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 ■ بفرمایید که ریشه ناآرامی های اخیر 
عراق را باید در کجا جستجو کنیم؟

برای ریشه یابی دقیق این موضوع فکر می کنم بهتر است برگردیم 
به 13ســال قبل تر. آمریکا و رژیم صهیونیســتی در جریان حمله 
به لبنان، زمان جنگ ســی و ســه روزه فکر کردند که این لبنان، 
همان لبنان دهه هشتاد میالدی است که دو ساعته به بیروت 
رســیدند. اســرائیلی ها زمان جنگ ســی و ســه روزه خودکشــی 
ک لبنان. فقط توانستند  کردند تا بتوانند500 متر بیایند داخل خا
کــه آنجــا  قبرســتان تانــک  بــه منطقــه واد الحجــاره وارد شــوند 
که حرف اول را می زد. و در  هایشــان شــد. تانک های مرکاوایی 
همین جنگ تکلیف اسرائیل مشخص شد. همانطور که نصراهلل 
در ســخنرانی هایــش گفت: اســرائیل سســت تــر از تــار عنکبوت 
که  اســت. واقعا هم همین اســت. یــک برنامه اینترنتی هســت 
مسیر پروازهای هواپیما را نشان می دهد. در فلسطین اشغالی 
گــر مثــال روزی دو هواپیمــا از یک فرودگاه فلســطین رفــت و آمد  ا
کند ده ها هواپیما  که ســید حسن سخنرانی می  دارد، هر وقت 

می روند و این نشان دهنده آسیب پذیر بودن آن هاست.
آن ها زمانی که فهمیدند قادر نیستند حزب اهلل را به زانو دربیاورند 
کــه بایــد خاورمیانــه  کــرد  البــی صهیونیســت در آمریــکا مطــرح 
جدیــدی را بــه وجود بیاوریم. یعنی حامی و کمک رســان حزب 
اهلل را از بین ببریم. چه کشوری پشتوانه حزب اهلل بوده؟ سوریه. 

■ یعنی می خواستند با نابودی سوریه خط 
مقاومت را بشکنند؟

کنند.  جنگ را در سوریه به راه انداختند تا این کشور را تکه تکه 
یعنــی تقســیمش کنند به کشــور اموی هــا و علوی هــا و کردها و 
دروزها و ... آن ها چون مستقیما جرئت و توان نداشتند به ایران 
چپ نگاه کنند . اوایل جنگ نزدیک به 82درصد سوریه دست 
نیروهای معارض مانند داعش و النصره و... افتاده بود که بیش 

از سی و چند گروهک بودند. 
برای همین سوریه بیش از یک میلیون شهید داده است. همین 
چند ســال می دانســتید چند خانواده را سر بریدند و بچه های 
کوچک را می سوزاندند. سوری ها کتک ما را خوردند. متاسفانه 
که امثال شهید حججی ها در جبهه  خیلی ها متوجه نیستند 
کشور  که جنگ داخل  کردند. چرا سوریه از حریم مملکت دفاع 
کلیومتر دورتر از مرزهای کشور بردند.   نیاید. و جنگ را چندهزار 
چــون جنگ ســوریه جنگ ما بود نــه جنگ ســوریه ای ها. چرا 
که  کنند  که دشــمنان می خواســتند نقشــه مقاومت را سرکوب 

نتوانستند. 

■ چه شد که جبهه مقاومت از کشورهای مختلف 
کستان، لبنان، ایران و عراق در سوریه  افغانستان، پا

شکل گرفت و همه حول یک محور جمع شدند؟ 
کــه پرچــم والیــت باشــد همــه دور آن والیتمدارهــا مــی  هرجــا 
که رفتند  چرخنــد. ملت ما باید قدردان این بچه هایی باشــند 
به عنوان تیپ فاطمیون، زینبیــون و حیدریون، مدافعان حرم 
کردند. چون امر  کیلومتر از مملکت ما دور  و... و جنگ را هزاران 
والیت است هزاران نفر مانند  این ها جان و نوامیسشان را در راه 

والیت می دهند.
که بــه امر والیــت در ســوریه می جنگند توانســته اند  بچه هایــی 

دشمنی ݡکه نفس های آخر 
دشمنی اش را می ݡکشد

ݡگفت وݡگو با محمد جواد حݡکمت نیا فرمانده قرارݡگاه مهندسی جهادی احمد متوسلیان در شرق ݡکشور
درباره استݡکبارستیزی، جبهه مقاومت و ریشه های ناآرامی های اخیر عراق و لبنان

از تسخیر النه جاسوسی
تا تسخیر خانه دِل

مسئوالن جمهوری اسالمی
چهــل ســال بعــد از انقــالب اســالمی ایــران مقایســه 
قــدرت و اقتــدار ایــران و آمریکا، مقایســه ای مع الغیر 
کــه آمریــکا بــا تمــام هیمنه ســازی های  اســت. چــرا 
پوشالی هالیوودی خود در مدیریت جنگ های دنیا 
و با ثبت رکورد بیش از 50 جنگ در اقصی نقاط عالم 
در 120 سال گذشته، نه تنها در 8 سال دفاع مقدس و 
جنگ های نیابتی کشورهای منطقه )عراق، سوریه، 
لبنــان، فلســطین، یمن( هیچ پیروزی ای به دســت 
نیاورد، بلکه با تمام تکنولوژی های پیشــرفته خود، 
در جنگ هــای پهپــادی و جاسوســی هــم پیوســته 
که در  گونــه ای  از ایــران شکســت خــورده اســت. بــه 
گام دوم انقالب اســالمی، هواپیمای  اولیــن ســال از 
بدون سرنشــین فوق پیشــرفته او را رهگیری و شــکار 
که باعث شد ترامپ همچون موجی ها 1۶ بار  کردیم 

