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سخن سردبير

انقالب اسالمی؛ فرصتی که در تاریخ ملت ایران
 تکرار نخواهد شد 

چرا عده  ای عبرت از تاريخ را فراموش می کنند؟
امروز هيچ ملت با شعوري پيدا نمي شود كه ضرورت عبرت گرفتن از تاريخ خود را درك 
نكرده باشد. اين مس��ئله يك امر عقلي و وجداني براي ملت ها شده است. همان طوري 
كه حاالت دروني خود مانند سامتي و بيماري ها، تشنگي و گرسنگي و غم و شادي را 
احساس مي كنيم اين حقيقت را نيز كامًا حس مي كنيم كه اگر ملتی تاريخ خود را آينه 
عبرت قرار ندهد و در اسرار شكست ها و پيروزي هاي خود انديشه نكند گرفتار انحطاط 

و زوال خواهد شد.
آنهايی كه دس��تی در تاريخ دارند می دانند كه حداقل در تاريخ معاصر ايران، هميشه 
دوران خوش اثبات هويت، اصالت، عزت و س��ربلندی كشور و دفاع از استقال و آزادی 
اين ملت بدون مجازات، محاصره اقتصادی از سوی يك قدرت استعماری و تحريم های 
ناجوانمردانه برای به زانو درآوردن مردم و شماتت و شايعه پراكنی و آب به آسياب دشمن 
ريختن توسط مزدوران داخلی استبداد و استعمار نبوده است. هنوز ياد مقاومت جانانه 
جنبش تحريم به رهبری ميرزای شيرازی و فش��ارهای دولت انگليس به ملت ايران در 
دوره ناصرالدين شاه، و ياد اولتيماتوم روس و اش��غال ايران برای اخراج مورگان شوستر 
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در دوره احمدشاه و ياد اعام بی طرفی ايران در جنگ اول و دوم جهانی در دوران سياه 
قاجاری و پهلوی و بی اعتنايی قدرت ها و اش��غال ايران و ياد جنبش ملی شدن صنعت 
نفت و تحريم همه جانبه ايران توسط انگليس و هم پيمانانش در دوران محمدرضا پهلوی 
و از همه مهم تر ياد پيروزی انقاب اسامی  و س��قوط مركز جاسوسی امريكا در ايران و 
تحريم همه جانبه ايران توس��ط امريكا و اروپا تا به ام��روز، از حافظه تاريخی ملت ايران 

پاك نشده است.
اين ي��ادآوری تاريخی از آن جهت مطرح ش��د تا آنهايی كه دس��ت و پ��ای خود را با 
گردن كشی های استعمار گم كرده اند و از گوش��ه و كنار پيوسته در قالب های مختلف 
وادادگی و عقب نش��ينی را تجويز می كنند بدانند برای ملت مبارز ايران اين رفتارها امر 
جديد و تازه ای نيس��ت، بلكه كمترين تاوانی اس��ت كه ما برای حفظ استقال، آزادی، 

كرامت و عزت انسانی و هويت ملی و تاريخی خود پرداخت می كنيم. 
دولت مردان ما بايد بيش از همه از تاريخ ايران عبرت بگيرند و همان خطايی را مرتكب 
نشوند كه دولت دكتر مصدق نيز مرتكب شد. اوضاع ايران بعد از ملی شدن صنعت نفت 
و تحريم های ش��ديد و همه جانبه دولت انگليس كه ظاهراً قدرت مسلط آن دوران بود، 
اوضاع مس��اعدی از نظر اقتصادی نبود. ش��رايط مالی دولت ايران آنقدر خراب بود كه 
حتی توانايی پرداخت حقوق كارمندان خود را نداش��ت. دكتر مصدق خيال می كرد با 
روی آوردن به امريكا و دريافت كمك های اقتصادی و سياس��ی از اين كشور می تواند از 
اين ش��رايط رهايی يابد. او به جای تكيه به ملت ايران و استفاده از ظرفيت ها و امكانات 
داخلی چشم به مذاكرات خارجی دوخت تا ش��ايد از اين چشم انداز گشودگی جديدی 
برای ايران اتفاق افتد. اين اولين اشتباه دولت مصدق بود زيرا نه درك دقيق و عميقی از 
رفتارهای دولت ها در تعامات بين المللی داشت و نه استعدادها و ظرفيت ملت ايران را 
به خوبی می شناخت. با وجودی كه ادعاهايی چون: بين الملل گرا بودن كارگزاران دولت 
دكتر مصدق از يك طرف و مس��تظهر به پش��تيبانی ملت ايران بودن از طرف ديگر، در 
شعارهای اين دولت بيش از همه خودنمايی می كرد و خود را دولت اعتدال و تدبير و اهل 
حكمت معرفی می كردند ولی دولت مصدق ظاهراً حتی به خود زحمت نداد كه با دقت 
عميق تری رفتار امريكايی ها را زير نظر داشته باشد و تمايات و منافع آنها را در داستان 

بحران نفت دقيق تر ارزيابی كند.
حقيقت آن بود كه امريكايی ها از اساس با داستان ملی شدن صنعت نفت در ايران به 
گونه ای كه منافع آن به جيب ملت ايران برود ميانه خوبی نداش��تند و اين تمايات در 
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رفتارها و كج تابی های آنها حتی در مذاكرات پنهان و آشكاری كه مصدق با امريكايی ها 
در س��فر به آن كش��ور داش��ت به خوبی نمايان بود ولی چرا مصدق تمايل نداشت اين 
كج تابی ها را باور كند؟ زيرا از اساس در حوزه سياست خارجی بيش از اندازه به بازيگران 
بين المللی خوشبين بود و بعضی از كج تابی های سياسی- نظامی  آنها در دخالت در امور 
كشورهای ديگر را مبنای دقت بيش��تر در مذاكرات و تعامات بين المللی قرار نمی داد! 
همين خوشبينی های فاقد مبنای تاريخی باعث شد كه مصدق نتواند ظهور يك قدرت 

استعماری جديد در منطقه را بعد از جنگ دوم جهانی تشخيص دهد. 
با وجودی كه آچسن وزير امور خارجه امريكا به سفارت اين كشور در ايران می نويسد: 
»اياالت متحده به طور كلی نظر مساعدی نسبت به ملی كردن نفت ندارد، حق حاكميت 
دولت ها را ب��رای ملی كردن، به ش��رط پرداخت س��ريع غرامت عادالنه، به رس��ميت 
می شناسد. ولی روی هم رفته اين سياس��ت در خارج از كشور اعام و تبليغ نمی گردد، 
چه ممكن اس��ت موجب تش��ويق دولت های خارجی ديگر به ملی نمودن بشود.«،1 اما 
دولت مصدق اين رفتارهای متناقض و متزلزل را دليلی برای احتياط بيشتر در برخورد 

با امريكاييان ندانست و بی پروا كشور را به دهن گرگ درنده ای به نام امريكا انداخت. 
اشتباه دوم دولت مصدق آن بود كه آنچنان به نتايج مذاكرات با امريكايی ها خوشبين 
بود كه حتی اصول اوليه ديپلماس��ی را رعايت نكرد و تأثيرات تحريم همه جانبه ايران 
را بر ساختار سياس��ی، اقتصادی و اجتماعی ايران آنقدر كارساز و ويرانگر نشان داد كه 
امريكايی ها فهميدند در چنين شرايطی می توانند از ايران امتيازات زيادی دريافت كنند. 
مصدق از يك طرف تمايل نداشت به امريكايی ها تعهدات سنگين بسپارد ولی از طرف 
ديگر وضع ايران را در ش��رايط تحريم آنقدر بحرانی و به هم ريخته نشان داد و دريافت 
كمك و وام از امريكا را آنچنان حياتی جلوه داد كه محال بود امريكايی ها بدون دريافت 
امتيازات سنگين كمكی به ايران بكنند. مصدق تصور می كرد با دريافت كمك مالی از 
امريكا و دور زدن تحريم ها می تواند قهرمان ملی شود! همان طوری كه ممكن است امروز 
نيز بعضی از دولتمردان گرفتار چنين توهمی  باشند و تصور كنند با حل منازعات سی و 

چندين ساله ايران و امريكا در آينده قهرمان ملی خواهند شد!! 
مصدق در مذاكرات 1 آذر 1330 )23 اكتبر 1951( با ترومن رئيس جمهور امريكا در 

واشنگتن، می گويد: 

1. احمدعلی رجايی و مهين سروری،پنج دهه پس از كودتا  اسناد س��خن می گويند، تهران، قلم، 1383، ج1، 
ص135. 
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وضعيت ايران بس��يار وخيم بود، يعنی نيروهای مسلح و پليس دو ماه 
بود حقوق دريافت نداشته بودند، خود اين امر به تنهايی خطر مهم تری 
می بود. بودجه با كسری در حدود چهارصد ميليون تومان روبه رو است 
و فقر و آش��وب در سراسر كشور گس��ترده بود. معلمين مدارس درآمد 
ماهيانه ای به مبلغ ي��ك صد تومان كه معادل 25 دالر اس��ت، دريافت 
می داشتند. اين مبلغ به دشواری برای پرداخت اجاره يك اتاق را در ماه 

