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بسمهللاالّرحمنالّرحیم

والحمــدهللرّبالعالمیــنوالّصالةوالّســالمعلیســّیدنامحّمــدوآله

الّطاهرینسّیمابقّیةهللافیاالرضین.

خیلیخوشآمدیدعزیزانمن،جوانانما،نوجوانانما!وحسینّیه

راصفابخشیدید.دلهایپاکشما،جانهایسرشارازشوقشما،هرجاییی

کهباشــید،هرمحیطیراکهدرآنحضورپیداکنید،نورانیمیکندوصفا

میبخشــد.منچندمطلبراکهمّتصلبههماستوارتباطبههمدارد،

آمادهکردهامتاامروزبهشمافرزندانعزیزمعرضبکنم.

  سیزدهم آبان؛ روزی تاریخی و تجربه آموز

مطلــباّولدرموردســیزدهمآباناســت.خبزیادشــنیدهاید؛

سیزدهمآبانیکروزتاریخیاســت؛همتاریخیاست،همتجربهآموز

فاقافتادهکه
ّ

است.»تاریخیاســت«یعنیاینکهدراینروزحوادثیات

اینحوادثدرتاریخماندنیاست؛فراموششدنینیستونبایدهم

فراموشبشود.»تجربهآموزاست«]یعنی[بهخاطرهمینحوادث،یک

واکنشهایییبهوجودآمدهاستکهآنواکنشهابرایمادرساست؛باید

تتانازاین
ّ
برایآیندهیکشور،برایآیندهیعمرخودتان،برایآیندهیمل

تجربههااستفادهکنید.آیندهمالشماهااستدیگر.

   سیزدهم آبان؛ تجّسِم  شرارت و ضربه پذیری آمریکا

خب،اینروزبرایماروزمهّمیاستاّماآمریکایییهاازاینروزخیلی

عصبیمیشوند.اینروزیاستکهبزرگداشتآن،اعصابآمریکایییها

ردمیکند.حاالهمینجلسهیشــماییهمینجلســهییوقتیمنعکس
ُ
راخ

بشــود،مطمئنباشــیدگرایشآمریکایییوخــودآمریکایییهــاازاین

اجتماع،ازاینســرود،ازاینهمدلیهاخشمگینمیشوند،اعصابشان

ردمیشــود؛چرا؟چوناینروز،همتجّســمشــرارتآمریکااست،هم
ُ
خ
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تجّســمضربهخوردنآمریکاوقابلمغلوبشــدنآمریکااست؛یعنی

اینکسانیکهخیالمیکنندآمریکایکقدرتدستنخوردنیاست،به

حوادثاینروزکهنگاهکنیم،معلوممیشودنه،کامًالآسیبپذیراست؛

اینیکتجربهبرایمامیشود.

    تبعید امام در سال 43؛ اّولین حادثه  در روز سیزدهم آبان

فاقافتادهکهبعضیمستقیمًامربوط
ّ

خب،سهحادثهدراینروزات

بهآمریکایییهااست،بعضیغیرمستقیممربوطبهآمریکایییهااست.

فاق
ّ

یکحادثه،تبعیداماماستکهدرروزســیزدهمآباندرسال4۳ات

افتاد.چراامامتبعیدشــد؟چونیکقانونیبهدستورشــاهییبهدستور

ـدرمجلستصویبشدکهبرطبقآنقانون،آمریکایییهاییی محّمدرضاـ

کهدرایرانبودندمصونّیتپیداکردند.آنوقتحدودچهلپنجاههزار

آمریکایییدرایرانبود،دردستگاههاینظامی،دســتگاههایامنّیتی،

دســتگاههایاقتصادی.اینهااگرچنانچههرجنایتیدرایرانمیکردند،

طبقاینقانــون،قابلتعقیبنبــود؛یعنییکآمریکایییباماشــین

راهمیــرود،مثًالیکیرازیربگیــرد،یکجنایتیبکند،دســتگاهقضائی

کشورحقنداشــتاوراتحتتعقیبقراربدهد!این،قانوِنمصونّیِت

آمریکایییهابود.امامتحّملنکرداینرا؛یکسخنرانیمفّصلکردندیی

کهصدایایشانومتنسخنرانیاالنموجوداســت)1(ییبعدبهخاطراین

سخنرانی،ایشانسیزدهسالتبعیدشد!حاالسیزدهسالکهمیگوییم،

فاق
ّ

فاقافتاد؛اگــرانقالبات
ّ

چوندرپایاناینســیزدهســالانقالبات

نمیافتاد،سیســالهمممکنبودطولبکشداینتبعید،برایخاطر

برخوردبااینقانونحامیآمریکا.اینیکحادثهکهخبتقریبًامستقیمًا

مربوطبهآمریکایییهااست.





      1401/8/11بیانات رهبر انقالب در دیدار دانش آموزان  

5

     کشتار دانش آموزان مقابل دانشگاه تهران در سال 57؛ 
  دّومین حادثه در روز سیزدهم آبان

حادثهیدّومکشتاردانشآموزاناســت؛بّچههایهمسّنشماها

جلویایندانشگاهتهرانقتلعامشدند،کشتهشدند.حاالتعدادشانرا

بهطوردقیقنمیشودانسانبگوید،چونآنوقتهاچنینآمارهایییوجود

نداشــت؛لکنیکتعدادییییکدانههمزیاداســت؛یکدانههمزیاد

ـازبّچههایعزیزماجلویایندانشگاهتهرانبهشهادترسیدند. استـ

اینحادثهیدّومهمدرروزسیزدهمآبانبود.اینحادثهیدانشآموزان

درسال۵۷بود.

      تسخیر النه ی جاسوسی در سال 58؛ 
  حادثه ی سّوم در روز سیزدهم آبان

حادثهیسّومهمکهیکسالبعدازآنحادثهاستییبعدازپیروزی

انقالبییهجومدانشجویانبهسفارتآمریکااستوپیداکردناسنادی

تایرانرانشانمیداد؛
ّ
درآنجاکهایناسناد،توطئههایآمریکاعلیهمل

هفتادهشتادجلدشده.شــماهاکهوقتنمیکنیدبخوانیداینکتابها

را،]اّما[منیکوقتیبهآموزشوپرورشگفتممضامیناینکتابهارادر

کتابهایدرسیبیاورید،متأّسفانهنکردند.این]اســناد[نشانمیدهد

ییعنیمثًالاز ـ کهآمریکایییهــادراینمّدتیکهدرایرانحضورداشــتندـی

حدودســال۲8و۲۹ییچهکارهایییدرایرانکردند،چهتوطئههایییوچه

خیانتهایییانجامدادند.

     کودتای بیست وهشتم مرداد؛
ت ایران و آمریکا

ّ
  سرآغـاِز حقیـقی چالش بیـن مل

خب،یکنکتــهایاینجاوجــوددارد:ایــنحادثهواینمســئلهی

یکهگفتند»النــهیجاسوســی«ودرواقع ـ تهاجمبهســفارتآمریــکاراـی

همینجورهمبود؛النهیجاسوسیبودییآمریکایییهادراظهاراتشان،
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درتبلیغاتشان،درمصاحبههایشان،درمصاحبهایکهباخودمنکردند

ت
ّ
درسفرنیویورکدرزمانریاســتجمهوری،ســرآغازچالشمیانمل

تاینکــهآمریکایییهادر
ّ
ایرانوآمریــکامعّرفیمیکننــد؛میگویندعل

تایرانایستادند،حرکتیبودکهشمادرسفارتانجامدادید؛
ّ
مقابلمل

یعنیحملهکردیدبهسفارتما،بینمااختالفبهوجودآمد،دعواشد،

ت
ّ
دشمنیشد.دروغمیگویند؛مسئلهایننیســت.آغازچالشبینمل

ایرانوآمریکابیستوهشتممرداداست؛بیستوهشتممردادسال۳۲. 

