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اخالق درس  

250 ساله انسان  

ایرانی خانواده

باید به قدرت الهی خود 
اتکا کنیم                        
ملـــت شـــریف مـــا اگـــر در ایـــن انقـــاب 

بخواهـــد پیـــروز شـــود بایـــد دســـت 
از آســـتین بـــرآرد و بـــه کار بپـــردازد. 
و  بازارهـــا  تـــا  از متـــن دانشـــگاه ها 
باغســـتان ها  و  مـــزارع  و  کارخانه هـــا 

تـــا آنجـــا کـــه خودکفـــا شـــود و روی 
ــامی  ــت اسـ ــتد. ملـ ــود بایسـ ــای خـ پـ
 مـــا بایـــد بـــه قـــدرت الهـــی خـــود اتـــکا 

کند.    59/2/10

اگر مسئولین جمهوری اسالمی 
ساده لوحی  می کردند...

رهربی خاطرات

روز مسئله

ســال 1۳۴۶ فــرا رســید. بــا خــود گفتــم 
ــه  ــس ب ــاده، پ ــدت افت ــون از ش ــب اکن تعقی
مشــهد بــروم، ولــی در اماکــن عمومــی ظاهــر 
نشــوم. به مشــهد بازگشــتم. امــا کســی مانند 
ــه آنچــه  ــد و ب ــد در حاشــیه بمان مــن نمی توان
ــزد  ــد. ن ــا باش ــذرد، بی اعتن ــه می گ در جامع
ــه  ــم، راجــع  ب ــی و قمــی می رفت ــان میالن آقای
انحرافــات موجــود در جامعــه بــا آنهــا صحبت 
می کــردم؛ از موضــع تقبیــح و تخطئــه، 
ــی  می پرســیدم کــه ســکوت علمــا چــه دلیل
دارد؟ و در جهــت موضع گیــری قاطعانــه در 
برابــر رژیــم فاســد، آنهــا را ترغیــب می کــردم. 
ــه  ــو ب ــه م ــو ب ــن، م ــخنان م ــن س ــرا ای ظاه
ســاواک منتقــل شــده بــود؛ مــن ایــن را پــس 
از بازداشــت فهمیــدم. البــد در بیــن اطرافیــان 
ایــن دو شــخصیت، کســانی بوده انــد کــه 

مطالــب را منتقــل می کردنــد.  
خون دلی که لعل شد  

سکوت علما چه دلیلی دارد؟

حضور آیت اهلل خامنه ای در کتابخانه  آستان قدس رضوی، اوایل دهه  60

بـه اخـالق خودمـان هـم برسـیم. اخـالق 
اهمیتـش از عمـل هـم بیشـتر اسـت. فضـای 
جامعه را فضای بـرادری، مهربانی، حسـن ظن 
قرار بدهیـم. مـن هیچ موافق نیسـتم بـا اینکه 
فضـای جامعـه را فضـای سـوءظن و فضـای 
بدگمانی قرار بدهیـم. این عـادات را از خودمان 
بایـد دور کنیـم. اینکه متأسـفانه باب شـده که 
روزنامـه و رسـانه و دسـتگاه                های گوناگـون 
ارتباطـی - کـه امـروز روزبـه                روز هـم بیشـتر و 
گسـترده                تر و پیچیده                تـر می شـود - روشـی را 
در پیش گرفته                انـد برای متهم کـردن یکدیگر، 
ایـن چیـز خوبـی نیسـت، دل مـا را تاریـک 
می کند، فضای زندگـی ما را ظلمانـی می کند. 
هیـچ منافـات نـدارد کـه گنهـکار تـاوان گناه 
خودش را ببینـد، اما فضا، فضای اشـاعه                ی گناه 
نباشـد؛ تهمت زدن، دیگران را متهـم کردن به 

