
 استکبارسـتیزی بی اعتمادی به آمریکا  مذاکرات هسـته ای  افزایش ظرفیت فکری ملت ایـران  اقتدار درونزا حمایت از تحرک دیپلماسـی
مفاهیمی که در  

بیانات رهرب انقالب 
مطرح شده اند:

ديدار دانش آموزان و دانشجويان به مناسبت روز مّل مبارزه با استكبار جهاىن 

50
روزنگار مرور ی کوتاه  بر 
ــام هـا و  دیـدار هـای    پـی
رهـبـر انقـالب اسالمی

28 ذوالحجه ١٤٣٤

 2013 03 November

یکشنبه |  ١2 آبان ١٣92 

اینفوگرافیک سیاهه جنایات آمریکا
اشاره مختصری به برخی جنایات صورت گرفته از 
سوی ایاالت متحده آمریكا علیه ملت ایران

 باید برای گشـایش مسـائل كشـور و مشـكالت كشـور، از جمله مشـكالت اقتصادی، نگاه به درون باشـد. ما در كشـور ظرفّیتهای زیادی داریم؛ از ظرفّیتهای این ملّت 
كه عبارت اسـت از، هـم امكانات انسـانی، هـم امكانات طبیعـی، هم امكانـات جغرافیایـی و موقعّیـت منطقه ای باید اسـتفاده كـرد. البّته مـا از تحّرك دیپلماسـی هم 
حمایت میكنیـم. وقتی میگوییـم از درون بایسـتی كارها اصالح بشـود، معنایش این نیسـت كه چشـممان را ببندیم، تحّرك دیپلماسـی نداشـته باشـیم، با دنیـا كار نكنیم؛ چرا، 
تحّرك دیپلماسـی، حضور دیپلماسـی كار بسـیار الزمی اسـت - مسـئولینی كه این كارهـا را میكنند، بخشـی از كارهاینـد - لكن تكیه بایسـت بر روی مسـائل داخلی باشـد. در 
عرصه ی دیپلماسـی هم آن كشـوری موّفق اسـت كه مّتكی باشـد به نیروی درون زا؛ آن دولتی میتواند در پشـت میز مذاكره ی دیپلماسـی حرف خودش را سـبز بكند و به مقصود 

و نتایج مورد نظر خودش دست پیدا بكند كه مّتكی باشد به یك اقتدار درونی، توانایی های درونی؛ حساب میبرند از یك چنین دولتی. | متن کامل در

عالقه مندان می توانند با ارسال يك پيامك بدون منت به شامره 20110 در سامانه پیامکی   عضو شوند.

پیشنهاد

برگزیده

   استکبارستیزی: 
رهبر معظم انقالب اسالمی در 

دیدار دانش آموزان و دانشجویان 
به مناسبت روز ملّی مبارزه با 
استكبار جهانی ، ضمن تبیین 

مفهوم استكبار در منطق قرآن، 
به ارائه ی تحلیلی در رابطه با 
سابقه ی زورگویی و جنایات 
چندین ساله ی آنان در ایران 

پرداختند.
رهبر انقالب اسالمی ضمن 

نادرست دانستن این نكته كه 
تسلیم شدن در مقابل مستكبرین 
موجب حل مشكالت اقتصادی و 
معیشتی میشود، جوانان كشور 
را به تأمل بر روی ابعاد مختلف 

مواجهه ی انقالب اسالمی با دولت 
زورگوی آمریكا  دعوت كردند.

استكبارستیزی و مبارزه با نظام 
سلطه از جمله اصلی ترین اهداف 

و راهبردهای انقالب اسالمی 
از بدو  پیروزی آن بوده و ابعاد و 
زوایای گوناگون این موضوع در 
فرصتهای مختلف توسط آیت 

اهلل العظمی خامنه ای مورد 
بازشكافی قرار گرفته است.

جهت آشنایی بیشتر با جوانب این 
مسأله در اندیشه ی رهبر انقالب 

اسالمی مطالعه ی کلیدواژه ی 
استکبارستیزی در بخش جستار  پایگاه    

 پیشنهاد می گردد.

  استكبارستیزی یعنی یك ملّتی 
زیر بار مداخله جویی و تحمیل 

قدرت استكبارگر یا انسان مستكبر 
یا دولت مستكبر نرود.

   اگر یك نظرسنجی عادالنه 
و سالمی در دنیا بین ملّتها انجام 

بگیرد، گمان نمیكنم نمره ی منفی 
هیچ دولتی به پای نمره ی منفی 

دولت آمریكا برسد.
  من خوشبین نیستم به مذاكره، 

لكن میخواهند مذاكره كنند، 
بكنند؛ ما هم به اذن اهلل ضرری 

نمیكنیم. یك تجربه ای در اختیار 
ملّت ایران است این تجربه ظرفّیت 

فكری ملّت ما را باال خواهد برد.
  ما از مسئولین خودمان كه 

دارند در جبهه ی دیپلماسی 
فّعالّیت میكنند، كار میكنند، قرص 
و محكم حمایت میكنیم، اّما ملّت 
باید بیدار باشد، بداند چه اتّفاقی 

دارد می افتد.

رهبر انقالب اسالمی 
ضمن حمایت از تیم دیپلماسی جمهوری اسالمی:

  دیپلماسی موفق متکی به »اقتدار درونزا« است

درباره ی مسـائل جاری ما با آمریـكا  چند نكتـه را من عرض 
بكنـم. اّوالً یك تذّكـر مهم و الزمـی را بدهـم: هیچ كس نباید 
این مجموعـه ی مذاكره كنندگان مـا را با مجموعه ی شـامل آمریكا - همان 
شـش دولت، به اصطـالح پنج بعـالوه ی یـك - سـازش كار بدانـد؛ این غلط 
اسـت؛ اینها مأموران دولت جمهوری اسالمی ایران هسـتند، اینها بّچه های 
خودمان هسـتند، بّچه های انقالبند؛ یك مأموریّتی را دارنـد انجام میدهند. 
كار سـختی هم هسـت ]كه [ بر عهـده ی اینها اسـت؛ دارند با تـالش فراوان 
آن كاری را كـه بر عهده ی آنها اسـت انجام میدهند. بنابرایـن نباید مأموری 
را كه مشـغول یك كاری است و مسـئول یك فرایندی اسـت مورد تضعیف 
یـا توهیـن یـا بعضـی از تعبیراتـی كـه گاهـی شـنیده میشـود - كـه اینها 
سـازش كارند، و مانند اینهـا - قـرار داد. این را هم توّجه داشـته باشـید، این 
مذاكـره ای كـه امـروز دارد انجـام میگیرد با شـش كشـور - كـه آمریكا هم 

جزو این شش كشور است - فقط در مورد مسائل هسته ای است و الغیر.

