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بسم اهلل الرحمن الرحیم
بحــث؛ ســهل و ممتنــع اســت؛ مــن از 
ــگاه کنــم.  زاويــه ســهلش می خواهــم ن
ُخمــار نبــودن يــا عمــار بــودن؟ مــا يک 
ســري شــبهات و ســؤاالت داريــم، ايــن 
ســؤاالت اگــر حــل بشــود چــه اتفاقــي 
میافتــد؟ گاه  بیشــتر از منظــر وظیفــه 
شــخصي، میگويیــم برويــم شــبهاتمان 
را حــل کنیــم کــه مثــًا دلمــان قــرص 
باشــد. نــه بــا ايــن نــگاه کــه  قرار اســت 
ــک  ــا ي ــول آق ــه ق ــا ب ــرباز، ي ــک س ي
عمــاري باشــیم و بیايیــم در جامعه يک 
ــودن   ــار نب ــره ُخم ــم. باالخ کاري بکنی
يــا عمــار بــودن؟ کنجــکاوي فــردي يــا 
مســئولیت اجتماعــي؟ کدامــش هــدف 
ــي  ــئولیت اجتماع ــت؟ مس ــي ماس اصل
شــخصي   کنجــکاوي  از  اهمیتــش 
ــاب و  ــه انق ــک ب ــت. کم ــر نیس کمت
نظــام  درگــرو تقويــت عقبــه اجتماعــي 
آرمانهــاي انقــاب اســامي اســت. اگــر 
برآينــد تحلیــل سیاســي جامعــه ، يــک 
ــد ارزشــش از  ــدا کن ــش پی واحــد افزاي
ــک  ــا ي ــر ي ــک نف ــل ي ــش تحلی افزاي
اقلیــت محــدود خیلــي بیشــتر اســت.

ــي  ــت دين ــامي و حکوم ــت اس  سیاس
ــام  ــامي در مق ــوري اس ــام جمه و نظ
و  آگاهانــه  همــکاري  بــر  تحقــق، 
داوطلبانــه جمهــور و تــوده مــردم متکي 

ــن  ــه همی ــام دارد و ب ــب ع ــت و روي در مخاط اس
»جمهــوري«  طرفــدار  حزب اللهی هــای  دلیــل 
اســامي  بايــد  تمــام تاششــان را براي »گســترش«  
نگــرش و گرايــش اســتقال طلبانه مخالــف اســتکبار  

ــد.  ــام بدهن انج
 در همیــن دو ســال گذشــته اتفاقــات زيــادي 
میتوانســت بیفتــد کــه نیفتــاد. مــن در آن يادداشــت 
هــم نوشــتم کــه، اگرچــه می گوينــد  :»مــا در 
ــانتريفیوژها ايســتاد  ــا چــرخ س ــم ، ي اقتصــاد باختی
ــد«،  ــي چرخی ــاد نم ــرخ اقتص ــه چ ــر اينک ــه خاط ب
امــا تحلیــل درســت ايــن اســت کــه  چــرخ فرهنــگ 
نچرخیــد. يعنــي مــا در حــوزه فرهنــگ عمومــي، در 
عرصــه رســانه، در میــدان  هنــر، در گســتره  تبییــن 
و ... ســالها کــم کاري کرديــم و کاري کــه بايــد انجــام 

ــم. ندادي
ــه   ســاده تريــن دلیلــش همیــن اســت کــه راجــع ب
مســئله اي کــه ســال ها از چالش هــای  اساســي 
ــوي  ــد ت ــم بروي ــي گوي ــوده، نم ــامي ب ــاب اس انق
خیابــان از مــردم ســؤال کنیــد، در  همیــن جمــع، از 
هرکــدام از مــا بپرســند پنــج دقیقــه راجــع بــه مثــًا 
ــرف  ــته اي ح ــرژي هس ــای  ان ــا و مزيت ه کارکرده
ــم، دقیقــه  ــم دقیقــه اول کــم میآوري ــزن، نمــي دان ب
ــگان  ــه نخب ــع ک ــن جم ــم؟ همی ــم میآوري دوم ک
ــل،   ــه تحلی ــال فرهنگــي هســتند، ن ــی فع حزب الله

ــم. ــات نداري ــه  اطاع ک
 در ماجــراي هســته ای اگــر در جامعــه درســت جــا 
انداختــه بوديــم کــه دعــوا بــر ســر چیســت، بــه نظرم 

آنچــه مــی خوانیــد ویراســته دو گفتــار از وحیــد جلیلــی در حســینیه هنــر 
مشــهد و حســینیه هنــر تهــران؛ بعــد از جمــع بنــدی توافــق ویــن اســت.

باالخره ُخمار 
نبودن  یا 
عمار بودن؟ 
کنجکاوی فردی 
یا مسئولیت 
اجتماعی؟ 
کدامش هدف 
اصلی ماست؟ 
مسئولیت 
اجتماعی 
اهمیتش از 
کنجکاوی 
شخصی  کمتر 
نیست. کمک به 
انقالب و نظام  
در گرو تقویت 
عقبه اجتماعی 
آرمانهای انقالب 
اسالمی است.
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ــن  ــي شــد. در اي ــادالت عــوض م ــي از مع خیل
ــي  ــه در عال ــد ک ــي رس ــی م ــدت، کار به جاي م
تريــن ســطح؛ خــود رهبــري شــروع مــي کنــد 
ــت!  ــه مل ــح دادن ک ــي توضی ــون عموم از تريب

شــیرين کــردن آب دريــا هــم بــه انرژي هســته 
ــاز دارد. اي نی

ايــن بديهیــات را در طــول 12 ســال نــه 
صداوســیما گفــت نــه بســیج تبییــن کــرد نــه 
ــر  ــه ســینما تصوي ــرورش نشــر داد ن آموزش وپ
کــرد نــه روزنامه هــا و مجــات و خبرگزاری هــا  
ــه  ــاز جمع ــای نم ــه تريبون ه ــد ن ــب دادن ضري
ــجويي و  ــکلهاي دانش ــه تش ــد ن ــام  کردن اع

ــد و ... . ــش خــرد کردن ــره براي ــي،  تَ فرهنگ
ــاي  ــک کاره ــد ی ــري میآی ــه رهب  وقتی ک
خیلــي بدیهــي امــا روي زمین مانــده را 
ــد روي  ــا بای ــرد، م ــه دوش میگی ــودش ب خ

