
ــه از  ــت ک ــاه اس ــک م ــدود ی  ح
هفتـه

آغــاز ناآرامی هــا و تظاهــرات اخیر 
می گــذرد؛  عــراق  در 
ناآرامی هایــی کــه اگــر چــه مطالبــات 
به حــق و برزمین مانــده ی مــردم در آن 
ــات و  ــه اتفاق ــه ب ــا توج ــا ب ــود دارد ام وج
ایــن  خــال  در  کــه  جریان هایــی 
اعتراضــات شــکل گرفتــه اســت، نمی تــوان 
نقــش عامل هــای بیرونــی را نادیــده گرفت. 
ــات،  ــروع اعتراض ــش از ش ــال، پی ــرای مث ب
آنگونــه کــه ســی ان ان گــزارش کــرده 
مــارک اســپر وزیــر دفــاع آمریکا در ســفری 
غیرمنتظــره، بــه بهانــه ی دیــدار بــا مقامات 
ــی، از جمله نخســت  و شــخصیت های عراق
وزیــر عــراق وارد ایــن کشــور شــد. 
ــا،  ــن درگیری ه ــن در خــال همی همچنی
ــی از رئیــس پلیــس بصــره منتشــر  ویدئوی
شــد کــه در میــان نیروهــای خــود بــا 
ــتان  ــی زد: »عربس ــاد م ــد فری ــدای بلن ص
ســعودی، امــارات، برخــی از کشــور های 
حاشــیه ی خلیــج فــارس و دشــمنان عــراق 
ــرای ایجــاد ناامنــی در  ــه اســرائیل ب از جمل
حقــوق  و  می کننــد  هزینــه  عــراق 
ــه خــدا قســم،  ــدون تعــارف، ب می دهنــد. ب
اموالــی از اســرائیل، عربســتان و امــارات 
ــه اینجــا  ــراق ب ــم زدن اوضــاع ع ــرای بره ب
در  کشــور ها  ایــن  می شــود.  ســرازیر 
ــدید  ــرای تش ــکا ب ــداف آمری ــتای اه راس
ســرمایه گذاری  عــراق  در  ناآرامی هــا 
می کننــد، قطعــا چیــزی جــز ایــن 

نیست.«
ــه ی  ــردبیر روزنام ــوان، س ــاری عط عبدالب
مهــم رأی الیــوم نیــز صراحتــا عنــوان کــرد 
ــا نقشــه ی  کــه »تحــوالت عــراق و لبنــان ب
ــه ی  ــاط دارد.« هم ــه ارتب ــکا در منطق آمری
ــدل  ــه م ــزاره اســت ک ــن گ ــد ای ــا مؤی اینه
آشــوب های موجــود در عــراق، در کنــار 
ــادی،  ــت اقتص ــردم از وضعی ــی م نارضایت
ــه  ــت ک ــته اس ــم داش ــی ه ــاء بیرون منش
طبــق معمــول، یــک پــای ثابــت آن، ایاالت 

متحــده ی آمریــکا اســت. »بزرگ تریــن 
لطمــه ای کــه دشــمنان می تواننــد بــه 
یــک کشــوری بزننــد ایــن اســت کــه 
ــد. کاری  ــلب کنن ــور را س ــت آن کش امنی
ــی از  ــد در بعض ــما می بینی ــروز ش ــه ام ک
کشــورهای منطقــه ی مــا دشــمنان شــروع 
ــت  ــد، امنی ــام می دهن ــد انج ــد، دارن کردن
را از مــردم آن کشــور می گیرنــد؛ عامــل 
ــده اند.  ــناخته ش ــم ش ــا ه ــن خباثت ه ای
در دنیــا قدرت هــای اســتکباری امــروز، 
بیشــتر از همــه آمریــکا، ســرویس های 
اطاعاتــی غربــی با پشــتوانه ی پــول بعضی 
از کشــورهای مرتجــع منطقه دارند آشــوب 
ــایه ی  ــورهای همس ــد در کش ــا می کنن بپ
مــا و نزدیــک مــا و کشــورهای ایــن منطقه، 
ــن  ــن بدتری ــد؛ ای ــن می برن ــت را از بی امنی
دشــمنی و خطرناک تریــن کینــه ورزی 

