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

باالخره ُخمار
نبودن یا
عمار بودن؟
کنجکاوی فردی
یا مسئولیت
اجتماعی؟
کدامش هدف
اصلی ماست؟
مسئولیت
اجتماعی
اهمیتش از
کنجکاوی
شخصی کمتر
نیست .کمک به
انقالب و نظام
در گرو تقویت
عقبه اجتماعی
آرمانهای انقالب
اسالمی است.
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بسماهلل الرحمن الرحیم
بحــث؛ ســهل و ممتنــع اســت؛ مــن از
زاويــه ســهلش میخواهــم نــگاه کنــم.
خُ مــار نبــودن يــا عمــار بــودن؟ مــا يک
ســري شــبهات و ســؤاالت داريــم ،ايــن
ســؤاالت اگــر حــل بشــود چــه اتفاقــي
ميافتــد؟ گاه بيشــتر از منظــر وظيفــه
شــخصي ،ميگوييــم برويــم شــبهاتمان
را حــل کنيــم کــه مثـ ً
ا دلمــان قــرص
باشــد .نــه بــا ايــن نــگاه کــه قرار اســت
يــک ســرباز ،يــا بــه قــول آقــا يــک
عمــاري باشــيم و بياييــم در جامعه يک
کاري بکنيــم .باالخــره خُ مــار نبــودن
يــا عمــار بــودن؟ کنجــکاوي فــردي يــا
مســئوليت اجتماعــي؟ کدامــش هــدف
اصلــي ماســت؟ مســئوليت اجتماعــي
اهميتــش از کنجــکاوي شــخصي
کمتــر نيســت .کمــک بــه انقــاب و
نظــام درگــرو تقويــت عقبــه اجتماعــي
آرمانهــاي انقــاب اســامي اســت .اگــر
برآينــد تحليــل سياســي جامعــه  ،يــک
واحــد افزايــش پيــدا کنــد ارزشــش از
افزايــش تحليــل يــک نفــر يــا يــک
اقليــت محــدود خيلــي بيشــتر اســت.
سياســت اســامي و حکومــت دينــي
و نظــام جمهــوري اســامي در مقــام
تحقــق ،بــر همــکاري آگاهانــه و
داوطلبانــه جمهــور و تــوده مــردم متکي

اســت و روي در مخاطــب عــام دارد و بــه هميــن
دليــل حزباللهیهــای طرفــدار «جمهــوري»
اســامي بايــد تمــام تالششــان را براي «گســترش»
نگــرش و گرايــش اســتقاللطلبانه مخالــف اســتکبار
انجــام بدهنــد.
در هميــن دو ســال گذشــته اتفاقــات زيــادي
ميتوانســت بيفتــد کــه نيفتــاد .مــن در آن يادداشــت
هــم نوشــتم کــه ،اگرچــه میگوینــد «:مــا در
اقتصــاد باختيــم  ،يــا چــرخ ســانتريفيوژها ايســتاد
بــه خاطــر اينکــه چــرخ اقتصــاد نمــي چرخيــد»،
امــا تحليــل درســت ايــن اســت کــه چــرخ فرهنــگ
نچرخيــد .يعنــي مــا در حــوزه فرهنــگ عمومــي ،در
عرصــه رســانه ،در ميــدان هنــر ،در گســتره تبييــن
و  ...ســالها کــم کاري کرديــم و کاري کــه بايــد انجــام
نداديــم.
ســادهتريــن دليلــش هميــن اســت کــه راجــع بــه
مســئلهاي کــه ســالها از چالشهــای اساســي
انقــاب اســامي بــوده ،نمــيگويــم برويــد تــوي
خيابــان از مــردم ســؤال کنيــد ،در هميــن جمــع ،از
هرکــدام از مــا بپرســند پنــج دقيقــه راجــع بــه مثـ ً
ا
کارکردهــا و مزیتهــای انــرژي هســتهاي حــرف
بــزن ،نمــي دانــم دقيقــه اول کــم ميآوريــم ،دقيقــه
دوم کــم ميآوريــم؟ هميــن جمــع کــه نخبــگان
حزباللهــی فعــال فرهنگــي هســتند ،نــه تحليــل،
کــه اطالعــات نداريــم.
در ماجــراي هســتهای اگــر در جامعــه درســت جــا
انداختــه بوديــم کــه دعــوا بــر ســر چيســت ،بــه نظرم

خيلــي از معــادالت عــوض مــيشــد .در ايــن
مــدت ،کار بهجایــی مــيرســد کــه در عالــي
تريــن ســطح؛ خــود رهبــري شــروع مــيکنــد
از تريبــون عمومــي توضيــح دادن کــه ملــت!
شــيرين کــردن آب دريــا هــم بــه انرژي هســته
اي نيــاز دارد.
ايــن بديهيــات را در طــول  12ســال نــه
صداوســيما گفــت نــه بســيج تبييــن کــرد نــه
آموزشوپــرورش نشــر داد نــه ســينما تصويــر
کــرد نــه روزنامههــا و مجــات و خبرگزاریهــا
ضريــب دادنــد نــه تریبونهــای نمــاز جمعــه
اعــام کردنــد نــه تشــکلهاي دانشــجويي و
فرهنگــي ،تَــره برايــش خــرد کردنــد و . ...

وقتیکــه رهبــري ميآيــد يــک کارهــاي
خيلــي بديهــي امــا روي زمینمانــده را
خــودش بــه دوش ميگيــرد ،مــا بايــد روي
ايــن فکــر کنيــم.

