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بيانات در دیدار مردم قم
به مناسبت سالروز قيام نوزدهم دى؛ در حسينيه امام خمينی رحمههللا

الرّحيمالرّحمنهللابسم
ى برادران، خواهران، علماى محترم، جوانان عزیز و تبریک عرض ميکنم ميالد مسعود نبّى معظّم وخوشامد عرض ميکنم به همه

ى اّمت اسالمى.ى ملّت ایران و به همهى شما و همهالصّالةوالّسالم) را به همهمکرّم اسالم و امام صادق (عليه
کننده است، الزم است عرض بکنم تشکّر ازمناسبت نوزدهم دى ماه که یک روز تاریخى و بزرگ و تعيينى اوّل بهآنچه در درجه

هایىخاطر اینکه نگذاشتند و نخواهند گذاشت که این حادثه به دست فراموشى سپرده بشود؛ چون انگيزهمردم عزیز قم است، به
) این روزهاى بزرگ و این حوادث بزرگ؛ کار ميکنند و تالش ميکنند براى١وجود دارد براى فراموش کردن و در طاق نسيان گذاشتن(

کننده و عموماً افتخارآميز براى انقالب و دوران دفاع مقّدس و امثال اینها، فراموش بشود. نهم دى را هم ميخواهنداینکه سوابق تعيين
حادثه بسپرند.  فراموشى  کبرابه  زینب  بماند،  باقى  نگذارند  ميخواستند  ظالمان  و  ستمگران  هم  را  حسينى  عاشوراى  ى 

ى ما - زینب کبرا (عليهاالّسالم) - انجام داد: یک حرکت، حرکت اسارت بود به کوفه وعليها) نگذاشت. دو حرکت عمّههللا(سالم
ى افشاى حقایق شد؛ یک حرکت دیگر، آمدن به زیارت کربال در اربعين بود؛ حاال اربعينها و آن بيانات که مایهشام و آن روشنگرى

آلودى که قصد دارند مقاطع عزیز و اثرگذارهاى خباثتاوّل یا دوّم یا هرچه. این حرکت به معناى این است که نباید اجازه داد که انگيزه
گو در کار است، تا دلهاى مؤمناند، تا زبانهاى حقو مهم را از یادها ببرند، موفّق بشوند؛ البتّه موفّق هم نخواهند شد. تا ملّتها زنده

هاى معاند و معارض در صدراند. این انگيزهکه نتوانستهداراى انگيزه هستند، نخواهند توانست این را به فراموشى بسپرند؛ همچنان
ى عاشورا، درصدد برآمد قبر مطّهرسال از حادثه١٨٠یا ١٧٠اوّل تا دورانهاى طوالنى باقى بود؛ یعنى متوکّل عبّاسى بعد از حدود 

را تخریب کند؛ یعنى ملّت ایران حاالحاالها باید منتظر باشد که دشمنان به کارها و فتنهاباعبدهللا (عليه ها و خباثتهاىالّسالم) 
هاى انقالب از یاد برود ادامه بدهند. دشمن دست بر نميدارد؛ تا انقالب را یا تحریف کنند یا به دستخودشان براى اینکه زیبایى

ى خود و کار بزرگى را که کرده است فراموش کند، دچار نسيان وفراموشى بسپرند و کارى کنند که ملّت حرکت خود، سابقه
ى افتخارآميز خود را نميداند، نميتواند در آینده هم حوادث افتخارآميز براى خودش درست کند، اینغفلت بشود؛ کسى که گذشته

تالش را دشمنان دارند ميکنند.
ودوّم بهمن را زنده نگه داشتيد، نهم دى را - کهونهم بهمن را زنده نگه داشتيد، بيستنوزدهم دى را شما زنده نگه داشتيد، بيست

با انگيزهیک حادثه  - زنده نگه داشتيد؛ این یک حرکت مجاهدتى مشابه بود  آميز در مقابل دشمنان است، آنهاهاى مشّخص 
ميخواهند حقایق انقالب تحریف بشود، به دست فراموشى سپرده بشود؛ پول خرج ميکنند، کار دارند ميکنند. کسى که آشنا باشد،

ى خاندان خبيثکار دارند ميکنند؛ امروز اینها سعى ميکنند چهرهآگاه باشد با دنياى کتاب و مطبوعات و مقاله ميبيند که دشمنان چه
جورو منحوس پهلوى را - رژیم فاسد و وابسته و خبيث و ظالم که کشور ما را سالهاى متمادى به عقب انداختند و ملّت ایران را آن

