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پیشگفتار
وضعیت سیاسی حاکم بر کشور در سال  1391شرایطی را اقتضا کرد که رهبر
معظم انقالب حضرت آیتاهلل خامنهای (مدظله) براساس دأب همیشگی خود که
در بزنگاهها و حوادث حساس نظام به هدایت امور میپردازند ،در مسائل جاری
آن زمان ورود کردند و در دیدارمردم به مناسبت نوزدهم بهمنماه ،تعبیری را به
کار بردند که تا آن روز بیسابقه بود و تاکنون نیز تکرار نشده است .این تعبیر با
یکی از شؤون شخصیت ایشان ارتباط داشت و دربارۀ چالشی که میان جمهوری
اسالمی ایران با کشورهای موسوم به  5+1جریان داشت ،ایراد گردید.
ایشان دربارۀ شأنی از شئونات رهبری سخن گفتند که همواره حل همۀ
بنبستها و بحرانهای داخلی و خارجی نظام منوط به آن است و بدون آن
خطرات بسیار بزرگی میتواند متوجه کشور گردد.
این شأن بزرگ در واقع نشان دهنده هویت اصلی انقالب اسالمی است و تمامی
شؤون دیگر رهبری در سایۀ آن کارآیی و تأثیرگذاری دارند .مسئوالن بلندپایۀ نظام
از رئیس جمهور و وزیر امور خارجه و دیگران نیز در تعامالت و روابط خود با
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قدرتهای جهان به طور جدی نیازمند این شأن مهم رهبری هستند و با تکیه بر آن
میتوانند با دستی پر و پشتوانهای محکم ظاهر شوند و اهداف خود را پیش ببرند.
این شأن ،شأن «انقالبیگری» و صالبت و قاطعیت بیبدیل رهبر انقالب است
و ایشان در بیانات مزبور عبارتی زیبا ،محکم و مهم مطرح کردند که همۀ نظرها
را به خود جلب کرد و آن این بود« :من انقالبیام» .اما متأسفانه توجه کافی به
آن مبذول نشد و اهتمام الزم به ابعاد و مصادیق آن صورت نگرفت ،در حالی
که سزاوار بود اندیشمندان و ژرفنگران در حوزه سیاسی و نیروهای مؤمن و
انقالبی دربارة آن به خوبی بیندیشند و حقایق نهفته در آن را استخراج کرده و در
معرض افکار عمومی قرار دهند.
بیشک ،رهبری از ارکان مهم انقالب اسالمی و شناخت مواضع ایشان در
حقیقت شناخت مواضع انقالب است و سزاوار این بود خصوص ًا بعد از سخنرانی
مزبور دربارة شأن انقالبیگری رهبر انقالب و اقدامات انقالبی معظمله پژوهش
بایسته و تحقیق شایستهای صورت میگرفت .اما چنان که اشاره شد دربارة آن
غفلت گردید و کار درخوری انجام نشد.
به هر روی ،شناخت وتبیین مواضع رهبری ،چه به اعتبار نسبت آن با انقالب
اسالمی و چه به لحاظ برکات و ثمرات مبارک خود این شخصیت ،خصوص ًا
شأن انقالبیگری و انقالبی بودن ایشان ،فریضه ای الزم و ضروری است و چنان
که در متن کتاب خواهیم دید اقدامات برجسته و انقالبی ایشان تاکنون نه تنها
بارها نظام را از بحران های بزرگ و حوادث خطرناک نجات بخشیده ،بلکه چه
بسیار بر عزت و منزلت جمهوری اسالمی افزوده و برای ملت عزیز ایران افتخار
و سربلندی به ارمغان آورده است.
باری؛ جملة «من انقالبیام» در ظاهر دو کلمه است ،اما در باطن و تفصیل آن
حقایق بسیار ناگفته نهفته است .اما جملة مزبور به طور کامل چنین است:
«من دیپلمات نیستم ،من انقالبیام .حرف را صریح و صادقانه میگویم.
دیپلمات یک کلمهای را میگوید ،معنای دیگری را اراده میکند .ما صریح و
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صادقانه حرف خودمان را میزنیم ،ما قاطع و جازم حرف خودمان را میزنیم».
این سخن رهبرمعظم انقالب عالوه بر تبیین شأن انقالبیگری ایشان ،بر مسأله
ای دیگر نیز تأکید میکند و آن ،ضرورت تحقق نظام دیپلماسی انقالبی جمهوری
اسالمی ایران است .واقعیت این است که امروزه دیپلماسی یک رکن ضروری
در هر دولت و نظام حکومتی است ،اما اصول ،راهبردها و روشهای دیپلماسی
در هر کشوری بر مبنای فلسفۀ سیاسی ،اهداف و ارزشهای حاکم بر آن نظام
تعریف و اجرا می شود .بر همین اساس ،امروز عناصر حاکم بر فرهنگ سیاسی
استکبار و جهان غرب عناصری همچون دروغ است وآن چه در آن به چشم
نمیخورد ،صداقت ،احترام به کرامت و حقوق انسانها ،استقالل کشورها و امثال
این ارزشهاست .اما بحمداهلل نظام سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران نه
تنها از این عناصر پیراسته ،بلکه به ارزشهایی مانند عقالنیت ،صداقت ،احترام
متقابل به یکدیگر و دیگر مبانی و اصول ارزشمند یک دیپلماسی معقول ومنطقی
نیز آراسته است.
رهبر ژرفاندیش انقالب به همین دلیل در سخن خود اوالً دیپلماسی فریب و
غیرصادقانه را محکوم وثانی ًا بر ضرورت تحقق سیاست خارجی انقالبی جمهوری
اسالمی ایران تأکید می کنند ،چرا که نظام دیپلماسی کشوردر برخی دورههای
مختلف تاکنون با فراز و فرودها ،افراط و تفریطها وبه تعبیر خود ایشان غفلتها
و کمکاریهایی همراه بوده که سیاست خارجی انقالبی را مخدوش کرده است.
معظمله در این زمینه تصریح کردهاند که:
«ادعا نمیکنیم به همۀ اهداف خود رسیدهایم یا حتی نزدیک شدهایم
چون اجرای سیاست خارجی انقالبی در عمل با برخی غفلتها ،کمکاریها،
ناهوشمندیها و موانع خارجی همراه بوده است اما جایگاه عزتمند فعلی کشور،
مدیون همین سیاستهای حکیمانه است واگر به این اصول عمل نکرده بودیم،
1
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 ë 16من انقالبيام

خدا میداند در داخل مرزها ،با چه مشکالت و ضربات عجیبی دست به گریبان
1
میشدیم».
روشن است که «سیاستهای حکیمانه» در سخنان ایشان همان سیاست
خارجی انقالبی است که تحقق آن همواره توسط ایشان صورت گرفته است.
رهبر انقالب در سخنرانی یاد شده سیاست خارجی انقالبی را همراه با
واژههای دیگری همچون استحکام ،و اقتدار ،که افتخار را به دنبال خود دارد،
تبیین کرده و به مسئوالن وزارت خارجه متذکر شدند:
«با استحکام ،اقتدار و افتخار ،ادامۀ اصول انقالبی و راهبردهای ثابت سیاست
خارجی را تکرار کنید تا بیگانگان و دنباله های داخلی آنان به تغییر در سیاست
خارجی جمهوری اسالمی دل خوش نکنند».
در واقع مطالبه رهبر معظم انقالب از مسئوالن وزارت خارجه این است که
آن قدر بر سیاست خارجی انقالبی و روحیۀ عزتمدارانۀ خود پافشاری کنند که
موجب «تغییر اندیشه و روش دشمن» در تعامل با جمهوری اسالمی ایران شود و
به آنان بفهماند که تغییر در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ـ به علت انقالبی
بودن آن ـ امکانپذیر نیست.
در حقیقت آنچه در نگاه رهبری عنصر ذاتی و اصلی محسوب میشود،
انقالبیگری و صداقت همراه با عقالنیت بلوغ کامل سیاسی و ژرفنگری است و
روشن است که در این نگاه ،عناصری مانند شجاعت و صالبت ،مرعوب نشدن،
عزتمندی ،روحیۀ ستیزندگی و انقالبی بودن به دنبال ترکیب ارزشمند صداقت و
انقالبیگری میآید وراه هرگونه فریب و نفوذ دشمن را به کلی میبندد.
باری ،آن سیاست انقالبی و استکبارستیز را که در سخنان و تعریف رهبر
انقالب به چشم میخورد و معظمله با عبارت «من انقالبیام» از آن یاد کردهاند
در هیچ نگرش سیاسی دیگری وجود ندارد .در این گونه تعامل سیاسی
انقالبی ،اگر نرمشی هم در کار باشد« ،قهرمانانه» و باز از جنس «انقالبیگری»
 .1سخنرانی1394/10/8 ،در دیدار با مسئوالن وزارت امور خارجه.
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و «دشمنستیزانه» است ،در حالی که در روش های دیگر قطع ًا با انفعال ،امتیاز
دادن و عقبنشینی همراه است.
به هر روی ،از سخنان روشنگرانۀ رهبری برمیآید که ایشان درواقع فصل
جدیدی در تعریف فرهنگ سیاسی حاکم بر جهان گشودند .ایشان اصرار دارند
که سیاستمداران جمهوری اسالمی ایران نیز اساس ًا تعامل و بلکه قبل از آن،
نگاه و بینش سیاسی خود را بر آن منطبق سازند .این نگاه حتی در تجربیات
سیاسی مدیران بلندپایه نظام نیز کام ً
ال مشهود است و آنان مشاهده کردهاند که
هر جا با برخورد انقالبی و سیاست استکبارستیزی و غیرتمدارانه با دشمن
مواجه شدهاند ،چه زود تأثیر خود را بخشیده و دشمن را با انفعال و تحقیر به
عقبنشینی وادار کرده است.
تعریف سیاست خارجی انقالبی از دیدگاه رهبری
اصول و مبانی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران و در واقع تعریف آن
براساس دیدگاه رهبری عالوه بر گستره و عمق بسیار جالب آن ،به لحاظ ماهوی
نیز مشتمل بر نگاههایی نو و جذاب است و حقیقت ًا فصلی جدید و قابل توجه در
نظام دیپلماسی جهان میگشاید و تعریفی تازه و تحولآفرین از آن در این عرصه
ارائه میدهد 1.البته این بحث باید در مجال خاص خود مورد بررسی و تحقیق
قرار گیرد ،اما آن چه در ارتباط با موضوع کتاب حاضر باید بر آن تأکید کرد و
در همین تعریف جدید دیپلماسی میگنجد ،تعیین هویت انقالبی برای سیاست
خارجی است .بیان این بحث از آن رو الزم است که سخنان ایشان روشن میسازد

 .1ایشان در نگاه خود به سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ،آن را با دو قید «دینی» و «انقالبی» تبیین
و تعریف کردند که نسبت به منظومه و مفاهیم حاکم بر عرف دیپلماتیک جهان ،نگرشی نوین و در تضاد
با آن است .روشن است که این نگاه ،برخاسته از اصل نظام جمهوری اسالمی ایران است که با نظامهای
دیگر موجود در جهان تفاوتی ماهوی دارد .پس اگر کسی دقیق ًا و عمیق ًا این نظام را بشناسد و به آن معتقد
باشد ،منطق ًا همه ارکان و اجزا از جمله دستگاه دیپلماسی آن را نیز باید منطبق با آن بنگرد و تعریف کند.
از این رو ،قید دینی و انقالبی برای سیاست خارجی جمهوری اسالمی باید طبیعی و ضروری تلقی گردد،
هرچند اذهان خو گرفته و شکل یافته با مفاهیم و فرهنگ سیاسیِ جهان ،خود را از فهم و انطباق نسبت
به آن عاجز ببينند.

 ë 18من انقالبيام

اصول و مبانی سیاست خارجی جمهوری اسالمی بر چه حقایق و مفاهیمی
پیریزی گشته است؛ تفاوت ذاتی و مهم آن با اصول و مبانی سیاست خارجی
دیگر کشورها چیست و اساس ًا اقدامات و موضعگیریهای رهبر معظم انقالب در
این عرصه چرا انقالبی و ستیزمند با نوع سیاستهای جهان استکبار است.
ایشان در یکی از سخنرانیهای خود 1سیاست خارجی جمهوری اسالمی

ایران را در ارتباط با سه محور ،یعنی هویت ،راهبردها و آثار آن مورد بحث قرار
دادند که در هر سه محور صبغة انقالبیگری در آن کام ً
ال آشکار است.
در مورد هویت سیاست خارجی ،صریح ًا آن را «انقالبی» نامیدند .ایشان ابتدا
موارد عمدة راهبردها و مختصات سیاست خارجی جمهوری اسالمی را اینگونه
برشمردند:
ـ تعهدات برادرانه به همة مسلمانان جهان
ـ حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان
ـ طرد کامل استعمار
ـ جلوگیری از نفوذ اجانب در همة زمینهها
ـ حفظ استقالل همه جانبه
ـ دفاع از حقوق همة مسلمانان
ـ عدم تعهد به قدرتهای سلطهگر
ـ روابط صلحآمیز متقابل با دولتهای غیرمحارب
ـ خودداری از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتها
ـ و حمایت از مبارزات حقطلبانه مستضعفان در مقابل مستکبران در هر
نقطهای از جهان
باید اذعان کرد نفس مرعوب نشدن در برابر نظام سلطه ،اتخاذ سیاستهای
استکبارستیز و اعالن و اعالم شجاعانة آنها ،همه از مصادیق مهم روحیة انقالبی
رهبر انقالب است.
 .1بیانات در دیدار وزیر امور خارجه و سفرا و کارداران جمهوری اسالمی ایران.1394/8/10 ،
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«سیاست خارجی جمهوری اسالمی با این راهبردها و مختصات ،سیاست
خارجی انقالبی است و اگر در اجرا با راهکارهای هوشمندانه همراه شود ،آثار
شگفتانگیزی به همراه میآورد و ظرفیت حل بخش مهمی از مشکالت جهان
اسالم را داراست».
ایشان در این سخنرانی قید «انقالبی» را چند بار تکرار کردند .از جمله
فرمودند« :اجرای سیاستهای انقالبی باعث افزایش اقتدار و تأثیرگذاری ،ارتقای
جایگاه کشور و عزت و اعتبار ایرانیان در میان ملتها میشود».
همچنین به وزیر خارجه ،سفرا و کارداران جمهوری اسالمی امر کردند« :با
استحکام و اقتدار و افتخار ،ادامه اصول انقالبی و راهبردهای سیاست خارجی
را تکرار کنید تا بیگانگان و دنبالههای داخلیآنان ،به تغییر در سیاست خارجی
جمهوری اسالمی دل خوش نکنند».
اساس ًا این گونه تفکرات و اتخاذ چنین راهبردها و مختصاتی ،همان انقالبی
اندیشیدن ،انقالبی موضع گرفتن و انقالبی عمل کردن است و محتوایش جز سینه
سپر کردن وگردنفرازانه ایستادن دربرابر استکبار نیست.
اما این سیاست خارجی به لحاظ آثار و برکات نیز انقالبی و عزتمندانه است،
زیرا محتوای هر فرعی متناسب با اصل آن است .رهبر معظم انقالب همچنین،
سیاست خارجی انقالبی جمهوری اسالمی ایران را به عنوان سدی محکم و
صخرهای استوار ،مانع از یکهتازیهای قدرتهای سلطهگر به ویژه آمریکا معرفی
کردند .روشن است که این نیز جلوهای دیگر از انقالبی بودن سیاست خارجی
جمهوری اسالمی است.
به راستی در جهانی که قدرتها و نظام سلطه ،دولتها و ملتهای ضعیف
را مایملک و نوکر خویش دانسته ،آنها را غارت میکنند و هر انقالب و نهضتی
را به نابودی میکشانند و بسیاری نیز این چارچوب را پذیرفتهاند ،ارائة چنین
هویت و راهبردهای انقالبی در عرصة سیاست خارجی یک نقطة عطف ،بلکه
یک انقالب بزرگ ،بیدارگر و هدفمند است؛ و ضمن ارائة چهرهای خردمندانه و

 ë 20من انقالبيام

شکوهمند از اسالم دقیق ًا کیان و اعتبار استکبار در جهان را هدف گرفته است و
از این رو وصف «انقالبی» برای چنین رهبر و چنین سیاستهایی حقیقت ًا زیبنده
و افتخارآفرین است.
آن چه در این کتاب آوردهایم بررسی شؤون مختلف شخصیت رهبری و نیز
اقدامات برجسته و مدیریت کالن و همهجانبة ایشان در ابعاد مختلف نیست،
که این خود ،تحقیق بسیار میطلبد و مج ّلدات بسیار را باید به آن اختصاص
داد .آن چه در نوشتار حاضر تقدیم کردهایم ،برجستهترین مواضع انقالبی ایشان
در طول سه د هة اخیر انقالب اسالمی و برخی از ابعاد و مصادیق انقالبیگری
معظمله است و صرف ًا خواستهایم در ارتباط با جملة انقالبی و ماندگار ایشان «من
انقالبیام» قدری ادای دین کرده باشیم.
ّ
تعبیردال بر شخصیت ،مشی
این نکته نیز گفتنی است که این عبارت تنها
و سخنان انقالبی رهبری نیست؛ تعابیر دیگری نیز بیانگر همین حقیقت است.
نمونه زیر را میتوان روشنگر این مسأله دانست:

«بنده بارها به دوستانم میگویم من امروز احساسم در مقابل جبهة عظیم
جهانی فساد و ضاللت و گمراهی ،با احساس دوران اختناق رژیم ستمشاهی
هیچ تفاوتی نکرده است .آن روز هم فکر میکردیم باید مبارزه کنیم ،امروز هم
فکر میکنم باید مبارزه کنیم .ما برای مبارزهایم .منتها شکل ،عرصه و ابعاد این
مبارزه تفاوت کرده و مبارزه پیچیدهتر و سختتر شده است؛ خون دل این مبارزه
از خون دل مبارزۀ دوران ستمشاهی بیشتر است .االن طرف ما دستگاه استکبار
وظلم وپنهان شدن زشتترین خویهای موجود در انسان گمراه در زیر پوششی
از چهرۀ متبسم وادکلنزده و قیافه کراوات بسته ،پنهان شده است .ما امروز با
1
این موجود داریم مبارزه میکنیم».
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مقدمه
چگونه میتوان از انقالبیگری یا انقالبی بودن تعریفی درست و جامع ارائه داد و
مالکهای آن را روشن ساخت؟ از آنجا که موضوع نوشتار شأن «انقالبی بودن»
رهبری است ،از این رو نیازمند تعریفی دقیق و جامع و مانع از ویژگی انقالبی
بودن باید مطرح گردد .در این زمینه مطالب فراوانی وجود دارد ،اما به دلیل
رعایت اختصار در اینجا به مهمترین آنها اکتفا میکنیم.
 .1مبارزه و ظلمستیزی
شاید بتوان اصلیترین یا یکی از شاخصههای اصلی انقالبیگری را مبارزه و
ظلمستیزی دانست .قرآن عزیز آن جا که پیامبر گرامی اسالم(ص) را در یک
جمله و فقط با یک وصف بزرگ و جامع تعریف میکند ،از ایشان به عنوان
«اشداء علیالکفار رحماء بینهم» 1یعنی شدید و سخت در برابر کافران و مهربان
و دلسوز با مسلمانان معرفی میفرماید .البته در آیة مزبور این وصف متعلق به
 .1سورة فتح،آیة .29
21

 ë 22من انقالبيام

پیروان آن حضرت است ،اما روشن است که پیروان آن حضرت در تأسی به
ایشان این گونه مورد تجلیل الهی قرار گرفتهاند و بنابر این باالترین مرتبت و اوج
نهایی وصف مذکور در شخصیت نبوی (ص) متجلی است .امیرمؤمنان علی(ع)
هم خطاب به فرزندان خود امام حسن و امام حسین علیهماالسالم فرمود :کونا
1
للظالم خصم ًا و للمظلوم عونا؛ همواره خصم ظالم و یاور مظلوم باشید.

از آن جا که ظلم و به تبع آن ظلمستیزی میتواند گستره و ابعاد مختلف و
فراوانی داشته باشد ،انقالبیگری نیز به همان تناسب وسعت و مصادیق بسیاری پیدا
میکند .بنابر این انقالبی بود ِن رهبر در یک نگاه و تعریف جامع را باید در پیوند
با ظلمستیزی و مبارزه با ظالم با توجه به همة ابعاد و وسعت آن جستوجو کرد.
البته وجه متمایز و وجهة ممتاز مبارزه تاکنون در بعد سیاسی جلوهگر بوده
است ،اما چنان که اشارت شد نباید غفلت کرد که مبارزه با ظلم و ظالم میتواند
در ابعاد دیگر مانند بعد فرهنگی ،اقتصادی ،علمی ،نظامی و مانند آن نیز صبغة
انقالبیگری داشته باشد .آنگاه که یک شخصیت به لحاظ ذات و جوهرة
اصلیاش «انقالبی» باشد ،الجرم در همة ابعاد و مسؤولیتهای متنوع کاری،
انقالبی عمل خواهد کرد و بعد سیاسی تنها یکی از آنهاست.
براساس آن چه گذشت ،باید تأکید کنیم روحیه و جوهرة انقالبیگری رهبر معظم
ِ
مصادیق
انقالب نیز چه بسا تاکنون در بعد سیاسی خود را نشان داده است چنان که
آن خواهد آمد ،اما در عین حال باید آن را در ابعاد دیگر نیز جستوجو کرد.
 .2شجاعت وشهامت
عنصر دیگر در روحیة انقالبیگری ،شجاعت و شهامت است .قطع ًا کسی اهل
مبارزه و ظلمستیزی است که شجاع و با شهامت باشد و قاعدت ًا رهبری نظام که
همواره پرچمدار و جلودار خط مبارزه است ،از همه شجاعتر و جسورتر است و
این شجاعت را در همة محورها و خطوط مبارزه اعمال کرده است.

 .1نهجالبالغه ،نامة .47
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البته شجاعت همانگونه که خاستگاه مبارزه و مقدم بر آن است ،میتواند
به لحاظ ظهور و بروز این صفت ،مؤخر از عمل و برای ناظران و حاضران در
صحنه به عنوان یک نشانه تلقی شود .یعنی در مسأله شناخت رهبری ،دیگران
وقتی با موضعگیریها و اقدامات شجاعانه و جسورانة رهبری در مواضع و
مواقع مختلف مواجه شدند و دیدند رهبر انقالب بیمالحظة مالحظاتی که برخی
مسؤوالن در اثر محافظهکاری ،بینشها و نگاههای سیاسی و دیپلماتیک ،اهداف
جناحی و حزبیُ ،جبن سیاسی و شخصیتی و یا عوامل دیگر در نظر میگیرند،
عمل میکند و بدین وسیله آرمانها و اهداف انقالب و نظام را به پیش برده
و گره از مشکالت بزرگ کشور میگشاید ،درخواهند یافت که رهبری انقالب
حقیقت ًا باید «شجاع» و با «شهامت» باشد و بدون این عنصر نمیتوان نظام اسالمی
را اداره و با موانع راه (و به تعبیری با ظلمها) مبارزه کرد .از این برتر ،باید گفت
که بدون شجاعت و شهامت اساس ًا نمیتوان در راه مبارزه و ظلمستیزی قدم
گذاشت و یک شخصیت غیرشجاع ،شهامت مبارزه نخواهد داشت.
ی بودن و انقالبی عمل کردن بايد نشانهها و همچنین
عالوه برآن ،برای انقالب 
خاستگاههای دیگری همچون تکلیفگرایی ،صراحت لهجه و بصیرت را در نظر
گرفت.
 .3تکلیفگرایی
تکلیفگرایی را از یک جهت باید خاستگاه انقالبیگری و مقدم بر آن به شمار
آورد .چه کسی انقالبی عمل میکند؟ کسی که تکلیف و رسالت الهی و دینی خود
را آن گونه (عمل انقالبی) تشخیص دهد .البته در این جا باز ر ّدپای شجاعت را
باید مورد مالحظه قرار داد .یعنی ممکن است کسانی تکلیف شناس و تکلیفگرا
باشند ،اما جسارت و شهامت ورود به میدان عمل را پیدا نکنند .بنابر این،
تکلیفشناسی و شجاعت هر دو را باید سر منشأ و خاستگاه انقالبیگری دانست؛
هرچند اگر شجاعت باشد اما تکلیفگرایی ،احساس مسؤولیت و خداترسی
23
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نباشد ،انقالبیگری یا تحقق نخواهد یافت و یا حکیمانه ،آگاهانه و از روی
بصیرت نخواهد بود.
مالحظه میشود که برای انقالبیگری شاخصهها و مؤلفههای متعددی را باید
در نظر گرفت.
 .4صراحت لهجه و عدم محافظه کاری
نشانه و عنصر دیگری که در تحقق عمل انقالبی بسیار مؤثر است ،صراحت لهجه
و کنار نهادن مالحظات بیمورد و محافظهکاریهای غیرحکیمانه است .رهبر
فرزانة انقالب خود در تفسیر معنای انقالبی بودن و به دنبال جملة «من دیپلمات
نیستم ،انقالبیام» فرمودند« :حرفم را صریح میزنم».
روشن است کسی که مسؤولیتهای الهی و تکالیف انقالبی خود را بشناسد
و شجاعت ورود به میدان وظیفه و عمل هم داشته باشد ،قطع ًا جوهرة الزم در
ابراز نظرات خود هم خواهد داشت و در این جهت هیچگونه مالحظهای را در
نظر نخواهد گرفت.
 .5عقالنیت و حکمت
عنصر دیگر در عمل انقالبی ،عقالنیت و حکمت است .باید متذکر شویم عناصری
مانند شناخت تکلیف الهی و مسؤولیت انقالبی ،که دربندهای قبلی مورد تأکید
قرار گرفت ،عقالنی بود ِن انقالبیگری و صراحت در لهجه را نیز به خوبی تبیین
کرده و غلط بودن توجیهات و تفاسیر بیمورد و برخاسته از ُجبنِ شخصیتی و
مالحظات سیاسی رایج را به وضوح روشن میسازد .به عبارت دیگر ،بسیاری
هستند که کاستیها و نقایص معرفتی و بینشی ،وادادگیها و عالیق نادرست
سیاسی و غرق شدن در عرف حاکم دیپلماتیک و مفاهیم رایج در دستگاه
دیپلماسی جهان را ـ که غالب ًا مبتنی بر تقویت نظام سلطه و اصول و مبانی آن است
ـ اصل دانسته و انقالبیگری و صراحت لهجه و موضعگیریها و عملکردهای
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ِ
بصیرت عمل سیاسی و دوری از
انقالبی را برخاسته از ناآگاهی از حکمت و
عرف سیاست حاکم بر جهان و خالصه غیرعقالنی عمل کردن و بیمالحظهگری
سیاسی تلقی مینمایند ،در حالی که نگاه ژرفبینانه ،دینمدارانه ،تکلیفگرایانه و
انقالبمحور که پایه و اساس نظام دینی و حاکمیت جمهوری اسالمی ایران اساس ًا
بر آن مبتنی است نشان می دهد واقعیت کامال برخالف آن است .موضعگیریها و
اقدامات انقالبی بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و رهبر فرزانه انقالب تاکنون به
طور واقعبینانه و تجربی نشان داده است که پیشبرد اهداف سیاسی رایج و مبتنی
بر همین عرف دیپلماتیک جهان از سوی مسؤوالن جمهوری اسالمی نیز آنگاه
که انقالبی و با صالبت ،جدّ ی و مسؤوالنه و همراه با ایستادگی بر اصول و مبانی
اسالم و انقالب بوده ،کارآمد بوده و کام ً
ال به سود اهداف نظام تمام شده است و
به تعبیر دیگر،دشمن همواره در مقابل صالبت و انقالبیگری نظام کوتاه آمده و
تسلیم شده است و متقاب ً
ال همیشه در قبال ضعف و مالحظهکاری و انفعال ،گستاخ
و جری شده و به باجخواهی و زیادهطلبی روی آورده است.
مشخصات رهبر انقالبی ،از دیدگاه رهبر معظم انقالب
رهبر انقالب گاه به دلیل برخی شرایط خاص در جامعه الزم دیدهان د به عنوان
«تبیین پایهها و ارکان انقالب» و این که رهبری از مهمترین این ارکان و
پایههاست ،نسبت به جایگاه رفیع و شأن حقوقی رهبری در انقالب اسالمی
تأکیداتی داشته و تأثیرات وجود یک رهبر مقتدر و ذینفوذ را مورد توجه قرار
داده و اذهان مردم را به برخی از خصوصیات «رهبر انقالبی» معطوف دارند .در
این جا مناسب دیدیم یک مورد از این مسأله را ذکر کنیم تا در توضیح ویژگیها
و اوصاف «رهبر انقالبی» ،از زبان خود رهبری بشنویم:

«باید هوشیار بود .من امیدوارم که ملت ایران در شناخت دشمن اشتباه نکنند
و دشمن را بشناسند .دشمن ،استکبار جهانی و آمریکاست .دشمن ،صهیونیستها
هستند .دشمن برای مبارزه با انقالب ،انواع و اقسام روشها را به خیال خود
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خواستند روش مؤثری را تجربه کنند .و آن ،هدف گرفتن رهبری است .یقین ًا بعد
از مطالعه زیاد و با اطالع از اوضاع و احوال گوناگونی ـ و البته خبرهای راست و
دروغی ـ توانستهاند به این نتیجه برسند که باید رهبری را هدف قرار داد ،چرا؟
به خاطر این که می دانند در کشور ،اگر یک رهبر مقتدری وجود داشته باشد،
همۀ توطئههای آنها نقش بر آب خواهد شد؛ و االّ اینها با شخص طرف نیستند.
شخص ،برای اینها مهم نیست؛ هر کس باشد .مگر همین کسانی که امروز به
این زبان خشن حرف میزنند و این طور ناجوانمردانه سیل تهمت و افترا روانه
میکنند ،با امام طرف نشدند؟ همین افراد با امام هم طرف شدند .دل امام را پر
از خون کردند ،که امام در آن نامه ،به آن اشاره فرمود! همین کارها را با رهبری
میکنند .چون میدانند رهبری در جامعه اسالمی و ایران اسالمی ،گرهگشاست.
رهبری ،یعنی آن نقطهای که هر جا دولت ـ هر دولتی در ایران ـ مشکلی داشته
باشد ،مشکالت العالجش به دست رهبری حل میشود .توجه کنید! هر جا که
تبلیغات دشمن کاری کند تا مردم را به دولتها بدبین سازد ،اینجا نقش رهبری
است که حقیقت را برای مردم روشن ،و توطئه دشمن را برمال میکند ...آن جایی
که میخواهند مردم را مأیوس کنند ،رهبری است که امید به مردم میدهد .آنجایی
که میخواهند یک توطئه سیاسی و بینالمللی را برای ملت ایران به وجود آورند،
رهبری است که قدم جلو میگذارد و تمامیت انقالب را در مقابل توطئه قرار
میدهد ...و دشمن را وادار به عقبنشینی میکند .آنجایی که میخواهند در بین
جناحهای گوناگون مردم ،اختالف ایجاد کنند ،رهبری است که میآید مایۀ الفت و
مانع از تفرقه میشود .آنجایی که میخواهند صندوقهای انتخابات را خلوت کنند
ومردم را از حضور در پای صندوقها و رأی دادن مأیوس نمایند ،رهبری است
که به مردم الگو میدهد و میگوید که انتخابات وظیفه است .آنگاه مردم اعتماد
میکنند .وارد میشوند و حماسۀ عظیمی میآفرینند .آنجایی که جایگاه ابراز نظر
1
مردم در مسائل انقالب است ،چشم مردم به دهان رهبری است».
 .1بیانات در دیدار با اجتماع بزرگ بسیجیان.1376/9/5 ،
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آن چه از این سخنان به موضوع نوشتار ارتباط دارد ،برخی از ویژگیها و
شؤون یک رهبر انقالبی است ،مانند این که:
ـ در برابر توطئة سیاسی بینالمللی میایستد
ـ از تمامیت انقالب در برابر توطئهگران جهانی دفاع میکند
ـ دشمن را وادار به عقبنشینی میکند
ـ توطئههای دشمنان انقالب را نقش برآب میکند
این مفاهیم و حقایق بیانگر همان شؤونی است که ما در تبیین روحیة
انقالبیگری رهبر انقالب متذکر شدیم ،مثل «ظلمستیزی»؛ و به راستی کدام
ظلمستیزی مانند استکبارستیزی و ایستادگی در برابر توطئة سیاسی بینالمللی،
نقش بر آب کردن آنها ،دشمنان نظام و ملت مظلوم و قهرمان را به عقبنشینی
وادار کردن است؟
نکتۀ دیگر این است که در نگاه حکیمانه و انقالبی رهبر ،بیش و پیش از
هر چیز خود اسالم و انقالب اسالمی بر ضرورت وجود «رهبر انقالبی» تأکید
میکند؛ چه ،اگر قلب در یک پیکر ،سالم و قوی و پرنشاط بود ،قطع ًا به تمامی
اعضا و جوارح ،خون سالم خواهد فرستاد.
رهبری در یک نظام اسالمی در واقع همان «قلب» است ،و خود پیکره این
اقتضا و ضرورت را ایجاب میکند .اگر این «اصل» و «ریشه» تأمین و تضمین
شد ،آنگاه در تمامی اعضا و جوارح پیکر انقالب ،تأثیر و عکسالعمل مناسب
آن را خواهد گزارد؛ از جمله در ظلمستیزی ،استکبارستیزی و دشمن ستیزی و...
جملة «من دیپلمات نیستم ،انقالبیام» درسها و پیامهای مختلفی را در خود نهفته
دارد که عجالت ًا به یکی از آنها اشاره میکنیم و آن ،ضرورت اقتدا به ایشان الاقل در
زمینههایی است که در آنها باید بر آرمانها ،اصول و مبانی انقالب ایستاد و ذرهای از
آن کوتاه نیامد .رهبری تاکنون چند بار این ضرورت را در مجامع عمومی و نیز در
جمع سفرای جمهوری اسالمی ایران در خارج و در جمع مسؤوالن وزارت خارجه
مطرح کردهاند ،از جمله در دیدار مسؤوالن دولت در شهریورماه  1394بود.
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توجه داشته باشند که ما در داخلِ نقشة
«این را مطلق ًا همة مسئولین مختلف ّ ...
طراحی شدة دشمن قرار نگیریم...
ّ
فراموش نکنیم که در مقابل ما یک جبههای وجود دارد ـ جبهة دشمن ـ که
بنای بر دشمنی [دارد] ...به نظر من کاری که علیالعجاله باید کرد این است که
در اتّخاذ مواضع انقالبی ،باید صراحت داشت؛ یعنی رودربایستی نکنیم .مواضع
انقالبی را ،مبانی امام بزرگوار را صریح بیان کنیم ،خجالت نکشیم ،رودربایستی
1
نکنیم ،ترس نداشته باشیم »...
و در همین سخنرانی فرمودند:
«مدیریّت هم باید بر مبنای شعارهای انقالب و مبانی انقالب باشد؛ یعنی
مراقبت بشود آنچه اصل است ،این است که مبانی انقالب و مبانی استقالل
کشور ،امام و مانند اینها باید محفوظ بماند».
در پایان مقدمه متذکر میشویم که این کتاب در چارچوب یک مقدمه ،دو
فصل و یک جمعبندی تنظیم گردیده است .در این کتاب به هیچ وجه درپی تبیین
روحیة انقالبیگری در عملکردها و سخنان رهبر معظم انقالب در تمامی ابعاد
نبودهایم؛ که آن خود ،مجال بسیار گستردهای میطلبد .هشت فصلی را هم که
ساختار کتاب را تشکیل میدهد میتوان در دو فصل کلی یعنی در بٌعد سیاست
خارجی و سیاست داخلی خالصه کرد .در همین دو بُعد نیز اذعان میکنیم
استقصای کامل به عمل نیاوردهایم و صرف ًا به مواضع برجسته در عملکرد ایشان
بسنده کردهایم؛ و چه بسا جست وجوی کاملتر به نتیجة کاملتری نیز بینجامد.
نکتة دیگر این که بُعد هنری را به عنوان جلوهای از بعد سیاست داخلی به
شمار آورده و به دنبال آن ذکر کردهایم.
گفتنی است که مطالعة این کتاب حتی برای کسانی که در زمان وقوع حوادث
در جریان مسائل مذکور بودهاند نیز خالی از لطف نیست ،یقین ًا انقالب و نظام
مقدس جمهوری اسالمی بدون هدایتها و تصمیمات قاطع و عملکردهای انقالبی
 .1سخنرانی.1394/6/4 ،
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و پرصالبت یک رهبر انقالبی همچون مقام معظم رهبری ،نه تنها به قلههای بلند
عزت و افتخار نائل نمیآمد ،بلکه قادر به ادامة حیات خود نیز نمیبود« .انقالب
اسالمی» هیچگاه بدون یک هویت و حیات از جنس خود یعنی «انقالبیگری» قادر
به ادامة راه نیست ،همچنان که یک انسان بدون حیات انسانی و هویتی از جنس
انسانیت قادر نیست .این ،قانون سنخیت و سنّت عالم آفرینش است .به عالوه،
اساس ًا اسالم ناب همواره در تضاد ذاتی و تقابل ماهوی با کفر و شرک و استکبار
است و به همین دلیل «انقالبیگری» در متن و هویت آن تعریف شده و جای دارد.
از این رو ،خدای متعال تا زمانی که براساس سنتهای خود به این انقالب نظر
عنایت دارد و مردم مسلمان پای آن ایستادهاند ،قطع ًا برای آن رهبری با شخصیتی
انقالبی و باطلستیز انتخاب خواهد کرد و بر مبنای قرآن عزیز ،خود میداند چه
کسی را در این جایگاه حیاتی و اساسی قرار دهد« :اهلل اعلم حیث یجعل رسالته»
و تنها کسانی در خیاالت و اوهام سست خود بدین نقطة بلند و قلة ارجمند امید
واهی و جناحی بستهاند که از این بینش توحیدی و معرفت والیی غافل و ناآگاهاند.
این کتاب در پی توصیف رهبر انقالبی است ،رهبری که از تمام عالیق و
تعلقات گسسته و با تمام وجود و همة هستی خود به حضرت حق پیوسته باشد
و تنها چنین کسی است که میتواند همچون امام راحل(ره) تمامقد در مقابل
قدرتهای متکبر و مستکبر و زورگویانی که دیگر حکام و رؤسای کشورها با
اندک اخم و تشری از آنها دست و پای خود جمع میکنند ،بایستد و دلش نلرزد،
بلکه به آنها تشر هم بزند و زمانی که تمام جهان در اثر خشم و لجام گسیختگی
ابرقدرتها جرأت نفس کشیدن ندارند ،سینه سپر کند ،به عربدهکشیهایشان
پاسخ قاطع و منطقی دهد و به دیگران نیز جرأت سخن گفتن و موضع گرفتن
ببخشد .طبع انقالب اسالمی و اقتضای اسالم ناب و والیی اساس ًا جز این نیست
و نظام جمهوری اسالمی بدون وجود چنین رهبری حتی لحظهای نیز نمیتواند
به راه خود ادامه دهد ،واالّ قدرتهای بزرگ و بیمنطق دنیا در همان لحظه آن را
خواهند بلعید و به حیات آن پایان خواهند داد.
والسالم
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فصل اول
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بخش اول :موضع رهبری در قبال کشورهای مستکبر (آمریکا و اروپا)
بیشترین مواضع انقالبی رهبر معظم انقالب مربوط به سیاست خارجی کشور
صورت گرفته؛ زیرا غالب ًا توطئهها و خطرات بزرگی که انقالب اسالمی را تهدید
می کند ،از سوی استکبار جهانی است و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
آن چه در پی میآید ،بازخوانی عمدة این مواضع ،سخنان و اقدامات انقالبی
است .اما پیش از آن ،ذکر یک نکته ،ضروری است که رویش میوة شیرین و گوارا
بر شاخسار یک درخت ،نشان دهنده ریشة محکم و تنومندی آن درخت است.
بنابر این ،پیدایش عملکردها و سخنان انقالبی و ستیزمندانه با جهان استکبار از
سوی رهبر معظم انقالب ،نشان دهندة بزرگی شخصیت و صالبت اوست که
صدور آن سخنان و مواضع انقالبی را از ایشان ممکن و متعیّن ساخته است.
ایشان از همان نخستین روزهای رهبری و قبل از هر اقدام و مورد خاص انقالبی،
ابتدا عمق بینش و ژرفای شخصیت انقالبی و جوهرة نگاه جهانشمول خود در
مورد اسالم و انقالب و گسترش آن در همة عالم راآشکار کردند.
33
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ضرورت تحقق حاکمیت مطلق اسالم در جهان
تنها دو هفته پس از رحلت بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران حضرت امام
خمینی(ره)؛ در حالی که هنوز هیجانات و التهابات سیاسی و اجتماعی و
نگرانیها و دغدغههای مسؤوالن و مردم در آن روزها در اوج خود بود و عقل
متعارف سیاسی ایجاب میکرد از هرگونه نگاه و شعار آرمانگرایانه و گسترش
مرزهای معنوی انقالب اسالمی در جهان به شدت پرهیز گردد ،از ضرورت
تحقق حاکمیت مطلق اسالم سخن گفته و صبغة شخصیت انقالبی خود را نشان
دادند .معظمله در تاریخ 27خرداد  1368یعنی درست چهارده روز بعد از رحلت
امام خمینی(ره) در مراسم بیعت اقشار گوناگون مردم با ایشان اظهار داشتند:
«آینده خیلی روشن و امیدبخش است ،گویی به سمت چشمهای زالل در
حرکت هستیم .طبیعی است که در بین راه با مشکالت و سختیهایی مواجه
خواهیم بود .در چنین شرایطی که خداوند رهبر و مراد و مرشدمان را نیز از ما
جدا کرده ،اگر برگردیم و یا تعلل و توقف کنیم ،به او خیانت کردهایم .باید راه
را ادامه دهیم و شک نکنیم که نتیجه سعی و تالش ما رسیدن به آن سرچشمه
شفاف و زالل است ،یعنی حاکمیت مطلق اسالم و دین خدا به صورت کامل و
پیروزی همه جانبه اسالم بر دشمنان»...

سخن در این است که آن مواضع انقالبی از شخصیت انقالبی صادر میشود
که همچون درختی استوار وپابرجاست و رویش میوههای گوارا و شیرین از چنین
شجرة طیبهای کام ً
ال طبیعی است و به راستی خداوند حکیم بهتر از هر کس میداند
1
پرچم پرافتخار اسالم را به دست چه کسی بسپارد« :اهلل اعلم حیث یجعل رسالته».
مهمترین مصادیق مواضع رهبری در بُعد سیاست خارجی
هرگز امتیاز نخواهیم داد
نخستین اقدام انقالبی رهبر معظم انقالب در بعد سیاست خارجی ،تاکید بر
 .1سورة انعام ،آیه .124
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اجرای کامل قطعنامه  598سازمان ملل بود .از آن جا که رژیم بعث عراق در آن
زمان میکوشید تا با تعلل در اجرای بندهای این قطعنامه ،جریان آن را به نفع
خود تمام کند و با سیاست از بند اول آن که طرف متجاوز را به عقبنشینی از
خاک ایران تا پشت مرزهای بینالمللی وادار میساخت ،عبور نماید ،ایشان در
یکی از سخنرانیهای خود با قاطعیت و صالبت تمام ،بر اجرای درست قطعنامه
اصرار ورزیده و تأکید کردند به هیچ وجه امتیاز نخواهند داد:

«برای این که مسألة قطعنامه و مذاکرات صلح به جایی برسد و مسائل حل
بشود ،ما تالش خود را یک لحظه متوقف نمیکنیم .انصاف ًا مسؤولین با دلسوزی
1
و تالش کار میکنند ،اما گفتیم و باز هم میگوییم که امتیاز نخواهیم داد»...
در آن برهه از زمان ،هنوز حال و هوای جنگ کم و بیش بر کشور حاکم بود؛
نیروهای عراقی بخشی از کشور عزیزمان ایران را در اشغال خود داشتند؛ رژیم
بعث عراق مرتب ًا در روند اجرای قطعنامه کارشکنی میکرد؛ و آمریکا و غرب و
از سوی دیگر منافقین و چه بسا دیگر گروههای معارض و معاند درصدد ضربه
زدن به جمهوری اسالمی بودند .در این شرایط شاید برخی به خاطر ترس از
وقوع حوادث و بحرانها و برخی هم از سر دلسوزی و نگرانی ،بر این باور بودند
که برای سرعت بخشیدن به اجرای قطعنامه  598و به منظور رها شدن از شرایط
خطرناک و لغزندة آن روزها ،نباید سختگیری کرد و به هر نحوی که شده آنرا
اجرا کرد؛حتی به بهای کوتاه آمدن در برخی بندهای آن تا بهانه از دست دشمن
گرفته شود و کشور به سوی ثبات و آرامش پیش رود .اما از این نکته غافل
بودند که همواره ضعف و انفعال است که دشمن را به تجاوز و دستاندازی به
کشور تحریک میکند؛ و به عکس ،صالبت و انقالبیگری او را به هراس افکنده
و وسوسه و توطئة خود را کنار میگذارد .به همین دلیل است که باید برخورد
قاطعانة رهبر معظم انقالب در اجرای قطعنامه« ،عمل انقالبی» تلقی شود و آن
برخاسته از روحیة قاطع و رهبری انقالبی ایشان است.
 .1بیانات در دیدار خانوادههای معظم شهدا.1368/5/23 ،
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آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند!
دومین اقدام حکیمانه و انقالبی رهبری را باید موضعگیری ایشان در قبال جنگ
اول خلیجفارس دانست که در واقع از بحرانهای بسیار بزرگ و مهم منطقهای به
شمار میرفت و شرایط فوقالعاده حساس و خطرناکی را برای جمهوری اسالمی
ایران به وجود آورده بود.
این بحران بزرگ از تاریخ یازدهم مردادماه سال ( 1369دوم اوت  )1990با
حملة ناگهانی رژیم بعث عراق به کویت صورت پذیرفت که در کمتر از یک
روز ،یعنی حدود هفت یا هشت ساعت (از ساعت  5صبح تا ساعت  12ظهر)
بیشتر به طول نینجامید و کشور کویت ک ً
ال به اشغال قوای عراق درآمد؛ و در
تاریخ  26دیماه همان سال یعنی بعد از حدود پنج ماه ،با حملة دولت آمریکا و
متحدانش به عراق به اوج خود رسید.
متحدان آمریکا در این حمله کشورهایی مانند فرانسه ،انگلستان ،چک،
اسلواکی ،عربستان ،قطر و برخی کشورهای دیگر بودند که با بیش از  680هزار
سرباز حمالت گستردهای را علیه عراق صورت دادند .ج ّو حاکم بر آن زمان را
میتوان با توجه به نکات زیر تا اندازهای ترسیم کرد:
 .1ائتالف جهانی علیه رژیم بعث عراق؛
 .2خواستة کامل جهانیان به ویژه کشورهای منطقه نسبت به لزوم پایان یافتن
تجاوز عراق و جلوگیری از حوادث مشابه؛
 .3آشفتگی ،تشنج و ازدحام منطقه و خصوص ًا خلیجفارس و در واقع کنار گوش ایران!
 .4قدرتنمایی بزرگ آمریکا ،حداقل به سه منظور:
الف .تنبیه متجاوز و اجرای قطعنامه  678شورای امنیت سازمان ملل و به تعبیری
ادعای اجرای قانون بینالمللی
ب .ادعای نجات کویت به عنوان یک کشور مظلوم و مورد تجاوز
ج .نشان دادن چهرة آمریکا به عنوان یک ابرقدرت یکهتاز و بسیار مقتدر و فعال
مایشاء در دنیا
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 .5حاکم شدن رعب و هراسی فوقالعاده و جهانی از قدرتنمایی آمریکا ،از
جمله ترس شدید بسیاری از رجال سیاسی ایران از این حادثه بزرگ
 .6و باالخره تجزیه و تحلیل غلط عمدة این رجال سیاسی از اقتدار آمریکا و
حوادث منطقه ،به گونهای که گروهی کام ً
ال مرعوب شده و عقیده داشتند در مقابل
آمریکا باید کوتاه آمد؛ با او همکاری کرد؛ و به هیچ وجه علیه او موضع نباید
گرفت .برعکس ،گروهی دیگر بر این باور بودند اکنون که صدام در مقابل آمریکا
ایستاده ،باید در کنار عراق و مقابل آمریکا وارد جنگ شد و تحلیل آنها مبتنی بر
نکات سطحی و غیرواقعی بود .مانند این که «جنگ صدام و آمریکا ،جنگ اسالم
و کفر است» و...
بوش یک کرکس است و صدام حسین کرکس دیگر!
در چنین فضای رعبآلود ،پر از ابهام و غبار فتنه ،رهبر انقالب اسالمی سه کار
عمده انجام دادند.
یکی عبارت بود از روشنگری و ارائة تحلیل صحیح و عمیق از اوضاع منطقه و
عراق؛ که در این زمینه خط بطالن بر تمامی تحلیل های نادرست کشیدند و اعالم
کردند حمله صدام به کویت و حمله آمریکا به صدام هر دو از یک جنس ،هر دو
برای قدرتطلبی و در مسیر باطل و همچون حمله کرکسها به یکدیگر است:

«تحلیل قضایای جاری کار پیچیدهای نیست .هرکسی به این صحنه و منظره
نگاه کند  ...جنگ کرکسها بر سر جیفه را مشاهده میکند یک کرکس صدام
1
حسین است ،یک کرکس آقای بوش»...
بوش یک قاتل و جنایتکار جنگی است!
کار دوم این بود که نه تنها مرعوب قدرتنمایی و عربدهکشیهای آمریکا نشدند،

 .1بیانات در دیدار با مسئوالن بنیاد شهید ،جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه ها و اقشار مختلف مردم،
.1369/5/24
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بلکه با مواضعی انقالبی ،تهاجمی و تحقیر کننده کوشیدند تا ج ّو به وجود آمده از
ترس و نگرانی مسؤوالن کشور و ازآن فراتر را با 180درجه چرخش عوض کنند:

«اولين مسألة اساسي كه امروز در پيش روي مردم قرار دارد ،عبارت از
خوي تجاوزگري بيپايان ابرقدرتها و قدرتهاي بزرگ جهاني و در رأسشان
امريكاست...
چرا يك كشور را اين طور ويران ميكنيد؟ چرا قدرتي ،به صرف اين
كه میتواند شليك بكند ،به خودش اجازه ميدهد كه به هر هدفي كه دلش
ميخواهد ،شليك كند؟ آخر به چه مناسبتي؟  ...آخر ،اين چه جنايتي است كه
انجام میگيرد؟ از اين بزرگتر ،جنايتي متصور نيست .
شما اگر جنگ داريد ،به ميدان جنگ برويد؛ نيروهاي نظامي در آن جا هستند،
با آنها بجنگيد ...واي بر بشريتي كه همين جنايتكاران ،پرچمداران حقوق بشر
هم هستند!  ...شما به چه حقی به عراق حمله میکنید؟ ...ملتهاي دنيا خيال
میكردند كه اگر اينها به هر كشوري يك اشاره بكنند ،نابود خواهد شد .بسم اهلل
! شش ماه نيرو جمع كردند [چه توانستند بکنند؟]...
آقاي بوش به خاطر قتل مردم عراق به وسيلة بمبارانهاي شهرها و غيره  ،يك
1
قاتل و يك جنايتكار است »...
تحقیر کوبنده و شدیدتر
حدود یک ماه بعد که آمریکا در دنیا داد پیروزی و اقتدار سرداده و در اطراف
مرزهای دریایی ایران قدرتنمایانه و مستانه جوالن میداد و ج ّو ارعاب شدیدی
به وجود آورده بود ،باز هم رهبر پرصالبت و شجاع جمهوری اسالمی ایران بود
که با انتقادهای بسیار شدید و سنگین ،قدرت آمریکا را سخت تحقیر کرد و کار
رئیس جمهور این کشور را «ابلهانه» و «بدتر از حمله مغول» خواند:

«آمریکاییها و همدستانشان در این ماهها ،بخصوص در هفتههای اخیر ،با

 .1بیانات در دیدار با مجمع نمایندگان طالب و فضالی حوزه علمیه قم.1369/11/4 ،
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امت اسالم کاری کردند که چنگیز و هالکو هم نکرده بودند! یعنی این آقای
بوش ،با ظاهری متمدن و با وضع و چهرهای اتوکشیده ،اگر چهرهاش در باطن،
از چنگیز و هالکو و تیمور و دیگر متجاوزان معروف دنیا ،زشتتر و تیرهتر
نباشد ،روشنتر و زیباتر نیست .همان کاری را که آنها میکردند ،ایشان در ابعاد
وسیعتری ،انجام داد .حرث و نسل را کشت ،ملتی را مورد تحقیر و اهانت قرار
داد ،کشوری را تبدیل به ویرانه کرد؛ حاال هم در آنجا ایستاده و ابلهانه ـ نه
هوشمندانه؛ ما این را ثابت میکنیم ـ احساس پیروزی میکند!  ...باطن قضیه این
است که امریکاییها در اینجا شکست خوردند ...رئیس جمهور آمریکا بداند که
امروز در میان کشورهای اسالمی ...هیچ انسانی از رئیس جمهور آمریکا منفورتر
نیست ...اگر ملتها در مقابل آمریکا بایستند،آمریکاییها نخواهند توانست هیچ
1
غلطی بکنند».
حقیقت ًا اگر انسان اندکی نیز آن فضای پر از رعب و وحشت و آکنده از
عربدهکشيها و قدرتطلبیهای آمریکا و دولتها و ملتهای مرعوب دنیا و
منطقه را بتواند در ذهن خود ترسیم کند ،آن گاه است که شجاعت ،صالبت و
اقتدار شگفتانگیز رهبر فرزانة انقالب را در این گونه برخوردهای انقالبی به
راستی تحسین می کندو آن را با شجاعت و مهابت حضرت امام خمینی(ره) در
مبارزه با شاه در ج ّو لبریز از اختناق و ترس پیش از انقالب همسان تلقی خواهد
کرد .آری ،تا انسان خود در فضای آن زمان و در آن جایگاه نباشد ،نخواهد
توانست عظمت و شکوه این شجاعت و انقالبیگری را درک کند.
و اما اقدام سوم رهبر انقالب اتخاذ موضعی حکیمانه و بیطرفانه (به معنای
امتناع از ورود به جنگ به نفع این ،یا آن) و در واقع موضعی «انقالبی» در عرصة
برخورد عملی با حوادث منطقه و حمله آمریکا به عراق بود .ایشان خود ،بر
«انقالبی بودن این عمل» تأکید کردهاند:
«این موضعی که مسؤوالن جمهوری اسالمی اعالم کردهاند ،صد در صد اسالمی
 .1سخنرانی1369/12/11 ،
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و انقالبی است ،چون نفی تجاوزطلبی و تقبیح حوادثی است که علیه مردم اتفاق
1
افتاده است»...
هم شما را محکوم میکنیم ،هم تروریسم را
بعد از واقعه  11سپتامبر سال  2001جرج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا از
ج ّو به وجود آمده و فضای رعب و وحشتی که همة جهان را در بهت و حیرت
فرو برده و سایة ترسی بیپایه را بر همه جا فرو افکنده بود ،استفاده کرده و
اعالم نمود :هر که با ماست در کنار ماست و هرکس با ما نیست با تروریستها
و دشمن ماست و آمریکا با او خصمانه برخورد خواهد کرد.
واقعة مزبور که با انفجارهای بسیار مهیب و بزرگ همراه بود و طی آن،
برجهای معروف به «دوقلو» و به تعبیری قلب تپندة اقتصادی در آمریکا ویران
شد ،امواج سهمگینی را در تمام جهان ایجاد کرد و همه جا را تحتالشعاع خود
قرار داد و سبب شد تا تحوالت فراوانی در مناطق گوناگون به وجود آید.
رئیس جمهور آمریکا پس از این انفجارها بالفاصله کشورهای اسالمی و برخی
گروههای فعال منتسب به آنها را آماج اتهامات خود قرار داده و چنان که از سخنرانی
او مبنی بر آغاز جنگهای صلیبی علیه مسلمانان آشکار شد ،اصل اسالم را نشانه رفت.
این برخورد از پیش طراحی شده و توطئهگرانه رئیس جمهور آمریکا ،ترسی را
بر کل جهان حاکم کرد به طوری که در آن روزها کسی جسارت آن را نداشت که
موضعی محکم و عزتمندانه در برابر آن اتخاذ نماید .در این میان ،تنها رهبر انقالبی
ایران اسالمی بود که شجاعانه ،محکم و بیهیچ مالحظهای اعالم کرد ما نه با شماییم،
نه با تروریستها؛ هم تروریسم را محکوم میکنیم و هم در کنار شما نخواهیم ایستاد.
میتوان با تجزیه و تحلیل حوادث آن دوره ،حداقل دو مرحله یا دو موضوع
را در طراحی و توطئه آمریکا مشاهده کرد که رهبر معظم انقالب در هر دو مسأله
 .1سخنرانی 1369/11/4 ،و در ادامه به تبیین مفهوم مزبور پرداختهاند.
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نیز مواضع انقالبی و شدیدی علیه آمریکا اتخاذ نمود.
اول ،موضعگیری علیه سخنان جرج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا و
شکستن فضای رعب و وحشتی بود که او به وجود آورده بود .در این موضعگیری
بود که رهبر انقالب به طور قاطع تروریستها و سخنان رئیس جمهور آمریکا
هر دو را محکوم کردند:
ما با شما نیستیم ،با تروریستها هم نیستیم

«رفتار و اظهارات دولت آمریکا و مسؤوالن آمریکایی در این قضیه بسیار متکبرانه
و مغرورانه و برخاسته از روح استکبار بود و هست .اظهاراتی میکنند که با هیچ
منطقی سازگار نیست .البته به حیثیت آنها خیلی لطمه خورده و آبروی امنیتیشان
در دنیا به شدت خدشهدار شده است؛اما این دلیل نمیشود که برای جبران یک
تحقیر ،باز چهرة استکباری و قیافة خشمگین به خود بگیرند؛ یعنی« :مردم دنیا!
ما عصبانی هستیم؛روی حرف ما حرفی نزنید»! یعنی کسی جرأت نکند در مقابل
حرفی که آنها میزنند ،حرفی بر زبان جاری کند ...از جملة این حرفها این
است که« :هر کسی با ما ـ یعنی با آمریکاییها ـ نباشد ،با تروریستهاست»!
این حرف بسیار غلطی است؛ نخیر ،این طور نیست! خیلیها در کنار آمریکا
هستند ،اما از همه تروریستهای عالم خطرناکترند .امروز دولت اسرائیل
خطرناکترین تروریستها را در خود دارد .آنهایی که در رأس این دولتاند،
کسانی هستند که در فاجعهبارترین قضایای تروریستی ،خودشان شخص ًا دستور
دادهاند و شرکت داشتهاند؛ االن هم هر روز ترور میکنند و در کنار آمریکا هم
هستند .بنابر این ،این طور نیست که هر کس با شما بود ،با تروریستها نیست،
نخیر! سرسختترین و خبیثترین تروریستها االن در کنار شمایند.
نقطة مقابل نیز همین طور است،
«هر کس با ما نباشد ،با تروریستهاست ».نخیر! ما با شما نیستیم ،با تروریستها
هم نیستیم...
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چرا یک مسؤول عالیرتبه ـ اگر غرضی نیست ـ این طور بدون تسلط بر خود
بیمالحظه حرف میزند؟!...
در این قضایا ،آمریکاییها از خودشان پرتوقعی نشان دادند .به آمریکاییها
حمله شده است؛ توقع کردهاند که همه دنیا باید با آنها همکاری کنند ،چرا؟ چون
منافع آنها ضربه دیده است .مگر شما منافع دیگران را هرگز رعایت کردهاید که
حال توقع دارید همه ،منافع شما را رعایت کنند؟!
مگر در دنیای امروز ،صرف داشتن توپ و تفنگ و موشک ،مجوز میشود که
دولتی اعالم کند هرچه من میگویم عمل شود و الغیر؟! مگر مردم دنیا این را
1
قبول میکنند؟! همین چیزهاست که آمریکا را منفور کرده است».

این کار بودجه
آمریکا نیز با ایجاد ائتالفی متشکل از  19عضو سازمان پیمان ناتو و برخی دیگر
از کشورها و با ادعای «جنگ علیه تروریسم» حملهای بسیار گسترده و در واقع

توطئ حساب شد خود را با لشکرکشی به افغانستان شروع کرد.
 .1بیانات در دیدار خانواده شهدای نیروهای مسلح1380/7/4 ،

خواننذه گرامی:
با توجه با اینکه برخی از فصول کتاب ،در فایل  pdfموجود نیست برای دسترسی به اصل کتاب به نماینذگی های پاتوق
کتاب( نشر معارف) در استان ها که آدرس آنها در سایت شمیم ( )shamiim.irرکر شذه مراجعه نماییذ.
الزم به رکر است آزمون کتابخوانی از محتوای  pdfموجود برگسار خواهذ شذ.

بخش دوم :موضع رهبری در قبال رژیم اشغالگر قدس وحمایت از جریان
مقاومت
از همان روزهای آغازین نهضت بزرگ اسالمی توسط معمار کبیر انقالب و
بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینی(ره) در سالهای  41و
 ،42مبارزه آن رهبر سترگ تاریخ اسالم با رژیم صهیونیستی نیز آغاز گردید .در
حقیقت مبارزة امام خمینی(ره) با رژیم ستمشاهی به عنوان یک «شاخه نزدیک
از درخت خبیثه استکبار جهانی» ،خصوص ًا آمریکای جهانخوار بود و امام با زدن
این شاخه ،زدن ریشة آن شجرة ملعونه را اراده کرده بود .رژیم ستمشاهی از
آن جا که همة حیثیت و وجودش وابسته به این شجرة نامبارک بود از امام(ره)
خواست که در سخنانش به هیچ وجه متعرض آمریکا و رژیم صهیونیستی نشود
و امام(ره) نیز با درک حساسیت شرایط و شناخت عمیق نقاط کانونی و ریشة
مبارزة بزرگ خود ،نوک پیکان حمالت و مبارزات خویش را دقیق ًا به همان نقاط،
یعنی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس معطوف میساخت.
هدف امام خمینی(ره) از این مبارزه نیز به لحاظ عمق راهبردی صرف ًا یک
65
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«مقابله» نبود ،بلکه نابودی کامل رژیم جعلی و غیرقانونی صهیونیستی بود و از
همین رو جملة معروف «اسرائیل باید از روی زمین محو شود» را بیان فرمودند.
پس از حضرت امام خمینی(ره) خلف صالح ایشان رهبر معظم انقالب نیز
درست همین مشی انقالبی را دنبال کردند ،بلکه به مروز زمان در این عرصه مواضع
بسیار شدیدتر در مبارزه اتخاذ نمودند که ذی ً
ال به مهمترین آنها اشاره میکنیم.
تنها راه چاره ،نابودی رژیم صهیونیستی است

«از لحاظ اسالمی ،از لحاظ انسانی ،از لحاظ اقتصادی ،از لحاظ امنیتی ،از لحاظ
سیاسی ،امروز وجود اسرائیل ،یک خطر بزرگ برای ملتها و کشورهای منطقه است.
برای مسألة خاورمیانه هم یک راه بیشتر وجود ندارد؛ و آن انحالل و زوال
دولت صهیونیستی است .باید آوارههای فلسطینی به کشورشان برگردند؛ این
1
هشت میلیون نفر صاحبان اصلی فلسطیناند»...
این غدة سرطانی باید از منطقه کنده شود!
«جمهوری اسالمی ایران از روز اول ،موضعش را در مقابل این پدیدة زشت
روشن کرده است .موضع جمهوری اسالمی ایران که امام فرمودند ،بارها
مسؤوالن گفتهاند و ما هم بارها تکرار کردهایم این است که اساس ًا این غدة
سرطانی اسرائیل باید از این منطقه کنده شود .این یک فرمول کام ً
ال انسانی قابل
قبول هم دارد و آن این است که همة مردم فلسطین ...اجازه نخواهند داد که یک
عده از کوچهگردهای لندن ،یا از خانوادههای توسری خور مسکو ،یا از هرزههای
آمریکا بیایند و در کشور آنها یک دولت تشکیل دهند ...بدیهی است که ملت
فلسطین و دنیای اسالم چنین چیزی را اجازه نخواهد داد .این فرمول ،فرمول
2
دنیاپسندی است».
 .1بیانات در خطبههای نماز جمعه تهران.1378/10/10 ،
 .2بیانات در خطبههای نماز جمعه.1379/9/25 ،
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فلسطین ،فلسطین «از نهر تا بحر» است

«مدعای ما آزادی فلسطین است ،نه آزادی بخشی از فلسطین .هر طرحی که
بخواهد فلسطین را تقسیم کند ،یکسره مردود است ...هر طرح عملیاتی باید بر
مبنای اصل «همه فلسطین برای همة مردم فلسطین» باشد .فلسطین ،فلسطینِ از
1
نهر تا بحر است ،نه حتی یک وجب کمتر»...
سران جانی صهیونیستی باید محاکمه و مجازات شوند
از دیگر خواستههای انقالبی رهبر ایران که سران کشورهای عرب و مسلمان
اعتقادی به آن ندارند یا جرأت طرح آن را در خود نمییابند ،این است که سران
جنایتکار رژیم اشغالگر قدس باید محاکمه و مجازات شوند:
«امروز غزه و فلسطين عرصه رسوايي غرب است .غرب با ادعاي حقوق بشر
بزرگترين و فجيعترين نقض حقوق بشر را در غزه نديده گرفته .تا روزهاي
متمادي غربيها در سال گذشته يك كلمه حرف به نفع مردم غزه و در دفاع
از آنها نزدند ...غرب هيچ گونه حمايتي از مردم غزه نكرد؛ در مقابل يك چنين
فاجعه عظيمي كه جلوي چشم همه داشت اتفاق ميافتاد .تا امروز هم باز غرب
در همان مواضع است .سازمان ملل خودش را رسوا كرد .آمريكا رسوا بود و
رسواتر شد ،با این که این گزارش گلدستون درآمده است و همه از او مطلع
شدند .امروز بایستی سران جانی و مجرم رژیم صهیونیستی بیایند پای محاکمه

و باید مجازات بشوند»...