کند. موضع خود را عوض 
ما االن در دو جبهه در حال جنگ با آمریکا هستیم. 
که بــا تمام فشــارهای  یکــی جنــگ اقتصادی اســت 
بانکی و تحریم های سنگین، راهی پیش نبرده است 
کامل در این جبهه  و در حال رســیدن به اســتیصال 
کاری را نمی توانــد جلــو ببــرد. جبهــه  اســت و حتمــا 
کرد و از این مســیر  کــه می بایســت بــه آن توجه  دوم 
بیشــترین آســیب را دیده ایــم، جنــگ روانی و جنگ 
کــه در جامعــه اســالمی ایرانی ما بــه راه  نرمــی اســت 
انداخته انــد و برخــی از غرب زده ها هــم آن را تبلیغ و 
ترویج می کنند. کسانی که از روش و فرهنگ دشمن 
پیروی می کنند و با نوع لباس پوشــیدن و طرز رفتار 
خویــش مبلــغ فرهنــگ دشــمنان دیــن هســتند، از 
امیرالمؤمنیــن  از  می شــوند.  محســوب  دشــمنان 
کــه می فرماینــد: خداونــد بــه  علــی)ع( روایــت شــده 
کــه به قوم خــود بگو:  کرد  یکــی از پیامبرانــش وحــی 
در )شــکل( لبــاس و خــوردن طعام مانند دشــمنان 
من نباشــند؛ مثل آنان نخورند و نپوشند و به شکل 
کــه )در آن صــورت( آنــان نیــز  دشــمنان مــن نشــوند 

دشمن من هستند.
آمریکا و انگلیس به عنوان بزرگ ترین و قدرتمند ترین 
گر شاخی هم داشتند  کشورهای اســتعماری عالم، ا
در حادثه زدن هواپیما و گرفتن کشتی، شکسته شد 
و آنچه باید از آن ترســید و مراقب بود، غرب زده های 
کــه اعــوان و انصار بی جیــره و مواجب  داخلی اســت 
استکبار هستند. پیامبر اعظم)ص( می فرمایند: من 
که  از مؤمنان و مشــرکان بر امتم هراســی ندارم. چرا 
ایمــان مؤمنــان مانع ضرر آن هاســت و مشــرک را نیز 
خداوند رســوا می کند. اما از منافقان بر شــما هراس 
کــه از زبانــش علــم می ریــزد، امــا در دلش  دارم. چــرا 
که برای شــما  کفر اســت. ســخنانی می گوید  جهل و 
دلپذیــر اســت، امــا در پنهان کارهایــی زشــت انجــام 

می دهد.
گرچه ســفارت شیطان بزرگ پیِش روی جوان  حال ا
گام دوم انقــالب نیســت، اما ســفارت های متعددی 
در خانه دل بســیاری از مسئولین جمهوری اسالمی 
که می بایســت با  کرده اســت  از ایــن شــیطان رخنــه 
تــالش و اخــالص و همــت جوانــان، آن را تســخیر و 

کرد. دل های غرب زده را بیدار 

کشــورمان  کیلومتر جنگ را از  هزاران 
دور کنند. اسرائیلی که می خواست در 
کند می بینید االن  مرز ایــران قد علم 
ماه هاســت در مرز فلســطین اشغالی 
منتظریــم تــا بــه امــر والیت ایــن غده 

سرطانی را  ریشه کن کنیم.

■ چطور دامنه این 
جنگ را به عراق 

کشاندند؟ هدفشان 
چه بود؟

کردند این اتفــاق را در  ســپس شــروع 
عــراق رقــم بزننــد. و خــدا طــول عمــر 
بدهــد بــه مرجعیــت عــراق آیــت اهلل 
سیستانی که اعالم جهاد کردند. و در 

عراق همه قیام کردند.

گر نقشه های آنان در  ■ ا
عراق عملی می شد و 

عراق تقسیم می شد چه 
آثاری داشت؟

 به ســرعت پس لرزه های آن به کشــور 
ما هم می رســید. پــس لرزه هایش به 
کستان هم می رفت.  افغانســتان و پا
کرد و تــرک و ترکمن را در همه  عــرب و 
این کشورها تحریک به جدایی طلبی 
مــی  کردنــد. یعنــی یــک خاورمیانــه 
گر شــما  جدیــدی شــکل می گرفــت. ا
کامــل بگذارید  غ یــک نان  جلــوی مر
نمــی توانــد بخورد ولــی وقتی ریــز ریز 
کنید به راحتی می تواند آن را بخورد.  
آمریکایی هــا بــا ایــران واحــد متحــد 
هیچ وقت نمی توانند درگیر شــوند اما 
شکست ایران چند تکه کاری نخواهد 

داشت. 

■ حماسه اربعین چه 
نقشی را در خنثی سازی 
توطئه ها داشته و دارد؟ 

داعشــی ها  چندســال پیش دیوار به 
دیوار ســامرا هم رســیدند. به ورودی 
شهر کربال هم رسیدند و چون نزدیک 
اربعین بود و می خواستند این جریان  
شکل گرفته در اربعین را از بین ببرند. 
چون همه در اربعین بیدار می شوند. 
در اربعیــن بیداری اســالمی به وجود 
می آیــد. غــرب از ایــن می ترســد. می 
داند حق و باطل چیست و وحشتش 
از این وحدت ما مسلمانان است. نه 
کتب  تنهــا مســلمانان وحدت تمــام 
ســماوی اســت. بــرای همــان وقتــی 

یادداشت
احسان کفشدار طوسی

دانشجوی دکترای فقه جزایی

دررو 
ن بزن 

چون دورا

دیگر تمام شده و ضربه 

ساوی 
ه ایران م

ن ب
زد

گ 
غاز جن

 با آ
است

س 
هارم پ

هانی چ
ج

دارند جز 
ی ن

چاره ا

یابتی 
ی ن

گ ها
اینکه جن

دازند
ه بین

را

ق با 
چون مرز عرا

ور رسمی 
سوریه به ط

ن یعنی ممر 
د. ای

باز ش

ها به 
ما ایرانی 

زمینی 

ن گشوده 
رز فلسطی

م

ب 
س غر

ت. تر
شده اس

ن است
برای همی



3 یکشنبه 12 آبان 1398 /  شماره هشتم / ویژه تبیین بیانیه ݡگام دوم انقالب / ضمیمه هفتݡگی روزنامه قدس

کرد آنجا  که اعالم  کربال مرجع عراق حکم جهاد  رسیدند نزدیک 
بچه و بزرگ نمی شناختند و خیلی هم شهید دادند.

