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بــه مناســبت چهلمیــن ســالروز قیــام خونیــن نوزدهــم دی طبق روال هر ســال چندین
هــزار نفــر از مــردم قــم بــه دیــدار بــا مقــام معظــم رهبــری در حســینیه امــام خمینــی(ره)
در تهــران رفتنــد .ایشــان در ایــن دیــدار بــا تبییــن علــت اصلــی دشــمنی آمریــکا و غــرب
بــا جمهــوری اســامی ایــران بــه راهکارهایــی بــرای مقابلــه بــا دشــمنی هــا و تحریــم هــا
اشــاره کردنــد و نصایحــی را خطــاب بــه مســؤوالن و مــردم بیــان داشــتند.
مشروح بیانات مقام معظم رهبری در این دیدار را در ذیل می خوانیم:
بسم اهلل ّالرحمن ّالرحیم
رب العالمین و ّ
الســام علی سـ ّـیدنا و ّ
الصالة و ّ
و الحمدهلل ّ
نبینا ابیالقاســم المصطفی
ّ
ّ
المطهریــن سـ ّـیما
محمــد و علــی آلــه االطیبیــن االطهریــن المنتجبیــن المعصومیــن
ّ
بقیــةاهلل فــی االرضیــن و لعنــةاهلل علــی اعدائهــم اجمعیــن.
خیلــی خوشآمدیــد بــرادران عزیــز ،خواهــران عزیــز ،مــردم ســرافراز قــم ،فضــای
ً
محتــرم حــوز ه برجســته قــم .حقیقتــا جمــع شــما ،دیــدار شــما ،روز شــما ،مایــه امیــد،
مایــه نشــاط ،مایــه حرکــت ،و درسآمــوز در همــه ایــن ســال هــای متمــادی اســت.
فرصــت روز نوزدهــم دی ،تنهــا تجلیــل و تکریــم و تمجیــد از مــردم قــم نیســت،
ً
ّ ً
اگرچــه ایــن [کار] حقــا جــا دارد؛ واقعــا بایــد از مــردم قــم ،از جــوان هــای قــم کــه ایــن
حرکــت عظیــم را بــه راه انداختنــد ،ایــن نقطــه عطــف تاریخــی را بــه وجــود آوردنــد کــه
ّ
هرگــز فرامــوش نخواهــد شــد ،تمجیــد کــرد؛ در ایــن شــکی نیســت .قــم همــان جایــی
اســت کــه سرچشــمهای شــد بــرای یــک شـ ّـط جوشــان حرکــت و ّ
مقدمـهای شــد بــرای
آن دریــای متالطــم انقــاب کــه کار کوچکــی نبــود .قــم شــهر انقــاب اســت ،مرکــز
انقــاب اســت ،مــادر انقــاب اســت.
ّ
البتــه مــن ایــن را همیــن جــا در پرانتــز عــرض کنــم کــه انگیزههایــی وجــود دارد بــرای
اینکــه فضــای انقالبــی قــم را تغییــر بدهنــد و روحیــه انقالبــی قــم و روحیــه دینــی قم را
کمرنــگ کننــد؛ انگیزههایــی وجــود دارد .از ِکیــد دشــمن در همــه جنبههــا و جوانــب
نبایــد غافــل شــد :از جنبــه اقتصــادی کــه کیــد و مکــر و دشــمنی مــی کنــد ،نبایــد از کید
و مکــر و دشــمنی او در جنبــه فرهنگــی غافــل شــد؛ مشــغولند ،انگیزههایــی دارنــد،
عواملــی را مــی فرســتند؛ بایــد بــه ایــن ّ
توجــه کــرد .بــزرگان قــم ،جوانــان قــم بایــد
نگذارنــد تــا دســت هــای خائــن ،قــم را از ّ
مرکزیــت انقــاب ،از کانــون انقــاببــودن
بیــرون بیاورنــد و ایــن معانــی را در آن کمرنــگ کننــد .بــه هــر حــال قــم آن سرچشــمه
اصلــی اســت و حــوزه قــم آن پشــتوانه معنــوی اســت بــرای ایــن حرکتــی کــه دنیــا را
تغییــر داد ،دنیــا را تــکان داد و همچنــان ایــن حرکــت ادامــه دارد و هنــوز در آغــاز
راهیــم.
پــس روز نوزدهــم دی بــرای تمجیــد و اجــال مــردم قــم روز مناســبی اســت ،فرصــت
مناســبی اســت ّامــا فقــط ایــن نیســت؛ نوزدهــم دی درس هایــی دارد بــرای امــروز مــا.
مــن حــاال یــک بخــش کوتــاه از آنچــه را بــه نظــر مــی رســد در دل ایــن حرکــت مــی توان
مطالعــه کــرد و تحقیــق کــرد و بررســی کــرد ،عــرض مــی کنــم .جــوان هــا ّ
توجــه کننــد؛
ایــن حقایــق را بخصــوص جــوان هــای مــا بایســتی مــورد ّ
توجــه قــرار بدهند چــون کار،
ّ
مــال شــما جــوان هــا اســت ،آینــد ه هــم متعلــق بــه شــما اســت.