 رویكــرد اســتكباری كــه آمریكایی هــا دارنــد و از ده هــا ســال پیــش تــا امــروز هم 
ادامــه دارد، موجــب شــده اســت كــه در ملّتهــای دنیــا یــك احســاس بی اعتمادی 
ــد؛ ایــن مخصــوص كشــور مــا نیســت؛ هــر  ــكا به وجــود بیای ــت آمری ــه دول و بیــزاری نســبت ب
ملّتی بــه آمریــكا اعتماد كــرد، ضربــه خــورد؛ حّتــی آن كســانی كه دوســت آمریــكا بودنــد. حاال 
در كشــور مــا دكتــر مصــّدق بــه آمریكایی هــا اعتمــاد كــرد؛ بــرای اینكــه بتوانــد خــود را از زیــر 
فشــار انگلیس هــا نجــات بدهــد، بــه آمریكایی هــا متوّســل شــد؛ آمریكایی هــا بــه جــای اینكــه 
ــا  ــا انگلیس ه ــد، ب ــود كمــك كنن ــرده ب ــدا ك ــا حســن ظــن پی ــه آنه ــه ب ــر مصــّدق ك ــه دكت ب
ــای ۲۸ مــرداد را راه انداختنــد.  همدســت شــدند، مأمــور خودشــان را فرســتادند اینجــا و كودت
مصــّدق اعتمــاد كــرد، كتكــش را ]هــم [ خــورد؛ حّتــی كســانی كــه بــا آمریــكا میانه شــان هــم 
خــوب بــود و بــه آمریــكا اعتمــاد كردنــد، ضربــه اش را خوردنــد. روابــط رژیــم طاغوتــی ســابق با 
آمریــكا خیلــی صمیمــی بــود، در عیــن حــال زیاده خواهــِی آمریــكا آنهــا را هــم بــه ســتوه آورده 
ــكا - تحمیــل  ــی مأموریــن آمری ــود؛ همیــن كاپیتوالســیونی را كــه گفتیــم - مصونّیــت قضائ ب

كردند بر آنها؛ آنها هم پشتوانه ای جز آمریكا نداشتند، مجبور شدند قبول كردند.

ت
روای

مذاكره اى كه انجام ميگيرد با 6 تیرت دو
كشور و در مورد مسائل هسته اى است

كودتا عليه مصّدق
نتيجه اعتماد او به آمریکایی ها

نکات مهم در مورد مسائل جاری ما با آمریکا

1. ممنوعیت سازش كار دانستن مجموعه ی مذاكره كنندگان و مأموران دولت 
جمهوری اسالمی ایران. ۲. محدود بودن مذاكره به مسائل هسته ای است و 

الغیر.3. بی اعتمادی و خوشبین نبودن ما به مذاكره. 4. خالف گویی و ترفند برخی 
تبلیغاتچی ها در رابطه با ادعای حل مشكالت اقتصادی با تسلیم در مقابل دشمن 
در قضّیه ی هسته ای. 5. خطا در زمینه ی تحلیل علت دشمنی آمریكا با ملّت ایران 
و جمهوری اسالمی و تقلیل مسئله به قضّیه ی هسته ای. 6. ضرورت نگاه به درون و 

استفاده از ظرفّیتها و امكانات كشور برای گشایش مشكالت كشور از جمله مشكالت 
اقتصادی در كنارتحّرك دیپلماسی. 7. دچار استیصال نشدن ما در مواجهه ی با 

دشمنانمان در طول سالها، قدرت مندتر شدن ما و ضعیف تر شدن آمریكا نسبت به 
سالهای اّول انقالب. ۸. تسلّط پنجه ی قدرتمندان مالی و كمپانی های صهیونیستی بر 

دولت و كنگره ی آمریكا و مجبور بودن آنها برای مالحظه ی منافع صهیونیستها.

برخی از نشانه های افول قدرت آمریکا

1. اعتراف دولتمردان آمریكایی مبنی بر احترام نگذاشتن دوستان آمریكا به او و نترسیدن دشمنانش 
از او. ۲. دچار بودن به مشكالت سیاسی، اختالفات سیاسیون  بر سر مسائل مربوط به بودجه ی دولت و 
تعطیلی شانزده هفده روز دولت آمریكا.   3. دچار بودن به مشكالت اقتصادی و مالی، اشتباه محاسباتی 

در حد سی هزار میلیارد دالر نسبت به پیش بینی های خود و كمبود هفده هزار میلیارد دالری. 4. 
اختالف داشتن با اروپا و ناتوانی از همراه كردن نزدیك ترین شركای خود مانند انگلیس برای حمله به 

سوریه برخالف فضای جنگ علیه عراق و افغانستان

برخی از جنایتهای آمریکا علیه مّلت ایران و جمهوری اسالمی پس از پیروزی انقالب

1. تحریم ما از اّول انقالب و بیشتر شدن روز به روز آن. ۲. سرنگون كردن هواپیمای جمهوری اسالمی و كشتن 
مسافران آن. 3. راه اندازی كودتای پایگاه شهید نوژه. 4. حمایت از ضّدانقالبها و دادن سالح به آنان.

تکمیلی
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 امـروز نَفـس گـرم شـما جوانـان عزیـز در این حسـینّیه یـادآور 
و نشـانه ی همان حماسـه و شـوری اسـت كـه در طول سـالهای 
گوناگـون از اّول انقـالب تـا امـروز، پشـتیبان و حمایت كننـده و 
تضمین كننـده ی حركت انقالبـی ملّت ایـران بوده اسـت. نعمت 
بـزرگ خدا بـر این كشـور و بـر نظـام جمهـوری اسـالمی، وجود 
جوانها اسـت؛ با انگیزه های روشـن، اسـتوار، مّتكی بـه منطق و با 