■ بعضی می گویند شما چطور با عراقی که هشت سال 
جنگ را به شما تحمیل کرد و عراقی هایی که جوانان شما 

را به شهادت رساندند اینقدر احساس برادری می کنید؟
ما با عراق جنگی نداشــتیم. اساســا دفاع مقدس جنگ ایران و 
کمی تاریخ رابیاییم به عقب. جنگ جهانی اول  گر  عراق نبود. ا
کشــید؟ چهار ســال و اندی، و بین پنج شــش  چندســال طول 
کشــور. جنگ جهانی دوم، شــش ســال و اندی و 11 کشــور درگیر 
جنــگ شــدند. و ایــن جنگ هــا را چقــدر رسانه هایشــان بــزرگ 
کردند! جنگ ما با صدام ملعون در واقع جنگ جهانی سوم بود 
و 8 ســال تمام طول کشــید. از 27 کشور ما اسیر داشتیم، یعنی 
27 کشور در جنگ جهانی سوم شرکت کردند. این جنگ بین ما 
که با عراقی ها مشکلی نداشتیم. صدام مترسکی  و عراق نبود ما

بیش نبود. 
کــه در جنــگ جهانی ســوم مــا برده ایم.  از آن طــرف نــگاه کنیــد 
کــه در جنــگ جهانی ســوم پیروز  بعضی هــا فکــر می کنند مایی 
کشــورهای منطقه ازجمله  شــده ایم، االن باید در برابر بعضی از 
که  کوتاه بیاییم و امتیاز بدهیم. عربستانی  عربستان و آل یهود 
کرده اســت.  گیر  در برابر یمنی ها زانو زده اســت و در باتالق یمن 
جلوی مجاهدین یمنی که هیچ ندارند و با یک تکه نان و با پای 

برهنه برای دینشان می جنگند.

■ بهتر است برگردیم به موضوع 
ناآرامی های اخیر عراق، واقعا 
جریان چه بود قرار بود که 

حماسه اربعین تحت تاثیر 
قراربگیرد چون در عراق یک 

شعار دیده شده و یک 
کارد و مورد توجه قرار  پال

گرفته و آن این است 
که تا ظلم و ستم 
برداشته نشود 

پیاده روی به 
سمت کربال 

جایز نیست. 
آیا ما شاهد 
یک فتنه در 

عراق هستیم 
و آیا  دست 

هایی پشت پرده 
است؟

کنم.  الزم اســت از کمی قبل تر شروع 
ما در فضای سایبری و میدانی عراق با چهار 

جریان روبه رو هستیم. 
که هــم فضای  جریــان اول بعثــی ها هســتند 
رسانه ای را تا حدودی به دست گرفتند و هم 

فعالیت های میدانی دارند. 
کــه  گــروه دوم حامیــان داعــش هســتند 
ایــن ها هــم در حــوزه هــای میدانی و 

سایبری فعالیت دارند. 
کــه در عراق فعالیت  گروه ســومی 
و  ســایبری  هــای  تیــم  دارنــد 
کنــار  کــه در  عربســتانی هســتند 
هــم  منافقیــن  گروهــک  آن هــا 
کار  ک مــردم  کــه بــر روی ادرا هســتند 

می کنند. 

■ تقریبا یک ماه پیش یک 
اتفاق مشکوک در عراق رخ داد 

این بود که آمریکایی ها یک 
پایگاه نظامی در االنبار را تخلیه 

کردند ونیروهای آن پایگاه نظامی 
که در عراق بود را به سوریه منتقل 

کردند چرا آمریکایی ها بدون اطالع خارج شدند؟ 
کــه باید در  آمریکایــی هــا بــرای اینکه افکار عمومــی را قانع کنند 
منطقه حضور داشــته باشــند نیاز به یک ناآرامی دارند. از طرفی 
داعش از بین رفته و توانایی انجام عملیاتی را ندارد پس آمریکایی 
ها نیاز دارند از هســته های خاموش داعش ضد حکومت عراق 
کنند تــا از این طریق بتواننــد اوضاع عــراق را بحرانی و  اســتفاده 

توجیهی برای حضور خودشان در عراق ایجاد کنند. 
چند ســاعت بعد از اینکــه آمریکایی های خارج شــدند اعالمیه 
هــای تهدیدآمیــزی توســط داعــش در بیــن مردم پخش شــده 
گفتنــد مــا مــی خواهیــم اقداماتــی را در عــراق انجــام دهیــم و  و 
از مــردم خواســتند به داعشــی هــا بپیوندنــد. بعــد از یک هفته 
گروه های  شــاهد اعتراضــات در عراق بودیم. اعتراض هایــی که 
سیاســی پشــت آن نیســتند. تجمعاتــی در بیشــتر شــهرهای 
عــراق ایجــاد شــد و در مــواردی از حالــت تجمــع خــارج شــده و 
بــه میدان جنگ تبدیل شــدو الســتیک هــا را آتــش زدند و فضا 
که هم  بــه ســمت ملتهب  شــدن پیــش رفــت. جالب تــر اســت 
زمــان بــا اعتراض ها ســفارت آمریــکا در عــراق بیانیه داده اســت 
کــه دولت عراق اقدامات خشــونت آمیز علیه معترضین   و گفتــه 

انجام می دهد. 
نکته جالب اینکه هیچ گروه سیاسی پشت این اقدامات نیست 
و از طریق شــبکه های اجتماعی مدیریت می شــود. بعثی ها که 
کار دخیل  بیشــتر آن ها با آمریکایی ها در ارتباط هســتند در این 
هستند و متاسفانه مردم را تحریک می کنند که در این اعتراضات 

شرکت کنند. 

