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 تعالی بسمه

 : لاو فصل

 بزرگ شیطان و شیطان سالح و مأموریت تبیین

 به ،وی اغواگرانه ابزراهای و شیطان تاریخی مأموریت عمومی تبیین در مقاطع مختلف نسبت به مقام معظم رهبری

 پیروی و همراهی دالیل متزلزل، های اراده و قلوب بر شیطان اثرگذاری چگونگی ضمن و داده تذکر مسئولین و مردم

 بیانات البالی در موضوع این اجمالی بررسی به گفتار این .نمایند می ترسیم وی های خواسته از را نماها انسان برخی

 توفیق دمع یا توفیق از را دورنمایی ،لغزش خطر تذکر ضمن تا پرداخته گذشته های سال در العالی()مدّظلّهای خامنه امام

 .بکشد تصویر به شیطان های سیاست به تقابل در را مسئولین و  مردم



 کار شیطان چیست؟ -1

-شیطانایناستدیگر - ى شما کار شیطان اغوا کردن است؛ اغوا یعنى چه؟ یعنى ایجاد اختالل در دستگاه محاسبه"
انقطه را سعىشیطانایناستکهشما است؛ کارکردتقوا دستگاهىمقابل، فطرترا، دستگاه عقلرا، یعنىدستگاه کند، غوا

ىیعنىانسانرادچارخطاىدرمحاسبهکند.کارتقوانقطه سنجشصحیحراکهدروجودانسانگذاشتهشدهاست،ازکاربیندازد؛
یعنىآگاهىبراى فرقان، بهشما تقوا فُرقانا، یَجعَللَکُم اهللَ اِنتَتَّقُوا میدهدمقابلاست: باطلرا کردنحقاز آیه .جدا ىدر

هاىدانشرا،آگاهىرا،دانایىراىدیگر]میفرماید[:وَاتَّقُوااهللَوَیُعَلِّمُکُمُاهلل؛تقواموجبایناستکهخداىمتعالدریچهشریفه
 .بهروىشمابازکند

 

 شیطان برای اغواگری از چه ابزارهایی استفاده می کند؟ -2

محاسبه دستگاه شیطاندر راهتأثیر از را است؛ تطمیع و تهدید ىما، یکطرفما ىقرآندرىشریفهآیه :میترساند از

]میفرمایىآلىمبارکهسوره قضیّهعمران در مُؤمِنین. کُنتُم اِن خافُونِ وَ تَخافُوهُم فاَل اَولِیآءَهُ یُخَوِّفُ الشَّیطنُ ذلِکُمُ اِنَّما ىد[:
اتّفاقافتادغزوه اُحد همهچیزتانازدسترفت-اىکهبعداز پدرتاندرآمد، پیغمبر-کهآمدندشایعهکردندکهدشمنآمد،

جنگاُحدزخمىشدند،همانهاشمشیربردارندوبیایند؛اگرهیچکدامتانهمنیایید،منتنهاخواهمفرمود:آنکسانىکهامروزدر
رفت.پیغمبراکرمراهافتاد،کسانىکهآنروزدراُحدزخمىشدهبودند،شمشیربرداشتندباپیغمبرراهافتادندرفتندودشمنراکه

 نزدیکمدینه -در درستبود بهکمینکر-]خبر[ کند حمله داشتکه قصد و بود وده کردند تارومار صورتغافلگیرکننده،
برگشتند.فَانقَلَبوابِنِعمَةٍمِنَاهللِوَفَضلٍلَمیَمسَسهُمسوء؛بعدمیفرمایدکه:

؛الفَقر؛شماراازفقرمیترسانده.یکىازکارهاىشیطانترساندناست:اَلشَّیطنُیَعِدُکُمُئَاِنَّماذلِکُمُالشَّیطنُیُخَوِّفُاَولیا

است؛ تطمیع اینتهدیدبود،ازطرفدیگر-ىشریفهبنابریکاحتمالدرمعناىاینآیه

سوىدیگر همآیههاى فریبنده وعده میدهد شیطان، وعده از اینجا ماىشریفه؛ وَ یُمَنّیهِم وَ یَعِدُهُم ىقرآنمیفرماید:

اِلّا الشَّیطنُ ىرنگىودروغینوخیالىمثلغُرورا؛وعدهمیدهد،آرزوهارادردلآنهابیدارمیکند،زندهمیکند،یکآیندهیَعِدُهُمُ
 .خودمیگذارد؛وَمایَعِدُهُمُالشَّیطنُاِلّاغُرُورا؛امّافریباستبهسرابدرمقابلچشممؤمنینِ

؛{دارند}آمریکا دارد و قدرتهاى استکبارى همیشه مثل رفتارى که امروز  از یک طرف تهدید، از یک طرف تطمیع؛
.از یک طرف تهدید میکنند، از یک طرف تطمیع میکنند
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میگویند؛کارشیطان دروغ ؛بعدهمنمیکنند،«چنینمیکنیم،چنانمیکنیم»هاىکلّى:تطمیع،فقطتطمیعشخصىنیست؛تطمیع

براى این است که  -این اغوا، این تهدید و تطمیع -هد ى این کارهایى که شیطان انجام مید همه .ایناست

؛وقتىدستگاهمحاسباتىازکارافتاد،کارى غلط انجام بدهد دستگاه محاسباتىِ انسان مؤمن را از کار بیندازد تا محاسبه
رنوشتانسانرا؛گاهىحیاتانسانراتهدیدمیکند؛گاهىسترین خطرها است ى غلط، یکى از بزرگ محاسبهخرابمیشود.

چون توانایى تهدیدمیکند؛ نیروىانسان، تحتسرپنجهتوانانسان، ارادهىارادههاىانسان، و ىانسانتحتتأثیرىاواست،
ى انسان تصمیمى میگیرد و در جهتى میرود که خطا  اگر دستگاه محاسباتى بد کار کرد، ارادهدستگاهمحاسباتىاواست:

افتد؛ این آن چیزى است که  هاى انسان در این جهتِ خطا به کار مى ى توانایى ى انسان، همهوقت نیروها است؛ آن

6۱/۴/۱131 ".مراقب آن باشید باید

 

  شیطان مستکبرین عالم به ویژه آمریکا با رفتار تطابق رفتار -3

رفتار دستگاه استکبار مشاهده میکنیم، همین است؛ هدف ایجاد اختالل در نظام ى  آنچه ما امروز در مجموعه"

در ت.و شما اس محاسباتى و دستگاه محاسباتى من برنیامدهاست. او کارىاز نتوانستهاست، استکبار درمیدانهاىدیگر،
تهدیدنظامى،یکىتحریم.استکبارغیرازاینىاستکباربودهوهست:یکىمیدانهاىواقعى،تنهادوعاملمادّىدراختیارجبهه

دوهیچچیزدراختیارندارد.ازلحاظقدرتمنطق،قدرتاستدالل،توانایىبراثباتحقّانیّت،دستاستکباربستهاست.تنهادوکار
 6۱/۴/۱131 " میتواندبکند:یکىتهدیدنظامىاستکهمرتّبمیکند،یکىهمتحریم

ازیکطرفتطمیع؛ هاى فریبنده؛ عده میدهد شیطان، وعدهو مثل رفتارى که امروز آمریکا دارد و  ازیکطرفتهدید،

؛{دارند}قدرتهاى استکبارى همیشه  یکطرفتطمیع از میکنند، یکطرفتهدید تطمیع، فقط تطمیع  .میکنند"از

 6۱/۴/۱131  " میگویند دروغ ؛ بعد هم نمیکنند،«چنین میکنیم، چنان میکنیم»هاى کلّى:  شخصى نیست؛ تطمیع

که امام به او  -اگر بخواهیم در بین دولتهای دنیا، مستکبر را پیدا کنیم، دچار مشکل نمیشویم. یعنی دولت آمریکا "

بود - دنددا شیطان بزرگ لقب مستکبر ایران، ملت طلبانه حق ندای مقابل شکل .در ما زمان در که استکباری

 .بود.قبلازانقالبهم،اینطوربود.دردورانانقالبوتاامروزهمهمینطوراست استکبار آمریکایی گرفت،

امامباوسوسهوایکهروزسیزدهآبان،نمایشگرویادآورآنحوادثاست،درهمیناینسهحادثه ارتباطاست.قبلازانقالب،
دخالتامریکاییهادرکشوروبامسألهکاپیتوالسیونمخالفتکردند.بهخاطراینمبارزه،امامرادرروزسیزدهآبان،تبعیدکردند.

نشکس اینصدا البته حقشکستند. گلویگوینده در حرفحقرا خیالخودشان، به یعنیاین. شجرهاستکبار، بحمداللَّه تو
.ایشدطیّبه

بهخاطرگفتن آمدندو بهخیابانها دانشآموزانما مثلچنینروزی، در اثنایانقالب، جبهه«مریکاآمرگبر»در با مبارزه و
پیروزیانقالبهم، از بعد کرد. ارتباطپیدا امریکایی، استکبار مسأله به باز اینهم، بهشهادترسیدند. هایتوطئهامریکایی،

امریکاییهابهاَشکالمختلف،علیهنظامنوپایاسالمی،بهاینجامنتهیشدکهدانشجویانمارفتند،مرکزتوطئهامریکاییهادر
 .اینهم،ماجرایدیگریدرقضیهمبارزهبااستکباربودسفارتامریکابود،تصرّفکردند.تهران؛یعنیالنهجاسوسیراکهمحلّ

، از قبل از انقالب شروع شده و تا تحقّق استکبار در شکل نظام ایاالت متّحده امریکا ان مبارزه با استکبار ویعنی جری

 3/۸/۱131 ".ده داشته و تا امروز هم ادامه داربعد از انقالب ادام

سباتى ما اختالل ایجاد بکند. دستگاه محاسباتى وقتى دچار هدف اساسى دشمن این است که در دستگاه محا"

ها هم دیگر به درد او نخواهد   دست خواهد آورد؛ یعنى تجربه  هاى غلط به  هاى درست، خروجى  اختالل شد، از داده

گر ها هم دی  خورد. وقتى دستگاه محاسباتى خوب کار نکرد، درست کار نکرد و محاسبه درست انجام نگرفت، تجربه

 ۱/1/۱131 ".آید  به کار نمى
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ی شیطانهای  رئیس همه .خیلیحرفپرمغزیاست«شیطانبزرگ»؛اینآمریکا شیطان بزرگ است :امامبزرگوارفرمود"

این است که انسانها را اغواء میکند؛  عالم، ابلیس است؛ امّا ابلیس بنا به تصریح قرآن، تنها کاری که میتواند بکند

امّا آمریکا، هم اغواء میکند،  بیشتر از اغواء، کاری نمیتواند بکند؛ انسانها را اغواء میکند، فریب میدهد، وسوسه میکند؛

هم کشتار میکند، هم تحریم میکند، هم فریب میدهد، هم ریاکاری میکند؛ پرچم حقوق بشر را بلند میکند، ادّعای 

سالحی  گناهی، یک بی اری از حقوق بشر میکند ]امّا[ هر چند روز یک بار در خیابانهای شهرهای آمریکا یک بید طرف

این هم رفتارشان در ایران در دوران ی جنایات و فجایعشان.  وخون میغلتد؛ غیر از بقیّه به دست پلیس آمریکا به خاک

هایی که افروز از قبیل همین به راه انداختن جریانهای جنگ هایشان، افروزی هایشان، جنگ آفرینی رژیم طاغوت و جنگ

 ۸۱/6/13۴۱ ".ی جاها مشغول خرابکاری هستند؛ اینها کارهای آمریکا است حاال در عراق و سوریه و بقیّه

 :اغواگری و دروغگویی شیطان بزرگ -4

ای هستند؛ حرفشان غیرمنطقی است، عملشان غیرمنطقی است، زورگویانه است؛  م غیرمنطقیدولتمردان آمریکا مرد"

؛خب،بعضیهمتسلیممیشوند؛بعضیازتوقع دارند دیگران در مقابل کار غیرمنطقی آنها و زورگوئی آنها تسلیم شوند
زورگوئی مقابلپرروئیو در کشورها برخیاز نخبگانسیاسیدر بعضیاز نظامدولتها، ملتایرانو اما میشوند؛ تسلیم آنها

شدنینیست.نظامجمهوریاسالمیحرفدارد،منطقدارد،توانائیدارد،اقتداردارد؛لذادرمقابلحرفجمهوریاسالمیتسلیم
.غیرمنطقیوکارغیرمنطقیتسلیمنمیشود

اقضهائی است که بین حرفهای آنها و بین کارهای ی غیر منطقی بودن آنها، همین تن نشانه اند؟ نها چطور غیرمنطقیآ

ایننشانه د.زنند، کار جور دیگری انجام میدهنحرف یک جور می آنها هست؛ از تربرایغیرمنطقیبودنایواضحخب،
کائیودیگردولتمردانآمری-افتد.اینآقایانایمیزند،بعدهمدنبالآنحرفراهمیکنندهنیست.انسانِمنطقییکحرفقانع

 .یک حرفی میزنند، یک ادعائی میکنند، اما در عمل، درست عکس آن را انجام میدهند اینجورینیستند؛-هایآنهاازغربیتبعه

 :برخی از این ادعاهای دروغین بدین شرح اند

 ادعای مخالفت با استبداد -الف

 امروز آمریکاییها که در شعار، با استبداد مخالفند،" یک مخالفاگر ما که میدهند شعار باشد، استبدادی حکومت جا
ترینزشت - کشورهاییکهشمامیشناسیدومننمیخواهماسمبیاورم-استبدادیم!حاالبهاینقضیهکارینداریمکهدرمواردی

درسطحجهان،خودآنهاقائلبهتریناستبدادهاهممیسازند؛امااستبدادهادرحکومتهاراهم،خودآنهازیربالمیگیرندوبازشت
آنچهکهآنهامیخواهند،میگوینددردنیابایدانجامگیرد؛نهآنچهکهملتهامیخواهندونهآنچهکه .استبداد آمریکایی استبدادند؛

خیزوآنچهدرهمهامورکشورها،بخصوصدرمسائلمربوطبهاینمنطقهثروتمندونفت.دولتهایمردمیمیگویندومیخواهند
متجاوزانه چنیندخالتیوچنینروحیهمتعرّضانهو مقابلِ در دخالتمیکنند. ایکهکهمربوطبهنظامجمهوریاسالمیاست،

3/۸/۱131". استکباردارد،یکایکملتایران،بایدرویاینشعارمبارزهبااستکبارفکرکندوشماجوانان،بیشتربایدفکرکنید

 ادعای دفاع از حقوق بشر -ب

اند،میگویندمامتعهدبهحقوقبشریم؛بله،آمریکائیهاپرچمحقوقبشررابلندکرده .ادعا میکنند ما متعهد به حقوق بشریم "
خودشان کشور فقطدر نه -آنهم باشد آمریکا همه-که اینحدر خب، ادعائیاست؛یدنیا. در رفیاست، عملچه؟ در

درکشورهایمختلفونسبتبهبیشترین ضربه را اینها به حقوق بشر میزنند عمل، بهحقوقانسانها بیشتریناهانترا ؛
یحمله-ابوغریب-ملتهایمختلف،اینهامیکنند.زندانهایمخفیشاندرسرتاسردنیا،زندانشاندرگوانتانامو،زندانشاندرعراق