در دهــم دی مــاه ســال  ،۵۶رئیسجمهــور آمریــکا آمــد در تهــران و یــک نطــق
غرائــی( )۱کــرد در تمجیــد اغراقآمیــز و دروغیــن از ّ
ّ
محمدرضــا .در ایــن نطــق غـ ّـراء
ایران وابســته
گفــت «ایــران جزیــرهی ثبــات اســت»؛ یعنــی چــه؟ یعنی خیــال آمریکا از ِ
و مســئوالن َ
نوکرمــآب ایــران آســوده اســت؛ اینجــا جزیــره ثبــات اســت -ایــن مــال
دهــم دی مــاه اســتَ -ده روز نشــده بــود کــه ّ
قضیــه قــم ّاتفــاق افتــاد و نوزدهــم دی
مــاه مــردم قــم قیــام کردنــد ،حرکــت کردنــد ،بــا جــان خــود ،بــا تــن خــود علیــه آن رژیــم
ظالــم و وابســته و فاســد بــه میــدان آمدنــد .دســتگاه محاســباتی آمریــکا و غــرب ایــن
اســت؛ ایــن را ّ
توجــه کنیــد .خــود غربیهــا ،خــود آمریکاییهــا مــی بالنــد بــه قــدرت
محاســباتی خودشــان ،بــه قــدرت تحلیــل خودشــان ،بــه آیندهنگــری خودشــان ،و
اینجــا هــم یــک عـ ّـد ه غــربزده آمریــکازده ُپــز قــدرت محاســباتی آمریــکا را مــی دهنــد
ن جــور گفتنــد ،فــان دانشــمند آمریکایــی ،فــان مرکــز پژوهشــی
کــه «آمریکاییهــا ایـ 
ن جــور دنیــا را شــناخته ،ایــنجــور آینــده را تصویــر
ن جــور گفتــه ،ای ـ 
آمریکایــی ای ـ 
کــرده» .قــدرت محاســباتی آمریــکا ایــن اســت [کــه مــی گویــد] «اینجــا جزیــرهی ثبــات
اســت» ،کمتــر از َده روز بعــد معلــوم مــی شــود کــه جزیــره ثبــات یعنــی چــه؛ قیــام قــم،

بعــد قیــام تبریــز ،بعــد حرکــت عظیــم ،بعــد آن طوفــان زیــر و رو کننــده انقــاب اســامی
و نابــودی رژیــم وابســته سرســپرده طاغــوت و پهلــوی [رخ میدهــد]؛( )۲ایــن قــدرت
ن جــور اســت .همیــن چنــدی
محاســباتی ،ایــن توانایــی محاســباتی تــا امــروز همــا 
پیــش در همیــن نزدیکــی ،یکــی از دولتمــردان آمریکایــی( )۳در جمــع یــک مشــت
اوبــاش و تروریســت گفــت امیــدوار اســت یــا آرزو دارد کــه جشــن کریســمس  ۲۰۱۹را
در تهــران بگیــرد؛ جشــن کریســمس  ۲۰۱۹همیــن چنــد روز پیــش بــود .ایــن همــان
قــدرت محاســباتی اســت ،اینهــا همــان آدم هاینــد .محاســبات آنهــا اقتضــا مــی کنــد
کــه یــک چنیــن امیــدی داشــته باشــند؛ مثــل امیــد ّ
صدامحســین کــه [مــی خواســت]
یــک هفت ـهای بیایــد تهــران ،مثــل امیــد مــزدور دیگرشــان منافقیــن کــه از کرمانشــاه
راه بیفتنــد در ظــرف ســه روز مســتقیم خودشــان را برســانند تهــران؛ اینهــا محاســبات
اســت! توانایــی محاســبات دشــمن ایــن اســت .بعضــی از دولتمــردان آمریــکا وانمــود
ً
مــی کننــد دیوانهانــد؛ بنــده ّ
البتــه ایــن را قبــول نــدارمّ ،امــا حقیقتــا احمــق هــای درجــه
یــک هســتند.
ـدی دو دســتگاه محاســباتی ،صفبنــدی دو نظــام معرفتــی،
قیــام مــردم قــم صفبنـ ِ
صفبنــدی دو الگــوی تحلیلــی در مقابــل یکدیگــر را نشــان داد :یکــی نظــام معرفتــی
توحیــدی
معرفتــی
درگل غربــی ،یکــی نظــام
دموکراســی
لیبرال
دروغیــن پــای ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اســامی؛ تقابــل دو دســتگاه پیشبینــی و تقویــم و محاســباتی را نشــان داد :آن
دســتگاه محاســباتی آمریــکا کــه ایــران را آن جــور مــی بینــد بــا آن محاســبات ّاول کار
آمریکاییهــا کــه ســنای آمریــکا در ّاولیــن ماههــای پیــروزی انقــاب ،ایــران را تحریــم
کــرد و بنــا را بــر ایــن گذاشــتند کــه تــا پنــج مــاه دیگر ،شــش ماه دیگــر ،انقالب اســامی از
بیــن خواهــد رفــت -ایــن محاســبات آنهــا اســت -ایــن هــم دســتگاه محاســباتی نظــام
ُ
اســامی کــه امــام بزرگــوار گفــت «صــدای خــرد شــدن اســتخوان هــای مارکسیســم را
ُ
دارم میشــنوم»( )۴و یــک ســال بعــد ،دو ســال بعــد ،همــه دنیــا صــدای خــرد شــدن
ایــن اســتخوان هــا را شــنیدند؛ مســئله ایــن اســت .غــرب در مقابــل یــک چنیــن
پدیــدهای قــرار گرفتــه اســت؛ پدیــده انقــاب اســامی .یــک طــرف انبوهــی از ابزارهــای
چش ـم ُپرکن مـ ّ
ـادی -از نظامــی و سیاســی و پولــی و امثــال اینهــا -و یــک طــرف یــک
قــدرت نوظهــور معرفتــی و ّ
تمدنــیُ ،پرانگیــزهُ ،پرتحـ ّـرک ،آیندهنگــر کــه مــی دانــد چــه
کار مــی خواهــد بکنــد ،مــی دانــد چــه کار بایــد بکنــد و کجــا مــی خواهــد بــرود؛ اینهــا در
مقابــل هــم قــرار گرفتهانــد.