شـایعات، بـه خیـاالت.    ۸۸/6/2۹   

فضای جامعه را فضای مهربانی 
و حسن ظن قرار بدهیم

حزب اهلل این است

فقط بیست و هشت سال!
امامـی کـه موافقـان، شـیعیان، مخالفـان، 
غیرمعتقدان، همه، شـهادت دادنـد و اعتراف 
کردنـد بـه فضـل او، به علـم او، بـه تقـوای او، 
بـه طهـارت او، بـه عصمـت او، به شـجاعت او 
در مقابـل دشـمنان، بـه صبـر و اسـتقامت او 
در برابـر سـختی ها، ایـن انسـان بـزرگ، این 
شـخصیت باشـکوه، وقتی به شـهادت رسید، 
فقط بیسـت و هشـت سـال داشـت. در تاریخ 
پرافتخـار شـیعه، این نمونه هـا را کـم نداریم. 
پدر امـام زمان عزیـز ما بـا آن همـه فضیلت، 
بـا آن همـه مقامـات، بـا آن همـه کرامـات، 
وقتی با سـم و جنایـت دشـمنان از دنیا رفت، 
فقـط بیسـت و هشـت سـال داشـت؛ ایـن 
می شـود الگـو؛ جـوان احسـاس می کند یک 
نمونه ی عالـی در مقابـل چشـم دارد. آن امام 
بزرگـوار، جواداالئمه )علیه الّسـالم( اسـت که 
در بیسـت و پنج سـالگی شـهید شـده است؛ 
ایـن امام عسـگری )علیـه الّصـالة و الّسـالم( 
اسـت کـه در بیسـت و هشـت سـالگی بـه 

شـهادت رسـیده اسـت.   ۹0/12/10   

قبل ها در دوران مبارزات، خود من این کار ]معرفی کتاب های خوب به جوانان[ را 
می کردم؛ یعنی اصالً کتاب هایی را می خواندم، به قصد این که ببینیم به درد چه 
کسی می خورد، یا کجاهایش به درد چه کســانی می خورد و یادداشت می کردم. 
جوانانی که با من رفت و آمد داشتند - عمدتاً در مشــهد، یا در دوره ای که مشهد 
نبودم؛ تبعید بودم - من اسم می دادم که این کتاب ها را بخوانید؛ این کتاب ها هم 

متنّوع بود. االن هم می شود این کار را کرد و مجموعه ای را در نظر گرفت.

بعضی خیال می کنند که مذاکره ی با آمریکا 
مشکالت کشــور را حل می کند؛ این اشتباه 
بزرگی اســت، صددرصد اشــتباه می کنند. 
طرف مقابل، نشستن ما پشــت میز مذاکره 
و قبول مذاکره از ســوی ایران را به معنای به 
زانــو درآوردن جمهوری اســالمی می داند؛ 
می خواهــد بگوید که مــا باالخره با فشــار 
اقتصادی، با تحریم های شدید توانستیم ایران 
را به زانو دربیاوریم تا بیاید با ما بنشیند پشت 
میز مذاکره. می خواهد ایــن را به دنیا تفهیم 
بکند، می خواهد اثبات کند که سیاست »فشار 
حّداکثری« یک سیاست درستی است و این 
سیاست اثر کرد، جمهوری اسالمی را باالخره 
آورد پای میــز مذاکره نشــاند؛ بعد هم هیچ 
امتیازی نخواهد داد؛ این را من به شما عرض 
می کنم. قطعاً و یقیناً اگر چنانچه مســئولین 
جمهوری اســالمی ســاده لوحی می کردند 
و می رفتند می نشســتند که با مســئولین 
آمریکایی مذاکره کنند، هیچ چیز گیرشــان 
نمی آمد؛ نــه از تحریم ها کم می شــد، نه از 

فشارها کم می شد.   ۹۸/۸/12 

کتاب های خوب را به جوانان معرفی کنید
انتشار به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی

صراط مستقیم خودتان را نگه دارید
وجود شما عزیزان برای کشور یک نعمت 
است؛ در خّط مســتقیم، صراط مستقیم 
خودتان را حفظ کنید، نگه دارید. این کشور 
به شما احتیاج دارد؛ به معنای واقعی کلمه 
احتیاج دارد. باید شــما بسازید این کشور 
را؛ شما باید پیش ببرید این کشور را؛ نسل 
جوان باید این کار را بکند. البّته از آن جوانی 

که در خّط مسائل حقیر ماّدی و مواّد مخّدر 
و مانند اینها است که خب توّقعی نیست؛ 
آن جوان پُرانگیزه، آن جوان بااحســاس، 
آن جوانی که احساس مسئولّیت می کند 
- یعنی شــماها، یعنی مجموعه ی جوان 
متدیّن کشور- اینها هســتند که آینده را 