كفايت می نمود.1
اين گونه مذاكره با بيگانگان در خصوص مسائل داخلی يك كشور در تاريخ سابقه ندارد 
و ما نمی دانيم چرا يك دولتی كه مستظهر به پش��تيبانی ملت خود بود بايد اين چنين 
تحقيرآميز در مقاب��ل دولت های ديگر زانوی ذلت بر زمين زده و ش��رايط را برای طمع 
بيش��تر بيگانگان به كشور فراهم سازد. اين رفتار نس��نجيده كه بعدها ملت ايران تاوان 
سنگينی برای آن پرداخت كرد، نمونه گويايی از عبرت گرفتن دولت مردان از تاريخ است. 
دولت م��ردان ما بايد بدانند كه كوش��ش و تاش ب��راي وصول به فضيلت، س��عادت، 
آزادي  و كرامت انس��اني چگونه ممكن اس��ت بدون ايس��تادگی در مقابل سختی ها به 
دست آيد؟ رهبران مصلحي كه هميشه تاريخ، منادي وحدت، عزت، معنويت، عدالت، 
آزادي و استقال براي ملت هاي خود و ساير ملت ها بودند و دعوت كنندگان به وحدت 
و مش��عل داران توحيد، داعيان حق، پيامبران حقيقت و فرستادگان خدا به سوي مردم 
اين عصر و همه اعصار هستند، با همين ايس��تادگی و مقاومت به حقايق فراموش شده 
اسام حيات نويني بخشيدند و آثار پيامبر اسام را كه گرد و غبار غفلت آنها را گرفته، بار 
ديگر فروغ دادند. در سايه همين كوش��ش ها، تاش ها و مقاومت های جانانه مداوم بود 
كه طليعه پيروزي ملت بزرگ ايران در انقاب اسامي آشكار شد و روح پاك و تازه اي در 

ميان مظلومان جهان به جنبش درآمد.
نخستين پرتو اين حقيقت و اولين بذر اين مقاومت و ايستادگی در دنياي جديد براي 
ما ايرانيان و براي امت بزرگ اسامي، در بيدار گري ها و رهبري هاي ميرزاي شيرازي در 
جنبش تحريم پاشيده شد. آن روز كه مي رفت ايران عزيز و بخش اعظم دنياي اسام زير 
سيطره استبداد  ش��اهان نااليق و بي كفايتي آنها و همچنين زياده خواهی های استعمار 
انگليس، روس و فرانس��ه از هم گسيخته ش��ود و قرار دادهاي ذلت بار، استقال شكن و 
هويت برانداز بر ملت ما تحميل گردد جمعي از رهبران بيداردل اين امت به پا خاستند و با 

1. همان، ص411-412. 
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دفاع از عزت، كرامت، تماميت ارضي و استقال ايران عزيز، و مقاومت در مقابل استبداد 
و استعمار، خاري در چشم دشمن شدند.

به رغم اين مجاهدت ه��ا و فداكاري ها كه اي��ن بزرگان براي نيل ب��ه اهداف مذكور و 
پاشيدن بذر اتحاد، بيداري و اصاحات در افكار عمومي كردند، دست اتحاد ناميمون سه 
جريان: استبداد نظام سلطانی، اس��تعمار و غرب گرايي از يك طرف و غفلت، بی خبری، 
جمود و جهالت از طرف ديگر، اجازه نداد كه ملت ما و ملت هاي ديگر راه پرفراز و نشيب 
پيش��رفت و ترقي را با تكيه بر منابع عظيم و فرهنگ غني خود طي نمايند و آمد بر سر 

ملت ما آنچه كه نبايد مي آمد.
از تشتت و پراكندگي، غفلت و ظاهر بيني جوامع اس��امي و كوتاهي سران و رهبران 
ملت هاي مسلمان و مظلوم جهان و وابس��تگی و سرسپردگی نخبگان سياسی و فكری 
اين ملت ها و از حقايق تغيير و تعالی دور مانديم. تنها به ظواهر آن پرداختيم، از هر چيز 
به پوست آن راضي ش��ديم و به مغز و هس��ته آن اهميت نداديم و زماني به خود آمديم 
كه ديديم در رديف عقب نگه داشته ترين، فقير ترين و رشدنايافته ترين ملت هاي جهان 

هستيم.
صفات برجس��ته ايران اس��امي كه فعاليت ، جنبش، تحرك، كار، احت��رام به حقوق 
ديگران، آزادي و آزادگی، عقاني��ت، عدالت خواهي، معنويت گراي��ي، دانش پژوهي و 
مس��ئوليت پذيري بود در عمل نمود خاصي از خود نش��ان نداد. اما ديگران اين صفات 
برجسته را از ما اقتباس كردند و پاره ای از مشكات خود را حل كردند و ما عقب مانديم 
در حالي كه در طول تاريخ ملت ما، دين ما، فرهنگ ما، رفتار ما و آرمان هاي ما پيش��رو 

قافله بشري بود. اين نتيجه كار ما بود و مقتضاي قانون اليتغير الهي. 
َِّتی َقْد َخلَْت ِمْن َقْبُل َولَْن تَِجَد لُِسنَّه اهللِ تَْبِديا )سوره فتح،  ُسنَّه اهللِ ال

آيه23( 
اين سنت الهی است كه در گذشته نيز بوده است؛ و هرگز برای سنت 

الهی تغيير و تبديلی نخواهی يافت!
ملت ما تا قبل از انقاب اسامي تاوان سنگيني براي اشتباه دولت مردان خود پرداخت 
كرد و عمًا روز به روز عقب تر رفت و عزت، اس��تقال، كرام��ت، آزادي و عدالت خود را 
بازيچه دست حكومت هاي نااليق قاجاري و بي ريشه پهلوي كرد و ترقي، پيشرفت و اعتا 

براي ما همچون سرابي محو گرديد.
ْمآُن َماًء َحتَّی إَِذا َجاَءُه لَْم يَِجْدُه َشْيًئا )سوره  َكَسَراٍب بِِقيَعه يَْحَسُبُه الظَّ
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نور، آيه 39( 
به دليل غفلت، سستي و انديشه نكردن كسانی كه خود را منورالفكر 
خواندند نزديك به دويست سال، ملت  ايران را در برهوت تجدد و ترقي 

غربي به مسيري بردند كه آبش جز سرابي بيش نبود. 
سردمدار بزرگ سازندگی چنين تجددی در ايران كسی بود كه به او هر چه فرنگی ها 
و فرنگی مآبان ديكته می كردند او به ملت خود ديكت��ه می كرد. به او گفته بودند كه اگر 
می خواهی ملت ايران هم تراز ملت های اروپايی باش��د بايد رخت و لباس و كاه آنها را 
شبيه اروپايی ها كنيد. شاه ابله پهلوی و مشاوران و وزرای ابله تر از خودش نيز با سرنيزه 
به جان ملت ايران افتادند تا لباس آنها را ش��بيه لباس اروپايی ها كنند. اروپاييان بدون 
ذخاير ارزشمند در اين دوران، با سياست دنيا را به زير سيطره خود آورده بودند اما حكام 
ايران به رغم غنی ترين ذخاير و سرمايه، به خاطر نادانی و سرسپردگی شاه و كارگزاران 
حكومتی، با ملت خود بر سر مقدس بودن كاه پهلوی و نامقدس بودن چادر و دستار زنان 

و مردان!! می جنگيدند و ملت خود را به خاك و خون می كشيدند. 
پس از چندی به او گفتند كاه پهلوی كه در مكاتب��ات اداری از آن تحت عنوان كاه 
مقدس پهلوی ياد می گرديد،1 ضد تجدد است و چون شبيه كاه فرنگی ها نيست تجدد و 
ترقی از كشور قهر خواهد كرد و به داخل نخواهد آمد!! به جای آن به قول مخبرالسلطنه 
هدايت، امر صادر شد كه از اول فروردين 1314 مردها كاه فرنگی )لگنی يا كاه شاپو( 
بر سر بگذارند و ش��اه حقير پهلوی هيئت دولت را احضار و به آنها گفت ما بايد صورتاً و 
سنتاً غربی شويم و بايد قدم اول كاه ها تبديل به شاپو بشود.2 و علت اين كه در اين كار 
اصرار می ورزم اين است كه در سال های گذشته در ايام نكبت بار ايران، ايرانی هر كس را 
كه شاپو بر سرداشت به خود رجحان می داد و از كاه فرنگی می ترسيد. من می خواهم 
ايرانی با گذاشتن اين كاه خود را مانند آنها ببيند و بفهمد كه فرنگی به او برتری ندارد!!3 
اين اشاره بس��يار ناچيزی بود از افكار و آرمان های حقير كسانی كه در مهم ترين مقطع 

تاريخی اين مملكت زمام امور اين مردم را به دست داشتند. 

1. واقعه كش��ف حجاب، به اهتمام مرتضی جعفری و ديگران، تهران، سازمان مدارك فرهنگی انقاب اسامی، 
1371، ص43؛ همچنين حميد بصيرت منش، علما و رژيم رضاشاه، تهران، عروج، 1376، ص176-177. 

