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جنگ نفتموضعگیرى حكیمانه در

اتفاق افتاد، ھجوم صدام حسین ) رحمه اهللا علیه (پس از رحلت حضرت امام يكى از حوادثى كه

ماجراجويى صدام ، بھانه اى مناسب براى استعمارگران . كويت و اشغال آن كشور بودعفلقى به كشور

امريكايى افزايش بى سابقه تجھیزات ، نیرو و ناوگانھاى. امريكاى جنايتكار فراھم آوردبخصوص غرب ،

افكار عمومى براى ارس ، و آماده سازى روانىو كشورھاى ھم پیمان او در درياى عمان و خلیج ف

علیه عراق ، وضعیت دشوارى تھاجم به عراق و اخذ مجوز سازمان ملل براى استفاده از نیروى نظامى

تحمیلى ھشت ساله رھايى يافته بود، به را در مرزھاى زمینى و دريايى ايران اسالمى كه تازه از جنگ

عراق كه يك كشور مسلمان بود، ايران را ناگزير از اتخاذ حدانش بهحمله نظامى امريكا و مت. وجود آورد

ساده و بى اطالع از امور، از جمله قائم مقام معزول ، تاءكید داشتند بعضى از عناصر. تصمیم مى كرد

و در واقع سرنوشت!! وارد جنگ با امريكا و متحدان او شود! به حمايت از عراق مسلمان كه ايران بايد

!اسالمى و كشور ايران با صدام گره بخوردانقالب 

ھوشیارانه و الھى ، كشور اسالمى ايران را در يك موضع برتر مقام معظم رھبرى در يك موضعگیرى

نامید و ضمن ((جنگ نفت))معظم له جنگ منطقه خلیج فارس را. دادنسبت به اوضاع منطقه قرار

مردم مظلوم و تجت ظلم مضاعف عراق و كشتارمحكوم كردن ھجوم امريكا متحدانش به عراق ، و 

بعث عراق را نیز به خاطر تجاوز به كشور كويت خسارتھاى وارده به آن كشور، صدام حسین و ارتش

او در حمله به عراق ، دفاع از كشور كويت نبود؛ چرا كه پیش از انگیزه امريكا و متحدان. محكوم كردند

ود و آنان ھمگى به انحاى مختلف از متجاوز حمايت و او را به انواعتجاوز عراق شده بآن ، ايران گرفتار

خود بود و از حقیقت اين بود كه امريكا دنبال جھان يك قطبى به سركردگى. تجھیزات تقويت كرده بودند

تحقیر شده خود را با طرفى به جريان نفت و تضمین آن براى غرب مى انديشید، و مى خواست اقتدار

جريانى ، برخالف ظلم ستیزى و حمايت از چنین. شور كوچكى چون عراق جبران كندمغلوب كردن ك
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و از آن طرف ھم عراق به ظاھر يك كشور استقالل جمھورى اسالمى ايران بود، لذا امريكا محكوم شد

ديكتاتورى چون صدام قرار داشت كه در ھشت اسالمى بود كه تحت سلطه حزب فاسد و ملحد بعث و

نظام اسالمى ايران را داشت و به جاى عبرت گرفتن از پاسخ خود به ايران ، قصد براندازىسال تجاوز 

ھمچنان به خوى تجاوزگرى خود با حمله به كويت ادامه مى داد و لذا دندان شكن رزمندگان اسالم ،

.و نظامى ، بر خالف اصول نظام بود و بايد متجاوز محكوم مى شد، كه شدحمايت از چنین كشور

رھبرى داھیانه حضرت آيت اهللا العظمى خامنه اى ، ايران را در مسیر استقالل و به ھر حال ،

معظم له . قرار داد و بسرعت شرايط سخت دوران جنگ را به شیرينى سازندگى بدل نمودسازندگى

كشور، مرحله سازندگى نیز عالوه بر تاءكید بر اھمیت و حساسیت سازندگى و بازسازى اقتصادىدر

((توسعه))عنوانبه اصولى چون رعايت عدالت اجتماعى و پرھیز از ماديگرايى و برنامه ھايى كه تحت

شكاف بیشتر در جامعه باقى ماندن فقر و محرومیت در كشور مى شد، با نگرش غربى ، موجب

.والن را در تمامى ابعاد ھدايت مى نمودندسفارش مى كردند و مسؤ
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ماعى در كشور و برنامه ھاى اقتصادى دولتمنادى عدالت اجت

مانع گرفتارى نظام اسالمى در دام نگرش انحرافى اقتصادى و از شاخصه ھاى ھدايت معظم له ، كه

غرب شد، اصرار بر محوريت عدالت اجتماعى در توسعه و بازسازى اقتصادى در نھايت سقوط در دامان

امر، و در سیاستگذاريھاى كالن ، به دست اندركاران اينھنوز ھم اين تاءكید ادامه داردكشور بود كه

سرمايه ))در ديدگاه غربى ، با((توسعه)) .گنجانیدن اين اصل و رعايت آن را ھمواره گوشزد مى كنند

جامعه محرومیت زدايى نمى كند، فاصله طبقات را به نفع مالزم است و چنین روشى ، از((دارى

خالف عدالتى است كه اسالم منادى آن است و سیره رسول اهللا ن ،مستضعفان كم نمى كند و اي

اگر . بر آن بوده است ) علیه السالم (و ائمه ھدى ) علیه السالم (و على (صلى اهللا علیه وآله وسلم(

توسعه))ھدايتھا، اصرار، توصیه ھا تاءكیدھاى ايشان نمى بود، آن گاه مشخص مى شد كه رونداين

البته به اين توصیه ھا، تمام . گريبان اين ملت و نظام را مى گرفت فت و چه سرنوشتىبه كجا مى ر((

است ؛ لیكن در ھمین اندازه اى كه مسؤ والن توجه كرده اند و جو عمومى جامعه و كمال عمل نشده

اجراى عدالت اجتماعى و نظر بر سیاستھاى مسؤ والن شده اند، وضعیت را به سود خواستار

كه يكى از مظاھر توسعه به ((ثروتھاى باد آورده)) .روم و مستضعف نگه داشته استمحقشرھاى

انتقاد مقام معظم رھبرى قرار گرفته است و موجبات سبك غربى است ، در چند سال اخیر مورد

دقت مقام . است را فراھم آورده((نوكیسه ھا))پديده شومپیگیرى و برخورد با برخى مظاھر اين

انقالب و توجه به منافع رى و اشراف ايشان بر امور كشور، و تعھد بر صیانت از ارزشھاىمعظم رھب

دارند، از اين تاءكیدھا و ارائه خط مشى اقشار ضعیف كه بیشترين حمايت از اسالم و انقالب اسالمى

ارزشھا و اصول انقالب ))با حفظ((سازندگى و توسعه))توھم مغايرت. مى شودھا، مشخص 

انقالب است كه برخى دوستان و خوديھا بدون توجه آنھا را تكرار مى كنند؛ القاى دشمنان((المى ،اس

.مغرضانى ھم در اين میان ، آتش بیار معركه ھستندھر چند

تعقیب ھدفھاى انقالب منافات دارد، تصورى متعلق به دشمنان است تصور اين كه سازندگى كشور، با
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ارزشھاى انقالب ، اين كشور را بايد آباد كند و بسازد؛ . را تكرار مى كنندحرف؛ دوستان اشتباھا اين

.باھمنداين دو

به سر و سامان رساندن حفظ ارزشھا و شعارھا و ھدفھاى اصیل انقالب در كنار سازندگى و آبادانى و

تاكسى . داردظالم رژيم پھلوى قرار كشور و نوسازى ويرانه ھا ناشى از جنگ و دوران سلطه ى قدرت

آدمھا از روى غفلت نگويند، معلوم مى شود كه گفت كه مى خواھیم كشور را بسازيم ، فورا بعضى

اين حرف را دشمنان مى زنند و القاء مى كنند كه ايران نه ،! شعارھاى انقالب فراموش شده است 

(279).استشعارھاى انقالب را فراموش كرده

:ھشدار مى دھند كهلذا

قرار دھد، در دعوى سازندگى نیز دچار كس به نام سازندگى ، ارزشھاى انقالب را مورد بى اعتنايىھر 

روز عمل است ، شعارھاى درخشان انقالب را خطا و توھم است و ھر كس به اين عنوان كه امروز

.(280)نشسته و بن مى بردتحقیر كند، مانند كسى است كه بر سر شاخه

:و راه اين است كه

توسعه ى اقتصادى و آبادسازى كشور، در صورتى با توفیق ھمراه خواھد بود كه از ھر اقدامى در راه

. باشداصول اسالمى مايه بگیرد و در جھت تحكیم آرمانھا و ارزشھا و شعارھاى انقالب اسالمىتفكر و

به تو ھم در اين صورت است كه حركت سازندگى ، حركتى حقیقى و تضمین شده خواھد بود و كشور

(281).غلتیدسازندگى ، در ورطه ى وابستگى و فساد مالى و سیاسى و اخالقى نخواھد

مھمترين اصول ارزشى انقالب اسالمى كه جايگاه آن در توسعه و سازندگى ، بسیار حساسيكى از



Page | 8

:استاست ، عدالت اجتماعى است كه ھمواره مورد تاءكید حضرت آيت اهللا العظمى خامنه اى بوده

بدون . است ((عدالت اجتماعى))در محیط سیاست داخلى ، يكى از چیزھايى كه الزم است ،

اگر كسى تصور كند كه ممكن است دين . اجتماعى ، جامعه ى ما اسالمى نخواھد بودتاءمین عدالت

تحقق پیدا كند، ولى در آن عدل اجتماعى به معناى صحیح و-نه فقط دين اسالم -واقعى الھى و

:ى قسط استھدف پیامبران ، اقامه. وسیع آن تحقق پیدا نكرده باشد، بايد بداند كه اشتباه مى كند

(282)لیقوم الناس بالقسط ، بايد تاءمین عدالت اجتماعى عملىدر نظام ما از لحاظاولین ارزش ...

(283).عملھا و امثال آن ، مورد توجه قرار گیرداين مھم بايد در تمام برنامه ريزيھا و. باشد

آن مھم است و در صورت عدم اجراى آن ، دين واقعى كه تا اين اندازه تحقق! عدالت اجتماعى چیست 

:محقق نخواھد شد

فاصله ى ژرف میان طبقات و برخوداريھا نابحق و محرومیتھا از بدين معنى است كه عدالت اجتماعى ،

احساس و برود و مستضعفان و پا برھنگان كه ھمواره مطمئنترين و وفادارترين مدافعان انقالبند،بین

با قوانین الزم و .مشاھده كنند كه به سمت رفع محرومیت ، حركتى جدى و صادقانه انجام مى گیرد

دست اندازى به حیطه ى در كشور، بساط تجاوز و تعدى به حقوق مظلومان وتاءمین امنیت قضايى 

ظلم و تعدى ، مى تواند به مشروع زندگى مردم ، جمع شود، ھمه كس احساس كند كه در برابر

خود، خواھد توانست زندگى مطلوبى فراھم ملجاء مطمئن پناه برد و ھمه كس بداند كه با كار و تالش

(284).آورد

القاى دشمنان است و در مساءله سازندگى و توسعه گر از كج فھمیى ھايى كه منشاء آن نیزيكى دي

ايستادگى در برابر زورگويیھاى استكبار جھانى و در راءس آن ، ، خود را نمايان ساخت ، مساءله

ارتباط ))و لزوم((توسعه و سازندگى))گروھى درصدد برآمدند كه بین.امريكاى جنايتكار است

پیوند برقرار كنند، و لذا گرايش به غرب و كنار ((امريكا))با غرب و كنار گذاشتن خصومت را((گسترده
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انحرافى و خطرناك كه چیزى جز از دست اين فكر. قلمداد نمودند((توسعه))الزمهآمدن با امريكا را

ت ، ھنوز ھم به صورتھاى امريكا و اذناب او نیسدادن عزت اسالمى ، استقالل ملى و غلتیدن به دام

مقام معظم رھبرى ، در اين جا نیز . آنھا اشاره خواھد شدمختلف مطرح مى شود كه در جاى ديگر به

:جلوگیرى از عملى شدن چنین توھماتى را بخوبى انجام دادندوظیفه تبیین ، ھشدار و

مسؤ والن كشور و دولت سازندگى ايران اسالمى كه امروز بحمداهللا به وسیله ى كسى خیال نكند كه

يى دارد، انجام مى گیرد؛ با ايستادگى و مقاومت در مقابل دشمن ، ناسازگار است و معارضهو ديگران

.خیر، كسى چنین اشتباھى نكند! دارد

معنايش اين است كه ما اجازه بدھیم دشمنان ما از ھر بعضى خیال مى كنند كه سازندگى ايران ،

.حاشا و كال! اين ملت و كشور تسلط پیدا كنندند، برمنفذ و راھى كه مى خواھ

اين ملت ، ثابت كرده است كه در میدان جنگ و انقالب و .ايستادگى اين ملت ، روح ھر حركت است

چون از قدرت آمريكا و از ھیمنه ! در مقابل دشمن مقاومت مى كندسیاست و سازندگى مى ايستد و

(285).نداردھیچ واھمه يىى ھر ابر قدرت ديگر،

كه در سايه كنار آمدن با امريكا تمام مشكالتى كه عناصر مغرض يا ساده ، اين طور وانمود مى كنند

دارد، از بین خواھد رفت و متاءسفانه ھمین تفكر، كه ريشه اش سر راه توسعه و سازندگى كشور قرار

وجب شده است تا برخى از عناصر بیگانگان و تئوريسینھاى غرب نشاءت مى گیرد، ماز خارج و تبلیغات

كنند و از درجه اى ، به امريكا تمايل پیدا180در زمره انقالبیون به شمار مى رفتند، با چرخش كه روزى

:رابطه و پیوند با شیطان بزرگ حمايت كنند

نه ! كنند كه قطع رابطه ى ايران و دولت آمريكا به ضرر ملت ايران است در تبلیغات خودشان شايع مى
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اين يك حربه ى از اثر افتاده است كه بخواھند در میان ملتھا اين. نفع ملت ايران است آقا، صددرصد به

مشكالت مادى طور وانمود كنند كه اگر ملتى با آمريكا رابطه داشته باشد، از لحاظ مشكالت اقتصادى و

در . اين را ثابت كردتجربه ھا در نقاط مختلف دنیا عكس... ھمه ى مشكالتش برطرف مى شود؛ نه ،

اين طور وانمود كردند - مفصلى دارد كه داستانھاى-كشور الجزاير، مردم مشكالت اقتصادى داشتند 

ا نتیجه ى كار آنھا ؛ در نتیجه به اين سمت رفتند؛ امكه رابطه ى با آمريكا، باز كننده ى اين گره ھاست

امام در نامه يى به رھبر شوروى سابق ... در الجزاير چه خبر است را شما امروز داريد مى بینید كه

مواظب باشید كه به شما كه داريد بساط جديدى را در كشورتان راه مى اندازيد،)) :نوشتند، فرمودند

اين توصیه مورد توجه ((.مسلط بشوندمور شماغرب و به آمريكا، آن چنان گرايش پیدا نكنید كه آنھا بر ا

رابطه ى با آمريكا، از لحاظ اقتصادى ، نتیجه اش ھمان . وضعشان را مى بینیدقرار نگرفت و امروز شما

(286)...كه امروز شما در روسیه مى بینیدچیزى است

رگويیھاى استكبار و مادى ، ايستادگى در برابر زوو تنھا راه حل فائق آمدن بر مشكالت اقتصادى و

:فشارھاى آنان و تكیه بر توانايیھاى خود و تالش ملى مى باشدتاءثیر نپذيرفتن از تبلیغات و

-كه البته بدون ترديد اصالح خواھد كرد- بخواھد وضع مادى و اقتصادى خود را اصالح كند ملت ايران اگر

حمايت از مسؤ والن ، به ھمكارى با دولت واين به عزم ، به اراده ، به تصمیم ، به كار ھمه ى طبقات

، به تاءثیر نپذيرفتن از تبلیغات كشور، به شجاعت در اقدام ، به تاءثیر نپذيرفتن از سیاستھاى خارجى

درست مى كند؛ نه ارتباط با آمريكا، نه رفتن زير بار اينھاست كه وضع يك كشور را. بیگانه احتیاج دارد

ملت ايران ، گول اين تبلیغات . آنھا را ما سالھا در اين كشور داريم باط بازورگويانى كه تجربه ى ارت

(287).را نمى خوردفريبنده ى دشمن

اقتصادى جمھورى اسالمى در راستاى بنیادھاى از جمله تاءكیدھاى رھبرى براى ھدايت مسیر
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ینا فشار آن ، تنھا به حل مشكالت اقتصادى است كه يقاسالمى و ارزشھاى آن ، توجه ھر چه بیشتر

در برنامه اى كه معظم له به مجمع . آمد جامعه خواھد بودبر دوش مستضعفان و طبقات كم در

ھمراه با برنامه پنج ساله سوم براى بررسى كارشناسانه و اخذ تشخیص مصلحت نظام نوشته و

مجمع بر اساس ارسال داشته اند، از جمله مواردى كه خواسته اند تانظرات مشورتى به آن مجمع

ساله را بررسى كند، نكات ذيل است كه دقت در آن ، اشراف ايشان را در امور آنھا، برنامه پنج

:سازدكشور و دلسوزى و تالش براى حل مشكالت مردم بويژه طبقات محروم را عیان مىاقتصادى

:توسعه ھمراه بادر تنظیم سیاستھاى اقتصادى ، الزم است امر رشد و

.عمومىاجتماعى و بھره مندى عمومى در جريان افزايش بھره ورىعدالت -

.جلوگیرى از تداول ثروت در دست افراد و گروھھاى خاص-

.جامع تاءمین اجتماعى و حمايت از حقوق محرومین و مستضعفین جامعهبرنامه ى-

.بیشتر صادرات غیر نفتى به منظور كاھش اتكاء اقتصاد به نفتگسترش ھر چه-

محورى از قبیل كشاورزى و بى نیازى نسبى از ديگران در تاءمین امنیت غذايى انتخاب سیاستھاى-

.جامعه

.كشورايجاد زمینه ھاى اشتغال با توجه به استعدادھا و ظرفیتھاى طبیعى و جغرافیايى-

.تاءمین امنیت كامل براى سرمايه گذارى مشروع-

(288)ء، انحصار و ثروتھاى حرام مورد توجه قرار گیردفساد، ارتشاجلوگیرى از پیدايش-

اصرار ھدايتھاى فوق ، با آشنايى دقیق و نزديك معظم له به امور اقتصادى كشور، پیشنھاد وعالوه بر

ريزان و مجريان ھم بر ھر چه كمتر كردن اتكاى بودجه و اقتصاد كشور بر نفت از سوى ايشان به برنامه

استكبار جھانى بر نفت و قیمت آن یل آن نیز عالوه بر آفتھاى داخلى ، تسلطقابل تاءمل است و دل

مستقل و برنامه ھاى سازندگى آنان استفاده است كه از آن به عنوان يك ابزار فشار علیه كشورھاى

:مى كنند
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ى اين طرف ، تاءكید كرده ام تا آن جايى كه مى توانند، بايد وابستگمن از سه ، چھار سال پیش به

نفت ، كااليى است كه ما داريم ، البته ارزشمند است و بايد از اين. به نفت كم كننداقتصادى كشور را

، به نیست-كه ما باشیم - ھم استفاده بشود؛ منتھا امروز سرنوشت اين كاال به دست صاحبانش 

آن در دست ىطبیعى است اقتصادى كه بر پايه ى كااليى است كه قیمت گذار! دست بیگانگان است 

دالر، يك روز ھم ديگران است ، ھمین مشكالت را ھم دارد؛ يك روز مى شود ھجده دالر و بیست

نداريم به اين كه اين كاال را اين جور ما احتیاجى! ناگھان به ھفت و نیم دالر و ھشت دالر تنزل مى كند

كه وجود دارد، استفاده كنیممنابع فراوان و عظیمى ما مى توانیم در داخل كشور، از. مصرف كنیم 

.(289)

اقتصادى در ايران اسالمى ، تذكرات و رھنمودھاى معظم از ديگر عنايتھاى رھبرى در تنظیم سیاست

تبذير، تجمالت و تشريفات كه چون موريانه ، پايه ھاى اقتصادى نظام له است در جلوگیرى از اسراف ،

و وابستگى و نیاز به كشوھاى متكبر سوق مى كشور را به سمت تجمل گرايى را سست مى كند و

آنھا، تشويق به قناعت و تنظیم الگوھاى مصرف بر اساس اسالم و مصالح مسلمین ، در مقابل. دھد

ھدايت رھبرى است كه براى جلوگیرى از طوالنى شدن بحث ، از ارائه نمونه بیانات ايشانمكمل

.خوددارى مى شود

و ((نوكیسه ھا))تحت عنوانشكیل يك طبقه جديد برخوردار و مرفهھشدار بموقع رھبرى نسبت به ت

آمدن آنھا و نحوه برخورد با آنھا، برگى زرين از رھنمودھاى ارزنده و ھدايتھاىچگونگى به وجود

پیوستھا براى خوددارى از گسستگى مطالب ، بخشى از اين رھنمود را در. مشفقانه ايشان است 

.مطالعه فرمايید

ماده اى8مبارزه با مفاسد اقتصادى در فرمان برتاءكید 
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رؤ ساى قواى سه گانه ، فرمانى مبنى بر ضرورت و جدى بودن رھبر معظم انقالب اسالمى خطاب به

اقتصادى ، صادر فرمودند كه در آن نكات بسیار مھم و ظريفى وجود دارد كه در مبارزه با مفاسد مالى و

ريشه مفاسد اقتصادى از بین رفته و عدالت اجتماعى در جامعه تحققدقیق به آن ، قطعا صورت عمل

:بخشى از اين فرمان به شرح ذيل مى باشد. خواھد يافت 

و اقتصادى و عمل قاطع و گره گشا در اين باره ، مستلزم اقدام ھمه خشكانیدن ريشه ى فساد مالى

قوه ى مجريه با نظارتى . ئیه است قواى سه گانه مخصوصا دو قوه ى مجريه و قضاجانبه بوسیله ى

ى يافته و دقیق و بى اغماض ، از بروز و رشد فساد مالى در دستگاھھا پیشگیرى كند، و قوهسازمان

آلوده را از سر راه قضائیه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن ، مجرم و خائن و عناصر

كه موجب تسھیل راه كارھاى ى مقننه در وضع قوانینبديھى است كه نقش قوه . تعالى كشور بردارد

.كارساز استقانونى است و نیز در ايفاء وظیفه ى نظارت ، بسیار مھم و

مى توانند در مبارزه با فساد الزم است نكاتى را به حضرات آقايان و ديگر دست اندركاران كشور كه

:مالى ايفاء نقش كنند، تذكر دھم

1 ى جدى با فساد اقتصادى و مالى ، يقینا زمزمه ھا و بتدريج فريادھا و نعره ھاىمبارزهبا آغاز-

اقدام بزرگ اين مخالفتھا عمدتا از سوى كسانى خواھد بود كه از اين. مخالفت با آن بلند خواھد شد

ساده دالنى كه از متضرر مى شوند و طبیعى است بد دالنى كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا

. مخالفتھا نبايد در عزم راسخ شما ترديد بیفكنداين. ئات آنان تاءثیر پذيرفته اند با آنان ھمصدا شوندالقا

بیاموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد، به نوعى ھمدستى با به مسؤ والن خیرخواه در قواى سه گانه
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آن است كه اين اعتماد عمومى به دستگاھھاى دولتى و قضائى در گرو.فاسدان و مفسدان است

.با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دھنددستگاھھا در برخورد

2 خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوء استفاده كنندگان از ثروتھاى ممكن است كسانى به-

س ، اينبه اين اشخاص تفھیم كنید كه بعك. ناامنى اقتصادى و فرار سرمايه ھا است ملى ، موجب

داشته مبارزه موجب امنیت اقتصادى و اطمینان كسانى است كه مى خواھند فعالیت سالم اقتصادى

.ناسالم اندتولیدكنندگان اين كشور، خود نخستین قربانیان فساد مالى و اقتصاد. باشند

3 ار از سالمت و افراد مطمئن و برخوردكار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه ى قضائیه به-

دربیفتد بايد خود پاك باشد و كسانى كه مى خواھند دستى كه مى خواھد با ناپاكى. امانت بسپاريد

.برخوردار از صالح باشنددر راه صالح عمل كنند بايد خود

4 متھم كردن بى گناھان يا معامله . باشدضربه ى عدالت بايد قاطع ولى در عین حال دقیق و ظريف-

مديران . گناھان كوچك با گناھان بزرگ جايز نیست میان خیانت و اشتباه ، يا يكسان گرفتنى يكسان 

بیگمان ، اكثريت كارگزاران در قواى سه گانه كشور را تشكیل مى درستكار و صالح و خدمتگزار كه

ت كه چه نیكو اس. ناامنى كنندو در معرض اھانت قرار گیرند و يا احساس دھند نبايد مورد سوءظن

.و خدمتگزاران نیز در كنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه اى مھم شناخته شودتشويق صالحان

5 وزارت بخشھاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبیل سازمان بازرسى كل كشور، ديوان محاسبات و-

به درستى كشور رااطالعات بايد با ھمكارى صمیمانه ، نقاط دچار آسیب در گردش مالى و اقتصادى

.را يارى رسانندشناسائى كنند و محاكم قضائى و نیز مسؤ والن آسیب زدائى در ھر مورد
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6 آسیب پذير در فعالیتھاى وزارت اطالعات موظف است در چھار چوب وظائف قانونى خود، نقاط-

طرح ھاى سرمايه گذاريھاى بزرگ ،معامالت و قرار دادھاى خارجى ، و: اقتصادى دولتى كالن مانند

كشور را پوشش اطالعاتى دھد و به دولت و ملى و نیز مراكز مھم تصمیم گیرى اقتصادى و پولى

.رساند و بطور منظم به رئیس جمھور گزارش دھددستگاه قضائى در تحقق سالمت اقتصادى يارى

7 نبايد استثنا ھیچ تبعیضى ديده شود، ھیچكس و ھیچ نھاد و دستگاھىدر امر مبارزه با فساد نبايد-

نھادى نمى تواند با عذر انتساب به اينجانب و يا ديگر مسؤ والن كشور، خود را از ھیچ شخص يا. شود

.با فساد در ھر جا و ھر مسند بايد برخورد يكسان صورت گیرد. كشى معاف بشماردحساب

8 بجاى تبلیغات .رفتار شودبا اين امر مھم و حیاتى نبايد بگونه ى شعارى و تبلیغاتى و تظاھر گونه -

كنید كه بجاى پرداختن به به دست اندركاران اين مھم تاءكید. بايد آثار و بركات عمل ، مشھود گردد

ھرگونه . نقاط اصلى را رھا نكنندريشه ھا و ام الفسادھا به سراغ ضعفا و خطاھاى كوچك نروند و

است ، بايد بدور از اظھارات نسنجیده و الزم اطالع رسانى به افكار عمومى كه البته در جاى خود

.اطمینان افكار عمومى را در نظر داشته باشدتبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و

را براى خود و شما و ھمه ى مسؤ والن اين امور، مسئلت مى از خداوند متعال اخالص و جد و توفیق

روحى فداه قرار گرفته گام بلندى به مورد رضاى حضرت بقیه اهللا االعظمكنم و امیدوارم اين اقدام

.آسايش عمومى را تدارك كندسوى رفاه و

والسالم

10/2/1380سید على خامنه اى 
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منادى استمرار مبارزه با امريكا

انديشمندانه مقام معظم رھبرى ، در ھدايت كشتى انقالب از شاخصه ھاى ديگر رھبرى پرتوان و

خط . اى و جھانى ، مساءله عدم مذاكره و ارتباط با امريكاست منطقهاسالمى در اقیانوس پر تالطم

امريكا از نخستین روزھاى پیروزى انقالب اسالمى توسط دولت موقت كه بیشترين مذاكره و سازش با

از ملى گراھا و جمعیت نھضت آزادى ايران تشكیل مى شد، دنبال مى گشت و اسناد آن عناصر آن

خصومت با قطع رابطه امريكا با جمھورى اسالمى ايران ،. تشر گرديداشغال النه جاسوسى منپس از

و شكست اين ((طبس))حمله امريكا به ايران در. امريكا با نظام دين ايران ، وارد مرحله جديدى شد

منافقین و ترورھاى كور آنان ، بلوكه كردن دارايیھاى ايران و ده ھا توطئه سیاسى ،حمله ، حمايت از

نظام نو پا و متكى اقتصادى و تبلیغاتى ، فھرست بلندى از جنايتھا و خیانتھاى امريكا علیه ايننظامى ، 

براى حمله به ايران و تجھیز و تشويق صدام حسین. بر اراده و آراى ملت ايران را تشكیل مى دھد

ى فراوان مجروحان ، اسرار و زيانھاى اقتصادحمايت از او در ھشت سال دفاع مقدس ، و خیل شھدا،

با اين ھمه ، . حساب بستانكارى انقالب گذاشته شده است در صورت حساب امريكا با اين ملت ، به

با امريكا ((مذاكره))برخى از ديدگاه ھا و شخصیتھا به طرح مساءلهجنايتھا و تداءوم خصومت ،

ختیھاى كشور در زمینه موجبات رفع مشكالت و سپرداختند؛ با اين استدالل كه اين مذاكره و ارتباط،

مقام معظم رھبرى در موقعیتھاى مختلف ، اين !! مى شودھاى اقتصادى ، سرمايه گذارى و باز سازى

داده و مردم و مسؤ والن را متوجه واقعیت قضیه و ضررھاى اين ديدگاه ديدگاه را مورد نقد منطقى قرار

ديدگاهدر اولین مراحل طرح. شور نموده انداسالمى ، و بیدارى جھانى و منافع اقتصادى كبراى انقالب

:رھبرى ، عناصر طرح كننده اين ديدگاه را مخاطب قرار داده و فرمودندبا امريكا، مقام معظم((مذاكره))

دچار ساده آنھايى كه اعتقاد دارند ما بايد با راءس استكبار، يعنى امريكا مذاكره كنیم ، يابنده معتقدم

كه استكبار بیش از اين اما مرعوب بودن از باب اين كه بارھا من عرض كردم. مرعوبندلوحى ھستند يا 
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را مى خورد، اصال استكبار با تشر كه نان قدرت و توانايى خودش را بخورد، نان ھیبت و تشر خودش

ه و اما ساد... با ترساندن اين و آن زند است زنده است ، با ابھت زنده است ، با شكلك درآوردن و

شما برويد با آمريكا بنشینید حرف بزنید، مذاكره كنید، لوحى ، مذاكره يعنى چه ؟ حرف اين كه

مذاكره با آمريكا . مذاكره در عرف سیاسى يعنى معامله . نیست مشكالت حل مى شود؟ اين طور كه

بگو ببینیم تو از.و معامله يعنى داد و ستد؛ يعنى يك چیزى بگیر و يك چیزى بده يعنى معامله با آمريكا

مى خواھد؟مى دانید او چه... انقالب اسالمى مى خواھى چه بدھى به آمريكا تا چیزى از او بگیرى ؟

اهللا كه آمريكا از ملت ايران ، از ھیچ چیزشان به و(290).الحمیدو ما نقموا منھم اال ان يومنوا بالل العزيز

او مى خواھد شما از اين . بودند ناراحت نیست ناب محمدىقدر مسلمان بودن و پايبند به اسالم

(291).حاضريد؟..پايبندى دست برداريد

امام ، مخالفت مقام معظم رھبرى با اين ديدگاه و حمايت وسیع مردم و شخصیتھاى پايدار در خطبا

مغرض مطرح مى اين توطئه خطرناك فرو نشست ؛ اما ھر چندگاه يك بار، توسط عوامل ساده لوح يا

از انتخابات رياست جمھورى بتازگى كه مطبوعات معاند، با استفاده از فضاى باز و سوء استفاده. شود

امريكا با((مذاكره))دوباره با طرح شیطنت بار، به طرح مجدد اين ديدگاه پرداختند، مقام معظم رھبرى

دار دانستند كهى ريشهمخالفت فرمودند و مخالفت امريكا با جمھورى اسالمى را يك اختالف و دشمن

:استاساس آن((احكام اسالمى و ارزشھاى دينى))و پايبندى به((اسالم))

استكبار . استكبار مواجھیم ما به خاطر اسالم ، با. براى ما و دشمنانمان ، مساءله ، اسالم است 

يا حتى شیطانى مسلط عالمجھانى ، كه در راءس آن آمريكا و در ذيلش ھمه ى دستگاھھاى

قرار دارد، ھدفش از مواجھه ى با -كه براى منافع استكبار كار مى كنند-دستگاھھاى غیر مسلط 

.ديگرى در میان نیستھیچ مساءله ى. ايران اسالمى ، فقط اسالم است و بس 

، بلكه براى بشريت مبارزه مى كنیم ما به خاطر تحقق حیات طیبه ى اسالمى ، نه فقط براى خودمان
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كشى كنیم تا ببینیم ايادى استكبار در كجا معناى اين حرف ، اين نیست كه ما مى خواھیم لشكر.

سعى ما در . اين جنگ ، از اين مقوله نیست ! آنھا بجنگیم حیات طیبه ى بشرى را نقض كرده اند و با

نى استكبار ثابت كنیم بشريت در زير سايه ى سنگین و خبیث حاكمیت كنوپايگاه اسالم اين است كه

كشد و روز به روز به بدبختى نزديكتر مى شود، و اسالمى مى تواند بشر را نجات بر عالم ، رنج مى

شود و ما ثابت كرده ايم و ثابت خواھیم كرد كه اسالم مى تواند با قدرتھاى بزرگ عالم مواجه.بدھد

.داردیتاستكبار ھم روز ھمین نكته حساس. نظم ظالمانه ى دنیا را به ھم بزند

مى تواند بسازد و با ھر ملت و دولت و نظامى كه فرھنگ سلطه ى جھانى را قبول كند، استكبار با او

حاكمیت خداوندان زر و زور و يعنى- ھر فرھنگ و ملت و نظامى كه فرنگ سلطه . او بحثى ندارد

مروز، اسالم و ما اين ا. آنھا مبغوض است را رد بكند، او در نظر و چشم-امپراتورھاى قدرت جھانى 

محكوم مى سازيم ، و مسؤ ول بدبختى ملتھا و انسانھا در نظام سلطه را در دنیا رد مى كنیم و او را

(292).سراسر عالم مى شماريم

داليل منطقى و مستدل نظام جمھورى اسالمى را در رد (293)خطبه نماز جمعه ،معظم له در يك

امريكا و ايادى او از طرح مذاكره ، نیاز امريكا به مذاكره با ايران ، فمذاكره با امريكا مشتمل بر اھدا

امريكا با پذيرش مذاكره از سوى ايران به نظام اسالمى مى خواھد وارد كند و زيانھاىضربه ھايى كه

را به مطالعه مذاكره براى ملت و نظام ايران اسالمى ، به طور مشروح بیان فرمودند كه عالقه مندان

مختلفى است كه وارد شدن از آن جا كه اين بحث ، گسترده و شامل ابعاد. كامل آن دعوت مى كنیم 

آن خوددارى نموده و عالقه مندان را به به آنھا، اين مجموعه را بیش از اندازه مبسوط مى كند، از ذكر

.كنیمدعوت مى(294)موسسه تھیه شده است ،مطالعه كتابى كه در اين زمینه از سوى اين
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)علیهرحمه اهللا(تاءكید مداوم بر شخصیت و ياد و استمرار راه حضرت امام 

رحمه (ھمواره و بخصوص در موقعیتھاى خاص ، به ذكر و ياد حضرت امام خمینى مقام معظم رھبرى ،

مالحظه اىدرست در زمانى كه تبلیغات استكبارى مصرانه ، حجم قابل . اھتمام ورزيده اند(اهللا علیه

نیز پايان يافت از خبرھا و تحلیلھاى خود را مصروف كرده بود كه نشان دھد با رحلت حضرت امام ، راه او

عصر را، عصر امام خمینى عصر جديدى در انقالب گشوده شده است ، حضرت آيت اهللا خامنه اى ، اين

:نامیدند و فرمودند

.تمام قاطعیت حركت خواھیم كردراه با راه ما، راه امام خمینى است و در اين

-ترسیم شده ى قطعى به وسیله ى امام عزيزمان باشد دوران جديد، اگر به معناى انصراف از خطوط

. ھرگز در انقالب ما پیش نخواھد آمد- و چیزى از آن فراتر نیست كه ھمان خطوط انقالب و اسالم است

مؤ من و اسالم شناس و امام شناس ، در اين بیدار و مردم مسؤ ول و مسؤ والنتا وقتى كه دلھاى

چنین روز را ھستند، آمريكا و ديگر دشمنان و مستكبران عالم و بدخواھان و منافقان ، بايد آرزوىكشور

(295).به گور ببرند

جمھورى اسالمى ، معظم له اھتمام خاصى به تبیین ويژگیھا و عالوه بر زنده نگه داشتن ياد بنیانگذار

مبذول داشته و راه امام را دقیق و روشن براى ھمگان ترسیم نموند، كه الى حضرت امامشخصیت وا

اجمال ، تنھا خصوصیات خط امام را كه جامه عمل پوشانیدن به آن آرزوى ملت ايران به خاطر حفظ

(296).ذكر مى نمايیماست ،

ى حرك نظام جمھورى جھت گیر امام كه مشخصهمن خصوصیت چیزى كه ما به آن مى گويیم خط و

:بوده است را به طور خالصه عرض مى كنماسالمى در طول ده سال حیات پر بركت امام

.قدرتھاى خارجى و سازش نكردن با اين ابرقدرتھاستايستادگى در برابر تحمیل و نفوذ: اول 

وسه ھاى و وسفردى و ايستادگى در برابر سلطه ى شیطان نفس اھتمام به تعبد و عمل: دوم 
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...شیطانى

...اھمیت دادن به توانايى ملتھا و اصل دانستن آنھاست:سوم

.مسلمین و مبارزه با تفرقه افكنى استكبار استاصرار بر وحدت: چھارم 

و دوستانه با دولتھاست ؛ مگر استثناھايى كه پشت سر منطق عدم اصرار بر ايجاد روابط سالم: پنجم 

...نھا، استداللھاى قوى وجود داردآرابطه با ھر كدام از

...فھم و عمل اسالمى و التزام به اسالم ناب استاصرار بر شكستن حصار تحجر و التفاط در: ششم 

...محرومین و تاءمین عدالت اجتماعى استمحور دانستن نجات: ھفتم 

...استاشغالگر قدس و رژيم غاصب صھیونیستى توجه ويژه به مبارزه با رژيم: ھشتم 

در میان ملت ايران و اصرار بر مقابله و مبارزه با ھر شعار حفظ وحدت ملى و ايجاد يكپارچگى: نھم 

.تفرقه افكنانه است

...حفظ مردمى بودن حكومت و ايجاد و حفظ ارتباط با مردم است: دھم 

در ماھھاى آخر عمراصرار بر سازندگى كشور و ارائه ى يك نمونه ى عملى به جھان است كه :يازدھم

(297)...بابركت امام ، اين مساءله جايگاه مھمى در نظر ايشان داشت

، عالوه بر تبیین خط امام و تشريح ويژگیھاى واالى آن شخصیت كم نظیر، مردم و مقام معظم رھبرى

علیه رحمه اهللا(الھى امام -جوانان و دانشجويان را به مطالعه و تدبر در وصیت نامه سیاسى بخصوص

ھدفھا و اين دعوت بخصوص در شرايطى كه استكبار تالش مى كند شعارھا،. دعوت مى نمايند) 

استوار نمود، استحاله جمھورى اسالمى را بر پايه ھاى آنھا) رحمه اهللا علیه (اصولى كه حضرت امام 

قالبى و اسالمى پشیمان از گذشته انمعناى خاص خود را دارد، و خوديھاى فريب خورده و بعضا. كند

نظام و ھمنوا با بیگانگان ، اين استحاله زودتر انجام خود، در تالش ھستند تا با استفاده از فضاى آزاد

، اساس پايدارى و استقامت در برابر دشمنان )رحمه اهللا علیه (امام وفادارى به آرمانھاى حضرت. شود

ھر اندازه كه باشد، غلتیدن در دام استكبار وفاصله از اين آرمانھا به. اسالمى است اسالم و انقالب
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جامعه نبوى چنانچه درصدر اسالم ، مسلمین ھر اندازه كه از ارزشھاى. انحراف از اسالم ناب است 

كه جگر گوشه رسول خدا، فاصله گرفتند، در دام شیاطین گرفتار آمده و از اسالم جدا شدند؛ تا آن جا

اين جاست كه . غريبانه به شھادت رساندندا در كربال، مظلومانه ور) علیه السالم (حضرت امام حسین 

:و رھبرى داھیانه معظم له را نشان مى دھددعوت رھبرى انقالب ، عمق نگرش و دقت حكیمانه

به . مصادف با صدمین سال والدت امام بزرگوار ماست از مھمترين خصوصیت امسال ، اين است كه

فقط ھم . بدانیم و بنامیم -رحمه اهللا علیه -سال امام خمینى ال راھمین مناسب جا دارد كه اين س

بايد ان شاءاهللا ھمه سعى كنند شخصیت بزرگوار امام خمینى را با . نیست نامیدن و عنوان ، كافى

عظمى ، بدرستى شناسايى كنند و خصوصیات آن را ان شاءاهللا در زندگى خود و زندگى ھمان ابعاد

مظھر تجديد طبق ارزيابى من ، امام بزرگوار ما. ل معنوى كشور، اعمال و پیاده كنندو عرض و طوملت ،

خردمندانه ى خود، با اراده و امام بزرگوار، با فكر روشن و منش... حیات تاريخى ملت ايران است 

ين انسانى خود، و با تعبد و ايمان حقیقى به دتصمیم قوى و قاطع خود، با روحیات و خصلتھاى واالى

ممتاز توانست انعكاس دھنده آرزوھاى مردم بشود و فرياد كه در وجود او بود، با اين چند خصوصیت

(298).تجسم و تبلو بخشدمردم ، ندا و خواست مردم را

سوى رھبرى ازخمینى رحمه اهللا علیهمسال امابه نام1378كوتاه سخن آن كه ، نامیدن سال 

آنھا در جامعه و آراستن خود در تدبر در ويژگیھاى آن حضرت ، و احیاىمعظم انقالب و فراخوانى ھمگان 

شاگرد وفادار و امت عاشق ، امام و انفعال بدانھا، بخصوص در مسؤ والن نظام ، نقطه اوج قدرشناسى

.اسالمى استو ناامیدى دشمنان داخلى و خارجى انقالب

تاءكید مى كنند كه نامگذارى راه شمارند ومقام معظم رھبرى ، ويژگیھاى خاص حضرت امام را بر مى

ھمگان بايد ھر چه بیشتر خود را به اين ويژگیھا امام ، به معناى شعار و تبلیغات صرف نیست ؛ بلكه

.اين فرض قوت و ضرورت بیشترى مى يابدنزديك كنند؛ بخصوص بر مسؤ والن نظام

عزيزان من ، . ت را در خودمان زنده كنیم اين خصوصیاسال امام خمینى رضوان اهللا تعالى علیه يعنى

و دلسوز كه در ھر بخشى از بخشھاى اين كشور و كارھاى نظام مسؤ والن محترم و مكرم و زحمتكش
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واليت - نیروھاى مسلح ، در بخشھاى دولتى و مجلس و در ھر جاى ديگر در-مشغول خدمت ھستید 

بزرگوار و سال امام ، اين است ؛ بايد اينھا را درتمسك به واليت و احیاى نام امام امیرالمومنین ،

باشیم كه اين چقدر بايد خدا را شاكر... بايد اين خطوط اساسى را مجسم بكنیم . خودمان زنده كنیم 

رفتار و . جلوى چشم ما بوداين الگو. خودمان را به او نزديك كنیم ! نمونه ى زنده در مقابل ماست 

. كنیم خودمان را به او نزديك كنیم ت او جلوى چشم ماست ؛ ھمه سعىسیره ى او، بینات و محكما

به عنوان تشريفات ، يك سالى ، يك -احیانا -بگويیم كه واال نخواستیم: سال امام بزرگوار، اين است 

(299)!چاپ يا گفته بشودچھار كالم از ايشان نقل ، يا

مرد، جايگاه خاصى دارد كه در كنار سیره و روش بزرگ الھى آن-در اين میان ، وصیت نامه سیاسى 

بسیارى ھنوز به ياد دارند و به چشم آن را مشاھده كرده اند، جاى كه) رحمه اهللا علیه (حضرت امام 

وصیت نامه حضرت امام . را پیش روى نسل جوان انقالب اسالمى قرار مى دھددارد و مجموعه كاملى

ر انقالب تعلق ندارد؛ بلكه ھمیشگى است ، چنانچه خود آن راحلتنھا به نسل حاض) علیه رحمه اهللا(

وصیت نامه ، اصول انقالب اسالمى . اشاره مى نمايد((نسلھاى بعد))عظیم الشاءن در وصیت نامه به

الھى و احاديث معصومین و سیره ناب آنان نشاءت گرفته است و چگونه چنین است كه از آيات

ند و نیز حركات ، مواضع و اظھاراتى كه از سوى مدعیان خط امام بر يك نسل مى توامجموعه اى به

و دقت نص وصیت نامه انجام مى گیرد، بر اھمیت آن تاءكید و ھمگان را به مطالعه مستمر، توجهخالف

:خواننددر محتوا و تطبیق حركات و اعمال خود و ديگران با اين گنجینه بزرگ فرا مى

است و وصیتنامه ى آن حضرت ، میثاق اى میھن اسالمى طنین افكنسخنان امام ھمچنان در فض))

جامعه بايد كلمات امام را درست بفھمند و در ھمیشگى امام با امت محسوب مى شود؛ بنابراين آحاد

دچار اشتباه نشوند، و در اين میان ، كسانى ھستند كه دم از امام آن تدبر كنند، تا در شناخت راه امام

بدون ترديد چنین افرادى ، در. نیستند فكر و راه امام را بپذيرند و به آن تن بدھندحاضرمى زنند؛ اما 

(((300).اشتباه به سر مى برند
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و نقش رھبرى در جلوگیرى از آن1376تفسیرھاى مغرضانه دشمنان از حماسه دوم خرداد

ايران در انتخابت رياست از شاخصھاى ديگر راھبردھاى رھبرى ، مى توان به حضور میلیونى مردم

متاءسفانه. حماسه حضور نام گرفت ))اشاره كرد كه حقا1376خرداد 2جمھورى در 

انتخابات رياست جمھورى ، عملكردھاى غلط سبب شد تا دشمنان ، در طول تبلیغات منتھى به

از تبلیغات پس از برگزارى موفق انتخابات ، حجم وسیعى. شبھه آماده ببینندموقعیت را براى القا

به مفھوم ((خاتمىسید محمد))متوجه اين امر شد كه انتخاب حجت االسالم والمسلمیندشمن ،

ھجوم بى سابقه تبلیغاتى دشمن ، تا !! آن است مخالفت با نظام اسالمى و عملكرد ھجده ساله

گرفتار شدند، و ھر دوستان انقالب نیز در توھم القاى دشمن ،حدودى كارگر افتاد و برخى از خوديھا و

مى گیريم ، به فاصله آنان از اصول و ارزشھاى انقالب افزوده شده و گروه ھا وچه از دوم خرداد فاصله

شده به دست جمعیتھاى ناھمخوان با انقالب اسالمى ، و مخالف و معاند با اسالم و ارزشھاى آفريده

.خودنمايى پیدا مى كننداى صف آرايى وامام راحل عظیم الشاءن و مردم متدين ، میدان بیشترى بر

آنھا قرار گرفته است و بیشترين انحراف محیطھاى دانشجويى ، در راءس برنامه ھاى دشمنان و ايادى

)) .دشمن ، در اين محیط مشاھده مى شوددر تفسیر دوم خرداد و گرفتار آمدن در چنبره

براى قطع كردن ايمان دينى و اعتقادات لبه يك قیچى ، چون دو((آزادى))و((رجعت روشنفكرى

((واليت فقیه))اصول ارزشھا و آرمانھاى انقالب اسالمى ، از جملهاسالمى ، و باور جوانان نسبت به

مطبوعاتى رئیس جمھورى با در اولین مصاحبه. در چنین محیطھايى ، به حركت در آمده است 

تالش كردند در سوالھاى خود، اين القا را خبرنگاران غربنمايندگان رسانه ھاى عمومى ايران و جھان ، 

جمھورى ، در اين مرحله ناكام ماندند؛ اما تالش آنان به به كار ببرند كه بیست میلیون راءى به رياست

از جمله در . نشانه ھايى از موفقیت نسبى خود را نیز دريافت كردندصورت ھمه جانبه ادامه يافت و

:منتظرى در قم ، تاءثیر تالش دشمنان را مى يابیم1376ل ساآبان23سخنرانى 
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به اين آقاى رئیس جمھور، آقاى خاتمى ، واقعا اين است و پیغام ھم دادم و نمى من يكى از اشكاالتم

رفتم ، پیش كه اگر جاى تو بودم مى... به او گفته اند يا نه ؟ من گفتم به آقاى خاتمى بگويیددانم كه

راءى دادند و اين میلیون مردم به من22، احترامت محفوظ، شما مقامت محفوظ. رھبرى مى گفتم

شما احترامت محفوظ، ...،(!!)میلیون ھمه مى دانستند كه رھبر كشور به كس ديگرى نظر دارد22

اگر بنا بشود كه بخواھند در وزراى من ، در از من انتظارات دارند و. میلیون به من راءى دادند22

به من تحمیل بكنند، من نمى توانم كار بكنم ؛ بنابراين ضمن اندارھاى من دخالت بكنند، افرادى رااست

.دھمتشكر از مردم ، استعفا مى

به ((ديويد ھرست))اى، گزارش سفر پنج ھفته((از نگاه ديگران))در مقاله((پیام امروز))نشريه

:مى نويسد((و ھیجان بى مانند در سراسر خاورمیانهايران ، جو تازه ، امید ))ايران تحت عنوان

در واقع . با خود آورد، چندان دستكار خود او نیست (آقاى خاتمى(شعار بزرگ ، جامعه مدنى ، كه او 

((جمھورى اسالمى))كردند و چیزى را پديد آوردند كه بسیارى آن رامردم بودند كه اين شعار را، شعار

زيادى و حتى شايد اكثريت آنھا به واقع انتخاب كنندگان او، بى ترديد شمار بسیاردر گستره. مى نامند

مى توان گفت كه مردم پیمان ... است ، راءى دادنددر مخالفت با نظامى كه خاتمى نیز بخشى از آن

ط آن حكومت را دوست ندارند؛ اما آماده اند آن را بپذيرند؛ به شرآنھا. جديدى در دوم خرداد بسته اند

(301).كندكه خودش را اصالح

جمھورى مشتى است نمونه خروار، و شايد بتوان گفت كه ھیچ يك از وقايع ، رخدادھا و تحوالتاينھا

اين ھمه با ،1376خرداد سال 2اسالمى در اين بیست سال ، به قدر حضور سى میلیونى مردم در 

تاءثیرگذارى روحى و اين قدر موفق بهواكنش سوء، ھماھنگ و پر حجم دشمنان مواجه نشده بود
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منافع و اھداف مورد نظر خود اذھان و حركت دادن گروه ھايى از خوديھا ھمراه با غريبه ھا به سمت

.نشده بودند

دريا گونه خويش و اشتیاقى كه به ھدايت ھمه و بخصوص مقام معظم رھبرى ، مدبرانه و با سعه صدر

ويان دارند، حیله دشمن را شناختند و از نخستین روزھاى شكل دانشجخوديھا، دلسوزان انقالب و

خرداد، به روشن كردن اذھان عمومى ، مسؤ والن و دانشجويان پرداختند، و موفق گیرى حماسه دوم

اركان نقشه ھماھنگ دشمن خلل وارد سازند و از شتاب مرعوبان و مجذوبان جبھه خودى وشدند در

را به ابعاد ) علیه رحمه اهللا(بكاھند، و مشتاقان تداوم راه امام خمینى گرفتار شدن آنان در دام دشمن

.اين توطئه آگاه و آنان را ايمن سازند

كه نمونه آن را در سخنرانى -اولین بیانات خود در اين باره ، به شايعات دشمنان مقام معظم رھبرى در

بى مشاھده كرديم ، پرداخته و آن را-) رحمه اهللا علیه (مقام عزل شده توسط حضرت امام قائم

انتخابات ، نسبت به اساس و از پاى بست ويران دانستند و نشان دادند كه از ماه ھا پیش از برگزارى

میلیون راءى را خواسته بودند كه ھیچ يك از كانديداھا موضعى نداشتند، و از خداوند فقط حضور سى

بخشى نیز به عملكرد غلط تبلیغات انتخابات بود كه شمن وبقیه مربوط به تبلیغات د. خدا اجابت فرمود

.نداردربطى به مواشع معظم له

- ھم طبق معمولشان در تبلیغات رسانه يى ، دشمنان سعى كردند كه شايد بتوانند ھمین پیروزى را

اين را عیبى درست كنند و -كه ھر خیرى ھم در ايران اسالمى باشد، از آن يك عیب درست كنند

...بگويند بله ، مردم اعتراض و انتقاد داشتند

اكثريت بیست میلیونى مردم ، به چه كسى! چه اعتراضى ؟! اين انتخابات اعتراض است گفتند كه
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راءى دادند؟ شعارھاى رئیس جمھور منتخب مگر چیست ؟ شعارھاى رئیس جمھور منتخب ، نظم و

پیروى از به طرف اھداف اسالمى و انقالبى رفتن وو گسترش عدالت اجتماعى و قانون و رفع تبعیض 

شعارھاى نظام اسالمى اينھا! آيا اينھا مخالفت با نظام اسالمى است ؟. وصاياى امام بزرگوار است 

ببیند در جمھورى اسالمى ، چه دشمن منتظر نشسته است كه. مردم اينھا را دوست دارند. است 

من سريشم ، چیز بدى را به آن چسباند و ، تا بشود با صدحادثه ى كوچكى ممكن است اتفاق بیافتد

دشمن منتظر است كه نمايش ... در دنیا مشوه نمودبراى مردم ما تلخ كرد، و چھره ى ملت ايران را

اتحاد ملت ايران در دفاع از نظام اسالمى است ، به يك دعوا و كه نمايش-راءى سى میلیونى را 

اين جا، جاى ھوشیارى شماست. د و اين شیرينى را از شما بگیرد؛ نگذاريدكنتنازع و بگو مگو تبديل

...

