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 :۱۳۹۵سخنان دکتر والیتی در مراسم دهه فجر 

 

 الرحیم الرحمن اهلل بسمعلیکم.  سالم

 آقایان و ها خانم: همکاران خدمت تبریک عرض با

. انشااهلل خداوند درجات گوییم می اهلل هاشمی را تسلیت فقدان آیت، گوییم می تبریک را انقالب پیروزی سالگرد

 بازماندگانی را که نقل از رودکی در رسای شهید بلخی گفت:ایشان را متعالی نماید و ما 

 اندیش ن ما رفته دار و میآو  کاروان شهید رفت از پیش 

 از شمار خرد هزاران بیش  از شمار دو چشم یک تن کم

 

بعد از  و  این انقالب ؛ درقبل از انقالب ؛خداوند ایشان را رحمت نماید. خدمات عظیمی به انقالب کردند

توانیم به این کشور و به این مردم  ب. به هرحال راهی هست که همه ما باید برویم. خوب است که هرچقدر میانقال

 خدمت کنیم. 

در مقایسه با آنچه که  ،گفت قدر عافیت را کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. آنچه ما در کشورمان داریم

دهد که انقالب اینجا چه  مقایسه اینها به ما نشان می ،هستندعرض ما  در منطقه است و در دیگر کشورهایی که هم

 .ه استکرد

 . خاورمیانه جدید یا به تعبیر دیگراست ها بر خاورمیانۀ جدید بوده بنای غربی ها و مشخصاً آمریکایی

ین ند. یکی از اا هن بالهایی است که سر سوریه، لیبی، عراق، یمن و جاهای دیگر آوردیهم ،خاورمیانه بزرگ 

اندیشمندان شیطانی آمریکایی در تحلیلش گفته بود که: بنای ما برای این منطقه این است که دیگر سوریه، سوریۀ 

در تقدیر اینها ای است که  لیبی، لیبی سابق و ایران، ایران سابق نباید باشد. و این گفته ؛عراق، عراق سابق ؛سابق

شد که  گرفت و این کشور اینطور واکسینه نمی مقاومت مردم شکل نمیشد و این  اند. یعنی اگر این انقالب نمی داشته

ایران هم مثل عراق و سوریه و  ،ها پس بدهد در مقابل بیگانگان بتواند بایستد و امتحان خودش را در جنگ و محاصره

ها  ین حرفکنند از ا مصر و تونس و لیبی و جاهای دیگر در معرض طمع بیگانگان بوده و هست. حاال که جرأت نمی

اند پایمردی  کنند. و ما هم معتقدیم به اینکه مردمی داریم که نشان داده باألخره اتهامات مختلفی را متوجه ما می، بزنند
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ای با  که دیروز ایشان در جلسه   بصیر و شجا  و دوراندیش است و سخنرانیدارند و رهبری داریم که به حمداهلل

   .شد داد تر و نغزتر از موضع قدرت نمی ین کوتاهنیروهای هوایی داشتند، جوابی از ا

گاهی  ،ه بودیم و اینجا یا جاهای دیگررجخا هایی که در وزارت بعضی از کارشناسان در طی این سال ،دوستان ما

 ،شدنی نیست ها حل گفتند مشکل را با آمریکا حل کنیم. معلوم شد که مشکالت ما با آمریکایی از روی خیرخواهی می

ها هرجا که احساس  انقالب نباشد و مردم خودشان را صاحب این انقالب ندانند. واال آمریکایی ،نکه این انقالبمگر ای

 افتند.  با آن کشور در می ،خواهی آنها هست بکنند که مقاومتی در برابر زیاده

ای  قاومت منطقه. نه تنها روی پای خودش ایستاده، محور ماست امروز جمهوری اسالمی روی پای خودش ایستاده

بلکه  ،در مقابل آن کسانی که قصد خیری برای ایران ندارند بلکه ،یما هو تا به حال فقط در ایران پیروز نشد ست هم ه

قصدشان این است که اگر بتوانند این کشور را از بین ببرند، یا تحت سلطه خودشان در بیاورند و یا تبدیل به 

 کنند. درگیر با هم وها  میتتر متعدد و براساس قو کشورهای کوچک

در همین سال جاری شمسی و سال  -در حدود شاید کمتر از یک سال  -یک مدتی، رئیس ستاد ارتش آمریکا  

اینکه مشکل  برایباید به سه قسمت تبدیل شود. و یکی دیگر گفت  ،قبلی میالدی گفت برای اینکه مشکل عراق حل شود

ها، یک قسمت برای کردها، یک قسمت  علوی برایباید به چهار قسمت تبدیل شود. یک قسمت  ،سوریه حل شود

 ها.  ها، و شیعه ... به هرحال عراق هم، یک قسمت کردها، سنیو.ها،  سنی

توانند برایش  اتحاد را ببینند. تفرقه است که آنها میتوانند  نمیها در مقابل خودشان  معلوم است که آمریکایی

. تفرقه بینداز و حکومت Divide and rule :ها از قدیم اصطالحی دارند داشته باشند. که انگلیسی حاکمیت

گوید: اتحادیه  می ،رئیس جمهور آمریکا شده "این آقایی که جدیدا ،ادیه اروپا همبینید که در اتح کن. و لذا شما می

. معلوم شد اینها اگر الزم شد حتی سر هم را ها یاد بگیرید، از هم جدا شوید از انگلیسی ؛اروپا یک فاجعه است

تشکیل شد که اینها دست به دست هم بدهند و بتوانند مشکالتشان را  این  برایاتحادیه اروپا  در حالی که !تراشند می

ها بین خودشان  مبادالت اروپاییدرصد  ٨۵و  ٨٠حل کنند. در این دنیای وانفسا اینها هم یک قطبی شوند. بیش از 

این مجموعه  تا هاست که به هم کمک کنند این نتیجه همین اتحاد و به هم نزدیک شدن است. به نفع اروپاییاست. 

