس جمهــور گرفتــه تــا دیگــران - دربــاره ی اســتعمال ســاح شــیمیایی در ســوریّه جنجــال بپــا کردنــد، 
ــم چــه  ــدارم کــه قضــاوت کن ــرده. مــن کاری ن ــه کار ب ــد کــه شــیمیایی ب ــت ســوریّه را مّتهــم کردن دول
کســی بــه کار بــرده؛ البّتــه قرائــن نشــان میــداد کــه گروه هــای تروریســتی ایــن را بــه کار بردنــد، اّمــا بــه 
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ــرده؛ جنجــال و های وهــوی ]کردنــد[ کــه اســتعمال  ــه کار ب هــر حــال آنهــا گفتنــد کــه دولــت ایــن را ب
ســاح شــیمیایی خــّط قرمــز مــا اســت! ایــن را ده بــار یــا بیشــتر مســئولین آمریکایــی گفتنــد؛ درســت، 
]اّمــا[ همیــن دولــت آمریــکا و رژیــم ایــاالت مّتحــده، در حمــات جنایت کارانــه ای کــه صــّدام بــه ایــران 
میکــرد و ســاح شــیمیایی بــه کار میبــرد، نــه فقــط کوچک تریــن مخالفتــی بــا آن نکردنــد، بلکــه پانصــد 
ــیاری از  ــوز بس ــه هن ــردل را - ک ــه گاز خ ــل ب ــل تبدی ــاک قاب ــرگ آور و خطرن ــیمیایی م ــاّده ی ش ــن م تُ
ــند  ــاری میکش ــد بیم ــت دارن ــالها اس ــتند و س ــوارض آن [ هس ــه ع ــا ]ب ــا مبت ــِز آن روِز م ــای عزی جوانه
ــا پانصــد تُــن  - صــّدام از آمریــکا وارد کــرد؛ کمــک کردنــد؛ البّتــه از جاهــای دیگــر هــم خریــده بــود، اّم
مــاّده ی شــیمیایی مــرگ آور قابــل تبدیــل بــه گاز خــردل را صــّدام از آمریــکا تهّیــه کــرد و بــه کار بــرد؛ 
بعــد هــم کــه میخواســتند علیــه او در شــورای امنّیــت قطعنامــه صــادر کننــد، آمریــکا مانــع شــد. رفتــار 
منافقانــه یعنــی ایــن؛ اینجــا ســاح شــیمیایی میشــود خــّط قرمــز، آنجــا ســاح شــیمیایی - چــون در مقابل 
نظــام مســتقّل اســامی اســت، چــون در مقابــل ملّتــی اســت کــه حاضــر نیســت زیــر بــاِر آمریــکا بــرود - 
میشــود یــک امــر مجــاز کــه بایــد بــه آن کمــک هــم کــرد! ایــن بخشــی از خصوصّیــات و شــاخصها اســت؛ 
ــا  ــد، ب ــی میکنن ــد، اختاف افکن ــروزی میکنن ــت: جنگ اف ــا اس ــش از اینه ــتکبار بی ــاخصهای اس ــه ش البّت
حکومتهــای مســتقل درمی افتنــد، بــا ملّــت خودشــان حّتــی آن وقتــی کــه منافــع گروه هــای خــاص اقتضــا 
میکنــد درمی افتنــد، در جنــگ صــّدام بــا ایــران همه گونــه کمکــی کــه برایشــان ممکــن بــود کردنــد؛ مثــال 
شــیمیایی را گفتــم، اّطاعــات ]هــم [ میدادنــد؛ رئیــس اســتخبارات آن روز صــّدام، بعدهــا مصاحبــه کــرد و 
گفــت هفتــه ای ســه مرتبــه مــن میرفتــم بــه ســفارت آمریــکا در بغــداد و آنهــا یــک پاکــِت دربســته ای بــه 
مــن میدادنــد کــه همــه ی اّطاعــات ماهــواره ای مربــوط بــه نقل وانتقــاالت نیروهــای مســلّح ایــران در آن 

بــود و مــا میدانســتیم کجــا هســتند. یــک چنیــن کمکهایــی میکردنــد.

ایستادگی و مبارزه؛ علت مقابله نظام استکبار با ملت ایران
 نظــام اســامی بــا اســتکبار بــا ایــن خصوصّیــات طــرف اســت؛ نظــام اســامی بــا ملّتهــا طــرف نیســت، بــا 
مــردم طــرف نیســت، بــا انســانها طــرف نیســت، نظــام اســامی بــا اســتکبار طــرف اســت. از زمــان ابراهیــم 
خلیــل و نــوح پیغمبــر و پیغمبــران بــزرگ و پیغمبــر اســام تــا امــروز هــم همیــن بــوده: جبهــه ی حــق در 
مقابــل اســتکبار قــرار داشــته اســت. چــرا؟ مقابلــه ی امــروز نظــام اســامی بــا اســتکبار از چــه رو اســت؟ 
چــون اســتکبار بــا ایــن خصوصّیاتــی کــه گفتیــم، قــادر نیســت نظــام اســامی ای مثــل نظــام جمهــوری 
اســامی ایــران را تحّمــل کنــد. چــون نظــام جمهــوری اســامی اساســاً در اعتــراض بــه اســتکبار پدیــد آمده 
ــن اســاس  ــر ای ــد و ب ــود آم ــران به وج ــتکبار در ای ــل اس ــتکبار و عوام ــه اس ــراض ب ــاب در اعت اســت؛ انق