شما به ماھھا قبل ، بعضى از بزرگان و عزيزان و برجستگان كشور، مكرر به من مى گفتند كه اگراز

احوال را ھموار كنیم و شخص خاصى براى رياست جمھورى نظر داريد، آن را به ما بگويید، تا ما اوضاع و

كه آنچه من از خدا خواسته ام ، سى من به آنھا گفتم. مردم را ھدايت نمايیم كه ھمان انجام بگیرد

انتخابات ، ھر چه اصرار شد، آقايان محترم ، مسؤ والن در طول اين چند ماه قبل از. میلیون راءى است 

اين انتخابات ، من گفتم در. از ھمین حرف ، چیزى از من نشنیدندبرجسته ى كشور و ديگران ، غیر

آنچه براى من مھم است ، ... متعال خواسته ام ؛ آن براى ما و كشور مھم است آراى مردم را از خداى

بحمداهللا خداوند متعال اين. شريكنداست كه ھمه ى ملت احساس كنند كه در اين آزمايش اين قضیه

(302).را به ملت ايران داددعا را مستجاب كرد، اين آرزو را بر آورده نمود و اين ھديه

رحمه (خداى بزرگ به شیعه است كه فقیھان وارسته و عادل آن ھمچون حضرت امام اين از نعمتھاى

آنان و مقام معظم رھبرى در عین جايگاه واال و باال و محبتى كه در دلھاى مردم نسبت به(اهللا علیه

اين حد آزاد مى گذارند و ، مردم را در انتخاب ، تاذخیره شده و اطاعت مؤ منانه مردم را به دنبال دارد
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اسالمى است ، وظیفه ھدايت خود را به تنھا با ذكر خصوصیات بارزى كه مقتضاى امانتدارى انقالب

مردم مى باشد، و در ھیچ نظامى در سطح جھان ، با انجام مى رسانند و تعیین مصداقھا به عھده خود

اين چنین آزادگى و ھوشیارى وجود ندارد و اين به ... بشر وحقوقوجود اين ھمه ادعاى دموكراسى ،

:در اين نگاه است كه. عدالت رھبران دينى آن است بركت اسالم ، و پارسايى و

ايران در انتخابات رياست جمھورى ، يك حماسه ى انقالبى و دينى شركت سى میلیون نفر از مردم

اين پديده ى. سد رفیعى را در برابر توطئه ھاى دشمن ايجاد كردمسلمین آبرو داد وبود كه به اسالم و

پاسخ به عظیم ، درخشان ، شیرين ، ذى قیمت ، بى نظیر و بى سابقه ى تاريخ انقالب اسالمى ،

شكرگزار نعمتھاى الھى شعار نظام اسالمى و نشان دھنده ى اتحاد و اتفاق ملت ايران بود و ھمه بايد

(303).باشیم

استفاده از تمامى تجربیات تاريخى خود و ابزارھاى ار جھانى امريكا و صھیونیسم اين بار، بااستكب

رھبرى واليت فقیه))آمدند تا پايه سترگ انقالب اسالمى يعنىپیچیده فرھنگى و سیاسى به میدان

ورى نظام جمھ((براندازى))را از ھم جدا و سپس در((وحدت و يكپارچگى و حضور مردم))و((

متنوع و متعدد، عوامل اجرا طیفى از خوديھاى توطئه بسیار پیچیده ، ابزارھا. اسالمى موفق شوند

معاندان و مخالفان نظام و ھدف ، استحاله و براندازى نظامى غافل ، منفعل ، مرعوب و پیوسته به

قلدر مابانه اواستكبار جھانى استاد و يكسره به ھمه مظاھر غیر انسانى و است كه بیست سال روى

.گفتنه

دوستان را ارشاد، بد دالن را . و فرقان الھى به صحنه مى نگردرھبرى با احاطه كامل ، دقت نظر

مى زند و از كیان اسالمى نظام ، مردمى بود انقالب و وحدت آنان دفاع مى ھشدار و دشمنان را نھیب
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ه خود گرفته و مانع از اين مى شود كه دشمنامام بزرگوار، دولت را تحت حمايت مدبرانكند، و ھمچون

الھى ، بین مردم ، دولت و مسؤ ولین شكاف ايجاد نمايد و ھمگان را به راه خدا ياد خدا، تقواى

حقیقتا اين دو سال ، .ھوشیارى انقالبى ، رعايت احكام اسالمى و مصلحت نظام واليى فرا مى خوانند

رھبرى كه در عین اقتدار اسالمى و .عظم له را نشان دادچھره اى توانا، مدبر، ھوشمند و قاطع م

سختگیر و به دوستان و دلسوزان نظام ، مھربان محبوبیت الھى ، نسبت به دشمنان انقالب اسالمى ،

اسالمى بر محور و مدارى كه امام بنیان نھاد، پیش برود، و از و رحیم است و تالش مى كند تا انقالب

اگر چه شیطنت دشمن ادامه دارد و با . عمت الھى ، فاصله گرفته نشودندايره ھدايت ، رحمت و

دوستان ، به جاى حساسى رسیده است ؛ اما ھشدارھاى مكرر ايشان و رھنمودھاى نادانى و غفلت

، معظم له ، فرا روى مسؤ والن و ملت قرار دارد و به يقین ، ھمچنان پیروزى از آن اسالمذى قیمت

.بى و واليت خواه خواھد بودمردم متدين و انقال
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مقوله آزادى و جلوگیرى از سوء استفاده از آن

ايادى داخلى آنان در زمینه حماسه حضور میلیونى مردم در انتخابات از تبعات تفسیر سوء بیگانگان و

رياست جمھورى ، مقوله آزادى است و سوء استفاده ھايى كه از اين رھگذر مى 1376دوم خرداد 

يك نعمت الھى و فطرت ھر انسانى متوجه آن است ؛ لیكن آزادى كه خداى متعال براى آزادى. شود

در غرب تبلیغ مى شود و رواج ((آزادى))خواسته و آن را حق او قرار داده است ، با آنچه به نامانسان

ه امام راحل عظیم مجذوبان فرھنگ منحط غربى ، اين نوع آزادى را كدارد، مغايرت دارد و مرعوبان و

خوديھاى . كنندتعبیر مى نمودند، تبلیغ مى((آزادى حیوانى))و((آزادى و اداراتى))الشاءن از آن به

الحادى غرب و از دريچه اسالم ناب غافل نیز به جاى آن كه به آزادى ، به طور مستقل از مكاتب مادى و

رھبرى معظم انقالب ، . آسیاب دشمن مى ريزندبنگرند، در دام غرب زده ھا گرفتار مى شوند و آب در

اقشار مختلف جامعه ، بخصوص دانشگاھیان ، كه بیشتر در چنبره در اين زمینه نیز نسبت به آگاه كردن

رھبر حكیم انقالب اسالمى ، از يك طرف با تبیین ابعاد مختلف. بموقع اقدام كردنداين توطئه گرفتارند،

اى نسبت به ن باره و مقايسه آن با ديدگاه غرب ، بینش و آگاھى ريشهآزادى و ديدگاه اسالم در اي

توطئه پیدا كنند، و از طرفى مساءله را در جامعه جوانان ايجاد مى كنند تا قرنطینه حقیقى نسبت به

بخصوص مطبوعات وابسته و معاند يا غافل ديگر، با ھشدار به عواملى كه دست اندركار توطئه ھستند،

در حیطه مسؤ ولیت آنان است ، جلو گسترش توطئه را ؤ والنى كه برخورد با توطئه گران ،، و نیز مس

.مى نمايندبال، حساس گرفته و دلسوزان را نسبت به اين

مسؤ والن ، عوامل مرتبط يا مجذوب و مرعوب غرب و خوديھاى غافل ،((تسامح و تساھل))در پناه

واسطه شده دشمنان اسالم و انقالب اسالمى ، به صورت يكوارد میدان شده و در توطئه حساب 

:عمل مى كنند
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و مى ترسیدند وارد میدان بشوند و عده اى بودند كه پرونده ھاشان ناپاك بود، دستھاشان آلوده بود

آن روز ھم مى گفتند، كسى كارشان نداشت ؛ اما ھمان حرفى كه امروز مى زنند، اگر... چیزى بگويند

كینه ى آنھا با انقالب ، با امام و با تفكر . داشتندترسیدند؛ چون پرونده ھاى بدىخودشان مى 

بعد از . اينھا خودشان جراءت نمى كردند وارد میدان بشوند. شده بوداسالمى امام ، از قديم معلوم

تحلیل! رياست جمھورى ، براساس تحلیل غلطى كه از انتخابات كردند، جراءت پیدا كردندانتخابات اخیر

اينھا ... شدندغلط آنھا اين بود كه خیال كردند مردم سى میلیون راءى علیه نظام دادند؛ اينھا خوشحال

.نقطه ى قوت نظام را نقطه ى ضعف تلقى كرده بودند

كه به راديوھاى بیگانه ، ھمان روزھاى اول انتخابات ، مرتب داد و فرياد مى كردند؛ براى اينالبته ابتدا

، سى میلیون آماده و مستعد به اين انحراف و اشتباه ھستند، خط و جھت بدھند كه بلهكسانى كه

؛ حاال جراءت ...خودشان را فريب دادنداين بیچاره ھا ھم باور كردند، يا!... اظھار نارضايتى از نظام كردند

(304).پیدا كرده اند، حرف مى زنند

انجام 1376غلط القايى دشمن از دوم خرداد ثر تحلیلو در ا((آزادى))كه تحت لواىھدف از تھاجمى

:ھستندمردم و جوانان است و مسؤ والن موظف به جلوگیرى از آن((ايمان))مى شود،

اين حقايق را، انقالب و اصال اين مفاھیم و. ما به آزادى بیان و آزادى فعالیتھاى اجتماعى معتقديم 

نه از آزادى بیان خبرى بود، نه . كشور نبوداين چیزھا كه در اينپیشروان انقالب در اين كشور آوردند؛ 

اجتماعى خبرى بود و نه اسمى بود؛ انقالب اينھا را براى اين نه از آزادى فعالیتھاى. حتى اسمى 

اما ... را به اين كشور ھديه كرد؛ خون شھدا اين چیزھا را به اين كشور بخشیدكشور آورد؛ امام اينھا

حدود است ؛ حد اين آزادى كجاست ؟ حدش عبارت است از آن حدودى كه اسالم تعیینآزادى ماين

اين كار آزاد اگر بنا باشد كسانى مردم را به بى ايمانى و به شھوات سوق بدھند، آنھا در. كرده است 
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به توطئه كنند و اين توطئه رااگر كسانى قرار شد بنشینند. اين آزادى ، آزادى خیانت است . نیستند

.اين آزادى مردود استشكلى در يك نوشته منعكس كنند، اين آزادى توطئه است ؛

واال جلوگیرى از اين حركات موذيانه ، بنده منتظر مى مانم ببینم دستگاھھاى مسؤ ول چه مى كنند؛

گويند، دنیا چه مى گويد، روزنامه ھاى دنیا چه مى ھیچ وقت ھم ما فكر اين كه. كار دشوارى نیست 

مگر بايد براى مصالح كشور و مصالح يك ملت ... ايم و نبايد بكنیم سازمانھاى دنیا چه مى گويند، نكرده

ماند؟ بنده منتظر اجازه ى سازمانھاى بین المللى براى نحوه ى اداره اين كشور ، منتظر اين حرفھا

كار -، دستگاھھاى امنیتىوزارت ارشاد، دستگاه قضايى- مانم ؛ منتظرم دستگاھھاى مسؤ ول نمى

ھدف گرفته اند، از خودشان را بكنند، ببینم اين كسانى كه در بعضى از اين مطبوعات ، ايمان مردم را

(305).جان مردم چه مى خواھند

اختالف و القاى شبھه و ترديد، از اھداف ديگرى است كه ايجاد فضاى تشنج ، درگیرى ، جو بدبینى ،

.دنبال مى شود، بعد از دوم خرداد، از سوى معاندان((آزادى))تحت لواى

انقالب به ما آزادى ، قدرت بیان و .ملت ايران بیست سال است كه اين آزادى را به دست آورده است

امريكايیھا طرفدار شعار آزادى شده اند و به نام آزادى مى حاال. اسالم ما را آزاد كرد. شجاعت داد

چرا اختالف مى اندازند؟ براى اين كه مسؤ ولین كشور نتوانند كارشان را !دخواھند اختالف بیندازن

اين را كسانى نیايند چیزى را بھانه قرار بدھند؛ مثال يك وقتى كسى يك كلمه حرفى را زده ،...بكنند

مردم را از ھم دور مى چرا؟ چون دلھاى. اين جنجالھا به ضرر كشور است !... بھانه براى جنجال كنند

آزادى ، . و ھديه ى انقالب است آزادى ، ھديه ى الھى! ھمه ى اينھا ھم زير نام آزادى است . كند
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ربطى به مساءله ى آزادى ندارد؛ اينھا بخشى اما اين كارھا. متعلق به مردم و جزو فطرت مردم است 

(306).از نقشه ى دشمن است

.نج مى كنددرگیريھاى سیاسى يى كه فضا را متشاختالفات ، يعنى

فورا بعضیھا، فريادشان . ھا گله مى كنم ، به اين خاطر است اين كه من گاھى از بعضى از روزنامه

بارھا جان خودمان را در معرض مرگ محدود شد؛ نه ، براى شعار آزادى ، ما((آزادى))بلند نشود كه

((آزادى))بنابراين ، بحث. مى كننداز آزادى دفاع كسانى كه اھل دينند، بیشتر از ھمه! قرار داده ايم 

ھم وجود داشته است ، كسانى نیست ؛ بحث اين است كه از اين آزادى كه وجود دارد و از اول انقالب

روزنامه ھا را نگاه مى كند، مى بیند انسان وقتى بعضى از. براى متشنج كردن فضا استفاده نكنند

اند، براى اين كه يك گروه را به جان يك گروه ديگر كانه اين عنوانھاى درشت را طورى انتخاب كرده

(307).تبلیغاتى است ؛ اين بد استاين نقش ھمان بوقھاى!! بیندازند

اسالم نسبت به آن و تفاوتھاى ديدگاه اسالم با غرب در مقام معظم رھبرى ، به تبیین آزادى و نظر

صوص جوانان و دانشجويان ، از شعاع توطئه با آگاه كردن جامعه و بخخصوص آزادى نیز مى پردازند تا

با1377شھريور سال 12معظم له در تاريخ . اعتقادى در جامعه اسالمى ايجاد نمايندبكاھند و قرنطینه

، بحث مبسوطى پیرامون آزادى كردند كه ((تربیت مدرس))حضور در جمع دانش آموختگان دانشگاه

قل بخشھايى از اين بیانات ، به اين قسمت از راھبريھاى با ن. بودبسیار راھگشا، مستدل و دلنشین

؛ در حالى كه گفتنیھا بسیار است و رجوع به كل بیانات ايشان ، ضرورى رھبرى خاتمه مى دھیم

.شوداست و توصیه مى
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آزادىاستقالل در باب مفھوم

(308)كه شعار ديگر ماست-آزادى ، بايد استقالل را در باب مفھوم به كار بگیريم ؛ يعنى مستقل فكر -

اگر در اين مساءله كه پايه ى بسیارى از مسايل و پیشرفتھاى . و تبعى فكر نكنیم كنیم ؛ تقلیدى

را به بكنیم و چشمھايمان را فقط بر روى دريچه يى كه تفكرات غربى، بنا شد از ديگران تقلید ماست

(309).خواھد بودما مى دھد، باز كنیم ، خطاى بزرگى مرتكب شده ايم و نتیجه ى تلخى در اختیار

اسالمى دانستن مقوله آزادى

به طور) السالم علیم (آزادى ، يكى از مقوالتى است كه در قرآن كريم و در كلمات ائمه مساءله ى))

آزادى ))منظور از آزادى كه در اين جا بحث مى كنیم ،. مؤ كد و مكرر روى آن تاءكید شده است 

فرھنگ سیاسى دنیا ترجمه به ھمین معنايى كه امروز در((آزادى اجتماعى)) ...است ،((اجتماعى

رالیسم قرن ھجده اروپا به لیبھیچ لزومى ندارد كه ما. يك چنین ريشه اى قرآنى دارد. مى شود

و ديگران چه گفته اند؛ ما ((میلجان استوارت))و((كانت))مراجعه كنیم و دنبال اين باشیم كه

(310).مقوله ى آزادى را اسالمى بدانید...خودمان حرف و منطق داريم
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تفاوتھاى عمده آزادى در اسالم و غرب

1 ، منھاى حقیقتى به نام دين و خداست ، لذا ريشه ى آزادى انساندر مكتب غربى لیبرالیسم ،-

دادگى نمى دانند؛ ھیچ كدام نمى گويند كه آزادى را خدا به انسان داده است ؛ آزادى را ھرگز خدا

در اسالم آزادى ريشه ى الھى دارد؛ خود اين... منشاء و ريشه ھاى فلسفى برايش ھستنددنبال يك

حركت بنابراين منطق اسالم ،. ارى از تفاوتھاى ديگر مى شوديك تفاوت اساسى است و منشاء بسی

.اما در غرب چنین نیست... علیه آزادى ، حركت علیه يك پديده ى الھى است 

2 ... است در لیبرالیسم غربى ، چون حقیقت و ارزشھاى اخالقى نسبى است ، لذا آزادى نامحدود-

يعنى از لحاظ معنوى و ...آزادى نامحدود است. د ندارديعنى از لحاظ معنوى و اخالقى ، ھیچ حدى وجو

در اسالم ، ارزشھاى مسلم و ثابتى .آزادى در اسالم اين طور نیست. اخالقى ، ھیچ حدى وجود ندارد

حقیقت است كه ارزش و ارزش آفرين و كمال است حركت در سمت آن. وجود دارد؛ حقیقتى وجود دارد

.مى شودشھا محدودبنابراين آزادى با اين ارز. 

3 مادى به خطر بیفتد، آن وقتى كه منافع... در غرب ، حد آزادى را منافع مادى تشكیل مى دھد-

مثل ... ى علمى اين كشورھامنافع مادى مثل عظمت اين كشورھا و سلطه. آزادى را محدود مى كنند

م غربى ، مرزھاى مادى است ؛ لیبرالیسمرزھاى آزادى در. مثل انتقال اطالعات و اخبار... آموزش 

در اسالم ، آزادى عالوه بر آن . اخالقى وجود دارداما در اسالم ، مرزھاى. مرزھاى اخالقى نیست 

...يا اشاعه ى فساد... مثل گمراه كردن مردم ... داردحدود مادى ، مرزھاى معنوى ھم
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4 - در . تكلیف آزادى ، يعنى آزادى از. داردمنافات((تكلیف))، با((آزادى در تفكر لیبرالیسم غربى))

اگر مكلف نبودند، . اصال انسانھا آزادند؛ چون مكلفند. ، است ((تكلیف))اسالم ، آزادى آن روى سكه ى

.لزومى نداشت ، مثل فرشتگان بودندآزادى

كرات غیر دينى تفتا جايى پیش رفته اند كه نه تنھا تفكرات دينى را، حتى((تكلیف))در غرب ، در نفى

بايد و نبايد ھست ، نفى مى و كل ايدئولوژيھا را كه در آنھا تكلیف ھست ، واجب و حرام ھست ،

شبه آمريكايى ، و كسانى كه پیامبرشان آنھا كنند؛ االن در آثار اخیر ھمین لیبرال نويسھاى آمريكايى و

ھا در كشور خود ما، دنبال ھمین جمله متاءسفانه بعضیامتھاى آنھا در كشورھاى ديگر، از- ھستند 

و با اصل ايدئولوژى ((بايد و نبايد))تفكر آزاد غربى ، با اصلديده مى شود كه مى گويند- ھستند 

ھمراه با تكلیف براى انسان اسالم آزادى را. اسالم بكلى نقطه ى مقابل اين است . مخالف است 

(311).بتواند به تكامل برسد... انجام بدھدرا صحیحدانسته ، كه انسان بتواند با اين آزادى ، تكالیف 

از دوم از ديگر شعارھايى است كه با سوء تعبیر و برداشت القايى بیگانگان((توسعه سیاسى))

آزادى))پیدا كرد وبا ارزشھاى انقالب اسالمى و منش امام راحل عظیم الشاءنخرداد، تفسیرى مغاير 

رھبرى معظم انقالب اسالمى . نامشروع ھمین تفسیر غلط از توسعه سیاسى است غربى ، فرزند((

تكلیف ھدايتى خود، اذھان مسؤ والن و مردم را در مقاطع مختلف به تفسیر درست اين، بنا به

.جه ساخته انداصطالح نیز متو

توسعه ى سیاسى و توسعه ى فرھنگى يعنى . مى شود((سیاسىتوسعه ى))اين روزھا صحبت

توسعه ى توسعه ى فرھنگى و سیاسى اين است كه انسانھا در جامعه احساس كنند كه مىچه ؟

ن جا اياگر كشورى بتواند خود را به. توانند درست بینديشند، درست بفھمند و درست فرا بگیرند

اين با جنجال و غوغا و اين چیز خوبى است ؛ اما. برساند، توطئه ھا و گمراه گريھا در آن اثر نمى كند

(312).دست معلم درست مى شودھاى و ھوى و روزنامه بازى و امثال اينھا درست نمى شود؛ به
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دموكراسى غربى و مردم ساالرى دينى در جمھورى اسالمى ايران

آمريكا در فريب بین المللى كشورھاى ديگر و بخصوص كشورھاى مھم غرب و بويژهيكى از حربه ھاى 

غرب از يكطرف سعى مى كند . و نظام سیاسى اين كشورھاست جھان سوم ، مساءله دمكراسى

از كشورھاى مجموعه خود را، مبتنى بر مردم ساالرى و نظام ھاى سیاسى حاكم بر ھر يك

تالش مى نمايد تا اين سیستم را به ھمه كشورھاى جھان گردمكراسى نمايش دھد و از طرف دي

نوع نظام را نپذيرفته و يا مردم ساالرى واقعى و مبتنى بر فرھنگ تحمیل كند و ھر كشورى را كه اين

در حالیكه نه نظام سیاسى حاكم بر . محكوم و تحريم و منزوى مى كندخود را داشته باشند،

ر دارند و نه ھر كشورى كه آمريكا با آنان مخالفت مى كند نظام ، مردم ساالكشورھاى مجموعه غرب

. اين موضوع مھمى است كه بايستى براى ھمه مردم جھان روشن شود. ساالرى دارندغیر مردم

اهللا خامنه اى در جھت روشنگرى مردم مسلمان ايران و كشورھاى اسالمى و نیز عموم حضرت آيت

افشاگرانه مكرر داشته اند كه بخشھايى از اين مواشع روشنگرانه ودنیا، بیانات مھمى به دفعاتمردم

.در تبیین مساءله ارائه مى شود

1 مردم ساالرى حقیقى چیست ؟-

از چه چیز مردم ؟ . نظام سیاسى ، جوشیده ى از مردم است مردم ساالرى يعنى چه ؟ يعنى كل

اگر چه راءى ھم يكى از ... چیزھاست ؟خريد و فروش و معامله و اينفقط از راءى مردم كه قابل

ساالرى است ، لیكن مردم ساالرى به معناى جوشیده شدن و پديد آمدن نظام نمودارھاى مردم

آن جايى اين به معناى حقیقى كلمه اش . متصديان نظام سیاسى از سوى مردم است سیاسى و

م عشق مردم ، ھم احساس ھم تصمیم مردم ، ھم عواطف مردم ، ھم ايمان مردم ، ھاست كه

مى جويى مردم ، ھمه اشتراك پیدا مى كنند، در اين كه اين نظام سیاسى بوجود بیايد؛ اينمصلحت

.(313)...شود مردم ساالرى حقیقى
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2 دموكراسیھاى غربى ، مردم ساالرى واقعى ندارند-

يك حقیقت جدى يا دست داده اند كه مردم ساالرى در آنھا حداقلدموكراسیھاى غربى در عمل نشان

ھمین قضاياى انتخابات آمريكا، آن كسى كه در اين كشمكش به رياست االن در. يافتنى نیست 

يك حرفى اين است كه آيا آن . نماينده ى بیست و پنج درصد ملت امريكاست جمھورى آمريكا برسد،

ين به ما ارتباطى ندارد؛ ى بیست و پنج درصد مردم است ، مشروعیت دارد يا نه ؛ اكس كه نماينده

مشروعیت قوانین خودشان بله ، آن كسى كه حتى نماينده ى بیست و پنج درصد از آراء است ،طبق

كشورى كه ھفتاد و پنج آيا! دارد؛ اما حقیقت بسیار مھم اين است كه آيا اين مردم ساالرى است ؟

ھیچ عالقه يى نشان نداده اند، ،درصد مردمش در انتخاب شخص اول كشور ھیچ نقشى ايفا نكرده اند

برنداشته اند، يك عده ھم علیه او راءى داده اند، ھیچ پشتیبانى يى از او نكرده اند، ھیچ كامى براى او

آن . را به ذھنھاشان مراجعه كنند، از وجدانھاى خودشان بپرسنداين! داراى نظام مردم ساالرى است ؟

طرف مدعیان فكر و منطق و سیاست در غرب به سمت و ھر چه كه از كسانى كه چشم مى بندند

.آغوش باز آن را مى پذيرند، روى اين نكته فكر كنند؛ اين مردم ساالرى نشدآنھا سرازير شد، با

نظامى كه در راءس حكومتش كسى است كه دل آحاد مردم به شكل عاطفى و ايمانى با رشتهآن

قرار آن نظامى كه در راسش كس. ساالر است ھاى مستحكم به آن مركز وصل است ، نظام مردم

داده اند، نظام مردم دارد كه يك اقلیت بیست و پنج درصدى ، آن ھم در پاى صندوقھاى راءى به او راءى

را درست نمى شناسند؛ در كشورھاى غربى ، عده يى حتى نامزد رياست جمھورى. ساالر نیست 

خود را در صندوق مى اندازند؛ م را مى بندند و راءىچون حزب گفته است به فالنى راءى بدھید، چش

كشورھايى كه با اين اسلوب اداره مى اين نشاندھنده ى اين حقیقت است كه ادعاى دمكراسى در

البته ما در مقام ادعانامه . ادعاى درستى نیست اين پايه استوار است ،! شوند و نظام سیاسى 

كمپانیھا، نقش تبلیغاتى كه با پول به وجود داريم ؛ نقش علیه دمكراسى غربى حرفھاى ديگرى ھم

.مردمى در انتخاباتھا؛ از اين قبیل ھم فراوان استمى آيد، نقش دخالتھاى غیر



Page | 38

امروز حقیقت دردناك در . گونه يى باشد كه اين گونه اسرار منتشر بشودالبته نمى گذارند تبلیغات به

عاى آزادى ، صدھا شبكه ى تلويزيونى و راديويى و انواع و اين است كه على رغم ادنظامھاى غربى

رسانى مى رسانه ھا در اين كشورھا وجود دارد كه مانع آزادى فكر، آزادى خبر و آزادى اطالعاقسام

چرا؟ . وجه وجود ندارددر حقیقت در اين كشورھا آزادى به آن معنايى كه ادعا مى كنند، به ھیچ. شود

در - از راديو و تلويزيون و روزنامه اعم-غاتى و اين ھم دستگاھھا و رسانه ھا چون اين شبكه ى تبلی

-مثل سرمايه داران بزرگ -سیاستھاى آن كشورند انحصار مجموعه ھايى است كه جزو اداره كنندگان

.برساننددر اختیار مردم نیست كه خبر را

كز فرھنگى ما حرفھايى زده مى بعضى از مرامن خیلى متاءسف مى شوم كه آگاھى مى بینم در

ادعا مى شود كه در فالن نقطه ى عالم آزادى فكر ھست ؛ .شود كه با واقعیتھا فرسنگھا فاصله دارد

يعنى ھیچ قیدى ، حدى و خط قرمزى كه انسانھا از ارزشھاى انسانى بله ، به آن معنا آزادى ھست ؛

نه ارزھاى اسالمى ، حتى ارزشھاى -است ندارد؛ يعنى تخطى به ارزشھا آزاد تخطى نكنند، وجود

آن جايى كه آنھا! اما تخطى به قدرت سیاسى و پشتیبانان آنھا به ھیچ وجه ممكن نیست -انسانى

سیاستھاى نخواھند، نه تلويزيون ، نه راديو، نه روزنامه ، نه مراكز خبرى ، كمترين خبرى كه با

باشد، آن را درز نمى كه از آن دفاع مى كنند، معارضدستگاھى كه بر آن جا حاكم است و كمپانیھايى 

انتخابات و دخالتھاى انتخاباتى وجود دھند؛ لذا نمى گذارند بسیارى از خبرھا و حقايقى كه در قضاياى

كه گاه و - يك ناراضى ھم پیدا شد و كتابى نوشت اگر در گوشه يى. دارد، به گوش مردم دنیا برسد

پخش شود، آن قدر جنجالھاى تبلیغاتى رنگین بر سر او آوار مى یراژ محدودىو در ت- بیگاه نوشته اند 

بله ، يك وقت ھم ! اصال از بین مى رود و كسى آن حرف را نمى شنودشود كه حرفش گم مى شود و

ھمان دستگاھھايى كه اداره كننده ى سیاستھاى كشور . اختالف مى افتدمثل حاال بین خودشان

ھمان سرمايه دارھا، اين جا بر سر منافع خودشان اختالف پیدا مى - كا ھستند امرياياالت متحده ى

جايى كه آنگاه مساءله ى تقلب ، خیانت و دستبرد زدن به آراء مردم علنا مطرح مى شود؛ اما آنكنند؛

(314)!ساالرى ؟اين تعارض به وجود نیايد، اين مسائل ھیچ درز نمى كند؛ آيا اين شد مردم
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مطرح مى كنیم ، يك حرف نوشت ؛ نه فقط به خاطر مردم ساالرى دينى يى كه ما در كشور خودامروز 

داريم ارائه مى دھیم ؛ نخیر، ما در واقع داريم در مردم ساالرى اين كه ما شاخه يى از مردم ساالرى را

ر اين كه من حقیقتا در مردم ساالرى ھاى دنیا خدشه دارم ؛ براى خاط. كنیم ھاى دنیا شبھه مى

.گزينشھا در دنیا تحت تاءثیر عوامل تبلیغاتى يى است كه يكسره دست سرمايه دارھاستانتخابات و

ھا در امريكا چه كسى است كه از تاءثیر عوامل ارتباطاتى امروز يكسره غافل باشد؟ مى گويند روزنامه

متوسط و پايین مردم است اىمن سوال مى كنم كدام روزنامه متعلق به قشرھ. يا انگلیس آزاد است 

روزنامه ھا متعلق به چه كسانى است ؟ كارتلھا تا آدم از آزادى روزنامه ، آزادى آن قشر را كشف كند؟

روزنامه ھا آزادند؛ يعنى آنھا آزادند كه ھر چه مى خواھند، بله ،. و تراستھاى بزرگ و سرمايه دارھا

زنند؛ اين مربوط به آنھاست كه مظھر و مادر و آورنده مصلحت خودشان حرفى نمى آنھا برخالف. بگويند

دمكراسى شما مالحظه كنید، دولتھايى ھستند كه از آنھا. دمكراسى و به آن افتخار ھم مى كنندى

دولتھايى ھستند كه عنوان -من نمى خواھم اسم بیاورم-را گرفتند؛ مثال در میان ھمسايه ھاى ما 

نظامیان است ؛ يك وقت كسى وسط میدان مى در حقیقت ، حاكمیت بادمكراسى را با خود دارند، اما

انتخاباتى وجود دارد، ھمه را كنار مى زند و سر كار مى آيد و مى آيد و بدون اين كه اعتنايى بكند كه

يا حاكمیت انحصارى احزاب است و كسى جراءت ندارد غیر از نامزد آن حزب ، !شود حاكمیت نظامى

امروز در میان كشورھاى اسالمى و ! ند؛ انتخاباتى با يك نامزد براى رياست جمھورى كنامزدى معرفى

است كه مثل مجموعه ھايى كه ما داريم در آن زندگى مى كنیم و با آنھا تعامل داريم ، كدام كشوردر

در انتخابات شركت جمھورى اسالمى ، آحاد مردم ، قشرھاى گوناگون و طبقات متوسط آن بیايند و

تشكیالتى اعمال نفوذ كنند، از ترس ، نند؟ اگر يك وقت سرمايه دارھا ھم بخواھند در حزب و جناح وك

(315).ھستنداين كار را مخفیانه مى كنند؛ چون بدنام
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3 استمردم ساالرى در اصل متعلق به اسالم-

. مى برند، به كار ببريم آنھا به كار را كه((دمكراسى))كه ما ھم ھمان اصطالحبعضیھا اصرار دارند

پايه گذار . ساالرى در اصل متعلق به اسالم است مردم. شما عوض دمكراسى ، بگويید مردم ساالرى 

يكايك مردم مسلمان در حكومت نبوى آمدند . اسالم است مردم ساالرى به شكل درست و منطقى ،

وز زن در جامعه ى بشرى موقعیتى آن ر. مردان آمدند، ھم زنان آمدندو با پیغمبر بیعت كردند؛ ھم

عربستان و در میان اعراب زنھا عقب افتاده بودند، بلكه در پادشاھى ايران و نه فقط در. نداشت 

اذا گیرد؛روم به زنھا اجازه ى اظھار وجود نمى دادند؛ اما پیغمبر خدا از خداوند دستور مىامپراتورى

وقتى زنان مؤ من مى آيند با تو بیعت كنند، بايد بر اين ؛جائك المومنات يبايعنك على ان ال يشركن باهللا

. زن ھم آمد بیعت كرد، مرد ھم آمد بیعت كرد. مثل مردھا كه مى آيند بیعت كننداصول بیعت كنند؛

آحاد ھم گره خورد، عزمھا در ھم پیچید و توحید ذات مقدس پروردگار بین شخص پیغمبر و يكايكدلھا به

شخص پیغمبر مطرح بله ، به پیغمبر ھم عشق مى ورزيدند؛ اما. او مظھر پیدا كردمرد و مؤ منان به

.نبود

ھیچ فردى نیست . دعوت كندشخص ھیچ كس نبايد به. در اسالم شخص مطرح نیست ! عزيزان من 

معنوى داشته باشند، در خورد عواطف و محبتھا كه به خودى خود و بدان اين كه نمايندگى از يك ارزش

مسلمانھا از اول اين طور عادت كرده بودند، تا امروز ھم . بگیردايثارھا لطفھا و صمیمیتھاى كسى قرارو

مسلمانھا محبتھا، عواطف ، صمیمیتھا، احساسات صادقانه ى خود و اين گونه .ھمین طور است

يعنى -معنوىمعنوى را آن جايى نثار مى كنند كه خیال مى كنند ارتباطى با كنون ارزشھاىكاالھاى

اين مردم ساالرى دارد؛ با خود پیغمبر ھم ھمین گونه و و دلھا به آن بزرگوار وصل مى شد؛-اسالم 

(316).است
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-چه امريكا، چه در فرانسه ، چه در جاھاى ديگر حتى دمكراسیھاى غربى ؛-ھیچ نظامى در دنیا 

اطر اين كه در دمكراسیھاى غربى عده يى مردمى است ؛ براى خنمى تواند ادعا كند كه مثل نظام ما

و راءى مى دھند؛ مثال حزب گفته به آقاى زيدبن عمرو راءى بده ، او ھم پاى صندوقھاى راءى مى آيند

كه شركت كننده اند، گاھى سى و ھفت درصد و - آنھايى ! انداخت ، كار تمام مى شودورقه را كه

كننده خابات اخیر امريكا حدود سى و ھفت درصد شركتمثال در انت. شرايط را تشكیل مى دھنداجداد

انتخابات رياست ھیچ وقت به اندازه ى شصت و ھفت درصد و ھفتاد در صدى كه شما در- بیشتر نبود؛ 

كنند؛ باالءخره چه مجلس پنجم ، چه مجلس ششم مالحظه كرديد، شركت نمى-جمھورى و مجلس 

جا اين طورى نیست ؛ در اين جا ھند و مى روند؛ اما در اينھمانھايى كه مى آيند، مى آيند راءى مى د

عاطفى است ؛ نه فقط رابطه ى راءى دادن مرد به مسؤ والن عشق مى ورزند و رابطه شان ، رابطه ى

 .

پیدا بكند، ھمه ى كشور دستھا را به دعا بلند مى كنند كه در اين جا وقتى يكى از مسؤ والن كسالتى

در اين جا وقتى كه مسؤ ول ! اين كه براى بچه ى خودشان دعا مى كنندد؛ مثلخدا او را شفا بدھ

كند، مردم در میدانھاى خطر وارد مى شوند و جانشان را فدا مى كنند؛ اين حتى بهكشور اشاره مى

گويند يكى از خودشان مى! دمكراسیھاى غربى ربطى ندارد، تا چه برسد به نظام ديكتاتورى پرولتاريا

تمى شان ديكتاتورى است ؛ اصول ح

سال حكومت شوروى ، تا قبل از انتخابات روسیه در اين اواخر، در طول ھفتاد و چند! يعنى انتخابات 

آيا! نیفتاده بود؛ ولى ما در ظرف بیست و يك سال ، بیست و يك انتخاب داشته ايم يك انتخابات اتفاق

كاخ كرملینى نمايندگان طبقه ى پرولتاريا زندگىاينھا با ھم قابل مقايسه است ؟ در آن جا زندگى 

-اين جا مسؤ والن كشور در. است ؛ اما در اين جا ما روز زيلو مى نشینیم و افتخار ھم مى كنیم 
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در نظام . به زندگى مردم نزديك كنندھمت و افتخارشان اين است كه خودشان را-آنھايى كه بتوانند 

سى سال حكومت مى ! ھیچ عالج ديگرى نداشت ، تا نمى مرد،شوروى وقتى استالینى سر كار بود

از زور مصرف مسكرات قوى روسى مى مرد و بعد مثال كرد، تا باالخره با حادثه يابى حادثه ، يا

برژنفى روى كار مى آمد؛ برژنف ھم بعد از ھجده ، نوزده سال خروشچفى سر كار مى آمد؛ بعد ھم

اين نظام ، با نظام جمھورى اسالمى كه مبنى بر انتخابات ! مى رسیدقدرت مى مرد و يك نفر ديگر به

است و ھر چھار سال يك بار انتخابات مجلس و رياست جمھورى برگزار مى شود، متفاوت و راءى مردم

معنوى دارد در سطح رھبرى از اينھا ھم باالتر است ؛ براى خاطر اين كه رھبرى معنوى ، تعھد.است

كرد، بدون اين كه الزم باشد از او توقع دارند كه حتى يك گناه نكند؛ اگر يك گناهو خبرگان و مردم

اين . است ، نه درباره ى مردم ساقطش كنند، ساقط شده است ؛ حرفش نه درباره ى خودش حجت

و غیرقابل انعطاف و شكننده ى ديكتاتورى نظام منعطف ، زنده پرنشاط و متحول ، آيا با نظام بسته

(317)!ريا قابل مقايسته است ؟پرولتا
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نشانه ھاى مردم ساالرى دينى

ساالرى به ريشه ھاى دمكراسى غربى مطلقا ارتباط ندارد، اين يك چیز نبايد اشتباه بشود؛ اين مردم

مردم ساالرى دينى دو چیز نیست ؛ اين طور نیست كه ما دمكراسى را از غرب بگیريم اوال. ديگر است 

ساالرى ھم دين سنجاق بكنیم تا بتوانیم يك مجموعه ى كامل داشته باشیم ؛ نه ، خود اين مردمو به

بعضى از ھم بهمردم ساالرى ھم دو سر دارد كه من در يك جلسه ى ديگر. متعلق به دين است 

تشكیل نظام به وسیله ى يك سر مردم ساالرى عبارت است از اين كه. مسؤ والن اين نكته را گفتم 

كنند؛ دولت را انتخاب مى كنند؛ اراده و راءى مردم صورت بگیرد؛ يعنى مردم نظام را انتخاب مى

انتخاب مى كنند؛ اين واسطه يا بى واسطه نمايندگان را انتخاب مى كنند؛ مسؤ والن اساسى را به

بعضیھا . البته در غرب اين ادعا واقعیت ھم نداردھمان چیزى است كه غرب ادعاى آن را مى كند و

تكرار مى كنیم كه ادعاى دمكراسى در غرب ، ادعاى درستى لجشان مى گیرد از اين كه ما بارھا

ين حرف حرف ما نیست ؛ حرف تعصب آمیز است ؛ در حالى كه نه ، انیست ؛ خیال مى كنند كه يك

ناشى از ناآگاھى ھم نیست ؛ متكى به نظرات و حرفھا و دقتھا و مثال تعصب آمیز ھم نیست ؛

بله ، در تبلیغات عمومى ،. برجستگان ادبیات غربى است ؛ آنھا خودشان اين را مى گويندآورندھا خود

مردم وجود دارد و آن جا مى گويند آراءآن جايى كه با افكار عمومى سر و كار دارند، اعتراف نمى كنند؛ 

نیست ؛ خودشان ھم در ھر چه ھست ، متكى به راءى و خواست مردم است ؛ اما واقعیت قضیه اين

ھست و ما ھم از اين قبیل سطوح و مراحلى به اين معنا اعتراف مى كنند؛ در نوشته ھايشان ھم

اياالت متحده ى امريكا نمونه اش را داريد مى وراعرافھا را فراوان ديده ايم ؛ امروز ھم كه شما در كش

بخش انتخاب مردم ، يكى از دو بخش آن. ما آن را نمى گويیم ! ؛ اين مردم ساالرى است (318)بینید

بايستى انتخاب كنند، بخواھند، بشناسند و مردم. كه البته آن ھست مردم ساالرى دينى است

بدون شناختن و دانستن و خواستن ، . منجز بشودتصمیم بگیرند تا تكلیف شرعى درباره ى آنھا

.تكلیفى نخواھند داشت
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در قبالى مردم ساالرى اين است كه حاال بعد از آن كه من و شما را انتخاب كردند، ما سر ديگر قضیه

نھج البالغه جمع بعضى دوستان اين روايات را از نھج البالغه و غیر. آنھا وظايف جدى و حقیقى داريم 

و اياك و المن .تايش را مى خوانمكردند كه البته مجال نیست كه من ھمه ى آنھا را بخوانم ، دو، سه

تبع موعودك بخلفك فان المن يبطل التزيد فیما كان من فعلك او ان تعدھم فتعلى رعیتك با حسانك او

نه سر مردم مى فرمايد.التزيد يذھب بنور الحق و الخلف يوجب المقت عنداهللا و عند الناساالحسان و

آنچه را كه براى مردم انجام منت بگذاريد كه ما اين كارھا را براى شما كرديم يا مى خواھیم بكنیم ؛ نه

آن را بزرگ كنید؛ نه اين كه وعده بدھید و عمل كوچكى انجام داديد،داديد، درباه ى آن مبالغه كنید؛ كار

مبالغه ، نور حق را خواھد برد؛ يعنى . احسانتان باطل خواھد شداگر منت بگذاريد،: بعد فرمود. نكنید

اگر خلف وعده . وجود دارد، آن را ھم در چشم مردم بى فروغ خواھد كردھمان مقدار راستى ھم ؟

قال اهللا .اين مقت و گناه استدر نظر مردم و در نظر خداالمقت عنداهللا و عندالناس ؛موجب بكنید،

ھر چند اينھا كالم امیرالمومنین خطاب به مالك اشتر .تقولوا ما التفعلونكبر مقتا عنداهللا ان: تعال 

.، اما خطاب به ما ھم ھستاست

انصف اهللا و انصف الناس من :ساالرى دينى استنكته ى دوم از ھمین قبیل وظايف ، مربوط به مردم

يعنى درباره ى خودت ، درباره ى دوستان واھلك و من لك فیه ھوى من رعیتك ؛نفسك و من خاصه

آنھا نده ؛ خويشاوندان و رفقاى خودت رعايت انصاف را در قبال مردم و خدا بكن ؛ يعنى اختصاص به

. گويند؛ يعنى امتیاز ويژه مآب ما به آن رانت خوارى مىيعنى ھمین چیزى كه دوستان عزيز فرھنگى

اختیار جمع خاصى قرار دادن ، به مناسب اين امكانات استفاده ى از يك شركت و يك منبع مالى را در

ھر . ھستند؛ اين كار جزو كارھاى ضد مردم ساالرى است كه اينھا دوست يا خويشاوند يا رفیق ما

. ھمان فسادى است كه االن آقاى رئیس جمھور به آن اشاره كردند، اينكسى كه اين كارھا را بكند

تا اين فسادھا در مجموعه ى كارگزاران! برادران و خواھران عزيز. فسادھا مبارزه بشودبله ، بايد با اين
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ھم بكنید، كشور وجود داشته باشد، توانايى كار وجود نخواھد داشت و پیشرفت امكان ندارد؛ ھر كار

وجود آمد، ھر چه شما ن نخواھد داشت ؛ اينھا شكافھا و دره ھا و حفره ھايى است كه وقتى بهامكا

دستآورد ھم از بین مى رود؛ لذا اول بايد دستآورد داشته باشید و در آن بريزيد؛ آنھا را پر نمى كند؛

آن آدمھايى رفق وبهمن لك فیه ھوى من رعیتك ؛:امیرالمومنین استاين فرمايش. اينھا را عالج كرد

امتیازى كه ھست ، در . ببرندكه دوستشان دارى ؛ نبايد امتیاز ويژه داده بشود؛ ھمه بايد يكسان امتیاز

اگر بناست سقف باشد، امتیاز براى كسى اگر بناست قرعه كشى بشود،. اختیار ھمه بايد قرار بگیرد

.نبايد باشد

ولیكن احب االءمور الیك اوسطھا فى الحق واست ؛مردم ساالرىاين ھم يك نشانه ى ديگر: سوم 

تفريط دور باشد و عدالت را دنبال كارھايى باش كه از افراط واعمھا فى العدل و اجمعھا لرضى الرعیه ؛

مردم و منافع مردم ھر چه وسیعتر در سطح وسیعترى شامل حال مردم بكند؛ يعنى سطح تماسش با

دنبال اين نباش كه رضايت . بیشتر جمع كندتوده ھاى مردم راباشد و رضايت و خشنودى عامه و 

. من و شما مخاطب اين خطابیم . را به دست بیاورى -يعنى صاحبان ثروت و قدرت- گروھھاى خاص 

ايد، اگر از مسؤ والن مربوط به نیروھاى مسلحید، اگر مربوط به رھبرى االن شما اگر وزيريد، اگر نماينده

ط به قوه ى قضايیه ھستید، ھر جا ھستید، بايد توجه داشته باشید كه آن كارى كهمربوھستید، اگر

امیرالمومنین بهانجام مى دھید، در جھت میل صاحبان ثروت و قدرت نباشد؛ كه اينھا در اين فرمايش

اگر دل ؛فان سخط العامه يجحف برضى الخاصه:بعد مى فرمايد كه.تعبیر شده است((خاصه))

نارضايتى مردم اين گروھھاى خشنود ن ثروت و قدرت را به دست آورديد و مردم را ناراضى كرديد،صاحبا

و ان سخط الخاصه يغتفر مع .سیالبى خواھد بودرا مثل-يعنى صاحبان ثروت و قدرت -شده ى خواص 

شوند؛ اما اگر رعايت میل دل صاحبان ثروت و قدرت را نكرديد، از شما ناراضى مى؛رضى العامه

.؛ اين نارضايى بخشوده است((يغتفر))بگذاريد اينھا ناراضى باشند
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تبلیغات و جنجال بكند و باالخره عده يى را به پاى صندوق مردم ساالرى فقط اين نیست كه انسان

بعد از آن كه ! بگیرد، بعد ھم خدا حافظ؛ ھیچ كارى به كار مردم نداشته باشدبكشاند و راءى از مردم

درباره ى ھمین گروھھاى. تحقق پیدا كرد، نوبت نیمه ى دوم است ؛ نوبت پاسخگويى است اولاين 

اين جمله باز در انى مومر آمر فاطاع ؛ال تقولن:خاص ، باز امیرالمومنین در اين بیان مطالبى دارند

داده شده و نگو به من ماءموريت داده شده ، به من مسؤ ولیت:فرود. ھمین نامه ى مالك اشتر است 

-شده اممن صاحب فالن مسؤ ولیت دستور مى دھم ؛ بايد اطاعت ؛ بنده مسؤ ولم و((آمر فاطاع))

اين دل تو را خراب و نابود مى كند؛ واقعش ھم اذغال فى القلب ؛فان ذلك-كنید؛ اين طور حرف نزن

، اين ، برگشت خشم آلود ((و تقرب من الغیر)) :بعد چند خصصیت ديگر را ذكر مى كند.ھمین است

حرف بزنى ، مردم از خودخواھى و من من گفتن تو و خود وقتى اين طور. مردم را به تو نزديك مى كند

ولیتى براى خود قائل نبودن ، براى ھمیشه تا ناخشنود مى را محور ھمه چیز دانستن و مسؤ

(319).شوند
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روشنفكرىارتجاعافشاى شیطنت روشنفكران غرب زده و جريان 

روشنفكران ، عمده ترين ابزار غرب در تھاجم گسترده فرھنگى به كشورھاى اسالمى و از آن جا

در میان كشورھاى اسالمى ، جايگاه خاص و نفوذ) تشیع (ايران كه به خاطر حضور امامت بخصوص

حضور . دارداھمیتناپذيرترى دارد، ھستند؛ لذا توجه به عملكرد تفكر و ريشه شخصیت آنان بسیار

علما با حمايت . است جديد و در واقع تولد مجدد روشنفكران در ايران ، مصادف با نھضت مشروطیت

تقويت حضور علما كه قھرا به. ، منافع شاھان را در خطر بزرگ قرار دادند((عدالتخانه))مردم ، با طرح

شد، ست و جامعه منجر مىمبانى دينى و حضور ھر چه بیشتر فقه و احكام اسالم در سیا

يكى از دو -نقش سفارتخانه انگلیس: سیاستگران استعمار را به وحشت انداخت و در فكر چاره شدند

روشنفكران غرب زده براى سوار در حوادث مشروطه و حمايت بى قید و شرى آنان از- ابرقدرت زمان 

عالوه بر تاراج فكرى و . یت است واقعشدن بر موج عدالتخواھى مردم به رھبرى علما، گوياى اين

واسطه گرى و داللى را در قراردادھاى تجارى و فرھنگى مردم از سوى روشنفكران ، پديده شوم

قاجار و پھلوى ، مشاھده مى كنیم و تاراج منابع اقتصادى نیز اقتصادى بین سلطه گران و دولتھاى زبون

.ثبت شده استدر كارنامه سیاه آنان

گسترده و مشخص ھبرى ، پس از پايان جنگ ھشت ساله تحمیلى و شروع تھاجممقام معظم ر

واقعیتھايى از اين جريان ، نشان دادند و با بیانفرھنگى غرب ، به شیطنت روشنفكران ، توجه خاص 

.كردندجامعه و جوانان را نسبت به آن حساس و به تاريخ آن آشنا

علمى از روحانیت و كردن جوانان در دانشگاه ھا و مراكزھدف اساسى در برنامه روشنفكران ، جدا 

بیگانه شوند و دين و روحانیت اسالم حوزه ھاى علمیه است تا جوانان با سنگرداران دين و مبانى دينى
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عدالتخواھى و مبارزه با ستمگران و بھره گیرى از استعداد و نتوانند انگیزه و نیروى جوانان را در جھت

.نمايند، بسیجتوانايیھاى ملى 

براى اين كه ھم يك طرح انگلیسى ، يك طرح انگلیسى فراماسونرى خیلى دقیق طراحى شده بود

روشنفكرى ، يعنى آينده جامعه را جريان علم و عالم ، معلومات و دانش و دكتر و مھندس و دانشگاه و

شدن ، ھر چه خالى تر ھر چه بى استدالل از دين جدا كنند و از طرفى ، دين را بتدريج به سمت

را از صورت استداللى به صورت پوچ و ساده و شدن ، سھل گرايانه حركت كردن ، كتابھاى دينى

البته . اين چنین را ھدايت كند و اين يك خطر عظیم بوداحساساتى و شعارگونه كشاندن ، يك حركت

ال ورود به دانشگاه يعنى نبوديد آن دورانى كه اص. يادتان نیست شما جوانان. اين خطر محقق شد

(320).ورد در مقوله علم و تحقیق ، يعنى لبخند تمسخر زدن به دين.خداحافظى با دين

ابتداى بارورى خود با به دار كشیدن دست روشنفكران جدا از دين كاشته شد و درتخم مشروطه به

((شیخ فضل اهللا نورى))اهللاآيت مشروعه ، يعنى چھارچوب شرع براى مشروطه بود تا كه منادى-

.ضديت خود را با دين به نمايش گذارد-كند محتواى غربى آن را تبديل به اسالمى

ه فرھنگ ملى و اسالمى ، و محمدرضا، بیشترين آسیب را بروشنفكران در دوران رضاخان و سپس

وارد ساختند و ھمیشه به عنوان حامیان اصلى استبداد رژيم پھلوى ذخاير انسانى و اقتصادى كشور

سیاسى ، اقتصادى ، اجتماعى و فرھنگى حضور يافتند، و كشور را به سوى ھر در عرصه ھاى مختلف

.نگان سوق دادنداز مشخصه ھاى يك ملت بیدار و وابسته شدن به بیگاچه تھى شدن

البته قبل از او مقدمات تھاجم . علیه ملت ما مشخصا از دوران رضاخان شروع شدتھاجم فرھنگى

شده بود و كارھاى فراوانى كرده بودند، و روشنفكرھاى وابسته را در داخل كشور كاشتهفراھم

سلطه ى غرب و به نفعكسى كه در آن روز، بزرگترين قدم را به نفع فرھنگ غرب و در حقیقت... بودند

(321).استعمار انگلیس در ايران برداشت ، رضاخان بود
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كه ھنوز قدرت يكه تاز -در نھضت ملى شدن نفت نیز روشنفكران به ھدايت انگلیس پس از مشروطه ،

بزرگ و اصلى ايران بود آيت اهللا كاشانى را كنار زدند تا از پر و بال گرفتن دين و روحانیت كه خطردر

.براى غرب بود، جلوگیرى كنند

مى شود و دلسوزى ، خیرخواھى و ھدايت معظم له اين جاست كه حقانیت دغدغه رھبرى مشخص

-150من نمى دانم آيا جوانھاى نسل انقالب ، تاريخچه ى :موجبات اين روشنگريھا را فراھم مى كند

ن اين است كه جوان انقالبى امروز، اند يا نه ؟ و ھمه ى دغدغه ى مسال اخیر را درست خوانده200

پشت سر گذاشتن چه دورانى ، امروز در ايران مشغول چنین حركت عظمى ھستیم نداند كه ما بعد از

و سال اخیر، يعنى از اواسط دوران قاجار و جنگھاى ايران200-150بايد تاريخچه ى اين ملت ايران. 