ــت.« 98/8/8 ــت اس ــک مل ــه ی علی

مدلی آشنا برای مردم ایران
مدلــی کــه ایــن روزهــا در عــراق در جریــان 
اســت امــا بــرای مــردم ایــران خیلــی غریبه 
و ناآشــنا نیســت. توطئه گــری آمریکایی هــا 
بــرای مــردم ایــران، از شــصت ســال پیــش 
ــن  ــح و روش ــاً واض ــری کام ــون، ام تاکن
ــا  ــه ب ــاب ک ــل از انق ــه قب ــت: چ ــوده اس ب
ــی  ــر اقدام ــود از ه ــراوان خ ــای ف تاش ه
ــه ثمــر نرســیدن انقــاب اســامی  ــرای ب ب
ملــت ایــران فروگــذار نکردنــد، و چــه 
ــود  ــاش خ ــام ت ــه تم ــاب ک ــد از انق بع
را بــرای از بیــن بــردن انقــاب بــه کار 
گرفتنــد. از جملــه ی ایــن توطئه هــا در 
ــک  ــی انقــاب، تحری یکــی دو ســال ابتدای
احــزاب جدایی طلــب کردســتان بــرای 
ــزی،  ــت مرک ــه دول ــلحانه علی ــگ مس جن
تحریــک برخــی اقــوام عــرب در خوزســتان 
و گروه هــای چــپ بــرای جدایی طلبــی، 
ــای  ــد و ناآرامی ه ــه ی گنب ــت از غائل حمای
ــی  ــت از تجزیه طلب ــرا، حمای ــن صح ترکم
ــوع  ــاه مخل ــه ش ــاه دادن ب ــوچ، پن ــوام بل اق

و خــودداری از بازپــس دادن او بــرای 
ــت از گروه هــای  ــران و حمای محاکمــه در ای
مخالــف خارج نشــین علیــه جمهــوری 
ــی  ــا دالیل ــود. همین ه ــران ب ــامی ای اس
کافــی بــرای دانشــجویان پیــرو خــط 
امــام بــود تــا بــرای تســخیر مرکــز فســاد و 
ــداکاری و  ــا ف ــی کــه ب توطئــه، علیــه انقاب
ــود،  ــته ب ــر نشس ــه ثم ــردم ب ــای م جان ه

برنامه ریــزی و اقــدام کننــد.
ــه  ــز اگرچ ــته نی ــال گذش ــول 40 س  در ط
دخالت هــا و توطئه هــای آمریــکا، علیــه 
ملــت ایــران و انقــاب اســامی تــداوم 
داشــته، امــا آمریکایی هــا در هــر دوره ی 
ــه  ــرای ضرب ــدی را ب ــد جدی ــی ترفن زمان
بــه ملــت ایــران بــه کار بســته اند. از 
مبــارزه ی مســلحانه، کودتــا و تــرور و جنگ 
ــی و  ــای رنگ ــدل انقاب ه ــا م ــی ت تحمیل
ــادی؛  ــی و اقتص ــف مال ــای مختل تحریم ه
غائله هایــی همچــون فتنــه ی 78 و 88 و 
بعدهــا اغتشاشــات دی مــاه 96 نمونه هایــی 
ــتکبار  ــر اس ــای جدیدت ــن ترفنده از همی

علیــه ملت هاســت. 

ــران بارهــا تجربه  راهی کــه ملــت ای
کرده اســت

ــا  ــن روزه ــه ای ــی ک ــن اتفاقات شــبیه همی
ــازی  ــال پیاده س ــراق در ح ــردم ع ــرای م ب
اســت، »بــرای کشــور عزیــز مــا هــم از این 
ــا »خوشــبختانه  ــد« ام فکرهــا کــرده بودن
ملــت بــه موقــع بــه میــدان آمــد و 
ــی شــد.« 98/8/8 در  ــود و خنث هوشــیار ب
حقیقــت، آن چیــزی کــه موجــب بطــان 
ــده،  ــی ش ــای آمریکای ــا و فتنه ه توطئه ه
ــع  ــور به موق ــی« و »حض ــرت عموم »بصی
مــردم در صحنــه « بــوده اســت کــه 
ــنبه  ــدار روز چهارش ــاب در دی ــر انق رهب
)8 آبــان( در دانشــگاه پدافنــد هوایــی 
خاتم االنبیــاء)ص(، بــا اشــاره بــه ایــن 
ــز  ــم را نی ــه ی مه ــار توصی ــوع، چه موض

برشــمردند:

ــد  ــاد نبای ــمن اعتم ــه دش ــه »ب اول اینک
کــرد، خوش بینــی ســاده لوحانه نبایــد 

ــد.« ــته باش ــود داش وج

ــد  ــمن نبای ــرکات دش ــه »از ح دوم اینک
چشــم  برداشــت، بایــد دائــم مراقــب 
حــرکات دشــمن بــود... بایــد همیشــه 
مراقــب برنامه هــا و نقشــه ها و حــرکات 

دشــمن بــود.«

ســوم اینکــه »دشــمن را حقیــر و ناتــوان 
ــای  ــا اندازه ه ــمن را ب ــمرد... دش ــد ش نبای
خــودش بشناســیم، خودمــان را آمــاده 
کنیــم بــرای دفــاع از خــود، در مقابــل 

دشــمن متجــاوز.«

و چهــارم اینکــه »بــه پیروزی هــا نبایــد 
ــا  ــا ب ــن! پیروزی ه ــزان م ــد عزی ــّره ش غ
ــم دارد  ــحالی ه ــای خوش ــت، ج ارزش اس
امــا بــه پیــروزی نبایــد غــّره شــد. خیلی هــا 
هســتند اول پیــروزی بــه دســت می آورنــد 
ــه  ــروزی ب ــن پی ــه ای ــی ک ــد از آن ــی بع ول
دســت آمــد دچــار مشــکلی می شــوند 
ــال  ــاال مث ــه ح ــی ک ــک عامل ــر ی ــه خاط ب
ــان  ــد زم ــگ اح ــی اش جن ــروف تاریخ مع
ــم  ــر ه ــود پیغمب ــه خ ــت، ک ــر اس پیغمب
حضــور دارد، خــود پیغمبــر هــم در میــدان 
ــوند  ــروز می ش ــم پی ــلمان ها ه ــت، مس اس
ــه  ــود ک ــب می ش ــت موج ــک غلف ــا ی ام
ایــن پیــروزی تبدیــل بشــود بــه شکســت و 
ســردار بزرگــی مثل حمــزه ی سیدالشــهدا 
بــه شــهادت برســد و بســیاری شــهید 
بشــوند، بســیاری زخمــی بشــوند و لشــکر 
ــد  ــروزی را بای ــود. پی ــوب بش ــام مغل اس
حفــظ کــرد، حفــظ پیــروزی بــه این اســت 
ــم؛  ــظ کنی ــروزی را حف ــل پی ــا عوام ــه م ک
عوامــل پیــروزی ایمــان اســت، مجاهــدت 
دائــم اســت، تــاش مســتمر اســت، وحدت 
و هم افزایــی اســت، اینهــا را نبایســتی از 

دســت داد.« 98/8/8
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امام کالم

شعار »مرگ بر آمریکا« را در 
تسخیر النه جاسوسی تماشا کردیم                 
ملـــت مـــا توانســـته اســـت در اکثـــر 
زمینه هایـــی کـــه شـــعار داده اســـت 
بـــه موفقیـــت نایـــل شـــود. مـــا شـــعار 
ســـرنگونی رژیـــم شـــاه را در عمـــل 

ــعار آزادی و اســـتقالل را بـــه عمـــل خـــود زینـــت  ــا شـ ــاره کرده ایـــم، مـ نظـ
بخشـــیده ایم، مـــا شـــعار »مـــرگ بـــر آمریـــکا« را در عمـــل جوانـــان پرشـــور 
ـــا  ـــکا تماش ـــی آمری ـــاد و جاسوس ـــه ی فس ـــخیر الن ـــلمان در تس ـــان و مس و قهرم
کرده ایـــم، مـــا همـــه ی شـــعارهایمان را بـــا عمـــل محـــک زده ایـــم.    67/12/3 

انقالبیگری اخالق

2۵0 ساله رصدیانسان گزارش

این پنج شاخص اگر در کسی وجود داشت، قطعاً انقالبی است

این است حزب اهلل

این است حزب اهلل

موتور پیش برنده در هر جامعه ای جوان ها هستند. جوان ها بایستی خودشان را آماده 
کنند، فکرشان را آماده کنند، ترفند دشمن را بشناســند. اّولین آماج تهاجِم دشمن 
عبارت است از فکر شما، از ذهن شما، از آنچه حاکم بر اندیشه ی شما است؛ این اّولین 
آماج دشمن است. با انواع حیله ها ســعی می کند این تفّکر را تغییر بدهد؛ وقتی فکر 
عوض شــد، به طور طبیعی عمل عوض خواهد شــد. نگذارید فکرها را عوض کنند، 
نگذارید انگیزه هــا را ضعیف کنند؛ نگذارید قدرت درونی ایمان و هّمت عالِی شــما را 
دشمن با ترفندهای خودش از بین ببرد. محکم بِایستید، به خدا توّکل کنید، و خدای 
متعال ان شاءاهلل با شــما اســت؛ اَنَّ اهللَ َمَع الُمتَّقین. خدا با اهل تقوا است، خدا با اهِل 