دلهـای پـاك و نّیتهـای صـاف و خالص.
 جلسـه ی امـروز ما بـه مناسـبت یادبـود حـوادث سـیزدهم آبان 
اسـت كـه در طـول سـالهای گوناگـون - پیـش از انقـالب و پس 
از پیـروزی انقـالب - در كشـور اتّفـاق افتـاده اسـت. سـه حادثه 
اسـت: حادثـه ی تبعیـد امـام در سـال 43، حادثـه ی كشـتار 
بی رحمانـه ی دانش آمـوزان در تهـران در سـال 57، و حادثـه ی 
حركـت شـجاعانه ی دانشـجویان در تسـخیر النـه ی جاسوسـی 
در سـال 5۸؛ هر سـه حادثـه به نحـوی مربوط میشـود بـه دولت 
ایـاالت مّتحـده ی آمریـكا. در سـال 43 امـام )رضـوان اهلل تعالی 
علیه( بـه خاطـر اعتـراض علیـه كاپیتوالسـیون - كه بـه معنای 
حفظ امنّیت مأمـوران آمریكایی در ایـران و مصونّیت قضایی آنها 
بـود - تبعید شـدند؛ پـس قضّیه مربوط شـد بـه آمریكا. در سـال 
57 رژیم وابسـته ی به آمریـكا در خیابانهای تهـران دانش آموزان 
را به قتل رسـاند و آسـفالت خیابانهای تهـران به خـون نوجوانان 
مـا رنگیـن شـد، بـرای دفـاع از رژیـم وابسـته ی بـه آمریـكا؛ این 
هـم مربـوط شـد بـه آمریـكا. در سـال 5۸ ضربـِت متقابـل بـود؛ 
یعنـی جوانان شـجاع و مؤمـن دانشـجوی ما بـه سـفارت آمریكا 
حمله كردنـد و حقیقـت و هویّت ایـن سـفارت را كه عبـارت بود 
از النه ی جاسوسـی كشـف كردنـد و در مقابل چشـم مـردم دنیا 
گذاشـتند. آن روز جوانهای ما اسـم سـفارت آمریكا را گذاشـتند 
النه ی جاسوسـی، امروز بعد از گذشت سی و چند سـال از آن روز، 
اسـم سـفارتخانه های آمریكا در نزدیك ترین كشـورها بـه آمریكا 
- یعنی كشـورهای اروپایی - شـده اسـت النه ی جاسوسی؛ یعنی 
جوانهای ما سـی سـال از تقویم تاریخ دنیـا جلو بودنـد. این قضّیه 

هم مربـوط بـه آمریكا بـود. سـه حادثه، هركـدام ]هـم [ به نحوی 
مرتبط با دولت ایـاالت مّتحده ی آمریكا و مناسـبات آن بـا ایران. 
لذا روز سـیزدهم آبان را - كه مثل فردا اسـت - نامگـذاری كردند 

"روز مبـارزه ی با اسـتكبار".
 اسـتكبار یعنی چه؟ اسـتكبار یـك تعبیـر قرآنی اسـت؛ در قرآن 
كلمه ی استكبار به كار رفته است؛ آدم مسـتكبر، دولت مستكبر، 
گـروه مسـتكبر، یعنـی آن كسـانی و آن دولتی كه قصـد دخالت 
در امـور انسـانها و ملّتهـای دیگـر را دارد، در همه ی كارهـای آنها 
مداخله میكند بـرای حفظ منافع خـود؛ خـود را آزاد میداند، حّق 
تحمیل بـر ملّتها را بـرای خود قائل اسـت، حـّق دخالـت در امور 

كشـورها را برای خود قائل اسـت، پاسـخگو هم 
بـه هیچ كـس نیسـت؛ ایـن معنـای مسـتكبر 
اسـت. نقطـه ی مقابـل ایـن جبهـه ی ظالـم و 
ستمگر، گروهی هسـتند كه با اسـتكبار مبارزه 
میكنند؛ مبارزه ی با اسـتكبار یعنـی چه؟ یعنی 
در درجـه ی اّول زیـر بار ایـن زورگویـی نرفتن؛ 
معنای استكبارسـتیزی یك چیـز پیچ وخم داِر 
پیچیده ای نیسـت؛ استكبارسـتیزی یعنی یك 
ملّتی زیـر بـار مداخله جویـی و تحمیـل قدرت 
اسـتكبارگر یا انسان مسـتكبر یا دولت مستكبر 
نرود؛ ایـن معنـای استكبارسـتیزی اسـت. من 
البّتـه ان شـاءاهلل در آینـده در یـك فرصتـی بـا 
شما جوانها، دانشـجوها، دانش آموزان درباره ی 
اسـتكبار و استكبارسـتیزی یـك صحبـت 
مفّصلـی باید بكنـم كـه االن مجال آن نیسـت؛ 
اجمـاالً ایـن معنـای اسـتكبار و ایـن معنـای 

استكبارسـتیزی اسـت.
 ملّـت ایران كـه خـود را استكبارسـتیز میداند، 
به خاطـر این اسـت كـه زیر بـار تحمیـل دولت 
آمریـكا نرفته اسـت. دولـت آمریكا یـك دولت 

اسـتكباری اسـت، حّق مداخله ی در كشـورها را برای خـود قائل 
اسـت، جنگ افـروزی میكنـد، در امور كشـورها مداخلـه میكند؛ 
امـروز مشـاهده میكنیـد ]كه [ ایـن قضّیـه دیگـر از محـدوده ی 
كشـورهای آسـیا و آفریقا و آمریكای التیـن فراتر رفته اسـت، به 
اروپا رسـیده؛ در امـور آنهـا هم دخالـت میكننـد. ملّت ایـران در 
مقابل این اسـتكباری كه دولت ایـاالت مّتحده داشـت و دخالتی 
كه میكرد و زورگوئـی ای كه میكرد و تسـلّطی كه بر كشـور عزیز 
ما در طول سـالها برای خود درسـت كـرده بود، ایسـتاد. حكومت 
طاغوتِی پادشـاهی، یـك حكومت وابسـته ی به آمریكا بـود بدون 
پشـتوانه ی داخلـی؛ بـا تكیـه ی بـه آمریـكا در ایـران هـر كاری 
میخواسـتند میكردند؛ به مـردم ظلـم میكردند، 
حقـوق مـردم را غصـب میكردنـد، بیـن مـردم 
تبعیض قائل میشـدند، كشور را از رشـد و ترّقی و 
توسـعه ای كه حـّق طبیعـی و تاریخی آن بـود باز 
داشـته بودنـد، بـرای خاطر اینكـه منافـع آمریكا 
را در ایـران تأمیـن كننـد. ملّـت ایـران ایسـتاد، 
انقالب كـرد، بعد هـم ریشـه های مسـتكبرین را 
در كشـور قطـع كـرد؛ مثل بعضـی از كشـورهای 
دیگر نبـود كه مقابله ی با اسـتكبار كردنـد اّما كار 
را نیمه تمام گذاشـتند و چوبش ]را[ هم خوردند.

 بنـده در یك كشـوری - كه اسـم نمـی آورم - كه 
بـا انگلیس ها مبـارزه كـرده بودنـد و سـالها ظلم 
و جـور انگلیس هـا را با مبـارزه ی خودشـان تمام 
كـرده بودند و اسـتقالل پیدا كـرده بودنـد، دیدم 
كه مجّسـمه ی یـك سـردار انگلیسـی را در یكی 
از مراكـز مهـّم تفریحی خودشـان نصـب كردند! 
گفتیم خـب این دیگر چیسـت؟ اسـم آن مركز را 
هم، به اسـم آن مسـتكبِر مسـتعمری كه هزاران 
جنایت در آنجا كـرده بود، گذاشـته بودنـد! البّته 
از این مالحظه كاری و مماشـات كاری هم سودی 