نمونه اینها گوناگون؛ مناطق در پاکستان، در افغانستان، در غیرنظامی مردم به آمریکائیهاست!آنها ادعائی بشر حقوق از ای
." 8۸/۱۱/۱13۱ 
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  PDFنسخه با کیفیت  -   نسخه با کیفیت عکس

 ".اند کردهای به آن اشاره  اینفوگرافیک برخی جنایات صورت گرفته از سوی ایاالت متحده آمریکا علیه ملت ایران درطول سی و سه سال گذشته که حضرت امام خامنه"

 

جمهورىاىآن]جبهه" نظام چالشبا در قضایاىمختلف، در استو گرفته جمهورىاسالمىقرار مقابلنظام در امروز که ]
 اینهستند،روانش  ى آمریکا و دنباله  دولت ایاالت متحده یعنىاسالمىاست،  :واقعیتشانایناست،حقیقتشانایناست ،

ک نسبتبه و انسانها کشتار بىنسبتبه مردم مرتکبجنایتدلخراشوشتار و ظالم از هیچ، ندارند هیچحساسیتىکه دفاع
دفاعوحمایتهممیکنند.اینبایدبراىمایکمعیارباشد.یعنىملت-مثلآنچهامروزدرغزهداردمیگذرد-جنایتهاىبزرگ

نبایداینر فراموشبکنند؛آمریکاایناست؛نظامقدرتغربىوپایهایران،دستگاهفکرىما،دانشجویانما،روشنفکرانما، ىا
 ۱131/1/۱". دموکراسىاستایناست؛اینامروزدرمقابلنظاماسالمىقرارداردفکرىاوکهلیبرال

کسانیکه ان به وجود خواهد آمد، از این ناراحت میشوند؟جایی بحر ای کشته خواهند شد، یک اینها از اینکه یک عدّه"
رارویآسمانبدونهیچ هواپیمای مسافربری یوجودحمایتکردند،کسانیکهباهمه صدّام گرگی به نام هشتسالاز

بهانه را نفر چندصد و کودکبی-ایزدند و مرد بیزنو و خبر را خونکشیدند،-گناه به و کردند آدمکشینابود از اینها
توانسته و است رسیده دستشان هرجا که کسانی رنگی سازی بحران اندمیترسند؟ اجتماعات این قول-کردند؛ به

کدامیکازاینهااستکهقدرتهایاستکباریودرمقدّمآنها [دراینکشورها]بهوجودآوردند،در -«انقالبهای رنگی»خودشان

وح پیشقدم]نباشد[ نداشتهباشد؟آمریکا بحران ضور بهجنگداخلکشورها بینجامد، بهکشتار حاالاینبحرانها سازیمیکنند،
شدند؛ کشته نفر هزار صدها کردند، عراقحمله به کردند، افغانستانحمله به کسانیکه برایشانمهمنیست. داخلیبینجامد،

در برایآدمکشیمثلیدستگاههوسیلهمبه عراق بعد از پایان عملیّات نظامی کسانیکه شرکتهایمزدورِ هایامنیّتیو
هارانفربهنفردربغدادودرسایرشهرهایعراقکشتند،اینهاازآدمکشیآدم-وقتیازآنهااسمآوردیمکهقبالًیک-واتربلک

 6۱/۴/۱131  "؟میترسند؟اینهاازکشتهشدنانسانهاباکدارند؟]بهاینچیزها[اهمّیّتمیدهند

سیاست کالن نظام سلطه، عبارت است از بردگى ملتها و تسلط بر سرنوشت ملتها بدون اینکه کمترین اعتنایى به "

 .ه داشتى آحاد ملتها داشته باشند؛ این سیاست کالن استکبار است؛ به این باید توج  مصالح ملتها و خواسته
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ناظربهاینحقیقتاست.یکعده  اىبمجردشعارهاىضدآمریکایى،شعارهاىضدغربى،شعارهاىضداستکباردرکشورما،
آمیزیابدونیکمنطقفکرىداردشنوند،فوراًتصورشانایننباشدکهیککارتعصباینکهشعارضدغربىیاضدآمریکایىمى

ى درست، به یک   نگاه ضد غربى و ضد آمریکایى در انقالب اسالمى، متکى است به یک تجربهاین  ،انجاممیگیرد؛نه

.ى صحیح  نگاه عقالنى درست، به یک محاسبه

مجموعه به اینجا گفتم،ىدستمنآنروز کارگزارانکشور مجریانو اساسى دشمن این است که در  هدف اندرکارانو

هاى   هاى درست، خروجى  د بکند. دستگاه محاسباتى وقتى دچار اختالل شد، از دادهدستگاه محاسباتى ما اختالل ایجا

ها هم دیگر به درد او نخواهد خورد. وقتى دستگاه محاسباتى خوب کار نکرد،   دست خواهد آورد؛ یعنى تجربه  غلط به

۱/1/۱131 ".آید  ها هم دیگر به کار نمى  درست کار نکرد و محاسبه درست انجام نگرفت، تجربه

 امنیت اسرائیل ادعای تأمین حقوق و -ج

ی آمریکا را دولتی غیرقابل اعتماد میدانیم؛ دولتی خودبرتربین، دولتی غیرمنطقی و عهدشکن،  دولت ایاالت متّحده ما"

هاومنافعنامشروعخاطررعایتخواستهکهبه - المللی بین ی صهیونیسم ی تصرّف و اقتدار شبکه دولتی سخت در پنجه
یفلسطینمماشاتکنند،درمقابلاونرمشنشانکنندهالمللیمجبورندبارژیمغاصبوجعلیاشغالیصهیونیستیبینشبکه

[رژیمجعلیانجاماینهادرحمایتاز]آنبدهند؛اسمشرامیگذارندمنافعآمریکا،درحالیکهبکلّیمنافعملّیآمریکاباآنچهامروز
یآمریکاباجمیگیردوبهرژیمجعلیصهیونیستیباجمیدهد؛اینحقایقیدنیادولتایاالتمتّحدهمیدهند،منافاتدارد؛ازهمه
 ۱138/3/۱1". نداریماعتمادیآمریکادولتبه–راماداریممشاهدهمیکنیم

،پشتسرشهمیعنىچنددولتبزرگوثروتمندومقتدرغربىکهدررأسآنهاآمریکااست-گرغربىامروزقدرتهاىسلطه"

ى؛اینخیلىمسئلهاند براى اینکه از این رژیم غاصب و ظالم و سنگدل دفاع کنند  محکم ایستاده - انگلیسخبیث

آفرینىکههیچانسانباانصافى،هیچانسانمتعارفودارندحمایتمیکنند.ازچهحمایتمیکنند؟ازاینفاجعهمهمىاست.صریح
بىمعمولى یکمنطقهاىنمیتواند بکند. قبول مقابلاینجنایاترا اینتفاوتىدر غزه، نام یکوجبزمینبه جورىکوچک،

بارىنسبتبهاینمردمصورتبگیرد؛واقعاًچیزها]بهآنحملهکنند[،انواعواقسامآتشهواپیماها،موشکها،نیروىزمینى،تانک
قدرتلخوهمراهبازجرىخودشاناینعجیبىاست.اینهمهکودککشتهبشود،اینهمهخانهویرانبشود،زندگىمردمدرخانه

ىآقاىرئیسجمهوربامنطقمسخرهبا چه منطقى؟دفاعکنند.وقتحضراتازاینحمایتکنند،ازاینوشکنجهباشد،آن

هاحقندارندازامنیتخودشاندفاعکنند؟آمریکاکهمیگویداسرائیلحقداردازامنیتخودشدفاعکند!خبفلسطینى

اینکهیکدولتىبراىآنچهامنیتخودمینامد،زندگىمردمىراکهدرمحاصره العملىاوبهسرمیبرندوعکسىىظالمانهآیا
جورتهدیدبکند،اینمنطققابلقبولىاست؟کسىاینراقبولمیکند؟تاریخچگونهقضاوتخواهدکرددرنشاننمیدهند،این
مقابلاینمنطق؟

 اینکشورهاىمستکبر آبروىکنمیفهمندمسئولین و آبروىخودشان با میکنند دارند چه اینحمایتها، با وکه شورهایشان

اىنمیکنندبهاینکهچهاتفاقىایستندومیگویندماازاسرائیلحمایتمیکنیم؛هیچاشارهرژیمهایشاندرتاریخ!باکمالوقاحتمى
۱/1/۱131 ".افتدىاینعنصرمخربوعنصرخطرناکاتفاقمىوسیلهاىداردبهآفرینىافتدوچهفاجعهدارددرمنطقهمى

منافع ملت  خطقرمزاوست.اینخطقرمزراچهعاملیترسیمکردهاست؟ امنیت اسرائیل رئیسجمهورآمریکامیگویدکه
دستآوردنکرسیدومیندوره های صهیونیستی آمریکا، یا نیاز شخص اوباما به پول و پشتیبانی کمپانی یبرایبه

آنروزیکهملتآمریکابدرستیدریابدکهشماها دهید؟ فریب ریاستجمهوری؟تاکیشماهاخواهیدتوانستملتهایخودرا

ایدومصالحملتبرایچندصباحبیشترباقیماندندرقدرت،تنبهذلتوتبعیتوخاکساریدربرابرزرساالرانصهیونیستداده
3/3/۱131 "؟ایدباشماچهخواهندکردیکردهبزرگیرادرپایآنانقربان
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 ای ادعای تعهد به عدم تکثیر سالح هسته -د

یبهعراقهمدریازدهسالقبلازاینهمینبودیحملهبهانه .ای هستیم میگویند ما متعهد به عدم تکثیر سالح هسته "

گفتند سالحهستهکه دارد عراقرژیمصدام است.در بوده دروغ شد معلوم و همنکردند پیدا و رفتند البته ایدرستمیکند.
ایهمهست،تهدیدایتکثیرنشود؛درعینحالازیکدولتشریریکهدارایسالحهستهیگویندمامتعهدیمکهسالحهستهم

هسته سالح میکندایبه صهیونی-هم دولت عملشان-ستییعنی این است، حرفشان آن میکنند. حمایت میکنند، دفاع
8۸/۱۱/۱13۱ ".است

 ادعای تعهد به گسترش دموکراسی در دنیا -هـ 

 - میگویند ما متعهد به گسترش دموکراسی در دنیا هستیم " خود دموکراسىِ که نداریم کاری جورحاال چه آمریکا
بحثنمیکنیمدموکراسی اینزمینه در روشن - ایاست؛ کشوریمثلجمهوریاسالمیکه با اینادعا، واضحبا ترینترینو

اینمردم کشورهائیدر عینحالپشتسر در مقابلهمیکنند؛ دائممعارضهو اینمنطقهداراست، در را دموکراسیها و ساالریها
اندویکبارملتشانرنگانتخاباتکمالپرروئیازآنهاحمایتمیکنندکهبویدموکراسیرااستشمامنکردهمنطقهمیایستندوبا

ندیده را رأی صندوق و رأی فاصلهو ببینید است! دموکراسی به نسبت تعهدشان هم این چقدراند. عمل و قول ی
 8۸/۱۱/۱13۱ ".است

اندرکارانتمدنکنونىغربدرطولاینصدسالاخیر،هشتادنودهاودستخب،شمانگاهکنیددرکشورخودما،برخوردغربى "
این ما بوده. چگونه ما کشور با عدههمهتجربهسالاخیر، سوىغربداریم. زدناز کشورىضربه در روشنفکران-اىهستند

.هادرسنمیگیرندهادرمقابلچشمآنهااست،]اما[ازاینتجربهاینتجربه-ىغربزده،دلباختهگرا،غربغرب

غربى که آنها دیدند ،خب  عجیبرضاخانها دیکتاتورىِ و مسلطکردند اینکشور بر آوردند بهرا ىوسیلهوغریبرضاخانى،
بعد-اعتناىبهاصالتهاىکشوررابراینکشورمسلطکردندمنطقِبىصرِقلدرِبىآمدندیکعن-هادراینکشوربرپاشدانگلیس

،همانقدرتهاآمدندایرانرااشغالکردند،درواقعبهیکمعنابینخودشانتقسیمکردند؛همانهاآمدندنفترا81ىهمدردهه
-راراهانداختندویکدولتملىراوهشتممردادکودتاىبیستمانهابردندوقراردادهاىظالمانهرابراینکشورتحمیلکردند؛ه

به-ىازآراءمردمبودىعیوبىکهداشتباالخرهبرخاستهکهباهمه نفترا نهضتملىِ همانها نابودکردند؛ ساقطکردندو
سلطه مجدداً و دستگرفتانحرافکشاندند به را ما مادىِ و طبیعى منابع بر دیکتاتورىِى یکمدتطوالنى، در همانها ند؛

براینکشورتثبیتکردندوازآنباهمهمحمدرضا ىمحمدرضابروچندسالهىوجودحمایتکردند؛دردورانحکومتسىرا
داشتند،فسادکشور،چوبحراجبهثروتمادىومعنوىمازدهشد،پدراینملترادرآوردند،درفقرنگهداشتند،درجهلنگه

عمومىدرتمامارکاناینکشوربهراهانداختند،فرهنگکشوررا،دینمردمرا،همهچیزرادرواقعازبینبردند،اینباپشتیبانىو
همیندولتهاىغربىبود؛ ،هرچهتوانستندکارشکنىکردند؛ىباانقالبملتایرانوحرکتعظیمملتایرانمقابلهدرحمایتِ

 دفاعکردندصدامحسیناز مقابلجمهورى-حمایتکردند، در چونصدام اما همقبولنداشتند، را خودشانصدام اینکه با
بمبشیمیایىها،همینانگلیس،همینآمریکا،همینفرانسه:همینغربى-اسالمىبود،هرچهتوانستندبهصدامکمککردند

ا در نظامى گوناگون امکانات تجربهدادند، اینها خب گذاشتند؛ ختیارش است. ما دستگاهزده،   روشنفکر غربهاى چون

۱/1/۱131" .برد،استنتاجدرستنمیکندهااستفادهنمیکند،بهرهنمیاىاست،ازاینتجربهیافتهاشدستگاهاختاللمحاسباتى

 ذاکره با ایران برای حل مسائلادعای م -د

بیشترهممیگویند .میگویند میخواهیم مسائلمان را با ایران حل کنیم اخیراً میگفتند، بارها اینحرفیاستکه میگویند .

