
 1 ...................................... یاز نگاه رهبر معظم انقالب اسالم سیها و اهداف انگل استیها، س یژگیو

 بسم اهلل الرمحن الرحیم
 
 
 

 ویژگی ها، سیاست ها و اهداف

 
 از نگاه رهبر معظم انقالب اسالمی

 

 

 وبالگ نیش و نوش طلبگی
MHEDAYATI.IR@GMAIL.COM   



 2 ...................................... یاز نگاه رهبر معظم انقالب اسالم سیها و اهداف انگل استیها، س یژگیو

. فتر  کننتدیم یشت ر یب یر یجتا ستگ گازاسالم هستت، نستبت بتن    یدر هر جا نشان]ابرقدرتها[ 
کشتور  کیتمستلما  در  یمست ق  باشتد، گروهت یکشتور استالم کیت قاباشد،یجا  فر کن    کندینم
جابتتتن باشتتتد و متتتردم    یر ربتتتیباشتتتد،   یکشتتتور رب اباشتتتد،یباشتتتد،  س تیتتتصتتتورق اقلبن

هستت، نستبت بتن  یکتن ازاستالم نشتان ا نباشند. هرجتایباشند  یاسالم یاسیس کنظامی یفکرتشک
کننتد،  ی. اگتر توانست ند توطئتن را ملتپردازنتدیو بن توطئتن م کنندیم یو صف بند  یر یگجا جبهن  

کرد  توطئتن وتود بپردازنتد.  یمناسب، بن  مل یتا در فرص  کنندیم نیو اگر ن وانس ند، کم کنندیم
 .فهمدیو م ندیبیراملت مام نیا
 گترید یگیبرهتن تتار  کیتهم در  گریبار د کی ن،یقض نیکن بااسالم مگالفند؟ ا ستیاّما،  لت چ و

 شت ریب یکمت ایتقتر  قبت   کیت سیانگلت یقبلت یبود کن امپراتور  یاّتفا  اف اده است و   ، هنگام
وودشتا  را  یدستت وپتا ایت   زما ، در همن دن ها،یسی! انگلدانستیرا از    وود م ایدن یسرپرس 

 بود، نسبت بن    حّساس ر بودند. یر جا کن ازاسالم وبر بودند و ه ازکردهب
 نوشت م،یکتردم و م یدرباب مسائ  شتبن قتاّره هنتد معالعتن مت کننیاز ا شیسال پ یس ست،یب من

و  - کردنتدیم هامبارزهیستیانگل نیتطلب هندوست ا  کتن  لاست قالل یگروههاا یم وّجن شدم در م
 تینستبت بتن مستلمانا  حّساست هایستیانگل - کی نها، هم مسلما  بود هتم هنتدو و هتم ست ا یم

 یجتو  کیتبتا مستلمانا   بشتا  بتن  یولت آمدنتد،یکنتار م کهایداش ند!  نها بتا هنتدوها و ست یواص
در  یستیُلترد انگل کیتتا  نها را سرکوب کننتد.  رف ندی! لذا در وهلن اّول بن سراغ مسلمانا  مرفتینم

استالم بتا متا  میکنیاحساس م م،ینگر یزما  وود م یهابن تجربن یما وق »زگار گف ن بود: هما  رو 
. در کردنتدیماستاس  م  نیبودنتد وبترا دهیرست جتنین  نی   روز بن ا هایسیانگل« است! دشمنذاتًا 

کار را کردنتد. امتروز هتم  نیهم زین را یکارراکردند و درا نیکار راکردند، درهندهم نیافغانس ا  هم
 مهت نهتای.  امت  همتن اروندیم شیکنندوپیهما  تجربن را  م  م نی  ،   یادیو ا کایاس کبار امر 

 1!انددهیترس شیازپشیاست کن ازاسالم، ب نیا
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 یلتیو یلیو گرید یحاال زبانها ،یسیبالگصوص زبا  انگل - یسیاال   موزش زبا  انگل د،یدانیم
. وب، مراکز  متوزش هستت   ورندیوجود مبن یفراوان یهاکرده،  موزشگاه دایرواج پ یلیو -کم ر 
 متوزش زبتا   یک ابهتا نیتا یو وتوب دیتجد یهاوهیهتم بتا شت یلتی موزش کتن و یک ابها یهمن
استت. وتب  یسیانگل یاست، سبک زندگ ی رب یسبک زندگ یکنندهشده، من ق  نیتدو یسیانگل

ممکتن  یح ت رد یتگینم ادیفقط زبا   گواند،یرا م نینوجوا  ما و جوا  ما ]کن[ ا نیما، ا یبچن نیا
 ثتر]استت[ کتن بتر ای و انعبتا  ری   تأث گذاردیدر او اثر م ش ریبرود، اما  نچن ب ادشیاست    زبا  

کارهتا را  نیا رود ینم نیاز ب نیا د ی یوجود مدر وجود او بن ی رب یک اب از سبک زندگ نیوواند  ا
 2.کنندیدارند م
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 ینیاز قستعنعن یروز  کیت یدوس ا ! زبا  فارس ..نگرانم. یلیو ام ی نگرا  زبا  فارس یلیمن و
اطتال   یاز رو  کنمی رض م نکنیهند  ا یبوده تا شبن قاره یلم   روز، از اس انبوِل    روز، زبا   

از زمتا ، زبتا   یایتطوالن یبرهتن کیتدر  یزبا  رستم - یمرکز حکومت  ثمان -است. در  س انن
 هاسیو انگل زدندیحرف م یبا زبا  فارس هاتیشگص نیتر هند برجس ن یبوده. در شبن قاره یفارس

را م وقتف کننتد   یبود کن زبا  فارس نیکن کردند ا ییاز کارها یکیهند،  یکن  مدند شبن قاره یاول
 3است گرف ند. هاسیکن مگصوص انگل ییو مکرها  ی  را با انوا  ح یجلو زبا  فارس
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چپاولگر و جهانگوار پنجتن  یو سلعن قدرتها عرهیدست  ورد کن بر ساف گار را بن نیاسالم توانست ا
داشت ند.  عرهیستلعن و ست را یبر ا یاس عمار  یملت را نجاق دهد. دهها سال قدرتها کیو  ندازدیب

 یدن ورد، فرامتوش نشت را یتسال بر سر ملت ادر طول دهها  سیکن دولت اس عمارگر انگل ییبالها
کردنتد،   یمردم تحم نیرضاوا  را بر ا اهیس یک اتور یرا مصادره کردند، د تیاست. انقالب مشروط

کردنتد و حتّ    ینفت را  ارق کردند، کشور را  قب نگن داش ند، ملت را مورد اهانت قرار دادند و ذل
 ستع در  هایستیملت را در طتول دههتا ستال پامتال نمودنتد. بعتد هتم کتن قتدرق انگل کی ی موم

ستفره رستاندند و تعتاول را شترو  کردنتد.  نیتوود را ستِر ا هاییکایرو بن کاهش رفت، امر  یالمللنیب
 لنیوستبن کردنتد،یم هایستیکن انگل یی هایمحّمدرضا و هما  جنا اهیو پنج سالن س ستیب ک اتورِی ید

. کردنتدیفترو م شت ریکشتور ب نیتروز پنجن قدرتشتا  را در اصورق گرفت و روزبن را یدر ا هاییکایامر 
    یرا بتن جتا یپرست گاننیو فرهنتگ ب کردندیرا نابود م یو مل یفرهنگ اسالم بردند،یثروتها را م

 دهیملتت را کشت نیتکشتور تحتت ستلعن و در پنجتن  نهتا بتود و رمت  ا نیا زِ ی. همن چدادندیرسوخ م
 4بودند.
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سال کشور متا متورد تعترض و تعتاول قترار گرف تن.  ستی. دومیر یمورد تعاول قرار بگ میگواهیما نم
کن در طترف مقابت  وجتود  یو نشاط اطلب،یفاسِد دن ِ  یناال  یعرضنیسلعن ِی ب یهاضعف دس گاه
کشتور متا وارد  یاستیبتار در دست گاه ساول   هتاسیانگل ۱۳۱۱تعاول شد. از سال  نیداشت، با ث ا

از  یبتن  نهتا، بعضت بیتقر  ایتکردنتد و همتراه  نهتا  یر یارگیتو دوالتت کردنتد و نفتوذ کردنتد و  ندشد
 سیانگلت ریستف نیکن اولت ۱۳۱۱کار را کردند. سال  نیمدق هم نیهم در ا یاروپائ گرید یکشورها

بتود و  هتاسیانگل اریبود کن حکومت هند در او  ی   وق  یعنیکن از هند هم  مد   -وارد کشور شد 
شتد، شترو  کترد بتن رشتوه داد  و  ادهیتپ یاز هما  بوشهر کتن از کشت  -در  نجا بود  السلعننبینا

 یو استتمها ریتتهمتتن شتتاهزاده و ام نیتتکنتتد. ا یدار یتتافتتراد، و راحتتت توانستتت افتتراد را ور  د یتتور 
کشور،  نیشدند! روند تعاول دشمنا  در ا می قا واضع و تسل نیا یایپرکن، همن در مقاب  هدادهن

ملِی    روز اجازه داد دشمن نفوذ کند، و نفتوذ  ادیبنیب زیواک نرم و واکر  نی   زما  شرو  شد. ا از
درستت  نهتایدر مقابت  ا ینیستد پتوالد کیتکنتد. انقتالب  دایادامن پ نیا گرید میگواهیکردند. ما نم

 5.مینسد را مس حکم ر ک نیا میگواهیکرده. ما م
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 زیتتا هر جا ب واند، همن چ یعنیکند   ی   کشور را ته کندیم یسع شود،یم یاس کبار وارد هر کشور 
کتن  یایتغاتیهما  دست گاه تبل یعنی - هاییکای. امروز ووِد امر کندی   کشور را بن نفع وود مصادره م