بسم اهللّ الّرحمن الّرحیم 
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نبردند؛ یعنی فشـار بر آن كشـور ادامه داشـت، هنوز هـم ]ادامه [ 
دارد؛ مماشـات بـا مسـتكبر برای هیچ كشـوری سـود بـه ارمغان 
نمـی آورد. جمهوری اسـالمی ایـران و انقـالب عظیم ایـن ملّت با 
اسـتكباِر آمریكایی در افتاد و كار را نیمه كاره هـم رها نكرد؛ چون 
ضرِب دسـِت آمریكا را در طول سـالهای متمادی بر روی پوسـت 
و گوشـت خود احسـاس كرده بـود؛ میفهمیـد اینها چه كسـانی 

هسـتند، چه هسـتند.
 این رویكـرد اسـتكباری كـه آمریكایی هـا دارنـد و از ده ها سـال 
پیش تا امروز هـم ادامه دارد، موجب شـده اسـت كـه در ملّتهای 
دنیا یك احسـاس بی اعتمادی و بیزاری نسـبت به دولـت آمریكا 
به وجـود بیایـد؛ ایـن مخصـوص كشـور ما نیسـت؛ هـر ملّتـی به 
آمریكا اعتمـاد كـرد، ضربه خـورد؛ حّتی آن كسـانی كه دوسـت 
آمریـكا بودند. حـاال در كشـور ما دكتـر مصـّدق بـه آمریكایی ها 
اعتماد كـرد؛ بـرای اینكـه بتواند خـود را از زیـر فشـار انگلیس ها 
نجات بدهـد، به آمریكایی ها متوّسـل شـد؛ آمریكایی هـا به جای 
اینكـه بـه دكتر مصـّدق كـه به آنهـا حسـن ظن پیـدا كـرده بود 
كمك كننـد، بـا انگلیس هـا همدسـت شـدند، مأمور خودشـان 
را فرسـتادند اینجا و كودتـای ۲۸ مـرداد را راه انداختنـد. مصّدق 
اعتماد كرد، كتكـش را ]هـم [ خورد؛ حّتی كسـانی كه بـا آمریكا 
میانه شـان هم خـوب بـود و به آمریـكا اعتمـاد كردنـد، ضربه اش 
را خوردند. روابـط رژیم طاغوتی سـابق با آمریـكا خیلی صمیمی 
بود، در عین حـال زیاده خواهِی آمریـكا آنها را هم به سـتوه آورده 
بـود؛ همیـن كاپیتوالسـیونی را كـه گفتیـم - مصونّیـت قضائی 
مأمورین آمریـكا - تحمیـل كردند بـر آنهـا؛ آنها هم پشـتوانه ای 

جز آمریـكا نداشـتند، مجبور شـدند قبـول كردند.
 معنای كاپیتوالسـیون این اسـت كـه اگر چنانچه یـك گروهبان 
آمریكایـی بزنـد توی گـوش یك افسـر ارشـد ایرانی، كسـی حق 
نـدارد او را تحـت تعقیب قـرار بدهـد. اگر یـك مأمـور ُخرده پای 
آمریكایـی در تهـران بـه یـك مـرد شـریف ایرانی یـا به یـك زن 
شـریف ایرانی تعـّدی بكند، كسـی حق نـدارد او را تحـت تعقیب 
قـرار بدهـد؛ آمریكایی ها میگوینـد حـق ندارید، خودمـان قضّیه 

را حـل میكنیـم؛ ذلّت یـك ملّـت از این بیشـتر 
نمیشـود. ایـن را تحمیـل كردنـد، دوستشـان 
هم بود، به دوسـت خودشـان هم رحـم نكردند. 
همین محّمدرضا را بعد از آنكـه از ایران فرار كرد 
و یـك مـّدت كوتاهـی بـه آمریـكا رفـت، از آنجا 
بیـرون كردند، او را نگه نداشـتند؛ یعنـی این قدر 
هم بـه او وفـاداری نكردنـد؛ این جوری هسـتند.

 ملّتها و حّتـی دولتها بـه آمریـكا بی اعتمادند به 
خاطر همیـن رفتـار و رویكردی كه در سیاسـت 
آمریكایی هـا هسـت. هركسـی اعتمـاد كـرد به 
آمریكا، ضربـه اش را خـورد؛ لـذا امـروز در میان 
ملّتها شـاید بشـود گفـت منفورتریـن قدرتهای 
دنیا آمریكا اسـت. اگر یـك نظرسـنجی عادالنه 
و سـالمی در دنیا بین ملّتها انجام بگیـرد، گمان 
نمیكنـم نمـره ی منفـی هیـچ دولتـی بـه پـای 
نمـره ی منفـی دولـت آمریـكا برسـد؛ در دنیـا 
امـروز وضـع اینهـا این جوری اسـت؛ میشـنوید 
دیگـر حرفهایی كـه اروپایی ها امـروز دارند علیه 
آمریكایی هـا میزننـد. خـب، بنابراین مسـئله ی 
سـتیزه ی با اسـتكبار و روز ملّی استكبارستیزی 

یك مسئله ی اساسی اسـت، یك مسئله ی برخاسـته ی از تحلیل 
درسـت و حرف درسـت اسـت. و شـما جوانهای عزیـز و میلیونها 
جوانـی كـه در سرتاسـر كشـور هسـتند، مثـل شـما دانشـجو و 
دانش آموزنـد، باید تحلیل درسـتی داشـته باشـید از ایـن قضایا. 
خـب، جـواِن اّوِل انقـالب احتیـاج بـه تحلیـل نداشـت و تحلیل 
نمیخواسـت، همه چیـز برایـش روشـن بـود، چـون همه چیـز را 
خودش به چشـم خود دیده بود؛ حضـور آمریكایی ها را، قسـاوت 
آمریكایی ها را، سـاواِك دسـت آموِز آمریكایی ها را، اّما امروز شـما 
باید فكر كنیـد، تحلیل كنید، دّقـت كنید؛ ِصرف ]گفتـن با[ زبان 
نباشـد؛ معلوم باشـد چرا ملّـت ایـران با اسـتكبار مخالف اسـت؛ 
چرا بـا رویكردهـای ایاالت مّتحـده ی آمریـكا مخالف اسـت؛ این 
بیزاری ناشـی از چیسـت؛ این را جواِن امروز بایسـتی بدرسـتی و 

