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تونهم بهمن  ۱۳۵۶مردم تربیز
در آستانهى سالروز قیام بیس 

نسخهتلفنهمراه

بسماهللالرّحمنالرّحي م ()1
رب العالمین و صلّی اهلل علی سیّدنا محمّ د و آله الطّ اهرین
الحمد هلل ّ
خوشامد عرض میکنم به همهی برادران و خواهران عزیز ،مخصوصاً به خانوادههای معزّز
شهیدان ،علمای محترم ،مسئولین محترم ،آحاد مردم و جوانان عزیزی که این راه طوالنی
را پیمودید و امروز فضای حسین ّیهی ما را معطّ ر کردید به عطر ایمان و شور و انگیزهای که
مخصوص شما است؛ این سالم درواقع به همهی مردم تبریز و به همهی مردم آذربایجان
است.

نشانههای نصرت الهی
حقیقتاً روز بیستونهم بهمن در هر سال برای ما -یعنی برای این حقیر -یک روز شیرین
و مطلوب است و از نزدیک تجدید خاطره میکنیم با آنچه همواره از مردم عزیز آذربایجان و
مردم تبریز دیدهایم و احساس کردهایم و آگاهیم؛ یعنی همان شور و انگیزه و ایمان و نشاط
و بیداری .حُ سن بزرگ یک مجموعه از مردم این است که آگاه باشند ،بیدار باشند ،ثابتقدم
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باشند ،در فعّالیّت خود دارای ابتکار باشند ،راه را بشناسند ،از خطرات راه واهمه نکنند و
پیش بروند ،که اینها همه در شما مردم عزیز آذربایجان و مردم تبریز هست و دیده شده و
مکرّرا ًتجربه شده است؛ خدا را شکر میکنیم .حقیقتاً بنده وقتی میبینم این شور و احساس
و این گفتارها و بیانهای حاکی از ایمانِ عمیق و پرشور را ،خدا را سپاس میگزارم ،خدا را شکر
میکنم؛ اینها نشانهی نصرت الهی است .خداوند متعال در قرآن به پیغمبرش میفرمایدُ :ه َو
َّدَک بِنَص ِر ه َو ب ِالمُ ؤمِنین؛( )۲خداوند تو را با نصرت خود و بهوسیلهی عزم و اراده و
ال َّذی اَی َ
دستهای نیرومند مؤمنان و گامهای ثابت مؤمنان کمک کرد؛ نقش مؤمنین این است .نقش
شما جوانها ،شما مردم عزیز و پُرانگیزه یک چنین نقش عظیمی است که خدا در قرآن بیان
میکند.

روزهای فراموش نشدنی مردم آذربایجان و تبریز
روز بیستونهم بهمن یک روز فراموش نشدنی است؛ البتّه مردم آذربایجان و مردم تبریز،
روزهای فراموشنشدنی بسیاری دارند و مخصوص روز بیستونهم بهمن نیست .در تاریخ
معاصر ما ،در تاریخ نزدیک به ما و در دوران مشروطه ،قبل از مشروطه ،بعد از مشروطه،
روزهایی هست که هرکدام از آنها اگر تبیین بشود ،توصیف بشود ،مایهی افتخار یک ملّت
است؛ اینها مال شما است ،مال آذربایجان است و مال تبریز است .البتّه ما کمکاری داریم؛
این حرکتهای عظیم مردمی باید در رشتههای گوناگون هنری و تبیینی و تبلیغی باز
بشود ،گفته بشود ،تکرار بشود؛ ما یک مقداری در این زمینهها انصافاً کمکار هستیم .لکن
بیستونهم بهمن ،آنقدر زنده هست که هرچه هم کمکاری داشته باشیم ،جلوهی آن کم
نمیشود؛ اگر نگوییم روزبهروز بیشتر میشود .مردم تبریز یک حرکتی در روز بیستونهم
بهمن انجام دادهاند که نقش آن در بیداری ملّت ایران و در حرکت عظیم ملّت ایران ،یک
نقش استثنائی بود.
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خب ،بحمداهلل مردم آذربایجان متوقّف هم نشدهاند؛ در طول سالهای متمادی -از سال
 ۵۶تا امروز که از آن روز تا حاال  ۳۸سال ۳۹ ،سال میگذرد؛ در تمام این مدّ ت -این مردم
در صفوف مقدّ م جهاد و مبارزه و ایستادگی و فعّالیّت حضور داشتهاند؛ اینها ارزش است؛
این همان چیزی است که این ملّت احتیاج دارد ،این همان چیزی است که آیندهی کشور
وابستهی به آن است.