 ّده گول وورده  کیهم  دیو پست، و شا ریواقعًا حق یقلم بن مزدها یدر صف مقّدم و بعض -گف م 
 یارتباطاتش با کشتور  کایکن اگر امر  کنندیم الیو  اف  در داو  کشور ما در صِف پشت سر  نها و

ملت  یشد و رابعن برقرار کردند، ناگها  همن مشکالق اق صاد ی ادّ  - یاسالم یمثاًل جمهور  -
 را ،یتده است. ملتت امرتکب ش یمی ظ یفکر کند، وعا طورنیا یح  وواهد شد! اگر کس را یا

را  یکن زمام قدرق اس کبار  ودویاز سال س هاییکایدوره تجربن کرده است. امر  کیرا  کایارتباط با امر 
از ما گرف ند  هرچن  م،یوهفت هرچن داش وشش و پنجاهپنجاه یدر دست گرف ند، تا سالها را یدر ا

دورا  تستّلط  نیمربوط بتن    دورا  و همچنت را یامروز ملت ا یهایبوده است، بردند. ا لب گرف ار 
بتر  هایستیانگل هتا،ییکای. قبت  از امر کنتدینم یفرقت کاستت یهتم مثت  امر  سی. انگلتهاستیسیانگل

 ودویتا سال ست -کار  مد  رضاوا ، تا بعد  یمسّلط بودند. از اواور دورا  قاجار تا رو  را یا استیس
نفتتت را  بردنتتد یمتت متتتحکو آوردنتتد،یکومتتت مبتتود. ح هایستتیدر دستتت انگل را یتتدر ا زیتتهمتتن چ -
. بعتد هتم کردنتدیم گواست ند،یو هتر کتار م زدنتدیفرهنتگ را رقتم م بردنتد یمنتابع را مت بردنتد،یم

منعقتن  کیتگرف ند  مث    یتحو هایسیوودشا ، از انگل یالمللنی مدند و در    رقابت ب هاییکایامر 
 6مف وحن!
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کن هر دو را  -پدر و پسر  -مملکت حکومت کردند  نیدو نفر در ا در پنجاه ساِل  ور قب  از انقالب،
قلتدر  کیتبتن  -کردنتد  دایتفتوج قتّزا  پ ا یتاز م هایستیبر سِر کار  وردند. رضاوا  را انگل گانگا یب
او را  وردنتد  ، وردند و دست او سالح دادند! دست، پش ش زدنتد -داش ند  اجیاح  محابایو ب باکیب

را کتن  یاو ِا متال کردنتد!    کتار  لنیتا بن مقام سلعنت رستاندند، بعتد مقاصتد وودشتا  را بتن وست
بتن  ن،یتبتن د گواست ندیرا کتن م یااو کردنتد.    ضتربن لنیمملکت بکنند بن وست نیدر ا گواس ندیم

کشتور بزننتد، بتن  نیتا یو ا  قتاد ینید یهانیکشور و بن پا نیا یو مل یمیقد یبن سّن ها ت،یروحان
از قبت  از  -متّدتها  هایستی! انگلگتوردیبود، بن درد  نهتا م یو گس او باکیاو زدند. چو   دم ب لنیوس

هتم  لمتا متانع نفتوذ  شت ری. بشتدیامتا نم گش ند یکشور م نیدر ا ینفوذ  لنیدنبال وس - تیمشروط
استت. او را بتر ستِر کتار  بتاکیو ب اخدر بروورد با  لما، گس  دانس ندیبود کن م ی دم،  دم نیبودند. ا

بتن  یاستیکتن از لحتاس س دنتدیاو انجام دادند! بعتد هتم چتو  د لنی وردند و هر کار وواس ند، بن وس
 گذاش ند! شیاو را برداش ند و پسرش را جا کند،یم دایپ شیگرا یگر یسمِت د

 ا ،یتفرمانرواکتن حکتام،  ستتین نیتبتاالتر از ا یننگت چیهت - را یتملتت ا یبترا -ملتت  کیت یبرا
و ببترد!  اوردیتستفارتگانن وتود ب لنیبن وس سیدارا  امور کشور را دولت انگلو سررش ن اس مدارا یس

 د،اننوشت ن یرا کتن از  ناصتر دورا  پهلتو  یباالتر است!؟ واطرات نیملت، از ا کی یکدام ننگ برا
کتن  دانستتیتا چنتد روز نم رضاوا  را بردند، پسر او محمدرضا ۱۷۱۱کن در سال ! بعد از   دیبگوان

نتدارد،  یبتیفرست اد،  نهتا گف نتد کتن بلتن،   سیرا بن سفارق انگلت ینن! کس ایپادشاه وواهد بود  ای 
 نیتا  ینهتا حقتایکن فال  کار را نکند و فال  کار را بکند! ووشتحال شتد. ا یپادشاه باشد، بن شرط

 7کشور است.
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ستبب،  نیبتن همت.. انتد.قترار داده استیس کیو    را اند اهانت بن اسالم را شرو  کرده]دشمنا [ 
باشتند و از  نهتا  شتا یکننتد کتن ستپر بال دایترا پ یکردنتد: بتر    شتدند افتراد دایپ ینشس ند و راه

بن اسالم اهانت کنند، تا  رام  رام اهانت بن اسالم  سنده،یبگواهند کن در لباس روشنفکر، شا ر و نو
شگص مرتد شترو  شتد. او     «عانِی یش اقی »ک اب  لنیبود کن بن وس یکار  ن،یشود. ا جیباب و را
 ..   ک اب کردند. جیشرو  بن ترو ییکایک اب وودش را نوشت و مجاّلق امر  سیدر انگل

را  نهتایارتداد    مرِد مرتد را صتادر کترد و راه ا یف وا ی...و نوران  یتفّکر و فهم دق نیامام براساس ا
امام  توض شتده استت؟ مگتر ف توا قابت   توض شتد   یف وا ایکن   نندیال احاال  نها دنب.. بست.

 د؟یت یبتدش مت سیمعاملن کنتد؟ دولتت انگلت یبا کس نیقض نینسبت بن ا  واندیم یاست؟ مگر کس
 شتود؟یناراحت م یی! فال  دولت اروپادی یبدما  م سیدولت انگل یاز کارها یلیووب  ما هم از و

را کتن دولتت  یکتن هتر کتار  میتا. مگر متا قتول دادهمیشوی نها ناراحت م یاز کارها یار یماهم از بس
 را یتاز است قالل ا ز،یتاز همتن چ شیبت س،ی!؟ دولت انگلتمیانجام نده دی یاز    بدش م سیانگل

و  دنتدیمملکتت ووردنتد و چاپ نیتدر ا یم ماد یهس ند کن سالها یهما  کسان نهای. ادی یبدش م
اگتر اال  هتم  س،یدولتت انگلت م؟یبکنت دیتاست، ناراح نتد. متا چتن کتار با مس ق حاال کن مملکت 

 یو بترا ست دیبا« لترد ُکترز »فتارس، مثت  زمتا   جیدر ولت دیتایب گواهتدیکند، دلش م دایفرصت پ
. حتاال دهتدیاجتازه نم را یتدس ور صتادر کنتد! ملتت ا را ،یفارس، از جملن ا جیاطراف ول یدول ها

ما،  یباشد و بگواهد در امور ما، وواس ها یگر یباشد، هر قلدر د کایامر  تباشد، دول سیدولت انگل
دارد!؟  نها اگتر بگواهنتد  یبزرگ ما و مقّدساق ما دوالت کند! بن  نها چن ربع یاهداف ما،  رمانها

مسلمانا  دهنتد   ی   شگص مرتِدّ ملحد را تحو دیح  کنند، با یمشک  را بن راح  نیحادثن و ا نیا
.« دیتکرده است. شما مسلمانا ، هرچن مجتازاتش استت، انجتام ده ی یجرم و جنا ن،یا: »ندیو بگو

کتن چترا جلتِو  میتما بن  نهتا ا  تراض دار  کنند؟یبکنند. چرا نم دیکار را با نیراه،  اقالنن است. ا نیا
متن و  یاستت بترا یهشتدار  نهتایداش ن باشند!؟ ا  وانندیم یحکم امام را گرف ند!؟  نها چن ا  راض

مقّدساق ما شرو  بن حملن و اقدام وواهد کترد.  نیدشمن  ل م،ی فلت کن یکن اگر اندک دیبدان شما.
 8است. ادیما ز  فیهم فراوا  است. تکل  یقب نیاز ا یهانمونن است و نمونن کی ن،یا
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 11 ...................................... یاز نگاه رهبر معظم انقالب اسالم سیها و اهداف انگل استیها، س یژگیو

در  ی نوا  وتانواده ستلعن را بتن ی راق ریوانواده   کی هایسیانگل ،یبعد از سقوط حکومت  ثمان
 را  در رأس کار گذاش ند. در طول چند سال سن پادشاه از  نها پشت سر هم در رأس کتار بتود کتن 

 نهتای. ادیتهم بن دست مردم قععن قععن گرد یکش ن شد و سوم یدر حادثن مشکوک یُمرد، دوم یاّول
 مدنتد. کتار  یرو  یگتر یپتس از د یکتی ییکودتا یسرِکار گذاش ن بودند. بعد، حکوم ها هایسیرا انگل

 مدند و رف ند. در سال  ییکودتا یهم حکوم ها -وهفت تا چه  وهفتیاز سال س -ده سال  باً یتقر 
 ومتشو نفتر د« احمدحسن البکتر»حکومت  نیسِر کار  مد کن نفر اّول ا هایوهفت حکومت بعثچه 

 متد کتن  امت   یو نظتام ییبود. پس ده سال هم  نها بودند. سن حکومت کودتا« صّدام» نیهم هم
هتم از کتار  یو ستوم دیحادثن مشکوک بن ق   رست کیدر  یکش ن شد، دوم ییحکومت کودتا نیاّول

