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بسمهتعالی
فصلاول:

تبیین مأموریت و سالح شیطان و شیطان بزرگ
مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف نسبت به تبیین عمومی مأموریت تاریخی شیطان و ابزراهای اغواگرانه وی ،به
مردم و مسئولین تذکر داده و ضمن چگونگی اثرگذاری شیطان بر قلوب و اراده های متزلزل ،دالیل همراهی و پیروی
برخی انسان نماها را از خواسته های وی ترسیم می نمایند .این گفتار به بررسی اجمالی این موضوع در البالی بیانات
(مدّظلّهالعالی)

امام خامنه ای

در سال های گذشته پرداخته تا ضمن تذکر خطر لغزش ،دورنمایی را از توفیق یا عدم توفیق

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


 -1کار شیطان چیست؟
"کار شیطان اغوا کردن است؛ اغوا یعنى چه؟ یعنى ایجاد اختالل در دستگاه محاسبهى شما  -شیطانایناستدیگر-
نقطهىمقابل،کارکردتقوااست؛سعىشیطانایناستکهشمارااغواکند،یعنىدستگاهعقلرا،دستگاهفطرترا،دستگاه

یعنىانسانرادچارخطاىدرمحاسبهکند.کارتقوانقطهى

سنجشصحیحراکهدروجودانسانگذاشتهشدهاست،ازکاربیندازد؛
درآیهى
مقابلاست:اِنتَتَّقُوااهللَیَجعَللَکُمفُرقانا،تقوابهشمافرقان،یعنىآگاهىبراى جداکردنحقازباطلرامیدهد  .
شریفهىدیگر[میفرماید]:وَاتَّقُوااهللَوَیُعَلِّمُکُمُاهلل؛تقواموجبایناستکهخداىمتعالدریچههاىدانشرا،آگاهىرا،دانایىرا

بهروىشمابازکند.
 -2شیطان برای اغواگری از چه ابزارهایی استفاده می کند؟
آیهى شریفهى قرآن در
تأثیر شیطان دردستگاه محاسبهى ما ،از راه تهدید و تطمیع است؛ از یک طرف ما را میترساند  :
سورهى مبارکهى آلعمران [میفرماید] :اِنَّما ذلِکُمُ الشَّیطنُ یُخَوِّفُ اَولِیآءَهُ فَال تَخافُوهُم وَ خافُونِ اِن کُنتُم مُؤمِنین .در قضیّهى

غزوهاىکهبعدازاُحداتّفاقافتاد -کهآمدندشایعهکردندکهدشمنآمد،پدرتاندرآمد،همهچیزتانازدسترفت -پیغمبر

فرمود:آنکسانىکهامروزدرجنگاُحدزخمىشدند،همانهاشمشیربردارندوبیایند؛اگرهیچکدامتانهمنیایید،منتنهاخواهم
رفت.پیغمبراکرمراهافتاد،کسانىکهآنروزدراُحدزخمىشدهبودند،شمشیربرداشتندباپیغمبرراهافتادندرفتندودشمنراکه
در نزدیک مدینه [ -خبر] درست بود  -کمین کرده بود و قصد داشت که حمله کند بهصورت غافلگیرکننده ،تارومار کردند و
برگشتند.فَانقَلَبوابِنِعمَةٍمِنَاهللِوَفَضلٍلَمیَمسَسهُمسوء؛بعدمیفرمایدکه :
اِنَّماذلِکُمُالشَّیطنُیُخَوِّفُاَولیائَه.یکىازکارهاىشیطانترساندناست:اَلشَّیطنُیَعِدُکُمُالفَقر؛شماراازفقرمیترساند؛ 
بنابریکاحتمالدرمعناىاینآیهىشریفه-اینتهدیدبود،ازطرفدیگر تطمیع است؛ 
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از سوىدیگر وعده میدهد شیطان ،وعدههاى فریبنده؛ اینجا هم آیهى شریفهى قرآن میفرماید :یَعِدُهُم وَ یُمَنّیهِموَ ما
یَعِدُهُمُالشَّیطنُاِلّاغُرورا؛وعدهمیدهد،آرزوهارادردلآنهابیدارمیکند،زندهمیکند،یکآیندهىرنگىودروغینوخیالىمثل
بهخودمیگذارد؛وَمایَعِدُهُمُالشَّیطنُاِلّاغُرُورا؛امّافریباست.
سرابدرمقابلچشممؤمنینِ 
از یک طرف تهدید ،از یک طرف تطمیع؛ مثل رفتارى که امروز آمریکا دارد و قدرتهاى استکبارى همیشه {دارند}؛
از یک طرف تهدید میکنند ،از یک طرف تطمیع میکنند .

تطمیع،فقطتطمیعشخصىنیست؛تطمیعهاىکلّى«:چنینمیکنیم،چنانمیکنیم»؛بعدهمنمیکنند ،دروغ میگویند؛کارشیطان

ایناست .همهى این کارهایى که شیطان انجام میدهد  -این اغوا ،این تهدید و تطمیع  -براى این است که

دستگاه محاسباتىِ انسان مؤمن را از کار بیندازد تا محاسبهى غلط انجام بدهد؛وقتىدستگاهمحاسباتىازکارافتاد،کار
خرابمیشود.محاسبهى غلط ،یکى از بزرگترین خطرها است؛گاهىحیاتانسانراتهدیدمیکند؛گاهىسرنوشتانسانرا
ىاواست،وارادهىانسانتحتتأثیر


ىاراده

هاىانسان،تحتسرپنجه

توانانسان،نیروىانسان،توانایى
تهدیدمیکند؛چون
دستگاهمحاسباتىاواست:اگر دستگاه محاسباتى بد کار کرد ،ارادهى انسان تصمیمى میگیرد و در جهتى میرود که خطا
است؛ آنوقت نیروهاى انسان ،همهى توانایىهاى انسان در این جهتِ خطا به کار مىافتد؛ این آن چیزى است که

باید مراقب آن باشید۱131/۴/۱6 ".



 -3تطابق رفتار مستکبرین عالم به ویژه آمریکا با رفتار شیطان
"آنچه ما امروز در مجموعهى رفتار دستگاه استکبار مشاهده میکنیم ،همین است؛ هدف ایجاد اختالل در نظام

محاسباتى و دستگاه محاسباتى من و شما است .درمیدانهاىدیگر،استکبارنتوانستهاست،کارىازاوبرنیامدهاست.در
میدانهاىواقعى،تنهادوعاملمادّىدراختیارجبههىاستکباربودهوهست:یکىتهدیدنظامى،یکىتحریم.استکبارغیرازاین
دوهیچچیزدراختیارندارد.ازلحاظقدرتمنطق،قدرتاستدالل،توانایىبراثباتحقّانیّت،دستاستکباربستهاست.تنهادوکار
میتواندبکند:یکىتهدیدنظامىاستکهمرتّبمیکند،یکىهمتحریم " ۱131/۴/۱6
وعده میدهد شیطان ،وعدههاى فریبنده؛ ازیکطرفتهدید،ازیکطرفتطمیع؛ مثل رفتارى که امروز آمریکا دارد و
قدرتهاى استکبارى همیشه {دارند}؛ از یک طرف تهدید میکنند ،از یک طرف تطمیع " میکنند .تطمیع ،فقط تطمیع

شخصى نیست؛ تطمیعهاى کلّى« :چنین میکنیم ،چنان میکنیم»؛ بعد هم نمیکنند ،دروغ میگویند " ۱131/۴/۱6
" اگر بخواهیم در بین دولتهای دنیا ،مستکبر را پیدا کنیم ،دچار مشکل نمیشویم .یعنی دولت آمریکا  -که امام به او

لقب شیطان بزرگ دادند  -در مقابل ندای حق طلبانه ملت ایران ،مستکبر بود .استکباری که در زمان ما شکل
گرفت ،استکبار آمریکایی بود.قبلازانقالبهم،اینطوربود.دردورانانقالبوتاامروزهمهمینطوراست.
اینسهحادثهایکهروزسیزدهآبان،نمایشگرویادآورآنحوادثاست،درهمین ارتباطاست.قبلازانقالب،امامباوسوسهو

دخالتامریکاییهادرکشوروبامسألهکاپیتوالسیونمخالفتکردند.بهخاطراینمبارزه،امامرادرروزسیزدهآبان،تبعیدکردند.
استکبار ،یعنی این .به خیال خودشان ،حرف حق را در گلوی گوینده حق شکستند .البته این صدا نشکست و بحمداللَّه شجره
طیّبهایشد .
دراثنایانقالب،درمثلچنینروزی،دانشآموزانمابهخیابانهاآمدندوبهخاطرگفتن«مرگبرآمریکا»ومبارزهباجبهه
توطئههای
امریکایی ،به شهادترسیدند .این هم ،باز به مسأله استکبار امریکایی ،ارتباط پیدا کرد .بعداز پیروزی انقالب هم  ،
امریکاییهابهاَشکالمختلف،علیهنظامنوپایاسالمی،بهاینجامنتهیشدکهدانشجویانمارفتند،مرکزتوطئهامریکاییهادر
تهران؛یعنیالنهجاسوسیراکهمحلّسفارتامریکابود،تصرّفکردند.اینهم،ماجرایدیگریدرقضیهمبارزهبااستکباربود.
یعنی جریان مبارزه با استکبار و تحقّق استکبار در شکل نظام ایاالت متّحده امریکا ،از قبل از انقالب شروع شده و تا
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بعد از انقالب ادامه داشته و تا امروز هم ادامه دارد۱131/۸/3 ".
"هدف اساسى دشمن این است که در دستگاه محاسباتى ما اختالل ایجاد بکند .دستگاه محاسباتى وقتى دچار
اختالل شد ،از دادههاى درست ،خروجىهاى غلط بهدست خواهد آورد؛ یعنى تجربهها هم دیگر به درد او نخواهد
خورد .وقتى دستگاه محاسباتى خوب کار نکرد ،درست کار نکرد و محاسبه درست انجام نگرفت ،تجربهها هم دیگر

به کار نمىآید۱131/1/۱ ".

"امامبزرگوارفرمود :آمریکا شیطان بزرگ است؛این«شیطانبزرگ»خیلیحرفپرمغزیاست .رئیس همهی شیطانهای
عالم ،ابلیس است؛ امّا ابلیس بنا به تصریح قرآن ،تنها کاری که میتواند بکند این است که انسانها را اغواء میکند؛
بیشتر از اغواء ،کاری نمیتواند بکند؛ انسانها را اغواء میکند ،فریب میدهد ،وسوسه میکند؛ امّا آمریکا ،هم اغواء میکند،
هم کشتار میکند ،هم تحریم میکند ،هم فریب میدهد ،هم ریاکاری میکند؛ پرچم حقوق بشر را بلند میکند ،ادّعای
طرفد اری از حقوق بشر میکند [امّا] هر چند روز یک بار در خیابانهای شهرهای آمریکا یک بیگناهی ،یک بیسالحی
به دست پلیس آمریکا به خاکوخون میغلتد؛ غیر از بقیّهی جنایات و فجایعشان .این هم رفتارشان در ایران در دوران
رژیم طاغوت و جنگآفرینیهایشان ،جنگافروزیهایشان ،به راه انداختن جریانهای جنگافروز از قبیل همینهایی که

حاال در عراق و سوریه و بقیّهی جاها مشغول خرابکاری هستند؛ اینها کارهای آمریکا است۱13۴/6/۱۸ ".
 -4اغواگری و دروغگویی شیطان بزرگ:
"دولتمردان آمریکا مردم غیرمنطقی ای هستند؛ حرفشان غیرمنطقی است ،عملشان غیرمنطقی است ،زورگویانه است؛

توقع دارند دیگران در مقابل کار غیرمنطقی آنها و زورگوئی آنها تسلیم شوند؛خب،بعضیهمتسلیممیشوند؛بعضیاز
دولتها ،بعضی از نخبگان سیاسی در برخی از کشورها در مقابل پرروئی و زورگوئی آنها تسلیم میشوند؛ اما ملت ایران و نظام
جمهوریاسالمیتسلیمشدنینیست.نظامجمهوریاسالمیحرفدارد،منطقدارد،توانائیدارد،اقتداردارد؛لذادرمقابلحرف

غیرمنطقیوکارغیرمنطقیتسلیمنمیشود .
آنها چطور غیرمنطقیاند؟ نشانهی غیر منطقی بودن آنها ،همین تناقضهائی است که بین حرفهای آنها و بین کارهای

ایواضحتربرایغیرمنطقیبودن


خب،ازایننشانه
آنها هست؛ حرف یک جور میزنند ،کار جور دیگری انجام میدهند.
ایمیزند،بعدهمدنبالآنحرفراهمیافتد.اینآقایان-دولتمردانآمریکائیودیگر

نیست.انسانِمنطقییکحرفقانع 
کننده
یآنهاازغربیها-اینجورینیستند؛ یک حرفی میزنند ،یک ادعائی میکنند ،اما در عمل ،درست عکس آن را انجام میدهند .


تبعه

برخیازاینادعاهایدروغینبدینشرحاند:
الف-ادعایمخالفتبااستبداد
"امروز آمریکاییها که در شعار ،با استبداد مخالفند ،اگر یک جا حکومت استبدادی باشد ،شعار میدهند که ما مخالف
زشتترین
استبدادیم!حاالبهاینقضیهکارینداریمکهدرمواردی-کشورهاییکهشمامیشناسیدومننمیخواهماسمبیاورم  -
استبدادهادرحکومتهاراهم،خودآنهازیربالمیگیرندوبازشتتریناستبدادهاهممیسازند؛امادرسطحجهان،خودآنهاقائلبه

استبدادند؛ استبداد آمریکایی .آنچهکهآنهامیخواهند،میگوینددردنیابایدانجامگیرد؛نهآنچهکهملتهامیخواهندونهآنچهکه
درهمهامورکشورها،بخصوصدرمسائلمربوطبهاینمنطقهثروتمندونفتخیزوآنچه

دولتهایمردمیمیگویندومیخواهند .
کهمربوطبهنظامجمهوریاسالمیاست،دخالتمیکنند.درمقابلِچنیندخالتیوچنینروحیهمتعرّضانهومتجاوزانهایکه
استکباردارد،یکایکملتایران،بایدرویاینشعارمبارزهبااستکبارفکرکندوشماجوانان،بیشتربایدفکرکنید " ۱131/۸/3.
ب-ادعایدفاعازحقوقبشر
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بله،آمریکائیهاپرچمحقوقبشررابلندکردهاند،میگویندمامتعهدبهحقوقبشریم؛

" ادعا میکنند ما متعهد به حقوق بشریم.
درهمهی دنیا .خب ،اینحرفی است ،ادعائی است؛ در عمل چه؟ در

آنهم نه فقط در کشورخودشان -که آمریکا باشد -
عمل ،بیشترین ضربه را اینها به حقوق بشر میزنند؛بیشتریناهانترابهحقوقانسانهادرکشورهایمختلفونسبتبه
حملهی
ملتهایمختلف،اینهامیکنند.زندانهایمخفیشاندرسرتاسردنیا،زندانشاندرگوانتانامو،زندانشاندرعراق-ابوغریب -
آنها به مردم غیرنظامی در افغانستان ،در پاکستان ،در مناطق گوناگون؛ اینها نمونهای از حقوق بشر ادعائی آمریکائیهاست!
۱13۱/۱۱/8۸ ".