تشــکیل شــد، رشــد پیــدا کــرد، قــوی شــد، منطــق اســتکبار را بــه چالــش کشــید.
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ایجاد یأس در دشمن، عامل موفقیت ملت ایران
 ]اســتکبار[ نمیتوانــد تحّمــل کنــد، مگــر وقتــی کــه مأیــوس بشــود. ملّــت ایــران، جوانــان ایــران، فّعــاالن 
ــد،  ــه میهنشــان و خاکشــان عقیــده دارن ــه دلیلــی غیراســامی ب ــو ب ــه هــر دلیلــی ول ایــران، کســانی که ب
بایــد کاری کننــد کــه ایــن یــأس در دشــمن به وجــود بیایــد؛ دشــمن را بایــد مأیــوس کــرد. بــرای دســتگاه 
اســتکبار و امــروز بــرای دولــت ایــاالت مّتحــده ی آمریــکا بســیار دشــوار اســت کــه ببینــد در ایــن منطقــه ی 
حّســاس عالــم، در غــرب آســیا - ]کــه [ یکــی از حّســاس ترین مناطــق دنیــا اســت؛ هــم از لحــاظ سیاســی، 
هــم از لحــاظ اقتصــادی، حــوادث اینجــا بــر همــه ی عالــم اثرگــذار اســت - یــک کشــوری، یــک نظامــی، 
یــک ملّتــی ســربرآورده اســت کــه خــود را مّتصــل و مربــوط و تبــِع بــه آن قــدرت ابرقــدرت - کــه خــودش 
ــد، مســتقل حرکــت میکنــد؛ علیــه او این همــه مخالفــت انجــام میگیــرد،  ــد - نمیدان َــد قــدرت میدان را اَب
]اّمــا[ از همــه ی ایــن مشــکات و ســختی ها نظــام اســامی عبــور میکنــد و بــه اعتــراف خــود آنهــا نفــوذ 
آمریــکا را در ایــن منطقــه بــه چالــش میکشــد و نفــوذ خــودش را گســترش میدهــد و به عنــوان یــک نمونــه 
و الگویــی بــرای ملّتهــای منطقــه درمی آیــد؛ تحّمــل ایــن بــرای آنهــا خیلــی ســخت اســت. آنهــا میخواهنــد 
ــه آمریــکا مّتکــی باشــند؛ حــاال یــک ملّتــی پیــدا  ــه ایــن اســت کــه ب بگوینــد حیــات ملّتهــا وابســته ی ب
ــر  ــکا نتوانســته در او اث ــه این همــه دشــمنی آمری ــکا مّتکــی نیســت، بلک ــه آمری ــط ب ــه فق ــه [ ن شــده ]ک
ــد  ــه روز رش ــت؛ روزب ــرده اس ــر نک ــا[ اث ــد، ]اّم ــتند از روز اول کرده ان ــا توانس ــر کار آمریکایی ه ــذارد؛ ه بگ

ــت.  ــر شده اس ــه روز قوی ت ــرده و روزب ــدا ک پی

نمونه هایی از دشمن افروزی  آمریکا 
ــکا و رؤســای جمهــوِر مختلــف - کســی  ــاالت مّتحــده ی آمری دشــمنی هایی کــه از اّول انقــاب، دولــت ای
ــه، همه شــان  نگویــد ایــن کار زمــان فــان رئیــس جمهــور شــد، زمــان رئیــس جمهــور کنونــی نشــده؛ ن
یک جورنــد - بــا نظــام اســامی انجــام داده انــد، در زمــان رؤســای جمهــوِر مختلــف اســت، اّمــا همــه یــک 
جنــس اســت، همــه یک جــور اســت. اّول قومّیتهــای داخــل کشــور را تحریــک کردنــد، بعــد کودتــا تــدارک 
دیدنــد، بعــد عــراق را وادار کردنــد بــه حملــه، بعــد بــه دشــمن مــا - کــه رژیــم صــّدام بــود - کمــک کردنــد 
در جنــگ بــا مــا، بعــد تحریــم را َعلـَـم کردنــد، بعــد همــه ی وســائل جمعــِی دنیــا را تحریــک کردنــد و بــه 
خــط کردنــد بــرای مقابلــه ی بــا نظــام اســامی؛ در زمــان رؤســای جمهــور مختلــف ایــن کار انجــام گرفتــه؛ 
ــی آمریــکا، در فتنــه ی ۸۸ یکــی از  االن هــم دارد انجــام میگیــرد. در همیــن زمــاِن رئیــس جمهــور کنون
ایــن شــبکه های اجتماعــی - کــه میتوانســت عامــل فتنــه و فتنه گــران قــرار بگیــرد - احتیــاج بــه تعمیــر 
ــا ایــن  داشــت؛ دولــت آمریــکا از او خواســت تعمیراتــش را عقــب بینــدازد؛ امیــدوار بودنــد کــه بتواننــد ب
کارهــای رســانه ای و شــبکه ی فِیســبوک و توییتــر و امثــال اینهــا، نظــام جمهــوری اســامی را براندازنــد؛ 
خیالهــای احمقانــه ی خــام! لــذا نگذاشــتند تعمیراتــش را در آن برهــه انجــام بدهــد، گفتنــد تأخیــر بینــداز، 
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فعــًا بـِـِرس بــه ایــن کار واجب تــر. همــه ی وســائل و ابزارهــا را بــه خــط کردنــد در مقابــل نظــام جمهــوری 
اســامی. تحریــم هــم یکــی از همینهــا اســت؛ تحریــم یکــی از ایــن ابزارهــا اســت؛ ایــن ابــزار از نظــر آنهــا 
بــرای شکســت نظــام جمهــوری اســامی اســت. اشــتباه آنهــا ایــن اســت کــه ملّــت ایــران را نشــناختند، 
اشــتباه آنهــا ایــن اســت کــه عامــل ایمــان و همبســتگی در میــان ملـّـت مــا را نشــناختند، اشــتباه آنهــا ایــن 
ــا تحریــم و فشــار و امثــال  ــذا امیدوارنــد بتواننــد ب اســت کــه از خطاهــای گذشته شــان درس نگرفتنــد، ل
اینهــا، ایــن ملّــت را بــه زانــو دربیاورنــد؛ البّتــه ]اشــتباه میکننــد[. آنچــه بــرای نظــام جمهــوری اســامی 
به عنــوان یــک تجربــه ی دائمــی در طــول ایــن ۳5 ســال وجــود دارد، ایــن اســت کــه تنهــا عامــل برطــرف 
ــت  ــی اس ــا عامل ــن تنه ــت؛ ای ــتادگی ملّ ــت و ایس ــدار ملّ ــت از اقت ــارت اس ــمن عب ــت دش ــردن مزاحم ک
ــه دشــمن، دشــمن اســت؛ از همــه ی ابزارهــا اســتفاده میکنــد؛  ــد. البّت ــد دشــمن را عقــب بزن کــه میتوان
همان طــور کــه گفتیــم از ابــزار تحریــم هــم اســتفاده میکنــد و اســتفاده کــرده اســت. مــا بایســتی بدانیــم 