 .دیبرکنار گرد
بتر ستِر کتار بودنتد کتن  هتایو چنتد ستال، بعث یهتم کتن حتدود ست طترفنیوهفت بتن اسال چه  از

ام دانست. حاال دورا ، بگصوص دورا  حکومت مس قِ  صدّ  نیهم دیدورا   را  را با نیتر سگت
 تیدر کجاستت و وضتع ستتیهم کن حکومت صّدام واژگو  شده است، وود صّدام هم کن معلوم ن

 ستتین نیقضت کیت قتی.  نچن کن اال  در  را  اّتفا  اف اده است، در حقتمشکوک اس یلیهم و
 نیکنند، ا یبند سرهم گواهندیم شا یهایغاتچیو تبل هایسیو انگل هاییکایاست.  مر  نیبلکن چهار قض

   درستت کننتد،  یبترا« نن» ای «ی ر » کی یدر ورند و در افکار  موم طیبس نیقض کیصورق را بن
 9.ستین نیقض کیاست   نی. چهار قضکنندیتالش م گودیلکن ب
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 11 ...................................... یاز نگاه رهبر معظم انقالب اسالم سیها و اهداف انگل استیها، س یژگیو

 عا یشت ق تاً یثابتت کردنتد کتن حق.. استت. یا یتثابتت کترد کتن ]بن  را [ تجاوز وود  نیبا ا کای مر 
کردنتد.  یهتم اشت باه بزرگت هایستیگذاش ن بتود. انگل نهایا یکن امام بزرگوار رو  یبزرگند  هما  اسم

 هایستیو اش باه کردنتد. انگل دیای نها ب ریهم گ میاز  نا یبیراه اف ادند کن نص کایدنبال  مر  هایسیانگل
در  داش ند، از بس کن یمنفور و زش  یلیچهره و رهیدر  را  و در هند و   را ،یمنعقن، در ا نیدر ا

شتده  دایپ ایچهره شرورتر از  نها در دن کیچه  سال بود کن  یو ظلم کردند. حدود س یبد  جاهانیا
را مجّددًا در  هایسیبلر چهره زشت انگل ی قا نی. ارفتیم ادهایاز  هایسیکم چهره زشت انگلبود و کم

بتود،  یسوم هم کن تجتاوز نظتام نیقض نیبود. پس در ا یو زنده کرد. اش باه بزرگ یها بازساز واطره
و    را در روابتط  میکنتیبتاز هتم محکتوم م م،ی مت  را محکتوم کترد نیتا ایتما همصدا بتا متردم دن

اّمتت  میو بتن حتر  نیو تجتاوز بتن استالم و مستلم یبد ت و تجتاوز بتن کشتور استالم کی یالمللنیب
 .میدانیم یاسالم

 نیتتجتاوز کردنتد و ا کتننی الوه بتر ا گواهندیبر  را  است. م کای مر  ی، سلعن بعد ]بعدی[ نیقض
و  ییکتای مر  - گانتنیحاکم ب کی لنیاز  نها سرزده است، اداره  را  را    هم بن وس اقیو جنا عیفجا
و او  رنتدیبر هتده گ -است  یس یونیکاماًل مرتبط بن محاف  صه ایاست و  ستیونیصه ایکن  ینظام

 کیتتوودشتتا   نیوتتود بتت الیتتگذارنتتد.  نهتتا بتتن وب وریتت  یو  ربتت یکشتتور استتالم کیتترا در رأس 
 ی. بصتره کتن بتو داستتیپ سیو انگلت کتای مر  نیاوت الف بت یهااند کن الب ن نشاننکرده یبند میتقس

نفتت  یاز بتو  یلتیهتم کتن و هایستیاستت و انگل ک ترینزد یو بتن منتاط  نف ت ظ تری ل ینف ش کمت
 یینمااز قتدرق زیتن هتاییکایو بغداد هم کن مرکز قتدرق استت و  مر  ها،یسیبن انگل د،ی یووششا  م
 ...استدهیرس هاییکایبن  مر  د،ی یووششا  م

را نصتب کردنتد  «یرضتا پهلتو » هایستی متد  اّول انگل شیپت ایقضا نیزما  طا وق هم هم راِ  یدر ا
 ی لت» مدنتد او را وادار کردنتد تتا  د،یت یمشتکالق بتن وجتود مت دنتدیرا، بعد د« محّمدرضا»وسپس 

 مت   یهاتجربتن نیا ...اصعالح اصالحاق کندمنصوب کند، تا بن ریوز را بن  نوا  نگست «ینیام
 یامروز بن هما  دوره اّول است عمارگر  نهای. ااستیمگ لف دن یشده اس عمار در دورانها و در مکانها

جتا بگمارنتد. کتار از وودشتا  در    یبعتد حتاکم رنتد،یزور اسلحن بگ بارا  یکشور  یعنیاند  برگش ن
را بتا مغتز بتن  نهتایو  رور استت کتن ا یاز سرمس  یبار و حاکزشت، اهانت ،یارتجا  ب،ی ج اریبس
 11.کوباندیم نیزم
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 12 ...................................... یاز نگاه رهبر معظم انقالب اسالم سیها و اهداف انگل استیها، س یژگیو

چند دولت بزرگ و ثروتمنتد و مق تدر  ربتی کتن در رأس  نهتا  عنیی -گر  ربی امروز قدرتهای سلعن
 اصتب و  میرژ  نیاز ا نکنیبرای ا اندس ادهیمحکم ا - ثیوب سیاست، پشت سرش هم انگل کای مر 

. از چتن کننتدیم تیتدارنتد حما  یی مهمی است. صتر مسئلن لییو نیظالم و سنگدل دفا  کنند  ا
ای انستا  م عتارف و معمتولی چیانسا  باانصتافی، هت چیکن ه نیی فر فاجعن نیاز ا کنند؟یم تیماح
بتن  نیوجتب زمت کیتی کوچک، منعقن کیرا قبول بکند.  اقیجنا نیتفاوتی در مقاب  ابی  واندینم

اقستام  وتانکهتا ]بتن    حملتن کننتد[، انتوا   نتی،یزم روییموشکها، ن ماها،یهواپ جورنینام  زه، ا
استت  نیای دهندهنشا  نیا ..است. بیی ج زیواقعًا چ رد یمردم صورق بگ نیباری نسبت بن ا تش

منع  و نظام فکری کن امروز کشتورهای  ربتی بتر استاس  نیا - دموکراسیبرالیکن امروز منع  ل
 ...ستیارزش اوالقی برووردار ن نیاز کم ر  - شوندیو اداره م تی   دارند هدا

 نیتا کای.  مر میرا بشناس کایو  مر  میبرای وودما  حفظ کن دیی مهم باتجربن کی نوا  را بن نیما ا
در  م  ما، در قضاوق متا، در بروتورد متا، اثتر وواهتد  نیاست. ا نیا دموکراسیبرالیاست، نظام ل
قترار گرف تن  می[ کن امتروز در مقابت  نظتام جمهتوری استالایاثر بگذارد.    ]جبهن دیگذاشت و با

 االقیتتدولتتت ا عنتتییمگ لتتف، در چتتالش بتتا نظتتام جمهتتوری استتالمی استتت،  اییاستتت و در قضتتا
 ...است نیا ق شا یاست، حق نیا  شا یهس ند، واقع نیروانش، او دنبالن کایی  مر م حده

چند کشتور  نیا تیر یهس ند کن مد ییهانیبن حقو  بشر، هم ایدن اس مدارا یس نیا  ناتر امروز بی
 ...ندارند تیرا بر هده دارند  معلقًا ا  قاد بن بشر و حقو  بشر و انسا  و انسان

 میدر  ملکردما  بفهم ما ،یدر قضاوتها ما ،یها یکن در تحل مییگویم میا برای وودما  دار ر  نیا
ِن فکرشتا  چ رندیگیکن در مقاب  ما قرار م یینهایو ا میبا چن کسی طرف  ستت یچن کسانی هس ند  ت 

کال  نظام سلعن،  بارق است از بردگی مل ها  استیس ...میوودما  را مشگص بکن فیتکل دیما با
ی  حتاد مل هتا مل هتا و وواست ن ال بتن مصت ییا  نتا نیکم ر  نکنیو تسلط بر سرنوشت مل ها بدو  ا

 ی،یکتایتوجن داشت. شتعارهای ضتد  مر  دیبا نیکال  اس کبار است  بن ا استیس نیداش ن باشند  ا
ای  تده کیتاستت.  قتتیحق نیر ما، ناظر بن اشعارهای ضد  ربی، شعارهای ضد اس کبار در کشو

کتار  کیتنباشتد کتن  نیتشتنوند، فتورًا تصورشتا  امی ییکایضد  مر  ایشعار ضد  ربی  نکنیبمجرد ا
 ییکتاینگاه ضتد  ربتی و ضتد  مر  نینن، ا رد یگیمنع  فکری دارد انجام م کیبدو   ای زی متعصب

 کیتنگتاه  قالنتی درستت، بتن  کیتی درستت، بتن تجربتن کیدر انقالب اسالمی، م کی است بن 
 11. یی صحمحاسبن
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 13 ...................................... یاز نگاه رهبر معظم انقالب اسالم سیها و اهداف انگل استیها، س یژگیو

جنوب وراسا ، بزرگا  و افراد صاحب فکتر و  یدر منعقن - 41و  31 یدر دهن - شیمن سالها پ
 نیدر بت یمگصوصت یهاوهیرا با ش اکیچگونن تر  هاسیبود کن انگل ادشا یکن  دمیرا د یرمردهائیپ