نسخه با کیفیت عکس  -نسخه با کیفیتPDF
" اینفوگرافیک برخی جنایات صورت گرفته از سوی ایاالت متحده آمریکا علیه ملت ایران درطول سی و سه سال گذشته که حضرت امام خامنهای به آن اشاره کردهاند".

اى ] که امروزدر مقابل نظام جمهورى اسالمى قرار گرفته است و در قضایاى مختلف ،در چالش با نظام جمهورى
"آن [جبهه 
اسالمىاست،یعنى دولت ایاالت متحدهى آمریکا و دنبالهروانش،اینهستند ،واقعیتشانایناست،حقیقتشانایناست :
نسبت به کشتار انسانها و نسبت به کشتار مردم بىدفاع هیچ حساسیتى که ندارند هیچ ،از ظالم و مرتکب جنایت دلخراش و
جنایتهاىبزرگ-مثلآنچهامروزدرغزهداردمیگذرد-دفاعوحمایتهممیکنند.اینبایدبراىمایکمعیارباشد.یعنىملت
افراموشبکنند؛آمریکاایناست؛نظامقدرتغربىوپایهى

ایران،دستگاهفکرىما،دانشجویانما،روشنفکرانما،نبایداینر
فکرىاوکهلیبرالدموکراسىاستایناست؛اینامروزدرمقابلنظاماسالمىقراردارد "۱/1/۱131.
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"اینها از اینکه یک عدّهای کشته خواهند شد ،یکجایی بحران به وجود خواهد آمد ،از این ناراحت میشوند؟ کسانیکه
باهمهیوجودحمایتکردند،کسانیکه هواپیمای مسافربری رارویآسمانبدونهیچ

هشتسالاز گرگی به نام صدّام
بهانهای زدند و چند صد نفر را -زن و مرد و کودک بیخبر و بیگناهرا -نابود کردند وبه خون کشیدند ،اینها ازآدمکشی

میترسند؟ کسانی که هرجا دستشان رسیده است و توانستهاند بحرانسازی کردند؛ این اجتماعات رنگی -به قول
خودشان«انقالبهای رنگی» -دراینکشورها[بهوجودآوردند،در ]کدامیکازاینهااستکهقدرتهایاستکباریودرمقدّمآنها
داخلکشورهابحرانسازیمیکنند،حاالاینبحرانهابهکشتاربینجامد،بهجنگ

آمریکاپیشقدم[نباشد]وحضورنداشتهباشد؟
داخلی بینجامد ،برایشان مهم نیست .کسانی که به افغانستان حمله کردند ،به عراقحمله کردند ،صدهاهزار نفر کشته شدند؛
یدستگاههای امنیّتی و شرکتهای مزدورِ برایآدمکشی مثل

کسانی کهدر عراق بعد از پایان عملیّات نظامی هم بهوسیله
آدم هارانفربهنفردربغدادودرسایرشهرهایعراقکشتند،اینهاازآدمکشی
بلکواتر-کهقبالًیکوقتیازآنهااسمآوردیم -

میترسند؟اینهاازکشتهشدنانسانهاباکدارند؟[بهاینچیزها]اهمّیّتمیدهند؟" ۱131/۴/۱6
" سیاست کالن نظام سلطه ،عبارت است از بردگى ملتها و تسلط بر سرنوشت ملتها بدون اینکه کمترین اعتنایى به
مصالح ملتها و خواستهى آحاد ملتها داشته باشند؛ این سیاست کالن استکبار است؛ به این باید توجه داشت.

شعارهاىضدآمریکایى،شعارهاىضدغربى،شعارهاىضداستکباردرکشورما،ناظربهاینحقیقتاست.یکعدهاىبمجرد

اینکهشعارضدغربىیاضدآمریکایىمىشنوند،فوراًتصورشانایننباشدکهیککارتعصبآمیزیابدونیکمنطقفکرىدارد

انجاممیگیرد؛نه ،این نگاه ضد غربى و ضد آمریکایى در انقالب اسالمى ،متکى است به یک تجربهى درست ،به یک
نگاه عقالنى درست ،به یک محاسبهى صحیح .
ىدستاندرکاران و مجریان و کارگزاران کشورگفتم ،هدف اساسى دشمن این است که در

منآنروز اینجا به مجموعه
دستگاه محاسباتى ما اختالل ایجاد بکند .دستگاه محاسباتى وقتى دچار اختالل شد ،از دادههاى درست ،خروجىهاى
غلط بهدست خواهد آورد؛ یعنى تجربه ها هم دیگر به درد او نخواهد خورد .وقتى دستگاه محاسباتى خوب کار نکرد،

درست کار نکرد و محاسبه درست انجام نگرفت ،تجربهها هم دیگر به کار نمىآید ۱131/1/۱ ".
ج-ادعایتأمینحقوقوامنیتاسرائیل
"ما دولت ایاالت متّحده ی آمریکا را دولتی غیرقابل اعتماد میدانیم؛ دولتی خودبرتربین ،دولتی غیرمنطقی و عهدشکن،

خاطررعایتخواستههاومنافعنامشروع


کهبه
دولتی سخت در پنجهی تصرّف و اقتدار شبکهی صهیونیسم بینالمللی -
کنندهیفلسطینمماشاتکنند،درمقابلاونرمشنشان
المللیمجبورندبارژیمغاصبوجعلیاشغال 


یصهیونیستیبین

شبکه
اینهادرحمایتاز[آن]رژیمجعلیانجام

بدهند؛اسمشرامیگذارندمنافعآمریکا،درحالیکهبکلّیمنافعملّیآمریکاباآنچهامروز
میدهند،منافاتدارد؛ازهمهیدنیادولتایاالتمتّحدهیآمریکاباجمیگیردوبهرژیمجعلیصهیونیستیباجمیدهد؛اینحقایق

راماداریممشاهدهمیکنیم–بهدولتآمریکااعتمادینداریم " ۱1/3/۱138.
امروزقدرتهاىسلطهگرغربى-یعنىچنددولتبزرگوثروتمندومقتدرغربىکهدررأسآنهاآمریکااست،پشتسرشهم

"
؛اینخیلىمسئلهى

انگلیسخبیث  -محکم ایستادهاند براى اینکه از این رژیم غاصب و ظالم و سنگدل دفاع کنند
دارندحمایتمیکنند.ازچهحمایتمیکنند؟ازاینفاجعهآفرینىکههیچانسانباانصافى،هیچانسانمتعارفو

مهمىاست.صریح
معمولىاى نمیتواند بىتفاوتى در مقابل این جنایات را قبول بکند .یک منطقهى کوچک ،یک وجب زمین به نام غزه ،اینجور

ها[بهآنحملهکنند]،انواعواقسامآتشبارىنسبتبهاینمردمصورتبگیرد؛واقعاًچیز

هواپیماها،موشکها،نیروىزمینى،تانک
ىخودشاناینقدرتلخوهمراهبازجر


عجیبىاست.اینهمهکودککشتهبشود،اینهمهخانهویرانبشود،زندگىمردمدرخانه
بامنطقمسخرهىآقاىرئیسجمهور

وشکنجهباشد،آنوقتحضراتازاینحمایتکنند،ازاین دفاعکنند.با چه منطقى؟ 

آمریکاکهمیگویداسرائیلحقداردازامنیتخودشدفاعکند!خبفلسطینىهاحقندارندازامنیتخودشاندفاعکنند؟ 

اوبهسرمیبرندوعکسالعملى

ىظالمانهى


آیااینکهیکدولتىبراىآنچهامنیتخودمینامد،زندگىمردمىراکهدرمحاصره
نشاننمیدهند،این جورتهدیدبکند،اینمنطققابلقبولىاست؟کسىاینراقبولمیکند؟تاریخچگونهقضاوتخواهدکرددر

مقابلاینمنطق؟ 
مسئولین این کشورهاى مستکبر نمیفهمند که با این حمایتها ،چه دارند میکنند با آبروى خودشان و آبروى کشورهایشان و
ایستندومیگویندماازاسرائیلحمایتمیکنیم؛هیچاشارهاىنمیکنندبهاینکهچهاتفاقى


رژیمهایشاندرتاریخ!باکمالوقاحتمى
ىاینعنصرمخربوعنصرخطرناکاتفاقمىافتد ۱131/1/۱ ".

اىداردبه 
وسیله


آفرینى

افتدوچهفاجعه

دارددرمنطقهمى

www.ourpresident.ir

رئیسجمهورآمریکامیگویدکه امنیت اسرائیل خطقرمزاوست.اینخطقرمزراچهعاملیترسیمکردهاست؟ منافع ملت
آمریکا ،یا نیاز شخص اوباما به پول و پشتیبانی کمپانیهای صهیونیستی برای به دست آوردن کرسی دومین دورهی
ریاستجمهوری؟تاکیشماهاخواهیدتوانستملتهایخودرا فریب دهید؟ آنروزیکهملتآمریکابدرستیدریابدکهشماها
برایچندصباحبیشترباقیماندندرقدرت،تنبهذلتوتبعیتوخاکساریدربرابرزرساالرانصهیونیستدادهایدومصالحملت

یکردهایدباشماچهخواهندکرد؟"  ۱131/3/3

بزرگیرادرپایآنانقربان


د-ادعایتعهدبهعدمتکثیرسالحهستهای
یحملهیبهعراقهمدریازدهسالقبلازاینهمینبود

" میگویند ما متعهد به عدم تکثیر سالح هستهای هستیم .
بهانه
که گفتند در عراق رژیم صدام دارد سالحهستهای درست میکند .البته رفتند و پیداهم نکردند و معلوم شد دروغ بوده است.
ایتکثیرنشود؛درعینحالازیکدولتشریریکهدارایسالحهستهایهمهست،تهدید


یگویندمامتعهدیمکهسالحهسته
م
به سالح هستهای هم میکند -یعنی دولت صهیونیستی -دفاع میکنند ،حمایت میکنند .آن حرفشان است ،این عملشان
است ۱13۱/۱۱/8۸ ".
هـ-ادعایتعهدبهگسترشدموکراسیدردنیا
" میگویند ما متعهد به گسترش دموکراسی در دنیا هستیم  -حاال کاری نداریم که دموکراسىِ خود آمریکا چه جور
دموکراسیای است؛در این زمینه بحث نمیکنیم  -با این ادعا ،با کشوری مثلجمهوری اسالمی که روشنترین و واضحترین

مردم ساالریهاودموکراسیهارادراینمنطقهداراست،دائممعارضهومقابلهمیکنند؛درعینحالپشتسرکشورهائیدراین

کمالپرروئیازآنهاحمایتمیکنندکهبویدموکراسیرااستشمامنکردهاندویکبارملتشانرنگانتخابات

منطقهمیایستندوبا
و رأی و صندوق رأی را ندیدهاند .این هم تعهدشان نسبت به دموکراسی است! ببینید فاصلهی قول و عمل چقدر
است۱13۱/۱۱/8۸ ".
هاودستاندرکارانتمدنکنونىغربدرطولاینصدسالاخیر،هشتادنود


خب،شمانگاهکنیددرکشورخودما،برخوردغربى
"
ىضربهزدنازسوىغربداریم.عدهاىهستنددرکشور -روشنفکران


همهتجربه

سالاخیر،باکشورماچگونهبوده.مااین
هادرمقابلچشمآنهااست[،اما]ازاینتجربههادرسنمیگیرند .


اینتجربه
زده،دلباختهىغرب-


گرا،غرب

غرب
وسیلهى
غربىها رضاخان را آوردند بر این کشور مسلط کردند و دیکتاتورىِ عجیبوغریب رضاخانى ،به 
خب ،آنها دیدند که 
انگلیسهادراینکشوربرپاشد-آمدندیکعنصرِقلدرِبىمنطقِبىاعتناىبهاصالتهاىکشوررابراینکشورمسلطکردند-بعد

همدردههى، 81همانقدرتهاآمدندایرانرااشغالکردند،درواقعبهیکمعنابینخودشانتقسیمکردند؛همانهاآمدندنفترا

کودتاىبیستوهشتممردادراراهانداختندویکدولتملىرا-

بردندوقراردادهاىظالمانهرابراینکشورتحمیلکردند؛همانها
ىعیوبىکهداشتباالخرهبرخاستهىازآراءمردمبود -ساقطکردندونابودکردند؛همانهانهضتملىِنفترابه


کهباهمه
انحراف کشاندند و مجدداً سلطهى بر منابع طبیعى و مادىِ ما را به دست گرفتند؛ همانها در یک مدت طوالنى ،دیکتاتورىِ
وچندسالهىمحمدرضابر


ىوجودحمایتکردند؛دردورانحکومتسى

رابراینکشورتثبیتکردندوازآنباهمه
محمدرضا 
کشور،چوبحراجبهثروتمادىومعنوىمازدهشد،پدراینملترادرآوردند،درفقرنگهداشتند،درجهلنگه داشتند،فساد
عمومىدرتمامارکاناینکشوربهراهانداختند،فرهنگکشوررا،دینمردمرا،همهچیزرادرواقعازبینبردند،اینباپشتیبانىو
مقابلهىباانقالبملتایرانوحرکتعظیمملتایران،هرچهتوانستندکارشکنىکردند؛
حمایتِهمیندولتهاىغربىبود؛ در 
از صدام حسین حمایت کردند ،دفاع کردند -با اینکه خودشانصدام را هم قبول نداشتند،اما چون صدام در مقابل جمهورى
همینغربىها،همینانگلیس،همینآمریکا،همینفرانسه:بمبشیمیایى

اسالمىبود،هرچهتوانستندبهصدامکمککردند -
دادند ،امکانات گوناگون نظامى در اختیارش گذاشتند؛ خب اینها تجربههاى ما است .روشنفکر غربزده ،چون دستگاه
هااستفادهنمیکند،بهرهنمیبرد،استنتاجدرستنمیکند ۱131/1/۱ ".


اىاست،ازاینتجربه
اشدستگاهاختالل 
یافته


محاسباتى
www.ourpresident.ir

د-ادعایمذاکرهباایرانبرایحلمسائل
میگویند میخواهیم مسائلمان را با ایران حل کنیم .اینحرفیاستکهبارهامیگفتند،اخیراًبیشترهممیگویند.میگویند

میخواهیم مذاکره کنیم و مسائلمان را با ایران حل کنیم  -اینحرفشاناست -امادرعملمتشبثبه" تحریممیشوند،
متشبثبهتبلیغاتدروغمیشوند،حرفهایناشایستهمیزنند،مطالبخالفواقعرانسبتبهنظامجمهوریاسالمیوملتایران
بهدممنتشرمیکنند .
دم 


یمسائلهستهایایران جوریحرفمیزندکه انگاراختالف


درباره
همینچندروزقبلازاین،رئیسجمهورآمریکانطقمیکندو
کاایناستکهایرانمیخواهدسالحهستهایدرستکند .میگویدماتاجائیکهبتوانیم،نمیگذاریمایرانسالح

بینایرانوآمری
ایدرستکند!خب،اگرمامیخواستیمسالحهستهایدرستکنیم،شماچطورمیتوانستیدنگذارید؟اگرایرانارادهمیکردکه


هسته
سالحهستهایداشتهباشد،آمریکابههیچوجهنمیتوانستجلویاورابگیرد .

