
1- اوایل دهه ی 30 شمسی، و در 
هفتـه

دولت مصدق، بــا توجه به کاهش 
درآمد نفتی کشــور و تحریم های 
بیرونی، 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 اســت. برای 
همین در سفر 45 روزه ی خود به آمریکا، این 
خواســته را مطرح کرد و مک گــی، معاون 
وزیرخارجه ی وقت آمریکا نیز قول وام 1200 
میلیون دالری را به او داد. این قول اما هیچگاه 
عملی نشــد و نه تنها مصدق به آرزوی خود 
نرســید، بلکه بر اســاس یک طرح کودتای 
آمریکایی، 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 دستور آیزنهاور، رئیس جمهور وقت 
ایاالت متحده، 45 میلیــون دالر در اختیار 
دولت نظامی و ضدمردمی تمیسار زاهدی قرار 

دادند! 

کشورهاباچالشپیشرفتمیکنند
2- معمــوال اقتصادهای وابســته به منابع 
طبیعی چون نفت، به دلیل آنکه به درآمدهای 
هنگفت ارزی ناشــی از فروش آن دسترسی 
پیدا می کنند، کمتر به فکر  اصالح ساختارهای 
معیوب یا جایگزینی درآمدهای ارزی از منابع 
دیگر می افتنــد. از طرفی دیگر، وابســتگی 
اقتصاد کشــور به این تک محصوالت، امکان 
تأثیرگذاری شــوک های اقتصــادی داخلی 
و خارجی را بــه مراتب بیشــتر می کند. در 
جنگ های اقتصــادی که دیگــر در جهان 
پرتالطم امروز امری شــایع و فراگیر شــده، 
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 

اســت، 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 
بــدون مواجهه با چالش و تهدیــد داخلی یا 
بیرونی، مسر پیشرفت و توسعه ی اقتصادی 
را طی نکرده اســت. 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 اســت. مثال 
سال 89، مقامات آمریکایی در تداوم طرح های 
تحریمی خود علیه ایران، با درک درست از این 
موضوع که بخش عمــده ای از بنزین ایران از 
طریق واردات تأمین می شود، تصمیم گرفتند 
که صادرات بنزین به ایران را هم تحریم کنند 
تا از این مســیر، نارضایتی هــای اقتصادی و 
اجتماعی را در ایران گسترش دهند. ایران اما 
در مقابل، بالفاصله با بازطراحی پاالیشگاه های 
پتروشیمی، و افزایش توان و ظرفیت داخلی، 
بنزین مورد نیــاز را در داخل کشــور تأمین 
کرد. در واقع، مسئولین ایرانی موضوعی که 
می توانســت بحرانی جدی برای امنیت ملی 
کشور محسوب شود را با چگونگی مواجهه ی 
درست با آن، تبدیل به یک فرصت استثنائی 

برای کشور کردند.

پنجراهکاربرایحلمشکالتاقتصادی
درســت یک ســال پیش، یعنــی 11 آبان 
1397 )4 نوامبــر 2018(، دونالــد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریــکا، دور جدید تحریم ها 
علیه ایران را آغاز کرد. تحریم هایی که ایران 
را دقیقا به قبل از توافق هســته ای موسوم به 
برجام بازمی گرداند. تحریم های نفتی ایران نیز 
مهم ترین سرفصل اقدامات اقتصادی مقامات 
آمریکایی در یکی دو ســال اخیر بوده است. 
راهکار مقابله با این اقدام خصمانه ی دشمن اما 
همانگونه که گفته شد، کار چندان پیچیده ای 
نیست. راهکار درســت، آنچنان که تجربه ی 
اقتصادهای پیشــرفته ی دنیا نشــان داده و 
اقتصاددانان داخلی نیز بر آن تأکید کرده اند، 

حداقل چند سرفصل کلی دارد:
اول، »افزایشتولیدملی«است. »کلید حّل 
مشکالت اقتصادی کشور و مسائل اقتصادی 
کشور، مسئله ی تولید اســت... اشتغال را به 

وجود می آورد، بیکاری جوان ها که مشــکل 
بزرگی است با اشــتغال از بین می رود، ثروت 
ملّی به وجود می آید، رفــاه عمومی به وجود 
می آید؛ حّتی پیشرفت علمی به وجود می آید؛ 
وقتی تولید رونق پیدا بکنــد، کارخانجات، 
دستگاه های صنعتی، دستگاه های کشاورزی، 
احســاس احتیــاج می کنند به شــیوه ها و 
روش های علمــی، دانشــگاه ها وارد میدان 
می شــوند، رونق علمی هم به وجود می آید؛ 
یعنی کلید حّل مشــکالت اقتصادی کشور، 
عبارت اســت از مســئله ی رونــق تولید.« 