حرکِت در راه او است و مجاهدین را ان شاءاهلل نصرت خواهد داد.  98/7/21 

حدیث شرح

تاریخی روایت

رهبری مطالبه 

رهبری خاطرات  عدالتخواهی اصول

تولید رونق

اساس کار برای این برهه  از اقتصاد کشور، تولید ملّی استاّولین آماج تهاجمِ دشمن عبارت است از فکر شما

بافضیلت ترین شهادت ها
شهیدان اســماعیل رضایی و طیب حاج رضایی دو تن از مبارزین قبل از انقالب 
بودند که پس از جریان حادثه ی 1۵ خرداد سال 1342 توسط رژیم پهلوی دستگیر 

و بعد از دادگاهی نمایشی در سحرگاه یازدهم آبانماه 1342 تیرباران شدند.
رهبر انقالب در بخشی از خطبه های نماز جمعه، در تاریخ 1363/3/18، درباره ی 
مرحوم طیب و مرحوم رضائی چنین فرمودند: »خیلی خوب اســت که یاد کنم از 
چهره ی دو نفر از شهدای عزیزی که حاال کمتر از ایشان یاد می شود: مرحوم طّیب 
و مرحوم رضائی که این دو نفر عزیزانی بودند کــه مبارزه کردند در این مبارزات 
نقش داشتند بعد هم شــدیدترین انتقام را از اینها دســتگاه گرفت و آنها را به 

شهادت رساند.«
همچنین رهبر انقالب در دیدار با دو پسر مرحوم حاج اسماعیل رضایی در تاریخ 
137۵/10/10 چنیــن فرمودند: »یکی از باالترین و با فضیلت ترین شــهادت ها، 
شهادتی است که پدر شــما و مرحوم طیب به آن شهید شدند. در دوران غربت، 
وحشت و اختناق؛ آن هم تنها. یک وقت انسان با هزار نفر به میدان جنگ می رود؛ 
یک وقت انسان، تنها در مقابل دشــمن قرار می گیرد؛ این یک طور دیگر است. 
دوره ی اختناق واقعاً خیلی سخت بود؛ بخصوص نسبت به اینها که وضع عجیبی 

داشتند. خداوند ان شاءاهلل درجاتشان را عالی کند.

حضور در مرقد مطهر حضرت عبد العظیم حسنی درآبان ماه سال 1373

من تصمیم گرفتم به مشــهد بروم و آنجا مخفی شــوم. هیچ کس را از تصمیمم آگاه 
نکردم. ساکم را بستم، در اتوبوس نشستم و راهی مشهد شدم. احتمال می دادم که به 
محض ورودم به مشهد، ساواک مرا دستگیر کند؛ زیرا من به دلیل ماجرای کتابی که 
از آن یاد کردم]آینده در قلمرو اســام[ هم تحت تعقیب بودم. به همین جهت، کمی 
مانده به مشهد، جلوی جاده ی فرعی منتهی به »اخلمد« پیاده شدم. اخلمد روستای 
ییاقی زیبایی در حدود ده فرسخی مشهد است. من قبا بارها برای گذراندن تابستان 
به آنجا رفته بودم. بهار هنوز پایان نیافته بود و هوا گرم نشــده بود. برای رســیدن به 
این روستا، تقریبا دو فرســخ راه را از میان دره های کوهســتان که خالی از رهگذران 
بود، پیاده پیمودم. تاریکی زودتر از وقت معمول، در این دره ها و مناطق گودتر ســایه 
گستر شــد. اکنون که آن لحظه ها را به یاد می آورم، خدا را شکر می کنم که به من در 

آن هنگام چنان جرئتی بخشید؛ چون در آن راه روستایی، همه چیز خوف انگیز بود. 
خون دلی که لعل شد 