■ منشا اصلی اتفاقات اخیر در لبنان و عراق را در 
چه می بینید؟ 

چون مرز عراق با ســوریه به طور رســمی باز شــد. این یعنی ممر 
گشــوده شــده اســت. ترس  زمینی ما ایرانی ها به مرز فلســطین 
غــرب برای همین اســت. مســئله اصلی اتفاقاتــی که در منطقه 

می افتد این است.
کرده ایم که  کــه ما عده ای را دســتگیر  از لبنــان پیــام داده بودند 
کــه در  می گوینــد ســفارت امــارات در بیــروت روزانــه بــه هــر کس 
اغتشاشات حضور داشته باشد 100دالر می دهد. امارات کیست؟ 
خلــف صالح عربســتان اســت. عربســتان هم خلف صالــح رژیم 

صهیونیستی است. 
که آمریکایی ها در منطقه  ولی با توجه به هزینه های میلیاردی 
می کنند تا مردم این کشورها را علیه جمهوری اسالمی به میدان 
بیاورنــد، دارنــد می بینند که عکــس اهداف آن هــا در حال وقوع 
است. چندی پیش، یکی از مسئوالن عربستانی گفت هر جای 
دنیا که عربستان و آمریکا مداخله کردند که آن ملت را علیه ایران 
بشورانند، نه تنها این اتفاق نمی افتد، بلکه به ملت و نظام ایران 
وفادار هم می شوند. به لطف پروردگار در عراق و لبنان هم همین 

اتفاق خواهد افتاد.

■ پس شما فتنه هایی را که در عراق و لبنان در 
حال وقوع است به نوعی جنگ نیابتی با ایران 

می دانید؟
گــر غیــر از این بــود چــرا باید به  صددرصــد. غیــر از ایــن نیســت. ا

سفارت ایران در بصره حمله کنند و پرچم ایران را آتش بزنند؟
چــون دشــمنان مــا دیگــر توان ضربــه زدن مســتقیم به ایــران را 
ندارند. چون دشــمنان مــا نفس های آخر دشمنی شــان با ما را 
می کشــند.چون دوران بزن دررو دیگر تمام شده و ضربه زدن به 
ایران مساوی است با آغاز جنگ جهانی چهارم. از طرفی، دیگر 
کنند. پس چاره ای ندارند  نمی توانند در داخل ایران نفوذ پیدا 
جــز اینکه جنگ هــای نیابتــی راه بیندازنــد و اینگونه مــا را دچار 

زحمت و چالش کنند.

■ و کالم پایانی.
که به امــر والیت قدمی برداشــته  خــدا راشــکر می کنم هرجایــی 
می شــود، چه توســط نیروهای حزب اهلل و حشدالشعبی باشد، 
چــه فاطمیــون و زینبیــون و مدافعــان حــرم یــا هــر نیــروی دیگر 

مقاومــت، در نهایــت والیــت پیــروز نهایی اســت و آمریکایی ها 
کی  هرقدر هم خودی نشان بدهند و هزینه کنند و گردوخا

به پا کنند نتوانسته اند به اهداف شان برسند.
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اݡگر نتوانیم با مستݡکبران مقابله 
کنیم، بر ما مسلط می شوند

ݡگفت وݡگو با دݡکتر محمدصادق ݡکوشݡکݡی
درباره استݡکبارستیزی در ݡگام دوم انقالب

کوشــکی دکترای علوم سیاســی داردو در ســوابقش مدیریت دفتر هنر و ادبیات در مرکز اســناد  محمدصادق 
انقالب اســالمی )1384- 1379( به چشــم می خورد. »برگی از باغ«، »تاریخ مســتطاب آمریکا« و »تامالتی 

در اندیشه سیاسی امام خمینی)ره(« و »تبار ترور« از جمله تالیفات این استاد دانشگاه است.

نگاه  اعتقادی  بعد  از  گر  ا

آرمان های  از  یکی  م، 
کنی

بوده  این  اسالمی  انقالب 

با 
وانیم 

بت ما 
که  ت 

اس

 کنیم 
قابله

ن م
ظالمان جها

دفاع 
از مظلومان جهان  و 

ما 
تیزی 

کبارس
است م. 

کنی

ستاست
ن را

در همی

مصاحبه: علیرضا   آقاجانی

 ■ وضعیت فعلی جمهوری اسالمی 
را در منطقه و بین الملل نسبت به 

گام اول انقالب چگونه ارزیابی می کنید؟
انقالب  پیروزی  مقطع  با  مقایسه  در  اسالمی  جمهوری 
شعارهای  و  آرمان ها  و  اهداف  از  برخی  است  توانسته 
کند. ما در حوزه استقالل سیاسی، االن به  خود را محقق 
استقالل کامل رسیده ایم. یعنی هر تصمیمی در جمهوری 
گرفته  گرفته می شود، در تهران و توسط ایرانی ها  اسالمی 
اشتباه  است  ممکن  تصمیم  این  هرچند  است.  شده 
این  به هرحال  اما  باشد؛  انقالب  دشمنان  با  همسو  یا 
از جایی دیکته نشده  گرفته شده و  ایران  تصمیمات در 
است. در حوزه استقالل دفاعی وضعیت مناسبی داریم. 
استقالل رسیده  به  از 90درصد  بیش  ما  در حوزه دفاعی 

ایم.
مانند  انقالب،  آرمان های  و  شعارها  تحقق  حوزه  در 
حضرت  شعار  که  هستیم  مقطعی  در  استکبارستیزی 
می گذاریم،  پا  زیر  را  آمریکا  ما  فرمودند  که  را  امام)ره( 
کشورهای خلیج فارس و منطقه  کردیم. در حوزه  عملی 
که  غرب آسیا، جمهوری اسالمی نه تنها نگذاشته است 
آمریکا و متحدانش به اهداف استکباری شان دست پیدا 
کشانده است.  کرده و به ذلت  کنند، بلکه آن ها را تحقیر 

که برای  زمانی آمریکایی ها ما را مجبور می کردند 
بگذاریم.  اسکورت  خودمان  کشتی های 

کشتی ها  این  به  وجود  این  با  ولی 
جمهوری  االن  اما  می شد.  حمله 

و  انگلیسی ها  اسالمی 
را  آمریکایی ها 

ر  مجبو

کشتی های شان  که  است  کرده 
تردد  فارس  خلیج  در  اسکورت  با 
آمریکایی ها  فارس،  کنند. در خلیج 
شده اند.  رانده  جنوبی  حاشیه  به 
در سوریه و عراق و در سطح منطقه، 
هیمنه  گذاشته اند.  پا  زیر  را  آمریکا 
شکسته  آمریکایی ها  و  انگلیسی ها 

شده است.