2. حميد بصيرت منش، همان، ص177. 
3. همان، ص176. 
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اگر وضع به همان منوال ادامه پيدا مي كرد محال بود كه ملت ما بتواند فرهنگ، هويت، 
موقعيت، تماميت ارض��ی، اصالت تاريخی و اس��تقال خود را حفظ كن��د و به اعتاي 
حقيقتي نايل آيد و كيان خويش را در جامعه بشري تثبيت نمايد. اگرچه هزاران كتاب 
و مقاله در زمينه تجدد و ترقي نوشته مي شد و ش��رق و غرب عالم را با كلمه »به سوي 
تمدن بزرگ« و آنچه مترادف آن بود پر مي كردند و با نوشتن متن های تاريخي ساختگي 
و س��خنراني هاي فريبنده و برگزاري جش��ن هاي احمقانه پرطمطراق، جهان را فريب 

مي دادند.
امام خمينی پس از مطالعه علل ناكامي هايي كه در جنبش مشروطيت، جنبش ملي 
شدن صنعت نفت و س��اير حركت های اجتماعي نصيب ملت ايران ش��د، ما را متوجه 
اين اصل كرد كه تا عمل جدي و يك انقاب واقع��ي و همه جانبه، توأم با تجديد نظر در 
ساختار هاي نظام شاهنشاهي، انديش��ه ها، اخاق، رفتارها و باور هاي گذشته نباشد و 
صورت بندی های جديدی شكل نگيرد، هيچ كدام از اين جنبش ها ابداً تأثيري نخواهند 
داشت. ملت ايران آموزه های امام خمينی را آويزه گوش خود كرد و در انقاب اسامي با 
افكار متحد، دل هاي به هم پيوسته، آرمان هاي بلند و متعالي و پيروي از رهبري يك مرد 
الهي دست به دست هم دادند و در مصائب و مش��كات به ياري هم شتافتند و سربلند، 

پايدار، نيرومند و مقتدر بر دشمن خود پيروز شدند. 

دوران سياه نظام سلطانی، انقالب اسالمی  و بازگشت به تاريخ 
امروز بايد دو قرن اخير خود را به خاطر بياوريم. كش��وري بوديم كه در نهايت ذلت و 
بدبختي به سر مي برديم، نه قانون و قاعده اي، نه اقتصاد سالمي، نه نظام عادالنه اي، نه 
روح وحدت و اتحادي، نه اس��تقالي، نه توسعه اي، نه پيش��رفتي. بر اساس بي كفايتي 
شاهان قاجاري و سرسپردگي رژيم پهلوي انواع با ها كشور ما را فرا گرفته بود و جهل و 
ناداني سايه شوم و سنگين خود را بر افكار دولت مردان و منور الفكران ما انداخته بود. در 
آتش دخالت هاي پي در پي بيگانگان در كشور و غارت گري هاي وحشيانه روس و انگليس 
و امريكا، مي سوختيم. عفت و عزت را از سر زنان و دختران ما ربودند و آنها را ابزاري براي 

فروش كاال هاي تجاري خود كردند. 
اقتصاد ما را ويران، منابع ما را غارت، ملت ما را وحشي نشان دادند و با پذيرش قوانيني 
مثل كاپيتوالسيون حق توحش زندگي در ايران به خارجيان پرداخت كردند، پيوند هاي 
خويشاوندي گسسته و خون ريزي جوانان اين مرز و بوم در بازداشتگاه هاي رژيم خون ريز 
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پهلوي مباح گشته بود.
ايران تا قبل از انقاب اسامي، كشور پيشرفته  اي نبود. از نظر اقتصادي در مفهوم نسبي 
از اغلب كشور هاي منطقه و جهان عقب تر بود. از نظر نظامي، مصرف كننده ساح هاي 
از كار افتاده امريكا و ژاندارم اين قدرت در خليج فارس بوديم. كارمندان س��اده امريكا 
براي حضور خود و خانواده و وابستگان خود در كشور، از ملت ما حق توحش مي گرفتند 
و حكومتگران آن دوره اس��م اين را تجدد و ترقي  گذاشتند. ايران جز يك كارگزار ساده 
امريكا محلي از اعراب نداشت. در حالي كه جهان با تمام توان به سمت پيشرفت و كشف 
امكانات جديد و تسخير فضا پيش مي رفت حكومت ايران به قول كارگزاران رژيم پهلوی 
توانايي ساختن حتي يك آفتابه را نيز نداشت. ملت باهوش ايران از دخالت در ساده ترين 
مسائل كش��ور خود محروم ش��ده بود و تكنس��ين هاي امريكا و اروپا فضا را براي اندك 

تحصيل كردگان سطوح باالي ما نيز بسته بودند.
حكومت هيچ تعهدي در قبال ملت نداشت و تنها به امريكا متعهد بود. به دانشگاه هاي 
ما اجازه تربيت نيروهای كاردان و كارش��ناس معمولي نمی دادند. نظام پزشكي ايران با 
پزشكان هندي و پاكستاني و بنگادشي اداره مي شد. آيا در تاريخ سراغ داريد يك ملت 
با فرهنگ چنين تحقير شده باش��ند؟ تاريخ دويست ساله اخير ايران و ساير كشور هاي 
عقب نگه داشته شده نشان مي دهد كه روابط گذشته و الگو هاي غربي دگرگوني و تغيير، 
استعداد خاصي براي اعتاي ملت ما و ساير ملت هاي ديگر نداشته است. تلفاتي كه ملت 
ما و ساير ملت هاي جهان در اين مسير داده اند در مرز جبران ناپذيري قرار دارند. حتي 
اگر بحث خود را بر پايه ماحظات مادي قرار دهيم نه مس��ائل معنوي و اجتماعي، فهم 
داليل سركوب آزادي، عدالت، استقال و عزت ملت ايران و ساير ملت جهان بسيار ساده 

و براي همه آزاديخواهان و عدالت طلبان جهان مايه شرمساري است. 
بناي س��رمايه داري جهاني بر نابودي كامل نقش فرهنگي، سياس��ي و س��اختار هاي 
اجتماعي جوامع شرقي و ادغام آنها در فرهنگ سرمايه داري جهاني است. وقتي در دوره 
رضاخان و پسرش دين، استقال، هويت، اصالت و فرهنگ ملت ايران را نابود كردند، چه 
چيزي جاي آنها را گرفت؟! در تمام طول دوران نظام مشروطه سلطنتي نقش پيشرفت 
اقتصادي و اجتماعي ايران جز فقر و وابستگي به واردات خارجي و دوري از رسيدن به علم 
و پيشرفت نبود. كنترل ستمگرانه و مستبدانه ساختار هاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي 
و حتي ديني ملت ايران به طور وسيع و گسترده اعمال مي شد. حضور و سيطره امريكا و 
انگليس و اسراييل و ديگر كشور هاي اروپايي بر تار و پود اقتصاد و سياست و فرهنگ اين 
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مملكت صرف نظر از اينكه مبتني بر برده داري جديد، حبس، تأديب، زندان، شكنجه و 
قتل بود، هر نوع آزادي عمل و حتي عقيده را نيز در جامعه ايران خشكاند. 

به اعتراف آش��كار و پنهان كارگزاران رژيم پهلوی، اتكا به خارج تنها از نظر خريداری 
قطعات نبود بلكه از لحاظ آموزشی و كمك فنی و سرويس و نگهداری تجهيزات و...مطرح 
بود.1 ارتش ايران كه حافظ امنيت، اس��تقال و تماميت ارضی كشور بود به طور دائم به 
حضور چندين هزار كارگر فنی و مربی و خدمه امريكايی در نگهداری ساح ها نياز داشت. 
در چهارچوب وابستگی مطلقی كه رژيم پهلوی به امريكا داشت دولت ايران دستور داشت 
كه بخشی از درآمد نفتی ملت مظلوم ايران را در راه امنيت بخشيدن به خليج فارس صرف 

كند تا برای غرب وارد كردن نفت از منطقه امكان پذير باشد.2
بخش اعظم خيانتی كه به ملت ايران شد اين بود كه دولت پهلوی سرمايه زنده و متراكم 
كشور را برای خريد تسليحات مصرف می كرد و قسمت بزرگی از خريدهای تسليحاتی با 
ارز خارجی پرداخت می شد كه هيچ بازده اقتصادی برای مردم نداشت.3 آموزگار می گويد 
ارزش قراردادهای خريدهای نظامی در فاصله بين سال 1350 تا 1356 با امريكا مجموعاً 
به 20 ميليارد دالر می رسيد. در دو س��ال قبل از پيروزی انقاب اسامی  بودجه دفاعی 
ايران بر اساس آمارهای منتشرشده به 8 ميليارد دالر رسيد كه 30درصد از بودجه ملی 

كشور را تشكيل می داد.4
در همه جا يكي از اش��كال كنترل خودكامه فعاليت هاي اقتصادي، سياس��ي و حتي 
كش��اورزي جايگزين س��اختار هاي خودجوش و ساده اجمالي ش��د و از هم پاشيدگي 
ساختار هاي اجتماعي در ش��هر و در روس��تا به مثابه آزادي و انقاب سفيد تلقي شد. 
دولت سياه و مستبد پهلوي با زور و كنترل دائمي حاضر بود كه توليد مستقيم فرهنگ، 

سياست، دين و اقتصاد به حال خود واگذاشته نشود تا تجديد قوا نمايد. 
با اين همه كل ماجرا اين نبوده و نيس��ت. اس��تبداد جديد حكومت پهلوي با پشتوانه 
حمايت امريكا و اروپا يك چهارچوب ايدئولوژيك خفت بار و ظالمانه اي را براي ملت ما به 
وجود آورد كه قبل از آن هر گز وجود نداشته است. خرافه پرستي، باستانگرايي احمقانه، 
دوري از عقانيت، ترويج نژاد پرستي، تنزل مقام زن به سطح نيروي كار غير مولد و اسباب 

1. جهانگير آموزگار، فراز و فرود دودمان پهلوی، ترجمه اردش��ير لطفعليان، تهران، مركز ترجمه و نشر كتاب، 
1375، ص304. 

2. همان.
3. همان، ص305. 