تشکر از حماسه ملّت در22بهمن امسال
در مورد بیستودوّم بهمن هم ،عین همین قضیّه صادق است؛ بیستودوّم بهمن باید
روزبهروز ،سالبهسال زندهتر ،درخشانتر و برجستهتر شود؛ این نیاز کشور ما است .و من
الزم است که از اعماق دل تشکّر کنم از ملّت بزرگ ایران بهخاطر حماسهای که امسال در
بیستودوّم بهمن آفریدند .مراکزی که جمعیّتها را تخمین میزنند -تخمینهای نزدیک
به واقع -برای من گزارش آوردند که امسال جمعیّت ،تقریباً در همهی شهرهای کشور
بهمیزان قابل توجّ هی بیش از سال گذشته بود؛ در تبریز شما ،یک درص ِد باالیی بیش از سال
گذشته بود؛ در بعضی از شهرهای دیگر [هم] همینجور؛ اینها را مراکز مسئول و مرجعِ این
کار برآورد میکنند و به ما گزارش میکنند .این خیلی مهم است ،این خیلی باارزش است؛
این نشاندهندهی این است که مردم در عزم راسخ خود ،اندکی خلل ایجاد نکردند؛ آنهم
در موقعیّتی که قدرتهای مسلّط جهانی ،قدرتهای ظالم و مستکبر عالم که متوجّ ه ایران
اسالمی هستند ،همهی تالش خودشان را به کار میبرند که انقالب را از یا ِد مردم ببرند ،یا
بکلّی به فراموشی بسپرند یا آن را ضعیف کنند و کمرنگ کنند در ذهن مردم .این تالشی
است که امروز دارد با جدّ یّت از سوی قدرتهای عالم دنبال میشود و در یکچنین شرایطی
ملّت ایران درست عکس آنچه آنها میخواهند عمل میکند و پُرشورتر از هر سال ،این مراسم
را انجام میدهد.
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بنده از گفتن حقیقت خسته و ملول نخواهم شد
خب ،جشن انقالب بر شما مردم مبارک باد و بحمداهلل مبارک شد؛ جشن بیستودوّم بهمن
یک جشن عمومی بود در سرتاسر کشور .من قبل از بیستودوّم بهمن عرض کردم که ما
دو عید در پیشِرو داریم )۳(:یکی عید انقالب است که بیستودوّم بهمن بود ،یکی عید
انتخابات است؛ انتخابات هم عید بزرگی است برای کشور .ما دربارهی انتخابات خیلی حرف
زدیم؛ نه این انتخابات هفتهی آینده ،در کلّ انتخاباتها در سراسر کشور ،در طول زمان آنچه
الزم است عرض کردهایم ،باز هم عرض خواهیم کرد و باز هم خواهیم گفت .بنده از گفتن
حقیقت خسته و ملول نخواهم شد و میگویم برای مردم آنچه الزم است انشاءاهلل.