ها مطرح کنند تا بتوانند گلیم خودشان را از آب  اروپا را به عنوان یک قطب بزرگ در دنیا در میان سایر قطب

 بیرون بکشند.
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. یعنی از یک طرف آقای ترامپ شده است جنگ دوم جهانی وضعیت اروپا مثل قبل از جنگ اول جهانی و ولی االن

ها  اروپایی ،برقرار باشدکه گوید که این ناتو یک افتضاح است، اتحادیه اروپا یک فاجعه است. ناتو اگر قرار شد  می

 ،شده ها خلع سالح مجموعه اروپایی ،را بدهند. از آن طرف اگر قرار باشد که ناتو را به هم بزنند آن  باید هزینه

مانند و اشتباهشان آن  در برابر این حوادث مختلفی که اروپا را احاطه کرده و دنیا را به هم ریخته، بدون دفا  می

و امروز معلوم شد دادند دست دیگران به روزی بود که با محوریت آمریکا ناتو را تشکیل دادند و دفا  خودشان را 

که اتحادیه اروپا در مشت اینها باشد و هر  بوددر صورتی  ،ت کردندها اگر با اتحادیه اروپا موافق که آمریکایی

 با تبعیت از آمریکا باشد. ،سیاستی را که دارند

ها( ژاپن  در همین روزهای اخیر گفته است که: بزرگترین دشمن ما )آمریکایی افراد  و باز یکی دیگر از همین

 ما هستند. و همینطور در مورد چین.و آلمان هستند که در مسائل تجاری در مقابل ما، رقیب 

به  ،مثل عصر جنگل است و هر کس زورش رسید ،ای که علیرغم مدرن بودن خوب این دنیای در هم ریخته

ما باید کاری کنیم که خودمان را تقویت کنیم که بتوانیم روز حادثه گلیم خودمان را از آب  .گوید دیگری زور می

سایه انقالب. این یک بُعد از نتایج انقالب است. واال با محمدرضا شاهی که به شد مگر در  بیرون بکشیم. این نمی

 .، یک مدتی به کنگو ظفار، یک مدتی به فرستاد  دستور نیکسون و به دستور حاکمیت آمریکا یک مدت نیرو به ویتنام

ها بودند. نیروهای ما در نیروی هوایی ما در خدمت آن ،خواستند کمک می ،ها در اهدافی که داشتند هرجا آمریکایی

جنگیدند. خوب اگر قرار شد که این کشور روی پای خودش باشد و فقط از منافع  ها می ظفار به نفع آمریکایی

 ایستند. ها در مقابلش می آنجاست که آمریکایی ،خودش دفا  کند

این انقالب این بود که   یک نتیجهاین است که  ،در چند کلمه خالصه کنیممطلب را پس بنابراین اگر بخواهیم 

در عصری که اروپا بر آینده خودش ایمن نیست و کشوری مثل چین  ،این کشور توانست روی پای خودش بایستد

هایی که در ملت ایران  آن ظرفیتبا خره ما باید خدا را شکر کنیم که باال مورد تهدید است. و در یک چنین شرایطی

تواند روی پای خودش  امروز می ،کل گرفته و با اسالم تقویت شدههست، آن ظرفیتی که ظرف چند هزار سال ش

که ایران نیست ایران هشتمین قدرت دفاعی جهان است. اصالً قابل مقایسه با آن زمانی  ،بایستد. بر اساس یک ارزیابی

 به دلیل اینکه حاکمانش وابسته به سیستم استعماری آمریکا بودند.  ،محلی از اعراب نداشتدر دنیا 
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، طبیعی است که هر کس یک سلیقه و گرایش سیاسی ظر از اختالف سالئقی که وجود داردبه هرحال صرف ن

خاصی داشته باشد، اما اینها اگر در چهارچوب نظام و قانون اساسی نباشد و جوری باشد که اساس کشور و هویت ملی 

اال اینکه آنچه که  ،ماند ی برای ما باقی نمیدیگر چیز ،و همبستگی ملی و اقتدار ملی زیر سوال برود و تضعیف بشود

جایز برای پیشرفت جامعه های سیاسی  توجهی از دست خواهیم داد. و لذا اختالف سلیقه، رقابت به دلیل بی ،داریم

 همه باید ید واحده باشیم. ،کند هست و الزم است، اما آنجا که منافع ملی اقتضا می

زت مقام معظم رهبری که استوانه و ستون خیمه این کشور و این امیدواریم که خداوند بر طول عمر و ع

 بیفزاید و ما را هم به وظایف دینی و ملی خودمان بیشتر آشنا کند. ،انقالب هستند

مهم را که موجب بقا و تقویت این کشور بزرگ و با بسیار سالگرد این انقالب  ،یک بار دیگر خدمت همه شما

 والسالم و افق آینده قطعاً افق روشنی انشاءاهلل خواهد شد. گویم بریک می، تهای تاریخی عمیق شده ریشه