ایدرستکنیم؛نهبهخاطراینکهآمریکاازاینناراحتمیشود؛عقیدهیخودماایناست.مااعتقاد


مانمیخواهیمسالحهسته
داریمکهسالحهستهایجنایتبربشریتاستونبایدتولیدشود؛آنچههمکهدردنیاهست،بایدمحوشودوازبین برود؛این

یماست،بهشماربطیندارد.اگرمااینعقیدهرانداشتیموتصمیممیگرفتیمسالحهستهایدرستکنیم،هیچقدرتی


عقیده
نمیتوانستجلویمارابگیرد؛همچنانکهدرجاهایدیگرهمنتوانستندبگیرند:درهندنتوانستند،درپاکستاننتوانستند،درکرهی

ستند.آمریکائیهامخالفهمبودند،اماآنهاهمسالحهستهایدرستکردند.

شمالینتوان
اینکه میگویند «ما نمیگذاریم ایران سالح هستهای درست کند» ،یک تقلب در حرف زدن است.مگربحثسرسالح
بحثبرسرسالحهستهاینیست؛بحثسرایناستکهشمامیخواهیدجلویحق

هستهایاست؟ در قضیهی هستهای ایران،

یصلحآمیزازتوانداخلیخودملتایراناست-بگیرید .البته


ایواستفاده

کهغنیسازیهسته
قطعیومسلّمملتایرانرا-
این را هم نمیتوانید و ملت ایران آنچه را که حق خودش است ،انجام خواهد داد .دولتمردان آمریکائی غیر منطقی حرف
وکنندهیغیرمنطقی،نمیشودانسانبنشیندبهاتکاءمنطقحرفبزند؛خب،اوغیرمنطقیاست.غیرمنطقییعنی

میزنند .باگفتگ
زورگو،یعنیحرفِبیخودبزن.اینواقعیتیاستکهمادرطولاینسیسالدربرخوردباقضایایگوناگونجهانیآنرابروشنی
دریافتهایم.مااینرامیفهمیمکهطرفمقابلماکیستوچگونهبایدبااورفتارکرد  "۱13۱/۱۱/8۸.

"بحث مذاکره را پیش کشیدند ،که ایران بیاید بنشینیم مذاکره کنیم .همین رفتار غیرمنطقی ،در این دعوت به
مذاکرههموجوددارد.غرضآنهاحلمشکالتومسائلنیست؛ غرضشانیککارتبلیغاتیاستبرایاینکهبهملتهایمسلمان
نشاندهندکهببینیدایننظامجمهوریاسالمیبودباآنسرسختی،باآنایستادگی،اماعاقبتمجبورشدبیایدبابمصالحهو
گفتگورابامابازکند.وقتیملتایراناینجوراست،شماهاچهمیگوئیددیگر؟اینرابرایخاموشکردنوناامیدکردنملتهای
سربرافراشته یمسلمانکهامروزدربسیاریازکشورهایاسالمىِاینهانسیمبیداریوزیدهاستوبهخاطراسالماحساسعزت

میکنند،الزمدارند  .ازاولانقالب،اینیکیازهدفهابود.ازسالهایاولانقالب،یکیازهدفهایآنهاهمینبودکهایرانراپای
میزمصالحهوبده بستانبکشانند؛بگویندباالخرهدیدیدایرانهمکهادعامیکردمستقلاست،ایستادهاست،نترساست،شجاع

است،مجبورشدبیایدبنشیندپایمیزمذاکره؟امروزهمهمینهدفرادنبالمیکنند.این،مطلبمهمیاست.وقتیهدفاز
مذاکره،یکهدفِغیرمربوطبهمسائلاساسیاست،یکهدفتبلیغاتیاست،خبمعلوماستطرفمقابلکهجمهوریاسالمی
است،خامنیست،چشمبستهنیست،میفهمدکههدفشماچیست؛لذامتناسبباهماننیتخودتان،جوابشمارامیدهد.

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

است .هدفشان این است که با وعدهی برداشتن تحریمها ،ملت ایران را وادار کنند که اشتیاق به مذاکرهی با آمریکا پیدا
اند،پدرشاندارددرمیآید،همهچیزبههمریختهاست؛


تصورآنهاایناستکهملتایراندیگرازتحریمهابهستوهآمده
کند .
پسمابگوئیمخیلیخوب،بیائیدمذاکرهکنیدتاتحریمرابرداریم،یکهوجمعیتملتایرانراهبیفتندکهبله،بیائیدمذاکرهکنیم.
این حرف هم از همان حرفهای غیر منطقی و همراه با فریب و یک وسیلهای برای زورگوئی است.
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اوالً  -همان طور که عرض کردیم -اینکه میگویند بیائید مذاکره کنیم ،مقصودشان از مذاکره ،واقعاًیکگفتگوی عادالنه و
منطقینیست؛ مذاکره یعنی شما بیائید حرفهای ما را قبول کنید ،تسلیم شوید ،تا ما تحریمها را برداریم .خب،اگرملت
ایرانمیخواستندتسلیمشوند،چراانقالبکردند؟آمریکابراوضاعایرانمسلطبودوهرکاردلشمیخواست،میکرد.ملتایران
انقالب کردند برای اینکه از زیر یوغ آمریکا خارج شوند؛ حاال بیایند بنشینند باز مجدداً تسلیم شما شوند؟ این ،اشکال اول.
اشکال بعد این است که تحریمها با مذاکره برداشته نخواهد شد؛ اینرامنبهشماعرضبکنم.هدفتحریمهاچیز

دیگریاست  .هدف تحریمها خسته کردن ملت ایران است ،جدا کردن ملت ایران از نظام اسالمی است .مذاکره هم
که انجام بگیرد ،اگر ملت ایران باز در صحنه باقی باشد و بر حقوق خود اصرار بورزد ،این تحریمها وجود خواهد

داشت ۱13۱/۱۱/8۸ ".
"ماالبتهدرکمیکنیمچراآمریکاییهااینروزهابازمجدداًمسئلهیمذاکرهراهیتکرارمیکنند،هیمیگویندپشتسرهمبه
زبانهای گوناگون؛ ما میفهمیم علت چیست .به قول خود آمریکاییها ،سیاست خاورمیانهای آنها دچار شکست شده .آمریکا در
استهایخوددراینمنطقه،دچارشکستاست.احتیاجدارندبهاینکهیکبرگبرندهایرابهقولخودهاشانروکنند؛اینبرگ

سی
برندهازنظرآنهاعبارتاستازاینکه:نظامجمهوریاسالمىِانقالبىِمردمیرا،بکشانندپایمیزمذاکره؛بهایناحتیاجدارند.
میخواهندبهدنیااعالمکنندکهماحُسننیتداریم.نه،ماحُسننیتیمشاهدهنمیکنیم .منچهارسالقبل-دراولایندولت
کنونیامریکا -کهبازهمینحرفهارامیزدند،اعالمکردم،گفتمکهماپیشداورینمیکنیم،قضاوتزودهنگامنمیکنیم؛مانگاه
ازفتنهی

میکنیمببینیمعملاینهاچگونهاست،آنوقتقضاوتخواهیمکرد.حاالبعدازچهارسال،قضاوتملتایرانچهباشد؟
داخلیحمایتکردند،بهفتنه گرانکمککردند،درسطحمنطقهباادعایمبارزهباتروریسمبهکشوریمثلافغانستانلشگرکشی

کردند،اینهمهانسانراپامالکردند،نابودکردند؛باهمانتروریستها امروزدارنددرسوریههمکاریمیکنند،پشتیبانیمیکنند؛
همانتروریستهارادرهرجاییکهتوانستنددرایرانبهکاربگیرند،بهکارگرفتند،عواملآنها،همپیمانهایآنها،جاسوسانرژیم

صهیونیستی،دانشمندانرادرجمهوریاسالمیترورکردندصریح،اینهاحاضرنشدندحتیمحکومکنند،حمایتهمکردند؛این
عملکردآنهاست؛علیهملتایرانتحریمهاییراکهخودشانمیخواستنداینتحریمهافلجکنندهباشد،بهکارگرفتندواینرا
تصریحکردندوگفتندفلجکننده .چهکسیرامیخواستیدفلجکنید؟ملتایرانرامیخواستیدفلجکنید؟شماحُسننیتدارید؟
مذاکرهازرویحُسننیت،باشرایطبرابر،میاندوطرفیکهنمیخواهندبهیکدیگرکلکبزنند،معناپیدامیکند.مذاکرهبهصورت
یکتاکتیک،مذاکرهبرایمذاکره،مذاکرهبرایفروختنژستابرقدرتیبیشتربهدنیا ،این مذاکره یک حرکت حیلهگرانه
است؛اینحرکتواقعینیست .من دیپلمات نیستم ،من انقالبیام ،حرف را صریح و صادقانه میگویم .دیپلماتیک
کلمهایرامیگوید،معنایدیگریراارادهمیکند.ماصریحوصادقانهحرفخودمانرامیزنیم؛ماقاطعوجازمحرفخودمانرا

میزنیم.مذاکرهآنوقتیمعناپیدامیکندکهطرف،حُسننیتخودرانشانبدهد؛وقتیطرف،حُسننیتنشاننمیدهد،خودتان
میگوییدفشارومذاکره؛ایندوتاباهمسازگارنیست.شمامیخواهیداسلحهرامقابلملتایرانبگیرید،بگویید:یامذاکرهکنیا
شلیکمیکنم.برایاینکهملتایرانرابترسانید،بدانیدملتایراندرمقابلاینچیزهامرعوبنخواهدشد...
یکعدهایهمازرویسادهلوحی بعضاً،بعضیهمازرویغرض-نمیشودانسانقضاوتقطعینسبتبهاشخاصبکند،اما

کارآدمسادهلوح،باکارآدممغرض،درماهیتخودتفاوتیپیدانمیکند-خوشحالمیشوندکهبله،بیایید؛نه،اینجورنیست،مذاکره

یباآمریکامشکلیراحلنمیکند؛کجااینهابهوعدههایخودشانعملکردند؟


میکند؛مذاکره
مشکلیراحلن
تاامروزدرهرموردیکهباآمریکاییهامسئولیناینکشوراعتماد کردند،ضربهخوردند.

"شصتسالاستکهاز 8۸مرداد 18
یکروزیمصدقبهآمریکاییهااعتمادکرد،بهآنهاتکیهکرد،آنهارادوستخودفرضکرد،ماجرای8۸مردادپیشآمدکهمحل

کودتادراختیارآمریکایی هاقرارگرفتوعاملکودتاباچمدانپُرپولآمدتهرانوپولقسمتکردبیناراذلواوباشکهکودتارا

راهبیندازد؛آمریکاییبود.تدبیرکارراخودشانهماعترافکردند،اقرارکردند "۱13۱/۱۱/۱3.
"ما در این مذاکرات به تعهّدات اخالق سیاسی ـ اسالمی پایبند بودیم ،ما نقض عهد نکردیم ،ما دو جور حرف نزدیم،
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ما تلوّن بهخرج ندادیم؛ نقطهی مقابل و طرف مقابل ما آمریکاییها هستند ،عهدشکنی کردند ،تلوّن در آراء نشان
دادند ،تقلّب نشان دادند ،رفتار آنها یک رفتاری است که برای ملّت ما مایهی عبرت است؛ آن کسانی هم که در درون
مجموعهی روشنفکری کشور هنوز ملتفت نبودند که طرف مقابلشان – آمریکا – کیست ،خوب است نگاه کنند به این

مذاکرات و بفهمند با چه کسی مواجهند و آمریکا امروز در دنیا چه دارد انجام میدهد۱13۴/۱/۱ ".

یهستهایما


اینهاچندسالاستدارندتالشمیکنندتادرقضیه
"دولت آمریکا یک دولت شریر و غیرقابل اعتماد است.
اثباتکنندجمهوریاسالمیغیرقابلاعتماداست؛درحالیکهجمهوریاسالمیدراینسیسال،نهبههیچکشوریحملهکرده،
نههیچجاراابتدائاًموردتهاجمقرارداده،نهتروریستپروریکرده .آنها میخواهند بگویند جمهوری اسالمی غیرقابل اعتماد
است .خوب،دردنیاغیرقابلاعتمادکیست؟آنهائیکههمبمباتمدارند،همحیانمیکنندکهبگویندماممکناستازاینبمب
اتماستفادهبکنیمیااستفادهخواهیمکرد.اینخیلیحرفعجیبیاست،اینرسواکنندهیاینهاست۱1۸3/۱/88 ".

بایستىبرنامهریزىبشودوتعقیببشودوتحقّقپیدابکند .فرضکنیم

برنامههاىاقتصادىبراساسوبافرضماندنتحریمها

کهاینتحریمهاذرّهاىوسرِسوزنىکمنخواهدشد؛کهحاال خودآنهاهمهمینرامیگویند.آنهاهممیگویندکهتحریمهادست
نخواهدخورد،حتّىازحاالشروعکردندکه اگر در زمینهى هستهاى هم به توافق برسیم ،معناى آن این نیست که همهى
تحریمها برداشته خواهد شد؛هنوزچیزهاىدیگرىهمهست؛اینهمانحرفىاستکهماهمیشهمیگفتیم.منبارهادر
همینجلسهوجلساتگوناگوندیگرعرضکردهامکه {موضوع} هستهاى بهانه است؛ مسئلهى هستهاى هم نباشد ،یک

بهانهى دیگرى مىآورند :مسئلهى حقوق بشر هست ،مسئلهى حقوق زنان هست ،مسائل گوناگون فراوان را

میسازند؛ جعل کردن و بهانهگیرى که خیلى مایهاى نمیخواهد ،دستگاه تبلیغاتى و امپراتورى تبلیغاتى هم که در اختیار آنها
مسئلهىتحریم،عبارتاستازهمیناقتصادمقاومتى ۱131/۴/۱6 ".
است .بنابراین،عالج 
گیردرآمریکاکیست؛رئیسجمهوراست؟کنگرهاست؟عناصرپشتپردهاند؟لیکن من میخواهم بگویم ما


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

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


برداشتید؟ازلجن
ازرژیمصهیونیستیراکنارگذاشتید؟چهتغییرکرده؟شعارتغییرمیدهند،امادرعملتغییریمشاهدهنمیشود.ماهیچتغییری
ندیدیم.حتّیادبیاتهمعوضنشدهاست.رئیسجمهورجدیدآمریکاازاولینلحظهایکهرسماًبهریاستجمهوریرسیدونطق
کرد،بهایرانودولتجمهوریاسالمیاهانتکرد؛چرا؟ اگر راست میگوئید تغییری انجام گرفته است ،کو این تغییر؟ چرا
چیزی دیده نمیشود؟ من این را به همه میگویم؛ مسئولین آمریکائی هم بدانند ،دیگران هم بدانند؛ ملت ایران را نه

میشود فریب داد ،نه میشود ترساند۱1۸۸/۱/۱ ".
 -5ابزارهای شیطان بزرگ:
" آنچه ما امروز در مجموعهی رفتار دستگاه استکبار مشاهده میکنیم ،همین است؛ هدف ایجاد اختالل در نظام
محاسباتی و دستگاه محاسباتی من و شما است .درمیدانهایدیگر،استکبارنتوانستهاست،کاریازاوبرنیامدهاست.
در میدانهای واقعی ،تنها دو عامل مادّی در اختیار جبههی استکبار بوده و هست :یکی تهدید نظامی ،یکی
تحریم .استکبارغیرازایندوهیچچیزدراختیارندارد .از لحاظ قدرت منطق ،قدرت استدالل ،توانایی بر اثبات حقّانیّت،
دست استکبار بسته است.
تنها دو کار میتواند بکند :یکی تهدید نظامی است که مرتّب میکند ،یکی هم تحریم؛
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این دو هم عالج دارد.
تحریم را با مجاهدتِ در باب اقتصاد مقاومتی بایستی خنثی کرد .