همه تالش دشمن برای متوقف کردن حرکت پرشتاب ملّت است
ال ملّت ایران بهوسیلهی بیگانگان
انقالب اسالمی دوران تحقیر ملّت ایران را خاتمه داد؛ قب ً
و قدرتها تحقیر میشد؛ تحقیرعلمی میشد ،تحقیر سیاسی میشد ،تحقیر اجتماعی میشد.
آنچه را قدرتهای مسلّط و عمدتاً آمریکا در این سالهای آخر مایل بودند ،به سران رژیم
پهلوی دیکته میکردند و آنها هم عیناً همان را عمل میکردند؛ قبل از آمریکا هم انگلیسیها
این نقش را در کشور ایفا میکردند؛ انقالب اسالمی آمد این تحقیر غیر قابل تحمّ ل را برطرف
کرد و به کشور و به ملّت عزّت داد ،استقالل داد و انسانیّت او را مطرح کرد .وقتی یک ملّت
احساس هویّت کرد ،آنوقت استعدادها در او شکوفا میشود و شد؛ استعدادها شکوفا شد،
کشور پیشرفت کرد .امروز کشور در ردیف عزّتمندترین کشورهای دنیا است؛ ملّت ایران
جزو آبرومندترین ملّتهای دنیا است در چشم دشمنان خود ،چه برسد به دوستان؛ این برای
دشمنان ما قابل تحمّ ل نیست .این برای آمریکا که یک روزی اینجا مثل حیاطِ خلوتش بود
و برای رژیم صهیونیستی که اینجا یک روز آرامشگاهش بود و میآمدند اینجا استراحت
میکردند ،غیر قابل تحمّ ل است؛ برای دشمنان ملّت ایران اینکه یک ملّتی صریحاً ب ِایستد
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و بدون هیچگونه مالحظهای نظرات قاطع خود را علیه استکبار بیان بکند و به دیگر ملّتها
جرئت بدهد ،قابل تحمّ ل نیست ،لذا هرچه میتوانند دارند تالش میکنند .این تالش دشمن
تا کِی ادامه خواهد داشت؟ تا وقتیکه شما ملّت ایران به آنچنان قدرتی دست پیدا کنید که
بتوانید آنها را مأیوس کنید؛ همهی تالش دشمن مصروف این میشود که مانع رسیدن شما
به این مرحله بشود .همهی دعواهایی که شما مالحظه کردید بر سر مسئلهی هستهای راه
انداختند ،حرفهایی که در باب حقوق بشر میزنند ،تهدیدهایی که میکنند ،تحریمهایی که
کردند و باز هم تهدید میکنند که تحریم میکنیم ،برای این است که این ملّت را در این راهی
که پُرشتاب دارد حرکت میکند ،از شتاب بیندازند و آن را متوقّف کنند؛ البتّه انگیزهی ملّت
ایران انگیزهای است که با این چیزها کم نخواهد شد ،کمرنگ نخواهد شد.

دشمن میخواهد افکار عمومی ما را از نیّات پلید خود غافل نگه دارد
خب ،مسئلهی انتخابات درپیش است؛ من چیزهایی راکه میبینم ،چیزهایی راکه احساس
میکنم ،باید با ملّت عزیزمان در میان بگذارم .بعضی از حرفها را باید به مسئولین محترم
بگویم و میگویم ،بعضی از حرفها را باید افکار عمومی ملّتمان مورد توجّ ه قرار بدهند و من
وظیفه دارم آنها را به ملّتمان عرض بکنم :دشمن درصدد آن است که افکار عمومی ما را از
اهداف خود و نیّات پلید خود غافل نگه دارد؛ برنامههایی را میچینند ،قطعات جداگانهای را
در جاهای مختلف تدارک میبینند تا این قطعات را به هم وصل کنند ،آنوقت آن نقشه و
توطئهی اصلی آنها تحقّق پیدا کند؛ ما باید نگذاریم .چه کسی باید نگذارد؟ ملّت .کشور مال
شما است ،کشور مال ملّت است ،صاحب کشور ،ملّت عزیز ما است؛ او باید نگذارد؛ منتها
امثال این حقیر هم وظیفه داریم که ملّت عزیز را آگاه کنیم .من میبینم که در زمینهی
انتخابات ،دشمنان دارند تالش میکنند؛ میخواهند انتخابات آنجوری که آنها میخواهند
برگزار بشود .البتّه ت ِه دلشان این بود که انتخابات برگزار نشود؛ چند سال قبل از این در یک
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دورهای تالش هم کردند که بلکه بتوانند کاری کنند که انتخابات برگزار نشود؛ خدای متعال
نگذاشت؛ از آن مأیوسند و میدانند که سعی آنها برای متوقّف کردن انتخابات کشور به جایی
نخواهد رسید ،لذا میخواهند ا ِعمال نفوذ کنند در انتخابات و هرجور میتوانند انتخابات را
خراب کنند؛ مردم باید آگاه باشند و نقطهی مقابل آنچه آنها میخواهند ،عمل کنند.