 متردم تر  کردند یمردم رائج م
ّ

افتراد  نیتوجتود نداشتت. ا زهتایچ نیتبلتد نبودنتد  ا د یکشت اکیتواال
در  جیروشها بود کن مواد مگدر ب تدر  نی. با همگف ندیرا م اتشیو وصوص دادندیبود، سراغ م ادشا ی

 12است. ینجور یا یکرد. فرهنگ  رب دایداو  کشور توسعن پ
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 14 ...................................... یاز نگاه رهبر معظم انقالب اسالم سیها و اهداف انگل استیها، س یژگیو

بن ملت افغانس ا  حملن کردنتد. در افغانست ا  چنتد نفتر را بتن  سم،یبا شعار مبارزه با ترور  هاییکایامر 
 نهتا، نتن فقتط  نیت ل اننیو حمتالق وحشت نیکردند  اما با ترور متردم فلستع یمعرف ستی نوا  ترور 

 بترق  نیتما اریبست ا،یتدن یمتردم و افکتار  متوم یهم کردند! واقعًا برا دییمگالفت نکردند  بلکن تأ
و حقو  مل ها بزنند!؟ با  یدم از حقو  بشر و  زاد شودیم شا یطور رو چن ند؟یگویچن م نهایاست. ا

 یبشتود  امتا نتن فقتط مگتالف  یارحمانتنیرف ار وشتن و ستبعانن و ب گونننیدر وانن وودش، ا یمل 
در مقابت   س،ینگلتو هم دولت ا کایهم بشود! م أسفانن هم دولت امر  یبلکن همراه رد،یصورق نگ

شرمنده  خیرا در تار  کایملت امر  کا،یام حا  دادند. بن نظر من مسؤوال  امر  بد اریبس ،یافکار  موم
در  نهتایزده کردنتد. امنفع  و شرمنده و وجالت خیرا در تار  سیملت انگل س،یکردند. مسؤوال  انگل

 یحّ ت یبشتر  می ظت تیتجنا نیتا بت همن اّد تا، در مقا نیقرار دارند و با ا ییرأس حکوم ها و مل ها
 !کنندیهم م تیبلکن حما مانند ینم  فاوقیب

ل س سیامروز دولت انگل م أسفانن
ّ

را بر  هده گرف تن استت.  کایامر  یاسینقش جاده صاف کن و دال
در  -نتدارد  ینتیستواب  ننگ نیمثت  او چنت یدول ت چیکن در منعقن ما هت یفرتوق اس عمار  میرژ  نیا

 ط ،منتا نیو در همن ا نیافغانس ا ، در کشور وود ما، در  را ، در فلسع نیقاّره هند، در همشبن
طترف مشتهود استت و از  نیتبتن ا شیاز صتدوپنجاه ستال پت اتشیو جنا سیاس عمار انگل یپا یجا

کن مربتوط بتن دورا   یاسیحال کن از    اوج ا  بار س -مل ها محو نگواهد شد  نیا یگیحافظن تار 
  یدتبت کتایامر  یاستیرِو ساست، بن کوچکابدال و داّلل و واستعن و دنبالتن بوده، اف اده اشیاس عمار 

 سیو دولت انگلت کای. دولت امر کندیم تیهم بالفاصلن از    حما نیا د،یگویشده است و هرچن او م
  یرا تشتو  کتاریکن  نها  متاًل حکومتت جنا نیبن واطر ا کند ی   شر  تیو در مسؤول  هایجنا نیدر ا

 13.کنندیم
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 15 ...................................... یاز نگاه رهبر معظم انقالب اسالم سیها و اهداف انگل استیها، س یژگیو

 بیتتو  ر  بیتت ج غتتاقی. چتترا تبلاندیاستتالم ینظتتام جمهتتور  کیمستتلما   متت  استت راتژ  یمل هتتا
چترا؟ بتا  ندازنتد؟یب یجتدائ را یتمستلما  بتا ملتت ا یمل ها نیب کنندیم یسع یسیو انگل یکائی مر 

 کیو  مت  است راتژ  ی نهتا  مت  راهبترد دانندیچو  م عن؟یش ،یسن یبا مسئلن ت،یقوم یمسئلن
 گواهنتدیاوستت. نم کیملتت بتن  مت  است راتژ  کیت گاهنی. تکشوندیم محسوب یاسالم یجمهور 
مگ لتف  یکتن از او در کشتورها یایو طرفتدار  تیتحما نیتاز ا یاسالم یو نظام جمهور  را یملت ا

 یکشتور  کیکن در  دینیبیجا نم چیبرووردار باشد. شما در ه -هم هست  رینظیکن الب ن ب - شودیم
و اح رام کنند   کسشتا  را بلنتد   یتجل - و یاسینن س -مردم   حاد ،یگر یکشور د کی یاز رؤسا

 د،یتمستلما  هتر جتا برو ی. در کشتورهایاستالم یجتز جمهتور  اورند یب جا یکنند، نامشا  را با ه
 یاستالم یهست، مردم نسبت بتن    و نستبت بتن جمهتور  یاسالم یاز جمهور  یکن رد پائ ی نجائ

ارتبتاط برقترار  نیتا گواهتدیدشتمن نم گواهتد یرا نم نیتا مناست. دش ینجور یابراز احساساتشا  ا
 یاصتل یجتزو    شاوصتها نیتاز وظائف وتودش بدانتد. ا یکیرا  نیا دیبا یاسالم یباشد. جمهور 

 14است.
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 16 ...................................... یاز نگاه رهبر معظم انقالب اسالم سیها و اهداف انگل استیها، س یژگیو

و  کتایامر  یعنتیکشتور ممنتو    نیتدر ا گانتنینفوذ ب یعنیبود   یانقالب اسالم الغزلتیاس قالل، ب
 بکنند. یا مال نفوذ  گوننچیکشور ه یو فرهنگ یاسیح  ندارند در مسائ  س گرا یو د سیانگل

  یما تصر  یکن قانو  اساس نیا یمن! مسألن اس قالل را معرح کردم، برا زیو وواهرا   ز  برادرا 
 نیتو ا رد یتجلتِو است قالل را بگ  وانتدیم ینتن  زاد رد،یترا بگ یجلتِو  زاد  واندینن اس قالل م کند،یم

 یپتا هنتدبگوا یو بتا شتعار  زاد یبتن نتام  زاد یاستت. اگتر کستان یو مس حکم نیم  یمبنا اریبس
. گواهتدیاستت کتن دشتمن م یزیت   چ نی. استین ی زاد نیدشمن را باز و نفوذ او را برقرار کنند، ا

 یروزگار، روزگتار حّساست نیاست. ا ی. امروز، روز حّساسگس راندیاست کن دشمن م یهما  دام نیا
 ...است

 ا،یو ستازما  ست کایمزدور امر  یغاتیدس گاه تبل -دشمن  یغاتیتبل یدس گاهها ندیبیانسا  م یوق 
 حتنیفتال  ال  یبترا - ستتیونیدولت  اصب صه یغاتیدس گاه تبل س،یدولت انگل یغاتیدس گاه تبل
بتن وتاطر فتال  مستؤول،  ،یبتن وتاطر فتال  زنتدان کننتد یم یجنگ روان درانند،یم قنیدر مجلس 

حت  دارد در  ف تد یانستا  حت  دارد بتن شتک ب دهنتد،یمهربان ر از مادر را نشتا  م نیدا یهایسوز دل
 15کند. دیترد شود،یکن م ییاز اّد اها یار یصد  بس
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 17 ...................................... یاز نگاه رهبر معظم انقالب اسالم سیها و اهداف انگل استیها، س یژگیو

وودشا  روا دانس ند و  م  کردند، جتز ضترر و  یرا برا دیتقل نیکن ا یکشورهائ یاز  رب برا دیتقل
امتا  دند،یهتم رست یو ثروت یو او را  یکن بظاهر بن صنع  ی   کشورهائ یح ّ  اورده یفاجعن بن بار ن

فرهنگ مهاجم استت. فرهنتگ  ترب، فرهنتگ  کیاست کن فرهنگ  رب،  نیمقلد بودند.  لت ا
 یانهتایرا نتابود کردنتد، بن یبتوم یوارد شدند، فرهنگهتا هایفرهنگهاست. هرجا  رب یبودکنندهنا

 رییدادند، زبا   نها را تغ رییمل ها را تغ خیکن توانس ند، تار  یبردند  تا  نجائ نیرا از ب یاساسِی اج ما 
کردنتد بتن   یرا تبتد یوموارد شتدند، زبتا  متردم بت هتاسیدادند. هر جا انگل رییدادند، وط  نها را تغ

د چنت یهنتد، زبتا  فارست یقارهبردند. در شتبن نیوجود داشت،    را از ب یبیاگر زبا  رق  یسیانگل
متردم، دانشتورا ،  ،یدول ت ،یحکتوم  یهابود  تمام نوش جاق، مکاتباق دس گاه یقر  زبا  رسم

 یها  مدند زبا  فارستسی. انگلگرفتیانجام م یبرجس ن، با زبا  فارس ی هایمدارس  مده، شگص
 یاز کانونهتا یکتیهنتد کتن  یقارهرا رائج کردند. شتبن یسیرا با زور در هند ممنو  کردند، زبا  انگل

استت   یوانیتزبتا  د ،یستیاست  اما زبتا  انگل بی ر  یبوده، امروز در  نجا زبا  فارس یزبا  فارس
 یستیانگل دیتبا -استت  یستیاست، حرف زد   الب نگبگانشا  با انگل یسیبا انگل یمکاتباق دول 

ر در  نجتا در دورا  است عما هتاسیکتن انگل یکشتورهائ یشتده. در همتن  یتتحم نیا -حرف بزنند 
  یتجتا تحم چیرا بتر هت یشده است. متا زبتا  فارست  یاتفا  اف اده است  تحم نیحضور داش ند، ا