بعض ـاً مــا دنبــال ُکــد هســتيم و اينکــه فالنــي
در بيــت چــه گفتــه ،در فــان جلســه چــه شــد،
فــان بولتــن کــدام خبــر محرمانــه را منتشــر
کــرد؛ همــه آگاتــا کريســتي و پــوآرو شــدهایم!
بعضــاً ذهنهــاي پليســي -اطالعاتــي جانشــين
دســتها و دلهــای بســيجي -جهــادي شــده.
دنبــال ايــن هســتيم کــه يــک ســرگرمي داشــته
باشــيم؛ و بعــد درحالیکــه مــا دنبــال ايــن کــد
گرفتــن هــا هســتيم ،مــي بينيــم خــود رهبــري
مجبــور اســت بيايــد راجــع بــه بديهــيتريــن و
ســادهتريــن دســتاوردها و نتايــج انرژي هســتهاي
توضيــح بدهــد بــراي مــردم .درحالیکــه ايــن
کار را مث ـ ً
ا بچــههــاي حلقــههــاي صالحيــن
مســاجد هــم میتوانســتند انجــام بدهنــد.
معلــم هــاي مــدارس هــم مــيتوانســتند انجــام
بدهنــد ،مــن و شــما هــم مــيتوانســتيم انجــام
بدهيــم .در شــهرداري هــم مــيتوانســتيم

انجــام بدهيــم.
مــن یکبــار ايــن تحليــل را بــه دوســتان
رســانهاي مــيگفتــم کــه کارآمــدي نظــام
در انــرژي هســتهاي بــه تــراز اول جهانــي
رســيده .شــهيد شــهرياري در بحــث اتمي
از دانشــمندان برتــر جهــان در قــرن 21
اســت؛ شــما نمــيتوانيــد بــا رســانههــاي
عهــد حجــر و بــا خالهزنکبازیهــای دوره
قجــر ،تکنولــوژي قــرن  21را حفــظ کنيد.
اگــر ما مــي خواهيــم از يک تکنولــوژي در
تــراز جهانــي دفاع کنيــم ،آن رســانهاي که
مــيخواهــد از ايــن تکنولــوژي برتــر دفــاع
کنــد خــودش هــم بايــد پيشــرفته باشــد.
آن ُعرضــهاي کــه بچــههــاي فــردو و نطنز
و ...بــه خــرج دادنــد؛ کســاني مــيتواننــد از
آن دفــاع کننــد کــه ُعرضــهشــان را در حد
آنهــا باال بکشــند.
حــاال چــه بنــده ،چــه آنیکــی در
دانشــگاه .چــه شــما در مســاجد و مدارس
و  . ...ايــن اتفــاق بايــد مــي افتــاد .تــا يــک
هماهنگــي و همتــرازی بــه وجــود نيايــد،
اتفاقــي رخ نخواهــد داد.
اگر  ...آنگاه ...
پــس يــک نکتــه اساســي ايــن اســت
کــه شــما میگوییــد مثــ ً
ا از 100
واحــد ،در  70واحــد شــبهه داريــم .گيــج
شــديم .مــن مــي گويــم آقــا در آن
30واحــدي کــه شــبهه نــداري چ ـهکار
کــردي؟ آنجایــی کــه مــن و شــما شــبهه
نداشــتيم چـهکار کرديــم؟ تــا يــک عــده
بياينــد حــاال آنجاهایــی کــه شــبهه
داريــم شــبهههايمــان را حــل کننــد.

خود رهبري
مجبور است
بيايد راجع به
بديهي ترين
و ساده ترين
دستاوردها و
نتايج انرژي
هسته اي
توضيح بدهد
براي مردم.
درحالیکه اين
کار را مث ً
ال بچه
هاي حلقه هاي
صالحين مساجد
هم میتوانستند
انجام بدهند.

ايــن نکتــه اول« .مــن َع ِمــل بمــا َع ِلــم
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بهجای اینکه
برویم دنبال
شبهات؛ بسم
اهلل الرحمن
الرحیم ،لیست
کن! سؤاالت و
پرسشهایی
که بعد از
توافق وین،
یا ژنو ،یا
لوزان  ...در
ذهن حزباهلل
شکلگرفته
است یکدو
سه  ،...برو
تا آخر .من
میگویم از
اینطرفی
شروع کنیم.
چیزهایی که
شبهه نداریم،
چندتاست؟
یک دو سه .ده
تا شبهه داریم
به اضافة دوتا
گزارة روشن.
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َع َل َمــه ا ُ
هلل مــا ال يعلــم» .مــا اگــر
در آن چيزهايــي کــه تکلیفمــان
مشــخص اســت وظيفــه مــان را
انجــام بدهيــم « الذيــن جاهــدوا
فينــا لنهدينهــم ســبلنا» بعــد در
آن چيزهايــي که تکلیفمان مشــخص
نيســت کمکــم آشــکار مــيشــود.
و برعکــس وقتــي در آن چيزهايــي
کــه تکلیفمــان مشــخص اســت
عمــل نمــيکنيــم و فعال نميشــويم
روزبـهروز بيشــتر گيج و ســرگردان
مــيشــويم .دائم ـاً مســئله برايمــان
بغرنجتــر مــيشــود.

درفتنهها ازکجاشروعکنیم؟
پــس یـکراه گشــوده شــدن معماهــا
و حــل شــدن شــبهات و ســؤاالت
ایــن اســت کــه بــرای مســلّمات و
بدیهیاتمــان عمــل و اقــدام بکنیــم.
اول از اینطــرف شــروع کنیــم.
یعنــی بهجــای اینکــه برویــم دنبــال
شــبهات؛ بســم اهلل الرحمــن الرحیــم،
لیســت کــن! ســؤاالت و پرسـشهایی
کــه بعــد از توافــق ویــن ،یــا ژنــو،
یــا لــوزان  ...در ذهــن حــزباهلل
شــکلگرفته اســت یــکدو ســه
 ،...بــرو تــا آخــر .مــن میگویــم از
اینطرفــی شــروع کنیــم .چیزهایــی
کــه شــبهه نداریــم ،چندتاســت؟ یک
دو ســه .دهتــا شــبهه داریــم بــه اضافة
دوتــا گــزارة روشــن.
خــب .مــن از ایــن گــزاره روشــن
ميخواهــم شــروع کنــم .همیــن
ســخنرانی اخیــر آقــا در عیــد فطــر.