ــم.  ــر کنی ــن  فک ای
 بعضــاً مــا دنبــال ُکــد هســتیم و اينکــه فانــي 
در بیــت چــه  گفتــه، در فــان جلســه چــه شــد، 
ــه را منتشــر  ــر محرمان ــدام خب ــن ک ــان بولت ف
ــوآرو شــده ايم!  ــا کريســتي و پ ــه آگات ــرد؛ هم ک
ــي جانشــین  ــاي پلیســي- اطاعات بعضــاً ذهنه
ــده.  ــادي ش ــیجي- جه ــای بس ــتها و دل ه دس
دنبــال ايــن هســتیم کــه يــک ســرگرمي داشــته 
باشــیم؛ و بعــد درحالی کــه مــا دنبــال ايــن کــد 
گرفتــن هــا هســتیم، مــي بینیــم خــود رهبــري 
ــه بديهــي تريــن و  ــد راجــع ب مجبــور اســت بیاي
ســاده تريــن دســتاوردها و نتايــج انرژي هســته اي 
ــن  ــه اي ــردم. درحالی ک ــراي م ــد ب ــح بده توضی
ــه هــاي صالحیــن  ــًا بچــه هــاي حلق کار را مث
مســاجد هــم می توانســتند انجــام بدهنــد. 
معلــم هــاي مــدارس هــم مــي توانســتند انجــام 
بدهنــد، مــن و شــما هــم مــي توانســتیم انجــام 
بدهیــم. در شــهرداري هــم مــي توانســتیم 

ــم.  انجــام بدهی
 مــن يک بــار ايــن تحلیــل را بــه دوســتان 
رســانه اي مــي گفتــم کــه کارآمــدي نظــام 
در انــرژي هســته اي بــه تــراز اول جهانــي 
رســیده. شــهید شــهرياري در بحــث اتمي 
ــرن 21  ــان در ق ــر جه ــمندان برت از دانش
اســت؛ شــما نمــي توانیــد بــا رســانه هــاي 
عهــد حجــر و بــا خاله زنک بازی هــای دوره 
قجــر، تکنولــوژي قــرن 21 را حفــظ کنید. 
اگــر ما مــي خواهیــم از يک تکنولــوژي در 
تــراز جهانــي دفاع کنیــم، آن رســانه اي که 
مــي خواهــد از ايــن تکنولــوژي برتــر دفــاع 
کنــد خــودش هــم بايــد پیشــرفته باشــد. 
آن ُعرضــه اي کــه بچــه هــاي فــردو و نطنز 
و... بــه خــرج دادنــد؛ کســاني مــي تواننــد از 
آن دفــاع کننــد کــه ُعرضــه شــان را در حد 

آنهــا باال بکشــند. 
 حــاال چــه بنــده، چــه آن يکــی در 
دانشــگاه. چــه شــما در مســاجد و مدارس 
و ... . ايــن اتفــاق بايــد مــي افتــاد. تــا يــک 
هماهنگــي و هم تــرازی بــه وجــود نیايــد، 

ــي رخ نخواهــد داد. اتفاق
اگر ... آنگاه ...

ــن اســت  ــي اي ــه اساس ــک نکت ــس ي  پ
از 100  مثــًا  می گويیــد  شــما  کــه 
واحــد، در 70 واحــد شــبهه داريــم. گیــج 
شــديم. مــن مــي گويــم آقــا در  آن 
30واحــدي کــه  شــبهه نــداري چــه کار 
کــردي؟ آنجايــی کــه مــن و شــما شــبهه 
نداشــتیم چــه کار کرديــم؟ تــا يــک عــده 
بیاينــد حــاال آنجاهايــی کــه شــبهه 
ــد.  ــل کنن ــان را ح ــبهه هايم ــم ش داري

 
ايــن نکتــه اول. »مــن َعِمــل بمــا َعِلــم 

خود رهبري 
مجبور است 

بیاید راجع به 
بدیهي ترین 
و ساده ترین 
دستاوردها و 
نتایج انرژي 

هسته اي 
توضیح بدهد 

براي مردم. 
درحالی که این 
کار را مثاًل بچه 
هاي حلقه هاي 

صالحین مساجد 
هم می توانستند 

انجام بدهند. 
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ــر  ــا اگ ــم«. م ــا ال یعل ــه اهللُ م َعَلَم
در آن چیزهايــي کــه تکلیفمــان 
مشــخص اســت وظیفــه مــان را 
ــدوا  ــن جاه ــم » الذی ــام بدهی انج
ــبلنا« بعــد در  ــم س ــا لنهدینه فین
آن چیزهايــي که تکلیفمان مشــخص 
ــود.  ــي ش ــکار م ــم آش ــت کم ک نیس
ــي  ــي در آن چیزهاي ــس وقت و برعک
کــه تکلیفمــان مشــخص اســت 
عمــل نمــي کنیــم و فعال نمي شــويم 
روزبــه روز بیشــتر گیج و ســرگردان 
ــاً مســئله برايمــان  ــي شــويم. دائم م

ــي شــود. ــر م بغرنجت

در فتنه ها  از کجا شروع کنیم؟

پــس يــک راه گشــوده شــدن معماهــا 
ــؤاالت  ــبهات و س ــدن ش ــل ش و ح
ــلّمات و  ــرای مس ــه ب ــت ک ــن اس اي
ــم.  ــدام بکنی ــان عمــل و اق بديهیاتم
کنیــم.  شــروع  اين طــرف  از  اول 
يعنــی به جــای اينکــه برويــم دنبــال 
شــبهات؛ بســم اهلل الرحمــن الرحیــم، 
لیســت کــن! ســؤاالت و پرســش هايی 
ــو،  ــا  ژن ــن، ي ــق وي ــد از تواف ــه بع ک
يــا  لــوزان ... در ذهــن حــزب اهلل 
يــک دو ســه  اســت  شــکل گرفته 
ــم از  ــن می گوي ــر. م ــا آخ ــرو ت ...، ب
ــی  ــم. چیزهاي ــی شــروع کنی اين طرف
کــه شــبهه نداريــم، چندتاســت؟ يک 
دو ســه. ده  تــا شــبهه داريــم بــه اضافة 

ــن.  ــزارة روش ــا گ دوت
خــب. مــن از ايــن گــزاره روشــن 
مي خواهــم شــروع کنــم. همیــن 
ــد فطــر.  ــا در عی ــر آق ســخنرانی اخی

به جای اینکه 
برویم دنبال 
شبهات؛ بسم 
اهلل الرحمن 
الرحیم، لیست 
کن! سؤاالت و 
پرسش هایی 
که بعد از 
توافق وین، 
یا  ژنو، یا  
لوزان ... در 
ذهن حزب اهلل 
شکل گرفته 
است یک دو 
سه ...، برو 
تا آخر. من 
می گویم از 
این طرفی 
شروع کنیم. 
چیزهایی که 
شبهه نداریم، 
چندتاست؟ 
یک دو سه. ده 
 تا شبهه داریم 
به اضافة دوتا 
گزارة روشن. 

ماتریس وحشتناک!!