4. همان. 
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هوس رانی مردها، ترويج نفرت از دين و اخاق، ظلم و تعدي به كساني كه نمي خواستند 
نظام سلطنتي و سلطه امريكايي ها و انگليسي ها و روس ها را پذيرا باشند و نابودي ذخاير 
ملي و معنوي ملت ايران و واگذاري ثروت ملي به بيگانگان كمترين خسارتي بود كه در 
دو قرن اخير پادش��اهان، غرب گرايان هوادار آنها و كسانی كه سعی می كردند دين را از 
صحنه تحوالت اجتماعی ايران خارج كنند، بر ملت ايران تحميل كردند. ايران تا قبل از 
انقاب اسامي مانند يك مستعمره مفلوك و عقب مانده در دست سياست هاي روس، 

انگليس، امريكا و اسراييل اسير بود.
بعد از شكس��ت س��نگيني كه حكومت قاجاريه از روس��يه خورد ملت ما تحقير شد و 
از صحنه اثر گذاري در تاريخ خارج گرديد. ما نزديك به دويس��ت سال تاش كرديم تا 
توانستيم مجدداً آرمان هاي خود را زنده كنيم و به ملت زنده اي تبديل شويم. ما نزديك 
به دويست س��ال نيروي مؤثری در جهان نبوديم اما امروز ملت ايران سربلند، پرآوازه و 
مقتدر به صحنه تاريخ بازگشته است. ما در گذشته سعي كرديم با جنبش تحريم، انقاب 
مشروطه و جنبش  ملي شدن صنعت نفت و ديگر جنبش هاي محلي و منطقه اي ملت و 
كشور خود را حفظ كنيم و زنده نگه داريم. ما توانستيم به رهبري علماي بزرگ دين و 
مسلمانان روشنفكر، جلوي توسعه طلبي هاي روسيه، انگليس و امريكا را در كشور خود 
بگيريم و با انقاب كبير اس��امي به رهبري معمار بزرگ جمهوري اس��امي به صحنه 

تاريخ بازگرديم.
به رغم فشار هاي سختي كه در اين دو قرن بر ملت ما وارد شد به راه خود ادامه داديم و 
در سال 1357 هيچ قدرتي نتوانست جلوي انقاب بي سابقه اين قرن را كه موجب تغيير 

موازنه هاي ايدئولوژيك، سياسي و فرهنگي در جهان شد، بگيرد.
آنچه گفته شد كمترين اوضاعي بود كه پيش از طلوع انقاب اسامي بر كشور ما حاكم 
بود اما با نفس گرم و رباني آن امام عظيم الشأن و با بهره گيري از آموزش هاي اسام ناب 
محمدي، ورق برگشت و در سايه وحدت و رهبري آن انسان وارسته الهی، خدا ملت ما 
را متحد كرد. با انقاب كبير اسامي و تأسيس نظام جمهوري اسامي يك نظام مقتدر 
و توانا، فرهيخته، عدالت محور، آزاديخواه و استقال طلب و مردم ساالر به وجود آمد و در 
سايه اين حكومت، آرمان ها و آرزوهای ملت ايران در مسير حق طلبی، عدالت خواهی و 

پيشرفت و تعالی قرار گرفت. 
دهه فجر انقاب اس��امي براي ملت ايران آغاز يك دوره تاريخي جديد اس��ت. براي 
نخستين بار در چنين روز هايي ملت ايران پس از سال ها جهاد و مبارزه به انتخابي بزرگ 
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دست زد؛ انتخابي كه نويد بخش آينده  هاي بهتر از گذشته بود. ملتي كه تا ديروز آنچنان 
ناتوان، خوار و ذلي��ل در مقابل بيگانگان بود امروز بر قل��وب جهانيان حكومت مي كند. 
كس��اني كه ديروز خود را حكمران بامنازع مردم ما مي دانستند امروز آرزوي برقراري 

رابطه با ما را دارند.
آري؛ همه اين افتخارات در زير س��ايه رهبري هاي آن امام عظيم الشأن، اتحاد، اخوت 
و انگيزه پيشرفت و ضرورت از هم گسيختن نظام پوسيده، كهنه و ارتجاعي سلطنتي و 

متابعت از فرامين انسان ساز اسام به دست آمد.
طعم شيرين پيروزي ما روح شرور و قلب سياه دشمنان ما را مكدر كرد. ملت ما می داند 
لحظه ای غفلت بار ديگر ما را به گذشته تيره و تار برخواهد گردانيد و بدبختي ها از نو  آغاز 
خواهد شد. كار را به جايي خواهند رسانيد كه با پاشيدن تخم نفاق و دورويي و كارشكني 
و تهمت و شايعه پراكني تمام دستاورد هاي عظيم انقاب اسامي و ملت بزرگ ما را ناچيز 
جلوه خواهند داد. بي اعتمادي به مس��ئوالن را رواج و ترس از كفار و دشمنان را تقويت 

خواهند كرد.
ملت ما مي داند كه در صورت رويگرداندن از آرمان هاي »استقال، آزادي و جمهوري 
اسامي« دوباره از هم خواهد گس��يخت و انتظار پيروزي و عظمت بيهوده است. محال 
است ملت ما بدون وحدت و پيروی از قوانين تمدن ساز اس��ام، روي سعادت را ببيند. 
همان طوري كه محال است بدون همبستگي ملي و آرمان هاي مشترك با يكديگر متحد 
شويم. تجلي همبستگي ملي و آرمان هاي مش��ترك ملت ما در باورهاي اسامي است. 
اسام كه چهره هدايت و سيماي لطف الهي اس��ت همواره به حبل متيني مي ماند كه 

اعتصام به آن ضامن فاح و رستگاري و تمسك به آن چاره صاح است. 
آنهايی كه با بازی های زبانی دين را به حداقلی و حداكثری تقس��يم می كنند، دانسته 
و ندانس��ته اركان اين همبس��تگی را كه بيش از هر چيز به باورهای دينی مردم وابسته 
است مورد حمله قرار می دهند. سعادت ملت ايران تنها در پرتو رسوخ دين و نفوذ آواي 

دل نشين وحي در سراپرده نفوس و ژرفاي قلوب امكان پذيراست.  

دگرگونی های ايران در سه دهه انقالب اسالمی 
سه دهه گذش��ته براي ايران آزمايش سختي بود؛ از انقاب اس��امي اميد دگرگوني، 
آزادي، عدالت خواهي و... زاده شد و ملت ما مي رفت كه سازمان تحقق چنين آرمان هايی 
را فراهم كند كه دشمنان ملت ايران و در رأس آن امريكا مصائب زيادي بر ما وارد كرد. 
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درگيري هاي قومي، تحريك گروه هاي مزدور چپ و راس��ت، ترور هاي منافقين، جنگ 
تحميلي، تحريم اقتصادي، محاصره و... آش��وب هايي كه بر ما وارد شد به زور در نظم ما 
وارد گرديد؛ مثل فتنه دوم خرداد، فتنه كوی دانشگاه، فتنه قتل های زنجيره ای و از همه 
مهم تر فتنه 88. با همه اين مصائبی كه بر ملت ما وارد گرديد ما ظرف سي  و چند سال از 
يك كشور سلطنتي ويران شده به يك جمهوري اسامي قوي، پيشرفته و با عزت تبديل 
شديم. اين از معجزه هاي عصر ماست كه ايران به  رغم تحمل بدترين مشكات، آمادگي 
مي يابد كه به يكي از قدرت هاي برجسته قرن بيس��ت و يكم تبديل شود. ايراني كه در 
سال 1357 يك كشور بسيار عقب مانده بود امروز به عنوان قدرت اول خاورميانه و يكي 

از قدرت هاي سياسي، فرهنگي و معنوي جهان است. 
در دهه چهارم انقاب اسامي ما نياز داريم براي فضاي جديدي خود را آماده كنيم و 
ايران را جهت تبديل شدن به يك كش��ور توانمند آماده سازيم. برنامه ششم در آستانه 
تدوين است. تصميمي كه ما در اين برنامه ها مي گيريم عميقاً بر رويداد هاي آتي كشور 
ما و منطقه و بخشي از جهان تأثير خواهد داش��ت. ما جامعه زنده اي هستيم و با شوق 
زايد الوصفي به سازندگي خود مي پردازيم. نبايد خود را در شرايطي قرار دهيم كه مانند 
دوران گذشته اين شوق از ما گرفته شود. ملت ها زماني مي ميرند كه ديگر دليلي براي 
زنده ماندن نداشته  باش��ند. ملت ما داليل پرقدرتي براي زيستن مقتدر و سعادتمندانه 
دارد. براي درك اين داليل بايد تاريخ خود را خوب مطالعه كنيم. بدون شناخت عميق 
از فرهنگ، هويت، اصالت و تاريخ خود نمي توانيم يك ش��ناخت واقعي از وضع كنوني و 

آينده داشته باشيم.
همان طور كه رهبر فرهيخته انقاب اسامی  بارها فرمودند: ما در آستانه عبور از يك 
پيچ تاريخی بسيار تند هستيم. اگرچه جمهوري اسامي نسبت به حكومت هاي گذشته 
فرصت اندكي براي س��اختن ايران در اختيار داشته اس��ت ولي در اين سه  دهه با همه 
فش��ار هايي كه بر ملت ما وارد كردند گام هاي بسيار بزرگي براي آزادي و استقال خود 
برداشتيم. برخي از مخالفان، ساده  لوحان، مغرضان و دشمنان ملت ايران بوق و كرناي 
ساختگي راه انداختند كه انقاب اسامي هيچ كاري نسبت به گذشته انجام نداده است. 
اما كدام وجدان آگاه و بيدار اس��ت كه نداند آنچه در ايران بعد از انقاب اسامي انجام 
گرفت به اندازه ده ها برابر كار هايي بود كه در تمام دوران حكومت هاي س��لطنتي انجام 