ماتریسوحشتناک!!
بعــد از قضیــه لــوزان کــه آن فاجعــه اتفــاق افتــاد خــود
بنــده بــه شــک افتــادم ،آخــر مگــر میشــود! در آن
ســطح بــا یــک چنیــن تعابیــری صــد درصــد تاییــد
کننــد و یــک روز نگــذرد آقــا بیایــد بگویــد «:تبریــک
یعنــی چــه؟! مــن جــدا ً دغدغــه دارم»....
فاصلههــای عجیبوغریــب بیــن کســانی کــه آدم
انتظــار دارد ســرباز محض باشــند ،فاصله صد و هشــتاد
درجــه! در چــه مســئلهای؟ دریکی از مهمترین مســائل
انقــاب اســامی در طــول س ـیوچند ســال گذشــته:
«حســاسترین مســائل ،نزدیکتریــن آدمها ،بیشــترین
فاصلههــا»!! ایــن ماتریــس را وقتــی نــگاه میکنــی،
خیلــی ماتریــس وحشــتناکی اســت و بعــد همیــن
آدمهــا بازبیاینــد ادعــا بکننــد کــه شــماها ســاکت
باشــید! مــا بــه شــما میگوییــم آقــا چــه میگوینــد!
بــا چــه جســارتی در مهمتریــن مســائل انقــاب دارنــد
بچههــا را مــردد میکننــد ،خیلــی جالــب اســت« :مــا
ُکــد داریــم کــه آقــا اگرچــه در ســخنرانی علنــی آن
را گفتهانــد ولــی در فــان جلســه غیرعلنــی چیــز
دیگــری »...
روش و راه و راهبــر و معشــوق و خــدای اینهــا
ُکــد اســتُ .کدخــدا هســتند .یکــی نیســت به
اینهــا بگویــد نــان بازویــت را بخــور! بهجــای
کدیمیــن بــا ُکــد از آن و ایــن آبــرو کســب
میکننــد.
ُکــد را از اینهــا بگیــری؛ خبــر ویــژه و شــرکت در
فــان جلســه محرمانــه را از اینهــا بگیــری ،هویــت
سیاسیشــان و جایــگاه اجتماعیشــان نابــود میشــود.
اصــول و مبنــا کــه ندارنــد .بــا همیــن ُکدهــا خدایــی
میکننــد و همــه را رعیــت خودشــان میخواهنــد.
ُکدخداهایــی هســتند کــه بههیچوجــه نمیشــود در
مبــارزه بــا َکدخــدا روی اینهــا حســاب کــرد .حــرف
صریــح رهبــری و آرمــان مســلم انقــاب را زیر پایشــان

میگذارنــد و دم از ُکدهایــی میزننــد کــه از جابلســا و
جابلقــا بــه آنهــا ســیگنال داده کــه . ...

ُکدخداییجریانمقابلاصولگراییاست!
ُکــد خدایــی جریــان مقابــل اصولگرایــی اســت! جریان
اســتحاله اصولگرایــی اســت .کــه البتــه نفــوذ کــرده و
اصولگرایــی را از خاصیــت انداختــه اســت و میخواهــد
حتــی بــه ضــد خــودش تبدیــل کنــد .دارد ریشــه
حــزباهلل را میزنــد .ریشــه اصــول محــوری را میزنــد.
ریشــه تکلیــف گرایــی را میزنــد .اســم خودشــان
را اصولگــرا میگذارنــد ولــی محافظــهکاری و
مصلحــت پرســتی را جایگزیــن کردهانــد .آرزویشــان
ایــن اســت حزباللهیهــا را بــا یــک ســری روبــات
جایگزیــن کننــد! روباتهایــی کــه خودشــان قــدرت
تحلیــل بــر اســاس اصــول واضــح نداشــته باشــند و
بهجــای آرمانهــا و اصــول بــا ُکدهایــی کــه از اینهــا
میگیرنــد قیــام و قعــود کننــد.
اگــر حــزباهلل خــودش را از دام ایــن
ُکدخداهــای حقبهجانــب ظاهرالصــاح
نجــات ندهــد بـهزودی شــاهد اســتحاله کامــل
اصولگرایــی بــه یــک جریان مشــابه کارگــزاران
خواهیــم بــود .کار ویــژه اینهــا از کار انداختــن
جوشــشهای درونــی و مردمــی انقــاب و
ایجــاد اریستوکراســی جدیــد در دل تودههــای
انقالبــی اســت.
ایــن بحــث البتــه ظریــف اســت و جــای کار دارد و
بــه کمکاریهــای تئوریــک مــا در حــوزه جمهوریــت
اســامی برمیگــردد .کســی کــه «جمهوریــت» نظــام
را فهــم نکنــد یا عمیقـاً نپذیــرد فرجامش هضم شــدن
در لیبــرال  -ســرمایهداری و عملگــی برای کدخداســت.
ُکدخداهــا در بزنگاههــا -چــه بداننــد چــه نداننــد؛
چــه بخواهنــد چــه نخواهنــد -در پــازل َکدخــدا بــازی
میکننــد و دور رهبــری را بــه بهانههــای واهــی از
نیروهــای آمــاده خالــی میکننــد .هنــر اینهــا ایــن
اســت کــه نیروهــای انقــاب را از آمادگــی و قــدرت

بســیج کنندگــی دور کننــد و در
خلســههای شــیرین پوآرویــی هــرز
ببرنــد .اینهــا میخواهنــد رخــوت
و انفعــال نفســانی خودشــان را بــه
حــزباهلل تســری بدهنــد تــا از اتهــام
ســیبزمینی صفتــی و خودمحــوری
نجــات پیــدا کننــد.
بلــه ممکــن اســت ادعــا کننــد کــه ما
داریــم رهبــری را نــگاه میکنیــم ولی
نکتــه مهــم این اســت کــه خودشــان
درجایــی قــرار میگیرنــد کــه رهبری
آنهــا را نبینــد و در محاســباتش بــه
اینهــا نــگاه نکنــد و روی اینهــا
حســاب نکنــد .بلکــه روی نبــودن
اینهــا حســاب کنــد! ادعــا میکننــد
کــه داریــم ُکــد میگیریــم ولــی در
حقیقــت دارنــد ُکــد میدهنــد کــه
آقــا روی مــا حســاب نکــن .المتقــدم
لهــم مــارق کــه بــه دیگــران نســبت
میدهنــد فکــر نمیکننــد کــه
خودشــان بــا ایــن کارنامــه بــه آن
ســزاوارترند؟
درحالیکــه رهبــری میگویــد «:جــدا ً
دغدغــه دارم؛» اینهــا مشــغول پــا
دادن بــرای جشــن برپــا کردنانــد!
یعنــی آقــا روی مــا حســاب نکــن! مــا
شــمارا میبینیــم ولــی شــما مبــادا
مــا را در میــدان ببینــیَ :قالُــوا ْ يَــا
ـدا َّمــا َدا ُموا ْ
وســى إِنَّــا لَــن ن َّْدخُ لَ َهــا أَبَـ ً
ُم َ
ـت َو َربُّـ َ
َ
ْ
ـك َفقَاتِــا إِنَّــا
ـ
ه
ذ
ا
ف
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ـ
فِي َه
ـب أَنـ َ
َ
ْ
َ
ِ
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ـد
ـ
ع
ا
ق
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ـ
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ه
َها ُ َ
ُ َ
البتــه اینهــا بهانــدازه همــان
بنیاســرائیل هــم غیــرت ندارنــد.
میگوینــد مــا کــه نمیآییــم شــما
هــم خــودت را بهزحمــت نینــداز!
کســانی کــه گاف هایــی بــه ایــن