درعملمتشبثبه-اینحرفشاناست - میخواهیم مذاکره کنیم و مسائلمان را با ایران حل کنیم تحریممیشوند،"اما
نسبتبهنظامجمهوریاسالمیوملتایرانمتشبثبهت بلیغاتدروغمیشوند،حرفهایناشایستهمیزنند،مطالبخالفواقعرا

.دممنتشرمیکنندبهدم
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انگاراختالف جوریحرفمیزندکه ایایرانیمسائلهستهدرباره همینچندروزقبلازاین،رئیسجمهورآمریکانطقمیکندو
میگویدماتاجائیکهبتوانیم،نمیگذاریمایرانسالح .ایدرستکندکاایناستکهایرانمیخواهدسالحهستهبینایرانوآمری

ایدرستکنیم،شماچطورمیتوانستیدنگذارید؟اگرایرانارادهمیکردکهایدرستکند!خب،اگرمامیخواستیمسالحهستههسته
.چوجهنمیتوانستجلویاورابگیردایداشتهباشد،آمریکابههیسالحهسته

نهبهخاطراینکهآمریکاازاینناراحتمیشود؛عقیدهمانمیخواهیمسالحهسته  یخودماایناست.مااعتقادایدرستکنیم؛
برود؛اینایجنایتبربشریتاستونبایدتولیدشود؛آنچههمکهدردنیاهست،بایدمحوشودوازبینداریمکهسالحهسته

نداشتیموتصمیممیگرفتیمسالحهستهعقیده را اینعقیده اگرما ربطیندارد. بهشما هیچقدرتییماست، ایدرستکنیم،
ینمیتوانستجلویمارابگیرد؛همچنانکهدرجاهایدیگرهمنتوانستندبگیرند:درهندنتوانستند،درپاکستاننتوانستند،درکره

 .ایدرستکردندستند.آمریکائیهامخالفهمبودند،اماآنهاهمسالحهستهشمالینتوان

مگربحثسرسالح تقلب در حرف زدن یک ،«ای درست کند ما نمیگذاریم ایران سالح هسته»اینکه میگویند  است.
میخواهیدجلویحقاینیست؛بحثسرایناستکهشمابحثبرسرسالحهسته ،ای ایران ی هسته در قضیه ایاست؟هسته

البته .بگیرید-آمیزازتوانداخلیخودملتایراناستیصلحایواستفادهکهغنیسازیهسته-قطعیومسلّمملتایرانرا
داد خواهد انجام حقخودشاست، که را آنچه ملتایران و نمیتوانید هم را دولتمردان آمریکائی غیر منطقی حرف  .این

یغیرمنطقی،نمیشودانسانبنشیندبهاتکاءمنطقحرفبزند؛خب،اوغیرمنطقیاست.غیرمنطقییعنیوکنندهباگفتگ .میزنند
زورگو،یعنیحرفِبیخودبزن.اینواقعیتیاستکهمادرطولاینسیسالدربرخوردباقضایایگوناگونجهانیآنرابروشنی

"8۸/۱۱/۱13۱. قابلماکیستوچگونهبایدبااورفتارکردایم.مااینرامیفهمیمکهطرفمدریافته

ایندعوتبه .بحث مذاکره را پیش کشیدند، که ایران بیاید بنشینیم مذاکره کنیم" در غیرمنطقی، رفتار همین

غرضشانیککارتبلیغاتیاستبرایاینکهبهملتهایمسلمان ست؛مذاکرههموجوددارد.غرضآنهاحلمشکالتومسائلنی
نشاندهندکهببینیدایننظامجمهوریاسالمیبودباآنسرسختی،باآنایستادگی،اماعاقبتمجبورشدبیایدبابمصالحهو

رایخاموشکردنوناامیدکردنملتهایگفتگورابامابازکند.وقتیملتایراناینجوراست،شماهاچهمیگوئیددیگر؟اینراب
اینهانسیمبیداریوزیدهاستوبهخاطراسالماحساسعزتسربرافراشته یمسلمانکهامروزدربسیاریازکشورهایاسالمىِ

کهایرانراپایازاولانقالب،اینیکیازهدفهابود.ازسالهایاولانقالب،یکیازهدفهایآنهاهمینبود .میکنند،الزمدارند
بستانبکشانند؛بگویندباالخرهدیدیدایرانهمکهادعامیکردمستقلاست،ایستادهاست،نترساست،شجاعمیزمصالحهوبده

وقتیهدفاز این،مطلبمهمیاست. دنبالمیکنند. مجبورشدبیایدبنشیندپایمیزمذاکره؟امروزهمهمینهدفرا است،
غیرمربوطبهمسائلاساسیاست،یکهدفتبلیغاتیاست،خبمعلوماستطرفمقابلکهجمهوریاسالمیمذاکره،یکهدفِ

 .بستهنیست،میفهمدکههدفشماچیست؛لذامتناسبباهماننیتخودتان،جوابشمارامیدهداست،خامنیست،چشم

بنشیند، تحریمها برداشته میشود. این هم دروغ  در تبلیغات وانمود میکنند که اگر ایران با آمریکا سر میز مذاکره

وعده .است با که است این مذاکرههدفشان به اشتیاق که کنند وادار را ایران ملت تحریمها، برداشتن پیدای آمریکا با ی
بههمریختهاست؛آید،همهچیزاند،پدرشاندارددرمیتصورآنهاایناستکهملتایراندیگرازتحریمهابهستوهآمده .کند

 .پسمابگوئیمخیلیخوب،بیائیدمذاکرهکنیدتاتحریمرابرداریم،یکهوجمعیتملتایرانراهبیفتندکهبله،بیائیدمذاکرهکنیم

 . ای برای زورگوئی است این حرف هم از همان حرفهای غیر منطقی و همراه با فریب و یک وسیله 

کهعرضکردیم - اوالً و-همانطور یکگفتگویعادالنه واقعاً مذاکره، مقصودشاناز کنیم، مذاکره بیائید میگویند اینکه

خب،اگرملت .مذاکره یعنی شما بیائید حرفهای ما را قبول کنید، تسلیم شوید، تا ما تحریمها را برداریم منطقینیست؛
انقالبکردند؟آمریکابراوضاعای رانمسلطبودوهرکاردلشمیخواست،میکرد.ملتایرانایرانمیخواستندتسلیمشوند،چرا

اول اشکال این، شوند؟ شما تسلیم مجدداً باز بنشینند بیایند حاال شوند؛ خارج آمریکا یوغ زیر از اینکه برای کردند  .انقالب

هد اشکال بعد این است که تحریمها با مذاکره برداشته نخواهد شد؛  عرضبکنم. منبهشما فتحریمهاچیزاینرا
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هدف تحریمها خسته کردن ملت ایران است، جدا کردن ملت ایران از نظام اسالمی است. مذاکره هم  .دیگریاست

که انجام بگیرد، اگر ملت ایران باز در صحنه باقی باشد و بر حقوق خود اصرار بورزد، این تحریمها وجود خواهد 

 8۸/۱۱/۱13۱ ". داشت

مسئله" بازمجدداً اینروزها آمریکاییها البتهدرکمیکنیمچرا هیمیگویندپشتسرهمبهما هیتکرارمیکنند، یمذاکرهرا
آمریکاییها، خود قول به علتچیست. میفهمیم ما گوناگون؛ خاورمیانه زبانهای درسیاست آمریکا شده. شکست دچار آنها ای

ایرابهقولخودهاشانروکنند؛اینبرگاستهایخوددراینمنطقه،دچارشکستاست.احتیاجدارندبهاینکهیکبرگبرندهسی
بهایناحتیاجدارند. بکشانندپایمیزمذاکره؛ مردمیرا، انقالبىِ نظامجمهوریاسالمىِ عبارتاستازاینکه: برندهازنظرآنها

دراولایندولت-منچهارسالقبل .مکنندکهماحُسننیتداریم.نه،ماحُسننیتیمشاهدهنمیکنیممیخواهندبهدنیااعال
میزدند،اعالمکردم،گفتمکهماپیشداورینمیکنیم،قضاوتزودهنگامنمیکنیم؛مانگاه-کنونیامریکا کهبازهمینحرفهارا

یازفتنه قضاوتخواهیمکرد.حاالبعدازچهارسال،قضاوتملتایرانچهباشد؟میکنیمببینیمعملاینهاچگونهاست،آنوقت
گرانکمککردند،درسطحمنطقهباادعایمبارزهباتروریسمبهکشوریمثلافغانستانلشگرکشیداخلیحمایتکردند،بهفتنه

باهمانتروریستها نابودکردند؛ پامالکردند، اینهمهانسانرا امروزدارنددرسوریههمکاریمیکنند،پشتیبانیمیکنند؛کردند،
پیمانهایآنها،جاسوسانرژیمهمانتروریستهارادرهرجاییکهتوانستنددرایرانبهکاربگیرند،بهکارگرفتند،عواملآنها،هم

حکومکنند،حمایتهمکردند؛اینصهیونیستی،دانشمندانرادرجمهوریاسالمیترورکردندصریح،اینهاحاضرنشدندحتیم
اینرا و گرفتند بهکار باشد، فلجکننده اینتحریمها کهخودشانمیخواستند ملتایرانتحریمهاییرا علیه آنهاست؛ عملکرد

میخواستیدفلجکنید؟شماحُسننیتداری .تصریحکردندوگفتندفلجکننده میخواستیدفلجکنید؟ملتایرانرا د؟چهکسیرا
مذاکرهازرویحُسننیت،باشرایطبرابر،میاندوطرفیکهنمیخواهندبهیکدیگرکلکبزنند،معناپیدامیکند.مذاکرهبهصورت

مذاکرهبرایفروختنژستابرقدرتیبیشتربهدنیا، مذاکرهبرایمذاکره، گرانه  این مذاکره یک حرکت حیله یکتاکتیک،

دیپلماتیک .ام، حرف را صریح و صادقانه میگویم من دیپلمات نیستم، من انقالبی .؛اینحرکتواقعینیستاست

میزنیم؛ماقاطعوجازمحرفخودمانراکلمه ارادهمیکند.ماصریحوصادقانهحرفخودمانرا میگوید،معنایدیگریرا ایرا
نبدهد؛وقتیطرف،حُسننیتنشاننمیدهد،خودتانمیزنیم.مذاکرهآنوقتیمعناپیدامیکندکهطرف،حُسننیتخودرانشا

میگوییدفشارومذاکره؛ایندوتاباهمسازگارنیست.شمامیخواهیداسلحهرامقابلملتایرانبگیرید،بگویید:یامذاکرهکنیا
 ...نخواهدشدشلیکمیکنم.برایاینکهملتایرانرابترسانید،بدانیدملتایراندرمقابلاینچیزهامرعوب

نمیشودانسانقضاوتقطعینسبتبهاشخاصبکند،اما-بعضاً،بعضیهمازرویغرضلوحی سادهایهمازروییکعده 
خوشحالمیشوندکهبله،بیایید؛نه،اینجورنیست،مذاکره-لوح،باکارآدممغرض،درماهیتخودتفاوتیپیدانمیکندکارآدمساده

 هایخودشانعملکردند؟یباآمریکامشکلیراحلنمیکند؛کجااینهابهوعدهمیکند؛مذاکرهمشکلیراحلن

کردند،ضربهخوردند.اعتمادهامسئولیناینکشورتاامروزدرهرموردیکهباآمریکایی18مرداد8۸شصتسالاستکهاز"
مردادپیشآمدکهمحل8۸،آنهارادوستخودفرضکرد،ماجرایهااعتمادکرد،بهآنهاتکیهکردیکروزیمصدقبهآمریکایی

هاقرارگرفتوعاملکودتاباچمدانپُرپولآمدتهرانوپولقسمتکردبیناراذلواوباشکهکودتاراکودتادراختیارآمریکایی
 ۱3/۱۱/۱13۱". دراهبیندازد؛آمریکاییبود.تدبیرکارراخودشانهماعترافکردند،اقرارکردن

اسالمی پایبند بودیم، ما نقض عهد نکردیم، ما دو جور حرف نزدیم، ـ  ما در این مذاکرات به تعهّدات اخالق سیاسی"

، تلوّن در آراء نشان کردند عهدشکنیها هستند،  ی مقابل و طرف مقابل ما آمریکایی خرج ندادیم؛ نقطه ما تلوّن به

است؛ آن کسانی هم که در درون  ی عبرت مایهدادند، تقلّب نشان دادند، رفتار آنها یک رفتاری است که برای ملّت ما 

 این به کنند نگاه است خوب کیست، – آمریکا –ی روشنفکری کشور هنوز ملتفت نبودند که طرف مقابلشان  مجموعه

 ۱/۱/۱13۴ ".میدهد انجام دارد چه دنیا در امروز آمریکا و جهندموا کسی چه با بفهمند و مذاکرات
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ایمایهستهاینهاچندسالاستدارندتالشمیکنندتادرقضیه .دولت آمریکا یک دولت شریر و غیرقابل اعتماد است"
اداست؛درحالیکهجمهوریاسالمیدراینسیسال،نهبههیچکشوریحملهکرده،اثباتکنندجمهوریاسالمیغیرقابلاعتم

آنها میخواهند بگویند جمهوری اسالمی غیرقابل اعتماد  .پروریکردهنههیچجاراابتدائاًموردتهاجمقرارداده،نهتروریست

ند،همحیانمیکنندکهبگویندماممکناستازاینبمبخوب،دردنیاغیرقابلاعتمادکیست؟آنهائیکههمبمباتمدار .است
 88/۱/۱1۸3 ".یاینهاستاتماستفادهبکنیمیااستفادهخواهیمکرد.اینخیلیحرفعجیبیاست،اینرسواکننده

کنیمفرض ریزىبشودوتعقیببشودوتحقّقپیدابکند.بایستىبرنامههاىاقتصادىبراساسوبافرضماندنتحریمهابرنامه 
هاهمهمینرامیگویند.آنهاهممیگویندکهتحریمهادستآنخود حاالکهشد؛نخواهدکمسوزنىسرِواىذرّههاتحریماینکه

ى  ق برسیم، معناى آن این نیست که همهاى هم به تواف ى هسته اگر در زمینه نخواهدخورد،حتّىازحاالشروعکردندکه

درتحریمها برداشته خواهد شد منبارها همیشهمیگفتیم. اینهمانحرفىاستکهما هنوزچیزهاىدیگرىهمهست؛ ؛
اى هم نباشد، یک  ى هسته اى بهانه است؛ مسئله هسته {موضوع} کهامهمینجلسهوجلساتگوناگوندیگرعرضکرده

ى حقوق زنان هست، مسائل گوناگون فراوان را  ى حقوق بشر هست، مسئله آورند: مسئله ىى دیگرى م بهانه

بهانه ؛میسازند و کردن مایهجعل خیلى آنهاگیرىکه اختیار در که تبلیغاتىهم امپراتورى و تبلیغاتى دستگاه اىنمیخواهد،

۱6/۴/۱131 ".ومتىمقااقتصادهمینازاستعبارتتحریم،ىمسئلهعالجبنابراین، است.