دادند. 
انقاب اسامي فرصتي تاريخي براي ملت ما در عرصه هاي مختلف ايجاد كرده است؛ 
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اين فرصت هميشگي نيس��ت. ما در آينده براي بيمه كردن دستاورد هايي كه از انقاب 
اسامي عايد ما و بس��ياري از ملت هاي مظلوم جهان و عايد اسام شده است در جهاني 
كه همه چيز عليه عقانيت، آزادي، عدالت، معنويت و خداپرستی و بشردوستی انسان ها 

ساماندهي مي شود، بايد وارد ميدان گرديم. 
ملت ما با اس��تعداد هايي كه دارد در دهه هاي آينده خواهد توانست به آساني بر اغلب 
مشكات خود فائق آيد. ايران هنوز راه دور و درازي در پيش دارد. گوناگوني توطئه  ها و 
فشار ابر قدرت ها و مخالفان با عدالت، آزادي، معنويت و استقال همچنان پابرجاست و 
اثرات خود را مانند گذشته در زندگي و حيات سياسي ملت هايي كه مي خواهند مستقل، 
آزاد و توحي��دي زندگي كنند بر جاي خواهد گذاش��ت. بنابراين گونه ه��اي پراكنده و 
منسجمي از مخالفت هاي اس��تعماري و اس��تكباري در برابر ما قرار خواهد گرفت كه 

مهمترين آنها به قرار زير است: 
1. كنترل بيش از پيش دانش و بهره برداري از نو آوري هاي علمی  بشر همچنان از ناحيه 
قدرت هاي نظام سرمايه داري جهاني عليه ملت هاي ديگر اعمال خواهد شد و ملت ما در 
نوك پيكان اين كنترل قرار خواهد گرفت. اگر كسی باور كند كه با عقب نشينی در مقابل 
زورگويی های جهانی درهای دروازه علم و پيشرفت و توسعه به روی ملت ايران گشوده 

خواهد شد، سخت گرفتار توهم است. 
2. جهاني سازي فرهنگي به اش��كال پيچيده اي در حال دگرگون  كردن و اضمحال 
فرهنگ ها و تمدن هاي ديگر است؛ به گونه اي كه تاش مي كند همه هويت ها را در هويت 
نظام ماديگراي سرمايه داري استحاله كند. فرهنگ غني اسامي در نوك اين اهداف قرار 
دارد. اگر كسی باور كند كه ادغام شدن در نظام جهانی تنها راه رسيدن به توسعه است 

بی ترديد دركی از تاريخ ندارد.
3. يكسان س��ازي اقتصادهای ملي و منطقه ای در اقتصاد س��رمايه داري و ادغام همه 
اقتصاد ها در اقتصاد امريكا و اروپا و شركاي آسيايي آنها در دهه هاي آينده در رأس اهداف 

نظام امپرياليستي قرار دارد و ما از فشار هاي آن در امان نخواهيم بود. 
4. در دهه هاي آينده مرز هاي مذهبي، جغرافيايي و ملي از جنبه هاي مختلف فرهنگی، 
سياسي، اجتماعي و اقتصادي دچار فشار ها و تنش هاي پيچيده اي از طريق داالن هاي 
هوايي، فضاهاي مجازي رسانه  اي و غيره خواهند شد و آس��يب پذيري هاي عجيبي بر 
ملت ها وارد خواهند كرد. اين مس��ئله استقال ملت ها را نش��انه گرفته است و هستند 
كس��انی كه مأموريت دارند به بهانه جهانی شدن و توس��عه يافتگی، استقال و آزادی 
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ملت ما را قربانی نمايند. مدت هاس��ت نغمه های شوم آنها را در س��اختار برنامه ريزی و 
ديوان س��االری حكومتی، در دانش��گاه ها و مراكز تحقيقاتی و در تريبون های داخلی و 

خارجی می شنويم.
5. حمات فرهنگی عليه ملت هاي مس��لمان و مخالف با نظام پوسيده سرمايه داري 
جهاني روز به روز پيچيده تر خواهد شد. امريكا تاش مي كند در همه نقاط استراتژيك 
جهان مخصوصاً در منطقه حياتي خاورميانه فش��ارهای فرهنگی، نظامی، اقتصادی و 
سياسی را افزايش دهد و الگوی بيداری و مقاومت اسامی  را كه ايران است از هم بپاشد. 
اگر كسی اين مسئله را بدبينی بيش از اندازه به جهان تلقی كند ناخواسته به عنوان يكی 

از ستون های نظام پوسيده سرمايه داری در داخل عمل می كند.
6. ثروت كه از فرآيند يكپارچگي اقتصاد س��رمايه داري سرچش��مه مي گيرد به طرز 
وحشت آوري نابرابري اجتماعي، اقتصادي و سياسي را در ميان ملت ها تشديد خواهد 
كرد. دانش و فن آوري همچنان در انحصار ابرقدرت ها از ساير ملت ها دريغ خواهد شد و 
در آينده امتياز بهره برداري، تجارت و توليد آن به راحتي به ملت هاي ديگر داده نخواهد 

شد. 
7. جهان را در دهه هاي آينده همچنان قدرت هاي ناصالح، ناشايس��ت، س��لطه طلب، 
جنگ افروز، مستبد و ضد آزادي و استقال اداره خواهند كرد. در چنين شرايطی توجه 
عميق تر و دقيق تر به ذخاير و منابع و سرمايه های درونی كشور شرط بقا و حفظ استقال 

و آزادی ملت ايران است.
اينها نتايجی اس��ت كه اغلب محققانی كه آزاده و آزادی خواه هستند و با استعمار سر 
سازش ندارند در آثار خود تكرار كرده اند. ايران عزيز در چنين دنياي پرتنش و پيچيده اي 
راه خود را ادامه خواهد داد و روز به روز بر اقتدار علمي، توانايي هاي اقتصادي و اجتماعي 
و جاذبه هاي فرهنگی، سياس��ي و ديني خود خواهد افزود. ملت ايران در هر ش��رايطي 

استقال و آزادي خود را در پناه اقتدار جمهوري اسامي حفظ خواهد كرد. 
نخبگان، روش��نفكران، دانش��مندان و متفكران ما با تمام قوا توانايي هاي اقتصادي و 
اجتماعي ايران را تحقق خواهند بخشيد. اساتيد و دانشجويان ما با هوش سرشار خود دل 
هر ذره را خواهند شكافت و بر اقتدار علمي ايران خواهند افزود. ملت ما قدر نعمت آزادي 
و استقال را كه از بركت انقاب اسامي به دس��ت آورده است خواهد دانست و به هيچ 
جريان و گروه و قدرتي در داخل و خارج اجازه نخواهد داد كه به اين نعمت دست درازي 
نمايد. نيرو هاي نو آور و خاق جوان ما در همه حوزه ها به كار گرفته خواهند شد و توان 

خود را در اختيار ملت خود خواهند گذاشت.
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هويت و اصالت ملي و ديني همچنان در سرلوحه اهداف دولت هاي ما خواهد بود. ملت 
ما به هيچ دولتي در هيچ ش��رايطی حتی بدترين ش��رايط تحريم اقتصادی و سياسی و 
علمی، اجازه معامله بر سر استقال، آزادي، عدالت خواهي، حفظ هويت ملي و... نخواهد 

داد و تمام اينها با تكيه بر توانايی ها و ذخاير بومی  امكان پذير است.
ما مي دانيم كه قدرت هاي بزرگ همچنان وجود خواهند داشت اما آنها هم بايد بدانند 
كه ملت هاي مبارزي چون ملت ايران نيز همچنان پابرجا و استوار با تمام قدرت در مقابل 
دنياي آنها خواهند ايستاد و از حق خود دفاع خواهند كرد. ما مي دانيم رويارويي قدرت ها 
با ساير ملت ها مانند گذشته ادامه خواهد داشت و مانند هميشه مبتني بر زور و فرافكني 
و تبليغات دروغين و هدايت اذهان جهاني است. امريكا همچنان سرد مدار شرارت هاي 
جهاني عليه ملت هاي مظل��وم و ملت ما خواهد بود و مانند هميش��ه از س��ازمان های 
بين المللی مثل سازمان ملل و غيره عليه ملت های ديگر اس��تفاده ابزاری خواهد كرد. 
ما می دانيم مفاهيمی  چون حقوق بشر، مبارزه با تروريسم، مبارزه با توسعه ساح های 
هسته ای و غيره همچنان به عنوان ابزاری برای س��ركوبی ملت های آزاد و مقاوم به كار 

گرفته خواهد شد.
اما در تمامی  اين شرايط كشور ما از نظر توسعه انسانی در مسير درستی قرار دارد. هيچ 
كس نمي توانست پيش بيني كند كه روزي ملت ايران به رغم همه فشار هاي اقتصادي و 
سياسي، هسته اتم را بشكافد، در سوداي تسخير فضا باشد و قله هاي دانش را يكي پس 

از ديگري فتح كند. 
نيروي جوان ملت ايران نامحدود اس��ت. ما ملت قوي، ثروتمند و با اخاقي در جهان 
هستيم. ما مي توانيم به جاي قدرت نظامي قدرت فكري، ايدئولوژيك و ايمان خود را در 
منطقه و جهان به نمايش گذاشته و بر تمام مس��ائل سياسي و فرهنگي مهم عصر خود 
تأثير بگذاريم. فرهن��گ، آرمان ها، نظام اجتماعي، تعلي��م و تربيت و نوع اداره حكومت 
ما اكنون جاذبه هاي بين المللي عجيبي دارد. يكي از داليل سرس��ختي دشمنان ملت 
ايران براي به شكست كشاندن اين انقاب، همين جاذبه هاي جديد است. در صورتي كه 
بنگاه هاي تبليغاتي جهان اجازه دهند و زورمداران بين المللي از تخريب دروغين ايران 
دس��ت بردارند، به جرئت مي توانيم ادعا كنيم كه ميليون ها نفر از اطراف جهان تمايل 