ـور روبهرشــد یــک امــر
دشــمنی نظــام اســتکباری غــرب و آمریــکا بــا ایــن پدیــده نوظهـ ِ
طبیعــی اســت؛ [بعضیهــا] ّ
تعجــب نکننــد .بعضیهــا بــه نظــر مــن خودشــان را بــه
نفهمــی مــی زننــد -شــاید هــم جــور دیگــر اســت[ -مــی گوینــد] «چــرا شــما فــان حــرف
را زدیــد کــه آمریــکا بــا شــما دشــمن بشــود»؛ خیــال مــی کننــد دشــمنی آمریــکا بــه خاطــر
فــان فرمایــش امــام یــا فــان حــرف فــان مســئول اســت کــه بــه آمریــکا بدگویــی
قضیــه چیــز دیگــر اســت؛ ّ
قضیــه ایــن نیســت؛ ّ
کــردهّ .
قضیــه از ایــن عمیقتــر اســت.
چهــل ســال اســت کــه ایــن قــدرت جــوان دارد حرکــت مــی کنــد ،دارد روزب ـهروز رشــد
میکنــد ،پــرورش پیــدا مــی کنــد ،روزبـهروز تنومندتــر دارد مــی شــود ،قدرتمندتــر دارد
ـوی
مــی شــود؛ ایــن را دارنــد میبیننــد جلــوی چشمشــان .بــا ظهــور ایــن قــدرت معنـ ِ
نوظهـ ُ
ـاش ُپرانگیــزه ،بــا ظهــور ایــن پدیــده عجیــب و معنــوی کــه دنیــا آن را
ِ
ـور پرتـ ِ
نمیشــناخت ،قــدرت ظاهــری اســتکبار َتـ َـرک خــورد؛ در ایــن چهــل ســال ،ایــن َتـ َـرک
دائــم دارد عمیقتــر مــی شــود .ثروتمندتریــن دولــت هــای دنیــا ،امــروز مقروضتریــن
و گرفتارتریـ ِـن دولتهــای دنیــا اســت؛ اینهــا شــوخی اســت؟ اینهــا همــان نکاتــی اســت
کــه جــوان هــای مــا بایــد روی آنهــا متمرکــز بشــوند .بحــث صفبنــدی زبانـ ِـی ایــن
مســئول و آن مســئول نیســت؛ بحــث ّ
هویــت هــا اســت ،بحــث حرکــت هــا اســت،
بحــث آرمــان هــا و آیندههــا اســت.
ّ
ّ
البتــه آنهــا ضربــه خوردنــد؛ در درج ـهی اول بــرای اینکــه لقمــه چــرب و نــرم ایــران از
دستشــان رفــت .ایــران کــه فــان کشــور دورافتــاده آفریقایــی یــا آمریــکای التیــن یــا
ّ
ّ
ـردی جغرافیایــی اســت در دنیــا؛ [یــک] مرکــز
غیــره نیســت؛ ایــران قلــه موقعیــت راهبـ ِ
بســیار مهــم کــه هیــچ نقطــه جغرافیایــی در غــرب آســیا در ایــن منطقــه بــه ّ
اهم ّیــت
ایــران وجــود نــدارد .کمتــر ســرزمینی بــه قــدر ایــران دارای ثــروت هــای ّ
مــادی و
تواناییهــای گوناگــون اســت؛ ایــن را خودشــان اعتــراف مــی کننــد .همیــن چنــد روز
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قبــل از ایــن یــک ّ
مؤسســه غربــی بــرای اینکــه بــه ایــن حقیــر بدگویــی کند ،یــک چیزی
گفتــه بــود ،اعتــراف کــرده بــود کــه ایــران پنجمیــن کشــور ثروتمنــد دنیــا اســت؛ ایــن
حرفــش درســت اســت؛ ایــران ایــن جــور اســت؛ ّ
ظرفیــت هــای مــا فوقالعــاده اســت.
ّ
ّ
عصبانیــت ّاول بــه خاطــر ایــن بــود و البتــه
ایــن لقمــه چــرب و نــرم را از دســت دادنــد و
ایــن همچنــان ادامــه دارد.
ّامــا مســئله اصلــی ،مســئله تقابــل دو حرکــت اســت؛ تقابــل حــق و باطــل اســت :جــاءَ
ِ
ْ َ ُّ َ ُ ْ ُ ْ ُ
باطــل َو مــا ُیعیــد؛(( )۵کــه االن ایــن قــاری محتــرم تــاوت کردنــد
الحــق و مــا یبـ ِـدئ ال ِ
ایــن آیــه را) حــق وقتــی کــه آمــد ،باطــل بــه طــور طبیعــی ،بــه خــود مــی لــرزد .اینهــا
ّ
ّ
اســتکبارند ،اینهــا اســتعمارند و تنفــس اینهــا ،تغذیــه اینهــا بــا خــون ملتهــا اســت؛
حــاال یــک قدرتــی پیــدا شــده اســت در دنیــا کــه بــا ایــن پدیــده ظالمانــه مخالــف
اســت ،مخالفــت مــی کنــد ،زیــر بــار آنهــا نمــی رود ،تــا آنجایــی کــه بتوانــد صــدا را
ّ
ّ
بــه گــوش ملــت هــا مــی رســاند ،تــا امــروز هــم موفــق بــوده .مــا در ایــن چهــل ســال
ّ
ّ
تــا امــروز موفــق بودیــم .شــما ببینیــد در کــدام کشــورها در بیــن ملتهــا ،فریــاد مــرگ
ّ
بــر آمریــکا بلنــد مــی شــود؟ ایــن ســابقه نداشــت .حرکــت عظیــم ملــت ایــران ،اینهــا را
میترســاند ،قدرتمنــدان مـ ّ
ـادی ظالـ ِـم زورگــو را مــی ترســاند ،کمپانیهــای بینالمللـ ِـی
ّ
مکنــده خــون ملــت هــا را مــی ترســاند؛ میبیننــد کــه بــه پایــان راه رســیدهاند .بلــه،
حفرههــای معنــوی در تمـ ّـدن هــا خیلــی زود خــودش را نشــان نمــی دهــد؛ غــرب خــب
یــک حرکتــی کــرد ،حرکــت صنعتــی کــرد ،علــم پیــدا کــرد ،ثــروت پیــدا کــرد ،دنیــا را
گرفــت ،هیاهــو کــرد ّامــا آن رخنــه اصلــی و اساســی ،رخنــه معنــوی در درون او ،مثــل
موریانــه کار خــودش را مــی کنــد .منتهــا زود نشــان نمــی دهــد؛ گاهــی بعــد از قــرن هــا
نشــان میدهــد خــودش را؛ حــاال دارد نشــان مــی دهــد ،االن دارد نشــان مــی دهــد؛
شــما اروپــا را نــگاه کنیــد ،آمریــکا یــک جــور ،اروپــا یــک جــور ،کشــورهای تابــع آنهــا یــک
ـاالری اســامی ،حرکــت
جــور؛ آن وقــت در ایــن دنیــای اینچنینــی ،اســام ،مردمسـ ِ
اســامی ،تمـ ّـدن اســامی بــا اســتفاده از امکانــات کنونــی دنیــا و ابزارهــای موجــود دنیــا
روزب ـهروز دارد رشــد پیــدا مــی کنــد؛ ایــن بــرای آنهــا تــرسآور اســت ،رع ـبآور اســت؛
طبیعــی اســت کــه دشــمنی مــی کننــد.