هامیگویندایرانیها

امّا مسئلهی تهدید نظامی؛ امروزدردنیاکمترکسیاستکهتهدیدنظامیراجدّیبگیرد؛حاالآمریکایی
یم؛دردنیاخیلیهاهستندکهاینتهدیدراجدّینمیگیرند.ناظرانجهانیخیلی

جدّینمیگیرند؛مافقطنیستیمکهجدّینمیگیر
اگرحملهینظامی

باورندارندکهاینتهدید،تهدیدجدّیاست؛چونتشخیصناظرانجهانیوآگاهانبهسیاستایناستکه
برایآمریکامقرونبهصرفهبود،یکلحظهتأمّلنمیکرد.

مسئله این نیست که تهدید نظامی بهخاطر این است که نمیخواهند .مکرّر میگویند اسرائیل تهدید نظامی میکند،آمریکا مانع
میشود!خبچراآمریکامانعمیشود؟اگراینحرفواقعیّتداشتهباشد،اگراینحرفراستباشد،بهخاطرچیست؟خیلیوجدانشان
آزردهمیشودازاینکهحملهینظامیبهیککشوریبشود،یکعدّهایکشتهبشوند؟نه،مقرونبهصرفهنمیدانند.بندههمقاطعاً

هاحملهیبه


ینظامیبهجمهوریاسالمیایرانبرایهیچکشوریمقرونبهصرفهنیست.امروزخودآمریکایی

میگویم:حمله
نکتهی مهم و جالب توجّه این است که این کار را نه از باب اینکه جنایت بود ،تخطئه میکنند؛ [نه]،
عراق را تخطئه میکنند  .
صرفهی آمریکا بود ،اشکالی نداشت .نمیگویندماخطاکردیمکهآدمکشتیم،خطا
میگویندبهصرفهیآمریکانبود! یعنی اگر به  

ردند،زنوبچهیمردمرا

کردیمبهمردمیبیگناهحملهکردیم،خطاکردیمکهسربازانما[درِ]خانههایمردمرابالگدبازک

جلویچشمهمهبهخاکوخونکشیدند؛اینرانمیگویند.
خاطرفجایعیکهدرآنجاانجامگرفتهاست،دچارمشکلروانیاند،امّابهصورترسمیاعترافنمیکنند؛


سربازهایشانبه
{االن} 
همدرزمینهیتهدیدنظامی،دستدشمنخالیاست:وَال

میگوینداینکاربهصرفهنبود.خب،بنابراینهمدرزمینهیتحریم،

تَهِنواوَالتَحزَنواوَاَنتُمُاالَعلَونَاِنکُنتُممُؤمِنین؛اگرما[مؤمنباشیم]،دشمندرمیدانواقعیکارینمیتواندبکند.خب،حاالکه
کاریدرمیدانواقعینمیتواندانجامبدهدودستشازتأثیرگذاریخالیاست،راهعالجدشمنچیست؟راهعالجایناستکه
دستگاهمحاسبه یطرفمقابلرادچاراختاللکند؛دستگاهمحاسباتیمنوشمارا؛اینکارراهمباتبلیغات،باکارسیاسی،با

تماسهایگوناگوندنبالمیکنند؛میدانندکهجمهوریاسالمیبرایرسیدنبههدفهایخوددارایتوان است؛بایدنخواهد؛اگر
«خواست»،میتواند؛میخواهندکاریکنندکهنخواهد .امروزتالشدنیایاستکبارودررأسآنهاآمریکااستواینهمانجنگ
نرمی است که ما از چند سال قبل از این دربارهی آن بحث کردیم ،حرف زدیم؛ دیگران هم گفتهاند و نوشتهاند و بحث
کردهاند۱131/۴/۱6 ".

"آنها(آمریکا) برای خود ،راههایی دارند .ازروزاوّلانقالب،اینکارهابهشکلهایمختلفشدهاست .یکی از کارها ایناست
درذهنمردمداخلکشور،اینفکررابهوجودآورندکهامریکا،یکقدرتشکستناپذیروواقعیتوعظمتیدرجهاناستو

که
تعالیعلیهو بخصوص بعد از رحلت ایشان
رضواناللَّه 

نمیشودباآنمبارزهکرد .بهحافظهخودتانمراجعهکنید؛ ازدورانامام
تا امروز ،بهوسایلگوناگون،درشکلمقالهوقصّهوشعروسیاستبافیوتحلیلسیاسیوغیره،کسانی-چهعناصر صریحاً
وابستهبهامریکا،چهحتّیعناصریکهداخلکشورهستندوصریحاًهمخیلیوابستهبهامریکانیستند-اینفکرراابرازمیکنند.
هایخود،سعیکردندکهدولتجمهوریاسالمیرابهروندسازشخائنانهای


آمریکاییهادرقضیهخاورمیانه،باانواعواقسامشیوه
کهخودشاناسمشراگفتگویصلحگذاشتند،ملحقونزدیککنند؛ولیایراناسالمیباقوّتوقدرتایستادوقبولنکرد.
درداخلکشور،همهتالشهایشانراانجامدادند،بلکهبتوانندمقدّساتایننظامراازنظرافکارعمومیمردم،زیرسؤالببرند؛ولی
نتوانستند.
یکی دیگر از تالشهای استکبار  -کهجوانانعزیز،بهایننکتهتوجّهداشتهباشند جو سازی علیه کسی است که میخواهند

او را از بین ببرند و از میدان خارج کنند .اینکار،علیهجمهوریاسالمی،درطولاینهفدهسال،بهاشدّوجهیانجامگرفته
یکهمیخواهنددرمسائلجهانیوسیاسیوموردعالقهشان،روشنبینی

است.واقعاًالزماستکهجوانانوروشنفکرانماوکسان
پیداکنند،بایدبهایننکتهتوجّهکنند .
www.ourpresident.ir

امریکاییها،نهفقطنسبتبهایران،بلکهنسبتبههردولتیکهدرهرگوشهازدنیا،آنرانپسندند،سیاستیدارند.البته،دولتیمثل
بااصلوجودشمخالفند.دولتیهمهستکهفقطحرکتیازحرکتهایاوویکموضعگیریشرا

دولتجمهوریاسالمیاستکه
نمی پسندند.اینسیاستهم،مخصوصامریکاییهانیست.همهقلدرهایدنیا،دردورانجدیدارتباطاتودرعصرفنآوریمدرن،

اینسیاسترادارند؛منتهاامروزبرایما،امریکاییهااینموضعغیرشریفرااتّخاذکردهاند .
آنسیاستایناستکهازیکطرف،رویآندولت،انواعفشارهارابیاورندوبهقدریاینکاررابکنندکهبهخیالخودشان،آن
دولتراعاجزنمایند.یعنیدردنیا،علیهاوتبلیغاتکنند؛درداخلآنکشور،مردمراازآندولتوآننظامبرگردانند؛ درصحنه

اقتصادی ،او را دچار محاصره اقتصادی کنند و در زمینه علوم و روشها و معارف و صنایع جدید ،او را از پیشرفتها باز بدارند.
مالحظهکردیدکهدربارهنیروگاهاتمیوتشکیلکورهاتمی،چهجنجالیدردنیابهوجودآوردندوگفتندکهایرانمیخواهدبمب
اتمدرستکند!میدانندکهاینطورنیست.آنهامیخواهندصنعتاتمی،واردکشورنشود.میخواهندروشهاینوینوفنآوریجدید،
بهاینملتنرسد؛زیرااگراینملت،باایناستعدادیکهدارد،دستشبهدانشوفنآوریجدیدرسید،دیگربههیچوجهنمیتوانند
بااومقابلهکنند.این،جزوهمانروشهاست .
پس،ازیکطرف،فشارسیاسیواقتصادیوعلمیوتبلیغاتیواردمیآورندوهرطورکهبتوانند،بدگوییوجوسازیمیکنند،واز

طرفدیگر ،وقتی به نظرشانرسید که حاالدیگرآندولتخسته شده است ،برای ارتباطگرفتن ،چراغ سبز نشان میدهند و
میگویند ما حاضریم با شما مذاکره و کار کنیم !معموالً دولتهایی که مسؤوالن آن ،دچار ضعف باشند ،در چنین
بنابراین،ازیکطرف،فشارفراوانواردمیآورندوازطرفدیگرهم،چهرهبازوآغوش

موقعی ،پاها و زانوهایشان میلرزد .
گشادهنشانمیدهند! 
نتیجهاینمیشودکهوقتیآندولت-کهمیخواهندبااودشمنیکنند-ایناشتباهراکردوبهدعوتآنها«بله»گفت،یکذرّه
حیثیتیهمکهبهخاطراستقاللِخودبهدستآوردهبود،ازدستخواهدداد؛اگرپشتیبانیمردمیداشت،ازدستخواهدداد؛اگر
پشتیبانیجهانیداشت،ازدستخواهددادواگرارادهایدردرونخودشبود،آنارادهدرهمفروخواهدریخت.آنوقت،فشارها

رابازهمشدیدترمیکنندواورادرمشتخودمیگیرند.یعنیاگربخواهندنابودومضمحلکنند،مضمحلشمیکنند؛اگرخواستند
چیزیبهاوتلقینوتحمیلکنند،تحمیلمیکنند؛اوهمراحتمیپذیرد.اینروش،شناختهشدهاست" ۱131/۸/3.

لینک کوتاه فصل اول :

http://miniurl.ir/fBZZp
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فصلدوم:

تبیین وضعیت و مسئولیت مردم و مسئولین در قبال اغواگری شیاطین

امامخامنهایدرمقاطعمختلفنسبتبه تبیین عمومی مأموریت تاریخی شیطان و ابزراهای اغواگرانه وی به مردم و مسئولین
تذکر داده و ضمن چگونگی اثرگذاری شیطان بر قلوب و اراده های متزلزل ،دالیل همراهی و پیروی برخی انسان نماها را از
خواستههایشیطانترسیممینمایند .اینگفتاربهبررسیاجمالیاینموضوعدرالبالیبیاناتمقاممعظمرهبریدرسالهای
گذشتهپرداختهتاضمنتذکرخطرموجود،دورنماییرا ازتوفیقیاعدمتوفیقمردم ومسئولینرادرتقابلبهسیاستهایشیطان
بهتصویربکشد .
قسمت اول این گفتار 5 ،موضوع اساسی را در چارچوب" رفتارشناسی شیطان و پیروانش" در قالب  -1کار شیطان
چیست؟  -2شیطان برای اغواگری از چه ابزارهایی استفاده می کند؟  -3تطابق رفتار مستکبرین عالم به ویژه آمریکا
با رفتار شیطان -4اغواگری و دروغگویی شیطان بزرگ( 7اغواگری آمریکا در عالم) و  -5ابزارهای شیطان بزرگ
واکاوی نمود.این قسمت از سلسله مباحث یادشده ،به تبیین وضعیت و مسئولیت مردم و مسئولین در قبال
اغواگری شیاطین با استفاده از کالم امام خامنه ای می پردازد.

 -1تبیین وضعیت جاری مردم و مسئولین در قبال اغواگری شیاطین
" عرضکردیم،مراقبتدرموردشخصىکهمسئولیّتنداردبهیکمعنااست،مراقبتدرموردمنوشماکهحوزهىمسئولیّتى
وسیلهى شیطانهاى انس و جندچار اختالل نشود،
داریم ،به یک معناىدیگر است .مراقب باشیم که دستگاه محاسباتى ما به 
مسائلرابدنفهمیم.شیطانکهفقطشیطانجنّىنیست؛ابلیسکهفقطنیست؛جَعَلنالِکُلِّنَبِىٍّعَدُوًّاشَیطینَاالِنسِوَالجِنِّیوحى
بعضُهُم اِلى بَعضٍ زُخرُفَ القَولِ غُرورًا؛ شیاطین انس و جن به هم کمک هم میکنند .من همینجا تأکید کنم :یکى از
خطاهاى محاسباتى این است که انسان در چهارچوب عوامل محسوس و صرفاً مادّى محدود بماند؛ یعنى
عوامل معنوى را ،سنّتهاى الهى را ،سنّتهایى که خدا از آنها خبر داده است ،آن چیزهایى را که با چشم دیده
نمیشود ،ندیده بگیرد؛ این یکى از خطاهاى بزرگ محاسباتى است .خداوندفرمودهاست:اِنتَنصُرُوااهللَیَنصُرکُموَ
یُثَبِّتاَقدامَکُم،دیگرازاینواضحتر؟ اگرشمادرراهخداحرکتکنید،دینخدارانصرتکنید،خداشمارانصرتخواهدداد؛این
سنّتالهىاست،اینغیرقابلتغییراست :وَلَنتَجِدَلِسُنَّةِاهللِتَبدیالً؛اگردرراهاحیاىدینالهىحرکتکردیدواینجهترا
رعایتکردید،خداشمارانصرتخواهدداد.اینراقرآنگفتهاست،بااینصراحتکهوعدهىالهىاست؛ماهم درعملآنرا

تجربهکردهایم .بدانید این قطعهى تاریخ انقالب در تاریخ ممتدّى که در طول نسلهاى آینده ،مورد بحث قرار
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خواهد گرفت ،یکى از برجستهترین مقاطع تاریخى است .در دنیاى مادّى ،در دنیاى تسلّط ابرقدرتها ،در دنیاى
وجودبیایدبرپایهىاسالم،آنهمدرستدر


سالمىوارزشهاىاسالمى،یکنظامىبه
جانبهىبااسالمومعارفا
گرىهمه 


ستیزه
اىکهبیشازهمهجاىدنیاتأثیرعواملآنقدرتهاىمنحرفکنندهنفوذداشتندوحضورداشتند[.این]چیزعجیبىاست؛من


نقطه
وشماعادتکردیم.اینهمان«اِنتَنصُرُوااهللَیَنصُرکُم»است.وَیُثَبِّتاَقدامَکُم؛دچارتزلزلهمنمیشوید،کمااینکهنشدیم.ملّت
ایراندچارتزلزلنشد؛اینهمهفشار،اینهمهتوطئه،اینهمهآزار،اینهمهناجوانمردى،ملّتایرانمنصرفنشد.اینیکىاز
ىشریفهىقرآن[میفرماید]:اَلَمتَرَکَیفَضَرَبَاهللُمَثَالًکَلِمَةًطَیِّبَةٍکَشَجَرَةٍطَیِّبَةًاَصلُهاثابِتوَفَرعُهافِى

سنّتهاىالهىاست .
آیه
السَّماء.تُؤتىاُکُلَهاکُلَّحینٍبِاِذنِرَبِّها.کلمهىطیّب،اقدامدرست،اقدامپاکیزه،اقدامبراىخدااینجورىاست،کهاینمیماند،در
زمینریشهمیدواند،مستحکممیشودوثمربخشخواهدبود .