کردید به  ■ اشاره 
شکست هیمنه استکبار 

جهانی. چه ضرورتی 
که   وجود داشته است 

انقالب اسالمی بخواهد 
هیمنه استکبار را در 

جهان بشکند؟
این هم یک تکلیف دینی بوده است 

و هم یک ضرورت ملی و دفاعی.
کنیم، یکی  گر از بعد اعتقادی نگاه  ا
این  اسالمی  انقالب  آرمان های  از 
که ما بتوانیم با ظالمان  بوده است 
مظلومان  از  و  کنیم  مقابله  جهان 
کنیم.  دفاع  جهان 
در  ما  استکبارستیزی 

همین راستاست.
همین موضع را ما 
در مسئله دفاع از 
ملی مان  امنیت 
گر  ا داریم.  هم 
با  نتوانیم  ما 
ن  ا مستکبر
بله  مقا

کنیم و به حاشیه برانیم، آن ها  کرده و آن ها را از خودمان دور 
نابه هنجاری  به همان وضعیت  و ما  به ما مسلط می شوند 
حال  هر  به  گشت.  بازخواهیم  داشتیم،  انقالب  از  قبل  که 
به عنوان  سعودی  عربستان  به  آن ها  کنیم  فراموش  نباید 
نگاه  شیرده  گاو  مثل  منطقه ای شان،  متحد  جدی ترین 
گر ما هم با آنها مقابله نکنیم، ما را هم در ردیف  می کنند و ا
که  با این تفاوت  گاوهای شیری شان قرار می دهند.  همان 
عنوان  به  نفت  صادرات  بشکه  10میلیون  روزی  با  عربستان 
کوتاه  استکبار  برابر  در  ما  گر  ا اما  است؛  مطرح  شیرده  گاو 
گاو شیرده هم به ما نگاه نخواهد شد. چون  بیاییم، به عنوان 

ما به میزان عربستان نمی توانیم به آن ها نفت بدهیم.

کید جدی  گام دوم تا ■ حضرت آقا در بیانیه 
دارند به مرزبندی شفاف با دشمن. سوال این 

که این مرزبندی به چه معناست و چه  است 
ضرورتی برای آن وجود دارد؟

واقعیت این است که به چند دلیل ما باید با دشمن مرزبندی 
کسانی هستند  کنیم. یکی اینکه بخشی از نیروهای داخلی 
نخواهند  دشمن شناسی  به  نشود،  شفاف  مرزبندی  تا  که 
رسید و ناخواسته یا نادانسته با اهداف و برنامه های دشمن 
همراهی می کنند. به همین دلیل، هرچه این مرزبندی با 
جدیت  شود،  اقناع  بیشتر  جامعه  و  شود  شفاف تر  دشمن 
ورطه  در  و  داشت  خواهد  دشمن  با  مقابله  در  بیشتری 
کسانی  همراهی ناخواسته با دشمن نخواهد افتاد. از طرفی 
قابل  باشند،  دشمن  همفکر  یا  پنجم  ستون  جامعه  در 
گذاشته و طرد  کنار  شناسایی خواهند بود و از صف جامعه 

خواهند شد.

■ این مرزبندی به چه شکل اتفاق خواهد 
افتاد؟

ما وقتی بتوانیم اهداف و برنامه دشمن و شاخصه های آن 
کنیم این  را به خوبی بشناسیم  و برای مردم و جامعه تبیین 

گرفته است.  شفاف سازی صورت 

گام دوم به ایستادگی روزافزون  ■ رهبری در بیانیه 
در برابر استکبار افتخار می کنند. علت چیست؟

روز  هر  ما  که  است  این  روزافزون  ایستادگی  از  منظور 
در  و  بیفزاییم  خود  توانمندی های  به  توانسته ایم 
ظلم  با  مقابله  به  متنوع تری  و  جدیدتر  عرصه های 
می توانستیم  صرفا  ما   ۶0 دهه  در  زمانی  یک  برخیزیم. 
در  االن  اما  کنیم.  مقابله  جهان  مستکبران  با  لبنان  در 
فلسطین  و  لبنان  در  همین طور  و  سوریه  عراق،  یمن، 
ما  نبرد  جبهه  االن  یعنی  می کنیم.  را  کار  این  داریم 
همان  به  و  است  شده  گسترده تر  بسیار  استکبار  با 
باالتر  روزافزون  شکل  به  ما  استکبارستیزی  هم   میزان 

رفته است.

■ این امر هزینه های ما را افزایش نداده است؟
ما  دارد.  هزینه  واالیی  هدف  هر  به  رسیدن  طبیعتا 
عمل  واالمان  تکالیف  به  می خواهیم  بگوییم  نمی توانیم 
کسی بگوید من  اینکه  نپردازیم. مثل  کنیم، ولی هزینه ای 
و تشنگی  گرسنگی  اما نمی خواهم  بگیرم،  روزه  می خواهم 
گر  کنم. اساسا تکلیف همراه با سختی است. ما ا را تحمل 
اهداف مان  از  هیچ یک  به  کنیم،  راحت طلبی  بخواهیم 
گر اهداف مادی هم داشته باشیم، باید  نمی رسیم. حتی ا
کنیم. در این دنیا هیچ چیزی رایگان به دست  برایش هزینه 

نمی آید.

که ما  کره با آمریکا را در شرایط فعلی  ■ مذا
چنین موقعیتی در منطقه و بین الملل داریم 

کنید؟ چرا عده ای دائما  چگونه ارزیابی می 
کره با آمریکا هستند؟ به دنبال مذا

کید دارند  کره با آمریکا تا کشور درباره مذا که االن در  کسانی 
قطعا ستون پنجم و پیاده نظام آمریکا هستند.
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■ چرا؟
گذشته  در  که  کسانی  چون 
آمریکا  با  کره  مذا موافقان  جزو 
کره  مذا مخالف  االن  بودند، 
هستند. شاخص ترین چهره های 
کره  مذا با  االن  هم  اصالحات 
می گویند  چون  نیستند.  موافق 
کره در شرایط فعلی به معنای  مذا
دادن  دست  از  و  کامل  باخت 

