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نسخه تلفن همراه

بسماهللالّرحمنالّرحيم
الحمدهللرّبالعالمينوالّصالةوالّسالمعلیسّيدناونبّيناابیالقاسمالمصطفیمحّمدو

آلهاالطيبيناالطهرینالمنتجبينسّيمابقّيةاهللفیاالرضين.

جلسهبسياربسيارنورانیاستبهخاطرحضورشماجوانهاونوجوانها؛انعکاسانوارالهی
دردلنورانیجوان،دلباصفایجوان،فضاراروشنميکند،متأللِئميکندوامثالاین
حقيرهمازصفایدلشماوازتأللؤانوارالهیدرقلبهایپاکشمابهرهمندميشود.خيلی
خوشآمدید؛جلسهراهمخيلیخوبشروعکردید،تالوِتبسيارخوبواستادانهوزیبای
اینبرادرعزیزمان،آیاتیکهانتخابکردهبودند،بعدهماینسروددستهجمعیزیبا-هم
خوشمضمون،همخوشآهنگ-جلسهرابحمداهللمعّطرکردبهعطرابتکارهایجوانی

شما.

 سيزدهم آبان؛ روز جوان مؤمن و انقالبى
خبجلسهبهمناسبتسيزدهمآباناست،یعنیفردا.سيزدهمآباناگرچهمحّلتالقی
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چندحادثهاست-حادثهیتبعيدامامبزرگوار،حادثهیکشتاردانشآموزاندرخيابانهای
تهران-لکنآنچيزیکهاینروزرابرجستهکردهاست،حادثهیتصّرفوتسخيرسفارت
آمریکایابهمعنایدرستالنهیجاسوسیآمریکااست.بنابراینروزسيزدهمآبانکهنام
آنرادرکشورروز]مبارزهبا[استکبارنهادهاند،بهنظرمن-ضمناینکهآننام،نامدرستی
است-روزجواناست؛روزجوانمؤمن،جوانانقالبی،جوانشجاع،جواندالور،جوان
مبتکر،جوانیکهدستبهکاریميزندکهدشمنراازابتکار،وازحرکتبازميدارد.بهاین

معناروزجواناست.

 توطئه ى آمريكايى ها بعد از پيروزى انقالب
ازآنروزسالهاگذشتهلکنمعنایآنروزهمچنانباقیاست.اینکهشنيدیداماماین
حرکتراانقالبدّومناميدند،بیمعنانيست؛ازساعاتاّولپيروزیانقالببلکهحّتیقبل
ازانقالبدشمندرصددتوطئهبرآمد.آمریکاییهاچندروزقبلازپيروزیانقالبآدم
فرستادنداینجاکهشایدبتوانندیککودتاییراهبيندازندوحرکتمردمراخنثیکنندکه
البّتهنتوانستند.بعدهمکهانقالبپيروزشد،انواعواقسامتالشهاراکردند؛چهتالشهای
سياسیرسمیکهسنایآمریکاازهمانروزهایاّولعليهجمهوریاسالمیموضعگرفت،
اعالمخصومتکرد،اعالمتحریمکرد-کهاینراههایرسمیبود،راههایعلنیبود-چه
ازراههایغيرعلنی،کهتماسگرفتندباعواملخودشان،بامزدورانخودشاندرداخل
کشورکهشایدبتوانندازحضورقومّيتهایمختلفبرایایجاداختالفدرميانملّتاستفاده
کنند،کهتودهنشانخورد.همخودقومّيتهایما-عربما،تُرکما،ُکردما،لُرما،ترکمن
ما،کههمهآماجاینتوطئهبودند-درمقابلآمریکاایستادندوهمجوانانمؤمن،جوانانیکه
آنروز،هنوزاسمپاسداررویشاننبود،اسمبسيجرویشاننبوداّمابهمعنایحقيقیکلمه
پاسدارانقالببودندوبسيجِیراهانقالببودند،رفتندتوطئهیآمریکاراخنثیکردند.
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بنابراینآمریکاییهاازساعتاّولشروعکردندواینهاهمهغيرازکارهاییبودکهدرداخل
سفارتآمریکاهمينجادرتهرانانجامميگرفت.