(322)ر اين كشور روى داده است ؟روس به بعد را بخوانند و ببینند چه حوادثى د

ايران ما نمى توانیم بگويیم در طول تاريخ. حوادث ، ايجاد جريان روشنفكرى وابسته است از جمله اين

كه جلوتر از زمان ھمیشه در ھمه ى اعصار و دوران روشنفكرھايى بوده اند. ، روشنفكر نداشته ايم 

و علم ، خواست در ايران كه غرب مسلط به تكنولوژىاما زمانى . مى انديشیدند و حركت مى كردند

از طريق عناصر خود فروخته اى مثل پايگاه تسلط خود را مستحكم بكند، از راه روشنفكرى وارد شد و

(323).میرزا ملكم خان ھا و تقى زاده ھا اقدام كرد

اى بیمارگونه اين جريان روشنفكرى وابسته در مقاطع مختلف ، براى شناسايى خصلتھبررسى عملكرد

و خسارتھاى عظیمى كه بر بخشھاى مختلف مملكت وارد آوردند، بسیار اھمیت دارد؛ ولى درجريان

حضرت آيت اهللا خامنه بموقع و رھبرى داھیانهما نظرمان بر ھشدارھاى (324).اندازه اين بررسى نیست
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. خطرھاى در كمین آگاه مى سازنداى است كه اھم موارد را ھمواره گوشزد مى كنند و ملت را از

و مساله روشنفكرى ، بخوبى اھمیت خطر حجم بیانات و رھنمودھاى رھبرى در زمینه تھاجم فرھنگى

رھبرى در ديدارى غیر منتظره از دانشگاه تھران ، در ممقام معظ. و توطئه اين جريان را نشان مى دھد

مبسوطى را پیرامون اين جريان ارائه دادند كه مطالعه كامل آن را جمع دانشجويان اين دانشگاه ، بحث

معظم له در اين بحث ، ضمن ارائه تاريخچه جريان روشنفكرى و خیانتھاى آنان در.توصیه مى كنیم

و خفت آور كمكھاى آنان به رژيم وابسته و استبدادى پھلوى ، سكوت عجیبقراردادھاى اسارت بار، و

كشتار بى رحمانه مردم ، و1342خرداد 15و پس از آن تا 1332مرداد 28آنان در كودتاى امريكايى 

انقالب اسالمى و به وجود آمدن توسط رژيم سفاك پھلوى ، مطالبى را پیرامون سرنوشت آنان پس از

مى كنند و سپس توطئه جديد استكبار به شنفكرى جديد بر مبناى ارزشھاى دينى ، بیانيك جريان رو

وابسته را، كه ھمانا بازگرداندن روشنفكرى به ھمراھى عوامل باقى مانده از جريان روشنفكرى

صددين و عالقه مند به سنن غربى و غرب زده و جدا از مردم وضعیت ذلت بار با خصوصیات بیمارگونه

:نمايندتشريح مىاست ،

به ھمان حالت بیمارى از بعد از جنگ تالشھايى جدى شروع شده ، براى اين كه روشنفكرى ايران را

قھر كردن با مذھب ، قھر كردن با يعنى باز-برگشت به عقب ، ارتجاع -قبل از انقالب برگردانند 

شرط به غرب ، پذيرفتن ھر چه از وابستگى بى قید وبنیادھاى بومى ، رو كردن به غرب ، دلبستگى و

بزرگ شمردن ھر آنچه كه متعلق به بیگانه است و حقیر شمردن ھر از اروپا، از آمريكا مى آيد،-غرب 

است ؛ كه در باطن خودش ، تحقیر ملت ايران و تحقیر بنیانھايش را ھمراه آنچه كه مربوط به خودى

(325).را دارم مشاھده مى كنمدارد، من اين

روشنفكرى و جدا كردن آنان از ارزشھاى دينى و مقدس ، و ه يك نمونه از تالشھايى كه براى رجعتب

:گیرد، توجه نمايید، كه ھمان غرب زدگى است ، انجام مى((مدرنیسم))سوق دادنشان به سوى
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؛ اما در اسالم و سیاست را حفظ كنندروشنفكران به عنوان مؤ منان به اسالم ، مى خواھند پیوند میان

كارى كه اين. است كه حركت آنھا را شكل مى دھد(و نه الزامات مذھبى(عمل ، الزامات غیر دينى 

روحانیون خواھد شروع كرده اند، سرانجام ھموار كننده ى راھى متضاد با مسیر((روشنفكران دينى))

روشنفكران دينى ، جامعه ى از نظر... بود؛ يعنى نه اسالمى كردن ھر چه بیشتر، بلكه ھر چه كمتر

.باشدمدنى تنھا مى تواند جامعه اى از لحاظ ايدئولوژيك بى طرف

است كه فقط با اصالح جمھورى اسالمى از درون ، با تقويت جنبه اين((روشنفكران دينى))اعتقاد

سالم آن است كه اصال ا((مقدس))آن و كنار گذاردن جنبه ھاى سنتى و((مردمى))ھاى مدرن و

(326).به عنوان يك نیروى ساسى بقايى داشته باشدمى تواند

آورند نیز جدى به عمل مىتالش ((رجعت روشنفكرى))مقام معظم رھبرى ، كسانى را كه در توطئه

:معرفى مى كنند

يك . ديگر خبر يقین نمى توان بگويم اينھا چه كسانى ھستند؟ البته مى شود حدس زد؛ من اين جا

نیاورده اينھا ھرگز نه به اسالم و نه به ايران ، ايمانىيومنوا باهللا طرفه عینلمكسانى ھستند كهعده

ھر -حقیقتى ، ايرانى آن چند سالى ھم كه اين جريانات روشنفكرى الھى ، اسالمى ، مذھبى ،. اند

به ! سربلند كنندحاضر نشدند حتىدر ايران وجود داشت ، اينھا- چه مى خواھید اسمش را بگذاريد 

معبود خودشان ، قبله ى خودشان ، معشوق گوشه يى رفتند، يا به خارج از كشور سفر كردند و

اين تاريخ ، اين فرھنگ ، برايشان اھمیتى نداشت ؛ اين ملت اين سنتھا،. خودشان را آن جا يافتند

...اھمیتى نداردطبعا آينده ى اين ملت ھم برايشان
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بگیرند؛ عنوانھاى پر طمطراق روى ھستند كه ممكن است تحت تاثیر اينھا قراربعضیھا ھم كسانى 

باالخره يكى از . كسانى كه اجیر باشند-يقینا بگويم نمى توانم- بعضى ھم احتماال . ذھنھا اثر بگذارد

ما ! تعجبى ندارد. قرار مى گیرد، ادبیات و قم و ھنر و شعر است چیزھايى كه راحت در خدمت پول

داشتیم كه براى فالن پادشاه شعر گفتند و او را ستودند؛ در جالى كه در خور لعن وراى بزرگى راشع

(327).نفرين بودند

ھشدارھاى بموقع نسبت به خطرھا، توطئه ھا و رھبرى الھى ، عالوه بر تبیین مستدل مسائل و

:لو پاى ملت مى گذاردحركتھاى خباثت آمیز را ھم جشیطنتھا، راه مقابله ، مبارزه و سدكردن

مقصودم اين نیست كه حاال بلند شوند دعوا كنند؛ ... اجازه را بدھندنبايد روشنفكران مسلمان ما اين

. و روشنفكرى ، میدان ھمان فرھنگ است ؛ ابزارھايش تا ابزارھاى فرھنگى است نخیر، میدان فرھنگ

يك ملت .خودتان را بسازيد! جوانان . بشوندكه اھل مقوالت روشنفكريند، بايد در میدان فعال جوانانى

به جاى محكمى متكى اگر بخواھد راه رشد و كمال و پیشرفت را طى بكند، بايد از لحاظ ايمان فكرى ،

ھرھرى مذھب ، بى ايمان ، بى آن ملتى ، آن نسلى ، آن جوانى كه بخواھد به يك مجموعه ى. باشد

با حرف آنھا پیش برود، زير پايش سست نى دل بسپارد واعتقاد به بنیانھاى اخالقى و دينى و مع

دوران رژيم پھلوى بود؛ ياس آورد، بى فايده ، مايل خواھد شد؛ نسل جوان ، ھمانى خواھد شد كه در

(328).به فساد، آماده ى براى كجروى

مقابله كنندروشنفكرانت متدين و جوانان است كه ھم با ابزارھاى فرھنگى با اين جريان اين مسئولیت

سوابق آنھا و ھم دنبال جماعتى با اين خصوصیات كه بر شمردند، نروند و جذب حرافیھا و عنوانھا و

جمھورى اسالمى و و اما مسئولیت كسانى كه تصمیم گیرى و اقدام در جھت حفظ نظام. نشوند

:ارزشھاى آن جزو وظايف آنھاست
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نبايد اجازه بدھند كه يك عده افرادى كه سالھاى . را حفظ كردبا ھمه ى قوا بايد موجودى فعلى

ابزارھاى روشنفكرى و با ابزارھاى فرھنگى ، ھیچ خدمتى به اين مردم متمادى در اين كشور با

در ھیچ مشكلى و مساءله ى مھمى نتوانستند با اين -حداقلش اين است -بدھند نتوانستند انجام

بخواھند تى نتوانستند پا به پاى مردم برسند، چه برسدھمراه باشند و به پاى مردم برسند؛ حمردم

ماندند؛ اينھا مجددا به اين جلودار و پیشرو و رھبر مردم باشند، ھمیشه عقب ماندند، ھمیشه در انزوا

اين كه مى بینیم در بعضى از مطبوعات و . بكنندكشور بیايند و سايه ى فكر و فرھنگ خودشان را حاكم

نشان داده مى شود، دنبال رجعت به گذشته اند؛ دنبال فرھنگى ، چیزھايىمجالت و منشورات 

اين مقوله ى بسیار اساسى و . اين مقوله ى روز است . روشنفكريندبرگشتن به حالت بیمارى و

(329).مھمى است

بسنده مى كنیم ؛ اما ھمان طور كه مقام معظم رھبرى فرمودند، اين مقوله بسیار به اين مختصر

مھم و مساءله روز است ، لذا بايستى توجه كامل به آن نمود و اگر به اين مقوله ، بحثسى ،اسا

دشمنان در حال را كه1376آزادى و سوء استفاده ھايى كه از آن مى شود و فضاى بعد از دوم خرداد 

ت مقوله رجع. شودبه وجود آوردن آن ھستند، در نظر بگیريم ، اھمیت مساءله كامال روشن مى

زمینه را براى بازگشت اين روشنفكرى ، روى ديگر سكه تفسیر مغرضانه و غلط از دوم خرداد است كه

دشمنان مردم فراھم آورده است و بھانه نیزعقب ماندگان از مردم و خدمتگزاران اجانب ، مستكبران و

را شاكريم كه سكان امى داريم و خدرھنمود و ھدايت رھبرى را در اين زمینه پاس . است ((آزادى))

كه نعمتھاى خداوند با تداوم رھبرى ھدايت ما و اين انقالب را در دستان با كفايت او قرار داد، و امید

.(330)استقامت مردم و جوانان ، استمرار يابدمعظم له و اطاعت و اقدام مسئووالن ، و پايدارى و
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اصالحات و نكات اصلى در آن

. خود را دنبال مى كنندمنظور خاص((اصالحات))صھیونیسم از عنوانبويژهآمريكا و استكبار جھانى

به منافع آمريكا و صھیونیسم شواھد نشان مى دھد كه ھر كشورى كه داراى رژيم مستقل بوده و

اين را در((اصالحات))گسترده غربى ، ضرورتتسلیم نشود، متھم به انواع اتھامات شده و تبلیغات

زمینه را براى امپراتورى تبلیغاتى جھانى ، به تدريج. افكار عمومى تحمیل مى نمايندكشورھا به 

نیاز، افكار عمومى را آماده دگرگونى نظام مخالف استكبار در داخل آن كشورھا فراھم نموده و در صورت

ثمارى استاھداف استعمارى و((آمريكا و صھیونیسم))امروز. دخالت نظامى در آن كشورھا مى سازد

((براندازى))سازند، در واقع از اين عنوان براىاصالحات پنھان مى))و استكبارى خود را در پشت پرده

انقالب اسالمى . مى گذارند((اصالحات))رژيمھا را استحاله مى نمايند و نام آن را. استفاده مى كنند

ردمى جمھورى اسالمى ايران رابعنوان يك انقالب مردمى با جوھره دينى ، نظام مستقل و مايران

صھیونیسم فرود مستقر ساخت كه به ھیچ عنوان سر تسلیم در مقابل استكبار جھانى بويژه آمريكا و

در برابر ((اصالحات))طبیعى اسلحهبطور. نمى آورد و منافع ملى خود را قربانى منافع آنھا نمى نمايد

دادن به باش حضرت آيت اهللا خامنه اى و جھت صحیحلیكن ھشدارھا و بیدار. نظام بكار گرفته شداين

داخلى آنھا را خلع خواست طبیعى اصالحات مردمى ، اين توطئه را نیز خنثى نموده ، دشمنان و ايادى

اين مواضع را در . خود ھدايت نمودسالح ساخته و انگیزه و مطالبه اصالحات را در مسیر اصلى و صحیح

.یمچند محور اساس ارائه مى نماي

1 مواردى را شامل مى شود؟اصالح چیست ؟ اصالحات انقالبى اسالمى چه-

، ھر نقطه ى فاسدى اصالح چیست ؟ اصالح اين است كه ھر نقطه ى خرابى ، ھر نقطه ى نارسايى
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اگر چه در اصطالحات ياسى .انقالب خودش يك اصالح بزرگ است. ، به يك نقطه ى صحیح تبديل شود

انقالب))قرار مى دھند، اما من با آن اصطالحات سیاسى دنیا،((اصالح))را در مقابل((انقالب))دنیا،

با اما من با آن اصطالح نمى خواھم حرف بزنم ، من اصالح. قرار مى دھند((اصالح))را در مقابل((

الحات ، در ذات و اصتداوم. خود انقالب ، بزرگترين اصالح است . اصطالح اسالمى را مطرح مى كنم 

طور دايم نگاه مى كند تا ببیند يك ملت انقالبى و ھوشیار و شجاع ، به. ھويت انقالب نھفته است 

فسادھايى كه در طول زمان بر اثر غفلتھا و سوء -فسادھايى كه از قبل در میان او مانده كدام است

انقالب كه بدون اصالح امكان . اصالح كندتا آنھا را-وجود آمده مديريتھا و سوء تدبیرھا و تجاوزھا به

از اول انقالب ھه آرزو داشتند كه اصالحات به . انسانى ، بدون اصالح امكان نداردھیچ جامعه ى. ندارد

راامروز دولتى ھم آمده و شعار خودش. بیايد؛ ھر كس ھم به قدر ھمت خود كارى كرده است وجود

و من مى دانم كه مسؤ والن اين دولت ، آن كسانى كه -خوب بسیار-قرار داده است ((اصالحات))

مقصودشان از اين اصالحات چیست ؛ آنھا ھمین -رئیس جمھور محترم از جمله-شعار اصالح دادند 

.خواھنداصالحات اسالمى را مى

اريم ؛ اصالح ادارى الزم دبديھى است كه در میان جامعه مواردى وجود دارد كه بايد اصالح بشود؛ ما

اصالح امنیتى الزم داريم ؛ اصالح در قوانین و اصالح اقتصادى الزم داريم ، اصالح قضايى الزم داريم ؛

كه دستگاه اداريمان مقرراتى داشته باشند كه براى ھمه يكسان ما احتیاج داريم. مقرارت الزم داريم 

راھھاى كسب ثروت بايد مشروع . شودنباشد؛ اگر بود، فساد است و بايد اصالح باشد و در آن تبعیض

اگر. كسانى از راھھاى نامشروع كسب ثروت كردند، اين فساد است و بايد اصالح بشودباشد؛ اگر

قیمت اين كه كسانى از امتیازات بیجا استفاده كردند ثروتھاى باد آورده پیدا كردند و ديگران را به

اگر در جامعه امتیازات .ت و بايد اصالح بشودخودشان ثروتمند بشوند، فقیر كردند، اين فساد اس

استفاده كنند، اين فساد است و بايد اصالح انحصارى به وجود آوردند و ھمه نتوانستند از فرصتھاى برابر

اگر انسانى كه مى خواھد در جامعه كار كند، دست و اگر امنیت شغلى و ثبات مقررات نبود؛. بشود
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اگر در . به او فرصت ندادند، اينھا فساد است و بايد اصالح بشودن ،پايش را بستند و براى تالش كرد

روبه رشد است ، اين فساد است ؛ اگر در تالشھاى اقتصادى ، داللى بر تولید؛ جامعه گرايش مصرفى

حالت بى اگر مردم دچار. دارد، اين فساد است ؛ اينھا را بايد اصالح كرد؛ اصالحات اينھاست ترجیح

اجتماعى نیست ، اين بخصوص مسؤ والن بخشھاى اداره كشور بى انظباطند و انضباط- انضباطیند 

جوانان ملكات انسانى يعنى مسئولیت نیست ، اين فساد است ؛ اگر درفساد است ؛ اگر احساس 

كند، اين فساد است ؛ اگر روابط جنسى رشد پیدا نمى- شجاعت ، صفا صدق ، نشاط، فعالیت ، كار 

كسانى ھستند كه خانواده ھا را ناامن مى كنند، اگر جامعه ھست ، اين فساد است ؛ اگرناسالم در 

و جاده ھا و روستاھا را ناامن مى كنند، اين براى كشور فساد كسانى ھستند كه شھرھا و خیابانھا

ھست ، اگر دسترسى به قضاوت عادالنه نیست ، اگر رسیدگیھاى قضايى است ؛ اگر جرم و جنايت

پرونده ھا مدتھا مى ماند، اينھا فساد است ؛ بايد اصالح كرد، بايد از جرم و جنايتى مى شود وطوالن

خوشحالند و ھمه. انقالب ، ما را به ايجاد اين اصالحات امر مى كند و فرمان مى دھد. پیشگیرى كرد

با تعارف انجام اصالحات ھمالبته اين. دوست مى دارند كه اين گونه اصالحات در جامعه انجام بگیرد

(331).گیردنمى گیرد؛ اين اصالحات با قاطعیت و با اقدام انجام مى

2 اصالحات اسالمى آرى ، اصالحات آمريكايى نه-

اصالحات چیست ؟ اين جاست كه باز دشمن پا در میانى مى اصالحات چیز بسیار خوبى است ؛ اما

شود؛ كارى مى كند كه در داخل كشور عده يى دشمن وارد میدان مى كند؛ تبلیغات امپراتورى خبرى

مگر ممكن . اصالحات بدھند؛ عده يى پیدا بشوند و شعار نفى اصالحات بدھندپیدا بشوند و شعار

اصالحات مخالف باشد؟ بله ، كار دشمن اين طورى است ؛ كار دشمن كه به اصالحات است كسى با

اسالمى اصالحات ، يا اصالحات انقالبى و: ه است حرف قاطع در اين زمینه ، يك كلم. يى نداردعالقه

با اين و ايمانى است و ھمه ى مسؤ والن كشور، ھمه ى مردم مؤ من و ھمه ى صاحب نظران

ھمه ى مردم مؤ اصالحات موافقند، يا اصالحات ، اصالحات آمريكايى است و ھمه ى مسؤ والن كشور،

(332).من و ھمه ى آحاد ھوشیار ملت با آن مخالفند
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مورد اصالحات اين است كه در حالیكه اصالحات مربوط به ملت ايران است ، چرا مساءله مھم در

بويژه آمريكا، اصالحات در ايران را پیگیرى نموده و سعى مى كند با القاء نظرات خود ودشمنان و

خود كه ھمان اهبرانگیختن و حمايت از ايادى غافل يا خود فروخته داخلى ، اصالحات را در مسیر دلخو

ايران به دنبال تكرار حادثه اصالحات آمريكايى است ، ھدايت كند؟ آيا آمريكا با پیشگیرى اصالحات در

؟شوروى سابق و فروپاشى آن كشور است

كه شعار اصالحات را -مساءله ى مھم ديگر در ھمین زمینه اين است كه دشمن در تبلیغات خود

مالحظه مى كنید تبلیغات اين كه شما. ت ؟ اصالحات مال ماست به دنبال چیس-پیگیرى مى كند 

؟ اين تبلیغات متعلق به مراكزى جھانى بر روى اصالحات در ايران متمركز مى شود، علت آن چیست

مگر وجود فساد و اختناق و خرابى وضع . خواھنداست كه نمى توانند ادعا كنند خیر ملت ايران را مى

استكبارى انگلیس در دوره ى اول ، و امريكا در دوره ى بعد، سلط و نفوذ قدرتدر اين كشور، غیر از ت

در اين مملكت اختناق را به وجود آورد؟ چه قدرتى در اين مملكت علت ديگرى دارد؟ چه قدرتى

را بر مبناى فساد پايه گذارى كرد؟ چه قدرتى در طول پنجاه سال با اخالق دستگاھھاى ملى و دولتى

مرداد را28سانى مبارزه كرد؟ چه دستى رضاخان را به قدرت رساند؟ چه عواملى كودتاى انعمومى و

كشاندن اين راه انداخت ؟ در طول اين پنجاه و چند سال ، چه كسانى زشت ترين تبلیغات را در جھت

امروز انجام دادند؟ جوانان ماملت به سمت فساد، بى بندوبارى و ناباورى به اصول اخالقى و دين انجام

به -آن مطبوعات فاسد و . شماھا كه به ياد داريدچیزى از مطبوعات دوران رژيم پھلوى به ياد ندارند؛ اما

رنگین نامه ھا، به وسیله ى چه كسى تشويق مى شد؟ آنھا آن- قول يك روشنفكر مسلمان معروف 

ین دستگاھھاى قدرتى شدند؟ از چه كسى الگو مى گرفتند؟ غیر از ھماز كجاھا تغذيه و تشويق مى

آورده بودند و با ھمه ى وجود آن را تقويت مى كردند؟كه آن نظام را سر كار

و ياد و سلطه ى استكبارى دولت امريكا با ھمه ى وجود مخالف باشیم ، امروز ما براى اين كه با نام

مالى و اخالقى وباشیم ، جز اين كه آن رژيم پنجاه سال ھمه ى منابع انسانى و محتاج چه دلیلى

ايران چه بود؟ اين استعدادى ما را ضايع و نابود كرد؟ دستاورد رژيم پھلوى در طول اين پنجاه سال براى
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چه مدت قابل اصالح است چه كى ويرانه يى كه اينھا به وجود آوردند، چگونه ، با كدام تالش و در

در عین حال ھمان دولت امريكا و داد؟ دستگاه جاسوسى شان را تقويت كرد؟ چه كسى به آنھا خط

ھمان مراكز رسانه يى شان ، امروز از چیز به نام انگلیس ، ھان روساشان ، ھمان سیاستمدارانشان ،

اين بايد ھر ھوشمندى را به فكر وادار كند و ھر غافلى ! حمايت ء كننداصالحات و آزادى در ايران دفاع و

اين يك صحبت بسیار مھم و يك سوال بسیار اساسى مساءله چیست ؟. ھوشیار نمايدرا بیدار و

.است

ھاى مختلف اين نظام بنده به عنوان كسى كه از اول اين انقالب تا امروز در مسائل گوناگون و در عرصه

شناسم ، ھم حرفھا را مى شناسم و ، با جوانب و جريانھاى گوناگون مواجه بوده ام ؛ ھم آدمھا را مى

: بندى رسیده ام كه به طور خاصه اين است يى دنیا آشنا ھستم ؛ به يك جمعھم با تبلیغات رسانه

نظام جمھورى اسالمى طراحى شد و جوانب آن از يك طرح ھمه جانبه ى امريكايى براى فروپاشى

سازى شده يى است از آنچه كه در فروپاشى اتحاد ھمه جھت سنجیده شد؛ اين طرح ، طرح باز

خودشان مى خواھند ھمان طرح را در ايران اجرا كنند؛ دشمن اين اد؛ به نظرجماھیر شوروى اتفاق افت

بخواھم قرائن و شواھد اين معنا را بگويم ، االن در ذھن من ھست ؛ نه اين كه من اگر. را مى خواھد

چند در طول اين. دنبال نشانه ھايش بگردم ؛ شواھد آشكارى در اظھارات خودشان وجود داردبخواھم

ھم مى گويند كه خودشان-از اظھارات مغرورانه و قدرتمندانه و احیانا حساب نشده ى آنھا سال ، 

مى شود كه آنھا به خیال صحت اين ادعا كامال آشكار-فالن مصاحبه يى كه ما كرديم ، عجوالنه بود 

ر سازى كردند و مى خواھند دخودشان طرح فروپاشى شوروى سابق را منطبق با شرايط ايران باز

(333).شدند كه اين ھم از الطاف الھى استالبته در چند مورد ھم دچار اشتباه. ايران پیاده كنند

3 اصالحاتی روپاشى شوروى براى ايران تحت لواطرح بازسازى شده ف-

برنامه و طرحى را به اجرا در آرد كه طى آن ((اصالحات((آمريكا در شوروى سابق ، تحت عنوان

به غرب را تحت حمايت خود گرفت و توانست با فريب سیاستمداران شوروى و متمايلاصالحگران 



Page | 59

.افكار عمومى مردم آن كشور، وحدت آن كشور را از ھم بگسلند و قدرت شرق را فرو پاشدانحراف در

در ايران نگاھى به اين طرح ، نشان مى دھد كه آمريكا اينك در صدد اجراى بازسازى شده ھمان طرح

.ا بتواند منافع از دست رفته خود را دوباره فراچنگ آورداست ت

اين چیزى كه االن از اين تصوير در ذھن من . به طرح امريكايى فروپاشى شوروى بكنم اشاره يى

از خبرھاى1370، بخش عمده اش از يادداشتھايى است كه خود من روزبه روز در سال ھست

منابع مھم روشى و بعدا با اطالعات فراوانى كه دوستان ما ازالبته . ماجراى شوروى يادداشت كرده ام 

با تفصیل آنھا را بیان كنم ؛ اما غیرروسى فراھم كردند و به بنده دادند، تكمیل شد كه نمى خواھم حاال

فروپاشى شوروى ، الزم است سه نكته را در وقتى مى گويیم طرح امريكايى. ماجراى عظیمى است 

:ريكايى عرض بكنیمكنار اين كلمه ى ام

ى بلوك غرب نكته ى اول اين است كه وقتى مى گويیم طرح امريكايى ، معنايش اين نیست كه بقیه

اين زمینه بشدت با امريكا در اين زمینه با امريكا ھمكارى نداشتند؛ چرا، ھمه غرب و ھمه اروپا در

گر به صورت بارز بود؛ اينھا ديھمكارى مى كردند؛ مثال نقش آلمان و انگلیس و بعضى كشورھاى

.ھمكارى جدى داشتند

گويیم طرح امريكايى ، معنايش اين نیست كه ما عوامل داخلى نكته دوم اين است كه وقتى مى

گیريم ؛ نخیر، عوامل فروپاشى در درون نظام شوروى وجود داشت و از فروپاشى شوروى را نديده مى

آن عوامل داخلى چه بود؟ فقر شديد اقتصادى ، فشار بر . كردبھترين استفاده را آن عوامل دشمنشان

كنار اختناق شديد، فساد ادارى و بوروكراسى ؛ البته انگیزه ھاى قومى و ملى ھم در گوشه ومردم ،

.وجود داشت
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يك طرح نظامى - تعبیرى كه مى گويیم به ھر-نكته ى سوم اين است كه اين طرح امريكايى يا غربى 

عمدتا به وسیله ى تابلو، پالكارد، روزنامه ، فیلم و ى اول يك طرح رسانه يى بود كه=درجه نبود؛ در

بكند، مى بیند كه حدود پنجاه ، شصت درصد آن مربوط به تاثیر اگر كسى محاسبه. غیره اجرا شد

شت كه من ھفت ، ھ-مساءله ى تھاجم فرھنگى را ! عزيزان من . فرھنگى بودرسانه ھا و ابزارھاى

بعد از عامل رسانه يى و . شبیخون فرھنگى شوخى نیست . جدى بگیريد- كردم سال پیش مطرح

.دريچه ى دوم ، عامل سیاسى و اقتصادى بود؛ عامل نظامى ھیچ نبودتبلیغى ، در

سر كار آمد، يك -ش 65و 64حدود سالھاى -م 1985بود؟ گورباچف وقتى در سال و اما اين طرح چه

مطرح ن در قبال دبیر كل ھاى پیر قديمى بود؛ روشنفكر و خوش برخورد بود؛ شعارى كه اوجواعنصر

فارسى پروستريكا، كرد، شعار پروستريكا در درجه ى اول ، و گالسنوست در درجه ى دوم بود، تعبیر

زمینه ى مسائل اجتماعى ، بازسازى و اصالحات اقتصادى است ؛ و گالسنوست يعنى اصالحات در

ى رسانه ھا آوارى از حرف و تحلیل و در يكى ، دو سال اول ، به وسیله. ى بیان و امثال اينھاآزاد

فرو ريخت و كار به جايى رسید كه توسط تفسیر و تشويق و جھت دھى و پیشنھاد بر سر گوباچف

اين در ھمان دوران جنگ سرد ھم بود؛ ! معرفى شدمراكز امريكايى ، گورباچف به عنوان مرد سال

قبل از گروباچف ، اگر ! موفقیت را در شورى با تیر مى زدنديعنى در دورانى كه امريكايیھا شبح ھر

وجود داشت ، بشدت آن را انكار مى كردند و علیه آن تھاجمم شوروىواقعیتھاى خوبى ھم در

وش باز اين آغ! اندختند؛ اما ناگھان نسبت به گورباچف چنین وضعى را پیش گرفتندتبلیغاتى راه مى

كسى من نمى توانم ادعا كنم كه گورباچف! به عنوان يك مشوق بزرگ ، گورباچف را فريب دادغرب ،

در دنیا ادعا مى آن چنانى كه بعضیھا-بود كه غربیھا يا دستگاھھاى سیا او را سر كار آورده بودند 

ده ندارم ؛ اما آنچه كه پشت پرمن نشانه ھاى اين را واقعا نمى بینم و البته خبرى ھم از- كردند 

تجلیل و تبجیل و تشويق و احترام غربیھا مسلم است ، آغوش باز، چھره ى باز، چھره ى خندان ،
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.امريكايیھا اعتماد كرد؛ اما فريب خورداو به غربیھا و. گورباچف را فريب داد

ن فريب خوردگى را نوشته كه انسان نشانه ھاى اي-دوم انقالب-گورباچف كتابى به نام پروستريكا 

.مشاھده مى كند

يا 1369حدودا در ھمین سال . اختناق آن روز شوروى اين شعارھا بشدت فضا شكن بوددر محیط

سفر از كه من در يادداشتھاى خودم اين را نوشته ام كه گورباچف قید جاز عبور براى-ش است 1370

شوروى ، بعد از پايان ه سال بعد از ايجادھفتاد و س! شھرى به شھر ديگر در شوروى را بر مى دارد

برژنف و غیر ذلك ، آقاى يافتن دوره ى سى ساله ى استالین و دوره ى ھجده ، نوزده ساله ى

در چنین ! بود كه جواز عبور را برداشت گورباچف از جمله كريھايى كه در زمینه ى گالسنوست كرد، آن

وقتى مى گويد آزادى بیان ، براى . بیان به چه معناست جوى شما ببینید فكر و طرح مساءله ى آزادى

در تمام اين دوران ، روزنامه ى مھم قابل توجه در ! قدر فضاشكن است مردم چه قدر شگفتى آور و چه

پراوداست كه يك روزنامه عمومى است ؛ يكى ھم يك روزنامه ى مربوط به جوانان است ؛ تمام شوروى

چنان اصال وجود داشت ؛ اما تكثر روزنامه ھا و وجود كتابھاى چنین ومطبوعه ى ديگر تخصصى ھمچند

كرده بود؛ سالھاى كه از برخى از مبانى سوسیالیسم نه ھمه ى آنھا انتقاد. به چشم نمى خورد

ھم خیلى تبلیغ مى كردند و البته امريكايیھا روى او. متمادى اجازه ى خروج از شوروى را نداشت 

.قضیه در يادم مانده استكه بنده از دوره ى قبل از انقالب اينخیلى حرف مى زدند 

اشتباھاتى كردند كه من نمى خواھم اين در چنین فضايى اين شعار توسط گورباچف داده شد؛ منتھا

مدتى گذشت ، . از اشتباھاتشان معلوم خواھد شداشتباھات را االن بگويم ؛ در خالل صحبت ، بعضى

سمبلھاى لباس و مكدونالد و از اين چیزھايى -نمادھاى غربى فرھنگ غربى وسیل تبلیغات غربى و 

اين كه من مى گويم ، تفكر يك . در شوروى راه پیدا كرد-امريكايى است كه در واقع جزو سمبلھاى

خواندم-تايم و نیوزويك -نشین نیست ؛ در ھمان روزھا بنده در خود مجالت امريكايى طلبه ى گوشه
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خبر مھم و به عنوان ين كه قھوه خانه ھاى مكدونالد در مسكو رواج پیدا كرده ، اينھا به عنوان يككه از ا

!بودندپیشاھنگ فرھنگ غربى و فرھنگ امريكايى در كشور شوروى ياد كرده

ديگر به نام يلتسین در كنار شعارھاى گورباچف يكى ، دو سال رو به اوج بود؛ اما بعدا ناگھان يك عنصر

نقش او اين است كه مرتب پا به زمین .نقش يلتسین ، نقش تعیین كننده است. باچف پیدا شدگور

! اين شتاب كم است ؛ دير شد؛ اصالحات عقب افتادبكوبند و بگويد كه اين شعارھاى فايده يى ندارد؛

ا بى بود، شايد در طول بیست سال مى توانست آن اصالحات راگر آدم عاقل مدبرى به جاى گورباجف

اما ھمین مقدار خوددارى و خويشتندارى -كه اين كار در چین اتفاق افتاد ھمچنان- دغدغه انجام بدھد 

را عزل - يلتسین -كار به جايى رسید كه گورباچف معاون خود . گورباچف بیرون كشیدرا ھم از دست

!كردندنكردند، بلكه تقويتشاما رسانه ھاى امريكايى و غربى نه فقط عزلش كرد؛

مظلوم حدود يك سال يا بیشتر، به عنوان يك چھره ى برجسته ى روشن بین اصالح طلب مغضوب واو

مى دانید . پیش آمدبعدا انتخابات رياست جمھورى روسیه. در تبلیغات غربیھا و امريكايیھا مطرح شد

. نا شد انتخابات داشته باشندنداشتند؛ بالبته انتخابات كه. كه ديگر جمھوريھا انتخابات جداگانه داشتند

در كشور شوروى ، از بعد از دوران . انتخابات داشته باشیم يكى از كارھاى گورباچف اين بود كه گفت

انتخابات در دوران تزارھا ھم شبیه انتخابات زمان شاه ما . اتفاق نیفتاده بودتزارھا، حتى يك انتخاب ھم

ايران است دقیقا منطبق با تاريخ مشروطیت- ك سال اختالف با ي- اتفاقا تاريخ مشروطیتشان ھم .بود

ما در دوران رژيم يك صورت بود؛ مثل مجلس شوراى ملى-دوما -در دوره ى تزارھا مجلس ملى . 

انتخابات ، بى انتخابات ؛ تمام بعد ھم كه كمونیستھا سركار آمدند، مجلس ، بى مجلس ؛. پھلوى 

نه ھمه ى - انتخابات در جمھورى روسیه نه سه سال ، بناست اولینحاال بعد از گذشت ھفتاد و! شد

يعنى ھمان عنصر -با راءى بااليى يلتسین ! يلتسین كانديدا كیست ؟ آقاى. انجام بگیرد-شوروى 

.جمھور شدرئیس -تندرو 
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رئیس -24/3/1370يعنى - م 1991از روزى كه يلتسین در ژوئن . اين جا داستان شیرينى است از

طول كشید؛ جمھور شد، تا حدود چھارم يا پنجم ديماه كه رسما شوروى منحل شد، حدود ھفت ماه

ھم وقتى تاريخ بخشى از مقدمات به دست گورباچف ، برخى. يعنى اين چند سال صرف مقدمات شد

ا رسیدن امريكا و غرب ، تمصرف گورباچف تمام شد، به دست يلتیسین انجام شد و برنامه ى مورد نظر

رسید و رئیس جمھور روسیه و نفر به مجرد اين كه يلتسین به قدرت. يلتسین به قدرت شتاب گرفت 

يلتسین رئیس جمھور مى شود و 24/3/1370در روز. دوم شوروى شد، ابتكار عمل به دست او افتاد

كه سه بوش رئیس جمھور امريكا اعالم مى كندجرج-يعنى سه روز بعد - 26/3/1370در روز 

متعلق به شوروى نیست و شوروى بايستى اين سه -جمھورى بالتیك لتونى ، استونى و لیتوانى

به رسمیت بشناسد؛ اگر به رسمیت نشناسد، كمكھايى را كه جمھور را رھا كند و استقالل آنھا را

بود كه در البته من االن درست يادم نیست كه آيا كمكھايى. خواھد شدامريكا قول داده است ، قطع

ريگان قول داده شده بود، يا در زمان بوش ؛ به ھر حال به آقاى گوراچف قول كمك دادهزمان رونالد

شناسیم چندى بعد يلتسین اعالم كرد كه ما استقالل جمھوريھاى سه گانه را به رسمیت مى. بودند

ماه شوروى اتفاق مرداددو ماه بعد براى اين كه يلتسین چھره اش برجسته تر شود، كودتاى معروف! 

پ آ و / پ -تلويزيونھا امريكايى دوربین. افتاد؛ كودتايى كه در ھمان اوان كامال مشكوك به نظر مى آمد

پ آ / در اين جا تلويزيون خودمان تصوير پ . گرديدنددر مسكو فال شدند و روى يلتسین متمركز- غیره 

نك رفته و در میان مردم شعار مى دھد و مى گويد يلتسین روى تارا كه پخش مى كرد، ما ديديم كه

بعد ھم به مجلس رفت ، اما كودتاچیھا با يلتسین كه دم ! كودتاچیھا نمى شويم كه نخیر، ما تسلیم

متحصن شده بود، ھیچ كارى نداشتند و به سراغ او نرفتند؛ ولى به-دوما -در مجلس ملى دستشان

او را يمه مشغول گذراندن روزھاى تعطیالتش بود، رفتند وسراغ گورباچف كه در شبه جزيره ى كر

در دنیا به وجود يك جنجال رسانه يى! يلتسین ھم رجزخوانى مى كرد و شعار مى داد! دستگیر كردند

خیابانھاى مسكو ظاھر شدند، اما سه يك تعداد تانك در! آوردند و البته از واقعیت ھم خیلى خبرى نبود

نتیجه كودتا اين ! كودتاچیھا را در خواب دستگیر كرده اندز سه روز ھم گفتند كهروز ھم نبودند؛ بعد ا
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در ھمان اوقات وزير امور خارجه ! دوم بود در حقیقت شخصیت اول شدكه شخصیت-شد كه يلتسین 

جمھوريھاى آسیاى میانه كرد و برگشت ؛ من از ايشان پرسیدم كه چه خبر؛ ايشان ى ما سفرى به

در دنیا ھم مشخص بود كه قضیه اين ! ت كه رئیس شوروى يلتسین است نه گورباچف اسگفت واضح

خواھد بعد ھم جمھوريھا يكى يكى طالب استقالل شدند؛ مثال اكراين ادعا كرد كه مى. است طورى

بناچار بعد از دو، سه مستقل بشود؛ گورباچف مخالفت مى كرد، اما يلتسین مى گفت ما قبول داريم ؛

گورباچف يا مجبور بود براى عقب بنابراين مساءله يى درست شد كه! باچف ھم قبول مى كردروز گور

ھم بدھد؛ يا مجبور بود بعد از چند روز تبعیت كند؛ نماندن ، خودش را جلو بیندازد و ھمان شعارھا را او

، بود چیزى گذاشت براى اين كه غیر از آنچه كه يلتسین گفته چون فشار تبلیغات جھانى مجالى نمى

به دنبال آن ، كناره گیرى گورباچف از دبیركلى حزب . خرداد ماه شروع شده بوداين روند از اواخر. گفت 

ھمان چیزى -شكست كمونیزم اعالن شد بعد پیشنھاد انحالل حزب كمونیست ، سپس مطرح شد؛

. منتشر شداستعفاى گورباچفو بعد ھم باالخره شايعه ى - امريكايیھا خیلى از آن كیف مى كردند كه

يا نه ؛ گفت در ھمان زمان طى مصاحبه يى از گورباچف سوال شد كه شما استعفا خواھید كرد

وزير امور خارجه امريكا به مسكو !منتظرم وزير امور خارجه ى امريكا به مسكو بیاد تا ببینم چه مى شود

ین تماس گرفت ؛ آن ھم در كاخ اصلى يلتسآمد و قبل از آن كه با گورباچف تماس بگیرد رفت با

سه روز بعدش ھم گورباچف استعفا ! گوراچف تمام شدمالقاتھاى كرملین ؛ معناى كارش اين بود كه

طرح موفق امريكا در شوروى بود؛ يعنى يك ابر قدرت را با يك طرح اين! كرد و انحالل شوروى اعالم شد

يدن برخى اشخاص و با به كار گرفتن رسانه ھاى صرف مقدارى پول ، با خركامال ھوشمندانه ، با

توانستند طى يك طراحى سه ، چھار ساله و يك نتیجه گیرى شش ، ھفت ماھه بكلى تبلیغى ،

!كنند و از بین ببرندمنھدم

، آن طور كه آنھا مى خواستند، تبديل البته ھمین جا به شما بگويم كه روسیه بعد از انحالل شوروى

برزيل يعنى يك كشور دست سوم دنیا تبديل شود؛ آنھا مى خواستند روسیه به يك. شدبه برزيل دوم ن
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شما ببینید االن در . بدون ھیچ گونه نقشى در سیاست دنیاتولید باال، اما گرفتارى و فقر عمیق و

مى خواستند روسیه را . و حضور برزيل كسى را به خود متوجه مى كندكجاى دنیا حرف و راءى و نظر

نشد، چرا؟ چون روسیه ملت خوب و قوى يى دارد؛ از لحاظ نژادى مردم طورى بكنند، امااين

ھم پیشرفت صنعتشان ، اتمشان ، دانشمندانشان ، تحقیقاتشان و سايرمستحكمى ھستند؛ بعد

طراحان اين قضايا كه نشستند خودشان بريدند و خودشان دوختند، براى . توجه است امكاناتشان قابل

(334).اسالمى نیز چنین خوابى ديده اندجمھورى

4 ھشت نكته براى انجام اصالحات اسالمى و جلوگیرى از نفوذ آمريكا در اصالحات-

مسیرى چون اصالحات در شوروى را طى نكند و سیاستمداران ايرانى براى اينكه اصالحات در ايران

آنكه تفاوتھاى زيادى بین ايران با شوروى وجودرا نخورند، چه بايد كرد؟ عالوه بر فريب ترفندھاى آمريكا

جمھورى ايران ھمچون تفاوت رئیس-دارد كه مانع بزرگى در موفقیت برنامه بازسازى شده آمريكاست 

نظام كمونیستى ، تفاوت با گورباچف ، تفاوت مكتب اسالم با ماركسیزم ، تفاوت نظام اسالمى با

رھبرى در نظام اسالمى به عنوان فرق شوروى ، نقش و حضوروحدت و يكپارچگى ايران با جماھیر مت

را يك مسیر درست و متقن و مطابق اسالم و رعايت نكات ذيل مى تواند مسیر اصالحات-واليت فقیه 

اين نكات را از رھنمودھاى . را از تھديدھا حفظ نمايدانقالب و مصالح حقیقى ملت تنظیم نموده و آن

:مى شنويممستدل مقام معظم رھبرى 

ضرورت اصالحات: نكته ى اول 

اصالحات در . است و بايد در كشور ما انجام بگیردبنده معتقدم كه اصالحات يك حقیقت ضرورى و الزم

حاكمى مجبور بشود مورد مطالبات سخت قرار بگیرد و گوشه و كشور ما از سر اضطرار نیست كه فالن
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اگر اصالح به صورت . ذات ھويت انقالبى و دينى نظام ماست اصالحات جزو كنارى را اصالح كند؛ نخیر،

میدانھاى. اصالحات يك فريضه است . نگیرد، نظام فاسد خواھد؛ و به بیراھه خواھد رفت نوبه نو انجام

وقتى . بگیرداصل اصالحات يك كار الزم است و بايد انجام. اصالحات كجاست ؟ آن بحث ديگرى است 

توزيع ثروت ناعادالنه : مى آيدما امروز با آنھا دست به گريبانیم ، پیش- ز نتايج اصالحات نشود، برخى ا

اقتصادى جامعه مسلط مى شوند؛ فقر گسترش مى شود؛ نوكیسه گان بى رحم بر گوشه و كنار نظام

كشور بدرستى استفاده نمى شود؛ مغزھا فرار مى پیدا مى كند؛ زندگى سخت مى شود؛ از منابع

وقتى كه اصالحات باشد، اين آفتھا و اين . استفاده نمى شودغزھايى كه مى مانند، حداكثركنند و از م

پس مطلب اول اين كه اصالحات امرى ضرورى و الزم . قبیل آنھا پیش نمى آيدآسیبھا و دھھا مورد از

.است

اصالحات بايد تعريف شود: نكته دوم 

بشود؛ اوال براى خود ما كه مى خواھیم اصالحات بكنیم ، مطلب دوم اين است كه اصالحات بايد تعريف

خواھیم چه كار كنیم ؛ ثانیا براى مردم تعرف بشود كه منظور ما تعريف بشود و مشخص باشد كه مى

ھر كس نتواند به میل خودش اصالحات را معنا كند؛ اين جزو كارھايى است كه از اصالحات چیست ، تا

بايد تعريف. ى ، دستگاه قضايى و مجلس و غیره مى توانند انجام بدھنداز مسؤ والن دولتمجموعه يى

بشود آسان-ھم مردم ، ھم مسؤ والن -شخصى از اصالحات مى خواھیم به آن برسیم ، براى ھمه 

اشكاالت را مى اشكال كار آقاى گورباچف اين بود كه عیوب و. و بدانند به كجا مى خواھند برسند

ھم داشت ، مردمش آن تصوير را روشنى از آنچه كه بايد انجام بگیرد، نداشت ؛ اگردانست ؛ اما تصوير 

نشود، الگوھاى تحمیلى غلبه خواھد كرد؛ بنابراين اگر تعريف مشخصى از اصالحات. نمى دانستند

