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دلیل اصلی دشمنی ها
در رسب٘ٞ ٝب  ٚدر والْ ٔسئٛالٖ جٕٟٛری اسالٔی ایراٖ  ٚحتی در ارػبٖ رسب٘ٞ ٝب  ٚسیبست ٔذاراٖ غرثی  ٚضرلی ثسیبر
ضٙیذ ٜایذ و ٝحىٔٛت جٕٟٛری اسالٔی ایراٖ حبٔی ٔستضؼفبٖ جٟبٖ ٞست ٞ ٚر وجبیی و ٝپرچٓ آزادی خٛاٞی  ٚػذاِت
ثرافراضت ٝضٛد ٘بْ ایراٖ ٘یس در وٙبر ا٘مالثیٔ ٚ ٖٛستضؼفبٖ جٟبٖ ٔی درخطذ ،أب ٔسئّ ٝحٕبیت از ٔستضؼفبٖ فراتر از وٕه یب
ٕٞراٞی ثب ػذاِتخٛاٞی ٔ ٚجبرزاٖ ثب استىجبر استٔ ،سئّ ٝخٛدثبٚری ثسرٌی است و ٝدر سبی ٝا٘مالة اسالٔی ضىُ ٌرفتّٔ ،ت
ایراٖ ٔستضؼفبٖ جٟبٖ را ث ٝایٗ ٔؼٙب ٚالف ورد و ٝدیىتبتٛرٞب  ٚدِٚت ٞبی دست ٘طب٘ذ ٜاستىجبرٞرچمذر  ٓٞوٛٔ ٝرد حٕبیت
غرة  ٚضرق ثبضٙذ ٞ ٚر چمذر  ٓٞتجٟیس ضذ ٜثبضٙذ ،در ثراثر اراد ٚ ٜخٛاست ٔردْ  ٚدر ثراثر ٚحذت ٔستضؼفبٖ ٕٞ ٚت ا٘مالثی
آ٘بٖ خٛار  ٚخفیف ٞستٙذ  ٚیبرای سروٛة ٘ذار٘ذ٘ .ىت ٝای و ٝدر والْ ٘ٛرا٘ی أبْ ثسرٌٛار ٘یس ث ٝرٚضٙی ث ٝآٖ اضبر ٜضذ ٜاست ٚ
ایطبٖ ٔی فرٔبیٙذ« :ثبیذ ایٗ ٟ٘ضت در تٕبْ ػبِٓ ـ ٟ٘ضت ٔستضؼف در ٔمبثُ ٔستىجر ـ در تٕبْ ػبِٓ ٌسترد ٜضٛد .ایرأٖ ،جذأ،
٘ ٚمطۀ ا ٚ َٚاٍِ ٛثرای ٕٞۀ ّٔتٟبی ٔستضؼف [ثبضذ]ّٔ .تٟبی ٔستضؼف ثجیٙٙذ و ٝایراٖ ثب دست خبِی  ٚثب لذرت ایٕبٖ  ٚثب
ٚحذت وّٕۀ تٕسه ث ٝاسالْ ،در ٔمبثُ لذرتٟبی ثسري ایستبد  ٚلذرتٟبی ثسري را ضىست داد » .جب٘طیٗ ثر حك أبْ خٕیٙی،
حضرت أبْ خبٔ ٝٙای ٘یس در راستبی ٕٞبٖ اٍ٘یسٞ ٚ ٜذفی ؤّ ٝت ثسري ایراٖ ثرخبست  ٚلیبْ ورد ٔی فرٔبیٙذ« :ایٗ پرچٓ
تٛحیذ  ٚاسالْ  ٚایٕبٖ ،ایٗ پرچٓ ایستبدٌی در ٔمبثُ ظّٓ  ٚجٛر از ٞر وس ٞ ٚر جبی ػبِٓ ،ایٗ پرچٓ استمالَ ّٔتٞب در ٔمبثُ
لذرتٟبی زٚرٌٛی ػبِٓ ،ثبیذ در سرتبسر جٟبٖ  ٚث ٝػٛٙاٖ ٔروس أیذ ٕٝٞی ٔستضؼفبٖ ػبِٓ ،ث ٝاٞتساز در ثیبییذ ».ثٙبثرایٗ ػّت
 ٕٝٞدضٕٙی ٞب ثب ٘ظبْ اسالٔی  ٚا٘مالة اسالٔی ایٗ اٍِ ٛثٛدٖ ثرای ٔستضؼفبٖ جٟبٖ است.