یسرکاربود.حکومتمصّدق
ّ
دربیستوهشتممردادیکحکومتمل

یبود؛مشکلشهمباغربیهافقطمسئلهینفتبود؛
ّ
یکحکومتمل

نهحّجتاالسالمبود،نهداعیهی)۲(اسالمخواهیداشت؛فقطمسئلهی

نفتبود.نفتدســتانگلیسهابود،اوگفتنفتدســتخودمان

باشد؛جرمشفقطاینبود.آمریکایییهاکودتاایجادکردند،یککودتای

عجیبوغریبی.

منیکچیزهایمبهمی]ازآنماجرا[درذهنمهست؛بندهآنوقت

چهاردهســالهبودم،حاالخواهمگفت.فرقبیــندورهیچهاردهپانزده

سالگیما،باچهاردهپانزدهسالگینوجواِنامروزاززمینتاآسماناست.

شماهاامروزمسائلرادقیقمیفهمید،تحلیلمیکنید،]ولی[ماآنروز

نه؛لکنخبدرتاریخ،دقیقخواندهایموجزئّیاتشرامّطلعهســتیم.

آمریکایییهانشســتندعلیهمصّدقتوطئهکردند،بــااینکهمصّدقبه

آمریکایییهاخوشبینبود،نسبتبهآنهااعتمادداشــت،حّتیعالقه

داشــتوفکرمیکرددولتآمریــکادرمقابلانگلیسهــاازاوحمایت

خواهدکرد؛]اّما[اینهاازپشــتخنجرزدند؛اینهامأمورخودشــانراییکه

ـفرستادندایران،باانگلیسهاهماهنگ اسمآنمأمور،کیمروزِولتبودـ

کردند،اورابایکچمدانُپرازدالرفرستادندایران؛رفتسفارتانگلیس

ـباچندنفرنظامِیخائنهماهنگکرد،باچند ــسفارتآمریکاهمنرفتـ

عنصروابســتهیبهانگلیسهماهنگکرد،الواتواوبــاشراهمجمع
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کردند،نظامیهاراکشاندندوروزبیستوهشتممردادآنکودتایننگین

رابهوجودآوردند،ومصّدقواطرافیانشهمهرادستگیرکردند؛بعضیرا

بعدهااعدامکردند،بعضیراهمسالهایمتمادیزندانکردند.

تایرانباآمریکاازروزبیستوهشــتممرداداست.چرا
ّ
اختالفمل

یراکهباانتخابمردمسِرکارآمدهبود
ّ
شماکودتاکردیدویکدولتمل

سرنگونکردید؟ونفتراکهازچنگانگلیسهادرآوردهبود،دادیدبهیک

نِسرسیومی،)۳(کهدرآنانگلیسبود،آمریکابود،چنددولتدیگر]هم[
ُ
ک

بودند؛یعنیازچالهدرآمد،افتاددرچاه.شروعدعوایماباآمریکایییها

ازآنروزاست.پسآمریکایییهاحّتیبهیکآدمخوشبینبهآمریکاو

آدمفرنگیمآبهمرحمنکردنــدییمصّدقفرنگیمآببــودییبرایخاطر

منافعشان،کهآنروزاینمنافع،نفتبود.

    فهرست جنایات آمریکا علیه ایران 
ت ایران

ّ
و اّدعـای دروغیـِن دلسـوزی برای مـل  

خباینسرآغازبود؛حاالسیاســتمدارانآمریکاباکمالریاکاریو

تایرانیم!میشنویددیگرازقولاینها
ّ
بیشرمیمیگویندماطرفدارمل

ت
ّ
درخبرهاودرفضــایمجازیوجاهایدیگر؛میگویندمــاطرفدارمل

ایرانیم؛خبایناّدعابشّدتبیشرمانهاست.سؤالمنازآمریکایییها

ایناســتکهشــمادراینچهــاردهــهایکهازانقــالبگذشــته،چهکار

تایرانبکنیدکهنکردید؟هرکارینکردهاند،چون
ّ
میتوانستیدعلیهمل

نمیتوانستند،چونبرایشانصرفهنداشته؛اگرمیتوانستند،میکردند.

اگربرایشــانصرفهداشــتوازجوانهــایایرانینمیترســیدند،جنگ

مستقیمراهممثلعراقشروعمیکردند؛اّماترسیدند.

هرکاریتوانســتندکردند:دراّولانقالبازگروههایتجزیهطلب

حمایتکردند؛ازکودتایپایگاهشهیدنوژهدرهمدان)4(حمایتکردند؛

آمریکایییهاازتروریســمکورمنافقینکهچندهزارنفررادرکوچهوبازار





      1401/8/11بیانات رهبر انقالب در دیدار دانش آموزان  

8

کشوربهشهادترســاندندحمایتکردند،پشــتیبانیکردند؛ازصّدام

وحشــی،درجنگهشتســالههمهجــورهحمایتکردند؛تســلیحات

دادند،اّطالعاتدادند،کمککردند،عربهــاراوادارکردندبهپولدادن.

یکهحاالمنخیلیبــهاینیقیننــدارماّماظاهرًا ـ اّطالعاتیوجــودداردـی

اّطالعاتمتقنیاستییکهحّتیشروعجنگباتحریکآمریکایییهابود

وآنهاصّدامراوادارکردندکهجنگهشتســالهراشروعکند.هواپیمای

مسافریمارابررویآسمانخلیجفارسسرنگونکردند،نزدیکسیصد

نفرکهداخلاینهواپیمایمسافربری]بودند[کشــتند،بعدهماظهار

یککرده
ّ
تأّســفنکردند.بهآنژنرال)۵(جنایتکاریکهبهآنهواپیماشل

تایراناینکارهارا
ّ
بود،جایزهدادند،نشــان)۶(بهاودادند؛شــمابامل

کردید.

تایرانراتحریمکردند؛ایناواخرودراینچند
ّ
ازاوایلانقالبمل

سالاخیرشدیدترینتحریمهاراکهخودشانگفتندهرگزدرطولتاریخ

تیاینجورتحریمنشــده،علیهایرانِاعمالکردیــد؛درفتنهی
ّ
هیچمل

سال88صریحًاازفتنهگرهاحمایتکردید؛قبلازآناوباما)۷(بهمننامه

نوشتهبودکهبیاییدباهمهمکاریکنیم،ماباشمادوستیم،بهتعبیر

ماقسموآیهکهماقصدسرنگونکردنشــمارانداریم،اّماتافتنهی88 

شروعشد،شروعکردندحمایتکردنبهامیداینکهشایداینفتنهبتواند

تایرانرابهزانودربیاورد،بساطجمهوریاسالمیرا
ّ
بهنتیجهبرسد،مل

تایراناینجوریعملکردید.
ّ
جمعکند؛شمابامل

شــماآمریکایییهاصریحًااعالمکردیدکهســرداررشــیدما،شــهید

سلیمانیراکشتید؛کشتیدوبهآنافتخارکردید؛]خودتان[گفتیددستور

ینبود،قهرمانمنطقهبود؛
ّ
دادهاید.شهیدسلیمانیصرفًاقهرمانمل

حاالجایبحثشنیســتکهمنبگویمنقششــهیدســلیمانیدررفع

مشکالتچندکشوردرمنطقه،چهنقشعظیموبیهمتایییبود؛شما
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اینمردبزرگراوهمراهانشرابهشــهادترســاندید؛شهیدابومهدی

مهندسودیگرانرا.شــماازقاتالندانشــمندانهســتهایماحمایت

کردید؛عواملصهیونیســتهادانشــمندانمارایکییکیبهشهادت

رســاندندوشــماازآنهاحمایتکردید؛محکومکهنکردیدهیچ،ازآنها

حمایتکردید.