داستند چه كار مى خواھند بكنند؛ لذا به سراغ تقلید ھمان اتفاقى كه در شوروى افتاد؛ چون نمى

امام بزرگوار ما ھوشمندانه . مدلھاى غربى رفتند و به آنھا پناه بردندى اصالحات در الگوھا وناشاينه
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آنھا تشخیص داند؛ لذا در نامه يى كه ايشان به گورباچف نوشتند، اين نكته را متذكراين ضعف را در

پناه بردن را باشما اگر بخواھید گره ھاى كور اقتصاد سوسیالیسم و كمونیسم : ايشان نوشتند. شدند

نخواھید كرد، بلكه ديگران به كانونه سرمايه دارى غرب حل كنید، نه تنھا دردى از جامعه ى خود را دوا

اگر ماركسیسم در روشھاى اقتصادى و بايد بیايند و اشتباھات شما را جبران كنند؛ چرا كه امروز

و نیز در -البته به شكلى ديگر -اين مسائل اجتماعى به بن بست رسیده است ، دنیاى غرب ھم در

(335).مسائل ديگر گرفتار حادثه است

در آن جنجال تبلیغاتى. مكرر مى گويم امام يك حكیم واقعى بود، به اين خاطر است اين كه بنده

.دادرسانه يى جھان ، نكته ى اصلى را امام تشخیص 

جمھور عزيزمان ، بارھا گفته اند كه والن ، و بیش از ھمه رئیسالبته خوشبختانه برخى از مسؤ

اينھا خوب . اسالمى و انقالبى است ؛ ھدف ، رسیدن به مدينه النبى است اصالحات ما اصالحات

اينھا از اين جھت خوب است كه انگشت. تعريفھاى دقیق تر و تصوير روشن ترى الزم است است ، اما

ھمه . مراد نیست مى شود آنچه كه آنھا مى گويند،اشاره ى غربیھا و بیگانه ھا را مى خواباند؛ معلوم

.گردداين را مى فھمند، اما بايد توضیح داده بشود و بیشتر تصوير

اصالحات بايد از يك مركز مقتدر ھدايت شود: نكته ى سوم 

است كه اصالحات بايد از يك مركز مقتدر و خويشتندار ھدايت بشود تا دچار بى رويگىمطلب سوم اين

ظرف دو سال اى بسا كارى كه مى تواند در ظرف ده سال بخوبى و سالمت انجام بگیرد، اگر در. نشود

مثل اتومبیلى كه در جاده بخواھید آن را انجام بدھید، به ضايعات غیر قابل جبرانى منتھى خواھد شد؛

ست ؛ اگر تصادف نكند، تعجب اى دشوار و خطرناكى با سرعت بیش از حد معقول حركت كند؛ اگر
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مقتدر و خويشتندار وجود داشته باشد كه بايد مركزى ھوشیار،. آسیب نبیند و نزند، تعجب است 

شتاب بیش از حد مفید داده بشود؛ كار با میزان و به نگذارد به آن حركتى كه مى خواھد انجام بگیرد،

.طور صحیح انجام بگیرد

ھا و لباسھا و در دروازه ى فیلمھا و كتابھا و روزنامهشوروى سابق وقتى كه اين كار را شروع كردند، در

غربى را مجسم مى كرد؛ اين الگوھاى غربى باز شد؛ يعنى آن ادعاھا در واقعیتھا، مصداقھاى مشخص

ھا توجه كنید؛ رسانه ھا مسئولیت دارند؛ در اين جا به نقش رسانه. حالت ، حالت بسیار خطرناكى بود

. بر روى روزنامه ھا از اين جا ناشى مى شودعمده ى حساسیت منقسمت . روزنامه ھا حساسند

بعضیھا نخواھند آزادى را براى ما معنا . آزادى نیست بحث بر سر روزنامه و مطبوعات ، بحث بر سر

كنیم ؛ اما ما معناى آزادى را مى دانیم ؛ براى آزادى ھم خیلى دلمان كنند؛ حرفى نداريم ، استفاده

آزادى ھم ھمان آزادى بیان و آزادى فكر است ؛ منتھا اگر شما رفتید بر طبق وظیفه مراد از. مى تپد

مخالفید؛ در دكان يك قاچاق فروشى را بستید، آن فرد نمى تواند بگويد شما با آزادى كسب و كارتان

بحث بر . است قاچاق فروشى ممنوع-كسب و كار آزاد است - نه ، بحث آزادى كسب و كار نیست 

گرى ممنوع است ؛ آن ھم آزادى بیان نیست ؛ بیان و فكر آزاد است ؛ سمپاشى و اضالل و گمراهسر 

.در شرايط حساسى كه امروز كشور ما دارد

والن تبلیغاتى كشور بارھا گفته ام ، آن روزى كه شما توان و استعداد مقابله با من به بعضى از مسؤ

روزنامه از ديگران میداندار تكثر مطبوعات وكسى كه بیش تبلیغاتى دشمن را داشته باشید، آن تھاجم

آن فیلمى كه پايه ھاى ھا و كتاب و فیلم و غیره باشد، بنده ھستم ؛ اما شما بگويید ببینم در مقابل

ايثار و شھادت را در مردم متزلزل مى كند فرھنگ مردم ، اعتقاد مردم ، دين مردم ، روحیه ى انقالبى و

اين جاست كه من احساس خطر ! چند فیلم ساخته ايد؟شما- نه دو تا، نه ده تاست كه نه يكى ،-

خوب است ، فكر كنیم ؛ اما تا -مدت اين است كه براى تولید آنچه البته كار اساسى و بلند. مى كنم 
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میدان بیايد، من نمى توان قبول كنم و بپذيرم كه اين سیل لجن بیايد و جوان و آنچه خوب است به

از تمام شیوه ھاى دشمن شادكن و دشمن آموز . قشرھاى مختلف را در خودش غرق كندكودك و

تھمت مقابله ى با تفكر انقالب استفاده بشود؛ اگر كسى و مخالفت و مقابله كند، فورا انگ وبراى

ا شم. كشور نیست اين كه آزادى نشد؛ اين كه عقالنه و خردمندانه نیست ؛ اين كه مديريت! بخورد

حساسیت بر روى نقش رسانه .مسؤ ولید به نقش رسانه ھا توجه كنید؛ اين بسیار بسیار مھم است

با اين تصويرى كه عرض . بسیار مھم است -در شرايط كنونى مابخصوص -ھاى مكتوب و روزنامه ھا 

ھا ھم بايد مدعى آن. به نفع دشمن نقش ايفا كنندكردم ، مشخص مى شود كه آنھا چه قدر مى توانند

طرفدار نظام و مسؤ والن قوه ھاى مختلف و مسؤ والن ھمه ى دستگاه و ھمه ى جبھه ى متحد

آنھا فقط دستگاه قضايى يا فالن روحانى نیست ؛ ھمه بايد در مدعى. بخشھاى میانى گوناگون باشند

.باشنداين قضیه مدعى

حفظ ساختار قانون اساسى در اصالحات: نكته ى چھارم 

البته در قانون اساسى ، . ساختار قانونى اساسى در زمینه ى اصالحات است مطلب چھارم ، حفظ

چیز، نقش اسالم و منبعیت و منشاءيت اسالم براى قوانین و ساختارھا و گزينشھا بیشتر از ھمه

شما نگاه كنید ببینید دشمن. ساختار قانون اساسى بايستى به طور دقیق حفظ بشود. است مطرح

گوشه يى را گوشه يى از قانون اساسى را نفى مى كند،: چگونه با قانون اساسى ما برخورد مى كند

قانون ! زنداثبات مى كند؛ يك جا به قانون اساسى تمسك مى كند، يك جا علیه اش حرف مى

.اساسى میثاق بزرگ ملى و دينى و انقالبى ماست

اصل چھارم . اساسى تجسم و تبلور پیدا كرده است در قانون- اسالم است كه ھمه چیز ما- اسالم 
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- حتى در خود قانون اساى -اگر در قوانین عادى . تكلیف ھمه چیز را روشن كرده است قانون اساسى

اسالمیت جا اصلى يا قانونى وجود داشته باشد كه در مقام اجرا يا در مقام قانونگذارى ، با اينيك

علمى حوزه ھاى آنھا حاكم است ؛ حكومت به معناى مصطلح اصولى ومعارضه پیدا كند، اين اصل بر 

اما به اين حكومت تصريح البته اين گفتن نداشت ؛ اگر ھم نمى گفتند، حكومتش واضح بود؛. علمیه 

.در اصالحات حفظ بشودبنابراين ساختار قانون اساسى بايستى به طور كامل. كرده اند

ندروى در اصالحاتمقابله جدى با ت: نكته ى پنجم 

و ششم ، مقابله جدى با دخالت خارجیھا و غربیھا و بى اعتنايى به انگشت اشاره ى غربیھامطلب

. سوى ظن به آنھاست 

انسان در مقام ديپلماسى ، مى .البته بحث ديپلماسى و بحث ارتباطات خارجى ، بحث ديگرى است

در مسائل اساسى نظام بايستى انگشت كند؛ امادھد، مى گیرد، قرار داد مى بندد و ھمه كار مى 

بعكس آنچه كه آدم در وضعیت گورباچف مشاھده اشاره ى آنھا را با سوءظن مورد مالحظه قرار داد؛

ما در جنگ ھشت ساله ديديم كه تمام اروپا به صدام .آنھا به ھیچ وجه حسن نیت ندارند. مى كند

د، انگلیس كمك كرد، يوگسالوى سابق كمك كرد، بلوك كمك كركمك كردند؛ فرانسه كمك كرد، آلمان

ما ھیچ وقت در مقام ديپلماسى نمى گويیم كه چون شما به صدام كمك البته. شرق آن روز كمك كرد

ھمین . رابطه مان را قطع مى كنیم ؛ نه ، عالم ديپلماسى يك عالم ديگر است كرديد، ما با شما

خارجى ما مطرح مى شود، مورد تاءيید ماست ؛ بايد يى كه امروز در بحث سیاستتشنج زدايى

او ھم به زدايى بشود؛ اما تشنج زدايى غیر از اين است كه كسى به آنھا اعتماد پیدا كند؛ نه ،تشنج

ديپلماسى فعالند، كامال كسانى كه در زمینه ى مسائل. ما اعتماد ندارد؛ ما ھم به او اعتماد نداريم 
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، میدان يك نبرد واقعى است ؛ اصال میدان ديپلماسى. رم عرض مى كنم مى فھمند كه بنده چه دا

وجود ارتباطات ! و شب بخیر انجام مى گیردمنتھا نبردى كه پشت میز و با لبخند و با گفتن صبح بخیر

.دشمن تلقى بشود؛ نبايد اعتماد كردديپلماتیك ، ھرگز نبايد به معناى اعتماد به

بخشھاى مختلف است ؛ھماھنگى : نكته ى ھفتم 

و كند است در بعضى از بخشھا، اصالحات ، پیچیده و دشوار! ببینید عزيزان من . اين نكته مھم است 

درآمدھا ھم ھمین طور ؛ مثال در بخش اقتصادى ، كار بسیار كند انجام مى گیرد؛ توزيع عادالنه ى

و رسیدگى به مناطق فقرريشه كن كردن . است ؛ كار خیلى سختى است ؛ كار آسانى نیست 

بسیار دشوار و پیچیده و سنگینى اصالح ساختار ادارى كار. محروم ، ھمه ى اينھا جزو اصالحات است 

آقاى گورباچف نه ، كار آسان است ؛ در يك در بخش معادل گالسنوست. است ؛ اينھا دير پیش مى رود

اين مى شود ناھماھنگ ؛ اين طورى منتشر بشوند؛روز ھم مى شود به بیست روزنامه مجوز داد تا

اين كه بنده تاكید . بايد پابه پاى بخشھاى دشوار حركت كنیم نمى شود؛ بايد ھماھنگ حركت كنیم ؛

اولويت دارد، يك بخش عمده اش به خاطر اين است ؛ چون بحث معیشت مى كنم مساءله ى معیشت

، با ھمه ى صداقت و دلسوزى و عالقه ھمه ى نیرويتان را كه شما جمع بكنید.، بخش مشكلى است

كار بكنید، سرعت خاصى خواھید داشت بقیه ى بخشھا را ھم بايد با ھمان سرعت مندى ھم كه

پیش اگر اين سرعت برابر و ھماھنگ را رعیات نكرديد، آن وقت مشكالت بسیار اساسى. بدھیدحركت

از آنھايى كه گر قابل محاسبه نیست ؛مى آيد كه البته بعضى از آنھا قابل محاسبه است ، برخى دي

.قابل محاسبه است ، بعضى قابل پیشگیرى است ، برخى قابل پیشگیرى ھم نیست

مقابله جدى با عوامل تجزيه قومى در اصالحات: نكته ى ھشتم 
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من اين را دارم عرض مى . مقابله ى جدى با عوامل تجزيه ى قومى در كشور است مطلب ھشتم ،

ص خطاب من به آن كسانى است كه در اين بخش صاحبان مسوولیتند؛ چه در وزارت بخصوكنم ؛

ربط مسؤ والن ذى. توجه كنید؛ امروز انگیزه ى تحريك قومیتھا جدى است . چه در جاھاى ديگركشور،

ايران و جمھورى ھمه ى اقوام ايرانى به. ما كه مى خواھند دنبال مسائل بگردند، دارند مى بینند

با منطقه ى ترك نشین معلوم بنده پیوندم. عالقه مندند و ايران را میھن خودشان مى داننداسالمى 

نزديك با عناصر بلوچ ارتباط داشته ام ؛ با است ؛ مدتھا در منطقه ى بلوچ نشین زندگى كرده ام و از

اشته ام ، از نزديك داشته ام ؛ با آنھايى ھم كه ارتباط ندبعضى از بخشھاى ديگر ھم ارتباطات دور و

من در دوره ى مسئولیتھاى مختلف . نیست ؛ مى دانم روحیه شان چیست آنھا اطالعاتى دارم كه كم

اقوام ايرانى مسلمانند و به اين آب و خاك دلبسته اند؛ عزت. به میان اينھا كرده ام ، سفرھاى فراوانى

. است دشمن مشغول تحريكاتو رفاه خودشان را در ايران سربلند و آزاد مشاھده مى كنند؛ اما

مھم است و مراقب باشید؛ اين از جمله چیزھاى بسیار. تحريكات دشمن را نبايد دست كم گرفت 

دست دولت خارج احساس مى شود كه دستھايى در جريان ھستند براى اين كه زمام اين كار را از

خواھد آمد؛ پول ، پیش شكالتالبته در آن صورت اگر خداى نكرده چنین وضعى پیش بیايد، م. كنند

(336).باز خواھند ماندھمت و وقت صرف آن خواھد شد و مسؤ والن كشور از كارھاى اساسى
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دنیاگرايى خواص و سرنوشت جامعه اسالمى

وجود دارد، ((حكومت دينى))و((انقالب اسالمى))سر راهاز جمله خطرھاى بسیار مھم كه در

((نظام اسالمى))اين خطر آن گاه اساس. زخارف مادى و جمع ثروتھاى كالن است گرايش به دنیا و

به دلیل خواص . دھد كه دنیا گرايى در قشر خواص رايج شودآسیب جدى قرار مىرا در معرض 

پیروى عوام را به دنبال دارد، جھت گیرى و سیره شان ، سخت در حركت جايگاه خود، كه تبعیت و

اگرچه در قرنھاى پیش ، ساختار قبیله اى اجتماع ، . اين حركت موثر است و سوىجامعه و سمت 

نامگذارى افزون مى نمود؛ لیكن در جھان امروز كه قرن تكنولوژى ، ارتباطات و امثال اينھانقش خواص را

را جمعیتھا جاى قبايلشده است ، روابط قبیله اى صورت خود را عوض كرده است و احزاب ، گروه ھا و

كنند، و بلكه به واسطه رشد و گرفته و عصبیتھاى گروھى ھمان عصبیتھاى جاھلى را تداعى مى

گرايى ، ابعاد وسیعترى يافته و لذا شعاع اين اختراع وسايل بسیار مدرن ارتباطى ، روابط جاھل گروه

.آفت افزونتر شده است

تقوا، نھادن نظامى الھى بر پايه ھاى ايمان وبا بنیان) صلى اهللا علیه وآله وسلم (اسالم پیامبر مكرم

را در جاھلیترين تحولى معجزه آسا... عدالت ، احكام و مقررات اسالمى ، عزت انسان و كرامت او و

جھان پذيرفته شد و تمدنى بزرگ اين تحول در میان اقوام و ملتھاى مختلفمردم پديد آورد و سپس 

پیامبر اكرم و اصحاب بزرگ و صادق آن ى كه با انفاس قدسىھمین نظام. براى بشر به وجود آورد

رحلت آن بزرگوار، بتدريج از مسیر خود و اھداف ازحضرت ، و با وجھى الھى پايه گذارى شد، پس 

بعد از رحلت رسول گرامى اسالم ، فرزند دلبند و جگر اسالم منحرف شد، تا جايى كه پنجاه سال

سیدالشھدا را در سرزمین كربال، مظلومانه و غريبانه ، در حالى كه گوشه جھان اسالم ، يعنى حضرت

اسالم و سنت پیامبر دعوت مى نمود، به فجیعترين وضع با جوانان ، كودكان و اصحاب بامردم را تنھا به
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به ... ووفايش به شھادت رساندند و اھل بیت پیامبر را در ھیئت اسیرى ، در شھرھاى كوفه و شام

!ردندحركت در آو

كرد، در ھر جامعه و نظامى تكرار شود، ھمان ھمان آفتھايى كه آن جامعه را به چنان وضعیتى گرفتار

جمھورى اسالمى ، امروز در مسیر حركت به سوى اھداف نظام دينى. حادثه را ايجاد خواھند نمود

از آفتھا و عبرت روست و شرط نجات از چنان حوادث شومى ، پرھیزمتعالى خود با ھمان آفتھا روبه

.گرفتن از تاريخ است

اولى به چه كسى اولى به ھشدار به خواص و جامعه اسالمى است از چنین خطرى ؟ و چه كسى

ھدايت جامعه در ترسیم صحنه ھاى عبرت عاشوراست ؟ رھبرى انقالب اسالمى بى گمان ، در مسیر

، 1370معظم رھبرى از سال مقام. داردكنار ھشدارھا، تبیین مسائل و معرفتھاى الزم را به عھده 

را به صورت يك بحث فراگیر، مطرح فرمودند و به شكافتن مساءله((عبرتھاى عاشورا))مساله

مسئووالن و از-پرداختند، و ھشدار الزم را به ھمه كسانى كه دست اندركار امور نظام ھستند 

.دادند-قشرھاى مختلف مردم 

بايد انسان دى اين صحنه نگاه كند تا عبرت بگیرد؛ . است ك صحنه ى عبرتعاشورا به غیر از درس ، ي

. خود را با آن وضعیت مقايسه كند، بفھمد در چه حال و وضعیتى است يعنى چه عبرت بگیرد؟ يعنى

(337).اين را عبرت مى گويند. تھديد مى كند و چه چیزى براى او الزم است چه چیزى او را

زمانى ، عبرتھا را مخصوص((عبرتھاى عاشورا))و((درسھاى عاشورا))تبیین تفاوت بینمعظم له با

درسھاى عاشورا بیشتر روىلذا در زمان حكومت طاغوتى پھلوى ،. مى دانند كه اسالم حاكمیت دارد

شوند و آماده مقابله با تكیه مى شد تا مردم و بخصوص نسل جوان با اين درسھا ساخته و تربیت
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حكومت جمھورى اسالمى ، حفظ و اما پس از پیروزى انقالب اسالمى و استقرار. طاغوتیان گردند

.پیدا مى كند((عبرتھا))تعمیق دستاوردھاى اين انقالب مطرح است كه ارتباط با

حداقل اين است كه . عاشورا مخصوص زمانى است كه اسالم حاكمیت داشته باشدبحث عبرتھاى

ى اين بحث ، مخصوص به اين زمان است ؛ يعنى زمان ما و كشور ما، كه عبرت بگیريمبگويیم عمده

.(338)

چیست ؟صورت مساءله

او، آن ايمان عمیق ءن ، آن عشق مردم بهچطور شد جامعه ى اسالمى به محوريت پیامبر عظیم الشا

كه بعدا مقدارى درباره ى آن مردم به او، آن جامعه ى سر تا پا حماسه و شور دينى و آن احكامى

بعد از پنجاه سال كارشان به آن ... مردم عرض خواھم كرد، ھمین جامعه ى ساخته و پرداخته ، ھمان

انحراف ، عقبگرد، برگشتن ! با فجیعترين وضعى كشتنداجا رسید كه جمع شدند، فرزند ھمین پیامبر ر

(339)!شود؟به پشت سر، از اين بیشتر مى

چیزى بايد در اين مساله مورد توجه قرار گیرد؟حال چه

بايد . ما امروز يك جامعه ى اسالمى ھستیم . توجه دقیق قرار بدھیم ما بايد امروز اين جھت را مورد

اسالمى ، چه آفتى پیدا كرد كه كارش به يزيد رسید؟ چه شد كه بیست جامعه ى بررسى كنیم آن

، در ھمان شھرى كه امیرالمومنین حكومت مى كرد،)علیه السالم (شھادت امیرالمومنین سال بعد از

(340)را بر نیزه كردند و در آن شھر گرداندند؟) علیه السالم (سرھاى اوالد على 

مى باشد و ((عاشوراعبرتھاى))يافتن اين آفتھا، آن چیزى است كه ھدف از طرح موضوعبنابراين ،

از آنھا پرھیز كند و انقالب ، نظام اسالمى ، ايمان دينى و براى امت اسالمى بسیار مھم است تا بتواند

آفتھا متعددند؛ اما اھم آنھا را مقام معظم رھبرى . مدبر خود را حفظ كندھبرى فقیه عادل ، مدير ور

:معظم له به ريشه ھاى انحراف و آفات بنیادين اشاره مى كنند و مى فرمايند. نمايندمعرفى مى
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ظھر آن شدن از ذكر خدا كه معوامل اصلى اين گمراھى و انحراف عمومى دو چیز است ؛ يكى دور

از زندگى جدا كردن ، توجه و ذكر و دعا و فراموش كردن خدا و معنويت ، حساب معنويت را. نماز است 

و دوم. محاسباتت خدايى را از زندگى كنار گذاشتن توسل و طلب از خداى متعال و توكل به خدا و

دنیاطلبى به فكر در يك جمله ،دنبال شھوترانیھا رفتن ، دنبال ھوسھا رفتن و (((341)الشھواتاتبعوا))

و آرمانھا را فراموش كردن ، اين ، دو جمع آورى ثروت و مال و التذاذ به شھوات دنیا افتادن ، اينھا را اصل

(342).اساس بزرگ است

انحراف ، گريبان جمھورى اسالمى را نیز، در صورت غفلت از اين آفتھا، ممكن است اين گمراھى و

آن ھشدار را در فاصله كمترى ، به سرانقالب و فرزندان حقیقى آن بیاورد، و اين استو ھمان بال بگیرد

:بموقع رھبرى

آرمان خواھى در جامعه ى اسالمى از بین اگر آن حالت. ممكن است ما ھم به اين درد دچار بشويم 

م ، در دنیايمان از كاله خودمان را از معركه در ببريبرود يا ضعیف بشود، ھر كس به فكر اين باشد كه

كرده است ، ما ھم جمع كنیم ، خود را و مصالح خود را بر مصالح ديگران عقب نیفتیم ، ديگرى جمع

نام اسالمى با ايمانھا، با . معلوم است كه وضع ما به اين جا خواھد رسید!جامعه ترجیح بدھیم

تن شعارھا به وجود مى آيد، حفظ با مطرح شدن شعارھا، با اھمیت دادن و زنده نگھداشھمتھاى بلند،

اعتنايى قرار شعارھا را كم رنگ كردند، اصول اسالمى و انقالب را مورد بى. شود و پیش مى رودمى

جامعه را به آن جا پیش دادن ، ھمه چیز را با محاسبات مادى مطرح كردن و فھمیدن ، معلوم است كه

(343).آن وضع دچار شدنددر اسالم بهآنھا نیز در ص. خواھد برد كه به چنین وضعى برسند

نقطه خطر مى گذارند، جايى كه استكبار متوجه مى شويم كه رھبرى ، انگشت روى حساسترين
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خورده و ساده و بعضا مغرض دست اندركارند كه جھانى ، ايادى داخلى و خوديھاى غافل ، فريب

ى مرگ بر امريكا؛ شعار استقالل ، آزادى شعار اصل. رنگ كنندشعارھاى انقالب را زير سوال ببرند و كم

نه شرقى نه غربى جمھورى اسالمى ، از جمله اين شعارھاست كه مورد ، جمھورى اسالمى ؛ شعار

اصول و ارزشھاى انقالب نیز از تیررس ھجوم ھمه جانبه در امان . گرفته است ھجوم بى رحمانه قرار

((و رھبرى نظامواليت فقیه))دوست و دشمن كه؛ محوريترين اصل نظام ، به اعتراف نمانده است

تمامى اين . به مواردى از آن قبال اشاره شداست ، مورد سخت ترين ھجومھا قرار گرفته است كه

تغییر در معیارھا، . براى تغییر در معیارھاست . مى گیردبركات دشمن كه به يارى عوامل داخلى انجام

كربال منتھى مى شود و اولین وظیفه دلسوزان نظام ، آنھايى كه دل به نقطه پايانى تراژدى است كه

نظام واليت ، عدالت اجتماعى امام و حاصل خون شھدا، ايثارگران و جانبازان دارند، ايندر گرو اسالم ،

چشم است كه نگذارند معیارھا عوض شود و در برابر ھر تحركى كه چنین سرانجامى دارد ولو در

.دھندات و پوششھاى زيبا و دلچسب ارائه شود، ايستادگى و ھوشیارى نشاناندازھا، اصطالح

ى كشور، دستگاه يك روزى براى مسلمین ، پیشرفت اسالم ، رضاى خدا، تعلیم دين و معارف اداره

آن ھم حركت عظیم مردم زھد و تقوى و بى اعتنايى به زخارف دنیا و شھوات شخصى بود، نتیجه ى

خلیفه مى ) علیه السالم )يك چنین وضعیتى ، شخصى مثل على بن ابیطالبدر. به سمت خدا بود

در اين شخصیت ، بیش از شخصیت برجسته مى شود؛ زيرا) علیه السالم (شود، حسن بن على 

.ديگران معیارھا وجود دارد

ا را دارند، دنیا و مجاھدت در راه خدا معیار باشد، افرادى كه اين معیارھوقتى كه خدا، بى اعتنايى به

جامعه ، جامعه ى اسالمى . عمل مى آيند و سر رشته ى كارھا را به دست مى گیرنددر صحنه ى

اما وقت كه معیارھاى خدايى عوض بشود و ھر كسى كه دنیا طلب تر، شھوتران تر و براى بهاست ؛

مى سركاردست آوردن منافع شخصى زرنگتر است ، ھر كسى كه با صدق و راستى بیگانه تر است ،
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شوند روسا، و آيد، نتیجه اين مى شود كه افرادى مثل عمر بن سعد و شمر و عبیداهللا بن زياد مى

.رسدشخصى مثل حسین بن على به مذبح مى رود و در كربال به شھادت مى

معیارھاى الھى در جامعه بايد كسانى كه دلسوزند، نگذارند. اين يك حساب دو دو تا، چھار تاست 

خون يك انسان با تقوايى مثل شد، معلوم است كهاگر معیار تقوى در جامعه عوض . ودعوض بش

، و پشت ھم اندازى و دروغگويى در كار اگر زرنگى و دست و پادارى. حسین بن على بايد ريخته بشود

قرار گرفت ، معلوم است كه بايد كسى مثل يزيد در دنیا و بى اعتنايى به ارزشھاى اسالمى مالك

ھمه ى كار اسالم اين بود . اول كشور عراق بشودعبیداهللا شخص اءس كار قرار بگیرد و كسى مثلر

ھمه ى كار انقالب ما ھم اين بود كه در مقابل معیارھاى باطل و غلط . كندكه اين معیارھا را عوض

.بايستد و آنھا را عوض كندمادى جھانى

دنیاى ترجیح ارزشھاى مادى بر ارزشھاى معنوى شھوترانى ودنیاى امروز، دنیاى دروغ ، دنیاى زور و 

قرنھاست كه در دنیا معنويت رو به افول و رو به .اين دنیاست ، مخصوص امروز ھم نیست. است 

صاحبان قدرت ، پول پرستھا و . را از بین ببرند، تالش كردندبراى اين كه معنويت. ضعف بوده است 

بساط مادى يى در دنیا چیدند كه در راسش ، قدرتى مثل قدرت يك سرمايه دارھا، يك نظام و

دروغگوتر، فريبگرتر،اعتناتر به فضايل انسانى و نسبت به انسانھا بى رحمتر؛ اين از ھمه. آمريكاست 

.خوب ، اين وضع دنیاست. راس قرار مى گیرد و قدرتھاى ديگر در مراتب خوشان در

انقالب .ان اكرمكم عنداهللا اتقیكمباره ى اسالم ، زنده كردنانقالب اسالمى ، يعنى زنده كردن دو

اگر آن ترتیب ، ترتیب . غلط جھانى را بشكند و يك ترتیب جديدى درست كنداسالمى آمد تا اين ترتیب

باشد، معلوم است كه بايد شھوترانھاى فاسد، روسیاه و گمراھى مثل محمدرضا در مادى جھانى

.باشديك انسان با فضیلت و منورى مثل امام ، در زندان يا در تبعیدباشند و بايد راءس كار

بى فضیلتى حاكم وقتى كه زور، فساد دروغ و. در آن چنان وضعیتى ، جاى امام در جامعه نیست 
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خداست ، جايش در است ، آن كى كه داراى فضیلت و صدق است ، داراى نور، عرفان و توجه به

.و گودال قتلگاھھاستزندانھا يا در مقتل و مذبح

و شخصى مثل امام بر سر كار آمد، و شھوترانى و دنیاطلبى در انزوا رفت ، وقتى ورق برگشت

و فساد در انزوا رفت ، تقوى ، زھد، صفا و نورانیت ، جھاد و دلسوزى براى انسانھا، رحموابستگى و

يعنى اين خصلتھا و كه روى كار مى آيد؛امام . مروت ، برادرى و ايثار و از خود گذشتگى به روى كارآمد

.فضیلتھا مى آيد؛ يعنى اين ارزشھا مطرح مى شود

آن وقت امثال امام حسین بن . اين ارزشھا را نگه داشتید، نظام امامت باقى مى ماندخیلى خوب ، اگر

داديم ، چه ؟ اما اگر ارزشھا را از دست. ديگر به مذبح برده نمى شوند) علیه الصاله و السالم )على

وظیفه و آرمان الھى ، به اگر روحیه ى بسیجى را از دست داديم ، چه ؟ اگر به جاى توجه به تكلیف و

كه ھیچ چیز -مؤ من و با اخالص را فكر تجمالت شخصى خودمان افتاديم ، چه ؟ اگر حوان بسیجى ،

ر انزوا انداختیم و آن آدم پر روى د-خدا مجاھدت كند نمى خواھد جز اين كه يك میدانى باشد كه در راه

اگر . معنويت را مسلط كرديم ، چه ؟ ھمه چیز دگرگون خواھد شدافزون خواه پر توقع بى صفاى بى

نبى اكرم و شھادت جگر گوشه اش ، پنجاه سال فاصله پیدا كرد، در روزگار ما درصدراسالم ، بین رحلت

مذبح از اين حرفھا، فضیلتھا و صاحبان فضايل ما بهاين فاصله خیلى سريعتر بشود و زودتر ممكن است

پس . بايد بايستیم در مقابل انحرافى كه ممكن است دشمن بر ما تحمیل بكند،. بايد نگذاريم . بروند

(344).انقالب ، در جامعه منزوى بشودنگذاريم روح انقالب و فرزندان. عبرت گیرى از عاشورا اين است 

معظم رھبرى مطرح شد، پرھیز از آنھا و صیانت از ھاى انحراف از سوى مقامآنچه به عنوان ريشه 

تمامى احاد مردم است ؛ اما، مسؤ والن را وظیفه سنگین ترى دستاوردھاى نظام اسالمى ، به عھده
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، و ((عوام))و((خواس))معظم رھبرى با تقسیم بندى جامعه به دو گروهاينجاست كه مقام. است 

خواص ))و((طرفدار حقخواص))ت ھر يك از اين دو گروه ، خواص را ھم به دو گروهخصوصیابیان

جھان اسالم را باز طرفدار حق و برخورد آنھا با مسائلتقسیم نموده و سپس خواص ((طرفدار باطل

ھا را بیماريھا و آفتھايى كه دامن آنمى كنند، و به اين نتیجه مى رسند كه برخى از خواص ، به دلیل

ھاى حساس ، به جاى آن كه در كنار حق و واليت گرفته است و عمده آن دنیاگرايى است ، در لحظه

ھمین . اينجاست كه فاجعه صف آرايى كربال شكل مى گیردمى ايستند وحقه قرار گیرند، مقابل آن

(345).یممى كنھم مشاھده((جمل))در جنگ) علیه السالم )صف آرايى را در نھان حكومت على

يك دسته كسانى ھستند كه در مقابله ى با دنیا، با عزيزان من ، خواص طرفدار حق ، دو دسته اند؛

. يك دسته موفق نیستند. پول ، با لذت ، با راحتى ، با نام ؛ موفقندزندگى ، با مقام ، با شھوت ، با

متاع .((الحیاه الدنیامتاع)) .ھمه ى اينھا زيبايیھاى زندگى است. چیزھاى خوبى است ھمه ى اينھا

متاع الحیاه)) :اين كه در قرآن مى فرمايد. دنیوى است يعنى بھره ؛ اينھا بھره ھاى ھمین زندگى

. خدا براى شما آفريده است .؛ معنايش اين نیست كه اين متاع بد است ؛ نه ، متاع است((الدنیا

خداى ناكرده ، آن قدر مجذوب شديد - زندگى بھره ھاىاين متاع و -منتھى اگر شما در مقابل اينھا 

نتوانستید از اينھا دست برداريد، اين مى شود يك طور كه آن جايى كه پاى تكلیف سخت به میان آمد،

بريد؛ اما آن جايى كه پاى امتحان سخت پیش مى آيد، مى توانید از واگرنه ، از اين متع بھره ھم مى

پس ما خواص طرفدار حق را باز به دو قسم . ؛ اين مى شود يك طور ديگربرداريداينھا براحتى دست

ھمین طور نمى شود. كنیم ؛ ببینید اين چیزھا فكر الزم دارد، دقت و مطالعه الزم داردتقسیم مى

.بايد مطالعه كند، دقت كند، فكر كند. انسان جامعه و نظام و انقالب را بیمه كند
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خواص اگر آن قسم خوب. دم ، دو قسم خواص طرفدار حق ، وجود داردھر جامعه ، اين دو قسم آدر

- دنیا دست بردارند يعنى آن كسانى كه مى توانند آن وقتى كه الزم باشد، از اين متاع- طرفدار حق 

نخواھد ) علیه السالم (حسین بیشتر باشند؛ ھیچ وقت جامعه ى اسالمى ، دچار حالت دوران امام

.ابد بیمه ى بیمه استمطمئن باشید تا. شد

سپرده اند، يعنى آنھايى كه به دنیا دل-اينھا كم باشند و آن دسته ى خواص ديگر زياد باشند اما اگر

دنیا يعنى چه ؟ ! لرزدحق را ھم مى شناسند، طرفدار حقند؛ در عین حال در مقابل دنیا پايشان مى

اگر كسانى كه . و يعنى جان و مسئولیتيعنى پول ، خانه ، شھوت ، مقام ، اسم و شھرت ، پست

بگويند، نمى گويند؛ چون جانشان به خطر براى جانشان راه خدا را ترك مى كنند، آن جايى كه بايد حق

براى پولشان يا براى محبت به اوالدشان ، براى محبت مى افتد يا براى مقامشان يا براى شغلشان يا

ن و دوستانشان ، راه خدا را رھا مى كنند؛ اگر عده اينھا زياد نزديكابه خانواده شان ، براى محبت به

آن وقت حسین بن على ھا، به مسلح كربال خواھند رفت ، به قتل گاه ! واويالست آن وقت-بود 

بود، ھزار يزيدھا سر كار مى آيند و بنى امیه بر كشورى كه پیغمبر به وجود آورده! خواھند شدكشیده

.(346)!و امامت به سلطنت تبديل خواھد شدماه حكومت خواھد كرد
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فرھنگ و تھاجم فرھنگى

درصدد تحمیل فرھنگ خود به تمام جھان برآمده است ؛ لیكن در دو اگرچه غرب ھمواره در طول تاريخ ،

جھش فوق تصور تكنولوژى ارتباطات ، . شتاب و ابعاد بیشترى بخود گرفته است قرن اخیر اين حركت ،

كشورھاى با فرھنگ و تمدن درخشان چون. القاء و تحمیل فرھنگ غرب را بیشتر فراھم نمودامكان

دينى مردم ايمان. ايران ، مصر، يونان ، چین و كشورھاى اسالمى در معرض آسیب شديد قرار گرفتند

-ت برابر امیال غرب اسكه با اعتقاد به تشیع سد مستحكمى در-در كشورھاى اسالمى و بويژه ايران 

. تالشھاى غرب را در ھم ريخت انقالب اسالمى ايران ، محاسبات و. ھدف اين تھاجم قرار داشت 

حوزه ھاى عملیه و . در ايران طرفى نبستندآمريكا و انگلستان و صھیونیسم از سرمايه گذاريھاى خود

رژيم وابسته بپاخاستند و) رحمه اهللا علیه (خمینى روحانیت و مردم متدين به رھبرى حضرت امام

آمريكا و . بر ايمان دينى يعنى جمھورى اسالمى را مستقر ساختندپھلوى را فرو ريخته و نظام مبتنى

خود را از محاصره اقتصادى ، جنگ تحمیلى ھشت ساله ، ايجاد شورش و صھیونیسم تمام تالش

يجان ، كودتاى نوژه چون تركم صحرا و كردستان و خلق عرب و خلق مسلمان آذرباناامنیھاى منطقه اى

حاكمیت بكار گرفتند تا بلكه مجددا بر منابع مادى و انسانى اين كشور... مسلحانه در طبس و، حمله

تمامى تالشھاى آنھا پیدا كنند، لیكن مردم مسلمان با رھبرى امام و سپس حضرت آيت اهللا خامنه اى

.را نقش بر آب ساختند

تالش گسترده اى را براى نفوذ در ايران و تغییر باورھاى نیسمبعد از جنگ تحمیلى ، آمريكا و صھیو

از اين تھاجم گسترده ، رھبرى . آوردند كه بیشتر ابعاد فرھنگى داشت مردم و استحاله نظام بعمل

. حضرت آيت اهللا خامنه اى ، به تھاجم فرھنگى و شبیخون فرھنگى تعبیر نمودندمعظم انقالب ،

اى آگاھى مردم و مسؤ والن اگر چه برخى مسؤ والن آن را جدى نگرفتندمكرر معظم له برھشدارھاى

ناكامیھاى زيادى براى توانست تاثیر و برد و توفیق غرب را در اين تھاجم تا حدود زيادى كاھش دھد و-
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عموم مردم و مخصوصا كشورھاى اين بحث از آنجا كه تمامى كشورھاى جھان و. دشمنان ايجاد كند

بوده و رھنمودھاى راھبردى حضرت آيت اهللا سلمان در معرض آن قرار دارند، بسیار مھمجھان سوم و م

خالصه اين رھنمودھا را حول چند محور ارائه . آنان باشدخامنه اى مى تواند نسخه نجات بخشى براى

.نیز نقش ھدايت و امامت و واليت و راھبرى معظم له بیشتر آشكار شودمى نمايیم تا در اين زمینه

1 حقیقت انكارناپذير استتھاجم فرھنگى علیه فرھنگ ملى و اسالمى يك-

لیكن آنچه امروز مشاھده از حداقل يكصد سال قبل ، علیه اسالم ، تھاجم فرھنگ انجام گرفته است ،

بايد . صحنه تھاجم فرھنگى است مى شود يك صف بندى جديد و استفاده از تكنولوژى پیشرفته در

صد سال پیش اسالم بعنوان . مناسب نمودبندى و آرايش دشمن را شناخت و با آن مقابلهاين صفه 

خود چندان با جديت و با تمام توان عمل نمى كرد يك نظام حكومتى در میدان نبود و دشمن در تھاجم

عالم بصورت يك حكومت توانمند ظاھر شده است لذا تھاجم با لیكن امروز اسالم در میدان سیاسى

.انجام مى شودعاد وسیع و ھمه تواناب

كه ما بارھا روى آن تاكید كرده ايم ، واقعیت روشنى است ؛ با ((تھاجم فرھنگى))اين مساءله ى

. را نبايد انكار كرد؛ وجود دارد((تھاجم فرھنگى)) .آن ، ما نمى توانیم اصل تھاجم را از بن ببريمانگار

خوابت برد، اگر شما در سنگر(347)؛((من نام لم ينم عنه))،(علیهاهللاصلوات(به قول امیرالمومنین 

برده ؛ سعى كن تو خوابت. معنايش اين نیست كه دشمنت ھم در سنگر مقابل خوابش بده است 

تھديد است ؛ كما اين كه اصل ما بايد توجه داشته باشیم كه انقالب فرھنگى در. بیدار كنى خودت را 

.فرھنگ ملى و اسالمى ما در تھديد دشمنان است



Page | 84

؛ يادم مى آيد كه در اوايل جنگ ، گزارشھايى مى رسید كه مثال دشمن تا فالن جا آمده استمن

محیطھاى گوناگون ھم از طرف نیروھاى حزب اللھى دردشمن دارد فالن جا را بمباران مى كند؛ مكرر

انكار مى (348)نیروھاى مسلح بود،آن بنده ى خدايى كه مسؤ ول. انقالبى ، اين مطلب تكرار مى شد

در بین ! مى گويد كه عراق دارد به ما حمله مى كند؟است ؛ اصال چه كسىكرد و مى گفت دروغ 

گرفته اند؛ او به آن جا رفت و از تلويزيون با او مصاحبه كردند؛ مردم شايع شده بود كه عین خوش را

او از عین ! خوش را گرفته اند؛ من االن دارم در عین خوش مصاحبه مى كنم مى گويند عین: گفت 

بله ، دشمن بیرون عین ! آمد؛ اما سه ، چھار ساعت بعد، دشمن عین خوش را گرفت نبیروخوش 

.اما اين به معناى آن نبود كه دشمن نیست-در عین خوش نبود -خوش بود

در دانشگاه ، در بیرون دانشگاه ، حتى در. را كه روشن و واضح است ، انكار كنیم ما نبايستى چیزى

شعرھايى كه ر كتابھايى كه مى نويسند، در ترجمه ھايى كه مى كنند، دررسانه ھاى جمعى ما، د

وجود دارد و خبرش را قاعدتا مى سرايند، در برنامه ھاى فرھنگى على الظاھرارتباط به ما كه در دنیا

نظامى فرھنگى بسیار جا يك آرايش مى شنويد، ھمه- كه عناصرى فرھنگى ھستید -شما آقايان 

.داردنقالب درست شده است و وجودخطرناك علیه ا

ھم تھاجم فرھنگى بله ، از صد سال قبل. اين ، آن چیزى نیست كه مثال از صد سال قبل بوده است 

روست ، آرايش نظامیش يك نوع علیه اسالم بود؛ اما وقتى كه انسان با يك دشمن خواب آلوده روبه

آن روز عالم اسالم ، . نوع ديگر مى شودظامىاست ؛ وقتى با يك دشمن بیدار روبه روست ، آرايش ن

گاھى دشمن به او ضربه مى زد، يك سوزن در رگش خواب آلوده ، بلكه تخدير شده و مست بود؛ اصال

مى شد مى رفت ؛ اما االن اسالم بیدار است ؛ دشمن فرو مى كرد و چیزى تزريق مى كرد؛ تمام

ر میدان است ؛ يك خاطره ى تمام نشدنى از قھرمانى ددنیاى غرب ، امروز بیدار است ؛ مثل
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اين ھمه ذخیره ى انقالبى دارد؛ اين ھه جوان خوب دارد؛ اينھا شخصیتى مثل امام را با خودش دارد؛

در مقابل وضع كونى ما، آن ژست و آرايش نظامى صد سال يا پنجاه امروز دشمن. شوخى نیست 

جديد دشمن را بشناسیم ؛ اگر نشناختیم و خوابیديم ، ما بايد آرايش . گیردسال پیش را به خود نمى

(349)ان اخا الحرب االرق و من نام لم ينم عنه ؛.است((من نام لم ينم عنه))ايم ؛ ھماناز بین رفته

مقبل ايد بیدار باشد؛ و اگر تو خوابیدى ، الزمه اش ايننیست كه حتما دشمن تو در سنگربمرد جنگ

(350).خوابیده باشد؛ او ممكن است بیدار باشد

من به عنوان يك آدم . فرھنگى گذاشته است امروز دشمن ، بیشترين ھمت خود را روى تھاجم

.اسىيك آدم سیفرھنگى ، اين را عرض مى كنم ، نه به عنوان

آن ، شما ملت ايران كه وقتى به صحنه ى نبرد نگاه مى كنم ، صحنه يى را مى بینم كه يك طرف

ھستید، قرار داريد و طرف ديگر آن ، طرفدار اسالم و نجات مستضعفان و دشمن نظام استكبارى دنیا

اذلى كه در اين اسالم ، دنباله روھايشان و اردشمنان شما، يعنى سردمداران جبھه ى استكبار و ضد

نفسانى ، دنبال بوق استكبار و خر دجال او راه افتاده اند، قرار بن ، به خاطر منافع شخصى و ھواھاى

يعنى - تازه اگر دشمن . جنگ نظامى ، تمام شد. كارزارى برپاست ؛ شوخى نیست االن ،. دارند

.نیستیندازد؛ منتھا برايش آسانبتواند، حرفى ندارد كه باز ھم جنگ نامى را راه ب-جھانى استكبار

اين صحنه ى كارزار و ھر كس بتواند بر. االن ، يك كارزار فكرى و فرھنگى و سیاسى در جريان است 

و يك نگاه به صحنه بیندازد، برايش نبرد تسلط پیدا كند، خبرھا را بفھمند، احاطه ى ذھنى داشته باشد

كم ھم . بیشترين فشار خود را وارد مى آورد،مسلم خواھد شد كه االن دشمن از طرق فرھنگى

-و وجدان باخته و نشسته ى پاى بساط فساد استكبار نیستند قلم به مزدھا و فرھنگیھاى دين و دل

كه براى مقاصد استكبارى ، قلم ھم - چه تك و توكى در داخل كشور چه غالبا و اكثرا در خارج كشور و

(351).كنند و دارند مى كنندبگويند، كار ھم ببردارند، شعر ھم
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2 ،شكل گرفته است ؟چرا تھاجم فرھنگى با آرايش جديد توسط استكبار جھانى ، علیه اسالم-

سیاسى و انگلیسیھاى عالى رتبه ى دولتى در آن زمان ، تقريبا انگشت آنھا نقشه ى لردھاى

تا مناطق شتند؛ از استرالیا بگیريد،در حقیقت ، آنھا به ھمه ى دنیا كار دا. دنیا را رقم مى زدسیاسى

اين جزيره ى كوچ . و تا امريكامركزى آسیا، تا شبه قاره ى ھند، تا ايران ، تا خاورمیانه ، تا شمال آفريقا

.، در تمام مناطق دنیا اعمال نفوذ مى كرد

آينده بايد انرژىكه نفت و گاز دارد و مى -اين نتیجه رسیدند كه در اين منطقه ى حساس دنیا آنھا، به

اين وسايل ارتباطى ى دنیاى آن روز را تامین بكند و از لحاظ سوق الجیشى ، آن وقتى كه ھواپیماھا و

بخواھند خودشان را تثبیت بكنند، اگر-سريع نبود، نقطه ى حیاتى بین شرق و غرب محسوب مى شد 

م را در اين منطقه عالج كنند؛ و اال با وجدان دينى اسالمجبورند فكر اسالم را بكنند و به گونه يى وجود

.ايمان اسالمى مردم ، ادامه ى نقطه ھاى آنھا ممكن نخواھد بودبیدار بودن وجدان دينى و

مانع عمده براى آنھا، عبارت از . تشخیص درستى بود و واقعا درست فھمیده بودنداين تشخیصشان ،

نبودند؛ خیر، فرانسه اينكه بقیه ى دولتھاى اروپايى موثرحاال ما كه انگلیسیھا را گفتیم ، نه . بوداسالم

روز در نقاط مختلف مى كردند، محور در ھمه ى كارھايى كه آن. و ايتالیا و پرتغال و بلژيك ھم بودند

آن روز ھم . و اجتماعات ، ھر ملت نوبتى دارددر صحنه ى زندگى ، سیاستھا. عمده انگلیسیھا بودند

.مى كردندو بى رحمانه تصرفنوبت بود؛ مى تاختند

كارى كرد كه نسلھاى روبه وقتى كه نوبت به كشورھاى اسالمى رسید، به اين فكر افتادند كه بايد

:بايد پیموده مى شدبراى اين كار، دو راه. رشد اين كشورھا، از دين جدا بشوند
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الم ، نه فقط دين اسالم ؛ اديان عھمه ى. يك راه ، اشاعه ى شھوات و باز كردن راه شھوترانى بود

اديان . با عنان گسیختگى شھوات انسانھا مخالفند-منتھا دين اسالم ، منظمتر و دقیقتر از ساير اديان

وقتى كه شھوات انسان ، عنان گسیخته باشد، ھمان حیوان و .براى شھوات كه امكان پذير نیست

.وات و عنان گسیختگى آن مخالفندلذا اديان با شھ. امكان نداردبھايم است و رشد انسانى

، راه مبارزه ى ساده و آسان با اديان اين است كه راه عنان گسیختگى و مھار پس در ھر جامعه يى

مھمترين كه جزو-يكى از راھھايش . در ايران ، اين كار را شروع كردند. شھوات را باز كنندگسیختگى

كار . كار را انجام دادنديش ، رواج میخوارگى بود كه اينيكى ديگر از راھھا. كشف حجاب بود- كارھا بود 

.جزو كارھاى تجربه شده استديگر اين بود كه رابطه ى محدود زن و مرد را بشكنند، اين ،

نیز به آنھا اين - راديو و تلويزيون و امثال اينھا مثل سینما و-وسايل جديد علمى و پیشرفتھاى تمدن 

اين ، غیر از مقوله ى علم و . اين كارھا را در جامعه انجام بدھندیال راحتامكان را مى داد كه با خ

.ذھنیات بودسواد و فكريات و

شھوات رواج پیدا كند، اشتباه اين جاست كه عده يى خیال مى كنند، آن چیزى كه موجب مى شود

رھنگى محض و باز اول ، جريان فجريان. نه ، علم و دانش ، آن جريان دوم بود. علم و دانش است 

اين ، آن كار اول بود كه انجام . مردم بودكردن راه فساد فكرى و عملى و جنسى و ابتذال زندگى روى

غربیھا در ايران و ھمین طور در كشورھاى ديگر فاسد لذا اولین كسانى كه با اين حمله ى. دادند

.ھم ھمین طور استھمین حاال. از بى سوادان بودندشدند، با سوادان نبودند؛ بسیارى

ستمشاھى غرق در فساد بودند، اكثر و اغلبشان بى سوادان و طبقات كسانى كه در دوران رژيم

آن حالت رفاه و مصرف زدگى و آسايش . بله ، رفاه موثر است و كمك مى كند.متوسط جامعه بودند

اين ، يك . كمك مى كردفسادى كه آنھا دنبال مى كردند و برنامه ريزى مى نمودند، زندگى ، به آن

.بودجريان
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كه -كشورھاى اسالمى يعنى با ورود تفكرات علمى جديد به. جريان ديگر، جريان علمى و فكرى بود

آن دست يافته بود، جاذبه داشته قھرا جاذبه داشت و طبیعى بود كه پیشرفتھاى علمى يى كه اروپا به