آن راهــی کــه مــا را میتوانــد بــه مقصــود برســاند، چیســت.
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19بهمن حادثه پر برکت در تاریخ انقالب اسالمی
مورد غفلت واقع شدن تأثیر واقعه 19بهمن در استقالل ارتش

اهمیت روحیه استقالل برای نیروهای مسلح 
مقابله با قدرت مداخله گر، معنای استقالل

تکیه ی صریح و شفاف بر مبانی انقالب، عامل تأمین استقالل کشور
مداخله گری و سلطه گری، عامل موضعگیری ایران در برابر آمریکا

موضعگیری صریح و پشتیبانی مردم، رمزماندگاری جمهوری اسالمی
قدرتهای فاسد دنیا دشمنان امروز انقالب اسالمی

ایستادگی ملت، رمز موفقیت کشور 
امنیت کشور حاصل نشان دادن اقتدار ملی

حفظ اقتدار درونی کشور توصیه همیشگی به مسئوالن
تکیه به نیروی داخلی و نگاه به درون عامل نجات و موفقیت کشور

ضرورت حفظ وحدت آحاد ملت و مسئولین



استکبار ستیزی

استکبار، دشمن استقالِل یک مّلت *

19بهمن حادثه پر برکت در تاریخ انقالب اسالمی
 بعضــی از حــوادث از آنچــه در بــادی امــر ماحظــه میشــود و دیــده میشــود، بزرگ تــر اســت. گاهــی یــک 
حادثــه ای ابعــادی پیــدا میکنــد، گســتره ای پیــدا میکنــد کــه حّتــی خــود پدیدآورنــدگان آن حادثــه هــم 
ّراع؛۱ در تصویــر یــاران پیامبــر اکــرم و مؤمنــان  انتظــار آن را ندارنــد. در قــرآن کریــم میفرمایــد: یُعِجــُب الــُزّ
ــه گیاهــی کــه ســر  ــزرگ، صفاتــی را ذکــر میکنــد؛ آنهــا را تشــبیه میکنــد ب صــدر اســام و مجاهــدان ب
از خــاک برمیــدارد، بتدریــج اســتحکام پیــدا میکنــد و جــوری رشــد و نمــو میکنــد کــه خــود زارعــان - 
کســانی کــه خودشــان بــذر ایــن گیــاه را ریختنــد - بــه اعجــاب وادار میشــوند. حادثــه ی نوزدهــم بهمــن از 
ایــن قبیــل بــود. آن روز کمتــر ابعــاد ایــن حادثــه بــه نظــر میرســید؛ بتدریــج ابعــاد آن آشــکار شــد. در یــک 
ــود. آن روزی کــه امــام بزرگــوار نهضــت را  ابعــاد وســیع تر، آن روز خــود اصــل انقــاب هــم همین جــور ب
در ســال 4۱ شــروع کردنــد، ایــن گســتره ی عظیــم، ایــن محصــول شــگفت آور بــه ذهــن کســی نمیرســید، 
اّمــا اتّفــاق افتــاد؛ البّتــه عللــی دارد کــه چطــور میشــود یــک حادثــه ای برکــت پیــدا میکنــد - کــه جــای 

بحــث آن اینجــا نیســت - به هرحــال حادثــه ی نوزدهــم بهمــن یــک حادثــه ی پربرکتــی بــود. 

مورد غفلت واقع شدن تأثیر واقعه 19بهمن در استقالل ارتش
یکــی از چیزهایــی کــه در تحلیــل ایــن حادثــه و آثــار ایــن حادثــه مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت، تأثیــر 
ــان  ــِی زم ــام اجتماع ــی از نظ ــی بخش ــش؛ یعن ــا؟ در ارت ــتقال؛ در کج ــاد اس ــت در ایج ــه اس ــن حادث ای
طاغــوت کــه بیشــترین رنــج را از تســلّط و دخالــت بیگانــگان متحّمــل شــده بــود؛ حادثــه ی نوزدهــم بهمــن 

*. بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش ۱9/۱۱/۱۳92
۱. سوره ی فتح، بخشی از آیه ی 29
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در یــک چنیــن دســتگاهی و در یــک چنیــن ســازمانی، احســاس اســتقال را بیــدار کــرد. ایــن احســاس را 
در کّل ارتــش - اّول در نیــروی هوایــی و بعــد در بقّیــه ی بخشــها زنــده کــرد کــه میتــوان خــود را از زیــر 
ــه دوســتان همیــن حــاال میگفتــم،)۳(  ــذا ب ــگان مداخله گــر و دســت انداز خــارج کــرد. ل چتــر نفــوذ بیگان
اّولیــن جایــی کــه »جهــاد خودکفایــی« در آن بــه وجــود آمــد، نیــروی هوایــی بــود؛ بعــد بتدریــج در کّل 

ارتــش گســترش پیــدا کــرد. 

اهمیت روحیه استقالل برای نیروهای مسلح 
ایــن روحّیــه ی اســتقال و خودبــاوری بــرای ارتــش مهــم بــود، بــرای نیروهــای مســلّح ]هــم [مهــم بــود، 
ــرای آینــده هــم مهــم اســت - ایــن را به عنــوان جملــه ی معترضــه عــرض  ــا امــروز هــم مهــم اســت، ب ت
ــا  ــه ی ب ــان را در مقابل ــدی خودت ــد کارآم ــه بتوانی ــرای اینک ــت: ب ــری اس ــز دیگ ــن چی ــث م ــم، بح میکن
تهدیدهــا در جایگاهتــان کــه جایــگاه حفــظ امنّیــت هوایــی کشــور اســت نشــان بدهیــد، بایــد احســاس 
اســتغنا از دیگــران و اســتقال و رجــوع بــه خــود و تکیــه ی بــر ظرفّیتهــای خــود داشــته باشــید؛ آن وقــت 
اســتعدادها میجوشــد؛ کمااینکــه تاحــاال این جــور بــوده اســت و بعــد از ایــن هــم همین جــور خواهــد بــود 
- مســئله ی اســتقال، مســئله ی مهّمــی اســت بــرای کّل کشــور و کّل انقــاب. اســتقال  یکــی از پایه هــای 
انقــاب اســامی و نظــام جمهــوری اســامی بــود. شــعار »اســتقال« در کنــار شــعار »آزادی« مهم تریــن 