نظامجمهورىاسالمىآنکلمهىطیّباست،مثلشجرهىطیّبهباقىماندهاست،مستحکمترشدهاست .امروزنظامجمهورى

عنوانیکمجموعهىسیاسىباسىسالقبلازلحاظاستحکامقابلمقایسه


عنوانیکحکومت،به

عنوانیکنظام،به

اسالمىبه
نیست.در دوآیهبعد[میفرماید]:یُثَبِّتُاهللُالَّذینَءامَنوابِالقَولِالثّابِتِفِىالحَیوةِالدُّنیاوَفِىاآلخِرَة.همانتثبیت واثباترامجدّداً
درمحاسباتمااینعواملبایدبهحساببیاید.همهىعواملسعادتوشقاوتوپیشرفتو

تکرارمیکند.اینعواملرابایددید؛
پسرفتوبهموفّقیّتهادستیافتنونیافتن،درچهارچوبعواملمادّىِمتعارفىکهاهلمادّه،اهلمحسوسات،بهآنهادلخوش
میکنند،محدودنمیماند؛اینعواملدرکنارشوجوددارد۱131/۴/۱6 ".
"مدتهائیاستکهدشمنانمااینحرفهارامیگویندوبهزبانمیآورند.میگویندمیخواهیمملتایران -حاال آنها میگویند
مابایکمحاسبهای،یکراهیرا

مسئولین ،اما در واقع ملت ایران مورد نظرشان است  -محاسباتشعوضشود .
انتخاب کردیم .انقالب اسالمی آمد تحوالت عمدهای را در این کشور به وجودآورد؛ سلطنت را تبدیل کرد به حکومت مردم،
مردمساالری؛ وابستگی را تبدیل کرد به استقالل؛ عقبماندگی تاریخىِ مزمن را تبدیل کرد بهپیشرفت -کهدارید میبینید-

تحقیرشدگیراتبدیلکردبهاعتمادبهنفسواحساسعزت؛اینهاکارهایانقالببوده.خب،دشمنما،یعنی آندستگاهمقتدرِ
مادیکهتاقبلازانقالببراقتصاداینکشوروسیاستاینکشوروفرهنگاینکشورومنابعاینکشوروتصمیمهایمسئوالن
اینکشورمسلطبوده،ازاینوضعناراحتاست؛ میخواهداینراعوضکند؛چهکارکند؟ برای او تنها راه ،منحصر در این
است که ملت ایران و مسئولین ایران در نهایت به یک محاسبهای برسند که احساس کنند ادامهی این راه
به صرفشان نیست .دشمن میخواهد این محاسبه را بر ذهن شما تحمیل کند؛ میخواهد من و شما به این
نتیجه برسیم که صالح نیست در مقابل آمریکا ،در مقابل استکبار ،در مقابل دستگاههای سیاسىِ تابع
کارتلهای گوناگون اقتصادی ،خیلی هم بایستیم و خیلی هم مقاومت کنیم؛ از بعضی از حرفها باید دست
بکشیم؛ کمااینکهگفتند۱13۱/1/۱6".
"شما نگاه کنید در کشور خود ما ،برخورد غربىها و دستاندرکاران تمدن کنونى غرب در طول این صدسال
اخیر ،هشتاد نود سال اخیر ،با کشور ما چگونه بوده .ما اینهمه تجربهى ضربه زدن از سوى غرب داریم.
عدهاى هستند در کشور  -روشنفکران غربگرا ،غربزده ،دلباختهى غرب  -این تجربهها در مقابل چشم
آنها است[ ،اما] از این تجربهها درس نمیگیرند.
روشنفکر غربزده ،چون دستگاه محاسباتىاش دستگاه اختاللیافتهاى است ،از این تجربهها استفاده
نمیکند ،بهره نمیبرد ،استنتاج درست نمیکند.
هابازدلشانمیخواهدبرگردندبههمانشکلسابق.همانجریانهاىغربزده -جریانهایىکهعاشقغربند،ملترا


امروزبعضى
تحقیرمیکنند،داشتههاراتحقیرمیکنند،فرهنگوهویتملىراتحقیرمیکنندبهنفعمسلطینغربى-دلشانمیخواهدکههمانها

دوبارهبیایندوبراىامورکشور،فرهنگکشور،جهتگیرىکشور،شاخصمعینکنندومعرفىکنند ...در مقابل اینها باید

ایستاد .حرکت حرکت صحیح و عقالنى است "۱131/1/۱.
" االن در کشور خودمان بسیاری از حقایق هست که خیلی از روشنفکران نمیفهمند فرضاً امکان ایستادگی در
مقابل قدرتهای مستکبر و مسلط امروز عالم را تحلیلگران سیاسی نمیفهمند و میگویند مگر میشود در مقابل
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هایتحلیلگرانسیاسینگاهکنیدهرجاکهباشندوقتیمحاسبهمیکنند،میگوینددودوتا


شمااگربهتحلیل
آمریکا ایستاد!؟
چهارتاست،آنهاپولدارند،تکنولوژیدارند،پیشرفتهایعلمیدارند،مغزهایفعالدارند،قدرتتبلیغاتیدارند،قدرتسیاسی

دارند،قدرت لشگرکشیدارند،ببینیدباکویتچهکردند؟باعراقچهکردند؟ودرجاهایدیگرچهکردند؟چگونهمیشوددرمقابل
آمریکاایستاد؟بههرحال اگر واقعاً کار دست تحلیلگرها و حسابگرهای روشنفکر و متخصصین و کارشناسان
باشد همه باید بروند در مقابل آمریکا سرخم کنند و بگویند :هر چه شما میفرمائید همان است؛ 

اما تودهی مردم میگویند چرا نمیشود ایستاد؟ یعنییکاحساسروشنیدارندواگرچهآناحساسعلمیوتحلیلیکه
مخصوصروشنفکراناستراندارندامااحساسروشنغیرعملیوادراکیدارندومیگویندچرانمیشودایستاد،بعدهمدرعملکه
نگاهمیکنیممیبینیمواقعاًمیشودایستاد!چونوقتییکملتیتصمیمگرفتمیایستد.امروزهم دنیایاستکباریدریکتحلیل
نهایی،یکروشنفکرمتخصصیکهاحساساتصحیحودقیقداشتهباشدومسائلرابدونزاویههایدیدمخصوصدنبالبکند،

باالخرهبههمیننتیجهمیرسدومیبیندکه تمامهمّوغمّاستکباردنیاایناستکهعقایدتودههارابرگرداندبهآنطرفیکه
خودشانمیخواهند،چوناگرعقایدتوده هادرآنطرفیکهآنهامیخواهندقرارنداشتهباشد،واقعاًنمیشودبااینهامقابلهکرد.ولذا

باتودههایمردمچهبایدکرد؟آیامیشودآنهاراکشت؟چنینچیزیامکانپذیرنیست۱13۱/1/6 ".

بعضیهااصراردارنداینشیطانبزرگرابااینخصوصیّات-کهازابلیسبدتراست-بزککنندوبهشکلفرشتهوانمودکنند.
" 
چرا؟ دین بهکنار ،انقالبیگری بهکنار؛ وفاداری به مصالح کشور چه میشود؟ عقل چه میشود؟ کدام عقلی و
کدام وجدانی اجازه میدهد که انسان قدرتی مثل قدرت آمریکا را بهعنوان دوست ،بهعنوان مورد اعتماد،
[گونه] هستند؛ حقیقت امر این است .بله ،خودشان را میآرایند؛ با ظاهر
این 
بهعنوان فرشتهی نجات انتخاب بکند؟ 
اکراوات،باادکلن،باظواهربظاهرچشمگیر،خودشانرادرچشمافرادسادهلوحجوردیگریجلوهمیدهند؛حقیقترژیم

اتوکشیده،ب
آمریکااینهااست.ایندرموردمااست؛درموردکشورهایدیگرهمهمینجوراست.ملّتبزرگایراناینشیطانبزرگرااز

کشوربیرونکرد؛نبایدبگذاریمدوبا رهبرگردد؛نبایدبگذاریمازدررفت،ازپنجرهبرگردد؛نبایداجازهبدهیمنفوذپیداکند؛دشمنی
اینهاتمامنمیشود۱13۴/6/۱۸ ".
دشمناذیتمیکند،آزارمیکند،اماجزاذیتوآزارکاریازاوبرنمیآید.عرضکردمچندروزِقبلازاین،خدایمتعالمیفرماید:

"
«لنیضرّوکمالّااذی» ؛کارآنهاایناستکهبهشماآزاربرسانند،امانمیتوانندجلویشماراسدکنند،نمیتوانندراهشماراببندند.
اینهمهآمریکاییهادرطولاینسیسالعلیهملتایرانرجزخوانیکردند،هرچهدرتوانداشتندگفتند،کردند،تبلیغکردند،
امپراطوریخبیثرسانهایراعلیهملتایرانبهکارگرفتند؛نتیجهاینشدهاستکهامروزملتایرانبهفضلالهیازهمیشه

تر،شکوفاییبیشتردرعرصههایمختلفراداردمشاهدهمیکند؛سعیآنهااینبودهاستکهملت


تر،فعال

تر،جازم

تر،عازم

شاداب
بهمن،ملتایرانباحضورخودشاندراینعرصهینمایش

راازنظامجمهوریاسالمی،ازانقالبجداکنند.هرسالدر 88
عمومیملیوانقالبی،دشمنراناکامکردند؛سعیشانایناستکهملتراجداکنند .
یبیتجربهیقبلیآمریکاصریحاًگفتکهمااینتحریمهارابرایاینمیگذاریمکهمردمایرانرادرمقابلنظام


وزیرخارجه
؛ملتایرانجوابآنهارادرحرکاتخود،درراهپیماییهایخوددادهاند...حُسنکارایناستکهملت

جمهوریاسالمیقراربدهیم
کاتدشمنراجهتیابیمیکند؛میفهمدچرادشمناینسیاسترااتخاذ

بصیر است ،بیدار است ،معنای کار دشمن را میفهمد ،حر
هایخودپافشاریمیکند،حضورخودرادراینعرصهیعظیمعزتملی


یمقابلاوحرکتمیکند،برداشته

کردهاست،نقطه
نشانمیدهد،خودش رانشانمیدهد،حضورخودشرااثباتمیکند؛اینحُسنقضیهاست.بصیرتعمومیمردمدرمقابلتبلیغاتی
کهدشمنانمیکنند-بیشترازهمهآمریکاییهاوصهیونیستها-راهرااشتباهنمیکنند،دچارآناشتباهیوخطاییکهدشمندرپی
آناستکهملتایراندچارآنبشود،دچارنمیشوند؛اینحُسنقضایایعظیمملیوکالنمااست " ۱13۱/۱۱/۱3.
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"یکواقعیتدیگریکهنبایدغفلتکرد،دشمنیدشمنانمااست .از دشمنی دشمن نباید غفلت کرد  .بهقولسعدی:
«دشمنچونازهمهحیلتیفرومانَد،سلسلهیدوستی بجنبانَد»،آنگاهدردوستیکاریکندکههیچدشمنینکردهباشد؛اینرا
نبایدفراموشکنیم؛اینواقعیتیاست؛دشمنماهستند،دشمناسالمند،دشمناستقاللملیماهستندودشمنملتماهستند
مدستبرمیداشت،خودشراتسلیممتجاوز

خاطراینخصوصیات؛بله،اگرچنانچهاینملتازانقالبدستبرمیداشت،ازاسال


به
ومتعدیمیکرد،ازملتماخیلیهمراضیبودند،خیلیهمتعریفمیکردند،اماباملتبدندبهخاطراین.قَدبَدَتِالبَغضآءُمِن

اَفواهِهِم؛حرفهاییهمکهمیزنند،نشانمیدهدکهچقدراینبغضودشمنیعمیقاست.وَماتُخفیصُدورُهُماَکبَر؛آنمقداریکه
هااستکهاینهابرزبانمیآورند،واالآنچهکهدردلهایآنهااستبمراتببیشتراست؛اینهمیک


میگویندبخشیازآندشمنی
واقعیتیاستکهنبایدازیادبردونبایدفراموشکرد"۱138/۱8/۱1.

برای مشاهده عکس فوق در سایز بزرگ ،اینجا یا بر روی آن کلیک نمایید 
برای دریافت فایل  PDFنمودار فوق ،اینجا کلیک نمایید
 -2تبیین مسئولیت آتی مردم و مسئولین در قبال اغواگری شیاطین
" ماامروزدرمحاسباتماننبایددچاراشتباهبشویم؛نگذاریددشمندردستگاهمحاسباتیشمااثربگذارد؛نگذاریداغواکند؛نگذارید
تطمیعاویاتهدیداواثربگذارد.امروزنبردجمهوریاسالمیبااستکبار -کهباانقالبآغازشدوهمچنانباقوّتادامهدارد-
هماننبردپیغمبرانباطواغیتزمان،باشیاطینانسوجناست .
ما دنبال آرمانهای بلند هستیم؛ دنبال تشکیل جامعهی اسالمی ،نظام اسالمی ،کشور اسالمی ،امّت اسالمی و تحقّق
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بخشیدن به آرزوهای بزرگ پیامبران و صدّیقان و شهیدان[هستیم]؛و دستگاههای شیطانی زمان یک جبههاند و طبعاً

با یکچنین حرکتی مخالفند؛ {بنابراین} کارشکنی میکنند ،اذیت میکنند ،تهدید میکنند؛ 
یمقابلداردوجاللظاهریوتواناییهایمادّیایکهدارد،اینحرکتالهیو


یکهآنجبهه
درعینحالباهمهیزرقوبرق


حرکت پیامبرانه راه خودش را دارد ادامه میدهد و پیش میرود ،اثر میگذارد ،روزبهروز توسعه پیدا میکند ،روزبهروز عمق پیدا
میکند ۱131/۴/۱6 ".