میخواهند با تخریب شورای نگهبان کشور را  4سال در خأل قانونی

بگذارند

یکی از کارهایی که آنها امروز بجد دنبال میکنند این است که شورای نگهبان را تخریب
کنند؛ ببینید برادران و خواهران عزیز! تخریب شورای نگهبان معنا دارد .آمریکاییها از اوّل
انقالب با چند نقطهی اساسی در کشور و در نظام جمهوری اسالمی بشدّت مخالف بودند
که یکیاش شورای نگهبان بود؛ سعی کردند ،تالش کردند و از بعضی افراد داخلی غافل
و بیتوجّ ه هم سوءاستفاده کردند بلکه بتوانند بساط شورای نگهبان را جمع کنند -البتّه
نتوانستند و نمیتوانند -حاال درصددند تصمیمهای شورای نگهبان را زیر سؤال ببرند.
معنای این کار چیست؟ جوانهای عزیز ما به این درست توجّ ه کنند؛ وقتی تصمیمهای
شورای نگهبان زیر سؤال رفت و ادّعا شد که اینها غیر قانونی است ،معنایش چیست؟
معنایش این است که انتخاباتی که پیش رو است ،غیر قانونی است؛ وقتی انتخابات غیر
قانونی شد ،برخالف قانون شد ،نتیجهاش چیست؟ نتیجهاش این است مجلسی که بر
اساس این انتخابات تشکیل خواهد شد ،غیر قانونی است؛ معنای غیر قانونی بودن مجلس
این است که در طول چهار سال هر قانونی که در این مجلس بگذرد ،اعتبار ندارد و بیاعتبار
است؛ یعنی کشور را چهار سال در خأل مجلس و خأل قانون نگه داشتن؛ معنای تخریب
شورای نگهبان این است و دشمن این را میخواهد .البتّه آنکسانی که با دشمن در داخل
همصدایی میکنند ،بیشترشان ملتفت نیستند چهکار میکنند .من متّهم نمیکنم کسی را
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به خیانت؛ ملتفت نیستند ،توجّ ه ندارند امّا واقع قضیّه این است .تخریب شورای نگهبان،
اینکه شورای نگهبان را ما زیر سؤال ببریم و بگوییم که تصمیمگیریهایشان برخالف
قانون بوده است ،تخریب شورای نگهبان نیست ،تخریب انتخابات است ،تخریب مجلس
است ،تخریب چهار سال قانونگذاری در مجلس است؛ دنبال این هستند .ببینید ،نقشه
را چه زیرکانه میکشند .این را من باید به افکار عمومی بگویم؛ افکار عمومی باید بدانند این
را؛ آنکسی که علیه شورای نگهبان حرف میزند ،خودش ملتفت نیست و توجّ ه ندارد که
چهکار دارد میکند امّا کار این است .تالش دشمن متمرکز است بر اینکه جمهوری اسالمی
را از مردمساالری دینی -این پدیدهی بینظیر ،این پدیدهی بدیع ،این پدیدهی جذّاب برای
ملتّهای مسلمان -محروم کنند؛ تالششان این است .اگر میتوانستند انتخابات را متوقّف
میکردندکهنتوانستندونخواهندتوانست؛اگرمیتوانستندشوراینگهبانراازبینمیبردند
یا نظارت او را بیاثر میکردند که نتوانستند .حاال که نتوانستند ،به این راهها متوسّ ل شدند،
از این راهها دارند وارد میشوند؛ باید حواسمان جمع باشد.

مجلس مرعوب آمریکا ،مملکت را بدبخت میکند
مجلس خیلی مهم است؛ مجلس شورای اسالمی جایگاه بسیار با اهمیّتی است .چرا؟ چون
حرکت دولت است .دولتها را در نظر بگیرید مثل یک قطاری که بر روی
ِ
مجلس ریلگذار
یک ریلی باید حرکت کنند؛ این ریل را مجلس شورای اسالمی با قوانین خود میگذارد .البتّه
در گذاشتن قانون ،دولت و مجلس همکاری میکنند؛ دولت الیحه میدهد ،مجلس الیحه
را کم و زیاد میکنند ،اصالح میکنند ،تصویب میکنند .این ریل گذاشته میشود و دولت
باید روی این ریل حرکت بکند .اگر چنانچه مجلس به دنبال رفاه مردم ،عدالت اجتماعی،
گشایش اقتصادی ،به دنبال پیشرفت علم ،پیشرفت فنّاوری ،به دنبال عزّت ملّی و استقالل
ملّت باشد ،ریلگذاری او به سمت این هدفها خواهد بود؛ اگر مجلس مرعوب غرب باشد،
7