بـا تحقیـق بفهمد.
 خب، درباره ی مسـائل جـاری ما با آمریـكا - كه 
ایـن روزهـا محـّل بحـث اسـت - چنـد نكتـه را 
من عـرض بكنـم؛ سـئوال اسـت در ذهنهـا. اّوالً 
یـك تذّكـر مهـم و الزمـی را بدهـم: هیچ كـس 
نبایـد ایـن مجموعـه ی مذاكره كنندگان مـا را با 
مجموعه ی شـامل آمریكا - همان شـش دولت، 
به اصطـالح پنـج بعـالوه ی یـك - سـازش كار 
بدانـد؛ ایـن غلـط اسـت؛ اینهـا مأمـوران دولت 
جمهوری اسالمی ایران هسـتند، اینها بّچه های 
خودمـان هسـتند، بّچه هـای انقالبنـد؛ یـك 
مأموریّتـی را دارنـد انجـام میدهند. كار سـختی 
هم هسـت ]كـه [ بر عهـده ی اینهـا اسـت؛ دارند 
بـا تـالش فـراوان آن كاری را كه بر عهـده ی آنها 
اسـت انجـام میدهنـد. بنابرایـن نبایـد مأموری 
را كـه مشـغول یـك كاری اسـت و مسـئول یك 
فراینـدی اسـت مـورد تضعیـف یـا توهیـن یـا 
بعضـی از تعبیراتی كه گاهی شـنیده میشـود - 
كه اینها سـازش كارند، و ماننـد اینها - قـرار داد؛ 
نه، ایـن حرفها نیسـت. ایـن را هم توّجه داشـته 
باشـید، ایـن مذاكـره ای كـه امـروز دارد انجـام 

میگیرد با شـش كشـور - كـه آمریـكا هم جزو این شـش كشـور 
اسـت - فقط در مورد مسـائل هسـته ای اسـت و الغیـر. بنده هم 
اّوِل امسـال در مشهد مقّدس در سـخنرانی گفتم ]كه [ مذاكره در 
موضوعات خاص اشـكالی نـدارد؛ منتهـا گفتم من اعتمـاد ندارم، 
خوشـبین نیسـتم بـه مذاكـره، لكـن میخواهنـد مذاكـره كنند، 

بكنند؛ مـا هـم بـه اذن اهلل ضـرری نمیكنیم.
 یـك تجربـه ای در اختیـار ملّـت ایـران اسـت - كـه حـاال مـن 
مختصراً عرض خواهـم كرد - ایـن تجربه ظرفّیت فكـری ملّت ما 
را باال خواهد برد؛ مثل تجربه ای كه در سـال ۸۲ و ۸3 در زمینه ی 
تعلیق غنی سـازی انجام گرفـت، كـه آن وقت تعلیق غنی سـازی 
را در مذاكـرات با همیـن اروپایی ها، جمهوری اسـالمی برای یك 
مّدتـی پذیرفـت. خـب مـا دو سـال عقـب افتادیـم، لكن بـه نفع 
مـا تمام شـد. چـرا؟ چـون فهمیدیـم كه بـا تعلیـق غنی سـازی، 
امیـد همـكاری از طرف شـركای غربـی مطلقاً وجـود نـدارد. اگر 
مـا آن تعلیـق اختیـاری را - كـه البّتـه به نحـوی تحمیـل شـده 
بـود، لكـن مـا قبـول كردیـم، مسـئولین مـا قبـول كردنـد - آن 
روز قبـول نكـرده بودیـم، ممكن بـود كسـانی بگوینـد خب یك 
ذّره شـما عقب نشـینی میكردید، همه ی مشـكالت حل میشـد، 
پرونـده ی هسـته ای ایـران عـادی میشـد. آن تعلیق غنی سـازی 
این فایـده را بـرای ما داشـت كـه معلوم شـد بـا عقب نشـینی، با 
تعلیق غنی سـازی، با عقب افتـادن كار، با تعطیل كردن بسـیاری 
از كارهـا مشـكل حـل نمیشـود؛ طـرف مقابـل دنبـال مطلـب 
دیگری اسـت؛ ایـن را مـا فهمیدیم، لـذا بعـد از آن شـروع كردیم 
غنی سـازی را آغاز كـردن. امـروز وضعّیـت جمهوری اسـالمی با 
سـال ۸۲، زمین تـا آسـمان فـرق كـرده؛ آن روز ما چانـه میزدیم 
سـِر دو، سـه سـانتریفیوژ، ] در حالـی كـه [ امـروز چندیـن هزار 
سانتریفیوژ مشغول كارند. جوانهای ما، دانشـمندان ما، محّققین 
ما، مسـئولین ما هّمت كردنـد، كارها را پیـش بردنـد. بنابراین از 
مذاكراتـی هـم كـه امـروز در جریان اسـت، مـا ضـرری نخواهیم 
كـرد. البّته بنـده همچنان كـه گفتم خوشـبین نیسـتم؛ من فكر 
نمیكنـم ]از[ این مذاكـرات آن نتیجـه ای را كه ملّت ایـران انتظار 
دارد، به دسـت بیایـد، لكن تجربـه ای اسـت و پشـتوانه ی تجربی 
ملّـت ایـران را افزایش خواهـد داد و تقویـت خواهد كـرد؛ ایرادی 

متـن کـامل بیـانات
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ندارد اّما الزم اسـت ملّت بیدار باشـد. ما از مسـئولین خودمان كه 
دارند در جبهه ی دیپلماسـی فّعالّیت میكنند، كار میكنند، قرص 
و محكـم حمایـت میكنیـم، اّما ملّـت باید بیـدار باشـد، بداند چه 
اتّفاقی دارد می افتـد ]تا[ بعضـی از تبلیغاتچی هـای مواجب بگیر 
دشـمن و بعضـی از تبلیغاتچی هـای بی مزدومواجـب - از روی 

سـاده لوحی - نتواننـد افـكار عمومـی را گمـراه كنند.
 یكـی از ترفندهـا و خالف گویی هـا ایـن اسـت كـه این جـور القا 
كنند بـه افـكار عمومی مـردم كه اگـر مـا در قضّیه ی هسـته ای، 
تسـلیم طـرف مقابـل شـدیم، همـه ی مشـكالت اقتصـادی و 
معیشـتی و غیره حـل خواهد شـد؛ ایـن را دارند تبلیـغ میكنند. 
البّتـه تبلیغاتچی هـای خارجـی بـا شـیوه های كامـاًل ماهرانـه ی 
تبلیغاتی خـط میدهند، در داخل هـم بعضی از روی سـاده لوحی 
و بدون اینكه نّیت سـوئی داشـته باشـند، بعضی هم واقعـاً از روی 
غـرض همیـن را دارنـد تبلیـغ میكنند كـه اگر مـا در ایـن قضّیه 
كوتـاه آمدیـم و تسـلیم شـدیم در مقابـِل طـرف مقابـل، همه ی 
مشـكالت اقتصـادی و ماننـد اینهـا حـل خواهد شـد؛ ایـن خطا 
اسـت. چرا خطا اسـت؟ چند علّـت دارد. من مایلم شـما جوانهای 
عزیزمان - هم شـما كـه در این جلسـه تشـریف دارید، هم قشـر 
جـوان فرهمنـد مـا، قشـر جـوان آگاه مـا، جـوان پرانگیـزه ی ما، 
دانشـجویان مـا، دانش آمـوزان مـا در سرتاسـر كشـور كـه مـن 
یك وقت گفتم شـماها افسـران جنـگ نرمیـد - فكر كنیـد روی 