من میخواهم بگویم ما  اند؟لیکنگیردرآمریکاکیست؛رئیسجمهوراست؟کنگرهاست؟عناصرپشتپردهمننمیدانمتصمیم"

ی مسائل مهمِ خودمان  ما در زمینه .منطقی داریم. ملت ایران از روز اول تا امروز با منطق حرکت کرده است

کنیم، .احساساتی نیستیم؛ از روی احساسات تصمیم نمیگیریم؛ ما با محاسبه تصمیم میگیریم بیائیدمذاکره میگویند
چهتغییرکرده؟اینرابرایماروشنکنید؛چهتغییر شعار تغییر میدهند؛ خوب، این تغییر کجاست؟ .بیائیدروابطایجادکنیم
دشمنی است؟ راکرده ظالمانه تحریمهای کردید؟ آزاد را ایران ملت دارائیهای عالمتش؟ کو کرده؟ تغییر ایران ملت با شما

زنیوتبلیغاتسوءعلیهاینملتبزرگومسئولینمردمیآندستبرداشتید؟دفاعبیقیدوشرطپراکنیواتهامبرداشتید؟ازلجن
کنارگذاشتید؟چهتغی رژیمصهیونیستیرا ماهیچتغییریاز درعملتغییریمشاهدهنمیشود. اما تغییرمیدهند، یرکرده؟شعار

ایکهرسماًبهریاستجمهوریرسیدونطقندیدیم.حتّیادبیاتهمعوضنشدهاست.رئیسجمهورجدیدآمریکاازاولینلحظه
تغییری انجام گرفته است، کو این تغییر؟ چرا اگر راست میگوئید  ؟کرد،بهایرانودولتجمهوریاسالمیاهانتکرد؛چرا

چیزی دیده نمیشود؟ من این را به همه میگویم؛ مسئولین آمریکائی هم بدانند، دیگران هم بدانند؛ ملت ایران را نه 

 ۱/۱/۱1۸۸ ".میشود فریب داد، نه میشود ترساند

 :طان بزرگابزارهای شی -5

ی رفتار دستگاه استکبار مشاهده میکنیم، همین است؛ هدف ایجاد اختالل در نظام  آنچه ما امروز در مجموعه "

 .درمیدانهایدیگر،استکبارنتوانستهاست،کاریازاوبرنیامدهاست .محاسباتی و دستگاه محاسباتی من و شما است

یکی تهدید نظامی، یکی  :ی استکبار بوده و هست اختیار جبههدر میدانهای واقعی، تنها دو عامل مادّی در 

از لحاظ قدرت منطق، قدرت استدالل، توانایی بر اثبات حقّانیّت،  .استکبارغیرازایندوهیچچیزدراختیارندارد .تحریم

 .دست استکبار بسته است

  ؛تحریم هم است که مرتّب میکند، یکی تهدید نظامی تنها دو کار میتواند بکند: یکی

 .این دو هم عالج دارد

  .تحریم را با مجاهدتِ در باب اقتصاد مقاومتی بایستی خنثی کرد 

هاهامیگویندایرانیامروزدردنیاکمترکسیاستکهتهدیدنظامیراجدّیبگیرد؛حاالآمریکایی ؛ی تهدید نظامی مسئله امّا 
هاهستندکهاینتهدیدراجدّینمیگیرند.ناظرانجهانیخیلییم؛دردنیاخیلیجدّینمیگیرند؛مافقطنیستیمکهجدّینمیگیر

ینظامیاگرحمله باورندارندکهاینتهدید،تهدیدجدّیاست؛چونتشخیصناظرانجهانیوآگاهانبهسیاستایناستکه
 .کردبرایآمریکامقرونبهصرفهبود،یکلحظهتأمّلنمی
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ایننیستک  نظامیبهمسئله تهدید مانعه آمریکا نظامیمیکند، اسرائیلتهدید میگویند مکرّر نمیخواهند. ایناستکه خاطر
خاطرچیست؟خیلیوجدانشانمیشود!خبچراآمریکامانعمیشود؟اگراینحرفواقعیّتداشتهباشد،اگراینحرفراستباشد،به

ایکشتهبشوند؟نه،مقرونبهصرفهنمیدانند.بندههمقاطعاًریبشود،یکعدّهینظامیبهیککشوآزردهمیشودازاینکهحمله
یبههاحملهینظامیبهجمهوریاسالمیایرانبرایهیچکشوریمقرونبهصرفهنیست.امروزخودآمریکاییمیگویم:حمله

میکنند تخطئه نهنکته .عراقرا را اینکار ایناستکه جالبتوجّه ]نهیمهمو میکنند؛ تخطئه جنایتبود، باباینکه [،از
نبود!میگویندبهصرفه نمیگویندماخطاکردیمکهآدمکشتیم،خطا .نداشتاشکالیبود،آمریکایصرفهبهاگریعنی یآمریکا

خانهکردیمبهمردمیبی ]درِ[ لگدبازکگناهحملهکردیم،خطاکردیمکهسربازانما با زنوبچههایمردمرا یمردمراردند،
 .جلویچشمهمهبهخاکوخونکشیدند؛اینرانمیگویند

اند،امّابهصورترسمیاعترافنمیکنند؛خاطرفجایعیکهدرآنجاانجامگرفتهاست،دچارمشکلروانیسربازهایشانبه{االن}
یتهدیدنظامی،دستدشمنخالیاست:وَالهمدرزمینهیتحریم،میگوینداینکاربهصرفهنبود.خب،بنابراینهمدرزمینه

[،دشمندرمیدانواقعیکارینمیتواندبکند.خب،حاالکهتَهِنواوَالتَحزَنواوَاَنتُمُاالَعلَونَاِنکُنتُممُؤمِنین؛اگرما]مؤمنباشیم
لیاست،راهعالجدشمنچیست؟راهعالجایناستکهکاریدرمیدانواقعینمیتواندانجامبدهدودستشازتأثیرگذاریخا

یطرفمقابلرادچاراختاللکند؛دستگاهمحاسباتیمنوشمارا؛اینکارراهمباتبلیغات،باکارسیاسی،بادستگاهمحاسبه
است؛بایدنخواهد؛اگرتماسهایگوناگوندنبالمیکنند؛میدانندکهجمهوریاسالمیبرایرسیدنبههدفهایخوددارایتوان

امروزتالشدنیایاستکبارودررأسآنهاآمریکااستواینهمانجنگ .،میتواند؛میخواهندکاریکنندکهنخواهد«خواست»
درباره این از قبل سال چند از ما که است گفتهنرمی هم دیگران زدیم؛ حرف کردیم، بحث آن نوشتهی و بحثاند و اند

 6۱/۴/۱131 ".اندکرده

ایناست یکی از کارها .ازروزاوّلانقالب،اینکارهابهشکلهایمختلفشدهاست .هایی دارند آنها)آمریکا( برای خود، راه"
روواقعیتوعظمتیدرجهاناستوناپذیدرذهنمردمداخلکشور،اینفکررابهوجودآورندکهامریکا،یکقدرتشکست که

 بخصوص بعد از رحلت ایشان علیهوتعالیاللَّهرضوان ازدورانامام بهحافظهخودتانمراجعهکنید؛ .نمیشودباآنمبارزهکرد
صریحاًچهعناصر-بهوسایلگوناگون،درشکلمقالهوقصّهوشعروسیاستبافیوتحلیلسیاسیوغیره،کسانی ،تا امروز

 .اینفکرراابرازمیکنند-وابستهبهامریکا،چهحتّیعناصریکهداخلکشورهستندوصریحاًهمخیلیوابستهبهامریکانیستند

ایهایخود،سعیکردندکهدولتجمهوریاسالمیرابهروندسازشخائنانهآمریکاییهادرقضیهخاورمیانه،باانواعواقسامشیوه
 .ناسمشراگفتگویصلحگذاشتند،ملحقونزدیککنند؛ولیایراناسالمیباقوّتوقدرتایستادوقبولنکردکهخودشا

درداخلکشور،همهتالشهایشانراانجامدادند،بلکهبتوانندمقدّساتایننظامراازنظرافکارعمومیمردم،زیرسؤالببرند؛ولی
 .نتوانستند

جو سازی علیه کسی است که میخواهند  کهجوانانعزیز،بهایننکتهتوجّهداشتهباشند - ستکباریکی دیگر از تالشهای ا

اینکار،علیهجمهوریاسالمی،درطولاینهفدهسال،بهاشدّوجهیانجامگرفته .او را از بین ببرند و از میدان خارج کنند
شان،روشنبینییکهمیخواهنددرمسائلجهانیوسیاسیوموردعالقهاست.واقعاًالزماستکهجوانانوروشنفکرانماوکسان

.پیداکنند،بایدبهایننکتهتوجّهکنند

امریکاییها،نهفقطنسبتبهایران،بلکهنسبتبههردولتیکهدرهرگوشهازدنیا،آنرانپسندند،سیاستیدارند.البته،دولتیمثل
گیریشرابااصلوجودشمخالفند.دولتیهمهستکهفقطحرکتیازحرکتهایاوویکموضعدولتجمهوریاسالمیاستکه

پسندند.اینسیاستهم،مخصوصامریکاییهانیست.همهقلدرهایدنیا،دردورانجدیدارتباطاتودرعصرفنآوریمدرن،نمی
.اندرشریفرااتّخاذکردهاینسیاسترادارند؛منتهاامروزبرایما،امریکاییهااینموضعغی

آنسیاستایناستکهازیکطرف،رویآندولت،انواعفشارهارابیاورندوبهقدریاینکاررابکنندکهبهخیالخودشان،آن
درصحنهدولتراعاجزنمایند.یعنیدردنیا،علیهاوتبلیغاتکنند؛درداخلآنکشور،مردمراازآندولتوآننظامبرگردانند؛
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بدارند باز پیشرفتها از را او جدید، صنایع معارفو و روشها و علوم زمینه در و اقتصادیکنند محاصره دچار را او  .اقتصادی،

مالحظهکردیدکهدربارهنیروگاهاتمیوتشکیلکورهاتمی،چهجنجالیدردنیابهوجودآوردندوگفتندکهایرانمیخواهدبمب
میدانندکهاینطورنیست.آنهامیخواهندصنعتاتمی،واردکشورنشود.میخواهندروشهاینوینوفنآوریجدید،اتمدرستکند!

بهاینملتنرسد؛زیرااگراینملت،باایناستعدادیکهدارد،دستشبهدانشوفنآوریجدیدرسید،دیگربههیچوجهنمیتوانند
.شهاستبااومقابلهکنند.این،جزوهمانرو

آورندوهرطورکهبتوانند،بدگوییوجوسازیمیکنند،وازپس،ازیکطرف،فشارسیاسیواقتصادیوعلمیوتبلیغاتیواردمی
و نشانمیدهند چراغسبز برایارتباطگرفتن، است، شده آندولتخسته حاالدیگر که نظرشانرسید وقتیبه طرفدیگر،

شما با حاضریم ما کنیممیگویند کار و معموالً دولتهایی که مسؤوالن آن، دچار ضعف باشند، در چنین  !مذاکره

آورندوازطرفدیگرهم،چهرهبازوآغوشبنابراین،ازیکطرف،فشارفراوانواردمی .موقعی، پاها و زانوهایشان میلرزد

!گشادهنشانمیدهند

گفت،یکذرّه«بله»ایناشتباهراکردوبهدعوتآنها-ااودشمنیکنندکهمیخواهندب-نتیجهاینمیشودکهوقتیآندولت
حیثیتیهمکهبهخاطراستقاللِخودبهدستآوردهبود،ازدستخواهدداد؛اگرپشتیبانیمردمیداشت،ازدستخواهدداد؛اگر

،آنارادهدرهمفروخواهدریخت.آنوقت،فشارهاایدردرونخودشبودپشتیبانیجهانیداشت،ازدستخواهددادواگراراده
رابازهمشدیدترمیکنندواورادرمشتخودمیگیرند.یعنیاگربخواهندنابودومضمحلکنند،مضمحلشمیکنند؛اگرخواستند

3/۸/۱131".چیزیبهاوتلقینوتحمیلکنند،تحمیلمیکنند؛اوهمراحتمیپذیرد.اینروش،شناختهشدهاست



 http://miniurl.ir/fBZZp                                                                         فصل اول :          لینک کوتاه 
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 فصل دوم :

 شیاطین اغواگری قبال در مسئولین و مردم مسئولیت و وضعیت یینتب

مسئولینومردمبهویاغواگرانهابزراهایوشیطانتاریخیمأموریتعمومیتبیین امامخامنهایدرمقاطعمختلفنسبتبه
ازنانسانبرخیپیرویوهمراهیدالیلمتزلزل،هایارادهوقلوببرشیطانگذاریاثرچگونگیضمنودادهتذکر را ماها

هایسالدررهبریمعظممقامبیاناتالبالیدرموضوعایناجمالیبررسیبهگفتاراین خواستههایشیطانترسیممینمایند.
شیطانهایسیاستبهتقابلدرراومسئولین مردمتوفیقعدماتوفیقیازرادورنماییموجود،خطرتذکرضمنتاپرداختهگذشته

.بکشدتصویربه
 

 کار شیطان -1در قالب  "رفتارشناسی شیطان و پیروانش" موضوع اساسی را در چارچوب 5 ،قسمت اول این گفتار

تطابق رفتار مستکبرین عالم به ویژه آمریکا  -3شیطان برای اغواگری از چه ابزارهایی استفاده می کند؟  -2 چیست؟

ابزارهای شیطان بزرگ  -5اغواگری آمریکا در عالم( و  7اغواگری و دروغگویی شیطان بزرگ) -4با رفتار شیطان

 قبال در مسئولین و مردم مسئولیت و وضعیت تبیین به ث یادشده، این قسمت از سلسله مباحواکاوی نمود.

 .ا استفاده از کالم امام خامنه ای می پردازدب شیاطین اغواگری

 

 تبیین وضعیت جاری مردم و مسئولین در قبال اغواگری شیاطین -1

ىمسئولیّتىعرضکردیم،مراقبتدرموردشخصىکهمسئولیّتنداردبهیکمعنااست،مراقبتدرموردمنوشماکهحوزه"
یکم به بهداریم، محاسباتىما دستگاه مراقبباشیمکه است. اختاللنشود،وسیلهعناىدیگر جندچار ىشیطانهاىانسو

نِّیوحىمسائلرابدنفهمیم.شیطانکهفقطشیطانجنّىنیست؛ابلیسکهفقطنیست؛جَعَلنالِکُلِّنَبِىٍّعَدُوًّاشَیطینَاالِنسِوَالجِ

اِلى زُخرُفَبعضُهُم میکنندبَعضٍ کمکهم هم به جن انسو شیاطین غُرورًا؛ جا تأکید کنم: یکى از  من همین .القَولِ

خطاهاى محاسباتى این است که انسان در چهارچوب عوامل محسوس و صرفاً مادّى محدود بماند؛ یعنى 

ا که با چشم دیده عوامل معنوى را، سنّتهاى الهى را، سنّتهایى که خدا از آنها خبر داده است، آن چیزهایى ر

یَنصُرکُموَ .نمیشود، ندیده بگیرد؛ این یکى از خطاهاى بزرگ محاسباتى است اهللَ اِنتَنصُرُوا خداوندفرمودهاست:

شمارانصرتخواهدداد؛ایناگرشمادرراهخداحرکتکنید،دینخدارانصرتکنید،خدا تر؟یُثَبِّتاَقدامَکُم،دیگرازاینواضح
اگردرراهاحیاىدینالهىحرکتکردیدواینجهترا :سنّتالهىاست،اینغیرقابلتغییراست تَبدیالً؛ اهللِ لِسُنَّةِ لَنتَجِدَ وَ

درعملآنراىالهىاست؛ماهمرعایتکردید،خداشمارانصرتخواهدداد.اینراقرآنگفتهاست،بااینصراحتکهوعده

ى تاریخ انقالب در تاریخ ممتدّى که در طول نسلهاى آینده، مورد بحث قرار  بدانید این قطعه .ایمتجربهکرده