2

امنیت اسرائیل روز به روز کمتر خواهد شد
«میآیند و میایستند و میگویند ایران باید اعتماد جامعة جهانی را جذب کند.
اسم خودشان را میگذارند جامعة جهانی! ...بعد میگویند امنیت اسرائیل باید
 .1بیانات در کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین1390/7/9 ،
 .2بیانات در دیدار شرکت کنندگان در افتتاحیه همایش غزه.1388/12/8 ،
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حفظ شود .اوالً اسرائیل روز به روز ناامنتر خواهد شد؛ چه توافق هستهای بشود
چه نشود؛ این را بدانید امنیت اسرائیل تأمین نخواهد شد چه توافق هستهای
1
بشود و چه نشود»...
اسرائیل غلطی بکند ،تلآویو و حیفا را با خاک یکسان میکنیم!
از انقالبیترین و شجاعانهترین مواضع رهبر معظم انقالب که برای دشمنان،
بسیار رعبآور و برای دوستان ،افتخارانگیز ،قدرتآفرین و لذتبخش است،
برخورد شگفتآور ایشان با رژیم اشغالگر قدس است .لحن ایشان در این
برخورد آن قدر از موضع باال و مقتدرانه بوده است که حقیقت ًا جرأت هرگونه
اقدام را از دشمن گرفته است .این لحن را خوب بنگریم و در آن تأمل کنیم:
«امروز سی و چهار سال است که هرگاه نام «دشمن» برده میشود ،ذهن ملت
ایران متوجه دولت آمریکا میشود ...البته دشمنهای دیگری هم هستند که ما
اینها را در درجة اول و در ردیف اول به حساب نمیآوریم؛ دشمن صهیونیستی
هم هست ،منتها رژیم صهیونیستی در قواره و اندازهای نیست که در صف
دشمنان ملت ایران به چشم بیاید .گاهی سردمداران رژیم صهیونیستی ،ما را
تهدید هم میکنند؛ اما بهنظرم خودشان هم میدانند ،و اگر نمیدانند ،بدانند
که اگر غلطی از آنها سر بزند ،جمهوری اسالمی «تلآویو» و «حیفا» را با خاک
2
یکسان خواهد کرد.
صریح میگوییم! ما در قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم!
باالخره زمان آن رسید که رهبر انقالبی ایران ،گوشهای دیگر از روحیه
استکبارستیزی و مبارزه با رژیم صهیونیستی را با صراحت تمام بیان کنند و بسیار
جسورانه پردهای دیگر از شجاعت و رسالت سترگ خود در سینه سپرکردن
 .1بیانات در دیدار اعضای مجمع عالی بسیج مستضعفین.1393/9/6
 .2بیانات در دیدار بامردم در صحن مطهر رضوی.1392/1/1 ،
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مقابل آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی را کنار بزنند .ایشان بیپرده و آشکار
فرمودند:

«صریح میگوییم! ما در قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم؛ نتیجهاش
هم پیروزی جنگ  33روزه و پیروزی  22روزه بود .بعد از این هم هر جا ملتی،
هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کند ،مقابله کند ،ما پشت سرش هستیم
و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم .این ،حقیقت و
1
واقعیت است».
هر کس رژیم صهیونیستی را بکوبد ،از او حمایت میکنیم!
ایشان یک بار دیگر این مواضع را این گونه مورد تأکید قرار دادند:
«ما از مقاومت در منطقه حمایت میکنیم؛ از مقاومت فلسطین ـ که یکی از
برجستهترین فصول تاریخ امت اسالمی در طول این سالها مقاومت فلسطین
است ـ دفاع میکنیم .هر کس با اسرائیل مبارزه کند و رژیم صهیونیستی را بکوبد
و مقاومت را تأیید کند ،ما از او حمایت میکنیم .انواع حمایتهایی که برای ما
ممکن باشد ،همه جور حمایتی که برای ما ممکن است ،از هر کسی که با رژیم
2
صهیونیستی مقابله کند ،خواهیم کرد».

کرانه باختری باید مسلح شود!
از جمله مهمترین مواضع انقالبی رهبر معظم انقالب ،ضرورت تسلیح کرانه
باختری رود اردن است که اگر مسلمانان به این کار بسیار مهم و حیاتی اهتمام
ورزند ،در سرنوشت فلسطین به سوی پیروزی گام بسیار مهمی برداشته خواهد
شد .آنان که در مسائل خاورمیانه و خصوص ًا مسألة فلسطین دستی از نزدیک بر
آتش دارند ،به خوبی میدانند که این القای حکیمانه و موضع انقالبی از جایگاه
 .1بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران1390/11/14 ،
 .2بیانات در دیدار با اعضای مجمع جهانی اهلبیت علیهمالسالم1394/5/26 ،
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بلند و تأثیر سرنوشتسازی برخوردار است و تنها از شخصیتی همانند رهبر
معظم انقالب اسالمی ممکن است صادر شود .ایشان فرمودند:

«بنده عقیدهام این است؛ این اعتقاد ماست که کرانة باختری هم مثل غزه
باید مسلح بشود .دست قدرت [الزم است] کسانی که عالقهمند به سرنوشت
فلسطیناند ،اگر میتوانند کاری بکنند ،کار این است در آن جا هم باید مردم را
1
مسلح کنند».

محو اسرائیل طبق مصالح جمهوری اسالمی ایران و کشورهای منطقه است
«نجات فلسطین و محو دولت غاصب صهیونیستی ،مسألهای است که با مصالح
ملت های این منطقه سر و کار دارد ....این برنامه ،طبق مصالح کشور و مصالح
2
عمومی جمهوری اسالمی و مردم ایران انتخاب شده است».
تا 25سال آینده ،دیگر رژیم صهیونیستی وجود نخواهد داشت!
«بعد از اتمام این مذاکرات هستهای ،شنیدم صهیونیستها در فلسطین اشغالی
گفتند فع ً
ال با این مذاکراتی که شد ،تا  25سال از دغدغة ایران آسودهایم ،بعد از
 25سال فکرش را میکنیم .بنده در جواب عرض میکنم اوالً شما  25سال آینده
را نخواهید دید .انشاءاهلل تا  25سال دیگر ،به توفیق الهی و به فضل الهی چیزی
3
به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت».
آمریکا و رژیم صهیونیستی تودهنی خوردند!
اگر کسی نیم قرن ترکتازی و عربدهکشی و حاکمیت مطلق رژیم صهیونیستی
بر همة اعراب و جهان اسالم را مورد مالحظه قرار دهد ،دورانی که هیچ کس
قدرت مبارزه بلکه مقابله با رژیم صهیونیستی را نداشت و حتی تصور نمیکرد
 .1بیانات در دیدار با دانشجویان دانشگاه ها1393/5/1 ،
 .2بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران1379/9/25 ،
 .3بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران.1394/6/18 ،
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که میتوان در مقابل این رژیم اشغالگر ایستاد ،آن گاه بنگرد خلف صالح امام
خمینی(ره) حضرت آیتاهلل خامنهای به تبعیت از آن بزرگمرد تاریخ اسالم
شجاعانه میایستد و جهان اسالم را به مبارزه با رژیم صهیونیستی فرامیخواند؛
و با الفاظ و عباراتی مثل «تودهنی خوردن آمریکا و اسرائیل» سخن میگوید ،در
این حالت است که بدون تردید بر شخصیت انقالبی و شجاع رهبر ،اذعان خواهد
کرد .به یک نمونه از این گونه مواضع انقالبی توجه فرمایید:

« ...رژیم صهیونیستی ضربه خورد و آمریکائی ها هم تودهنی خوردند .چگونه
تودهنی خوردند؟ تابستان سال گذشته ،این نیروی نظامی پرهیاهوی پرمدعا ـ
ارتش اسرائیل که ادعا میشد قویترین ارتش این منطقه است ـ با ساز و ِ
برگ
کامل وارد جنگ با لبنان شد؛ آن هم نه با یک کشور ،نه با یک دولت؛ با یک
نیروی منظم ،با چند هزار نیروهای حزب هَّ
الل و مقاومت اسالمی .سی و سه روز
این جنگ طول کشید و با شکست کامل ،که در این منطقه سابقه ندارد .چندین
جنگی که اسرائیل با اعراب داشته است،از چند روز ـ حداکثر یکی دو هفته ـ
تجاوز نکرده است .این جنگ سی و سه روز طول کشید و با شکست کامل
و مفتضحانة ارتش اسرائیل تمام شد .کی تصور می کرد؟ آمریکائی ها اص ً
ال
فکرش را نمیکردند ،اما اتفاق افتاد .این هم یک تودهنی .آنها قصد داشتند در
لبنان حزباهلل را خلع سالح کنند؛ اما حزب هَّ
الل نه فقط خلع سالح نشد ،بلکه
آن چنان قوی و مقتدر شد که توانست ارتش اسرائیل را که به صورت افسانهای
1
شکستناپذیر می دانستند ،شکست بدهد».

آری ،ما از حزباهلل لبنان حمایت میکنیم
وقتی استکبار جهانی با تمام قوا و با پشتیبانی تمام عیار از رژیم غاصب
صهیونیستی ،اراده میکند قدرت حزباهلل لبنان را درهم شکند و یا الاقل آن را
خلع سالح کند ،اما حزباهلل لبنان با تأثیرپذیری از انقالب اسالمی ایران و راه امام
 .1بیانات در خطبههای نماز جمعه تهران.1386/6/23 ،
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خمینی(ره) نه تنها درهم نمیشکند و خلع سالح نمیشود بلکه حملة  33روزة
ارتش تا بن دندان مسلح رژیم صهیونیستی را قدرتمندانه پاسخ میدهد ،آری در
چنین وضعیتی استکبار به شدت خشمگین میشود و در خود اظهار عجز میکند.
شاید برخی اینها را شعار بپندارند اما وقتی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس ،خود
به این واقعیات اذعان میکنند ،هیچ راهی جز پذیرش حقیقت باقی نمیماند .آیا
حقیقت جز این است که رهبر انقالبی و پرصالبت ایران زمام انقالب اسالمی در
داخل وخارج از مرزها را در دست گرفته و به هدایت و مدیریت معنوی سربازان
جهان اسالم مشغول است؟ آیا نباید به وجود چنین رهبری اذعان کرد؟
اما از این برتر ،شجاعت و انقالبیگری رهبری آن گاه روشنتر میشود که
با کمال شجاعت اعالم میکند جمهوری اسالمی آشکارا و صریح ًا از حزباهلل
لبنان درمقابله با صهیونیستها حمایت میکند؛ این امر در حالی اتفاق میافتد
که نه تنها در جهان اسالم و کشورهای عربی هیچ کس به حمایت از حزباهلل
برنمیخیزد ،بلکه برخی از سران مرتجع و وابستة آنها به صراحت با رژیم
صهیونیستی همکاری میکنند ،و بازوی آن در منطقه شدهاند.
باری؛در چنین وضعیتی ،رهبری شجاع ،بصیر و انقالبی از ایران برمیخیزد
و بدون هیچ بیم و هراسی از آمریکا و استکبار جهانی اعالم میکند حمایتگر
حزباهلل لبنان است .
اسرائیل گردنکش دیروز ،امروز زانو زده است!
«اسرائیل که روزی در این منطقه عربده میکشید و همة خواستههای خود را بر
ملتهای عربی دیکته میکرد ،اینک ناتوان و افسرده در برابر عظمت مقاومت
ِ
بخش کوچکی از تواناییهای ملتهای
اسالمی ،بر زمین زانو زده است .این،
مسلمان و عرب است .یقین بدانید که اگر همه امکانات جهان اسالم و حتّی
بخشی از آن در این مسیر به کار گرفته شود ،ما شاهد زوال و نابودی رژیم
صهیونیستی خواهیم بود .اسرائیل در جنوب لبنان از یک مقاومت چند هزار
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نفره شکست خورد .درست است که حزباهلل ،امتداد مردمیِ عمیقی داشته و به
هنگام ضرورت توانسته است هزاران ،بلکه گاه از چند صد نیرو در محورهای
رویارویی با اشغالگران صهیونیست بهره برده است؛ یعنی اسرائیل و همه امکانات
نظامی آن و فناوری تسلیحاتی و پیشرفتهاش ـ که به ز ّرادخانه امریکا متّصل است
ـ از چند صد جوا ِن باایمان و پُرشور که از سالحهای بسیار ابتدایی در جنگ
بهره میبرند ،شکست خورد .البته سالح قوی و شکستناپذیر آنها ،سالح ایمان
بود .پس؛ الگوی مقاومت و مبارزه پیش روی ماست ،یعنی میتوان با مقاومت و
1
مبارزه و البته با تحمل خسارت ،به پیروزی رسید».
از سخنان مزبور پیداست که مسأله از حمایت نیز بسی برتر و مهمتر است،
زیرا سخن در ارائة الگوی مبارزه با نماد استکبار جهانی در منطقه ،یعنی رژیم
صهیونیستی است و این بدان معناست که رهبر انقالبی ایران تمامی کشورهای
عربی بلکه مسلمانان را به مبارزه با این رژیم جعلی و کودککش ،ترغیب و
تشویق میکنند و راه مبارزه را نیز نشان میدهند.
این هم یک نمونة دیگر:
«من تجربة جنوب لبنان را  ...به عنوان یک الگو میتوانم مطرح کنم .مؤمنین و
جوانان مبارز لبنان توانستند از اهرم و عامل تبلیغات به بهترین وجه و به صورت
شایسته استفاده کنند؛ توانستند عنصر مقاومت و فداکارى را به دنیاى اسالم
درست منعکس کنند .به این ترتیب است که دشمن به ستوه مىآید .همة دنیاى
اسالم فهمید که مقاومت در جنوب لبنان چه مىکند و چه کار مىخواهد بکند و
هدفش چیست .در آنجا تبلیغات به شیوة خوب و درستى به کار رفت .خودى
روحیه پیدا کرد ،دشمن روحیّهاش ضعیف شد و به ستوه آمد .این کاری است که
2
ما همیشه باید بکنیم .دنیای اسالم همیشه در حال مبارزه و مورد حمله است».
 .1بیانات در مراسم گشایش کنفرانس بینالمللی حمایت از انتفاضه فلسطین.1380/2/4،
 .2بیانات در دیدار شرکت کنندگان در همایش رسانههای جهان اسالم در حمایت از انتفاضه فلسطین،
.1380/11/11
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چرا از شریفترین گروههای مقاومت حمایت نکنیم؟!
ایشان ،با پشتیبانی از گروههای انقالبی و ظلمستیز جلوهای دیگر از روحیة
انقالبیگری خود را نشان میدهند:
«در لبنان سالهای متمادی رژیم صهیونیستی بخش مهمی از لبنان را اشغال
کرده بود و استکبار و در رأس آنها آمریکا سکوت کردند؛ سکوت توأم با رضایت.
بعد یک گروه مقاومت مؤمنِ فداکاری پیدا شدند که شریفترین گروههای دفاع
م ّلی ،همین گروه مقاومت در لبنان و حزباهلل لبنان است ـ اینها جزو شریفترین
گروههای مقاومت م ّلی و دفاع م ّلی در سطح جهاناند ...ع ّلت این که ما از مقاومت
لبنان دفاع میکنیم [این است ]:چون اینها یک گروه دفاعاند ،یک گروه شجاعاند،
فداکارند و ایستادهاند در مقابل [آنها] .اگر اینها نبودند ،اسرائیل که یک روزی تا
صیدا و جلوتر از صیدا و تا خودِ بیروت هم آمد ،امروز بیروت را اشغال میکرد،
1
لبنانی باقی نمیماند .گروه مقاومت است که جلوی اینها را گرفته است».
چنان که مالحظه میشود ،رهبر معظم انقالب به صراحت ،حمایت از نیروهای
مقاومت را اعالم می کند.
هرکس با آمریکا طرف شود ،از او نیز حمایت میکنیم!
وقتی روحیة انقالبیگری مقتضی حمایت از مبارزه با اسرائیل به عنوان دشمن
بزرگ اسالم و انقالب باشد ،طبع ًا اقتضای حمایت از مبارزه با دشمن بزرگتر
اسالم و انقالب ،یعنی آمریکای جهانخوار را نیز خواهد داشت .از این رو رهبر
بزرگ انقالب چنین گفتند:.

«[ما] از مقاومت حمایت میکنیم؛از تمامیت ارضی کشورها حمایت میکنیم؛ از
همة کسانی که در مقابله با سیاستهای تفرقهافکنانة آمریکا ایستادگی میکنند حمایت
میکنیم؛ با همة کسانی که این تفرقهافکنی را به وجود میآورند ،طرفیم و مقابلیم...
ما از کسانی که کمک به وحدت میکنند حمایت میکنیم؛ با کسانی که ضد
 .1بیانات در دیدار مسؤوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی.1394/4/27 ،
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وحدت عمل میکنند مخالفت میکنیم»...

1

ما از همة مظلومان دفاع میکنیم
جوهرة انقالبیگری اقتضا میکند هرجا ستم و استکباری در عالم باشد ،کوچک
یا بزرگ ،با آن مقابله کرد و از مبارزان با آن حمایت کرد .از این رو ،رهبر بزرگ
انقالب بعد از ذکر حمایت از مبارزان با رژیم صهیونیستی و آمریکا ،حمایت از
همة مظلومان جهان را به عنوان یک راهبرد بزرگ و اساسی جمهوری اسالمی
بیان کردند:
«ما از مظلومان دفاع میکنیم .ما با این حرفهایی که بگویند شما در قضیة
بحرین و مانند آن دخالت کردید ،از میدان خارج نمیشویم؛ ما هیچ دخالتی هم
2
نکردیم ،اما از آنها حمایت میکنیم»...
با هر تروریستی مبارزه میکنیم و به هر مبارزی کمک میکنیم
رهبر ایران در هر فرصت مناسبی بر این راهبرد بزرگ یعنی استکبارستیزی که
از اصول و مبانی اساسی و ذاتی اسالم و انقالب است ،تأکید کردهاند؛ از جمله
فرمودهاند:
«ما در داخل کشور خودمان ،در عراق ،در سوریه ،در لبنان ،با کسانی که
علیه تروریسم میجنگد ،همکاری کردیم ،کمکشان کردیم ،باز هم میکنیم.
ما مقابل تروریسم هستیم .خطرناکترین و خبیتترین تروریستهای این منطقه
صهیونیستها هستند؛ ما با صهیونیستها مواجهیم و مقابلیم .به ما میگویند
ایران از تروریسم حمایت میکند .شما از تروریسم حمایت میکنید ،آمریکا
حامی دولت تروریستی صهیونیست است؛ آمریکا داعش را به وجود آورد .شما
از تروریستهایی که در سوریه آدم میکشند ،آدم زنده را آتش میزنند ،سینۀ
 .1بیانات در دیدار با اعضای مجمع جهانی اهلبیت علیهمالسالم.1394/5/26 ،
 .2همان
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ُمرده را میشکافند و قلبش را بیرون میکشند و به دندان میکشند ،حمایت
کردید؛ شما اینها را پشتیبانی کردید؛ شما به اینها دلگرمی دادید ...تروریستی کار
شماست .ما با تروریسم مخالفیم و با هر تروریستی مبارزه خواهیم کرد؛ ما از هر
مظلومی حمایت خواهیم کرد ...اسالم به ما گفته است که «کونوا للظالم خصم ًا و
1
للمظلوم عون ًا ...مظلوم هر کسی هست ،باید از او حمایت کرد».
آن چه از بخش آخراین سخنان برمیآید این است که مبارزه با ستم و ستمگر
و استکبار و مستکبر؛ اقتضای ذاتی و اصلی اسالم و انقالب است و رهبر معظم
انقالب خود معیار و مبنای اتخاذ این راهبرد یعنی فرمایش امیرالمؤمنین(ع) را
بیان میکنند و میفرمایند« :اسالم به ما گفته است که کونوا للظالم خصم ًا و
للمظلوم عونا ،این فرمایش امیرالمؤمنین است».
تذکار این نکته در واقع از آن روست که میتواند روشنگر پاسخ برخی
سؤاالت احتمالی باشد مبنی بر این که چرا باید از مظلومان و نیز مبارزان با رژیم
صهیونیستی حمایت کرد؟
پاسخ چنان که اشاره شد ،در اصول و مبانی اسالم وقرآن و در ارزشهای
انسانی نهفته است.

 .1بیانات در دیدار با مسؤوالن نظام وسفرای کشورهای اسالمی به مناسبت روز بعثت.1394/2/26 ،

بخش سوم :موضع رهبری درباره چالش انرژی هستهای
یکی از بزرگترین چالشها میان جمهوری اسالمی ایران و استکبار جهانی،
بیتردید چالش هستهای است که بیش از  12سال و بلکه با احتساب مقدمات
آن بیش از  20سال به طول انجامیده ودر طول این مدت ،رهبر معظم انقالب با
اتخاذ مواضعی حکیمانه و انقالبی توانستند این بحران و چالش بسیار بزرگ را
به خوبی مدیریت کنند و چنان چه مسؤوالن ذیربط فرمایش ایشان را بیکم و
کاست اجرا میکردند بدون شک دستاورد جمهوری اسالمی در این عرصه نسبت
به قبل برتر بود .اما همان مقدار توفیق نیز که نصیب نظام شد ،جز با هدایتها و
خصوص ًا تصمیمات و اقدامات انقالبی و شجاعانه ایشان ممکن نبود و اگر قرار
بود مسأله هستهای ایران غیر از این طریق و در مسیر دیپلماسی رایج دنیا حل و
فصل شود ،قطع ًا هیچ دستاورد مهم و قابل توجهی برای جمهوری اسالمی ایران
در این عرصه باقی نمانده بود .سخن در این زمینه بسیار و مجال این کتاب کم
است و از این رو آن را به موقعیتی دیگر موکول میکنیم.
اگر بخواهیم به طور خالصه و فهرستوار مراحل به وجود آمدن چالش
77
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هستهای میان ایران و استکبار جهانی را برشماریم ،بدین ترتیب خواهد بود:
 .1جمهوری اسالمی ایران در سال  1373در دوران بازسازی تصمیم به تکمیل
نیروگاه اتمی بوشهر گرفته و به همین منظور با کشور روسیه قراردادی امضا
میکند .این تصمیم سبب تشدید تبلیغات خصمانه و جنگ روانی غرب علیه
ایران میگردد و آنان با متهم ساختن ایران به تالش برای دستیابی به سالح کشتار
جمعی به مخالفت شدید با تصمیم ایران میپردازند.
 .2آمریکا در سال  1377با تصویب قانونی در کنگره ،ایران را از فناوری هسته
ای و موشکی بازداشته و تحریم میکند و با فشار فراوان بر هفت کشور صنعتی
اروپا ،جمهوری اسالمی ایران را از داشتن تکنولوژی هستهای محروم میسازد.
 .3در سال  1381جمهوری اسالمی ایران طی خبری رسمی ،دستیابی خود به
فناوری هستهای و توان غنیسازی اورانیوم را اعالم میدارد.
 .4آمریکا و کشورهای اروپایی ایران را به شدت تحت فشار قرار داده و در
سال  ،1382در اقدامی غیرقانونی و غیرمتعارف و حتی بدون رأیگیری ،قطعنامه
شدیداللحنی علیه ایران به تصویب رسانده و جمهوری اسالمی ایران را حتی از
فناوری صلحآمیز هستهای نیز منع و خواستار امضای بدون قید و شرط پروتکل
الحاقی توسط ایران میشوند.
 .5ایران در سال  1382پروتکل الحاقی را به منظور اقدامات اعتمادساز به طور
مشروط امضا میکند .بعد از این رویداد و به دنبال پذیرش پروتکل الحاقی و
تعلیق داوطلبانة غنیسازی اورانیوم از سوی دولت جمهوری اسالمی ایران ،موج
فزایندهای از اختالفنظر و مخالفت در میان مردم و نیروهای مؤمن و انقالبی
به وجود آمد و گسترش ابرازنظرها در جامعه اگر چه از یک منظر میتوانست
مفید تلقی شود ،اما از سوی دیگر خطر تفرقه و دودستگی در جامعه را نیز درپی
داشت .رهبر معظم انقالب از این مقطع به بعد صریح ًا در این عرصه ورود کردند
و تصمیمات و اقدامات انقالبی ،حکمتآمیز و عزتمندانه خود را آغاز نمودند و
ما برخی از آنها را که با موضوع نوشتار در ارتباط است ،ذکر میکنیم:
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به هیچ وجه اجازه تسلیم در برابر دشمن داده نخواهد شد

«کاری که مسؤوالن کردند [پذیرش مشروط پروتکل الحاقی] کار درستی بود .با
تدبیر و بدون پذیرش تسلیم و قبول حرف زور انجام شد تا توطئهای که از طرف
آمریکاییها و صهیونیستها علیه جمهوری اسالمی طراحی شده بود،شکسته
طراحی شده ،ادامه پیدا کند،
شود ...اگر ادامه این کار به همین روالی که تاکنون ّ
هیچ ایرادی ندارد؛ اما اگر قرار باشد دشمنان یا مراکز قدرت ،فزونخواهی کنند
و سنگر به سنگر جلو بیایند و ما هم عقبنشینی کنیم ،این میشود تسلیم ،که به
1
هیچوجه درست نیست و اجازه چنین کاری هم داده نخواهد شد».
هرجا احساس خطر کنم ،جلوی کار را خواهم گرفت
رهبر معظم انقالب نه تنها اعالم کردند تسلیم دشمن نشده و اجازة این کار را نیز
به هیچ کس نخواهند داد ،بلکه در مرحلة بعد قاطعانهتر فرمودند اجازه نمیدهند
هیچ حرکت و اقدامی در جهت خالف عزت ملی و اهداف نظام اسالمی صورت
گیرد و قطع ًا از آن جلوگیری خواهند کرد:
«تاکنون مسؤوالن محترم ...کار کردهاند و حواسشان جمع است که کاری
برخالف مبانی و اصول انجام نگیرد .بنده هم ّ
مطلع هستم و هرجا احساس
کنم که برخالف ضوابط ،اهداف و ع ّزت ملی و جهت ِ
گیرى نظام اسالمی کاری
انجام میگیرد ،مطمئنّ ًا نخواهم گذاشت و جلوش را میگیرم .البته تاکنون چنین
مسألهای پیش نیامده و به فضل الهی امیدواریم بعد از این هم بتوانند با همه

جهات ،این کار را پیش ببرند».
همچنین در همین سخنرانی فرمودند:
«ما در هر جا حرکتی کرده باشیم که به نقطهای برسیم که به منافع جمهوری
اسالمی ایران خدشه و تردید وارد شود ،همان جا آن حرکت را بدون هیچ
تردیدی قطع میکنیم».
2

 .1بیانات در دیدار مسؤوالن و کارگزاران نظام.1382/8/11 ،
 .2همان.
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اگر دشمن چالش درست کند ،تودهنی خواهد خورد
رهبر انقالب اسالمی برای حفظ عظمت کشور وملت مسلمان ایران ،پا فراتر
نهاده و بسیار محکم و انقالبی اعالم کردند در صورت توطئة دشمن به آنها
تودهنی زده و هیچ امتیازی نیز نخواهند داد:
«اگر آنهایی که واردِ این گفتگو با مسؤوالن جمهوری اسالمی شدند ،بخواهند
با جمهوری اسالمی س ِر این قضیه به چالش بیفتند و زیادهطلبی کنند ،همه چیز به
هم خواهد ریخت و قطع ًا از جمهوری اسالمی تو دهنی خواهند خورد و بالشک
1
ما در این زمینه مطلق ًا حاضر به دادن هیچ امتیازی نخواهیم بود».
باز باید تأکید کنیم بزرگی و اهمیت این گونه موضعگیریها فقط وقتی درک
میشود که از یک سو شرایط سخت زمانی آن دوره درنظر گرفته شود که آمریکا
و غرب با تبلیغات وسیع و گستردة خود از موضع قلدری و ّ
تحکم سخن گفته
و دنیا را با بمباران تبلیغاتی علیه ایران تحریک میکردند .از سوی دیگر نیز کم
نبودند برخی رجال و گروههای سیاسی که با وادادگی و روحیهای انفعالی و
بعض ًا هراسآلود تحت تأثیر دشمن قرار گرفته و امتیاز دادن و عقبنشینی را تنها
راه چاره برای خروج از این گونه بحرانها قلمداد میکردند .در چنین فضایی
است که رهبر انقالب آن گونه محکم ،تهاجمی و انقالبی برخورد میکند ،به همه
روحیه میدهد ،ج ّو ارعاب و ابهت کاذب دشمن را میشکند ،اقتدار نظام را به
رخ دشمن میکشد و حکیمانه و مقتدرانه پیش میرود.
تعابیر دیگری از رهبر معظم انقالب با محتوا وصبغة انقالبی وجود دارد که ما
از بیان آنها به عنوان مصادیقی مستقل خودداری میکنیم ،مثل این که:

«طرفهای جهانی ما  ...باید بدانند که جمهوری اسالمی در مبادلهها ،قراردادها
2
و رفتو آمدهای خود،زور ،تحمیل و دخالت را قبول نمیکند»...
یا مانند این تعبیر:
 .1همان
 .2همان
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ِ
سوخت نیروگاه ما را بدهند ،آن را به هزاران شرط میدهند:
«اگر غربیها بخواهند
چرا فالن حرف را گفتید؟ نمیدهیم؛ چرا فالن حرف را نگفتید؟ نمیدهیم!
1
جمهوری اسالمی زیر بار این حرفها نمیرود»...
از چنین سخنان و مواضعی اگر چه مهم و انقالبیاند ،اما به دلیل کثرت
آنها و نیز برتر و بزرگتر بودن مواضع دیگری که قب ً
ال ذکر کردیم ،میگذریم.
اما همچنان تأکید میکنیم هریک از این موارد نیز در جای خود در عرصة
انقالبیگری و مواضع شجاعانه از منزلت و جایگاه بلندی برخوردارند.
ما از هیچ کس نمیترسیم
رهبر معظم انقالب در دفاع از حقوق ملت و نظام همواره از موضع قدرت
و بسیار قاطع و محکم سخن گفته و خطوط قرمز و سیاستهای عزتمندانه
جمهوری اسالمی را به مسؤوالن هستهای ایران و نیز طرف اروپایی یادآوری
کردهاند .ایشان در سال  84یعنی بعد از گذشت دو سال از مذاکرات هستهای
به طرف اروپایی انذار دادند که پای را از حد خود فراتر نگذارند؛ و قدرت
جمهوری اسالمی را به آنان متذکر شدند و همچنین در مورد هرگونه معامله بر
سر حقوق هستهای به مسؤوالن ایرانی هشدار دادند:
«امروز ملت ایران و دولت ایران و مسؤوالن ایرانی در خودشان مثل کوه
احساس استواری و قدرت میکنند .مااز هيچ كس نميترسيم ،ما قدرت و توانايي
الزم را براي دفاع از حقوق خودمان هميشه داشتهایم و از اين حقوق كوتاه
2
نميآييم و كسي حق ندارد كه حق ملت را در اين جا مورد معامله قرار بدهد».
ایشان همچنین فرمودند:
«اروپاییها نباید با لحن طلبکارانه حرف بزنند .امروز قرن نوزدهم نیست.
ملت ایران ملتی نیست که یک روز اگر رژیم دست نشانده انگلیسی و آمریکا در
 .1همان
 .2بیانات در خطبههای نماز جمعه تهران1384/5/28 ،
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این جا سر کار بود هرچه میگفتند ناچار بود بپذیرد ،نه! امروز نظام جمهوری
1
اسالمی متکی به هفتاد میلیون جمعیت است»...
اندکی تأمل در این سخنان و نحوه ولحن بیان آن ،بیانگر اوج اقتدار و روحیه
انقالبیگری و عدم ذرهای ترس و انفعال در رهبری است .بلکه مسأله از این نیز
بسی برتر است .لحن سخن رهبری در این گفتار چنان که گفتیم از موضع باال،
ّ
تحکمآمیز و آمرانه است .مانند کوه ـ همان سان که خود بیان کردند ـ ایستاده؛ تشر
میزند ،هشدار میدهد ،به خودیها روحیه میبخشد و با طرف مقابل به گونهای
سخن میگوید که حد و اندازة خود را بفهمد و از آن پا فراتر نگذارد!
شکستن تعلیق مرکز  UCFاصفهان از سوی جمهوری اسالمی ایران
از سال  84تا اواخر سال  86روند چالش هستهای میان ایران و دولتهای
مستکبر غربی تحوالت بزرگی را پشت سر گذارد .در صفحات قبل در تبیین
سیر تحوالت و چالشهای موجود میان جمهوری اسالمی و کشورهای غربی
پنج مرحله را متذکر شدیم که آخرین مرحلة آن ،امضای پروتکل الحاقی از سوی
ایران به طور مشروط به منظور اقدامات اعتمادساز در سال  1382بود .برخی از
مراحل بعدی این سیر این گونه روی داد که مرکز یو سی اف را مجددا ً فعال کرد.
این اقدام محکم و انقالبی در پی بیاعتنایی اروپاییها به اقدامات اعتمادساز
ایران بود .رهبر معظم انقالب که قب ً
ال هشدار داده بودند در هر نقطهای که
احساس کنیم به منافع جمهوری اسالمی ایران خدشه وارد شود ،همان جا آن
حرکت را بدون هیچ تردیدی قطع میکنیم ،قاطعانه به این سخن و هشدار عمل
کرده و روند خروج تأسیسات ایران از تعلیق را آغاز نمودند.
به دنبال این اقدام ،دولت جمهوری اسالمی ایران به طور رسمی و با نظارت
آژانس بینالمللی انرژی اتمی پلمپهای آژانس را باز کرده و فعالیتهای
هستهای خود را از سر گرفت.
 .1همان.
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از سرگیری غنیسازی و لغو اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران
در پی مرحلة قبل ،آژانس انرژی اتمی ،آمریکا و اتحادیه اروپا واکنشهای شدیدی
علیه ایران نشان دادند .نمایندگان اتحادیه اروپا اجالسی موسوم به اجالس 5+1
متشکل از وزرای خارجه پنج کشور عضو باشگاه اتمی و دارنده حق وتو یعنی
آمریکا ،فرانسه ،انگلیس ،چین و روسیه به همراه وزیر خارجه آلمان را برای
بررسی پروندة هستهای ایران در لندن تشکیل دادند و در نهایت با امضای یک
بیانیه مشترک ،از آژانس انرژی اتمی خواستند پرونده ایران را به شورای امنیت
سازمان ملل گزارش نماید .به دنبال این مسأله و رأی مثبت شورای حکام آژانس
بینالمللی انرژی اتمی به قطعنامه پیشنهادی آمریکا و کشورهای  ، 5+1جمهوری
اسالمی ایران نیز متقاب ً
ال به هشدارهای سابق خود عمل کرده اجرای پروتکل
الحاقی را لغو نموده و غنیسازی اورانیوم را از سر گرفت.
همان گونه که گفتیم مهمترین عامل در موفقیتهای نظام در مسأله هستهای
دراین روند پرچالش میان ایران و غرب ،تصمیمات و اقدامات و سخنان انقالبی
وقاطعانة رهبری در دفاع از حقوق ملت ایران و حرکت علمی کشور بود .ایشان
بودند که صریح ًا اعالم کردند انرژی هستهای حق مسلم ملت ایران است:
«مسألة هستهای ،خواسته عظیم ملی و حق طبیعی ملت ایران است 1».و تأکید

کردند که ایران هرگز از این حق مسلم ،عقبنشینی نمیکند:
«جمهوری اسالمی ایران عقبنشینی از این مسأله را به معنای شکستن استقالل
کشور میداند ...بنابر این ،این راه برگشت ناپذیر است و دستگاه سیاست خارجی
2
باید از این حق شجاعانه دفاع کند».

گفتم وارد میدان میشوم ،و شدم!
هشتمین مرحله از روند حرکت هستهای ایران در تقابل با آمریکا و غرب ،اعالم
دستیابی جمهوری اسالمی ایران به چرخه کامل سوخت هستهای و غنیسازی
 .1بیانات در دیدار با کارگزاران سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران.1384/12/23 ،
 .2همان
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3/5درصد از سوی ایران در بیستم فروردین  1385بود که بدین ترتیب،ایران
ورود خود به باشگاه هستهای جهان را جشن گرفت .این خبر حیرتانگیزی
بود که اخبار دیگر جهان را تحتالشعاع خود قرار داد .در واقع ،قلهای را که
ایران در مسیر سخت هستهای خود فتح کرده بود ،بسیار رفیع بود و به اعتقاد
جهانیان و بسیاری از افراد در داخل کشور ،غیرقابل دستیابی و غیرقابل باور به
نظر میرسید .اما این میوة گوارا و شیریني بود که مقاومت ،شجاعت ،و انقالبی
بودن رهبر فرزانه انقالب و تالش و مجاهدت نیروهای جوان و دانشمندان ایرانی
و همراهی و همیاری ملت بزرگ ایران به بار آورده بود .رهبر معظم انقالب در
تبیین این مراحل افتخارآفرین فرمودند:

«من همان وقت هم در جلس ه مسئولین که از تلویزیون پخش شد ،گفتم اگر
چنانچه بخواهند به این روند مطالبه پىدرپى ادامه دهند ،بنده خودم وارد میدان
میشوم؛ همین کار را هم کردم .بنده گفتم که بایستى این روند عقبنشینى
متوقف شود و تبدیل شود به روند پیشروى و اولین قدمش هم باید در همان
دولتى انجام بگیرد که این عقبنشینى در آن دولت انجام گرفته بود و همین کار
هم شد .در زمان دولت قبل اولین قدم به سمت پیشرفت برداشته شد .تصمیم
گرفته شد که کارخانه یو سیاف اصفهان راهاندازی شود و راهاندازی هم شد و
1
دنبالش هم بحمداهلل این پیشرفتهای بعدی است تا امروز».
ایشان همین سخن را در جایی دیگر نیز مطرح کردند:
«در همین قضیه هستهای آن وقتی که ما با اینها همراهی کردیم و عقبنشینی
کردیم  ...اینها جلو آمدند ،که من در همین حسینیه گفتم اگر بنا باشد که این
روال از سوی آنها ادامه پیدا کند ،من خودم وارد قضیه خواهم شد و وارد قضیه
2
شدم»...

 .1بیانات در دیدار با دانشجویان دانشگاههای استان یزد1386/10/13 ،
 .2بیانات در دیدار کارگزاران نظام.1391/5/3 ،
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اگر میخواستیم سالح هستهای درست کنیم ،هیچ قدرتی نمیتوانست
جلوگیری کند
ع انقالبی دیگر ،رهبر انقالب تصریح میکند که هیچ قدرتی نمیتواند
در یک موض 
جلوی ارادة ما را بگیرد ،حتی اگر میخواستیم سالح هستهای درست کنیم!

«اگر ایران اراده میکرد که سالح هستهای داشته باشد ،آمریکا به هیچ وجه
نمیتوانست جلوی او را بگیرد .ما نمیخواهیم سالح هستهای درست کنیم؛
نه به خاطر این که آمریکا از این ناراحت میشود؛ عقیدة خود ما این است...
اگر ما این عقیده را نداشتیم و تصمیم میگرفتیم سالح هستهای درست کنیم
هیچ قدرتی نمیتوانست جلوی ما را بگیرد ...بحث بر سر این است که شما
میخواهید جلوی حق قطعی و مسلم ملت ایران را ـ که غنی سازی هستهای
و استفاده صلحآمیز از توان داخلی خود ملت ایران است ـ بگیرید .البته این را
1
هم نمیتوانید و ملت ایران آن چه را که حق خودش است انجام خواهد داد»...
من اجازه نمیدهم بیگانگان بیایند...
رهبر معظم انقالب در قبال برخی از شروط و زیادهخواهیهای دشمنان در بحث
هستهای از جمله مالقات و گفت وگو با دانشمندان هستهای ایران ،به شدت
عکسالعمل نشان دادند:

« ...گفتیم که اجازه نمیدهیم از هیچ یک از مراکز نظامی هیچ بازرسیای
از سوی بیگانگان صورت بگیرد .میگویید بایستی ما بیاییم با دانشمندان شما
مصاحبه کنیم ،یعنی در واقع بازجویی کنیم .ما اجازه نمیدهیم به حریم دانشمندان
هستهای ما ،و دانشمندان در هر رشتة حساس و مهمی ،اندک اهانتی بشود.
من اجازه نمیدهم بیگانگان بیایند با دانشمندان ما ،با فرزندان برجسته و
عزیز ملت ایران که این دانش گسترده را به این جا رساندهاند ،بخواهند بنشینند
حرف بزنند .در دنیا هیچ عاقلی اجازه نمیدهد؛ دانشمندانشان را مخفی میکنند،

 .1بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی.1391/11/28 ،
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نمیگذارند اسمهایشان را هم کسی بفهمد.
دشمن پررو و وقیح توقع دارد اجازه بدهند راه را باز کنند و بیایند با دانشمندان
ما ،با اساتید ما ،با محققین ما گفت و گو کنند ،مذاکره کنند ،دربارة چه؟ دربارة
یک پیشرفت اساسی بومی علمی در کشور .این اجازه مطلق ًا داده نخواهد شد.
این را هم دشمنان بدانند هم کسانی که منتظرند ببینند تصمیم نظام جمهوری
1
اسالمی چه میشود ،بدانند».
رهبر انقالب در ادامة سخن و در ارتباط با موضوعی دیگر یعنی تعرض
دشمن به جمهوری اسالمی ،هشدار محکم و قاطع دیگری دادند:
«بنده خبرهایی دارم از این که دشمنان ما با همراهی برخی از مسؤوالن سفیه
منطقة خلیج فارس ـ نه همهشان ،بعضی ـ درصدد هستند که جنگهای نیابتی را
به مرزهای ایران بکشانند .پاسداران انقالب اسالمی و همة پاسداران حریم امنیت
ملی در سازمانهای مختلف بیدارند ،هوشیارند؛ این را بدانند که اگر شیطنتی
2
صورت بگیرد ،واکنش جمهوری اسالمی بسیار سخت خواهد بود»...
خودتان را آماده کنید برای مبارزه با استکبار!
از آن جا که ممکن بوده و هست برخی در داخل کشور ،عمدا ً یا از روی
ناآگاهی و سطحینگری ،القا کنند که توافق در مسألة هستهای میتواند زمینهساز
آشتی و رابطه با آمریکا باشد و این مسأله برخی از دلسوزان و ژرفاندیشان
نظام ـ از جمله دانشجویان و فرزانگان در کشور ـ را نگران کرده بود ،از این
رو در یک دیدار صمیمی تعدادی از دانشجویان با رهبری ،یکی از آنان دربارة
استکبارستیزی سؤال کرد .ایشان فرمودند:
«یک نکتة دیگری که سؤال کردند [این بود که] ،تکلیف مبارزة با استکبار
پس از مذاکرات چیست؟ خب ،مگر مبارزه با استکبار ،تعطیل است؟ مبارزه با
 .1بیانات در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع).1394/2/30 ،
 .2همان.
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استکبار ،مبارزه با نظام سلطه تعطیلپذیر نیست ...این جزو کارهای ما است،
جزو کارهای اساسی است ،جزو مبانی انقالب است .یعنی اگر مبارزه با استکبار
نباشد ،ما اصال تابع قرآن نیستیم .مبارزه با استکبار که تمام نمیشود .در مورد
اتم مصادیق استکبار است ...خودتان را آماده کنید برای
مصادیق استکبار ،آمریکا ّ
1
ادامه مبارزه با استکبار»...
از این سخن مهم رهبری برمیآید که فصل جدیدی از مبارزه و مقابله با
استکبار ـ تازه ـ بعد از توافق هستهای آغاز میشود .این ،نگاه و بینش و برنامة
رهبر انقالب است« :خودتان را آماده کنید برای ادامة مبارزه با استکبار»...
سیاست استکبارستیزی ما تغییری نخواهد کرد
رهبر معظم نقالب به دلیل اهمیت مسأله یادشده ،مجددا ً بر مسألۀ استکبارستیزی
حتی بعد از توافق هستهای چنین تأکید کردند:
«...در هر صورت سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری
نخواهد کرد .همانطور که بارها تکرار کردیم ،ما با آمریکا در مورد مسائل
گوناگون جهانی و منطقهای مذاکرهای نداریم؛ در مورد مسائل دوجانبه مذاکرهای
نداریم ...سیاستهای آمریکا در منطقه با سیاستهای جمهوری اسالمی ۱۸۰
درجه اختالف دارد .آمریکاییها حزباهلل را و مقاومت لبنان را ـ که فداکارترین
نیروهای دفاع م ّلی در یک کشورند ـ متّهم به تروریسم میکنند ،از این بیانصافی
باالتر نمیشود .آنوقت در مقابل ،دولت تروریست صهیونیستیِ کودک ُکش را
مورد حمایت خودشان قرار میدهند ،با یکچنین سیاستی چگونه میشود معامله
2
کرد ،چگونه میشود مذاکره کرد؟...

 .1بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان.1394/4/20 ،
 .2بیانات ،در خطبه های نماز عید فطر1394/4/27 ،
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اجازة خدشه در اصول و مبانی نظام را نمیدهیم
رهبر معظم انقالب در خطبه های نماز عید فطر سال  94دربارة مذاکرات هستهای
و نتایج آن و قبل از توافق با  ،5+1سخنانی قاطع ،محکم و انقالبی ایراد فرمودند
که در بحث ما بسیار قابل توجه است .نمونههای زیر از این موارد است:
«چه اين متن تصويب بشود و چه نشود 1،به حول و ق ّوه الهي ،اجازه هيچ
گونه سوءاستفادهاي از آن داده نخواهد شد؛ اجازة خدشه در اصول اساسی نظام
به کسی داده نخواهد شد؛ قابلیتهای دفاعی و حریم امنیت کشور به فضل الهی
حفظ خواهد شد»...
آرزوی تسلیم ما را مگر به خواب ببینند!
«آنها  ...میدانند آنچه مانع جمهوری اسالمی در زمینة تولید سالح هستهای
است ،تهدید و توپو تشر آنها نیست؛ یک مانع شرعی است؛ اه ّمیّت این فتوا
را میدانند؛ درعینحال باز میگویند ...ما دربارة صنعت هستهای اینجور کردیم،
اینجور گفتیم ،ایران را تسلیم کردیم؛ تسلیم ایران را مگر به خواب ببینند! پنج
رئیس جمهور دیگر [آمریکا] از ا ّول انقالب تا امروز ،در این آرزو که جمهوری
اسالمی را تسلیم کنندُ ،مردند یا در تاریخ گم شدند ،شما هم مثل آنها؛ شما هم

این آرزو را هرگز به دست نخواهید آورد که ایران اسالمی را تسلیم کنید»...

2

در صورت جنگ ،آن که سرشکسته خواهد شد آمریکاست!
از آن جا که دولتمردان آمریکا در زمان مذاکرات هستهای با ایران مرتب ًا از وجود همۀ
گزینههای روی میز و احتمال جنگ نظامی با جمهوری اسالمی سخن میگفتند،
رهبر انقالب با اشاره به اقتدار و آمادگی کامل نظامی در مقابل آمریکا و با لحنی
حاکی از طعنه که آنان پا را از حدّ خود فراتر نگذارند ،چنین هشدار دادند:
 .1اشاره به نتایج مکتوب مذاکرات تیم هستهای جمهوری اسالمی با کشورهای موسوم به  5+1که طبق
قانون باید توسط نمایندگان مجلس شورای اسالمی به تصویب می رسید ،همان.
 .2همان.
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«یک مطلب دیگر هم که نکتة آخر است عرض بکنم .این آقا 1گفته است که
میتواند ارتش ایران را نابود کند .قدیمىهاى ما اینجور حرفها را «الف در غریبى»
میگفتند! من نمیخواهم در این زمینه چیزى بگویم ،آنها که این حرف را خواهند
شنید ،اگر میخواهند درست بفهمند ،اگر میخواهند از تجربههاى خود درست
استفاده بکنند بدانند ،البتّه ما از هیچ جنگى استقبال نمیکنیم ،ما به هیچ جنگى
مبادرت نمیکنیم و پیشدستى نمیکنیم ،ا ّما اگر جنگى اینجا اتّفاق بیفتد ،آن کسى
2
که سرشکسته از جنگ خارج خواهد شد آمریکاى متجاوز و جنایتکار است».
شما کوچکتر از این حرفها هستید!
وقتی رهبر انقالبی ایران عظمت خدا در نگاهش متجلی است و به تبع آن نظام
اسالمی و مردم مسلمان ایران را بزرگ میبیند ،دیگر آنچه را که ممکن است
دیگران بزرگ بپندارند ،بزرگ نمیبیند .از جمله ،در مسألة هستهای ،دشمنان را با
همة هیمنه و بزرگی ادعایی آنان ،کوچک میبیند و با روحیة انقالبی و اقتدار به
آنان میگوید :شما کوچکتر از آن هستید که بتوانید کاری انجام دهید:
ادبیات برخورد با دنیای زورگوی مستکبر و غربی هم
ِ
«خوشبختانه کشور در
پیشرفتهای خوبی داشته است...
یکی از حرفهای رایج این است :ما بر ایران فشار میآوریم تا ایران به پای
میز مذاکره برگردد! کدام میز مذاکره؟ ...این یک تقلب و خدعه تبلیغاتی است...
همین را در دنیا هی تکرار میکنند ،هی میگویند ،هی میگویند .این تعبیرات
این قدر تکرار میشود که به نظر خود سیاستمداران غربی هم باورشان میآید که
واقعیت این است ،در حالی که آن کسی که این شکل را ،این جملهبندی را ،این
فرمول مطلب را اختراع میکند مقصود دیگری دارد .او از ایران نمیخواهد که به
میز مذاکره برگردد؛ او میخواهد ایران هنگام مذاکره در مقابل زورگوییهای غربی
 .1اشاره به یکی از دولتمردان وقت آمریکا.
 .2بیانات در خطبههای نماز عید فطر .1394/4/27 ،
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تسلیم شود .خب ،جواب از طرف ایران این است که :نخیر؛ شماها کوچکتر از
آن هستید که بتوانید یک ملت مبارز بصیر آگاه را درمقابل خواستهها و مطامع
خودتان به زانو در بیاورید .مشکل زورگوییهای سیاسی غرب این نیست که ایران
بر سر قضیة هستهای یا قضایای دیگر مذاکره نمیکند؛ نه ،مشکل آنها این است که
ایران زیر بار حرف آنها نمیرود و البته این مشکل باقی خواهد ماند ،معلوم است...
امروز مستکبرین عالم در موضع کسانی نیستند که بخواهند با زبان مهاجم با
1
انقالب اسالمی حرف بزنند»...
ما قاطعانه راه نفوذ استکبار را خواهیم بست
آمریکا براساس سیاستهای شیطانی خود درصدد بوده است همیشه و از
جمله بعد از توافق هستهای ،از طریق برنامه بعد از برجام سیاست خطرناک و
خبیثانة «نفوذ» را دنبال کند .رهبر معظم انقالب از آغاز سال  1394بارها نسبت
به مسألة نفوذ آمریکا هشدار دادهاند:
«نقشة دوم دشمن نفوذ است .میخواهند در کشورهای اسالمی و در کشورهای
این منطقه ،یک نفوذی به وجود بیاورند که تا دهها سال ادامه داشته باشد .امروز
آمریکا آبروی گذشته در این منطقه را ندارد؛ میخواهند این را بازسازی کنند.
در کشور ما هم قصدشان همین است ،در ایران هم نیتشان همین است .آنها به
خیال خودشان ،در این جریان مذاکرات هستهای  ...نیت آنها این بود که از این
مذاکرات و از این توافق ،وسیلهای پیدا کنند برای نفوذ در داخل کشور .ما این راه
را بستیم و این راه را به طور قاطع خواهیم بست ،نه نفوذ اقتصادی آمریکاییها
را در کشورمان اجازه خواهیم داد ،نه نفوذ سیاسی آنها را ،نه حضور سیاسی آنها
را ،نه نفوذ فرهنگی آنها را .با همة توان ـ که این توان هم بحمداهلل امروز توان
2
زیادی است ـ مقابله خواهیم کرد؛ اجازه نخواهیم داد».
 .1بیانات در دیدار نخبگان و مسؤوالن استان خراسان شمالی.1391/7/25 ،
 .2بیانات در دیدار با اعضای مجمع جهانی اهلبیت علیهمالسالم و اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسالمی،
.1394/5/26
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اجازة نفوذ در منطقه را نیز نخواهیم داد!
رهبر انقالبی و استکبارستیز ایران ،پا را از این فراتر نهاده و در مورد نفوذ استکبار
در منطقه نیز هشدار دادند و قاطعانه از لزوم جلوگیری از آن سخن گفتند:

«در منطقه هم همین جور ،در منطقه هم آنها میخواهند نفوذ ایجاد کنند،
حضور برای خودشان دست و پا کنند و اهداف خودشان را در منطقه دنبال کنند؛
1
ما به حول و قوه الهی تا آنجایی که بتوانیم نخواهیم گذاشت این اتفاق بیفتد»...

«مرگ بر آمریکا» یعنی مرگ بر استکبار
رهبر فرزانة انقالب همواره با رصد جریان عظیم انقالب و پایهها و مبانی اصلی
آن ،هرگاه و هرجا که امکان خدشهای ـ گرچه احتمالی نیز ـ به یکی از آنها پیش
آید ،فورا ً مبادرت به تقویت آن میکنند .از جمله اصلیترین این پایهها و مبانی،
استکبارستیزی و نماد بزرگ آن یعنی شعار «مرگ بر آمریکا» است که هم دشمنان
و هم برخی سیاستمداران و یا ایادی دشمن در داخل به تضعیف این جریان بزرگ
و دائمی انقالب از آغاز تاکنون پرداختهاند .برخی مدعی میشوند که امام(ره)
نیز موافقت کرده بودند این شعار حذف گردد و برخی دیگر القا میکنند که
استکبارستیزی از آغاز جزو مبانی انقالب نبود .عدهای دیگر اصرار دارند که تا کی
باید با «دنیا» دشمنی کرد؟ آیا زمان آن نرسیده که دم از صلح و دوستی بزنیم؟ و...
رهبر فهیم و ژرفنگر انقالب که همیشه با چشمانی تیزبین از جریان انقالب
مراقبت کرده و خطرات آن را به خوبی مینگرند ،این بار (بعد از توافق هستهای
در سال  )94نیز احساس کردند باید این مبنای ذاتی و انفکاکناپذیر انقالب یعنی
استکبارستیزی و شعار مرگ بر آمریکا را تقویت کرد یا از چهرة آن غبار را ـ اگر
چه اندک باشد ـ باید سترد .از این رو در دیدار با دانشآموزان و دانشجویان که
قشر شاداب ،پرانرژی و آینده ساز کشورند ،فرمودند:
«امروز جمهوری اسالمی با صدای رسا ،بدون بیم ،بدون این که از تهدید
 .1همان
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دشمن بترسد و مرعوب دشمن بشود ،دارد علیه ظلم ،علیه سلطه ،علیه استثمار
و استکبار فریاد میکشد ...این صدای رسا را از دست ندهید .و این را بدانید
که این شعار شما« ،مرگ بر آمریکا»ی شما ،این فریادی که م ّلت ایران میکشند،
این دارای یک پشتوانه و عقبة منطقی و قوی است؛ دارای پشتوانة عقالنی است.
معلوم هم هست که مراد از «مرگ بر آمریکا» ،مرگ بر م ّلت آمریکا نیست ،م ّلت
آمریکا هم مثل بقیّة م ّلتها[ ،این شعار] یعنی مرگ بر سیاستهای آمریکا ،مرگ
بر استکبار؛ معنایش این است ،این دارای پشتوانهی عقالنی است؛ قانون اساسی
1
ما به این ناطق استّ ،
تفکرات اصولی و عمیق و منطقی بر این ناطق است »...
مذاکره با آمریکا ممنوع است
یک نکته مهم در سخنان رهبری مفسده انگیزوزیان آوربودن مذاکره با آمریکا
است و اگر مذاکرات مسألة هستهای انجام شد ،صرف ًا یک «امر موردی» بود که
ایشان به دالیل خاص نسبت به آن اجازه دادند .اما همواره اصل ،ممنوع بودن
آن به دلیل مضر بودن آن است .از جمله ضررهای بزرگ این مسأله آن است که
روحیة استکبارستیزی و انقالبیگری را خدشهدار و ضعیف و زمینة نفوذ دشمن
را هموار میسازد:
«در همین مذاکرات مربوط به مسائل انرژی هستهای ،هر جا فرصت پیدا
کردند و میدان به آنها داده شد ـ که البتّه طرفهای ایرانی بحمداهلل حواسشان
جمع بود ا ّما یک جاهایی باالخره آنها فرصتهایی پیدا کردند ـ یک نفوذی
کردند ،یک حرکت مض ّ ِر برای منافع م ّلی انجام دادند.
مذاکره با آمریکا ممنوع است بهخاطر ضررهای بیشماری که دارد و منفعتی
که اص ً
ال ندارد؛ این فرق میکند با مذاکره با فالن دولتی که نه چنین امکاناتی
دارد ،نه چنان انگیزهای دارد؛ اینها با همدیگر متفاوت است ،این را نمیفهمند.
متأسفانه بهخاطر وجود آدمهای بعض ًا بیخیال و بعض ًا
مشکل کنونی کشور ّ
 .1بیانات در دیدار با دانشآموزان و دانشجویان.1394/8/12 ،
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سهلاندیش [است] که البتّه معدودند ،اق ّلیتاند ،در مقابل انبوه عظیم جمعیّت
انقالبی و آگاه و بصیر کشور چیزی نیستند ا ّما ف ّعالاند؛ مینویسند ،میگویند،
تکرار میکنند؛ تکرار میکنند! دشمن هم به اینها کمک میکند .امروز یک فصل
مه ّمی از ف ّعالیّت دشمنان جمهوری اسالمی ـ که البتّه ما از آنها ا ّطالع داریم و
حواس ما هست که چهکار دارند میکنند ـ همین است که محاسبات مسئولین را
تغییر بدهند و افکار مردم را دستکاری بکنند و اینها را در ذهن جوانهای ما [جا
بیندازند]؛ چه افکار انقالبی ،چه افکار دینی ،چه ایدههایی که مربوط به مصالح
کشور است .آماج اصلی هم جوانها هستند؛ در چنین وضعیّتی ،جوانهای کشور
1
خیلی باید بیدار باشند».