ّ
خــب ،دو نکتــه در اینجــا وجــود دارد :یــک نکتــه همیــن مســئله علــت دشــمنی
ّ
علــت دشــمنیّ ،
ماهیــت
اســت .ســهلانگاری نبایــد کــرد ،سهلاندیشــی نبایــد کــرد؛
ّ
ّ
و حقیقــت ایــن حرکــت عظیــم اســت؛ ایــن علــت دشــمنی اســت .علــت دشــمنی،
ّ
ّ
ّ
ـداکاری ملــت ایــران اســت ،وفــاداری ملــت ایــران اســت؛ اینهــا علــت
شــجاعت و فـ ّ ِ
دشــمنی اســت .علــت دشــمنی ،پایبنــدی جمهــوری اســامی بــه مبانــی اصلــی انقــاب
ّ
اســت کــه ایــن پایبنــدی تــا امــروز بــه طــور کامــل محفــوظ مانــده اســت؛ علــت دشــمنی
ّ
اینهــا اســت .علــت دشــمنی ،ایــن اســت کــه جمهــوری اســامی دارد نشــان مــی دهــد
کــه یــک ّ
تمدنــی در حــال رشــد و بالندگــی اســت کــه اگــر بــه توفیــق الهــی و بــه کمــک
الهــی بــه نتایــج خــودش برســد ،بســاط ظلــم و اســتکبار و اســتعمار دولــت هــای غربــی
ّ
برچیــده خواهــد شــد؛ علــت دشــمنی اینهــا اســت.
ّ
ّ
ملــت هــا بــا ایــران دشــمنی ندارنــد ،ملــت هــای غربی هم دشــمنی ندارنــد .حاال ممکن
اســت تبلیغــات بکننــد ،اسالمهراســی یــک جــا ،ایرانهراســی یــک جــا ،شیعههراســی
[یــک جــا] بکننــد لکــن آنجایــی کــه حقیقــت بــرای مــردم روشــن بشــود ،مــردم نــه
ّ
فقــط دشــمنی ندارنــد بــا جمهــوری اســامی بلکــه ایــن چنیــن حرکتــی را ملــت هــا
ّ
ّ
میپســندند ،ملــت هــا دوســت مــی دارنــد ،ملــت هــا از آن حمایــت مــی کننــد .آن کــه
َ
ـدان ظالمنــد ،فراعنــه عالمنــد؛ همچنــان کــه فرعــون در مقابــل
دشــمن اســت ،قدرتمنـ ِ
موســی دشــمنی مــی کــرد و [ایــن را] هــم مــی دانســت کــه موســی حــق اســت -قــرآن
تصریــح دارد کــه مــی دانســت کــه موســی حــق َاســت ّامَــا دشــمنی مــی کــرد -خــدای
َ
ُ
متعــال بــه موســی فرمــود :ال َتخافــا ِإ ّننــی َم َعکمــا أسـ َـم ُع َو أرى؛( )۶مــن بــا شــما هســتم،
برویــد حرکتتــان را شــروع کنیــد ،ادامــه بدهیــد .بلــه ،فرعــون بــر روی تخــت قــدرت و
ـت ،رعـب َآور اســت ،ترســناک اســت ّامــا شــما برویــد کار خودتــان
ســلطنت َّنشســته ُاسـ َ
ّ
ً
ُ
َ
َ
را بکنیــدِ ،إننــی َم َعکمــا أســمع و أرى؛ عینــا ایــن خطــاب ،امــروز بــه ملــت ایــران اســت؛
ّ
پــس علـ ِـت دشــمنی ،ایــن اســت.