مخفی شدن در روستای سرسبز »اخلمد«
پنج شاخص]انقابی بودن[ که اینها را شــرح خواهم داد ]عبارتند از[: شاخص اّول، 
پایبندی به مبانی و ارزش های اساســی انقاب؛ شاخص دّوم، هدف گیری آرمان های 
انقاب و هّمت بلند برای رســیدن به آنها، که آرمان های انقاب و اهداف بلند انقاب 
را در نظر بگیریم و هّمت برای رسیدن به آنها داشــته باشیم؛ شاخص سّوم، پایبندی 
به استقال همه جانبه ی کشور، اســتقال سیاسی، اســتقال اقتصادی، استقال 
فرهنگی -که مهم تر از همه است- و استقال امنّیتی؛ شاخص چهارم، حّساسّیت در 
برابر دشمن و کار دشمن و نقشه ی دشمن و عدم تبعّیت از او، که البّته باید دشمن را 
شناخت، نقشــه ی او را فهمید و از تبعّیت دشمن ســر باز زد - عرض کردیم که قرآن 
این عدم تبعّیت را »جهاد کبیر« نام نهاده اســت...- شــاخص پنجم، تقوای دینی و 
سیاسی که این بسیار مهم است. این پنج شاخص اگر در کســی وجود داشته باشد، 
قطعاً انقابی اســت؛ حاال درجات انقابی بودن، همان طور که عرض کردیم، مختلف 

است.  9۵/3/14  

خیلی از امکانات و برخورداری ها را برای خود روا می داریم که برای دیگران روا نمی داریم. 
ما این فرهنگ حاکم بر ذهن خودمان را باید عوض کنیم و مردم هم همین طور. این طور 
نباشد که مردم در مسابقه ی زندگی احساس کنند که هیچ مرز و مانعی به نام عدالت، جلِو 
آنها را نمی گیرد و آنها تا هرجا که بتوانند بروند، مانعی ندارند. لذا شما می بینید یک نفر 
ثروت نامشــروع و حرامی را از یک راه غیرعادالنه به دست آورده - مثًا در ظرف ده سال 
چندین میلیارد تومان گیرش آمده - که اگر توزیع کنیم، می بینیم گاهی درآمد بنده و 
شما در طول مّدت خدمت مان هم به قدر ثروت یک روز یا یک هفته یا یک ماه او نمی شود، 
بعد هم طلبکار است! طلبکار است که من به مملکت خدمت کردم و این قدر تولید ایجاد 
نمودم. در ذهن او اصل عدالت اصًا نقشی ندارد و اهمیتی به مسأله ی عدالت نمی دهد که 
این جا عدالتی پایمال شده، بی عدالتی به وجود آمده و تخلّف از قانون شده و این درآمد و 
دستاورد ناشی از آن اســت. ما باید این فرهنگ را در ذهن خود و در ذهن جامعه منتشر 

کنیم.   81/11/1۵  

آنچـه بنـده در مـورد آینـده به عنـوان نقطـه ی اولویّـت  دار و کلیـدی بـه آن نـگاه 
می کنـم، عبـارت اسـت از تولیـد؛ تولیـد ملّـی، تولیـد داخلـی. توصیـه ی بنـده، 
خواسـته ی بنده، مطالبـه ی بنده، تکیه ی بـر روی تولیـد داخلی اسـت. تولید داخلی 
یک کلیـد واژه اسـت. اینها را عـرض می کنیم تـا اّوالً چـون در محضر ملّت ایـران این 
حرف ها دارد گفته می شـود، مسـئولین محترم بـه این توّجـه کننـد و روی آن تکیه 
کننـد، ثانیاً افـکار عمومـی مردم هـم در همیـن جهـت مطالبه گـر باشـد؛ مطالبات 
مردم هدایت بشـود بـه این سـمتی که مـورد توّجـه و مـورد تعـّرِض امروز ما اسـت. 
مـن این جـور احسـاس می کنـم کـه اسـاس کار فعـًا بـرای ایـن برهـه ی از اقتصاد 

کشـور، مسـئله ی تولید ملّـی و تولید داخلـی اسـت.   96/1/1 

در ذهن بعضی ها، عدالت اصال نقشی ندارد!