خواهند ساخت. ۹۸/۸/12 

سیاستی وجود دارد که این نعمت را از ملّت ایران سلب کند؛ نعمت وجود جوانان انبوه و 
فراوان را. نتیجه ی این مسئله ی تحدید نسل، ده سال دیگر، پانزده سال دیگر این خواهد 
بود که شما دیگر کشور را متراکم از نسل جوان مشاهده نخواهید کرد؛ و اینکه بنده این 
همه تکرار می کنم، تأکید می کنم، هشدار می دهم، به خاطر این است. بعضی از خطرات و 
اقدامات خطرناک هست که اثر آن بعد از ده سال، بیست سال ظاهر خواهد شد، آن وقتی 
که دیگر کاری هم نمی شود کرد البّته مسئولین محترم به بنده قول داده اند که با جّدیّت 
این مسئله را دنبال کنند، مشــکالت را برطرف کنند، که ان شاءاهلل همین کار را هم باید 

 ۹۸/۸/12 بکنند و خواهند کرد؛ ]ما هم[ تعقیب می کنیم موضوع را  . 

تحدید نسل را جدی بگیرید 
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مزار: گلزار شهدای شهر شیرازتاریخ شهادت: 65/10/4 

اطالع نگاشت

1- اوایل دهه ی ۳0 شمسی، و در دولت مصدق، با توجه 
به کاهش درآمد نفتی کشــور و تحریم های بیرونی، هفتـه

وضعیت اقتصادی و مالی ایران به مرز بحرانی رســید. 
دولت مصدق، برای رهایی از این بحران، سه اقدام را در 
دستور کار قرار داد: اول انتشار اوراق قرضه ی ملی، دوم چاپ پول، و 
سوم در انتظار کمک های مالی دولت آمریکا نشستن. از بین این سه، 
مصدق تصور می کرد که اقدام ســوم، یعنی دریافت کمک مالی از 
آمریکا راهکار بهتر و مهم تری است. برای همین در سفر ۴5 روزه ی 
خود به آمریکا، این خواســته را مطــرح کرد و مک گــی، معاون 
وزیرخارجه ی وقت آمریکا نیز قول وام 1200 میلیون دالری را به او 
داد. این قول اما هیچگاه عملی نشد و نه تنها مصدق به آرزوی خود 
نرســید، بلکه بر اســاس یک طرح کودتای آمریکایــی، علی رغم 
هشدارهایی که آیت اهلل کاشــانی پیش از این به او داده بود، دولت او 
سرنگون شد. جالب آنکه 17 روز بعد از سقوط دولت مصدق، زمانی 
که آمریکایی ها اطمینان پیدا کردند که اوضاع ایران به نفع آنان تغییر 
کرده، با دســتور آیزنهاور، رئیس جمهور وقت ایــاالت متحده، ۴5 
میلیون دالر در اختیار دولت نظامی و ضدمردمی تمیسار زاهدی قرار 

دادند! 

کشورها با چالش پیشرفت می کنند
2- معموال اقتصادهای وابسته به منابع طبیعی چون نفت، به دلیل 
آنکه به درآمدهای هنگفت ارزی ناشی از فروش آن دسترسی پیدا 
می کنند، کمتر به فکر  اصالح ســاختارهای معیوب یا جایگزینی 
درآمدهای ارزی از منابع دیگر می افتند. از طرفی دیگر، وابســتگی 
اقتصاد کشور به این تک محصوالت، امکان تأثیرگذاری شوک های 

اقتصادی داخلی و خارجی را به مراتب بیشتر می کند. در جنگ های 
اقتصادی که دیگر در جهان پرتالطم امروز امری شایع و فراگیر شده، 
دشمن مانند جنگ نظامی، دقیقا به مواضع شکننده ی حریف حمله 
می کند. مثال مقامات آمریکایی به خوبی دریافته اند که اقتصاد ایران، 
وابستگی شدیدی به نفت دارد و بیش از 50 درصد درآمدهای دولت، 
از طریق فروش نفت است، پس برای ضربه زدن به اقتصاد ایران، فقط 