این مسـائل.
 یك مسـئله ایـن اسـت كـه دشـمنی آمریكا بـا ملّـت ایـران و با 
جمهوری اسـالمی اصـاًل حول محور هسـته ای نیسـت؛ این خطا 
اسـت اگر خیـال كنیـم كـه دعـوای آمریـكا بـا مـا سـِر قضّیه ی 
هسـته ای اسـت؛ نـه، قضّیـه ی هسـته ای بهانـه اسـت؛ قبـل از 
اینكـه مسـئله ی هسـته ای مطـرح باشـد، همیـن دشـمنی ها، 
همین مخالفتهـا از اّول انقالب بـود؛ اگر یك روزی هم مسـئله ی 
هسته ای حل شـد - فرض كنید جمهوری اسـالمی عقب نشینی 
كـرد؛ همان كـه آنهـا میخواهنـد - خیـال نكنیـد مسـئله تمـام 

خواهـد شـد؛ نـه، ده بهانـه ی دیگـر را به تدریـج پیش میكشـند: 
چرا شـما موشـك دارید؟ چرا هواپیمـای بدون سرنشـین دارید؟ 
چرا بـا رژیـم صهیونیسـتی بدید؟ چـرا رژیـم صهیونیسـتی را به 
رسـمّیت نمی شناسـید؟ چـرا از مقاومـت در منطقـه ی بـه قول 
خودشـان خاورمیانـه حمایـت میكنیـد؟ و چـرا؟ و چـرا؟ و چرا؟ 
مسـئله این نیسـت كه اینها سـِر قضّیه ی هسـته ای بـا جمهوری 
اسـالمی اختـالف پیدا كـرده باشـند؛ نـه، تحریـم آمریـكا از اّول 
انقالب شـروع شـد، روزبـه روز هم بیشـتر شـده اسـت، تـا امروز 
كه خب بـه نقطـه ی باالیـی رسـیده. دشـمنی های دیگـر ]هم [

كردند: اینهـا هواپیمای جمهـوری اسـالمی ر ا سـرنگون كردند، 
۲۹۰ انسـان مسـافر را كشـتند؛ اینهـا اوایـل 
انقـالب هنـوز مـردم از هیجـان انقـالب بیرون 
نیامـده، كودتـای پایـگاه شـهید نـوژه را بـه راه 
انداختنـد، علیـه انقالب كودتـا كردنـد؛ اینها از 
ضّدانقالبهـا در هر نقطه ای از كشـور كـه بودند 
حمایـت كردند؛ بـه ضّدانقـالب سـالح دادند و 
ماننـد اینها؛ همـان كاری كـه بعدهـا در بعضی 
كشـورهای دیگـر كردنـد، در اینجا]هـم [ ایـن 
كارهـا را كردنـد. مسـئله مسـئله ی هسـته ای 
نیسـت؛ باید همه بـه این توّجه داشـته باشـند. 
این نیسـت كه ما خیـال كنیم دشـمنی آمریكا 
با جمهوری اسـالمی ایـران به خاطر مسـئله ی 
هسـته ای اسـت؛ نه، مسـئله مسـئله ی دیگری 
اسـت؛] مسـئله این اسـت كه [ ملّـت ایـران به 
خواسـته های آمریـكا نـه گفـت، ملّـت ایـران 
گفـت آمریـكا علیـه مـا هیـچ غلطـی نمیتواند 
بكنـد. اینهـا بـا موجودیّـت جمهوری اسـالمی 
مخالفنـد، با نفـوذ و اقتـدار جمهوری اسـالمی 
مخالفند. همیـن اواخر یكـی از سیاسـتمداران 
و از عناصـر فكـری آمریـكا گفـت - و گفتـه ی 

او پخـش شـد، ایـن مسـئله ی پنهانـی هـم نیسـت - كـه ایـران 
چه اتمی باشـد، چـه اتمی نباشـد، خطرناك اسـت. این شـخص 
صریحـاً گفت نفـوذ و اقتـدار ایـران - به قـول خودشـان هژمونی 
ایـران - در منطقـه خطرنـاك اسـت؛ ایرانـی كـه امـروز از اعتبار 
برخـوردار اسـت، از احتـرام برخـوردار اسـت، از اقتـدار برخوردار 
اسـت. آنهـا بـا ایـن دشـمنند، بـا ایـن مخالفنـد. آن روزی اینها 
راضی میشـوند كه ایران یـك ملّت ضعیـف، كنارمانـده، منزوی، 
بی اعتبار و بی احترام باشـد؛ مسـئله مسـئله ی هسـته ای نیست. 

ایـن یـك مطلب.
 مطلـب دیگـر این اسـت كـه مـا بـرای مسـائل اقتصادی كشـور 
همه ی تالشمان بایسـتی متمركز باشـد بر روی مسـائل داخلی؛ 
آن پیشـرفتی، آن گشایشـی ارزش دارد كه مّتكی باشد به قدرت 
درونی یـك ملّت. یـك ملّت اگر بـه قدرت خـود، بـه توانایی های 
خود مّتكی بـود، دیگـر از اخم یـك كشـور، از تحریم یك كشـور 
متالطـم نمیشـود؛ ایـن را باید ما حـل كنیـم. همه ی حـرف ما با 
مسئولین - چه مسئولین گذشـته، چه مسـئولین امروز - همین 
اسـت كه باید برای گشـایش مسـائل كشـور و مشـكالت كشور، 
از جمله مشـكالت اقتصـادی، نگاه بـه درون باشـد. ما در كشـور 
ظرفّیتهـای زیـادی داریـم؛ از ظرفّیتهـای ایـن ملّـت كـه عبارت 
اسـت از، هم امكانات انسـانی، هـم امكانات طبیعی، هـم امكانات 
جغرافیایـی و موقعّیـت منطقه ای باید اسـتفاده كـرد. البّتـه ما از 
تحّرك دیپلماسـی هم حمایت میكنیم. وقتی میگوییـم از درون 
بایسـتی كارها اصالح بشود، معنایش این نیسـت كه چشممان را 
ببندیم، تحّرك دیپلماسی نداشته باشـیم، با دنیا كار نكنیم؛ چرا، 
تحّرك دیپلماسـی، حضور دیپلماسـی كار بسـیار الزمی اسـت - 
مسـئولینی كه این كارهـا را میكننـد، بخشـی از كارهایند - لكن 
تكیه بایست بر روی مسائل داخلی باشـد. در عرصه ی دیپلماسی 
هم آن كشـوری موّفق است كه مّتكی باشـد به نیروی درون زا؛ آن 
دولتی میتواند در پشـت میز مذاكره ی دیپلماسـی حرف خودش 
را سـبز بكند و بـه مقصـود و نتایج مـورد نظر خودش دسـت پیدا 
بكند كه مّتكی باشـد به یـك اقتدار درونـی، توانایی هـای درونی؛ 