تمامی توفیقات است. 
که شـما  کـره وقتـی مفیـد اسـت  مذا
امتیـازات  مطالبـه  بـرای  بتوانیـد 
صـرف  باشـید.  داشـته  فشـار  اهـرم 
حـل  را  مشـکلی  کـه  کـره  مذا
کـرد. مـا بایـد ببینیـم برای  نخواهـد 
کـه می کنیـم، چـه اهـرم  کـره ای  مذا
گـر او امتیـازات  کـه ا فشـاری داریـم 
مـا را نـداد مـا بـه او فشـار بیاوریـم. 
فشـاری  اهـرم  مـا  فعلـی  شـرایط  در 
بـرای آمریکا و متحـدان اروپایی اش 
کره در  نداریـم. به همیـن خاطر مذا
کاری احمقانـه اسـت. ایـن شـرایط 

■ ارزیابی شما از 
که  جریانات اخیری 

در لبنان و عراق اتفاق 
افتاد چیست؟

آمریکا هم در لبنان و هم در عراق 
و  است  خورده  سختی  شکست 
نرسیده  اهدافش  از  یک  هیچ  به 
می خواهد  طبعا  پس  است. 
کنشی نشان بدهد. سعودی ها  وا
از  بیش  خودشان  گفته  طبق 
انتخابات  در  دالر  میلیارد  یک 
هیچ  به  اما  کردند؛  هزینه  لبنان 
دست  االن  و  نرسیدند  نتیجه ای 
اسالمی  مقاومت  با  لبنان  در  برتر 
گروه های  عراق،  در  است. 
دست  مردم،  از  برآمده  مستقل 
برتر را در دولت دارند و همین امر، 
صهیونیست ها  آمریکا،  از  بیش 
می دهد.  آزار  را  عرب  مرتجعین  و 
طبیعتا می خواهند از مردم لبنان 
سعی  و  بگیرند  انتقام  عراق  و 
ناامنی  و  ایجاد آشوب  با  می کنند 
به  را  کشور  دو  این  بی ثباتی،  و 
تا  بکشانند  داخلی  جنگ  سمت 
گرفته باشند و  هم از مردم انتقام 
دستاوردهای  تثبیت  جلوی   هم 

جبهه مقاومت را بگیرند.

■ ادامه این اتفاقات 
را چطور ارزیابی 

می کنید؟
این  لبنان امکان مهار  و  در عراق 
کار سختی  درگیری ها وجود دارد و 
هوشیاری  به  نیاز  فقط  نیست. 
نیاز  ادامه  در  اما  دارد.  مردم 
پاسخگوی  عراق  دولت  که  است 
لبنان  در  باشد.  مردم  مطالبات 
کند  تالش  باید  دولت  هم 
که  را  عملکردی اش  جهت گیری 
ثروتمندان  منافع  سمت  به  االن 

است تغییر دهد.

حوادث عراق و لبنان و نقش پیدا و پنهان سفارتخانه های 
آمریکا در آن، برای ما جوانان فاتح النه جاسوسی، یادآور 
کــه رِد پــا و نقش  روزهــای اوایــل انقــالب بــود. روزهایــی 
سفارتخانه آمریکا در حوادثی مثل کردستان و خوزستان 
که بشود برای  قابل رصد بود؛ اما آنچنان هم واضح نبود 
مردم توضیح داد. ما به این نتیجه رسیده بودیم سفارت 
آمریــکا در ایران، یعنی راه دادن چشــم نامحرم به منزل. 
کشور نوپایی مثل ایران بعد از انقالب،  سفارت آمریکا در 
یعنی نا امنی هر روزه؛ یعنی ترویج تجزیه طلبی بین مردم 
و رســاندن اســلحه بــه تجزیه طلبــان.  امــروز با مشــاهده 
که  ایــن روزهــای منطقه بازهــم به این نتیجه می رســیم 
در بهتریــن زمــان، بهتریــن عمــل را انجام دادیــم. وگرنه 
کشور در چه حالی بود و جامعه ملتهب  معلوم نبود االن 
کشور بود.  گوشــه ای از  گرفتار فتنه ای در  آن زمان هر روز 
کــه رد پای آمریــکا برای سیاســیون و خواص  فتنه هایــی 
گــر النــه جاسوســی اشــغال نشــده بــود،  مشــهود بــود. ا
فتنه ها قوی تر و شــدیدتر ادامه می یافت و دودستگی ها 
که به ُیمن حضور  و چنددستگی ها بیشتر می شد. البته 
کام می مانــد؛ اما هر روز  مــردم و رهبــری امام، احتمــاال نا

هزینه ای به کشور تحمیل می شد. 
باید به یاد داشــته باشیم برنامه های مخرب آمریکا برای 
کشــورها، همیشــه چنــد وجهــی اســت. هم روانی اســت 
و هــم فیزیکــی. در بحــث روانــی، یــک قســمت مهــم آن 
همیشــه اعتمــاد به آمریــکا را ترویج می کننــد. اما اعتماد 
بــه آمریکا پایان خواســته آن ها نیســت. بلکه ابتــدای راه 
کشــوری در آن راه  که هــر  ســخت و پرپیــچ و خمی اســت 
بیفتد، تازه اول روند ســقوطش است. باید به یاد داشته 
باشــیم آمریــکا تنهــا با جمهوری اســالمی مشــکل ندارد. 
که بــه منابع آن دسترســی  کشــور مســتقلی  آمریــکا با هر 
نداشــته باشد، مشکل دارد. مشکل آمریکا با ما شاید در 
ظاهــر ایدئولوژیک باشــد. اما بخش مهمــی از باطن آن، 
عدم دسترســی به منابع ماســت. به همین خاطر اســت 
کار با کشور قدرتمند و مقتدر به نفعش نیست و کشور  که 
گر کوچک باشند، چپاول  بزرگ را دوست ندارد. کشورها ا
کردنشــان برای آمریکا راحت تر اســت. این یکی از اهداف 
که در عراق و سوریه  سفارت در ایران بود. این هدفی بود 

گاهــی بــه  کردنــد.  و یمــن هــم تــا بــه امــروز دنبــال 
گاهی به روش نرم و  روش نظامــی )داعش( و 

تحریک مردم و ســوار شدن به اعتراضات 
بر حق مردم )مثل امروز لبنان و عراق(.