نکتــه ّدوم ایــن اســت کــه نتیجــه ایــن دشــمنی چیســت؟ نتیجــه ایــن دشــمنی ایــن
ّ
اســت کــه هــر کــس خــدا بــا او اســت ،او پیــروز اســت چــون قــدرت متعلــق بــه ذات

مقـ ّـدس پــروردگار اســت[ .اگــر] مــا بــا خــدا باشــیم ،در راه خــدا باشــیم ،پیــروزی ،قطعـ ِـی
صددرصــد اســت ،هیــچ تردیــدی در آن نیســت .یــک جاهایــی مــا کوتاهــی کردیــم،
خــب پیــروزی بــه دســت نیاوردیــم؛ ایــن بــر اثــر کوتاهـ ِـی مــا اســت ،بــر اثــر بد عمــل کردن
مــا اســت .آنجایــی کــه مــا درســت عمــل کنیــم ،درســت حرکــت بکنیــم -مســئوالن مــا
ک جــور -و حرکــت ،حرکـ ِـت درســتی باشــد ،آنجــا بالشــک خــدای
ک جــور ،مــردم مــا یـ 
یـ 
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ّ
متعــال کمــک مــی کنــد؛ و ل َینصـ َـرن اهلل مــن ینصـ ُـره؛( )۷تردیــدی در اینجــا نیســت.
خــب ،چهــل ســال [از انقــاب] گذشــته اســت .چهــل ســال زمــان زیــادی نیســت؛ بــرای
عمــر تمـ ّـدن هــا چهلســالگی آغــاز بلــوغ و حرکــت فکــری اســت .چهلســالگی دوران
پیــری نیســت [بلکــه] دوران شــکوفایی اســت و ایــن شــکوفایی انشــاءاهلل وجــود
خواهــد داشــت .زمینههــای ایــن شــکوفایی را انســان دارد مشــاهده مــی کنــد؛ امــروز
ّ
بحمــداهلل ایمــان دینــی در کشــور مــا خــوب اســت ،عــزم راســخ در بیــن ملــت مــا خــوب
اســت ،حضــور و آمادگــی در میــان مــردم خــوب اســت ،جوانــان باایمــان و دارای عــزم
راســخ کــم نیســتند ،زیادنــد -بنــده میشناســم؛ ّ
البتــه همــه را هــم نمیشناســم ّامــا
هــزاران جــوان در اطــراف و اکنــاف کشــور مشــغول کارهــای عمیــق ،کارهــای فکــری
ـان بــا عــزم راســخ ،مشــغول ســاختن ،مشــغول
[هســتند] -جوانــان دانشــمند ،جوانـ ِ
تولیــد کــردن ،مشــغول ابتــکار و نــوآوری هســتند در سرتاســر کشــور؛ اینهــا آیندهســازند؛
ّ
ایمانشــان خــوب و قــوی ،توکلشــان بــاال ،اعتمادشــان بــه خــدا زیــاد ،امیدشــان بــه
آینــده درخشــان ،بصیرتشــان خــوب؛ اینهــا هســتند در بیــن مــردم و کــم نیســتند -مــن
«هــزاران نفــر» کــه گفتــم ،دایــره ارتبــاط و معرفــت خــودم را گفتــم ّامــا دههــا برابـ ِـر ایـن
هســتند؛ زیادنــد -جــوان هــای مــا آمادهانــد .اســاس همــه اینهــا هــم لطــف و فیــض
پــروردگار اســت .خداونــد متعــال اگــر اراده نکــرده بــود کــه ایــن کار پیــش بــرود ،ایــن
ّ
متأســفانه ّّ
جزئیــات
مقدمــات را فراهــم نمــی کــرد .امــام بزرگــوار در یــک برهــهای
یــادم نیســت -از اینکــه یــک کاری بســهولت انجــام گرفتــه اســت ،اســتنتاج کــرده
َ َ ُ َ ً َ
اهلل شــیئا َه َّیــا
بودنــد کــه خــدای متعــال مــی خواهــد ایــن کار انجــام بگیــردِ :اذا اراد
ـبابه؛ ّ
َاسـ َ
مقدمــات کار کــه فراهــم مــی شــود ،پیــدا اســت خــدای متعــال اراده فرمــوده
اســت ایــن کار انجــام بگیــردّ .
مقدمــات کار ،ایجــاد انقــاب اســت ،تشــکیل جمهــوری
اســامی اســت ،تشــکیل نظام اســامی اســت؛ اینها ّ
مقدمات کار اســت برای ایجاد آن
تمـ ّـدن اســامی متناســب بــا ایــن زمــان و بــا ایــن قــرن .اینهــا ّ
مقدماتی اســت کــه خدای
ِ
متعــال فراهــم کــرده اســت کــه بــه آنجــا برســیم و انشــاءاهلل خواهیــم رســید.
خــب ،مــن دو خطــاب دارم :یــک خطــاب بــه مســئوالن و دولتمــردان و ماننــد اینهــا،
ً
یــک خطــاب بــه مــردم عزیزمــان .بــه دولتمــردان عــرض مــی کنــم کــه ّاوال قــدر
موقعیتهــای خودتــان را بدانیــد .اینکــه شــما در فــان مسـ ّ
ّ
ـئولیت مشــغولید ،نعمــت
بــزرگ خــدا اســت[ .اینکــه] انســان بتوانــد مسـ ّ
ـئولیت داشــته باشــد و کار کنــد بــرای
ّ
یــک چنیــن اهدافــی ،بــرای یــک چنیــن ملتــی ،بــرای یــک چنیــن کشــوری ،ایــن
ً
نعمــت بــزرگ پــروردگار اســت؛ قــدر ایــن را بایــد بداننــد و شــاکر باشــند .ثانیــا بــه لــوازم
ایــن نعمــت بــزرگ عمــل بکننــد؛ مراقبــت بکننــد گرایــش بــه رفتــار غلــط ،گرایــش بــه
اشــرافیگری ،گرایــش بــه اســراف ،گرایــش بــه آن چیــزی کــه در بیــن دولتمــردان
طاغوتــی رایــج اســت ،پیــدا نشــود؛ ایــن وظیفــه دولتمــردان مــا اســت .راه ،راه اســام
اســت؛ حکومــت اســامی .مــا مثــل امیرالمؤمنیــن(ع) نمــی توانیــم عمــل کنیــم ّامــا
میتوانیــم آن را یــک مســیری بشناســیم و بدانیــم کــه بــه آن طــرف مــی شــود حرکــت
کــرد ،در ســایه آن راه بایــد حرکــت بکنیــم.