کافی است مانع فروش نفت ایران شوند. 
اما با نگاهی به تاریخ اقتصادهای پیشرفته ی دنیا می توان دریافت که 
تقریبا هیچ کشوری بدون مواجهه با چالش و تهدید داخلی یا بیرونی، 
مسر پیشرفت و توسعه ی اقتصادی را طی نکرده است. در حقیقت آن 
چیز که موجب پیشرفت یا پسرفت کشورها می شود، وجود چالش و 
تهدید نیست، بلکه »چگونگی مواجهه« و برخورد با آن چالش است. 
مثال سال 89، مقامات آمریکایی در تداوم طرح های تحریمی خود 
علیه ایران، با درک درست از این موضوع که بخش عمده ای از بنزین 
ایران از طریق واردات تأمین می شود، تصمیم گرفتند که صادرات 
بنزین به ایــران را هم تحریم کنند تا از این مســیر، نارضایتی های 
اقتصادی و اجتماعی را در ایران گسترش دهند. ایران اما در مقابل، 
بالفاصله با بازطراحی پاالیشگاه های پتروشــیمی، و افزایش توان 
و ظرفیت داخلی، بنزین مورد نیاز را در داخل کشور تأمین کرد. در 
واقع، مسئولین ایرانی موضوعی که می توانست بحرانی جدی برای 
امنیت ملی کشور محسوب شود را با چگونگی مواجهه ی درست با 

آن، تبدیل به یک فرصت استثنائی برای کشور کردند.

پنج راهکار برای حل مشکالت اقتصادی
درست یک ســال پیش، یعنی 11 آبان 1۳97 )۴ نوامبر 2018(، 

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دور جدید تحریم ها علیه ایران 
را آغاز کرد. تحریم هایی که ایران را دقیقا به قبل از توافق هسته ای 
موسوم به برجام بازمی گرداند. تحریم های نفتی ایران نیز مهم ترین 
سرفصل اقدامات اقتصادی مقامات آمریکایی در یکی دو سال اخیر 
بوده است. راهکار مقابله با این اقدام خصمانه ی دشمن اما همانگونه 
که گفته شد، کار چندان پیچیده ای نیست. راهکار درست، آنچنان که 
تجربه ی اقتصادهای پیشرفته ی دنیا نشان داده و اقتصاددانان داخلی 

نیز بر آن تأکید کرده اند، حداقل چند سرفصل کلی دارد:
اول، »افزایش تولید ملی« اســت. »کلید حّل مشکالت اقتصادی 
کشور و مسائل اقتصادی کشور، مسئله ی تولید است... اشتغال را به 
وجود می آورد، بیکاری جوان ها که مشکل بزرگی است با اشتغال از 
بین می رود، ثروت ملّی به وجود می آید، رفاه عمومی به وجود می آید؛ 
حّتی پیشرفت علمی به وجود می آید؛ وقتی تولید رونق پیدا بکند، 
کارخانجات، دستگاه های صنعتی، دستگاه های کشاورزی، احساس 
احتیاج می کنند به شیوه ها و روش های علمی، دانشگاه ها وارد میدان 
می شوند، رونق علمی هم به وجود می آید؛ یعنی کلید حّل مشکالت 

اقتصادی کشور، عبارت است از مسئله ی رونق تولید.« ۹۸/۸/12
دوم، رجوع بــه »ظرفیت ها و اســتعدادهای داخلــی«: »االن 
مراجعه ی به جوان هایــی که اهل ابتکارند، از طرف دســتگاه های 
گوناگوِن دولتی زیاد شده؛ دســتگاه ها و مجموعه های جوان، مثل 
جهاد دانشــگاهی و غیر اینها، مجموعه های خوبی هســتند که 
توانایی های زیادی دارند و همواره منتظرند کســی به اینها مراجعه 
کند، از اینها کار بخواهد؛ خیلی اوقات به ما شــکایت می کردند که 
دستگاه های دولتی از ما کار نمی خواهند، کاری را که تولید کرده ایم 

3  از ما نمی خرند، دریافت نمی کنند؛ می روند ســراغ بیگانگان. 
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کشور  را  معطل 
دشمن نکنید

تذکر رهبر انقالب در باره اقتصاد کشور

دشمنی آمریکا با ما از کجا آغاز شد؟

فهم معنا و مفهوم شهادت، هم به زندگی ماّدی و هم به زندگی معنوی انسان کمک می کند. یک ملت، اگر معنای شهادت را فهمید و دانست که برای آرمان ها چگونه 
 75/2/26 می شود رفت و جان فدا کرد، آن وقت می تواند بی دغدغه و با استقالل زندگی کند؛ زیرا مرگ دیگر مانعی برایش نیست. 