بــرای پی بردن به دلیــل حرکت ما در 
تســخیر النه جاسوســی باید آمریکا 
را شــناخت. ماهیــت تفکــر آمریــکا 
آوردن  در  اجــرا  بــه  چگونگــی  و 
تفکراتــش را نیــز باید شــناخت. ما 

در این چند ســال باید بیشــتر برای آمریکاشناسی  تبلیغ 
گر جوان امروزی با هر  می کردیم؛ نه حرکت تسخیر النه. ا
گرایشی، آمریکا را به خوبی بشناسد و شرایط اول انقالب 
کــه ما فاتحان النه  کنــد، احتمــاال راهی جز راهی  را درک 

انجام دادیم نخواهد رفت.
در  گرچــه  ا جهانــی  اســتکبار  بــا  مرزبنــدی  ضــرورت 
اقصی نقــاط جهــان مســئله روز و شــرط حیــات ملت هــا 
شــناخته شــده اســت، امــا در ایــران پیشــینه ملموس و 
جالــب توجهی دارد! بــه عبارت دیگــر؛ رابطه ای منطقی 
میــان پرچمــداری ایــران در استکبارســتیزی و پیشــینه 

تاریخی استکبار در ایران وجود دارد!
هنــوز پیکر ایــران از خاطــرات خیانت های خانمان ســوز 
مســتکبران از ســرزمین خواری، غارت منابع خدادادی، 
کمان  گرفته تــا تحمیل حا کت  قحطــی، نسل کشــی و فال
ایــران  مدیریــت  اریکــه  بــر  مردم فــروش  و  بی هویــت 
می ســوزد و مــردم بــرای حفظ نعمــت اســتقالل و آزادی 
بــا وجود تحریم ها و تهدیدها مســیر خود را با ایســتادگی 

می پیمایند.
از ســوی دیگــر التهابــات فعلــی منطقه چیزی جــز رخنه 
همیــن اســتکبار در پوشــش ها و ســاختارهای مختلــف 
نیســت. به بیــان دیگر، ایــن زالوها از رهاورد جاسوســی، 
طراحــی و اجــرای توطئه، ملت ها را از مســیر پیشــرفت و 
ک  ترفــی منحــرف می کننــد و می خواهنــد آنــان را بــه خا

سیاه بنشانند.
بــه نظــر مــن ملت هــا هیچ راهــی جز آنچــه مــا در 13 آبان 
در  جاسوســی  النه هــای  و  ندارنــد  پیمودیــم   58 ســال 
منطقه، مهم ترین و به روزترین مسئله در فضای بحرانی 

خاورمیانه و منطقه غرب آسیا به شمار می روند.

یادداشت شفاهی
 دکتر عبدالحسین روح االمینی

از دانشجویان خط امام در ماجرای تسخیر النه جاسوسی آمریکا

 وقتی ݡکه چشم نامحرم در خانه بود
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برابر  در  ایستادگی  ذره ای  تنها  نه  پهلوی  دوران  در 
کامال  بلکه  نداشت،  وجود  جهان  زورگویان  و  قلدران 

برعکس بود.
شاه نوکر محض مستکبران بود و آمریکا و دیگر ابرقدرت ها ذره ای 
اعتنا به شاه نمی کردند. زیرا او حکومت و سلطنت خود را مدیون 

آمریکایی ها و انگلیسی ها می دانست.
به  اشاره  با  خود،  خاطرات  از  بخشی  در  فردوست«  »حسین 
مالقاتش با ترات، رئیس اطالعات انگلیس در ایران و ناراحتی 
گوش می کند و از روی  او از اینکه محمدرضا به رادیوهای آلمان 

نقشه های آن ها جنگ جهانی دوم را دنبال می کند، می گوید:
پس از بازگشت، جریان را به محمدرضا گفتم. او شدیدًا جا خورد 
گوش  که من به رادیو  کجا می دانند  و پرسید: »انگلیسی ها از 
می دهم؟... فردا اوِل وقت، با ترات تماس بگیر و بگو محمدرضا 

هیچ  به  و  کرد  پاره  را  نقشه ها 
کرد؛  گوش نخواهد  رادیویی هم 
اجازه  ترات  که  رادیوهایی  مگر 

دهد!« 
دوقلوی  خواهر  پهلوی  اشرف 
از  یکی  به عنوان  محمدرضا 
تأثیرگذار  چهره های  مهم ترین 
ایران  ذلت  درباره  پهلوی،  دربار 
پهلوی ها  دوران  در  ایرانی  و 

می گوید:
»ایرانی در سرزمین خود شهروند 
در  و  می شد  شناخته  دو  درجه 
گرفته  سایه سربازان خارجی قرار 
بود. برای اینکه نیازهای سربازان 
تامین شود او را نادیده می گرفتند 

یا کنارش می زدند. در بندرها و ایستگاه های راه آهن، حق تقدم 
که محموله های ایرانی،  با حمل مهمات نظامی بود. در حالی 

هفته ها یا ماه ها معطل مانده بود.«
او در جای دیگری از خاطراتش، جریان حضور سران متفقین در 

تهران را این گونه بیان می کند:
گهان رادیو و تلگراف قطع شد.  »درست در بحبوحه این وضع، نا
گهان  به هیچ مسافری اجازه ورود و خروج به تهران را ندادند. نا
خیابان های تهران از سربازهای روسی، انگلیسی و آمریکایی که 
مسلسل به دست داشتند پر شد. حدس و گمان های بسیاری 
زده می شد. عده ای می گفتند سربازان آلمانی وارد ایران شدند. 
می گفتند  هم  عده ای  و  برگشته  رضاشاه  می گفتند  عده ای 
می خواهند شاه جدید را بردارند. اما واقعیت پنهان در پس این 
تمهیدات فوق العاده امنیتی، در واقع پرهیجان تر از شایعات 
کشورهای ابرقدرت جهان در تهران بودند و ما اصال  بود. سران 

خبر نداشتیم.«
ارتشبد فردوست دوست دیرینه شاه نیز درباره وابستگی شاه 

می نویسد:
و  می گرفت  تصمیم  چیز  همه  در  که  بود  محمدرضا  »این 
دیکته شده  سیاست های  واقع  در  و  می کرد  سیاست گذاری 