ى مقابل نظام اسالمى. پشتيبانهاشود [توّسط ]همان جبههدچار مشکالت عظيم کردند - بَزک کنند، آرایش کنند امروز سعى مى
همان کسانى هستند که با اصل انقالب مخالف بودند، با مردمى که انقالب کردند مخالف بودند، با وفادارى این مردم به انقالب

گردان کنند، نتوانستند. نسلبشّدت مخالفند. تا کنون موفّق نشدند؛ اميد بسته بودند بلکه بتوانند نسل دوّم و سوّم انقالب را روى
ىسوم انقالب را نتوانستند از انقالب روى گردان کنند. نهم دى را همين جوانها، همين نسل سوّم انقالب به راه انداختند؛ آن حادثه

شان این بود که مسير حرکت اسالمى را با ایجادصورت کسانى نواختند که سعىوجود آوردند؛ آن سيلى محکم را بهعظيم را به
فتنه منحرف بکنند؛ این کار را چه کسى کرد؟ جوانها کردند، نسل سوّم انقالب کردند. امروز چشم دوختند به نسلهاى بعدى، به

ها در آنها وجود دارد؛ تا وقتى شما جوانهاى خوب و مردمى ملّت ایران مردمند. این انگيزهجوانهاى بعدى، چون ميدانند سرمایه
مؤمن در ميدان هستيد، باانگيزه هستيد، با بصيرتيد، آگاهيد که چه کار دارید ميکنيد، البتّه نخواهند توانست.

خب، نوزدهم دى چه بود؟ همه ميدانند که نوزدهم دى مبدأ یک حرکت عمومى در ميان ملّت ایران شد. این آتش، زیر خاکستر بود،
ها شد؛ بعد منتهى شد بهدست قمىور شدن آن، از نوزدهم دى شد، بهروز هم گسترش پيدا ميکرد، امّا ُبروز آن و شعلهروزبه

شان و گالویز شدند باحرکتهاى گوناگون؛ و ملّت ایران یکپارچه وارد ميدان شدند، لبّيک گفتند به امام عزیز و شجاع و الهى و معنوى
رژیم فاسد. این رژیمى که ملّت با آن گالویز شد، چه بود؟ چه کسى بود؟ این خيلى مهم است. دو سه خصوصيّت را من عرض

روترینترین و سياهترین و زشتى خبيثها وجود دارد براى تحریف، یعنى سعى ميکنند چهرهميکنم؛ چون عرض کردم امروز انگيزه
عناصر ُحکّام تاریخِى اواخر این ملّت را به شکلى آرایش کنند که حقيقت براى مردم مکشوف نشود و نفهمند با این انقالب چه

کردند.

آميزترین روشها [بود] که ممکن است دریکى از خصوصيّات آن رژیم فاسد، دیکتاتورِى سياه و خفقان عجيب عليه مردم، با قساوت
جاهاى دیگرى از کشورها هم وجود داشته باشد. در اینجا خود ما از نزدیک مشاهده کردیم که چه ميکردند و چه رفتارى داشتند با

ترهاى ما آن را دیده بودند و براى ما نقل کردند، هم در دوران اخير، که خودآحاد مردم؛ هم در دوران رضاخان که گذشتگان ما، بزرگ
ماها، آحاد مردم، در ميدان بودیم. جوانها البتّه آن دوران را ندیدند. حرفهاى فراوان و موثّق [وجود دارد] از آنچه اینها با مردم، با مبارزین
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که اینها ميکردند، آن شکنجه رفتارهایى  - داشتند انجام ميدادند؛  ولو انتقادهاى اندک   - که انتقاد داشتند  با کسانى  ها، آنو 
بينندهاى آنها هست که افراد ميروند مىفشارهاى عجيب و غریِب جسمى و روحى، آن زندانهاى مخوف، که امروز برخى از نشانه

تعّجب ميکنند. یکى از کارها این بود، اینها با قدرت زور و استبداد و فشار بر مردم، حکومت خودشان را ادامه ميدادند؛ و همين
دار اینها بودند؛ى وجود طرفدرپى تکرار ميکنند، با همهکسانى که امروز َدم از حقوق بشر ميزنند و این ادّعاهاى رسوا را مرتّب، پى