 اعتراض به جاى خالى مدارك النه ى جاسوسى آمريكا در كتابهاى 
درسى

بعدازآنکهجوانهایمارفتندواینمرکزراتسخيرکردندوبازحمتزیادتوانستند
کاغذهاییراکهخردشدهبود،مدارکیراکهدرکاغذخردکنریختهشدهبود،گردآوری
کنند،جمعکنند،بههمبچسبانندوبهصورتکتابدربياورند،آنوقتمعلومشدکهچه
توطئههاییهمدرطولاینمّدتدرداخلسفارتآمریکاوجودداشته.اینکتابهاحدود
هفتادجلداست؛شماهاخواندهایداینهارا؟چراهيچنشانیازمضامينبرگزیدهیاین
کتابهادرمجموعهیمدارسما،دبيرستانهایما،دانشگاههایمانيست؟چرا؟اینیکیاز
اعتراضهایمناست.وزیرجدیدمحترمآموزشوپرورش)۱(اینجادرجلسههستند؛چرا
اینهاراداخلکتابهایدرسیقرارنميدهيد؟چرانميگذاریدنسلجوانما،نسلجدیدما

بفهمدوبداندکهآمریکابااینجاچهکردهاستوچهتوطئههاییزیرسرداشته؟

 تسخير سفارت آمريكا؛ واكنشى به خباثتهاى آمريكا
حرکتدانشجویانبرایتسخيرسفارت،واکنشبهاینهمهخباثتبودکهپيروزمندانه
اتّفاقافتاد؛یعنیجلویتحّرکابرقدرِتپُررویزیادهخواهآمریکارادرداخلکشورگرفت؛
انقالبیعنیاین.آنابرقدرتیکهعادتکردهبود۲۵سال،۳۰سالهرچهارادهميکنددر
ایراناتّفاقبيفتدوانجامبدهد،انجامميدهدوایرانمالاواست،متعلّقبهاواست،دولتش،
حکومتش،پادشاهش،نفتش،ذخایرش،معادنش،آیندهاش،همهچيزشمالاواستو
حاالازدستشگرفتهشدهبودودرصددتهاجمبود،دیدجوانهاجلویاینتهاجمراگرفتند
وگرفتندوگرفتندوملّتایرانایستادورهبراینحرکتعظيمهمشخصامامبزرگواربود.
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بندهدرجزئّياتوقایعآنروزقرارداشتم؛همانروزهامکّرربهالنهیجاسوسیرفتهام،
آمدهام،نشستهایم،صحبتکردهایم،باجوانهاییکهآنجابودند،بادیگران،درشورایانقالب
-کهآنوقتماعضوشورایانقالببودیم-ميدانمکهچهتحّرکاتیازگوشهوکنارانجام
ميگرفتبرایخنثیکردناینحرکت؛اّماامامایستاد.عزیزانمن!قضّيهیآمریکااین

است.

  تصحيح دو خطاى درحال تزريق به افكار عمومى مردم
مندوخطاراامروزميخواهمتصحيحکنم.دواشتباهداردتزریقميشودبهافکارعمومی
مردمما.عاملاینتزریقهمدردرجهیاّولخوددستگاهاستکباروآمریکاهستند،و
درجهیدّومبعضیآدمهادرداخل؛آدمهاییکه-منهمهرامّتهمنميکنم-بعضیشان
وابستهیبهتشکيالتسرویسهایجاسوسییاسياسییامراکزخاّصآمریکاییهستند،
بعضیشانهمنه،وابستگیندارند؛ازنفسافتادهها،پشيمانشدهها،بویلّذتدنيابه
مشامشانرسيدهها.آنهااینفکررا،ایندوخطارادارندحوالهميدهندبهاینها،اینهاهمدر
منبرهایمختلف،درجایگاههایمختلف،اینراتوسعهميدهندوگسترشميدهند؛داخل
دانشگاه،بيروندانشگاه،درمطبوعاتوجاهایمختلف.منایندوخطاراامروزميخواهم

تصحيحکنم.