98/8/12
دوم، رجوع بــه »ظرفیتهاواستعدادهای
داخلی«: »االن مراجعه ی به جوان هایی که 
اهل ابتکارند، از طرف دستگاه های گوناگوِن 
دولتی زیاد شده؛ دستگاه ها و مجموعه های 
جوان، مثــل جهاد دانشــگاهی و غیر اینها، 
مجموعه های خوبی هستند که توانایی های 
زیادی دارند و همواره منتظرند کسی به اینها 
مراجعه کند، از اینها کار بخواهد؛ خیلی اوقات 
به ما شــکایت می کردند که دســتگاه های 
دولتی از ما کار نمی خواهند، کاری را که تولید 
کرده ایم از ما نمی خرند، دریافت نمی کنند؛ 
می روند سراغ بیگانگان.  الحمدهلّل دل  بُریدن 
از بیگانگان موجب شده که به این دستگاه ها 
مراجعه بشود، از این دستگاه ها کار خواسته 
بشود، اینها به حرکت بیفتند و یک جوشش 
درونی ای در کشور بحمداهلّل به وجود آمده...« 

98/4/25
سوم، »کارجهــادیواصالحساختارهای
معیوب«: »کار جهادی ضّد تنبلی است، ضّد 
بی تفاوتی است، ضّد امروز را به فردا انداختن 
اســت. ما با بعضی از بخش هــای گوناگون 
مواجه می شــویم که یک کاری را بنا اســت 
انجام بدهند، تصدیق هــم 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، تذّکر 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 شــش ماه 
گذشته، هیچ حرکتی انجام نگرفته؛ به خاطر 
این است که کار را جهادی دنبال نمی کنند؛ 

کار جهادی. کار را در همه ی عرصه ها جهادی 
دنبال کنید.« 98/7/10

چهارم، »قطعامیدازبیگانه«: کشــور را 
معطل گذاشــتن و به انتظــار رویای کمک 
»بیگانــه«، یــا بهتــر بگوییم »دشــمن« 
نشســتن، همان خطایی اســت که مصدق 
کــرد و نتیجه اش را هــم دید. »بــه انتظار 
دیگــران و خارجی ها نمی شــود ماند برای 
رفع مشکالت کشــور، بلکه این انتظار ضربه 
می زند به پیشــرفت اقتصادی کشــور. یک 
مّدتی منتظر بمانیم به خاطــر برجام؛ یک 
مّدتی منتظر بمانیم به خاطر اینکه ببینیم 
آیا رئیس جمهور آمریکا آن مهلت ســه ماه 
 ســه ماه را که در قرارداِد برجام متأســفانه 
گذاشتند -وِیِور- تمدید می کند یا نه؛ ]یعنی[ 
وِیورِ رئیس  جمهور آمریکا تمدید می شود یا 
نمی شود؛ یک مّدتی معّطل بمانیم برای اینکه 
ببینیم برنامه ی فرانسوی ها و رئیس  جمهور 
فرانســه ]چه می شــود[، خب همه اش شد 
انتظار؛ در حال وجود انتظار، ســرمایه گذار 
اقتصادی سرمایه گذاری نمی کند، تکلیفش 
معلوم نیســت، فّعال اقتصــادی تکلیفش 
معلوم نیســت، خود این انتظار کشور را به 
رکود و عقب ماندگی می کشاند. چقدر انتظار 

بکشیم؟ رها کنید...« 98/8/12
پنجم: »جلوگیــریازوارداتکاالهای
مشــابه«: »یکی از راه های رونــق تولید 
جلوگیــری از واردات کاالهای تولید داخل 
است. چرا جلوگیری نمی کنند؟ من سؤال 
جّدی دارم از مســئولین محترم؛ نگذارید. 
کسانی هستند که با واردات تنّفس می کنند، 
حیاتشان، ثروت بادآورده شان، امکاناتشان 
بســتگی دارد به واردات؛ ]لذا[ نمی گذارند 
جلوی واردات زائد و بی رویه گرفته بشــود؛ 
اینها مّقدمند یا آن جوان بیکار مقّدم است؟ 
جوان بیکار کشــور بــا واردات بی رویّه که 
تولید داخلی را به شکســت می کشــانَد، 
بیــکار می مانَد. عالج قطعی همین اســت 
که مــا بتوانیم ایــن برنامه های درســت و 
این سیاســتهایی را که ابالغ شده است، به 
مســئولین محترم -چه به دولــت، چه به 
مجلس- برنامه ریزی کنیم و عملّیاتی کنیم 
و تحّقق ببخشیم؛ این راه برون رفت کشور از 