متن کامل بیانات رهبر انقالب اسالمی  دردیدار مردم آذربایجان شرقی

94 / 11 /28

مرعوب آمریکا باشد ،دنبال حاکمیّت جریان اشرافیگری باشد ،ریلگذاری او در این جهتها
خواهد بود؛ کشور را بدبخت خواهند کرد .اهمّ یّت مجلس اینها است؛ اینها چیز کمی است؟
اهمّ یّت مجلس همانطور که امام فرمودند به این است که در رأس امور است )۴(.معنای
«رأسامور»ایننیستکهدرسلسلهمراتباجرائی،مجلسنقشیداردیانمایندهیمجلس
نقشی دارد؛ نه ،مجلس در سلسلهی مراتب اجرائی هیچ نقشی ندارد؛ دستگاه عظیم دولت
است که اجرا میکند ،امّا مجلس تعیینکنندهی مسیر است ،مسیر را معیّن میکند؛ دولتها
موظّ فند و مجبورند برطبق قانون که در این مسیر حرکت کنند؛ روی این ریل حرکت کنند.
خب ،این ریل را چه کسی بنا است بگذارد؟ چه کسی بنا است این ریلکشی را بکند؟ به کدام
سمت بنا است این ریل گذاشته بشود؟ این است که اهمّ یّت نمایندگی مجلس و نمایندگان
مجلس را روشن میکند .خب ،البتّه دشمن همهجور کاری انجام میدهد .این مربوط به
مجلس شورای اسالمی بود.

دلیل حساسیّت دشمن بر روی مجلس خبرگان
مجلس خبرگان از لحاظ اهمّ یّت اصولی و اساسی و زیربنائی از این هم مهمتر است.
مجلس خبرگان به مسائل جاری کشور کاری ندارد امّا مسئلهی تعیین رهبری است.
چه کسی را رهبر خواهند کرد ،چه کسی بنا است تصمیمگیر و سیاستگذار اصلی کشور
باشد؟ این بستگی دارد به اینکه در مجلس خبرگان چه کسانی باشند .مجلس خبرگان آن
مجلسی است که در وقت الزم رهبر را معیّن میکند؛ اگر مردمی باشند دلبستهی به انقالب،
دلباختهی ملّت ،آگاه از توطئههای دشمن ،ایستاده و پایدار در مقابل دشمن یکجور عمل
میکنند ،اگر خدای نکرده این چیزها نباشد ،جور دیگری عمل میکنند .لذا االن دشمن بر
روی مجلس خبرگان هم حسّ اس است.

8

متن کامل بیانات رهبر انقالب اسالمی  دردیدار مردم آذربایجان شرقی

94 / 11 /28

دستورالعملهای انتخاباتی رادیوی انگلیس!
رادیوی انگلیسی دارد به مردم تهران دستورالعمل میدهد به فالنی رأی بدهید ،به فالنی
رأی ندهید! معنای این چیست؟ انگلیسیها دلشان تنگ شده برای دخالت کردن در ایران.
یک روزی بود که پادشاه کشور وقتی میخواست تصمیم مهمّ ی بگیرد ،سفیر انگلیس را
صدا میکرد و از او میپرسید که این کار را بکنم یا نکنم .انگلیسها یک روزی اینجور در امور
کشور دخالت میکردند؛ بعد هم آمریکاییها ،یک مدّتی هم هر دو؛ امروز این دستها قطع
شده است؛ امروز جلوی این دخالتها گرفته شده است به برکت انقالب ،به برکت بیداری
مردم؛ دلشان تنگ شده ،حاال از راه رادیو به مردم دارند دستور میدهند به فالنی رأی بدهید،
به فالنی رأی ندهید .اینکه ما عرض میکنیم در انتخابات ،مردم با بصیرت ،با آگاهی ،با دانایی
وارد بشوند ،بهخاطر این است؛ بدانند دشمن چه میخواهد؛ وقتی شما دانستی دشمن چه
میخواهد،عکساوعملمیکنی؛معلوماست.اهمّ یّتاینانتخاباتبهخاطرایناستکهاین
انتخابات مثل همین راهپیمایی چند روز قبل -بیستودوّم بهمن -مظهر بیداری ملّت ایران
است ،مظهر دفاع از انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی است ،مظهر دفاع از استقالل
کشور است ،مظهر دفاع از عزّت ملّی است .اینکه بنده به همهی ملّت ایران عرض میکنم
که حضور پیدا کنید ،شرکت کنید ،اعالم نظر کنید بهخاطر این است؛ مسئله مهم است.
دشمنان ما دشمنان بیپروایی هستند؛ در رأس آنها شبکهی خطرناک و دور از انسانیّت
صهیونیستی است که بر دولتها و بر قدرتهای غربی تسلّط دارند؛ بخصوص بر آمریکاییها.
شبکهی صهیونیستی -نه رژیم صهیونیستی؛ خود رژیم صهیونیستی یک گوشهای از
مجموعهی استکبار آمریکایی است -که تجّ ارند ،پولدارهای درجهی یک دنیایند ،تبلیغات
دنیا دست اینها است ،بانکهای دنیا دست اینها است ،متأسّ فانه بر بسیاری از کشورها
مسلّطند؛ بر دولت آمریکا مسلّطند ،بر سیاست آمریکا مسلّطند ،بر سیاست بسیاری از
کشورهای اروپایی مسلّطند؛ در مقابل اینها باید بیدار بود .آمریکاییها طبق نظر آنها عمل
9
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میکنند،برطبقِ میلآنهاعملمیکنند.