بعــد از قضیــه لــوزان کــه آن فاجعــه اتفــاق افتــاد خــود 
ــود! در آن  ــر می ش ــر مگ ــادم، آخ ــک افت ــه ش ــده ب بن
ــا يــک چنیــن تعابیــری صــد درصــد تايیــد  ســطح ب
کننــد و يــک روز نگــذرد آقــا بیايــد بگويــد:» تبريــک 

ــه دارم....« ــن جــداً دغدغ ــی چــه؟! م يعن
 

فاصله هــای عجیب وغريــب بیــن کســانی کــه آدم 
انتظــار دارد ســرباز محض باشــند، فاصله صد و هشــتاد 
درجــه! در چــه مســئله ای؟ دريکی از مهم ترين مســائل 
انقــاب اســامی در طــول ســی وچند ســال گذشــته: 
»حســاس ترين مســائل، نزديک تريــن آدم ها، بیشــترين 
ــی،  ــگاه می کن ــی ن ــس را وقت ــن ماتري ــا«!! اي فاصله ه
ــن  ــد همی ــس وحشــتناکی اســت و بع ــی ماتري خیل
ــاکت  ــماها س ــه ش ــد ک ــا بکنن ــد ادع ــا بازبیاين آدم ه
باشــید! مــا بــه شــما می گويیــم آقــا چــه می گوينــد!  
بــا چــه جســارتی در مهم تريــن مســائل انقــاب دارنــد 
بچه هــا را مــردد می کننــد، خیلــی جالــب اســت: »مــا 
ُکــد داريــم کــه آقــا اگرچــه در ســخنرانی علنــی آن 
ــز  ــی چی ــه غیرعلن ــان جلس ــی در ف ــد ول را گفته ان

ديگــری ...« 
روش و راه و راهبــر و معشــوق و خــدای این هــا 
ُکــد اســت. ُکدخــدا هســتند. یکــی نیســت به 
این هــا بگویــد نــان بازویــت را بخــور! به جــای 
ــب  ــرو کس ــن آب ــد از آن و ای ــا ُک ــن ب کدیمی

می کننــد. 
ــرکت در  ــژه و ش ــر وي ــری؛ خب ــا بگی ــد را از اين ه ُک
ــت  ــری، هوي ــا بگی ــه را از اين ه ــان جلســه محرمان ف
سیاسی شــان و جايــگاه اجتماعی شــان نابــود می شــود. 
اصــول و مبنــا کــه ندارنــد. بــا همیــن ُکدهــا خدايــی 
ــد.  ــان می خواهن ــت خودش ــه را رعی ــد و هم می کنن
ــود در  ــه نمی ش ــه به هیچ وج ــتند ک ــی هس ُکدخداهاي
ــا َکدخــدا روی اين هــا حســاب کــرد. حــرف  مبــارزه ب
صريــح رهبــری و آرمــان مســلم انقــاب را زير پايشــان 
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می گذارنــد و دم از ُکدهايــی می زننــد کــه از جابلســا و 
جابلقــا بــه آن هــا ســیگنال داده کــه ... .

ُکد خدایی جریان مقابل اصولگرایی است!

 ُکــد خدايــی جريــان مقابــل اصولگرايــی اســت! جريان 
اســتحاله اصولگرايــی اســت. کــه البتــه نفــوذ کــرده و 
اصولگرايــی را از خاصیــت انداختــه اســت و می خواهــد 
ــه  ــد. دارد ريش ــل کن ــودش تبدي ــد خ ــه ض ــی ب حت
حــزب اهلل را می زنــد. ريشــه اصــول محــوری را می زنــد. 
ــان  ــم خودش ــد. اس ــی را می زن ــف گراي ــه تکلی ريش
و  محافظــه کاری  ولــی  می گذارنــد  اصول گــرا  را 
ــان  ــد. آرزويش ــن کرده ان ــتی را جايگزي ــت پرس مصلح
ــات  ــری روب ــک س ــا ي ــا را ب ــت حزب اللهی ه ــن اس اي
ــدرت  ــی کــه خودشــان ق ــد! روبات هاي ــن کنن جايگزي
ــند و  ــته باش ــاس اصــول واضــح نداش ــر اس ــل ب تحلی
ــا ُکدهايــی کــه از اين هــا  به جــای آرمان هــا و اصــول ب

ــد. ــود کنن ــام و قع ــد  قی می گیرن
ایــن  دام  از  را  خــودش  حــزب اهلل  اگــر 
ظاهرالصــالح  حق به جانــب  ُکدخداهــای 
نجــات ندهــد بــه زودی شــاهد اســتحاله کامــل 
اصولگرایــی بــه یــک جریان مشــابه کارگــزاران 
خواهیــم بــود. کار ویــژه این هــا از کار انداختــن 
جوشــش های درونــی و مردمــی انقــالب و 
ایجــاد اریستوکراســی جدیــد در دل توده هــای 

ــت.   ــی اس انقالب
ــای کار دارد و  ــت و ج ــف اس ــه ظري ــث البت ــن بح اي
ــت  ــا در حــوزه جمهوري ــه کم کاری هــای تئوريــک م ب
اســامی برمی گــردد. کســی کــه »جمهوريــت« نظــام 
را فهــم نکنــد يا عمیقــاً نپذيــرد فرجامش هضم شــدن 
در لیبــرال - ســرمايه داری و عملگــی برای کدخداســت. 
ــد؛  ــه ندانن ــد چ ــه بدانن ــا- چ ــا در بزنگاه ه ُکدخداه
چــه بخواهنــد چــه نخواهنــد- در پــازل َکدخــدا بــازی 
می کننــد و دور رهبــری را بــه بهانه هــای واهــی از 
ــن  ــا اي ــر اين ه ــد. هن ــی می کنن ــاده خال ــای آم نیروه
ــدرت  ــی و ق ــاب را از آمادگ ــای انق ــه نیروه ــت ک اس

بســیج کنندگــی دور کننــد و در 
ــرز  ــی ه ــیرين پوآروي ــه های ش خلس
ــوت  ــد رخ ــا می خواهن ــد. اين ه ببرن
ــه  ــان را ب ــانی خودش ــال نفس و انفع
حــزب اهلل تســری بدهنــد تــا از اتهــام 
ســیب زمینی صفتــی و خودمحــوری 

نجــات پیــدا کننــد.
بلــه ممکــن اســت ادعــا کننــد کــه ما 
داريــم رهبــری را نــگاه می کنیــم ولی 
نکتــه مهــم اين اســت کــه خودشــان 
درجايــی قــرار می گیرنــد کــه رهبری 
آن هــا را نبینــد و در محاســباتش  بــه 
اين هــا نــگاه نکنــد و روی اين هــا 
ــودن  ــه روی نب ــد. بلک ــاب نکن حس
اين هــا  حســاب کنــد! ادعــا می کننــد 
ــی در  ــم ول ــد می گیري ــم ُک ــه داري ک
ــه  ــد ک ــد می دهن ــد ُک ــت دارن حقیق
آقــا روی مــا حســاب نکــن. المتقــدم 
لهــم مــارق کــه بــه ديگــران نســبت 
کــه  نمی کننــد  فکــر  می دهنــد 
ــه آن  ــه ب ــن کارنام ــا اي ــان ب خودش

ــزاوارترند؟ س
درحالی کــه رهبــری می گويــد :»جــداً 
ــا  ــغول پ ــا  مش ــه دارم؛« اين ه دغدغ
ــد!  ــا کردن ان ــن برپ ــرای جش دادن ب
يعنــی آقــا روی مــا حســاب نکــن! مــا 
ــادا  ــی شــما مب ــم  ول شــمارا می بینی
ــا  ــواْ يَ ــی: َقالُ ــدان  ببین ــا را در می م
ــا َداُمواْ  َّْدُخلََهــا أَبـَـًدا مَّ َّــا لـَـن ن ُموَســی إِن
َّــا  ُّــَک َفَقاتـِـا إِن فِیَهــا َفاْذَهــْب أَنــَت وَرَب

َهاُهَنــا َقاِعــُدوَن.
همــان  به انــدازه  اين هــا  البتــه 
بنی اســرائیل هــم غیــرت ندارنــد. 
ــما  ــم ش ــه نمی آيی ــا ک ــد م می گوين
هــم خــودت را به زحمــت نینــداز!