ّ
عقالنیــت .ایــن هــم یــک وظیفــه دیگــر مســئولین اســت؛ هــم شــجاع
شــجاعت و
باشــند ،در مقابــل تــوپ و تشــر ایــن و آن پــس نزننــد ،آنچــه را صحیــح اســت ،آنچــه را
بایــد انجــام بدهنــد ،در مقابــل یاوهگوییهــای ایــن دولتمــردان آمریکایــی و اروپایــی
و دیگــران ،آن را از دســت ندهنــد؛ میبینیــد کــه چــه بیربــط حــرف مــی زننــد؛
ً
حرفهایشــان واقعــا گاهــی مثــل دلقــک اســت .دولتمــرد آمریکایــی  -مــی خواهــد مــا
ً
را مثــا در دنیــا هــو کنــد میآیــد -مــی گویــد ایــران حقــوق بشــر را از عربســتان ســعودی
یــاد بگیــرد! بــه ایــن آدم چــه مــی شــود گفــت؟ غیــر از دلقــک حــرف دیگــری مــی شــود
زد؟ عنــوان دیگــری مــی شــود داد؟ ایــن آدم و ایــنجــور آدم هــا نــه تهدیدشــان ،نــه
وعدهشــان ،نــه قولشــان ،نــه امضائشــان اعتبــار نــدارد .بــه اینهــا نبایــد اعتنــا کــرد،
ّ
عقالنیــت؛ بــا
شــجاعانه در طریــق صحیــح بایــد حرکــت کــرد؛ و [همیــن طــور بــا]

3

ق
ݐ ݨݦ ت ت
ݣٮ ݣاݣسالݣمیݤ ݣ زݣوح� ݣ ݣه ݣعلم ی� ݣ ݣه� ݣم
دڡ�ر �ݣ ب�ل ی� غ�اݣ ݑ ݣ
ع
م
روا ب�طݣ ݣم ݣوݣ یݤ

م ݐ ݨݦ
ݧٯݑ
ع
ق
ط
م
ݠه
ی
ݤ
ید�دار مرݣ ݣدݣ ݤ
مݤ مݤ ب�ا م ݣ� ݣاݣ ݣ ݣݤ ݣ مݤ ݣ ݣرݣ ب� ݣرݤݣ ݤݤ؟دم؟
 19دی ماه 1397

احساســات نمــی شــود حرکــت کــرد ،اداره یــک کشــور بــا ِصــرف احساســات امکانپذیــر
ّ
عقالنیــت؛ راه را بــا
نیســت .احساســات خیلــی الزم اســت ّامــا در مقــام پشــتیبانی
ّ
عقالنیــت انتخــاب بکنیــم ،بــا انگیــزه و احساســات پیــش برویــم.
یــک وظیفــه دیگــری کــه مســئولین مــا بایــد بــه آن ّ
توجــه داشــته باشــند ،قدردانــی از
ظرفیــت هــای درونــی و داخلــی کشــور و شــناخت ایــن ّ
ّ
ظرفیــت هــا اســت .بســیاری از
ّ
ظرفیــت هــا وقتــی مــا آنهــا را نشناســیم متوقــف مــی مانــد؛ کمــا اینکــه ّ
ایــن ّ
متأســفانه
همیــن هــم ّاتفــاق افتــاده اســت؛ خیلــی از ّ
ظرفیــت هــا را [نشــناختهایم] ،از جملــه
ّ
ظرفیــت همیــن جــوان هــای خــوب را .گرههایــی در کار برخــی از مســئوالن در بخشــی
از تشــکیالت عظیــم دولتــی و حکومتــی وجــود دارد کــه ایــن جــوان هــا مــی تواننــد ایــن
گرههــا را بــاز کننــد؛ هــم بــا سرانگشــت اندیشــه جوانانــه تابناکشــان ،هــم بــا سرانگشــت
کار عملیشــان مــی تواننــد ایــن گرههــا را بــاز کننــد؛ قــدر جــوان هــا را بدانند ،بــه جوانها
مراجعــه کننــد ،از نظــرات آنهــا اســتفاده کننــد .غالــب جاهایــی کــه از نظــرات آنهــا
ّ
اســتفاده کردیــم و بهرهمنــد شــدیم ،بــه موف ّقیــت دســت پیــدا کردیــم .قــدر جوانهــا
را بداننــد ،قــدر بلندپروازیهــای جــوان هــا را هــم بداننــد .جــوان هــا بلندپروازنــد،
ّ
ّ
یبــرد و از توقــف
ایــرادی نــدارد؛ همیــن بلندپروازیهــا اســت کــه یــک ملــت را جلــو م 
[بازم ـیدارد] .از هیاهــوی غربیهــا هــم بیمــی بــه دلشــان راه ندهنــد.
بــه مســئله معیشــت مــردم یــک اهتمــام ویــژه مصــروف کننــد؛ امــروز مهمتریــن کار و
ّ
اولویــت ایــن اســت ،چــون دشــمن روی ایــن متمرکــز اســت؛ معیشــت طبقــات ضعیف.