 .1بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی.1394/7/15 ،
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تبیین جنس ،محتوا ،جهتگیری و هدف بیداری اسالمی بود و روشن میکند که
اساس ًا نگاه به حوادث عالم از جمله نهضت بیداری اسالمی ،صرف ًا نباید از منظر
سیاسی ،آن هم سیاست به معنای منفی و نادرست آن باشد ،بلکه باید از منظر
واقعیاتی باشد که ریشه در حقایق عالم دارد و وجهی مهم از حوادث سیاسی
را نیز همانها تشکیل میدهد و اتفاق ًا کسی که چشمش به این حقایق باز باشد
در تبیین و تحلیل حوادث سیاسی از همان منظر سیاسی صرف نیز هرگز فریب
نخواهد خورد و به اشتباه نخواهد افتاد ،چنان که دیگران افتادند.
ب .هدایت و مدیریت
در این بخش ،نگاه و سخنان رهبر انقالبی متوجه کشورها وملتهای اسالمی
بود که حرکت بیداری اسالمی از سوی آنها صورت گرفته بود .در این جا ،رهبر
معظم انقالب واقعگرایانه کوشیدند تا از طریق معنوی و هدایتهای اسالمی و
تکلیف دینی ،مسلمانان را بیش از پیش بیدار کنند .مقصد و هدف را بشناسانند،
جهتگیریها ،خطرات راه ،خطرات دشمن و دیگر عوامل و مسائلی را که به نوعی
با آنان و نهضت بیداریشان ارتباط دارد به آنان یادآوری نمایند و بدین گونه به
«مدیریت نهضت» بپردازند؛ امری که برای ایشان در حقیقت یک وظیفه دینی و
رسالت و تکلیف اسالمی بود .به مواردی بسیار کوتاه در این زمینه توجه فرمایید:
یک ـ تأکید بر ریشهدار بودن بیداری اسالمی و سطحی نبودن آن
«حاصل آن که حقایق رو به افزایش کنونی در دنیای اسالم ،حوادث بریده از
ریشههای تاریخی و زمینههای اجتماعی و فکری نیستند تا دشمنان یا سطحینگران
بتوانند آن را موجی گذرا و حادثهای در سطح بینگارند و با تحلیلهای انحرافی
1
و غرضآلود ،مشعل امید را در دل ملتها خاموش سازند».
مینگریم که رهبر معظم انقالب به خوبی از تحلیلهای نادرست سطحی

 .1بیانات در اجالس بینالمللی بیداری اسالمی.1390/6/26 ،

فصل دوم
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بخش اول :فتنه  18تیر 1378
شجاعت ،قاطعیت ،قدرت تصمیمگیری به موقع و با صالبت رهبری ،در بعد
سیاست داخلی نیز در موارد بسیاری خود را نشان داده است .تمام کسانی
که رهبر معظم انقالب را از نزدیک میشناسند و یا با مشی انقالبی ایشان در
صحنهها و عرصههای گوناگون آشنایی دارند ،میدانند که معظمله از همان
روزهای نخستین که مسؤولیتی در نظام داشتند تا امروز ،همواره با همین
صالبت و روحیة انقالبیگری با حوادث مختلف روبهرو شدهاند .قاعدت ًا یک
رهبر انقالبی در تمام این حوادث ،از جمله در مسائل مختلف داخلی نیز
هرجا که ضرورت ایجاب کرده انقالبی و قاطع عمل کردهاند؛ جلوی بسیاری
از فتنهها ،بحرانها و حادثههای بزرگ را گرفتهاند؛ برخی از آنها را در همان
بروز مراحل اولیه به مسیر درست هدایت کردهاند؛ در مواردی هم که حادثه
رخ داده و حتی به اوج رسیده ،با درایت و قاطعیت مدیریت کردهاند .موارد
ذیل ،نمونههایی از آن است.
111

 ë 112من انقالبيام

فرزندان بسیجیام!در صحنه حضور یابید!
یکی از صحنههایی که رهبر معظم انقالب در آن با یک پیام و خصوص ًا یک جمله،
غائله و بحرانی را که میرفت تا تمام کشور را در آتش توطئة فتنهانگیزان بسوزاند ،با
اقتدار معنوی و انقالبی خود خاموش ساختند ،فتنة بزرگ  18تیرماه سال  1378بود.
گستره ،عمق و اهداف این توطئة بزرگ از تصمیم و ارادة کام ً
ال جدی دشمن
برای براندازی جمهوری اسالمی ایران حکایت میکرد .البته زمینههای به وجود
آمدن این بحران بزرگ ،حوادثی مانند فاجعة کوی دانشگاه در تاریخ  17تیرماه
 ،78قتلهای زنجیرهای در پاییز سال  1377و برخی فتنههای دیگر بود که در
هجدهم تیرماه  78به اوج خود رسید و در اثر این توطئة خبیثانه ،آشوب و
شورش برخی مناطق شهر تهران را فرا گرفت .حمایت و پشتیبانی دشمنان
خارجی از این آشوبها کام ً
ال آشکار بود و در اثر آن ،عربدهکشی ،تخریب اموال
عمومی و خصوصی ،حمله به مردم بیگناه ،آتش زدن ساختمانها ،ارعاب و
عملیات ضدانقالبی دیگر بخشهای مهمی از پایتخت را در آن روزها در خود
فرو برد .هتاکی و بیحرمتی به مقدسات اسالم و انقالب به اوج خود رسید و
آشوب و تهدید و بینظمی در منطقة مرکزی تهران حتی به خیابانهای منتهی به
بیت رهبری نیز در حال پیشرفت بود.
شرایط و وضعیت بسیار حساس و ملتهب بود و تنها با تدبیر انقالبی و حکم
قاطع رهبری میتوانست عوض شود .به همین دلیل معظمله در تاریخ 78/4/22
طی پیامی به ملت بزرگ ایران ،از مردم و خصوص ًا بسیجیان خواستند تا عرصه
را بر عناصر مزدور و خودفروختة دشمن تنگ کنند .برخی از محورهای پیام
مذکور عبارت بود از:
 .1دشمنان زبون و حقیر اسالم و ا نقالب درصدند تا با فتنهانگیزی ،راه سلطه
آمریکا را مجددا ً بر کشور هموار سازند و از انقالب اسالمی انتقام بگیرند.
 .2اما نظام اسالمی کام ً
ال مقتدر است و با یاری مردم ،آنان را به شدت منکوب
خواهد کرد.
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 .3و در پایان این پیام ،با یک جمله از بسیجیان خواستند تا با حضور در صحنه،
به غائله پایان دهند .ایشان فرمودند:
«ملت بزرگ ایران مخصوص ًا جوانان عزیز باید در کمال هوشیاری مراقب

حرکات دشمن باشند ...و به خصوص فرزندان بسیجیام باید آمادگیهای الزم
را در خود حفظ کنند و با حضور در هر صحنهای که حضور آنان در آن الزم
است ،دشمنان زبون را مرعوب و منکوب سازند».
با این فرمان انقالبی ،فردای آن روز یعنی بیست و سوم تیرماه ،سیل خروشان
و بیپایان ملت با راهپیماییهای میلیونی خصوص ًا در تهران ،حماسهای بزرگ
آفریده شد و در مقابل چشمان بهتزدة دشمنان اسالم و انقالب که با تبلیغات
خود از شکست جمهوری اسالمی و براندازی آن سخن میگفتند ،توطئة پلید
آنان به کلی ریشهکن گردید و با یک اشاره رهبری چشم فتنه از حدقه درآمد.

من گفتم ملت ایران به مزدوران دشمن ترحم نمیکند!
باید متذکر شویم در خردادماه سال  1382نیز آتش فتنهای دیگر به بهانه
بزرگداشت 18تیرماه و برخی حوادث دانشگاهی و با حمایت آشکار و صریح
آمریکا شعلهور شد و در اثر آن تعدادی از اراذل و اوباش همراه با مزدوران دشمن
به خیابانهای تهران خصوص ًا در خیابانهای کارگر شمالی ،بزرگراه کردستان و
معابر اطراف کوی دانشگاه ریختند و با به صدا درآوردن بوقهای ماشین و شیپور
و با ضرب و شتم عابرین و ایجاد راهبندان ،سنگپراکنی ،آتش زدن الستیک و به
وسیله بلندگوهای متعدد و با ایجاد ج ّو روانی ارعاب و تهدید ،فضایی از وحشت
و نگرانی به وجود آوردند و بدین وسیله مجددا ً موجی از آشوب و اغتشاش به
راه انداختند .موج مذکور به سایر شهرها نیز کشیده شد.
آن چه در این حادثه نیز که به تدریج میرفت تا ابعاد گستردهای به خود بگیرد
و بحرانی همانند تیرماه سال  78را کلید بزند ،جالب بود تشر انقالبی رهبر معظم
انقالب بود که از فتنه سال  78یاد کردند .تدبیر و ژرفنگری ایشان حقیقت ًا جالب
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و شگفتانگیز بود .ایشان در فتنة سال  78از مردم و جوانان خواستند که در
صحنه حضور یافته و به غائله خاتمه دهند ،اما در سال  82از جوانان خواستند
برای احتراز از غبارآلود شدن فضا و تحقق خواست دشمن ،وارد میدان نشوند:

«االن خود آمریکاییها صریح مطرح میکنند؛ میگویند ما میخواهیم در داخل
ایران اغتشاش ایجاد کنیم ...راهکار آنها این است که اگر دیدند تعدادی افراد
ناراحت و ماجراجو و مایل به اغتشاش را میتوانند مزدور خودشان کنندّ ،
معطل
نمیکنند؛ از آنها حمایت میکنند ...البته همینجا به جوانان مؤمن ،آزاداندیش و
حزبالّلهی در سرتاسر کشور این توصیه را بکنم :مبادا وقتی کسانی زمینههای
اغتشاش را فراهم کردند ،شما وارد میدان بشوید؛ نه ،نباید فضا غبارآلود بشود».
رهبری آنگاه خطاب به آشوبگران و اغتشاشطلبان تشر زدند:
«اگر ملت ایران در مقابله با اغتشاشگران بخواهد وارد شود ،وارد شد ِن او مثل
ترحم
وارد شدن  23تیر  78خواهد بود .. .من گفتم ملت ایران به مزدوران دشمن ّ
نمیکند؛ حاال هم میگویم مسؤوالن کشور که نمایندگان ملتاند ،حق ندارند به
1
ترحم کنند».
سرانگشتان مزدور دشمن ّ
باری؛ این گونه بود که این بار با همان تشر و بدون درخواست از مردم و
جوانان به حضور در صحنه ،دشمن افراد خود را جمع کرده و از میدان خارج
شد.
اگر حادثهای باشد ،صلح امام حسن نیست ،بلکه عاشورا خواهد بود!
رهبر معظم انقالب در سال  1379در تبیین مسائل دنیای اسالم و اتفاقات داخل
کشور ،با توجه به شرایط حاکم بر آن دوران ،به ارائة تحلیلی کامل و جامع از
حوادث پرداختند .از جمله در بیان این که تاریخ درس است؛ از تاریخ بسیار
درسها میشود آموخت و بسیار تجربهها میشود به دست آورد و این که
حوادث روزگار ما حوادثی استثنایی نیست ،بلکه تابعی از سنتهای همیشه
 .1بیانات در جمع مردم ورامین.1382/3/22 ،
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جاری الهی و قوانین حاکم بر تاریخ زندگی همة انسانهاست ،با اشاره به مسألة
صلح امام حسن مجتبی(ع) و قیام خونین عاشورا ،چنین فرمودند:

«در صدر اسالم بزرگ ترین و مهم ترین ضربهای که به اسالم وارد شد  ،این
بود که حکومت اسالمی از امامت به سلطنت تبدیل شد  .حکومت امام حسن(ع)
و حکومت علی بن ابی طالب(ع) به سلطنت شام تبدیل شد !.البته امام حسن
مجتبی علیه آالف التحیه و الثناء آن روز به خاطر یک مصلحت بزرگتر ـ که
حفظ اصل اسالم بود ـ مجبور شد این تحمیل را به جان بپذیرد»...
آنگاه رهبر فرزانه هشدار دادند:
«اساس حمله و نقشه دشمن این است که حکومت را از محور اصلی ـ محور
امامت ؛ محور دین ـ خارج کند  .بعد خاطرش جمع است که همه کار خواهد کرد».
این هشدار معطوف بر مسائل روز و عرصة سیاست داخلی کشور بود که
فتنهجویان درپی ضربه زدن به محور اصلی دین یعنی همان امامت و والیت ـ
که در زمان ما در «والیت فقیه» متجلی شده ـ بودند و رهبر معظم انقالب به
ضرورت در مقابل آنان ایستاده و با قاطعیت و صالبت چنین هشدار دادند:
«من به شما عرض کنم که امروز دشمن قادر نیست .امروز ...نه آمریکا و نه
بزرگتر از آمریکا ـ اگر در قدرتهای ما ّدی باشد ـ قادر نیستند حادثهای مثل
حادثه صلح امام حسن را بر دنیای اسالم تحمیل کنند .اینجا اگر دشمن زیاد
1
فشار بیاورد ،حادثه کربال اتّفاق خواهد افتاد».
من اجازه نمیدهم اغتشاشگری کنند!
یک جلوة انقالبیگری دیگر از رهبر بزرگوار انقالب در برابر کسانی از
خودیهاست که امکان دارد به دلیل عدم ژرفنگری نسبت به حوادث ،در
زمین دشمن بازی کنند .رهبری که در برابر دشمنان آن گونه موضع میگیرد
که میفرماید از این پس آن چه اتفاق میافتد صلح حسنی نخواهد بود ،یعنی
 .1بیانات در دیدار با جوانان در مصالی بزرگ تهران.1379/2/1 ،
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پیروان و دوستان انقالب و رهبری آنقدر بصیرت ،معرفت ،وفا و هشیاری
دارند که دیگر مثل اصحاب امام حسن مجتبی(ع) عمل نکنند؛ پشت رهبرشان
را خالی نگذارند و فریب دشمن را نخورند؛ بلکه مانند اصحاب عاشورایی امام
حسین(ع) از اسالم و انقالب و رهبر حمایت کرده و در میدان مبارزه حضور
خواهند داشت؛اما اگر فرض ًا دشمن بخواهد از تعداد اندکی یاران کمبصیرت و
سادهاندیش انقالب سوءاستفاده کند ،آری این رهبر انقالبی اجازه عمل براساس
بیبصیرتی به آنان نیز نخواهد داد:

«البته من به شما عرض کنم که یکی از هدفهای دشمن این است که با
تحریک احساسات ،در کشور ایجاد ناامنی کند .من ق ّوی ًا توصیه میکنم که بهخاطر
احساسات و بهخاطر طرفداری از فالن کس ،مبادا بر خالف قانون اقدامی شود،
من به هیچ وجه اجازه نمیدهم .دشمن وقتی بخواهد ایجاد اغتشاش و درگیری
کند ،برایش چندان مشکل نیست که چهار نفر مزدور را در بین بچههای مؤمن،
بچههای حزبالّلهی و بچههای صادق بفرستد؛ بهعنوان طرفداری از رهبری،
بهعنوان اینکه رهبری مظلوم واقع شده ،بیایید کمک کنید؛ سپس جنجال درست
1
کنند! مراقب نفوذیها باشید»...

 .1همان

بخش دوم :فتنه سال 1388
رهبر معظم انقالب در ارتباط با فتنة سال  88روشنگریها ،هشدارها و برخوردهای
متعددی داشتند؛ از جمله گاه به بیگانگان اخطار میدادند و گاه آنان را تهدید
میکردند .موارد زیر از جمله آنهاست:
اخطار میکنیم! مداخلهگران فضول حواسشان جمع باشد!

«بیگانگانی که در این قضیه [فتنه سال  ]88در سطوح مختلف سیاسی و تبلیغاتی
وارد این میدان شدند ،نیتشان ایجاد شقاق و اختالف بود؛ ایجاد شکاف بود.
بعضی از سران کشورهای غربی در سطح رئیس جمهور و نخستوزیر و وزیر امور
خارجه و مسؤوالن گوناگون ،صریح ًا در مسألة داخلی ملت ایران دخالت کردند؛
به شما چه؟! چرا در ماجرائی که مربوط به ملت ایران است ،دخالت میکنید؟!...
اخطار میکنیم؛ ملت ایران به سران بعضی از کشورها که سعی میکنند از یک
مسألة داخلیِ کشورمان علیه ملت ایران استفاده کنند ،اخطار میکند؛ حواستان
جمع باشد ،ملت ایران عکسالعمل نشان میدهد!
117
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اوالً این را همه بدانند ،سران کشورهای استکباری بدانند ،مداخلهگران فضول
در مسائل جمهوری اسالمی بدانند ...ما این اظهارات خصمانه را ،این رفتارهای
خصمانه را از این دولتها محاسبه خواهیم کرد ،اینها را در حسابشان خواهیم
نوشت؛ این را بدانند!  ...ملت ایران ملتی نیست که زور را تحمل بکند .ملت
1
ایران ،ملت مقتدری است».
مجرمان سال  88باید مجازات شوند؛ من به طور قاطع گفتم
«موضوع دیگری که در بیانات دوستان مطرح شد ،تخلفات یا حتّی جنایاتی است
که در خالل این حوادث از سوی نیروهای ناشناس انجام گرفته .شما اشاره
کردید به مسائل کوی دانشگاه یا از این قبیل مسائل  ...یا مث ً
ال قضیهی کهریزک را
گفتند ...اوالً این را به طور قاطع بدانید که با اینها برخورد خواهد شد...
ما گفتهایم پروندة ویژهای برای این کار تهیه بشود و به طور دقیق دنبال
بگردند و مجرمان را پیدا کنند و وقتی پیدا کردند ،به وابستگیهای سازمانی آنها
هم هیچ نگاه نکنند و باید مجازات شوند؛ این را من به طور قاطع گفتم.
من از فعالیتهای پلیس امنیتمان ،پلیس انتظامیمان ،دستگاه بسیجمان تشکر
میکنم؛  ...لیکن این یک بحث جداست .اگر کسی در وابستگی به هر کدام از
این سازمانها یک تخلفی انجام داده ،یک جرمی انجام داده ،او هم باید جداگانه
بررسی شود .نه خدمت اینها را به حساب جرم آنها ندیده میگیریم ،نه جرم آنها
را به حساب خدمت اینها ندیده میگیریم؛ حتم ًا باید دنبال بشود و دنبال خواهد
2
شد ...دستور دادهایم ،گفتهایم و این قضایا را دنبال خواهیم کرد»...
بنده زیر بار بدعتهای غیرقانونی نخواهم رفت!
«جمهوری اسالمی اهل خیانت در آراء مردم نیست .ساز و کارهای انتخابات در
 .1بیانات در دیدار با اقشار مختلف مردم.1388/4/15 ،
 .2بیانات در دیدار با دانشجویان و نخبگان علمی.1388/6/14 ،
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کشور ما اجازه تقلب نمیدهد .این را هر کسی که دست اندرکار مسائل انتخابات
هست و از مسائل انتخابات آگاه هست ،تصدیق میکند ،آن هم در حد یازده
میلیون تفاوت!  ...در عین حال بنده این را گفتم،شورای محترم نگهبان هم همین
را قبول دارند که اگر کسانی شبهه دارند و مستنداتی ارائه میدهند ،باید حتم ًا
رسیدگی بشود؛ البته از مجاری قانونی؛ رسیدگی فقط از مجاری قانونی .بنده زیر
بار بدعتهای غیرقانونی نخواهم رفت .امروز اگر چارچوبهای قانونی شکسته
1
شد ،در آینده هیچ انتخاباتی دیگر مصونیت نخواهد داشت»...
بنده حتی یک قدم نیز از قانون فراتر نمیروم
«اگر بیقانونی رایج شد،کارها گره خواهد خورد ...در همین قضایای جاری هم
بنده مصر بودم و هستم و خواهم بود بر اجرای قانون؛ یعنی یک قدم از قانون
فراتر نخواهم رفت؛ قانون کشورمان؛ قانون جمهوری اسالمی؛ مطمئن ًا نه نظام ،نه
مردم به هیچ وجه زیر بار زور نخواهند رفت»...
من به هر دو طرف نصیحت میکنم
«در همین قضایای اخیر هم ما عرض کردیم ،بنده مخالفم که مردم کشورمان،
مردم عزیزمان را به دو بخش تقسیم کنیم ...ما نباید مردممان را وادار کنیم که با
هم دست به یقه بشوند؛ من به هر دو طرف نصیحت میکنم ،احساسات جوانها
را تحریک نکنند ،مردم را مقابل هم قرار ندهند ...اگر قانون حاکم نشد ،آن چیزی
2
که از بیقانونی بر سر همه خواهد آمد ،بسیار تلختر است»...
ما اجازه نمیدهیم استکبار با سرنوشت دنیا بازی کند!
این از بزرگترین و انقالبیترین سخنان و مواضع رهبر بزرگ انقالب اسالمی ایران
 .1بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران.1388/4/3 ،
 2بیانات در دیدار رئیس و مسئوالن قوه قضائیه.1388/4/7 ،
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است که یک تنه در مقابل تمام دنیای استکبار ایستاده؛ و نه تنها میفرمايند اجازه
نمیدهیم در امور داخلی ما یا منطقه دخالت کنید ،بلکه ادعا میکنند نمیگذاریم با
سرنوشت دنیا بازی کنید! با این که اگر گفته ميشد« :اجازه نمیدهیم با سرنوشت
ما بازی کنید» باز اظهار قدرت و موضع انقالبی اتخاذ شده بود!
و اگر پا را از این فراتر نهاده و میفرمودند« :ما اجازه نمیدهیم با سرنوشت
منطقه بازی کنید» قدرتنمایی بیشتری شده بود! اما از این برتر سخن گفته و
هشدار داده و تشر زدهاند که« :ما اجازه نمیدهیم با سرنوشت دنیا بازی کنید!».
سخن رهبر بزرگ ،شجاع و انقالبی ایران را بنگرید:

«سردمداران کشورهای مستکبر ـ چند تا دولت مستکبر ـ مینشینند در بارة
نظام جمهوری اسالمی اظهارنظر میکنند و اینجور وانمود میکنند که جامعة
جهانی با جمهوری اسالمی مخالف است؛ کدام جامعة جهانی! ...البته که با
جمهوری اسالمی ـ که فریاد عدالت سر داده است ـ مخالفند؛ باید هم مخالف
باشند .آن روزی که شبکة اختاپوسی سرمایهداری جهانی از ما تعریف کند و با
ما مخالف نباشد ،آن روز ما باید عزا بگیریم ..بسیاری از دولتهائی که خودشان
هم از این مستکبرین ناراضیاند؛ اگرچه اغلب جرأت نمیکنند اعتراض کنند،
میترسند .ما نمیترسیم .ما ...صریح میگوئیم .ما با استکبار مخالفیم ،ما با نظام
سلطه مخالفیم ،ما با تسلط چند کشور بر سرنوشت عالم بهشدت مخالفیم و با
آن مبارزه میکنیم و نمیگذاریم اینها با سرنوشت دنیا بازی کنند .البته پیداست؛
1
آن دولتها هم با ما مخالفند»...
نکته قابل توجه دیگر آن است که این سخن انقالبی در تاریخی ایراد شده
که چند ماهی بیش از فتنة سال  88نگذشته بود .تذکر این نکته از آن روست
که برخی افراد محافظهکار و مرعوب،بر این پندارند که در وقت بحران یا زمان
مشکالت داخلی ،آن چه شایسته بلکه ضروری است عدم تحریک قدرتها و
عدم ایراد سخنان تند و انقالبی و امثال آن است .اما یک رهبر انقالبی و در عین
 .1بیانات در دیدار با جمعی از مردم آذربایجان شرقی.1388/11/28 ،
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حال فرزانه و حکیم و مقتدر ،به خوبی تمام شرایط و اقتضائات زمان و علل و
عوامل مربوطه و اخبار همهجانبه را مالحظه میکند و به تمامی آثار ،عملکردها،
موضعگیریها و سخنان خویش آگاه است و نکات و دقایقی را در نظر میگیرد
و از اخباری مطلع میشود که دیگران از آنها اطالعی ندارند .بنابر این ،آنگاه که
موضعی میگیرد یا سخنی انقالبی و باصالبت میگوید ،با محاسبات عقالنی و
همه جانبه ،و همة شرایط را در نظر میگیرد و چه بسا آنچه را که دیگر افراد از
روی محافظهکاری مرعوبانه مالحظه میکنند ،او با انقالبیگری وصالبت مورد
مالحظه قرار میدهد وخطرات محتمل را برطرف میسازد.
به هر روی ،سخنان انقالبيِ مورد بحث زمانی ایراد شده که هنوز آثار فتنة
بزرگ و خطرناک سال  88از بین نرفته بود و به نظر میرسد رهبر فرزانه انقالب
با اتخاذ آن موضع بسیار مقتدرانه و هشدار دهنده قصد داشتهاند ضربة کاری
دیگری به استکبار زده و او را بیشتر به عقب برانند و از توطئهها و خیزهای دیگر
برای استمرار فتنة  88بازش بدارند .البته این تنها یک هدف میتواند باشد و قطع ًا
اهداف حکیمانه و بزرگ دیگری در آن موضعگیری میتواند وجود داشته باشد.
انتخابات یک روز هم نباید عقب بیفتد
چنانکه میدانیم فتنه سال  88در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری دهم
روی داد .اساس ًا مسئلۀ انتخابات در جمهوری اسالمی ایران همواره از اهمیت و
حساسیت خاصی برخوردار بوده و در برخی از آنها اتفاقاتی افتاده که رهبر معظم
انقالب در آنها ورود کردهاند و انتخابات سال  1388بزرگترین آنها بود .اما موارد
دیگری نیز در این ارتباط وجود دارد که برخی از آنها را اجماالً متذکر میشویم.
یکی از برخوردهای قاطع و محکم رهبری ،در برابر توطئة ایجاد خلل در
برگزاری برخی از دورههای انتخابات بوده است که یک نمونة آن در سال 82
اتفاق افتاد .در آن زمان متأسفانه نمایندگان مجلس ششم که بیشتر آنان از جبهة
اصالحات بودند ،و همچنین بعضی از کارگزاران دولت مانند استانداران دست
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به برخی اقدامات و تحریکات ناخوشایند زده و در مسیر قانونی و طبیعی امور
کارشکنی میکردند .یک نمونه از این موارد در ارتباط با انتخابات مجلس هفتم
بود .در این ارتباط ،جمعی از استانداران با این مستمسک که در انتخابات این
دوره ،اصول دمکراسی در خطر است ،نامهای به وزیر کشور ارسال کرده و در
آن خواستار شدند تا زمان برگزاری انتخابات مجلس هفتم به تعویق بیفتد .وزیر
کشور وقت نیز بالفاصله نامهای به رئیس شورای نگهبان نوشته و بر همین
خواسته تأکید کرده و حتی متذکر شد که زمان مناسب بعدی برای برگزاری
1
انتخابات متعاقب ًا پیشنهاد خواهد شد(!)

اما شورای نگهبان با این خواستة غیرقانونی به شدت مخالفت کرد ،لیکن
توطئه به گونهای خطرناک و زمینهساز سنّتی نادرست بود که رهبر انقالب خود
شخص ًا وارد صحنه شده و با آن برخورد کردند .ایشان تخریب انتخابات را
تاکتیک دشمن ارزیابی کرده و با روشنگری و ارائة تحلیلی جامع ،با صالبت با
تأخیر انتخابات مخالفت کردند:
«راهبرد ک ّلی آنها این است که انتخابات را تخریب کنند ...میخواهند نگذارند
انتخابات انجام بگیرد .این روزها هم وقتی نگاه میکنید به تبلیغات جهانی،
میبینید حیله فعلی آنها در این قالب ارائه میشود که انتخابات را عقب بیندازید...
آن چه که وظیفه دولت و ملت ایران است ،این است که در مقابل توطئة دشمن
بایستند .انتخابات باید در موعد خود در روز اول اسفند ،بدون حتی یک روز
2
تأخیر باید انجام بگیرد».
یک مورد دیگر از این گونه اتفاقات در سال  1392روی داد .در آن زمان نیز
چنین توطئهای در بوقهای استکباری و انعکاس آن در برخی رسانههای مربوط
به ایادی آنان احساس میشد .در این مورد نیز رهبر انقالب مثل نمونة قبلی ورود
کرده و به شدت با تأخیر انتخابات برخورد کردند:
 .1مطبوعات کثیراالنتشار.1382/11/8 ،
 .2بیانات در دیدار هزاران نفر از اقشار مختلف مردم.1382/11/15 ،
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« امروز آنچه بنده تشخيص میدهم ـ كه بررسى حركات دشمن نشان میدهد
ـ اين است :با اين كه ما حدود پنج ماه به انتخابات داريم ،ذهن دشمن متوجه
انتخابات ماست .انتخاباتى كه در خرداد آينده در پيش داريم ،از نظر ما مهم است،
از نظر دشمن هم مهم است؛ حواسش به آن انتخابات است .اگر ميتوانستند كارى
ميكردند كه اص ً
ال انتخابات انجام نگيرد ،اين كار را میكردند .خب ،اين كار براى
آنها ميسور نيست؛مأيوساند از اينكه بتوانند اين كار را انجام دهند .یك بار بعضیها
تالش كردند كه انتخابات مجلس را عقب بيندازند؛ حتّى به ما گفتند اگر میشود،
دو هفته عقب بيندازيد .گفتيم نميشود؛ انتخابات بايد در همان روزِ خودش انجام
1
بگيرد؛ یك روز هم نبايد عقب بيفتد .نتوانستند ،دستشان به جائى نرسيد»...
من همیشه قاطعانه از حق مردم دفاع میکنم
از جمله موارد دیگری که میتوان قاطعیت و صالبت رهبری و روحیة انقالبی
ایشان را در آن مشاهده کرد ،دربارة نتایج انتخابات است که آن را نیز در انتخابات
سال  1388در این کتاب تا اندازهای بیان کردیم .اما مسألة مذکور آن قدر بزرگ
و حائز اهمیت است که رهبر معظم انقالب هر از گاهی دربارة آن بیاناتی داشته
اند یک نمونة آن ،مورد زیر است که در دفاع محکم از رأی مردم سخن گفتهاند.
«رأی مردم هم به معنای واقعی کلمه «حقّالنّاس» است؛ حقّالنّاس است ...این
که ما در سال  ۸۸در مقابل کسانی که اصرار میکردند باید انتخابات باطل بشود
ایستادیم ،بهخاطر همین بود که از حقّالنّاس دفاع کردیم ...هر کسی برندة
انتخابات میشد ،ما همینجور میایستادیم ،دفاع میکردیم .بنده از حقّالنّاس
دفاع کردم ،از حقّ مردم دفاع کردم .باز هم هر وقتی که مردم رأی بدهند ـ به هر
کسی که مردم بپسندند و بپذیرند و رأی بدهند ـ بنده از رأی مردم دفاع خواهم
2
کرد؛ پشت س ِر مردم خواهم ایستاد».
 .1بیانات در دیدار با مردم قم.1391/10/19 ،
 .2بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم.1394/6/18 ،

بخش سوم :مواضع انقالبی رهبری در قبال مسائل فرهنگی
در این بخش برخی از مواضع انقالبی رهبر معظم انقالب در بُعد فرهنگی را
مطرح می کنیم .این مواضع شامل مسائلی مانند مطبوعات ،هنر همچون فیلم و
سینما ،وظایف نهادهای ذیربط و امثال آن است.
شاید برخی تصور کنند یک رهبر انقالبی ،دشمنستیز و کوبندة ظلم لزوم ًا
روحیهای همواره جنگنده و پرصالبت دارد و از لطافتهای روحی و ظرافتهای
معنوی نمیتوان در او سراغ گرفت و برای پدیدههای زیبا و هنری و لطیف در
فکر و جان او جایی وجود ندارد .این سخن ،شاید در مورد رهبران انقالبی
غیردینی صادق باشد ،اما قطع ًا دربارة رهبران دینی بلندپایه که عمری را در
تحصیل علم ،معرفت ،اخالق ،سیر و سلوک و عرفان طی کردهاند درست نیست،
بلکه اساس ًا جمع میان روحیهها و خصلتهایی که به نظر متضاد مینماید در
وجود آنان ،خود یک خصیصه و ویژگی به شمار میآید و از آن به عنوان «جمع
اضداد» یاد میشود.
نمونة بارز و کامل آن ،رهبران معصوم خصوص ًا امیرمؤمنان علی(ع) است
125
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که تاریخ اوج باال و واالی این روحیهها و حاالت در وجود آن حضرت را به
خوبی گواهی میدهد .اما در مراتب نازلتر ،این خصیصه در پیروان راستین
آنان و بزرگان و رهبران دینی به طور بارز به چشم میخورد و نمونة چشمگیر
آن در بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینی(ره) وجود داشت.
خلف صالح آن بزرگوار ،رهبر فرزانة انقالب اسالمی نیز از این ویژگی ها
برخوردار هستند و تاکنون موارد متعددی از آن از ایشان دیده و شنیده شده است.
بلکه اساس ًا ایشان در مسألة هنر و ادبیات و لطایف روحی و زیبایهای معنوی
تخصصی گرانسنگ و کماالتی معنوی و سترگ از خود نشان دادهاند.
در بحث کنونی یعنی در بُعد هنری نیز جوهرة انقالبیگری همراه با آن لطایف
و ظرایف در سخنان ایشان کام ً
ال مشهود است.
اوالً در اصل مسأله هنر ،ایشان تعریف و جایگاه ویژهای را بیان میکنند:

«هنر گوهر بسیار گرانبهایی است که ارزش و گرانبهایی آن فقط بدین جهت
نیست که دلها و چشمهایی را به خود جذب میکند ...نه ،این یک موهبت و
1
عطیة الهی است .حقیقت هنر ـ هر نوع هنری ـ یک عطیة الهی است».
در واقع نگاه ایشان به هنر ،معطوف به یک جوهرة الهی و نورانی و لطیف
است و آن را آسمانی تلقی میکنند؛ اما این که یک هنر در مسیر کاربرد آن،به چه
سمت و سویی میرود ـ آسمانی و انسانی ،یا زمینی و غفلتآور ـ آن دیگر بسته
به شخصیت انسان است .قاعدت ًا از نگاه و تعریف ایشان میتوان چنین برداشت
کرد که از «یک عطیه الهی» قاعدت ًا باید استفادهای ارزشمحور و سازنده کرد .این
نگاه ،همان تعریف بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینی(ره) را
به اذهان تداعی میکند که «هنر ،دمیدن روح تعهد در انسانهاست».
ثانی ًا نگاه ایشان در مقولهای خاص از هنر یعنی سینما جالب توجه است ،چنان
که تأثیرگذاری فیلم در وجود انسانها و آحاد جامعه کام ً
ال مورد توصیه ایشان:
«فیلم هم چیز جذابی است؛ سینما خیلی عنصر جذابی است؛ رسانه فوقالعادهای