1.  خطاى اول: از سر تعّصب دانستن مقابله و ايستادگى در برابر آمريكا
یکیاینکهاینجورتبليغميکنندکهاینکهامامفرمودهرچهفریاددارید،برسرآمریکا
بزنيد)۲(-کهامروزهمهمينحکمجاریاست-ازسرتعّصبوغروراستیعنیمنطقی
پشتسرشنيست؛اینراميخواهندترویجکنند.ميخواهندبگویندجوانهایما،انقالبّيون
ما،مردمما،مسئولينما،کهسينهسپرميکنندودرمقابلآمریکامیایستندونسبتبه
توطئههایاوافشاگریميکنند،مردمانمتعّصبیاند؛کارشانازرویحمّيت)۳(جاهلیواز
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رویتعّصباست؛اینراميخواهندبيانبکنند.درحالیکهدرست۱۸۰درجهقضّيهعکس
است.اینکهفرمودهرچهفریاددارید،برسرآمریکابزنيد،پشتشیکمنطقمحکموجود
دارد.آنمنطقایناستکهاساسسياستآمریکابرافزونطلبیودستاندازیاست.
تاریخآمریکادراین۲۵۰سالیکهازعمرآنميگذرد،اینرانشانميدهد-البّتهاوایلخيلی
کمتر،ازحدودصدسالپيشیااندکیکمترازصدسالپيش،خيلیبيشتر-سياست
کلّیآمریکاایناستکهامنّيتداخلیاشرابهوسيلهیدستاندازیبهکشورهایجهان
وتصّرفمناطقنفوذفراوانتأمينکند؛اینجورعملميکنند؛اینسياستآنهااست.این
سياسترادرمنطقهیغربآسيااِعمالکردند،درایراندردورانطاغوتاِعمالکردند،در
کشورهایهمسایهیمااِعمالکردند.برسراینقضّيهباشورویسابقزورآزماییداشتند
-اوبهطرفخودميکشيد،اینبهطرفخودميکشيد-وایرانمنطقهینفوذآمریکابود.
اندکیغفلتبعدازپيروزیانقالبموجبميشدکهدشمنیکهازدربيرونشکردیم،از

پنجرهبرگردد؛امامنگذاشتوجلویاینراگرفت.

  ايستادگى مردم ايران در مقابل آمريكا يعنى دفاع از ارزشهاى انسانى
اینکهگفتنددرمقابلآمریکابِایستيد،هرچهفریادداریدبرسرآمریکابزنيد،بهمعنایدفاع
ازارزشهااست؛نهفقطارزشهایمخصوصمسلمانها،دفاعازارزشهایانسانی.امروزبه
اعترافخودآمریکاییها،دولتآمریکاونظامآمریکاازارزشهایانسانیفرسنگهادورافتاده.
اینمناظرهیدونامزد]ریاستجمهوری[آمریکا)۴(رادیدید؟حقایقیکهاینهابرزبان
راندنددیدید؟شنيدید؟اینهاآمریکاراافشاکردند.چندبرابرچيزهاییراکهماميگفتيمو
بعضیباورنميکردندونميخواستندباورکنند،خوداینهاگفتند.وجالبایناستکهآن
کهصریحترگفت،بيشترموردتوّجهمردمقرارگرفت.آنمردچونواضحترگفت،صریحتر
گفت،مردمآمریکابيشتربهاوتوّجهکردند.طرفمقابلگفتاینپوپوليستیکارميکند؛
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عوامگرایانه،چراعوامگرایانه؟برایخاطراینکهحرفهایشرامردمنگاهميکردند،ميدیدند
درستاست؛درواقعّياتزندگیخودشانآنراميدیدند.ارزشهایانسانیدرآنکشور
نابودشدهولگدمالشدهاست؛تبعيضنژادیوجوددارد.همينچندروزقبلازاینآنمرد
درتبليغاتانتخاباتیاشایستادوگفتشمااگررنگينپوستهستيد،اگرسياهپوستو
سرخپوستهستيد،درخيابانهاینيویورکوشيکاگووواشنگتنوکاليفرنياوغيرذلک
وقتیراهميروید،نميتوانيدمطمئنباشيدکهتاچنددقيقهیدیگرزندهاید.شماببينيد!
اینحرفراکسیداردميزندکهانتظارداردچندروزدیگربروددرکاخسفيد،بنشيند

آمریکاراادارهکند.نژادپرستیآمریکایعنیاین.
فقرآمریکاییهارا]همگفت[.گفت۴۴ميليوننفردرآمریکاگرسنهاند.اوگفتودیگران
همگفتندکهکمترازیکدرصدمردمآمریکامالکنوددرصدثروتآمریکاهستند.
ارزشهایانسانیدرآنجالگدمالشدهاست؛تبعيض،اختالف،نژادپرستی،لگدمالکردن
حقوقبشر.»مرگبرآمریکا«کهشمافریادميزنيد،اینکهگفتند»هرچهفریادداریدبرسر
آمریکابکشيد«،یعنیمرگبراینچيزها.امامبهخاطرهمينچيزهاگفتکههرچهفریاد

دارید،برسرآمریکابکشيد.