مشــکالتی کــه بــرای طبقــات ضعیــف در امــر معیشــت پیــش میآیــد ،جزو اساسـیترین
ً
کارهــا اســت بــرای مســئوالن کشــور ،مســئوالن دولتــی ،عمدتــا مســئوالن دولتــی؛ ایــن
مهمتریــن کارهــا اســت .ممکــن اســت منابــع داخلــی کــم باشــد ّامــا انســان مشــاهده
مــی کنــد کــه در درون کشــور افــرادی هســتند ،جریاناتــی هســتند کــه ایــن منابــع را
ّ
ظالمانــه مــی بلعنــد؛ ایــن دل لبازیهــا ،ایــن انحصارطلبیهایــی کــه در زمینــهی
مســائل مـ ّ
ـادی ،در تجــارت و غیــره وجــود دارد ،مانــع پیشــرفت کشــور اســت .مــا دائــم
ّ
تأ کیــد مــی کنیــم بــه تولیــد داخلــی ،فــان دل ل وارداتچــی چــون برخــاف منافعــش
اســت ،مــی رود از ُطـ ُـرق مختلــف کارشــکنی مــی کنــد و انســان می بینــد [کار] به نتیجه
نمــی رســد .رســیدگی بــه معیشــت مــردم فقــط ایــن نیســت کــه مــا پــول پخــش کنیــم؛
نــگاه کــردن بــه ایــن بخــش هــای مضــر و خطرنــاک و جلوگیــری از آنهــا ،جــزو مســائل
خصوصیــات ،گاهــی بــا ّ
ّ
جزئیــات در
مهــم اســت .مــا ایــن را بــه مســئولین کشــور بــا
ّ
مجالــس کاری تذکــر دادهایــم ،تأ کیــد کردهایــم ،بــاز هــم تأ کیــد مــی کنیــم؛ اینهــا
حــرف هایــی اســت کــه مــا بــا مســئولین داریــم.
ً
ّ
[امــا خطــاب] بــا مــردمّ .اوال مردم عزیز به مســئوالن باید کمــک کنند ،همه باید کمک
کننــد .ا گــر چنانچــه بحــث تقویــت تولیــد داخلــی و محصــول داخلــی مــی شــود ،یــک
بخــش ّ
ش مربــوط بــه مــردم اســت .تولیدکننــده محصــول داخلــی ،مصرفکننده
مهمـ 
محصــول داخلــی ،فروشــنده و دکانداری کــه محصــول داخلــی را میفروشــد ،اینهــا
کیفیــت تولیــد ،نحــوه توزیــع ،اینهــا چیزهــای ّ
همــه مــی تواننــد اثرگــذار باشــندّ .
مهمــی
اســت .خــب مــا امســال را ســال «تولیــد کاالی ایرانــی» و تأ کیــد بــر روی کاالی ایرانــی
اعــام کردیــم ،حــاال آخــر ســال اســت؛ چقــدر در ایــن زمینــه [کار شــد]؟ ّ
البتــه کارهایــی
شــده ّامــا چقــدر پیــش رفتیــم؟ بایــد پیــش برویــم در ایــن زمینههــا .مــردم مــی تواننــد
ن بــاره کمــک کننــد ،در کارهــای خیــر مــی تواننــد همــکاری کننــد.
در ایـ 
از جملــه کارهایــی کــه مــردم مــی تواننــد بــه بهتریــن وجهــی در خدمــت بــه کشــور
انجــام بدهنــد ،حضــور در صحنههــای انقــاب اســت؛ از جملــه کارهایــی کــه مــردم
مــی تواننــد انجــام بدهنــد ،مواجهــه و مقابلــه بــا شایعهســازی دشــمن اســت .امــروز
یکــی از شــگردهای ّفعــال دشــمن ،شایعهســازی اســت کــه مــردم را مضطــرب کننــد،
مــردم را بــا هــم مخالــف کننــد ،علیــه ایــن و آن تهمــت بزننــد ،مــردم را به جــان یکدیگر
بیندازنــد کــه ّ
البتــه چنیــن ّاتفاقــی نمیافتــد بــه توفیــق الهــی؛ ّامــا آنهــا قصدشــان ایــن
اســت؛ مــردم بایــد هوشــیار باشــندّ ،
متوجــه باشــند .مــردم را بــا کمــال وقاحــت بــه
مواجهــه بــا انقــاب ،بــا نظــام دعــوت مــی کننــد؛ ایــن مردمــی کــه نظــام ّمتکــی بــه
آنهــا اســت .ا گــر مــردم پشــتوانه نظــام ،پشــتیبان نظــام نبودنــد ،ایــن ماجــرای بــه ایــن
ّ
اهم ّیــت پیــش نمیآمــد ،پیــش نمــی رفــت؛ ایــن قــدر وقیحنــد که همیــن مــردم را وادار
مــی کننــد یعنــی تشــویق مــی کننــد ،تحریــک مــی کننــد بــه مواجهــه بــا نظــام .مــردم
در مقابــل ایــن تبلیغــات ایســتادگی کننــد ،علیــه ایــن تبلیغــات حرکــت کننــد .جــوان ها

امــروز در فضــای مجــازی ّفعالنــد؛ فضــای مجــازی مــی توانــد ابــزاری باشــد بــرای زدن
تــوی دهــن دشــمنان.