 ی هایشتد  شگصت است قبال هتایوتود هنتد  یلنیکن در هند رائج بود، بن وس ی. زبا  فارسمینکرد
قب   رِ یزما  او نیتا هم یشعر گف ند. از قر  هف م و هش م هجر  یوودشا  بن زبا  فارس ،یهند 

 روسترویمثت  ام گف نتد یشتعر م یدر هنتد بودنتد کتن بتن فارست یادیتز  یشعرا ها،سیاز  مد  انگل
اهت   یالهتور . اقبتال گترید یاز شتعرا یار یو بست -استت  یکن اه  دهل - یدهلو  دلیب ،یدهلو 

کتن  هتاسیاستت. متا مثت  انگل یگر یتر از شعر بن هر زبا  داو معروف یالهور است، اما شعر فارس
و متد متردم، بتا رفت  یتبتا م یفارست م یرا رائتج نکترد یرا در هند رائج کردنتد، زبتا  فارست یسیانگل

متردم را مجبتور  دنتد م هتاسیرائتج شتد  امتا انگل یعیبن طور طب نهایشا را  و  ارفا  و  الما  و ا
 16کردند. نینوش ن، مجازاق مع یحرف زد  و فارس یفارس یحرف نزنند  برا یفارس دیکردند کن با
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 18 ...................................... یاز نگاه رهبر معظم انقالب اسالم سیها و اهداف انگل استیها، س یژگیو

از  عنیاس کبار امروز، جتدا کترد  شت استیس میبدان م یبفهم دیهم با ا یعیما ش م یبفهم دیما هم با
مسلما   یهاو بن جا  هم انداو ن گروه گریکدیمسلما  از  یهااست، جدا کرد  گروه عنیش ری 

هتدف برستد  هتم متا  نیتدشتمن بتن ا مینگتذار  یست یهدف  متا با نیبن ا میکمک نکن دیاست. ما با
در اسالم. همتن  عنیش ریو مذاهب    هایجمع س ند ین عنیکن ش ی   کسان عن یش ریهم   م،یموظف

را  یو  تزق استالم یپترچم اق تدار استالم نیا ،یاسالم را یاست کن در ا عنیرا بدانند: امروز ش نیا
 نیتاستت  ا تیتواقع کی نیا کند یدست گرف ن و اس کبار احساس  جز م یبلند کرده است و بر رو 

 یاز ستو  یاستالم ینظتام جمهتور  نیتستال  ل یست نیتکتن در ا یهائتوطئن نیاست. ا تیواقع کی
انجتام دادنتد، بتن وتاطر  - سی نها انگلت نیتر ثیو وب کایالب ن در رأس  نها  مر  -دشمنا  گوناگو  

استالم  یایتاز بتن وتود  متد  دن ،یاسالم یدار یاز ب ،یمر وبند  از حرکت اسالم نهایاست کن ا نیا
توجن کند، احستاس است قالل کنتد، احستاس  د،یایاسالم بن وود ب یایکن اگر دن دانندیم  رسند یم

کتن  -مستلمانا  استت  اریتکتن در او  ایتحستاس دن یمنعقن نیکند، احساس  زق بکند، ا تیهو
 رو یتاس کبار ب یعرهیاز تحت س -است  نینشمسلما  یمنعقن نیهم ا،یمناط  دن نیتر حساس

. رنتدیگیگوناگو  را بتن کتار م یابزارها کنند یتوطئن م  رسند،ی. چو  م رسندیم نیا ازوواهد رفت  
 یهمتن - نیمست کبر  ینیتو بق ست هایونیو صه کتای مر  - یاست کبار  یاس هایامروز سردمدارا  س

کنند،  یرا منزو  یاسالم یجمهور  را، نظام را یاند، بلکن ب وانند ملت اتوا  وودشا  را بن کار گرف ن
بتاز هتم نگواهنتد  یالهت یبتن حتول و قتوه ،یبن فض  الهت ،یاله  یاند و بن توفکنند  ن وانس ن اثریب

 17توانست.
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 19 ...................................... یاز نگاه رهبر معظم انقالب اسالم سیها و اهداف انگل استیها، س یژگیو

و  عنیشت نیبت یاو الف مذهب جادیدر ا کنندیدارند اس فاده م هایسیانگل یاز تجربن هایکائیامروز  مر 
 یایتدر دن یو سن عنیش نیاز جملن ب - ندیهاگروه نیانداو ن ب یم گصص دشمن هاسی. انگلیسن

. کننتدیم ست فاده نها ا یدارند از تجربن هایکائیبودند.  مر  نکارهیاز چند صد سال قب   نها ا -اسالم 
کتن در مقابت  حرکتت متردم  یبمجترد د ی یم شیمصر پ یمسئلن د،ی یم شیپ نیفلسع یمسئلن
را معترح  یمتذهب یفتورًا مستئلن ،یاود تن کیتبتا  ،یترفنتد  کیتبا  ،یجور  کیبن  رند،یگیقرار م

 یباشد، نگبتن داریب یباشد،  الم مذهب داریب عنیباشد، ش داریب یباشند  سن داریب دی. همن باکنندیم
دشتمن را و  یبفهمند توطئن کنند،یباشند  بفهمند چن کار م داریباشد،  حاد مردم ب داریب یدانشگاه

استت کتن امتروز  نهتا دارنتد انجتام  یکتار  نیتدشتمن کمتک نکننتد. ا یدشمن را  بن نقشن ینقشن
 18.دهندیم
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 21 ...................................... یاز نگاه رهبر معظم انقالب اسالم سیها و اهداف انگل استیها، س یژگیو

پاستخ  نهتایندارد کن انسا  بگواهتد بتن ا تیاهم نقدریکن ا یس یونیصه میمسئوال  رژ  یهایگوئاوهی
و  هتتایکائی.  متتده،  مر نتتدیگویم هتتایاز  رب یمقتتدار بعضتت کیتت نتتد،یگویمقتتدار  نهتتا م کیتتدهتتد. 
 کی ن،یقض نیدر ا کایبا  مر  هایاروپائ یندارند. همراه یازهیانگ یلیو هایاروپائ ند ی نها یروهادنبالن

 کتایقربتا   مر  کتا،ی مر  شتمرگیدارنتد وودشتا  را مثت  پ ست ین یا اقالنن و وردمندانن یهمراه
ندارند. ما از فرانستن،  یبد  یواطره یاروپائ یاز کشورها یلی. مردم ما از وکنندیحماقت م کنند یم

را  سیانگلت م یتدار  بتد یوتاطره یلتیو سی. بلتن، از انگلتمینتدار  یبتد  یواطره ایاز اسپان ا،ی الیاز ا
 - کننتدیدارنتد م نهایکن ا یکار  نینن. با ا یاروپائ گرید یکشورها کنیل  «ثیوب سیانگل» میگوئیم

را بتن وتود جلتب  را یتملتت ا یست، دشمنا روردمنداننیکن بن نظر ما کاماًل   - کایبا  مر  یهمراه
 19.کنندیمنفور م را یوودشا  را در چشم ملت ا کنند یم

  

                                                                                       
 ۱۷۳۱/۱۳/۱۳مردم بجنورد، .  19



 21 ...................................... یاز نگاه رهبر معظم انقالب اسالم سیها و اهداف انگل استیها، س یژگیو

م وجتن دولتت  را یتذهتن ملتت ا شتود،یبرده م« دشمن»و چهار سال است کن هرگاه نام  یامروز س
اول بن  فیاول و در رد یرا در درجن نهایهم هس ند کن ما ا یگر ید یدشمنها الب ن.. .شودیم کای مر 

 یادر قتواره و انتدازه یست یونیصه میتهتم هستت، من هتا رژ  یس یونی: دشمن صهمیآور یحساب نم
 ...دیایبن چشم ب را یکن در صف دشمنا  ملت ا ستین

 یمیو قتد یاز دشتمنا  ستن  یکتیهتم  نیتا کند یم یدشمن را یهم با ملت ا ثیوب ِس یدولت انگل
. وود دولتت کندیم یباز  دا یم نیرا در ا کاینقش مکم   مر  سیاست  من ها دولت انگل را یاملت 

 کتایرِو  مر دنبالتن اورد یتبتن حستاب ب یدشتمن مست قل کیتندارد کتن انستا  او را  یاس قالل سیانگل
 ..است.

اند ". استتم چنتتدتا کشتتور را گذاشتت نیجهتتان ی"جامعتتن نتتدیگویم زننتتد،یحتترف م یوق تت هتتایکتتائی مر 
و  سیو دولت انگل س هایونیاست، دنبال سرش هم صه کایکن در رأس  نها  مر   «یجهان یجامعن»

و  را یتبتا ا یوجتن در صتدد دشتمن چیبن ه یجهان یاست! جامعن گرید زیر ورده یاز دول ها یبعض
 21.ستین یاسالم را یو ا یرانیا
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 22 ...................................... یاز نگاه رهبر معظم انقالب اسالم سیها و اهداف انگل استیها، س یژگیو

 نیتر بشود گفتت زشتت دیشا ای ن،یتر از زشت یک... یقر  بر ما گذشت نیکن در ا ییهایزش  ا یدر م
 نکردنتد. مت رو یتملت را از کشور وودش ب کی ن،یقض نیبود. چرا؟ چو  در ا نی نها، مسألن فلسع

کلمتاق  نیا یندارند، رو  یو سابقن ذهن یی شنا یلیو نیکن با مسألن فلسع یجوانان کنمیوواهش م
را از اطتراف  یی ّده  دمهتا کیکنند و  رو یملت را از وانن و از کشور وود ب کیتأّم  و درنگ کنند. 