ــن  ــه اي ــی ب ــه گاف هاي ــانی ک کس

این بحث البته 
ظریف است و 

جای کار دارد و 
به کم کاری های 
تئوریک ما در 

حوزه جمهوریت 
اسالمی 

برمی گردد. 
کسی که 

»جمهوریت« 
نظام را فهم 

نکند یا عمیقًا 
نپذیرد فرجامش 

هضم شدن 
در لیبرال - 

سرمایه داری و 
عملگی برای 

کدخداست.
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عظمــت دادنــد، آقــای مدعــی! در قضیــه 
لــوزان، گاف بــه ايــن عظمــت دادی، 
ــت  ــه ات بنشــین. چطــوری رؤي ــرو خان ب
می شــود هنــوز بیايــی بگويــی کــه مــن 
مفســرم مــن نماياننــده موضــع رهبــری 
هســتم!  بــه رهبــری نــگاه نکنیــد بــه من 

نــگاه کنیــد! 
 

بعــد همــه را متهــم می کننــد، تــو 
خوارجــی! تــو فانــی تــو ... خجالــت 
بکــش. حیــا کــن! کســی کــه گافــی بــه 
ــردن  ــا گ ــاز همین ه ــن وضــوح داده، ب اي
را افراشــته می کننــد و چطــوری رويشــان 
می شــود بازهــم بیاينــد خودشــان را 
نماينــده آقــا معرفــی کننــد. دور نیســت 
ــا  ــی ب ــر مدع ــت متکب ــن جماع ــه اي ک
ايــن اعتمادبه نفــس عجیبشــان روزی »ان 
الرجــل لیهجــر« هــم بگوينــد، بگذريــم.

 
کار فعال و مستمر برای گزاره های 

روشن 

ــد کــرد؟ فعــاً کار  خــوب حــاال چــه باي
ــر  ــره ب ــت. باالخ ــیده اس ــا رس ــه اينج ب
اســاس ايــن آرايشــی از نیروهــا که شــکل 
ــدی  ــن برآين ــه چنی ــت ب ــت و نگرف گرف
رســیديم. خوشــحالی کنیــم؟ افســردگی 
ــم؟  ــکوت کنی ــم؟ س ــرف بزنی بگیريم؟ح

 
رهبری از ما چه می خواهد؟

در همیــن دو ســه هفتــه اخیــر، ببینیــد 
چقــدر آقــا بــر سیاســت استکبارســتیزی 
ــد  ــای جدي ــم گزاره ه ــد، ه ــد کردن تأکی
ــد و  ــوا را گفتن ــم محت ــد، ه ــد کردن تولی

خوب حاال 
چه باید کرد؟ 
فعاًل کار به 
اینجا رسیده 
است. باالخره 
بر اساس این 
آرایشی از 
نیروها که 
شکل گرفت 
و نگرفت 
به چنین 
برآیندی 
رسیدیم. 
خوشحالی 
کنیم؟  
افسردگی 
بگیریم؟حرف 
بزنیم؟ سکوت 
کنیم؟ 
 

هــم حتــی روش و لحــن را  در لعــن و طعــن آمريــکا 
ــی و ... . ــرای الف غريب ــد. آن ماج ــر کردن تندت

»و ال تکونــوا کالذيــن قالــوا ســمعنا و هــم ال يســمعون« 
ــی  ــنیديم ول ــا را ش ــای آق ــا حرف ه ــا م ــد آق می گوين
چیــزی دســتگیرمان نشــد چــه کار بايــد بکنیــم؟ هنوز 
ــم و  ــرا را نمی بینی ــق ماج ــون عم ــرا؟ چ ــم! چ گیجی

ــاً در يــک مســئله متوقــف می شــويم. صرف

خط حمله به تمام حیثیت آمریکا

ــه تمــام حیثیــت  ــا دارد صریحــاً خــط حملــه ب آق
آمریــکا را می دهــد.

ــی از  ــود يک ــته ب ــم گذاش ــک فیل ــروز ي ــن ام همی
ــارک«  ــان مب ــکا پیوندت ــران- آمري ــه:» اي ــايت ها ک س
ــران  ــان ته ــد خیاب ــه در چن ــی ک ــن رقاص هاي همی
ــد علنــی  ــد بیــرون. دارن همه چیزشــان را ريختــه بودن
ــا اصــاً مســئله هســته ای نیســت!  می گوينــد کــه آق
اصــاً هســته ای، خیلــی خیلــی پیش پاافتاده تــر 
ــک  ــاً ي ــن قب ــت، آن را م ــی اين هاس ــدف اصل از ه
بحــث مفصلــی کــردم دوســتان اگــر فرصــت داشــتند 
و وقــت داشــتند ببیننــد. اصــاً بحــث فراتــر از بحــث 
ــرا از  ــت. چ ــتراتژيک اس ــای اس ــا بحث ه ــی ي تکنیک
گفت وگوهــای عملیاتــی و راهبــردی فــرار می کننــد و 
می خواهنــد فضــا را هیجانــی و رمانتیــک کننــد؟ چون 
قبــاً ازلحــاظ نظــری و اعتقــادی فروريخته انــد. واقعیت  
ــک اســت. اصــاً بحــث  ــک و ايدئولوژي ــا تئوري بحث ه
ايــن نیســت کــه  قضیــه هســته ای را فیصلــه بدهیــد 
يــا باالتــر از آن کاً رفــع تخاصــم کنیــد. خیلــی فراتر از 
ايــن اســت. بحــث جایگزینی والیت آمریکاســت. 
يعنــی خصوصــاً ايــن پورشــه ســوارهايی که چرخشــان  
بــا توقــف ســانتريفیوژها  چرخیــد؛ تــا دوســتی آمريــکا 
و واليــت آمريــکا  در دل مــن و شــما ننشــیند، دســت 
ــد  ــف نزدن ــی ک ــم ايران ــرای تی ــا ب ــد. اين ه بر نمی دارن
بــرای تیــم خودشــان کــف زدنــد .حتــی اگــر برد-بــرد  
ــه  ــرد آن طــرف )ک ــرای بُ ــا ب ــد اين ه ــاق بیفت هــم اتف
يوتوپیــا و قبلــه آمــال آن هاســت(  بــه رقــص می آينــد.
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عمــق تئوريــک ايــن ماجرا، اين اســت. خیلی از کســانی 
ــان  ــايد خودش ــد ش ــرا دخیل ان ــن ماج ــه در اي ــم ک ه
ــد.  ــتراتژيک می بینن ــی و اس ــث را تکنیک ــاً بح صرف
ــا يــک  ــرای قضیــه، نمی بیننــد. »آق چنیــن عمقــی ب
مســئله ســاده سیاســی اســت، يــک مذاکــره ای صورت 
ــزی  ــم، يک چی ــزی می دهی ــاً، يک چی ــم مث مي دهی
می گیريــم«. ولــی بســیاری از کســانی کــه دارنــد قضايا 
ــد،  ــال می کنن ــل دنب ــه در داخ ــارج و چ ــه در خ را چ
ــا  ــد. اين ه ــک و فرهنگــی دارن ــاً هــدف ايدئولوژي دقیق
دلشــان بــرای لبخنــد موگرينــی ده برابر لبخنــد ظريف 