فتنه آمریکایی 
بیانات منتشر نشده  رهبر انقالب تحلیل رهبر انقالب از اتفاقات اخیر منطقه

به مناسبت سالگرد شهادت طیب حاج رضایی و اسماعیل رضایی

مـا حسـینی هسـتیم دیگـر؛ جهـت حرکـت را امـام حسـین معّیـن کـرده. در یکـی 
از منـازِل بیـِن راه، امـام حسـین )علیـه الّسـام( ایسـتاد خطبـه خوانـد: اَیَُّهـا الّناُس 
ی اهللُ َعلَیـِه َو آلِـِه قـاَل َمـن َرأَی ُسـلطاناً جائِـراً ُمسـَتِحّا لُِحُرِمـاِت  اِنَّ َرسـوَل اهلل َصلَـّ
ـُر َعلَیِه بَِقـوٍل َو  اهلل ناِکثـًا لَِعهـِد اهلل... یَعَمـلُ فـی ِعبـاِد اهلل بِالَجـورِ َو الُعـدواِن و لَـم یُغِیّ
ال فِعـلٍ کاَن َحّقـاً َعلَـی اهلل اَن یُدِخلَـُه َمدَخلَـه. خیلـی حـرف بزرگـی اسـت، خیلـی 
حرف عجیبـی اسـت... خطـاب بـه بشـریّت اسـت، نـه فقـط در آن زمـان، در همه ی 
زمان هـا تـا امـروز... می گویـد مـن دارم بـه حـرف پیغمبـر عمـل می کنـم، پیغمبـر 
بـه مـن دسـتور داده کـه ایـن کار را بکنـم. پیغمبـر چـه فرمـوده؟ فرمـود کـه هـر 
کس یـک قدرتـی را، یـک قـدرت سـتمگری را مشـاهده کنـد... و در مقابـل او موضع 
نداشـته باشـد، موضـع نگیـرد، مخالفـت نکنـد... ]خداونـد او را[ بـه همـان جایـی، 
به همـان سرنوشـتی دچـار کنـد کـه آن ظالـم را دچـار خواهـد کـرد، یعنـی جهّنم؛ 
مسـئله ایـن اسـت... علّـت اینکـه مـا در مقابلـه ی بـا آمریـکا کوتـاه نمی آییـم ایـن 
اسـت... چون یـک وظیفـه اسـت... اگر مـا کوتـاه بیاییـم، خـدای متعـال مـا را هم به 
 همـان سرنوشـتی و همـان دوزخـی کـه آن سـتمگر را مبتـا خواهـد کـرد مبتـا

 می کند.   98/7/21  

علت اصلی کوتاه نیامدن در مقابل آمریکا

عزیزان من! آنچه مهم است این است که این پیشــرفت علمی که در کشور از حدود 
دو دهه ی قبل به این طرف شــروع شــده، ادامه پیدا کند. ما در برخی از رشته های 
علمی نوپا در رتبه های باالی جهان هستیم؛ ]یعنی[ رتبه های زیِر ده، رتبه ی پنجم، 
ششم. خب اینها خیلی افتخارآمیز است لکن این ما را به هیچ وجه قانع نمی کند. حاال 
در نانو، در زیســت فّناوری، در بعضی از چیزهای دیگر ما جلو هستیم ]اّما[ این کافی 
نیســت؛ حرکت علمی در دنیا یک حرکت پُرشتابی اســت، ما هم عقب ماندگی های 
بسیار متراکمی از سابق داریم، لذا بایستی این شــتابی که در پیشرفت علمی هست 

ادامه پیدا کند.   98/7/17   

باید شتابی که در پیشرفت علمی هست ادامه پیدا کند 

سند شماره 19 از جلد اول | 2 ژانویه 1977 | 12 دی 13۵۵

ایران برای ما یک منبع نفتی مستقل بود
اگرچه ایران یکی از اولیــن افزایش دهندگان قیمت نفت 
بوده و وجود ما را در این موضــوع فراموش کرده ولی به هر 
حال ایران مقدار زیادی نفت برای آمریکا و متحدانش صادر 
می کند و بیش از 8 درصد نفت وارداتــی ایاالت متحده از 
ایران وارد می شود، بیش از 16 درصد نفت ایران برای اروپای 
غربی و تقریباً 24 درصد برای ژاپن و 70 درصد نفت اسرائیل 
از ایران تأمین می شود. با وجود کشمکش های الینفک در 
روابط خرید و فروش، ایران برای ما یک منبع نفتی مستقل 
بوده است. ایران در ســال های 74 -1973 برخاف پیمان 
اعراب در تحریم حمل و نقل نفت به اسرائیل، شرکت نکرده و 

صدور نفت خود را به این کشورادامه داده است. 