 ایتکتن از اطتراف دن ی   افراد در    کشور بگذارند. چرا؟ چتو     جمتا   یجمع کنند و بن جا ایدن
زشتت کتن هتر  انتنیحرکت نژادگرا کی یعنی! یهودینژاد  ،یلینژادند  نژاد اسرائ کیجمع کردند، از 

بتود  امتا  یننتگ و سترافکندگ نیما مد،آیم شیپ نیدر ابعاد کوچک ر از ا یهر کس لنیوسبن ایدن یجا
بعتد هتم  س یانگلت قتتیوجود  ورد؟ در حقبتن یوجود  وردنتد. چتن کستکشور بتن کیرا در ابعاد  نیا

 ...کایامر 
 یکشتور مست ق  بترا کیت جادیبن فکر ا ایم نّفذ در دن ا یهودی ده از  کیاست کن  نیاص  ماجرا ا

اس فاده کرد و وواست مشتک  وتود را حت  کنتد. الب تن  سیدولت انگل نهایاف ادند. از فکر ا هایهودی
فکر اف ادنتد بتن  نب یجا را کشور وودشا  قرار دهند. مّدت نها قباًل بن فکر بودند بن اوگاندا بروند و   

 -کن    وقت طرابلس در دست  نهتا بتود  - هاییای الیبروند  لذا رف ند با ا یبیطرابلس، مرکز کشور ل
    هایستیکنار  مدند. انگل هایسیجواب رد دادند  باالوره با انگل نهایبن ا هاییای الیصحبت کردند  اما ا

منعقتن  نیتبتن ا نهایووب است کن ا دندید ند داش  ی اس عمار مهِم  اریا راض بس اننیوقت در واورم
را،    هم گوشتن  یاکنند و گوشن دایتوسعن پ جیوارد شوند، بعد ب در  تیاقل کی. اّول بن  نوا  ندیایب

دهند و جزو   یو دولت تشک -قرار دارد  یدر نقعن حساس نیچو  کشور فلسع - رندیرا بگ یحّساس
در     - ترب  یایتبگصتوص دن -استالم  یایتکتن دن نیتباشند و مانع شتوند از ا سیانگل نیمّ حد

اّتحتاد   وانتدیباشتند، دشتمن م اریهوشت گترا یوجود  ورد. درست است کتن اگتر دبن یمنعقن اّتحاد
 یو بتا روشتها یجاسوست یبتا ترفنتدها شتود،یم تیطور حما   رو یکن از ب یکند  اما دشمن جادیا

را بزنتد،  یکتیشتود،  کیتنزد یکتیرا هم کرد: بن  رکا نیکند کن هم جادیاو الف ا  واندیگوناگو  م
 یکشتورها یبعضتو  سیدر درجن اّول کمک کشور انگل ن،یکند. بنابرا یسگ  یکیرا بکوبد، با  یکی

را تتا  نهتایهتم ا کتایمّ صت  شتدند. امر  کتایجدا و بن امر  سیاز انگل جیب در  نهایبود. بعد ا گرید ی رب
را  نیوجود  وردند و  مدند کشور فلسعبن یمعنا کشور  نیا بن نهایوودش گرف ن است. ا ربالیامروز ز 

 21تصّرف کردند.
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 23 ...................................... یاز نگاه رهبر معظم انقالب اسالم سیها و اهداف انگل استیها، س یژگیو

 اریتبهتم  تش سیهس ند  الب ن انگل س هایونیو صه کایاول، امر  یدر درجن را یامروز دشمن ملت ا
  یاجمتا  جهتان گذارنتدی نها قترار دارنتد  امتا استمش را م را ،یمعرکن است. در مقاب  منافع ملت ا

 الدوال هتا و اشتغ نیت ل کاستت،یاست کبار امر  نیت ل ،یوجود نتدارد! اجمتا  جهتان یایاجما  جهان
 یاجمتا  جهتان نیتا استت یدر سرتاستر دن کایامر  یهایز یانگو ف نن هایافروز جنگ نی ل کاست،یامر 

 شیو پت دیست یراه، محکتم با نیتو شما جوانا  در ا را یاست کن ملت ا نیا «کایمرگ بر امر »است. 
 22.دیبرو
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 24 ...................................... یاز نگاه رهبر معظم انقالب اسالم سیها و اهداف انگل استیها، س یژگیو

را او بتن وجتود  ورده  ستمیونیصه رایتز  کاستت یم حده امر  االقیا میرژ  ا،یامروز طا وق ا ظم در دن
استت. امتروز تجتاوز  سیانگلت یعنتی یطا وق ا ظتم قبلت نیجانش کایامر . کندیم دییاست و    را تأ

قترار داده  یدشتوار  تیاستالم را در وضتع یایتم حده و همفکترانش و همکتارانش، دن االقیا میرژ 
فشار  ریوود، ز  یو معنو  یماد یوود، در ترق یر یوود، در موضعگ شرفتیاسالم در پ یایو دن تاس

 23ت.و همکارا  و همفکرا  اوس کایامر 
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 25 ...................................... یاز نگاه رهبر معظم انقالب اسالم سیها و اهداف انگل استیها، س یژگیو

سر تا پتا  یحضور  نها و ارتباط  نها با کشور ما، کارنامن یسالن ستیدو یکن کارنامن سیدولت انگل
بتن نفتع ملتت  سیکن بشود نشتا  داد کتن دولتت انگلت میجا ندار  کینقعن و  کیواقعًا  -است  اهیس
 نهتایا -بتزرگ  یهابرداش ن باشد  هر چن بتوده ضترر  هتر چتن بتوده صتدمن یقدم کوچک کی را یا

! میرانیتکتن متا طرفتدار متردم ا کندیا الم م کای! دولت  مر میرانیکن ما طرفدار ملت ا کنندیا ال  م
 نیتنظامند  ا نی! ووب، مردم جزو امیاما مردم را دوست دار  م،یبد یاسالم ی: با نظام جمهور یعنی

. او الب تن دیتفهمشتناوت،  دیترا با نهایدشمن است. ا یترفندها نی. استینظام کن منفک از مردم ن
 م،یمعنا  فلتت کنت نیاو را و از ا یدشمن میما نفهم نکنیاست، اما ا یعیامر طب کند یرا م اشیدشمن

در  - میر یتگیدشتمن قترار م یما در داو  جتدول و پازلهتا دینیبیوقت م کی. ستیقاب  قبول ن نیا
اجتزا  را متا  نیتاز ا یکیتا  - دیایدر ب شیاز تو یشکل کیتا  نند،یچیرا کنار هم م یاپازل، مجمو ن

 24.میبکن نیتأم
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 26 ...................................... یاز نگاه رهبر معظم انقالب اسالم سیها و اهداف انگل استیها، س یژگیو

هتم هستت  نیهمت یاست. بترا یانشانن کیهم  گرید یمل ها یان گاباق برا نیمن معمئنم کن ا
دارنتد مرتبتًا تتالش  گترا ،یو د س هایونیو صه سیو انگل کایاس کبار، از  مر  ثیوب یهاکن دس گاه

 کننتدینگاه م گرید یوراب کنند، مگدوش کنند. کشورها یجور  کیان گاباق را بن  نیکن ا کنندیم
 را یتچن کار وواهد کترد. ملتت ا -است  را یکن ملت ا - یو انقالب یان گابات شکسوقیپ نینند ایبب

بتن کجتا  را یتان گابتاق در ا ننتدیبب کننتدینگاه م گرید ی. مل هاشکسوتهاستیجزو پ نن،یزم نیدر ا
 25.ندک وسیرد کن ان گاباق در کشور ما  نچنا  بشود کن مل ها را مأ. اس کبار دوست دادیوواهد رس
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 27 ...................................... یاز نگاه رهبر معظم انقالب اسالم سیها و اهداف انگل استیها، س یژگیو

 ی. لتذا هترنتدیرا از  نهتا بگ دیاست کن ام نیملت ا نیم وقف کرد  ا یهااز راه یکیکن  دانندی نها م
و  «سیمترگ بتر انگلت  ،یمترگ بتر استرائ کتا،یمترگ بتر  مر »شعاِر  ...) ینمائاهیس یه ،یکنمائیتار 
اجتازه  د،یت( )وداوند شتما را حفتظ کنتد. اجتازه بده«بن رهبر ماست نیکن در رگ ماست، هد یوون»

 م،ی. حاال ما نگف تدیاسم  ورد گری.( مثلث شر و فساد را وود شما دمیرا  رض بکن ضما ی را دیبده
 یهادست گاه. گترید نتدیجور نیا نهایو واقعًا ا ث،یوب ِس یو انگل سمیونیو صه کای مر  د یاما شما گف 

طتور کتن متن  نیاثتر بگذارنتد و همت را یتذهتن ملتت ا یروز و شب در تالشند کن رو  نها،یا غاتِی یتبل
هتم  یگف م، محاسباق مردم را و محاسباق نگبگا  را  وض کنند کن الحمدلّلن هرچت شیپ یچند 

بتن  نیتااستت، من هتا  یاست  اف ، افت  وتوب یروشن یندهی  نده،یاست،   دهیفایب کنند،یتالش م
 دیتنتن، با م،یو دل بن وتواب بتده میسر وودما  بگذار  ریز  یبالش نرم کیکن ما  ستین نیا یمعنا

 26تالش کرد. دیکار کرد، با
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 28 ...................................... یاز نگاه رهبر معظم انقالب اسالم سیها و اهداف انگل استیها، س یژگیو

 زننتدیدامتن م شت ریو ستّنی را هرچتن ب عنیشت نیسالهای م مادی، او الفاق بت نیامروز و در طول ا
 ایت عیّ کن دشمن اسالم است، نن دشمن وصوص تش -ذهن دو طرف را از دشمن اصلی  نکنیبرای ا

است عمار  استتیس نیتمشتغول کننتد  ا گریرا بن همد نهایمنصرف بکنند، ا -دشمن وصوص تسّنن 
استت کتن از  ثیتوب سیدولتت انگلت  تییّ و امن استییهم دس های س استیس نیا صاست  م گّص 