حسـاب میبرنـد از یك چنیـن دولتی.
 یك نكته ی مهّمی كـه در اینجا باید مـورد توّجه 
قـرار بگیـرد ایـن اسـت كـه مـا در مواجهـه ی با 
دشـمنانمان در طول این سـالها هیچ وقـت دچار 
اسـتیصال نشـدیم، بعد از این هم نخواهیم شـد. 
مـا در دهـه ی اّول انقـالب، بخصوص در سـالهای 
اّول، دسـتمان از اغلب ابزارهای مـاّدی كوتاه بود؛ 
پول نداشتیم، سـالح نداشـتیم، تجربه نداشتیم، 
سـازماندهی نداشـتیم، نیـروی مسـلّح كارآمـد 
نداشـتیم، ابزارهـای جنگی نداشـتیم؛ و دشـمن 
مـا - چـه دشـمنی كـه در صحنـه ی جنگ بـا ما 
میجنگید، یعنی رژیم بعثی صّدام؛ و چه دشـمنی 
كه پشت سـر او قرار داشـت، یعنی همین آمریكا 
و ناتو و شوروِی آن روز - اینها در اوج قدرت بودند، 
در اوج توانایی بودند. همین دولـت آمریكا آن روز 
در زمـان ریـگان یكـی از دولتهای محكـم و قوی 
و توانای در عرصه های سیاسـی و نظامـی در دنیا 
بـود، و مـا در تهیدسـتی و فقـر و تنگدسـتی قرار 

داشـتیم، ] اّمـا[ نتوانسـتند با مـا كاری بكنند.
 امروز وضعّیت فرق كرده اسـت؛ امـروز جمهوری 

متـن کـامل بیـانات
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اين خطا است اگر خيال 
كنيم كه دعواى آمريكا با 
ما سِر قضّيه ى هسته اى 

است؛ نه، قضّيه ى هسته اى 
بهانه است؛ قبل از اينكه 

مسئله ى هسته اى مطرح 
باشد، همين دشمنى ها، 

همين مخالفتها از اّول 
انقالب بود.
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اسـالمی، هم سـالح دارد، هم پول دارد، هم علم دارد، هم فّناوری 
دارد، هم قـدرت سـاخت دارد، هـم اعتبـار بین المللـی دارد، هم 
میلیونها جوان آماده ی به كار دارد، میلیونها اسـتعداد دارد؛ امروز 
وضع مـا این جوری اسـت؛ مـا اصـاًل قابل مقایسـه ی با سی سـال 
قبل نیسـتیم. اتّفاقاً در جبهه ی مقابل ما وضعّیت به عكس اسـت؛ 
آن روز آمریكایی هـا در اوج قـدرت بودنـد، امـروز نیسـتند؛ خوِد 
یكـی از این دولتمـردان كنونی آمریـكا، یك شـخصّیت معروفی، 
چندی پیـش یك جملـه ای گفـت - اوگفت، مـا نمیگوییـم؛ این 
را خودشـان گفتند - كـه آمریكا امـروز وضعش به جایی رسـیده 
كه دوستانش احترامش نمیكنند، دشـمنانش از او نمیترسند. در 
این برهـه ی اخیر دچار مشـكالت سیاسـی اند؛ دیدیـد اختالفات 
سیاسـیون آمریكا را بر سـر مسـائل مربوط به بودجه ی دولتشان 
كه موجب شـد شـانزده هفـده روز دولـت آمریكا تعطیل بشـود، 
هشـتصد هـزار كارمند را بـه مرخصـی اجبـاری بفرسـتند؛ اینها 
ضعف اسـت، اینهـا ناتوانـی اسـت. در مسـائل اقتصـادی و مالی، 
امـروز دچـار بزرگ تریـن مشـكالتند؛ مشـكالت مـا در مقابـل 

مشـكالت آنها صفر اسـت.
 من به شـما بگویم، در سـال ۲۰۰1 یا ۲۰۰۲ میـالدی - یعنی ده 
سـال قبل، یازده سـال قبل - مسـئولین مالی آمریـكا پیش بینی 
كردنـد و گفتنـد مـا در سـال ۲۰11 یـا ۲۰1۲ چهـارده هـزار 
میلیـارد دالر اضافـه ی درآمـد خواهیـم داشـت؛ درسـت توّجـه 
كنیـد! سـال ۲۰۰1 پیش بینی شـان بـرای سـال ۲۰11 و ۲۰1۲ 
ایـن بـود: گفتنـد مـا در سـال ۲۰11 و ۲۰1۲ چهـارده هـزار 
میلیـارد دالر اضافـه درآمـد خواهیـم داشـت؛ حاال سـال ۲۰13 
اسـت، نزدیك هفده هزار میلیـارد ]دالر[ كمبود دارنـد، نه اینكه 
اضافـه درآمـد ندارنـد؛ یعنـی در محاسباتشـان حدود سـی هزار 
میلیارد دالر اشـتباه كردنـد! این وضـع اقتصادی آنها اسـت، این 
وضع محاسـبات آنها اسـت. یك چنین وضعی امـروز در جبهه ی 
مقابل ما وجـود دارد، اختالفـات هم كه خب زیاد اسـت، مالحظه 
میكنیـد؛ منافـع مشـتركی آنهـا را - اروپایی هـاو آمریكایی هـا 

را - بـه هـم وصـل كـرده اسـت وااّل در اعمـاق با 
هم بدنـد. ملّت فرانسـه  نسـبت بـه آمریكایی ها 
منزجر  و متنّفر اسـت. در قضایـای گوناگون، در 
قضّیـه ی سـوریّه كـه آمریكایی ها میخواسـتند 
حملـه كننـد، نتوانسـتند نزدیك تریـن دولـت 
به خودشـان را هـم شـریك خودشـان كنند در 
ایـن قضّیـه؛ یعنـی انگلیس هـا هـم گفتنـد مـا 
شـركت نمیكنیم. این درحالی اسـت كـه وقتی 
بـه عـراق حملـه كردنـد، حـدود چهل دولـت با 
اینهـا همـكاری كردنـد؛ وقتـی بـه افغانسـتان 
حملـه كردنـد، سـی و چنـد دولـت بـا اینهـا 
همكاری كردند. ] االن [آمریكایی ها وضعشـان 
این جـوری اسـت، ]اّمـا[ مـا وضعمـان خیلـی 
خوب اسـت. مـا پیشـرفت كردیـم، مـا مقتدر 
شـدیم، ملّتمان ملّت آگاهی شـده؛ البّته فشـار 
می آورند. این فشـارها را بایسـتی بـا تكیه ی بر 
توانایی های خودمـان در داخـل تحّمل كنیم و 
از آن عبـور كنیم؛ ایـن كار عاقالنه ای اسـت كه 
انجـام میگیـرد. البّتـه عـرض كردیـم، بـاز هم 
تكـرار میكنیـم: بـا تالشـی كـه دولـت محترم 
و مسـئولین كشـور دارنـد انجـام میدهنـد، ما 