ترادرکشورهایمختلفحبس
ّ
شمامیلیاردهادالرازاموالاینمل

کردیدکهاگراینپولهادراختیاردولتخدومیمثــلدولتکنونیقرار

داشت،خیلیکارهایخوبمیتوانســتباآنهاانجامبدهد؛]اّما[اینها

راحبسکردند،نگهداشــتند،غیرازآنمقداریکــهازاّولانقالبدرخود

آمریکاحبسشــد.)8(دربیشــترحوادثضــّدایرانیجایپــایآمریکارا

تایرانیم!باز
ّ
میشــوددید؛آنوقتاینهااّدعامیکنندکهمادلســوزمل

تایرانیم؛دروغمحض
ّ
دیروزمجّددًاهمینراگفتندکهبلهمادلسوزمل

]میگویند[باوقاحتتمام.البّتهاینهاخیلیدشمنیکردنداّمابهکوری

تایرانبســیاریازایندشــمنیهاراخنثیکرد.بعضیاز
ّ
چشمآنهامل

اینحوادثهمهنوزبینماباقیاســت،وفراموشنکردهایم.ماهرگز

شهادتشهیدســلیمانیرافراموشنخواهیمکرد؛اینرابدانند.حرفی

زدیمدراینمورد،پایآنحرفایستادهایم.)۹(دروقتخودش،سرجای

خودشانشاءهللاانجامخواهدگرفت.

     پیچیده شدن دشمنی ها علیه ما و افول قدرت؛ 
دو تفاوت مهّم آمریکای امروز نسبت به گذشته  

خــبآمریــکایامــروزهمــانآمریــکایدیــروزاســت.آمریــکای

امروزهمــانآمریــکایبیستوهشــتممرداداســت،همــانآمریکای

کمککنندهیبهصّداماست،همانآمریکایطولسالهایگذشتهاست،

بایکیدوفرقمهم؛یکیدوتفاوتکردهکهمابایدتوّجهبهاینتفاوتها

داشتهباشیم:یکیایناستکهروشهایدشمنیپیچیدهترشده؛مابه
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اینبایدتوّجهکنیم.دشمنیهاهماندشــمنیهااست،منتهاشیوهی

ِاعمالدشــمنیهافرقکرده،پیچیدهشــده،بازکردنگرههابهآســانی

تکرد،بایدهوشیاربود.البّتهمابهبّچههایخودمان،
ّ
نیست؛بایددق

جوانهایخودمان،دســتاندرکارانخودماناعتمادداریم،ومیدانیم

میتوانند]گرههارا[بازکنندولیباالخرهپیچیدهاست.اینیکتفاوت.

دّوماینکهآنروزییروزبیستوهشــتممردادوامثالاینهاییوحّتیتا

طجهانبود،]ولی[امروزنیست؛این
ّ
اوایلانقالب،آمریکاقدرتمسل

طجهاننیست؛بسیاریاز
ّ
یکفرقمهماست.امروز،آمریکاقدرتمسل

تحلیلگرانسیاسیدنیامعتقدندکهآمریکاداردروبهافولمیرود،ذّرهذّره

داردآبمیشــود.اینرانهاینکهمابگوییم؛البّتهعقیدهیماهمهمین

استاّماتحلیلگرانسیاسیدنیاهماینرادارندمیگویند.نشانههایش

همواضحاست؛مشکالتداخلیآمریکابیسابقهاست؛هممشکالت

اقتصادیشان،هممشکالتاجتماعیشان،هممشکالتاخالقیشان

درداخلآمریکا؛اختالفاتشــان،دودســتگیهایخونینشان،خطاهای

محاسباتیشاندرمسائلدنیا.

اینهابیستســالقبلمثًالبهافغانســتانحملهکردندییآنوقت

طالبانســرکاربودندییبرایاینکهطالبانراریشهکنکنندحملهکردند،

خرجکردند،جنایتکردند،کشــتهدادند،چقدرکشــتند،وامثالاینها،

بیستسالدرافغانستانماندند،بعدازبیستسالافغانستانراتقدیم

طالبانکردنــدآمدندبیرون!معنایاینچیســت؟معنــایاین،خطای

محاسباتیاســتدیگر.پیدااستدستگاهمحاســباتیآمریکادستگاه

م،مرّتبودقیقینیستدیگر.بدمیفهمندمسائلرا.بدمیفهمند،
ّ

منظ

وبراساسآنهمبدعملمیکنند.یابهعراقحملهکردند،ناکامماندند.

اینکهامروزشــمامیبینیــددرعراقانتخاباتمیشــودویــکعراقی

]انتخابمیشود[،اینهاکهموردنظرآمریکایییهانبود.وقتیصّدامرفت،
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آمریکایییهایکنظامیراگذاشــتنددررأسکشورعراق.بعددیدندبا
نظامینمیشود،اورابرداشتند،یکغیرنظامیراگذاشتندییآقایِبرمر)10( 

ــدررأسعراق؛یعنیکشورعراقبهوسیلهییکحکومتغیرعربی،غیر

عراقیوآمریکایییبایدادارهبشود!

خبحاالگفتممنســرقضّیهیحاجقاســمســلیمانیحرفدارم،

یکیازحرفهااینجااســتکهحاالوقتگفتنشنیست؛اینهاقصدشان

اینبود.قصدشانایننبودکهعراقرارهاکنند.بعدسعیکردندعوامل

یناکامماندند؛همدرعراقناکامماندند،
ّ
خودشانراسرکاربیاورند،بکل

همدرسوریهناکامماندند،همدرلبنانناکامماندند.اینقرارداداخیر

لبنانیهاباحکومتغاصبسرقضّیهیمرزهایدریایییمنبعگازومانند

اینها،شکســتآمریکابود؛چونآمریکایییهاآمدندوسط،خطمعّین

کردند:بایداینجورباشد،اینجورباشــد،حزبهللازدزیرهمهیاینها؛

]این[شکستآمریکااست.خبپیدااستکهمحاسباتشانمحاسبات

خطایییاست.