" بایدبهچیزهایعملینگاهکرد؛یعنیآرزوهاییکهحقاستویکروزیبالشکاینآرزوهاتحققپیداخواهدکرد.من یقین

دارم که این آرزوها تحقق پیدا خواهد کرد،منتهابستگیداردبهاینکهشرایطوواقعیاتچگونهپیشبرود .
عواملمؤثردرحوادث،غالبامتنوعاست؛اغلباینحوادثهمازذهنانسانخارجاست،ازمحاسباتدوراست.تنهاچیزیکه
قابلمحاسبهاست،اینهاست«:انتنصراهللینصرکم»؛«منکانهللکاناهللله»«،ولینصرناهللمنینصره»()1؛چونغیبیاست
همهاینمطالعاتوبرنامهریزیهاقابلخدشهاست،بهخاطر

وخدایمتعالفرمودهو«هواصدقالقائلین»است.غیرازاین ،
اینکهعواملمؤثردرحوادثازمحاسبهخارجاست.قدرتهایجهانیهمامروزدرمحاسباتشانهمینرامیدانندومالحظههممی
ریزیمیکنندیااعالنمیکنند،بعدتحققپیدانمیکند؛نهبهخاطرایناستکه


کنند؛لذاشمامیبینیدیکچیزهاییرابرنامه
اند،برایایناستکهمیبینندنمیشود.حوادثیپیشمیآیدکهمحاسبهنشدهاست.بنابراینآنچیزهاییراکهعملی


پشیمانشده
است،بایدبهطورجدیمطرحکردودنبالکرد۱1۸3/۸/8 ".
"منمایلمیک مقداری از واقعیتهای جامعه رامطرحکنم.واقعیتهائیوجودداردکهاگرمااینواقعیتهارادرمحاسباتخودمان
نیاوریم،قطعاًدرقضاوتاشتباهخواهیمکرد؛درانتخابراههماشتباهخواهیمکرد.اینواقعیتهارابایددید.البته هیچکدام از این
واقعیتهائی که من عرض میکنم ،تحلیل نیست؛ همه واقعیتهای مشهودِ پیش روی ماست.

منقبالًاینراعرضبکنم؛ماوقتیکهمیخواهیمآرمان گرایی همراه با واقعبینی داشتهباشیم -یعنیواقعیتهاراببینیم،بر
اساسواقعیتهاحرکتخودمانراتنظیمکنیم -بایدتوجهکنیمکهبهلغزشهائی کهدر اینجاممکناستپیشبیاید،دچار
نشویم.لغزشگاههائیوجوددارد.

یک لغزشگاه ،واقعیتپنداری است؛ چیزهائی را که واقعیت ندارد ،انسان واقعیت تصور کند؛ 
سازیکنند،واقعیتنمائیکنند،


ایرادرمقابلکشورما،ملتما،انقالبماتشکیلدادند،سعیمیکنندواقعیت

دشمنانیکهجبهه
یکچیزهائیرابهعنوانواقعیتهایمسلّمدرنظرماجلوهگرکنند؛ درحالیکهواقعیتهاآنهانیست.بایدمواظبباشیمدرگیرو
سازی هایخالفواقعنشویم.فرضبفرمائیداگرچنانچهماتوانخودمانرابیشترازواقعبدانیم،یاکمترازآنچهکه
دچارواقعیت 

واقعیتاست،بدانیم،دچارخطاخواهیمشد؛تواندشمنراهماگربیشترازآنچهکههست،یاکمترازآنچهکههست،ببینیم،دچار
درتبلیغاتگستردهی

اشتباهمحاسبهخواهیمشد.اینازآنجاهائیاستکهطراحاندشمنواردمیدانمیشوند.شمامالحظهکنید؛
رسانهایِدشمنانماسعیمیشو دتوانداخلیوملیکشورتحقیرشودوکوچکشمردهشود؛متقابالًتواندشمنبیشازآنچهکه

هست،معرفیشود؛اینیکیازلغزشگاه هاست.اگرماازآنمقداریکهدشمنبایدموردمالحظهقراربگیرد،بیشتراورامحاسبه

هخواهیمشد؛راهراعوضیخواهیمرفت؛اینیکیازلغزشگاههاست.

کردیموبیشترازاوترسیدیم،قطعاًدچارخطایدرمحاسب
یکی از لغزشگاهها در دیدن واقعیت ،برمیگردد به درون خود ما؛

هایمافلجکنندهاست.دلبستگیهایماموجبمیشودکهمایکچیزهائیراواقعیتبپنداریمکهواقعیتندارد؛


گاهیدلبستگی
طلبمایادلبستهیمابهمسائلمادی،برماتحمیلمیکند؛درحالیکهواقعیتندارد.


فسراحت
درواقعخطائیاستکهن
یکی از این لغزشگاه ها این است که انسان تصور کند دست یافتن به آرمانها بدون هزینه امکانپذیر است؛ 
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داشتند،اماحاضرنبودنددرراهاینمبارزاتهزینهای

مادردورانمبارزاتهممیدیدیم؛بعضیهابودندکهاهدافمبارزاتراقبول

بدهند،قدمیبردارند.امروزچنینکسانیهمهستند؛تصورمیکنندکهبایدبههدفهارسید،بدوندادنهزینه؛لذاآنجائیکهپای
کشیدنهادربسیاریازمواردموجبمیشودکهانساندرمحاسبهاشتباهکند؛


هزینهدادندرمیاناست،عقبمیکشند.اینعقب
خطیراکهبایددرمقابلدشمندنبالکند،دنبالنکند .
یک لغزش دیگر این است که ما بخشی از واقعیتها را ببینیم ،بخش دیگری از واقعیتها را نبینیم؛ 
اینهمموجبخطاست؛خطایدرمحاسبهرابهدنبالخواهدداشت.واقعیتهارابایدباهمدیدودانست "۱13۱/1/1.

وسیلهیخطاماموراهامام
یآرمانهایبحقیکهاینملتدارد،به 


یراهاماماست.امروزهمه

امروزسعادتکشورمادرادامه
"
تأمینمیشود؛اینرامنبامحاسبهودقتوباقرائنوشواهدعینیوملموسعرضمیکنم.اینملتاگرامروزبخواهددرمقابل
قدرتهایاستکبارىِشکلگرفته-کهبههیچچیزیکمترازبلعیدنملتهاقانعنیستند -بایستدوهویتواستقاللخودراحفظ
کندوبتواندبارأیونظرخود،راهزندگیاشراانتخابکند،هیچراهینداردجزاینکهبهخطاماموراهاماممتمسکشود؛هم

یاورا.شیوهیاو،تسلیمشدنبهفرموالگویبیگانهنبود.


تفکراتاورادرمجرایزندگیوعملوفکرقراردهدوهمشیوه
این طورنبودکهمیدانبازیرادشمنمعینوترسیمکندوچونهربازیکنییکطوربازیمیکند،امامهمدرآنمیدانمشغول

کارشود؛نخیر،میدانراخودشانتخابوترسیممیکرد؛لذادشمنراغافلگیرمیکرد.امامسازوکاراستکبارىِامروزدنیارابههم
زد۱1۸۴/1/۱1 ".
هاوخباثتهاىخودشانبراىاینکهزیبایىهاىانقالبازیاد

"ملّتایرانحاالحاالهابایدمنتظرباشدکهدشمنانبهکارهاوفتنه
برودادامهبدهند.دشمندستبرنمیدارد؛تاانقالبرایاتحریفکنندیابهدستفراموشىبسپرندوکارىکنندکهملّتحرکت
کهگذشتهىافتخارآمیزخودرا

خود،سابقهىخودوکاربزرگىراکهکردهاستفراموشکند،دچارنسیانوغفلتبشود؛کسى 

نمیداند،نمیتوانددرآیندههمحوادثافتخارآمیزبراىخودشدرستکند،اینتالشرادشمناندارندمیکنند.
امروزجبههىاستکباردرتالشومعارضهىباایننظاماست؛هیچکس تصوّر نکند که دشمن از دشمنى چشم میپوشد...

دشمنى آنها با انقالب تمامشدنى نیست ...به این دشمن نمیشود اطمینان کرد نمیشود اعتماد کرد۱131/۱1/۱3 ".
"به این دشمن نمیشود اطمینان کرد نمیشود اعتماد کرد .من با مذاکره کردن مخالف نیستم؛ مذاکره کنند؛ تا هروقت
هاىخیالىنهبهنقطههاىخیالى،


هاىامیدبخشحقیقىسپرد،نهبهنقطه

ند!منمعتقدمبایددلرابهنقطه
میخواهندمذاکرهکن
آنچهالزماستایناست۱131/۱1/۱3 ".
مطالبهیماازمسئولیناینبودهاستکهگفتیمبهطرفمقابلاعتمادنکنید.گفتیمبهطرفمقابلاعتمادنکنید،بهلبخنداو

"
ینقدکهمیدهدــوعدهینقد،نهعملنقدــاعتمادنکنید[،چون]وقتیخرشازپلگذشت،برمیگرددو


فریبنخورید،بهوعده
بهریششمامیخندد!اینقدراینهاوقیحند.امروزکهیکتفاهماوّلیّهبهصورتیکیادداشتویکاعالمیّهمنتشرشدهاستو
هنوزهیچکارنشدهاستوخودطرفینمیگویندکهالزامیوجودندارد،همینحاالکهتوانستهانداینمقدارحرکترابکنند،شما

دیدیدرئیسجمهورآمریکادرتلویزیونظاهرشدباچهژستی،باچهریختی!"  ۱13۴/۱/81
یکتوصیهخطاببههمهیمسئولین؛نگاهبهاوضاعسیاسیجهانومنطقهنشانمیدهدکهمادرمقطعحسّاسیهستیم؛ به

"
معنای واقعی کلمه ،امروز یک پیچ تاریخی است .اینرابدانید!اگرقوینباشیدزورخواهیدشنفت؛نهازآمریکاوغرب،
حتّیازموجودیمثلصدّام.اگرقوینباشیدبهشمازورمیگویند،برشماتحمیلمیکنند.بایدقویبشوید.عناصرقوّتچیست؟
هایاقتصادی،رخنههایفرهنگی،

چگونهمیشودفهمیدوقبولکردکهماقویهستیم؟روحیّه،امید،کاروتالش،شناخترخنه
بههمکمککننددستگاهها-

افزاییدستگاههایمسئول -

اینهارابشناسیدواینرخنههاراببندید  -
هم

رخنههایامنیّتی -

افزاییدستگاههایمسئولبامردم؛اینهاعناصرقوّتاست ۱131/۴/۱6 ".


هم
"ملت ایران ،شعار مبارزه با استکبار را باید به عنوان پرچم و مشعلی حفظ کند .چرا؟ چون اگر این عَلمِ برافراشته
حفظ نشود و این شعار ،افسرده و گم شود ،راه ملت گم خواهد شد .استداللواضحیهمدارد.چون دشمنىِ آن دشمن،
آشکار است و برای اهل بصیرت ،مخفی نیست و دشمنِ آشکار هم ،با وجود این که دشمنیش آشکار است،
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شیوههایی برای فریب دارد .غالب ملتهایی که فریب خوردند و دولتهایی که اشتباه کردند ،از این جا اشتباه کردند که
روشهای دشمن را درست نشناختند .اگر ما روشهای دشمن را نشناختیم و مبارزه با دشمنی که میخواهد ما را نابود
کند ،به فراموشی سپردیم ،بدیهی است که راهی را خواهیم رفت که دشمن میپسندد؛ یعنی راه نابودی ،راه ویرانی،
راه فساد .

پس ،مبارزه با استکبار ،یک شعار همیشگی است؛ منتهامطلباساسیایناستکهیکملتهوشمند،همیشهبرخوردبا
شعارهارادرستانتخابمیکند.یکوقت،انسانفقطشعاریرادائماًبرزبانجاریوتکرارمیکند؛اینکارِزیادینیست.یک
وقت،شعاررامیشکافد،درآنتعمّقمیکندوبراساسآن،کارانجاممیدهد؛ایندرستاست.درشعارمبارزهبااستکبار-کهامروز
گفتم تجسّم استکبار ،دولتِ متجاوز آمریکاست  -خود آمریکاییها و دولتمردان امریکایی ،از اوّل انقالب تا به حال،
راههایی را طی کردند ،برای این که این شعار را از فضای کشور ایران بزدایند .چرا؟ چون تا این شعار وجود دارد ،تا

ذهن مردم از «مرگ بر امریکا» پُر است ،تسلّط دوباره امریکا بر این کشور و منابع آن ،ممکن نیست .
پس،تاوقتیکهفضایکشور،ازضدّیتبادولتمتجاوزامریکا-بهصورتتبیینشده-پُرباشد،امریکاقاعدتاًدیگرراهیبهاین
کشورندارد.نهمیتواننددرسیاستاینکشوردخالتکنند،نهبهمنابعاقتصادیاینکشورتسلّطیابندونهحضورفرهنگیدراین
جاداشتهباشند.اگربخواهندبهاینکشوربرگردند،راهشایناستکهاوّل،اینشعارراحذفکنند؛ اوّلدشمنىِملتایرانبا
نظامسلطهوباسلطهگروبهطورمشخّصباامریکایمستکبرراازبینببرند ۱131/۸/3 ".



کارشیطاناغواکردناست؛اغوایعنیچه؟یعنیایجاداختاللدردستگاهمحاسبهیشما؛سعیشیطاناین

رهبرمعظمانقالب":
استکهشمارااغواکند،یعنیدستگاهعقلرا،دستگاهفطرترا،دستگاهسنجشصحیحراکهدروجودانسانگذاشتهشدهاست،
محاسبهی ما ،از راه تهدید و تطمیعاست؛مثل

ازکاربیندازد؛یعنیانسانرادچارخطایدرمحاسبهکند .تأثیرشیطان دردستگاه 
رفت اری که امروز آمریکا دارد و قدرتهای استکباری همیشه [دارند]؛ وقتی دستگاه محاسباتی از کار افتاد ،کار خراب میشود.
یغلط،یکیازبزرگترینخطرهااست "۱131/۴/۱6


محاسبه
1



 -3نتیجه چه خواهد شد؟
"محاسبات ما را نمیتوانند عوض کنند؛ محاسباتجمهورىاسالمىازروزاوّلبراساسمنطقعقالنىبودهاست؛براساسیکقوّهى
عاقلهاىبودهاست  .عناصرى که این محاسبات را شکل میداده اینها است :اوّل ،اعتماد به خدا و سنن آفرینش؛ دوّم،

بىاعتمادى به دشمن و شناخت او .از جملهى موارد اعتماد به خدا و سنن آفرینش ،اعتماد به مردم است؛ اعتماد به
ایمانها است؛ اعتماد به محبّتها است؛ اعتماد به انگیزههاى صادقانه است؛ اعتماد به صدق مردم است  -که امام بزرگوار
ما مظهر این اعتماد بود  -اعتقاد به خودباورى و اینکه «ما میتوانیم»؛ تکیهى به عمل و پرهیز از بیکارگى؛ اعتماد به
نصرت الهى؛ تکیه ى به تکلیف و مجاهدت در راه تکلیف؛ اینها آن چیزهایى است که از روز اوّل تا امروز مجموعهى
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عناصر قوّهى عقالنى نظام اسالمى را  -که پایه و زیربناى حرکت او بود  -شکل داده است؛بیاناتامامرامراجعهکنید؛
ها،تجربهىرفتارقدرتهاىمستکبرباملّتهاى


گیرىازتجربه

ونازهمینمعارفومعانىاست؛بهره
فرمایشاتاماممملوومشح
حاالبعضىهادراصلمفهوماستقالل

زیردست؛مجاهدتبراىاستقالل،مستقلماندن،مستقلزیستن.استقاللیعنىچه -
ىبیگانگانوارادهىدیگران؛اینمعناىاستقاللاست؛اینرا

خدشهمیکنندکهیعنىچهاستقالل-استقاللیعنىآزادىازا 
راده
هیچعقلىمیتواندانکارکند؟معناىاستقاللایناستکهیکملّتىسرنوشتخودشراخودشتعیینکند .اینکشورسالهاى
متمادىدچار استقالل نبود؛ استقالل ظاهرىِ سیاسى بود ،امّا مغزافزار این نظام و این کشوردستدیگران بود؛آنها بودند که
ىآنها،بعضىهمنهچنداندلبسته،امّا


تصمیممیگرفتند؛آنهابودندکهکارمیکردند؛افرادىهمدرداخلبودند،بعضىدلبسته
مجبوروناگزیردنبالآنهاراهمىافتادند.استقالل،ایستادگىدرمقابلیکچنینحالتىاست.