*. شهید محمد اسالمی نسب، از فرماندهان مؤثر در آزادسازی شهر سوسنگرد بود.

یک ملت اگر معنای شهادت را فهمید، آن وقت می تواند با استقالل زندگی کند | این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید محمد اسالمی نسب* 

اولین توطئه های دولت آمریکا علیه ملت ایران
 در سال های نخست انقالب
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1   الحمدهلّل دل  بُریدن از بیگانگان موجب شده که 

به این دستگاه ها مراجعه بشــود، از این دستگاه ها کار 
خواسته بشود، اینها به حرکت بیفتند و یک جوشش 

درونی ای در کشور بحمداهلّل به وجود آمده...« ۹۸/4/25
سوم، »کار جهادی و اصالح ساختارهای معیوب«: 
»کار جهادی ضّد تنبلی است، ضّد بی تفاوتی است، ضّد 
امروز را به فردا انداختن است. ما با بعضی از بخش های 
گوناگون مواجه می شویم که یک کاری را بنا است انجام 
بدهند، تصدیق هم می کنند، تأیید هم می کنند، حّتی 
استقبال هم می کنند اّما امروز که باید انجام بدهند، به 
فردا می اندازند که فردا هم باز یک فردای دیگری دارد؛ 
بنده گاهی به آنها می گویم، تذّکــر می دهم که فالن 
مطلبی را که ما شش ماه قبل گفتیم، شما هم به فالن 
مأمورتان دستور کتبی دادید، او هم مثالً به یکی دیگر 
توصیه کرده اّما شش ماه گذشته، هیچ حرکتی انجام 
نگرفته؛ به خاطر این اســت که کار را جهادی دنبال 
نمی کننــد؛ کار جهــادی. کار را در همه ی عرصه ها 

جهادی دنبال کنید.« ۹۸/7/10
چهارم، »قطع امید از بیگانه«: کشور را معطل گذاشتن 
و به انتظار رویــای کمک »بیگانه«، یــا بهتر بگوییم 
»دشمن« نشستن، همان خطایی است که مصدق کرد 
و نتیجه اش را هم دید. »به انتظار دیگران و خارجی ها 
نمی شود ماند برای رفع مشکالت کشور، بلکه این انتظار 
ضربه می زند به پیشرفت اقتصادی کشور. یک مّدتی 
منتظر بمانیم به خاطر برجام؛ یک مّدتی منتظر بمانیم 
به خاطر اینکه ببینیم آیا رئیس جمهور آمریکا آن مهلت 
سه ماه  سه ماه را که در قرارداِد برجام متأسفانه گذاشتند 
-وِیِور- تمدید می کند یا نه؛ ]یعنی[ وِیورِ رئیس  جمهور 
آمریکا تمدید می شود یا نمی شود؛ یک مّدتی معّطل 
بمانیم برای اینکــه ببینیم برنامه ی فرانســوی ها و 
رئیس  جمهور فرانسه ]چه می شود[، خب همه اش شد 
انتظار؛ در حال وجود انتظار، ســرمایه گذار اقتصادی 
سرمایه گذاری نمی کند، تکلیفش معلوم نیست، فّعال 
اقتصادی تکلیفش معلوم نیست، خود این انتظار کشور 
را به رکــود و عقب ماندگی می کشــاند. چقدر انتظار 

بکشیم؟ رها کنید...« ۹۸/۸/12
پنجم: »جلوگیری از واردات کاالهای مشابه«: »یکی 
از راه های رونق تولید جلوگیــری از واردات کاالهای 
تولید داخل اســت. چرا جلوگیــری نمی کنند؟ من 
سؤال جّدی دارم از مسئولین محترم؛ نگذارید. کسانی 
هستند که با واردات تنّفس می کنند، حیاتشان، ثروت 
بادآورده شان، امکاناتشان بستگی دارد به واردات؛ ]لذا[ 
نمی گذارند جلوی واردات زائد و بی رویه گرفته بشود؛ 
اینها مّقدمند یا آن جوان بیکار مقّدم است؟ جوان بیکار 
کشور با واردات بی رویّه که تولید داخلی را به شکست 
می کشانَد، بیکار می مانَد. عالج قطعی همین است که 
ما بتوانیم این برنامه های درست و این سیاستهایی را 
که ابالغ شده است، به مسئولین محترم -چه به دولت، 
چه به مجلس- برنامه ریزی کنیم و عملّیاتی کنیم و 
تحّقق ببخشیم؛ این راه برون رفت کشور از مشکالت 