ّ
ّامــا در مــورد تحریــم هــا .خــب تحریــم فشــارهایی را بــه یــک ملتــی ،بــه یــک کشــوری
ّ
وارد مــی کنــد .تحریمــی هــم کــه علیــه ملــت ایــران راه انداختنــد ،خــود آمریکاییهــا
بــا خوشــحالی مــی گوینــد «در تاریــخ ســابقه نــدارد»! بلــه ،در تاریــخ ســابقه نــدارد و
انشــاءاهلل شکســتی هــم کــه آمریکاییهــا در ایــن ّ
قضیــه مــی خورنــد ،در تاریــخ
ّ
بیســابقه خواهــد بــود .ملــت ،دولــت ،مســئولین ،همــه ،مــی تواننــد کاری کننــد کــه
ایــن تحریــم هــا صددرصــد بــه نفــع کشــور تمــام بشــود .همچنــان کــه مــا در دوران
جنــگ تحریــم بودیــم کــه ســاح انفــرادی هــم بــه مــا نمــی فروختنــد و یــک وقتــی
گفتیــم ســیم خــاردار هــم بــه مــا نمــی فروختنــدّ )۸(،
ّ
محرومیــت هــا
[امــا] همیــن
ّ
وضعیــت دفاعــی بــه امــروز
موجــب شــد اســتعدادهای داخلــی بــه کار بیفتــد و از لحــاظ
برســیم کــه امــروز در منطقــه در ســطح ّاولیــم و از همــه جلوتریــم بــه توفیــق الهــی ،و
ّ
ایــن بــه برکــت تحریــم بــود؛ َوال اگــر چنانچــه از روز ّاول هرچــه الزم داشــتیم می رفتیم
میخریدیــم ،بــه مــا مــی دادنــد ،پولهــای مــان را مــی گرفتنــد ،بــه فکــر نمیافتادیــم
کــه خودمــان درســت کنیــم و بــه اینجــا نمــی رســیدیم .در همــه قضایــا همیــن جــور
اســت؛ جــوان هــای مــا بــه مــن مــی گوینــد -و ایــن را ثابــت هــم مــی کننــد؛ فقــط ِصــرف
ّادعــا هــم نیســت -کــه هیــچ وســیلهای کــه کشــور بــه آن نیــاز دارد ،از قطعــه و غیــر
قطعــه وجــود نــدارد کــه مــا نتوانیــم بســازیم؛ همـ ه چیــز را مــی توانیــم بســازیم؛ راســت
هــم میگوینــد؛ در مــواردی امتحــان هــم کردیــم ،دیدیــم همیــن جــوری اســت کــه
میگوینــد .مــا یــک چنیــن ّ
ظرفیــت انســانیای داریــم .بایســتی مــا کاری کنیــم کــه
ایــن تحریــم وســیلهای بشــود بــرای شــکوفایی ،وســیلهای بشــود بــرای رســیدن بــه
ّ
قلــه ابتــکار و کار در کشــور[ .بایــد] از محصــول دیگــران خودمــان را بینیــاز کنیــم و
دیگــران را محتــاج محصــول خودمــان بکنیــم؛ ایــن کاری اســت کــه مــی توانــد انجــام
بگیــرد.
مــا بــه توفیــق الهــی از ایــن مســائل مربــوط بــه تحریــم و مشــکالت [عبــور مــی کنیــم]؛
ّ
البتــه مشــکالتی بـ ه وجــود مـیآورد ،مشــکالتی هســت ،االن هــم وجــود دارد ّ
[امــا] ایــن
ّ
مشــکالت مــال ّاول کار اســت؛ اگــر دولــت و ملــت مقاومــت کننــد ،هوشــیاری بــه خــرج
ّ ً
بدهنــد ،کار و تــاش کننــد ،دامــن ّ
مطمئنــا از ایــن مرحلــه
همــت بــه کمــر بزننــد ،مــا
بــا پیــروزی عبــور خواهیــم کــرد .همچنــان کــه در جنــگ تحمیلــی بــا پیــروزی عبــور
کردیــم ،صـ ّـدام بــه خــاک ســیاه نشســت و بــه درک اســفل رفــت و جمهــوری اســامی
شــکوفاتر شــد ،دشــمنان مــا هــم ،آنهایــی کــه در آمریــکا و در اروپــا و در غــرب علیــه مــا
اقــدام مــی کننــد ،بــه درک اســفل خواهنــد رفــت و جمهــوری اســامی انشــاءاهلل باقــی
خواهــد مانــد.
ّ
رحمــت خــدا بــر روح مطهــر امــام بزرگوارمــان کــه ایــن راه را او در مقابــل مــا بــاز کــرد.
نصایــح امــام ،وصایــای امــام را فرامــوش نکنیــم؛ رحمــت خــدا بــر روان پــاک او بــاد
و رحمــت خــدا بــر روح ّ
مطهــر شــهدای عزیــز مــا کــه در ایــن راه جانفشــانی کردنــد و
رحمــت خــدا بــر کســانی کــه در ایــن راه مجاهــدت کردنــد تــا امــروز ،و رحمــت خــدا بــر
شــما مــردم عزیــز قــم .ســام بنــده را بــه ّ
بقیــه بــرادران و خواهــران قمــی هــم برســانید.
ّ
والسالم علیکم و رحمةاهلل و برکاته
مراجع:
 )1فصیح
ّ )۲
ّ
معظ ٌملــه در ادامــه شــعار یکــی از حضــار کــه گفــت «مــرگ بــر آمریــکا» فرمودنــد :بلــه،
خــب مــرگ کــه هســت بــر آمریکا.
ّ
ّ
 )۳جان بولتون (مشاور ّ
امنیت ملی ایاالت متحده آمریکا)
 )۴صحیفه امام ،ج  ،۲۱ص ۲۲۲
 )۵ســوره ســبأ ،بخشــی از آیــه ۴۹؛ « ...حــق آمــد و [دیگــر] باطــل از ســر نمــی گیــرد و
برنمــی گــردد».
 )۶ســوره طــه ،بخشــی از آیــه ۴۶؛ « ...مترســید ،مــن همــراه شــما هســتم ،مىشــنوم
و میبینــم».
ً
 )۷ســوره حــج ،بخشــی از آیــه ۴۰؛ « ...و قطعــا خــدا بــه کســى کــه [دی ـن] او را یــارى
مــی کنــد ،یــارى مــی دهــد »...
ّ
 )۸از جمله  ،بیانات در شب خاطره دفاع مقدس ()1397/۴/7
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