های مستلما  اوت الف فرقتن نیفّعتال بودنتد، تتالش کردنتد، بلدنتد چگونتن بت ننیزم نیدر ا رباز،ید
گاهی دارند و بشّدق مشغولند.راه ندازند،یب  27های    را تجربن کردند،  
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 29 ...................................... یاز نگاه رهبر معظم انقالب اسالم سیها و اهداف انگل استیها، س یژگیو

استت،  تنتنکی را یتا -]هست ند[  را یتچند نفری کن در مقاب  ا نیها و اکنندهمذاکره نیا ا یدر م
و روابتط  متومی و  پلمتاقیلشتکر د کیلشکرند  چند کشورند کن پشت سِر هر کدام از  نها  کی نها 

 تروذیهست ند، از همتن مت هتاییکایتر  مر از همن بتداوال  -هست  نهایو مانند ا لگری ّکاس و تحل
هتم    کستانی کتن طترف  -کردنتد، همتن بداننتد  دیتهس ند. وب، حاال مذاکراق را تمد هاسیانگل

 -متذاکراق استت  نیتاند و نگاهشا  بتن امسئلن نیکسانی کن در داو  نگرا  ا نیاند، هم امذاکره
 هتاییکای مر  م،یست یمتا ن کنتدیاز همتن ضترر م شینرستد،    کتن بت جتنیمذاکراق بن ن  نیکن اگر ا
 28هس ند.
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 31 ...................................... یاز نگاه رهبر معظم انقالب اسالم سیها و اهداف انگل استیها، س یژگیو

قاب  فهم استت، هتم  ایمردم دن یحرف هم برا نی. اکندیدارد و    ح  را معالبن م یحق را یملت ا
 یدول هتا ی. حّ تکاستتیدولت امر  ن،یقض نیدر ا یمعارض اصل یها قاب  فهم است  ولدولت یبرا

 ک رنتد،ینزد کتایهتر کتدام کتن بتا امر  کاستت یفشتار امر  ریتتأثتحت شت ریشتا  بهتم مواضع ییاروپا
از دولتت  یالنستواب  طتو  را یت. الب ن ملتت اسیتر است  مث  دولت انگلتندتر و سگت شا اضعمو 

حتاال هتم  ستت ین روزیتامتروز و د یمستألن س،یو دولتت انگلت را یتملتت ا یدارد و مسألن سیانگل
از  یکی نها  رند یگیدارند م یبد  اریشا ، مواضع بسشا  تا مسؤوال  گوناگو شا ، از    رأسهمن

 29.کاستیدولت امر  ،یمعارض اصل کنیل رند یگیمواضع را دارند م نیدتر ب
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 31 ...................................... یاز نگاه رهبر معظم انقالب اسالم سیها و اهداف انگل استیها، س یژگیو

بتن  واطتف متردم استت و  یکن صتد در صتد مّ کت یرهبر  ایو اراده مردم و با رهبرا   رویانقالب با ن
چن کار کند؟ جتواب  گواهدیانقالب م نیشده است. اکنو  ا روزیپ دارند،یمردم،  اشقانن دوس ش م

 در گانگتا یاستت کتن ب یاظالمانتن یازهایقعع ام  کند،یم یانقالب نیکن چن یاست: اّول کار  نیا
 ی! هر فرد وطندوس گریاست د یعیطب ،یامر  نیکشور بن دست  ورده بودند. چن نیطول زما  در ا

استت و  یناراضت بترد،یرا بتن  تارق مت را یت مده استت و نفتت ا سیفرضًا دولت انگل ندیبب کننیاز ا
 معلوم و  شکار است. یامر  نی. اکندیم یاحساس ناراح 

در دو، ستن دوره اّول  یملت یمجلس شتورا ندگا یو نما یدول از رجال  یار یگذش ن، بس یدر زمانها
بتود کتن رضاشتاه،  یقبت  از زمتان ن،یتو ا - شتدندیمردم ان گاب م لنیبودند و بن وس ندهیکن واقعًا نما

 ی هایمگتتالف بودنتتد. شگصتت گانگتتا ،یبتتن ب ازاقیتتبتتا داد  ام  -مجلتتس گذاشتتت  یدستتت رو 
حتال، جترأق مگالفتت هتم  نیبدهنتد. امتا در  ت ازاقیتحاضر نبودنتد ام  ،یو مّلِی واقع ستوطندو

نداشت ند. تتا  ینداش ند. چرا جرأق نداش ند؟ چو  مردم پشت سرشا  نبودند و در واقع وجهن مردمت
را داشت ن باشتد، از کتار  هتایاصعکاک با منتافع وارج یکن بو  دیبگو یاکلمن آمدیم ریوز نگست کی

ا  تراض بتن  یبزنتد کتن بتو  یو حرفت ردیتبگ یاافتنیق آمتدیم یرج  دول ت کی. تا کردندیبرکنارش م
هتم  ی! اگتر کسترفتتیو بن دنبال کتارش م کردندیبدهد، فورًا از قدرق ساقعش م یوارج ازاقیام 

نمث  مرحوم مدّرس رضوا   دشیتتبع کردنتد،یمحبوسش م زدند،یسرسگت بود، ک کش م ن،ی لاللَّ
. کردندیم دشیمث  رضاوا ، با دها  روزه، در ماه رمضا ، شه یبن دست قلدر  مو بعد ه کردندیم

از طترف  یابتا چشتم  تّره زدنتد،یکلمتن حترف م کیمدّرس را نداش ند، تا  ما یکن جرأق و ا یرجال
روز روزبتن را ،یتدر ا هتایوارج ازاقیت. لتذا ام کردنتدیو فتورًا ستکوق م شدندیمواجن م یاربابا  وارج

 شد. ش ریب
بتن نتام  یمملکتت، منبتِع ثروتت نیتدر سرتاسر کشتور! در ا زی  برادرا  و وواهرا   ز و وانمها ا ی قا
مملکت  نیگنج در ا نیکند. تا ا دایپ یگنج یبود کن مل  نیکشف شد. کشِف نفت بن منزلن ا« نفت»

 هاستیسیانگلکار بن گرد   نیکن گناه ا - هایسیو  مدتًا انگل های ّده از وارج کیشد،  دایکشف و پ
گنج را است گراج کردنتد و ووردنتد   نیا یم ماد یگنج نشس ند، سالها نی مدند، بر سر ا را یبن ا -
 صتن نتدارد!؟ واقعتًا  نیا ایاست!   را ی صِب ماِل ملت ا نیکن ا اورندیمبارکشا  ب یکن بن رو    یب

 باز نشده است. درستاست کن هنوز  را یالعاده تلِخ ملِت ااز مسائ  فو  یکیمسألن نفت، 
بترد  نفتت مملکتتت  ی مدنتد و بتا رجتال وتتائن    روز، بترا را یتتبتن ا نیتدر زمتا  قاجار  هایستیانگل

قترارداد شصتت ستالن بتود.(  کیت( اّول، ۱۱شصت سالن بس ند! )ظتاهرًا قترارداد دارستِی) یقرارداد



 32 ...................................... یاز نگاه رهبر معظم انقالب اسالم سیها و اهداف انگل استیها، س یژگیو

 ازیتبتن    ن را کتن    روز مثت   ب وتورد  یو نف ت دیتایب سیقرارداد شصت سالن بست ن شتد تتا انگلت
 یچتو  بتن کارهتا شتد یکتاال محستوب م نینفتت ارزشتمندتر  س،یانگلت یببترد. واقعتًا بترا شت،دا

 تیتداشتت. پتول هتم بتا فعال اجیتلتذا و بتن پتول اح  گرفت یرا م نهایمشغول بود و سرزم یاس عمار 
و  متتیگرانق مد و نفت  را یبن ا سی. انگلگشتیبا نفت م زیها نو کاروانن آمدیها بن دست مکاروانن

نفتت  یبتن جتا گواس ندی! اگر مبردیو م داشتیارزان ر از  ب برم یم یمملکت را بن ق نیا شمندِ ارز 
 !شدیگران ر تمام م شا یبرا دیو ببرند، شا زندیها  ب بر در بشکن

از انعقاد قرار داد شصت ستالن نگذشت ن بتود کتن رضتاوا  را بتر ستِر کتار  وردنتد. اواوتر  یمّدق زمان
کتن در  یتتا بتن قلتع و قمتع گردنکشتان گواس ندیرا م یکس هایسیبود و انگل نیقاجار  فیحکومت ضع

نکنتد، بتن  دیتمنافعشتا  را تهد یکس کننیا یسربلند کرده بودند بپردازد.  نها برا را یگوشن و کنار ا
 داش ند. اجیکن ضمنًا سرسپرده وودشا  باشد، اح  یلدِر گرد  کلف ق

برسد، رساندندش. اّول، ستردار  دیجا کن بااو پرداو ند و بن    تیکردند  بن ترب دایرضاوا  را پ  یبار 
 د یاز بتن قتدرق رست یشتد! چنتد ستال را یتکشور ا سیبود و بعد هم پادشاه و رئ ریوز سپن و نگست

نفتت از  نهتا  ابتب یش ر ینگذش ن بود کن او بن فکر اف اد اگر بشود، پول ب هایسیرضاوا  توّسط انگل
فکتر  نیتبتن ا یگتاه ،یوود محفوس بود  امتا بتاالوره هتر نتوکر  یاو بن جا ی. الب ن سرسپردگردیبگ
 متد تتا بتا کنتد! متزاج قلدرمآبانتن او بتن کمکتش  یپول از ارباب وود اّواذ  یش ر یکن مقدار ب اف دیم

 أقیتوارد ه یعنتیکند.  قلدراننبروورِد  د،یمانده بود تا بن سر   گریسال د یکن هنوز س یقرارداد دارس
 یاز مّدق قترارداد، ست»بن او گف ند  یانداوت و سوزاند! وق  یرا در بگار  یدولت شد و قرارداد دارس

بتن متا  یشت ر یبابت نفتت، پتول ب دیاست! با یچن قرارداد نیا»گفت: « مانده است یباق گریسال د
رضتاوا  بتا قترارداد  کتننیا د! بتن مجترّ یستیانگل یکمپتان کیت ست؟ی   وقت، طرفش ک« بدهند.