این بحث البته
ظریف است و
جای کار دارد و
به کمکاریهای
تئوریک ما در
حوزه جمهوریت
اسالمی
برمیگردد.
کسی که
«جمهوریت»
نظام را فهم
نکند یا عمیقاً
نپذیرد فرجامش
هضم شدن
در لیبرال -
سرمایهداری و
عملگی برای
کدخداست.
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خوب حاال
چه باید کرد؟
فع ً
ال کار به
اینجا رسیده
است .باالخره
بر اساس این
آرایشی از
نیروها که
شکل گرفت
و نگرفت
به چنین
برآیندی
رسیدیم.
خوشحالی
کنیم؟
افسردگی
بگیریم؟حرف
بزنیم؟ سکوت
کنیم؟

عظمــت دادنــد ،آقــای مدعــی! در قضیــه
لــوزان ،گاف بــه ایــن عظمــت دادی،
بــرو خانــهات بنشــین .چطــوری رؤیــت
میشــود هنــوز بیایــی بگویــی کــه مــن
مفســرم مــن نمایاننــده موضــع رهبــری
هســتم! بــه رهبــری نــگاه نکنیــد بــه من
نــگاه کنیــد!

هــم حتــی روش و لحــن را در لعــن و طعــن آمریــکا
تندتــر کردنــد .آن ماجــرای الف غریبــی و . ...
«و ال تکونــوا کالذیــن قالــوا ســمعنا و هــم ال یســمعون»
میگوینــد آقــا مــا حرفهــای آقــا را شــنیدیم ولــی
چیــزی دســتگیرمان نشــد چـهکار بایــد بکنیــم؟ هنوز
گیجیــم! چــرا؟ چــون عمــق ماجــرا را نمیبینیــم و
صرف ـاً در یــک مســئله متوقــف میشــویم.

بعــد همــه را متهــم میکننــد ،تــو
خوارجــی! تــو فالنــی تــو  ...خجالــت
بکــش .حیــا کــن! کســی کــه گافــی بــه
ایــن وضــوح داده ،بــاز همینهــا گــردن
را افراشــته میکننــد و چطــوری رویشــان
میشــود بازهــم بیاینــد خودشــان را
نماینــده آقــا معرفــی کننــد .دور نیســت
کــه ایــن جماعــت متکبــر مدعــی بــا
ایــن اعتمادبهنفــس عجیبشــان روزی «ان
الرجــل لیهجــر» هــم بگوینــد ،بگذریــم.

خطحملهبهتمامحیثیتآمریکا

کارفعالومستمربرایگزارههای
روشن
خــوب حــاال چــه بایــد کــرد؟ فع ـ ً
ا کار
بــه اینجــا رســیده اســت .باالخــره بــر
اســاس ایــن آرایشــی از نیروهــا که شــکل
گرفــت و نگرفــت بــه چنیــن برآینــدی
رســیدیم .خوشــحالی کنیــم؟ افســردگی
بگیریم؟حــرف بزنیــم؟ ســکوت کنیــم؟

رهبریازماچهمیخواهد؟
در همیــن دو ســه هفتــه اخیــر ،ببینیــد
چقــدر آقــا بــر سیاســت استکبارســتیزی
تأکیــد کردنــد ،هــم گزارههــای جدیــد
تولیــد کردنــد ،هــم محتــوا را گفتنــد و

6

آقــا دارد صریح ـ ًا خــط حملــه بــه تمــام حیثیــت
آمریــکا را میدهــد.

همیــن امــروز یــک فیلــم گذاشــته بــود یکــی از
ســایتها کــه «:ایــران -آمریــکا پیوندتــان مبــارک»
همیــن رقاصهایــی کــه در چنــد خیابــان تهــران
همهچیزشــان را ریختــه بودنــد بیــرون .دارنــد علنــی
میگوینــد کــه آقــا اص ـ ً
ا مســئله هســتهای نیســت!
اصــ ً
ا هســتهای ،خیلــی خیلــی پیشپاافتادهتــر
از هــدف اصلــی اینهاســت ،آن را مــن قبــ ً
ا یــک
بحــث مفصلــی کــردم دوســتان اگــر فرصــت داشــتند
و وقــت داشــتند ببیننــد .اص ـ ً
ا بحــث فراتــر از بحــث
تکنیکــی یــا بحثهــای اســتراتژیک اســت .چــرا از
گفتوگوهــای عملیاتــی و راهبــردی فــرار میکننــد و
میخواهنــد فضــا را هیجانــی و رمانتیــک کننــد؟ چون
قبـ ً
ا ازلحــاظ نظــری و اعتقــادی فروریختهانــد .واقعیت
بحثهــا تئوریــک و ایدئولوژیــک اســت .اص ـ ً
ا بحــث
ایــن نیســت کــه قضیــه هســتهای را فیصلــه بدهیــد
یــا باالتــر از آن ک ً
ال رفــع تخاصــم کنیــد .خیلــی فراتر از
ایــن اســت .بحــث جایگزینی والیت آمریکاســت.
یعنــی خصوصـاً ایــن پورشــه ســوارهایی که چرخشــان
بــا توقــف ســانتریفیوژها چرخیــد؛ تــا دوســتی آمریــکا
و والیــت آمریــکا در دل مــن و شــما ننشــیند ،دســت
برنمیدارنــد .اینهــا بــرای تیــم ایرانــی کــف نزدنــد
بــرای تیــم خودشــان کــف زدنــد .حتــی اگــر برد-بــرد
هــم اتفــاق بیفتــد اینهــا بــرای بُــرد آنطــرف (کــه
یوتوپیــا و قبلــه آمــال آنهاســت) بــه رقــص میآینــد.