خبیکیازچیزهایییکهییحاالاینرامنمیگویم؛بعضیهایدیگر

همدردنیاظاهــرًاگفتهانداینحــرفراییبهنظرمنیکیازنشــانههای

انحطاطآمریکا،برســرکارآمدنکســانیمثلرئیسجمهورفعلی)11( و

رئیسجمهورقبلی)1۲(است.یککشورسیصدمیلیونی،سیصدوخردهای

شند،یکرئیسجمهورســرکارمیآورندمثل
ُ
میلیون،خودشانرامیک

ترامپ،کههمهیدنیااورادیوانهدانســتند؛بعداوساقطمیشودیکی

میآیدمثلاین،کهحاالشماقضایایاینرادیگرمیدانید.)1۳( ایندلیل

تاست؛ایندلیلانحطاطیکتمّدناست.خب،این
ّ
انحطاطیکمل

مربوطبهآمریکا.
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    شباهت قدرتهای غربی به آمریکا در نشانه های انحطاط اخالقی

خیلیازقدرتهایغربیدیگرهمازاینجهاتشبیهآمریکایند؛حاال

نمیخواهیماسمبیاوریم،بعضیازقدرتهایدیگرغربیهمدراینزمینه

مثلآمریکایند؛دررسانههایشــانآمــوزشتخریبمیدهنــد،آموزش

اغتشــاشمیدهند،درســتکردنکوکتلمولوتفیادمیدهند،درست

کردنبمبدستییادمیدهند.اینهادلیلچیست؟بحثایننیستکه

اینهابااینکارجنایتمیکنند،خببله،جنایتاستاّماانحطاطاست،

پستیاست؛ایننشاندهندهیمیزانانحطاطاخالقییکدولت،یک

مجموعهیحکومتیاستکهرادیویشاینجوریعملمیکند.

    برنامه ریزی آمریکا برای اغتشاشات اخیر در ایران
ت ایران با خود

ّ
  با هدِف همـراه کردن مـل

درهمیناغتشاشــاتاخیرچنــدهفتهایکشــورمــا،دراینجاهم

آمریکانقشروشنیداشت.ایناّطالعّیهایکهوزارتاّطالعاتوسازمان

اّطالعاتسپاهدادند،اّطالعّیهیمهّمیاست؛طوالنیاستوبعضیها

حوصلهنمیکنندبخوانند.اّطالعاتشوگزارشهایشراماداشتیم.اینها

اّطالعاتبسیارمهّمیاست،خیلیمطلبدراینزمینهوجوددارد؛بعد

کشــفّیاتدســتگاههایاّطالعاتیمادراینزمینهخیلیارزشمنداست.

برایتهران،برایشهرهایبزرگ،برایشهرهایکوچکنشستهاندنقشه

کشیدهاند،برنامهریزیکردهاند.حاالظاهرقضّیهایناستکهمثًالیک

مشتجوانیانوجواندرمیدانند.خباینجوانونوجوان،بّچههای

خودماهستند؛مابااینهابحثینداریم.اینهاهیجاناست،احساسات

تیدرفهممسائلاستکهاینجوریمیآید؛نه،
ّ
است،یکقدریبیدق

بحثسرآنهایییاستکهدارندمیگردانندقضایارا؛آنهاکسانیهستندکه

بانقشهواردمیدانشدهاند.

این]چیزی[راکهعرضمیکنم،بایدهمهدرنظربگیرند:طرفنقشه
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دارد؛هممسئولینمابایددرنظربگیرندییکهخوشبختانهاّطالعاتیهای

مــاتوّجــهدارنــد؛مســئولینسیاســیمان،مســئولیناقتصادیمان،

مسئولینگوناگونمانبایدبدانندکهطرفبانقشهواردمیدانشــدهیی

همآحادمردمبدانند،همشماجوانهابدانید؛اینهابابرنامهواردمیدان

تایرانراباخودشان
ّ
شدهاند.برنامههمایناستکهبلکهبتوانندمل

تایرانعقیدهاشبشــودعقیدهیســران
ّ
همراهکنند،کاریکنندکهمل

انگلیسوآمریکاوامثالاینها؛نقشهایناست،مقصودایناست.البّته

تایرانزدتویدهنشان؛بعدازاینهمتویدهنشانخواهدزد.
ّ
مل

ت ایران در اغتشاشات اخیر 
ّ

    جنایتهای بزرگ دشمنان علیه مل
و سکوِت مّدعیان حقوق بشر  

آنکســانیکهطّراحیکردندودرمیدانعملبانّیتوبانقشــهو

بافهمواردشــدندییاینخیلیمهماســتبرایماییاینهامرتبطبودندبا

دستگاههایخارجیوجنایتکردند.شماببینیداینقضّیهیشاهچراغ

شــیراز،چهجنایتبزرگیبــود!آنپســربّچهیپایــهیدّوم)14(یاپایهی

ششــم)1۵(یاپایهیدهــم،)1۶(اینهاچهگناهــیکردهبودنــد؟آنطفلک

ششسالهای)1۷(کهپدرومادروبرادرشراازدستداده،اینکوهسنگین

غمراچرابردوشاوانبارکردند؟چرا؟اینبّچهچهکارکندبااینغمبزرگ

وغیرقابلتحّمل.اینهاجنایتاســت؛اینهاجنایتهایبزرگیاست.آن

طلبهیجوانییطلبهیشــهیدجواندرتهران،آرمانعزیــز)18(ییچهگناهی

کردهبود؟یکطلبهیجوان؛دانشــجوبوده،آمدهطلبهشده؛متدّین،

مؤمن،متعّبــد،حزباللهی.]اینکهاورا[شــکنجهکنند،زیرشــکنجهاو

رابکشند،جســدشرابیندازنددرخیابان.اینهاکارهایکوچکیاست؟

اینهاچهکسانیاند؟بایدفکرکرد.اینهاچهکسانیاند؟اینهابّچههای

ماکهنیستند،اینهاجوانهایماکهنیستند؛اینهاچهکسانیاند؟ازکجا

دستورمیگیرند؟چرااینکسانیکهمّدعِیحقوقبشرنداینهارامحکوم
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نکردند؟چراقضّیهیشــیرازرامحکومنکردند؟چرایــکقضّیهیخالف

وهایاّطالعاتیشاندراینترنت،
ّ
واقعرا،یکحادثهیدروغینرا،درسک

هزارانبارتکرارمیکننداّمااسمآرشــامرادراینترنتممنوعمیکنندکه

ویاینترنتی؟چرا؟اینهاطرفدارحقوقبشرند؟اینهااین
ّ
نیایددرســک

]جور[هستند.اینهارابشناسیم؛اینهارابشناسید.البّتهمایقهیاینهارارها

نخواهیمکرد.نظامجمهوریاسالمیحتمًابهحساباینجنایتکارها

خواهدرسید.هرکسثابتبشودکههمکاریداشتهبااینجنایتها،در

اینجنایتهادستیداشته،انشاءهللامجازاتخواهدشد؛بدونتردید.

     قدرت تحلیل و فهِم نوجوانان و جوانان؛ ثمره ی انقالب اسالمی

خب،حاالباشــماجوانهامنچندکلمــهعرضکنــم.اّوًالنوجواِن

امروز،برخالفنوجوانقدیم،یکعنصربالغوعاقلاســت،یکعنصر

خردمنداســت.زمانمااینجورینبود؛منبهشــماعرضمیکنم.من

فــاقافتاد،ما
ّ

خودمرامیگویم؛قضّیهیبیستوهشــتممردادوقتیات

بهســّنبعضیازشــماهامثًالفرضکنیدچهاردهپانزدهســالمانبود؛

تکنیمکهچه
ّ
یکشبحیازقضایاجلویچشممانبود،]اّمااینکه[دق

کسانیهستند،چهعناصریهستند،اینطرفچهکسیاست،آنطرف

چهکسیاست،هدفچیست،چرامیکنند،نه،اینهاراملتفتنبودیم.