   طرح آمريكا براى بازگرداندن شاه به ايران پس از انقالب
اینهاهمهیکطرف،یکطرفدیگرقضّيهویکعاملمهّمدیگرقضّيههمایناستکه
اینهاهمانروزهایاّول،زمينهییکضربهیبزرگبهملّتایرانرافراهمکردند،یعنی
محّمدرضاراپناهدادنددرآمریکا،برایاینکهاورانگهدارند،زمينهرافراهمکنند،عواملش
رادراینجاتقویتکنند،خوداوهمباشد،بعدهمانکاریراکهدر۲۸مردادسال۳۲انجام
دادند-یعنی۲۵سالقبلازآنتاریخ-دومرتبهانجامبدهند.در۲۸مردادهممحّمدرضا
ازایرانفرارکرد؛انگليسیهاوآمریکاییهادستبهدستهمدادند،مخفيانهآمدندداخل،
ازسفارتهایگوناگوناستفادهکردند،پناهگرفتند،عواملخودشانراتجهيزکردند،آماده
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کردند،ازغفلتآنروزمردماستفادهکردند،دومرتبهمحّمدرضارابرگرداندندوهمان
برگرداندنبودکه۲۵سالتسمهازُگردهیاینملّتکشيدوپدراینمردمرادرآورد.اینها
ميخواستنداینکاررادوبارهانجامبدهند،]اّما[امامجلویاینراگرفت،سدکرد،ملّتایران
رابيدارکردوملّتایرانبيدارشدند.بنابرایناینشعارضّدآمریکایی،اینفریادکشيدن
برسرآمریکاازرویتعّصبنيست،ازرویجهالتنيست،ازرویلجبازینيست؛ازروی
منطقاست؛مّتکیبهیکپشتوانهوعقبهیمنطقیوفکریاست.پسهمجوانهایعزیز
ما،همکسانیکهمينویسندوميگویندودارایمنبرهستندبرایگفتن-منبرمطبوعات،
منبردانشگاه،منبرکالسدرس،منبرهایگوناگون-بدانندوتوّجهکنندکهاگرامروزملّت
ایرانشعارضّدآمریکاميدهدوقبالًهمدراینسیوچندسالشعارميدادهاست،بهخاطر

یکمنطقمحکماست.
درطولاینسالهاهمماهشتسالباصّدامجنگداشتيم،آمریکاییهاپشتسرصّدام
محکمایستادند؛هرچهتوانستندبهاوکمککردند.]آمریکاییها[بعدازجنگیکجور،
قبلازشروعجنگیکجور،دردورانجنگیکجور،تاامروزیکجور،درقضّيهی
برجامیکجور،بعدازبرجامیکجور]دشمنیکردند[.چندروزقبلازاین،همينآقای
مذاکرهکنندهیآمریکایی)۵(صریحاًایستادوگفت-ودرتلویزیونماهمپخششد-که
مابعدازبرجامهمایرانراتحریمکردیم.آمریکاایناست.ایستادگیملّتایراندرمقابل
آمریکاایستادگیمّتکیبهمنطقاست.]پس[خطایاّولاینبودکهميخواهندوانمود
کنندمردمازرویلجاجتدرمقابلآمریکاایستادهاند.واقعقضّيهعکسایناست؛مردم

ازرویمنطقدرمقابلآمریکاایستادهاند.اینتصحيحخطایاّول.

2.  خطاى دّوم: حل شدن مشكالت كشور در گرو مذاكره با آمريكا
خطایدّوم؛فکرغلطوخطائیکهاینهمبازداردبهنحویازسویآمریکاییهاتزریق
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ميشودوکسانیهمدرداخلآنراترویجميکنندوازاّولیخطرناکتراست،ایناستکه
اگرماباآمریکاسازشکنيم،مشکالتکشورمانحلخواهدشد.