است.« ۹۸/۸/12

انقالبی گری اخالق

نقطه  درخشان زندگی حضرت زهرا)( جمع این سه چیز است

آمادگی خودتان را برای فتنه 
حفظ کنید 

آن چیزی هم کــه در این زمینه مخصــوص نیروهای 
مســلّح و نیروهایی حافظ امنّیت اســت این است که 
مراقب فتنه باشند. در قرآن یک جا می فرماید: اَلِفتَنُة اََشدُّ 
ِمَن الَقتل، یک جا می فرمایید: اَلِفتَنُة اَکرَبُ ِمَن الَقتل؛ »اََشّد« 

یعنی سخت تر، »اَکَبر« یعنی بزرگ تر. کشتار چیز بدی 
است، نامطلوب است اّما فتنه از آن بدتر است. خب اگر 
فتنه از قتل بدتر است، پس بایستی نیروهایی که حافظ 
امنّیت هستند آرایش الزم را، نظم الزم را برای مقابله ی با 
فتنه هم بگیرند، آمادگی های خودشان را برای فتنه هم 
بایستی حفظ بکنند؛ این آن چیزی است که دستگاه ها 

بایستی به آن توّجه داشته باشند.    ۹۸/۸/۸  

سیاه نمایی هنر نیســت؛ اینکه برداریم همین طوری 
بی هوا، این دستگاه را، آن دستگاه را، این قّوه را، آن قّوه 
را بدون هیچ تمییزی محکوم کنیم؛ خب هر کســی، 
هر بّچه ای هم می تواند سنگ دستش بگیرد شیشه ها 
را بشکند، اینکه هنر نیست. هنر این است که انسان، 
منطقی حرف بزند، منصفانه حرف بزند، برای خاطر 
هوای نْفس حرف نزند، برای خاطر جهات شــخصی 
حرف نزند، برای خاطر قدرت یابی حرف نزند، خدا را 
معَ  َو البََصَ َو الُفؤادَ کُلُّ اُولِئَک کاَن  در نظر داشته باشد؛ اِنَّ السَّ
َعنُه َمســئوالً، بدانید خود این حرفی که می زنید، در روز 

قیامت عملی است که مجّسم می شود در مقابل شما، و 
خدای متعال مؤاخذه می کند، سؤال می کند؛ نمی شود 
هر حرفی را انســان به خاطر میــل دل خودش بزند. 
انقالبی نمایی غیر از انقالبی گری است؛ انقالبی نمایی 
]یعنی[ آدم جــوری عمل کند که کأنّــه ما ]انقالبی 
هستیم[؛ انقالبی گری کار سختی است؛ پابندی الزم 

دارد، تدیّن الزم دارد.  ۹6/10/6   

 انقالبی نمایی غیر از 
انقالبی گری است

عدالت طلبی به این نیست که انسان رودرروی کسی 
بایستد و بگوید تو عدالت طلب نیستی؛ نه، این، ساز و 
کار دارد. باید جامعه به نقطه ای برسد که سیاست های 
عدالت طلبانه در آن طراحی شــود و دستگاه اجرایی 
طوری باشد که سیاســت های عدالت طلبانه فرصت 
عملیاتی شدن و اجرایی شــدن پیدا کند؛ وااّل خیلی 
سیاســت های عدالت طلبانه هم مطرح می شود؛ اما 
سازوکار، آدم ها، مهره ها، قلم به دست ها و امضاءکننده ها 
یا عالقه ندارند، یا اعتقاد ندارند، یا همت ندارند، یا حال 
و حوصله ندارند، یا از همان قبیِل »برو بابا دلت خوشه« 
است؛ لذا کارها متوقف و لنگ می ماند؛ بنابراین آن جاها 