شــعارهای انقــاب بــود و هســت و خواهــد بــود.
 ببینیــد، بعــد از شکســت شــیوه ی اســتعمار مســتقیم - کــه قبــًا معمــول بــود و کشــورها را بــه صــورت 
مســتقیم اســتعمار میکردنــد - کــه آن شــیوه منســوخ شــد، اســتعمار جدیــد جایگزیــن آن شــد؛ اســتعمار 
جدیــد بــه ایــن صــورت بــود کــه قدرتهــای مداخله گــر خارجــی مســتقیماً وارد اداره ی کشــورهای تحــت 
اســتعمار نمیشــدند؛ عوامــل آنهــا و کســانی کــه گــوش شــنوایی از آنهــا داشــتند و مّتکــی بــه آنهــا بودنــد، 
در رأس کشــورها قــرار میگرفتنــد و چــون حکومــت مّتکــی بــه خــارج بــدون اســتبداد امکان پذیــر نیســت، 
بــا اســتبداد حکومــت میکردنــد و منافــع قدرتهــای خارجــی را تأمیــن میکردنــد؛ ایــن اســتعمار جدیــد بــود. 
مبــارزه ی بــا اســتبداد بــدون مبــارزه ی بــا آن قــدرت خارجیــای کــه پشــت ســر دیکتاتــور و مســتبد قــرار 
دارد، بــه جایــی نمیرســید و نمیرســد. امــروز هــم همین جــور اســت؛ اگــر فــرض کنیــم یــک ملّتــی کــه از 
اســتبداد حاکمــان خــود بــه جــان آمــده، قیــام کنــد و انقــاب کنــد و بــا آن مســتبد مبــارزه کنــد، اّمــا بــا 
آن ســلطه گِر خارجیــای کــه پشــت ســر ایــن مســتبد قــرار داشــت، ســازش کنــد، سرنوشــت ایــن انقــاب و 
مســئوالن و مدیــران ایــن انقــاب، یــا شکســت اســت یــا خیانــت، از ایــن دو حــال خــارج نیســت؛ یــا دچــار 
خیانــت خواهنــد شــد و بــه انقابشــان، بــه کشورشــان خیانــت خواهنــد کــرد؛ یــا اگــر بخواهنــد خیانــت 
نکننــد شکســت خواهنــد خــورد، از صحنــه محــو خواهنــد شــد. همچنان کــه در بعضــی از انقابهــای ایــن 
چنــد ســال اخیــر ماحظــه کردیــم ] کــه [ بــا مســتبد جنگیدنــد، ] اّمــا[ از آن نیــروی پشــت ســِر مســتبد 
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ــد.  ــروز ماحظــه میکنی ــد؛ نتیجــه را ام ــا او افتادن ــدارا ب ــه فکــر ســازش و م ــاً ب ــا احیان ــد، ی ــت کردن غفل
مبــارزه ی بــا مســتبد و ســازش بــا مســتکبر بــه جایــی نخواهــد رســید. آن انقابــی موّفــق خواهــد شــد و 
ــد؛  ــارزه کن ــا او مب ــد و ب ــم ببین ــور را ه ــِر پشت ســِر دیکتات ــدرت مداخله گ ــه آن ق ــد شــد ک ــروز خواه پی
لــذا وقتــی جوانهــای مــا رفتنــد النــه ی جاسوســی آمریــکا را گرفتنــد و ضربــه ی تحقیرآمیــزی را بــه آمریــکا 
ــم و  ــود، انقــاب عظی ــر از انقــاب اّول«. انقــاب اّول هــم انقــاب ب ــی بزرگت ــد »انقاب ــام گفتن ــد، ام زدن
بینظیــری بــود، اّمــا در ایــن حرکــت دّوم، ملّــت ایــران نشــان داد کــه الیــه ی بعــدی ســلطه و گرفتــاری و 

بــا را میشناســد و بــا آن مقابلــه و مبــارزه میکنــد.