]این[ازآناشتباهاتعجيبوغریبوبسيارخطرناک]است[.]ميگویند[اگرماباآمریکا
سازشکردیم،مشکالتکشورحلميشود.خب،حاالدهتادليلميشودشمردبرای
اینکهاینحرفغلطاست،اینحرفدروغاست،اینحرففریباست.سازشباآمریکا
مشکالتکشوررابههيچوجهحلنميکند؛نهمشکالتاقتصادیرا،نهمشکالتسياسی
را،نهمشکالتامنّيتیرا،نهمشکالتاخالقیرا،بلکهبدترخواهدکرد.دهپانزدهدليلوجود
داردوميشودشمردوردیفکردبرایاینقضّيه؛آخریاشهمينقضّيهیبرجاماست.
منچقدردرطولمذاکراتگفتمکهاینهابدعهدند،اینهادروغگویند،اینهاپایحرفشان
نمیایستند؛حاالمالحظهميکنيد!امروزآنکسیکهداردميگویدآنهابدعهدنددیگر
من]فقط[نيستم؛مسئولينمحترمکشور،خودمذاکرهکنندگانماکهاینهمهزحمت
کشيدند،یکسالوخردهایمذاکرهکردند،رفتند،نشستند،برخاستند؛دهروز،پانزده
روز،بيستروزخارجازکشور،پشتميزمذاکرهباآنهمهزحمت،عرقریختند،زحمت

کشيدند،آنهادارندميگویند.

  هدف آمريكا: جلوگيرى از حّل مشكالت كشور
درهمينجلسهیوزرایخارجهایکهدرنيویورک،درحدودیکماهقبلتشکيلشد،)۶(
وزیرمحترمخارجهیماهمشرکتکرد،آنهاهمشرکتکردهبودند؛درآنجلسهوزیر
خارجهیمایککيفرخواستبزرگیعليهآنهاذکرميکند؛ميگویدشماهااینکارراکردید
کهنبایدميکردید،اینکاررانکردیدکهبایدميکردید؛یککيفرخواست،یکاّدعانامه؛
جوابیهمنداشتند؛خباینهااین]طور[هستند؛سازشکنيدسرسوریه،سازشکنيدسر
حزباهلل،سازشکنيدسرافغانستانوپاکستان،سازشکنيدسرعراق،سازشکنيدسر
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مسائلداخلی؛باچهکسی؟باآنکسیکهلحظهایازدشمنیفروگذارنميکند.هدفشان
ایناستکهنگذارنداینملّترشدکند،هدفشانایناستکهنگذارندمشکالتاقتصادی

اینکشورحلبشود؛]آنوقت[اینهامیآیندکمکبهحّلمشکالتکنند؟

  عدم توانايى آمريكا براى حّل مشكالت ديگر كشورها با وجود 
بحرانهاى مختلف در آمريكا 

اّوالًطرفدروغگواست،فریبگراست،بدعهداست،خنجرازپشتبزناست،درهمانحالی
کهداردبایکدستدستميدهد،بهقولخودشانیکمشتسنگدردستدیگرش
استکهبزندبهسرطرفمقابل.طرف،اینجورآدمیاست.ثانياًآمریکاميخواهدمشکالت
ملّتایرانراحلکند؟خودآمریکادچاربحراناست؛اینراچرانميگویند؟اینراهمهی
دستگاههایمهّمقضاوتکنندهیدراینگونهمسائلدردنيا،حّتیخودآمریکاییهادارند
ميگویند.آمریکادچاربحراناست؛بحراناقتصادی،بحرانبينالمللی،بحرانسياسی،
بحراناخالقی؛خودشدچاربحراناست.امروزقرضهایدولتآمریکاتقریباًنزدیکبه
توليدناخالصکّلآمریکااست؛ایننشانهیبحراناست،اینرااقتصاددانهاميگویند.
ميگویندهروقتیکهدیونیکدولتنزدیکشدبهتوليدناخالصیکدولت،ایندولتدر
حالبحراناست؛ایناقتصاداقتصادبحرانیاست؛امروزآمریکااینجوریاست.آنمقداری
کهبدهکاراست،نزدیکبهحدودشصتوچنددرصدتوليدناخالصملّیاشاست؛این
ميخواهدبهچهکسیکمکبکند؟اینميخواهدبَمکد،اینميخواهدبَکندتاخودشرا