سند شماره 1 از جلد اول |4 اکتبر 1979 | 12 دی 13۵۵    |     

 باید برنامه رادیو صدای آمریکا را بیشتر کنیم
ما می بایست موضع مستحکمی نسبت به آن دسته از رهبران ایرانی 
که ما را امپریالیست و پادوی صهیونیست می خوانند یا ما را متهم 
به دخالت در امور داخلی ایــران می کنند بگیریم. باالخره ما مصراً 
می باید مخالفت خود را با اخراج خبرنگاران آمریکایی ابراز داریم. از 
طرف دیگر من متقاعد شده ام که ایران امروز آنقدر سست و متزلزل 
است که هر اقدام شتابزده یا هر بیانیه ی ایران را همانند بچه ای نشان 
می دهد، بنابراین از برخورد مستقیم می بایست احتراز کرده و با هر 
حادثه یا بیانیه ای به صورت مخصــوص و محدودی عکس العمل 
نشان دهیم... من علی الخصوص با نقشه ی طوالنی کردن برنامه ی 
فارسی رادیو صدای آمریکا و موفقیت اخیرمان در جا دادن فیلم های 
آژانسی در تلویزیون ملی نظر مثبتی دارم. چون همانطور که قبًا 

گفتم در این ارتباط، توده ی مردم از اولویت خاصی برخوردارند.

سند شماره 2 از جلد چهارم |2 نوامبر 1978 | 11 آبان 13۵7    |     

 برای جلوگیری از انقالب، شانس مداخله نظامی باالست
...اگر شــاه هر چه زودتر حرکت مهمی تا قبل از شروع ماه محرمـ  در تاریخ 2 
دسامبرـ  انجام ندهد، مطمئناً یک سری خشونت های جدی به دنبال خواهد 
آمد. 10 محرم )11 دســامبر( روز به خصوص و با شــکوهی برای مسلمانان 
ایرانی است، و ]آیت اهلل[ شریعتمداری و یکی از نخست وزیران پیشین اظهار 
داشتند که کار شاه تا آن وقت تمام خواهد بود. مگر اینکه شاه هر چه زودتر در 
این مورد اقدام کند، شانس مداخله نظامی بسیار 
قوی است، نظم اعمال شده به وسیله 
ارتش، به طور قطع بیشــتر از 6 ماه 

طول نخواهد کشید...

سند شماره 22 از جلد پنجم | 7 ژوئن 1979 | 17 خرداد ۵8      |      

نفوذی های آمریکا در بدنه انقالب!
این روزها افرادی به نمایندگی از طرف گروه های 
متنوع سیاســی و منافع ویــژه، تقاضای ماقات 
با ما می کنــد و همه ی آنــان اطمینان می دهند 
که کامل مخالف آیت اهلل خمینــی و جنبه های 
افراطی انقاب اسامی اش می باشند. همچنین 
آنها به مــا اطمینان می دهند که ایــن موضوع را 
درک می کنند که ایران محتاج به داشــتن روابط 
حســنه با آمریکا می باشــد و عاوه بر آن، آنها و 
طرفدارانشان مصمم هستند که از ]امام[ خمینی 
و مرتجعین اســامی کــه می خواهنــد بین دو 
کشــور اختاف به وجود آورند جلوگیری کنند... 
گاهگاهی ایـــن صحبت ها در زمینه ی مادیات یا 
کمک های مالی یا آزمون های ویژه بود، اما اغلب 
اوقات در مورد چیزی بیش از نشــانه ی تأیید ما 
برای توطئه هایشــان نبود. آنها به ما می گویند: 
»به محض اینکه شــما به ما ندا دهید وارد عمل 