خب،مخالفتاستکباربااینعقالنیّتاست.اگرکسىخیالکندکهاسماسالمموجبمیشودکهباجمهورىاسالمىمخالف
باشند ،نه ،اسم اسالم و ظواهر اسالمى و تشریفات اسالمىهیچ کس را به مخالفت وادارنمیکند .امام یک وقتى دریکى از
هزارونهصدوخردهاى -آمدندواردعراقشدندو

هادردههىدوّمقرنبیستم -


صحبتهایشانمیفرمودند:وقتىکهانگلیس
مسلّطشدند،بعدآنفرماندهىنظامىانگلیسىدیدیکنفرىفریادىبلندکرده،داردصدایىمیزند،دستپاچهشد-روىمنارهیک
کسىاذانمیگفت -پرسیداینسروصدایىکههستچیست؟گفتنداذانمیگوید.گفتعلیهمااست؟یکىگفتنه؛گفتخب،

اهللاکبر»ى که او را کوچک نکند ،خب هرچه میخواهد بگوید ،بگوید .مسئله
هرچه میخواهد بگوید .اذانى که علیه او نباشد « ،
ىاسماسالموتشریفاتاسالمىنیست.امروزکشورهایىاسماسالمرادارند،تشریفاتاسالمىراهمکموبیشدارند،امّا


مسئله
نفتشان در اختیار استکبار است ،امکاناتشاندر اختیار استکبار است ،منابع حیاتىشاندر اختیار آنها است؛هیچ مخالفتى با آنها
نیست،خیلىهمدوستند.
یک حرف خوبى را اخیراً یک جایى خواندم؛ یکى از کارشناسان دولتى آمریکا گفته است :آشتى میان ایران و آمریکا

امکانپذیر است ،امّا میان جمهورى اسالمى با آمریکا ممکن نیست؛ حرف درستى زده .ایرانىکهدررأسآنخاندان
پهلوىباشند-کههمهچیزشانرادراختیارآنهامیگذارند-البتّهآشتىبااینممکنکههیچ،الزمهمهست؛باالترازآشتىهم
الزم است .مسئله ،مسئلهى جمهورى اسالمى است؛ جمهورى اسالمى یعنى استقالل ،آزادى ،پایبندى به ایمان
اسالمى ،حرکت در مسیر اسالم ،تن ندادن به تحمیالت دشمنان ،دعوت امّت اسالمى به اتّحاد  -درست نقطهى

مقابل آنچیزى که آنها میخواهند  -البتّه با این بدند۱6/۴/۱131 ".
ها،تراکمکارها،پیشرفتهایفراوان،نفوذعظیممنطقهای،رسوخمبانیانقالبدر


جمهوریاسالمیپیشرفتهاست.تراکمتجربه
"
اعماقدلهایجواناناینکشور؛اینهاچیزهایکوچکیاست؟اینحوادثوجوددارد؛اینهاحقایقیاست.درموردمسائلگوناگون
دچارهمینخطایمحاسباتیهستند.
بعضیازسیاستمدارانآمریکاییخطاکردندودرلفظهمهمینراگفتند؛دراینچندسالگذشتهازدهنشاندررفت،تصریح
کردند که با ملّت ایران دشمنند؛ با ملّت ایران مخالفند؛ امروز هم هر حرکتی از سوی آمریکاییها و
همپیمانانشان و همراهانشان انجام میگیرد ،برای به زانو درآوردن ملّت ایران است؛ برای تحقیر ملّت ایران
است.
هادرتحلیلحوادثاینمنطقهوبهطورخاص


اینیکواقعیتیاستکهآمریکایی
البتّهدچارخطایند؛دچاراشتباهدرتحلیلند؛
تحلیلحوادثکشورعزیزمادچارخطایند؛ دچار اشتباههای راهبردی هستند؛همینخطاهاهمهستکهبهآنهاداردمرتّبا
صدمهمیزند،ضربهمیزندوناکامشانمیکند؛ خطای محاسباتی دارند .
هادرقضایایهستهای،بادستِبسته


اند؛ایرانی

هاگیرافتاده

مسئولآمریکاییهمینچندروزقبلازاینمیگویدکهایرانی
ک}
{ی 
هاگیرنیفتادهاند،حاالشمادربیستودوّمبهمنانشاءاهلل


خطایمحاسباتیاست؛ایرانی
پشتمیزمذاکرهحاضرمیشوند.خب،این
خواهیددیدملّتایرانچهخواهدکردوچهحضوریخواهدداشت؛آنوقتمعلوممیشودکهآیادستملّتایرانبستهاست؟دست
ملّتایرانبستهنیستواینرادرعملنشاندادهاستوبعدازاینهمنشانخواهدداد .
کنجگیرانداخته!میگویدپشتایرانیهابهدیواررسیدهاست!نهآقا،اشتباهمیکنید!شماهستیدکه

اوتصوّرمیکندکهایرانرادرسه
دهندهیایناستکهآمریکادراهدافخوددراینمنطقهودربیروناینمنطقه
یمانشان 


یواقعیتهایمنطقه
دچارمشکلید .
همه
شکستخوردهاست.آمریکادرسوریهشکستخورد،آمریکادرعراقشکستخورد،آمریکادرلبنانشکستخورد،آمریکادر
قضیهیفلسطینشکستخوردهاست،آمریکادرغزّهشکستخوردهاست،آمریکادرتسلّطبرمسائلافغانستانوپاکستانشکست

تهامنفوراست؛درخارجازاینمنطقههمهمینطوراست؛آمریکادراوکراینشکستخوردهاست؛شما

خوردهاست،دربینآنملّ
هستیدکهدچارشکستشدید؛سالهایمتمادیاستشکستپشتِسرِشکست! 
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جمهوری اسالمی پیش رفته است .امروز جمهوری اسالمی با نظام جمهوری اسالمی در  ۵۳سال قبل ،قابل
مقایسه نیست .
ها،تراکمکارها،پیشرفتهایفراوان،نفوذعظیممنطقهای،رسوخمبانیانقالبدراعماقدلهایجواناناینکشور؛


تراکمتجربه
اینهاچیزهایکوچکیاست؟اینحوادثوجوددارد؛اینهاحقایقیاست .
در مورد مسائل گوناگون دچار همین خطای محاسباتی هستند۱131/۱۱/۱3 ".



" آنها(آمریکا) برای خود ،راههایی دارند .ازروزاوّلانقالب،اینکارهابهشکلهایمختلفشدهاست 
درذهنمردمداخلکشور،اینفکررابهوجودآورندکهامریکا،یکقدرتشکستناپذیروواقعیتو

یکی از کارها ایناستکه
تعالیعلیهو بخصوص
رضواناللَّه 

عظمتیدرجهاناستونمیشودباآنمبارزهکرد .بهحافظهخودتانمراجعهکنید؛ ازدورانامام
بعدازرحلتایشانتاامروز ،بهوسایلگوناگون،درشکلمقالهوقصّهوشعروسیاستبافیوتحلیلسیاسیوغیره،کسانی-
چهعناصرصریحاًوابستهبه  امریکا،چهحتّیعناصریکهداخلکشورهستندوصریحاًهمخیلیوابستهبهامریکانیستند-این
فکرراابرازمیکنند.
اگرشمااهلمطالعهباشید-کههستید -یقیناًدرذهنتان،مواردیازاینقبیلرامیتوانیدپیداکنید.یعنیبهملتیبگویند:بیخود
زحمت میکشید ،با چه کسی میخواهید در بیفتید!؟ این ،فکر غلطی است.ملت ایران که میگوید ما با استکبار مبارزه میکنیم،
مقصودشایننیستکهمالشکرکشیمیکنیم،تادرخلیجفارس،ناوگانامریکارامثالًبمبارانکنیم!مبارزهما،ایننیست.حتی
ملتایرانومسؤوالنکشور،نمیگویندکهماکاریمیکنیمکهبهدستامریکایقلدربهانهبدهیم،تادرموقعیتی،حرکتتندِ
مجنونانه ایعلیهجمهوریاسالمیبکند.پس،معنایمبارزه،مبارزهنظامیبهآنشکلنیست.البته،اگرروزیتهاجمنظامیو

یماند.
تعرّضیبشود،ملتایرانجوابسختیخواهدداد.ملتایرانکهدرمقابلدشمندرنم 
مقصود از مبارزه این است که ملت ایران ،در مقابل کید و تعرّض و دستاندازی و تالشهای سیاسی دشمن و انواع و
اقسام کارهایی که میکند تا دوباره کشور ایران را به یکی از اقمار خود تبدیل نماید ،با شدّت و قدرت خواهد ایستاد و
مقاومت خواهد کرد .مبارزه ،یعنی این .مبارزه با استکبار ،یعنی هر جا که در سطح جهان ،دستمان برسد ،نسبت به
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 .
امریکاییها در قضیه خاورمیانه ،با انواع و اقسام شیوههای خود ،سعی کردند که دولت جمهوری اسالمی را به روند سازش خائنانهای
که خودشان اسمش را گفتگوی صلح گذاشتند ،ملحق و نزدیک کنند؛ ولی ایران اسالمی با قوّت و قدرت ایستاد و قبول نکرد.

ماازروزاوّلگفتیمکهاینروند،محکومتبهشکستاست؛چونبرخالفحقّاست.دیدیدکههمینطورهمشد.امروزهمه
دنیاتصدیقمیکنندکهحرفمادرستبود .مبارزه با استکبار ،یعنی این که هر جایی در سطح جهان ،اگر امریکاییها علیه
ملتی ،علیه اصلی از اصول اسالمی و علیه حقیقتی که ما به آن پایبند هستیم ،حیله و ترفندی به کار ببندند ،ما آن حیله

را بر مال و خنثی خواهیم کرد و تا بهحال هم کردهایم .
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در این مبارزه ،آمریکا شکستناپذیر نیست؛ اتفاقاً بسیار هم آسیبپذیر است .شما امروز نگاه کنید ،خواهید دید که
امریکادرچندینجبههشکستخوردهاست.درافغانستانواردشدند،تادولتیراکهعلیالظّاهردولتقانونیبود،بهسودخودشان

برکنارکنندویکدولتوابستهبیاورند؛ولینتوانستند.درعراق،طوردیگریتالشکردند؛ولینتوانستند.درخاورمیانه،تالش
بسیاروسیعیکردند؛ولینتوانستند.درمسائلسیاسیجهانیودرطرفکردناروپاباایران،تالشکردند؛ولینتوانستند.در
محاصره یاقتصادىِجمهوریاسالمیتالشکردند؛ولینتوانستد.سعیکردندافکارعمومیملتهاراعلیهماتحریککنند؛ولی

جزیکعدهملتهاییکهمثلخودآنهافکرمیکنندودراقلیتند،دربقیهکشورهانتوانستند .
امروزدرسطحجهان-درآسیا،درآفریقاوحتّیدراروپا-بهنامجمهوریاسالمیوبهنامآناسطورهتمامنشدنىِایننظام-
یعنیامامبزرگوارِراحلمامردمبههیجانمیآیندودرآنجاییکهبتوانند،شعارهممیدهند.پس ،این طور نیست که امریکا،
آسیبناپذیر باشد؛ آسیبپذیر است .درداخلکشور،همهتالشهایشانراانجامدادند،بلکهبتوانندمقدّساتایننظامراازنظر
افکارعمومیمردم،زیرسؤالببرند؛ولینتوانستند .
پس،اینحرفِغلطیاستکهبعضیخیالکنندوترویجنمایندوبنویسندوبگویندکهچرابیخودزحمتمیکشید!نه؛بیخود
زحمتنمیکشیم.اگربیخودزحمتکشیدهبودیم،حاالباید۱1سالباشدکهجمهوریاسالمی،استخوانهایشهمخاکشدهباشد
و کفنشهمپوسیدهباشد!میبینیدکهامروزبحمداللَّهجمهوریاسالمی،اگردرآنروزیکنهالبود،امروزیکدرختتناوراست.

یکی دیگر از تالشهای استکبار  -کهجوانانعزیز،بهایننکتهتوجّهداشتهجو سازی علیه کسی است که میخواهند او را

از بین ببرند و از میدان خارج کنند.اینکار،علیهجمهوریاسالمی،درطولاینهفدهسال،بهاشدّوجهیانجامگرفتهاست.
واقعاًالزماستکهجوانانوروشنفکرانماوکسانیکهمیخواهنددرمسائلجهانیوسیاسیوموردعالقهشان،روشنبینیپیدا
کنند،بایدبهایننکتهتوجّهکنند .
امریکاییها،نهفقطنسبتبهایران،بلکهنسبتبههردولتیکهدرهرگوشهازدنیا،آنرانپسندند،سیاستیدارند.البته،دولتیمثل
اوویکموضعگیریشرا

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

اینسیاسترادارند؛منتهاامروزبرایما،امریکاییهااینموضعغیرشریفرااتّخاذکردهاند .
آنسیاستایناستکهازیکطرف،ر ویآندولت،انواعفشارهارابیاورندوبهقدریاینکاررابکنندکهبهخیالخودشان،آن
دولتراعاجزنمایند.یعنیدردنیا،علیهاوتبلیغاتکنند؛درداخلآنکشور،مردمراازآندولتوآننظامبرگردانند؛درصحنه
اقتصادی ،او را دچار محاصره اقتصادی کنند و در زمینه علوم و روشها و معارف و صنایع جدید ،او را از پیشرفتها باز بدارند.
مالحظهکردیدکهدربارهنیروگاهاتمیوتشکیلکورهاتمی،چهجنجالیدردنیابهوجودآوردندوگفتندکهایرانمیخواهدبمب
اتمدرستکند!میدانندکهاینطورنیست.آنهامیخواهندصنعتاتمی،واردکشورنشود.میخواهندروشهاینوینوفنآوریجدید،
بهاینملتنرسد؛زیرااگراینملت،باایناستعدادیکهدارد،دستشبهدانشوفنآوریجدیدرسید،دیگربههیچوجهنمیتوانند
بااومقابلهکنند.این،جزوهمانروشهاست .
تیواردمیآورندوهرطورکهبتوانند،بدگوییوجوسازیمیکنند،واز

پس،ازیکطرف،فشارسیاسیواقتصادیوعلمیوتبلیغا
طرفدیگر ،وقتی به نظرشانرسید که حاالدیگرآندولتخسته شده است ،برای ارتباطگرفتن ،چراغ سبز نشان میدهند و
میگویندماحاضریمباشمامذاکرهوکارکنیم 
معموالً دولتهایی که مسؤوالن آن ،دچار ضعف باشند ،در چنین موقعی ،پاها و زانوهایشان میلرزد .بنابراین ،از یک
طرف،فشارفراوانواردمیآورندوازطرفدیگرهم،چهرهبازوآغوشگشادهنشانمیدهند! 