مشکالت است.« 98/8/12
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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 می شود رفت و جان فدا کرد، آن وقت 

می تواند بی دغدغه و با استقالل زندگی کند؛ زیرا مرگ دیگر مانعی برایش نیست. 75/2/26 
*.شهیدمحمداسالمینسب،ازفرماندهانمؤثردرآزادسازیشهرسوسنگردبود.

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*
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امام کالم

باید به قدرت الهی خود 
اتکا کنیم

ایــن  در  اگــر  مــا  شــریف  ملــت 
انقــاب بخواهــد پیــروز شــود بایــد 
دســت از آســتین بــرآرد و بــه کار 
تــا  دانشــگاه ها  متــن  از  بپــردازد. 

بازارهــا و کارخانه هــا و مــزارع و باغســتان ها تــا آنجــا کــه خودکفــا شــود و 
ــکا ــود ات ــی خ ــدرت اله ــه ق ــد ب ــا بای ــت اســامی م ــود بایســتد. مل ــای خ  روی پ

 کند.    59/2/10

انقالبیگری اخالق

250ساله انسان

رصدی گزارش

آمادگی خودتان را برای فتنه حفظ کنید
ایرانی خانواده

ایناست حزباهلل

ایناست حزباهلل

وجود شـما عزیزان برای کشـور یک نعمت اسـت؛ در خّط مسـتقیم، صراط مسـتقیم 
خودتـان را حفـظ کنیـد، نگـه داریـد. این کشـور بـه شـما احتیـاج دارد؛ بـه معنای 
واقعی کلمـه احتیـاج دارد. باید شـما بسـازید ایـن کشـور را؛ شـما باید پیـش ببرید 
ایـن کشـور را؛ نسـل جـوان بایـد ایـن کار را بکنـد. البّتـه از آن جوانـی کـه در خـّط 
مسـائل حقیر مـاّدی و مـواّد مخـّدر و ماننـد اینها اسـت که خـب توّقعی نیسـت؛ آن 
جـوان پُرانگیـزه، آن جـوان بااحسـاس، آن جوانـی کـه احسـاس مسـئولّیت می کند 
- یعنی شـماها، یعنـی مجموعه ی جـوان متدیّن کشـور- اینها هسـتند کـه آینده را 

خواهنـد سـاخت. 98/8/12 

روز مسئله

تاریخی روایت

رهبری مطالبه

رهبری خاطرات

عدالتخواهی اصول

سکوت علما چه دلیلی دارد؟صراط مستقیم خودتان را نگه دارید

کتاب های خوب را به جوانان معرفی کنید
قبلهادردورانمبارزات،خودمناینکار]معرفیکتابهایخوببهجوانان[را
میکردم؛یعنیاصاًلکتابهاییرامیخواندم،بهقصداینکهببینیمبهدردچه
کسیمیخورد،یاکجاهایشبهدردچهکســانیمیخوردویادداشتمیکردم.
جوانانیکهبامنرفتوآمدداشتند-عمدتاًدرمشهد،یادردورهایکهمشهد
نبودم؛تبعیدبودم-مناسممیدادمکهاینکتابهارابخوانید؛اینکتابهاهم

متنّوعبود.االنهممیشوداینکارراکردومجموعهایرادرنظرگرفت.

حضورآیتاهللخامنهایدرکتابخانهآستانقدسرضوی،اوایلدهه60

به اخالق خودمان هم برســیم. اخالق اهمیتش از عمل هم بیشتر است. فضای جامعه را 
فضای برادری، مهربانی، حسن ظن قرار بدهیم. من هیچ موافق نیستم با اینکه فضای جامعه 
را فضای سوءظن و فضای بدگمانی قرار بدهیم. این عادات را از خودمان باید دور کنیم. اینکه 
متأسفانه باب شده که روزنامه و رسانه و دستگاه                های گوناگون ارتباطی - که امروز روزبه                روز 
هم بیشتر و گسترده                تر و پیچیده                تر می شود - روشی را در پیش گرفته                اند برای متهم کردن 
یکدیگر، این چیز خوبی نیست، دل ما را تاریک می کند، فضای زندگی ما را ظلمانی می کند. 
هیچ منافات ندارد که گنهکار تاوان گناه خودش را ببیند، اما فضا، فضای اشاعه                ی گناه نباشد؛ 