عمــق تئوریــک ایــن ماجرا ،این اســت .خیلی از کســانی
هــم کــه در ایــن ماجــرا دخیلانــد شــاید خودشــان
صرفــاً بحــث را تکنیکــی و اســتراتژیک میبیننــد.
چنیــن عمقــی بــرای قضیــه ،نمیبیننــد« .آقــا یــک
مســئله ســاده سیاســی اســت ،یــک مذاکــرهای صورت
ميدهیــم مثــ ً
ا ،یکچیــزی میدهیــم ،یکچیــزی
میگیریــم» .ولــی بســیاری از کســانی کــه دارنــد قضایا
را چــه در خــارج و چــه در داخــل دنبــال میکننــد،
دقیق ـاً هــدف ایدئولوژیــک و فرهنگــی دارنــد .اینهــا
دلشــان بــرای لبخنــد موگرینــی ده برابر لبخنــد ظریف
غنــج میزنــد .چــرا؟
چــون درجــهدو بــودن ،بیهویــت بــودن ،محتــاج و
مشــتاق غــرب بــودن را پذیرفتهانــد .شــهریاریها و
احمــدی روش ـنها خــاری هســتند در چشــم اینهــا،
چــون رنــج و زحمــت و فداکاری بــرای هویت داشــتن و
مســتقل بــودن و آقــا بــودن را پذیرفتهاند و نوکیســگی،
نوکرصفتانــه و بیهویتــی رفــاه پرســتانه را بــه چالــش
کشــیدهاند.
امــام چــه میگفــت بــه غــرب پرســتهای ایــران؟
میگفــت اینهــا میخواهنــد نوکــر باشــند .در همــان
دهــه چهــل.
آن چیــزی کــه مــا باید بیش از موشـکهای بالســتیک
نگرانــش باشــیم اســتقاللخواهی و برائــت از اســتکبار
اســت .آنهــا فقــط نمیخواهنــد اســلحه مــا را بگیرنــد
بلکــه هــدف اصلیشــان اراده و روحیــه ایســتادگی
ماســت .روحیــه را حفــظ کنــی دوبــاره اســلحه را
میســازی ولــی اگــر اراده عــزت و روحیــه اســتقالل
و کینــه از جنایتــکاران آمریکایــی را گرفتنــد بــه همــه
اهدافشــان خواهنــد رســید.

هدفاصلیشیطانبزرگ:
پذیرشوالیتطاغوت
دارد آدم بهوضــوح میبینــد ،هــم در واقعیــت ماجــرا
هــم در بســیاری تحلیلهــا و تبلیغهــا کــه

دارد راجــع بــه ایــن ماجــرا انجــام
میشــود؛ هــدف اصلــی پذیــرش
والیــت طاغــوت اســت.

همیــن ،نقشــه ترافیکــی کــه از
جشــن منتشــر شــد گویــای خیلــی
چیزهاســت .آقــا قضیــه اگــر فشــار
اقتصــادی و تحریمباشــد ،چــه دلیلی
دارد مرفهتریــن مــردم بریزنــد تــوی
خیابــان؟! اگــر قصــه تحریــم بــود باید
التیمــور شــلوغ ميشــد .بایــد مــا توی
بیســتمتری طــاب میریختیــم
بــوق میزدیــم .چــرا در هاشــمیه
شــلوغ ميشــود؟ در تهــران چــرا در
ونــک و نیــاوران شــلوغ میشــود؟
دیگــر از ایــن بدیهیتــر؟ واقعیــت
اجتماعــی دارد بــا مــا حــرف میزنــد.
اص ـ ً
ا بحــث تحریــم نیســت .بخــش
مهــم قصــه ایــن نیســت ،مهمتریــن
بخــش قصــه؛ آن نبــرد نظــری و
اعتقــادی و فرهنگــی اســت کــه وجود
دارد .و بایــد نگــران بعدازایــن بــود. ...
ایــن را خیلــی قبلتــر از اینهــا هــم
گفتــهام .اگــر پارادایــم عــوض شــد،
یعنــی اگــر شــما رســیدید بــه اینکــه
بایــد بــا کدخــدا کنــار آمــد ،اگــر
والیــت کدخــدا را پذیرفتیــد اگــر الف
را گفتیــد ،تــا ی باید برویــد .چون حق
یکپارچــه اســت .وقتیکــه طــرف یک
حــق شــمارا بــه رســمیت نشــناخت،
غــرب اینجــوری اســت ،غــرب
اصـ ً
ا بــرای مــا حقــی قائــل نیســت،
کــه حــاال مــا بگوییــم آقــا مثــ ً
ا
مذاکــره ميکنیــم ،بعضیهایــش
را میگیریــم ،بعضیهایــش را
نميگیریــم ،آنهــا حــق توحــش از
مــا میگرفتنــد .یادمــان نرفتــه اســت،

آنها فقط
نمیخواهند
اسلحه ما
را بگیرند
بلکه هدف
اصلیشان
اراده و روحیه
ایستادگی
ماست .روحیه
را حفظ کنی
دوباره اسلحه
را میسازی
ولی اگر اراده
عزت و روحیه
استقالل و کینه
از جنایتکاران
آمریکایی را
گرفتند به
همه اهدافشان
خواهند رسید.
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چه کسانی
بعد توافق
میریزند
در خیابان؟
اینهایی که
میگفتند
ایران -
آمریکا
پیوندتان
مبارک ،همان
روز هم در
دفاع از سران
فتنه شعار
میدادند
همین پریروز.
همینها بودند
که فتنهی ۸۸
ریختند در
خیابان
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در دهــه چهــل  ،خیلــی دور نیســت،
مرجــع تقلیــد مــا ،گفــت :
«مــا را الحــاق کردنــد بــه پیمــان ویــن
[تــا] مستشــاران نظامی ،تمام مستشــاران
نظامــی امریــکا بــا خانوادههایشــان ،بــا
کارمندهــای فنیشــان ،بــا کارمنــدان
اداریشــان ،باخدمهشــان ،بــا هــر کــس
کــه بســتگی بــه آنهــا دارد ،اینهــا از
هــر جنایتــی کــه در ایــران بکننــد مصون
هســتند! اگــر یــک خــادم آمریکایــی ،اگر
یــک آشــپز آمریکایــی ،مرجــع تقلیــد
شــمارا در وســط بــازار تــرور کنــد ،زیــر
پــا منکــوب کنــد ،پلیــس ایــران حــق
نــدارد جلــوی او را بگیــرد! دادگاههــای
ایــران حــق ندارنــد محاکمــه کننــد،
بازپرســی کننــد ،بایــد بــرود امریــکا! آنجا
در امریــکا اربابهــا تکلیــف را معیــن
کنند!.....هیچکــس حــق تعــرض نــدارد!
چــرا؟ بــرای اینکــه میخواســتند وام
بگیرنــد از آمریــکا! آمریــکا گفــت ایــن کار
بایــد بشــود -ال بــد اینجــور اســت -بعــد
از ســه -چهــار روز ،یــک وام دویســت
میلیــون ،دویســت میلیــون دالری ،تقاضا
کردنــد .دولــت تصویــب کــرد دویســت
میلیــون دالر در عــرض پنــج ســال بــه
دولــت ایــران بدهنــد و در عــرض ده ســال
ســیصد میلیــون بگیرنــد!  ...معذلــک،
ایــران خــودش را فروخــت بــرای ایــن
دالرهــا! اســتقالل مــا را فروخــت؛ مــا را
جــزء د َول مســتعمره حســاب کــرد؛ ملت
مســلم ایــران را پســت تــر از وحشــیها در
ْ
دنیــا معرفــی کــرد»
مرجــع تقلیــد مــا حــق حــرف زدن علیــه
کاپیتوالســیون آمریکایــی نداشــت .امــروز
ســخنرانی کــرد فــردا گرفتنــد از کشــور