خواهیم شد.«

ســند شــماره 23 از جلد پنجم |  14 ژوئــن 1979 | 24 

خرداد ۵8    برای جلوگیری از احساســات 

ضدآمریکایی، باید با مردم همدردی کنیم
حداقل در سه یا چهار ماه آینده ما حضور خود را 
در اینجا کاهش می دهیم تا حالت اعتدال پیش 
آید و موضــع صحیحی در مقابــل دولت موقت 
ایجاد شود... ولی تنها فرصتی که برای میانه روها 
باقی است، این است که ]امام[ خمینی و دیگران 
را متقاعد کنند که حال روابــط با آمریکا برای ما 
ارزش داشــته و الزم اســت... در همین حال اگر 
احساسات ضدآمریکایی کاهش یابد و مدیریت 
با ثباتی پیش گرفته شود در این صورت کارهای 
بیشــتری می تواند صورت گیرد. در همین زمان 
داشتن روابط در سطح پایین امکان دارد کوششی 
باشد که این احساسات را که آمریکا را ضدانقاب 
می داند کم کند. احتیاجی نیســت که مخالفت 
خود را نسبت به انقاب اسامی نشان دهیم و ما 
بایستی مقداری هم دردی نشان داده و از کارهای 
مثبتی کــه دولت موقت می خواهــد انجام دهد 

حمایت کنیم. 
 

یکــی از توصیه های رهبر انقــالب در چند دیــدار اخیر با دانشــجویان و 

دانش آموزان که در ایام 13 آبان مطرح شــده، بازخوانی اسنادی است که در 

جریان تسخیر النه ی جاسوســی آمریکا به مرور توسط دانشجویان پیرو خط 

امام)ره( منشر شده است. به مناسبت فرارسیدن این روز مهم و سرنوشت ساز 

بازخوانی قرار داده است: در تاریخ انقالب اسالمی، نشــریه ی خط حزب اهلل برخی از این اسناد را مورد 

مذاکره کرد ولی با خمینی هرگز!شاه   می گفت با جبهه ملی می شود 

بازخوانی اسناد النه جاسوسی آمریکا

سند شماره 31 از جلد چهارم |    11 دسامبر 1978ـ  20 آذر 13۵7

با جبهه ملی می شود مذاکره کرد ولی با خمینی هرگز!
تظاهرات صلح آمیزی که امروز در تاریخ 10 دســامبر در تهران صورت گرفت، به وسیله ی 
رهبران مذهبی و نمایندگان بازار بســیج شــده بودند. در هرحال ترتیبــات الزم برای 
سازماندهی این تظاهرات و کسب تفاهم با مأمورین امنیتی دولت ایران توسط نمایندگان 
جبهه ملی صورت گرفت... اردشیر زاهدی که مذاکره کننده ی اصلی دولت برای برنامه ی 
راهپیمایی بود، به من گفــت که تعدادی از افراد ما نیز در این تظاهرات شــرکت کردند و 
سعی کردند که آن را به میانه روی بکشانند... تمام اینها نشان دهنده ی همکاری بین دولت 
و رهبران میانه رو می باشد تا بدین ترتیب رهبران سیاسی میانه رو به جای ]امام[ خمینی 
کسب وجهه کنند. این برای شاه تاکتیک خوبی است... به طور خاصه به نظر می رسید که 
اقداماتی در دست است تا از طریق دستکاری در افکار عمومی، جبهه ملی با زیرکی رهبری 
مخالفین را از دست ]امام[خمینی بیرون آورد. شاه معتقد است که می تواند با جبهه ی ملی 

در مورد تشکیل یک سلطنت مبتنی بر قانون اساسی مذاکره کند ولی با خمینی هرگز.

سند شماره 19 از جلد اول | 2 ژانویه 1977 | 12 دی 13۵۵

بهتر از خاک ایران، محل مناسب دیگری سراغ 
نداریم

مدت تقریبی 30 سال است که وابستگی وسیع و گسترده ی 
آمریکا با اهمیت خاص ایــران از جهت حمایت و منافع ملی 
اصلی آینده ی ایالت متحده آمریکا مطابقت دارد... ما محل 
مناسب دیگری نداریم که بتوانیم از خاک آن این استفاده ها 
را که در خاک ایران می بردیم داشته باشیم. نقطه ی عملیات 
دســتگاه های اطاعاتی آمریکا در ایران گــزارش قاطعی 
درباره ی عملیات نظامی شــوروی به خصوص در زمینه ی 
پیشرفت های موشکی و در مورد همبستگی شوروی با پیمان 
ســالت )SALT( در اختیار ما قرار داده، حق پرواز بر خاک 
ایران برای ما، مسیر مناسب هوایی بین کشورهای اروپایی 
و کشورهای شرق ایران به وجود می آورد. به عاوه حق فرود 
آمدن از لحاظ تحت نظر داشــتن دریای عمــان و مرزهای 

شوروی برای ما اهمیت خاصی داشته است.
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