مقابله با قدرت مداخله گر، معنای استقالل
ــد،  ــر را بشناس ــوری مداخله گ ــک کش ــی ی ــتقال یعن ــد؛ اس ــود فهمی ــا میش ــتقال را اینج ــئله ی اس  مس
ــا  ــه ی دنی ــا هم ــردن ب ــی ک ــای بداخاق ــه معن ــتقال ب ــتد. اس ــل آن بایس ــد و در مقاب ــه کن ــا آن مقابل ب
ــد  ــد، میخواه ــه کن ــد مداخل ــه میخواه ــت ک ــی اس ــا آن قدرت ــه ی ب ــای مقابل ــه معن ــتقال ب ــت؛ اس نیس
ــن معنــای  ــرای منافــع خــود خــرج کنــد؛ ای ــت را ب ــت و شــرف یــک ملّ دســتور بدهــد، میخواهــد حیثّی
ــت کیســت؟ قدرتهــای خارجــی، قدرتهــای مداخله گــر؛ آنهــا  ــک ملّ اســتقال اســت. دشــمن اســتقاِل ی
ــن حــس  ــد ای ــد، میهراســند و ســعی میکنن هســتند کــه از حــّس اســتقال در یــک کشــور واهمــه دارن
ــی  ــذا دســتگاه های تبلیغات ــت، تضعیــف کننــد، ل ــران و در پیشــروان ملّ ــت، در رهــروان و در رهب را در ملّ
اینهــا بــه کار میافتنــد بــرای اینکــه ملّتهــا را از اســتقال روگــردان کننــد؛ این جــور تبلیــغ میکننــد کــه 
ــات  ــا پیشــرفت کشــورها مناف ــا اســتقال فرهنگــی و اقتصــادی کشــورها ب اســتقال سیاســی کشــورها ی
ــا تبلیغــات جهانــی آشــنایی دارنــد، میشــنوند؛ در دنیــا  دارد. میشــنوید ایــن حرفهــا را، آن کســانی کــه ب
ــم  ــانی ه ــد، کس ــش میکنن ــب را پخ ــن مطال ــوفانه، ای ــای فیلس ــوان حرفه ــر، به عن ــای فک ــوان اتاقه به عن
در داخــل کشــورها - از جملــه داخــل کشــور مــا - همیــن حرفهــا را از طــرف آنهــا منتشــر میکننــد، کــه 
ــدارد  ــاره ای ن ــرد، چ ــرار بگی ــا ق ــرفته ی دنی ــورهای پیش ــه ی کش ــد در مجموع ــر بخواه ــوری اگ ــک کش ی
ــا هــم  ــه اســتقال را در خــود کــم کنــد؛ وااّل ب جــز اینکــه از میــل اســتقال خواهی فــرو بکاهــد، میــل ب
نمیســازد کــه یــک کشــوری بخواهــد مســتقل باشــد، بخواهــد صرفــاً بــر روی منافــع خــود تکیــه بکنــد، 
ــرار بگیــرد. خــب، ایــن حــرف حــرف کامــًا  ــی هــم ق و در عیــن حــال جــزو منظومــه ی پیشــرفت جهان
غلــط و ســاخته وپرداخته ی کســانی اســت کــه بــا اســتقال کشــورها مخالفنــد. امیــد و هــدف قدرتمنــدان 
مداخله گــر ایــن اســت کــه در داخــل کشــورها، بتواننــد بــا دخالــت در امــور کشــورها منافــع خودشــان را 
تأمیــن کننــد؛ اگــر منافــع آن ملّتهــا از بیــن رفــت و پایمــال هــم شــد، اهّمّیتــی برایشــان نــدارد؛ اصرارشــان 
بــر ایــن اســت ] کــه [ دخالــت کننــد؛ کمــا اینکــه در رژیــم طاغــوت ] هــم [ همیــن بــود: بــا چــه کســی 
ــه چــه کســی بفروشــید، چقــدر  ــا چــه کســی رابطــه نداشــته باشــید، نفــت را ب رابطــه داشــته باشــید، ب
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بفروشــید، چــه جــوری مصــرف کنیــد، چــه کســی در فــان مســئولّیت حّســاس ســِر کار بیایــد، چــه کســی 
نیایــد؛ در ایــن چیزهــا دخالتهــای صریــح میکردنــد؛ ایــن کشــور میشــود یــک دســتگاهی، یــک وســیله ای 
بــرای منافــع آنهــا و منافــع ملّــی بکلّــی فرامــوش میشــود؛ هــدف مدیــران و اداره کننــدگان کشــور دیگــر 
ــه را قطــع  ــد غلــط و خائنان ــن َرَون ــی نیســت، تأمیــن منافــع مداخله گــران اســت. اســتقال، ای ــع ملّ مناف
ــه معنــای  ــرای یــک کشــور ایــن اســت. اســتقال ب میکنــد؛ جلــوی ایــن را میگیــرد. معنــای اســتقال ب
ــه معنــای ایجــاد کــردن ســّدی در مقابــل نفــوذ کشــورها اســت کــه  ــا کشــورها نیســت، ب قهــر کــردن ب
نتواننــد منافــع آن کشــور را، منافــع ] آن [ملّــت را تحت الّشــعاع منافــع خودشــان قــرار بدهنــد؛ ایــن معنــی 

ــرای یــک کشــور اســت. ــن هــدف ب ــن مهم تری اســتقال اســت و ای

تکیه ی صریح و شفاف بر مبانی انقالب، عامل تأمین استقالل کشور
 آن چیــزی هــم کــه میتوانــد اســتقال را تأمیــن بکنــد بــرای انقــاب اســامی مــا، تکیــه ی صریح و شــّفاف 
ــح و شــّفاف  ــی انقــاب، ارزشــهای انقــاب، به شــکل صری ــی انقــاب اســت؛ اصــول انقــاب، مبان ــر مبان ب
ــت،  ــروع نهض ــام از اّول ش ــود؛ ام ــور ب ــوار این ج ــام بزرگ ــه ام ــرد. همچنان ک ــرار بگی ــد ق ــه بای ــورد تکی م
همــه ی حــرف خــود را صریــح، بــدون ابهــام بیــان کــرد. از اّول، امــام رژیــم طاغوتــِی موروثــِی اســتبدادِی 
ســلطنتی را نفــی کــرد، ماحظــه نکــرد؛ از اّول معلــوم بــود کــه امــام دنبــال یــک نظــام و یــک تشــکیات 
ــه اراده ی  مردمــی اســت. ســلطنت موروثــی، مــردود؛ نظــام اســتبدادی، مــردود؛ نظــام فــردی و مّتکــی ب
فــرد، مــردود؛ اینهــا را امــام صریــح بیــان کــرد؛ پرده پوشــی نکــرد. امــام بصراحــت بیــان کــرد کــه نظــام 
اســامی - نظامــی بــر مبنــای اندیشــه ی اســام و ارزشــهای اســامی - بایــد ســِر کار بیایــد؛ پرده پوشــی 
نکــرد. امــام در قضّیــه ی مقابلــه ی بــا شــبکه ی صهیونیســتِی خطرناکــی کــه بــر دنیــا میخواهــد حکومــت 
بکنــد، هیــچ ماحظــه ای نکردنــد، حرفــی را پوشــیده نگذاشــتند، صراحتــاً در مقابــل صهیونیســم موضــع 
ــه ی  ــر منطق ــی و غاصــب اســت کــه ب ــم جعل ــک رژی ــم صهیونیســتی کــه ی ــل رژی ــام در مقاب ــت. ام گرف
فلســطیِن مظلــوم حکومــت میکنــد، صریحــاً موضــع گرفــت؛ هیــچ ماحظــه و پرده پوشــی نکــرد؛ ببینیــد 