تهمت زدن، دیگران را متهم کردن به شایعات، به خیاالت.    88/6/29

فضای جامعه را فضای مهربانی و حسن ظن قرار بدهیم
آن چیـزی هـم کـه در ایـن زمینـه مخصـوص نیروهـای مسـلّح و نیروهایـی حافظ 
امنّیت اسـت این اسـت که مراقـب فتنه باشـند. در قـرآن یک جـا می فرمایـد: اَلِفتَنُة 
اََشـدُّ ِمـَن الَقتـل، یـک جـا می فرماییـد: اَلِفتَنـُة اَکـَرُ ِمـَن الَقتـل؛ »اََشـّد« یعنی سـخت تر، 

»اَکَبـر« یعنـی بزرگ تـر. کشـتار چیـز بـدی اسـت، نامطلوب اسـت اّمـا فتنـه از آن 
بدتر اسـت. خـب اگر فتنـه از قتـل بدتـر اسـت، پـس بایسـتی نیروهایی کـه حافظ 
امنّیـت هسـتند آرایـش الزم را، نظـم الزم را بـرای مقابلـه ی بـا فتنـه هـم بگیرنـد، 
آمادگی هـای خودشـان را بـرای فتنـه هـم بایسـتی حفـظ بکننـد؛ ایـن آن چیـزی 

اسـت که دسـتگاه ها بایسـتی بـه آن توّجـه داشـته باشـند.    98/8/8

عدالت طلبی به این نیست که انسان رودرروی کســی بایستد و بگوید تو عدالت طلب 
نیســتی؛ نه، این، ســاز و کار دارد. باید جامعه به نقطه ای برســد که سیاســت های 
عدالت طلبانه در آن طراحی شــود و دستگاه اجرایی طوری باشــد که سیاست های 
عدالت طلبانه فرصت عملیاتی شدن و اجرایی شدن پیدا کند؛ وااّل خیلی سیاست های 
عدالت طلبانــه هم مطرح می شــود؛ اما ســازوکار، آدم ها، مهره ها، قلم به دســت 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.    84/3/5

سال 1346 فرا رسید. با خود گفتم تعقیب اکنون از شدت افتاده، پس به مشهد بروم، ولی 
در اماکن عمومی ظاهر نشوم. به مشهد بازگشتم. اما کسی مانند من نمی تواند در حاشیه 
بماند و به آنچه در جامعه می گذرد، بی اعتنا باشــد. نزد آقایان میالنی و قمی می رفتم، 
راجع  به انحرافات موجود در جامعه با آنها صحبت می کردم؛ از موضع تقبیح و تخطئه، 
می پرسیدم که ســکوت علما چه دلیلی دارد؟ و در جهت موضع گیری قاطعانه در برابر 
رژیم فاسد، آنها را ترغیب می کردم. ظاهرا این سخنان من، مو به مو به ساواک منتقل شده 
بود؛ من این را پس از بازداشت فهمیدم. البد در بین اطرافیان این دو شخصیت، کسانی 

خوندلیکهلعلشد بوده اند که مطالب را منتقل می کردند.  

عدالت طلبی به ساز و کار نیاز دارد

انتشاربهمناسبتروزکتابوکتابخوانی

سیاه نمایی هنر نیست؛ 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 کسی، 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 شخصی حرف 
معَ  َو البََصَ َو الُفؤادَ کُلُّ  نزند، برای خاطر قدرت یابی حرف نزند، خدا را در نظر داشته باشد؛ اِنَّ السَّ
اُولِئَک کاَن َعنُه َمسئوالً، 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 انسان به خاطر میل دل خودش بزند. انقالبی نمایی غیر از انقالبی گری است؛ انقالبی نمایی 
]یعنی[ آدم جوری عمل کند که کأنّه ما ]انقالبی هســتیم[؛ انقالبی گری کار سختی است؛ 

پابندی الزم دارد، تدیّن الزم دارد.  96/10/6

 انقالبی نمایی غیر از انقالبی گری است

فقط بیست و هشت سال!