ابرقدرت .ترین مقاطع تاریخى است خواهد گرفت، یکى از برجسته تسلّط دنیاى در مادّى، دنیاى دنیاىدر در ها،

ىاسالم،آنهمدرستدروجودبیایدبرپایهسالمىوارزشهاىاسالمى،یکنظامىبهىبااسالمومعارفاجانبهگرىهمهستیزه
جاىدنیاتأثیرعواملآنقدرتهاىمنحرفکنندهنفوذداشتندوحضورداشتند.]این[چیزعجیبىاست؛مناىکهبیشازهمهنقطه

.وَیُثَبِّتاَقدامَکُم؛دچارتزلزلهمنمیشوید،کمااینکهنشدیم.ملّتاست«اِنتَنصُرُوااهللَیَنصُرکُم»وشماعادتکردیم.اینهمان
ایراندچارتزلزلنشد؛اینهمهفشار،اینهمهتوطئه،اینهمهآزار،اینهمهناجوانمردى،ملّتایرانمنصرفنشد.اینیکىاز

فَرعُهافِىىقرآن]میفرماید[:اَلَمتَرَکَیفَضَىشریفهآیه.سنّتهاىالهىاست اَصلُهاثابِتوَ طَیِّبَةً کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ کَلِمَةً مَثَالً رَبَاهللُ
جورىاست،کهاینمیماند،درىطیّب،اقدامدرست،اقدامپاکیزه،اقدامبراىخدااینالسَّماء.تُؤتىاُکُلَهاکُلَّحینٍبِاِذنِرَبِّها.کلمه

.شودوثمربخشخواهدبودزمینریشهمیدواند،مستحکممی
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امروزنظامجمهورى .ترشدهاستىطیّبهباقىماندهاست،مستحکمىطیّباست،مثلشجرهنظامجمهورىاسالمىآنکلمه
ىسیاسىباسىسالقبلازلحاظاستحکامقابلمقایسهعنوانیکمجموعهعنوانیکحکومت،بهعنوانیکنظام،بهاسالمىبه
فِىاآلخِرَة.همانتثبیتنیست.در الدُّنیاوَ فِىالحَیوةِ الثّابِتِ ءامَنوابِالقَولِ الَّذینَ واثباترامجدّداًدوآیهبعد]میفرماید[:یُثَبِّتُاهللُ

رفتوىعواملسعادتوشقاوتوپیشدرمحاسباتمااینعواملبایدبهحساببیاید.همه تکرارمیکند.اینعواملرابایددید؛
پسرفتوبهموفّقیّتهادستیافتنونیافتن،درچهارچوبعواملمادّىِمتعارفىکهاهلمادّه،اهلمحسوسات،بهآنهادلخوش

 6۱/۴/۱131 ".میکنند،محدودنمیماند؛اینعواملدرکنارشوجوددارد

میگویندمیخواهیمملتایرانمدتهائیاستکهدشم" زبانمیآورند. به میگویندو را اینحرفها آنها میگویند  حاال-نانما

یکمحاسبه .محاسباتشعوضشود - مسئولین، اما در واقع ملت ایران مورد نظرشان است با یکراهیراما ای،

تحوالتعمده .انتخابکردیم بهانقالباسالمیآمد اینکشور در حکومتمردم،ایرا به تبدیلکرد سلطنترا آورد؛ وجود
عقبمردم استقالل؛ به تبدیلکرد وابستگیرا پیشرفتساالری؛ به تبدیلکرد مزمنرا -ماندگیتاریخىِ میبینید دارید -که

آندستگاهمقتدرِتحقیرشدگیراتبدیلکردبهاعتمادبهنفسواحساسعزت؛اینهاکارهایانقالببوده.خب،دشمنما،یعنی
مادیکهتاقبلازانقالببراقتصاداینکشوروسیاستاینکشوروفرهنگاینکشورومنابعاینکشوروتصمیمهایمسئوالن

برای او تنها راه، منحصر در این  میخواهداینراعوضکند؛چهکارکند؟ اینکشورمسلطبوده،ازاینوضعناراحتاست؛

ی این راه  ای برسند که احساس کنند ادامه ان و مسئولین ایران در نهایت به یک محاسبهاست که ملت ایر

به صرفشان نیست. دشمن میخواهد این محاسبه را بر ذهن شما تحمیل کند؛ میخواهد من و شما به این 

تابع های سیاسىِ  نتیجه برسیم که صالح نیست در مقابل آمریکا، در مقابل استکبار، در مقابل دستگاه

کارتلهای گوناگون اقتصادی، خیلی هم بایستیم و خیلی هم مقاومت کنیم؛ از بعضی از حرفها باید دست 

 ۱6/1/۱13۱".کمااینکهگفتند ؛بکشیم

غرب در طول این صدسال اندرکاران تمدن کنونى   ها و دست  شما نگاه کنید در کشور خود ما، برخورد غربى"

ى ضربه زدن از سوى غرب داریم.   همه تجربه  اخیر، هشتاد نود سال اخیر، با کشور ما چگونه بوده. ما این

ها در مقابل چشم   این تجربه -ى غرب   زده، دلباخته  گرا، غرب  روشنفکران غرب -اى هستند در کشور   عده

 .گیرندها درس نمی  آنها است، ]اما[ از این تجربه

ها استفاده   اى است، از این تجربه  یافته  اش دستگاه اختالل  زده، چون دستگاه محاسباتى  روشنفکر غرب

 .برد، استنتاج درست نمیکند نمیکند، بهره نمی

ملتراجریانهایىکهعاشقغربند،-زدههابازدلشانمیخواهدبرگردندبههمانشکلسابق.همانجریانهاىغربامروزبعضى
دلشانمیخواهدکههمانها-هاراتحقیرمیکنند،فرهنگوهویتملىراتحقیرمیکنندبهنفعمسلطینغربىتحقیرمیکنند،داشته

جهت فرهنگکشور، بیایندوبراىامورکشور، شاخصمعینکنندومعرفىکننددوباره در مقابل اینها باید  ...گیرىکشور،

 ۱/1/۱131." حیح و عقالنى استایستاد. حرکت حرکت ص

االن در کشور خودمان بسیاری از حقایق هست که خیلی از روشنفکران نمیفهمند فرضاً امکان ایستادگی در "

میشود در مقابل  گران سیاسی نمیفهمند و میگویند مگر مقابل قدرتهای مستکبر و مسلط امروز عالم را تحلیل

اگربهتحلیل آمریکا ایستاد!؟ میگوینددودوتاهایتحلیلشما کهباشندوقتیمحاسبهمیکنند، کنیدهرجا گرانسیاسینگاه

پیشرفت تکنولوژیدارند، پولدارند، آنها قدرتسیاسیچهارتاست، قدرتتبلیغاتیدارند، مغزهایفعالدارند، هایعلمیدارند،
لشگرکشیدارند،ببینیدباکویتچهکردند؟باعراقچهکردند؟ودرجاهایدیگرچهکردند؟چگونهمیشوددرمقابلدارند،قدرت

بههرحال ایستاد؟ گرها و حسابگرهای روشنفکر و متخصصین و کارشناسان  اگر واقعاً کار دست تحلیل آمریکا

؛: هر چه شما میفرمائید همان استباشد همه باید بروند در مقابل آمریکا سرخم کنند و بگویند
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یعنییکاحساسروشنیدارندواگرچهآناحساسعلمیوتحلیلیکه ی مردم میگویند چرا نمیشود ایستاد؟ اما توده 

مخصوصروشنفکراناستراندارندامااحساسروشنغیرعملیوادراکیدارندومیگویندچرانمیشودایستاد،بعدهمدرعملکه
امروزهمنگاهم میشودایستاد!چونوقتییکملتیتصمیمگرفتمیایستد. دنیایاستکباریدریکتحلیل یکنیممیبینیمواقعاً

هایدیدمخصوصدنبالبکند،نهایی،یکروشنفکرمتخصصیکهاحساساتصحیحودقیقداشتهباشدومسائلرابدونزاویه
ایناستکهعقایدتودهت باالخرهبههمیننتیجهمیرسدومیبیندکه استکباردنیا وغمّ برگرداندبهآنطرفیکهمامهمّ را ها

هادرآنطرفیکهآنهامیخواهندقرارنداشتهباشد،واقعاًنمیشودبااینهامقابلهکرد.ولذاخودشانمیخواهند،چوناگرعقایدتوده
 6/1/۱13۱ ".چنینچیزیامکانپذیرنیستهایمردمچهبایدکرد؟آیامیشودآنهاراکشت؟باتوده

بزککنندوبهشکلفرشتهوانمودکنند.-کهازابلیسبدتراست-هااصراردارنداینشیطانبزرگرابااینخصوصیّاتبعضی"

ح کشور چه میشود؟ عقل چه میشود؟ کدام عقلی و کنار؛ وفاداری به مصال کنار، انقالبیگری به دین به چرا؟

عنوان مورد اعتماد،  عنوان دوست، به کدام وجدانی اجازه میدهد که انسان قدرتی مثل قدرت آمریکا را به

می]گونهاین ی نجات انتخاب بکند؟ عنوان فرشته به را خودشان بله، است. این امر حقیقت هستند؛ ظاهر[ با آرایند؛

لوحجوردیگریجلوهمیدهند؛حقیقترژیماکراوات،باادکلن،باظواهربظاهرچشمگیر،خودشانرادرچشمافرادسادهاتوکشیده،ب
درموردکشورهایدیگرهمهمین است؛ ایندرموردما است. اینها ازآمریکا ملّتبزرگایراناینشیطانبزرگرا جوراست.

رهبرگردد؛نبایدبگذاریمازدررفت،ازپنجرهبرگردد؛نبایداجازهبدهیمنفوذپیداکند؛دشمنیکشوربیرونکرد؛نبایدبگذاریمدوبا
 ۱۸/6/۱13۴ ".اینهاتمامنمیشود

چندروزِقبلازاین،خدایمتعالمیفرماید:آید.عرضکردمدشمناذیتمیکند،آزارمیکند،اماجزاذیتوآزارکاریازاوبرنمی "
؛کارآنهاایناستکهبهشماآزاربرسانند،امانمیتوانندجلویشماراسدکنند،نمیتوانندراهشماراببندند.«لنیضرّوکمالّااذی»

توانداشت هرچهدر درطولاینسیسالعلیهملتایرانرجزخوانیکردند، تبلیغکردند،اینهمهآمریکاییها کردند، ندگفتند،
نتیجهاینشدهاستکهامروزملتایرانبهفضلالهیازهمیشهامپراطوریخبیثرسانه علیهملتایرانبهکارگرفتند؛ ایرا

تکهملتهایمختلفراداردمشاهدهمیکند؛سعیآنهااینبودهاستر،شکوفاییبیشتردرعرصهتر،فعالتر،جازمتر،عازمشاداب
هرسالدر کنند. انقالبجدا از ازنظامجمهوریاسالمی، اینعرصه88را ملتایرانباحضورخودشاندر ینمایشبهمن،

شانایناستکهملتراجداکنند.عمومیملیوانقالبی،دشمنراناکامکردند؛سعی

گفتکهیبیتجربهوزیرخارجه برایاینمیگذاریمکهمردمایرانرادرمقابلنظاممااینتحریقبلیآمریکاصریحاً را یمها
ملتکهاستاینارکحُسن...اند؛ملتایرانجوابآنهارادرحرکاتخود،درراهپیماییهایخوددادهجمهوریاسالمیقراربدهیم

یابیمیکند؛میفهمدچرادشمناینسیاسترااتخاذکاتدشمنراجهتحرمیفهمد،رادشمنکارمعنایاست،بیداراست،بصیر
نقطه برداشتهکردهاست، اینعرصهیمقابلاوحرکتمیکند، در حضورخودرا یعظیمعزتملیهایخودپافشاریمیکند،

رانشانمیدهد،حضورخودشرااثباتمیکند؛اینحُسنقضیهاست.بصیرتعمومیمردمدرمقابلتبلیغاتینشانمیدهد،خودش
راهرااشتباهنمیکنند،دچارآناشتباهیوخطاییکهدشمندرپی-بیشترازهمهآمریکاییهاوصهیونیستها-کهدشمنانمیکنند

۱3/۱۱/۱13۱". شوند؛اینحُسنقضایایعظیمملیوکالنمااستآناستکهملتایراندچارآنبشود،دچارنمی

است" دشمنیدشمنانما بهقولسعدی:.کرد غفلت نباید دشمن دشمنی از .یکواقعیتدیگریکهنبایدغفلتکرد،

آنگاهدردوستیکاریکندکههیچدشمنینکردهباشد؛اینرا«بجنبانَدیدوستیدشمنچونازهمهحیلتیفرومانَد،سلسله» ،
نبایدفراموشکنیم؛اینواقعیتیاست؛دشمنماهستند،دشمناسالمند،دشمناستقاللملیماهستندودشمنملتماهستند

داشت،خودشراتسلیممتجاوزمدستبرمیداشت،ازاسالخاطراینخصوصیات؛بله،اگرچنانچهاینملتازانقالبدستبرمیبه
ملتبدندبه با اما ازملتماخیلیهمراضیبودند،خیلیهمتعریفمیکردند، مِنومتعدیمیکرد، البَغضآءُ قَدبَدَتِ خاطراین.

هُماَکبَر؛آنمقداریکهاَفواهِهِم؛حرفهاییهمکهمیزنند،نشانمیدهدکهچقدراینبغضودشمنیعمیقاست.وَماتُخفیصُدورُ
آورند،واالآنچهکهدردلهایآنهااستبمراتببیشتراست؛اینهمیکهااستکهاینهابرزبانمیمیگویندبخشیازآندشمنی

 ۱1/۱8/۱138".واقعیتیاستکهنبایدازیادبردونبایدفراموشکرد
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 مسئولیت آتی مردم و مسئولین در قبال اغواگری شیاطین تبیین -2

ند؛نگذاریدماامروزدرمحاسباتماننبایددچاراشتباهبشویم؛نگذاریددشمندردستگاهمحاسباتیشمااثربگذارد؛نگذاریداغواک "
-کهباانقالبآغازشدوهمچنانباقوّتادامهدارد-تطمیعاویاتهدیداواثربگذارد.امروزنبردجمهوریاسالمیبااستکبار

.هماننبردپیغمبرانباطواغیتزمان،باشیاطینانسوجناست

اسالمی، کشور اسالمی، امّت اسالمی و تحقّق ی اسالمی، نظام  ما دنبال آرمانهای بلند هستیم؛ دنبال تشکیل جامعه 

اند و طبعاً  های شیطانی زمان یک جبهه و دستگاه[؛ ]هستیمبخشیدن به آرزوهای بزرگ پیامبران و صدّیقان و شهیدان

؛میکنند تهدید میکنند، اذیت میکنند، کارشکنی {بنابراینلفند؛ }مخا چنین حرکتی با یک

ایکهدارد،اینحرکتالهیوهایمادّییمقابلداردوجاللظاهریوتوانایییکهآنجبههیزرقوبرقدرعینحالباهمه
روزبه میگذارد، اثر پیشمیرود، و میدهد ادامه دارد خودشرا راه پیامبرانه روزبهحرکت میکند، پیدا توسعه پیداروز عمق روز

۱6/۴/۱131 ".میکند
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من یقین بایدبهچیزهایعملینگاهکرد؛یعنیآرزوهاییکهحقاستویکروزیبالشکاینآرزوهاتحققپیداخواهدکرد."