ــا اســت.  ــا  اصــول و پایه ه اینه

مداخله گری و سلطه گری، عامل موضعگیری ایران در برابر آمریکا
ــام  ــی آن نظ ــلطه یعن ــام س ــرد. نظ ــچ پرده پوشــی نک ــم، هی ــلطه مخالفی ــام س ــا نظ ــا ب ــه م ــام در اینک ام
ــن را رد  ــاً ای ــام قاطع ــلطه پذیر؛ ام ــلطه گر و س ــه س ــا ب ــیم دنی ــه تقس ــت ب ــی اس ــه مّتک ــای ک بین المللی
کــرد. آن نظــام ســلطه هــم در شــکل کامــل خــود تجّســم و تجّســد پیــدا میکنــد در رژیــم و دولــت کنونــی 
ایــاالت مّتحــده ی آمریــکا؛ لــذا امــام صریحــاً در مقابــل آمریــکا موضــع گرفــت. موضع گیــری مــا در مقابــل 
آمریــکا بــه مناســبت ایــن نیســت کــه اینهــا یــک ملّتــی باشــند کــه مــا بــا ایــن ملّــت مخالــف باشــیم یــا 
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خصوصّیــات نــژادی تأثیــری داشــته باشــد؛ مســئله اینهــا نیســت؛ مســئله ایــن اســت کــه منــش و ذات و 
ــری و ســلطه گری اســت؛  ــکا، مداخله گ ــاالت مّتحــده ی آمری ــت ای ــار دول رفت

موضعگیری صریح و پشتیبانی مردم، رمزماندگاری جمهوری اسالمی
ــد انقــاب  ــرای همیــن اســت کــه شــما میبینی ــح و شــّفاف گرفــت. ب ــن، موضــع صری ــل ای ــام در مقاب ام
بعــد از گذشــت ۳5 ســال بــر اصــول و مبانــی و بــر ریــل حقیقــی خــود اســتوار و پابرجــا اســت؛ انقــاب 
عــوض نشــد، حــرف خــود را عــوض نکــرد، راه خــود را عــوض نکــرد، هدفهــای خــود را عــوض نکــرد؛ خیلــی 
ــر آنهــا فــرود میآینــد، مقاومــت خودشــان را از دســت  ــل طوفانهایــی کــه ب مهــم اســت. انقابهــا در مقاب
میدهنــد؛ خیلیهــا، یــا حرفشــان را عــوض میکننــد، یــا راهشــان را عــوض میکننــد، یــا اصــًا بکلّــی نابــود 
میشــوند و از بیــن میرونــد. انقــاب اســامی از اّولــی کــه پدیــد آمــده اســت تــا امــروز، اهــداف مشــّخص 
خــود را حفــظ کــرده، بــه ســمت ایــن اهــداف حرکــت کــرده، بــه پیشــرفتهای حیرت انگیــز در بخشــهای 
مختلــف نائــل شــده، خــود را دارد از یــک کشــور و ملّــت فراموش شــده ی بیتأثیــر در دنیــا، به عنــوان یــک 
ــد. در  ــان میده ــا نش ــه دنی ــی، ب ــتهای بین الملل ــر در سیاس ــر مؤثّ ــک عنص ــزرگ و ی ــه ای ب ــدرت منطق ق
اطــراف دنیــا، همــه ی ملّتهــا ملـّـت ایــران را به عنــوان یــک ملـّـت شــجاع، یــک ملـّـت باصداقــت، یــک ملّــت 
هوشــمند، یــک ملـّـت مقــاوم میشناســند. این همــه هــم علیــه نظــام اســامی کار شــده اســت، تــاش شــده 
اســت، تبلیغــات شــده اســت؛ یــک مّدتــی دســتگاه های تبلیغاتــی و سیاســی دشــمنان ملـّـت ایــران تکیــه ی 
ــا [ ــر ایجــاد ایران هراســی - بعضیهــا اسام هراســی، بعضیهــا ایران هراســی - ] اّم خودشــان را گذاشــتند ب

محبوبّیــت ملـّـت ایــران در میــان ملّتهــای دنیــا بیشــتر شــد. امــروز نــه فقــط آحــاد عمومــی ملّتهــا ] بلکــه [ 
ــت  ــاره ی ملّ ــد، قضاوتشــان درب ــگاه کنی ــد؛ اظهارنظرهایشــان را ن ــا هــم همین جورن ــگاِن بیغــرض دنی نخب
ایــران ایــن اســت: ملّــت بااســتقامت، ملـّـت هوشــمند، ملـّـت صبــور؛ بــا ایــن چشــم نــگاه میکننــد بــه ملّــت 
ایــران. سیاســت ایران هراســی آنهــا امــروز این جــور نتیجــه داده؛ هــراس ملّتهــا از نظــام جمهــوری اســامی 
ــه زورگویــی معــروف  ــت ایــران نیســت، هــراس ملّتهــا از تســلّط آمریــکا اســت. آمریــکا اســت کــه ب و ملّ
ــه مداخلــه ی در امــور کشــورها معــروف اســت، بــه جنگ افــروزی معــروف اســت؛ ملّتهــا آمریــکا  اســت، ب
ــا  ــند. ملّته ــا میشناس ــور ملّته ــده ی در ام ــروز و مداخله کنن ــروز، آتش اف ــت جنگ اف ــک دول ــوان ی را به عن
از آمریــکا اســت کــه هــراس دارنــد، از آمریــکا اســت کــه متنّفرنــد. چهــره ی نظــام جمهــوری اســامی بــه 
توفیــق الهــی روزبــه روز روشــن تر شــده اســت، ملّــت ایــران هــم روزبــه روز در دنیــا آبرومندتــر شــده اند؛ و 
ایــن روش ادامــه پیــدا خواهــد کــرد. راز مانــدگاری نظــام جمهــوری اســامی بــر ریــل انقــاب و بــر خطــوط 
اصلــی امــام بزرگــوار، همیــن صراحــت بــوده اســت؛ هیــچ نبایســتی ایــن شــّفافّیت را، ایــن صراحــت را از 
دســت داد. در مقابــل مخالفــان، در مقابــل دوســتان، در مقابــل دشــمنان، مواضــع جمهــوری اســامی بایــد 
مواضــع شــّفافی باشــد. تاکتیکهــا را میتواننــد عــوض کننــد، شــیوه های کار را میتواننــد عــوض کننــد، ] 
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اّمــا[ اصــول، همچنــان مســتحکم بایــد بمانــد؛ ایــن راز اســتحکام انقــاب و راز پیشــرفت کشــور اســت.