دارند به ايران سفر كنند و از نزديك با چنين فرهنگي آشنا شوند.
با اين همه، شگفت  آور است كه عده اي منفي گرا، خودباخته، ساده لوح و ترسو، امروز 
در ايران از فرسايش قدرت انقاب اسامي و ناكار آمدي جمهوري اسامي ايران سخن 
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مي گويند. آنها مي گويند ما به پايان انق��اب، پايان مذهب و پايان هويت ملي، اصالت و 
استقال رسيده ايم. آنها سفسطه مي كنند كه براي بقاي خود راهي جز ادغام شدن در 

فرهنگ سرمايه داري جهاني نداريم.
آنها به عائمي اش��اره مي كنند كه البته در اطراف ما وجود دارد و ما نمي توانيم آنها را 
انكار كنيم. مشكاتي چون اعتياد، فساد، آسيب هاي اجتماعي، بيكاري، مشكل ازدواج و 
امثال اينها. آيا اين مشكات تازه درست شده است؟ آيا وجود اينها كه ناشي از حاكميت 
نظام س��رمايه داري بر فرهنگ و اقتصاد جهان اس��ت ثابت مي كند كه روز هاي خوش 

انقاب سپري شده است؟ 
تنها زماني حق با اين عده خواهد بود كه ما اجازه دهيم پيش بيني هاي آنها به حقيقت 
بپيوندد. برخاف كمونيس��ت ها و مادي گراهاي تاريخ ملت ما در مقابل چنين ديدگاه 

جبري از تاريخ تسليم نخواهد شد.
نبايد ترديدی به خود راه دهيم آنهايی كه از جريان مك فارلين به بعد نتوانستند با هر 
ترفندی ايران را مجدداً به دامان امريكا برگردانند بيكار نخواهند نشست. آنها تئوری های 
وادادگی خود را حتی اگر شده از زبان ساده لوحان داخلی و حكام مزدور منطقه، عملياتی 
خواهند كرد تا به نوعی نفوذ و استحكام ما را در منطقه مورد ترديد قرار دهند تا حيات 
خلوت امريكا در خاورميانه به هم نريزد. اظهارات اخير بعضی از مشاوران و دولتمردان 
را بايد در چهارچوب همين سياست ها تحليل كرد. وگرنه چه كسی باور می كند كسانی 
كه سال ها مسئوليت امنيتی كشور را در دست داشته اند شعور سياسی آنها آنقدر نحيف 
باشد كه اثرات مخرب پاره ای از اظهارات سست و بی اساس خود را بر امنيت ملی كشور 

متوجه نگردند. 
چگونه امكان دارد آدمی كه از يك طرف به هيجانات قوميتی در ايران به بهانه فدراليسم 
دامن می زند و هر جايی بحث خودمختاری قومی  را با فدراليسم قاطی می كند ناگهان سر 
از اظهارات تمايات امپراتوری درآورد و نفهمد كه شعار خودمختاری قومی  با تمايات 
امپراتوری دو جهت متضاد دارد، آيا نبايد به انگيزه ها و نيات چنين مشاورانی ترديد كرد؟ 
متأس��فانه داس��تان مش��اوران دولت يازدهم می رود كه برای ملت ايران هزينه های 
جبران ناپذيری به بار آورد. يكی از مش��اوران رئيس جمهور اس��تقال كشور را در عصر 
جهانی شدن منسوخ اعام می كند و با كمال بی شرمی  به ملت ايران می گويد دست از 
مقاومت برداريد و به خانه های خود برگرديد تا ما كشور را به نيروهايی كه بر نظام جهانی 
شدن سيطره دارند تقديم كنيم. مشاور ديگر رئيس جمهور مانند كارگزاران عصر قاجاری 
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و پهلوی لياقت و اس��تعداد ملت ايران را حتی تا سطح مهارت در پخت قورمه سبزی به 
تمسخر می گيرد و رئيس محترم دولت كه نسبت به كمترين انتقادی از ناحيه نخبگان 
حساسيت نش��ان داده و از الفاظی برای تأديب اين نخبه ها استفاده می كند كه خاف 
روامداری سياسی است ولی نسبت به اين همه جسارت از ناحيه كارگزاران خود به ملت 
ايران واكنشی نشان نمی دهد. مشاور ديگر ظاهراً رس��می  و غير رسمی  مأموريت دارد 
كه هم رابطه نظام جمهوری اسامی  را با اقوام داخلی متشنج سازد و هم روابط ايران را 
با همسايگان. آيا بايد ملت ايران باور كند كه تمام اين كج تابی ها از سر غفلت و تساهل 

بوده است؟ 
به رغم هم��ه اين بی مهری ها نس��بت به مردم، مل��ت ما مي داند در نظ��ام جمهوری 
اسامی حق انتخاب دارد. ما منابع فرهنگي، منابع قدرت سياسي و منابع قدرت اقتصادي 
و ظرفيت هاي الزم را براي اينكه قدرتمندانه در مقابل جبر گرايي هاي ساده لوحانه تاريخ 
عمل كنيم، داريم. ما داراي يك اراده ملي بسيار قوي براي ايفاي نقش انساني خود در 

مقابل فشار هاي داخلی و جهاني هستيم.
روزي امريكا، اروپا و سرس��پردگان داخلی آنها بر اراده ملت ما پيروز خواهند ش��د كه 
ملت ايران حس جهت يابي ها و دشمن شناس��ي هاي خود را از دس��ت داده باش��د. كار 
منفي گرايان آن اس��ت كه اين حس را در ملت ما مخدوش كنند و آن را ناشي از توهم 
توطئه بدانند. امام عظيم الش��أن ما اثبات كرد كه يك رهبري منسجم و يك ملت واحد 
و آگاه تا چقدر مي تواند مقتدر باشد. به رغم مخالفت هاي تقريباً جهاني، ما در سه دهه 
انقاب اسامي به پيروزي هاي چشمگيري دست يافتيم؛ زيرا امام از ما خواسته بود كه 
از منفي گرايي، اختاف و انزواطلبي و عقب نشيني در مقابل دشمنان فاصله گرفته و به 
س��وي يك عصر تازه اي از فرصت هاي پيش رو قدم برداريم. هيچ كسي نمي تواند انكار 
كند كه روش آرامش بخش، مطمئن، پرصابت و س��ازش ناپذير امام چگونه اعتماد به 
نفس ملت ايران را به آنها بازگردانده است. هنوز در جناح هاي مختلف در كشور ما افرادي 
هستند كه سؤال مي كنند چرا در حالي كه ايران با مش��كات فراواني در داخل روبه رو 
است اين چنين در مقابل فزون خواهي هاي اس��تكبار جهاني مي ايستد و عقب نشيني 

نمي كند؟! 
براي تحقق بخشيدن به آرمان هاي استقال و آزادي و عدالت خواهي در آينده، ما به 
چش��م انداز هاي وس��يعي نياز داريم. ما مي توانيم در اطراف خود حاشيه اي امن داشته 
باشيم كه ديگران را در ارزش هاي خود سهيم كنيم، نه اين كه با اظهارات سخيف خود 
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تخم ترديد و ايران هراسی را در اطراف خود بپاشيم. آيا رئيس جمهور ما كه شعار سياست 
خارجی تعامل گرا و توس��عه گرا می دهد و می فرمايد: آيا ما حاضريم با هزينه سياس��ت 
خارجی چيزی خرج توسعه كنيم يا نه؟ آيا حاضريم برای اين توسعه سوبسيد پرداخت 
كنيم؟ تاكنون از جيب اقتصاد كشور برای سياست خارجی هزينه شده است؛ آيا می شود 
جهت را عوض كنيم و برای رسيدن به توس��عه مقداری از جيب سياست خارجی خرج 
كنيم؟1 بهتر نيست به شعار خود پايبند باشند و قبل از آن كه مرجع ديگری به حساب 
بعضی از مشاورانی كه با اظهارات نسنجيده خود مجدداً از جيب توسعه و امنيت كشور 
برای سياست خارجی هزينه می كنند، به حساب اين مشاوران برسند و نشان دهند كه 

بين شعار و عمل در دولت يازدهم فاصله چندانی نيست؟ 
اين مسئله كامًا براي بقاي ايران حياتي است. اگر انقاب اسامي به انزوا كشيده شود 
ملت ما هيچ فرصت ديگري براي باز سازي خود به دست نخواهد آورد. هيچ نظام ديگري 
نمي تواند در ايران جاي خالي جمهوري اس��امي را پر كند. ما در طول دويس��ت  سال 
گذشته تجربه هاي گرانبهايي كسب كرديم. دولت هايي كه سر در آرمان هاي ملت خود 

نداشته باشند بي ترديد براي حفظ خود سرسپرده دشمنان ملت خواهند شد. 
ملت  ما در دوران قاجاريه مخصوصاً در دولت بي كفايت پهلوي اين تجربه درد آور را با 
تمام وجود خود حس كرد. اگر جمهوري اسامي در ايران عقب نشيني كند، نقش رهبري 
در داخل كشور را بي ترديد به سرس��پردگان امريكا، غرب گرايان و ديكتاتورها تحويل 
خواهد داد. اما ما هيچ گاه ايران را براي برتري جويي و توس��عه طلبي امريكا و غرب امن 
نخواهيم كرد. زيرا اگر چنين كرديم بايد ش��اهد مرگ تدريجي استقال، آزادي، صلح، 
امنيت، عدالت و هويت و اصالت تاريخی خود باشيم. اگر ملت ما عقب نشيني كرد ترديد 
نبايد كرد كه س��رانجام خود را در جزيره اي از درياي خون خواهد يافت. مانند آنچه در 

دوران پهلوي اتفاق افتاد. 