و ستر و صتدا بتن راه  یو هتو  یشتد و هتا دا یوارد م سیکرد، حکومت انگل یبروورد نیچن یدارس
قترار داد را کتن  نید کن همتکردن یو کار  دندیدماغ رضاوا  را بن واک مال هایسیانگل  اً یانداوت. نها

بتا  یعنتیکترد!  دیتتمد گتریاز ا  بتارش مانتده بتود، بتن متّدِق شصتت ستال د گتریستال د یفقط س
 بست. یگر یقرارداد د هایسیانگل

 را یتحکومتت رضتاوا  در ارتبتاط بتا نفتِت ا ا یتتتا پا نیاز زما  قاجار  هایسیبود کن انگل یکار  ن،یا
دوبتاره  هایستی  تاز شتد. انگل« شد  صتنعت نفتت یمل»و زمزمن  دیکردند. بعد هم زما  مصّد  رس

از  هتاییکایامر  قع،بن همراه داش ند. در وا زیرا ن هاییکایتنها نبودند  بلکن امر  گریدفعن د نی مدند. اما ا
 شدند. دا یم نیوارد ا ۱۷۷۱سال 
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نکرده باشتد و  را از دل وود پاک سیبغض و نفرق از دولت انگل را ،ی: اگر ملت اکنمیمن  رض م
بتا متردم  هایستیکتن انگل یاست. کار  را یهم، ح  با ملت ا یپاک نکند، ح  دارد و بن نظر هر  اقل

کتن امتروز در  نتا ینگواهد رفتت. ا ادهایاز  وقتچیملت  وردند، ه نیکن بر سِر ا ییکردند و بال را یا
 ادشتا ی زننتد،یم مح توایمغرضانن و ب یحرفها را یملت و دولت ا نیاند و  لنشس ن ایاز دن یاگوشن

 چن کرد! را یدولت ظالم با ملت ا نیرف ن است کن ا
در  ها،یستیو    قدرق کذا را از  نها گرفتت. امتروز انگل دیم عال سرشا  را بن سنگ کوب یالب ن ودا

کردنتد در  احستاس هتاییکایامر  کننیبرووردارند. بن مجّرد ا یدارند و نن از قدرق چندان یینن  برو ایدن
 نهتا هتم  ست ند،ین دا یتم نیتقادر بن جتوال  در ا ییبن تنها هایسیباز وجود دارد و انگل یدانیم را یا

 کردند. دایحضور پ
نفتت، و در واقتع  یبر ستِر چاههتا کایو امر  سیانگل ،یانقالب اسالم یروز یتا زما  پ ۱۷۷۱از سال 

 نهتایچگونتن دلتش بتا ا را یتجا کن توانس ند، برداش ند و بردند. ملت انشس ند و تا    را یگنج نفت ا
متأموِر  کیتبتود و محّمدرضتا، واقعتًا مثت   کتایو امر  سیسر ستپرده انگلت ،یپهلو  میصاف شود!؟ رژ 

نداشتت جتز  یافتنیوابست ن، وظ میترژ  کیتدر رأس  کای ام  امر  کی. کردی م  م را یدر ا کایامر 
را بتردار، اطا تت کنتد.  نهتا هتر  ریوز را بگذار و فال  نگست ریوز فال  نگست ندیبگو یوق  کننیا

و  کنتدرا برکنتار  یر یوز نگستت گواستتیوقتت وتوِد او م کیت. اگر هتم کردندیم گواس ند،یم یکار 
را  ریوز تا اجتازه دهنتد فتال  نگستت د،یدیو    را م نیو ا رفتیم کاینبودند، بن امر  یراض هاییکایامر 

کننتده وعتوط  نیتیدر تهترا ، تع سیو انگلت کایامر  یگونن بود. سفرا نیا تیبگذارد! وضع ایدارد بر 
 مملکت بودند. نیا یاساس

 - کتایدول متردا  امتروز امر  یکتن وق ت دیتفهمیحتال م اند؟ی صبان هاییکایکن چرا امر  دیفهمیحال م
 نتدیگویجتا مو    جتانیو ا اف نتدیراه م ایتدور دن - زشا یانگوارجن زشت و نفرق ریبگصوص    وز 

 است هایس نیت، ا«وتود را  توض کنتد یاست هایتتا س میفشار بگذار  ریرا ز  را یدولت ا میگواهیما م»
  وض شود؟ گواهندیکن م ستیچ
 -بتود  را یدر ا« شاه»کن بن اسِم  ینگونبگ  اهی   روس - را یشاه ا ،یبودند کن روزگار  یکسان نهایا

داشتت و هتر چتن  نهتا در  یشتنو در تهرا ، حرف کایامر  ریو سف سیانگل ریسف یعنی شا  یاز سفر ا
مواجهنتد کتن از  را یتدر ا ی. اما امروز با نظام و دول دادیانجام م گف ند،یکشور م نیا یمسائ  اساس

 ی. بتا نظتامستتین کتایمورد هم منعب  بتا وواستت امر  کیکشورش،  یصد  ام  در مسائ  اساس
 ،یبود. در واقتع انقتالب استالم نهایا ازاقیکارش قعع کرد  ام  نیر، اّولمواجهند کن در بدو اس قرا
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 یق تیهم حق نی. ااوتپرد را یدر ا کایو امر  سیانگل ازاقیبود کن بن قعع ام  نیکن کرد ا یاّول کار 
 انقالب. نیراجع بن ا گرید

را بتر  یبن مردم بود، نظتام یانقالب، چو  مّ ک نیشد کن ا نیا م،ی! معلب دوم را کن گف دیکن توّجن
 یداشت و مردم پشت سر و  یمردم تیانقالب، محبوب نیبود  و چو  رهبر ا یسِر کار  ورد کن مردم

 ازاقیت من ظِر گذشِت زما  نشد و بالفاصتلن ام ،یوارج ازاقیقعع کرد  ام  یبرا کردند،یحرکت م
و فقتط  میقعتع نکترد کتایانقتالب، روابعمتا  را بتا امر  یروز ی. الب ن ما، تا ماهها پس از پدیقعع گرد

.« شتودینم: »میاز نفت ما اس فاده کننتد  گف ت گواس ندیقعع شد.  نها م را ی   کشور در ا ازاقیام 
شتده بتود و  نهتا  را یتگذشت ن در ا میترژ  لنیکتن بتن وست یاظالمانتن یهایگذار نیاز سرما گواس ندیم

 یرو یتبگصتوص در ن -در ارتش  گواس ندیم.« شودینم: »میگف  اس فاده کنند  بردند،یسودش را م
وودشتا  را در  یدست گاه جاسوست گواست ندیم.« شتودینم: »میحضور داش ن باشتند  گف ت - ییهوا

 .«شودینم: »میسفارتگانن سابقشا ، فّعال نگن دارند  گف 
کتاردار و  جانیانقالب باز بود و در ا یروز یتا ماهها پس از پ کا،یکن سفارتگانن امر  دیتوجن داش ن باش

 نیتا دنتدیداش ند. بعد کن جوانا  مسلما  دانشتجو، ستفارتگانن را گرف نتد، د یسفارت نیمسؤول ریسا
 یالنی، و وستیاستالم یارتباط با  ناصتر ضتّدانقالب و ضتّد نظتام جمهتور  یبرا یسفارتگانن مرکز

 س،یکتن ستفارق انگلت یوده است  هما  نقشتبن    ب نیو وص  کرد  ا تیبده و بس ا  و تقو یبرا
را بن    وص  کتن. پتول بتن  نیا ن،ی   را بب ن،یرا بب نیا یعنی. کردیم فایا را یمرداد در ا ۱۳قب  از 

. ف دیاّتفا  ب یاسالم یجمهور  نی ل یابن او برسا ، تا حادثن ریبرسا ، سالح بن او برسا  و تدب نیا
 تیتواقع نیو ا دینام «یالنن جاسوس»را  کایسفارتگانن امر  را ،یبودند. ملت ا ییکارها نیمشغول چن

قعتع  را یترا در ا کتایو امر  سیمنتافع انگلت ،یاست کن انقالب استالم نیداشت. پس، معلب دوم ا
منتتافع گستت رده نامشتترو  و  متتابودنتتد کتتن در مملکتتت  ییدو،  متتده کشتتورها نیتتکتترد. در واقتتع، ا

 داش ند. ر ادالننی 
. من هتا بتن نظتر میتدار  یاستیرابعتن س سیو هنوز هم با انگل میحفظ کرد ایما  را با دنالب ن ما رابعن

 یوتوددار  یاز ابتراز دشتمن  واننتدینم هایستیانگل رایم زلزل است  ز  یهارابعن از    رابعن نیمن، ا
من، به تر استت  رگونن است. اما بن نظ نیا سی. دولت انگلزنندیم یشیبار، ن کیکنند و هر چندگاه 

 اهیبتد و ست یلتیو را یتاش در امح اط ر باشتد  چتو  ستابقن یقدر  را ،یدر مقاب  ا سیدولت انگل
 یلتیو دیتاند،  نهتا باوود را با    کشور حفظ کرده یاسیرابعن س را ،یاست. حال کن ملت و دولت ا
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چنتد ده ستالن را  دیتاحساس کند هما  ا راض پل را ینزنند کن ملت ا یمح اطانن  م  کنند و حرف
 31و تمام شده است. ستی   روزها ن ِس یانگل گریامروز، د ِس یاند. اگر چن انگلباز هم حفظ کرده
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