به دين و خاموش كردن شعله ى ايمان اعتقادىاين پیشرفتھاى علمى را وسیله يى براى -باشد 

(352).آحاد مردم قرار دادنددينى در دلھا و از بین بردن بیدارى وجدان دينى در

3 مفھوم تھاجم فرھنگى و تفاوت آن با تبادل و تعامل فرھنگى چیست ؟-

قاصد خاص يك مجموعه ى سیاسى يا اقتصادى براى اجراى متھاجم فرھنگى به اين معنى است كه

در اين ھجوم ، باورھاى تازه اى را . بنیانھاى فرھنگى آن ملت ھجوم مى بردخود و اسارت يك ملت ، به

(353).قصد جايگزين با فرھنگ و باورھاى ملى آن ملت وارد كشور مى كنندبه زور و به

مر منفى تھاجم فرھنگى ، يك ا. كه فرق تھاجم فرھنگى و تبادل فرھنگى چیست من يك وقت گفتم

يك وقت ھست كه يك انسان براى اين كه كمبودى را . تبادل فرھنگى ، يك امر مثبت است است ؛ اما

از -آن چیزى كه به دردش مى خورد-بدن خودش برطرف كند، مى گردد و غذا و داروى مناسب را در

يك وقت ھم . يزدرھر جايى كه گیرش آمد، پیدا مى كند و با میل خود آن را داخل كالبد خودش مى

بیھوشمان مى كنند، يا ھست مكه نه ، ما انتخاب نمى كنیم ؛ دست و پاى ما را مى گیرند، يا

در بدن ما -كه ما الزم داريم نه آن چیزى-مستمان مى كنند و چیزى را كه خودشان مى خواھند 

خودش را لخت بیندازد تا گويم ملت ايران نبايدمن مى! آيا اينھا با ھم فرق ندارند؟. تزريق مى كنند

كه خودش مى خواھد، از تفاله ھاى دست دوم فرھنگش به دشمن با مدرن ترين شیوه ھا، آنچه را

(354).جسم ملت ايران تزريق كند
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زده و رضاشاه پھلوى در آوردن سوغات غرب به ايران ، تنھا خصلت ھا و ويژگیھاى روشنفكران غرب

ايران به به ايران آوردند و تفاله ھاى دست دوم آنھا را به جسم ملتشھوت آلود فرھنگ آنان رامنحط و

.زور تزريق نمودند

آنھا چه . ما بايد ھمه چیز را از غرب بگیريم يك روز عده يى غربزده چشمھاى خود را بستند و گفتند

نشاء عمده خوبى كه اروپايیھا دارند، خطر پذيرى است ؛ مچیزى را از غرب گرفتند؟ يكى از خصوصیات

آيا غربزده ھاى ما اين را گرفتند و به ايران آوردند؟ آيا ايرانیھا ريسك . است ى موفقیتھاى آنھا اين بوده

ايران آوردند؟ شدند؟ خصوصیت خوب ديگر آنھا عبارت از پشتكار و از كار نگريختن است ؛ آيا آن را بهپذير

متمادى با زندگیھاى سخت ى اند كه سالھاىبزرگترين و ماھرترين مكتشفان دانشمندان غربى كسان

آنھا را مى خواند، مى بیند چگونه انسان وقتى زندگى. در اتاق خود نشستند و چیزى را كشف كردند

فقط براى علم را به ايران آوردند؟ اينھا بخشھاى آيا اين روحیه ى تالش خستگى ناپذير. زندگى كردند

وردند؛ پس چه چیزى را آوردند؟ اختالط زن و مرد و آزادى عیاشى نیاخوب فرھنگ غربى بود؛ اينھا را كه

!ارزش كردن لذات و شھوات را آوردندپشت میز نشینى و

بیاورد، اولین چیزى كه آورد، عبرت از لباس و رفع رضاخان قلدر وقتى خواست از غرب براى ما سوغات

لباسھا بايد بلند نباشد، بايد كوتاه .ھمان قلدرى قزاقى خودش حجاب بود؛ آن ھم با زور سرنیزه و

اگر كسى ! اصال بايد كاله شاپو باشد: طورى باشد؛ بعد ھمان را ھم عوض كردندباشد؛ كاله بايد اين

كاله ديگرى-كالھى كه آن موقع با اين عنوان شناخته مى شد -كرد غیر از كاله پھلوى جراءت مى

چیزھا را از وشد، بايد كتك مى خورد و طرد مى شد؛ اينسرش بگذارد، يا غیر از لباس كوتاه چیزى بپ

اگر - كه برداشته شده بود چادر-زنھا حق نداشتند حجابشان را حفظ كنند؛ نه فقط چادر ! غرب گرفتند

چرا؟ براى ! گرفتند، كتك مى خوردندروسرى ھم سرشان مى كردند و مقدارى جلوى چانه شان را مى
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از غرب آوردند، بى دريغ قبول كردند؛ فكر و انديشه را اينھا را! ھنه مى آينداين كه در غرب ، زنھا سر بر

كردند؛ گفتند چون غربى است ، بايد قبول كرد؛ فرم لباس و غذا و حرف آوردند، اما بدون تحلیل قبول

براى يك كشور، اين حالت! چون غربى است ، بايستى پذيرفت ، جاى بروبرگرد نداردزدن و راه رفتن ،

(355).بزرگترين سم مھلك است ؛ اين درست نیست

راه واقعى و راه كاذب

نجات است و ديگرى راه كاذب بنابراين دو حالت يا دو راه حل را مى توان تصور كرد كه يكى راه واقعى و

و موجب گرفتارى و ذلت ، اين دو راه كدامند؟

خودش فكر كند؛ با چشم خودش ببیند؛ باواقعى اين است كه يك ملت خودش باشد؛ با مغز راه حل

ما بايد . است اراده ى خودش انتخاب كند؛ آنچه را ھم انتخاب مى كند، آن چیزى باشد كه برايش مفید

بعضیھا حتى . منحصر ما نباشدبا حفظ تمدنمان ، با دست و بازوى خود كار كنیم و فقط ترجمه ، كار

با معیارھا بسنجند؛ مى گويند چون فالن نیستند آن رافكر را ھم ترجمه شده قبول مى كنند؛ حاضر

اقتصادان اين طور گفته و اين فرمول را داده ، ديگر بروبرگرد روان شناس يا فالن جامعه شناس يا فالن

چھار صباح ديگر آنھا از حرف ! او حرف زد، مثل اين كه كفر گفته است ندارد؛ اگر كسى برخالف

ديگرى مى زنند؛ باز اين آقا ھمان حرف دوم آنھا را بدون تحلیل قبول مىگردند و حرفخودشان بر مى

كار كند؛ راه حل واقعى اين است كه يك ملت با دست خود. براى يك كشور، اين بدبختى است ! كند

برود؛ ضمن اين كه از پیش براى خود كار كند؛ با فكر و مغز خود بینديشد و اجتھاد كند و با ابتكار خود

.ى تجارب ھم استفاده كندھمه
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حل كاذب اين است كه يك ملت به تغییر ظاھرى دل خوش كند و از حركت راه حل كاذب چیست ؟ راه

يك وقت مى بینید آدمى ھست كه نه معلوماتى دارد، نه سوادى دارد، نه اراده يى .عمیق روبرگرداند

شبیه فالن رالباس و آرايش و شكل خودش نه تجربه يى نشان داده ، نه كارى از او بر مى آيد؛ دارد،

فالن ھنر پیشه يا ھنر پیشه يا فالن جوان غربى كرده است ؛ لباس و آرايش و شكل خودش را شبیه

كار متمدن شديد و تحول پیدا آيا شما با اين. فالن جوان غربى كرده است ؛ اين راه حل كاذب است 

مى خواست اين راه حل كاذب را با عنوانانده و خائندر دوران رژيم گذشته ، شاه دست نش! كرديد؟

كار شده بود؛ البته سالھا روى اين زمینه. براى اين مردم به ارمغان بیاورد((دروازه ى تمدن بزرگ))

با . كشور، بى نظیر بودفالكت اخالقى در حد اعلى بود؛ ورشكستگى معنوى و روحى و علمى در اين

و با نام مدرنیزم ايران مى خواستند به بقیه ى موجودى معنويت كشور((دروازه ى تمدن بزرگ))نام

صھیونیسم ، و شاه عیاش بى سواد مفلوك در مقابل بیگانه و مقھور پنجه ى امريكا و. چوب حراج بزنند

اين كه مدرن . مال ھمانھاست ملتى كه تحقیر شده و مورد اھانت قرار گرفته بود؛ اين مدرنیزم ايرانى

بود كه در اين جا ھر نقطه يى كه مى مظھر آن راه كاذب اين. و به تمدن واقعى رسیدن نیست شدن 

كمپانیھاى خارجى بود؛ البته به وسیله ى شركاى شد از آن پول ساخت ، النه يى براى عوامل و ايادى

اسى شركاى داخلى ھم به ھمان دستگاھھاى دربار و رجال سیداخلیشان اين كار را مى كردند؛ كه

اين مدرنیزم به درد نمى خورد؛ اين براى يك ملت ، بدبختى و . مى شدندوابسته ى خائن آن روز مربوط

رعدگونه اگر اين انقالب اتفاق نیفتاده بود، اگر آن فرياد. شدن ھمه چیز را به بار مى آوردبیچارگى و فنا

بود، خدا مى داند كه امروز ز جا نكندهھمه چیز را در اين مملكت به جنب و جوش نیاورده بود و دلھا را ا

نگاه -چه در آسیا، چه در آفريقا -افتاده شما به بعضى از كشورھاى عقب. كشور ما در چه وضعى بود

. جغرافیايى و اقلیمى و تاريخى ايران ، وضع ما از آنھا بدتر بودكنید؛ يقین بدانید با اين موقعیت ممتاز

بیرون و اين ملت را از اين كه در قعر دريايى فرو رود كه ديگر نتواند از آنكشور رسید انقالب به داد اين

.دنبال آن باشدبنابراين آن چنان راه حلى ، راه حل كاذب است و جوان نبايد. بیايد، نجات داد

و راھى كه در آن ذھن و اراده و دنبال تقلید نباشید؛ بر روى شیوه! فرزندان من ! جوانھاى عزيز من 
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گردد، فكر كنید؛ آنگاه شما عنصرى خواھید ان شما قوى مى شود و اخالق شما پاك و آراسته مىايم

(356).روى آن قرار مى گیرد! تمدن حقیقى اين ملت بود كه مثل يك ستون ، سقف مدنیت اين كشور و

4 فرھنگ غرب چیست و چرا بايد از آن فرار كرد و مرعوب آن نشد؟-

اول اين كه . مى كنم جا چند نكته را در ھمین زمینه عرض من اين. است اين سوال خیلى مھمى 

معنى نفى تكنولوژى و علم و پیشرفت و تجربه ھاى غرب نیست و ھیچ نفى غرب ، به ھیچ وجه به

نفى غرب ، به معناى نفى سلطه ى غرب است ؛ كه ھم سلطه ى . نمى كندعاقلى چنین كارى را

سلطه ى فرھنگى غرب چند جمله يى مى گويم ، شايد ان شاء اهللا ، ھمسیاسى مورد نظر است

.باشدبراى شما مفید

تواند بگويد فرھنگ غرب نمىھیچ كس . ببینید، فرھنگ غرب ، مجموعه يى از زيبايیھا و زشتیھاست 

ھیچ كس با ھیچ فرھنگ . ھم دارديكسره زشت است ؛ نه ، مثل ھر فرھنگ ديگرى ، حتما زيبايیھاى

خانه مان را صددرصد روى اين فرھنگ ببنديم ؛ یگانه يى اين گونه برخورد نمى كند كه بگويد كه ما درب

فرھنگ ھر جاى ديگر دنیا، يك فرھنگ است كه مجموعه نه ، فرھنگ غرب ، مثل فرھنگ شرق ، مثل

رد، به عاقل و يك مجموعه ى خردمند، آن خوبیھا را مى گیيى از خوبیھا و بديھاست ؛ و يك ملت

ھمان طور كه . فرھنگ خودش را غنى مى كند و آن بديھا را رد مى كندفرھنگ خودش اضافه مى كند،

زمینه ، بین فرھنگ اروپايى ، غرب ، امريكايى ، امريكاى التین ، آفريقا و ژاپن فرقىگفتم ، در اين

ھر ما در مقابل.نیست و ھیچ تفاوتى ندارد؛ و در اين حكمى كه مى گويم ، ھمه يكسان ھستند

آن را بگیريم و فرھنگى كه قرار مى گیريم ، به طور طبیعى تا آن جايى كه مى توانیم ، بايد محسنات

ما خوب است ، منافات دارد، چیزھايى كه مناسب ما نیست ؛ بد و مضر است ، و با چیزھايى كه به نر

ربى نكته ى مھمى وجود دارد، كه من فرھنگ غمنتھا در زمینه ى. آن را رد كنیم ؛ اين اصل كلى است 

يك عیبى - يعنى فرھنگ اروپايیھا -فرھنگ غرب . كنیددلم مى خواھد شما جوانان به اين نكته توجه
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((سلطه طلبى))جايى كه ما مى شناسیم ، آن عیب را ندارند، و آندارد كه فرھنگھاى ديگر، تا آن

از اولى كه اينھا در دنیا به يك برترى . داردتاريخى يىاين ، قطعا داليل انسانى و جغرافیايى و. است 

كه به شكل - با سلطه ى سیاسى و اقتصادى خودشان علمى دست پیدا كردند، سعى كردند ھمراه

اينھا با فرھنگ . فرھنگ خودشان را ھم حتما تحمیل كنند-انجامید استعمار مستقیم در قرن نوزدھم

اين چیز ! ملتى مى گويد فرھنگ من بايد در اين كشور جارى بشود. اين بد استملتھا مبارزه كردند؛

اين قبولى نیست ؛ ھر چند ھم خوب باشد، آن ملتى كه اين فرھنگ بر او دارد تحمیل مى شود،قابل

مى دھید به اين شما يقینا خوردن نان و ماست را به میل و اشتھاى خودتان ، ترجیح. را نمى پسندد

وقتى كارى زوركى و تحمیلى شد، !زور در دھن شما بگذارند و بگويند بايد بخورىكه چلوكباب را به 

مستكبرانه تحمیل گرديد، ھر ملتى آن را پس مى وقتى از موضع قدرت انجام گرفت ، وقتى متكبرانه و

غربیھا اين را مى خواھند، دوست مى دارند و. پديده ى غربى است مثال كروات يك. زند؛ بايد ھم بزند

؛ اما اگر شما كه اھل فالن كشور ديگر ھستید و حاال تصادفا كت و شلوار با سنتشان ھماھنگ است

اين فرھنگ! چرا؟! كرده ايد، چنانچه كراوات نزديد، يك آدم بى ادب محسوب مى شويدرا انتخاب

واال در فالن شماست ؛ تقصیر من چیست ؟ اگر كت و شلوار پوشیديد، بايد پاپیون و كراوات را بزنید؛

اين ، آن تحمیل ! مى شويدرسمى راه نداريد؛ يك آدم بى ادب و غیر منضبط و بى نزاكت تلقىمجلس 

مساءله ى زن و روش زن و پوشش آنھا نسبت به. زن غربى ، يك روشھايى دارد. فرھنگ غربى است 

اما - ، بحثى سر آن نداريم خوب يا بد-دارند زن و ارتباطش با مردان و حضورش در جامعه ، يك فرھنگى

.در باب فرھنگ غربى ، اين بد است! ملتھاى دنیا تحمیل كنندسعى دارند اين فرھنگ را به ھمه ى

و گفتم شما گاھى خودتان به انتخاب خود غذاى مقوى و يا داروى شفا من يك وقت مثالى زدم

مى خوابانند، دست و پايتان را كنید؛ اما يك وقت شما را بى ھوش مى كنند، يا بخشى را مصرف مى

سعى شده است از طريق روساى كشورھا و! و با آمپول چیزى را به شما تزريق مى كنندمى گیرند

به خاطر آنچه خدا از اينھا- - رژيم فاسد پھلوى ! رژيمھاى فاسد، فرھنگ غربى به ملتھا تزريق بشود

روشھا و شیوه ھا سعى كردند فرھنگ اينھا با انواع. از اين قبیل بودند-كه با ملت ايران كردند، نگذرد 
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ايران را تحقیر مى كردند؛ فرھنگ ملى را تحقیر به خاطر اين ، ملت. غربى را بر كشور ما حاكم كنند

.كردندمى كردند؛ باورھاى ملى را تحقیر مى

، كه ھمین حمله قاجارھاشما ببینید در دوران حكومت پھلوى ھا و اندكى قبل از آن در اواخر حكومت

بود، پرورش يافته ھاى آن دوران ، ملت ى غربیھا شروع شده بود و در دوران پھلوى ھا به اوج رسیده

خودش را اداره كند، بتواند كارى بكند، بتواند چیزى ايران را اصال قابل اين نمى دانستند كه بتواند

اين به خاطر چیست ؟ اين به خاطر . ه كندو يا بر معلومات دنیا اضافبسازد، چیزى به دنیا ارائه بدھد

تحقیر ھويت ملى و تحمیل فرھنگ اوست ؛ اين را نبايستى زخمى و جريحه دار تحقیر فرھنگ ملت ،

مقابله ى ملت ايران با فرھنگ غربى اين است ؛ واال بله ، فرھنگ غربى محسنات وعلت. كرد

ندارد كه ما اشكالى! زشتیھا بیخ ريش خودشان البته زشتیھايى ھم دارد كه آن . زيبايیھايى ھم دارد

مى تواند مورد بحث قرار اين كه حاال آن زيبايیھا چیست ،. زيبايیھاى فرھنگ آنھا را فرا بگیريم 

(357).بگیرد

5 تحمیل بهدر دست چه كسانى است ؟ و چرا غرب با اين فرھنگ و محتوا،سررشته اين فرھنگ-

مى انديشد؟خود به فرھنگ ھمه كشورھا، 

بغض با ارزشھا و فرھنگ غرب ، فرھنگ برنامه ريزى براى فساد انسان است ، فرھنگ دشمنى و

اختیار خداوندان زور و زر و درخشندگیھا و فضیلتھاى انسانى است ، فرھنگى است كه ھمچون ابزار در

ايل انسانى تھى آدم را از ھمه ى فضبا اين فرھنگ ، درصددند نسل بنى. امپراتوران قدرت است 

منافع . تسلیم و غافل از ياد خدا و معنويت تبديل كننددست كنند و انسانھا را موجودات فاسد و مطیع و

اين فرھنگ ، برھنگى و اختالط و امتزاج بى . فرھنگ تامین نمى شودآنھا، جز از طريق گسترش اين
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غربى مى باشد و از روز اول ، با ھم است كه يكى از پايه ھاى اصلى فرھنگقید و شرط زن و مرد

آنھا كه دلشان برا. انسانھا و خروج انسانیت از دايره ى فضايل انسانى بنیانگذارى شدبراى فساد

.انسانیت نسوخته است

بزرگترين كارخانه ھا و معادن و منابع و بزرگترين ايستگاھھاى تلويزيونى و راديويى ، از آن صاحبان

براى فساد نسل بشر، از حدود صد و پنجاه سال كیالت صھیونیستى ،تش. عظیمترين ثروتھاست 

آنھا زنھا را از عفت بشرى خارج . فساد و فحشا كرده اندپیش ، شروع به برنامه ريزى و اشاعه ى

اروپا و امريكا ھم ، به شدت پنجاه سال اخیر دچار فحشا و فساد ساختند؛ به طورى كه حتى زنھاى

زنان كشورھاى اسالمى و ديگر كشورھاى دوردست كه جاى خود ! نبوده انددورى از فضايل انسانى

مردھا را به فساد و راحت طلبى و تنبلى و عشرت جويى و مصرف گرايى كشاندند و به ھمچنین. دارد

براى اين كه از طرف مردھا و زنھايى كه در كشورھاى مختلف. وضع زندگى حیوانى واداشتندقبول

.را فاسد كردندستبداد و استعمار اين قدرتھا قرار مى گیرند، تھديد نشوند، مغزھاعالم ، زير فشار ا

آفريقا و امريكاى التین ، در نھايت امروز، وضع فساد اخالقى مردم كشورھاى استعمار زده ى دنیا در

ھا نشدند؛ بلكه استعمار و استكبار براى افساد اينآنھا به خودى خود، اين گونه فاسد. درجه است 

و مقابله به مثل و بیدارى آنھا جلوگیرى كنند و امپراتورى قدرت برنامه ريزى كردند تا از شر و تعرض

.دستگاھھاى استعمارى و استكبارى خود را حفظ نمايندشیطانى و اھريمنى

خاندان منفور پھلوى اين كار را شروع كرده بودند؛ ولى درجريان سلطنت با ملت ما ھم قبل از سلطنت

استعمار و استكبار در دوران سلطنت اين خانواده ى . اين روند را شدت بخشیدندرژيم منحوس ،آن

دست نشانده ، در اشاعه ى فرھنگ غربى در جامعه زياد كوشیدند و متاسفانه موفق ھممزدور و

و لباس و اطوار امروز، اگر تمايالت برخى خانواده ھاى ايرانى دال كشور را به انجام آن آداب و. شدند

كه در طول دھھا سال در معاشرت مى بینید، نتیجه ى تعلیمات ھمان معلمان رذل و خائن غربى است

تحول عظیمى در فرھنگ و ذھنیت مردم به با اين كه انقالب آمد و. اين كشور نفوذ و رشد يافته است 
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زندگى غربى است ، ھنوز دلشان در ھواى كیفیت وجود آورد، با اين حال ، بسیارى از افرادى كه

آلوده و فاسد است و در آن ، ھیچ يك از بنیانھاى اصیل متاسفانه از مفاسد زندگى غربى كه لجن

.سالم نمى ماند، اطالعى ندارند-انسانى زن و مرد بشرى ھمچون خانواده و شخصیت

ت ھم نمى انگلیس ، ھمجنس بازى رسمى و قانونى شده است و خجالامروز، ببینید كه در امريكا و

مردم ما بدانند، آيا . دادند كه ما از نقل و حكايت آن شرم داريم و حیا مى كنیم كارى را انجام! كشند

خواھد در كشورى ازدواج دو ھمجنس با ھم قانونى مى شود، بنیان خانواده در اين جامعه باقىوقتى

!ماند؟

تبلیغاتچیھايشان از سست بودن بنیان ا ونه قدرتمندھ-امروز، توده ى معمولى مردم امريكا و اروپا 

متالشى شدن خانواده ھا رنج مى برند و ناراحتند و زنھا و مردھا، در يك حد از. خانواده رنج مى برند

. انسان است خانواده ، محل آسايش . البته آخرين ضربه است اين ، روز به روز تشديد مى شود و

ى آسوده و آرام و راحت ، مزه ى زندگى و طعم واقعى حیات يك خانواده ھیچ انسانى ، بدون داشتن

.اينھا، اين بنیان اصیل را متالشى و منھدم مى كنند و از بین مى برند. چشیدانسانى را نخواھد

.فرھنگ غربى استاين ،

(358).مرد، ھمین مسايل استنتیجه ى اين آزادى و بى بندوبارى و فرھنگ برھنگى و اختالط زن و

6 اھداف غرب از تھاجم فرھنگى به انقالب اسالمى و نظام جمھورى اسالمى و جوانان كشورھاى-

اسالمى چیست ؟

فرھنگى اھداف مختلفى را براى خود مشخص و تعريف كرده است ، لیكن مى توان اين اھدافتھاجم
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ھستند كه ين جزءھر كدام از اين شاخه ھا داراى چند. را حول دو شاخه اصلى تنظیم و ترسیم نمود

جزيى نتواند اذھان عمومى باز ھم بايد سعى كرد تا اجزاء مھم را بازگو نمود و تالش كرد تا مصداقھاى

:نمايدو ھوشمندان را از مسايل اساسى و اصلى منحرف

منكر سخن مى گويیم متاسفانه وقتى درباره ى تھاجم فرھنگى و ضرورت رويارويى با آن و نھى از

كه اين . مصداقھاى كوچك مى رودھن مردم به دلیل سوابق ذھنى يا ھر چیز ديگر، به سمتغالبا در ذ

:دو نتیجه ى بد دارد

سطحى ، قضییه را در ھمان حد منحصر مى بینند و نیرويشان را در جھت يكى اينكه يك عده انسانھاى

.و كوچك كه ھیچ اھمیتى ندارد بسیج مى كنندھمان مثالھاى سطحى

كه مى بینند مساءله در اين حد خالصه شده ، اھمیت قضیه از كه ھوشمندان و متفكران جامعهدوم اين

...مايه ى نگرانى استنظرشان كاسته مى شود و اين

ابزار موثر، خطرناك و كار آمد و با قضییه اين است كه حقیقتا جبھه ى وسیعى از سوى دشمن با

اينكه جمھورى اسالمى را به تھاجم فرھنگى مواجه براىاستفاده از علم و تكنولوژى به وجود آمده

(359).كنند

شاخه ھاى اصلى ، از زبان مقام معظم رھبرى ، پى مى حال اھداف غرب را از اين تھاجم گسترده در

.در عرصه ھدايت جامعه و گردانندگان آن دريابیمگیريم تا ھدايتھاى الھى رھبرى را

بارھا از آن اسم آورده ام و حقیقتا و قلبا روحا نسبت به آن حساس بندهمساءله ى تھاجم فرھنگى كه 

يكى عبارت از : اساسى و مھم دارد كه ھر دو شاخه براى شما قابل توجه است ھستم دو شاخه ى
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شاخه ى دوم عبادت است از حمله به... كردن فرھنگ بیگانه به جاى فرھنگ بومى است جايگزين

نوشتن اى جمھورى اسالمى و ارزشھاى ملت ايران كه از طرق فرھنگى باجمھورى اسالمى و ارزشھ

امروز در كشور ما انجام و تھیه فیلم و نمايشنامه ھا و تنظیم كتابھا و فصل نامه ھا و با ھدايت بیگانه

(360).مى گیرد

:نمودخودى و بومى ، مى توان به چند ھدف اشارهدر شاخه جايگزينى فرھنگ بیگانه به جاى فرھنگ

كردن نسل جوانبى اعتقاد

گیرد، ھم بى اعقاد كردن به دين ، ھم تھاجم فرھنگى ، به مقصود بى اعقاد كردن نسل نو انجام مى

فعالى كه امروز استكبار از آن مى ترسد و قلمرو قدرتھاى بى اعتقاد كردن به اصول انقالبى و آن تفكر

(361).اندازداستكبارى را به خطر مى

كار آمدتن فرھنگ انقالب با ناخالصى ھا و جلوگیرى از تربیت نیروى انسانىآمیخ

آماج تھاجمات فرھنگى ما و ھمه ى دست اندركاران فرھنگ در كشور بايد باور كنیم كه امروز

چیزھايى كه آن را از خلوص و كارايى دشمنانمان ھستیم ؛ ھم به صورت آمیختن فرھنگ انقالبى ما با

تربیت انسانھاى كار آمد و متخصص كه بتوانند ھمه ى ھم به صورت مانع تراشیدن بر سرمى اندازد و 

كه دشمن نسبت به ھمه ى اينھا، به صورت جذب و ربودن و شكى نیست. امور كور را اداره كنند

.درخشان از میان ما، برنامه ريزى كرده استدزديدن مغزھا و استعدادھاى
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ريزى ، نسبت به ھمه ى كشورھاى جھان سوم و از جمله كشور ما برنامهاين را ھم مى دانیم كه اين

به انقالب اسالمى و خطراتى كه براى استكبار دارد، نسبت به كشور ما به آنھا با توجه. شده است 

برجسته برنامه ريزى كردند تا نگذارند در اين جا مغزھاى كار آمد و درخشان و استعدادھاىطور ويژه

دستگاھھايى براى شناسايى آنھا برنامه ريزى دارند و پول خرج مى كنند و اصال. ا بمانندرشد كنند ي

دوران كودكى و نوجوانى و جوانى و چه در-استعدادھاى درخشان كشورھاى مختلف دارند تا آنھا را 

(362).بربايند-چه در دوران به ثمر رسیدگى و كارايى 

تھى كردن ھويت جوانان

ھويت و شخصیت جوانان كشورھاى اسالمى ، بويژه جمھورى اھداف تھاجم فرھنگى ،يكى ديگر از

جوانان از ھويت اسالمى و نفى الگوھاى بزرگ و موثر تاريخ آنان و تھى كردن. اسالمى ايران است 

غربى و الگوھاى آن فرھنگ ، موجب مى شود تا جوانان نسلى بى خاصیت و جايگزين كردن ھويت

.انقالبى گردندورفاقد شعور و ش

رسانه يى خود چه در تلويزيونشان ، امروز رسانه ھاى غربى با برنامه ريزيھاى میلیاردى ، در تبلیغات

كنند و متاسفانه بعضى از عناصر داخلى ھم چه در راديوشان ، چه در مصاحبه ھايى كه دايما مى

كه آنھا مايلند، اينھا بر زبان جارى مى مى شوند؛ حرفھايىفريب آنھا را مى خورند و اسیر و نوكر آنھا

جوانان ايرانى تفھیم كنند كه يك ظرف خالى ھستید و مظروف نداريد؛ مى كوشند تا به شما-كنند 

بايد بدھیم ؛ ما بايد اين ظرف را پر كنیم ؛ شما امروز اين مايه را نداريد، ديروز ھممظروف شما را ما

گذشته ى تاريخ شما را ھم منكر مى شوند؛ مى خواھند! شت نداشتید، طبعا فردا ھم نخواھید دا



Page | 100

بیست ساله ى اخیر را ھم شما را ھم زير پا لگد كنند؛ نه فقط تاريخ قديم چند صد ساله را، بلكه تاريخ

خواھند فرھنگ سازى و الگوسازى كنند؛ آنھا آنھا مى. مى خواھند زير پا لگد كنند و آن را انكار نمايند

يك نسل تحقیر شده ى تو سرى خور باشد تا بتوانند جوان ايرانى و نسل نوى ايرانى ،مى خواھند 

براى اين كه كسى . كنند و آن كارى را كه آنھا مى خواھند، انجام دھدروى او سوار شوند و به او ديكته

ذشته بكشند، بھترين راه اين است كه بگويند تو چیزى نیستى ، تو كسى نیستى و گرا به زير مھمیز

.مفاخر يك ملت را انكار مى كنند، براى اين كه او احساس كند چیزى نیست. ندارى يى

صھیونیستى من به شما عرض كنم ، امروز دستگاھاى تبلیغاتى فوق مدرن غربى بخصوص امريكايى و

كنید مى كنند؛ خیال ندارند براى ذھنھا و فعالیتھا و احساسات و اراده ى شما طرح عملیاتى تھیه-

بینند؛ آنھا اين سى میلیون جوان را آنھا غافل نشسته اند و اين سى میلیون جوان را در كشور ما نمى

برنامه ريزى ھستند؛ آنھا براى اخالق و فكر و عقیده مى بینند؛ آنھا براى كار و ھدف خودشان مشغول

در فضاى مطبوعاتى يا خیلى از حرفھايى كه گاھى. ريزى مى كنندو ايمان جوان ما دارند برنامه

آنھا مى خواھند . شود، تفسیرش اين است و با اين ديد قابل تحلیل است فرھنگى كشورمان زده مى

(363)...جوانان فداكار برجسته ى دنیا شد، به يك نسل بى خاصیت تبديل شودنسلى كه الگوى

اسالم و ايمان ناب . دشمن از تھاجم فرھنگى به انقالب ، غلبه بر اسالم استھدف اصلى ديگر

.مجموعه ارزش و احكام عملى اسالم است كه سد راه استكبار جھانى استاسالمى و

اين تھاجم ،. فرھنگى عظیمى علیه اسالم ھست كه ارتباط مستقیمى با انقالب نداردامروز تھاجم

ابعاد فرھنگى و مچیز عجیب و فوق العاده يى است كه با تما. وسیعتر از انقالب و علیه اسالم است 

وارد كارزار -الجزاير نفوذ دارد و حتى اسالمى كه در توده ى مردم-اجتماعى و سیاسى ، علیه اسالم 

به دستگاھھاى استعمارى و فھدگونه است ؛ واال فقط يك استثنا دارد و آن اسالم وابسته. شده است 
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جم است ؛ چه برسد به اسالم ناب و ى مردم ھم مورد تھاحتى اسالمھاى به معناى اعتقاد عوامانه

.كه ديگر وضعش روشن است-ايران انقالبى و به تعبیر آنھا اسالم

مثل حجاب در فرانسه و مبارزه با دختران -چیزھايى كه شما مى شنويد. تھاجم عیبى وجود دارد

د و از كار كه نشان از آتشھاى زير خاكستر مى باشاينھا جرقه ھايى است- محجبه در اين كشور 

فقط اين نیست كه يك دولت مثال اليیكى بگويد كه ما نمى قضیه. عظیمى در پشت پرده خبر مى دھد

البته ، اين . خطر كرده انداينھا اصال از اسالم به شدت احساس خواھیم محجبه يى باشد؛ نه ،

.ندارد؛ از سابق نیز اين طور بوده استموضوع تازگى ھم

را ياد آور شده ام كه يكى از نايب اين نكته((مسلمانان در نھضت آزادى ھندوستان))من در كتب

گفته بود كه اوايلى كه انگلیسیھا وارد 1347السلطنه ھاى ھند قبل از استقالل اين كشور در سال

و مى خواستند حكومت ھند را به دست -كمپانى ھند شرقى يعنى بعد از دوران-ھند ده بودند 

ى ما در ھند، مسلمانھا ھستند و بزرگترين ھدف ما بايستى قلع و قمع ، گفته بودند كه مساءلهبگیرند

اين قرآن را : حتما شنیده ايد كه گفته بودرا ھم كه((گالدستون))سخن معرف! باشدو سركوب آنھا

ھم ناشى به اسالم ھمین احساس را مى كردند كه آن استعمارگران ، از قديم نسبت. بايد برداشت 

.بودنداز چیزھايى بود كه از اسالم ديده

ايران و مصر و ساير مدتى از قضیه ى تنباكو و قضاياى مختلفى كه در ھمان ھند و افغانستان و

، از قدرت اسالم غافل شده بودند و كشورھا اتفاق افتاده بود، گذشته بود و استكبار و استعمار جھانى

علتش ھم اين بود كه از اين طف ، . دادندالم خیلى نشان نمىديگر آن حساسیت را نسبت به اس

چند دھه يى كه گذشت ، . قدرى دچار غفلت شده بودنداسالم چیزى از خودش نشان نداده بود و آنھا
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كه در طول سالھاى متمادى اندوخته - و معارف استعمارى آنھا انقالب ما پیروز شد و تمام معلومات

با -كه از او مى ترسیدند -اگھان احساس كردند كه ھمان اسالم قديمى نبه ھم ريخت و-بودند 

.میدان آمده استقدرت فراوان به

برسى مى كنند و درباره ى ملتھا و اينھا، راجع به اسالم ، كارشناس و متفكر دارند كه مى نشینند

راكز تحقیقاتى و درست مى كنند و در مانديشه ھا و روحیات و مذاھب گوناگون ، پرونده ھايى

ھاى آرشیو شده را دو مرتبه مطرح مى كنند و فرھنگى و جاسوسى و سیاسى خود، تمام آن پرونده

كه مى شنويم در اسرايیل ، سمینارى تحت عنواناين. كارھاى تحقیقاتى جديد انجام مى دھند

در . است ھتبرگزار مى شود، به ھمین معنا و در ھمین ج((تشیع در ايرانشناخت اسالم و))

سرمايه دارى و بسیارى از جاھاى دنیات سمینارھا و جلسات تحقیقاتى يى توسط دنیاى غرب و

(364).مى گردداستكبار تشكیل مى شود و تزھاى گوناگونى براى بازنگرى به اسالم مطرح

پشتوانه اختیار گرفتن مردم ، كه عقبه نظام جمھورى اسالمى ھستند و محروم كردن نظام از ايندر

.عظیم و كار ساز، از جمله اھداف ديگر دشمن در تھاجم فرھنگى است

. بگیرندكه مى خواھند بكنند، اين است كه پشت جبھه ى انقالب را كال در بازوھاى خودشانآن كارى

والن ، بعدا ھم خط مقدم مسؤ والنند، بعد وابستگان شديد به مسؤ. پشت جبھه ى انقالب ، مردمند

اين خیل انبوھى كه پشت سر اينھا فكر كردند كه اگر ما بتوانیم كمندى دور. وه آحاد ملت خیل انب

.چیز حل خواھد شدمسؤ والنند، بیندازيم و اينھا را در اختیار بگیريم ، ھم

اگر . به انقالب خواھد خوردالبته اين درست است كه اگر چنین چیزى را بتوانند، ضربه ى محكمى

عقالنى آن كسانى كه پشت جبھه ھستند، ذكر و دل و ھوى و ھوس و احیانا تشخیصبتوانند فكر و 



Page | 103

اين درست است ؛ اما اين كه آيا . خودشان گرفته اندبه سمتى جذب كنند، اينھا را در بین دو بازوى

و خیال كردند كه مى توانند . آوردشان ، بر آورد ساده لوحانه يى است مى توانند يا نه ، به نظر ما بر

(365).اين استشروع كردند؛ ھدف

7 ويژگیھا و ابزارھاى تھاجم فرھنگى چیست ؟-

فرھنگى كه با سیاست و صنعت و پول و انواع و اقسام پشتوانه در حال حاضر، يك جبھه بندى عظیم

بسیج عمومى . جنگ نظامى نیست - جنگ . راه افتاده تا با ما بجنگدھا ھمراه است ، مثل سیلى

. آثارش ھم به گونه يى است كه تا به خود بیايیم ، گرفتار شده ايم . تاثیرى نداردآن جا ھیچھم در 

ھشت يك بمب شیمیايى بیفتد كه احدى نفھمد كه اين بمب در آن جا افتاد؛ ولى پس از ھفت ،مثل

.ساعت بینند صورتھا و دستھاى ھمه تاول زده است

جبھه ھا و حوزه ھاى علمیه و دانشگاھھاى ما، ناگھان نشانه خیابانھا و االن در مدرسه ھا و داخل

االن مقدارى ھم آن را مى بینید و بعدا ھم اين . تبلیغى و فرھنگى را خواھید ديدھاى اين تھاجم

. خواھد شداالن مقدارى ھم آن را مى بینید و بعدا ھم بیشتر. تبلیغى و فرھنگى را خواھید ديدتھاجم

آيد و زمینه ى يك فیلم تولید مى شود و به صورت ويدئو داخل كشور مىيك كتاب چاپ مى شود،

كوچكى اختراع شده كه در وسايل: ديشب يكى از آقايان مى گفت . چنین تھاجمى را فراھم مى كند

فردى مى تواند آن را الى دكمه آن ، بیست فیلم ويديوئى به صورت میكرو فیلم ضبط مى شود و ھر

(366)!توزيع كنداخل كشور بیاورد و بین جوانھااش مخفى كند و به د
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تھاجم فرھنگى بكار گرفته شده و كلیه محیطھاى حضور بنا بر اين ، ابزارھاى متنوع و پیشرفته در

.شناخته شده اندجوانان ، بعنوان اھداف اصلى

ى متعصبانه را از پايبندى ھايكى از راھھاى تھاجم فرھنگى اين است كه سعى كنند جوانھاى مؤ من

. كه قرنھاى گذشته در اندلس كردندمثل ھمان كارى. به ايمان كه حافظ تمدن است منصرف كنند

در حال حاضر اين كارھا دارد انجام مى . كردندجوانھا را غرق در عالم فساد و شھوترانى و میگسارى

مناسب نیست مى بینند در خیابان چند زنى را كه حجابشان و من بارھا گفته ام يك عده اى كه. گیرد

بلكه آن كار بد . اين ھم يك كار بدى است ، اما آن كار بد اصلى نیست و دلشان خون مى شود، البته

چه مى كنى ؟ : كسى به يكى گفت . است كه شما در كوچه و خیابان نمى بینیداصلى آن چیزى

اگر شما! فردا در مى آيدصدايش : چرا صدايش در نمى آيد؟ گفت : گفت . دھل مى زنم :جواب داد

ناشى از ملت و عناصر فرھنگى خداى نخواسته بیدار نباشید صداى فرو ريختن ارزشھاى معنوى كه

.تھاجم پنھانى و زركانه ى دشمن است ھنگامى در مى آيد كه ديگر قابل عالج نیست

وسیله ى تماشاى فیلمھاى داگر جوان جبھه رفته ى ما را محاصره كردند و اول يك ويدئو به او دادند، بع

به چند مجلس كشاندند، آن وقت ما جنسى وقیح را براى تحريك شھواتش به او دادند و بعد ھم او را

نیروى جوانى فاسد كنى كار مشكلى نیست ، به چه بايد بكنیم ؟ اينكه كسى بتواند جوانى را در اوج

من از . من دارد اين كار را مى كندو االن دش. باشندخصوص اگر مفسدين ، تشكیالتى ھم داشته

اين گونه خبرھا را به ما مى دھند و روز و شبى نیست كه ما از شھرھاى مختلف كشور اطالع دارم و

چه كسى غیر از دشمن اين كارھا را دارد انجام مى دھد؟ جوان وقتى دچار .اين قبیل خبرھا نشنويم

تدريج او را از- در اويل كار حتى گريه مى كند، اما شود ايمان خو را از دست مى دھد، شھوترانى مى

ما را دشمنان ، بچه ھاى مدرسه اى و بچه ھاى دبیرستانى و حتى راھنمايى. راه به در مى كنند
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داخل مدرسه مى يك نفر را پیدا مى كنند مواد مخدر و عكسھاى و قیح را. ھمین طور فاسد مى كنند

(367).برد و بین بچه ھا پخش مى كند

تواند، بخاطر عوامل نفوذى ، در راستاى تھاجم حتى رسانه ھاى خودى و جشنواره ھا نیز مى

رسمى نظام جمھورى اسالمى در خدمت اھداف مستكبران فرھنگى دشمن ، فعال شوند و ابزارھاى

در درون نظام ، بسیار خطرناك است كه بايستى با شناخت عدم درك اين مساءله. جھانى در آيد

.، جلوى اين بیمارى مھلك گرفته شودى نفوذ و مھره ھاى نفوذىراھھا

كه متعلق به دولت است ، اما - در راديو تلويزيون احساس مى شود كه در سینما، در مطبوعات ، حتى

در سالنھاى فرھنگى ، در جشنواره ھا و در جا به جاى - حضور دارند باالخره عناصر آن طورى در آن جا

اول . بخش يا يك مھره از آن مجموعه در آن جا حاضر است و دارند كار مى كننديكمناطق فرھنگى ،

انتقاد به دولت انتقاد بكنند، به نظام. محض حركت كردند، اما حاال سیاسیش ھم كرده اندھم فرھنگى

كار، كار بسیار اين. اين كار انجام شده است . بكنند، روى گذشته ى نظام عالمت سوال بگذارند

.رناكى استخط

صعب العالج است ؛ نه ، بسیار سھل العالج است البته خطرناك كه مى گويیم ، نه اين كه بى عالج يا

اگر احساس كردن بیمارى . كنند كه بیمارى ھست احساس ؛ به شرط اين كه بیمار و ھمچنین طبیب

جاست كه من و شما خطر آن . نیست ؛ خیلى سھل العالج است ھست ، آن وقت ديگر صعب العالج

(368).مى كنمدارد؛ و من دارم االن عرض نفھمیم كه چنین چیزى وجد



Page | 106

8 دستگاھھاىھجوم فرھنگى را چگونه بايستى پاسخ داد؟ نبرد فرھنگى چه ابزارى را مى طلبد و-

مسؤول كدامند؟

فرھنگى را با تفنگ نمى ھجوم كار فرھنگى و. نبرد فرھنگى را با مقابله ى به مثل مى شود پاسخ داد

مسؤ والن فرھنگ كشور و كارگزاران امور اين را مى گويیم ، تا. تفنگ او، قم است . شود جواب داد

از معلم و دانشجو و روحانى و طلبه و مدرسان ، تا اعم-فرھنگ در ھر سطحى و شما فرھنگیان عزيز 

احساس كنید كه - ور مشغول كارند بیرون اين نظام آموزشى كشدانش آموزتان و تا كسانى كه در

.شمايید و بدانید كه چگونه دفاع خواھید كرد و چه كارى انجام خواھید دادامروز، سرباز اين قضیه

در جنگ نظامى ھم ، ھر طرفى كه. نظامى ، چشمھا را بايد باز كرد و صحنه را شناخت مثل جنگ

، چشمش را ببندد، سرش را پايینبدون شناسايى و ديده بانى و بدون دانستن وضعیت دشمن

كه اگر ندانید. در جنگ فرھنگى ھم ، ھمین طور است . بیندازد و جلو برود شكست خواھد خورد

نگیريد، يا او از دشمن كار مى كند، يا از آن كه مى دانید، فرمان نبايد، از فرمانده ى فرھنگى دستور

.پشت سرش شكست استدرست انجام ندھد،نیروى شما استفاده نكند و مانور و سازماندھى را 

كال مجموعه ى بناى فرھنگى كشور، راديو، تلويزيون ، مدارس ، وزارت ارشاد، روزنامه ھا، مجالت و

.(369)مسئولیت دارند

فرھنگ كشور، حوزه ھاى علمیه نیز در زمینه تولید عالوه بر مجموعه دستگاھھاى مربوط به دولت و

.دارندمسئولیتفكر و پاسخوگويى شباھت

نیست كه مقابله با اين البته ، شكى. ھدف اين تھاجم با چنین ابعادى ، اسالم و انقالب و ما ھستیم 

مى خواھد؛ اما دولت پول بدھد و تھاجم ، پول و بودجه و امكانات و پشتیبانیھاى سیاسى دولت را
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فكر كجا تولید خواھد شد؟ آيا آن . بشودپشتیبانى بكند كه چه بشود؟ طبیعى است كه فكرى پخش

(370).انتظاراتى است كه از حوزه مى رودآن ھم در دولت است يا در حوزه ؟ اينھا

كنار ھم ديده شوند كه ناديده گرفتن ھر بايستى در براى مقابله با تھاجم فرھنگى ، دو كار اساسى

ھم بايستى از توطئه تھاجم فرھنگى در ابزارھا و شیوه ھاى .يك بمنزله عدم موفقیت خواھد بود

و ھم با يك كار فرھنگى حساب شده و جذاب ، فرھنگ خودى را ريشه مختلف قاطعانه جلوگیرى كرد

.دارتر نمود

آنھا و كار سلبى ، مقابله ى با. ر سلبى ، ديگرى كار ايجابى يكى كا: دو گونه مى شود كار كردالبته

، منبر خوب ، كار ايجابى ، كار فرھنگى صحیح است ؛ منبرى خوب. جلوگیرى از توطئه ى آنھاست 

اين مجالت ما، اين گويندگان اين روزنامه ھاى ما،. موعظه ى مردم و توجیه فكرى و توجیه فكرى آنھا

در مسجدھا و پشت تريبونھا و اين شھر و آن الن كه مرتب در اين جا و آن جا وما، اين آقايان مسؤ و

از انقالب و بركات انقالب و قدرت انقالب و ارزش .شھر حرف مى زنند، حرف اصلیشان اين باشد

اين ارزشھا به جاى پريدن به اين و آن بگويید؛ اين ھم مساءله ى ارزشھاى انقالب و لزوم پايبندى به

(371).استفرھنگى

در داخل ، سرباز پیاده دشمن در تھاجم فرھنگ محسوب مى شوند نیز، يك طبیعت طبیعت كسانى كه

سیاستھاى . است كه با احساس مقابله جدى ، عقب نشینى نموده منزوى خواھند شدنامعتقد

ردنتساھل است كه به آنان احساس توانايى حضور در صحنه و سازماندھى براى پیاده كتسامح و

صحیح ، آنان را در مقابله با تھاجم فرھنگى ، بايد با سیاستھاى. اھداف تھاجم فرھنگى را داده است 

.كرداز دست يابى به ايمان جوانان و عقبه نظام اسالمى يعنى مردم ناامید

، اين است كه آن طور كه من احساس كرده ام و از مجموعه كارھايى كه دارد مى شود، فھمیده ام

آغاز، روشنفكر جماعت طبیعى بود كه انقالب در. ه ى ھمه جانبه يى سازماندھى شده است حمل
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روحانیت و تقوا و امثال اينھا سر و كار اھل ھنر اھل كارھاى روشنفكرى يى را كه با دين و ايمان و

كه آنھا انقالب شدند؛ چون وجدانھاى بیدارى داشتند البته بعضیشان جذب. نداشتند، نتواند جذب كند

.كنار ماندند و انقالب نتوانست آنھا را جذب كندرا جذب انقالب كرد؛ عده يى ھم

كه من از پیش از انقالب -اين جماعت . جراءت نفس كشیدن نداشتنددر سالھاى اول انقالب ، اينھا

است طبیعتشان اين-خیلى مى شناختم و از روحیات و خصلتھايشان آگاه بودم ھم از نزديك آنھا را

اوايل انقالب ، آن . و اھل وارد شدن به صحنه ھاى سخت و دشوار و خطرناك نیستندكه اھل خطر

درد دلى انقالب اينھا را وادار كرده بود كه به خانه ھايشان بروند؛ حداكثر در پشت درھاى بستهطوفان

فى زدند، كسى به حرتدريجا كه نشريه يى راه انداختند، قلمى زدند، در جايى. با ھمديگر بكنند

اينھا ديدند مثل اين كه در اين نفعشان چیزى گفت ، يك جا شعرى در آوردند و كسى اعتراضى نكرد،

...دادفضا مى شود سازماندھى كرد و كارى انجام

طبیعت مومنى نیست عرض كردم كه طبیعشان ، طبیعتى است كه اگر يك چخ بكنى ، عقب مى زنند؛

حرف ، . است (372)يعجبك قوله فى الحیاه الدنیانیست ؛ حرف كه مى زنند،، از روى ايمان و اعتقاد

حرف كه مى زنند، . و آن روشنفكر جماعت مادى مسلك ھمین است طبیعت اھل قلم. حرف زيباست 

آدم مى شنود، خیال مى كند كه اين سوخته جانى است كه دارد . دوزندو آسمان را به ھم مىزمین

مى زند؛ نزديكش كه رفتى ، مى بینى كه نخیر، ھیچ چیز نیست ؛ از زبان يك از اعماق جانش حرف

خیلى لذا بسیارى از اينھا راجع به استعمار و صھیونیسم و ظلم و اين قبیل چیزھا! نیست ذره فراتر

اند، وارد بشوند، حتى اوقات ھم قم زده بودند، اما يك قدم حاضر نشدند در میدانى كه مردم وارد شده

. خواسته ھاى نفسانى ھستنداينھا بشدت اسیر پول و اسیر ھوسھا و. به مردم پشت كردند

سلیقه يى ھم روى اين مساءله فكر كنند،دستگاھھاى تبلیغاتى بايد مراقبت كنند و نگذارند، بنشینند

يك كار تند ناسنجیده ى نامناسب با مجموعه ى اين طور ھم نباشد كه دستگاھى پیش خود،. نیست 

(373).توطئه بكند
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بسیجحمايت و پشتیبانى ويژه از نیروھاى مسلح و

از زمانى . معظم رھبرى به نیروھاى مسلح و بسیج ، امرى نیت كه پوشیده باشدعنايت خاص مقام

در سپاه پاسداران انقالب اسالمى و شوراى عالى دفاع) رحمه اهللا علیه (حضرت امام نمايندهكه 

در ايام پر ھم. بودند، تا امروز، ارتباط مستمر و مستحكمى را با نیروھاى مسلح و بسیج داشته اند

ر معظم و توجه رھبحماسه جنگ تحمیلى و ھم از زمان پذيرش قطعنامه و صلح ، روز به روز، اتصال

كشور و تمامیت ارضى میھن انقالب اسالمى با نیروھاى مدافع دستاوردھاى انقالب اسالمى و امنیت

كشور و تمامیت ارضى میھن اسالمى با نیروھاى مدافع دستاوردھاى انقالب اسالمى و امنیت

.اسالمى ، پررنگ تر و صمیمانه تر شده است

ر مراكز مھم يا مشترك ارتش و سپاه ، و نیرھاى انتظامىمعظم فرماندھى كل قوا در بیشتحضور مقام