ــرا؟ ــد. چ ــج می زن غن
ــاج و  ــودن، محت ــت ب ــودن، بی هوي ــه دو ب ــون درج چ
ــهرياری ها و  ــد. ش ــودن را پذيرفته ان ــرب ب ــتاق غ مش
احمــدی روشــن ها خــاری هســتند در چشــم اين هــا، 
چــون رنــج و زحمــت و فداکاری بــرای هويت داشــتن و 
مســتقل بــودن و آقــا بــودن را پذيرفته اند و نوکیســگی، 
نوکرصفتانــه و بی هويتــی رفــاه پرســتانه را بــه چالــش 

ــیده اند.  کش
ــران؟  ــتهای اي ــرب پرس ــه غ ــت ب ــه می گف ــام چ ام
می گفــت اين هــا می خواهنــد نوکــر باشــند. در همــان 

دهــه چهــل.
آن چیــزی کــه مــا بايد بیش از موشــک های بالســتیک 
نگرانــش باشــیم اســتقال خواهی و برائــت از اســتکبار 
اســت. آن هــا فقــط نمی خواهنــد اســلحه مــا را بگیرنــد 
ــتادگی  ــه ايس ــان اراده و روحی ــدف اصلی ش ــه ه بلک
ــلحه را  ــاره اس ــی دوب ــظ کن ــه را  حف ــت. روحی ماس
ــه اســتقال  ــزت و روحی ــر  اراده ع ــی اگ می ســازی ول
و کینــه از جنايتــکاران آمريکايــی  را گرفتنــد  بــه همــه 

اهدافشــان خواهنــد رســید.

هدف اصلی شیطان بزرگ:
 پذیرش والیت طاغوت

ــرا  ــت ماج ــم در واقعی ــد، ه ــوح می بین دارد آدم به وض
تبلیغ هــا  کــه  هــم در بســیاری  تحلیل هــا  و 

ــام  ــرا انج ــن ماج ــه اي ــع ب دارد راج
ــرش  ــی پذی ــدف اصل ــود؛ ه می ش

ــت. ــوت اس ــت طاغ والی
از  ترافیکــی کــه  همیــن، نقشــه 
جشــن منتشــر شــد گويــای خیلــی 
ــار  ــر فش ــه اگ ــا قضی ــت. آق چیزهاس
اقتصــادی و تحريم  باشــد، چــه دلیلی 
ــوی  ــد ت ــردم بريزن ــن م دارد مرفه تري
خیابــان؟! اگــر قصــه تحريــم بــود بايد 
التیمــور شــلوغ مي شــد. بايــد مــا توی 
بیســت متری طــاب می ريختیــم 
بــوق می زديــم. چــرا در هاشــمیه 
ــرا در  ــران چ ــود؟ در ته ــلوغ مي ش ش
ونــک و نیــاوران شــلوغ می شــود؟ 
ديگــر از ايــن بديهی تــر؟ واقعیــت 
اجتماعــی دارد بــا مــا حــرف می زنــد. 
اصــاً بحــث تحريــم نیســت. بخــش 
مهــم قصــه ايــن نیســت، مهم تريــن 
بخــش قصــه؛ آن نبــرد نظــری و 
اعتقــادی و فرهنگــی اســت کــه وجود 
دارد. و بايــد  نگــران بعدازايــن بــود... .

 ايــن را خیلــی قبل تــر از اين هــا هــم 
ــد،  ــوض ش ــم ع ــر پاراداي ــه ام. اگ گفت
يعنــی اگــر شــما رســیديد بــه اينکــه 
ــر  ــد، اگ ــار آم ــدا کن ــا کدخ ــد ب باي
واليــت کدخــدا را پذيرفتیــد  اگــر الف 
را گفتیــد، تــا ی بايد برويــد. چون حق 
يکپارچــه اســت. وقتی کــه طــرف يک 
حــق شــمارا بــه رســمیت نشــناخت، 
غــرب  اســت،  اين جــوری  غــرب 
اصــاً بــرای مــا حقــی قائــل نیســت، 
ــًا  ــا مث ــم آق ــا بگويی ــاال م ــه ح ک
بعضی هايــش  مي کنیــم،  مذاکــره 
را  بعضی هايــش  می گیريــم،  را 
ــش از  ــق توح ــا ح ــم، آن ه نمي گیري
مــا می گرفتنــد. يادمــان نرفتــه اســت، 

آن ها فقط 
نمی خواهند 

اسلحه ما 
را بگیرند 

بلکه هدف 
اصلی شان 

اراده و روحیه 
ایستادگی 

ماست. روحیه 
را  حفظ کنی 
دوباره اسلحه 

را می سازی 
ولی اگر  اراده 
عزت و روحیه 

استقالل و کینه 
از جنایتکاران 
آمریکایی  را 

گرفتند  به 
همه اهدافشان 
خواهند رسید.
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انداختنــدش بیــرون!  بــه همیــن راحتــی. درحالی کــه 
شــکل گیری  بــه  کــه  وقايعــی  از  يکــی  اصــاً 
ــود.  ــیون ب ــد کاپیتوالس ــکا انجامی ــده آمري اياالت متح
يــک قانونــی در مجلــس انگلیــس تصويــب شــد، پنج تا 
بنــد بــود، يکــی اش کاپیتوالســیون اتبــاع انگلیــس بود 
در آمريــکا. اســمش administration act بــود کــه 
آقــای جــرج واشــنگتن قیــام کــرد علیه کاپیتوالســیون 
انگلیســی ها در آمريــکا و انگلیســی ها را خلــع يــد 
کردنــد و خودشــان حکومــت تشــکیل دادنــد. همــان 
ــه  ــه خاطــر اينکــه ب ــا را ب حکومــت مرجــع تقلیــد م
کاپیتوالســیون اعتــراض کــرده بــود، کــه يــک اعتراض 
کامــاً منطقــی بــود، گرفتند از کشــور بیرونــش کردند، 
بــه همیــن راحتــی. 13 آبــان 1343يــک ماشــین رفت 
در خانــه اش: »بیــا بیــرون، بــه آمريکا توهیــن می کنی؟ 

دنیــا کدخــدا دارد«!