انداختنــدش بیــرون! بــه همیــن راحتــی .درحالیکــه
اصــ ً
ا یکــی از وقایعــی کــه بــه شــکلگیری
ایاالتمتحــده آمریــکا انجامیــد کاپیتوالســیون بــود.
یــک قانونــی در مجلــس انگلیــس تصویــب شــد ،پنجتا
بنــد بــود ،یکـیاش کاپیتوالســیون اتبــاع انگلیــس بود
در آمریــکا .اســمش  administration actبــود کــه
آقــای جــرج واشــنگتن قیــام کــرد علیه کاپیتوالســیون
انگلیســیها در آمریــکا و انگلیســیها را خلــع یــد
کردنــد و خودشــان حکومــت تشــکیل دادنــد .همــان
حکومــت مرجــع تقلیــد مــا را بــه خاطــر اینکــه بــه
کاپیتوالســیون اعتــراض کــرده بــود ،کــه یــک اعتراض
کامـ ً
ا منطقــی بــود ،گرفتند از کشــور بیرونــش کردند،
بــه همیــن راحتــی ۱۳ .آبــان ۱۳۴۳یــک ماشــین رفت
در خانـهاش« :بیــا بیــرون ،بــه آمریکا توهیــن میکنی؟
دنیــا کدخــدا دارد»!

تماممنطقهماداردکدخداییادارهمیشود
اگر شــما الــف را گفتی و کدخدا را پذیرفتــی ،گام بعدی
ایــن اســت کــه جهــان کدخــدا دارد ،جهــان بــر نظــام
کدخدایــی اداره میشــود ،ایــران هــم بایــد کدخدایــی
اداره شــود ! همینطــور کــه اکثــر منطق ـهی مــا دارد
کدخدایــی اداره میشــود .از عربســتانش تــا اماراتــش تا
یمنــش تــا مصــر و پاکســتانش ،داغ اینهــا ایــن اســت
کــه »:خمینــی آمــده در ایــن منطقــه ،اینهــا را پــررو
کــرده؛ میگوینــد مردمســاالری دینــی و جمهوریــت
و از ایــن اراجیــف! مگــه میشــه؟ مگــه داریــم؟ «معلــوم
اســت کــه زیــر ســایه کدخــدا از ایــن شــوخیها
کســی نمیتوانــد بکنــد .اگــر نــان میخواهیــد بایــد
کدخداهــای جهانــی و داخلــی را قبــول کنیــد.
وقتــی مــردم حاضــر بــه همراهــی بــا کدخداهــای
داخلــی نشــوند ،آنهــا بــه کدخــدای جهانــی ســیگنال
میدهنــد کــه چکم ـهات را بگــذار روی گــرده ملــت.
فتنــه چــی هــا درخواســت کردنــد از کدخــدا کــه« :
تحریمهــا را تشــدید کــن کــه مــردم بفهمنــد اگــر

مرجــح غــرب کنــار نیاینــد بایــد تاوانــش
بــا گزینــه ّ
را بدهنــد .آیــتاهلل خمینــی اینهــا را پــررو کــرده ،
فکــر کردهانــد کــه دنیــا بیصاحــب اســت و آنهــا
آزادنــد بــرای کشورشــان هــر جــور خواســتند تصمیــم
بگیرند.بایــد کمکــم بــه ایــن ملــت یاغــی بر«نظــم
جهانــی» !گفــت :ســرتان بــه زندگــی شــخصیتان
باشــد .مــدل جمهــوری اســامی هــم بایــد بــرود بــه
ســمت دموکراســی کدخدایــی آمریکا  .دویســت ســال
اســت دارد قــدرت بیــن اوبامــا و میــت رامنــی جابــه
جــا میشــود ،بیــن جمهوریخــواه و دموکــرات.
حداکثــر حقداریــد بیــن مالیــات  ۴.۳در صــد و ۳.۴
در صــد انتخــاب کنیــد .ایــن هــم آزادی انتخــاب! بروید
زیــر ســایه کمپانیهــای بــزرگ و پدرخواندههــای
ســرمایهداری زندگــی کنیــد .مکدونالدتــان را
بخوریــد ،دیســکویتان را برویــد و پــا از حــد خودتــان
فراتــر نگذاریــد» عجــب جمهوریتــی و عجــب نظــام
دموکراتیکــی! بهبــه عجــب رقابتــی ! عجــب گزینههای
متنوعــی ،عجــب قــدرت انتخابــی!
چــه کســانی بعــد توافــق میریزنــد در خیابــان؟
اینهایــی کــه میگفتنــد ایــران  -آمریــکا پیوندتــان
مبــارک ،همــان روز هــم در دفــاع از ســران فتنــه
شــعار میدادنــد همیــن پریــروز .همینهــا بودنــد کــه
فتن ـهی  ۸۸ریختنــد در خیابــان ،در فتنــه چــه بــود
حرفشــان؟ میگفتنــد جمهــوری یعنــی چــه؟! نظــام
عالــم بایــد بــر اســاس کدخدایــی اداره بشــود .رعیــت و
شــهروند درجـهدو حــق نــدارد رأی خــاف خواســته
کدخداهــا و اشــرافیت ملــی و بنــز ســوارها و پورشــه
ســوارها بدهــد.
اَشــراف تــا وقتــی بــه دموکراســی اعتنــا دارنــد کــه
مطابــق میــل آنهــا باشــد.آمادگی کامــل دارنــد کــه
زیــر هــر صندوقــی بزننــد کــه رأیــش مطابق خواســت
آنهــا نباشــد.در فتنــه  ۸۸ایــن را بهوضــوح دیدیــم
کــه اســتکبار داخلــی و خارجــی چطــور بــرای وتــوی
جمهوریــت متحــد شــدند.
گام بعــد از نفــی اســتقالل بــدون شــک نفــی آزادی