وجود آوردهها و سياى آمریکا بهها و خود آمریکایىنميشود هم گفت خبر نداشتند، چرا! دستگاه جهنّمى ساواک را خود صهيونيست
را آنها بهشان یاد داده بودند، چطور ممکن بود خبر نداشته باشند. حاال که اخيراً معلوم شد خود اینها هم دچار بودند، روشها 

هایى که در این اواخر انجام گرفت نسبت به رفتار سازمانهاى جاسوسى آمریکاچنين مشکالت عظيمى هستند؛ این افشاگرىیک
) اصالً عالم عجيبى٢با مخالفين و معاندین، اینها کجا، سخن از آزادى بيان و ليبراليسم و دموکراسى و اعتناى به حرف مردم کجا! (

اعتراضى بهعمل، قساوت کامل نسبت به هرکسى که اندکاست! در کشور ما، آن رژیم خبيث، یکى از خصوصيّاتش این بود: شّدت
آنها داشت و مطّلع ميشدند.

گناه نشانآميزى بود که اینها به قدرتهاى خارجى داشتند. حاال در این کتابهایى که براى تبرئه و بىخصوصيّت دوّم، وابستگى ذلّت
ها آمد، به دستور] قابل انکار نيست. رضاخان به دستور انگليسى[البتّهدادن رژیم خبيث پهلوى مينویسند، این را منکر ميشوند، که 

]؛ یعنىها پيغام دادند که باید برود، بعد از هفده هجده سال سلطنت، ناچار [رفتها هم رفت؛ بمجرّد اینکه انگليسىانگليسى
رفت؛ به دستور انگليسى را آورده بودند، حاال هم الزم ميدانستند او برود،  ها آمد، به دستورپشتيبان دیگرى نداشت؛ آنها او 

ها وارد ميدانآمریکایى٣٠ى ، از اوایل دهه٢٠ى ها سرِ کار آوردند تا آخر دههها رفت. بعد هم که محّمدرضا را انگليسىانگليسى
ى امور را قبضه کردند و در اختيار گرفتند؛ سياستها سياستهاى آمریکا [بود]؛ آنچه منافع آمریکا ایجاب ميکند، چه درشدند، همه

المللى؛ عيناً آنچه آنها الزم ميدانستند؛ یعنى یک تحقير عظيم ملّت ایران. ایناى، چه در رفتار بينرفتار داخلى، چه در رفتار منطقه
ها با چه لجى، با چه دشمنى و بغضى به ملّت ایران و بهبينيد آمریکایىیکى از خصوصيّات آن رژیم خبيث این بود. اینکه شما مى

خاطر این است. اینها یک چنين دورانى را گذراندند؛ چنين کشورى، چنين نظامىانقالب اسالمى و به نظام اسالمى نگاه ميکنند؛ به
شدنى نيست.از دست آنها رفته است؛ لذا دشمنى آنها با انقالب تمام

هاها و دوروبرىى دربارىخصوصيّت سوّم این رژیم خبيث، فساد بود. انواع فساد، از فسادهاى جنسى بگيرید که مبتالبه تقریباً همه
آور است. آن روز خيلى از آحاد مردم هم ميدانستند، اگرچه جرأت نميکردند بر زبانو مانند اینها بود که دیگر حاال داستانهایش شرم

ها درميرفت، چيزهایى را ميگفتند فساد جنسى، فساد مالى، نه فقط در سطوح متوّسط که هر وقتىبياورند. گاهى از قلم خارجى
هایش، باالترین فسادهاى مالى،ترین سطوح کشور. از طرف شخص محّمدرضا و دوروبرىممکن است پيش بياید؛ نخير، در عالى

آمد. براى خودشان ثروت درستوجود مىآلودترین فشارها بر منابع مالى ملّت بهها، خباثتاندازىها، بدترین دستترین رشوهبزرگ
ميکردند به قيمت فقير کردن مردم و بيچاره کردن مردم. فساد، فساد جنسى، فساد مالى، اعتياد، ترویج اعتياد و ترویج موادّ مخّدر

را در فرودگاهى عناصر اصلى حکومت آن روز در ایران بهوسيلهصنعتى به وجود آمد و اتّفاق افتاد. یکى از خواهرهاى محّمدرضا 
مالى کردند؛ خبى دنيا پيچيد، منتها زود ماستسوئيس با چمدان پر از هروئين، پليس سوئيس دستگير کرد! [خبر آن در] همه