موافقیـم. یـك كاری اسـت، یـك تجربـه ای اسـت، احتمـاالً 
یك اقـدام مفیدی اسـت؛ ایـن كار را انجـام بدهند، اگـر نتیجه 
گرفتند كـه چه بهتـر، اّمـا اگر نتیجـه نگرفتنـد، معنایـش این 
باشـد كه برای حّل مشـكالت كشور بایسـتی كشـور روی پای 
خودش بایسـتد. این توصیـه ی قبلی خودمـان را باز هـم تكرار 
میكنیم: به دشـمنی كـه لبخنـد میزند، اعتمـاد نكنیـد؛ این را 
ما بـه مسـئولینمان، به بّچه هـای خودمـان، فرزنـدان خودمان 
- اینهایـی كه در مسـئله ی دیپلماسـی مشـغول كار هسـتند، 
بّچه هـای ماینـد، جوانهـای خـود ماینـد - ]توصیـه میكنیم [؛ 
توصیه ی ما به اینها این اسـت: مراقب باشـید لبخنـد فریبگرانه 
شـما را دچار اشـتباه نكند، دچـار خطـا نكنـد؛ ریزه كاری های 

كار دشـمن را ببینیـد.
 آمریكایی هـا امـروز بیشـترین رودربایسـتی 
را از رژیـم منحـّط صهیونیسـتی دارنـد؛ 
بیشـترین مالحظـه را از محافل صهیونیسـت 
دارنـد؛ مالحظـه ی آنهـا را میكننـد؛ مـا داریم 
می بینیـم وضعّیـت را. پنجـه ی قدرتمنـدان 
مالـی و كمپانی هـای صهیونیسـتی بـر دولـت 
آمریكا و كنگره ی آمریكا و مسئولین آمریكایی 
آن چنـان مسـلّط اسـت كـه اینهـا مجبورنـد 
مالحظـه ی آنهـا را بكننـد، مـا كـه مجبـور 
نیسـتیم مالحظـه ی آنهـا را بكنیـم. مـا از روز 
اّول گفتیـم، امـروز هـم میگوییـم، بعـد از این 
هـم خواهیـم گفت: مـا رژیـم صهیونیسـتی را 
یك رژیـم نامشـروع و حـرام زاده میدانیم. یك 
رژیمـی اسـت كـه بـر اسـاس توطئـه به وجود 
آمـده اسـت، بـر اسـاس توطئـه و سیاسـتهای 
توطئه آمیـز هم دارد حفظ میشـود و حراسـت 
میشـود. آنها مالحظه دارند؛ حاال چرا مالحظه 
دارند، این خـودش بحث دیگری اسـت؛ پول و 
قدرت و سرمایه ی صهیونیسـت ها كار خودش 
را میكنـد، باالخـره ایـن بیچاره هـا را دچـار 
میكنـد؛ مجبورنـد مالحظـه كننـد؛ فقـط هم 

آمریكایی هـا نیسـتند، خیلـی از سیاسـتمداران دیگـر غربـی 
هـم همیـن مشـكل را بیچاره هـا دارنـد، آنهـا هـم گرفتارنـد، 
]دچـار[ مشـكلند. لـذا مسـئولین مـا توّجـه داشـته باشـند، 
حرفهـا را ببیننـد؛ از آن طـرف لبخنـد میزننـد، اظهـار عالقـه 
میكنند، اظهـار میل به مذاكـره میكنند، از این طـرف بالفاصله 
می آینـد میگوینـد: همـه ی گزینه هـا روی میـز اسـت! خـب، 
كـه مثاًل چـه؟ چـه حركتـی، چـه غلطی ممكن اسـت نسـبت 
بـه جمهـوری اسـالمی انجـام بدهنـد؟ اگر جـّدی هسـتند در 
كار، بایسـتی خودشـان را كنترل كنند، باید جلوی آن كسـانی 
را كه زبان به حرفهـای یـاوه ای از این قبیل میگشـایند بگیرند. 
یك سیاسـتمدار پولـدار آمریكایی یـك غلطی میكنـد كه بله، 
ما بایسـتی در فـالن صحـرای ایران بمـب اتـم بزنیـم و تهدید 
كنیم و فالن؛ بایـد بزنند دهن یـك چنین آدمی را ُخـرد كنند. 
دولتی كـه خـودش را به توّهـم اینكه نسـبت به مسـائل جهان 
مسئولّیت دارد، مسـئول میداند كه با مسـئله ی هسته اِی فالن 
كشـور و فالن كشـور برخـورد كند، دیگـر غلط میكنـد كه یك 
كشـوری را در یك چنین وضعی، در یك چنیـن دور و زمانه ای 

تهدیـد هسـته ای بكنـد. بایـد جلـوی ایـن یاوه هـا را بگیرند.
 به هرحـال ملّت ما بحمداهلل ملّت هوشـیاری اسـت، مسـئولین 
ما هم مسـئولین همین ملّتند، آنها هم هوشـیارند، حواسشـان 
جمع اسـت. هر كاری كه به مصلحت كشـور باشـد و مسئولین 
كشـور انجام بدهنـد، مـا از آن كار حمایت میكنیم، كمكشـان 
میكنیـم، دعایشـان هـم میكنیم، لكـن توصیـه هـم میكنیم، 
هم بـه آحـاد مـردم، هم بـه مسـئولین، هـم بخصوص به شـما 
جوانهـای عزیـز كـه چشـم وگوش ها را بـاز كنیـد. هـر ملّتی با 
آگاهی، با هوشـیاری، با بیدار ماندن و به خـواب نرفتن، میتواند 
به اهـداف واالی خود دسـت پیدا كنـد.  و امیدواریم ان شـاءاهلل 
دعای حضرت بقّیةاهلل )ارواحنا فداه(، پشـتیبان شما باشد. روح 
مطّهر امام دعاگوی شـما باشـد. ارواح طّیبه ی شـهدا ان شاءاهلل 
دعاگـوی شـما باشـند. و ان شـاءاهلل شـما جوانهـا، كشـور را بـا 
روحّیه ی شـاداب خودتـان تحویل بگیریـد، و با ابتـكار خودتان 

نوبت به شـما برسـد، ان شـاءاهلل بـه قلّه ها برسـید.
  والّسالم علیكم و رحمةاهلل و بركاته  

متـن کـامل بیـانات

عالقه مندان می توانند با ارسال يك پيامك بدون منت به شامره 20110 در سامانه پیامکی   عضو شوند.

هيچ كس نبايد 
اين مجموعه ى 

مذاكره كنندگان ما را با 
مجموعه ى شامل آمريكا 

- همان شش دولت، 
به اصطالح پنج بعالوه ى 
يك - سازش كار بداند؛ 

اين غلط است؛ اينها 
مأموران دولت جمهورى 

اسالمى ايران هستند، اينها 
بّچه هاى خودمان هستند، 

بّچه هاى انقالبند.
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