تمام منطقه ما دارد کدخدایی اداره می شود

اگر شــما الــف را گفتی و کدخدا را پذيرفتــی، گام بعدی 
ايــن اســت کــه جهــان کدخــدا دارد، جهــان بــر نظــام 
کدخدايــی اداره می شــود، ايــران هــم بايــد کدخدايــی 
اداره شــود !  همین طــور کــه اکثــر منطقــه ی مــا دارد 
کدخدايــی اداره می شــود. از عربســتانش تــا اماراتــش تا 
يمنــش تــا مصــر و پاکســتانش، داغ اين هــا ايــن اســت 
کــه:« خمینــی آمــده در ايــن منطقــه، اين هــا را پــررو 
ــت  ــی و جمهوري ــد مردم ســاالری دين ــرده؛ می گوين ک
و از ايــن اراجیــف!  مگــه میشــه؟ مگــه داريــم؟ »معلــوم 
ــوخی ها  ــن ش ــدا از اي ــايه کدخ ــر س ــه زي ــت ک اس
ــد  ــد باي ــان می خواهی ــر ن ــد. اگ ــد بکن کســی نمی توان

کدخداهــای جهانــی و داخلــی را قبــول کنیــد. 
ــای  ــا کدخداه ــی ب ــه همراه ــر ب ــردم حاض ــی م وقت
داخلــی نشــوند، آن هــا بــه کدخــدای جهانــی ســیگنال 
ــت.  ــرده مل ــه چکمــه ات را بگــذار روی گ ــد ک می دهن
فتنــه چــی هــا  درخواســت کردنــد از کدخــدا کــه: » 
ــر  ــد اگ ــردم بفهمن ــه م ــن ک ــديد ک ــا را تش تحريم ه

در دهــه چهــل ، خیلــی دور نیســت، 
ــا، گفــت : ــد م مرجــع تقلی

ــن  ــان وي ــه پیم ــد ب ــا را الحــاق کردن »م
]تــا[ مستشــاران نظامی، تمام مستشــاران 
ــا  ــان، ب ــا خانواده هايش ــکا ب ــی امري نظام
کارمندهــای فنی شــان، بــا کارمنــدان 
ــر کــس  ــا ه ــان، ب ــان، باخدمه ش اداری ش
ــا از  ــا دارد، اين ه ــه آن ه ــتگی ب ــه بس ک
هــر جنايتــی کــه در ايــران بکننــد مصون 
هســتند! اگــر يــک خــادم آمريکايــی، اگر 
ــد  ــع تقلی ــی، مرج ــپز آمريکاي ــک آش ي
ــر  ــد، زي ــرور کن ــازار ت شــمارا در وســط ب
ــق  ــران ح ــس اي ــد، پلی ــوب کن ــا منک پ
ــای  ــرد! دادگاه ه ــوی او را بگی ــدارد جل ن
ايــران حــق ندارنــد محاکمــه کننــد، 
بازپرســی کننــد، بايــد بــرود امريــکا! آنجا 
در امريــکا ارباب هــا تکلیــف را معیــن 
ــدارد!  ــرض ن ــق تع ــس ح کنند!.....هیچ ک
چــرا؟ بــرای اينکــه می خواســتند وام 
بگیرنــد از آمريــکا! آمريــکا گفــت ايــن کار 
بايــد بشــود- ال بــد اين جــور اســت- بعــد 
از ســه- چهــار روز، يــک وام دويســت 
میلیــون، دويســت میلیــون دالری، تقاضا 
ــت  ــرد دويس ــب ک ــت تصوي ــد. دول کردن
ــه  ــال ب ــج س ــرض پن ــون دالر در ع میلی
دولــت ايــران بدهنــد و در عــرض ده ســال 
ــک،  ــد! ... مع ذل ــون بگیرن ــیصد میلی س
ــن  ــرای اي ــت ب ــودش را فروخ ــران خ اي
ــا را  ــا را فروخــت؛ م ــتقال م ــا! اس دالره
جــزء دوَل مســتعمره حســاب کــرد؛ ملت 
مْســلم ايــران را پســت تــر از وحشــیها در 

دنیــا معرفــی کــرد«
مرجــع تقلیــد مــا حــق حــرف زدن علیــه  
کاپیتوالســیون آمريکايــی نداشــت. امــروز 
ســخنرانی کــرد فــردا  گرفتنــد از کشــور 

چه کسانی 
بعد توافق 
می ریزند 
در خیابان؟ 
این هایی که 
می گفتند 
ایران - 
آمریکا 
پیوندتان 
مبارک، همان 
روز هم در 
دفاع از سران 
فتنه شعار 
می دادند 
همین پریروز. 
همین ها بودند 
که فتنه ی ۸۸ 
ریختند در 
خیابان
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بــا گزينــه  مرّجــح غــرب کنــار نیاينــد بايــد  تاوانــش 
ــرده ،  ــررو ک ــا را  پ ــی اين ه ــت اهلل خمین ــد. آي را بدهن
ــا  ــت و آن ه ــب اس ــا بی صاح ــه دنی ــد ک ــر کرده ان فک
آزادنــد بــرای کشورشــان هــر جــور خواســتند تصمیــم 
ــم  ــی بر»نظ ــت ياغ ــن مل ــه اي ــم ب ــد کم ک بگیرند.باي
ــخصی تان  ــی ش ــه زندگ ــرتان ب ــت:  س ــی« !گف جهان
باشــد. مــدل جمهــوری اســامی هــم بايــد بــرود بــه 
ســمت دموکراســی کدخدايــی آمريکا . دويســت ســال 
ــه  ــا و میــت رامنــی جاب ــن اوبام ــدرت بی اســت دارد ق
جــا می شــود، بیــن جمهوری خــواه و دموکــرات. 
ــد و 3.4  ــات 4.3 در ص ــن مالی ــد بی ــر حق داري حداکث
در صــد انتخــاب کنیــد. ايــن هــم آزادی انتخــاب! برويد 
ــای  ــزرگ  و پدرخوانده ه ــای ب ــايه کمپانی ه ــر س زي
را  مک دونالدتــان  کنیــد.  زندگــی  ســرمايه داری 
بخوريــد، ديســکويتان را برويــد و  پــا از حــد خودتــان 
ــی و عجــب نظــام  ــد« عجــب جمهوريت ــر نگذاري فرات
دموکراتیکــی! به بــه عجــب رقابتــی ! عجــب گزينه های 

متنوعــی، عجــب قــدرت انتخابــی!
چــه کســانی بعــد توافــق می ريزنــد در خیابــان؟ 
ــان  ــکا پیوندت ــران - آمري ــد اي ــه می گفتن ــی ک اين هاي
ــه  ــران فتن ــاع از س ــم در دف ــان روز ه ــارک، هم مب
شــعار می دادنــد همیــن پريــروز. همین هــا بودنــد کــه 
ــود  ــان، در فتنــه  چــه ب فتنــه ی 88 ريختنــد در خیاب
حرفشــان؟ می گفتنــد جمهــوری يعنــی چــه؟! نظــام 
عالــم بايــد بــر اســاس کدخدايــی اداره بشــود. رعیــت و 
شــهروند درجــه دو  حــق نــدارد  رأی خــاف خواســته 
کدخداهــا و اشــرافیت ملــی  و بنــز ســوارها و پورشــه 