چنين وضعيّتى [بود].مربوط به خودشان بود؛ قضيّه را برطرف کردند، گره را باز کردند؛ یک

آمدند. ما درحساب نمىقيمت بههيچاعتنائى به مردم بود؛ مردم بهى خصوصيّات مهّم رژیم طاغوت بىاعتنائى به مردم؛ ازجملهبى
دوران عمرمان، در دوران جوانى در رژیم گذشته، یک بار هم نه در انتخاباتى شرکت کرده بودیم، نه از مردم کوچه و بازار معمولى

اى کمتر صریح، دخالتهاى آنها بود؛اى خيلى صریح، در یک برههشنيدیم که شرکت کنند؛ انتخاباتى وجود نداشت. در یک برههمى
ى آنها در مجلس شورا و مجلس سناکار خودشان را انجام ميدادند. مردموسيلهنشاندند آنجا و بهیک مشت مزدور را ميبردند، مى

ى بين مردم و حکومت قطع بود. آگاهى مردم، اطّالع مردم از مسائلاصالً نميدانستند چه کسى در رأس کار است؛ اصالً رابطه
ى مقابل آن چيزى است که آن روز وجود داشت؛ رژیم خبيثبينيد، این درست نقطهکشور، از مسائل سياسى که شما امروز مى

بکل منقطع بود با آحاد مردم.

بينى ملّى و بزرگنمایى غربى؛ حاال کار علمى که پيشرفت نميکرد، حرکت علمى بهاعتنائى به پيشرفت علمى، ترویج خودکمبى
ى مردم را به واردات عادت دادند که این عادت متأّسفانه تا امروز باقىها ذائقهمعناى واقعى کلمه که اصالً وجود نداشت، در رسانه

آسانى از بين نميرود. اینها به جاى کشاندن کشور به سمت احياىآید، بهوجود مىمّدتى که براى مردم بهاست. عادات طوالنى
ى مردم را عوض کردند؛ کشاورزى کشورتوليدات داخلى و منابع حقيقى یک ملّت، مردم را با پول نفت عادت دادند به واردات؛ ذائقه

را نابود کردند، صنایع واقعى و ملّى کشور را از بين بردند، کامالً کشور را وابسته کردند به خارج و به دشمنان این ملّت. ملّت را
) خبيث٣ِجوشِ(کم گرفتند، به زبان آوردند، فرهنگ غربى را بزرگنمایى کردند؛ یک رژیم هفتهاى ملّت را دسِتتحقير کردند، توانایى

ها. خب، مردم هم احساس ميکردند؛ ملّت ایران ملّت باهوشى است، حقایق را ميفهمند، احساس ميکنند، منتهاى بدىجامعِ همه
یک دستى الزم است، یک صداى رسایى الزم است، یک دل مؤمنى الزم است که دیگران را وارد به ميدان مبارزه کند؛ مبارزات
گوشه و کنار بود، اینکه مردم بيایند وارد ميدان بشوند، این کار یک مرد الهى بود که خداى متعال این مرد الهى را به مردم داد؛ امام

هاى مردم را در خود جمع داشت؛ مردم هم پاسخ گفتند، اجابت کردند، جان دادند،ى خواستهبزرگوار ما همان فریادى شد که همه
فداکارى کردند، وارد ميدان شدند؛ ملّت با چنين رژیمى گالویز شد و پيروز شد.
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ى حّساس، در یک کشور ثروتمند، در یکى اوّل همين است که در یک نقطهعلّت دشمنى دشمنان با نظام اسالمى در درجه
ى فاسد متّصل و مرتبط به خودشاننشاندهالعاده مهم - که اینها توانسته بودند یک رژیم دستکشوِر از لحاظ موقعيّت راهبردْى فوق

را در آنجا احيا کنند و تقویت کنند - در یک چنين جایى، اسالم، ملّت، آرمانهاى مردمى، آمده است و جایگزین شده است؛ اعتنائى
ترین خدمتِ حرکتبه خواستهاى دشمنان ندارد؛ درست در جهت مقابل آن جهاتى که آن رژیم حرکت ميکرد حرکت ميکند. بزرگ

ى آنچه بعداً پيش آمده است تا امروز، این عزّتاسالمى و انقالب اسالمى این بود که مردم را از شرّ آن رژیم خالص کرد. همه
ى ایران در جهان و درملّى، این حرکت عظيم مردمى، این آگاهى و بصيرت عمومى، این پيشرفت علمى، این جایگاه برجسته

خاطر این است که آن مانع بزرگ از پيش پاى ملّت برداشته شد؛ و این را مردم انجام دادند؛ این را دینمنطقه، اینها همه و همه به
انجام داد؛ این را اعتقادات انجام داد.