قدرتهای فاسد دنیا دشمنان امروز انقالب اسالمی
 دشــمنان انقــاب مــا امــروز چــه کســانی هســتند؟ دشــمنان انقــاب چنــد قــدرت فاســد دنیاینــد کــه در 
دنیــا بیآبــرو هســتند؛ اینهــا دشــمنان ملّــت ایراننــد. دوســتان ملـّـت ایــران همــه ی کســانی هســتند کــه پیام 
انقــاب را و پیــام جمهــوری اســامی را شــنیده اند؛ ممکــن اســت کســانی اّطاعــی ندارنــد؛ هرکســی کــه 
شــعارهای جمهــوری اســامی را شــنیده اســت، ایســتادگی جمهــوری اســامی را دانســته اســت، پایــداری 
ــام  ــت؛ و نظ ــامی اس ــوری اس ــام جمه ــرف دار نظ ــت، ط ــده اس ــته و فهمی ــت را دانس ــا مظلومّی ــراه ب هم
جمهــوری اســامی یعنــی مــردم ایــران، یعنــی ملّــت ایــران؛ ملـّـت از نظــام جــدا نیســتند؛ ملـّـت پشــت ســر 

نظامنــد؛ ایــن اســت راز اســتحکام و اقتــدار نظــام.

ایستادگی ملت، رمز موفقیت کشور 
ــن اســت  ــون ای ــارات گوناگ ــا، در اظه ــا مســئولین م ــی ب ــای مســئوالن آمریکای ــی از بخشــهای حرفه یک
کــه مــا قصــد تغییــر رژیــم ایــران را نداریــم. اّوالً دروغ میگوینــد؛ اگــر بتواننــد، لحظــه ای تردیــد نمیکننــد 
ــد؛ آن نظامــی را دســتگاه های اســتکبار میتواننــد  ــاً نمیتوانن ــد. ثانی ــن اســاس را منهــدم کنن در اینکــه ای
جابه جــا کننــد کــه مّتکــی بــه آحــاد مــردم نباشــد. نظــام جمهــوری اســامی مّتکــی بــه ایمانهــای مــردم 
اســت، مّتکــی بــه محّبتهــای مــردم اســت، مّتکــی بــه اراده هــای مــردم اســت. کــدام انقــاب را شــما ســراغ 
داریــد کــه بعــد از ده هــا ســال، بــا حضــور مــردم در خیابانهــا و بــا شــعارهای مســتحکم مــردم، بزرگداشــت 
بــرای ســالگرد انقــاب گرفتــه بشــود؟ حــاال ان شــاءالَلّ روز بیســت و دّوم بهمــن خواهیــد دیــد ] کــه [ ملـّـت 
ــد زد اســتحکام خــود را و نشــان  ــاد خواهن ــد و فری ــاز هــم در همــه ی شــهرها بااســتحکام میآین ــران ب ای
خواهنــد داد اقتــدار ملـّـی را. مهــم ایــن اســت کــه ملـّـت ایــران بدانــد کــه راز موّفقّیــت او ایســتادگی اســت؛ 

و ملّــت ایــران بحمــدالَلّ ایــن را میدانــد؛ 

امنیت کشور حاصل نشان دادن اقتدار ملی
مهــم ایــن اســت کــه بدانــد راه امنّیــت او نشــان دادن اقتــدار ملّــی اســت؛ اقتــدار ملّــی را نشــان بدهنــد. 
اقتــدار ملـّـی مظاهــری دارد کــه مــردم ایــن اقتــدار را در اجتماعــات عظیــم، در گرایشــها، در امثــال همیــن 
تظاهــرات بیســت ودّوم بهمــن، در انتخابــات گوناگــون، نشــان میدهنــد، ایــن حضــور را نشــان میدهنــد؛ در 
پیشــرفتهای علمــی نشــان میدهنــد؛ و ] در[ همراهیهایــی کــه بــا نظــام جمهــوری اســامی میکننــد؛ مهــم 
ایــن اســت. آن چیــزی کــه امنّیــت کشــور را حفــظ میکنــد، نشــان دادن اقتــدار ملّــی اســت؛ وقتــی کــه 

مــردم اقتــدار ملّــی را بــه رخ دشــمن کشــیدند، دشــمن دیگــر نمیتوانــد ] کاری بکنــد[.
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حفظ اقتدار درونی کشور توصیه همیشگی به مسئوالن
 امــروز متأّســفانه انســان مشــاهده میکنــد در برخــی از فاصله هــا و مقاطــع حرفهایــی زده میشــود از ســوی 
دشــمنان؛ ایــن بــرای مــردم مــا مایــه ی عبــرت اســت. در همیــن مذاکــرات گوناگونــی کــه در ایــن روزهــا 
انجــام میگیــرد، ملـّـت ایــران ایــن مذاکــرات را زیــر نظــر داشــته باشــند؛ اظهارنظرهــای بیادبانــه ی مســئوالن 
آمریکایــی را مــردم ببیننــد، زیــر نظــر داشــته باشــند، دشــمن را بشناســند. بعضیهــا میخواهنــد نظــر مــردم 
را از دشــمنِی دشــمن منصــرف کننــد؛ نــه، ببینیــد دشــمنی را، ببینیــد دورویــی را. مســئولین آمریکایــی در 
جلســات خصوصــی بــا مســئولین کشــور مــا یکجــور حــرف میزننــد، بمجــّرد اینکــه از آنهــا جــدا میشــوند، 
در بیــرون یکجــور دیگــر حــرف میزننــد. مــردم ایــران ایــن دورویــی دشــمن و نّیــات ســوء و پلیــد دشــمن 
مــا را ببیننــد؛ ملـّـت توّجــه داشــته باشــد. ببیننــد کــه بایــد یــک کشــور اقتــدار درونــی خــود را حفــظ کنــد؛ 
ایــن توصیــه ی همیشــه ی مــا بــه مســئولین اســت. مشــکات کشــور را تنهــا یــک چیــز حــل میکنــد، آن 
هــم عبــارت اســت از نــگاه بــه ظرفّیتهــای درونــی - کــه ایــن ظرفّیتهــا هــم بحمدالَلّ بســیار اســت، بیشــمار 
اســت - و اســتفاده ی از ایــن ظرفّیتهــا بــه شــکل حکیمانــه. خوشــبختانه مســئولین اقتصــادی دولتــی بــه 
ایــن معنــا توّجــه کرده انــد، بــه ایــن نتیجــه رســیده اند. راه برطــرف کــردن مشــکات اقتصــادی کشــور - 
حــاال ایــن بخــش از مشــکات - نــگاه بــه بیــرون نیســت، نــگاه بــه برداشــتن تحریــم دشــمن و ماننــد اینهــا 
ــد. راه آن ایــن اســت کــه  ــه ایــن معنــا توّجــه کرده ان نیســت؛ خوشــبختانه مســئولین اقتصــادی کشــور ب
بــه درون نــگاه کننــد؛ ســاخت درونــی اقتصــاد را تقویــت کننــد؛ ایــن کار را بنــا دارنــد بکننــد و ان شــاءالَلّ 
همیــن اســت کــه پیــش خواهــد رفــت و در ایــن توفیــق پیــدا خواهنــد کــرد. بــه دشــمن نمیشــود چشــم 
دوخــت؛ از دشــمن نمیشــود انتظــار داشــت. آمریکاییهــا در برخــی از اظهــارات و لّفاظیهایشــان میگوینــد 
مــا دوســت ملـّـت ایرانیــم؛ دروغ میگوینــد، در خــال کارهایشــان میشــود فهمیــد. ایــران را تهدیــد میکننــد، 
آن وقــت توّقــع دارنــد کــه جمهــوری اســامی از قــدرت دفاعــی خــود بکاهــد؛ ایــن خنــده آور نیســت؟ ایــن 
ــم  ــان را ک ــدرت دفاعیت ــما ق ــد ش ــال میگوین ــد، درعین ح ــد میکنن ــه تهدی ــت؟ درعین اینک ــخره نیس مس
کنیــد؛ نــه، مســئولین گوناگــون و بخشــهای مختلــف و نیروهــای مســلّح، بــه توفیــق الهــی روزبــه روز بــر 