ســوارها بدهــد.
ــه  ــد ک ــا دارن ــی اعتن ــه دموکراس ــی ب ــا وقت ــراف ت اَش
ــد کــه  ــق میــل آن هــا باشــد.آمادگی کامــل دارن مطاب
زيــر هــر صندوقــی بزننــد کــه رأيــش مطابق خواســت 
ــم  ــوح ديدي ــن را به وض ــه 88  اي ــد.در فتن ــا نباش آن ه
کــه اســتکبار داخلــی و خارجــی چطــور بــرای وتــوی 

جمهوريــت متحــد شــدند. 
ــی آزادی  ــدون شــک نف ــتقال ب ــی اس ــد از نف گام بع

ــت  ــتحاله  جمهوري ــا اس ــال ي و انح
ــرروز  ــش از ه ــد بی ــروز باي ــت. ام اس
ديگــر  آمــاده دفــاع از اســتقال، آزادی 

و جمهوريــت نظــام باشــیم.
بــرای همیــن مــن عرضــم ايــن 
ــف   ــک  حــوزه متوق اســت کــه در  ي
ــن  ــه اي ــع ب ــم راج ــويم. نمی گوي نش
ــم،  ــاال نبري ــان را ب ــه اطاعاتم قضی
ــم  ــدا نکنی ــر پی ــای عمیق ت تحلیل ه
، واکنش هــای متناســب بــه روز انجــام 
ندهیــم، ولــی شــما به عنــوان خــواص 
ــد گام بعــدی  و نخبــگان جامعــه، باي
را هــم حــدس بزنیــد، گام بعــدی 
فقــط هســته ای نیســت، ايــن ســنگر 
ــک حــدی  ــره در ي ــز باالخ و خاک ري
ــدی  ــک ح ــت، در ي ــت رفته اس ازدس
حفظ شــده اســت، يــک کشاکشــی در 
جريــان اســت، در عیــن اينکــه بايد در 
ايــن کشــاکش از ســرمايه ها  و منافــع 
ــم  مــن عرضــم  ــاع کنی ــان دف ملی م
ايــن اســت، ســريع بايــد خاک ريزهای 
اساســی ديگــر را دريابیم، اآلن نســخه 
اســتقال را می خواهنــد بپیچنــد. 
ــن  ــا اي ــکا  و غرب زده ه ــدف آمري ه
اســت. ايــن دفعــه  از آن طــرف شــروع 
کرده انــد؛» اســتقال آزادی جمهــوری 

اســامی«.

استقالل آزادی جمهوری 
اسالمی

 
ــد، هــر چــه  از اســامی شــروع کردن
اســامی را زدنــد نگرفــت. ديدند نظام 
را بــا زدن اســامیتش، با فحــش دادن 
ــود  ــی و...  نمی ش ــام سیاس ــه اس ب

طرف  دور 
برداشته که:» 

انقالب اسالمی 
چه ربطی به 

استکبارستیزی 
و مرگ 

بر آمریکا 
داشت؟«!

انقالبی که 
رهبرش 
به خاطر 

موضع گیری 
علیه  آمریکا 

تبعیدشده؛ 
چه ربطی به 

آمریکاستیزی 
داشته؟!! البد 
دو روز دیگر 

خواهند گفت 
مگر خمینی 
رهبر انقالب 

بوده؟
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برگشــتند:  اين طرفــی  از  برانداخــت. 
»اســتقالش را بــزن، شــايد از اين طرفــی 
ــم  ــاال خــراب کنی ــم از ب فروبپاشــد. رفتی
نشــد از زيــر بزنیــم، پــی را بزنیــم.« البتــه 
ــه و  ــه ريش ــد ک ــم می دانن ــان ه خودش
پشــتوانه اســتقال و آزادی و جمهوريــت 

مــا هــم همــان اســام نــاب اســت.
ان شــاءاهلل  همان طــور کــه سرمســتی 
و دســتپاچگی بعــد از قطعنامــه؛  کار 
دســت منافقیــِن آن روز داد و جشــن 
ــِی  ــروغ جاويدانشــان را جوشــش مردم ف
و  وقاحت هــا  کــرد؛  عــزا  مرصــاد 
فرصت طلبی هــای اخیــر  هــم در کمیــن 

ــد.  ــد ش ــار خواه ــدا  گرفت ــد خ کی
طــرف  دور برداشــته کــه:» انقــاب 
اســامی چــه ربطــی بــه استکبارســتیزی 

ــت؟«! ــکا داش ــر آمري ــرگ ب و م
خاطــر  بــه  رهبــرش  کــه  انقابــی 
موضع گیــری علیــه  آمريــکا تبعیدشــده؛ 
چــه ربطــی بــه آمريکاســتیزی داشــته؟!! 
البــد دو روز ديگــر خواهنــد گفــت مگــر 

ــوده؟ ــاب ب ــر انق ــی رهب خمین
»بايــد قطــع يــد رســول اهلل از ايــن ملــت 
بشــود! اين هــا ايــن را می خواهنــد. ايــن را 
می خواهنــد تــا اســرائیل، بــه دل راحــت، 
هــر کاری اينجــا بکنــد. تــا امريکا، بــه دل 
راحــت، هــر کاری می خواهــد بکنــد. آقــا 
ــن امريکاســت!  ــا از اي ــاری م ــام گرفت تم
تمــام گرفتــاری مــا از اين اســرائیل اســت! 
اســرائیل هــم از امريکاســت. ايــن وکا هم 
از امريــکا هســتند! ايــن وزرا هــم از امريکا 
ــر  ــن آن هاســت. اگ ــه تعیی هســتند! هم
ــش  ــرا نمی ايســتند در مقابل نیســتند چ

داد بزننــد؟«
اين هــا جمــات آبــان مــاه ســال 43  امــام 

است.