،منتهابستگیداردبهاینکهشرایطوواقعیاتچگونهپیشبرود.دارم که این آرزوها تحقق پیدا خواهد کرد

نوعاست؛اغلباینحوادثهمازذهنانسانخارجاست،ازمحاسباتدوراست.تنهاچیزیکهعواملمؤثردرحوادث،غالبامت
(؛چونغیبیاست1«)ولینصرناهللمنینصره»،«منکانهللکاناهللله»؛«انتنصراهللینصرکم»قابلمحاسبهاست،اینهاست:

غیرازاین،«هواصدقالقائلین»وخدایمتعالفرمودهو بهخاطرهمهاینمطالعاتوبرنامهریزیاست. قابلخدشهاست، ها
اینکهعواملمؤثردرحوادثازمحاسبهخارجاست.قدرتهایجهانیهمامروزدرمحاسباتشانهمینرامیدانندومالحظههممی

برنامه میبینیدیکچیزهاییرا شما لذا بعدتحققپیدریزیمیکنند؛ اعالنمیکنند، یا ایناستکهکنند بهخاطر نه نمیکند؛ ا
آیدکهمحاسبهنشدهاست.بنابراینآنچیزهاییراکهعملیاند،برایایناستکهمیبینندنمیشود.حوادثیپیشمیپشیمانشده

 8/۸/۱1۸3" .است،بایدبهطورجدیمطرحکردودنبالکرد

رامطرحکنم.واقعیتهائیوجودداردکهاگرمااینواقعیتهارادرمحاسباتخودمان مقداری از واقعیتهای جامعه نمایلمیکم"
هیچکدام از این  نیاوریم،قطعاًدرقضاوتاشتباهخواهیمکرد؛درانتخابراههماشتباهخواهیمکرد.اینواقعیتهارابایددید.البته

 .ن عرض میکنم، تحلیل نیست؛ همه واقعیتهای مشهودِ پیش روی ماستواقعیتهائی که م

اینراعرضبکنم؛ماوقتیکهمیخواهیم یعنیواقعیتهاراببینیم،بر-داشتهباشیمبینی آرمان گرایی همراه با واقعمنقبالً
تنظیمکنیم حرکتخودمانرا -اساسواقعیتها به کنیمکه توجه دچارکهدرلغزشهائیباید ممکناستپیشبیاید، اینجا

 .هائیوجودداردنشویم.لغزشگاه

؛پنداری است؛ چیزهائی را که واقعیت ندارد، انسان واقعیت تصور کند یک لغزشگاه، واقعیت

ئیکنند،نماسازیکنند،واقعیتایرادرمقابلکشورما،ملتما،انقالبماتشکیلدادند،سعیمیکنندواقعیتدشمنانیکهجبهه
بهعنوانواقعیتهایمسلّمدرنظرماجلوه بایدمواظبباشیمدرگیروگرکنند؛یکچیزهائیرا آنهانیست. درحالیکهواقعیتها

هایخالفواقعنشویم.فرضبفرمائیداگرچنانچهماتوانخودمانرابیشترازواقعبدانیم،یاکمترازآنچهکهسازیدچارواقعیت
است،بدانیم،دچارخطاخواهیمشد؛تواندشمنراهماگربیشترازآنچهکههست،یاکمترازآنچهکههست،ببینیم،دچارواقعیت

یدرتبلیغاتگستردهاشتباهمحاسبهخواهیمشد.اینازآنجاهائیاستکهطراحاندشمنواردمیدانمیشوند.شمامالحظهکنید؛
دتوانداخلیوملیکشورتحقیرشودوکوچکشمردهشود؛متقابالًتواندشمنبیشازآنچهکهایِدشمنانماسعیمیشورسانه

هاست.اگرماازآنمقداریکهدشمنبایدموردمالحظهقراربگیرد،بیشتراورامحاسبههست،معرفیشود؛اینیکیازلغزشگاه
 .هاستهخواهیمشد؛راهراعوضیخواهیمرفت؛اینیکیازلغزشگاهکردیموبیشترازاوترسیدیم،قطعاًدچارخطایدرمحاسب

 ؛ها در دیدن واقعیت، برمیگردد به درون خود ما یکی از لغزشگاه

هایماموجبمیشودکهمایکچیزهائیراواقعیتبپنداریمکهواقعیتندارد؛هایمافلجکنندهاست.دلبستگیگاهیدلبستگی 
 .یمابهمسائلمادی،برماتحمیلمیکند؛درحالیکهواقعیتنداردطلبمایادلبستهفسراحتدرواقعخطائیاستکهن

؛پذیر است ها این است که انسان تصور کند دست یافتن به آرمانها بدون هزینه امکان یکی از این لغزشگاه

ایداشتند،اماحاضرنبودنددرراهاینمبارزاتهزینههابودندکهاهدافمبارزاتراقبولمادردورانمبارزاتهممیدیدیم؛بعضی
آنجائیکهپایبدهند،قدمیبردارند.امروزچنینکسانیهمهستند؛تصورمیکنندکهبایدبههدفهارسید،بدوندادنهزینه؛لذا

انساندرمحاسبهاشتباهکند؛هادربسیاریازمواردموجبمیشودکهکشیدنهزینهدادندرمیاناست،عقبمیکشند.اینعقب
.خطیراکهبایددرمقابلدشمندنبالکند،دنبالنکند

؛میک لغزش دیگر این است که ما بخشی از واقعیتها را ببینیم، بخش دیگری از واقعیتها را نبینی

w 1/1/۱13۱." انستاینهمموجبخطاست؛خطایدرمحاسبهرابهدنبالخواهدداشت.واقعیتهارابایدباهمدیدود
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یخطاماموراهاماموسیلهیآرمانهایبحقیکهاینملتدارد،بهیراهاماماست.امروزهمهامروزسعادتکشورمادرادامه "
سعرضمیکنم.اینملتاگرامروزبخواهددرمقابلتأمینمیشود؛اینرامنبامحاسبهودقتوباقرائنوشواهدعینیوملمو

بایستدوهویتواستقاللخودراحفظ-کهبههیچچیزیکمترازبلعیدنملتهاقانعنیستند-قدرتهایاستکبارىِشکلگرفته
وراهاماممتمسکشود؛همکهبهخطامامکندوبتواندبارأیونظرخود،راهزندگیاشراانتخابکند،هیچراهینداردجزاین

یاو،تسلیمشدنبهفرموالگویبیگانهنبود.یاورا.شیوهتفکراتاورادرمجرایزندگیوعملوفکرقراردهدوهمشیوه
طورنبودکهمیدانبازیرادشمنمعینوترسیمکندوچونهربازیکنییکطوربازیمیکند،امامهمدرآنمیدانمشغولاین

کارشود؛نخیر،میدانراخودشانتخابوترسیممیکرد؛لذادشمنراغافلگیرمیکرد.امامسازوکاراستکبارىِامروزدنیارابههم
 ۱1/1/۱1۸۴ ".زد

هاىانقالبازیادهاوخباثتهاىخودشانبراىاینکهزیبایىملّتایرانحاالحاالهابایدمنتظرباشدکهدشمنانبهکارهاوفتنه"
برودادامهبدهند.دشمندستبرنمیدارد؛تاانقالبرایاتحریفکنندیابهدستفراموشىبسپرندوکارىکنندکهملّتحرکت

ىافتخارآمیزخودراکهگذشتهىخودوکاربزرگىراکهکردهاستفراموشکند،دچارنسیانوغفلتبشود؛کسىخود،سابقه
 .نمیداند،نمیتوانددرآیندههمحوادثافتخارآمیزبراىخودشدرستکند،اینتالشرادشمناندارندمیکنند

کس تصوّر نکند که دشمن از دشمنى چشم میپوشد... هیچىباایننظاماست؛ىاستکباردرتالشومعارضهامروزجبهه 

 ۱3/۱1/۱131 ".شدنى نیست... به این دشمن نمیشود اطمینان کرد نمیشود اعتماد کرد ب تمامدشمنى آنها با انقال

هروقت به این دشمن نمیشود اطمینان کرد نمیشود اعتماد کرد." تا کنند؛ مذاکره مخالفنیستم؛ کردن مذاکره با من
هاىخیالى،هاىخیالىنهبهنقطههاىامیدبخشحقیقىسپرد،نهبهنقطهند!منمعتقدمبایددلرابهنقطهمیخواهندمذاکرهکن

 ۱3/۱1/۱131 ".آنچهالزماستایناست

بهلبخنداویماازمسئولیناینبودهاستکهگفتیمبهطرفمقابلاعتمادنمطالبه" کنید.گفتیمبهطرفمقابلاعتمادنکنید،
ینقد،نهعملنقدــاعتمادنکنید،]چون[وقتیخرشازپلگذشت،برمیگرددوینقدکهمیدهدــوعدهفریبنخورید،بهوعده

امروزکهیکتفاهماوّلیّهبه اینقدراینهاوقیحند. کاعالمیّهمنتشرشدهاستوصورتیکیادداشتویبهریششمامیخندد!
انداینمقدارحرکترابکنند،شماهنوزهیچکارنشدهاستوخودطرفینمیگویندکهالزامیوجودندارد،همینحاالکهتوانسته

81/۱/۱13۴ "!دیدیدرئیسجمهورآمریکادرتلویزیونظاهرشدباچهژستی،باچهریختی

به  یمسئولین؛نگاهبهاوضاعسیاسیجهانومنطقهنشانمیدهدکهمادرمقطعحسّاسیهستیم؛یکتوصیهخطاببههمه"

اینرابدانید!اگرقوینباشیدزورخواهیدشنفت؛نهازآمریکاوغرب، .معنای واقعی کلمه، امروز یک پیچ تاریخی است

لصدّام.اگرقوینباشیدبهشمازورمیگویند،برشماتحمیلمیکنند.بایدقویبشوید.عناصرقوّتچیست؟حتّیازموجودیمث
شناخترخنه کاروتالش، امید، قویهستیم؟روحیّه، رخنهچگونهمیشودفهمیدوقبولکردکهما هایفرهنگی،هایاقتصادی،

بشناسیدواینرخنه-هایامنیّتیرخنه را ببندیداینها را بههمکمککننددستگاه-هایمسئولافزاییدستگاههم-ها -ها
۱6/۴/۱131 ".هایمسئولبامردم؛اینهاعناصرقوّتاستافزاییدستگاههم

اگر این عَلمِ برافراشته  چرا؟ چون .لی حفظ کندملت ایران، شعار مبارزه با استکبار را باید به عنوان پرچم و مشع "

دشمنىِ آن دشمن،  استداللواضحیهمدارد.چون .حفظ نشود و این شعار، افسرده و گم شود، راه ملت گم خواهد شد

آشکار است و برای اهل بصیرت، مخفی نیست و دشمنِ آشکار هم، با وجود این که دشمنیش آشکار است، 

دارد. غالب ملتهایی که فریب خوردند و دولتهایی که اشتباه کردند، از این جا اشتباه کردند که هایی برای فریب  شیوه

روشهای دشمن را درست نشناختند. اگر ما روشهای دشمن را نشناختیم و مبارزه با دشمنی که میخواهد ما را نابود 

پسندد؛ یعنی راه نابودی، راه ویرانی، کند، به فراموشی سپردیم، بدیهی است که راهی را خواهیم رفت که دشمن می
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همیشهبرخوردبا؛مبارزه با استکبار، یک شعار همیشگی است پس، منتهامطلباساسیایناستکهیکملتهوشمند،
زیادینی برزبانجاریوتکرارمیکند؛اینکارِ دائماً ست.یکشعارهارادرستانتخابمیکند.یکوقت،انسانفقطشعاریرا
کهامروز-وقت،شعاررامیشکافد،درآنتعمّقمیکندوبراساسآن،کارانجاممیدهد؛ایندرستاست.درشعارمبارزهبااستکبار

مریکاییها و دولتمردان امریکایی، از اوّل انقالب تا به حال، آ خود - مریکاستآتجسّم استکبار، دولتِ متجاوز  گفتم

برای این که این شعار را از فضای کشور ایران بزدایند. چرا؟ چون تا این شعار وجود دارد، تا  راههایی را طی کردند،

.پُر است، تسلّط دوباره امریکا بر این کشور و منابع آن، ممکن نیست« مرگ بر امریکا»ذهن مردم از 

پُرباشد،امریکاقاعدتاًدیگرراهیبهاین-بهصورتتبیینشده-پس،تاوقتیکهفضایکشور،ازضدّیتبادولتمتجاوزامریکا
کشورندارد.نهمیتواننددرسیاستاینکشوردخالتکنند،نهبهمنابعاقتصادیاینکشورتسلّطیابندونهحضورفرهنگیدراین

اگربخواهندبهاینکشوربرگردند،راهشایناستکهاوّل،اینشعارراحذفکنند؛ ملتایرانباجاداشتهباشند. اوّلدشمنىِ
3/۸/۱131" .گروبهطورمشخّصباامریکایمستکبرراازبینببرندنظامسلطهوباسلطه



شما؛سعیشیطاناینیکارشیطاناغواکردناست؛اغوایعنیچه؟یعنیایجاداختاللدردستگاهمحاسبه"رهبرمعظمانقالب:
استکهشمارااغواکند،یعنیدستگاهعقلرا،دستگاهفطرترا،دستگاهسنجشصحیحراکهدروجودانسانگذاشتهشدهاست،

میعاست؛مثلتطوتهدیدراهازما،یمحاسبهدستگاهدرشیطانتأثیر ازکاربیندازد؛یعنیانسانرادچارخطایدرمحاسبهکند.
میشود.رفت خراب کار افتاد، کار از محاسباتی دستگاه وقتی ]دارند[؛ همیشه استکباری قدرتهای و دارد آمریکا امروز که اری

 6۱/۴/۱131" ترینخطرهااستیغلط،یکیازبزرگمحاسبه
1



 نتیجه چه خواهد شد؟ -3

ىمحاسباتجمهورىاسالمىازروزاوّلبراساسمنطقعقالنىبودهاست؛براساسیکقوّه وانند عوض کنند؛محاسبات ما را نمیت"

عناصرى که این محاسبات را شکل میداده اینها است: اوّل، اعتماد به خدا و سنن آفرینش؛ دوّم،  .اىبودهاستعاقله

جمله .اعتمادى به دشمن و شناخت او بى اعتماد به  است؛ اعتماد به مردم ،به خدا و سنن آفرینشاعتماد  ىموارداز

که امام بزرگوار  - است اعتماد به صدق مردم است؛ هاى صادقانه اعتماد به انگیزه است؛ محبّتها اعتماد به است؛ ایمانها

کارگى؛ اعتماد به ى به عمل و پرهیز از بی تکیه ؛«ما میتوانیم»اعتقاد به خودباورى و اینکه  - ما مظهر این اعتماد بود

ى  ى به تکلیف و مجاهدت در راه تکلیف؛ اینها آن چیزهایى است که از روز اوّل تا امروز مجموعه نصرت الهى؛ تکیه