أب سٛاَ ایٙجبست و ٝاو٘ ٖٛٙظبْ جٕٟٛری اسالٔی ایراٖ ثرای أتذاد یبفتٗ ایٗ را ٜچ ٝثبیذ ا٘جبْ دٞذ ،چٍ ٝ٘ٛثبیذ جّٛی
فریت ٞبی رسب٘ ٝای  ٚسیبسی ایبدی استىجبر را ٌرفت  ٚاجبز٘ ٜذاد و ٝتصٛیر غّطی در ج ًٙرٚایت ٞب را جب ثیب٘ذاز٘ذ  ٚایٍٝ٘ٛٙ
تصٛیر سبزی وٙٙذ و ٝایستبدٌی در ثراثر استىجبر ث ٝسرٔٙسَ ٔمصٛد ٕ٘ی رسذ  ٚثب ٚارٕ٘ ٝ٘ٚبیی ٞبی از ایراٖ أیذی و ٝدر
ٔستضؼفبٖ جٟبٖ ضىُ ٌرفت ٝاست را ث ٝیبس ثذَ وٙٙذ.
اِٚیٗ الذاْ ٕٞبٖ حىٓ جٟبدی است و ٝأبْ خبٔ ٝٙای صبدر ورد٘ذ ،فتٛای جٟبد تجییٗ یؼٙی رٚایت حمیمت در ثراثر تحریفی
و ٝدضٕٗ ثب ٞساراٖ غ َٛرسب٘ ٝای  ٚثٛدجٞ ٝبی ثی سر  ٚت ٝآٖ را د٘جبَ ٔی وٙذ أبْ خبٔ ٝٙای در ایٗ ثبرٔ ٜی فرٔبیٙذ« :ثذٖٚ
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تجییٗ حمیمت ،افىبر ػٕٔٛی در ظّٕت  ٚفضبی غجبرآِٛد ثبلی خٛاٞذ ٔب٘ذ  ٚدضٕٗ سٛء استفبد ٜخٛاٞذ ورد...اٌر وسی ثتٛا٘ذ
حمبیك را در چطٓ ٔردْ تحریف وٙذ ،یؼٙی در ٚالغ ػُٕ  ٚثبز ٚ ٚارادٔ ٜردْ را ث ٝسٕت ٌٕراٞی وطب٘ذ ٜاست.....تجییٗ اسبس وبر
ٔب استٔ .ب ثب رٟٙٞب  ٚدِٟب ٔٛاجٟیٓ؛ ثبیذ دِٟب لب٘غ ثطٛد .اٌر دِٟب لب٘غ ٘طذ ،ثذٟ٘ب ث ٝرإ٘ ٜیافتذ.....أرٚز ٕٝٞی ٔب ثبیستی در
ٔیذاٖ تجییٗ حروت ثىٙیٓ».
ٚالؼیت ایٗ است و ٝثرای دفبع از جریبٖ حك ٔب ٘یبز ث ٝجٟبد داریٓ .ایٗ جٟبد سخت در ػرصٞٝبی التصبدی ،دفبػیٔ ،جبرزاتی
 ٚسیبسی است وٞ ٝر وذاْ ِٛازْ  ٚسختیٞبی خٛد را دارد .در ػرص ٝج٘ ًٙرْ  ٚػرصٝای ؤ ٝتٛج ٝثبٚر ،اراد ،ٜاػتٕبد  ٚأیذ
ٔردْ استٔ ،جبرز ٜضىُ پیچیذٜتری پیذا ٔیوٙذ  ٚدفبع ٛٔ ٚاج ٟٝثبیذ در لبِت جذیذی اتفبق ثیفتذ .اٌر ضىست ٞبی ججٟٝی
حك در ط َٛتبریخ ٍ٘بٔ ٜیوٙیٓ ،ػٕذٜی ضىستٞب از ٕٞیٗ ٔٙظر ثٛد ٜاست ٘ ٚجبیذ اجبز ٜدٞیٓ تبریخ تىرار ضٛد.