نوجوانامروزیاینجورینیست؛نوجوانامروزیفکرمیکند،تحلیل

میکند،تحلیلرادرستمیفهمد،نکاتیبهنظرشمیرسد،جوانامروزی

اهلتحلیلاست؛اینخیلینکتهیمهّمیاست،اینخیلیقابلتوّجه

است.بّچههایماوجوانهایماحرفدارندواینخاصّیتانقالباسالمی

است؛اینراعرضبکنم:اینخاصّیتانقالباسالمیاست.اگرچنانچه

انقالباسالمینبود،جوانهایماییحاالنوجوانهاوَبروبّچههانه؛حّتی

جوانها؛جوانهایمثًالبیستسالهتابیستوچندسالهییاینقدرسرگرم

بیهودهکاریهاوشهوترانیهابودندکهاصًالیادشاننمیآمدبهمسائل
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اساسیکشورفکرکنند؛آنروزاینجوریبود.بندهاینجامیآمدمداخل

خیابان،یکنقطهایبود]بهنام[کاخجوانان،پشتپارکشهرآنروزو

امروز؛اوایلشــببود،یکعّدهجوانازآنجاریختهبودنددرخیابــانیی

جلسهبودهیامیهمانیبودهییمثلمنکهطلبهبودموداشتممیرفتم،

گیجمیشــدازدیدنریختاینجوانهاوشکلاینجوانهاوکارهایییکه

اینجوانهادرخیابانمیکردند.خباینجوان،بااینخصوصّیات،حال

وحوصلهیاینراداردکهبهمسائلسیاستکشوروآیندهیکشوروتعّهد

ومسئولّیتوماننداینهافکرکند؟انقالباسالمیبودکهجوانرابیدار

کرد؛همدردوراننهضتییدرآنســالآخرنهضــتکهجوانهابهفرمان

امامآمدنددرمیدانییوهمبعدازنهضتتاامروز،روزبهروزجوانهایما

رشدکردهاند،قدرتتحلیلدارند،قدرتفهمحوادثرادارند.

     لزوِم نقش آفرینی جوانان و مسئولین در جهاد تبیین
  با تولید محتوای صحیح، مقابله با تحریف و ارشاِد افراد غافل

خب،حاالاینیکحقیقتیاســت؛اینحقیقتراهمچنــانکهما

میفهمیم،دشــمنهممیفهمد؛دشــمنهممیفهمدکهچشموگوِش

جواِنامروزبازاست،حواسشجمعاست،هوشمنداست،قابلتحلیل

است؛چهکارمیکند؟دشمنکهبیکارنمیماند؛دشمنبرایاینکهاین

حالتجوانمــاراخنثیکند،شــروعمیکندمحتوایذهنیبــرایجوان

درستکردن؛اینحجمعظیمدروغهادرشبکههایمجازیبهخاطراین

است.اینهمهدروغ،اینهمهخالفواقع،اینهمهحرفهایانحرافی،

اینهمهتهمت،برایایناستکهدشــمنبرایاینذهِنفّعالمحتوا

درستکند.اینکهمنمداممیگویم»جهادتبیین،جهادتبیین«برایاین

است.محتواراشمادرســتکنید؛بهمسئولیندارممیگویم؛مسئولین

رسانهها،مســئولینامورارتباطات.قبلازاینکهدشمن،محتوایغلط

وانحرافیودروغدرســتکند،شــمامحتوایدارایحقیقتوصحیحرا
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درســتکنید،انتقالبدهیدبهذهنجوانها؛دشــمنمشــغولاینکار

اســت.)1۹()خیلیممنون،خیلــیممنون؛حاالفعًالداخلجلســهگوش

کنید،بعدهمبرویدواقعًابرایشبرنامهریزیکنید(

واقعًاانتظارمنازشماجوانهاایناست؛حاالمیگویم،بازهمعرض

میکنم.حاالیکقدریهموقتداردمیگذرداّمافرصتخوبیاستکهبا

شمایکقدریحرفبزنیم.خبپسبنابرایندشمنهمداردبرنامهریزی

میکند.گفتمکهمسئولینبایداحساسمسئولّیتکنند،بدانندکهچرا

دشــمنرویفالنکلمه،رویفالناســمحّساساســتومیبنددآنرا،و

چرااینهمهحجِمدروغرادرفضایمجازیمنتشــرمیکند؛وعالجکنند،

مقابلهکنند؛این]وظیفهی[مســئولین.خودشــماجوانهــاهموظیفه

دارید،خودشماهمبایداحساسمسئولّیتکنید.همبایستیاحساس

مسئولّیتکنیدبرایاینکهبتوانیدتشخیصبدهیدحقیقتراازدروغ.به

نظرمنمیشود؛اینجورنیستکهنشود.یکچیزهایییرابهحجمزیاد،

باتکرارزیاد،میخواهنددرذهنهافروکننداّمامیشودفهمیدکهاینخالِف

واقعاستیانیست.پستشخیصحرفدرستازدروغوتحریف.

ثانیًامراقبکسانیباشیدکههمصدایییمیکنند؛ارشادشانکنید.

نمیگویمدعواکنید،]لکن[ارشادکنید،تفهیمکنید.کسانیهستندکهبا

دشمنهمصدایییمیکنند؛]البّته[نهاینکهعمدًا؛بعضیهانمیفهمند،

غافلند.انســانمیبیند،میشناســدافرادیراکهدرفضــایمجازییک

چیزهایییمیگویند،درروزنامههامینویسند؛معاندنیستند،]لکن[بد

میفهمند؛اینهارابایدارشادکرد.بهترینکسانیکهمیتوانندارشادکنند،

خودشماجوانهاهستید؛برایشانبنویسید،بگویید،پیامبدهید،تفهیم

کنید،استداللکنیددراجتماعاتتان.
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ت ایران
ّ

  ناکام گذاشتن دشمنان از سوی مل
در جنگ ترکیبی و اغتشاشات اخیر  

البّتهمیدانیمکهبرخوردبااینمســائلبایدبابرنامهریزیباشد.

فاقاِتاینچندهفتهصرفًایکاغتشاشخیابانینبود؛]پشت[این،
ّ

ات

برنامههایخیلیعمیقتریبود.دشمنیکجنگترکیبیراشروعکرد؛

یکجنگترکیبی؛اینرابندهازرویاّطالعبهشماعرضمیکنم.دشمن

یعنیآمریکا،اسرائیل،بعضیازقدرتهایاروپاییِیموذیوخبیث،بعضی

ازگروههاوگروهکها،همهیامکاناتشــانراواردمیــدانکردند.همهی

امکاناتیعنیچه؟یعنیدستگاههایاّطالعاتیشــانرا،دستگاههای

رسانهایشــانرا،ظرفّیتفضایمجازیشانرا،اســتفادهازتجربههای

گذشتهشانرا.خباینهادرایرانتجربهدارند؛ازسال۷8تجربهدارند،از

88تجربهدارند،ازسالهایبعدیتجربهدارند،آنجاهاشکستخوردند،

ازآنتجربههااســتفادهمیکنند؛آنتجربههاراهمبهمیدانآوردند.در

کشورهایدیگرهماینکارهاراکردهاند،یکضربههایییخوردهاند،یک

قّیتهایییپیداکردهاند،ازآنتجربههاهماســتفادهمیکنند.دشمن
ّ
موف

همهیاینظرفّیتهارادراینچندهفتهواردمیدانکردبرایاینکهبتواندبر

تتوی
ّ
تایرانفائقبیاید.عرضکردمکهبهمعنایواقعیکلمه،مل

ّ
مل

تایرانبهمعنایواقعیکلمهناکامشانکرد.
ّ
دهنشانزد؛مل

  از جمله ی خطوط اساسی نظم جدید جهانی: انزوای آمریکا

عــیازشــماجوانانعزیــزوهمهی
ّ
خب،اینحاالیــکاظهارتوق

عدیگریهممن
ّ
جوانانیکهاینصحبترابعدًاخواهندشنیدلکنتوق

دارم؛ببینیدمندریکیدوســخنرانیقبلیگفتمکهعالئمزیادیوجود

داردکهنظمکنونیجهــانداردتغییرپیدامیکنــد)۲0(ونظمجدیدیبر

جهانحاکمخواهدشــد.نقشماایرانیها،جایــگاهماایرانیهادراین

نظمجدیدچیست؟اینیکسؤالمهماست.حاالایننظمجدیدیکه
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بندهعرضمیکنمکهنظمکنونیبهنظمجدیدتغییرپیداخواهد]کرد[،