انقالب در و بسیج ، و مانورھا و اردوھاى آنان ، و بیانات مھمى كه درباره مسائل اساسى و بنیادى

خود در اين نھادھاى مقدس میان آنان ايراد فرموده اند، نشان دھنده عالقه و افر معظم له به فرزندان

فرماندھان و بسیجیان ، احساس انس و الفت خامنه اى در نشستھاى خود باحضرت آيت اهللا. است 

ديدارھا، صرف صحبت با آنان مى نمايند، و از اين رھگذر، عجیبى مى كنند و اغلب مدت زيادى را در اين

.كنندشعف و رضايت مىاحساس 

در كنار تاكید بر اعتقادات آنانرسیدگى به وضعیت معیشتى نیروھا و توجه به اخالق ، معنويت و 

از ويژگیھا و عنايت رھبرى به تخصص ، تجھیزات و توان رزمى نیروھاى رزمنده و مدافع نظام اسالمى ،

عادات ناپسند و خوره ايمان در میان نگرانى معظم له از رسوخ حاالت و. نیروھاى مسلح است 
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نان را مراقبت از خود و توجه به عبادت و راز و ھمواره آنیروھاى مسلح ، بیش از ساير نادھاست ، لذا

.و پرھیز از دنیا گرايى دعوت مى كنندنیاز با خدا، و اخالص در عمل

خاصى برخوردار است و مقام معظم رھبرى به آنان ، عنايت بسیج در میان نیروھاى مسلح ، از جايگاه

ويژه بسیار است برخى اشارات معظم له ، ديدارھا، سخنان و مصاديق اين توجه ويژه دارند، و در بیشتر

.شناساندن بسیجى و تبیین جايگاه بسیج ارائه مى شودبراى
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بسیجى كیست و چه مسئولیتى دارد؟

میلیونى ما، آن كسانى كه اگر جان الزم باشد، مى دھند؛ اگر در میان آحاد عظیم ملت شصت و پنج

ه تن و جسمشان الزم باشد، آن را حاضر مى كنند؛ اگر بحث اگر حضور بمال الزم باشد، مى دھند؛

وسط میدان مى گذارند؛ اگر بحث دفاع باشد، در وسط میدان مى آيند؛ اگر الزم سازندگى باشد، پا

واال ھدفھاى كشور، خود را از لحاظ علمى آماده كنند، اين كار را مى كنند؛ ھر چه ھدفھاىباشد براى

اسمشان بسیج استد آن را تقديم بكنند؛ آن جمعى كه اين خصوصیت را دارند،از آنھا بخواھند، حاضرن

گروه ھاى بزرگ ، براى بسیج معنايش اين است كه دستگاھھاى مسؤ ول كشور براى باز گردن

...رسى و دولتى تكیه نكنندبرداشتن قدمھاى بلند، براى دفاع از كشور، فقط به سازمانھاى

ترين نیروھاى عظیم ملت در میدانھايى كه براى و با نشاطترين و با ايمانبسیج ، يعنى حضور بھترين 

به آنھا نیاز دارد؛ ھمیشه بھترين و خالصترين و شرافتمندترين منافع ملى ، براى اھداف باال، كشورشان

...انسانھا اين خصوصیات را دارندو پر افتخارترين

ق به نسل جوان است ؛ شما بايد اين كشور را متعلكشور مال شما جوانھاست ؛ كشور! عزيزان من 

عظمتى را كه اينانقالب و دست تواناى معمار انقالب بنا گذاشته بسازيد؛ شما بايد پايه ھاى مجد و

ببريد؛ شما بايد با نیروى خود، با اراده ى خود، با دانش خود، با ايمانخود، عقباست ، حفظ كنید و باال

كس كه اين در میان جوانان ، ھر. ران قبل از انقالب را جبران كنیدماندگیھاى چند ده ساله ى دو

خود حص مى كند، او احساس مسوولیت را، اين احساس عالقه به اھدافرا، ھمراه با اخالص در وجود

بسیجى گرفته باشد، بسیجى است ؛ چه در نیروى مقاومت باشد، چه نباشد؛ چه رسما كارت

واالست ، آن كسى كه حاضر يمان است ، آن كسى كه دنبال اھدافآن كس كه با ا. چھنگرفته باشد

اسالمى ، براى آحاد ملتش ، با وجود است از وجود خود براى كشورش ، براى اسالمش ،براى نظام

گذارى كند، او بسیجى است ؛ در ھر كجا كه خود، با استعداد خود، با جان و تن خود سرمايه

.(374).باشد
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ه بسیج چیست ؟راز حمله و اھانت ب

خصوص ويژگیھاى بسیج و مسوولیتھاى بسیجى گفته شد، علت اھانت با توجه به بیان كوتاھى كه در

.ايادى داخلى آنھا به بسیج و بسیجى را متوجه مى شويمو تھاجم استكبار جھانى و

راديوھا به بسیج چرا در تبلیغات جھانى و . ى تبلیغاتى به بسیج را فھمیداين جاست كه بايد راز حمله

شود؟ چرا آن كسانى كه ھمیشه چم به دھان بیگانگان دارند تا حرف آنھا را تكرار كنند،اھانت مى

است ، نسبت به بسیج زبان به ناسزا مى گشايند؟ و بسیج را كه در خور تشريف و تعظیم و تحسین

حفظ غرور ملى ، درمورد اھانت و بى مھرى قرار مى دھند؟ چون نقش بسیج را در حفظ استقالل

ھمه در اعالء پرچم اسالم و ملى ، در حفظ افتخارات ملى ، در تاءمین منافع ملى ، و باالخره و باالتر از

(375).دشمنى آنھا فايده يى نداردنظام جمھورى اسالمى مى دانند؛ بجد با بسیج دشمنند؛ اما

ھنگىمقابل تھاجم فربسیجى پاسدار فرھنگ اسالم و تكیه گاه در

...بماندبسیجى بايد در وسط میدان باشد تا فضیلت ھاى اصلى انقالب زنده

و منافع شخصى نبسته چه كسى مى تواند از اين فضیلتھا دفاع كند؟ آن جوان مومنى كه دل به دنیا

آلوده و گرفتار است نمى تواند كسى كه خودش. او مى تواند بايستى و از فضیلتھا دفاع بكند. است 

تواند از انقالب ، اسالم و فضايل و ارزشھاى اين جوان با اخالص است كه مى. فضیلتھا دفاع كنداز 

(376).اسالمى دفاع كند
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حرف من اين است كه عناصر مؤ . فرھنگى ، عناصر مؤ من خودى مى توانند بايستنددر مقابل تھاجم

رھنگى كشور از وزارت آموزش ومن به مسؤ ولین ف. خودى را ھر جا كه ھستند گرامى بداريدمن و

فرھنگى پرورش تا وزارت ارشاد اسالمى و سازمان تبلیغات اسالمى و ديگر موسسات و بنگاھھاى

حمله ى نظامى اگر روزى ، دشمنى به يك كشور... كشور عرض مى كنم ، به عناصر خودى تكیه كنید

بیشتر به سرزمین و از ھمهبكند چه كسى مى رود و در مقابل دشمن مى ايستد؟ آن انسانى كه 

مسوولیت بیشترى مى ملت خودش عالقه مند است و به زخارف دنیوى بى اعتتاتر است و احساس

كه چه كسانى رفتند و دفاع شما در دوران جنگ ديدى. كند و متعھدتر است مى رود و دفعا مى كند

من انقالبى و عالقه مند به عناصر مؤ بسیج يعنى ھمین. عمده ى میدان ما را بسیج پر كرد. كردند

میدان و با فداكارى خودشان دشمن را به زانو در سرنوشت میھن و كشور و فداكار، اينھا رفتند وسط

آن عنصرى كه وابسته به دستگاه شاھنشاھى . طور است در زمینه ى فرھنگى ھم ھمین. آوردند

نظام اسالمى و فرھنگ اسالمى دفاع تپد، نمى تواند و نمى آيد ازاست و دل او به ياد آن روزھا مى

غافل باشیم ؟ كسى از فرھنگ اسالمى و از حیثیت و موجوديت اين ملت دفاع مى چرا ما بايد. كند

مقابل تھاجم دشمن مى ايستد كه دلش در ھواى اسالم بتپد و اسالم و ايران را دوستكند و در

(377).بدارد



Page | 114

رژيم غاصب صھیونیستى و فلسطین

انقالب قرن بیستم است كه اين موضع قاطع امام خمینى رھبر بزرگترين((بايد از بن بروداسرايیل))

ستمشاھى پھلوى از ترس مردم مسلمان رژيم. چون زلزله اى اركان رژيم نامشروع اسرايیل را لرزاند

. ن روابط بر عكس شدكرده بود كه با انقالب اسالمى ايايران ، روابط نا آشكارى با رژيم اسرايیل برقرار

مواضع قاطع امام خمینى و ملت ايران . و پرچم آن به اھتزاز در آمدفلسطین در ايران صاحب كنسولگرى

اصلى عناد و دشمنى آمريكا و صھیونیسم با اين ملت است كه در ابعاد مختلف انجام ، يكى از علتھاى

و راھپیمايى سراسرى ((قدس))نوان روزاعالم آخرين جمعه ماه مبارك رمضان به ع. و مى گیردگرفته

. تمامى كشورھاى اسالمى و حتى غربى ، شوك وارده بر اين رژيم را تشديد كردملتھاى مسلمان در

در معنوى و روانى جمھورى اسالمى ايران از رزمندگان لبنان و فلسطین ، براى دفاع از خود،حمايت

حمايت ، تبديل يكى از بزرگترين تاثیرھاى اين. داردپیروزيھاى شگرف آنان تاثیر به سزايى داشته و

است كه در واقع اين مبارزات مبارزات لبنان و فلسطین از يك مبارزه قومى عربى به يك جھاد اسالمى

.ھمراه ساخترا با پشتوانه اعتقادى و حمايت تمامى مسلمانان جھان

قاطع جمھورى اسالمى ايران اى ، موضعبعد از رحلت حضرت امام خمینى و رھبريت آيت اهللا خامنه

حركت اسالمى مبارزان لبنان و فلسطین تداوم يافت و مقام معظم رھبرى با تمام توان از انتفاضه و

متحده آمريكا و صھیونیسم تالش مى كردند تا در افكار در مقاطع مختلف كه رژيم اياالت. حمايت نمود

ايجاد كنند و يا در جريان مبارزات نفوذ كرده و آن را تحت فلسطینیان ترديد عمومى نسبت به مبارزات

كشانده و متوقف و منفعل سازند؛ بیانات و به انحراف((طرحھاى صلح))مختلفى از جملهعناوين

اين ترفندھا را افشا نموده و مانع پايمال شدن حقوق موضعگیريھاى اصولى و منطقى و محكم رھبرى ،

برخى از اين مواضع را مطرح مى كنیم تا اھمیت مواضع . است ین شدهمردم مسلمان لبنان و فلسط

.بسیار مھم و حساس دنیاى اسالم مشخص شودجھانى رھبرى در قبال مساله
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1 فلسطین چیست ؟اصل ماجراى-

يھوديھا اين است كه يك عده از يھوديان متنفذ در دنیا به فكر ايجاد يك كشور مستقل براىاصل ماجرا

البته آنھا قبا به فكر . كنداز فكر اينھا دولت انگلیس استفاده كرد و خواست مشكل خود را حل. افتادند

مدتى به فكر افتادند به طرابلس ، مركز . بدھندبودند به اوگاندا بروند و آن جا را كشور خودشان قرار

ست آنھا بود صحبت كردند؛ اما كه آن وقت طرابلس در د- ايتالیايیھا كشور لیبى بروند؛ لذا رفتند با

خاورمیانه قت در4انگلیسیھا آن و. اينھا جواب رد دادند؛ باالخره با انگلیسیھا كنار آمدندايتالیھايیھا به

بیايند؛ اول به عنوان يك اغراض بسیار مھم استعمارى داشتند؛ ديدند خب است كه اينھا به اين منطقه

يى را، آن ھم گوشه ى حساسى را عه پیدا كنند و گوشهاقلیت وارد بشوند، بعد يواش يواش توس

و دولت تشكیل بدھند و جزو متحدين -بگیرند چون كشور فلسطین در نقطه ى حساسى قرار دارد

دنیاى عرب در آن منطقه اتحادى به بخصوص -انگلیس باشند و مانع بشوند از اين كه دنیاى اسالم

ھوشیار باشند، دشمن مى تواند اتحاد ايجاد كند؛ اما اندرست است كه اگر ديگر. وجود بیاورند

مى شود، با ترفندھاى جاسوسى و با روشھاى گوناگون مى تواند دشمنى كه از بیرون آن طور حمايت

به يكى نزديك بشود، يكى را بزند، يكى را بكوبد، با يكى : ھمین كار را ھم كرداختالف ايجاد كند؛ كه

ر درجه ى اول كمك كشور انگلیس و بعضى كشورھاى غربى ديگر بود؛ بعدبنابراين ، د. بكندسختى

امروز زير بال اينھا يواش يواش از انگلیس جدا شدند و به امريكا متصل شدند؛ امريكا ھم اينھا را تا

. كشور فلسطین را تصرف كردنداينھا به اين معنا كشورى به وجود آوردند و آمدند. خودش گرفته است 

رفتند زمینھاى بزرگ فلسطین را ! حیله آمدنداول با جنگ نیامدند؛ اول با: ھم اين طورى بودتصرفشان 

مى كردند و خیلى ھم سرسبز و آباد بود، با قیمتھاى جند كه زارعان و كشاورزان عرب روى آنھا كار

خريدند؛ - بودند كه در اروپا و امريكا-و مالكان اصلى اين زمینھاى بزرگ برابر قیمت اصلى ، از صاحبان

كرده البته داللھايى ھم داشتند، كه نقل. خدا خواستند و زمینھا را به اين يھوديھا فروختندآنھا ھم از

از اين جا كه به بود كه1299اند يكى از داللھايشان ھمین سیدضیاء معروف شريك رضاخان در كودتاى 
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زمینھا را خريدند؛ ! اسرايیلیھا شديھوديھا وفلسطین رفت ، آن جا دالل خريد زمین از مسلمانان براى 

خشن و ھمراه با سبعیت و سنگدلى ، بتدريج شروع زمینھا كه ملك اينھا شد، با روشھاى واقعا بسیار

در جايى مى رفتند، مى زدند، مى كشتند و در ھمین ھنگام افكار .به اخراج زارعان از اين زمینھا كردند

.ريب به طرف خودشان جلب مى كردنددروغ و فعمومى دنیا را ھم با

عبارت از قساوت با عربھا يك ركنش : فلسطین سه ركن داشت اين تسلط غاصبانه ى صھیونیستھا بر

اصلى ، با قساوت و با سختى و خشونت شديد ھمراه بود؛ با اينھا ھیچ بود؛ بر خوردشان با صاحبان

.كردندگونه مدارا نمى

يكى از آن حرفھاى عجیب اين دروغ به افكار عمومى دنیا،. عمومى دنیا بودركن دوم ، دروغ به افكار

يھوديھا بود، دروغ گفتند؛ ھم اين قدر اينھا به وسیله ى رسانه ھاى صھیونیستى كه دست. است 

به خاطر ھمین درغھا بعضى از سرمايه داران قبل از آن و ھم بعد از آن ، اين دروغھا گفته مى شد؛ كه

را باور كردند؛ حتى اين نويسنده ى فیلسوف اجتماعى خیلیھا ھم دروغھاى آنھا! گرفتنديھودى را

-فرانسوى ((ژان پل سارتر)) جوانى چندى شیفته ى اين آدم و امثال او را نیز كه خودمان ھم در-

خواندم سال قبل آن را كتابى نوشته بود كه بنده در سى((ژان پل سارتر))ھمین. بوديم ، فريب دادند

يعنى يھوديھا مردمى بودند كه سرزمینى !((بى مردممردمى بى سرزمین ، سرزمینى))؛ نوشته بود

يعنى چه مردم نداشت ؟ يك ملت در ! فلسطین آمدند كه سرزمینى بود و مردم نداشت نداشتند؛ به

در سرتاسريك نويسنده ى خارجى مى گويد. بودند و كار مى كردند؛ شواھد زيادى ھم ھست آن جا

.سرزمین فلسطین ، مزارع گندم مثل درياى سبزى بود كه تا چشم كار مى كرد، ديده مى شد

مخروبه در دنیا اين طور وانمود كردند كه فلسطین يك جاى متروكه ى! سرزمین بى مردم يعنى چه ؟

!دروغ به افكار عمومى! ى بدبختى بود؛ ما آمديم اين جا را آباد كرديم 
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اين مجالت در! ى مى كردند خودشان را مظلوم جلوه بدھند؛ االن ھم ھمین طور است ھمیشه سع

((نیوزويك))و((تايم))مثل-امريكايى  مراجعه دارم ، اگر كوچكترين حادثه كه بنده گاھى به اينھا-

تفصیالت و سن كشته شده و مظلومیت بچه يى علیه يك خانواده ى يھودى اتفاق بیفتد، عكس و

قساوت نسبت به جوانان فلسطینى ، خانواده ھاى يش را بزرگ مى كنند؛ اما صدھا و ھزارھا موردھا

فلسطینى ، در داخل فلسطین اشغال شده و در لبنان فلسطینى ، بچه ھاى فلسطینى ، زنھاى

!به آنھا نمى كننداتفاق مى افتد، ولى كمترين اشاره يى

((البى))به قول خودشانو -ركن سوم ھم ساخت و پاخت ، مذاكره  است ؛ بنشین با اين دولت ، -

و شخصیت ، با آن سیاستمدار، با آن روشنفكر، با آن نويسنده ، با آن شاعر، صحبت و ساختبا آن

فريب و با اين كار اينھا تا حاال سه ركن داشته است كه توانسته اند اين كشور را با اين! پاخت كن 

.خدعه بگیرند

سازمان ملل ، و قبل از . بودعمده ھم انگلیس قدرتھاى خارجى ھم با اينھا ھمراه بودند؛ كهآن وقت 

-از جنگ براى به اصطالح مسائل صلح تشكیل شده بود كه بعد-سازمان ملل ، جامعه ى ملل ھم 

مه ، جامعه ى ملل قطعنا1948در ھمان سال . در موارد معدودى ھمیشه از اينھا حمايت كردند؛ مگر

بدون دلیل و بدون علت تقسیم كرد؛ گفت پنجاه و ھفت درصد زمینھاى يى صادر كرد كه فلسطین را

اينھا بود؛ آنھا ھم دولت تشكیل دادند و بعد ھم قضاياى گوناگون و حمله ى به فلسطین متعلق به

كوتاھیھايى ھمو شھرھا و خانه ھا و حمله ى به بى گناھان اتفاق افتاد؛ البته دولتھاى عرب روستاھا

امريكا و دولتھاى ديگر، ، اسرايیلیھا توانستند با كمك1967در جنگ . چند جنگ اتفاق افتاد. كردند

كه اينھا شروع كردند، باز 1973در جنگ بعد. قسمتھايى از زمینھاى مصر و سوريه و اردن را تصرف كنند
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ار بدھند و زمینھاى ديگرى را تصرف نفع خودشان قربه كمك آن قدرتھا توانستند نتیجه ى جنگ را به

(378).بكنند

2 از سوى رژيم صھیونیستى سر داده مى شود ھدف اسرايیل چیست ؟ آيا ادعاى صلح كه امروز-

واقعى است ؟

. صھیونیستى به اين سرزمین فلسطین فعلى ھم قانع نیست دولت. ھدف اسرايیل ، توسعه است 

ف زمین فلسطین را گرفتند، بعد ھمه ى سرزمین فلسطین را نصاول يك وجب جا مى خواستند، بعد

تجاوز كردند و زمینھاى - مثل اردن و سوريه و مصر -ھمسايه ى فلسطین گرفتند، بعد به كشورھاى

االن ھم ھدف اساسى صھیونیستیم ، ايجاد اسرايیل بزرگ است ؛ البته اين روزھا كمتر .آنھا را گرفتند

چرا؟ چون باز ھم دارند به افكار عمومى دروغ مى گويند؛. كنند كتمان كنندمى آورند؛ سعى مى اسم

! خود را كتمان كننددر اين مرحله يى كه االن ھستیم ، احتیاج دارند كه ھدفھاى توسعه طلبانه ى

احتیاج مبرم دارند؛ چرا؟ چون بعد از گرفتاريى كه امروز صھیونیستھا دارند، اين است كه امروز به صلح

سال كه در حال خوبى نگذشت ؛ بعد ھم كه مبارزه يى نبود و آن بیست1967تا سال 1947سال

مسلحانه از بیرون سرزمین فلسطین بود؛ ھمین سازمان مبارزات مسلحانه شروع شد، اين مبارزات

مركزشان در اردن يا در سوريه يا در جاھاى ديگر بود؛ گروھھايى را مى آزاديبخش و بقیه ى گروھھا،

يى مى كردند و ضربه يى مى زدند و عقب مى كشیدند؛ در داخل خود سرزمین فرستادند و حمله

سازمان مبارزى شكل نگرفته بود؛ آن داخل سرزمین ، مردم مرعوب بودند و نمى توانستندفلسطین ،

كه -فلسطین ھیچ حركتى بكنند؛ اما بعد از انقالب اسالمى دو اتفاق مھم افتاد؛ يكى اين كه نھضت

وجود آمد و رنگ به يك نھضت اسالمى تبديل شد و مقاومت اسالمى به-يك نھضت غیر دينى بود 

كسانى كه از لبنان يا مناطق مثل-اسالمى گرفت ؛ ھمان مبارزانى ھم كه از بیرون مبارزه مى كردند 

كه يك انگیزه ى با انگیزه ى اسالمى ، -ديگر به اسرايیل حمله مى كردند و به آنھا ضربه مى زدند
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، يعنى قیام و ((انتفاضه)) .به وجود آمد((انتفاضه))بسیار قوى است ، وارد میدان شدند؛ ثانیا

. و وطن مغصوب ؛ از اين قیام مى ترسند؛ چون برايشان خیلى مھم است شورش در داخل سرزمین

ت مردم فلسطین در مطالب را آن جنان كه ھست ، منعكس نكنند؛ اما مبارزاالبته سعى مى كنند

فلسطین ، براى رژيم صھیونیستى شكننده و كوبنده است ؛ ستون فقراتشان را مى داخل سرزمین

اند، وعده چرا؟ براى خاطر اين كه اينھا به يھودانى كه از سراسر دنیا در اين منطقه جمع كردهشكافد؛

جا آقايى كنید؛ اما حاال ید در ايندادند كه در اين جا امنیت و راحتى و زندگى خوش ھست و گفتند بیاي

سرزمین را كه حاال بیدار شده اند، اينھا طاقت برخورد با اين نسل نو خاسته و صاحبان اصلى اين

اينھا االن مجبورند كه با دولتھاى منطقه ھر طور اركان نام صھیونیستى متزلزل است ؛ لذا. ندارند

د به مساءله ى داخلى خودشان برسند؛ اين قضیه ى تا بتواننھست ، مساءله ى صلح را تمام كنند،

آنھا . فلسطین و قضیه ى عرفات ھم دنباله ى ھمین است آزاديبخش به اصطالح صلح با سازمان

فلسطینى را داخل طرح سازش بیاورند؛ شايد بتوانند فلسطینیھاى مبارز را در داخلخواستند يك عنصر

امروز با اين خصوصیات ، ديگر دولت غاصب. انستندسرزمینھاى اشغالى ساكت كنند؛ اما نتو

مطرح- كه توسعه ى نیل تا فرات است - صھیونیست جراءت نمى كند مساءله ى اصلى خودش را 

ھرچه اش را سرزمین موعود صھیونیستھا، به گمان باطلشان ، از رود نیل تا فرات ادامه دارد؛. كند

(379).كنند اين را به زبان بیاورنداالن جراءت نمى! شان اين است نگرفتند، بايد بعد از اين بگیرند؛ برنامه

3 فلسطینهفراموشى سپردن مسالتوطئه ھايى ھستند براى بهصلحطرحھاى-

طور وانمود كنند كه چرا مساءله ى فلسطین را بحث مى كنید؛ اين البته امروز بعضیھا مى خواھند اين

عرض مى كنم كه مساءله ى فلسطین به ھیچ وجه خاتمه يافته بنده ! است مساءله خاتمه يافته

خود و اوالدشان-صاحبان سرزمین - نیست كه شما خیال كنید تا ابد بايد فلسطینیھا اين طور. نیست 

كنند و آن بیرون از سرزمین خودشان باشند؛ يا اگر در آن داخلند، به صورت يك اقلیت مقھور زندگى
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سال در تصرف كشورھايى كه صد. ن جا بمانند؛ نه ، چنین چیزى نیست بیگانه ھاى غاصب در اي

گرجستانى كه االن شما ھمین قزاقستانى كه االن شما مالحظه مى كنید، ھمین-قدرتى بودند 

بعضى در اختیار شوروى ، - میانه مالحظه مى كنید؛ اين كشورھاى تازه استقالل يافته ى آسیاى

آن وقتى كه نوز شوروى به وجود -روسیه قبل از شوروى در اختیاربعضى قبل از شوروى ، بعضى 

برگشتند و متعلق به مردم خودشان شدند؛ بنابراين ھیچ اينھا دوباره مستقل شدند و-نیامده بود 

اتفاق بیفتد و ان شاء اهللا اتفاق خواھد افتاد و فلسطین به مردم بعدى ندارد و حتما بايد اين كار

.لذا مساءله ى خاتمه يافته نیست ؛ اين خطاستدد؛فلسطین بر مى گر

اين است -كه دولت امريكا مھمترين پشتیبان اوست -پشتیبانانشان البته امروز ترفند صھیونیستھا و

بله ، صلح چیز خیلى ! آقا صلح كنید؛ اين حرفھا چیست ؟: استفاده مى كنندكه از نام زيباى صلح

كسى وارد خانه ى شما شده ، بزور در را شكسته و ! چه كسى ؟اما صلح كجا و باخوبى است ؛

را گرفته كتك زده ، به عیال و اوالدتان اھانت كرده و از سه اتاقى كه شما داريد، دو تا و نصفششما را

مرتب دعوا و معارضه نشسته است ؛ بعد بگويد شما چرا بیخودى مرتب به اين و آن شكايت مى كنید؛

كه شما از خانه بیرون برويد؛ اگر با صلح اين است! ا ھم صلح كنیم ؛ آيا اين صلح شد؟مى كنید؛ بايد ب

شما در خانه ى ما نشسته ايد؛ شما در اين جا .ھم جنگى داشتیم ، آن وقت بیايند صلحمان بدھند

ھمین االن رژيم . ھم اگر دستتان برسد، كوتاھى نداريداين ھمه جنايت كرده ايد؛ شما ھمین حاال

جنوب لبنان حمله مى كند؛ نه به مبارزان لبان ، بلكه به روستاھاى جنوب ھیونیستى تقريبا روزانه بهص

مدرسه ھاى جنوب لبنان ؛ ھمین چند روز قبل از اين ، به يك مدرسه ى جنوب لبنان حملهلبنان ، به

يى به دست اسلحهاينھا كه تجاوزى نكرده بودند، اينھا كه! كرد و جمعى از بچه ھاى كوچك را كشت 

لبنان شدند، ديرياسین و آن روزى كه صھیونیستھا وارد. نگرفته بودند؛ طبیعت ، طبیعت متجاوز است 

نكرده بود؛ اقال آن عده مردم كارى نكرده بقیه ى جاھايى كه آن طور قتل عام كردند، كسى با آنھا كارى

نگیدند؛ ھمان روز ھم مى گفتند چرا داخل با آنھا مى جبودند؛ البته چرا، يك عده جوانان غیور عرب
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را مى كنید؛ اما آن مردمى كه مورد ستم آنھا قرار مى گرفتند و از مزارع خانه ى ما آمده ايد و اين كارھا

طبیعت اين روستاھاشان آن طور با قتل عام اخراج مى شدند، آنھا كه كارى نكرده بودند؛ بنابراين ،و از

.رژيم ، تجاوز است

و قساوت بنا شده است و پیش مى رود؛ بدون م صھیونیستى ، اصال بر پايه ى زورگويى و خشونترژي

چه ! مى گويید با اين رژيم صلح كنید؟. نخواھد داشت اين ، پیشرفتى نمى داشت و بعد از اين ھم

قانع بشوند يعنى خانه را كه فلسطین است ، به مردم خودش اگر آنھا به حق خودشان! صلحى ؟

خودشان بروند؛ يا از دولت فلسطین اجازه بگیرند و بگويند به ما اجازه بدھید واگذار كنند و سراق كار

است كسى با آنھا جنگى نخواھد داشت ؛ جنگ اين-از ما، يا ھمه ى ما در اين كشور بمانیم تعدادى

بیرون كرده اند و االن ھم دارند نهكه آنھا غاصبانه و زور گويانه وارد خانه ى ديگران شده اند؛ آنھا را از خا

منطقه دارند ظلم مى كنند و تھديدى براى ھمه به آنھا ظلم مى كنند؛ االن ھم به ھمه ى كشورھاى

اگر صلحى برقرار بشود، ! مقدمه يى براى تجاوز بعدى مى خواھندھستند؛ بنابراين ، اينھا صلح را ھم

.ور ديگرى تجاوز و تعدى بكنندكه بعد بتوانند باز طمقدمه يى است براى اين

مى شود، براى اين كه قضیه ى فلسطین را به دست فراموشى يكى از چیزھايى كه امروز مطرح

عمومى امت اسالمى جلوگیرى كند، ھمین مذاكرات به اصطالح صلحى بسپارد و از طرح آن در افكار

با اسرايیلیھا در جريان -ى او يعنى ھمین عرفات و دارودسته - فلسطینیھا است كه بین گروھى از

قضیه ى سازش و حكومت به اصطالح خود مختار فلسطینى و از اين حرفھا؛ اين ھم يكى است ؛ يعنى

فريبھا و حكومت به اصطالح خود مختار فلسطینى و از اين حرفھا؛ اين ھم يكى از آن زشت تريناز آن

فلسطینیھا به دام آن مسلمانان و عده يى از خودترفندھاى اسرايیلیھاست كه متاسفانه عده يى از 

مساءله ى مذاكرات سازش بین اين يكى از حرفھايى كه امروز مطرح مى كنند، ھمین. افتاده اند

ترفندھاصت ؛ چرا؟ براى خاطر اين كه جماعت و سران اسرايیل است ، كه يكى از آن زشت ترين
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((2واى ريور ))به قول خودشان ،- انجام دادند نھابراساس بھترين فرضھا در آخرين مذاكراتى كه اي -

آنچه كه گیر اين جماعت فلسطینى كه اگر ھمه ى اين تعھداتى كه اسرايیلیھا كردند، تحقق پیدا بكند،

مالكند و حق آنھاست چھار درصدش را دارند متعلق به فلسطینیھاست و ھمه اش را مردم فلسطین

اين چھار درصد، در يك جا مجتمع نیست ؛ شمايد ! ؟ر چھار درصدىبه اينھا مى دھند؛ آن ھم چه طو

به آن كسانى ھم كه گفتند بیايید شما اين جا حكومت !در ده جا تكه تكه شده و متفرق است

ى اين روسیاھھا باشنده به ھیچ وجه اجازه ندادند كه مثل يك كه ھمین دار و دسته-تشكیل بدھید 

خواستند كه شما بايد بیايید در اين جا مواظب باشید كه فلسطینیھاى اين اينھاحكومت عمل بكنند؛ از

را يعنى منطقه ى محدود كوچك متفرق غیر قابل اداره يى! علیه دولت اسرايیل اقدامى نكنندمنطقه

ام اينھا در مقابل بايد انجآنچه! به عنوان يك كشور، به صورت ناقص و نیمه كاره در اختیار اينھا قرار دادند

امنیتى اسرايیل ، علیه فلسطینیھاى مبارز بدھند، اين است كه اينھا ھم عالوه بر خود آن دستگاھھاى

!خیانت از اين باالتر؟! بدھندداخل سرزمین اشغالى ، كار آنھا را انجام

كار را انجام مى دھند، از ھمه ى خیانتھايى كه تاخیانت اين كسانى كه به نام فلسطینیھا دارند اين

ھیچ كارى ھم براى آن مردم ، نه كردند ! سھمگین تر و بدتر است امروز به فلسطین شده ، زشت تر و

يك نويسنده ى فلسطینى عرب ساكن امريكا نوشته است كه اين دارودسته ى .و نه مى توانند بكنند

سازمان مدت ، پنجنتوانسته اند زباله ھاى شھر غزه را از خیابانھا جمع كنند؛ اما در ھمینعرفات ھنوز

! دولت فلسطین ؟اين شد! امنیتى و اطالعاتى تشكیل دادند كه دارند جاسوسى مردم را مى كنند

ھمان ! اينھا بى شرمنداين قدر! اين شد احقاق حق فلسطین ؟! اين شد بازگشت مردم فلسطین ؟

اگر ! ئن است ، ھم احمق او، ھم خاوقتى كه اين شخص اولین مذاكرات را با اسرايیلیھا كرد، من گفتم

البته بنده درست نمى دانم ؛ حدس مى زنم كه !خائن بود، اما عاقل بود، بھتر از اين عمل مى كرد

اينھا نقاط ضعف زياد . از نقاط ضعف اينھا استفاده كردندامريكايیھا و سازمانھاى جاسوسى اسرايیل

اينھا در طول اين چند سالى كه . ى شوددين در كار نباشد، ھمین طور موقتى. دارند؛ اھل دنیايند
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سازمان آزاديبخش فلسطین بودند، خدا مى داند كه از لحاظ مالى و از لحاظ رفتارى ومشغول اداره ى

خسته شدن از طرفى ھم. اخالقى چه مشكالتى داشتند؛ آنھا ھم ظاھرا روى ھمان نقاط تكیه كردند

مرداب ھالكت و بدبختى و به اين ورطه ى ھولناك و اينو بريدن و از آرمانھا چشم پوشیدن ، اينھا را 

وجود داشته باشد كه اينھا را از شما خیال مى كنید ھیچ فلسطینى ممكن است. لعنت ابدى انداخت 

اينھا باشد و در منافع با اينھا سھیم باشد؟ بین ته دل لعن نكند؛ مگر اين كه جزو عمله واكله ى خود

بیرون از فلسطین اند؛ در حدود سه میلیون فلسطینى در ى فلسطینىچھار تا پنج میلیون آواره

ى فلسطین چه نظرى دارند؛ اينھا مشتھايشان محكم است ؛ اينھا داخلند؛ بايد ديد اينھا درباره

.دلھايشان پر خون است

4 .اسالمى است و ھمه مسلمانان در برابر آن مسوولیت دارندمساءله فلسطین ، يك مساءله-

براى منطقه و كشورھاى اسالمى خطرناك است و بايد جلوى آن عالوه بر آن ، اسرايیل از ھر لحاظ

.گرفته شود

مساءله ى فلسطین از لحاظ اسالمى براى ھمه : امروز حرف و مساءله ى ماست ، اين است آنچه كه

شیعه ى علماىھمه. يك مساءله ى اساسى و يك فريضه است -از جمله براى ماھا -مسلمانان ى

اسالم قرار ، سنى ، گذشته و قدما، تصريح دارند كه اگر بخشى از میھن اسالمى در تصرف دشمنان

ھر . شده را برگردانندگرفت ، اين جا وظیفه ى ھمه است كه دفاع كنند، تا بتوانند سرزمینھاى غصب

ین وظیفه دارد؛ اوال از ى فلسطكس ھر طور مى تواند، بھر كیفیتى كه مى تواند، در قبال مساءله

تصرف دشمنان اسالم است و بايد جھت اسالمى وظیفه دارد؛ زمین ، زمین اسالمى است ؛ در

آوارده اند و بعضى در داخل سرزمینھا اشغالى برگرداند بشود؛ ثانیا ھشت میلیون مسلمان ، بعضى
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را بكنند؛ نه اجازه دارند حرف دارند رفت و آمد معمولى خودشانوضعشان از آواره بدتر است ؛ نه جراءت

اجازه دارند نماينده يى در اداره ى كشور خودشان داشته باشند؛ در موارد زيادى خودشان را بزنند؛ نه

كردند؛ نماز خواندنشان گرفته مى شود؛ مسجد االقصى را كه قبله ى مسلمانان است ، تھديدجلوى

كنند و كارھاى خالف را دارند به اصطالح حفارى مىدر سالھا پیش يك روز آن را آتش زدند؛ بعد ھم كه

را از شكل اسالمى خارج -مسلمانان قبله ى-انجام مى دھند و مى خواھند اصال مسجد االقصى 

مسلمان وظیفه آور است ؛ ھیچ مسلمانى نمى تواند از جنبه ى اسالمى ، ھمه ى اينھا براى. كنند

.خالى كند؛ ھر مقدار كه مى تواند، بايد به وظیفه اش عمل كندشانه ى خودش را از زير بار اين وظیفه

مثل ھمین تظاھرات -كه از ھمه ى كارھا ھم مھمتر است -كارى كه مى تواند بكند امروز ملت ايران

از ھدفھاى اينھا اين است كه نام فلسطین را به دست. است ؛ اين كار بسیار مھمى است امروز

نمى كنند كه اصال فراموش بشود كه چنین چیزى وجود داشت ؛ اما شمافراموشى بسپارند؛ كارى 

.بزرگى بودنگذاشت ؛ اين كارگذاريد؛ روز قدس نمى گذاريد؛ امام بزرگوار ما با تدبیر خودش 

وظیفه آور است ؛ از جنبه ى انسانى ھم مظلومیت خانواده ھاى فلسطینى براى ھر انسانى

را شما ھمین روزھا ديديد سطینند، كه بعضى از فیلمھا و نوارھايشمظلومیت مردمى كه در داخل فل

كنند؛ و عجیب اين است كه اين كه چه قدر اينھا نسبت به مردم فلسطین ظالمانه رفتار مى

بعضى از اين غربیھا و اينھايى كه ادعا مى كنند اين امريكايیھا و! سازمانھاى حقوق بشر ھم مرده اند

داريم ، در اين قضیه آبروى خودشان را بردند؛ براى خاطر اين سى را در دنیاكه رسالت گسترش دمكرا

كه در ھیچ شاءنى از شئون كشور و وطن خودش ، قدرت تاثر گذارى ندارد و كه ملتى االن وجود دارد

از نظر انسانى ، مردم مظلوم ؛ از آن . خوانده نمى شود؛ و آن ملت فلسطین است حرفش در ھیچ جا

سازمانھاى قابلشان حكومتى نژادپرست با آن ھمه ظلم ؛ و اين ھم دروغ بزرگى كه امريكا ومطرف در

!جھانى و متفكران به اصطالح غربى در ادعايى از دمكراسى مى گويند

براى كل جھت امنیتى ، مساءله ى اسرايیل ، يك خطر امنیتى ، نه فقط براى مردم خودش ، بلكهاز



Page | 125

مى كنند؛ سازمان ملل ھم اينھا االن زرادخانه ى اتمى دارند و باز ھم تولیدمنطقه است ؛ براى اين كه

به خاطر پشتیبانى امريكاست ؛ يعنى ، اما اعتنا نكرده اند؛ البته عمده اش ھم0چند بار ھشدار داد

شما اين را . زيادى به گردن رژيم امريكاست گناه كارھاى صھیونیستھا و دولت غاصب ، به میزان

سر كارند، در شوراى امنیت سازمان ملل ، بیست و نه ، در طول اين پنجاه سالى كه اينھابدانید

االن ھم حدود ! كه امريكا ھر بیست و نه مورد را و تو كرده است قطعنامه علیه اسرايیل صادر شده ،

ر كه ديگر اصال اجازه نمى دھد كه د- از فروپاشى شوروى سابق تاكنون از بعد-ده سالى است 

. پس ، گناه اين جرايم به گردن امريكاست ! قطعنامه يى علیه اسرايیل مطرح بشودشوراى امنیت ،

ھمه كه اين قدر چھره ى صلح طلبانه به خودش مى گیرد و گاھى ھم لبخندھاى زھرآگین را بهامريكا

رم درجه ى مجنشان مى دھد، در قضیه ى فلسطین ،-از جمله به ملت شريف و مظلوم ما - ى ملتھا 

فلسطینیھا فرو رفته است امروز دست امريكا تا مرفق در خون. يك است ؛ يكى از گناھانش اين است 

سوريه و لبنان و ديگر كشورھاى كه در آن جا البته دولتھاى. اينھا كشورھاى منطقه را تھديد مى كنند. 

ملتھا ھمه جا دلشان پر . است دولتھا از بحث ملتھا جدھستند، گرفتاريھا و تنگناھايى دارند؛ بحث

بعضى از فشارھا ناچار مى شوند گاھى حرفھايى بزنند، مذاكراتى بكنند است و دولتھا ھم حاال زير بار

.بگیرندو مواضعى

صھیونیستھاى حاكم بر چندى است كه. از لحاظ اقتصادى ھم ، اسرايیل براى منطقه خطر است 

خاورمیانه ى جديد، يعنى چه ؟ . مطرح كرده اند((جديدخاورمیانه ىتز ))فلسطین ، تزى را به نام

كشورھاى خاورمیانه بر محور كشور اسرايیل شكل بگیرد و اسرايیل بتدريج بر كشورھاى عربى ويعنى

. اسرايیلیھاست منطقه و مناطق نفتى در خلیج فارس سیطره ى اقتصادى داشته باشد؛ اين ھدف

رابطه برقرار نكرديم ؛ ما به وقتى به آنھا اعراض مى شود، مى گويند ما كهبعضى از دولتھا غافلند؛

خواھند؛ آنھا مى خواھند اسرايیل با حمايت امريكا اتفاقا آنھا ھمین را مى! تجارشان اجازه داديم بیايند

آن خطرناك خودش ، از غفلت و ضعف بعضى از دولتھا استفاده كند و بهو با پشتیبانى از زرادخانه ى
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مراكز اقتصادى و منابع مالى را در دست بگیرد؛ اين خطر خیلى بزرگى براى منطقه جا وارد بشود و

مسلمان اجازه خدا آن روز را نیاورد و نخواھد آورد و ملتھا. بزرگتر از ھمه ى خطرھا اين است است ؛

ى بر اقتصاد بتوانند ھمه ى تكیه نخواھند داد كه چنین اتفاقى بیفتد؛ اما نقشه ى آنھا اين است كه با

بنابراين ، از لحاظ اسالمى ، از لحاظ انسانى ، از لحاظ .مراكز قدرت را در اين كشورھا در دست بگیرند

از لحاظ سیاسى ، امروز وجود اسرايیل ، يك خطر بزرگ براى ملتھا و اقتصادى ، از لحاظ امنیتى ،

(380).كشورھاى منطقه است

يك از نظر اين كه فلسطین قطعه يى از خاك : اءله ى دنیاى اسالم است دو نظر مسفلسطین از

در بین ھمه ى مذاھب رايج اسالمى ، ھیچ اختالفى نیست و فقھا ھمه بر اين اتفاق. است اسالمى

دشمنان دارند كه اگر قطعه يى از خاك اسالمى به وسیله ى دشمنان اسالم جدا شد و حاكمیت

براى برگرداندن آن د آمد، ھمه بايد وظیفه ى خودشان را مجاھدت و تالشاسالم بر آن قطعه به وجو

كه ھستند، اين را وظیفه ى قطع به سرزمین اسالمى بدانند؛ لذا ملتھاى مسلمان در ھر جاى دنیا

اما ھر كسى بتواند و ھر طورى كه بتواند، الباته خیلیھا نمى توانند اقدامى بكنند؛. خودشان مى دانند

ھم ھست كه شما مالحظه مى كنید ھمه ى دنیاى براى ھمین. قدام كند و اقدام مى كندبايد ا

كه جمعه ى - جمعه ى آخر ماه رمضان ھر سال معین كردند اسالم از روز قدسى كه امام بزرگوار در

شما امسال خواھید ديد كه به فضل الھى با توفیق پروردگار، روز استقبال مى كنند و-آينده است 

.پرشورتر و كوبنده تر در ھمه ى دنیاى اسالم برگزار خواھد شداز ھر سال ،قدس

در - يا به تعبیر درست تر، دولت صھیونیست - اساسا تشكیل دولت يھودى جھت دوم اين است كه

اصال به وجود آوردن اين. دنیاى اسالم ، با يك ھدف بلند مدت استكبارى به وجود آمداين نقطه ى از

كه يعنى قسمت غرب اسالمى را-ين نقطه ى حساس كه تقريبا قلب دنیاى اسالم است دولت در ا

كند و آفريقاست ، به قسمت شرق اسالمى كه ھمین خاورمیانه و آسیا و مشرق است ، متصل مى

مدت ، تداوم سلطه ى براى خاطر اين بود كه در بلند-يك سه راھى است بین آسیا و آفريقا و اروپا 
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اسالم باقى بماند و اين طور نبايد بر دنیاى-كه در راسشان دولت انگلیس بود -ان آن روز استعمارگر

به وجود آمد، بتواند - دورانھايى از حكومت عثمانى مثل-كه اگر يك وقت دولت اسالمى مقتدرى 

ه براى فرانسه و ديگران را در اين منطقه بگیرد؛ لذا يك پايگاجلوى نفوذ استعمارگرھا و انگلیس و

بنابراين طبق اسناد تاريخى ، تشكى حكومت صھیونیستى در آن جا، بیش از .خودشان درست كردند

شواھدى وجود دارد كه در . بودمردم يھود باشد، يك خواست استعمارى دولت انگلیس آنچه كه آرزوى

دولت به نیست ؛ اينزمان خیلى از خود يھوديھا اعتقادشان اين بود كه احتیاجى به اين دولت ھمان

نبود؛ بیشتر يك ايده ى بنابراين ، اين يك آرزو و ايده ى يھودى. نفعشان نیست ؛ لذا گريزان بودند

امريكا گوى سیاست دنیا و گوى البته بعد كه به وسیله ى. استعمارى و يك ايده ى انگلیسى بود

اريث استعمارى بود كه به امريكا جمع مواستكبار از دست انگلیس روده شد، اين ھم جزو ھمان ابواب

بنابراين نجات فلسطین . و االن ھم دارند استفاده مى كنندرسید؛ و امريكايیھا حداكثر استفاده را كردند

از جمله با - مساءله يى است كه با مصالح ملتھاى اين منطقه و محو دولت غصب صھیونیستى ،

كسانى كه از روز اول انقالب ، يكى از برنامه ھا را آن . سر و كار دارد-مصالح كشور عزيز ما ايران

برنامه ، اين. معارضه ى با نفوذ و اقتدار صھیونیستھا قرار دادند، با محاسبه اين كار را كردندمقابله و

در كشورھاى .طبق مصالح كشور و مصالح عمومى جمھورى اسالمى و مردم ايران انتخاب شده است

سیاستمداران مه ى روشنفكرھاى كشورھاى اسالمى ، ھمه ىديگر ھم ھمین طور است ؛ ھ

نگرفته است ، معتقدند كه آزادانديش ، ھمه ى آنھايى كه دستشان در حناى استكبارى امريكا رنگ

(381).كشورشان مى دانندبايد با اسرايیل مقابله كرد؛ يعنى اين را جزو مصالح

5 راه حل مساءله فلسطین چیست ؟-

. زوال دولت صھیونیستى است ى خاورمیانه ھم يك راه بیشتر وجود ندارد، و آن انحالل وبراى مساءله

. میلیون نفر، صاحبان اصلى فلسطین انداين ھشت. بايد آواره ھاى فلسطینى به كشورشان برگردند
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میانشان تعداد كمى ھم از فلسطینیھاى يھودى و البته اكثريت قاطع مردم فلسطین مسلمانند و در

فلسطین ، دولت تشكیل بدھند؛ آن دولت تصمیم بگیرد كه صاحبان فلسطین و ملت. مسیحى ھستند

كشورھا به داخل فلسطین آمده اند و در حال حاضر در آن جا ھستند، آيا مھاجرانى را كه از ساير

نى اساس قضیه اين است كه بايد يك دولت فلسطی. شرايطى نگھدارى ، يا برگرداندنگھدارى ، با جه

بازيھايى از قبیل دولت خودمختار و از اين حرفھا ھم امروز. سرزمین فلسطین تشكیل بشوددر ھمه ى

اصلى و اينھا كار نیست ؛ كار! نمى تواند ھیچ كس را فريب بدھد؛ مگر آدمھاى خیلى ساده لوح را

(382).واقعى كه بايد انجام بگیرد، اين است

رفراندم براى تعیین نوع رژيمى كه بايستى بر كشور خود،بازگشت فلسطینیان آواره به سرزمین

مھاجرانى كه در اين مدت از نقاط مختلف جھان به فلسطین آمده فلسطین حاكم شود، تعیین تكلیف

.راه ديگرى وجود ندارد. مردم ، تنھا راه حل بحران فلسطین است اند توسط رژيم منتخب

ھیچ قدرتى در دنیا وجود ندارد كه بتواند انگیزه ى آزادى وباب فلسطین اين است كه من حرف اولم در

ملت بازگشت فلسطین به صاحبان آن را در دنیا و در دل ملتھاى مسلمان و به طور ويژه در دل

خاورمیانه را آن كسانى كه مساءله ى. راه عالج ھم يك چیز بیشتر نیست . فلسطین خاموش كند

خاورمیانه چیست ؛ راھش يك راه ار كردن يا از بین بردن بحرانمھار كنیم ، من مى گويم كه راه مھ

ريشه ى بحران چیست ؟ . بشودبیشتر نیست و آن اين است كه ريشه ى بحران بايد خشك

راه حل . بحران ھست ، بحران ھم ھست تا وقتى كه ريشه ى. رژيم تحمیلى صھیونیستى در منطقه 

ديگرى كه ھستند، به فلسطین برگردند؛ اين چند ھر نقطه ىاين است كه آوارگان فلسطین از لبنان و

زندگى مى كنند، به فلسطین برمیلیون فلسطینى يى كه در بیرون فلسطین

رفراندم كنند و تصمیم بگیرند - چه يھودى چه مسلمان ، چه مسیحى ،-ردند؛ مردم اصلى فلسطین 
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انند؛ تعدادى ھم يھودى و مسیحى قاطع مسلماكثريت. كه چه رژيمى بر كشورشان حاكم باشد

اند و پدرانشان در اين جا زندگى كرده اند؛ آن ھستند كه اينھا ساكنان اصلى سرزمین فلسطین

كار بیاورند؛ بعد آن نظام تصمیم بگیرد كه با اين كسانى نظامى را كه مطلوب اين جمعیت ھست ، سر

ه فلسطین آمده اند، با اينھا چه كار كند؛ و پنج سال ، پنجاه سال بكه در طول اين جھل سال ، چھل

برشان گرداند، در نقطه ى خاصى اسكان بدھند؛ اين ديگر با آن نظام حاكم بر فلسطین نگھشان دارد،

نخواھد تا وقتى اين راه حل اجراى نشود، ھیچ راه حل ديگرى كارايى. ؛ اين راه حل بحران است است

ھر كارى مى توانسته آنھا. نمايى شان كارى نمى توانند بكنندداشت ؛ امريكايیھا ھم با ھمه ى قدرت 

آنھا از اوضاع اين سه ھفته ى البته. اند، كرده اند؛ نتیجه اين است كه داريد مشاھده مى كنید

زنان ، از عزم و اراده واالى آن مردم مظلوم و فلسطین اشغالى ، از قیام جوانان ، از شجاعت مردان و

عامل قیام ! گناه را به گردن اين و آن بیندازند؛ نه آقایند؛ ھى مى خواھندخشمگین بشدت عصبان

عالم قیام فلسطین مردم لبنان نیستند؛ عامل قیام فلسطین خود فلسطین جمھورى اسالمى نیست ؛

قیام و انتفاضه ى فلسطینى ، رنجھا و غمھاى متراكم شده ى در وجود اين فلسطینیھا ھستند؛ عامل