و انحــال یــا اســتحاله جمهوریــت
اســت .امــروز بایــد بیــش از هــرروز
دیگــر آمــاده دفــاع از اســتقالل ،آزادی
و جمهوریــت نظــام باشــیم.
بــرای همیــن مــن عرضــم ایــن
اســت کــه در یــک حــوزه متوقــف
نشــویم .نمیگویــم راجــع بــه ایــن
قضیــه اطالعاتمــان را بــاال نبریــم،
تحلیلهــای عمیقتــر پیــدا نکنیــم
 ،واکنشهــای متناســب بـهروز انجــام
ندهیــم ،ولــی شــما بهعنــوان خــواص
و نخبــگان جامعــه ،بایــد گام بعــدی
را هــم حــدس بزنیــد ،گام بعــدی
فقــط هســتهای نیســت ،ایــن ســنگر
و خاکریــز باالخــره در یــک حــدی
ازدســترفته اســت ،در یــک حــدی
حفظشــده اســت ،یــک کشاکشــی در
جریــان اســت ،در عیــن اینکــه باید در
ایــن کشــاکش از ســرمایهها و منافــع
ملیمــان دفــاع کنیــم مــن عرضــم
ایــن اســت ،ســریع بایــد خاکریزهای
اساســی دیگــر را دریابیم ،اآلن نســخه
اســتقالل را میخواهنــد بپیچنــد.
هــدف آمریــکا و غربزدههــا ایــن
اســت .ایــن دفعــه از آنطــرف شــروع
کردهانــد؛« اســتقالل آزادی جمهــوری
اســامی».

استقاللآزادیجمهوری
اسالمی

طرف دور
برداشته که«:
انقالب اسالمی
چه ربطی به
استکبارستیزی
و مرگ
بر آمریکا
داشت؟»!
انقالبی که
رهبرش
به خاطر
موضعگیری
علیه آمریکا
تبعیدشده؛
چه ربطی به
آمریکاستیزی
داشته؟!! البد
دو روز دیگر
خواهند گفت
مگر خمینی
رهبر انقالب
بوده؟

از اســامی شــروع کردنــد ،هــر چــه
اســامی را زدنــد نگرفــت .دیدند نظام
را بــا زدن اســامیتش ،با فحــش دادن
بــه اســام سیاســی و ...نمیشــود
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انقالبی که
رهبرش
به خاطر
موضعگیری
علیه آمریکا
تبعیدشده؛
چه ربطی به
آمریکاستیزی
داشته؟!! البد
دو روز دیگر
خواهند گفت
مگر خمینی
رهبر انقالب
بوده؟
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برانداخــت .از اینطرفــی برگشــتند:
«اســتقاللش را بــزن ،شــاید از اینطرفــی
فروبپاشــد .رفتیــم از بــاال خــراب کنیــم
نشــد از زیــر بزنیــم ،پــی را بزنیــم ».البتــه
خودشــان هــم میداننــد کــه ریشــه و
پشــتوانه اســتقالل و آزادی و جمهوریــت
مــا هــم همــان اســام نــاب اســت.
انشــاءاهلل همانطــور کــه سرمســتی
و دســتپاچگی بعــد از قطعنامــه؛ کار
منافقیــن آن روز داد و جشــن
دســت
ِ
ـی
فــروغ جاویدانشــان را جوشــش مردمـ ِ
مرصــاد عــزا کــرد؛ وقاحتهــا و
فرصتطلبیهــای اخیــر هــم در کمیــن
کیــد خــدا گرفتــار خواهــد شــد.
طــرف دور برداشــته کــه «:انقــاب
اســامی چــه ربطــی بــه استکبارســتیزی
و مــرگ بــر آمریــکا داشــت؟»!
انقالبــی کــه رهبــرش بــه خاطــر
موضعگیــری علیــه آمریــکا تبعیدشــده؛
چــه ربطــی بــه آمریکاســتیزی داشــته؟!!
البــد دو روز دیگــر خواهنــد گفــت مگــر
خمینــی رهبــر انقــاب بــوده؟
«بایــد قطــع یــد رســولاهلل از ایــن ملــت
بشــود! اینهــا ایــن را میخواهنــد .ایــن را
میخواهنــد تــا اســرائیل ،بــه دل راحــت،
هــر کاری اینجــا بکنــد .تــا امریکا ،بــه دل
راحــت ،هــر کاری میخواهــد بکنــد .آقــا
تمــام گرفتــاری مــا از ایــن امریکاســت!
تمــام گرفتــاری مــا از این اســرائیل اســت!
اســرائیل هــم از امریکاســت .ایــن وکال هم
از امریــکا هســتند! ایــن وزرا هــم از امریکا
هســتند! همــه تعییــن آنهاســت .اگــر
نیســتند چــرا نمیایســتند در مقابلــش
داد بزننــد؟»
اینهــا جمــات آبــان مــاه ســال  ۴۳امــام
است.