»امپرياليسم منّور« و نظريه پردازان وابستگی 
استبداد، استعمار و غربگرايی سه ضلع تفكيك ناپذير نظام سلطه جهانی هستند و بقاي 
آنها جز با خونريزي و توسعه طلبي ادامه نخواهد يافت. آزادي و استقال براي هر ملتي 
اگر زنده بماند گس��ترش خواهد يافت. پس براي اينكه گسترش يابد بايد براي ملت ما 
زنده بماند. ما بايد تاوان سنگين آزادي و استقال را براي فرزندان خود و براي آيندگان 

1. مسعود موسوی شفايی، سياست خارجی توسعه گرا، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك، 1387، ص23-24. 
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ايران پرداخت كنيم. تنها اگر ما خود را متحد سازيم كه به عنوان يك مسلمان انقابي 
ايراني عمل كنيم مي توانيم بگوييم به اصول بنيادي انقاب اس��امي، به شرافت ملي، 
به آرمان هاي شهيدان، جانبازان و رزمندگان خود، به وصيت هاي امام عظيم الشأن و به 

قانون اساسي جمهوري اسامي و از همه مهم تر به اسام عزيز پايبند بوده ايم.
اگر ما خود را متحد س��ازيم كه در اهداف بزرگ ش��كل دادن به آينده تمدن اسامي 
و حقوق انساني بش��ر ش��ركت كنيم در اين صورت مي توانيم ادعا كنيم كه در مبارزات 
خود صادق بوده ايم. در دهه هاي آين��ده ما ايران را قوي تر خواهيم س��اخت؛ حتی اگر 
تئوری پردازان وابس��تگی پيوسته در گوش ملت ما نغمه های ش��وم ما »نمی توانيم« را 
زمزمه كنند. ما كشور خود را از نظر مادي، نوآوري هاي تكنولوژيك، ارزش هاي فرهنگي، 
آرمان هاي اسامي و توانايي هاي علمي و اقتصادي و عدالت اجتماعی خواهيم ساخت. 
پيشرفت علوم، جهان مادي را در آينده دگرگون خواهد ساخت. در سال هايي كه پيش رو 
داريم علوم با سرعتي حيرت آور به پيش خواهد رفت. ما در آس��تانه دوراني قرار داريم 
كه دانش بشر چيزي را بدون تغيير باقي نخواهد گذاش��ت. در چنين جهان متاطمي 
ما بايد ايران را سرزنده، ش��اداب، پيشرفته، قدرتمند، آزاد، مس��تقل، آباد، حق طلب و 
عدالت خواه نگه داريم. ما بايد امكان يك زندگي شرافتمندانه و عادالنه را براي ملت خود 

فراهم سازيم.
اگر بناست ايران چنين آرمان هاي بزرگي را تحقق بخشد بايد در برابر خواست مخالفان 
ملت ايران ايس��تادگي كند. اگر ما به توصيه ه��اي به ظاهر خير خواهانه س��اده لوحان 
و ترس��وها گوش دهيم و عقب نش��يني كنيم، ب��ا مخالفت هاي ديوان��ه واري كه جهان 
سرمايه داري با پيش��رفت هاي علمي ايران نشان داده اس��ت، ترديدي نبايد كرد كه ما 

محكوم به عقب ماندگي در همه زمينه ها و بازگشت به عصر پهلوي و قاجاري هستيم. 
كسانی كه فكر می كنند با عقب نشينی در مقابل امريكا و هم پيمانانش درهای شورانگيز 
»توس��عه جهانی ش��ده« بر روی ملت ايران گشوده خواهد شد يا س��اده لوح هستند يا 
گرفتار توهم و يا بيش از حد متعارف خوشبين. البته خوشبين ها می توانند چشم خود 
را بر صدها سند و مدرك ببندند و توهمات خود را مبنای تصميم گيری قرار دهند. ولی 
می دانند كه اين گونه خوش��بينی ها تأثيری در ماهيت اهداف و استراتژی های دشمن 
ندارد. بعضی ها می توانند خود را مش��غول اين باور كنند كه دشمنان قوی پنجه كاری 
به كار ما ندارند و لزوماً مش��غول توطئه و برنامه ريزی عليه نظام اسامی  نيستند.1 و يا 

1. رك: حسن روحانی، امنيت ملی و ديپلماسی هسته ای، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك، 1390، ص66. 
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می توانند بر اين باور باشند كه بی اعتمادی به غرب و س��ازمان های بين المللی ناشی از 
توطئه گری يا خبث طينت غربی ها و كينه توزی آنها نس��بت به انقاب اسامی  نيست 
بلكه به خاطر عدم گزارش دهی دقيق زيردستان به مسئولين باالدستی نظام ما است كه 
ما را با غربی ها دچار چالش كرده و برای ما مش��كل آفرين شده است. و بر اثر اين چالش 
تصميم گيری های مهمی  به تأخير افتاده و يا موجب از دست رفتن فرصت شده است.1 
اما آيا اين خوش��بينی ها چيزی از ماهيت نامه اخير 47 تن از سناتورهای امريكايی به 

ايران می كاهد؟ 
ما اميدواريم كسانی كه خيلی خوشبين هستند اين نامه را مجدداً به دقت بخوانند تا 
بفهمند در سطوح جهانی با چه انسان های فاقد مبانی و مبادی منطقي روبه رو هستيم. 
هر توافقی كه مربوط به برنامه تسليحات هسته ای شما باشد اگر بدون موافقت كنگره 
امضا شده باشد صرفاً چيزی بيش از يك توافق اجرايی بين رئيس جمهور اوباما و آيت اهلل 
خامنه ای نخواهد بود و رئيس جمهور بعدی خواهد توانست اين توافق را صرفاً با يك امضا 
باطل نموده و كنگره های آينده نيز می توانند مفاد اي��ن توافق را هر زمانی كه بخواهند 

تغيير دهند. 
اين نامه در بی اعتمادی به امريكايی ها آنقدر گويا است كه ديگر جايی برای خوشبينی 
خوشبين ها نمی گذارد. خوشبين ها باور بفرمايند كه دشمنان ما كه پيوسته عليه ملت 
ما قانون تحريم و تهديد تصويب می كنند حتی نمی دانند كشور ما در كجاست و پايتخت 
آن كدام شهر است. اظهارات اخير تام كاتن سناتور امريكايی در مورد تهرانی كه دولت 
ايران مانند دمشق و صنعا و بيروت به اش��غال و كنترل خود درآورده نشان می دهد كه 
انقاب اس��امی  با دولت جهل و نظام جهانی عنود و نادان و بی خب��ر در امريكا و اروپا 
روبه رو است. سناتورهای جاهلی كه در مجالس و كنگره های فرمايشی نشانده شده اند 
تا تمايات اصحاب س��رمايه و زور را بدون ذره ای انديشه تبديل به قانون تجاور نمايند. 
محرك آنها در سياست داخلی و خارجی نه خوشبينی اس��ت، نه عقل است، نه حقوق 
بشر است و نه آزادی ملت های ديگر. اين س��ناتور های ابله در كنگره های امريكا نشانده 

شده اند تا حافظ چهار اصل ضروری برای اربابان خود باشند: 
1. جهان را باز و پذيرای جهانی سازی كنند، مخصوصاً برای شركت های فراملی مستقر 

در امريكا؛
2. به سازی صورت حس��اب مالی پيمانكاران داخلی امور دفاعی كه سخاوتمندانه به 

1. همان، ص54. 
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اعضای كنگره و كاخ سفيد نشينان امريكا كمك های مالی می كنند؛
3. جلوگيری از ظهور هر گونه جامعه ای كه ممكن اس��ت به عنوان يك نمونه موفق و 

جايگزين برای الگوی سرمايه داری باشد؛
4. گسترش سلطه سياسی، اقتصادی و نظامی  بر هر مقدار از كره زمين كه ممكن است، 
به منظور ممانعت از ظهور هر گونه قدرت منطقه ای كه ممكن اس��ت تفوق امريكا را به 

چالش بكشاند جهت ايجاد نظم جهانی مورد نظر امريكا؛1
تمام سياس��ت های امريكا، پايبندی به قراردادها و توافقات، نمايش های حقوق بشر 
و مبارزه با تروريس��م و دفاع از آزادی و دموكراس��ی تحت تأثير اين چهار اصل است و 
دولت مردانی كه نخواهند در مذاكره با اين شيطان بزرگ اين چهار اصل را مدنظر داشته 
باشند و نس��بت به امريكايی ها به چيز ديگری خوشبينی نشان دهند دانسته خود را به 
نادانی زده اند!! خيلی ها می توانند به چنين مكانيسم جاهانه ای خوشبين باشند ولی بايد 
بدانند كه خوشبينی آنها ممكن است برای ملت ايران هزينه های سنگينی به بار آورد. 