ما البته آنھا را تحسین مى كنیم ؛ . كه امروز با امید و نشاط به میدان آمده است استنسل جوانى 

فلسطین ، با آنھا را از خودتان مى دانیم ؛ ما فلسطین را پاره ى تن اسالم مى دانیم ؛ با ملتما

مى دارند انتفاضه را راهجوانان فلسطین احساس برادرى و ھمخونى مى كنیم ؛ اما آنھا ھستند كه

(383).برند

6 .انتفاضه فلسطین راه خود را يافته است-

مسلمانان ، راه درستى را در انتفاضه فلسطین با رنگ و بوى اسامى و احساس مسوولیت در برابر

را نشان مى دھد، از جمله پیروزى حزب شواھد اين مساءله. پیش گرفته است و پیروزى از آن اوست 

فلسطینیان . صھیونیستى شاھد صادق اين مدعاست رون راندن اشغالگراناهللا و مردم لبنان در بی
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.تمامى محاسبات رژيم صھیونیستى را در ھم ريخته اندپیروزند چنانچه تاكنون پیروز بوده و

كدام حقیقت را؟ . كه نسل جديد فلسطینى حقیقت را دريافته است آنچه كه اھمیت دارد، اين است

اھد بر اين زبونى و خوارى و تحقیر و فشارى كه بر او دارد تحمیل مى شود، بخواين حقیقت را كه اگر

كننده ھا بیايد، راھش مبارزه و مقابله است ؛ راھش رفتن پشت میز مذاكره نیست ، كه مذاكرهفائق

.ھم چیزى گیرشان نیامد

است كه به طور از موازين رحم و مروت انسانى از طرفى رفتار صھیونیستھا آن قدر وحشیانه و دور

فلسطینى را به ستوه آورد؛ ديگر طاقتشان تمام شده است و طبیعى اين نسل جوان روى كار آماده ى

صھیونیستھا خیال مى كنند كه اگر شدت عمل بخرج دادند و تانك آورند و توپ .نمى توانند تحمل بكنند

برھه يى شار را زياد كنند و دربله ، ممكن است ف. شیمیايى زدند، مردم را ساكت خواھند كردزدند و

بین ببرند؛ آنھا كه از بین مردم را ساكت كنند؛ اما آن عقده ھاى گره شده ى در گلو را كه نمى توانند از

آورد كه ھمه ى كاخھايشان را فرو رفتنى نیست ؛ آن چنان رعد و غرشى در فضا به وجود خواھند

.ريشه كن كنندكت راخواھد ريخت ؛ اين طور نیست كه بتوانند اين حر

محاسبات دولت غاصب نكته ى دوم كه خیلى اھمیت دارد، اين است كه با اين قیام ، تمام

استوار بود كه ملت فلسطین بعد صھیونیست به ھم ريخته است ؛ چون اساس محاسبات ، آنھا بر اين

به خارج از كشورشان و مردم اصلى فلسطین از آن فشارھاى اول كار و بعد از تبعید بیش از نیمى از

در حال . عزم و نشاط و جان قابله را نخواھد داشت گذشتن سالھاى متمادى ، ديگر حال و حوصله و

وقتى ھزاران ھزار مردمى كه در . آمده و اين پايه به ھم ريخته است حاضر اين محاسبات غلط از آب در

صلى فلسطین كه در لبنان يا اردن نه گروھھاى فلسطینى خارج از مرزھاى ا-خود فلسطین ھستند

مصمم باشند با آن نظام مبارزه كنند، ديگر آن فضاى امنى كه براى خودشان-ديگر ھستند يا جاھاى

را -سرتاسر دنیا يعنى يھوديان-به عنوان بھشت موعود در نظر گرفته بودند و مھاجران غیر فلسطینى 
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خورده است ؛ لذا مى بینید كه االن محاسبات به ھم. به آن جا كشانده بودند، وجود نخواھد داشت 

البته آن كسانى كه بیشترين فشار را . است دولتشان مجبور شد استعفا بدھد؛ اين ، اجبار و ناگزيرى

محاسباتشان اين طور خیال كنند كه بايستى شدت عمل براى اين استعفا داشتند، ممكن است در

مساءله ، مساءله . را بر سر كار آورد؛ اما اشتباه و خطاست بیشترى بخرج داد و حكومت سنگدل ترى

عظیمى است ؛ سرنوشت دنیاى اسالم و سرنوشت ھمه ى ى كوچكى نیست ؛ مساءله ى

به -به اين كانون خطر و به اين غده ى فساد نزديكترند بخصوص كشورھايى كه-كشورھاى اسالمى 

(384).سرنوشت آنھا بستگى دارد

قیام مردمى است كه از ھمه ى روشھاى سازشكارانه ناامید شده و دريافته اند كه اين انتفاضه ،

صرفا در گرو مقاومت خود آنان است مردم فلسطین در انتفاضه ى قبلى خود متحمل پیروزى

تقديم فراوان گريدند و شھدا و جانبازان بسیارى را در راه اسالم و آزادى سرزمین اسالمىخسارتھاى

امروز حتى طراحان و نتیجه ى اسلو چه بود؟. در نھايت مذاكرات اسول آن را متوقف كردكردن ؛ اما 

فھمیدند كه اسرايیل فقط مى مدافعان فلسطینى اسلو ھم ديگر از آن دفاع نمى كنند؛ زيرا عمال

به دست خالص شود و ضربه پذيرى خواست مشكل خود را حل كند؛ يعنى از رويارويى مبارزين سنگ

نام آن را اعطاى امتیاز گذاشت ، صرفا براى اگر چیز اندكى به طرف فلسطینى داد و. كم كندخود را 

به محض آن كه مشكل خود را حل . بودپذيرى خودش خاموش كردن آتش انتفاضه و كم كردن آسیب

رويارويى فلسطین ديگر توان از سرگیرى انتفاضه و مقاومت و شده ديد و به غلط احساس كرد كه مردم

ھمان امتیازات اندك را ھم متوقف كرد و افزون طلبى ذاتى خود را آشكار با آنھا را ندارند، اعطاى

روند سازش و طرح اسلو، مردم فلسطین را در حالتى قرار داد كه دريافتند راھى جز فرايند. ساخت 

.ندارندقیام

خشم مردم يى كه به انفجارمحور اصلى انتفاضه ى اقصى ، بیت المقدس است ؛ يعنى جرقه
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با دريافت رسالت مردم فلسطین. فلسطین انجامید، اسائه ى ادب صھیونیستھا به مسجد االقصى بود

دوش دارند، به صحنه خطیرى كه در حراست از يكى از مقدس ترين مكانھاى مذھبى مسلمانان بر

اشغالگران صھیونیست را هآمدند و با ايثار و فداكارى ، شعله ى مقدس مقاومت و مبارزه علی

.برافروختند

تفرقه ى فلسطینیان گرديد؛ اما اين انتفاضه ى موجب-و به طور مشخص طرح اسلو - روند سازش 

مالحظه مى فرمايید كه ھمه ى اقشار . فلسطین بازگرداندمبارك توانست وحدت ملى را به صحنه ى

ملى در كنار يكديگر قرار گرفته اند؛ حتى كسانى و جريانات اسالمى ومردم در اين مبارزه حضور دارند

.در جاى ديگر است ، ناگزير از ھمراھى با اين حرك عظیم گرديده اندكه ھمچنان دلشان

يا به تعبیر ديگر جنبش بیدارى اسالمى ، پس از پیروزى انقالب اسالمى در ايران و خیزش اسالمى و

و دو دھه ى اخیر، با قدرت تمام در صحنه ى منطقهدر) رحمه اهللا علیه (حركت امام خمینى ظھور

.امروز محور اصلى اين جنبش و حركت ، مسله ى فلسطین است. جھان اسالم اظاھر شده است 

فلسطین ، انتفاضه ى اصلى توانست حتى در خارج از مرزھاى جغرافیايى فلسطین و برون از ملت

از غرب تا - مسلمان تظاھرات میلیونى ملتھاى. عموم ملتھاى مسلمان و عرب را به صحنه بكشاند

حمايتھاى آنان حساب كنند و در نشان داد كه مردم فلسطین مى توانند بر روى-شرق جھان اسالم 

.نمايندعین حال نقش قابل توجھى در ايجاد وحدت مسلمانان ايفا

حمايت امام راحل شكل وروزى كه مقاومت اسالمى در لبنان به ھمت دالور مردان لبنانى و با توصیه

داشت و بر مقدرات سیاسى اين را در اشغال خود- يعنى پايتخت لبنان -گرفت ، اسرايیل ، بیروت 

را سر داد،((زحفا زحفا نحو القدس))آن روز وقتى مقاومت اسالمى شعار. كشور چنگ انداخته بود

به سوى آيا مى شود: سوال كردندگروھى از بى خبران ، آنان را ساده انديش خواندند و به طعنه

ھستید؟ از آن تاريخ تا قدس حركت كرد، حال آن كه شما لبنانیھا از ورود به پايتخت كشور خود ناتوان
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درازا كشید؛ تصديق مى فرمايید كه پیروزى تاريخى مقاومت اسالمى بر اسرايیل ، فقط ھجده سال به

.نیستىھجده سال ، در تاريخ مبارزات ملتھا زمان زياد

مى شوند؛ خانه ھا ويران بى ترديد، مبارزه ، خسارتھاى تاءسف بارى را نیز به ھمراه دارد؛ مردم كشته

مصیبت ديگر كه مالل و تاثر آن ھرگز مى گردد؛ فشار اقتصادى بر دوش مردم سنگینى مى كند؛ دھھا

فداكارى چیست ؟ پیروزى آن قدر با نتیجه ى اين ايثار و دلھاى ما را رھا نخواھد كرد؛ ولى بايد ببینیم

.آن نیز پرداخته شودارزش است كه ناگزير بايد بھاى

و ھمه ى خواسته ھاى خود را بر ملتھاى عربى اسرايیل كه روزى در اين منطقه عربده مى كشید

ن برابر عظمت مقاومت اسالمى ، بر زمین زانو زده است ؛ ايديكته مى كرد، اينك ناتوان و افسرده در

يقین بدانید كه اگر ھمه ى امكانات جھان . ملتھاى مسلمان و عرب است بخش كوچكى از توانايیھاى

از آن در اين مسیر به كار گرفته شود، ما شاھد زوال و نابودى رژيم صھیونیستى اسالم و حتى بخشى

است كه درست. اسرايیل در جنوب لبنان از يك مقاومت چند ھزار نفره شكست خورد. بودخواھیم

ھزار اهللا ، امتداد مردمى عمیقى داشته و به ھنگام ضرورت توانسته است ھزاران ، بلكه دھھاحزب

در محورھاى رويارويى نیرو را بسیج كند؛ ولى به طور مستمر فقط از چند ھزار، بلكه گاه از چند صد نیرو

نات نظامى آن و تكنولوژى امكايعنى اسرايیل و ھمه ى. با اشغالگران صھیونیست بھره برده است 

از چند صد جوان با ايمان و پرشور -است كه به زرادخانه ى امريكا متصل- تسلیحاتى و پیشرفته اش 

البته سالح قوى و آنھا، سالح . برند، شكست خوردكه از سالحھاى بسیار ابتدايى در جنگ بھره مى

.ايمان بود

عنى مى توان با مقاومت و مبارزه و البته تحمل مبارزه پیش روى ماست ؛ يپس الگوى مقاومت و
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در عین حال الگوى شكست نیز پیش روى ماست ، و آن دل بستن به . پیروزى رسیدخسارت ، به

نتیجه ى آن نیز تحقیر، به ذلت. سازشكارانه و كاسه ى گدايى صلح در دست گرفتن است روشھاى

.مشاھده كرديمرايیل است كه اين را نیز عیناكشاندن و در نھايت تحمیل يكطرفه ى خواسته ھاى اس

فلسطین است ؛ كه البته پشتوانه امروز حزب اهللا و پیروزى تاريخى اش ، پشتوانه ى انتفاضه ى مردم

توانايى الزم براى يك رويارويى مستمر با رژيم صھیونیستى به ھیچ وجه. ى بسیار نیرومندى است 

و به فلسطین آورده اند، با اين امید كه اعراب با آنھا نخواھند فريب دادهيھوديان را . فلسطینیھا را ندارد

. به مقابله داشته باشند، فشار غرب مانع از ايستادى دراز مدت آنھا خواھد بودجنگید؛ و اگر تصمیم

كه با اين امید واھى به فلسطین آمده اند، آمادگى اين را ندارند كه ھستى خود را فداىافرادى

ضربه طبق گزارشھا، توريسم صھیونیستھا بشدت. سیاسى بنیانگزاران صھیونیسم نمايندھدفھاى

(385).خورده و حتى روند مھاجرت معكوس آغاز گرديده است

7 .ايران از مردم فلسطین و مبارزات آنھاستفشارھاى آمريكا به ايران ناشى از حمايت-

جانبه يى كه استكبار جھانى و در راس آنھا رژيم فشارھاى ھمه علت اساسى! برادارن و خواھران 

آنھا در اظھارات صريح ترى گفته اند كه . مى كند، حمايت ما از فلسطین است به ايران وارد-امريكا 

امريكا با ايران ، مخالفت جمھورى اسالمى ايران با طرحھاى ذلت بار سازش در فلسطینمشكل اصلى

اى مضحك نقض حقوق بشر و ساخت سالحھاى كشتار جمعى ،است ؛ و بقیه ى امور نظیر ادعاھ

فلسطین بردارد، آنھا بھانه يى بیش نیست ؛ و اگر ايران دست از حمايت خود از مبارزين و مردم لبنان و

بروشنى مى دانیم مشكل اصلى البته ما! خصمانه ى خويش عله ايران بر مى دارنددست از روش 

غارتگرانه و سلطه طلبانه ى آنان به اين است كه مانع از بازگشتآنان ، اسالم و حكومت اسالمى

رويكرد سیاستھاى جمھورى اسالمى را بخوبى مى كشور پھناور شده است ؛ و آھا ھم حقیقتا اين
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حمايت از مردم فلسطین و لبنان را از وظايف مھم اسالمى ما به آنھا جواب رد داده ايم و. شناسند

...ھر سو فشارھاى خود را وارد مى كنندآنھا ازخويش مى دانیم ؛ لذا 

گسترده تر مى شود، بر آشفتگى و غصبانیت صھیونیسم و ھر چه دامنه ى مبارزات لبنان و فلسطین

بیشتر، و توطئه ى آنھا گسترده تر مى گردد؛ ولى آنھا بدانند على امريكا از نظام جمھورى اسالمى

. ايران و مسؤ والن و روساى كشور، ھمگى منسجم ھستندملت غظیم الشاءن رغم تبلیغات آنھا،

ايران يكپارچه از آرمانھاى انقالب و اسالم حمايت مى كنند؛ و حمايت از فلسطین ،مردم مسلمان

اسالمى ايران انتفاضه و مبارزه با صھیونیسم و حامیانش از اركان اصلى سیاستھاى راھبرى جمھورى

جھان اسالم ، فلسطین به مبارزات مردم مسلمان فلسطین و حمايتما يقین داريم با ادامه ى. است 

نقاط آن سرزمین اسالمى به آغوش فضل الھى آزاد مى شود و بیت المقدس و مسجد االقصى و ساير

(386).على امرهو اهللا غالب. جھان اسالم باز مى گردد؛ ان شاء اهللا 
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رحمه اهللا علیهاز رحلت حضرت امام خمینىفھرست بلند توطئه ھاى استكبار جھانى پس 

خمینى اين جا، الزم مى دانیم به اختصار فھرستى از توطئه ھاى سالھاى پس از رحلت حضرت امامدر

رھبرى در خنثى سازى را ارائه دھیم ؛ چرا كه امكان بررسى ھر يك از آنھا و نقش) رحمه اهللا علیه (

تاءثیر شگرف و كارساز رھبرى را اما آگاھى اجمالى از آنھا،آنھا، در گنجايش اين مجموعه نیست ؛ 

و حوادثى است كه در دو، سه سال ابتداى حجم وسیع توطئه ھاى ، يادآور و قايع. معلوم مى سازد

.كه انقالب در نطفه از بین برودپیروزى انقالب اسالمى در كشور رخ داد تا اين

ياد((شبیخون فرھنگى))رھبرى از آن بهحمیلى كهتھاجم فرھنگى سنگین پس از پايان جنگ ت-

.كردند

.تھاجم نظامى عراق به كويت و تھاجم امريكا و نیروھاى متحدان آن به عراق-

.حضور گسترده نظامى امريكا در منطقه خلیج فارس پس از جنگ عراق-

.و ظھور ديدگاه ھاى متمايل به غرب در عرصه ھاى اقتصادىبازسازى-

.ھا باثروتھاى باد آورده حاصل از ھمان ديدگاه ھاھور طبقه جديد نوكیسهظ-

.كشورھاى آسیاى میانه ، بخصوص آذربايجان شوروىنفوذ و حضور امريكا در-

افشاى نقش امريكا و پاكستان در شكل گیرى اين گروه براى فشار به ظھور طالبان در افغانستان و-

.جمھورى اسالمى ايران

، )قرار داد ايران مجازات شركتھاى طرف(ه اقتصادى در قالب تحريمھاى اقتصادى ، قانون داماتو توطئ-

...تغییر در مسیر انتقال لوله ھاى نفت و
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.میلیون دالرى امريكا براى فعالیتھاى براندازى علیه نظام اسالمىتصويب بودجه بیست-

شديد علیه باالترين مقامات مسؤ ول نظام یغاتىدر آلمان و ھجمه تبل((میكونوس))ماجراى مفتضح-

.1375اروپايى توسط كشورھايشان در سال اسالمى ، و فراخوانى تمامى سفیران كشورھاى

نظام ، و حمايت بى دريغ منافقین و ترور چھره ھاى شاخص ادامه و تشديد نفوذ و ترور گروھك-

.گروھكامريكا، غرب و صدام از اين

.1377ر توسط عناصر محرف داخلى در راستاى منافع صھیونیستھا در سالترورھاى كو-

از تشكیل يك بحران بوسنى و ھرزه گوين و نسل كشى مسلمانان در اين كشور براى جلوگیرى-

.كشور اسالمى در اروپا

.اروپابحران كوزوو و نسل كشى مجدد مسلمانان در-

.ايران از سوى غربرشدى مرتد و ادعاى تغییر مواضعجنجال دوباره بر سر حكم اعدام سلمان -

ھاشمى و توطئه ايجاد اغتشاش غائله مجدد منتظرى در قم و فعالیتھاى باند منحرف سید مھدى-

.توسط آنان

معاند، و گردانندگى چھره ھاى وابسته به رژيم پھلوى و غرب تشنج آفرينى مطبوعات نوظھور و بعضا-

...و((طلبىاصالح))و((توسعه سیاسى))و((آزادى))تحت عنوانه ھادر بیشتر اين روزنام

.كشور از سوى غرب و برخى كشورھاى منطقهتوطئه كاھش قیمت نفت و ضربه زدن به اقتصاد-

در مجامع بین المللى تحت عناوين حقوق بشر، سنگین تر شدن تھاجم سازمان يافته غرب-

.ايرانبه... م وسالحھاى كشتار جمعى و تروريس

مقدسات نظام اسالمى ، و افزايش حجم تبلیغات رسانه اى غرب و صھیونیسم علیه باورھا، اصول و-

.از سوى امريكا((آزادى))افتتاح راديو ضد انقالب

بخصوص جبھه ملى و نھضت آزادى ، و نفوذ آنان در تحرك مجدد گروه ھاى مخالف با نظام اسالمى ،-

.طرح ريزى گروھھاى ملى مذھبى براى براندازى نظامدانشجويى و خوديھا وبعضى جنبشھاى

جمھورى اسالمى با كشورھاى خلیج فارس ، به خاطر ادعاھاى واھى ايجاد تشنج و بحران در روابط-

.مورد جزاير سه گانه ايرانامارت متحده عربى در
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د و اصول انقالب اسالمى و حضرت امام عملكرھجوم سازمان يافته و برنامه ريزى شده به تفكر،-

.اسالمى ايرانبنیانگذار جمھورى) رحمه اهللا علیه (خمینى 

در مجامع فرھنگى ، ھنرى و احیاى جريان روشنفكرى وابسته به غرب و بیمارگونه ، و حضور آنھا-

.تبلیغى كشور

اشاعه فساد، فحشا، بى بند و معنويات جامعه ، بخصوص جوانان وتھاجم گسترده علیه تقوا، ايمان و-

.غیرت دينى و ايجاد ناامیدى در ملتبارى ، از بین بردن

برنامه ھاى مبتذل ، خانمان سوز و ايمان بر باد دھنده گسترش سیستمھاى ماھواره اى براى تقويت-

.فرستنده ھاى غربى

و تالش براى متقاعد كردن ((مبارزه با تروريسم))نظامى آمريكا به افغانستان تحت عنوانتھاجم-

.تروريسم به رھبرى آمريكا و دنباله رو كردن سیاست ايرانايران براى شركت در ائتالف باصطالح
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نتیجه گیرى

با . نكاتى به طور درخشان ، توجه ھمه را به خود جلب مى كندنامه مقام معظم رھبرى ،در زندگي

.مجموع را به پايان مى بريم، اين اشاره اجمالى به اين نكات

1 مبارزات پیش از پیروزى انقالب اسالمى در كنار و سايه حضور طوالنى حضرت آيت اهللا خامنه اى در-

، و قرار گرفتن در مركزيت مبارزه و تحمل رنجھا، مشقات )اهللا علیه رحمه(به سايه حضرت امام خمینى 

را با عمق و ريشه ھاى انقالب اسالمى و ويژگیھاى در اين مسیر، كه معظم لهو دشواريھاى بسیار

، و رھبرى معظم له و زحماتى كه براى باروروى اين نھضت كشیده شده)رحمه اهللا علیه )حضرت امام

انقالب و است ، عمیقا آشنا نمود؛ به طورى كه مى توان گفت با پوست ، گوشت و استخوان ، اين

. درك و باور كردند، واليت فقیه و حكومت دينى را)ه وسلم صلى اهللا علیه وآل(اسالم ناب محمدى 

میدان فرھنگى و آشنايى دقیق رھبرى با مسائل فرھنگى و چھره ھاى شاخص آن ، و خطھاى

میدان تھاجم ھمین آشنايى است كه امروز در. سیاسى مورد تصديق دوست و دشمن است 

.فرھنگى دشمن ، راھبرى خود را نشان مى دھد

2 حضرت آيت اهللا خامنه اى در مسئولیتھاى مختلف نظام ، بخصوص در ور ممتد و مستمرحض-

، و اشراف حاصل از اين حضور، ايشان را به مسائل حوزه اداره جمھورى پستھاى كلیدى و اجرايى

داخلى و بین المللى آشنا نمود و با استعداد وسیع وجودى خويش و الطاف الھى ، اسالمى ، از لحاظ

اعجاب انگیزى نسبت به مديريت نظام در سطح بین المللى و داخلى پیدا كردند كه موجبتسلط

تعجب و اعتراف دشمن است ؛ در حالى كه تلقى آنان در ابتداى انتخاب معظم له توسط مجلس
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رويكرد برخى از خبرگان چیز ديگرى بود و در انتظار بودند با اين حجم توطئه ھا و فشار تبلیغاتى ، و

.تان نظام ، سر رشته امور از دست ايشان خارج شوددوس

3 و) رحمه اهللا علیه (حضرت آيت اهللا العظمى خامنه اى در ادامه راه حضرت امام خمینى توفیق-

توطئه دشمن راھبرى نظام جمھورى اسالمى با عزت ، حكمت و مصلحت ، در حالى كه ويژگیھا و تنوع

رحمه (رحلت حضرت امام شرايط ده سال رھبرى ايشان پس از. ت ، روز به روز دامن ء بیشترى مى ياف

:را مى توان حول محورھاى ذيل ترسیم نمود) اهللا علیه 

شدت دشمنى استكبار جھانى و صھیونیسم با امیدھايى كه براى آنان در غیاب حضرت امام:الف

آفرين خود خاتمه ازنده و وحدتجنگ تحمیلى با فضاى معنوى ، س. به وجود آمده بود) رحمه اهللا علیه )

به اقتضاى ماھیت خود، بى تھاجم نظامى دشمن تبه شبیخون فرھنگى تبديل شده بود كه. يافته بود

.جوانان در حال رشد را تھديد مى كردسر و صدا و پنھان و تدريجى بود و عقبه نظام اسالمى ، يعنى

كه از يك سو، نیاز به برنامه ريزى ، تالش میدانىشرايط دوران باز سازى و مسائل خاص چنین: ب 

از ديگر سو، بايد ارزشھاى انقالب و اصول آن ، از جمله تخصص و سرمايه را ضرورى مى ساخت و

به وجود آمدن قشر نوكیسه و ثروتھاى باد آورده با . میدان لحاظ و حفظ كندعدالت اجتماعى را، در اين

اران معتقد به روشھاى غربى نشات مى گرفت و روى آوردناز حضور تكنوكراتھا و كارگزتسامحى كه

شرايط خاصى بسیارى از خواص و انقالبیون به دنیا گرايى و جبران به اصطالح عقب ماندگیھاى مادى ،

.را از رھگذر باز سازى و سازندگى كشور به وجود آورد

سالمى كه از يك سو، به برخى از عناصر خودى نسبت به اصول و ارزشھاى انقالب اپشت كردن: ج 

معاندان با نظام اسالمى و به صحنه كشیده شدن آنان ، و استفاده از فضاى ايجاد شدهفعال شدن
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، و خناسان منجر گرديد و از ديگر سوء اصول و ارزشھاى اساسى انقالب مورد شبھه و ترديد قرار گرفت

جامع و بخصوص جوانان ذھنیت سازىبا استفاده از فضاى حاصل از تسامح و تساھل مسؤ والن ، به 

.آوردپرداختند و غبار فتنه فتنه گران ، میدانى مناسب براى دشمن پديد

محبوبیت ، بصیرت ، تدبیر بايد اذعان كرد كه صحنه نظام اسالمى ، ياران و دوستانى به استحكام ،: د

اى تثبیت نظام ، گوش به فرمان اسالمى برو وفادارى شھداى بزرگ انقالب كه در ابتداى پیروزى انقالب

شھدايى مثل استاد مطھرى ، بھشتى ، . كمتر داردبودند،) رحمه اهللا علیه (حضرت امام خمینى 

و دو تن و شھداى بزرگ محراب ، در برابر تھاجم دشمن رجايى ، باھنر، قدوسى ، چمران و ھفتاد

آنان ، دشمن را به عقب مى راند و به اخالص باال و وفادارى شجاعانه ايستاده بودند و ھمت واال و

امروز چنان بزرگانى ، كمتر در عرصه انقالب اسالمى ديده مى شودند و . انداخت موضع انفعالى مى

اين مساءله ، چرخش و تغییر مواضع برخى ياران ديروز را بیفزايیم ، شاھد غربت واليت واگر به

شادى اگر به كمال عمل مى شد، به يقین رنگمظلومیت رھبرى مى شويم كه راھبردھاى ايشان ، 

.بر چھره دشمن نمى نشست و امید در دل سیاه آنھا جوانه نمى زد

. مجموعه عوامل فوق افزود-جھانى را بخصوص از ابعاد سیاسى و اقتصادى ، بايد شرايط خاص: ه 

، و افزايش تنشھاىشوروى سابق و يكه تازى امريكا براى ايجاد نظام تك قطبى در جھان فروپاشى

اسالمى ، منطقه اى مثل عراق ، تركیه ، افغانستان و كشورھاى آسیاى میانه در مرزھاى جمھورى

است كه نسبت به شرايطى را پديد آورده... كاھش قیمتھاى جھانى نفت ، افزايش جھانى تورم و

ھر چند اين . است ساختهجمھورى اسالمى ، با اعمال دشمنیھاى استكبار، فشار مضاعفى را وارد

اما در مجموع ، تاثیر نامطلوب خود را، فشارھا با پايدارى رھبرى و مردم ، اغلب شكست خورده است ؛

.اگر چه كم رنگ ، ظاھر مى كند
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4 و پايانى كه آغازين و اصلى ترين نقش را در زندگى مقام معظم رھبرى داشته و دارد، عنايتنكته-

اهللا له ، ھر من كان هللا ، كان. ھمواره شامل حال معظم له بوده است لطف و حمايت الھى است كه 

اخالص آيت اهللا العظمى خامنه اى در درجه اول ،. كه خود را وقف خدا و براى او كند، خدا با او است 

طول زندگى ايشان و در قبول ھر مسوولیتى است كه چنین عنايتى را متوجه ايشان نموده است و در

تبارك و تعالى و وعده ھاى الھى تواءم با شجاعت در توكل معظم له به خداى. ص را ديدم ، اين اخال

. گنجینه وجود مبارك رھبرى ، نزول لطف الھى را سبب گشته است میدان عمل ، گوھرى است كه در

العالمین دستورھاى اسالم و مراقبت و تربیت نفس ، و راز و نیاز با خدا و مناجات با ربدر سايه تقید به

راحل عظیم الشاءن و اسالم و اھتمام به وظايف دينى ، و تواضع و ادب در برابر مردم و وفادارى به امام

بیت عصمت و طھارت علیھم السالم ، و عشق و واليت اھل)صلى اهللا علیه وآله وسلم (ناب محمدى 

حدود الھى است كه غیرت دينى نسبت بهو عالقه و دلسوزى نسبت به مستضعفان و محرومان ، و

ھدايت را جارى كرده و امید است ھمه ما و ملت خداوند به وجود مبارك مقام معظم رھبرى ، بركات

مستضعف ، سالیان دراز از اين بركات بھره مند شده و تاظھور بزرگ ايران ، و مسلمانان جھان و ملتھاى

رچم پر افتخار اسالم ناب محمدى فرجه الشريف ، وجود مبارك ايشان پحضرت حجت عجل اهللا تعالى

.ان شاء اهللا. را پیشاپیش مسلمین در اھتزاز داشته باشند) وآله وسلم صلى اهللا علیه(

فرھنگى قدر واليتموسسه
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اسالم تھران ، پس از فاجعه مدرسه فیضیهپاسخ امام خمیني به علماء اعالم و حجج

13/1/1342تاريخ

بسم اهللا الرحمن الرحیم

اناهللا و انا الیه راجعون

حضرت حجه االسالم آقاى حاج سید اصغر خويى دامت افاضاته خدمت ذيشرافت حضرات به وسیله

اعالم و حجج اسالم تھران دامت بركاتھمعلماء

حمله . عظیمه وارده بر اسالم و مسلمین ، موجب تشكر گرديدتلگراف محترم براى تسلیت در فاجعه

مبدل ، و به معیت و پشتیبانى پاسبانھا به مركز روحانیت دولت با لباس نتظامىكماندوھا و مامورين ا

مغول را تجديد كرد؛ با اين تفاوت كه آنھا به مملكت اجنبى حمله كردند و اينھا به ملت، خاطرات

شاه شعار جاويد ، با)علیه السالم (در روز وفات امام صادق . مسلمان خود و روحانیون و طالب بى پناه 

ناگھانى كردند و در ظرف يك ، دو به مركز امام صادق و به اوالد جسمانى و روحانى آن بزرگوار، حمله

اهللا و سالمه علیه را به وضع فجیعى در محضر ساعت تمام مدرسه فیضیه ، دانشگاه امام زمان صلوات

كستند، طالب از دربھاى تمام حجرات و شیشه ھا را شقريب بیست ھزار مسلمان غارت نمودند، و

زمین افكندند، دستھا و سرھا شكسته شد، عمامه طالب و ترس جان ، خود را از پشت بامھا به

، آتش زدند، بچه ھاى شانزده ھفتده ساله را از پشت بام پرت سادات ذريه پیغمبر را جمع نموده

.را چنانكه گفته شده ، پاره پاره كردندكردند، كتابھا و قرآنھا

، تامین جانى ندارند، اطراف منازل علما و مراجع ، محصور نیون و طالب در اين شھر مذھبىاكنون روحا

مامورين تھديد مى كنند كه ساير مدارس را نیز . مامورين شھربانى است به كارآگاه و گاھى كماندو و

.نموده اندطالب محترم از ترس مامورين ، لباسھاى روحانیت را تبديل . در مى آوريم به صورت فیضیه

درجه دار به در مجامع عمومى ، مامورين. دستور داده اند كه طالب را به اتوبوس و تاكسى سوار نكنند

شبھا . ركیك مى دھندروحانیین عموما و بعضى افراد، با اسم ناسزا مى گويند و فحشھاى بسیار

.پاسبانھا ورقه ھاى فجیع با امضاء مجھول پخش مى كنند

شاه دوستى يعنى غارتگر، ھتك. ه دوستى ، به مقدسات مذھبى اھانت مى كنندبا شعرا شااينان
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زدن به اسالم ، تجاوز به حقوق مسلمین ، تجاوز به مراكز علم و دانش ؛ شاه دوستى يعنى ضربه

دوستى يعنى تجاوز به پیگیر قرآن و اسالم ، سوزاندن نشانه ھاى اسالم ، محو آثار اسالمیت ؛ شاه

. روحانیت و اضمحالل آثار رسالت و تبديل احكام قرآن كريم ؛ شاه دوستى يعنى كوبیدناحكام اسالم 

است ، قرآن و مذھب در مخاطره است ؛ با اين خطرحضرات آقايان توجه دارند اصول اسالم در معرض 

.((ولو بلغ ما بلغ))واجباحتمال ، تقیه حرام است و اظھار حقايق

براى شكايت در ايران نیست و اداره اين مملكت به طور جنون آمیز درمرجع صالحیتدارىاكنون كه

شاغل نخست وزيرى استیضاح مى كنم ، مصدوم و ((علم))جريان است ، من به نام ملت ، از آقاى

مجوز علما، و ساير طبقات را به حبس كشیديد كه جمع كثیرى اكنون نیز در مضروب نموديد؟ با چه

با چه مجوز بودجه مملكت را خرج رفراندم معلوم الحال كريد؛ در صورتى كهبرند؟ حبس به سر مى

مامورين رفراندم از شخص شاه بود و بحمداهللا ايشان از غنى ترين افراد بشر ھستند؟ با چه مجوز

خدمت واداشتید؟ با چه دولت را كه از بودجه ملت حقوق مى گیرند، براى رفراندوم شخصى ، الزاما به

فیضیه تجاوز نموديد، و طالب را كتك زده و آنھا و ماه قبل ، بازار قم را غارت كرديد و به مدرسهمجوز در د

، كماندوھا و مامورين )علیه السالم (روز وفات امام صادق كشیديد؟ با چه مجوز دررا به حبس 

را انجام داديد؟حال غیرعادى به مدرسه فیضیه فرستاده و اين ھمه فجايع انتظامى را با لباس مبدل و

خضوع قلب خود را براى سرنیزه ھاى مامورين شما حاضر كردم ؛ ولى براى قبول زورگويیھا ومن اكنون

.در مقابل جبارى ھاى شما حاضر نخواھم كرد

ھر نوع مناسب بیان خواھم كرد و تا قلم در دست دارم ، كارھاى من به خواست خدا احكام خدا را در

.بر مال مى كنمرامخالفت مصالح مملكت 

گريان است و حكومت چند ماھه اكنون يك چشم مسلمین بر دنیاى خود و چشم ديگرشان بر دين خود

فرھنگ و ديانت مملكت را به خطر انداخته و شما با جھشھايى كه مى كنید، اقتصاد، زراعت ، صنعت ،

را در پناه خود و قرآن حفظ تعالى اسالم و مسلمین خداوند. مملكت از ھر جھت در شرف سقوط است 

(387).فرمايد

الموسوى الخمینىروح اهللا
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به وعاظ و گويندگان دينى و ھیاءتھاى مذھبىپیام حضرت امام خطاب

الرحمن الرحیمبسم اهللا

و عموم ھیئات محترم عزاداران سید به عموم حضرات مبلغین محترم و خطباء معظم كثر اهللا امثالھم

دارد در اين ايام كه دستگاه جبار از خوف آن كه محترما معروض مى. الصلوه و السالم مظلومان علیه 

مظالم و اعمال خالف انسانى و ضد دينى و وطنى آنھا داده مبادا در منابر و مجامع مسلمین ، شرح

ار و درصدد گرفت التزام و تعھد از مبلغین محترم و سران ھیئات عزادشود، دست به سوايى ديگرى زده

الزم است تذكر دھم كه اين . دم نزنند و دستگاه جبار را به خود سرى واگذارنداست كه از مظالم

گیرندگان ، مجرم ، عالوه بر آن كه ارزش قانونى نداشته و مخالفت با آن ھیچ اثرى ندارد، التزامالتزامات

لت با اوست و از معجب است كه دستگاه بى پروا ادعا دارد كه قاطبه. و قابل تعقیب ھستند

شھرستانھا، قراء و قصبات به دست و پا با اين وصف ، در تمام. پشتیبانى اكثريت قاطع برخوردار است 

اگر اين ادعا صحیح است ، ملت را اين چند روز . مى كندافتاده و با ارعاب و تھديد ملت ، خفقان ايجاد

موافقت ششش میلیونى به ھمه ملل جھان پشتیبانى مردم متمتع شده ، به حال خود واگذارند تا از

اكاذيب براى تشويش افكار عامه ، بر خالف مصالح اسالم و مملكت ، جرم و قابل ظاھر واال اشاعه

.استتعقیب

است فريضه دينى حضرات مبلغین عظام ھیئات محترم و سان دسته ھاى عزادار، متذكر شوند كه الزم

فداكارى در راه احیاء شريعت را مسلمین ادا كنند و از سید مظلومانخود را در اين ايام ، در اجتماعات 

.التھنوا و ال تحزنوا و انتم اال علون ان كنتم مومنینفرا گیرند و از توھم چند روز حبس و زجر نترسند

جبار با تمام قوا به دستگاه. آقايان بدانند كه خطر امروز بر اسالم ، كمتر از خطر بنى امیه نیست 

دستگاه تبلیغات را به دست آنھا . كندھمراھى مى(388)(فرقه ضال و مضلهرايیل و عمال آنھااس

فرھنگ و ساير وزارتخانه ھا براى آنھا جا باز نموده و در ارتش و. سپرده و در دربار دست آنھا باز است 
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خطر اسرايیل و عمال آن را به مردم تذكر دھید در نوحه ھاى سینه .شغلھاى حساس به آنھا داده اند

.وارده بر اسالم و مراكز فقه و ديانت و انصار شريعت ياد آورد شويدزنى ، از مصیبتھاى

ھزار نفر دشمن اسالم و ملت و وطن را به لندن براى شركت در تجھیز دولت خائن چند از فرستادن و

ضداسالمى و ملى ، اظھار تنفر كنیدمحفل

تاءيید دستگاه جبار و كمك به دشمنان اسالم استسكوت در اين ايام ،

اگر به واسطه شماھا به اسالم لطمه اى . از سخط خداى تعالى بھراسید.از عواقب اين امر بترسید

فللعالم ان يظھر علما و اذا ظھرت البدعخداى تعالى و ملت مسلمان ، مسؤ ول ھستیدنزدوارد آيد،

و از دخالت زنھا در اجتماعى كه مستلزم مفاسد از تساوى حقوق اظھار تنفر كنیداال فعلیه لعنه اهللا

از اقدامكمو يثبتان تنصروا اهللا ينصركمرا يارى كنید، و بدانیددين خدا. بى شمار است ، ابراز انزجار 

آھا نیز مثل شما ملزم و . ندھیداخافه و ارعاب سازمانھا و دستگاه شھربانى ھراسى به خود راه

.والسالم علیكم و على من اتبع الھدى. بیزارندمجبورند و بسیارى از آنھا با شما ھمراه و از دستگاه

الخمینىروح اهللا الموسوى
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رھبرى درباره تشكیل طبقه جديد نوكیسه ھامعظمبخشى از بیانات مقام 

حقیقتا درصدد اين ھستند كه طبقه ى ممتازه ى جديدى در نظام كسانى ھستند كه تالش مى كنند و

بیاورند و به خاطر انتخابھا و انتصابھا و زرنگیھا و دست و پاداريھا و مشرف جمھورى اسالمى به وجود

دست مشروعى كه با زرنگى آن را ياد گرفته اند، به اموال عمومىمراكز ثروت و از طريق نابودن بر

اسالمى ، با نظام. بیندازند و يك طبقه ى جديد، طبقه ى ممتازان و مرفھان بى درد درست كنند

نظام اسالمى ، يك مرفھان بى درد و معارض مخل ، آن طور برخورد سختى كرد، حاال از درون شكم

پروردگار، مخلصان انقالب و به فضل! لوع بكند؛ مگر اين شدنى است ؟طبقه ى مرفه بى درد جديد ط

.بیايداسالم نخواھند گذاشت كه چنین انحرافھاى بزرگى به وجود

بشود، فورا يك عده نگران وقتى كه ما مى گويیم كه بايد با طبقه ى بھره مندان از پولھاى حرام مقابله

نه ، امنیت سرمايه گذارى و ! افتادى اسالمى به خطرمى شوند كه امنیت سرمايه گذارى در جمھور

دستگاه قضايى ، دستگاه . سرمايه گذاريھاست اين كمك آن! امنیت تالش اقتصادى به خطر نمى افتد

متخلف است و مى ترسد، بگزار بترسد و احساس نا قانونگذارى و دستگاھھاى گوناگون كشور، با

.كار بايد احساس ناامنى كندگناھدر نظام اسالمى ، آدم. امنى كند

مورد تعرض قرار بگیرند و گناھكاران عمده ، احساس ھر نظامى كه در آن بى گناھان نترسند كه مبادا

نبايد بگزاريد نظام ما اين طورى بشود، در نظام . نظام منحرفى است آسايش و آرامش كنند، آن نظام ،

بايد احساس نگرانى كند و بداند كه پنجه ى -ھر كه ھست -گناھكار و متخطى اسالمى ، متخلف و

.دير يا زود گريبان او را خواھد چسبیدعدالت ،

نیروى انتظامى در چارچوبى كه . قضايى بايد قوى باشددستگاه. سرپنچه ى عدالت بايد قوى باشد
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اين جا الزم بايد قوى باشد، قوت و اقتدار و سرپنجه ى پوالدين ، در اكنون براى او معین كرده است ،

ھنگام چیدن گلبرگ مضر است ؛ اما ھنگام جابه جا كردن صخره ھا، الزم است دست خشن ،. است 

من .مى گويند قانون نداريم! آدمھايى كه متخلفند، احساس ناامنى كنند؛ از چه مى ترسید؟بگذاريد. 

دستگاه انتظامى يیه واگر قوه ى قضا! مى كنم ؛ نمايندگان محترم به مجلس شوراى اسالمى عرض 

من . وقت برايشان قانون فراھم كنیدبراى مقابله ى با ثروتھاى باد آورده ، دچار كمبود قانونند، در اسرع

.چون پیش آمده و ديده ايماحتمال مى دھم كه در مواردى كمبود قانون باشد؛

مھدويت در آخرالزمان مشتاق ظھور خورشیدشما كه آرزومند و. نظام اسالمى ، نظام عدالت است 

كه ملت اسالم و شیعه در انتظار ظھور مھدى ھستید و االن حدود دو ھزار و دويست سال است

است ، چه خصوصیتى براى آن بزرگوار ذكر مىفرجه الشريف و جعلنا اهللا فداهعجل اهللا تعالىموعود

اين ، نكته ى خیلى به االرض دنیايمال اهللاكهنمى گويیدالذى يمال اهللا به االرض قسطا و عدالكنید؟

، چرا به اين نكته توجه نمى كنیم ؟ اگر چه قسط و عدل متعلق به دين است ؛ اما ھزارمھمى است

است ؛ اين نظام اسالمى به وجود آمده. سال است كه امت اسالمى براى قسط و عدل دعا مى كند

.اولین كارش اجراى قسط و عدل است

كارھاى گوناگون ، . را ھم براى قسط و عدل مى خواھیم ما رفاه. بترين كارھاست قسط و عدل ، واج

را براى قسط و عدل مى خواھیم ؛ براى اين كه در جامعه عدالت بر مبارزه ، جنگ ، سازندگى ، توسعه

در . بتوانند از خیرات جامعه استفاده بكنند و عده اى محروم و مظلوم واقع نشوندقرار بشود، ھمه

قسط و عدل است كه انسانھا مى توانند رشد كنند، به مقامات على بشرى برسند و كمالحیطم

انسان قسط و عدل ، يك مقدمه ى واجب براى كمال نھايى. انسانى خودشان را به دست بیاورند

بى اعتنايى كرد؟است ؛ چطور مى شود به اين قضیه
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ما در اين زمینه بايد بگويیم كه به عنوان . اعتناست انصافا به قسط و عدل بى دنیا، دنیايى است كه

اساس .نگاه كنید. به اين شعارھايى كه در دنیا مى دھند. حكومت ، در دنیا خیلى تنھايیم يك

.عدل و رعايت حقوق انسانھا و رعايت ضعفا و محرومان نیستحكومتھاى دنیا، اساس 

دست شماست ؛ اين پرچم ھم در. مى در دنیاست امروز شعار عدالت اجتماعى ، شعار غريب و مظلو

البته در میان ملتھا .ھمچنان كه امروز پرچم دفاع از ارزشھاى معنوى ، در دست ملت ايران است

دلشان براى اين شعارھا و اين حركت خیلى طرفدار داريد؛ بخصوص در میان ملتھاى اسالمى ، خیلیھا

شعار عدالت اجتماعى ھم . حكم ديگرى دارندحكومتھاعمومى ملت ايران مى تپد؛ ولى دولتھا و 

البته . اجتماعى در كشور، نبايد يك لحظه كاستى بگیرداھتمام به مساله ى عدالت. ھمین طور است 

با گفتن ھم مساءله تمام نمى شود؛ ھمه ى دستگاھھا بايد اين قضیه ، قضیه ى شعارى نیست ؛

شور انجام مى گیرد، ھمه الزم است و بايد انجام بگیرد؛ امروز در كھمین كارھايى كه. تالش كنند

از مسؤ والن اجرايى ، تا مسؤ والن قضايى ، . بايد جھت تامین عدالت اجتماعى باشدمنتھا جھت اينھا

ديگران ، ھمه بايد اين را قانونگذاران ، تا روحانیان ، تا گويندگان ، تا روزنامه نگاران ، تا روشنفكران وتا

.خودشان بدانندوظیفه ى

كشور ضعیف بشود، ھر كارى كه در كشور انجام بگیرد، به زيان اگر جھت گیرى عدالت اجتماعى در

، و به سود يك عده معدود زرنگھا و گردن كلفتھا، و دست و پادارھا و طبقات ضعیف و عامه ى مردم

م مى دانند تمام خواھد قانون شكن كه راھھاى قانون را بلدند و قانون شكنى را ھقانوندانھاى

(389).شد
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عمومى سازمان ملل متحد، در زمان قسمتھايى از سخنان مقام معظم رھبرى در اجالس

1366رياست جمھورى در شھريور 

.بسم اهللا الرحمن الرحیم

و نیاز و نیايش من زندگى و مرگ ،. به نام تو آغاز مى كنم و از تو ھدايت و كمك مى طلبم ! خداوندا

((حقیقت))ببخش و آن را پیكتو خود روشنى و گیرايى سخن حق را به گفته ھايم. متعلق به توست 

و به سوى صدھا. میلیون گوش و دلى قرار ده كه ھم اكنون ملتھبانه آن را مى طلبندبه سوى صدھا

روان پیامبران هبارالھا درودى سپاسگزارانه از سوى من و ملتم ب. برابر كه در آينده چنین خواھند بود

بفرست كه پیام رھايى (صلى اهللا علیه وآله وسلم(بزرگ ، بويژه ابراھیم و موسى و عیسى و محمد 

پراكندند و ابدى ساختند، و سالمى تكريم و آگاھى انسان را به بھاى جان و با ھمه ى توان در جھان

.كه بر سر آن جان باختندنیوشیدند؛ بويژه آنان آمیز به دلھاى پاك و روشن كه آن پیام را

!حضار محترم!! آقاى دبیر كل !آقاى رئیس

بلندترين و حساسترين دورانھاى تاريخ ، مھد تمدن و من رئیس جمھور كشورى ھستم كه در يكى از

اكنون نیز قلمرو نظامى است كه بر ھمان پیشینه ى استوار بنا كانون فرھنگ بشريت بوده است و

فرھنگى بى نظیر آن ، كه اكنون به بركت بیدارى اسالمى ، غناى بیشتر يافته ، ىشده و به پشتوانه 

ترين انقالب من از ايران مى آيم كه زادگاه پر آوازه ترين و در عین حال ، ناشناخته. كرده است تكیه

... لھى پیامبران و مصلحان بزرگ اانقالبى بر پايه ى دين خدا و در امتداد راه. دورانھاى معاصر است 

...راھى به درازاى ھمه ى تاريخ بشر
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.است((اسالمىجھان بینى توحیدى))استوار و انديشه ى زير بنايى اين انقالب ،ريشه ى

حال و گذشته و آينده ، تفسیر طبیعت ، تبیین ھمه ى تفسیر انسان ، تفسیر تاريخ ، تحلیل حوادث

جھان ، انسانھا، اشیاء مرتبط مى كند و نیز فھم و درك : اوبیرون از وجود عالئقى كه انسان را با دنیاى

ى وجود خود، و خالصه ھمه ى چیزھايى كه نظام ارزشى جامعه را مى سازد و آن را بر ادارهآدمى از

.منشعب مى شودھمه و ھمه از اين جھان بینى الھى ، ريشه و مايه مى گیرد و... خود قادر مى كند

علم و قدرت او و پوينده به ، ھمه ى ھستى ، آفريده ى خدا و جلوه گاهدر انديشه ى الھى اسالم

.سوى اوست و انسان برترين آفريده و جانشین او

براى او كه- مى تواند با استخراج گنجینه ھاى استعدادى كه در نھاد اوست ، خود را و جھان را انسان

به عروج معنوى و مادى نائل دو بال علم و ايمان ،به زيباترين وجھى بسازد و بیارايد، و با-آفريده شده 

استعدادھا، جھنمى از ظلم و فساد در جھان و مى تواند با تضییع يا به انحراف كشاندن اين. آيد

دنیا كشتزار . و تسلیم او در برابر امر و نھى الھى است چراغ ھدايت بشر، ايمان او به خدا. بیافريند

.ندگى ، كه دروازه ى ابديت و سرآغاز نشايى جديدزآخرت است و مرگ نه پايان

بشر، برادران و خواھران يكديگر و ھمه بندگان خدايند، میان نژادھا، در انديشه ى الھى اسالم ، افراد

انسانیت ،. سرزمینھا ھیچ تفاوت نیست ، و اينھا مايه ى برترى كسى يا ملتى نیست رنگھا، مردم

سان ، تجاوز به ھمه ى انسانیت است ؛ بدون دخالت خصوصیاتپیوسته است و تعرض به يك ان

.جغرافیايى و نژادى

و خونى كه جارى شد، ديگر فرو برترى جويى و انحصار طلبى ، برادرى را به جان برادرى افكند
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راه انداخت و میان برترى جويان و قربانیان ننشست ، و شبیه آن ضربه و آن انگیزه ، جويھاى خون به

.آسايش از بشر گرفته شدو... ى جويى ، درياھاى خون پديد آوردبرتر

خواھى و برترى جويى است ، فرا خواندند و پیغمبران ، مردم را به بندگى خدا كه پتكى بر سر خود

بھشت اخروى ، به بشر ارزانى مى داشت ، بدو آيینى كه بھشت صفا و آرامش را، حتى پیش از

ى افزون خواھى و سلطه جويى تشويق نمودند و از تباه شدن مھار كردن غريزهعرضه كردند، و او را به 

غلتیدن در لجنزار فساد اخالقى بر حذر داشتند، و سرچشمه ھاى فضیلت و و ھرز رفتن استعدادھا و

كار و ابتكار و دانش و آگاھى را در او جارى ساختند و ياد خدا و عشق به او را كهراستى و محبت و

.ن ھمه و تعالى بخش روان اوست ، بدو تلقین كردندضامن اي

آموختند كه بازوى خود را براى حراست از اين ارزشھا نیرومند كند و راه را برآنھا، ھمچنین به او

و عدل و آزادى با جھل و ظلم و استعباد بستیزد و از علم. شیطانھاى شر و فساد و انحطاط آفرين ببندد

براى اجراى قسط و عدل قیام بايد. ختند كه بايد نه ستم كند و نه ستم پذيردبدو آمو. ، پاسدارى كند

تسلیم در برابر دشمنان فضیلت و عدالت و صالح .كند و بايد به راھزنان صالح و فالح انسان امان ندھد

.قبول رذيلت و ظلم و فساد است، رضا دادن به نابودى اين ارزشھا و

. زندگى بشر است و نه تنھا گوھرى بر تارك آن ين خدا، قالب و شكلدر انديشه ى الھى اسالم ، د

كند و نه فقط يك سلسله عبادات و عادات ؛ ھر چند كه دين ، يك نظام اجتماعى به بشر ارائه مى

و اين نظام اجتماعى ، مبتنى . روح زندگى و در جھت ھمان نظام است عبادات و عادات نیز انباشته از

آزادى ، برابرى انسانھا، عدل اجتماعى ، خود . و ساخته به شكل آن است نىبر ھمان جھان بی

جامع ، مبارزه با كجى و زشتى ، ترجیح آرمانھاى انسانى بر آرزوھاى شخصى ، توجه و آگاھى افراد
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الھى ، نفى سلطه ھاى شیطانى و ديگر اصول اجتماعى نظام اسالمى ، و نیز اخالق و رفتارياد

از سیاسى و شغلى ، ھمه و ھمه ملھم و زايیده ى آن جھان بینى و برداشت كلىشخصى و تقواى 

، اختناق ، اسالم ، نظامھاى مبتنى بر زور و قلدرى و زاينده ى ظلم ، جھل. جھان و انسان است 

كند و غلط مى شمرد، و با ھر استبداد، تحقیر انسان و تبعیض نژادھا، ملتھا، خونھا و زبانھا را رد مى

و بجز آنان ، ... شدت و مقاومت مى ستیزدنظام و كس كه به ستیزه ى نظام اسالمى كمر بندد، باآن 

.به محبت و مساعدت امر مى كند-چه ھمكیش و چه ناھمكیش- با ھمه ى انسانھا 

اسالمى در ايران پديد آمد و نظام جمھورى اسالمى را بنا بر چنین پايه ھا و با چنین ھدفھايى ، انقالب

را ريشه جويى كرده و بسیارى به ) 79فوريه (57انقالب اسالمى در بھمن بسیارى ، پیدايش. ھادن

ما اين پديده ى عظیم را از جمله ناشى از نارسايى. درست اين مساءله دچار شده اندخطا در فھم

ا مى سیستمھسیستمھاى موجود جھان و پوچ در آمدن شعارھاى آزادى ، دموكراسى و برابرى در اين

و تحريفى كه پیرامونش در طى اسالم در اين تاريكى دلھره آمیز، توانست از البه الى غبار توھم. دانیم 

.چند قرن برانگیخته بودند، برق بزند

برق ، به درخششى و سپس به طوفانى انجامید و در بسیارى از نقاط ديگر جھان ، ھنوزدر ايران اين

...بايد چشم به راه حوادث بود

توان آن را استثنائى از سرگذشت معمولى در انقالب ما چند نقطه ى اختصاصى ھست كه مى...