ٔٛضٛع دیٍری و ٝدر ایٗ ٔسیر جس ٚاججبت است ،غّج ٝثر ٔطىالت است ،درست است و ٝتحریٓ  ٚدضٕٙی ٞبی ججٟٝ
استىجبر ػّیّٔ ٝت ایراٖ ث ٝثبالتریٗ حذ خٛد رسیذ ٜاست أب ٔسئٛالٖ در درج ٝا ،َٚفؼبالٖ التصبدی در ٔرتج ٝثؼذ  ٚدر ٟ٘بیت ٔب
ٔردْ ٚظیف ٝداریٓ تب ثب فبئك آٔذٖ ثر دضٙی ٞب  ٚحروت ر ٚث ٝجّٕٞ ٚ ٛبٖ جٟبد التصبدی و ٝأبْ خبٔ ٝٙای فرٔٛد٘ذ ثبر دیٍر ثٝ
اثجبت ثرسب٘یٓ وٕٞ ٝبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝرشیٓ دست ٘طب٘ذ ٜاستىجبر را سرٍ٘ ٖٛوردیٕٓٞ ،بٍ٘ ٝ٘ٛو ٝارتص ثیٗ إِّّی ٛٔ ٚرد حٕبیت
استىجبر را و ٝتب د٘ذاٖ ٔسّح ثٛد ػمت را٘ذیٓ در  ٓٞضىستیٓ ایٗ دضٕٙی ٞب را  ٓٞدر ٔ ٓٞی ضىٙیٓ ٛ٘ ٚر أیذ را ثیطتر ٚ
ثیطتر در دَ ٔستضؼفبٖ جٟبٖ ثتبثب٘یٓ .تصٛیر درست در ایٗ ثبر ٜرا ٔی تٛاٖ از ثیبٖ أبْ خبٔ ٝٙای ضٙیذ « :سیبست استىجبری،
زٔیٗ زدٖ ّٔت ایراٖ ٘ ٚظبْ جٕٟٛری اسالٔی از را ٜالتصبد استٞ .ذف دضٕٗ ،زٔیٗ زدٖ جٕٟٛری اسالٔی است؛ یؼٙی زٔیٗ
زدٖ ایراٖ اسالٔی؛ یؼٙی زٔیٗ زدٖ ّٔتی و ٝثب حضٛر خٛد ،ثب پطتیجب٘ی خٛد ،ثب حٕبیت خٛد ،ایٗ ٘ظبْ را تب أرٚز پیص ثردٚ ٜ
رضذ داد ٚ ٜر٘ٚك داد .ٜثٙبثرایٗ ثبیستی در ٔمبثّص ٔجٟس ثٛد .ججٟٝی ٔمبثُ را ثبیذ ضٙبخت ،اثسار  ٚسالح ا ٚرا ثبیذ ضٙبخت  ٚضذ
آٖ سالح را ثبیذ آٔبد ٜورد؛ ایٗ جٟبد التصبدی ٔیخٛاٞذ .جٟبد یؼٙی چٝ؟ ٞر تحروی اسٕص جٟبد ٘یست .تحروی ثب خصٛصیبتی
اسٕص جٟبد است .یىی از خصٛصیبت ایٗ تحرن و ٝاسٕص جٟبد است ،ایٗ است و ٝا٘سبٖ ثذا٘ذ ایٗ در ٔمبثُ دضٕٗ است؛
یؼٙی ثذا٘ذ در ٔمبثُ یه حروتِ خصٕب٘ ٚ ٝغرضآِٛدی است و ٝدارد ا٘جبْ ٔیٍیرد .حروتی و ٝدر ٔمبثُ یه چٙیٗ جٟتٌیری
خصٕب٘ٚ ٝجٛد دارد ،یىی از ضرائط اصّی جٟبد است ....جٟبد التصبدی یؼٙی حروت ٔستٕرِ ٕٝٞجب٘جٝی ٞذفذارِ ّٔت ایراٖ ثب ٘یت
خٙثیوردٖ  ٚػمیٓ وردٖ تالش خصٓآِٛد  ٚغرضآِٛد دضٕٗ».
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