ترميمبکند؛اینمیآیدبهاقتصادکشوریکمککند؟اینازلحاظاقتصادی.
ازلحاظسياسی]هم[دچاربحرانند.امروزبدوناستثنا،درهرنقطهایازدنيا-اینرامن
باقاطعّيتعرضميکنم-کهیکملّتیقيامکند،حرکتکندعليهمستبّدی،عليهدولتی،
عليهحکومتی،شعارش»مرگبرآمریکا«است؛یکروزشعارمرگبرآمریکافقطمال
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اینجابود؛امروزدرمنطقهیغربآسيا،درمنطقهیشرقآسيا،]حّتی[درخوداروپا،در
منطقهیآمریکایالتين،درمنطقهیآفریقا،ملّتهاییکهقيامميکنند،اّولينشعارشان

عليهآمریکااست؛اینوضعسياسیآمریکااست.بحرانازاینباالتر؟
آمریکابرایمنطقهیغربآسيانقشهداشت.ببينيد،شماهایادتاننيست،البّتهمالخيلی
وقتنيست،مالدهدوازدهسالقبلاست،ولیخبشماجوانهاآنروزراهمیادتاننيست.
وزیرخارجهیآمریکاآنروزآمدگفتکه»ماميخواهيمیکخاورميانهیبزرگدرست
کنيم«؛درقضّيهیلبنانوجنگ۳۳روزه،اسمخاورميانهیبزرگراآورد.خاورميانهی
بزرگیعنیچه؟آنهااسممنطقهیغربآسياراميگویندخاورميانه؛خاورميانهیبزرگ
یعنییکمنطقهایازحدودپاکستانتامدیترانه،یعنیتماماینکشورهایاینمنطقه،
خاورميانهاستوآمریکابرایهمهیاینمنطقهیکنقشهیکلّیکشيدهبودکههمهی
اینهارابامحوریّتاسرائيلتویمشتنگهدارد؛خاورميانهیبزرگیعنیاین.امروزوضع
اینخاورميانهیبزرِگآنوزیرخارجه-کهبيچارهیکخانمیهمبودکهاینحرفرا
زد-)۷(بهجاییرسيدهکهاینهادرقضّيهیسوریهماندهاند،درقضّيهیعراقماندهاند،
درقضّيهیلبنانماندهاند،درقضّيهیشمالآفریقاماندهاند،درقضّيهیليبیپادرِگل
ماندهاند،درقضّيهییمنخودشانراواردقضّيهکردهاند]اّما[ماندهاند؛اینوضعسياسی
بينالمللیآمریکااست.بحرانازاینباالتر؟اینميخواهدبيایدبهکمکشما؟اینميخواهد

بيایدمشکالتکشورراحلکند؟

  حّل مشكالت كشور در گرو تالش جوانها
مادرنقطهیمقابليم؛خداراشکر؛اینکارخدااست؛اینلطفخدابهاینملّتاستکهبه
آنهاشجاعتداد،بهآنهابصيرتداد،بهآنهااستقامتداد،مشکالتراتحّملکردند،مردان
وزنانمؤمناینملّتتوانستندجوریمشیکنندوجوریعملکنندکهامروزملّتایران
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درخاورميانهسربلنداست.درعراق،درسوریه،درلبنان،دریمن،درمنطقهیخليجفارس،
درهرجاکهشمانگاهميکنيد،ایرانیکچهرهیدرخشاناست.]آنها[ازلحاظاقتصادی
دربحرانند،ازلحاظسياسیدربحرانند،ازلحاظبينالمللیدربحرانند،ازلحاظاخالقیدر
بحرانند.ازلحاظاخالقی-چهدرزمينهیمسائلمربوطبهاخالقجنسی،چه]مسائل[
مربوطبهمفاسدمالی-]براساس[حرفهاییکهخودشانميگویند،درمطبوعاتخودشان
منتشرميشود،حرفهاییکهخودشانميزنند-البّتهاینخيلیکمترازواقعّيتاست-و
آنچهحاالایندونامزدمحترمریاستجمهوریشان)۸(کهیکیازاینهاباالخرهچندروز
دیگرخواهدرفتدرکاخسفيدورئيسجمهوِرآنجاخواهدشد،البدحرفبیحساب
نميزند؛دوتاییباهمبدند،اّمادستبهدستهمدادهاندبرایافشاگریآمریکاوبراینابود
کردنآبرویآمریکاوموّفقهمشدهاند.)۹(اینکشورچطورميخواهدبيایدبهایرانکمک
کند؟چرااینغلطرادرذهنهاميگذارندکه»اگرباآمریکامشکالتمانراحلکردیمو
سازشکردیم،مشکالتکشورحلخواهدشد«؟نهآقاجان!سازشباآمریکامشکالت
کشورراحلنميکند،بلکهافزایشخواهدداد؛مشکالتسياسیایاگرداشتهباشيم،
مشکلاقتصادیاگرداشتهباشيم؛مشکالتماراخودمانبایدحلکنيم؛مشکالتمارا