تگفتکهنظِماینچنینی
ّ
چیست؟نمیشوددقیقگفت،نمیشودبدق

استاّمامیشودیکخطوطیراترسیمکرد.یکخطوطاساسیایهست

کهمطمئّنًااینخطوطاساسیدرایننظمجدیدهست.خّطاساسیاّول

عبارتاستازانزوایآمریکا؛آمریکادرنظمجدیدجهانیمنزویخواهد

بود.برخالفآنچهدهبیســتســالپیشبوشپدرگفتکهامروزتنها

طدنیاآمریکااست؛بعدازقضّیهیحملهیعراقبهکویتو
ّ
قدرتمسل

ورودآمریکایییهاومتالشیکردنحملهیعراقیها،]بوشپدر[باغرور

تمامییبهاینمضمــونییگفتکهامروزهمهکارهیدنیاآمریکااســت؛در

ایننظمجدیدیکهمنمیگویمنه،آمریکادیگرجایگاهمهّمینداردو

منزویاست.)۲1( بلههمینجورخواهدشد،»مرگبرآمریکا«خواهدشد.

ضمنًابعضیهامیگویند»مرگبرآمریکا«میگویید،آمریکایییهاباشما

دشمنیمیکنند؛منمیگویمنه،درآنروزیکهآمریکایییهادشمنیرا

شــروعکردندیعنیدربیستوهشــتممرداد،درایرانهیچکسمرگبر

آمریکانمیگفتاّماآنهاضربهیخودشــانرازدند؛ضربهیآنهاناشیاز

»مرگبرآمریکا«نیست.بعدکهضربهزدنددرشانزدهمآذرهمانسال)۲۲( 

دانشجوهادردانشگاهتهرانگفتندمرگبرآمریکا؛مرگبرآمریکایادگار

شانزدهمآذراست؛ازآنوقتگفتهشدمرگبرآمریکا؛آمریکایییهاقبل

ازآن،ضربهرازدهبودند.

خب،پسیکیاینکهآمریکامجبورمیشوددستوپایشراازجهان

جمعکند.االنآمریکایییهادربســیاریازمناطقدنیاپایــگاهدارند؛در

منطقهیما،دراروپا،درآســیا،پایگاههاینظامیباجمعّیتهایزیاد،

پولشراهمازخودآنکشوربیچارهایکهدرآنجاپایگاههستمیگیرند؛

هزینههایشرااوبایدتأمینکندوآمریکایییهابخورندوآقایییکنند!این

دیگرتماممیشــود؛دســتوپایآمریکاازحضوردرسراسرجهانجمع
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خواهدشد.این،آنخّطاصلیاّول،ازخطوطاساسینظمجدیدآیندهی

جهان.

  انتقال قدرت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و علمی، از غرب به آسیا

خّطاساسیدّوم؛انتقالقدرتسیاسیواقتصادیوفرهنگیوحّتی

علمی،ازغرببهآســیا.امروزقدرتهایغربیهماقتدارسیاســیدارند،

هماقتدارعلمیدارنــد،هماقتدارفرهنگیدارند،هــماقتداراقتصادی

دارند؛یعنیخیلیچیزهادارند،البّتهتعبیردرســتترشایناســتکه

بگوییمداشــتند،ودارندآرامآرامازدســتمیدهند؛ولــیخب]اینهارا[

سالهاداشتنددیگر؛دوســهقرنغربیهااینجوریعملکردند.دراین

نظمجدید،اینحالتازغرببهآسیامنتقلخواهدشد.آسیاخواهدشد

مرکزدانش،مرکزاقتصاد،مرکزقدرتسیاسی،مرکزقدرتنظامی؛مادر

آسیاییم.خباینهمنقطهیبعدی.

  گسترش منطق و جبهه ی مقاومت
در مقابل نظام سلطه و زورگوییی قدرتهای غربی  

نقطهیسّوم،]یعنی[آنخّطاساسیسّوم:فکرمقاومتوجبههی

مقاومــتدرمقابــلزورگویییگســترشخواهــدیافت،کــهمبتکرش

جمهوریاسالمیاست.چوناروپایییهاازوقتیکهانقالبصنعتیشد

وجلوافتادندواستعمارراشــروعکردند،مردمدنیاراوکشورهایدنیارا

عادتدادندبهاینکهسلطهپذیریوسلطهجویییدوحّصهی)۲۳(متقابل

حتمیدنیااســت؛یعنیدنیاتقسیممیشــودبهدولتهایســلطهگر،و

قدرتهاودولتهاوکشــورهایســلطهپذیر؛این]وضع[بودهوایننظام

سلطهچندقرنادامهپیداکرده.همهقبولداشتندکهبایستیسلطهی

قدرتهایغربــیراقبــولکنند،حّتــیفرهنگآنهــاراقبولکننــد،حّتی

نامگذاریآنهاراقبولکنند.

ببینید؛مناینجابگویمایــنرایییکوقتیمن]ایــنرا[گفتــم)۲4(یی
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منطقهیمــارامیگویند:خاورمیانه!خاورمیانهیعنــیچه؟یعنیاصل

نصرالّدینکهگفتند
ّ

دنیاومرکزدنیااروپااســت؛مثلهمانداستانمال

مرکزدنیاکجااســت؟گفتهمینجایییکهمیخطویلهیخرمناست؛

اینجامرکزدنیااست!هرمنطقهایکهازاروپادوراست،اسمشمنطقهی

خاوردوراســت؛چوندورازاروپااســت؛هرکدامکهنزدیکاست،مثل

بعضیکشورهایشمالآفریقا،اینخاورنزدیکاست؛هرکداممیانهی

اینهااست،خاورمیانهاســت؛یعنیمالکواصلواساسدرنامگذاری

کشــورهاهمعبارتاســتازاروپا.غربیهااینقدربرایخودشــانحق

قائلبودند!ایناســتکهبندهاصراردارمنگویــمخاورمیانه،بگویم

غربآسیا.غربآسیااستدیگر؛چرامیگوییمخاورمیانه؟اینروحیهی

مقاومــتدرمقابــلزورگوییــیوقدرتطلبیوســلطهطلبیقدرتهای

سلطهگرراجمهوریاسالمیبهوجودآورد.اّولکسیکهدردنیاگفت»نه

شرقیونهغربی«امامبزرگوارمابود؛نهشرقیونهغربی.آنروزقدرت

دنیاتقسیمشدهبودبینآمریکاوشوروی.ایشانفرمود:نهاین،نهآن.