کس تصوّر نکند که دشمن از دشمنى چشم ميپوشد؛ نه،ى با این نظام است؛ هيچى استکبار در تالش و معارضهامروز جبهه
وقتى که شما دشمن را و ترفندهاى دشمن را بشناسيد، دشمنوقتى که شما آماده باشيد، آنوقتى که شما قوى باشيد، آنآن

وقت دشمن فرصت پيداوقتى که شما دچار غفلت باشيد، به دشمن اعتماد کنيد، آنبناچار از دشمنى دست خواهد کشيد؛ آن
ى استکبار بر ملّت ایران وارد ميشود،وجود بياورد. فشارى که امروز از ناحيهخواهد کرد که مقاصد خود و هدفهاى خود را در کشور به

نشدنى است. ملّت ایران در مقابل این دشمنى ایستاده است،نشدنى است؛ دشمنى تمامناشى از همان دشمنى عظيم و تمام
رغم حرفهاىمقاومت کرده است، نظام جمهورى اسالمى را حفظ کرده است، راه خود را به سمت آرمانها دارد پيش ميبرد؛ على

توفيقى ملّت ایران در این راه گاهى بر زبانها جارى ميشود، ملّت ایران توفيقات بسيار بزرگى تانسنجيده و غلطى که در مورد بى
امروز به دست آورده است. ملّت ایران راه را خوب طى کرده است، ملّت ایران توانسته است در مقابل فشارهاى دشمن مقاومت

کند، توانسته است خود را حفظ کند، توانسته است رشد کند، توانسته است خود را به آرمانها نزدیک کند.

طور کامل تحّقق ببخشيم، این قطعى است؛ امّا ما راههاى اسالم را بهما هميشه ميگویيم، بارها گفتيم که ما نتوانستيم خواسته
وجود بياوریم امّا خيلى از راه را جلوطور کامل در این کشور بهزیادى در این زمينه طى کردیم. ما نتوانستيم عدالت اجتماعى را به

شد] و احياناً سرریزهاى اشرافى [مىى ثروت این کشور صرف تعدادى خانوادهروزى همهآمدیم. نباید اینها ندیده گرفته بشود. یک
نقاط کشور برخوردار از خيرات این کشورند. این حرکت عظيم، حرکت به سمت عدالتآن به چند شهر بزرگ ميرسيد؛ امروز اقصى

زده ميشود، انتقاداجتماعى، حرکت به سمت اخالق اسالمى  راجع به اخالق حرف  [وجود دارد]. حاال ميشنویم گاهى اوقات 
ميکنند؛ بله؛ با آن اخالق اسالمى مطلوب، امروز ما فاصله داریم، در این شکّى نيست؛ امّا ما خيلى پيش رفتيم، راه زیادى را ملّت

ها نابخردانه انکار ميکنند؛ چرا انکار ميکنيد؟ این ملّت پيشرفتایران طى کردند، اینها را ندیده نگيرند. پيشرفتهاى علمى را بعضى
را دشمنان ما، پایگاه وقت یکالمللى دارند شهادت ميدهند؛ آنهاى علمى بينعلمى کرده است، اینکه ادّعاى ما نيست، این 

اى بيایند انکار کنند، ملّت را تحقير کنند؛ اینها خطا است، ندیدن آن حرکت عظيم و پيشرفت بزرگى که نظام مقّدس اسالمىعّده
اى در پيش داریم؛ ما به آرمانهایمان هنوزانصافى است، خطا است. بله، البتّه راه طوالنىبراى این کشور پيش آورده است، بى

ى راهایم؛ آرمانهاى اسالمى خيلى باالتر از این حرفها است. در صدر اسالم هم همين حرکت وجود داشت؛ آنجا هم ميانهنرسيده
بودند. شما خيال نکنيد در صدر اسالم، در زمان پيامبر مکرّم و خلفاى آن حضرت، مردم به نهایت آرمانها رسيدند؛ نه، مهم این است
که یک کشور حرکت بکند؛ ملّت ما در حال حرکت است. این حرکت را با حرفهاى نسنجيده، با اظهارات ناپخته و غلط خراب نکنند.
کارى نکنند که در ملّت از این حرکت عظيمى که شروع کرده است و با اميد دارد پيش ميرود، تردید ایجاد کند. ملّت پيش رفته