آمریکایی ها و انگلیسی ها را پیاده می نمود. 
سفارت های  حمایت  با  فقط  و  فقط  محمدرضا،  دوران  در  
که افرادی می توانستند به مقامات مهم  انگلیس و آمریکا بود 
کسانی  برسند.  این امر نه تنها درمورد من، بلکه در مورد همه 
را در اختیار داشتند،  که مشاغل و پست های درجه اول 

صادق است.«
گفته بود  کّرات  که شاه به  فردوست در جای دیگر اشاره می کند 
ک هر اطالعاتی که آمریکایی ها و انگلیسی ها می خواهند،  که ساوا

دراختیارشان بگذارد. 
این وضع ذلت بار تا آخرین ساعات حضور خاندان پهلوی در 

ایران ادامه داشت.
ارتشبد طوفانیان در خاطرات خود می نویسد:

تصمیم  اعلی حضرت  گفت  من  به  آمریکا،  سفیر  »سالیوان، 
کشور بروند. خیلی ناراحت شدم . فورًا به آن محافظ  گرفتند از 
گفتم: »می خواهم بروم نزد شاه.« ]رفتم پیش  و پیش خدمت 
کردند به شما بروید؟ برای چه تکلیف  گفتم: »تکلیف  شاه[ و 
گفتم این ها  کردند؟ یعنی چه؟« همین شکلی با او حرف زدم . 
گر می خواهید  نمی توانند  تکلیف بکنند . گفتم: »اعلی حضرت ا
و  بیایم   شما  با  باید  من  بروید، 
گفت:  اعلی حضرت  نمی مانم .« 
»ببین . بمان اینجا و برای ما روشن 
بد  آمریکا  و  انگلیس  به  که  ما  کن ، 
نکرده بودیم! چرا این ها این کار را با 

من کردند؟««.
ادامه  بدان جا  تا  حقارت  این 
که حتی اجازۀ ورود شاه به  داشت 
آمریکا داده نشد. اردشیر زاهدی در 

خاطراتش می نویسد:
وزیر  کیسینجر،  هنری  »آقای 
افراد  از  آمریکا،  سابق  خارجۀ  امور 
که تقریبًا هرروز به شاه  وفاداری بود 
روز  یک  می زد.  تلفن  نوبت  دو  در 
بودم  اعلی حضرت  کنار  در  من  که 
کنون متوجه شده ام  گفت : »ا کیسینجر تلفن زد، شاه به او  و 
آمریکایی ها مردمی ناسپاس و نامرد هستند . من تمام عمرم 
کنون آمریکا  گذراندم و ا را در خدمت به ایاالت متحدۀ آمریکا 
حتی اجازه نمی دهد در یکی از بیمارستان های آن کشور بستری 

شوم.«
که نشریه فارین پالیسی  در  نوکر آمریکا بودن شاه تا بدانجا بود 
گزارشی بعد از فرار شاه و ورود امام خمینی)ره( به ایران در سال 
1979 گزارشی را تحت عنوان »خداحافظ شاه آمریکا« منتشر کرد 
که از این پس هیچ رژیمی در ایران  کرد  گزارش اعالم  و در این 
که دست نشانده و یا حداقل وابسته به  قابل تصور نخواهد بود 

آمریکا باشد.
بعد از انقالب، ورق برگشت و مقاومت موفقیت آمیز ایران مورد 

توجه جهانیان قرار گرفت
در  دنیا  سیاسی  بزرگ  اندیشمندان  از  یکی  چامسکی  نوام 
ایران  با  آمریکا  برخورد  که  کرد  عنوان  مقاله ای  در  سال 2019 
کشاندن  رخ  به  برای  کشور  این  بین المللی  برنامه های  از 
قدرت قاهره خود در برابر هر مقاومت موفقیت آمیز نسبت به 
پذیرش سلطه جهانی ایاالت متحده آمریکاست. این تحلیلگر 
سلطه  به  نسبت  را  ایران  مردم  مقاومت  جهان  سیاسی  برتر 
ابراز  و  خوانده  موفقیت آمیز  مقاومتی  آمریکا  متحده  ایاالت 
که ایاالت متحده آمریکا برای جلوگیری از پخش  داشته است 
کشورهای  »ویروس مانند« این سرکشی ها و اعتراض ها در بین 
را  حرکت ها  این  قدرت  تمام  با  می کند  سعی  توسعه،   درحال 

سرکوب کند.

بحمداهّلل جوان های ما 
لبالب از امیدند

 در بیانات شــما، در حرکات شــما، در آنچه انســان از 
جوان های کشور در بخش های مختلف...مشاهده 
می کنــد، بحمــداهلل جوان های ما سرشــار و لبالب از 
امیدند. به کوری چشم دشمن که می خواهد امید 
را در دل ها از بین ببرد، این فروغ را، این روشــنی را از 
دل ها بزداید، بحمداهلل امید در کشور زیاد است؛ این 
کرد و  امید را بایستی حفظ 
بایستی مطمئن بود به 
اینکــه خــدای متعــال 
محّقــق  را  وعده هــا 

خواهد کرد.

بیانات در مراسم دانش آموختگی 
 دانشجویان دانشگاه های 
افسری ارتش
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برݡݡکات انقالب اسالمی
عزت، امنیت و حفظ تمامیت ارضی )بخش دوم(

کدام سفارت؟!

ســایت جامع امام خمینی)ره( به مناسبت 13 آبان 
و ســالگرد تســخیر النه جاسوســی آمریکا، مجموعه 

پوسترهایی را بر اساس بیانات امام)ره( 
کرده است. جهت دریافت این  منتشر 

مجموعه کد روبه رو را اسکن کنید.

دوکالم حرف حساب

دفتر نشـر آثار رهبر انقالب مجموعه عکس نوشـتی 
اسـت.  کـرده  منتشـر  مقاومـت  موضـوع  بـا 
که شـامل چهار  می توانیـد ایـن عکس نوشـت ها  را 

دربـاره  طالیـی  نکتـه  پنـج  و  سـوال 
کـد روبـه رو   مقاومـت اسـت، بـا اسـکن 

کنید. دریافت 