ده بار گفتم ،به آمریکاییها نمیشود اعتماد کرد!
االن بر سر همین قض ّیهی هستهای و این مذاکرات هستهای -که خب حرفها گفته شد،
مطالب گفته شد و این جریان طوالنی انجام گرفت -همین دو روز قبل از این ،مجدّ دا ً بار
دیگر یک مسئول آمریکایی گفت ما کاری میکنیم که سرمایهداران و سرمایهگذاران بزرگ
دنیا جرئت نکنند بروند ایران سرمایهگذاری کنند .دشمنی را میبینید! آمریکا این است.
یکی از هدفهای کسانی که دنبال این مذاکرات بودند -و انصافاً هم تالش کردند و زحمت
کشیدند؛ این کسانی که این مذاکرات را انجام دادند ،حقیقتاًزحمت کشیدند ،عرق ریختند،
واقعاً صرف وقت کردند -گشایش اقتصادی با سرمایهگذاری خارجیها بود؛ [امّا] امروز
آمریکاییها جلوی همین را میگیرند .چندین بار تا حاال گفتهاند؛ باز دیروز پریروز ،دو سه
روز قبل از این ،یکی دیگرشان مجدّ دا ًگفت ما کاری میکنیم که سرمایهگذارها جرئت نکنند
بروند ایران سرمایهگذاری کنند .اینکه بنده ده بار گفتم به آمریکاییها نمیشود اعتماد کرد،
معنایش این است؛ اینکه میگوییم اینها غیر قابل اعتمادند ،معنایش این است.

آمریکا دشمن است
سیاستمداران آمریکایی اعتراض میکنند که چرا در راهپیماییهای ایران و در اجتماعات
ایران ،مردم میگویند «مرگ بر آمریکا» .خب [وقتی] شما اینجوری عمل میکنید،
میخواهید مردم ایران چه بگویند؟ این گذشتهی شما است ،این سابقهی شما است ،این
[هم] رفتار امروز شما است .دشمنی شما حتّی بدون پردهپوشی است .بله ،در دیدارهای
خصوصی لبخند میزنند ،دست میدهند ،حرفهای چربونرم میزنند ،زبان خوش به کار
میبرند؛ [امّا] این مربوط به دیپلماسی دیدارهای خصوصی است؛ اهمّ یّتی ندارد ،ارزشی
ندارد ،تأثیری در واقعیّت ندارد .واقعیّت این است که قرارداد را ببندند ،مذاکرات را بکنند،
10
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دو سال چکوچانه بزنند ،بعد که قضایا تمام شد بگویند حاال ما نمیگذاریم ،و تهدید کنند
که میخواهیم تحریم جدید بگذاریم برای اینکه سرمایهگذار خارجی بترسد ،واهمه کند
و نزدیک نیاید؛ تصریح هم میکنند به این! آمریکا این است؛ در مقابل این دشمن نمیشود
انسان چشم خود را ببندد ،نمیشود انسان حمل بر صحّ ت بکند .این [دربارهی] وفای به
عهدشان و قابل اعتماد نبودنشان .ملّت عزیز ایران! طرف شما یک چنین عنصری است؛
بیدار باید بود ،هشیار باید بود .ما نمیخواهیم برای خودمان دردسر بیخودی درست کنیم؛
بعضیها نگویند شما مدام آمریکا را وادار میکنید و تحریک میکنید؛ نه ،آمریکا تحریک
نمیخواهد ،آمریکا دشمن است .آمریکا یک روز صاحب ایران بوده است ،انقالب آمده این
[کشور] را از دستش بیرون آورده است؛ از پا نمیخواهد بنشیند تا وقتیکه دوباره خودش را
مسلّط بکند .آمریکا این است.