همهیکشورهایدنیامجبوربودندیامّتصلبهاینباشندیامّتصلبهآن

باشند؛ناچارمیدانستندخودشانرا،]اّما[ایشانگفتکهنهاین،نهآن.

اینروحیه،اینمنطق،اینحرفقرصومحکمرواجپیداکرده.امروزدر

منطقهیماخیلیهاهستندکهخودشانراوابستهبهجبههیمقاومت

میدانند،اهلمقاومتند،معتقدبهمقاومتنــدومقاومتهممیکنندو

درمواردبسیارینتیجههممیگیرند،مثلهمیننتیجهایکهلبنانیها

بهبرکتحزبهللادرقضّیهیتقســیمخطوطگازیگرفتند.منسهمورد

ازخطوطاساسیراگفتم:انزوایآمریکا،انتقالقدرتبهآسیا،گسترش

جبههیمقاومــتومنطقمقاومت؛البّتهچیزهایدیگریهممیشــود

گفت،درذهنمنهمهست،حاالمسائلاساسیتراینهااست.
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ت ایران در دستیابی به جایگاهی برجسته
ّ

  عوامل تواناییی مل
  در نظم جدید جهانی: نیروی انسانی

خب،حاالدرایندنیایجدیدایرانچهکارهاســت؟ایــرانکجاقرار

میگیرد؟جایگاهکشورعزیزماکجااست؟این،آنچیزیاستکهبایدشما

رویآنفکرکنید؛این،آنچیزیاستکهبایدشماخودتانرابرایشآماده

کنید؛اینآنچیزیاستکهجوانایرانیمیتواندانجامبدهد.مامیتوانیم

درایننظمجدیدیکجایگاهبرجستهایداشتهباشیم؛میتوانیم.چرا؟

برایخاطراینکهکشــورمایکخصوصّیاتبرجســتهایداردکهخیلیاز

کشورهایدیگرندارند.اّوًالنیرویانسانی؛مانیرویانسانیبسیارخوبی

داریم؛یعنیهوشواســتعدادجوانایرانیازمتوّسطهوشواستعداد

دنیاباالتراست؛اینهست.ماامروزداریمبرکاتهوشواستعدادجوان

ددههیشــصتوهفتادراجلویچشــمخودمــانمیبینیم.االن
ّ
متول

جوانهایییواینکسانیکهامروزدربخشهایعلمیگوناگون،بخشهای

یدر ـ فّناوریگوناگــوندارندنــوآوریمیکنند،دارندتازهســازیمیکنندـی

بخشهایمختلف،بخشــهایمختلفعلمیییدربعضیازبخشهاکشور

دیندههی۶0و
ّ
راجزوچهارپنجکشوراّولدنیاقرارمیدهند،همانمتول

ت
ّ
دههی۷0وماننداینهاهستند؛امروزبهثمررسیدهاند؛وانشاءهللامل

دیندههی80راییکهاغلبشماهاباشــیدییودههی۹0 
ّ
ایرانبرکاتمتول

راهمدرآیندهخواهددید.خبحاالالبّتهمزاحمتهایییهموجودخواهد

داشت،مشکالتیهموجودداردکهاینهامیتواندمانعبشود.خبپس

بنابرایناّولینامتیازما،امتیازنیرویانسانیاست.

      منابع طبیعی متنّوع و سرشار و موقعّیت جغرافیاییی ممتاز

امتیازدّوم،نیروهایطبیعت،طبیعتکشــور؛مادرکشورمنابعی

داریمکهتنــّوعمنابعطبیعیدرکشــورماجزوکمنظیرتریــنتنّوعهادر

دنیااست.منیکوقتیاینجادرهمینحسینّیهدریکســخنرانی)۲۵(یی
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االنآمارشرایادمنیســت،آنروزمطالعهکردهبودمیادمبودییگفتمکه

دراینچندفلزاساسیالزمبرایصنعت،ماخودمانیکدرصدجمعّیت

دنیاهستیم،یکدرصدیماّمااینچندفلزدرکشورماچهاردرصد،پنج

تخودمانمنابع
ّ
درصدموجودیدنیااست؛یعنیمابیشترازاندازهیمل

طبیعیمانسرشارند.حاالمنفلزهاراگفتم،گیاهانهمهمینجورند،

گیاهاندارویییهمهمینجورند،معادنهمهمینجورند؛ازاینجهت

ماخیلیثروتمندیم.رویمعادنبندهچقدرتکیهکــردهامدردولتهای

مختلف،متأّسفانهخبخیلینپرداختند،وخیلیازدولتهاگوشنکردند

بهحرفما.امیدواریمانشاءهللاایندولت]بهایناموربپردازد[.شنیدم

کارهایخوبیهمدارندمیکننددرزمینهیمعادن؛خبپساینهمیک

نقطهیاساسیدیگر.

بنابراینکشورما،همازلحاظنیرویانسانیامتیازدارد،همازلحاظ

نیروهایطبیعیامتیازدارد،همازلحاظموقعّیتجغرافیاییی؛ماچهارراه

ارتباطاتشــرقوغربوشــمالوجنوبیم.شماروینقشــهنگاهکنید،

نقشــهیدنیارابگذاریدنگاهکنید؛مادریکنقطهیحّســاسهستیم.

شرقوغربازمامیتوانندعبورکنند؛شــمالوجنوبهمازمامیتوانند

عبورکنند.مایکمعبِرترانزیِتبســیارپیشــرفتهوخوبیمیتوانیمدر

دنیاباشــیم.البّتهاحتیاجداردبهخطوطراهآهن،خطوطریلی؛باجاّده

نمیشــودکهمنراجعبهاینخطوطریلیهمبازییایندرددلهاراباشما

جوانهابایدبکنیمییمکّرردردولتهــایمختلفراجعبهخطوطریلیمن

تأکیدکردهام؛)۲۶(متأّسفانهکوتاهیشده.البّتهدرآناوایِلبعدازرحلت

امامچرا،یکمقداریکارهایریلیخوبیانجامشد،]ولی[بعدشدیگر

کاردرستیانجامنشدهوحاالانشاءهللابنادارندکارهایخوبیراانجام

بدهند.مابایستیانشاءهللادراینزمینهیرفتوآمدهاوحملونقل

بتوانیمجایگاهخودمانراپیداکنیم.
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    منطق حکومتی و تمّدنِی ایران اسالمی

ازهمهیاینچندامتیازمهمتر،منطقحکومتیوتمّدنیمااست

کههمانجمهوریاســالمیاســت.ماجمعکردیمبیــنجمهوریوبین

اسالمی؛جمعکردیمبینحضورمردموآراءمردمومعارفالهی؛جمعبین

ایندوکاِرآسانینیست،]ولی[مااینکاررابهتوفیقالهیانجامدادیم.

البّتهنقصهایییداریم.منهیچوقتاّدعانمیکنمدراینزمینههانقص

نداریم؛نه،نقصهایییداریماّماحرف،منطق،یکمنطقجدیدیاست

دردنیا.خب،اینراجعبهاینمسائل.