 .1بیانات در دیدار با جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر.1380/5/1 ،
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است ،یعنی واقع ًا االن هیچ چیزی مثل سینما نیست از لحاظ اثرگذاری».
 آن چه به این جذابیت و فوقالعادگی ارزش میبخشد ،شأن معطوف به تعالی
و حقیقت سینما و فیلم است که باید روایتگر حقیقت و واقعیت باشد:
«هنر سینما بالشک یک هنر برتر است؛یک روایتگر کام ً
ال مسلط ـ که هیچ
روایتگری تاکنون در بین این شیوههای هنری روایت یک واقعیت و یک حقیقت،
2
تا امروز به این کارآمدی نیامده ـ و یک هنر پیچیده و پیشرفته و متعالی».
البته این حقیقتگرایی و تعالیجویی صرف ًا در بعد معنوی و روحی نیز
خالصه نمیشود ،بلکه از نظر ایشان هنر و خصوص ًا سینما باید در خدمت
«پیشرفت کشور» و خدمت به جامعه باشد:
«من میگویم االن کلید در دست شما [سینماگران] است .من شأن سینما را این
3
میدانم .من میگویم امروز کلید پیشرفت این کشور به میزان زیادی دست شماست».
ثالث ًا از آن چه گذشت به مقولهای به عنوان هنر متعهد و هنر دینی میرسیم که
نشأت گرفته از همین نگاه و همین تعریف است .البته حقیقت هنر متعهد و دینی همان
ساختن انسانهاست و به تعبیر دیگر بر محور کرامت و شخصیت انسان میگردد:
«بعضی کسان میگویند در هنر متعهد ،کلمة اول با کلمة دوم تناقض دارد.
هنر ،یعنی آن چیزی که مبتنی بر تخیل آزاد انسان است و متعهد ،یعنی زنجیر
شده؛ این دو چگونه با هم میسازد!؟ این یک تصور است؛ البته تصور درستی
نیست .بحث مسئولیت و تعهد هنرمند ،قبل از هنرمند بودن او به انسان بودن او
برمیگردد .باألخره یک هنرمند قبل از اینکه یک هنرمند باشد ،یک انسان است.
ِ
مسئولیت انسان در مقابل انسانهاست.
انسان که نمیتواند مسئول نباشد .اولین
اگرچه انسان در مقابل طبیعت و زمین و آسمان هم تعهد دارد ،اما مسئولیت
4
بزرگ او در قبال انسانهاست».
1

 .1بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی.1392/9/19 ،
 .2بیانات در دیدار جمعی از کارگردانان سینما و تلویزیون.1385/3/23 ،
 .3همان.
 .4بیانات در جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر.1380/5/1 ،
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و رابع ًا هنر انقالبی است که در نگاه ایشان به عنوان یک رهبر انقالبی جایگاه
ویژهای دارد .ذکر مقدمات باال بدین روی بود که اگر میگوییم رهبر انقالبی این
نظام به مقولة هنر نیز توجه دارند ،صرف ًا همان جوهرة انقالبیگری و ظالمستیزی
نیست ،بلکه بیش و پیش از آن ،به اصل هنر ،تعریف و جایگاه هنر ،معنا و محتوا
و حقیقت هنر ،وظایف بزرگ هنرمندان و مباحث بسیار دیگری است که جای
آن در این نوشتار نیست .در واقع ،شخصیت جامع رهبری اقتضا میکند که نسبت
به یکی از ارکان بزرگ نظام ،جامعه و کشور یعنی هنر ،نگاه درست ،عمیق،
تخصصی و هنرمندانه داشته باشند و خصوص ًا در ارتباط با مسألة انقالبیگری
نیز که بحث خاص این کتاب است برمبنای شأن انقالبی بودن خود ،تأکیدات و
رهنمودهای الزم را به جامعه به ویژه هنرمندان ارائه نمایند.
از بررسی نظرات و سخنان رهبر انقالبی ،برمیآید که آن چه محتوای اصلی
و گوهر هنر انقالبی را تشکیل میدهد ،آرمانها ،اهداف و افتخارات بزرگ
ملت ایران است که ملتی انقالبی بوده و همة هستی خود را پای انقالب خویش
گذاشتهاند .پس اگر قرار است اهالی هنر دین خود را به این ملت ادا کنند ،الجرم
باید محور هنر آنان تبیین هنرمندانة هن ِر بزرگ ملت ،یعنی انقالب اسالمی باشد و
از این روست که مقوله «هنر انقالبی» معنا و مفهوم معقول و درستی پیدا میکند.
به عالوه ،هنرمند خود نیز از همین مردم و همین ملت انقالبی است .پس در واقع
شأن انسانی و مسلمانی او نیز همین اقتضا را دارد.
به هر روی ،اصل انقالب مردم مسلمان ایران علیه رژیم ستمشاهی و ایستادن
آنان در مقابل استکبار ،محوری بزرگ برای «هنر انقالبی» است .بر همین اساس،
ت ساله محور
دفاع مقدس و عظیم و افتخارآفرین مردم در دوران جنگ هش 
دیگری برای ارائه هنر انقالبی است .نگاه رهبر فرزانه انقالب حتی در بعد هنر
انقالبی نیز منعطف به زیبایی شناختی و جوهرة زیباگرایی هنر است:

«تمام منابع مادی و معنوی این ملت را [بیگانگان] به غارت بردند .با رنجها
و محنتهای بسیاری ،حرکت عظیمی در مقابل این پدیدة شوم اتفاق افتاد و
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توانست با فدا کردن جانها و با عریان کردن سینهها در مقابل دشنة دشمن غدّ ار،
به جایی برسد .این زیبا نیست؟ هنر چگونه میتواند از کنار اینها بیتفاوت
بگذرد؟ این توق ِع انقالب است .هنر انقالبی که ما از اول انقالب همینطور گفتیم
و آن را درخواست کردیم ،این است .آیا این توق ِع زیادی است؟ ...توق ِع انقالب
از هنر و هنرمند ،یک توق ِع زورگویانه و زیادهخواهانه نیست؛ بل مبتنی بر همان
1
مبانی زیباشناختی هنر است .هنر آن است که زیباییها را درک کند».
دفاع مقدس نیز از پدیدههای بسیار حماسی و افتخارآمیز ملت ایران است
که به واقع در سرتاسر حقیقت و بطن آن ،هنر و زیبایی موج میزند ،زیرا
باشکوهترین جل وههای مقاومت و پیروزی ملی و دستاوردهای معنوی یک ملت
با همة زیباییها و جذابیتهای نهفته در آن را میتوان در دوران دفاع مقدس به
نظاره نشست:
«ملتی در یک دفاع هشتساله با همه وجود به میدان آمد .جوانان به جبهه
رفتند و از فداکاری در راه ارزشی که برای آنها وجود داشت ،استقبال کردند ...
مادران و پدران و همسران و فرزندان و کسانی که پشت جبهه تالش میکردند
نیز طور دیگری حماسه آفریدند .شما خاطرات هشت سال دفاع مقدس را مرور
کنید ،ببینید برای یک نگاه هنرمندانه به حالت و کیفیت یک جامعه ،چیزی از این
2
زیباتر پیدا میکنید؟»
با همین معیار میتوان دریافت هر حماسة بزرگ و ارزش سترگ دیگری که
در طیف حماسة بزرگ اصل انقالب و دفاع مقدس قرار دارد میتواند به عنوان
ارکان و پایههای افتخارات ،پیشرفتها و جهشهای ملت ایران در مسیر تحقق
آرمانها و اهداف بزرگ نظام تلقی گردد ،در حقیقت جوهرهای زیبا و صبغهای
انقالبی دارد و به همین دلیل میتوان آن را در تعریف و نگاه هنر انقالبی به تماشا
نشست و بر این اساس ،هنرمندانه به روایت و تبیین آن پرداخت.
 .1همان.
 .2همان.
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وزارت ارشاد برای انقالب چه کرده؟
رهبر انقالبی ایران در زمان موسوم به دورة اصالحات که به تمام مقدسات
دینی و انقالبی این نظام حمله میشد و آنها را زیر سؤال میبردند ،به عملکرد
وزارت ارشاد بسیار اعتراض داشتند و از این که انقالب و اصول و مبانی انقالب
مورد هجمه و هتک حرمت قرار میگرفت ،بلکه سمت و سوی سیاستهای
آن به ضدانقالب گرایش داشت ،ناراحت و نگران بودند و مسؤوالن را مؤاخذه
میکردند .این خود،جلوهای از ظلمستیزی ،فسادستیزی و مبارزه با سیاستهای
«ضدانقالبی» آن دوران و به تعبیر دیگر جلوهای از «مدیریت انقالبی» ایشان بود.
همچنان که این نوع مدیریت را نیز از مسؤوالن مطالبه میکردند .یک نمونه از
این مدیریت انقالبی ،سخنان اعتراضآمیز ایشان در دیدار با اعضای شورای
انقالب فرهنگی در سال  78بود که فرمودند:
«من از وزارت ارشاد توقع دارم ...این اعتراض را بارها هم گفتهام .اآلن هم
در جمع شما میگویم ،وزارت ارشاد در این دو سالی که ایشان 1در رأس کار
هستند ،هیچ کار اسالمی به عنوان اسالمی ارائه نداده است .این اولین اعتراض
من است ...من سؤالم این است که وزارت ارشاد چند کتاب برای تقویت تفکر
اسالمی به وجود آورده ،چند تا فیلم برای تقویت مبانی فکری اسالمی و انقالبی
ساخته و چند تئاتر مناسب داشته است؟ اآلن مرتب در این سالنهای وابسته
به وزارت ارشاد نمایش و تأترهایی اجرا میشود که بعضیهایش صددرصد
ضددین و ضدانقالب است .کسانی رفتند و دیدند و آمدند به من گزارش دادند

 ...من از رفتار وزارت ارشاد راضی نیستم».
روشن است که دغدغههای رهبر معظم انقالب دربارۀ هنر ،همواره وجود
داشته و ایشان در مواقع و مواضع متعددی اهتمام خود نسبت به آن را اعالم
داشتهاند .آن چه در مورد وزارت ارشاد و مطالبات ایشان در این جا ذکر شد،
2

 .1عطاءاهلل مهاجرانی که بعدها به دشمنان اسالم و انقالب پناهنده شد و پادوی سیاسی آنان گردید.
 .2بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی.1378/9/23 ،
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صرف ًا منحصر به زمان اصالحات نبوده ،بلکه با قبل و بعد از آن نیز ارتباط دارد.
بنابر این باید گفت مطالبات و دغدغههای مزبور در همۀ زمانها از جمله امروز
نیز جاری و ساری است و وزارت ارشاد و تمام سازمانها و نهادهایی که به
نوعی در مورد مقولۀ هنر مسؤولیتی برعهده دارند ،در همین زمان نیز مخاطب
سخنان رهبری هستند .امروز نیز وزارت ارشاد و دیگر متصدیان باید پاسخگوی
این سؤال باشند که برای انقالب چه کردهاند و آیا به وظایف و مسؤولیتهای
خود به درستی عمل نمودهاند یا نه؟
آیا ما آثار هنر انقالبی نداریم؟!
رهبر معظم انقالب عالوه بر بُعد داخلی ،در بُعد خارجی هنر انقالب نیز حساس
بوده و به تبیین توطئههای دشمنان در این زمینه پرداختهاند:

«از جمله روشهاي ديگري كه دشمنان در مجامع جهاني به كار زدند ،اين
است (من اين را ،واقع ًا احساس میكنم و از آن دردهاي خاموش است؛ انسان
دوست میدارد اين چيزها را همه مردم ،به وضوح بفهمند) كه وقتي فيلم يا آثار و
فرآوردههاي هنري ايران مطرح میشود ،كاري كه نشان از همين روحيات انقالبي
در آن باشد مورد بي اعتنايي قرار ميگيرد!
اين مجمع جهاني مث ً
ال و به ظاهر يك مجمع غيرسياسي است ،اما باطن قضيه
اين طور نيست .ديدید شوراي امنيت و سازمان ملل با «بوسني و هرزگوين» چه
كردند .ديديد سازمان «ايكائو» در قضيه هواپيماي ما كه آمريكا آن را ساقط كرد
چه كرد .آمريكاييها خودشان گزارش دادند و گفتند گزارش ايكائو با همكاري
ارتش آمريكا تهيه شد! و خالصه اينكه آمريكا در انداختن ايرباس ايراني مقصر
نيست! مجامع جهاني اين گونهاند.
 ...عين همين قضيه را اين مجامع هنري جهاني ،با فيلم هاي ما ،با نمايشنامه
هاي ما ،با كارهاي ويژه كودك ما و موارد ديگر دارند .چطور كسي ميتواند
چشمش را روي هم بگذارد و بگويد اينها غيرسياسياند .چرا در همه اين مواردي
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كه اينها جايزه دادند ،يك مورد اثر انقالبي وجود ندارد؟! ما فيلم انقالبي نداريم؟!
ما شعر انقالبي نداريم؟! ما نمايشنامه انقالبي نداريم؟! اين همه فرآوردههاي
1
انقالبي كه جوانان ما درست كردند ،هيچ كدام ارزش هنري ندارد؟!»
باید گفت در تبیین بٌعد هنری نباید انتظار داشت طبق روال این کتاب ،اتفاقات
یا عملکردهایی انقالبی از رهبری را برشماریم و آنها را هنر انقالبی تلقی کنیم.
قاعدت ًا در این بعد باید با نگاهی خاص به ارائة مطلب پرداخت .از آن چه گذشت
تا حدّ ی روحیه انقالبی رهبر در بُعد هنری روشن میشود اما عالوه بر آن ،آنچه
ذی ً
ال میآید نیز میتواند بیانگر واقعیت مذکور باشد:
 .1اصل توجه ایشان به مقولة انقالبیگری در بعد هنر
 .2تأکید بر این که هیچ حقیقتی ـ از جمله انقالب اسالمی ـ جز با زبان هنر به
مرحلة ماندگاری نمیرسد.
 .3تبیین هنر انقالبی برای جامعة هنرمندان؛ این که اساس ًا در مسألة هنر مقولهای
به نام هنر انقالبی میتواند معنا و مفهوم و واقعیت داشته باشد.
 .4مطالبة هنر انقالبی از جامعة هنرمندان؛ و به تعبیر دیگر نشان دادن این مسیر
به آنان و تشویق و تحریک و راه انداختن آنان در این مسیر
 .5تبیین دو طرفه بودن نسبت هنر و انقالب با یکدیگر؛ یعنی هم هنر میتواند
شاخه و مقولهای به عنوان هنر انقالبی داشته باشد و هم این که جامعیت انقالب این
ظرفیت و گنجایش را دارد که در ساحت هنر نیز سرایت کند و آن را پوشش دهد.
 .6تبیین این که همسو با ابعاد مختلف انقالب اسالمی که تمامی شؤون حیات
مردم ایران را تغییر داد و در آن انقالب و دگرگونی به وجود آورد ،ضرورت ًا باید در
شأن هنر نیز چنین انقالب و دگرگونیای به وجود آید ،زیرا هنر یکی از شاخهها
و ساحتهای فرهنگ و حیات مردم هر کشوری است و هنر ایران اسالمی نیز
باید با این فرهنگ و حیات ایران اسالمی (که با انقالب دگرگون شدهاند) همسو
و همرنگ باشد .شاید این وجه را بتوان تبیینی برای بند قبل به حساب آورد.
 .1بیانات در دیدار جمعی از کارگزاران فرهنگی.1371/5/21 ،
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 .7این که هنر را باید تمام عیار به میدان [جنگ نرم با دشمن] آورد ...آری اساس ًا
چنین نگاهی به هنر و کارآیی آن داشتن ،خود یک نگاه انقالبی است!
من حاضرم در دفاع از اسالم و فرهنگ اسالمی و انقالبی کشته شوم
رهبر انقالب در نگرش عمیق خود به مسائل ،مبارزه با دشمنان را فقط در میدان
نظامی یا عرصة سیاسی صرف نمیدانند ،بلکه در عرصة فرهنگ نیز با همین
جوهره و صبغه مینگرند و مشی میکنند .ایشان ژرفنگری مسؤوالن و عملکرد
انقالبی آنان در حوزة فرهنگ را از مسؤوالن مطالبه میکنند و صالبت و قاطعیت
در این راه را تا حد شهادت و کشته شدن نیز الزم میشمارند و آن را شهادت
در راه خدا اعالم میکنند:

«نقش فرهنگ به نظر من یک نقش تعیین کننده و اساسی است و ما امروز
مورد تهاجم هستیم  ...البته آن زمان که من [این مسأله را] مطرح کردم ،بعضیها
حمل کردند بر انگی زههای سیاسی؛  ...آن روزها ـ سال های  71و  72ـ میدیدم
که چه مسائلی را وارد فرهنگ جامعه میکنند! شروعش آن جا بود،شروع توطئه
بود ...منتها این فرهنگی که االن به جان این انقالب و این مؤمنین و اسالم و
متدینین افتاده  ...حامل سیاست است! این ،فرهنگ هم نیست .یک وقت است
که انسان ،فکری را قبول ندارد و به عنوان ر ّد فلسفی ،آن را رد میکند ،ولی این،
آن طوری هم نیست .االن که در صحنه وجود دارد ،حامل یک ارادة سیاسی و
یک جهتگیری سیاسی است .علی ایحال ،من توقعم از همة حضرات عزیز
و دوستانی که در این مجموعه [اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی] تشریف
دارند ،این است که مسألة فرهنگ و مسألة صفآرایی فرهنگی در مقابل دشمن
راجدی بگیرند .این وظیفة ماست .این ،آن چیزی است که بنده هم اگر در راه آن
کشته شدم ،احساس میکنم که در راه خدا کشته شدهام .هرکس در این راه کشته
1
شود ،در راه خدا کشته شده»...
 .1بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی.1378/9/23 ،
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آن گاه رهبر معظم انقالب این مبارزة بزرگ و حساس را «دفاع نظام اسالمی
از خود و از اسالم و انقالب» میدانند:

«مسأله ،مسألة کوچکی نیست؛دشمن ما را از اطراف محاصره میکند ـ از
طریق کتاب ،روزنامه ،رادیو و تلویزیونها ،صداهای بیگانه و خبرگزاریها و
جعل خبر و تولید انواع و اقسام وسایل فرهنگی ـ ما همین طور بنشینیم و احیان ًا
هماهنگی و همصدایی کنیم! نظام اسالمی بایستی از خودش دفاع کند و برای
1
دفاع از حقیقت اسالم و انقالب»...

من قاطع میگویم!
تأکید قاطعانه بر جایگاه شورای عالی انقالب فرهنگی ،نکتة دیگر مقام رهبری
در ادامة سخن باالست:
«حرف گفتنی و سرمایه و ذخیرة فرهنگی هم زیاد دارد و مرکزش هم همین
مجموعة شماست .من این مجموعه را مجموعة مهمی میدانم ...به نظر من این
جا هیچ شبهة قانونی وجود ندارد .من قاطع میگویم؛ بنده بیاطالع از قانون
اساسی نیستم ،این جا برابر قانون است ،چون امام این را تأکید و تصویب کرده و
آنچه را که امام و رهبری تصویب کند و قرار دهد ،طبق قانون اساسی و ُم ّر قانون
2
است و هیچ مشکلی ندارد»...
مطبوعات نباید در دست دشمنان انقالب باشد
چنان که اشاره شد ،رهبر انقالبی میکوشد روحیة انقالبیگری را در همة ابعاد از
جمله در مطبوعات تعمیم دهد.
در ادامة موارد فوق ،مناسب است حکم والیی رهبر معظم انقالب دربارة قانون
مطبوعات در سال  1379و ابالغ آن به مجلس شورای اسالمی را یادآوری کنیم؛
 .1همان.
 .2همان.
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که رهبری در آن نسبت به خطر نفوذ دشمن در مطبوعات ،هشدار داده و از تغییر
آن جلوگیری کردند .ایشان در ابالغ آن نامه به مجلس شورای اسالمی فرمودند:

«مطبوعات کشور سازنده افکار عمومی و جهت دهنده همت و اراده مردماند،
اگر دشمنان اسالم و انقالب و نظام اسالمی مطبوعات را در دست بگیرند یا در
آن نفوذ کنند خطر بزرگی امنیت ،وحدت و ایمان مردم را تهدید خواهد کرد و
اینجانب سکوت خود و دیگر دستاندرکاران را در این امر حیاتی جایز نمی
دانم .قانون مطبوعات کنونی تا حدودی توانسته است مانع از بروز این آفت
بزرگ شود و تفسیر آن و امثال آنچه در کمیسیون مجلس پیش بینی شده مشروع
و به مصلحت کشور و نظام نیست».
مطبوعات ،مسؤولیت انقالبی دارند
براساس آن چه گذشت ،مطبوعات باید رسالت بزرگ خود را در یک نظام
انقالبی و اسالمی به خوبی شناخته و به ایفای آن بپردازند:
«نقش رسانههاي عمومي و به ويژه مطبوعات در دنياي امروز بر كسي پوشيده
نيست؛ ولي افزون بر اين  ،مطبوعات در نظام اسالمي ـ انقالبي  ،به خاطر مسؤوليتهاي
خطير انقالبي ،شأن و منزلت ويژهاي يافتهاند .صفحات مطبوعات مسؤوليتشناس،
در اين چند سال همواره عرصه رويارويي هوشمندانه قلمهاي متعهد ودردآشنا
1
باتهاجمات ضدفرهنگي استكبار وعناصر مسخ شده وبيهويت بوده است»...
و اما مطبوعات ضدانقالبی!!
البته همانگونه که مشخص است ،در برابر مطبوعات انقالبی و مسؤولیتشناس،
نشریاتی نیز در مسیر عکس حرکت کرده و ضدانقالبی عمل میکنند .رهبر
دردآشنا و انقالبی نظام ،دربارة اینها نیز بارها سخن گفته و هشدار دادهاند:
 .1حکم انتصاب آقای سیدمحمد اصغری ،به سمت نمایندگی ولی فقیه و سرپرستی مؤسسه کیهان،
1370/7/2
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«کسانی هم هستند که حاضرند در داخل ،بلندگوی آنها شوند؛ از اینها هم
استفاده میکنند .اخیرا ً اعالم کردهاند که ما باید روزنامههایی را که به نفع امریکا
حرف میزنند ،در داخل ایران تقویت کنیم! اگر همچنین روزنامهای نداشته
باشند ،مشخص میکنند که نقشه ما این است .سه چهار سال قبل من یک روز
همینجا گفتم بعضی از روزنامهها پایگاه دشمن شدهاند؛ اینها االن خودشان این
حقایق را افشا میکنند .البته آن روز هم ما بیاطالع نبودیم ،فقط تحلیل نبود ،اما
1
امروز خودشان دارند مسأله را افشا میکنند».
هشدار نسبت به انزوا کشاندن فرهنگ انقالبی کشور
رهبر انقالبی عالوه برهشدار در زمینه غرضورزی و دشمنی استکبار با جریان
فرهنگ و هنر انقالبی کشور در بیرون ،در مورد تالش بیوقفه و شدید دشمن
با این جریان در داخل کشور نیز هشدار داده و معارضة دشمنان با فرهنگ ،ادب
و هنر انقالبی ملت را نیز مورد تأکید قرار میدهند:
«من وقتی به تنوع ابزارهای دشمن نگاه میکنم ،میفهمم چقدر این قضیه برای
اینها اهمیت داشت! یکی از این کارها این بود که جریان ادب و هنر و فرهنگ
2
انقالبی را در کشور تحقیر کنند و به انزوا بکشانند .این یکی از کارهایشان بود».
هشدار دیگر ،ناخالص کردن فرهنگ انقالبی
هشدار دیگر ایشان ،تالش برای ناخالص کردن «فرهنگ انقالبی» کشور است:
«ما و همة دستاندرکاران فرهنگ در کشور باید باور کنیم که امروز آماج
تهاجمات فرهنگی دشمنانمان هستیم؛هم به صورت آمیختن فرهنگ انقالبی ما با
چیزهایی که آن را از خلوص و کارآیی میاندازد و هم به صورت مانع تراشیدن بر
3
سر تربیت انسانهای کارآمد و متخصص که بتواند همة امور کشور را اداره کنند»...
 .1بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران.1382/8/23 ،
 .2بیانات در دیدار جمعی از کارگزاران فرهنگی.1371/5/21 ،
 .3بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی.1368/9/21 ،

بخش چهارم :اهتمام رهبری به تعمیم انقالبی گری درهمه ارکان و شؤون نظام
مقام معظم رهبری همواره به تعمیم و گسترش انقالبیگری در تمامی شؤون
و ارکان نظام اهتمام جدّ ی و فراوانی دارند .اگر بخواهیم مطلب را با یک تمثیل
بیان کنیم ،باید به قلب در بدن انسان مثال بزنیم.
کار قلب همواره حیاتبخشی به وسیلة رساندن خون به تمامی اعضا و جوارح و
همة اجزا و سلولهای بدن است .کانون مرکزی انقالب یعنی رهبری نیز به منزلة
قلب نظام است و اهتمام او در واقع پمپاژ حیات طیبة انسانی و اسالمی به تمامی
پیکره و اجزای آن است .از آن جا که دشمنان بزرگ اسالم ،بقا و ثبات نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران را علت گسترش روحیة اسالمخواهی و استکبارستیزی
در کشورها و ملتهای دیگر دانسته و از این رو کمر به مبارزهای دائمی با این
نظام بستهاند ،بنابر این از این سوی نیز مبارزه و جهادی دائمی با نظام سلطه
امری ضروری و برخاسته از عقالنیت نظام اسالمی است؛ و این خود ،روحیه
و شخصیتی انقالبی میطلبد که در رهبری نظام متجلی است .از این روست که
قلب تپندة نظام ،آن چه را که از جنس جوشش درونی خود است یعنی روحیة
137
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باطلستیزی و انقالبیگری را همواره به همة ارکان و شؤون نظام میرساند و سعی
در القای این روحیه دارد .ذي ً
ال به ،نمونههایی از آن اشاره میشود:
وظیفة ما «حفظ محتوای انقالبی نظام» است

«همه بدانند كه امروز دشمنان نظام جمهورى اسالمى از بركندن اين بنيان
مستحكم ،احساس عجز ميكنند؛ سعىشان اين است كه به وسائل گوناگون ،به
دست خودِ كسانى كه تو اين انقالب بودند و هستند ،از اين محتوا ذره ذره بكنند.
جمهورى اسالمى ،اسمش جمهورى اسالمى باشد ،اسمش نظام انقالبى باشد،
اما از محتواى اسالم ،از محتواى انقالب در آن خبرى نباشد .اسم چه ارزشى
دارد؟ محتوا الزم است؛ محتوا مهم است .وظيفة من ،وظيفة شما اين است كه
ِ
ارزش انقالب دفاع كنيم و نگذاريم اين مبانى با
از محتواى انقالبى ،از اصول با
1
ارزش و اين ارزشهاى واال ناديده گرفته بشود؛ اين وظيفة ماست».
ارائه راهکار برای تحقق این هدف انقالبی
«این «توانایی ماندن» ،این «اقتدار» ،این «ظرفیت بقا» بایستی حفظ شود ...آن چه
مهم است این است که نظام جمهوری اسالمی یک ساخت حقوقی و رسمی
دارد ...دلمان خوش نباشد به حفظ صورت و قالب ،به روح ،معنا و سیرت توجه
2
داشته باشید .این اساس قضیه است».
انقالبیگری ،مهمترین عامل حفظ نظام
ایشان در سخنی دیگر ،مجاهدت و مقاومت در برابر دشمن و روحیة تهاجمی به
او و خالصه انقالبیگری را مهمترین عامل حفظ حیثیت حقیقی و کیان انقالبی
نظام میدانند:
 .1بیانات در دیدار جمعی از مردم آذربایجان شرقی.1387/11/28 ،
 .2بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه علم و صنعت.1387/9/24 ،
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«این ملت برای این که حیثیتاش و کیان حقیقی و انسانی و اسالمی و انقالبی
و فرهنگ ملیاش حفظ شود احتیاج به مجاهدت و مقاومت و ایستادگی در
مقابل تهاجم دشمن و تهاجم کردن به نقاط ضعف دشمن دارد .این را خودیها
1
میتوانند بکنند؛ من حرفم فقط همین است».
انتقاد شدید از بیاعتنایی به جوانان مؤمن و انقالبی
« من بارها از اعماق جان ،قلبم براى اين جوانان مؤمن و انقالبى ،سوخته و گداخته
تأسف خوردهام كه چرابايد به جوانان به اين خوبى ،بىاعتنايى شود!؟
است .بارها ّ
اينها هيچ چيزشان ازآن كسانىكه در جاهايى به عنوان هنرمند معروف شدهاند،
كمتر نيست؛ در بسيارى از امور ،از آنها خيلى هم بهترند .اما به اينها بىاعتنايى
مىشود .وقتىكه انسان مطلب را به درستى كاوش مىكند ،مىبيند س ِر رشته
2
متوجه نيستند»...
مىرسد به اراده خباثتآميزى در نقطهاى! مسؤولين هم
ّ
جوانان انقالبی را باید گرامی بدارید
رهبر معظم انقالب در یکی از سخنرانیهای دیگر خود بر گرامی داشتن روحیة
انقالبی و این که از عوامل مهم حفظ کشور همین روحیة انقالبیگری است،
فرمودند:
«جوان ،روحیّة انقالبیگری را باید حفظ کند و مسئولین کشور جوانهای
ن همه جوانهای حزبال ّلهی و انقالبی را برخی از
انقالبی را گرامی بدارند؛ ای 
گویندگان و نویسندگان نکوبند به اسم افراطی و امثال اینها .جوان انقالبی را باید
گرامی داشت ،باید روحیّة انقالبیگری را تشویق کرد؛ این روحیّه است که کشور
را حفظ میکند ،از کشور دفاع میکند؛ این روحیّه است که در هنگام خطر به
3
داد کشور میرسد».
 .1بیانات در دیدار جمعی از کارگزاران فرهنکی.1371/5/21 ،
 .2همان
 .3بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم.1394/6/18 ،
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انقالبیگری از عوامل مهم اقتدار ملی است
رهبر معظم انقالب در ا دامة سخن باال ،روحیة انقالبیگری را یکی از سه عامل
بزرگ «اقتدار ملی» برمیشمارند و به نظر میرسد که در این عرصه ،سخنی نو یا
تبینی نو از این موضوع ارائه دادهاند:
« این روحیّه است که در هنگام خطر به داد کشور میرسد .سه عامل اساسی
اقتدار م ّلی اینهاست :اقتصاد قوی و مقاوم ،علم پیشرفته و روزافزون ،و حفظ
روحیّة انقالبیگری در همه بخصوص در جوانها؛ اینهاست که میتواند کشور
1
را حفظ کند؛ آنوقت دشمن مأیوس خواهد شد».
همچنین در تعبیر دیگری ایشان روحیة انقالبیگری را از مهمترین راههای
تقویت درونی دانستند:
«یکی از مهمترین راههای تقویت درونی ،حفظ روحیة انقالبیگری است در
مردم؛ بخصوص در جوانها .سعی دشمنان این است که جوان ما را الابالی بار
بیاورند ،نسبت به انقالب بیتفاوت بار بیاورند ،روحیه حماسی و انقالبیگری را
2
در او ُ
بکشند و از بین ببرند؛ جلوی این باید ایستاد».
موضع رهبری در دفاع از دانشجویان مؤمن و انقالبی
یکی از دغدغهها و اعتراضات رهبر انقالبی ایران همواره در ارتباط با دانشجویان و
عناصر مؤمن و انقالبی بوده است .این مسأله در همة زمانها و تمام دولتها همراه
با شدت و ضعف وجود داشته ،اما در دورة موسوم به اصالحات شدت و حدّ ت
بیشتری داشته است ،به طوری که در جلسهای با شرکت اعضای شورای عالی
انقالب فرهنگی ،رهبر معظم انقالب بعد از اعتراضاتی که به وزیر فرهنگ و ارشاد
وقت و عملکرد وزارتخانة او ابراز میدارند به مسئوالن وزارت علوم نیز اعتراض
کرده و مطالبة جدی خود در ارتباط با جوانان انقالبی و مؤمن را از این مسؤولین
 .1همان
 .2همان
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مطرح میکنند .ایشان به مسؤوالن وقت وزارت علوم چنین هشدار میدهند:

«جریانی در محیط دانشگاه درصدد این است که عناصر مؤمن و انقالبی
دانشگاه را در انزوا و فشار قرار دهد؛ شما نباید بگذارید .اسم آن جریان فشار
دهنده ،هرچه میخواهد باشد؛ ولو اسم انجمن اسالمی! بعضی از این انجمنهای
اسالمی ،نه اینکه اسالمی نیستند ،اص ً
ال فاسدند! بعضی از آنها ضدّ اسالمند! شما
نمیتوانید از این نوع انجمن اسالمی دفاع و حمایت کنید؛ اص ً
ال چنین چیزی
امکان ندارد نه از بودجة دولت ،نه از امکانات دولت ،نه از وزارتی که این نظام
اسالمی به شما داده است .شما باید از اسالم ،از انقالب و از ّ
خط امام دفاع کنید؛ از
1
اینها باید دفاع شود ،آنکه امروز این مردم حاضرند برایش جان و خون بدهند»...
هشدار دربارة بازگرداندن عناصر انقالبی از راه انقالب
عالوه بر انتقاد شدید رهبری از مسؤوالن کشور در مورد بیاعتنایی به جوانان
انقالبی و مؤمن ،هشدار ایشان در ارتباط با تالش شدید دشمن برای بازگرداندن
این جوانان انقالبی از مسیر انقالب است:
«آنها منتظرند که فساد در داخل این کشور نفوذ پیدا کند؛ تردید در اذهان
جوانان این کشور نفوذ پیدا کند؛ سرگرمیهای بازدارنده و فاسد ،بر آرمانهای
بزرگ غلبه پیدا کند؛ دنیاطلبی و اشتغال به مال و زینت دنیا رایج شود و لذت
پول و زندگی راحت و تجمالتی ،خود را زیر دندان عناصر انقالبی نشان دهد.
اینها ناقلهای میکروب ارتجاعاند .نه اینکه مردم یا انقالبیون نباید زندگی
کنند! نعمت و برکات خدا ،مال همه است و همه باید از آنها استفاده کنند .اما
پرداختن به دنیا و شهوات؛ پرداختن به مال و مال اندوزی ...و جاه طلبیهای
غلط و نامشروع ،آن چنان که در دنیای غرب مطرح است ،چیزهایی هستند که
2
کاخ آرمانی انقالب و اسالم و هر حقیقتی را ویران میکنند»...
 .1بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی.1379/9/23 ،
 .2بیانات در دیدار جمعی از اعضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی.1373/10/15 ،
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ضرورت حفظ روحیة انقالبیگری در مردم
حفظ روحیة انقالبیگری در مردم از مهمترین راههای حفظ انقالب و تقویت
هویت ملی و انقالبی مردم است و از دغدغههای بزرگ رهبری به شمار میرود:
«باید در داخل ،خودمان را قوی کنیم .بنده مکرر عرض کردهام این ق ّوتی
که برای کشور الزم است چه جوری تأمین میشود ...یکی از مهمترین راههای
تقویت درونی ،حفظ روحیّة انقالبیگری است در مردم ،بخصوص در جوانها.
سعی دشمنان این است که جوان ما را الابالی بار بیاورند ،نسبت به انقالب
بیتفاوت بار بیاورند ،روحیّه حماسه و انقالبیگری را در او ُ
بکشند و از بین
1
ببرند؛ جلوی این باید ایستاد .جوان ،روحیّهی انقالبیگری را باید حفظ کند»...
هشدار بر ایجاد خلل در باورهای انقالبی
« ...ضد انقالب امروز از طرق مختلفی وارد میشود .یکی از راههای ورود و
نفوذ ...ایجاد خلل در باورهاست ،باور انقالبی ،باور دینی .در معرفتهای انقالبی
2
و دینی اختالل ایجاد میکنند»...