قــدرت دفاعــی خودشــان خواهنــد افــزود.

 تکیه به نیروی داخلی و نگاه به درون عامل نجات و موفقیت کشور
آنچــه کشــور را نجــات میدهــد، تکیــه بــه نیــروی داخلــی و نــگاه بــه درون اســت؛ هــم در زمینــه ی اقتصــاد، 
هــم در زمینــه ی مســائل گوناگــون اجتماعــی و سیاســی، هــم در زمینــه ی مســائل فرهنگــی. ان شــاءالَلّ 
ــه [ دنبــال ابــاغ ایــن  سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی هــم در آینــده ی نزدیکــی ابــاغ خواهــد شــد؛ و ] ب
ــرای ایجــاد اقتصــاد مقاومتــی - کــه  سیاســتها ان شــاءالَلّ ســاختهای الزم، کارهــای الزم، تاشــهای الزم ب
ــت راه خــود را ادامــه خواهــد داد. آنچــه  ــه مقاومــت مــردم اســت - به وجــود خواهــد آمــد؛ و ملّ مّتکــی ب
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ــت، مســئولین،  ــت مــا وحــدت خودشــان را حفــظ کننــد؛ آحــاد ملّ مهــم اســت ایــن اســت کــه آحــاد ملّ
ــت، ایجــاد اقتــدار  نخبــگان نگذارنــد حواشــی گوناگــون، متــن را مخــدوش کنــد. امــروز متــِن حرکــت ملّ
ــال  ــن ۳5 س ــول ای ــت. در ط ــه اس ــت و معارض ــای مخالف ــل طوفانه ــتادگی در مقاب ــت، ایس ــی اس درون
طوفانهــای شــدیدی بــود و بحمــدالَلّ ملـّـت ایســتاد و حرکــت دشــمنان را در ایــن ســالهای متمــادی خنثــی 
کــرد؛ بعــد از ایــن هــم ملّــت بایــد بتوانــد ان شــاءالَلّ ایــن حــرکات را خنثــی کنــد و خنثــی هــم خواهــد 

کــرد.

ضرورت حفظ وحدت آحاد ملت و مسئولین
 آحــاد ملـّـت وحدتشــان را حفــظ کننــد؛ وحــدت و اتّحــاد و همدلــی میــان مســئولین و مــردم بایســتی زیــاد 
بشــود؛ هــم آحــاد مســئولین کشــور و مدیــران کشــور بــه مــردم اعتمــاد کننــد، هــم مــردم بــه مســئولین 
کشــور اعتمــاد کننــد. ممکــن اســت کســانی اهــل انتقــاد باشــند، انتقــاد بکننــد، ] ولــی[ انتقادهــا منصفانــه 
باشــد؛ بــا توّجــه بــه اینکــه دولــت چنــد ماهــی بیشــتر نیســت بــر ســِر کار آمــده اســت، بایــد فرصــت داد 
تــا بتواننــد کارهــا را ان شــاءالَلّ بــا قــدرت پیــش ببرنــد؛ هــم منتقدیــن بــه ایــن توّجــه کننــد و بــا دولــت بــا 
شــرح صــدر رفتــار کننــد، هــم مســئولین دولتــی بــا منتقدیــن بــا شــرح صــدر رفتــار کننــد؛ همــه بــه هــم 
احتــرام بگذارنــد، همــه ماحظــه ی یکدیگــر را بکننــد. مــا دشــمنانی داریــم، آن دشــمنان در داخــل کشــور 
ــد؛ از ایــن نبایــد غفلــت کــرد. نگذاریــم و نگذاریــد عوامــل دشــمنان در داخــل کشــور  هــم عواملــی دارن
بتواننــد از نقــاط ضعــف اســتفاده کننــد و اختــال ایجــاد کننــد. همــه بــا هــم، همــه در کنــار هــم، همــه 
در راه امــام بزرگــوار، همــه در راه اقتــدار ایــن کشــور ان شــاءالَلّ بــه پیــش برویــم. و خــدای متعــال ملّــت را 
موّفــق خواهــد کــرد و ان شــاءالَلّ کارهــا بــه بهتریــن وجهــی پیــش خواهــد رفــت و در ایــن برهــه ی از زمــان 
ــت ایــران بــر دشــمنان  هــم ان شــاءالَلّ چــه در قضّیــه ی هســته ای و چــه در قضایــای گوناگــون دیگــر، ملّ

خــود بــه توفیــق الهــی و به حــول و قــّوه ی الهــی پیــروز خواهــد شــد.
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتماالً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه ی کتابخانه هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئوالن کتابخانه ها و کتابداران 1390/4/29