ت ایران به دنیا؛ 
ّ

     فرستادن پیام قدرِت مقاومِت مل
وظیفه ی مهم آحاد مردم و دولتمردان  

آخریــنحرفمنبهشــماجوانهایعزیــز.ببینید،همــهیکارهای

شماهاوماها،همه،وحرفهایمانوحرکاتمانیکپیامیبهبیرونکشور

میفرستد.مواظبباشیمببینیمماچهپیامیمیدهیم.پیامالزمنیست

بهزبانباشد؛گاهیکیفّیتنشستنشماپیامدارد؛گاهیتجّمعشمادر

یکجاپیامدارد؛گاهیشعاریکهمیدهیدپیامدارد.مراقباینپیامیکه

ت
ّ
بهدنیامیدهیدباشید.منمیگویممهمترینچیزیکهبایدازطرفمل

ایرانوازطرفجوانانایرانبهجبههیدشمنمنتقلبشود،عبارتاست

تایران،جوانانایران،بایدبااقدامهای
ّ
تایران.مل

ّ
ازقدرتمقاومتمل

خود،باحرکاتخود،باشعارهایخود،باکارکردخودبهدنیابفهمانندیی

تایرانقدرتمقاومتدارد،
ّ
کهالبّتهدشــمنهمخواهدفهمیدییکهمل

عزمراسخداردبرایایســتادگیدرمقابلزورگوییی.البّتهاین،وظیفهی

آحادمردماســت.دولتمــردانوظایفســنگینیدارند؛دولتمــرداندر

اینزمینهخیلیوظیفهدارند.بایدکوتاهیهایگذشــتهتکرارنشــود.

بعضیازدستگاههایدولتیبشّدتبایستیدراینزمینهفّعالباشند،

ِمنجملهآمــوزشوپرورش،ِمنجملــهوزارتعلوم،وزارتبهداشــت،
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ِمنجملهوزارتارشاد،ِمنجملهوزارتهایمربوطبهتولید:وزارتصنایع،

وزارتکشــاورزی؛یاوزارتهایمربوطبههمینمســئلهیحملونقــلیی

اینهادستگاههایمهّمیاستیییامعاونتعلمیکهنخبههارابهبنیاد

نخبگان]مّتصلمیکند[؛اینهاوظایفســنگینیدارنــدکهبایدانجام

بدهند.

     برطرف شدن مشکالت کشور با عمل به وظایف

عزیزانمن!مطمئنباشــیداگرمنوظیفهیخودمراانجامبدهم،

شــماوظیفهیخودتانراانجامبدهید،دســتگاههایمختلفوظایف

خودشــانراانجامبدهند،هرکدامهرجاهســتیم،هرجاایســتادهایم،

وظیفهیخودمانرابشناســیموانجامبدهیم،تماممشــکالتکشــور

برطرفخواهدشدوکشوربهآنآرزوینهایییخودشخواهدرسید.

رحمتخدابرامامبزرگوارمان،رحمتخدابرگذشتگانما،رحمت

خدابرشهیدانماورحمتخدابرخانوادههایشهیدان.

قباشــید.خداانشاءهللاهمهیشــماراحفظکند.
ّ
 انشــاءهللاموف

زندهباشید.

۱ ر.ک:صحیفهیامام،ج1،ص41۵؛سخنرانیدرجمعمردم)1۳4۳/8/4(

 ۲ اّدعا،انگیزه

لازچندشرکتکهبرایانحصاردراستفادهوبهرهبرداری
ّ
۳ شرکتیبزرگمتشک

تشکیلمیشود.

۴ چندنفرازافســرانارتشرژیمشاهنشــاهیکهدرگروهــیبانام»نقاب«
لشدهبودند،کودتایییرادرتیرماه1۳۵۹باهدفنابودینظامنوپای

ّ
متشک

جمهوریاسالمیوبازگرداندنشاپوربختیارطرحریزیکردند.اینکودتابه
دلیلمرکزهدایتآنکهدرپایگاهشــهیدنوژهیهمدانبــود،به»کودتای
نوژه«موسومشد.هدفاّولّیهیکودتاحملهیهوایییبهبیتامامدرتهران
وبهشهادترساندنایشانبود؛حملهبهبرجمراقبتفرودگاهمهرآباد،دفتر
نخستوزیری،ستادمرکزیسپاهپاسداران،ستادمرکزیکمیتههایانقالب
وبمبارانچندنقطهیدیگرنیزازاهدافبعدیکودتاچیانبهشمارمیرفت.
اینکودتاکهقراربوددرروزهجدهمتیرماهآغازشود،باشناسایییودستگیری

عناصرمرتبطباآن،درهمانابتداباشکستمواجهشد.
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۵ بهدستورویلیامراجرز)فرماندهناوجنگیوینسنسایاالتمّتحده(درتاریخ
1۲تیر1۳۶۷هواپیمایمسافربریایرانایرکهازبندرعّباسعازمدوبیبود،در
آســمانخلیجفارسمورداصابتدوفروندموشکقرارگرفتوتمامی۲۹0 

خدمهومسافرآنبهشهادترسیدند.

۶.مدال

۷.باراکاوباما)رئیسجمهوراسبقآمریکا(

۸ پسازتسخیرالنهیجاسوسی،دولتآمریکابرایتحتفشــارقراردادن
جمهــوریاســالمی،محاصرهیاقتصــادیایــرانراآغــازکــردوجیمیکارتر
)رئیسجمهوریوقتآمریکا(دربخشنامهایضمنقطعخریدنفتازایران،

حسابوجوهنقدیوطالهایایرانرانزدبانکهایآمریکایییمسدودکرد.

۹ حضرتآیتهللاخامنهایدرپیامبهمناســبتشهادتشهیدسلیمانیو
شهدایهمراهایشانفرمودند:»انتقامسختیدرانتظارجنایتکارانیاستکه

دستپلیدخودرابهخوناوودیگرشهدایحادثهیدیشبآلودند.«

۱۰ ُپلبرمر)حاکمآمریکایییعراق(

۱ ۱ جوبایدن

۱۲دونالدترامپ

ار
ّ

۱۳خندهیحض

۱۴علیاصغرلریگویینی

۱۵آرشامسرایداران

۱۶محّمدرضاکشاورز

۱۷آرتینسرایداران

 ۱۸آرمانعلیوردی

ار
ّ

۱۹شعار»گوشبهفرمانولی،بهسویایرانقوی«حض

۲۰بیاناتدردیدارجمعــیازکارگزاراننظامومهمانــانکنفرانسوحدت
اسالمی)۲۲/۷ /1401(

ار
ّ

۲۱شعارمرگبرآمریکایحض

۲۲اشــارهبهواقعهیشانزدهمآذرســال1۳۳۲کهبهکشتهشــدنسهتناز
دانشجویاندانشگاهتهرانکهنسبتبهدیدارریچاردنیکسون)رئیسجمهور
وقتآمریکا(باشاهمعترضبودندوتجّمعاعتراضآمیزبهراهانداختهبودند

منجرشد.

۲۳بهره،نصیب

۲۴ازجمله،بیاناتدردیدارجمعىازدانشجویانواستعدادهاىبرترعلمى
کشورورؤساىشرکتهاىدانشبنیان)1۳۹۵/۷/۲8(

۲۵ازجمله،بیاناتدردیدارمسئوالنوکارگزاراننظام)1۳۹۷/۳/۲(

ینظــام)1۳۷۹/1۲/۲0(،بیانــاتدردیدار
ّ
۲۶ازجمله،ابالغسیاســتهایکل

اعضایهیئتدولتدراســتانخراسانشــمالی)1۳۹1/۷/۲۶(،بیاناتدر
دیدارمسئوالنوکارگزاراننظام)1۳۹4/4/۲( 
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