آیند، آنها دارند شهادتاست؛ کارهاى بزرگى انجام گرفته است؛ این را دنيا دارد شهادت ميدهد. کسانى که از کشورهاى دیگر مى
زبان به تحسين ملّت ایران را فقط ما باز نکردیم، مخالفين ما هم باز کردند، دشمنان ما هم باز کردند. ملّت ایران دارد ميدهند؛ 

خاطر استعدادش، به خاطر توفيقات بزرگى که در این راه به دست آوردهاش، بهخاطر ایستادگىخاطر اقتدارش، بهتحسين ميشود به
است؛ تحسين ميکنند ملّت ایران را.

و اتّفاق ملّى است. دودسته کردن مردم، جدا کردن مردم، شعارهاى امروز آن چيزى که الزم است براى ملّت ما، اوّالً اتّحاد 
انگيز دادن ميان مردم - به هر عنوانى - خطا است؛ این بر ضّد منافع ملّت ایران و بر ضّد آرمانهاى ملّت ایران است. اتّحاد وتفرقه

اتّفاق. مردم مسئولين را کمک کنند، دولت را کمک کنند.

ى خودشان قادر کند تکيه بر نيروى داخلى است؛ تکيه بر نيروى مردمها هم بدانند که آنچه ميتواند آنها را بر انجام وظيفهدولتى
است. من بارها این را عرض کردم در جلسات عمومى و همچنين در جلسات خصوصى با مسئولين دولتى، نگاهشان به دست
بيگانه نباشد. بله، امروز دشمنان براى ملّت ایران با تحریم مشکل درست کردند؛ خب، حاال اگر آمدند شرط برداشتن تحریم را یک
چيزى قرار دادند که شما غيرتت نميگنجد که آن را انجام بدهى؛ چه کار ميکنيد؟ شرط ميگذارند دست از اسالم بردارید، دست از

ى افتخارآميز بردارید تا ما تحریم را برداریم؛ شما چه کاراستقالل بردارید، دست از حرکت به سوى علم بردارید، دست از فالن پدیده
ى اساسى وميکنيد؟ قطعاً قبول نميکنيد. یقيناً هيچ مسئولى در کشور قبول نميکند که شرط برداشتن تحریمها، مثالً فالن مسئله

صراحتنشينى کردیم، بهى صریح بکند؛ چرا، اگر ما عقبآید با آرمانها، معارضهى آرمانى باشد. البتّه دشمن فعالً نمىفالن مسئله
جور نيست که دشمن صریح بياید با آرمانها معارضه بکند و شرط قرار بدهد لکن باید هوشيار بود؛ فهميدهم ميرسد؛ امّا امروز این

که این پيشنهاد، این حرف، این اقدام ازسوى دشمن با چه هدفى دارد انجام ميگيرد. خب، هيچ مسئولى معلوم است که راضى
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نيست و موافق نيست که در مقابِل دشمنان کوتاه بياید و براى اینکه مثالً تحریمها برداشته بشود یا کم بشود، از آرمانها دست
جور است، پس شما بيایيد کارى کنيد که کشور در مقابل تحریمها مصونيّت پيدا کند؛ اقتصادبردارند؛ خيلى خب، حاال که این

مقاومتى یعنى این. فرض را بر این بگذارید که دشمن، برداشتن تحریم را متوقّف به چيزى ميکند که شما حاضر نيستيد آن را قبول
ایم کارى کنيد که وابستگى مالى کشور به نفتاثر بشود. بارها ما گفتهجور فرض کنيد قضيّه را - کارى کنيد که تحریم بىکنيد - این

کم و کم و کمتر بشود؛ خب، شما مالحظه ميکنيد در ظرف مّدت کوتاهى قيمت نفت را به نصف ميرسانند. وقتى ما وابسته به نفت
ترین مسئوليّتهاى مسئولين کشور همين است کهى بزرگباشيم، مشکل براى ما درست ميشود؛ این فکر را باید کرد. ازجمله