يقين بدانيد كه انقاب اسامی  در منطق سناتورهای جاهل امريكا نبايد وجود داشته 
باشد. كميسيون تدوين استراتژی امنيت ملی امريكا در قرن 21 با صراحت اعام كرده 
است كه »در حال حاضر حكومت ايران، جمهوری اسامی  است؛ اما نمی تواند به مدت 
طوالنی هم جمهوری و هم اس��امی  باقی بماند. ايران يا بايد از جمهوری بودن دس��ت 
بردارد و به يك حكومت واقعاً قرون وسطايی تنزل يابد و يا اسامی  بودن را كنار بگذارد. 
نبرد برای آن آينده، هم اينك آغاز شده است.«2 آيا ملت ما می تواند نسبت به اين سند 

خوشبين باشد و آن را در حد يك گزارش معمولی تفسير كند؟
سفس��طه بزرگ تاريخ معاصر ايران اين باور بوده كه غفلت از بنيادهای فكری دنيای 
جديد معضل بسيار بزرگی است كه تاكنون دامنگير ما بوده و ما را از معرفت به چگونگی 
حصول به جامعه مدرن و علل و اسباب آن و توسعه و پيشرفت باز داشته است. اكنون اين 
سفسطه در كنار سفسطه های جديدی چون: تأخير تاريخی زيردستان ايرانی در دادن 
گزارش به باالدس��تان حكومتی- كه منجر به بدبينی غربی ها شده است- می خواهد با 
ظرفيت تمام، »امپرياليسم منور« را مانند »ديكتاتوری منور« عصر رضاخانی برای ملت 

ايران تئوريزه كند. 

1. ويليام بلوم، دولت خودسر، جمعی از مترجمان، قم، مركز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی، 
1383، ص35. 

2. اس��تراتژی امنيت ملی امريكا در قرن 21، ترجمه جال دهمش��كی و ديگران، تهران، ابرار معاصر، 1383، 
ص172. 
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خوشبين ها باور كنند؛ ما وقتي مي توانيم ايران را تغيير دهيم و الگو  براي ساير جهانيان 
باشيم كه نگذاريم تكنولوژي بر اخاق، و سياست بازی بر دين، و جهل بر عقل، و ذلت بر 
عزت، و ظلم بر عدالت پيشي بگيرد. ما نبايد بگذاريم آنچه در غرب اتفاق افتاد در ايران 
و جهان اسام نيز اتفاق بيفتد. اگر قرار است پيشرفت مادي ما به خاطر عدالت، آزادي 
و معنويت مردم ما و به خاطر بشريت باشد بايد راه هايي پيدا كنيم كه پيشرفت مادي و 
توسعه ما بر ديانت و معنويت غلبه نكند. اين تنها راه كاهش احتمال خشونت، جلوگيری 
از وقوع جنگ، نابودي محيط زيست، حفظ حقوق بشر، تضمين صلح و امنيت جهانی و 

تثبيت آزادي ملت ما و ساير ملت هاست.
ما به دليل آموزه هاي اسامي به كرامت انس��اني معتقديم اما غرب به اصالت قدرت و 
برتري حكومت معتقد اس��ت؛ حكومت در فرهنگ  ما اراده معطوف به خدمت دارد در 
حالي كه حكومت در فرهنگ و فلسفه سياسي غرب اراده معطوف به كسب، حفظ و نشر 

قدرت دارد. 
دين ما، فرهنگ ما، اخاق م��ا و فقهای ما هيچ گاه به ما اج��ازه نخواهند داد كه علم و 
تكنولوژی، قدرت تسليحاتی و قدرت سياسی و فرهنگی خود را عليه ملت های ديگر به 
كار گيريم. اين را از آن جهت می گوييم تا جهان بداند ك��ه آموزه های دينی و فتواهای 
فقهی در اصول اسامی تابع تمايات حاكمان حكومتی نيستند. قراردادها و پيمان ها در 
فرهنگ اس��امی  و قواعد بين الملل آن، حتی اگر با سرسخت ترين دشمنان هم منعقد 
شود تا وقتی كه دش��من از آن عدول نكند، قابل احترام است. اين قاعده در طول تاريخ 
اس��ام حتی در دوران معاصر نيز دارای ش��واهد تاريخی معتبر است. داستان مخالفت 
فقهای اسام با توليد ساح هسته ای و بهره گيری از آن عليه انسان ها داستان مربوط به 
نظام جمهوری اسامی  نيست. در دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت در سال 1329 
نيز مرحوم آيت اهلل كاشانی در تقريظی كه بر بيانيه جمعيت ايرانی هواداران صلح كه به 
بيانيه استكهلم معروف شد با وجودی كه می دانست اين جمعيت يك جمعيت وابسته 
به حزب توده است، نوشت: اساساً جنگ به خصوص ساح اتمی  باعث بدبختی نوع بشر و 
تقليل نفوس و انواع مصائب در عالم است. با بروز جنگ در هر نقطه از عالم بايد مخالفت 

نمود. الصلح خير.1 

1. اتفاقات تاريخی به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی، 1386، ص36-37. 
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زيرا اين حركت به هر دليلی يك حركت انسانی بود و حركت های انسانی در هر جای 
دنيا مورد حمايت دين اسام و فقهای گرانقدر است. در همان دوران نيز جرج ميدلتون 
كاردار سفارت دولت اس��تعماری انگليس مانند كارگزاران دولت استعماری امريكا در 
اين دوران، با كينه توزی مرحوم آيت اهلل كاشانی را يك عوام فريب آب زيركاه مفسد ضد 
غربی خواند و خانم لمپتون كه غرب گراهای ما زير پای او سجده می كنند، مدعی بود كه 
بر هم زننده روابط ايران با غرب روحانيون هستند. مادام كه نهضت ملی كردن صنعت 
نفت از سوی روحانيون با اصطاحات اس��امی  توجيه نشد از پشتيبانی گسترده مردم 

برخوردار نبود.1
فقهای ما مثل سياستمداران فاقد اخاق امريكا نيستند كه برای قراردادها و تعهدات 
بين المللی پشيزی ارزش قائل نباشند و با كمال بی شرمی  اعام كنند كه انعقاد قراردادها 
و تعهدات بين المللی يك دولت در امريكا برای دولت بعدی الزام آور نيس��ت. شايد اين 
گونه رفتارهايی كه از امريكايی ها بروز می كند و نوعی كاپيتوالسيون جديد است بعضی 
از دولتمردان خوشبين ايران نسبت به امريكا و غرب را بيدار كند و به عمق سخنان رهبر 

انقاب اسامی كه فرمودند امريكايی ها غير قابل اعتماد هستند، بيشتر پی ببرند. 
نخبگان ما، دانشگاهيان ما، روشنفكران ما، دانشجويان ما و جوانان ما نخواهند گذاشت 
كه اراده معطوف به قدرت در كشور ما بر اراده معطوف به خدمت پيروز شود. براي تجديد 
ايمان خود بايد به دوران انقاب اس��امي خود بنگريم. س��ه دهه پيش ايران از ديدگاه 
فرهنگي، سياسي و اقتصادي كش��وري فقير و عقب مانده بود. اما كشور ي كه با انقاب 
اس��امي به وجود آمد اكنون توجه جهان را به خود جلب كرده است. به راستي جاذبه 
ملت ايران، حكومت ايران و انقاب ايران در چيست؟ در ثروت؟ قدرت نظامي؟ اقتصاد 

پيشرفته؟ يا در آرمان هاي بشري؟ آرمان هاي يك دين بزرگ انساني.
پيشرفت تنها در جلوه های مادی و فنی نيست. س��ال هاي آينده وقتي تاريخ نويس ها 
درباره عصر انقاب اس��امي خواهند نوشت، از داس��تان يك مبارزه خارق العاده، از دو 
برداش��ت متضاد از آدم و عالم خواهند گفت. برداش��تي كه جهان را با قدرت سرمايه، 
اسلحه، ترور و وحشت، خشونت، جنگ افروزي، فريب و نيرنگ، توليد ساح هاي كشتار 
جمعي، نابودي خانواده، ترويج فحشا، سرگشته و گمگشته كردن انسان ها، از بين بردن 
نشانه های يك زندگی انس��انی و خارج كردن انسانيت و انسان از جهان حقيقي و معلق 
كردن او در فضا ه��اي مجازي و امثال اين مصائب مي خواهد اداره كند. و برداش��تي كه 

1. همان، ص34. 
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مي خواهد با آزادي، كرامت انس��اني، اخاق، دين، احترام به حقوق انس��اني، احترام به 
استقال و صلح، مخالفت با فساد، مخالفت با فضاهاي مجازي و دروغين و ترويج حقيقت 

و واقعيت گرايي بشر و تكريم عقل و علم و عدالت جهان را اداره كند.
الزم است دولت مردان ما به آرمان ها ي انقاب اسامی دوباره بينديشند. ما الزم است 
مفاهيم دينی و فرهنگی خود را از نو سر و سامان دهيم و به اصولي كه كشورمان را زنده 
نگاه داشته و آن را از چنگال يك ديكتاتوري خون آش��ام چند صد ساله و از استعماری 
مزمن نجات داده اس��ت دوباره فكر كنيم و خود را وقف اهداف متعالي آرمان هاي خود 
كنيم. دهه هاي آينده براي مردم س��االري ديني در ايران بس��يار حياتي است. اما ملت 
ايران بايد باور كند كه آينده تنها در دست هاي اوست. نمی گذاريم آينده را از چنگ ما 
خارج كنند. ملت ايران با تمام وجود می داند كه انقاب اسامی  فرصتی است كه برای 
ما ايرانيان هرگز تكرار نخواهد شد؛ بنابر اين محال اس��ت بر سر آرمان های اين انقاب 

به هيچ دولت مردی اجازه معامله با دشمنان انقاب و يا وادادگی در امور انقاب دهد!!