راه عالج کار کشور
عالج کار کشور عبارت است از بیداری مردم ،حفظ انگیزههای ایمانی مردم ،بهکار گرفتن
جوانان پُرانگیزه و مؤمن ،و تقویت درونی کشور؛ این تنها راه است .ملّت ایران باید از درون
قوی بشود؛ اقتصادش قوی بشود ،علمش قوی بشود ،دستگاههای مدیریّتیاش قوی بشود
و باالتر از همه ،ایمانش روزبهروز قویتر بشود .این راه عالج است؛ این همان راهی است که
تا امروز ملّت ایران رفته است .و دشمنانی میخواستند این انقالب را ،آن روزی که یک نهال
باریکی بود از زمین بکَنند و نابود کنند و نتوانستند ،امروز همان نهال باریک تبدیل شده
است به یک درخت تناور :کَشَ جَ َر ٍة طَ ِّی َب ٍة ا َصلُها ثاب ٌِت َو فَرعُها فِی السَّ مآ ِء * تُؤتی ا ُ ُکلَها کُلَّ
حینٍ بِا ِذنِ َرب ِّها؛( )۵امروز انقالب این است .امروز دشمن غلط میکند که به فکر برافکندن
انقالب باشد .مردم اتّحاد خودشان را حفظ کنند ،یکپارچگی خودشان را حفظ کنند،
یکصدایی خودشان را در دفاع از انقالب و اصول انقالب و آرمانهای انقالب حفظ کنند؛
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مسئولین محترم کشور که عالقهمند به سرنوشت این کشورند ،کار را بهخاطر خدا و برای
رضای خدا برای مردم انجام بدهند؛ به نیروهای داخلی اعتماد کنند و تکیه کنند.

اقتصاد مقاومتی به معنای حصار کشیدن دور کشور نیست
البتّه ما گفتهایم اقتصاد مقاوتی درونزا و برونگرا است .من هیچوقت نگفتم دُور کشور
حصار بکشیم ،امّا این درونزایی را فراموش نکنید؛ اگر اقتصاد ملّی از درون نجوشد و فوَران
نکند ،به جایی نخواهد رسید .بله ،تعامل با دنیا در زمینههای اقتصادی خیلی خوب است امّا
تعامل هوشمندانه و تعاملی که معنایش درونزایی اقتصاد باشد .راهش این است که ملّت
ب ِایستد ،مسئولین ب ِایستند و آگاهانه و هوشیارانه حرکت کنند .جوانهای عزیز! به توفیق
الهی و به فضل الهی ،شماها خواهید دید آن روزی را که آمریکا و بزرگتر از آمریکا و همهی
متّحدین آمریکا ،در قبال جمهوری اسالمی ایران هیچ غلطی نخواهند توانست بکنند.
خداوندا! رحمت و لطف خودت را بر این ملّت عزیز نازل کن .پروردگارا! این انگیزهها،
این ایمانها و این شور معنوی فراوان را روزبهروز در این کشور افزایش بده .از شما برادران
و خواهران عزیز تشکّر میکنم .به همهی مردم عزیز آذربایجان و مردم تبریز هم سالم
میرسانم؛ مَندَ نده سالم ی ِئتیرون.
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)۱در ابتدای این دیدار ،آیتاهلل محسن مجتهدشبستری (نمایندهی ولیّفقیه در استان) مطالبی ارائه
کرد.
)۲سورهی انفال ،بخشی از آیهی ۶۲
)۳بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
()۱۹/۱۱/۱۳۹۴
)۴صحیفهی امام ،ج  ،۱۷ص ۱۱۵
 )۵سورهی ابراهیم ،بخشی از آیات ۲۴و۲۵؛ « ...مانند درختی پاک است که ریشهاش استوار و شاخهاش
در آسمان است؛ میوهاش را هر دم به اذن پروردگارش میدهد »...
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