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، مشکالت را برطرف کنند، که ان شاءاهلل همین کار را هم باید 

 98/8/12 بکنند و خواهند کرد؛ ]ما هم[ تعقیب می کنیم موضوع را  . 

تحدید نسل را جدی بگیرید

کشور  را  معطل 
دشمن نکنید

تذکررهبرانقالبدربارهاقتصادکشور

بعضی خیال می کنند که مذاکره ی با آمریکا مشکالت کشور را حل می کند؛ این اشتباه 
بزرگی است، صددرصد اشتباه می کنند. طرف مقابل، نشستن ما پشت میز مذاکره و قبول 
مذاکره از ســوی ایران را به معنای به زانو درآوردن جمهوری اسالمی می داند؛ می خواهد 
بگوید که ما باالخره با فشار اقتصادی، با تحریم های شدید توانستیم ایران را به زانو دربیاوریم 
تا بیاید با ما بنشیند پشــت میز مذاکره. می خواهد این را به دنیا تفهیم بکند، می خواهد 
اثبات کند که سیاست »فشــار حّداکثری« یک سیاست درستی است و این سیاست اثر 
کرد، جمهوری اسالمی را باالخره آورد پای میز مذاکره نشاند؛ بعد هم هیچ امتیازی نخواهد 
داد؛ این را من به شما عرض می کنم. قطعاً و یقیناً اگر چنانچه مسئولین جمهوری اسالمی 
ساده لوحی می کردند و می رفتند می نشستند که با مسئولین آمریکایی مذاکره کنند، هیچ 

چیز گیرشان نمی آمد؛ نه از تحریم ها کم می شد، نه از فشارها کم می شد.   98/8/12

اگر مسئولین جمهوری اسالمی ساده لوحی  می کردند...

امامی که موافقان، شیعیان، مخالفان، غیرمعتقدان، همه، شهادت دادند و اعتراف کردند به 
فضل او، به علم او، به تقوای او، به طهارت او، به عصمت او، به شجاعت او در مقابل دشمنان، 
به صبر و استقامت او در برابر سختی ها، این انسان بزرگ، این شخصیت باشکوه، وقتی به 
شهادت رسید، فقط بیست و هشت سال داشت. در تاریخ پرافتخار شیعه، این نمونه ها را کم 
نداریم. پدر امام زمان عزیز ما با آن همه فضیلت، با آن همه مقامات، با آن همه کرامات، وقتی 
با سم و جنایت دشمنان از دنیا رفت، فقط بیست و هشت سال داشت؛ این می شود الگو؛ 
جوان احساس می کند یک نمونه ی عالی در مقابل چشم دارد. آن امام بزرگوار، جواداالئمه 
)علیه الّسالم( است که در بیست و پنج سالگی شهید شده است؛ این امام عسگری )علیه 

الّصالة و الّسالم( است که در بیست و هشت سالگی به شهادت رسیده است.   90/12/10

انتشاربمناسبتشهادتحضرتامامحسنعسگری)ع(

اختالف بین ملّت ایران و آمریکا از  بیســت وهشتم مرداد، 
حّتی قبل از بیست وهشتم مرداد شروع شد؛ بیست وهشتم 
مرداد سال 32 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. 98/8/12

جالب اســت توجه کنید که 16 آذر در سال 32 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. 87/9/23

 
امام عزیز ما، 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 13 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 13 

آبان سال 43 از ایران تبعید کردند. 90/8/11

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.« 94/8/12

 اولیــن کاری کــه از طــرف آمریکائی هــا ]بعد از 
پیــروزی انقالب[ 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. 88/1/1

در اّولیـن ماه های پیـروزی انقالب، مجلس سـنای آمریکا 
یک مصّوبـه و قطعنامه ی شـدیداللحنی علیـه جمهوری 
اسـالمی ایران صادر کرد، دشـمنی را به طور عملی شـروع 
کرد؛ ایـن در حالی بود کـه هنوز سـفارت آمریـکا در ایران 
باز بود! آن کسـانی که خیـال می کنند رابطه ی بـا آمریکا، 
دوسـتی بـا آمریـکا موجب می شـود که انسـان از آسـیب 
آمریـکا محفوظ بمانـد، به ایـن تجربه ی تاریخـی مراجعه 
کنند؛ هنـوز سـفارت آمریـکا در ایـران بـود، آمریکایی ها 
راحـت در داخـل کشـور رفت وآمـد می کردنـد، انقـالب 
موجب نشـده بود که آمریکایی هـا را از ایـران بیرون کنند؛ 
مثل بقّیه ی دولت ها سـفارت داشـتند، مأمورین داشتند، 
در اینجـا داشـتند زندگـی می کردنـد؛ در همـان هنـگام 
دولـت آمریکا دشـمنی خـودش را بـا انقـالب نشـان داد. 
عـالوه ی بـر ایـن، محّمدرضـا را کـه یـک دشـمن قطعی 
ملّـت ایـران بـود، در آمریـکا میهمـان خـودش کـرد، او را 
بردند در آمریکا نگه داشـتند، در واقـع پناه دادند به دشـمن ملّت 