شمابایدحلکنيد،شماجوانها.

  حّل مشكالت كشور در گرو جوشش اراده و استقامت از درون مّلت
بگذاریدمنچندجملهحاالاینجابهشماجوانهابگویم؛عزیزترینکسانماشماهستيد
دیگر؛شمامثلبّچههایمنهستيد،فرزندانماهستيد،جوانهایماهستيد،اميدهایما
هستيد،آیندهیمادستشمااست،آیندهیاینکشوردستشمااست.ماکهميرویم؛
شمایيدکههستيد،شماهستيدکهاینکشوررابایدادارهکنيد.چندجملهبهشماعرض
بکنم.عزیزانمن!خودتانرابرایآیندهآمادهکنيد؛خودتانرابرایادارهیاینکشور
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آمادهکنيد.عالجمشکالتاینکشور-چهمشکالتیکهامروزداریم،چهمشکالتیکه
بعدهاخواهيمداشت،چهمشکالتیکههرکشوریوهرملّتیدارد؛باالخرههيچکشوری
کهبدونمشکلنيست-وحّلاینمشکالت،درگروجوشيدنارادهواستقامتازدرون
ملّتاست؛ازدرونملّتبایستیاراده،استقامت،عزمراسخ،ایستادگیبجوشد؛چشمها،
باز؛روحّيههاباتوّکلبهخداواعتمادبهنفس،قوی.اگربهخداتوّکلداشتهباشيموبه
خودماناعتمادکنيم،روحّيههایمانقویخواهدبود؛همدرزمينهیعلمی،همدرزمينهی
مدیریّتی،همدرزمينهیاداری.آنچهمنبررویآنتکيهميکنمروحّيهیانقالبيگری
است؛اینروحّيهرابایدحفظکنيد.معنایروحّيهیانقالبیچيست؟معنایشایناست
کهیکانسانانقالبی،شجاعتدارد،اهلاقداماست،اهلعملاست،ابتکارمیورزد،
بنبستشکنیميکند،گرهگشاییميکند؛ازچيزینميترسد،بهآیندهاميدواراست،به
اميدخدابهسمتآیندهیروشنحرکتميکند؛انقالبیگرییعنیاین؛این]فرد[انقالبی

است؛اینروحّيهیانقالبیرابایدحفظکرد.