را باید اصالح کرد.    ۸4/3/5 

عدالت طلبی به ساز و کار نیاز دارد 

اختالف بین ملّت ایران و آمریکا از  بیســت وهشتم مرداد، 
حّتی قبل از بیست وهشتم مرداد شروع شد؛ بیست وهشتم 
مرداد سال ۳2 به اوج رســید. آنها بودند که نامردی کردند، 
خباثت کردند، ملّت ایران را با کودتا دچار یک رژیم فاســِد 
وابسته کردند؛ شوخی نیست؛ سال های متمادی این کشور 
زیر فشار رژیِم وابسته ی به آمریکا دست و پا زد... آمریکایی ها 
آمدند وسط میدان و در یک کشور مستقل با یک دولتی که 
دولت ملّی و مردمی هم بود و به آنهــا اعتماد هم کرده بود 
-مصّدق به آمریکایی ها اعتماد کرد و چوبش را خورد- آمدند 
در یک چنین کشوری کودتا کردند و یک رژیم فاسِد خبیِث 

ظالِم بی رحمی را سِر کار آوردند. ۹۸/۸/12

جالب اســت توجه کنید که 1۶ آذر در سال ۳2 که در آن سه 
نفر دانشــجو به خاک و خون غلتیدند، تقریباً چهار ماه بعد از 
28 مرداد اتفاق افتاده؛ یعنی بعد از کودتــای 28 مرداد و آن 
اختناق عجیب - سرکوب عجیب همه ی نیروها و سکوت همه 
- ناگهان به وسیله ی دانشجویان در دانشگاه تهران یک انفجار 
در فضا و در محیط به وجود می آید. چرا؟ چون نیکســون که 
آن وقت معاون رئیس جمهور آمریکا بود، آمد ایران. به عنوان 
اعتراض بــه آمریکا، به عنوان اعتراض به نیکســون که عامل 
کودتای 28 مرداد بودند، این دانشــجوها در محیط دانشگاه 
اعتصاب و تظاهــرات می کنند، که البته با ســرکوب مواجه 

می شوند و سه نفرشان هم کشته می شوند. ۸7/۹/23

 
امام عزیز مــا، آن مرد یگانه ی تاریخ مــا، در مقابل طرح 
کاپیتوالســیون و مصونیت آمریکائی ها - که آن روز در 
ایران همه کاره بودند - ایســتاد و به خاطر این اعتراض، 
روز 1۳ آبان با حال غربت و تنهایی، به وسیله ی مزدوران 
آمریکا از ایران تبعید شد. در آن روز و در این تبعید، هیچ 
کس در کنار امام نبود. البته دل های مردم با امام بود؛ اما 
امام را از خانه اش ربودند و در غربت کامل، او را در روز 1۳ 

آبان سال ۴۳ از ایران تبعید کردند. ۹0/۸/11

در هشــتم بهمن ]57[، یعنی چند روز قبل از ورود امام به 
داخل کشــور، در همین خیابان های تهران، همین خیابان 
انقالب، مردم اجتماع کرده بودند؛ ژنرال هایزر که فرستاده ی 
آمریکا بود و به ایران آمد برای اینکه شاید بتواند یک جوری از 
دست انقالب رژیم را نجات بدهد و حفظ بکند، او در خاطرات 
خودش می نویسد -اینها اســناد تاریخی است- و می گوید 
من به ژنرال قره باغی گفتم که در مواجهه ی با مردم لوله ی 
تفنگ هایتان را پایین بیاورید؛ یعنی مردم را بُکشــید، تیر 
هوایی بی خودی در نکنید، مردم را قتل عام کنید. اینها هم 
همین کار را کردند، لوله ی تفنگ ها را پایین آوردند، عّده ای 
جوان و نوجوان کشــته شــدند ولی جمعّیت عقب نرفت. 
هایزر می گوید؛ قره باغی بعد آمد به من گفت که این تدبیر تو 
فایده ای نکرد، مردم عقب نرفتند، آن وقت هایزر می گوید من 
دیدم این ژنرال های شاه چقدر کودکانه فکر می کنند؛ یعنی 

باید ادامه می دادند، باید مرتّب می ُکشتند.« ۹4/۸/12

 اولیــن کاری کــه از طــرف آمریکائی هــا ]بعد از 
پیروزی انقــالب[ انجام گرفــت، تحریک مخالفین 
پراکنده ی جمهوری اسالمی و کمک به حرکت های 
تجزیه طلب  و تروریستی در کشــور بود؛ از اول این 
کار را شروع کردند. در هر نقطه ای از نقاط کشور که 
حرکت های تجزیه طلب  در آنجا زمینه ای داشــت، 
انگشــت آمریکائی ها را ما دیدیم؛ گاهی پول آن ها 
را، و حّتی در مواردی عناصــر آمریکائی را ما در آنجا 
دیدیم؛ این برای مردم ما خســارت زیادی داشــت. 