...و در پايان ، پیام خودمان را خواھم گفت...من به آن نقطه ھا مى پردازم. انقالبھا شمرد

1 فعال نه يك گروه چريكى مسلح ، نه يك حزب . صددرصد مردمى بوداين انقالب حتى در شروع خود،-

گروھى از افسران انقالبى و آزاديخواه و نه ھیچ يك از ديگر انواع رايج و معمولى نظامى ، نه-سیاسى 

فقط مردم . نداشتندتحوالت انقالبى كشورھا را پديد مى آورند، در انقالب ما وجود و حضور و فعالیتكه

يگر، چنان فضا را و خیابانھا را و دكه در تھران و ھمه جاى) آن ھم كامال بى سالح (بودند و مردم ، 
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شعارھاى انقالبى خود پر كردند كه ديگر جايى براى محیط زندگى شھرى را از وجود و حضور خود و

و آنان مجبور شدند يكى يكى و دسته جمعى از كاخھا و مراكز ...ھیاءت حاكم و حكومتش باقى نماند

ت وزير، بزرگان ارتش ، وزراء و ديگر سرجنبانان ، شاه ، نخس... خارج شونداقتدار خود و سپس از كشور

...توانستند، از مرد گريختندھر كدام كه

سیاسى ، -از ھمه ى توانايى خود اين پس از آن بود كه در مدتى بیش از يك سال ، آنان با استفاده
رگردانند، و در و به خانه ھا يا مراكز كارشان بكوشیده بودند مردم را متفرق سازند-نظامى ، پلیسى 

چشم ديگران ، در خیابان ، در مسجد، در دانشگاه ، در محیط كار اين مدت ، ھزاران نفر از مردم ، جلو
در آخرين ماھھا، خشونت دستگاه . حضور مردم روز به روز بیشتر شده بودكشته شده بودند، اما

دم ، دست از جان شسته ، رژيم كه زير فشار خشم مر. حضور مردم ھم بیشتر شدبیشتر و متقابال
و بعد از آن عقب... مقاومت نبود، مجبور شد بزرگترين امتیاز خود را بدھد؛ شاه رفت قادر به

.پى درپى و سريع شدنشینیھايش 

تك ملت ، روح و آگاھى و درس مى داد، اتكاء رھبر بزرگ انقالب كه كلمه كلمه ى سخنانش به تك
و با اعتماد به ھمین اراده ى عظیم و خدشه -قدرت اوست ھا در يدكه ھمه ى قدرت-خداوند متعال 

دولت ستمشاھى خود به خود و بى آن كه راه ديگرى ... تشكیل دادناپذير مردم ، دولت انقالب را
... آخرين سنگرھا، پادگانھاى خالى از سرباز و افسر بود... رھا كرد و گريخت داشته باشد، مسند را

مقاومت در آخرين لحظات ، چند پادگان اندكى. ودند و بسیارى به صف مردم پیوسته گريخته بآنھا ھم
تنھا ... ، پیروزى مردم بودو معجزه ى اين انقالب... در آن جا ھم مردم حضور داشتند. كردند؛ اما بیھوده 

سقوط اما آن روز ديگر نظام پادشاھى پس از سقوط پادگانھا بود كه مردم به اسلحه دست يافتند؛
مردم ، جوانان و پیران ، . انقالب به كار گرفته شداين سالحھا براى مراقبت از نھال نورس. كرده بود

بودند كه رژيم پھلوى را كه به نظر قوى و كامال مسلح مى رسید و از زنان و مردان ، تنھا كسانى
سالح . را بر سر كار آوردندقدرتھا برخوردار بود، شكستند و نظام جمھورى اسالمىپشتیبانى بزرگترين

.خون بر شمشیر پیروز شد... ، ايمانشان ، اراده ى نیرومندشان و خونشان بودآنان
رھبر ما پیش از پیروزى. پیروزى خون بر شمشیر، ھمان سیاست مقاومت مظلومانه است سیاست

بود كه كامال سلح شاهانقالب ، آن را اعالم كرد و اولین معجزه ى آن ، پیروزى بر رژيم سر تا پا م
داشت كه برخى حتى از غلبه و پس از آن نیز پیروزيھايى... حمايت آمريكا و غرب را نیز با خود داشت 

.بر رژيم شاه نیز بزرگتر بوده اند

بود و خوب است مورد تاءمل و دقت قرار گیرد؛ ھم از-الاقل در يك قرن اخیر -نظیر اين تجربه يى بى
.ر سلطه ، و ھم نیز از سوى قدرتھاى سلطه گر جھانىسوى كشورھاى زي

2 ايمان بسیارند انقالبھايى كه ريشه ھاى مبارزاتى آن از. ، متكى به دين بود، به اسالم اين انقالب-
به حساب نیامده است دينى تغذيه كرده است ، ھر چند در ساختار انقالب ، اين ايمان ، چندان يا ھیچ

مبارزاتى را و نیز شكل نظام نوين و ھمه چیزش را، ھدفھا را، اصول را و حتى روشھاىاما انقالب ، ما . 
.از اسالم گرفت... نوع اداره ى آن را
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، اسالم چه. ابعاد شگفت آورى به انقالب مى بخشد و تعريف تازه يى از پیروزى آن ارائه مى دھداين ،
است كه مورد سال150ندگى ، اكنون حداقل به خاطر دارا بودن اين ظرفیت عظیم انقالبى و ساز

كشور 50، اسالم در بیش از تھاجم قدرتھاى استعمارگر و عوامل مرتجع و زبون آنان بوده است ؛ بعالوه
پیروزى انقالبى كه روح و محتوايش . است و میان يك میلیارد انسان ، يك ايمان مقدس ، يك دين الھى

مھاجمان و در عرصه ى زندگى ھمه ى اين يك میلیارد ھمه ى آندر حقیقت پیروزى بر . اسالم است 
.در دھھا كشور، از پیروزى انقالب ما، احساس پیروزى كردندصدھا میلیون مرد و زن مسلمان. است 

راه عقب نشینى ، شكست ، ضعف و ترس را بر مردم و رھبر انقالب و مديران اين خصوصیت ، ھمچنین
.كست نیست تا ضعف و ترس و عقب نشینى باشددر راه خدا شآن مى بندد؛

3 غرب ، خصوصیت استثنايى ديگر اين انقالب بود كه ھم اكنون نیز سیاست عدم اتكاء به شرق يا-
اين خود يكى از مظاھر اعتقاد و اتكاء به خدا در ھمه ى صحنه ھاى. انقالبى ما است قاطع نظام

است مسلط بر دنیاى سیاست در سراسر جھان ، اينامروز تفكر . حیات فردى و اجتماعى ما است 
اگر در . ماندكه بدون اتكاء به يكى از قطبھاى قدرت ، نمى توان در صحنه ى سیاسى معاصر زنده

كه در انديشه ، عدم شدت و ضعف اين اتكاء اختالف نظر باشد، در اصل آن حرفى نیست ؛ حتى آنان
انقالب ما در چنین جوى ، يك . چنین بودمعتقدند در عمل نمى تواناتكاء و عدم تعھد را پذيرفته اند و 

انقالب ما ثابت كرد كه مى توان قدرتھاى . پايبند ماندفلسفه ى جديد را عرضه كرد و تا امروز به آن
قلدرى آنان را جدى نگرفت و به آنان باج نداد؛ مشروط بر اين كه نقطه ى سلطه گر را به خود راه نداد و

.از ھر قدرت مادى را باور داشت ؛ خدا راقويتراتكايى

.راه ، بھاى سنگینى نیز بايد پرداخت ، و خود را آماده كرده ايمما دانسته ايم كه براى اين عقیده و اين
، ملتھا را به استقالل واقعى و خدشه ناپذير، و در نھايت نفى كامل سلطه ھاى بزرگبگذار اين تجربه

تھديد مى ترىروند كنونى تقسیم قدرت ، بشريت را به آينده ى باز ھم تلخ . ودجھانى ، رھنمون ش
.كند

4 خصومتھا و ضربه ھاى يك خصوصیت استثنايى ديگر نیز در انقالب ما بود و ھست ، و آن ،-
در جھان بر كنار نمى ماند؛ اما ((سلطه))ھیچ انقالبى از دشمنى نظام. استثنايى علیه آن است 

سال با ما شده ، حكايتى 9عمق گستردگى و خشم آلودگى خصومتھايى كه در طول ،تنوع 
:شنیدنى استاستثنايى و

دست ... از سوى آمريكاھنوز انقالب به پیروزى نرسیده بود كه دشمنى با آن شروع شد و بیشتر
مى كنند كه در اند امروز اعتراف اندركارانى كه گذشت زمان از مجوز افشاى رازھاى نھان دانسته

آمريكا، مشاور امنیتى رئیس جمھور و ماھھاى آخر عمر رژيم ستمشاھى ، دستگاه رياست جمھورى
مقصود از اين! مى كرده اند((قاطعیت))شخص او، به شاه دلگرمى مى داده و او را تشويق به

ھايزر ژنرالقاطعیت ، ھمان چیزى است كه بعدھا به صورت مشخص تر، در گفته ھاى شخصى به نام 
از نظر او و ... بودشنیده شد؛ شخصى كه با ماءموريت ويژه از سوى رئیس جمھور آمريكا به تھران آمده

كشته شدن دھھا ھزار نفر محفوظ طبق توصیه ھايى كه به او شده بود، بايد رژيم شاه ، ولو به بھاى
نه نظر !! چند برابر اين كشته شونداست كه بعدھااين بھتر از آن: با اين استدالل موجه كه ... بماند



Page | 156

كه با عدم مداخله ى آمريكا در امور داخلى ايران مى توان خون دھھا رژيم اياالت متحده آمريكا اين فرض
!روز و چند برابر آن را پس از آن بر زمین نريخت ، كامال مردود بوده استھزار نفر در آن

ى كسانى كه و از تھران ، و به دام افتادن يا فرارى شدن ھمهناكام ماندن ماءموريت ھايزر و فرار ايقینا
موج انقالب و قدرت آمريكا براى اجراى آن نقشه ى شوم به آنھا امید داشت ، دلیلى جز كوبندگى

اين دشمنان انقالب . تنداشت عظیم ملتى كه براى خدا قیام كرده و از ھیچ چیز جز خدا نمى ترسد
دشمن قبال نیز به دست . از میدان مى راندن انقالب بود كه ھر دشمنى رانبودن كه كوتاه آمدند، اي

.آورده بودشاه خائن ، ھر فشارى را كه ممكن بود وارد

اولین كار، تالش ھمه جانبه .پس از پیروزى انقالب ، توطئه ھاى خصمانه به شكلھاى ديگرى آغاز شد
سپس با استفاده از جو باز سیاسى ، پس از بود وبراى نفوذ دادن ايادى دشمن در مديريتھاى انقالب 

در مورد اول ، اين . احزاب و گروھھاى مخالف انقالب يك دوره ى اختناق چند ده ساله ، سازماندھى
سپرده ، ولى نه چندان معروفى كه چند ھفته پس از پیروزى انقالب نمونه جالب است كه مھره ى سر

اخته شد، در اولین روزھاى پیروزى ، با برانگیختن وسائل و وسائط،خائن و مجرم شندر دادگاه انقالب ،
سلطنت و در مورد دوم كافى است گفته شود كه طیفى از! توانست فرمانده ى نیروى ھوايى شود

فراموش نشود كه طلب تا كمونیست و از تجزيه طلب تا پان ايرانیست را شامل مى شد و الزم است
ھدايت و حمايت بعضى از مركزى براى-از جمله سفارت امريكا -ھران برخى سفارتخانه ھاى مقیم ت

!اين گروھھا بودند

گروھكھاى فاقد پايگاه مردمى ، با . انتقام آمیز با انقالب بودتروريسم خشن ، يكى ديگر از خصومتھاى
بزرگترين -آن روزھا كار دشوارى نبود و سپس با پشتیبانى دولتھاى خارجى كه- دزدى سالح و مواد 

ربايى ، ترور فردى و جمعى ، انفجارھاى مھیب ، ھواپیما. تروريستى را در ايران ايجاد كردندشبكه ى
تروريستى مورد حمايت آدم ربايى ، شكنجه و كشتارھاى ھولناك ، كارى بود كه به دست چندين گروه

وج قساوت و خشونت را ھمه ى اين مقربانیان. و تشويق دشمنان بزرگ انقالب ، در ايران اتفاق افتاد
كشور، تا افراد عادى جامعه ، كارگران ، قشرھا تشكیل مى دادند؛ از بزرگترين مديران انقالب و

.خبرزحمتكشان ، زنان و كودكان و رھگذران بى

بر عھده گرفته اند، در امروز، افراد و سران ھمان تروريستھا كه غالبا مسؤ ولیت جنايات خود را نیز
اپوزيسیون ))زندگى راحت دارند و به نامآمريكا و فرانسه و برخى ديگر از كشورھاى غربى ، مصونیت و

... متھم مى كننداسالمى را به تروريسمو آن كشورھا غالبا جمھورى... نامیده مى شوند((!انقالب
ن ، به تروريسم كور و خشاز شگفت ترين بازيھاى سیاست ، اين كه مظلوم ترين قربانیان تروريسم

تروريستھا به سوى آن و سپس پناه متھم مى شوند؛ آن ھم از سوى كسانى كه خود در پیش راندن
!دادنشان ، نقشى بزرگ داشته اند

رئیس جمھور و خدمتگزار كشورم و به نام كسى كه خود نیز ھدف يكى از اين جنايتھاى من به عنوان
قساوتھا نلرزيد و ارده ، افتخار مى كنم كه ملتم در برابر اينقرار گرفته و خدا آن را نام كام گذخشن

شامل چند (كارگزاران بلند پايه ى انقالب نفر از رھبران و72حوادث بى نظرى كه فقط در يكى از آنھا 
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والن بزرگ و شخصیت كم نظیر انقالب ، شھید بھشتى وزير، چندين نماينده ى مجلس ، تعدادى مسؤ
وزير را با ھم به شھادت رسیدند، تنھا ايمان و توكل او به خدا رئیس جمھور و نخستو در يكى ديگر، ) 

.افزايش داده استو خشم انقالبیش را

نیز در ايران بارھا سازماندھى شد و كودتا، تجربه ى خونین سنتى و معمول قدرتھا با ھمه ى انقالبھا،
و اگر ھوشیارى ماءموران و كمك مردم نمى ... ت رفدر يك مورد، تا مراحل بسیار نزديك و خطرناك پیش

آمريكايى اتفاق مى افتاد؛ حمام خون و كشتارھاى میلیونى ، آن ھم بینى ژنرالبود، بايد ھمان پیش 
...باربیش از يك

جنگ تحمیلى بود؛ تحريك بزرگترين ، دردناكترين و فاجعه آمیزترين خصومت دشمنان ما، به راه انداختن
...به پشتیبانى و كمكلبى يك ھمسايه ، تشويق او به حمله و دلگرم كردن اوحس جاه ط

يقین كنند كه حمله ى ارتش عراق در امروز ديگر پس از گذشت ھفت سال ، ھمه بروشنى مى توانند
لشكر و صدھا فروند 10جمھورى اسالمى ، كه با ، يعنى نوزده ماه بعد از تشكیل59شھريور 31

چیزى - بجز توسعه طلبى و انضمام بخشى از ايران به عراق و ھوا و دريا انجام شد،جنگنده از زمین
شكست انقالب و - عراقى يا غیر عراقى جیره خوار بدان تصريح شده كه بارھا در كتب و مطبوعات

آنھا بارھا ھر دو ھدف را بصراحت گفته و . اسالمى را ھم ھدف گرفته بوده است سرنگونى جمھورى
.افشاء كرده اندخود را

غیر از تثبیت وضع داخلیش ، نتايج بزرگى كه عراق از پیروزى اين حمله مى توانست به دست آورد،
قدرت فائقه بود، و اين براى بى سر و ظھور در صحنه ى منطقه و حتى در عرصه ى عربى به عنوان يك

ابل توجھى در حوضه ى بسیار مھم دستیابى به مرز قو نیز... پايان حاكم بر عراق ، چیز زيادى است 
.خلیج فارس

ناگزير مى بايد شكست ايران و تجزيه ى آن و سقوط نظام جمھورى اسالمى را ھمراه با اين پیروزى كه
باشد، قدرتھاى سلطه انديش نیز به ھدف بزرگى مى رسیدند؛ حذف نظامى كه با ظھور خود،داشته

كشور بزرگ كرده و دست استكبار، مخصوصا آمريكا را ازاقتصادى منطقه را عوض - معادالت سیاسى 
رفته به جوى برمى گشت و براى آمريكا و بعضى ديگر، در صورت شكست ما، آب. ايران كوتاه كرده بود

.شدتكرار مى... ھمان داستان ھمیشگى نفوذ اقتصادى و سیاسى و

انقالب در داخل كشور سائل بى شمارسرگرمى به م. ما اول غافلگیر شديم ؛ اين را اعتراف مى كنیم 
ظرف چند ... انقالب به دادمان رسیدولى ويژگیھاى... و عدم تجربه ى كافى ، آن را بر ما تحمیل كرد
معجزه آساى خود، حماسه ى بزرگى آفريدند و بخش ماه ، مردم و نیروھاى مسلح ، با حضور و تالش

اى كه در اين مدت اتفاق افتاده بود، حقیقتا غیر ولى فاجعه...مھمى از سرزمینھاى مغصوب آزاد شد
شھرھاى آبادى ھمچون خرمشھر، آبادان ، قصر شیرين كه با خاك يكسان ؛ چه....قابل وصف است 
موشك زمین به زمین قرار گرفت ، چه روستاھاى 173دزفول مورد اصابت بیش از شد و تنھا، شھر
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تبديل جاى نماند، چه كارخانه ھايى كه به آھن پاره يىاز آن ، حتى ديوار نیمه خرابى برآبادى كه
كه مورد آسیب قرار گشت و چه مزارعى كه در آن ، نشانى از آبادى نماند، و چه آثار گرانبھاى فرھنگى
.به قتل رسیدندگرفت و از ھمه عزيزتر، چه جانھاى گرامى و انسانھاى بى گناھى كه

، تا كشتار بى رحمانه ى ه به مناطق مسكونى غیر نظامىارتكاب جنايات جنگى از حمله ى وحشیان
در ھفته ھاى (جاده ھاى اشغالى ھزاران كودك و زن بى دفاع و به اسارت گرفتن مسافران عادى در

المللى ، و به كارگیرى حجم گسترده اى از و زير پا گذاشتن تعھدات و مقررات بین) اول جنگ 
ھواپیماھاى غیر نظامى و مسافربرى ، قطارھاى تجارى ،سالحھاى شیمیايى و بمباران كشتیھاى

...و شناخته شده ى عراق در طول اين جنگ استمسافران عادى ، از جمله ى كارھاى ھمیشگى
ھزاران كیلومتر مربع از خاك ما در زير چكمه ھاى اشغالگران قدرتھاى بزرگ ، حتى در ھنگامى كه...

فوق العاده نیرومند تبلیغات ، ما را زير فشار قرار مى دادند كه آتش بس از ابزار متجاوز بود، با استفاده
مرزھاى بپذيريم ؛ در مقابل اين وعده كه كمیته يى تشكیل خواھد شد كه ترتیب بازگشت متجاوز بهرا

شرف خود را در زير اين بدان معنى بود كه ما بخشى از وجود خود را، بخشى از! بین المللى را بدھد
اين يا آن كمیته ى بین المللى پاى دشمن رھا كنیم و به امید بازگرداندن آن ، به دريوزگىدست و 

بى ھوش ترين . اھانتى از اين باالتر نیست براى يك ملت بزرگ و پرافتخار و انقالبى ، ھیچ! برويم 
فلسطین ظالمانه يى ، سرگذشت غم انگیز و خونبار ملت انسانھاى عالم ھم براى رد چنین پیشنھاد

...در پیش روى خود دارندرا به عنوان دلیلى بزرگ و زنده

است ملت فلسطین را به حق واضح و اگر آتش بسھاى تحمیلى و وعده ھاى فريبنده و پوچ توانسته
.رساندمسلم خود برساند، ھر ملت ديگر را ھم خواھد

ى ملت خود و با نثار قھرمانانهما امروز ھم كه بیشترين بخش از سرزمینھاى اشغالى را با مجاھدت 
از جمله نفت شھر در تصرف ارتش و البته ھنوز بخشھايى از آن ،- ھزاران جان عزيز آزاد كرده ايم 

شماريم و امروز با نگاه به سرمايه ى عظیم و مھمترين ھدف خود را تنبیه متجاوز مى-متجاوز است 
از ھمیشه به آن اھمیت مى دھیم ، و ھر گرفته ، بیشغیرقابل جبرانى كه جنگ تحمیلى از ما

ما كه بار سنگین جنگ تحمیلى ... ملت خود خسارت مى دانیم ،دستاورد ديگرى را بدون آن ، براى
داريم ، از ھر كسى به صلح تشنه تريم ؛ اما صلح را، صلح پايدار را فقط در ھفت ساله يى را بر دوش

با گناھان فراوان ديگر در جنگ ھمراه كرده ، قابلمجازات تجاوزگرى كه گناه تجاوز را سايه ى
.دسترسى مى دانیم و بس

صلحى كه امروز . ھمه ى دنیا مى داندعراق در موضع ضعف است و اين را1975امروز نیز مانند سال 
در يك لحظه دود -كه وى به خود گمان قدرت ببرد آن گاه- از سوى آن رژيم قبول شود، چند سال بعد 

تنھا تضمین براى آينده ، آن است كه . فرا خواھد گرفت شد و منطقه را دوباره آتش جنگخواھد
.متجاوز مجازات شود

پديد بى شك ، كلمه يى زيبا و جذاب است ؛ تا آن حد كه حتى آتش افروزان بزرگ بین المللى وصلح ،
اما به نظر . مى زننده از آن دمآورندگان سالحھاى جھان سوز نیز بدان عالقه نشان مى دھند و رياكاران
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از صلح باالتر و - احتیاط به آن مى نگرند واژه يى كه زورمندان و متجاوزان ھمواره با ترس و-ما، عدالت 
.مھمتر است

.را و رفاه را و صلح را به خاطر رسیدن به عدالت فدا كرده انداى بسا مظلومانى كه زندگى
شھرھاى اروپا ھنوز به مقاومت خود در برابر تجاوز ھیتلرى. ه اندقھرمان شناخته شداينھا ھمواره

كرد و به مقاومت افتخار مى كنند و لنینگراد ھنوز به خودسوزى اش كه ارتش ناپلئون را ناكام و مبھوت
.بالدچھار ساله اش در محاصره ى مھاجمین نازى ، به خود مى

در شكل ويژه اش ، ر خود، موظف به تاءمین عدالتبنابر اولین ماده ى منشو-بخصوص -سازمان ملل 
.يعنى مقابله با متجاوز است

.ملل مى طلبیمما ھمین را از دنیا و از سازمان

مى نامند و اين در حالى ((بى معنى))قدرتھاى بزرگ ، رياكارانه ، اين جنگ را كه بر ما تحمیل شده ،
.اندحمايت نظامى ، سیاسى و اقتصادى كردهكه خود ھمواره از آغازگر متجاوز آن ، است

وقتى ھنوز متجاوز شك نیست كه به راه انداختن چنین جنگى ، ھمواره بى معنى است ؛ ولى آنان تا
!كردنداز دست يافتن به ھدفھاى شومش ماءيوس نشده بود، چنین تعبیرى نمى

مجاھدت آمیز و فداكارانه كوششاما امروز اين جنگ ، براى ملت ما داراى معنايى بسیار مھم است ؛
على رغم خواست قدرتھاى بزرگ ، از براى سوزاندن ريشه ى تجاوز و اثبات اين كه يك ملت قادر است

فداكارى و ايثار خود، در حال شكستن و ابطال معادله ملت ما به. انقالب و ثبات و شرف خود دفاع كند
، و آن معادله اين است كه تكیه بر سالح جنگ بوده است يى است كه ھمیشه مشوق تجاوز و

.قدرتھا، تضمین كننده ى موفقیت استپیشرفته و تكیه بر حمايت

من با مايلم از اين . ال بزرگى را جستجو كرده است ملت ايران در مدت اين ھفت سال ، پاسخ به سؤ
شنى و قاطعیت دانسته اند سؤ ال اين است كه چرا دولتھايى كه برو.تريبون ، آن سؤ ال را مطرح كنم

و كم نیستند كسانى كه اين -برافروزنده ى آتش جنگ و اقدام كننده به تجاوز است كه رژيم عراق ،
ھاى در مقابل اين جرم بزرگ و گناه بین المللى سكوت كرده اند؟ و چرا رسانه-را مى دانند حقیقت

مورد به و استیضاح تاريخ را در اينگروھى عالم ، مسئولیت عظیم خود در برابر وجدان بشريت 
ھندسه ى فراموشى سپرده اند؟ ممكن است آشنايى به وضع رابطه ى سیاسى در دنیاى امروز و

و اين از ! معما باشدمعیوبى كه سلطه قدرتھاى بزرگ در روابط جھانى به وجود آورده ، كلید حل اين
...نظر ملت ما پوشیده نیست

براى آن نمى توان يافت ، اين است كه چرا شوراى امنیت سازمان ملل كنندهاما سؤ الى كه ھیچ قانع
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در قبال اين تجاوز،-براى مقابله با تجاوز و تاءمین امنیت بین المللى به وجود آمده ارگانى كه اساسا-
.بكلى وظیفه ى خود را از ياد برد و حتى ضد آن عمل كرد

ر شروع حمله ى عراق كه در جبھه يى به عرض ھزار شوراى امنیت دخوب است ھمه بدانند كه
ھفته ، مرزھاى بین المللى ارتش عراق ظرف يك... عكس العملى نشان ندادكیلومتر واقع شد، ھیچ

كیلومترى پیش رفت و در آن مستقر شد، و چنان 90و 80-70در برخى از نقاط تا عمق را در نورديد و
!اين نیت كه ھرگز از آن خارج نخواھد شدبرخى از سران عراق گفتند، با كه

؛ اين قطعنامه نه)1980سپتامبر 28(آن بود كه اولین قطعنامه ى شوراى امنیت صادر شد تنھا پس از
بلكه به جاى ... شمردبه تجاوز اشاره كرد، نه به اشغال ، و نه بازگشت به مرزھاى بین المللى را الزم

اين عبارت در حقیقت! به زور دعوت كرد((بیشتر))ا به عدم توسلطرفین ر-با كمال تعجب -اين ھمه 
از او مى ، از آنچه تا آن روز توسط قواى قھريه ى عراق تصرف شده بود، چشم پوشى مى كرد و فقط

راندن متجاوز خواست بیش از آن پیشروى نكند، و از ايران نیز مى خواست كه از جنگ براى عقب
.خوددارى كند

اصلى شورا، يعنى نگاھبانى از صلح و امنیت بین اقدام شوراى امنیت بود كه در آن ، وظائفاين اولین
!به وسیله ى خود آن شورا پايمال مى شدالمللى ، به شكل زشت و تاءسف انگیزى ،

عملیاتى كه در آن ستون - فرا گرفت و تا آزادى خرمشھر پس از آن ، شوراى امنیت را سكوتى مرگبار
جنگ خونین و -ھزاران نفر از آنان به وضعى ذلت بار اسیر شدند نیروھاى اشغالگر شكست وفقرات 

در اين مدت ، قھرمانیھاى ملت ما و ! آن در صدر اخبار جھان بود، فراموش كردمستمرى را كه خبرھاى
را منطقهنیروھاى رزمنده ى ما، سر بر آوردن يك نیروى جوان ، انقالبى و تعیین كننده در شكل گیرى

ايران جستجو خبر داد و قدرتھاى جھانى را از دست يافتن به ھدفھاى شومى كه در حمله ى عراق به
.مى كردند، بكلى ماءيوس ساخت

ياد جنگ ايران و عراق افتاد؛ چند ھفته پس از فتح خرمشھر، اين بود كه بار ديگر شوراى امنیت به
((المللىبازگشت به مرزھاى بین))اين قطعنامه). 1982ژوئیه 12(شد دومین قطعنامه ى شورا صادر

فداكارى ملت ما و با شجاعت بى نظیر را درخواست مى كرد؛ يعنى چیزى را كه بخش اعظم آن با
نیز نه سخنى از تجاوز، نه نامى از متجاوز، نه يادى در اين قطعنامه! رزمندگان ما، خود حاصل شده بود

آن ، و نه باالءخره تضمینى براى امنیت و ثبات حقیقى و تنبیھى جبراناز خسارتھا و چاره يى براى
.وجود نداشتبراى عامل ناامنى ،

امروز شوراى امنیت ھمواره در مورد تا. بار ديگر، ما خود را در تالش براى احقاق حق خود تنھا يافتیم 
.گرفته استجنگى كه بر ما تحمیل شده ، با ھمین روش ، موضع

وصول به ھدفھاى خود كمك كارات مستقل دبیر كل مى رفت تا راھگشا شود و سازمان ملل را درابت
الزم مى دانم خشنودى خودمان را از من در اين جا. كند؛ ولى از اين امكان بھره يى گرفته نشد



Page | 161

فقید سوئد، آقاى اوالف پالمه كه در سمت تالشھاى ايشان ابراز دارم و ھمچنین از نخست وزير
.كرد، به نیكى ياد كنممايندگى دبیر كل ، تالشھاى دلسوزانه يىن

انجام شد نیز گام ديگرى در اين 598قطعنامه سفر دبیر كل به تھران و مذاكرات سودمندى كه پیرامون
.راه بود

ه و گويا گزارش دبیركل به شوراى امنیت نیز از آن حكايت مى كند، واقع بینانما آن مذاكرات را چنان كه
با كمال تاءسف ، احساس مى شود كه برخى از اعضاى مؤ ثر شوراى. ارزيابى مى كنیم راه گشا

تالش خود براى آنھا ھمان كسانى ھستند كه از آغاز،. امنیت مايل ھستند اين حقیقت را مكتوم بدارند
.اندتصويب اين قطعنامه را به انگیزه فشار بر جمھورى اسالمى جھت داده

انتظار داريم شوراى امنیت ، بنا نظرات صريح خود را در اين باب ، به دبیر كل منتقل كرده ايم وما نقطه 
.بدرستى استفاده كندبه وظیفه ى خود، از امكانى كه به وى ارائه شده ،

كه در ماده ى اول منشور، -مقابله با تجاوز آيا شوراى امنیت براى تخلف از اولین وظیفه ى خود، يعنى
استداللى دارد؟-مه ى ھدفھاى ديگر ارجح شمرده شدهاز ھ

چقدر عراق را تحت فشار ) فصل ھفتم مفاد) ((توسل به زور))و((تھديد صلح))آيا براى مقابله با
گذارده است ؟

جمھورى اسالمى كه قربانى تجاوزگرى خونین و خسارتبار قرار بى طرفى ، كمترين چیزى است كه
امنیت انتظار داشته باشد؛ زيرا وظیفه ى آن شورا مقابله با تجاوز و حمايت از شوراىگرفته ، مى تواند 

اين اما آيا شوراى امنیت مى تواند ادعا كند كه در. تجاوز است و نه بى طرف میان اين دواز قربانى
رابطه ، حتى بى طرف بوده است ؟

اراده ى برخى از قدرتھاى بزرگ ، تاءثیر خواست و احساس ما اين است كه شوراى امنیت ، تحت
در اين صورت بايد . قرار گرفته است -ناشايسته و محكوم شوند مخصوصا آمريكا، در موضعى چنین

به پشتیبانى چنین شورايى امنیتى نھاده شده ، كاخى پر زرق و برق از مقوا گفت ، بناى امنیتى كه
زندگى كه مايلند كامال مستقل از ابر قدرتھاملتھا، مخصوصا ملتھاى جھان سوم و بويژه آنان!است

.بخواھندكنند، ھرگز نمى توانند تضمین امنیت خود را از اين شوراى امنیت

نگھداشته و حتى خوددارى از محكوم كردن عراق به عنوان متجاوز، آتش جنگ تحمیلى را مشتعل
.گسترش داده است



Page | 162

ديگر كشورھايى كه به دنبال شیطان بزرگ و بنا به واكنون خلیج فارس به خاطر حضور نظامى آمريكا 
.اند، تبديل به انبار باروتى خطرناك شده استاصرار و فشار او وارد آن منطقه شده

ملل و نیز افكار عمومى ملت آمريكا را به خطر بسیار بزرگ و من الزم مى دانم مجمع عمومى سازمان
ام اخیر خود در خلیج فارس ، ھمه دنیا را و نه فقط منطقه را رژيم آمريكا با اقدبسیار نزديكى كه اكنون

.تھديدى مى كند، معطوف سازمبا آن

داد؛ پنج نفر را مورد حمله قرار((اجر-ايران ))نامديروز ناوھاى آمريكايى ، يك كشتى تجارى ايرانى به
ديروز . به گروگان گرفت وكشته چھار مجروح به جاى نھاد، كشتى را تصرف و تعدادى را دستگیر كرد 

ريزى پخش كرد و طبق معمول ، به افكار تلويزيون آمريكا اين را به عنوان زدن يك قايق در حال مین
اجر - كنم كه اين يك كشتى تجارى و موسوم به ايران اما من اينك اعالم مى. عمومى دنیا دروغ گفت 

براى حوادثى كه بى شك عواقب تلخ آن به ؛ اين آغازى است بوده است و نه يك قايق تندرو جنگى
ماند و مسؤ ولیتھاى ھمه ى پیشامدھاى بعدى به عھده ى شروع كننده منحصر نخواھدخلیج فارس 

.، يعنى آمريكاست

اين آتش افروزى عملى آيا ادعاھاى بى تابانه ى آمريكا براى صلح در خلیج فارس را بايد باور كرد يا
آشكار را؟

اين تنھا يكى از دنباله . زشت را دريافت خواھد كردعالم مى كنم كه آمريكا پاسخ اين اقداممن صريحا ا
اگر شوراى . ناتوانى شوراى امنیت در مقابله با تجاوز عراق است ھاى شوم جنگ تحمیلى و نتیجه ى

خاطر شروع جنگ تحمیلى و سپس شروع جنگ شھرھا و آن گاه شروع جنگ امنیت ، عراق را به
على رغم فشار افكار عمومى جھان و حتى -امروز آمريكا نمى توانست یھا محكوم مى كرد،كشت

به چنین تھديد آشكارى علیه صلح و امنیت جھانى بزند؛ آن ھم بالفاصله و على دست- داخل آمريكا 
.كه خود عامل اصلى تھیه و صدور آن بود598قطعنامه ى رغم

بر جمھورى اسالمى تھیه شده است ؟فشارفقط براى598آيا قطعنامه ى 

بزرگ آمريكا اعالم كنم كه حضور نظامى تھديد كننده ى من بايد به ھمه ى جھان و مخصوصا به ملت
.از خصومتھاى آشكار رژيم اياالت متحده با ملت ما استآمريكا در خلیج فارس ، تنھا يكى

انواع دشمنیھا و كینه ورزيھاى رژيم آمريكا ، تلخ و خونین ، آمیخته بهتاريخ ملت ما در فصلى سیاه
حمايت از رژيم ديكتاتور و جالد پھلوى ، با آن ھمه جنايتى كه وى نسبت به ملت ماسال25است ؛ 

ماھھاى مرتكب شده ، غارت اموال اين ملت با ھمدستى شاه ، مقابله ى جدى با انقالب در آخرين
انقالب به ت میلیونى مردم ، كارشكنى نسبت بهعمر رژيم شاه و تشويق وى به سركوب تظاھرا

تھران با عناصر وسائل گوناگون در اولین سالھاى پیروزى ، تماس تحريك آمیز سفارت آمريكا در
ضدانقالب در خارج از كشور، بلوكه ضدانقالب ، كمك به كودتاچیان ، كمك مستمر به عناصر تروريست و
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كه بھاى آن مدتھا قبل دريافت شده است ، عدم حويل اجناسىكردن نقدينه ھا و اموال ايران و عدم ت
برداشته و به نام خود در بانكھاى آمريكا گذارده بود، تالش براى تحويل اموالى كه شاه از بیت المالى

ايجاد جبھه ى متحد غرب علیه ملت ما، حمايت آشكار و مؤ ثر از عراق در جنگ محاصره ى اقتصادى و
باالءخره لشكركشى بى منطق قلدرمآبانه به خلیج فارس و در خطر قرار دادن جدى امنیت وعلیه ما، و

...آرامش منطقه

ادعانامه يى كه مى تواند . است اينھا بخشى از ادعانامه ى ملت ما علیه رژيم اياالت متحده آمريكا
ت به جمھورى مورد حسن نیت نسبكلیه ى ادعاھاى صلح طلبى و اظھارات سران اين رژيم در

.مورد ترديد جدى قرار دھد- ندارد كه ظاھرا ھدفى جز حل مشكالت داخلى شان- اسالمى را 
ملتمان ، فاجعه ى خونینى است كه نسبت به حجاج بى آخرين نمونه از طومار خصومتھاى آمريكا با

ه چھار صد نفر در حرم امن الھى آفريده شد و در آن نزديك بدفاع و مظلوم در سرزمین مقدس مكه و
اكثرا زنان بودند، به شھادت رسیدند، و چندين برابر مجروح و مصدوم و مضروب ايرانى و غیر ايرانى كه

.به قرائنى دست آمريكا در اين فاجعه ى بى نظیر تاريخى ، مؤ ثر بوده استبنا. شدند
گناه ، مرد مظلوم و بىرژيم آمريكا و دست نشاندگان سعودى اش ، براى كشتار اين تعداد زن و آيا

پاسخ قانع كننده يى مى توانند ارائه دھند؟

توجیه عمل خود، ناگزيرند بھانه يى بتراشند و تھمتھايى بزنند؛ اما بى شك ، فاجعه آفرينان براى
است و يك طرف - و بیشتر بانوان - يك طرف آن قريب چھار صد تن مسافر كشته طبیعت حادثه يى كه

.به مسلسل و چماق و گاز سمى ، راه ھر بھانه را مى بنددمسلح پلیس محلى
پیام رسايى را، نه - خونى كه به ناحق و از سر ظلم و قساوت ريخته شود -درست است كه خون

امروز، كه براى ھمه ى زمانھا با خود حمل مى كند و دست خونريز را افشاء مى كند؛ امافقط براى
پرده از اھنگى سیاست آمريكا با ارتجاع عرب را نشان مى دھد وحادثه ى مكه ، از اين جھت كه ھم

است و در خور آن كه پنھانكاريھاى اين دو، در منطقه ى خلیج فارس بر مى دارد، داراى ابعادى جھانى
.در مجامع بین المللى ، بدقت در آن نگريسته شود

ان رژيم آمريكا است و نه علیه ملتدانم كه موكدا بگويم كه اين ادعانامه علیه سردمدارمن الزم مى
.امضاء خواھد كردبا ملتى كرده ، پاى آن ادعانامه راآمريكا كه خود در صورت اطالع از آنچه دولتش 

.تا سر حد نثار جان ايستاده استملت ما نشان داده است كه به ھدفھاى خود، مؤ من و در راه آن ،
به يارى خدا، نشان خواھد داد كه پیروزى از آن حق ى ترسد وچنین ملتى از آمريكا و از ھیچ قدرتى نم

.و مؤ منان به حق است

!حضار محترم! آقاى دبیر كل ! رئیس آقاى

موج امیدى گسترده میان ملتھاى رنجديده از سلطه ى اين بود سرگذشت انقالب ما؛ انقالبى كه اگر
ھمان گستردگى نیز میان قطبھاى سلطه ى بین المللى ايجاد استكبار پديد آورد، موج مخالفتى به
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حدى ، عمیق و متنوع بود، نتوانست نھالى را كه ريشه در اعماق داشت و و اين مخالفتھا ھر چند. كرد
...استوارتر مى شد، از پا بیندازد؛ ھر چند سنگ و زخم فراوان به آن زده شدهروزبه روز

.زنده خواھیم بودسلطه ھا زنده ايم و(390)بیند كه ما برغم انفاكنون ھمه ى دنیا ببیند و مى 
.بودسنتھاى الھى در تاريخ ، اين را حكم كرده و جز اين نخواھد

.ا استو اين زنده ترين و گوياترين پیام م

است عكس اين را ثابت كند و اراده ى خود را براى ملتھا و كشورھاى نظام سلطه ، ھمواره خواسته
.ساز بداندجھان سوم سرنوشت

جمھورى اسالمى را نمى شك نیست كه نظام سلطه ، حیات و استمرار. ما اين را تخطئه كرديم 
.خواست ؛ ولى اراده ى ما غالب شد

دولتھايى كه مى خواھند مستقل و بى اعتنا به خواست و اراده ى سلطه ى ملتھا وپیام ما به ھمه 
.بمانند، اين است كه از آنان نترسند و به خود و ملت خود اعتماد كنندھاى بزرگ جھانى

امروز عمال جھان میان... ھمچنین پیام بزرگ خود را نفى نظام سلطه در جھان مى داندانقالب ما،
.شمرندو سلطه گر تقسیم شده است و آنان خود را صاحب اختیار دنیا مىقدرتھاى بزرگ 

بخش اول خود را به اعتبار ديگر، جھان ، به دو بخش سلطه گر و سلطه پذير تقسیم شده است و
نابرابر میان اين دو نظام سلطه ، عبارت از وجود ھمین روابط. مالك سرنوشت بخش دوم مى داند

.بخش از جھان است

.و براى رژيمھاى انقالبى ، مشكل تراشى مى كندنظام سلطه ، به میل خود، انقالبھا را نفى
.آفريقا، چند مثال زنده ى اين حقیقت اندنیكاراگوئه و كشورھاى انقالبى جنوب

فلسطین مظلوم ، نمونه ى كامل و . تصمیم مى گیردنظام سلطه على رغم ملتھا، براى آنان
.اندديگر اين حقیقتافغانستان ، نمونه ى

تغییر مى دھد، و ھمه نظام سلطه ، با مفاھیم ، به میل خود بازى مى كند و آن را بر طبق مصالح خود
حقوق بشر نمونه ھايى از مفاھیم ى امكانات خود را براى جا انداختن آن به كار مى برد؛ تروريسم و

.دستكارى شده اند

ى مورد غضب خود حمله مى كند؛ نمونه ھاى اخیر آن ، كشورھانظام سلطه ، حتى مستقیما به
.گرانادا استحمله ى آمريكا به لیبى و



Page | 165

نمونه ى ديروز آن نظام سلطه ، براى ھمه ى دنیا و به عوض ھمه ى ملتھا تصمیم مى گیرد؛
خود افتخار مى كند؛ با اين ھیروشیما است و امروز ھم رئیس جمھور آمريكا به كار ھولناك اسالف

ممكن بود بیشتر از آن در ھمه ى دنیا اگر ما اين چندين ھزار را نمى كشتیم ، بعدا: استدالل كه 
!آمريكا نسبت به ھمه ى دنیا را به رخ مى كشدو بدين ترتیب ، دلسوزى قیم مآبانه ى! كشته شوند

مى كند و نژادپرست مانند اسرايیل و آفريقاى جنوبى حمايت نظام سلطه ، از رژيمھاى فاشیست و
لبنان مسلمان كه صبورانه و . خونريزى به جان ملتھاى مظلوم مى اندازدآنان را چون دست مسلح و

تجاوزھاى جنايت آمیز صھیونیستھا مى ايستد، نمونه ى بارز و كشورھاى خط مقدم مقاوم در برابر
.آفريقا، نمونه ھاى ديگر آن استجنوب

المللى را زير فشار قرار دھد؛ نمونه ى حاضر زمانھاى بیننظام سلطه ، به خود حق مى دھد كه سا
.يونسكو استآن ، فشار آمريكا بر شوراى امنیت و

ديگران مى شمرد؛ نمونه ى نظام سلطه ، منافع سلطه گران را مطلق و موجب ناديده انگاشتن منافع
حفظ منافع ))استداللاست كه بهآن ، حضور تشنج زا و خطر آفرين ناوھاى آمريكا در خلیج فارس

و خالصه نظام سلطه ، تبلیغات... بدون توجه به منافع كشورھاى منطقه انجام گرفته است و((آمريكا
را خدمت جھانى را در دست مى گیرد و به كمك آن ، ھمه ى حقايق را واژگونه و ھمه ى اين شیطنتھا

.بنددعالم را مىجلوه مى دھد و راه مقابله با خود از سوى افكار عمومى 
آنان خود به وجود پیام ما به ھمه ى ملتھا و دولتھاى جھان سوم ، و نیز به ملتھايى كه دولتھاى

بايد به . وضع ناھنجار را تحمل كندآورندگان نظام سلطه اند، اين است كه دنیا بیش از اين نبايد اين
ودتان بنشینید و دنیا را به ھمه ى خانه ھاى خدر: قدرتھا و دولتھاى بزرگ از سوى ھمه گفته شود

!نیستیدشما قیم آنھا! مردم دنیا بسپريد

اين دو تبعیض . امنیت در سازمان ملل ، دو تبعیض ناروا ھست ؛ حق و تو و عضويت دائم در شوراى
و شوراى امنیت را براستى ھمان اين تنھا چیزى است كه مى تواند سازمان ملل. بايد برداشته شود

فیمابین خود را در آن حل كنند؛ وگرنه ھمیشه كند كه ھمه ى ملتھا به آن دل ببندند و مسائلكانونى 
و . براى صدور احكام بى اعتبار و دستورھاى بى عمل مثل امروز، شوراى امنیت جاى خواھد بود

خواھند كرد كه جايى براى حل مسائل بین المللى وجود دارد وھمیشه مثل امروز، ملتھا احساس
.كارھا استخشونت تنھا راه پیشبرد

باقى است ، در راه اتحاد پیام ما به دولتھاى جھان سوم اين است كه تا نظام سلطه و وضع كنونى
ھاى جھانى ، جز قوت و قدرت ھیچ سلطه. اين بھترين راه براى قوى شدن است . میان خود بكوشند

.گیرند، با زبان قدرت بايد سخن گفتمىنمى فھمند و در برابر زبان قدرتى كه آنان به كار
نقش نظام سلطه ، بزرگترين پشتوانه ى دولتھاى جھان بیدارى ملتھا و آگاھى يافتن آنان از ماھیت و

رھبريان اين دولتھا ھیچ بازوى قدرتمندى و . برابر سلطه گران است سوم و مايه ى قدرتى حقیقى در
.ى نیرومند ملتھاى خود ندارندفكر روشن و اراده نیز ھیچ چاره يى جز
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سوم پیشنھاد مى كنیم ، اتحاد براى جنگیدن با قدرتھاى بزرگ اتحادى كه ما به كشورھاى جھان
.از خود و جلوگیرى از تضییع حقوق حقه ى خود استنیست ؛ اتحاد براى دفاع

جنسى و فساد فساد اخالقى ، فساد... توجیه و نشر فسادندقدرتھاى سلطه گر، بزرگترين عامل
انگیزه ھاى سیاسى و اقتصادى و جاسوسى اين قدرتھا، پشتوانه ھا و ھمه و ھمه در... اعتقادى 

و چنین شده است كه امروز در دنیاى سیاه و تلخى كه اين ...خود را مى يابندمروجین عمده و اصلى
بر باد رفته ، بنیانخود ملتھاى متعلق به قدرتھاى بزرگ نیز مى شود، ارزشھاى اخالقىبار شامل

ى معنويت و خانواده سست و لرزان ، ديو الكلیسم و اعتیاد به مواد مخدر از ھمیشه مسلطتر و جاذبه
.اخالق از ھمیشه كمتر است

بايد بنیان خانواده را محكم و . يى جدى را آغاز كنیم ما بايد در كشورھاى خود، با فساد مبارزه
بايد حراست . آدمى را كانون محبت ، صفا، عاطفه و معنويت سازيم نخستین و اصلى ترين پرورشگاه

را مورد تاءكید قرار داده ، در معیارھاى كنونى آن كه ساخته ى دست و پندار از حقوق و ارزشھاى زن
((التذاذوسیله يى براى))سلطه است ، تجديد نظر كنیم و زن را جدا ازھمین نظام كه فرھنگ -

زن ، يك عالم ، يك سیاستمدار، يك مدير، يك . سازيم رھا- بر او تحمیل كرده سلطه ى غرب عمال 
اما يك وسیله براى كامجويى و ! ھمسر و يك مادر، آرى شخصیت برجسته و برتر از ھمه ، يك

خواھد توانست به نیمى از بشريت ، ھويت و شخصیت حقیقى اش را اين است آنچه! سرگرمى ، نه 
.ببخشدبنیانى ماندگار و مقدس رااعطا كند و خانواده

كه گوش خود را آماده ى شنیده نگھداشته اند، بلكه به اينھا پیامھاى انقالب ما است ؛ نه فقط به آنان
(391)...حجابھاى شنیدن را كنار زنند و به قضاوت عادالنه روى آوردندھمه ى آنان كه مى توانند

و السالم
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