ایـران. 92/8/12

اّولیـن حکومتـی و دولتـی که بـا این حرکـت مردم 
بجـد شـروع کـرد مخالفـت کـردن، آمریـکا بـود... 
خـب، عکس العمـل و واکنـش بـه ایـن حرکـت، 
حرکِت دانشـجویان بـود؛ رفتنـد سـفارت آمریکا را 
گرفتند، معلوم شـد اینجا النه ی جاسوسـی اسـت، 
معلوم شـد در طـول این چنـد مـاه بعـد از پیروزی 
انقـالب، در ایـن مـّدت، اینجـا مرکـِز توطئـه علیه 
انقـالب بـوده اسـت؛ این را اسـناِد منتشـر شـده ی 
بعـدی از داخـل سـفارت آمریـکا نشـان داد و ثابت 
کـرد. جوان هـای عزیـز! اسـناد النه ی جاسوسـی را 
بگیریـد بخوانیـد، درس آمـوز اسـت. ...اینها نشـان 
اوج  هنـگاِم  در  چـه  آمریکایی هـا  کـه  می دهـد 
نهضت، چـه در هنگامی کـه نهضت و انقـالب پیروز 
شـده اسـت و جمهـوری اسـالمی تشـکیل شـده 
اسـت، دائـم در حـال توطئـه علیـه نظـام اسـالمی 

بوده انـد؛ آمریـکا ایـن اسـت. 94/8/12

»دشــمنیآمریکاباملتایران«مفهومیاستکه
بیشاز60سالاستکهدرسپهرسیاسیاجتماعی
کشــورمانوجوددارد.رهبرانقالبدردیداراخیر
دانشجویانودانشآموزان،بهنسبتتحریفتاریخی
دربارهینقطهیآغازدشــمنیآمریکاباملتایران
اشــارهکردهوفرمودند:»بعضیهاتاریخراتحریف
میکنند؛خودآمریکاییهاایــنکاررامیکنند؛آن
سالیکهبندهرئیسجمهوربودمورفتمسازمانملل،
یکخبرنگارمعروِفآنروِزآمریکا،درسازمانملل
بابندهمصاحبهکردوشــروعاختالفاتبینایرانو
آمریکاراازماجرایسفارت-النهیجاسوسی-گفت؛
گفتبله،ازوقتیکهجوانهایشمارفتندسفارترا
گرفتند،بینایرانوآمریکااختالفشد؛اینتحریِف
تاریخاســت؛قضّیهایننیســت.اختالفبینمّلت
ایرانوآمریکاازبیستوهشتممرداد،حّتیقبلاز
بیستوهشتممردادشروعشد.«98/8/12بههمین
مناسبتنشــریهیخطحزباهللدراطالعنگاشت
اینهفته،مروریکردهاســتبرمهمترینمصادیق
دشمنیآمریکاباملتایرانتاپیشازتسخیرالنهی

جاسوسیدرسیزدهآبان57.

دشمنی آمریکا با ما از کجا آغاز شد؟
کودتای 28 مرداد 
)28 مرداد 1332(  1
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سرکوب اعتراض دانشجویان
 به حضور نیکسون )16 اذر 1332( 

تصویب الیحه کاپیتوالسیون 
)21 مهر 1343  / 13 آبان 1343 (

تحریک قومیت ها برای جدایی طلبی  
 )1358 -1357(

تبدیل سفارت خانه به مرکز 
جاسوسی و توطئه  )دهه 40 و 50( 

تالش برای به ثمر نرسیدن انقالب 
اسالمی )8 بهمن 1357( 

 صدور قطعنامه علیه ایران
 و پناه دادن به شاه  ) 1358( 

اولینتوطئههایدولتآمریکاعلیهملتایراندرسالهاینخستانقالب