؛بیاناتامامرامراجعهکنید؛شکل داده است -که پایه و زیربناى حرکت او بود  -ى عقالنى نظام اسالمى را  عناصر قوّه
ىرفتارقدرتهاىمستکبرباملّتهاىها،تجربهگیرىازتجربهونازهمینمعارفومعانىاست؛بهرهفرمایشاتاماممملوومشح

استقاللیعنىچه مستقلزیستن. مستقلماندن، مجاهدتبراىاستقالل، استقاللحاالبعضى-زیردست؛ اصلمفهوم در ها
ىدیگران؛اینمعناىاستقاللاست؛اینراىبیگانگانوارادهرادهاستقاللیعنىآزادىازا-خدشهمیکنندکهیعنىچهاستقالل

اینکشورسالهاى .هیچعقلىمیتواندانکارکند؟معناىاستقاللایناستکهیکملّتىسرنوشتخودشراخودشتعیینکند
اینکش و ایننظام مغزافزار امّا سیاسىبود، استقاللظاهرىِ استقاللنبود؛ کهمتمادىدچار بودند آنها دستدیگرانبود؛ ور

بعضىدلبسته افرادىهمدرداخلبودند، میکردند؛ بودندکهکار آنها بعضىهمنهتصمیممیگرفتند؛ امّاىآنها، چنداندلبسته،
 .افتادند.استقالل،ایستادگىدرمقابلیکچنینحالتىاستمجبوروناگزیردنبالآنهاراهمى

مخالفتاستکبا جمهورىاسالمىمخالفخب، اگرکسىخیالکندکهاسماسالمموجبمیشودکهبا اینعقالنیّتاست. با ر
نمیکند مخالفتوادار به تشریفاتاسالمىهیچکسرا اسالمىو ظواهر و اسماسالم نه، یکىاز .باشند، یکوقتىدر امام

وقتىکهانگلیس دردههصحبتهایشانمیفرمودند: قرها آمدندواردعراقشدندو-اىهزارونهصدوخرده-نبیستمىدوّم
روىمنارهیک-ىنظامىانگلیسىدیدیکنفرىفریادىبلندکرده،داردصدایىمیزند،دستپاچهشدمسلّطشدند،بعدآنفرمانده

ست؟یکىگفتنه؛گفتخب،پرسیداینسروصدایىکههستچیست؟گفتنداذانمیگوید.گفتعلیهماا-کسىاذانمیگفت
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 نباشد، او علیه اذانىکه بگوید. میخواهد مسئله«اکبراهلل»هرچه بگوید. بگوید، میخواهد خبهرچه کوچکنکند، را او ىکه
وبیشدارند،امّاىاسماسالموتشریفاتاسالمىنیست.امروزکشورهایىاسماسالمرادارند،تشریفاتاسالمىراهمکممسئله

حیاتىنف منابع است، استکبار اختیار امکاناتشاندر است، استکبار اختیار آنهاتشاندر هیچمخالفتىبا است؛ آنها اختیار شاندر
 .نیست،خیلىهمدوستند

یک حرف خوبى را اخیراً یک جایى خواندم؛ یکى از کارشناسان دولتى آمریکا گفته است: آشتى میان ایران و آمریکا 

یرانىکهدررأسآنخاندانا ت، امّا میان جمهورى اسالمى با آمریکا ممکن نیست؛ حرف درستى زده.پذیر اس امکان

البتّهآشتىبااینممکنکههیچ،الزمهمهست؛باالترازآشتىهم-کههمهچیزشانرادراختیارآنهامیگذارند-پهلوىباشند
است هورى اسالمى یعنى استقالل، آزادى، پایبندى به ایمان ؛ جمى جمهورى اسالمى است مسئله، مسئله .الزم

ى  درست نقطه -اسالمى، حرکت در مسیر اسالم، تن ندادن به تحمیالت دشمنان، دعوت امّت اسالمى به اتّحاد 

 ۱131/۴/۱6 ".البتّه با این بدند -چیزى که آنها میخواهند  مقابل آن

ای،رسوخمبانیانقالبدرها،تراکمکارها،پیشرفتهایفراوان،نفوذعظیممنطقهجمهوریاسالمیپیشرفتهاست.تراکمتجربه"
اعماقدلهایجواناناینکشور؛اینهاچیزهایکوچکیاست؟اینحوادثوجوددارد؛اینهاحقایقیاست.درموردمسائلگوناگون

 .باتیهستنددچارهمینخطایمحاس

تصریح گفتند؛دراینچندسالگذشتهازدهنشاندررفت، بعضیازسیاستمدارانآمریکاییخطاکردندودرلفظهمهمینرا

که ها و  با ملّت ایران دشمنند؛ با ملّت ایران مخالفند؛ امروز هم هر حرکتی از سوی آمریکایی کردند

برای به زانو درآوردن ملّت ایران است؛ برای تحقیر ملّت ایران  پیمانانشان و همراهانشان انجام میگیرد، هم

 .است

تحلیلند؛ اشتباهدر دچار خطایند؛ بهاینیکواقعیتیاستکهآمریکایی البتّهدچار تحلیلحوادثاینمنطقهو در طورخاصها

طاهاهمهستکهبهآنهاداردمرتّباد؛همینخهای راهبردی هستن دچار اشتباه ؛تحلیلحوادثکشورعزیزمادچارخطایند

.دارند خطای محاسباتی صدمهمیزند،ضربهمیزندوناکامشانمیکند؛

ای،بادستِبستههادرقضایایهستهاند؛ایرانیهاگیرافتادهمسئولآمریکاییهمینچندروزقبلازاینمیگویدکهایرانی{ک}ی
شاءاهلل،حاالشمادربیستودوّمبهمناناندهاگیرنیفتادهخطایمحاسباتیاست؛ایرانیپشتمیزمذاکرهحاضرمیشوند.خب،این

وقتمعلوممیشودکهآیادستملّتایرانبستهاست؟دستخواهیددیدملّتایرانچهخواهدکردوچهحضوریخواهدداشت؛آن
.ازاینهمنشانخواهدداداستوبعدملّتایرانبستهنیستواینرادرعملنشانداده

هابهدیواررسیدهاست!نهآقا،اشتباهمیکنید!شماهستیدکهکنجگیرانداخته!میگویدپشتایرانیاوتصوّرمیکندکهایرانرادرسه
یروناینمنطقهیایناستکهآمریکادراهدافخوددراینمنطقهودربدهندهیمانشانیواقعیتهایمنطقههمه .دچارمشکلید

در آمریکا لبنانشکستخورد، در آمریکا عراقشکستخورد، در آمریکا سوریهشکستخورد، در آمریکا است. شکستخورده
یفلسطینشکستخوردهاست،آمریکادرغزّهشکستخوردهاست،آمریکادرتسلّطبرمسائلافغانستانوپاکستانشکستقضیه

طوراست؛آمریکادراوکراینشکستخوردهاست؛شماتهامنفوراست؛درخارجازاینمنطقههمهمینخوردهاست،دربینآنملّ
!هستیدکهدچارشکستشدید؛سالهایمتمادیاستشکستپشتِسرِشکست

سال قبل، قابل  ۵۳جمهوری اسالمی پیش رفته است. امروز جمهوری اسالمی با نظام جمهوری اسالمی در 

.مقایسه نیست

نفوذعظیممنطقهتراکمتجربه پیشرفتهایفراوان، تراکمکارها، اعماقدلهایجواناناینکشور؛ها، رسوخمبانیانقالبدر ای،
.اینهاچیزهایکوچکیاست؟اینحوادثوجوددارد؛اینهاحقایقیاست

۱3/۱۱/۱131 ".در مورد مسائل گوناگون دچار همین خطای محاسباتی هستند
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ازروزاوّلانقالب،اینکارهابهشکلهایمختلفشدهاست .آنها)آمریکا( برای خود، راههایی دارند"

ناپذیروواقعیتودرذهنمردمداخلکشور،اینفکررابهوجودآورندکهامریکا،یکقدرتشکست ایناستکه یکی از کارها 
بخصوص علیهوتعالیاللَّهرضوان ازدورانامام بهحافظهخودتانمراجعهکنید؛ .یدرجهاناستونمیشودباآنمبارزهکردعظمت

-بهوسایلگوناگون،درشکلمقالهوقصّهوشعروسیاستبافیوتحلیلسیاسیوغیره،کسانی ،بعدازرحلتایشانتاامروز
وابستهبه این-امریکا،چهحتّیعناصریکهداخلکشورهستندوصریحاًهمخیلیوابستهبهامریکانیستندچهعناصرصریحاً

 .فکرراابرازمیکنند

یقیناًدرذهنتان،مواردیازاینقبیلرامیتوانیدپیداکنید.یعنیبهملتیبگویند:بیخود-کههستید-اگرشمااهلمطالعهباشید
ک چه با میکنیم،زحمتمیکشید، مبارزه استکبار با ما میگوید که است.ملتایران غلطی فکر این، بیفتید!؟ در میخواهید سی

بمبارانکنیم!مبارزهما،ایننیست.حتی مقصودشایننیستکهمالشکرکشیمیکنیم،تادرخلیجفارس،ناوگانامریکارامثالً
نمیگویندکهماکاریمی درموقعیتی،حرکتتندِملتایرانومسؤوالنکشور، تا کنیمکهبهدستامریکایقلدربهانهبدهیم،

اگرروزیتهاجمنظامیومجنونانه البته، مبارزهنظامیبهآنشکلنیست. معنایمبارزه، ایعلیهجمهوریاسالمیبکند.پس،
 .ماندیتعرّضیبشود،ملتایرانجوابسختیخواهدداد.ملتایرانکهدرمقابلدشمندرنم

اندازی و تالشهای سیاسی دشمن و انواع و  مقصود از مبارزه این است که ملت ایران، در مقابل کید و تعرّض و دست

اقسام کارهایی که میکند تا دوباره کشور ایران را به یکی از اقمار خود تبدیل نماید، با شدّت و قدرت خواهد ایستاد و 

مبارزه با استکبار، یعنی هر جا که در سطح جهان، دستمان برسد، نسبت به  مقاومت خواهد کرد. مبارزه، یعنی این.

استکبار، افشاگری خواهیم کرد. هر جایی که مظلومی، از ظلم استکبار دچار آسیب است و به جان آمده، ما هر طور 

.بتوانیم، طرفِ آن مظلوم را خواهیم گرفت

ای  های خود، سعی کردند که دولت جمهوری اسالمی را به روند سازش خائنانه شیوهامریکاییها در قضیه خاورمیانه، با انواع و اقسام 

 .که خودشان اسمش را گفتگوی صلح گذاشتند، ملحق و نزدیک کنند؛ ولی ایران اسالمی با قوّت و قدرت ایستاد و قبول نکرد

دیدیدکههمینطورهمشد.امروزهمهماازروزاوّلگفتیمکهاینروند،محکومتبهشکستاست؛چونبرخالفحقّاست. 
مبارزه با استکبار، یعنی این که هر جایی در سطح جهان، اگر امریکاییها علیه  .دنیاتصدیقمیکنندکهحرفمادرستبود

 ملتی، علیه اصلی از اصول اسالمی و علیه حقیقتی که ما به آن پایبند هستیم، حیله و ترفندی به کار ببندند، ما آن حیله

.ایم حال هم کرده را بر مال و خنثی خواهیم کرد و تا به

که .پذیر است ناپذیر نیست؛ اتفاقاً بسیار هم آسیب مریکا شکستآدر این مبارزه،  دید خواهید کنید، نگاه امروز شما
نونیبود،بهسودخودشانالظّاهردولتقاامریکادرچندینجبههشکستخوردهاست.درافغانستانواردشدند،تادولتیراکهعلی

درخاورمیانه،تالش درعراق،طوردیگریتالشکردند؛ولینتوانستند. ولینتوانستند. برکنارکنندویکدولتوابستهبیاورند؛
در ولینتوانستند. تالشکردند؛ ایران، با طرفکردناروپا در مسائلسیاسیجهانیو در ولینتوانستند. وسیعیکردند؛ بسیار

یاقتصادىِجمهوریاسالمیتالشکردند؛ولینتوانستد.سعیکردندافکارعمومیملتهاراعلیهماتحریککنند؛ولیمحاصره
.جزیکعدهملتهاییکهمثلخودآنهافکرمیکنندودراقلیتند،دربقیهکشورهانتوانستند

-بهنامجمهوریاسالمیوبهنامآناسطورهتمامنشدنىِایننظام-درآسیا،درآفریقاوحتّیدراروپا-امروزدرسطحجهان
راحلمامردمبههیجانمیآیندودرآنجاییکهبتوانند،شعارهممیدهند.پس، این طور نیست که امریکا، یعنیامامبزرگوارِ

،بلکهبتوانندمقدّساتایننظامراازنظردرداخلکشور،همهتالشهایشانراانجامدادند .پذیر است ناپذیر باشد؛ آسیب آسیب
.نتوانستندافکارعمومیمردم،زیرسؤالببرند؛ولی

 بیخودزحمتمیکشید! غلطیاستکهبعضیخیالکنندوترویجنمایندوبنویسندوبگویندکهچرا اینحرفِ بیخودپس، نه؛
سالباشدکهجمهوریاسالمی،استخوانهایشهمخاکشدهباشد۱1زحمتنمیکشیم.اگربیخودزحمتکشیدهبودیم،حاالباید

 .استامروزیکدرختتناورکهامروزبحمداللَّهجمهوریاسالمی،اگردرآنروزیکنهالبود،کفنشهمپوسیدهباشد!میبینیدو
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سازی علیه کسی است که میخواهند او را جو کهجوانانعزیز،بهایننکتهتوجّهداشته - یکی دیگر از تالشهای استکبار

اینکار،علیهجمهوریاسالمی،درطولاینهفدهسال،بهاشدّوجهیانجامگرفتهاست..از بین ببرند و از میدان خارج کنند
نبینیپیداشان،روشواقعاًالزماستکهجوانانوروشنفکرانماوکسانیکهمیخواهنددرمسائلجهانیوسیاسیوموردعالقه

.کنند،بایدبهایننکتهتوجّهکنند
امریکاییها،نهفقطنسبتبهایران،بلکهنسبتبههردولتیکهدرهرگوشهازدنیا،آنرانپسندند،سیاستیدارند.البته،دولتیمثل

گیریشرااوویکموضعدولتجمهوریاسالمیاستکهبااصلوجودشمخالفند.دولتیهمهستکهفقطحرکتیازحرکتهای
پسندند.اینسیاستهم،مخصوصامریکاییهانیست.همهقلدرهایدنیا،دردورانجدیدارتباطاتودرعصرفنآوریمدرن،نمی

.انداینسیاسترادارند؛منتهاامروزبرایما،امریکاییهااینموضعغیرشریفرااتّخاذکرده
ویآندولت،انواعفشارهارابیاورندوبهقدریاینکاررابکنندکهبهخیالخودشان،آنآنسیاستایناستکهازیکطرف،ر

دولتراعاجزنمایند.یعنیدردنیا،علیهاوتبلیغاتکنند؛درداخلآنکشور،مردمراازآندولتوآننظامبرگردانند؛درصحنه
زمین در و اقتصادیکنند محاصره دچار را او بدارنداقتصادی، باز پیشرفتها از را او جدید، صنایع معارفو و روشها و علوم  .ه