نتیجهاینمیشودکهوقتیآندولت-کهمیخواهندبااودشمنیکنند-ایناشتباهراکردوبهدعوتآنها«بله»گفت،یکذرّه
حیثیتیهمکهبهخاطراستقاللِخودبهدستآوردهبود،ازدستخواهدداد؛اگرپشتیبانیمردمیداشت،ازدستخواهدداد؛اگر
پشتیبانیجهانیداشت،ازدستخواهددادواگرارادهایدردرونخودشبود،آنارادهدرهمفروخواهدریخت.آنوقت،فشارها

رابازهم شدیدترمیکنندواورادرمشتخودمیگیرند.یعنیاگربخواهندنابودومضمحلکنند،مضمحلشمیکنند؛اگرخواستند
چیزیبهاوتلقینوتحمیلکنند،تحمیلمیکنند؛اوهمراحتمیپذیرد.اینروش،شناختهشدهاست .
اشتباهدولتمردانامریکاییایناستکهمیخواهنداینروشرا،نسبتبهموجودعظیمِباارادهمقتدرِمتّکیبهخودیمثلملت
ایران،عملکنند.اشتباهامریکاییهادرایناستکهمیخواهندهمانروشیراکهدرآزمایشبایکدولتضعیف-کهاتّکاییهم
بهمردمشنداردواصالًدرآنکشور،بامردمسروکارینیست-بهکارمیبرند،بایکموجودِعظیمِباارادهمستحکمِریشهدارِدر
تاریخوریشهدارِدرسرزمینفطرت -مثلملتایران -بهکارببرند.ملت ما ،ملتی قوی و با فرهنگ و بااراده است و

نظامی که متّکی به چنین ملتی است  -نظام جمهوری اسالمی -به اشخاص و دولتها متّکی نیست .
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بهنظرمن،یکیازمهمترینحرفهایامامبزرگواراینبودکهمیفرمود:ایننظام،وابستهبهمنوزیدوعمرونیست.امامیکهپدر
وپدیدآورندهایننظامومعلماینملتبودودستقدرتمنداوبودکهتوانستاینمعجزهرابکندواینهنربزرگرانشاندهد.
اومیگفتکهایننظام،متّکیبهمننیست؛منهمکهنباشم،ایننظامواینملتهستند.حرفِخیلیبزرگیاست.وقتینسبت
بهامام،اینطورباشد،نسبتبههمهاشخاص،اینطوریاست .
ایننظام،متّکیبهاشخاصنیست؛متّکیبهحقایقومتّکیبهآحادملتومتّکیبهآنمعنویتیاستکهدرمیاناینملتوجود
داردولط فخداراجلبکردهاست.تاوقتیاینملت،باهمینایمانوباهمیناخالصوباهمینصفاپیشمیرودوحرکتو
مبارزهمیکند،هرکسیدرایندنیاودرایننظامباشدیانباشد،لطفخدایمتعال،شاملایننظاماستوایننظام،همانقدرت
ونشاطوحضوروتواناییفوقالعادهراداردوخواهدداشت .


برخالفآنچهکهخودمستکبرانتبلیغکردهاند ،مبارزه با استکبار ،هم

پس ،شعار مبارزه با استکبار ،یک شعار زنده است.
ممکن است ،هم دارای آینده است و هم امروز برای ملت ایران ،یک فریضه به حساب میآید .منتها شما جوانان و
شما روشنفکران و شما ا فراد هوشمند ،باید روشهای گوناگونِ این مبارزه را پیدا کنید .این ،آن حرف

اساسی ماست .

دشمن را بشناسید ،ادامه صفوف دشمن را در داخل کشور بشناسید ،روشهای دشمنی را بشناسید ،تبدیل شده و
ترجمه شده آن روشها در داخل کشور را هم بشناسید .در داخل دانشگاه ،در داخل دبیرستان ،در متن جامعه ،در
فعّالیتهای کشور ،در مطبوعات و در تبلیغات ،ادامه حضور استکبار را بشناسید .استکبار میخواهد در این کشور و در
میان این ملت ،ایمانِ عمیق نباشد ،سرگرمی به شهوات باشد« ،معروف» اسالمی نباشد و آنچه از نظر اسالم «منکر»
است ،رایج باشد .استکبار م یخواهد در داخل کشور ،تنبلی و بیکارگی باشد ،سازندگی و ابتکار و اصالح امور اقتصادی
و اجتماعی و فرهنگی مردم نباشد .استکبار میخواهد پیشرفت علم و دانش در کشور نباشد ،تحقیقات نباشد ،کالسِ
درس نباشد.
ای بسا کسانی باشند که با طرح شعارهای فریبنده ،همان کاری را بکنند که استکبار میخواهد .باید شما کامالً هوشیار
باشید .این ،توقّع ما از نسل جوان است .به این اکتفا نکنیم که «مرگ بر استکبار» یا «مرگ بر امریکا» بگوییم .این،
یک شعار است و الزم است و هست؛ اما همه قضیه ،این نیست .از جمله آن عملهایی که گفتیم همراه با شعار الزم
ا ست ،یکی کار روی این شعار است .شما جوانان ،دور هم بنشینید و با هم صحبت کنید .این که من گفتم دانشگاه و
محیط جوان باید سیاسی باشد ،معنایش همین است .این چیزی را که به عنوان عَلَم ،مسیر این ملت و این کشور
معرفی میشود  -یعنی مبارزه با استکبار جهانی  -تبیین کنید و

بشکافید .

آنملتیکهاهلکاروفعّالیتاستوازتالشخستهنمیشود؛جوانشتحصیلعلممیکند،دانشگاهشبهدرسوبحثوتحقیق
وبقیهکارهاییکهجوانان،درعرصهفعالیتهایعلمیواجتماعیبایدانجامدهند،میپردازد؛دولتش،بهنیازهایمردممیرسدوسوز
ودردآنهاراد اردوبرایمردمکارمیکند؛روحانیتش،باکمالاخالصوصفا،درراهخداتبلیغمیکند،حرفمیزندوتالشمیکند؛
آحادمردمش،بهسمتمعرفتصحیححرکتمیکنندودرراهخدامیایستندوحضورانقالبیخودشانراحفظمیکنند .
بحمداللَّهاینمعیارها،تاحدودبسیارزیادیدرکشورماموجوداست.البتهبهترازاینهممیتواندبشودوبایدبشود.کشوریکهاین
خصوصیاترادارد،باآندانشجو،باآنکاسبکار،باآنروشنفکر،باآندانشآموز،باآنروحانی،باآندولت،باچنینایمانی،با

چنینانگیزهوصمیمیتی،نهفقطامریکا،کهاگردهقدرتهممثلامریکا،درصحنهسیاستجهانیباشند،درمقاممعارضهو
مبارزهباچنینملتی،نمیتوانندیکموازسراینملتکمکنند .
لذاتوصیهمنبهشماجوانانعزیز -چهدخترانوچهپسران -همیناست.شمادرصحنهفعّالیتهایجوانانه،فعّالیتعلمی،
فعّالیتتحصیلی،فعّالیتتحقیقی،فعّالیتسیاسی،فعّالیتهایاجتماعیگوناگون،کارفرهنگیومطبوعاتیوهنریوورزشیو
امثالاینها،باهمهنشاطوباهمهقدرتحضورداشتهباشیدوطهارتوتقواوایمانواخالصوصفایتانرا-کهحقّاًوانصافاًدر
بینجواناندنیا،شماازاینجهاتنمونهاید-حفظکنید.اگراینتالشمؤمنانهومخلصانهوباصفا،دربینبخصوصجوانانماو

دربینبقیهآحادملتهم-هرکدامبهسهمخودشان-وجودداشتهباشد،استکباردرمبارزهخودباملتایران،قطعاًویقیناً،نه
یکبار،بلکهبارهاوبارهابهزانودرخواهدآمدوشکستخواهدخورد.دراین،تردیدینیست .
ماازچهچیزیواهمهداشتهباشیم؟چراواهمهداشتهباشیم؟البتهبدیهیاستکه وقتی میگوییم مبارزه ،معنایش این است
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که در این موضع قدرتمندانه و برخاسته از ایمان و اراده میایستیم و تسلیم کسی نمیشویم .معنایشایننیستکه
لشکرکشیمیکنیموبهجنگباامریکامیرویم!کاروهدفما،ایننیست.البتههرمتجاوزیهماگرتجاوزکند-هرکهمیخواهد
بامشتمحکماینملتروبهروخواهدشد.دراین

باشد؛ازامریکاگرفتهتادستهاوابزارهاوکوچکابدالهایشدرهرجایدنیا-
تردیدینیست.آنچهکهبرایاینملتاصلاست،همانایستادگیومقاومتومبارزهحقیقیاست کهخدایمتعالراخشنودو
قلبمقدسولىّ عصرارواحنافداهراازشماراضیوحالتانتظارآنبزرگواررادرشماتقویتمیکندوروحمبارکامامراازشماشاد
مینمایدودشمنراناکامخواهدکرد.امیدواریمکهخداوندمتعال،اینتوفیقرابههمهشماعنایتکند۱131/۸/3 ".

ها،همدستگاه هایدولتی،همآحادمردمیکهخوشبختانهتوانائیواستعداداینکاررادارند،چهازلحاظعلمی،چه


همدانشگاه
"
ازلحاظتوانائیهایمالی،بایدتالشکنندمسئولیتزمانخودومقطعتاریخیحساسخودرابشناسندوبهآنعملکنند.اینکه
ماعرضکردیم«اقتصادمقاومتی»،اینیکشعارنیست؛اینیکواقعیتاست.کشورداردپیشرفتمیکند.ماافقهایبسیاربلندو
تکهحرکتبهسمتاینافقها،معارضهاومعارضههائیهمدارد.

نویدبخشیرادرمقابلخودمانمشاهدهمیکنیم.خب،بدیهیاس
ایاست،بعضیبینالمللیاست.


هایسیاسیدارد؛بعضیمنطقه

هایاقتصادیدارد،بعضیانگیزه

هاانگیزه

بعضیازاینمعارضه
این معارضهها در مواردی هم منتهی میشود به همین فشارهای گوناگونی که مشاهده میکنید؛ فشارهای سیاسی ،تحریم ،غیر
تحریم ،فشارهای تبلیغاتی  -اینها هست  -لیکن در البهالی این مشکالت ،در وسط این خارها ،گامهای استوار و همتها و
تصمیمهائیهموجودداردکهبناستازوسطاینخارهاعبورکندوخودشرابهآننقطهیموردنظربرساند؛وضعکشوراالن

اینجوریاست.
بستنیستیم؛بههیچوجهبامشکالتیکهماراازتصمیمبهادامهیراهبازبدارد،مواجهنیستیم؛چنین


بههیچوجهمادربن
مشکالتیوجودندارد.بله،مشکالتهست؛اماهمهیاینمشکالت،کوچکترازتصمیموارادهوهدفهاوآرمانهایاینملتواین

کشوراست .دربسترنرموراحتینمیخواهیمبخوابیموتکیهبزنیمواستراحتکنیم؛نه،وسطمیدانیم؛امااینمیدان،یکمیدان
دشوارودرعینحالشوق آفریناست؛مثلمیدانورزشومسابقاتورزشی.درمیدانهایمسابقاتورزشیخستگیهست،دلهره

ناست.هیچورزشکاریازحضوردرمیدانمسابقهیورزشیامتناعنمیکند؛بلکهباشوقمیرودآنجا.این

همهست،اماشوقآفری

کارزحمتهمدارد-فشارجسمی،فشارعصبی-درعینحالورزشکارانمیروند.وضعیتمااینجوریاست.
عرصه،عرصهیحرکتعمومیوماندگارِتاریخیملتاست.ازلحاظتاریخی،حرکتامروزمایکحرکتماندگاراست.یعنی

آید؛درهمهی


سرنوشتایرانراامروزملتماشایدبرایقرنهادارندرقممیزنندومعینمیکنند.همیشهچنینموقعیتیپیشنمی
مقاطعتاریخی،اینوضعیتپیشنمی آید؛درزمانماخوشبختانهپیشآمده.اینانقالب،کشورراوملترادرمعرضیکحرکت

مؤثرِماندگارِطوالنیوتاریخیقرارداده.
خب،مابایدهرکدامنقشخودمانرابشناسیموآنراایفاءکنیم.یکیازبخشهایما،اقتصاداستوخاصیتاقتصاددریک
چنینشرائطی،اقتصادمقاومتیاست؛یعنیاقتصادیکههمراهباشدبامقاومتدرمقابلکارشکنیدشمن،خباثتدشمن؛دشمنانی
کهماداریم.بهنظرمنیکیازبخشهایمهمیکهمیتواندایناقتصادمقاومتیراپایدارکند،همینکارشماست؛همینشرکتهای
بنیاناست؛اینیکیازبهترینمظاهرویکیازمؤثرترینمؤلفههایاقتصادمقاومتیاست؛اینرابایددنبالکرد.


دانش
امیدواریمخداوندمتعالبههمهیشماهاتوفیقبدهد؛بهمسئولینمحترموعزیزما

آینده انشاءاهلل آیندهی روشنی است .
همان شاءاهللتوفیقبدهدکهبتوانندنقشخودشانراایفاءکنند؛شماهمنقشخودتانراایفاءکنیدواینپیشنهادهائیهمکهدر

شاءاهللهمهدرخارجمحققشودوبهآنهاعملشود.غالباینپیشنهادها،پیشنهادهایخوبیاست؛انشاءاهلل


رحشد،ان
اینجامط
اینپیشنهادهابررسیوبهآنهاعملشود.ازخداوندمتعالتوفیقهمهیشمارامسئلتمیکنیموامیدواریمفردایملتایراناز

امروزودیروزاوبمراتببهترباشد " ۱13۱/1/۸.
حمیددیانی
لینک کوتاه فصل دوم:

 http://miniurl.ir/e6Y9v

www.ourpresident.ir
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