متأسفانه این کار هنوز هم ادامه دارد. ۸۸/1/1

در اّولین ماه های پیروزی انقالب، مجلس سنای آمریکا یک 
مصّوبه و قطعنامه ی شدیداللحنی علیه جمهوری اسالمی 
ایران صادر کرد، دشــمنی را به طور عملی شروع کرد؛ این 
در حالی بود که هنوز ســفارت آمریکا در ایران باز بود! آن 
کسانی که خیال می کنند رابطه ی با آمریکا، دوستی با آمریکا 
موجب می شود که انسان از آسیب آمریکا محفوظ بماند، 
به این تجربه ی تاریخی مراجعه کنند؛ هنوز سفارت آمریکا 
در ایران بود، آمریکایی ها راحت در داخل کشور رفت وآمد 
می کردند، انقالب موجب نشده بود که آمریکایی ها را از ایران 
بیرون کنند؛ مثل بقّیه ی دولت ها سفارت داشتند، مأمورین 
داشتند، در اینجا داشتند زندگی می کردند؛ در همان هنگام 
دولت آمریکا دشمنی خودش را با انقالب نشان داد. عالوه ی 
بر این، محّمدرضا را که یک دشمن قطعی ملّت ایران بود، 
در آمریکا میهمان خودش کــرد، او را بردند در آمریکا نگه 

داشتند، در واقع پناه دادند به دشمن ملّت ایران. ۹2/۸/12

اّولین حکومتــی و دولتی که با ایــن حرکت مردم 
بجد شــروع کرد مخالفت کردن، آمریکا بود... خب، 
عکس العمــل و واکنش بــه این حرکــت، حرکِت 
دانشجویان بود؛ رفتند ســفارت آمریکا را گرفتند، 
معلوم شــد اینجا النه ی جاسوسی است، معلوم شد 
در طول این چند ماه بعد از پیــروزی انقالب، در این 
مّدت، اینجا مرکِز توطئه علیه انقالب بوده است؛ این 
را اسناِد منتشر شده ی بعدی از داخل سفارت آمریکا 
نشــان داد و ثابت کرد. جوان های عزیز! اسناد النه ی 
جاسوسی را بگیرید بخوانید، درس آموز است. ...اینها 
نشــان می دهد که آمریکایی ها چــه در هنگاِم اوج 
نهضت، چه در هنگامی که نهضــت و انقالب پیروز 
شده است و جمهوری اســالمی تشکیل شده است، 
دائم در حال توطئــه علیه نظام اســالمی بوده اند؛ 

آمریکا این است. ۹4/۸/12

»دشــمنی آمریکا با ملت ایران« مفهومی است که 
بیش از 60 سال است که در سپهر سیاسی اجتماعی 
کشــورمان وجود دارد. رهبر انقالب در دیدار اخیر 
دانشجویان و دانش آموزان، به نسبت تحریف تاریخی 
درباره ی نقطه ی آغاز دشــمنی آمریکا با ملت ایران 
اشــاره کرده و فرمودند: »بعضی ها تاریخ را تحریف 
می کنند؛ خود آمریکایی ها ایــن کار را می کنند؛ آن 
سالی که بنده رئیس جمهور بودم و رفتم سازمان ملل، 
یک خبرنگار معروِف آن روِز آمریکا، در سازمان ملل 
با بنده مصاحبه کرد و شــروع اختالفات بین ایران و 
آمریکا را از ماجرای سفارت -النه ی جاسوسی- گفت؛ 
گفت بله، از وقتی که جوان های شما رفتند سفارت را 
گرفتند، بین ایران و آمریکا اختالف شد؛ این تحریِف 
تاریخ است؛ قضّیه این نیست. اختالف بین مّلت ایران 
و آمریکا از  بیست وهشتم مرداد، حّتی قبل از بیست 
وهشتم مرداد شروع شد.« ۹۸/۸/12 به همین مناسبت 
نشــریه ی خط حزب اهلل در اطالع نگاشت این هفته، 
مروری کرده اســت بر مهم ترین مصادیق دشــمنی 
آمریکا با ملت ایران تا پیش از تسخیر النه ی جاسوسی 
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