مالحظهکردیدکهدربارهنیروگاهاتمیوتشکیلکورهاتمی،چهجنجالیدردنیابهوجودآوردندوگفتندکهایرانمیخواهدبمب
رنشود.میخواهندروشهاینوینوفنآوریجدید،اتمدرستکند!میدانندکهاینطورنیست.آنهامیخواهندصنعتاتمی،واردکشو

بهاینملتنرسد؛زیرااگراینملت،باایناستعدادیکهدارد،دستشبهدانشوفنآوریجدیدرسید،دیگربههیچوجهنمیتوانند
.بااومقابلهکنند.این،جزوهمانروشهاست

آورندوهرطورکهبتوانند،بدگوییوجوسازیمیکنند،وازتیواردمیپس،ازیکطرف،فشارسیاسیواقتصادیوعلمیوتبلیغا
و نشانمیدهند چراغسبز برایارتباطگرفتن، است، شده آندولتخسته حاالدیگر که نظرشانرسید وقتیبه طرفدیگر،

میگویندماحاضریمباشمامذاکرهوکارکنیم
یک .عف باشند، در چنین موقعی، پاها و زانوهایشان میلرزدمعموالً دولتهایی که مسؤوالن آن، دچار ض  از بنابراین،

!آورندوازطرفدیگرهم،چهرهبازوآغوشگشادهنشانمیدهندطرف،فشارفراوانواردمی
فت،یکذرّهگ«بله»ایناشتباهراکردوبهدعوتآنها-کهمیخواهندبااودشمنیکنند-نتیجهاینمیشودکهوقتیآندولت

حیثیتیهمکهبهخاطراستقاللِخودبهدستآوردهبود،ازدستخواهدداد؛اگرپشتیبانیمردمیداشت،ازدستخواهدداد؛اگر
ایدردرونخودشبود،آنارادهدرهمفروخواهدریخت.آنوقت،فشارهاپشتیبانیجهانیداشت،ازدستخواهددادواگراراده

شدیدترمیکنندواورادرمشتخودمیگیرند.یعنیاگربخواهندنابودومضمحلکنند،مضمحلشمیکنند؛اگرخواستندرابازهم
.چیزیبهاوتلقینوتحمیلکنند،تحمیلمیکنند؛اوهمراحتمیپذیرد.اینروش،شناختهشدهاست

متّکیبهخودیمثلملتاشتباهدولتمردانامریکاییایناستکهمیخواهنداینروشرا،نس ارادهمقتدرِ با بتبهموجودعظیمِ
کهاتّکاییهم-ایران،عملکنند.اشتباهامریکاییهادرایناستکهمیخواهندهمانروشیراکهدرآزمایشبایکدولتضعیف

دارِدرودِعظیمِباارادهمستحکمِریشهبهکارمیبرند،بایکموج-بهمردمشنداردواصالًدرآنکشور،بامردمسروکارینیست

درسرزمینفطرتتاریخوریشه و ملت ما، ملتی قوی و با فرهنگ و بااراده استبهکارببرند.-مثلملتایران-دارِ
.به اشخاص و دولتها متّکی نیست -نظام جمهوری اسالمی -ن ملتی است نظامی که متّکی به چنی

رینحرفهایامامبزرگواراینبودکهمیفرمود:ایننظام،وابستهبهمنوزیدوعمرونیست.امامیکهپدربهنظرمن،یکیازمهمت
وپدیدآورندهایننظامومعلماینملتبودودستقدرتمنداوبودکهتوانستاینمعجزهرابکندواینهنربزرگرانشاندهد.

؛منهمکهنباشم،ایننظامواینملتهستند.حرفِخیلیبزرگیاست.وقتینسبتاومیگفتکهایننظام،متّکیبهمننیست
.بهامام،اینطورباشد،نسبتبههمهاشخاص،اینطوریاست

ایننظام،متّکیبهاشخاصنیست؛متّکیبهحقایقومتّکیبهآحادملتومتّکیبهآنمعنویتیاستکهدرمیاناینملتوجود
فخداراجلبکردهاست.تاوقتیاینملت،باهمینایمانوباهمیناخالصوباهمینصفاپیشمیرودوحرکتوداردولط

مبارزهمیکند،هرکسیدرایندنیاودرایننظامباشدیانباشد،لطفخدایمتعال،شاملایننظاماستوایننظام،همانقدرت
.راداردوخواهدداشتالعادهونشاطوحضوروتواناییفوق
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مبارزه با استکبار، هم  ،اندبرخالفآنچهکهخودمستکبرانتبلیغکرده .شعار مبارزه با استکبار، یک شعار زنده است پس،

شما جوانان و  منتها .آید ممکن است، هم دارای آینده است و هم امروز برای ملت ایران، یک فریضه به حساب می

.فراد هوشمند، باید روشهای گوناگونِ این مبارزه را پیدا کنید. این، آن حرف اساسی ماستشما روشنفکران و شما ا

دشمن را بشناسید، ادامه صفوف دشمن را در داخل کشور بشناسید، روشهای دشمنی را بشناسید، تبدیل شده و 

تان، در متن جامعه، در ترجمه شده آن روشها در داخل کشور را هم بشناسید. در داخل دانشگاه، در داخل دبیرس

فعّالیتهای کشور، در مطبوعات و در تبلیغات، ادامه حضور استکبار را بشناسید. استکبار میخواهد در این کشور و در 

« منکر»اسالمی نباشد و آنچه از نظر اسالم « معروف»میان این ملت، ایمانِ عمیق نباشد، سرگرمی به شهوات باشد، 

یخواهد در داخل کشور، تنبلی و بیکارگی باشد، سازندگی و ابتکار و اصالح امور اقتصادی است، رایج باشد. استکبار م

و اجتماعی و فرهنگی مردم نباشد. استکبار میخواهد پیشرفت علم و دانش در کشور نباشد، تحقیقات نباشد، کالسِ 

 .درس نباشد

باید شما کامالً هوشیار د که استکبار میخواهد. ای بسا کسانی باشند که با طرح شعارهای فریبنده، همان کاری را بکنن

بگوییم. این، « مرگ بر امریکا»یا « مرگ بر استکبار»باشید. این، توقّع ما از نسل جوان است. به این اکتفا نکنیم که 

یک شعار است و الزم است و هست؛ اما همه قضیه، این نیست. از جمله آن عملهایی که گفتیم همراه با شعار الزم 

ست، یکی کار روی این شعار است. شما جوانان، دور هم بنشینید و با هم صحبت کنید. این که من گفتم دانشگاه و ا

محیط جوان باید سیاسی باشد، معنایش همین است. این چیزی را که به عنوان عَلَم، مسیر این ملت و این کشور 

.و بشکافیدتبیین کنید  -یعنی مبارزه با استکبار جهانی  -معرفی میشود 

آنملتیکهاهلکاروفعّالیتاستوازتالشخستهنمیشود؛جوانشتحصیلعلممیکند،دانشگاهشبهدرسوبحثوتحقیق
وبقیهکارهاییکهجوانان،درعرصهفعالیتهایعلمیواجتماعیبایدانجامدهند،میپردازد؛دولتش،بهنیازهایمردممیرسدوسوز

اردوبرایمردمکارمیکند؛روحانیتش،باکمالاخالصوصفا،درراهخداتبلیغمیکند،حرفمیزندوتالشمیکند؛ودردآنهاراد
.آحادمردمش،بهسمتمعرفتصحیححرکتمیکنندودرراهخدامیایستندوحضورانقالبیخودشانراحفظمیکنند

ورماموجوداست.البتهبهترازاینهممیتواندبشودوبایدبشود.کشوریکهاینبحمداللَّهاینمعیارها،تاحدودبسیارزیادیدرکش
آموز،باآنروحانی،باآندولت،باچنینایمانی،باخصوصیاترادارد،باآندانشجو،باآنکاسبکار،باآنروشنفکر،باآندانش

کهاگردهقدرتهم نهفقطامریکا، درمقاممعارضهوچنینانگیزهوصمیمیتی، درصحنهسیاستجهانیباشند، مثلامریکا،
.مبارزهباچنینملتی،نمیتوانندیکموازسراینملتکمکنند

جوانانعزیز توصیهمنبهشما فعّالیتعلمی،-چهدخترانوچهپسران-لذا شمادرصحنهفعّالیتهایجوانانه، همیناست.
فعّالیتتحق ورزشیوفعّالیتتحصیلی، هنریو مطبوعاتیو فرهنگیو کار فعّالیتهایاجتماعیگوناگون، فعّالیتسیاسی، یقی،

کهحقّاًوانصافاًدر-امثالاینها،باهمهنشاطوباهمهقدرتحضورداشتهباشیدوطهارتوتقواوایمانواخالصوصفایتانرا
حفظکنید.اگراینتالشمؤمنانهومخلصانهوباصفا،دربینبخصوصجوانانماو-ایدبینجواناندنیا،شماازاینجهاتنمونه

وجودداشتهباشد،استکباردرمبارزهخودباملتایران،قطعاًویقیناً،نه-هرکدامبهسهمخودشان-دربینبقیهآحادملتهم
.دخورد.دراین،تردیدینیستیکبار،بلکهبارهاوبارهابهزانودرخواهدآمدوشکستخواه

وقتی میگوییم مبارزه، معنایش این است  ماازچهچیزیواهمهداشتهباشیم؟چراواهمهداشتهباشیم؟البتهبدیهیاستکه

معنایشایننیستکه .که در این موضع قدرتمندانه و برخاسته از ایمان و اراده میایستیم و تسلیم کسی نمیشویم
هرکهمیخواهد-وبهجنگباامریکامیرویم!کاروهدفما،ایننیست.البتههرمتجاوزیهماگرتجاوزکندلشکرکشیمیکنیم

روخواهدشد.دراینبامشتمحکماینملتروبه-باشد؛ازامریکاگرفتهتادستهاوابزارهاوکوچکابدالهایشدرهرجایدنیا
کهخدایمتعالراخشنودو اصلاست،همانایستادگیومقاومتومبارزهحقیقیاستتردیدینیست.آنچهکهبرایاینملت

عصرارواحنافداهراازشماراضیوحالتانتظارآنبزرگواررادرشماتقویتمیکندوروحمبارکامامراازشماشادقلبمقدسولىّ
 3/۸/۱131 ".عال،اینتوفیقرابههمهشماعنایتکندمینمایدودشمنراناکامخواهدکرد.امیدواریمکهخداوندمت
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هایدولتی،همآحادمردمیکهخوشبختانهتوانائیواستعداداینکاررادارند،چهازلحاظعلمی،چهها،همدستگاههمدانشگاه"
تالشکنندمسئولیتزمانخودومقطعتاریخیحساسخودرابشناسندوبهآنعملکنند.اینکهازلحاظتوانائیهایمالی،باید

،اینیکشعارنیست؛اینیکواقعیتاست.کشورداردپیشرفتمیکند.ماافقهایبسیاربلندو«اقتصادمقاومتی»ماعرضکردیم
هائیهمدارد.تکهحرکتبهسمتاینافقها،معارضهاومعارضهنویدبخشیرادرمقابلخودمانمشاهدهمیکنیم.خب،بدیهیاس

انگیزهبعضیازاینمعارضه بعضیانگیزهها بعضیمنطقههایاقتصادیدارد، بعضیبینهایسیاسیدارد؛ المللیاست.ایاست،
ماینمعارضه همینفشارهایگوناگونیکه به مواردیهممنتهیمیشود در غیرها تحریم، فشارهایسیاسی، میکنید؛ شاهده

تبلیغاتی فشارهای هست-تحریم، البه-اینها در ولیکن همتها و استوار گامهای خارها، این وسط در اینمشکالت، الی
شوراالنیموردنظربرساند؛وضعکتصمیمهائیهموجودداردکهبناستازوسطاینخارهاعبورکندوخودشرابهآننقطه

 .اینجوریاست

دربن تصمیمبهادامهبههیچوجهما از را مشکالتیکهما بههیچوجهبا چنینبستنیستیم؛ مواجهنیستیم؛ بدارد، باز یراه
اینیاینمشکالت،کوچکترازتصمیموارادهوهدفهاوآرمانهایاینملتومشکالتیوجودندارد.بله،مشکالتهست؛اماهمه

دربسترنرموراحتینمیخواهیمبخوابیموتکیهبزنیمواستراحتکنیم؛نه،وسطمیدانیم؛امااینمیدان،یکمیدانکشوراست.
آفریناست؛مثلمیدانورزشومسابقاتورزشی.درمیدانهایمسابقاتورزشیخستگیهست،دلهرهدشوارودرعینحالشوق

یورزشیامتناعنمیکند؛بلکهباشوقمیرودآنجا.اینناست.هیچورزشکاریازحضوردرمیدانمسابقهآفریهمهست،اماشوق
 .درعینحالورزشکارانمیروند.وضعیتمااینجوریاست-فشارجسمی،فشارعصبی-کارزحمتهمدارد

ازلحاظتاریخعرصه،عرصه تاریخیملتاست. یعنییحرکتعمومیوماندگارِ ی،حرکتامروزمایکحرکتماندگاراست.
یآید؛درهمهسرنوشتایرانراامروزملتماشایدبرایقرنهادارندرقممیزنندومعینمیکنند.همیشهچنینموقعیتیپیشنمی

رادرمعرضیکحرکتآید؛درزمانماخوشبختانهپیشآمده.اینانقالب،کشورراوملتمقاطعتاریخی،اینوضعیتپیشنمی
 .مؤثرِماندگارِطوالنیوتاریخیقرارداده

اقتصاداستوخاصیتاقتصاددریک یکیازبخشهایما، ایفاءکنیم. بشناسیموآنرا بایدهرکدامنقشخودمانرا ما خب،
شکنیدشمن،خباثتدشمن؛دشمنانیچنینشرائطی،اقتصادمقاومتیاست؛یعنیاقتصادیکههمراهباشدبامقاومتدرمقابلکار

کهماداریم.بهنظرمنیکیازبخشهایمهمیکهمیتواندایناقتصادمقاومتیراپایدارکند،همینکارشماست؛همینشرکتهای
 .کردهایاقتصادمقاومتیاست؛اینرابایددنبالبنیاناست؛اینیکیازبهترینمظاهرویکیازمؤثرترینمؤلفهدانش

یشماهاتوفیقبدهد؛بهمسئولینمحترموعزیزماامیدواریمخداوندمتعالبههمه. ی روشنی است   شاءاهلل آینده   آینده ان

شاءاهللتوفیقبدهدکهبتوانندنقشخودشانراایفاءکنند؛شماهمنقشخودتانراایفاءکنیدواینپیشنهادهائیهمکهدرهمان
شاءاهللشاءاهللهمهدرخارجمحققشودوبهآنهاعملشود.غالباینپیشنهادها،پیشنهادهایخوبیاست؛انرحشد،اناینجامط

یشمارامسئلتمیکنیموامیدواریمفردایملتایرانازاینپیشنهادهابررسیوبهآنهاعملشود.ازخداوندمتعالتوفیقهمه
۸/1/۱13۱". ببهترباشدامروزودیروزاوبمرات

 حمید دیانی
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