  انتقاد از بى اعتماد كردن جوانان به انقالب توّسط برخى افراد 
بعضیهاعکساینعملميکنند،بعضیهاعکساینحرفميزنند،بعضیهاعکساین
مدیریّتميکنند؛جوانرابهآیندهبیاعتمادميکنند،بهانقالببیاعتمادميکنند،جوان
راازنَفسگرمامامدورميکنند؛خباینخرابميشوددیگر؛آنوقتاززمانههممينالند!
اززمانههممينالند.زمانهراچهکسیميسازد؟بهقولصائب:ُجرمزمانهسازفزوناززمانه
است؛)۱۰(زمانهراچهکسیميسازد؟زمانهرامنوشماميسازیم؛مازمانهسازیم.اگرزمانه
بدباشد،بهمنوشمابایدنگاهکرد؛ماهستيمکهزمانهراميسازیم.ماوقتیکهگامهایمان
رامحکمبرنداشتيم،ماوقتیکهتوصيهیامامراندیدهگرفتيم-آنچشمتيزبين،آندل
حکيم،دلسرشارازحکمت؛خوبميدید،خوبميفهميد،درستتشخيصميداد؛راهرا
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برایماروشنکرده؛وصّيتنامهیامامدِمدستمااست؛خب،آنکسانیکهتردیددارند
اینوصّيتنامهرانگاهکنند؛ببينندچهگفتهامام-وقتیمردمراازاینهادورميکنيم،جوانها
راازاینهادورميکنيم،جوانرابهالابالیگریسوقميدهيم،جوانیراکهتمایلبهعّفت
دارد،بهسمتبیمباالتینسبتبهمسائلعّفتیوماننداینهاسوقميدهيم،خبمعلوم
ميشودنتيجهبدخواهدشد،زمانهخرابخواهدشد.البّتهخوشبختانهتاامروزنتوانستهاند
ونخواهندهمتوانست؛جوانماخيلیخوباست.]اگر[بهاسمآزادی،الابالیگریراتزریق
کنيم،بهاسمعقلونگاهعقالئی،سازشوتسليمدرمقابلدشمنراالقاکنيم،خبزمانه
خرابميشوددیگر؛اینراهرابایستبااستحکامادامهداد.اميرالمؤمنيندرنهجالبالغه
رِجاٌلبَعَدَسالَمة؛)۱۱(بعضیازدلهایکروزی ميفرماید:َفَتزیُغُقلوٌببَعَداسِتقاَمٍةَوتَِضلُّ
مستقيمبودند،درراهراستقرارداشتند،درستحرکتميکردنداّمابعدبرگرداندهشدند.
زیغ،یعنیواژگونهشدن؛َربَّناالتُِزغُقلوبَنا)۱۲(-کهدرقرآنهست-یعنیخدایا!دلهایما
راواژگونهنکن؛]اگر[درستميفهميدیم،مارادچاربدفهمیوکجفهمینکن.اميرالمؤمنين
ميگوید:بعضیهایکروزیدرستحرکتميکردند،اّمادلهایشانواژگونهشد.حاالچرا
واژگونهميشود؟خداکهبهکسیظلمنميکند؛خودمانهستيمکهآلودهیدنياميشویم،
آلودهیمحّبتهایبيجاميشویم،آلودهیجاهطلبیميشویم،آلودهیرفيقبازیميشویم،
آلودهیجناحبازیوحزببازیميشویم،دلمانواژگونهميشودوازآنراهدرست،ازآن
ِرجاٌلبَعَدَسالَمة؛یکروزیسالمبودند،بعدگمراه استقامتاّولیبرميگردیم.َوتَِضلُّ

ميشوند.آفتاینهااست؛جلویاینهارابایستیگرفتوازاینهابایدبهخداپناهبرد.

  چند سفارش به جوانها: بصيرت، حّجت دانستن حرف امام
سفارشمنبهجوانهاایناستکهباچشمبازنگاهکنيد،بابصيرتنگاهکنيد،هرحرفی
راازهرگویندهاینپذیرید.مبدأحرکتومبدأانقالب،امامبزرگواراست،حرفاورا
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حّجتبدانيد؛نگاهکنيدببينيدامامچهميگفت.نگوینداگرامامهمامروزبود،اینجوری
عملميکرد؛نخير،اینغلطاست؛ماسالهایمتمادیباامامبودیموامامرابهترازآنها
میشناسيم.اماماگرامروزبود،همانفریادابراهيمی،همانفریادبتشکنراامروزهم
ميزد؛همانفریادیکهملّترابيدارکردوبهانقالبرساند.خبشماکهميگویيدمرگبر

آمریکا،ماهمکهموافقيم،حرفینداریم.

والّسالمعليکمورحمةاهللوبرکاته

۱(فخرالّدیناحمدیدانشآشتيانی
۲(صحيفهیامام،ج۱۱،ص۱۲۱

۳(غيرت
۴(دونالدترامپوهيالریکلينتون

۵(جانکری)وزیرامورخارجهیآمریکا(
۶(اّوليننشستوزرایخارجهیایرانو۵+۱،پسازاجرایبرجام.

۷(خندهیحضار
۸(خندهیمعّظمٌله
۹(خندهیحّضار

۱۰(صائب.دیوانغزلّيات؛»تسليمميکندبهستمظلمرادلير/ُجرمزمانهسازفزوناززمانهاست«
۱۱(نهجالبالغه،خطبهی۱۵۱
۱۲(سورهیآلعمران،آیهی۸
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