اى وارد نشود؛ راه آنکارى کنند اگر دشمن دلش نخواست تحریم را بردارد، به رونق کشور و پيشرفت کشور و رفاه مردم ضربه
هایى وجودچيست. راه آن این است که مراجعه کنيم به درون کشور، به درون ملّت، از نيروهاى درونى کشور استفاده کنيم و راه

هایى وجود دارد که انسان بتواند به خودش متّکىنظر، آدمهاى کارشناس و بااخالص، گواهى ميدهند که راهدارد؛ آدمهاى صاحب
وقت مایل است فشار واردى مسئولين کشور و مسئولين دولتى است، چشم ندوزند به دست بيگانه؛ بيگانه یکباشد. این وظيفه

آیند جلو؛ دستگاه استکبار،آیند جلو؛ هرچه شما یک قدم عقب بروید، آنها یک قدم مىنشينى کنيد، مىبياورد، شما هرچه عقب
آیند. فکر اساسى بکنيد.دستگاه ترّحم و انصاف و انسانيّت و مالحظه که نيست؛ هرچه شما عقب بروید، آنها جلو مى

راه و  هایى هست،فکر اساسى این است که کارى کنيد که کشور از اَخم دشمن ضربه نبيند، از تحریم دشمن لطمه نخورد؛ 
اند و موفّق بوده است و جواب داده است؛ ميشود کارهایى کرد؛ ميشود اینکارهایى هست که ميشود کرد؛ بعضى را هم کرده

کار را نکردى تحریم باقى ميماند»حربه را از دست دشمن گرفت، واّال اگر چنانچه چشم ما به دست دشمن باشد که «آقا، اگر این
اى ایران کوتاه هم بياید، تحریمها یکجا وى هستهها با کمال وقاحت دارند ميگویند «اگر در قضيّهاى ندارد]؛ کمااینکه آمریکایى[فایده

را صریح دارند ميگویند. این نشان ى این است که به این دشمن نميشود اطمينان کرددهندههمه برداشته نخواهد شد»، این 
نميشود اعتماد کرد. من با مذاکره کردن مخالف نيستم؛ مذاکره کنند؛ تا هروقت ميخواهند مذاکره کنند! من معتقدم باید دل را به

هاى خيالى، آنچه الزم است این است. خب، مسئولينهاى خيالى نه به نقطههاى اميدبخش حقيقى سپرد، نه به نقطهنقطه
هاى مسئول کمک کنند،ام این است که همه باید به دستگاهکشور بحمدهللا مشغولند، تالش ميکنند، کار ميکنند، بنده هم عقيده

وجود نياورند،ها هم مراقب باشند، دودستگى در مردم بهبه دولت همه باید کمک کنند؛ چون کار سخت است، دشوار است. دولتى
سازى نکنند، بعضى حرفهاى غيرالزم مطرح نشود؛ این یکپارچگى مردم ما، این هّمت بلند مردم ما، این ایمان مردم ما،حاشيه

شاءهللا راه این کشور باز بشود.درست مورد استفاده قرار بگيرد، ان

که امروز با اوّل انقالب ما از زمين تا آسمان تفاوت کردیم - ما خيلى پيش رفتيم، ما با بيستمن به شما عرض ميکنم، همچنان
روز جلوسال پيش هم تفاوت کردیم، با ده سال پيش هم تفاوت کردیم، جلو رفتيم - مطمئناً ملّت ایران این راه افتخارآميز را روزبه

خواهد رفت و ملّت ایران، همين شما جوانها به توفيق الهى، به فضل پروردگار خواهيد دید آن روزى را که دشمنان مستکبر گردنکشِ
ظالم ُپرروى شما، در مقابل شما مجبور به خضوع و خشوع بشوند.

رحمت خداوند بر امام بزرگوارمان که راه ایستادگى و توکّل به خدا و بصيرت را در مقابل پاى ما گذاشت، رحمت خدا بر شهيدان
عزیزمان که در این راه حرکت کردند و رحمت خدا بر شما عزیزان، جوانان، انسانهاى ُپرانگيزه که این راه را تا امروز ادامه دادید.

وبرکاتهورحمةهللاعليکموالّسالم

) فراموش کردن١
ى زندانيان در سازمان سيا.) اعتراف رئيس جمهور آمریکا و معاون وقت رئيس جمهور سابق این کشور به شکنجه٢
گر) حيله٣
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