انقالبیگری مبنای استقالل فکری ماست
«انقالبیگری از مبانی اصلی انقالب اسالمی و از اجزای یک منظومة فکری نو به
شمار میرود و در تقویت استقالل فکری بسیار مؤثر است:
یک ّ
تفکراتی ،یک مفاهیمی از سوی تبلیغات پُرحجم نظام سلطه ،بهطور
شبانهروزی در سرتاسر عالم دارد پراکنده میشود؛ یکی از مهمترین مسائل این
است که ما باید اسیر نشویم ...این سفارش به همة مسؤوالن کشور است ،به همة
ارکان نظام است بلکه سفارش به همة صاحبنظران است...
 .1بیانات دردیدار با اقشار مختلف مردم.1394/6/18 ،
 .2بیانات در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی.1394/6/25 ،
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اینجور نیست که چون حاال با یک حجم عظیمی از تبلیغات بر روی یک
موضوعی تمرکز میکنند ،تکیه میکنند ،تکرار میکنند ،با زبانهای مختلف آن را
بیان میکنند ،ناچار ما هم بایستی همرنگ جماعت بشویم و همان را مطرح کنیم،
همان را تکرار کنیم؛ نه ،ما خودمان مبانی داریم ،ما فکر داریم.
استکبار در صدد آن است که کلیشههای مورد نظر خودش را به همهی
مردم دنیا تحمیل کند ...توقّع دارند همة دنیا از جمله ما در جمهوری اسالمی
بر طبق فهم آنها بفهمیم ،از منظر آنها ببینیم ،بر طبق ادبیّات آنها حرف بزنیم؛ این
را از ما انتظار دارند؛ این یکی از نشانهها و مظاهر واضح سلطه و استکبار است؛
درحالیکه خود انقالب اسالمی یک منظومة فکری دارد.
اه ّمیّت این انقالب و ع ّلت اینکه این انقالب زلزله در دنیا ایجاد کرد ،این نبود
که یک حکومتی را سرنگون کرد؛ نه ،ع ّلت این بود که یک منظومة فکری نو را
به دنیا عرضه کرد ...
یکی از اجزای مهم این منظومة فکری که خیلی هم جاذبه دارد ،عبارت است
1
از نفی ظلم ،نفی استکبار ،نفی استبداد»...
نفوذ معنوی جمهوری اسالمی و روحیة انقالبیگری
روحیه و عملکرد انقالبی ،در واقع شجرة طیبهای با آثار و برکات بسیار است؛
و اقتدار و نفوذ جمهوری اسالمی در میان ملتها از جملة همین ثمرات و
شاخههای مبارک آن است:
«یکی از چیزهایی که انسان زیاد میشنود ،دو گزاره را مخالفین ما ،دشمنان ما
میگویند؛ عدهای هم در داخل همانها را تکرار میکنند ...که جمهوری اسالمی
امروز یک کشور قدرتمند در منطقه و اثرگذار بر روی حوادث منطقه است،
دارای نفوذ است ،این یک گزاره.
گزارة دوم این است که میگویند آقا شما این کلمة انقالب و مسألة انقالب
 .1بیانات در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری.1394/6/12 ،
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و روحیة انقالبیگری را این قدر دنبال نکنید؛ خب ،اینها با هم متناقض است».
آن گاه رهبر انقالب چنین پاسخ میدهند:
«اص ً
ال این اقتدار،این نفوذ به خاطر انقالب است؛ اگر انقالب نبود ،اگر روحیة
انقالبی نبود ،اگر عملکرد انقالبی نبود ،این نفوذ وجود نداشت...
[آنها میگویند] تا کی میخواهید انقالبی باشید ،تا کی میخواهید مرتب دم از
انقالب بزنید؟ بیایید جزو جامعة جهانی؛ معنای این ،این است که این نفوذی که
االن دارید ،این قدرتی که دارید ،این تأثیرگذاریای که در منطقه دارید ،این عمق
راهبردیای را که شما در میان ملتها دارید ،کنار بگذارید و از دست بدهید؛
1
[این حرف] یعنی ضعیف بشوید تا ما بتوانیم شما را ببلعیم»...
انقالبیگری دینی محتوای اصلی اسالم ناب است
میان انقالبی بودن و اسالم ناب چه نسبتی برقرار است؟ آیا میتوان واقع ًا
«مسلمان» بود ولی هیچ کاری با دشمنان اسالم نداشت و انقالبی نبود؟ پاسخ را
از رهبر انقالب بشنویم:
« ...عدهای اصرار دارند که بگویند «انقالب  ،»57اسم اسالم را نمیخواهند
بیاورند ،از اسم اسالم میترسند ،از اسم انقالب اسالمی میترسند .اسالم ،پایه و
مایه و همه محتوای انقالب ماست ،البته اسالم ما اسالم ناب است...
اسالمِ فقط عمل شخصی ،اسالمِ سکوالر ،اسالم «یؤمن ببعض و یکفر ببعض»،
اسالمی که جهاد را از آن خط بزنند ،نهیاز منکر را از آن خط بزنند و بردارند،
2
شهادت فیسبیلاهلل را از آن بردارند ،اسالمِ انقالب نیست».
روشن است که جهاد ،نهی از منکر ،شهادت فی سبیلاهلل و مفاهیم و حقایقی
از این قبیل ،در واقع محتوا و تفصیل همان«روحیه انقالبیگری و عملکرد
انقالبی» و جوهرة اسالم ناب است.
 .1بیانات در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی.1394/6/25 ،
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از روحیة انقالبیگری نظام باید پاسداری کرد
انقالبیگری اگر چه خود عامل حفظ انقالب است ،اما مثل هر نعمت ارزشمند
دیگری نیازمند به حفظ و پاسداری است:

«پاسداری از انقالب ،در واقع نماد ارادة انقالبی کشور است؛ ارادة انقالبی،
حضور انقالبی ،هویت انقالبی  ...شاید اگر چنان کسی معنای انقالب را درست
مالحظه کند [میبیند] حرکت انقالبی و نهضت انقالبی یک بخش کوچکی از
1
مجموعة انقالب است»...

گره هر کار بر زمین ماندهای ،به دست متدینین انقالبی باز میشود
آنان که مؤمن و انقالبیاند ،پشتکار ،سرسختی و روحیة انقالبیشان حقیقت ًا
میتواند گرهگشای هر مشکل و کلید حل هر مسألهای باشد ،زیرا آنان واقع ًا
خستگیناپذیرند و از این رو سختترین کارها یا کارهای برزمین مانده را
میتوان به آنها سپرد:
«ما روي مسألة شهدايمان انصاف ًا كمكاري كرديم .اين حادثه شهداي هفتم
تير ظرفيت عجيبي دارد براي معرفي شدن؛ هم معرفی شدن این چهرههایی که
آماج این جنایت قرار گرفتند؛ هم معرفی ملت ایران که چگونه در یک چنین
حادثه تکاندهندهای خودش را نگه میدارد ،حفظ میکند و نه فقط از میدان در
نمیرود ،بلکه روحیة مضاعف پیدا میکند؛ هم معرفی دشمنان که چه موجودات
پست و چه سیاستهای خبیثی پشت سر این حوادث قرار دارد ..ما کمکاری
کردیم؛ اینها را معرفی نکردیم ...دستگاههای مسؤول و همة ما دچار کمکاری
هستیم؛ و به نظر میرسد که این کار را هم بایستی سپرد به جناح فرهنگیِ مؤمن

انقالبی مردمی خودجوش»...

2

 .1همان.
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هشدار در مورد تهی شدن انقالب از محتوای آن
یکی دیگر از جلوههای انقالبیگری رهبر انقالب ،اهتمام شدید ایشان به حفظ و
ارتقای «روح انقالبی» و «محتوای انقالبی» نظام و هشدار مبنی بر تالش بیوقفه
استکبار برای تهی کردن پیکرة جمهوری اسالمی ایران از روح انقالبی آن است.
در مورد نخست (اهتمام به حفظ روح انقالبی نظام) در قسمتهای دیگر کتاب
سخن گفتهایم ،مانند این گفتة رهبری که نظام جمهوری اسالمی ایران جسمی دارد
و روحی؛ جسم و پیکر آن،ساخت حقوقی و رسمی آن است ،اما روح و محتوای
آن ساخت حقیقی و باطنی نظام است که همان ارزشها و فضیلتها و آرمانهای
آن است و عصاره و جوهرة این محتوا روح انقالبی نظام است:
«نظام جمهوری اسالمی یک ساخت حقوقی و رسمی دارد که آن قانون
اساسی ،مجلس شورای اسالمی ،دولت اسالمی ،انتخابات ـ همین چیزهائی که
مشاهده میکنید ـ است ،که البته حفظ اینها الزم و واجب است؛ اما کافی نیست.
همیشه در د ِل ساخت حقوقی ،یک ساخت حقیقی ،یک هویت حقیقی و
واقعی وجود دارد؛ او را باید حفظ کرد .این ساخت حقوقی در حکم جسم
است؛ در حکم قالب است ،آن هویت حقیقی در حکم روح است؛ در حکم معنا
و مضمون است .اگر آن معنا و مضمون تغییر پیدا کند ،ولو این ساخت ظاهری
و حقوقی هم باقی بماند ،نه فایدهای خواهد داشت ،نه دوامی خواهد داشت...
اگر ایستادگی در مقابل تجاوزطلبیهای دشمن فراموش شود ...ساخت ظاهری
جمهوری اسالمی خیلی کمکی نمیکند ...اصل قضیه این است که مراقب باشیم

آن روح ،آن سیرت از دست نرود ،فراموش نشود ...این اساس قضیه است».
چنان که مالحظه میشود روحیة انقالبیگری و استکبارستیزی بخش عمده
و پایهای اساسی از روح و ساختار حقیقی و باطنی جمهوری اسالمی را تشکیل
میدهد و باید اهتمام و دغدغهای همیشگی برای حفظ آن به خرج داد.
1

 .1بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه علم و صنعت.1387/9/24 ،
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میخواهند نظام را از روح انقالبی خود تهی کنند!
عالوه بر این مورد نخست ،تالش بیپایان و شدید دشمن برای از بین بردن
ساخت باطنی و به اصطالح نرمافزاری انقالب ،یعنی همان روح انقالبی و
محتوای اسالمی نظام نیز مورد توجه و تأکید رهبر انقالبی است:

«امروز ملت ما در مقابل خود یک جبهة گستردهای را مالحظه میکند که با همة
توان خود درصدد این است که انقالب اسالمی را از خاصیت و اثر ضد استکباری
بیندازد .از اول پیروزی انقالب ،همان جبهه سعیاش این بود که نگذارد جمهوری
اسالمی که مولود انقالب است ،پا بگیرد؛ همة تالش خودشان را کردند که جمهوری
اسالمی را از بنیان نگذارند رشد کند ،و البته نتوانستند .اقدام سیاسی کردند ،محاصرة
اقتصادی کردند ،جنگ تحمیلی را هشت سال بر این ملت تحمیل کردند ،دشمنان این
ملت را تجهیز کردند ،وسوسههای درونی را به جان انقالب و نظام جمهوری اسالمی
انداختند ،نتوانستند .به این نتیجه رسیدند که نظام جمهوری اسالمی را نمیشود
ساقط کرد ...آنها به این نتیجه رسیدهاند که باید از محتوای نظام هرچه میتوانند کم
کنند .این تهاجم فرهنگی که بنده چند سال قبل گفتم ...با این قصد است؛ انقالب را
از محتوای خود ،از مضمون اسالمی و دینی خود ،از روح انقالبی خود تهی کنند و
1
جدا کنند .این ،از همان نقاط حساسی است که هوشیاری مردم را میطلبد».

راحت بنشینیم و آنها حمله کنند؟!
اگر بخواهیم همة سخنان رهبری را که مشتمل بر تبیین این روحیة انقالبیگری
است ،ذکر کنیم خود کتابی مستقل خواهد شد ،اما در این جا به یک نمونة دیگر
اشاره میکنیم.
«در مقابل این پدیده ،پدیدة آمریکای ماجراجو و متجاوز ...عالج کار چیست؟
یک عده نسخة تسلیم را تجویز میکنند .این نسخه کارساز نیست...
ما بنشینیم و تماشا کنیم که اینها بیایند یکی یکی این پیوندهای مستحکم را
 .1بیانات در دیدار با مردم آذربایجان شرقی.1387/11/28 ،
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ببرند؟! یعنی در واقع سنگرهای ملت ایران و سنگرهای نظام اسالمی را یکی یکی
1
از سر راه بردارند و بعد راحت حمله کنند.؟!»
چنان که مالحظه میشود «تزریق روحیة انقالبیگری» و تشجیع روحیة
استکبارستیز و دشمنکوبی به ملت نیز ،محور دیگری (عالوه بر حفظ و هشدار)
است که رهبری به طور مرتب نسبت به تحقق آن دغدغه دارند و بر آن تأکید میکنند.
کار فرهنگی آن است که جوان انقالبی تربیت کند
رهبر انقالب دغدغه و اهتمام زیادی به تربیت جوانان و دانشجویان انقالبی دارد
و بر عوامل انسانسازی و جوانانی که باید انقالبی بار بیایند ،تأکید فراوانی میکند.
ایشان از جمله کارهای فرهنگی خصوص ًا در دانشگاهها را آن گاه واقعی و صحیح
و ثمربخش میدانند که خروجی آن ،تربیت جوانان انقالبی ،مؤمن و باتقوا باشد:
«بخش دوم ،آن کار فرهنگی دانشگاههاست .بعضیها کار فرهنگی را در داخل
دانشگاه با کنسرت و اردوهای مختلط اشتباه گرفتهاند!  ...کار فرهنگی ماهیّت دیگری
دارد ،مفهوم دیگری دارد .مسئولین فرهنگی دانشگاه ها بفهمند چه کار میکنند.
باید کار فرهنگی دانشگاه این جوری باشد که افرادی تربیت کند مؤمن،
متخ ّلق ـ با اخالق خوب ـ انقالبی؛ کار فرهنگی چیزی است که اینها را تأمین
کند .کار فرهنگیِ درست آن چیزی است که جوان ما را انقالبی بار بیاورد .این
کشور انقالب کرده ،به این انقالب باید پایبند بود؛ مبانی این انقالب را بایستی
جزو اصول زندگی خود قرار داد تا بتوانیم پیش برویم؛ معتقد به آرمانها ،دوستدار
کشور ـ کشورش را واقع ًا دوست داشته باشد ـ دوستدار نظام ،دارای بصیرت و
عمق دینی و سیاسی .این جوان بایستی در نگاه دینی و نگاه سیاسی عمق داشته
باشد تا به هر شبهة کوچکی پایش نلغزد ،یا اشتباه نکند در زمینههای مسائل
سیاسی .خیلیها در این حوادثی که در همین فتنة سال  ۸۸اتّفاق افتاد لغزیدند؛
2
آدمهای بدی نبودند [ا ّما] لغزیدند به خاطر کم بودن بصیرت»...
 .1بیانات در جلسه پرسش وپاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی.1382/2/22 ،
 .2بیانات در دیدار رؤسای دانشگاهها.1394/8/20 ،
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انقالبیگری ،پشتوانة علمی و عقالنی دارد
روحیة انقالبی و دشمنستیزی ،یک تفکر یا اقدام شعاری و حماسی صرف
نیست ،بلکه بر اصول و پایههای خردمندانه و عالمانه استوار است .به عبارت
دیگر ،هر که استکبارستیزی و انقالبیگری از اصول اندیشه و مبانی حرکت او به
شمار میرود ،فردی آگاه و خردمند است؛ و به عکس ،هر کس انسانی اندیشمند
و ژرفنگر باشد و بر مدار عقل حرکت کند ،قطع ًا انقالبی و باطلستیز خواهد
بود .تأکید بر روحیة انقالبیگری از همین ویژگی نشأت میگیرد .رهبر انقالب
در این زمینه میفرماید:

«این نکته را عرض بکنیم که این ،پایة خیلی از بحثهای ماست .مبارزه با
استکبار در انقالب اسالمي و در ميان ملت ما يک حرکت معقول و منطقي و
داراي پشتوانه علمي و يک حرکت خردمندانه است ،برخالف آنچه بعضي مي
خواهند وانمود بکنند که اين يک حرکت شعاري است ،احساساتي است ،متکي
به منطق و عقالنيت نيست ،به عکس ،حرکت ملت ايران يک حرکت متکي به
عقالنيت است .از دين و آيه قرآن و آنچه الهام ديني است فع ً
ال صرفنظر مي
الک ّفار» و « ُر َحمآ ُء بَينَ ُهم» و «قاتِلوا اَئِم ََّة ُ
کنيم؛ «ا َ ِشدّ آ ُء َع َلي ُ
الکفر»را فع ً
ال کنار مي
گذاريم ،چون کساني به اين چيزها معتقد هم نيستند يا باور هم ندارند؛ به تجربه
ملت ايران تکيه ميکنيم.»...
این صدای رسا را از دست ندهید و این را بدانید که این شعار شما« ،مرگ
بر آمریکا»ی شما ،این فریادی که م ّلت ایران میکشند ،این دارای یک پشتوانه
و عقبة منطقی و قوی است ،دارای پشتوانة عقالنی استّ ...
تفکرات اصولی و
عمیق و منطقی بر این ناطق است و این را برای هر م ّلتی که تشریح بکنیم ،آن را
1
میپسندند و میپذیرند و قبول میکنند...

 .1بیانات در دیدار با دانشآموزان و دانشجویان.1394/8/12 ،

 ë 150من انقالبيام

انقالبیگری ،یک بحث ریشهای است
چنان که ذکر شد ،رهبر انقالب تأکید میکنند که مسألة استکبارستیزی و روحیة
انقالبی داشتن ،ریشه و مبنای بسیاری از مباحث و مسائل انقالب است« :این
پایة خیلی از بحثهای ماست »...دلیل آن نیز همان گونه که ایشان بیان میکنند،
خردمندانه و عقالنی بودن این مسأله است.
هشدار نسبت به تضعیف بنیانها و بینات انقالب
رهبر انقالب از هر کس دیگری نسبت به حفظ و تقویت بنیانها و اصول انقالب
اسالمی حساستر و دردمندتر است و از تضعیف آنها رنج میبرد و هشدار
میدهد و دردمندانهتر این که این هشدارها خطاب به برخی خودیهاست! یعنی
مسؤوالنی که جایگاه و مسؤولیتی دارند و متأسفانه نه تنها از تضعیف اصول و
پایههای انقالب رنجی نمیبرند بلکه خود مخاطب هشدارهای رهبری هستند!
«من توصیه میکنم ،نصیحت میکنم به همةافرادی که جایگاهی دارند برای حرف
زدن و میتوانند حرف بزنند؛ سعی نکنند اصالتهای کشور را ،بنیانهای اساسی
انقالب را تضعیف کنند؛ تا کسی گفت ،فورا ً نگویند ایشان دارد تندروی میکند ،یا
افراطیگری میکند ،یا چه میکند ،یا جناحیگری حرف [میزند]؛ نه ،اینجوری
نیست .اصالتها را تخطئه نکنند؛ تهمت افراطیگری نزنند؛ بیّنات انقالب را انکار
نکنند؛ بیّناتی در انقالب هست؛ واضحاتی ،محکماتی در انقالب هست .خب ،این
بیست و چند جلد بیانات امام است؛ امام مظهر انقالب بود؛ امام سخنگوی انقالب
بود؛ مبیّن حقایق انقالب بود .خب نگاه کنند و ببینند امام بر روی چه چیزهایی تکیه

میکرد .بیّنات انقالب را انکار نکنند؛ این ،آن چیزهایی است که مهم است»...

1

تأکید و تکیه بر تشکلهای انقالبی
رهبر معظم انقالب همواره تکیهگاه و حامی جوانان و تشکلهای انقالبی بوده
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و دیگران را که مسؤولیتی دارند و باید این مشی را دنبال کنند ولی متاسفانه به
عکس عمل میکنند ،همیشه نصیحت کرده و بر حمایت از این تشکلها تأکید
میورزند:
«مطلب دیگری که گفته شد ،سختگیری بر ّ
تشکلهای انقالبی است؛ که این

را چند نفر از این جوانهای عزیز اینجا مطرح کردند ،به من هم گزارش شده.
من همینجا به مسؤولین محترمی که تشریف دارند ...میگویم که بههیچوجه
ّ
تشکلهای انقالبی و
نگذارید افرادی که کلیدهای کار دستشان است ،بر
ّ
تشکلهای اسالمی سختگیری کنند .مطلق ًا اجازة این کار داده نشود و فضا
تشکلهای اسالمی و ّ
را تنگ نکنند؛ بگذارند ّ
تشکلهای انقالبی [کار کنند].
خب ،همین حرفهایی که اینجا زده شد ،اینها حرفهای ماست ...بگذارید این
حرفها را بزنند؛ بگذارید بیایند کار کنند؛ اجازه بدهید ّ
تشکلهای دانشجویی،
تشکلهای انقالبی و اسالمی ـ بخصوص من روی ّ
ّ
تشکلهای انقالبی تکیه دارم
1
ـ دستوبالشان باز باشد ،امکانات داشته باشند ،محدودشان نکنند»...
روحیه انقالبی و ایمانی،پشتوانة پیشرفتهای علمی
رهبر انقالب اگر از عقالنیت و خردمندانه بودن روحیة انقالبیگری به عنوان
یک پشتوانه سخن گفتهاند ،در تحلیلها و تبیینهای خود نیز آن را به خوبی
توضیح دادهاند .از جملۀ این موارد ،ضرورت محوریت جوانان انقالبی و مؤمن
در منظومة پیشرفتها و مقامات و رتبههای علمی است و این که دانشگاهها
باید به سوی تربیت چنین جوانانی حرکت کنند ،نه بالعکس! یک نمونه سخنان
رهبری در این زمینه را بنگرید:
«یک مسأله ،مسألة کنسرتها در دانشگاهها بود که دانشجوی عزیزی مطرح
کردند که دانشگاه جای کنسرت نیست .راست است؛ این را من هم یادداشت
کردهام و جزو یادداشتهای من همین مطلب هست .این که ما بیاییم دانشجوها
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را به خیال خودمان برای نشاط بخشیدن به محیط دانشجویی ،به اردوی مختلط
ببریم یا کنسرت موسیقی در دانشگاه تشکیل بدهیم ،جزو غلطترین کارها است.
تحرک دانشجویی و تالش دانشجویی و نشاط دانشجویی ،راههای دیگری
برای ّ
وجود دارد؛ آنها را به گناه نباید کشاند ،آنها را به سمت شکستن پردههای تقوا
ـ که خوشبختانه جوان متدیّن امروزی بر حفظ آن اصرار دارد ـ نباید کشاند؛
آنها را به سمت بهشت باید برد ،نه به سمت دوزخ .بله ،این کارها در دانشگاهها
اص ً
ال وجهی ندارد .البتّه نشانههای این قضیه و مشکل را خیلی سال قبل ـ که از
سوی یک ّ
تشکل دانشجوییِ آنوقت ،یک حرکتی در دانشگاه انجام گرفته بود
متأسفانه دنبال نشد و چوبش را هم خوردیم؛
ـ دیدم و هشدار هم دادم ،لکن ّ
چند سال چوبش را خوردیم؛ امروز نبایست اجازه این کارها داده بشود؛ اینها
خالف آزادیخواهی نیست ،انجام این کارها نشانة میل به آزادی و آزادیخواهی
نیست .اینها همان چیزهایی است که دشمنان جامعة ایرانی و جامعة مسلمان و
تمدّ ن اسالمی و دشمنان خصوص دانشجوی ایرانی ،دنبال میکنند برای این که
نگذارند از بین اینها «شهریاری»ها درست بشوند ،از بین اینها «دکتر چمران»ها
درست بشوند؛ آنها با طهارت زندگی کردند ،با تقوا زندگی کردند .فقط هم مسألة
هستهای نیست ،این رشتههایی که شما میشنوید و در آمارهای ما میگویند ما در
دنیا جزو هشت کشوریم ،جزو نُه کشوریم ،جزو ده کشوریم که این پیشرفت را به
دست آوردیم ،اغلب پیشروان این کارها جوانان متدیّناند ،جوانهای انقالبیاند؛
هم در قضیّهی هستهای اینجور است ،هم در نانو اینجور است ،هم در خیلی از
بچههای مؤمن،
رشتههای دیگر تحقیقی که امروز [وجود دارد] .اینها همه دست ّ
بچههای انقالبی است؛ اینها هستند که این کارهای بزرگ را
بچههای متدیّنّ ،
ّ
بچهها را از گرایش انقالبی و گرایش اسالمی و دینی و میل به
انجام دادند .ما ّ
1
معنویّت دور کنیم با این کارهای غلط؟ این غلطترین کارها است»...
 .1همان.
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هشدار به رؤسای قوای سه گانه!
در سال  91اتفاقاتی بین برخی از قوای سهگانه روی داد؛ نامهنگاریهایی انجام
گرفت و رئیس وقت قوة مجریة طبق وظایف قانونی خود تعامل درستی انجام
نداد .رهبر قاطع و انقالبی ایران پس از صبر و مدارای الزم به او هشدار دادند و
در واقع تشری سیاسی زدند و به همین وسیله مسأله را قاطعانه و محکم حل و
فصل کردند .ایشان در سخنرانی خود (که بخشی از آن در باال ذکر شد) ،بعد از
هشدار بر ضرورت درک شرایط زمان ،فرمودند:

«بايد مراقب بود؛ فهميد كه چالش هست؛ فهميد كه حريف چه ميخواهد
بكند؛ فهميد كه راه مقابله با حريف چيست .اگر اينها را نفهميديم ،اگر دچار
نفهمي شديم ...شكست ميخوريم .خدا كه با كسي خويشاوندي ندارد .اگر
ايستاديد ـ همچنانكه تا امروز ايستادهايد ـ و متكي به خدا و دين خدا بوديد،
قطع ًا پيروز ميشويد ...یكي از کارهای اساسی ما ،حفظ این اراده و عزم معطوف
به اطاعت از پروردگار عالم است...
یکی از راه ها ،ايجاد وحدت است .اختالفات مضر است .هم اختالفات بين
مسئوالن مضر است؛ هم بدتر از آن ،كشاندن اختالف ميان مردم مضر است .اين
را من به مسئوالن ،به روساي محترم هشدار میدهم .من از روساي قوا حمايت
كردم ،باز هم حمايت میكنم ـ مسؤولاند ،بايد كمك شان كرد ـ اما به آنها
هشدار میدهم ،مراقب باشند .نه اينكه اين نامهنگاريها خيلي مهم باشد؛ نه ،صد
تا نامه بنويسند؛ كار خودشان را بكنند[ ،اما] اختالفات را به ميان مردم نكشانند،
چيزهاي جزيي را مايه جنجال و هياهو و استفاده تبليغاتي دشمن و خوراك
تبليغاتي راديوهاي بيگانه و تلويزيون هاي بيگانه نكنند ،صد تا نامه بنويسند؛ نامه
اهميتي ندارد .مهم اين است كه همه ما بدانيم مسئوليتي داريم ،همه ما بدانيم
1
موقعيت حساسي داريم»...
آن گاه رهبر فرزانة انقالب تأکید میکنند همه باید به توطئههای دشمن توجه
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کنند؛ دشمنی که از بیداری اسالمی و تأثیر ملت ایران به ملتهای دیگر ناراحت و
عصبانی است و این که دولت آمریکا در این درگیری و مبارزة کالن ،در این حوادث
شکست خورده و ناراحت است .از این رو آنهاموذیانه و موریانهوار سعی میکنند
بین ما اختالف بیندازند ،لیکن ما باید حواسمان جمع باشد؛ آن گاه تأکید میکنند:

«البته اختالف نظر فراوان است ،هیچ اشکالی هم ندارد ـ دو نفر مسئولاند،
رفیقاند ،اختالفنظر هم دارند ،همیشه هم بوده است ـ اما اختالف نظر نباید به
اختالف در عمل و اختالف در برخودهای گوناگون به اختالف علنی ،به گریبان
گیری ،به مچگیری در مقابل چشم مردم منتهی شود ،چون آن اختالفات آن قدر
اهمیت ندارد .یک وقت یک چیز مهمی است،خب مردم باید مطلع شوند ،اما این
اختالفاتی که انسان میبیند بین این حضرات هست ،چیزهایی نیست که این قدر
اهمیت داشته باشد  ...اختالفات را نباید علنی کرد ،اختالفات را به مردم نباید
کشاند ...خوشبختانه مسؤولین کشور ،مسؤولین زحمتکش و دلسوزی هستند؛
میخواهند برای کشور کار کنند .البته ممکن است غفلتهایی انجام بگیرد ،اما
1
نیّتها انشاءاهلل نیتهایی است برای کار»...
استکبار ستیزی ،ما را قوی میکند!
از دیدگاه رهبر انقالبی ،ملت نیز باید انقالبی باشد و انقالبیگری برای او نعمت
است؛ به نفع اوست و او را قوی میکند .از منظر ایشان ،اگر چالش ما با استکبار
و آمریکا تمام هم نشد ،عیبی ندارد ،زیرا برای ما به مثابة یک ورزش است!
« ...در یک جملة کوتاه میشود این جور نتیجهگیری کرد که قدرت آمریکا،
دولت آمریکا ،استکبار آمریکا که در مقابل ملت ایران قرار گرفته بود و این مبارزة
طوالنی را از سال  32با ملت ایران شروع کرده بود ـ که امسال سال  91است ـ
در این مبارزه ،آن که شکست خورده ،همان دولت مستکب ِر متکبر خود بزرگبین
آمریکاست؛ و آن که پیروز شده ،ملت سرافرازِ مصمم مقتدر ایران است..
 .1همان
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چالشهای ما با استکبار جهانی تمام که نشده است ـ تمام هم نخواهد شد،
عیبی هم ندارد ـ چالش و زورآزمایی برای یک ملت ورزش است و او را روز
به روز قویتر میکند؛ ما با این چالشها قوی میشویم .لیکن باید مراقب بود،
فهمید که چالش هست ،فهمید که حریف چه کار میخواهد بکند ،فهمید که راه
1
مقابلة با حریف چیست»...
شهادتطلبی و روحیة انقالبیگری
شهادتطلبی و آمادگی کامل برای نثار جان در راه حضرت دوست ،از ثمرات و
برکات روحیة انقالبیگری است .کسی که در راه خدا واقعًا انقالبی است و جوهرة
شخصیت او آکنده از صالبت و قاطعیت است ،بیتردید آمادة فداکاری در راه
خداست ،به هر جا که بینجامد و به نهایت آن برسد .رهبر فرزانة انقالب که اظهار
ی بودن را
داشتند «من انقالبیام» و این کتاب برخی از مصادیق و مظاهر این انقالب 
تبیین کرده ،در سخنان خود نیز از این حقیقت ،یعنی آمادگی برای فداکردن جان در
راه حق ،سخن گفته است .موارد زیر ،نمونههایی از این سخنان است.
از خدای متعال خواستهام جان ناقابلم در راه اسالم فدا شود
رهبر معظم انقالب در سال  1376و پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران و
توطئههای دشمن ،سخنانی برخاسته از همین روحیة انقالبی فرمودند ،از جمله:
«اگر در این قضیه به شخص من ستمی رفته باشد ،و کسی ظلمی کرده باشد،
من از حق شخصی خود به طور کامل میگذرم و هیچ شکایتی از هیچ کس
ندارم ...اما مطلقا از حق مردم اغماض نخواهم کرد .آن کسانی که خواستند خاطر
مردم را مغشوش ،ذهن مردم را خراب و امنیت مردم را به هم بزنند ...اینها به
مردم خیانت کردند ،به انقالب و به کشور خیانت کردند و البته باید در چارچوب
قانون با اینها رفتار شود...
 1همان.
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بنده از خدای متعال خواستهام که جسم و جان ناقابل من هم در همین راه و
در خدمت اسالم و ملت ایران قرار گیرد .آنچه در اختیار من وجود دارد وخدای
متعال به ودیعه به من سپرده ـ جسم و جان و نیروها و همه و همه ـ به فضل
پروردگار در خدمت این راه و در مقابله با دشمن خواهد بود.
دشمن بداند که انقالب اسالمی همان انقالبی است که تخت امپراتوری
استکبار را لرزاند و امروز نیز با همان قدرت و هیبت و با همان هیمنه وبه فضل
1
الهی با پیروزیها و پیشرفتهاست».
موالی ما،ای امام عصر! جان ناقابلم نثار شما!
رهبر انقالبی ایران در سال  1388و در پایان خطبههای نماز جمعة تاریخی خرداد
 ،88در مناجات و توسلی معنوی با حضرت ولیعصر امام زمان(عج) ،خطاب به
ایشان چنین عرضه داشتند:
«خطاب آخری هم عرض کنم به موالمان و صاحب مان ،حضرت بقیهاهلل
(ارواحنا فداه) :ای سید ما! ای موالی ما! ما آنچه باید بکنیم ،انجام میدهیم؛ آنچه
باید هم گفت ،هم گفتیم و خواهیم گفت .من جان ناقابلی دارم ،جسم ناقصی
دارم ،اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید؛ همة اینها را من
کف دست گرفتم ،در راه این انقالب و در راه اسالم فدا خواهم کرد ،اینها هم
نثار شما باشد .سید ما ،موالی ،دعا کن برای ما .صاحب ما تویی ،صاحب این
کشور تویی ،صاحب این انقالب تویی ،پشتیبان ما شما هستید .ما این راه را ادامه
خواهیم داد .با قدرت هم ادامه خواهیم داد .در این راه ما را با دعای خود ،با
2
حمایت خود ،با توجه خود پشتیبانی فرما».
معنای سخن باال این است که ما در مقابل فتنههای بزرگ داخل و خارج و
در برابر ابرقدرتها ایستاده و خواهیم ایستاد؛ هیچ هراسی هم از آنان به خود
 .1بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان.1376/9/5 ،
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راه نمیدهیم و تا آخرین قطرة خون خود از اسالم و انقالب دفاع خواهیم کرد.
گسترۀ جهانی انقالبیگری
در این جا الزم میبینیم از گستره و عمق شگفتانگیز روحیة انقالبیگری رهبر
نظام سخن بگوییم که در داخل مرزهای جمهوری اسالمی محدود نشده و به
منطقه و به دامنة جهانی میرسد .این گستره ،از متن آموزههای دین و از بطن
آیات قرآن و هویت نظام تشریعی الهی برمیخیزد .بر این مبنا ،اسالم دینی جهانی
است و پایة هدایت آن بر محور وجود انسان در جهان استوار گشته و از این رو،
هیچگونه مرز زمانی و مکانی نمیشناسد و هر زمان و هر جا که انسان زندگی
کند ،طبع ًا آنجا حضور خواهد داشت .در حوزة تکالیف و رسالتهای دینی نیز
درست همین نگرش وجود دارد و هر کس را به مقدار توان و امکانش در این
زمینه مکلف کرده است.
از همین جاست که رهبر انقالبی ایران به عنوان یک مسلمان و یک رهبر
اسالمی خود را موظف میداند اسالم را تا آن جا که قدرت دارد پیش ببرد و با
ابزار انقالبیگری برای تحقق اهداف اسالم عزیز بکوشد.
از سوی دیگر ،خلف صالح بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران حضرت امام
خمینی(ره) است که آرمانها و اهداف بلندش سایه بر کل جهان افکنده بود .او
رهبری بود که اعالم کرده بود:

«امروز شرق و غرب به خوبی میدانند که تنها نیرویی که میتواند آنان را
از صحنه خارج کند ،اسالم است ...مسؤوالن باید بدانند که انقالب ما محدود
به ایران نیست .انقالب مردم ایران نقطه شروع انقالب بزرگ جهان اسالم به
پرچمداری حضرت حجت ـ ارواحنا فداه ـ است که خداوند بر همه مسلمانان و
جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد .مسائل اقتصادی
و مادی اگر لحظهای مسؤولین را از وظیفهای که برعهده دارند منصرف کند،
خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد.
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باید دولت جمهوری اسالمی تمامی سعی و توان خود را در اداره هرچه بهتر
مردم بنماید .ولی این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقالب که ایجاد
1
حکومت جهانی اسالم است ،منصرف کند»...
همچنین امام عزیز بارها از ضرورت تشکیل بسیج جهانی اسالم ،نابودی
قدرتهای بنا شده بر اساس کمونیسم ،لیبرالیسم و صهیونیسم ،فتح شدن
سنگرهای بزرگ جهان توسط اسالم و امثال آن سخن گفته بودند.
اکنون رهبر معظم انقالب نیز همان شناخت ،مشی و سیاست را ادامه میدهد
و اعالم کرده است که« :راه ما همان راه امام خمینی و هدف ما هدف اوست ».از
این رو ،هرگاه که شرایط اقتضا کرده ،رهبر انقالبی ایران سخنان و مواضعی در
گسترة جهانی امت اسالمی و سپس تعمیم انقالب و اسالم در همة جهان ایراد
نموده و از ضرورت تالش و مجاهدت برای گسترش اسالم در جهان و ایجاد
انقالب جهانی اسالم سخن گفتهاند که در پایان نوشتار صرف ًا به نمونههایی از آن
اشاره کرده و تفصیل مطلب را به موقعیتی دیگر موکول میکنیم.
حاکمیت مطلق اسالم و دین خدا در جهان
«آینده خیلی روشن و امیدبخش است ،گویی به سمت چشمهای زالل در حرکت
هستیم ،طبیعی است که در بین راه با مشکالت و سختیهایی مواجه خواهیم بود.
در چنین شرایطی که خداوند رهبر و مراد و مرشدمان را نیز از ما جدا کرده است،
اگر برگردیم و یا تع ّلل و توقّف کنیم ،به او خیانت کردهایم .باید راه را ادامه دهیم
و شک نکنیم که نتیجة سعی و تالش ما رسیدن به آن سرچشمة شفاف و زالل
است ،یعنی حاکمیت مطلق اسالم و دین خدا به صورت کامل و پیروزی همه
2
جانبة اسالم بر دشمنان »...

 .1صحیفه نور ،ج  ،21ص 327
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انقالب بر همة عالم پیروز خواهد شد

«امپراتوری نظامی و مالی و تبلیغاتی و سیاسی مسلط بر دنیا ـ یعنی شیطان
بزرگ آمریکا ـ با همة توان با همه آن چه در چنته داشت ،به میدان نظام
جمهوری اسالمی آمد ،به میدان انقالبآمد و خاطر جمع بود که انقالب را به
زانو درمیآورد .امروز بعد از سی سال ،شما نگاه کنید ببینید چه اتفاقی در دنیا
افتاده؛ آنها به زانو درآمدند ...خدای متعال این دین را ،این رسالت را بر همة
فرآوردههای فکری و دینی عالم پیروز خواهد کرد .ـ درست است .خدا دارد
این وعدههای نقد را تحقق میبخشد .فقط شرطش این است که من و شما که
در این راه سربازان پیشرو این حرکت در دوران معاصر بودیم ،قدممان را سست
1
نکنیم ،حواسمان جای دیگر نرود!»

 .1بیانات در دیدار دانشگاه افسری.1390/3/10 ،

یک نکتة مهم
تذکر این نکته ضروری است که رهبر انقالب در مقام تبیین حقیقتی هستند که
از متن دین و قرآن برمیخیزد و آرمان بلند اسالم عزیز (بلکه همه ادیان الهی)
است .اما در برههای از زمان برخی با طرح تفکراتی مانند «مدیریت جهانی» و
امثال آن ،این حقیقت متعالی را در پس پردههای امیال و ایدههای خاص خود
محجوب و احیان ًا مخدوش ساختند و این تفکر بزرگ انسانی و اسالمی را در
ال به الی مسائل سیاسی مهجور کردند .لیکن ،رهبر فرزانة انقالبآن را به طور
صحیح ،متعالی و بر مبنای آرمانهای بلند اسالم تبیین و روشن نمودند.
161

جمعبندی و سخن پایانی
سخن پایانی ما ناظر به نوع نگاه و بینشی است که هرکس با هر گرایش ،سلیقه
و سطح شناختی ممکن است به موضوع این کتاب داشته باشد.
اگر کسی صرف ًا با نگاه سیاسی و مناسبات دیپلماتیک به حوادث و مسائل
بنگرد ،نه تنها اذعان خواهد کرد که رهبر انقالب در این عرصه نیز ذکاوت و
ژرفاندیشی برجسته و بسیار ممتازی برخوردارند و با عمقنگری ،اقتدار سیاسی
و تسلط کاملی بر منظومة مفاهیم و قوانین وموضعگیریهای سیاسی ،آن هم
یک سر و گردن باالتر از همه عمل میکنند ،بلکه با دوراندیشی و آیندهنگری
نوعًا جلوتر از حوادث در حرکتاند و در مواجهه با حوادثی که رخ میدهد نیز
همواره تهدیدها را به فرصتها تبدیل کرده و اگر در جایی در اثر عدم همراهی
الزم و به موقع دیگران با مشکلی رو به رو میشوند ،با ژرفاندیشی و عقالنیت
الزم ،گره را باز میکنند و در برابر هر حادثهای ـ هر قدر بزرگ نیز ـ با اقتدار
و تسلط بر نفس مواجه میشوند و در واقع ،حادثهای ایشان را به دنبال خود
نمیکشد ،بلکه ایشان آن را مدیریت و رهبری میکنند.
163
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و اگر کسی از دریچهای دیگر ،مانند توحید و نورانیت الهی به مسأله بنگرد،
درخواهد یافت چون معظمله در مسیر ثابت و دقیق بندگی خدا گام برمیدارند
و خودیت و انانیتی در خویش باقی نگذاردهاند ،خداوند متعال نیز براساس
سنتهای خویش فکر و قلب و زبان و عمل ایشان را خود هدایت میکند که
فرمود« :والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا؛ آنان که در راه ما مجاهده میکنند،
1
بیتردید و حتم ًا ما نیز آنان را به راههای خود هدایت میکنیم»

و فرمود« :و من یؤمن باهلل یهد قلبه؛ هر که به خدای ایمان راستین آورد خدا
2
نیز قلب او را هدایت فرماید»
و درحدیث فرمودند :المؤمن ینظر بنوراهلل؛ مؤمن با نور خدا (به حوادث)
3
مینگرد».
بنابر این ،رهبر انقالبی ایران ،در فهم و شناخت دقیق حوادث و مسائل
سیاسی ،به خوبی حقیقت و واقعیت راستین آنها را درمییابند و از سوی دیگر ،به
مقتضای آیه  39سورة احزاب ،مبلغان الهی و رهبران دینی جز از خدا از هیچ کس
دیگر نمیترسند و واهمهای به دل راه نمیدهند .به همین روی نیز از تهدیدها،
تشرها و رجزخوانیهای استکبار و قدرتهای بزرگ جهانی حقیقت ًا نمیترسند،
بلکه مقابل آنها میایستند و چشم در چشم آنها پاسخ تهدیدشان را نیز میدهند
و از دین حق و بندگان خدا دفاع میکنند.
و در نهایت ،آن که با چشم معارف والیی به مسأله مینگرد و نقش امام و
حجت الهی در حفظ دین و اولیای الهی و بندگان مؤمن را درنظر میگیرد ،به
این حقیقت توجه میکند که حجت خدا واسطة فیض او در روی زمین است و
خداوند عنایات و الطاف و فیضهای خود را توسط او در عالم جاری میسازد.
از جمله ،فیض یاری مؤمنان و رهبران الهی را؛ همچنان که در مراتب دیگر
این کار را توسط فرشتگان انجام میدهد چنان که امام عصر ارواحنا فداه خود
 .1سورة عنکبوت ،آیة 69
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فرمودند :انا غیر مهملین لمراعاتکم و غیر ناسین لذکرکم و لوال ذلک لنزل بکم
الالواء و اصطلمتکم االعداء؛ ما هیچگاه شما را از یاد نمیبریم و از مراعات
حالتان کوتاهی نمیکنیم و اگر چنین نبود ،بالهای بزرگ بر شما نازل میشد و

دشمنان شما را نابود میکردند».
نکته اینجاست که حضرت ولیعصر اروحنا فداه این جمله را به جناب
شیخ مفید ،بزرگ و رهبر شیعه در آن زمان فرمودهاند .یعنی نوع تعامل و توجه
امام و حجت خدا را نسبت به مؤمنین و رهبر و بزرگ شیعه به طور کل تبیین
فرمودهاند ،بدین معنا که این یک سنت همیشگی الهی در جریان حیات مؤمنین
و امت اسالم است و هیچگاه ترک نمیشود .یعنی امام و حجت الهی همیشه
این مشی را دارند و اساس ًا نظام حفظ الهی نسبت به دین و دینداران در عالم
اینگونه است.
در یک نگاه معرفتی ،این سه بینش در طول یکدیگر تلقی میشود .یعنی بر
مبنای توحید الهی ،همه فیضها ابتدائ ًا و اساس ًا از سوی خداست؛ اما این فیضها
را خداوند به واسطة حجت خود بر بندگانش جاری میفرماید .این ،مقتضای
نظام توحیدی و والیی در عالم است و مؤمن را یاری میرساند تا در فهم دقیق
مسائل و درک عمیق حوادث و تجزیه و تحلیل آنها و فهمیدن علل و عوامل
ظاهر و پشت پرده و پی بردن به حیلهها و مکرهای دشمنان و توطئههای آنان،
هم آنها را درست درک کند و درست بنگرد و ارتباط عوامل مختلف به یکدیگر
و اسرار و آثار این ارتباطات و مناسبات را به خوبی دریابد .روشن است که اگر
این نظام توحیدی و والیی نسبت به یک مؤمن این گونه عمل میکند ،قطع ًا و به
طریق اولی نسبت به رهبر یک نظام انقالبی و دینی و حکومتی که رسالت دفاع از
دین خدا و تحقق آن در یک کشور (مانند ایران) را برعهده دارد و باید مقابل همة
مستکبران بایستد و از کیان و حیثیت و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایران و حقوق امت اسالم دفاع نماید ،همین گونه و برتر از آن عمل خواهد کرد.
1
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در مجموع ،یک رهبر آنگاه انقالبی عمل خواهد کرد که قدرتمند باشد و
زمانی قدرتمند است که از هیچ یک از قدرتهای جهانی نترسد؛ و آن گاه چنین
خواهد بود که به برترین قدرت عالم هستی یعنی خدای متعال متصل و متکی
باشد و واقعیات و حوادث عالم ـ از جمله حوادث سیاسی ـ را با درک عمیق
سیاسی و علل و عوامل و زمینهها و آثار و پیامدهای آنها و ارتباط میان حوادث و
مناسبات و روابط آنها را به خوبی بفهمد ،تجزیه و تحلیل کند و آنها را با روشنی
دریابد و براساس آنها موضعگیری نماید.
بیتردید ،رهبر عظیمالشأن انقالب اسالمی در همین چارچوب سنن و نوامیس
الهی و در منظومة حاکم بر عالم آفرینش و شعاع آن در تمامی ابعاد ،از جمله
در بعد سیاسی حرکت کرده و از قوانین و علل موجود در آن تبعیت نموده و از
این رو از آثار و برکات آن نیز بهرهمند میشود و با تکیه بر چنین نظام عقالنی و
حکیمانة توحیدی و دینی آنگونه شجاعانه و انقالبی عمل کرده و موضعگیری
مینماید.

حماسهي بصيرت و ايمان ( 9دي نماد قدرت
مردمي ايران)
مجموعهي سخنرانيها و مقاالت
 160صفحه ،چاپ اول 1390
سلطهگران و جریانهای ضددین که امروز در شرایط غبارآلود فتنه در مقابل نظام
و انقالب شعار میدهند ،همان کسانی هستند که سالها زیر پرچم مبارزه با امام و
انقالب صفآرایی کرده بودند و مردم نیز با درک همین شاخص و حقیقت ،حضور
تعیینکنندهی خود را در حفظ نظام و انقالب ،بار دیگر ثابت کردند ...از قبل از انتخابات
ریاستجمهوری تاکنون ،آمریکا ،انگلیس و رسانههای صهیونیستی در کجا ایستادهاند؟
جناحهای ضددین همچون تودهایها ،سلطنتطلبها و دیگر مخالفان انقالب و امام در
کجا قرار دارند؟ آیا جز در زیر همان پرچم مقابله با نظام اسالمی قرار گرفتهاند؟ بنابراین
صفبندیها هیچ تغییری نکرده و این یک عالمت و شاخص مهم است.
رهبر معظم انقالب

عمليات رواني و رژيم صهيونيستي
حجتاله مرادي
 624صفحه ،چاپ اول 1390
صورت کلي عمليات رواني بهکارگيري وسايلي نرمافزاري براي نزديکساختن اهداف
در زمان جنگ است .اساس عمليات رواني ايجاد پايگاه آهنيني است که نتوان از
آن خارج شد .عمليات رواني پاياندهندهي جنگها نيست ،ولي به مثابهی ابزاري
فزونگر در دستورکار رهبري نظامي است .موضوع عمليات رواني بسيار پيچيده و پر
از احساسات است و براي رژيم صهيونيستي بار احساساتي اين مسئله به صورتهاي
گوناگون تأثيراتي شگرف دارد.
در سالهاي آغاز تأسيس اسرائيل ،رهبران آن در فکر خلق يک اصطالح تبليغاتي جديد
براي پخش اطالعات و افکار بودند .راهحل ميانه در اين زمينه ،ارجاع آن به واحد
کوچکي از شعبههاي سازمان اطالعات رژيم صهيونيستي بود .نخستين کسي که به
اهميت تبليغات پي برد ،زن کارمندي بود که در اين بخش کار ميکرد .با آغاز جنگ و
اشغال فلسطين ،در اين زمينه يک راهحل ميانه اين بود که دفتر وزارت خارجه مسئول
تبليغات خارجي و آژانس يهود مسئول تبليغات براي جمع کردن يهوديان جهان باشد
و بخش جديد با عنوان «مرکز اطالعرساني» مسئول تبليغات براي کل سکنهی کشور
شود .عنوان جديد براي اين بخش بيانگر نزاع بر سر استفاده از اين اصطالح (عمليات
رواني) است.

اصول و مباني جنگ نرم
عليمحمد نائيني
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امروز رهيافت تقابلگرايي و سختافزارانه با محوريت اقدامات نظامي در نظام بينالملل
جاي خود را به رويكرد نرمافزاري و جنگ نرم داده است .این رهیافت از سوي
مراکز مطالعاتی ،کانونهای تفکر و مؤسسات وابسته به بنيادهاي غرب اشاعه يافته و
توسط مؤسساتي همچون «كميتهی خطر كنوني»« ،بنياد اعانهی ملي براي دموكراسي»،
«مؤسسهی هوور» و «بنياد دفاع از دموكراسيها» ترويج شده است.
سالها است که غرب با رویکرد جدید و در قالب بهرهگیری از روشهای نرم ،اهداف
خود را پیگیری میکند؛ امری که رهبری معظم انقالب از همان آغاز دههی هفتاد با
ادبیات و تعابیر مختلف نظیر «تهاجم فرهنگی»« ،ناتوی فرهنگی» و «شبیخون فرهنگی»
و بهتازگی «جنگ نرم» خطر آن را گوشزد کرده و مسئولین نظام را به چارهاندیشی در
برابر آن فراخواندند .شواهد زیادی وجود دارد که آشکار میسازد از آغاز چهارمین
دههی پیروزی انقالب اسالمی ،دنیای غرب بر دامنه و شدت جنگ نرم خود در هر یک
از سه قلمروی اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی افزوده است ،از همین رو ،ضروری است با
تدبیر از پیش اندیشیدهشده ،دامنه و سطح جنگ نرم ،مبانی و ابعاد آن باز شناخته شوند.

قدرت و جنگ نرم (از نظريه تا عمل)
گردآوري :حجتاله مرادي
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رويكرد جنگ نرم در سياستهاي نظامي ـ امنيتي معاصر برخاسته از مالحظات سياسي،
اقتصادي ،اجتماعي است و مشاهدات تاريخي نيز بر اهميت آن تأكيد دارد .به طور
اصولي هر نوع اقدام در حوزهي تأمين منافع ملي كه با چالشهاي منطقهاي و بينالمللي
همراه است ،مستلزم متقاعد نمودن افكار عمومي داخل و خارج از كشور است .اين
نوع جنگ ،ميتواند خطرهاي اصلي را پنهان كند يا كوچكتر و كماهميتتر از آنچه
هستند ،نشان دهد .همچنين ميتواند دشمناني بيافريند كه وجود ندارند يا اينكه ناچيزتر
از آن باشند كه سرمايهها و توان ملي را صرف آنها ساخت .اتحاد جماهير شوروي،
سالها در رقابت با تبليغات نظامي بلوك غرب و آمريكا ،تمام پتانسيل ملي خود را
صرف تجهيز و انباشت تسليحات نظامي كرد و سرانجام در جبههاي ديگر بازي را به
حريف واگذار كرد.

سازمان پويا و تحولآفرين
مهدي ناظمي اردكاني
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سازمانها تولیدكنندهی رفتارها و محصوالت و مصنوعات میباشند .مجموعهی
سازمانها ،یك كشور را تشكیل میدهند و یك نظام را سامان میبخشند .سازمانها بر
اساس فرهنگی خاص طراحی و مهندسی شدهاند و خود نیز دارای فرهنگ سازمانی
خاصی هستند.
سازمانها با هم زندگی میكنند .جامعهی سازمانها بر اساس فرهنگ حاكم بر سازمانها
و طبق فرهنگی كه بر اساس آن سازمانها طراحی و مهندسی شدهاند ،شكل میگیرند.
فرهنگ عامل پيوند این جامعه است و اجتماع سازمانها را به جامعهی سازمانی بدل
میسازد؛ بنابراین ،سازمانهای بوروكراتیك اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
کشور ،طراحیشد ه در رژیم گذشته ،عضویت جامعهی سازمانی كشورهای غربی را
پذیرفته بودند و با آن سازمانها زندگی میكردند .فرهنگ مشترك حاكم بر آنها بهعنوان
آب اقیانوس ،حیات آنها را فراهم میساخت.
جمهوری اسالمی ایران ،نخستین نظام و ساختار كالن شكلیافته از جریان فرهنگی
انقالب اسالمی است .در حالی كه نظامها و ساختارهای كالن شكلگرفته در بخش
زیادی از كشورهای توسعهیافتهی امروز ،شكلیافته از جریان انقالبهای اقتصادی و
صنعتی و مادی دنیا میباشند.

آشنايي با روشهاي تبليغي
بهروز اثباتي
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تبليغات ،دنيايي اس��ت از سادگي و پيچيدگي ،سايه و روشن ،درگيري و دوستي ،حق و
باطل؛ حقيقتي كه با جهان بشري آميخته است و اين امكان را به او میدهد كه راه صالح
و خير و نيكي را انتخاب كند.
روشهاي تبليغ از مهمترين فرازهاي جهان ارتباطات و اصول دانش تبليغاند .روش در
كنار چهار عامل ديگر يعني مبلغ ،مخاطب ،هدف و ابزار ،اركان تبليغ را شكل میدهند.
وقتي س��خن از ركن بودن روش به ميان ميآيد ،يعني يكي از پنج اصل هويتدهندهي به
تبليغ؛ يعني تشخصدهندهي به تبليغ و ضد تبليغ.

ابزارهاي جنگ نرم
اميرهوشنگ طهماسبي
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امروزه جنگ نرم و عملیات روانی به گفتمان حاکم بر سپهر ارباب سیاست تبدیل
گشته است .گرایش به بهرهگیری از قدرت افکار عمومی و سرمایههای اجتماعی در پی
افزایش هزینههای نظامیگری و ناکارآمدی آن در برآوردن اهداف سیاسی ،به دگردیسی
مفهوم قدرت از نگرش سختافزارانه به رهیافتهای نرم حکایت دارد .بیتوجهی به
مقولهي جنگ نرم هزینههای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی را بهطور مضاعف افزایش
داده است و ظرفیتهای ملی را به هدر میدهد .با توجه به اهمیت این مقوله باید
اذعان داشت سیاستگذاری در حوزهي جنگ نرم و عملیات روانی با بخشینگری و
جزئیبینی راه به مقصود نمیبرد ،بلکه باید به آن به مثابهي دانشی بنیادین نگریست که
پیکرهي سیاست و فرهنگ بر آن بنا نهاده میشود .لیکن عبارات جنگ نرم و عملیات
روانی همچون کلیدواژگان بسیاری از علوم در معضل تعریف جامع و مانع علمی گرفتار
هستند.

مديريت ادراك
گردآوري :حجتاله مرادي
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ت فرهنگی است .نوعي گونهشناسي از
مديريت ادراك يكي از عناصر اصلي عمليا 
مديريت ادراك در اين مقاله عرضه شده كه متشكل از پنج عنصر است :امور عمومي،
ديپلماسي عمومي ،عمليات رواني ،فريب و اقدام پنهان .اگرچه اين فعاليتها ماهيتي
سنتي دارند ،اّما نويسنده معتقد است كه قدرتهاي غربي پس از جنگ دوم جهاني
در بهرهگیری هماهنگ و مناسب از اين عناصر ناکام بودهاند .در اين مقاله رهيافت
قالببندي يا شكلدهي به فضاي اطالعاتي در مقابله با چالشهاي سياسي ـ نظامي
خارجي و داخلی عرضه شده است.

گفتمان مناظرهاي (بررسي ساز و كارها و ساختار
گفتماني مناظرههاي تلويزيوني)
سيدرضا حجتي
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مناظره به مثابهی رويدادي زباني ـ گفتماني هم از نظر مقاصد ،اهداف و شركاي گفتماني
و هم از نظر مخاطب ،ساختارها و سازوكارهاي زباني ـ گفتماني رويدادي پيچيده است.
اين پژوهش ،بر تأثير متقابل و متعامل مؤلفههاي زباني ـ گفتماني در فرآيند مناظرههاي
تلويزيوني انتخابات رياست جمهوري ايران در خرداد  1388تأكيد دارد .از اين رو ،محقق
ِ
شناختي اين
درصدد برآمده با مطالعهي متن مناظرههاي مزبور و توصيف مؤلفههاي زبان
متو ِن كالمي و ارجاع موضوع مناظرهها و رويكردها ،انديشهها و مواضع مناظرهكنندگان
به زمينههاي تاريخي ،اجتماعي و سياسي؛ مناظرههاي گفتمانمدار انتخابات رياست
جمهوري دهم را از منظر «تحليل گفتمان انتقادي» بررسي ،روابط ميان ساختارها و
سازوكارهاي زباني ـ گفتماني اين مناظرهها را توصيف ،تفسير و تبيين نمايد؛ كوششي
كه به نوبهی خود ميتواند اختالف ديدگاههاي رقباي انتخاباتي را در حوزهي مديريت
جامعه و نسبت و رابطهي اين ديدگاهها را با گفتمان حاكميت نشان دهد.

انتشارات ساقي
منتشر كرده است
موسي هِس (پيامبر كمونيسم و صهيونيسم)
اشلومو آوينري /ترجمهي محمدمهدي حاجيان
س ّر پنهان (آنچه اسرائيليها دربارهي يهوديهاي آمريكا ميانديشند)
متي گوالن /ترجمهي جواد يوسفزاده
اسرائيل و درگيري دائمي
ربيع داغر /ترجمهي فاطمه كاظمي
بهخاطر صهيون (سنت يهودي ـ مسيحي در فرهنگ آمريكايي)
فؤاد شعبان /ترجمهي محمدياسر فرحزادي
دولتهاي ورشكسته
نوآم چامسكي /ترجمهي پوپك محبعلي
نفت و خون (پيامدهاي وابستگي آمريكا به نفت)
مايكل تي.كلر /ترجمهي وحيد موسوي
البي اسرائيل و سياست خارجي آمريكا
جان جي.مييرشيمر ،استفان ام.والت /ترجمهي علي عبدالمحمدي