اندیشه استقالل، اندیشه ی ردکردن 
کدخدایی 

ــم را  ــن پاراداي ــد اي ــا باي ــم؟ م ــه کار کنی ــد چ ــا باي م
بازآفرينــی کنیــم، ايــن مبانــی را حفــظ کنیــم و هــزار 
نــوع کار مــی توانیــم بکنیــم، همیــن االن دومــاه 
تعطیــات تابســتان، دانشــجو هســتید، طلبه هســتید، 
دانــش آمــوز هســتید، در بســیج هســتید، در مســجد 
ــد  ــی توانی ــی کار م ــل و ... کل ــی در فامی هســتید حت
بکنیــد. در همیــن چهارچوبــی کــه آقــا گفــت، عقبــه 
ــی  ــم، غن ــت کنی ــاب اســامی را تقوي ــی انق اجتماع
ســازی کنیــم، آحــاد مــردم بايــد مخاطــب باشــند،  باز 
نوشــتم ايــن را کــه بــزرگ تريــن انــرژی هــا را بــا غنــی 
ســازی  ذره هــا مــی شــود بــه دســت آورد، جمهــوری 
يعنــی ايــن، مــردم ســاالری يعنــی ايــن. آمريــکا را بــه 

آحــاد مــردم  معرفــی کنیــد، جــا بیندازيــد. 
اآلن آن چیــزی کــه مــا بايــد نگرانــش باشــیم ثوابــت 
جمهوريــت اســامی اســت. جمهوريــت ما يک اســاس 
ــت.  ــتقال اس ــی اش اس ــای اصل ــک مبن ــش ي مهم
انديشــه اســتقال، انديشــه ردکــردن کدخدايــی، اينهــا 
را دارنــد مــی زننــد. اســاس را شــما حفــظ کنیــد، يــک 
ســنگر از دســت بــرود، پــس مــی گیريــم. کل جبهــه را 
ببینیــم، ســنگر بعــدی کــه مــی خواهــد حملــه کنــد 
چیســت؟ وگرنــه مطمئــن باشــید گیــج خواهیم شــد. 
ــهد االن  ــن مش ــم، در همی ــم نداري ــه ک ــم ک ــرو ه نی
همــه جــا، دکتــر حزب اللهــی، مهنــدس حــزب اللهــی، 
کلــی بچــه هــای نخبــه اهــل نظــر اهــل فــن وجــود 
دارد. می شــود تقســیم کار کــرد. اگــر نگــران مذاکــره 
و ويــن و اينهــا هســتیم، خیلــی خــوب، بیســت نفــر، 
پنجــاه نفــر، دويســت نفــر برونــد در آن حــوزه کار کنند 
، ده نفــر ديگــر هــم بیاينــد در يــک حــوزه ديگــری کار 
کننــد، نــه يــک حــوزه ديگــر، حوزه هــای مرتبط بــا آن. 
کلــی دانشــجو االن در ايــن جمــع نشســته، همیــن دو 
هفتــه پیــش )ايــن يــک بخــش از صحبت هــای آقا کا 
ديــده نشــد، در ديــدار دانشــجويی( ، آقــا خیلــی راهکار 
ــادش  ــود، کــی ي ــه دانشــجوها، چــه ب مشــخص داد ب

انقالبی که 
رهبرش 
به خاطر 
موضع گیری 
علیه  آمریکا 
تبعیدشده؛ 
چه ربطی به 
آمریکاستیزی 
داشته؟!! البد 
دو روز دیگر 
خواهند گفت 
مگر خمینی 
رهبر انقالب 
بوده؟
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اســت؟ گفتنــد برويــد تئاتــر کار کنیــد در دانشــگاه، از 
هنــر اســتفاده کنیــد، آيــا  تــا آخر تابســتان دو  تــا گروه 

تئاتــر راه مــی افتــد؟!  
 

شــما هــر حرکتــی کــه علیــه آمريــکا بکنید، حتــی اگر 
وارد بحــث هــای سیاســی روز  هــم نشــويد ، ضمیــر؛ 

مرجــع خــودش را پیــدا مــی کنــد. 
 

شــما راجــع بــه جنايــات آمريــکا در ويتنــام و عــراق و 
يمــن هــم کــه حــرف بزنیــد؛ ايــن غــرب زده هــا  تــب 
مــی کننــد. اينهايــی کــه بــه جــای »نفــی ســبیل« در 
ــن«  ــی المومنی ــن عل ــت ســبیل للکافري آرزوی »تثبی
ــه کدخــدا  و  هســتند از روشــنگری هــای شــما  علی
نظــام کدخدايــی؛ بــی خــواب مــی شــوند. قــران گفتــه 
ــی  ــور ال کــه  »اولیائهــم الطاغوت؛يخرجونهــم مــن الن
الظلمــات« کســی کــه واليت آمريــکا را پذيرفته عاشــق 
تاريکــی اســت، دوســتدار جهــل و بــی خبــری اســت. از 
نــور، از شــفافیت، از آگاهــی، از روشــنی، مــی ترســد. از 
احمــدی روشــن می ترســد. از شــهرياری مــی ترســد. 

چــون مــی دانــد اينهــا چراغنــد.  
مــا کلــی محتــوا داريم، انــواع و اقســام محتــوا در اختیار 
ــان  ــا دلت ــرب  ت ــکا و غ ــه  آمري ــع ب ــت. راج ــا هس م
ــع  بخواهــد حــرف داريــم اســتدالل داريــم، حــرف قان

کننــده داريــم.
االن ابــزار هــم خیلی داريــم و تکلیفمان را هــم اماممان 

روشــن کرده اســت:
»تکلیــف مبــارزه ی بــا اســتکبار پــس از 
ــارزه ی  ــر مب ــب، مگ ــت؟ خ ــرات چیس مذاک
ــارزه ی  ــت؟ مب ــر اس ــتکبار، تعطیل پذی ــا اس ب
ــلطه  ــام س ــا نظ ــارزه ی ب ــتکبار، مب ــا اس ب
ــای  ــزو کاره ــن ج ــت. ... ای ــر نیس تعطیل پذی
مــا اســت، جــزو کارهــای اساســی اســت، جزو 
ــارزه ی  ــر مب ــی اگ ــت. یعن ــالب اس ــی انق مبان
ــرآن  ــع ق ــالً تاب ــا اص ــد، م ــتکبار نباش ــا اس ب
ــام  ــه تم ــتکبار ک ــا اس ــارزه ی ب ــتیم. مب نیس
نمیشــود. در مــورد مصادیــق اســتکبار، آمریکا 
ــارزه ی  ــت. ... مب ــتکبار اس ــق اس ــّم مصادی ات
ــر نیســت، تکلیفــش  ــا اســتکبار تعطیل پذی ب

کامــالً روشــن اســت و خودتــان را آمــاده کنید 
ــتکبار«  ــا اس ــارزه ی ب ــه ی مب ــرای ادام ب
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ــا  ــا اســتکبار پــس از مذاکــرات چیســت؟ خــب، مگــر مبــارزه ی ب تکلیــف مبــارزه ی ب
ــلطه  ــام س ــا نظ ــارزه ی ب ــتکبار، مب ــا اس ــارزه ی ب ــت؟ مب ــر اس ــتکبار، تعطیل پذی اس
تعطیل پذیــر نیســت. ... ایــن جــزو کارهــای مــا اســت، جــزو کارهای اساســی اســت، جزو 
مبانــی انقــالب اســت. یعنــی اگــر مبــارزه ی بــا اســتکبار نباشــد، مــا اصــالً تابــع قــرآن 
نیســتیم. مبــارزه ی با اســتکبار کــه تمــام نمیشــود. در مــورد مصادیــق اســتکبار، آمریکا 
اتــّم مصادیــق اســتکبار اســت. ... مبــارزه ی بــا اســتکبار تعطیل پذیــر نیســت، تکلیفــش 

کامــالً روشــن اســت و خودتــان را آمــاده کنیــد بــرای ادامــه ی مبــارزه ی بــا اســتکبار
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