اندیشهاستقالل،اندیشهیردکردن
کدخدایی
مــا بایــد چــه کار کنیــم؟ مــا بایــد ایــن پارادایــم را
بازآفرینــی کنیــم ،ایــن مبانــی را حفــظ کنیــم و هــزار
نــوع کار مــی توانیــم بکنیــم ،همیــن االن دومــاه
تعطیــات تابســتان ،دانشــجو هســتید ،طلبه هســتید،
دانــش آمــوز هســتید ،در بســیج هســتید ،در مســجد
هســتید حتــی در فامیــل و  ...کلــی کار مــی توانیــد
بکنیــد .در همیــن چهارچوبــی کــه آقــا گفــت ،عقبــه
اجتماعــی انقــاب اســامی را تقویــت کنیــم ،غنــی
ســازی کنیــم ،آحــاد مــردم بایــد مخاطــب باشــند ،باز
نوشــتم ایــن را کــه بــزرگتریــن انــرژی هــا را بــا غنــی
ســازی ذره هــا مــیشــود بــه دســت آورد ،جمهــوری
یعنــی ایــن ،مــردم ســاالری یعنــی ایــن .آمریــکا را بــه
آحــاد مــردم معرفــی کنیــد ،جــا بیندازیــد.
اآلن آن چیــزی کــه مــا بایــد نگرانــش باشــیم ثوابــت
جمهوریــت اســامی اســت .جمهوریــت ما یک اســاس
مهمــش یــک مبنــای اصلــیاش اســتقالل اســت.
اندیشــه اســتقالل ،اندیشــه ردکــردن کدخدایــی ،اینهــا
را دارنــد مــی زننــد .اســاس را شــما حفــظ کنیــد ،یــک
ســنگر از دســت بــرود ،پــس مــی گیریــم .کل جبهــه را
ببینیــم ،ســنگر بعــدی کــه مــی خواهــد حملــه کنــد
چیســت؟ وگرنــه مطمئــن باشــید گیــج خواهیم شــد.
نیــرو هــم کــه کــم نداریــم ،در همیــن مشــهد االن
همــه جــا ،دکتــر حزباللهــی ،مهنــدس حــزب اللهــی،
کلــی بچــه هــای نخبــه اهــل نظــر اهــل فــن وجــود
دارد .میشــود تقســیم کار کــرد .اگــر نگــران مذاکــره
و ویــن و اینهــا هســتیم ،خیلــی خــوب ،بیســت نفــر،
پنجــاه نفــر ،دویســت نفــر برونــد در آن حــوزه کار کنند
 ،ده نفــر دیگــر هــم بیاینــد در یــک حــوزه دیگــری کار
کننــد ،نــه یــک حــوزه دیگــر ،حوزههــای مرتبط بــا آن.
کلــی دانشــجو االن در ایــن جمــع نشســته ،همیــن دو
هفتــه پیــش (ایــن یــک بخــش از صحبتهــای آقا کال
دیــده نشــد ،در دیــدار دانشــجویی)  ،آقــا خیلــی راهکار
مشــخص داد بــه دانشــجوها ،چــه بــود ،کــی یــادش

اســت؟ گفتنــد برویــد تئاتــر کار کنیــد در دانشــگاه ،از
هنــر اســتفاده کنیــد ،آیــا تــا آخر تابســتان دو تــا گروه
تئاتــر راه مــی افتــد؟!
شــما هــر حرکتــی کــه علیــه آمریــکا بکنید ،حتــی اگر
وارد بحــث هــای سیاســی روز هــم نشــوید  ،ضمیــر؛
مرجــع خــودش را پیــدا مــی کنــد.

کامـ ً
ا روشــن اســت و خودتــان را آمــاده کنید
بــرای ادامــهی مبــارزهی بــا اســتکبار»
اللهم صل علی محمد و آل محمد

شــما راجــع بــه جنایــات آمریــکا در ویتنــام و عــراق و
یمــن هــم کــه حــرف بزنیــد؛ ایــن غــرب زدههــا تــب
مــی کننــد .اینهایــی کــه بــه جــای «نفــی ســبیل» در
آرزوی «تثبیــت ســبیل للکافریــن علــی المومنیــن»
هســتند از روشــنگری هــای شــما علیــه کدخــدا و
نظــام کدخدایــی؛ بــی خــواب مــی شــوند .قــران گفتــه
کــه «اولیائهــم الطاغوت؛یخرجونهــم مــن النــور الــی
الظلمــات» کســی کــه والیت آمریــکا را پذیرفته عاشــق
تاریکــی اســت ،دوســتدار جهــل و بــی خبــری اســت .از
نــور ،از شــفافیت ،از آگاهــی ،از روشــنی ،مــی ترســد .از
احمــدی روشــن میترســد .از شــهریاری مــی ترســد.
چــون مــی دانــد اینهــا چراغنــد.
مــا کلــی محتــوا داریم ،انــواع و اقســام محتــوا در اختیار
مــا هســت .راجــع بــه آمریــکا و غــرب تــا دلتــان
بخواهــد حــرف داریــم اســتدالل داریــم ،حــرف قانــع
کننــده داریــم.
االن ابــزار هــم خیلی داریــم و تکلیفمان را هــم اماممان
روشــن کرده اســت:
«تکلیــف مبــارزهی بــا اســتکبار پــس از
مذاکــرات چیســت؟ خــب ،مگــر مبــارزهی
بــا اســتکبار ،تعطیلپذیــر اســت؟ مبــارزهی
بــا اســتکبار ،مبــارزهی بــا نظــام ســلطه
تعطیلپذیــر نیســت ... .ایــن جــزو کارهــای
مــا اســت ،جــزو کارهــای اساســی اســت ،جزو
مبانــی انقــاب اســت .یعنــی اگــر مبــارزهی
بــا اســتکبار نباشــد ،مــا اصــ ً
ا تابــع قــرآن
نیســتیم .مبــارزهی بــا اســتکبار کــه تمــام
نمیشــود .در مــورد مصادیــق اســتکبار ،آمریکا
ـم مصادیــق اســتکبار اســت ... .مبــارزهی
اتـ ّ
بــا اســتکبار تعطیلپذیــر نیســت ،تکلیفــش
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تکلیــف مبــارزهی بــا اســتکبار پــس از مذاکــرات چیســت؟ خــب ،مگــر مبــارزهی بــا
اســتکبار ،تعطیلپذیــر اســت؟ مبــارزهی بــا اســتکبار ،مبــارزهی بــا نظــام ســلطه
تعطیلپذیــر نیســت ... .ایــن جــزو کارهــای مــا اســت ،جــزو کارهای اساســی اســت ،جزو
مبانــی انقــاب اســت .یعنــی اگــر مبــارزهی بــا اســتکبار نباشــد ،مــا اصـ ً
ا تابــع قــرآن
نیســتیم .مبــارزهی با اســتکبار کــه تمــام نمیشــود .در مــورد مصادیــق اســتکبار ،آمریکا
ـم مصادیــق اســتکبار اســت ... .مبــارزهی بــا اســتکبار تعطیلپذیــر نیســت ،تکلیفــش
اتـ ّ
کام ـ ً
ا روشــن اســت و خودتــان را آمــاده کنیــد بــرای ادام ـهی مبــارزهی بــا اســتکبار
رهبرمعظمانقالب
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