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 :اشاره
خوی  کنندهویتتقباشد، ها حاکم بر دنیا در دوران کنونی، بیشتر از آنکه ضامن حفظ و بقاء بشریت و امنیت انسان المللیبینقوانین 

به  ،یای امروزالمللی حاکم بر مدیریت دنگونه قواعد بینتبیین حقیقت جنگل. در این سخنرانی با است مستکبر دنیاهای درندگی کشور
و ها سازمان از آن است و بدتر مراتببهو کشورها مانند جنگل و ها دنیای کنونی و روابط بین انسان هستیم کهحقیقت  اثبات این دنبال

 ظاهری برای فریب دادن افکار عمومی جهت همراهی و تن دادن به قوانین جنگل است. ایپوسته صرفاً الملل،بینقوانین 
د و کشورهای زورگو تبدیل خواهیم ش گری و درندگیدر برابر خوی سلطه یخوارجیرهبه  ،چنانچه ما نیز به این قوانین جنگل تن بدهیم

ین و نرفتن زیر بار ا اما با مقاومتنخواهد بود؛ برای پیشرفت ها جز خفت و ذلت و از دست دادن منافع و توانایی خواری،جیرهپایان این 
الم ع خویاندرندهدر چنین جنگلی که ون چ خواهیم کرد برای خود ایجادها گریسلطهحصن و حصار محکمی در برابر  یقوانین جنگل

 است. از نابودی و نجاتتنها راه و راز بقاء مقاومت در برابر زورگویان ، اندکردهبرای ما درست 
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 اسالید 7: بسم اهلل الرحمن الرحیم

 تبریک دهه فجر :2اسالید 

 
 بازی کردن با شیرها کلیپ :9اسالید 

قانون  دننکمی اکه این کارها ر کسانی؟ دکننمی ارها ا چطوری این کارهدمآاین جور واقعا  !دکنمی با شیرها بازی جوریه چ ببینیدها بچه
است  افی؟ کداین شیرها کاری به آدم نداشته باشن ودشمی رمگ .دنامانسان از تعجب دهنش باز می .دننادمی ار روابط با حیوانات وحشی

 است! ماکارش تم آدم د...گاز بگیرن یک
ستثنا ا این کلیپی که مشاهده فرمودید ،گلم شاداد بله برادر عزیز،؟ دارد هم یا استثنا است ؟ همیشه همینطوراست اما واقعا همینطور

 !ددلیل دار است و بی خطر دنارسمیزاری نآبینی حیوان درنده هیچ این که می .است
 هوبا آ بازی پلنگ کلیپ :4اسالید 

چون  دکنیپلنگ با این بچه آهو بازی م ،بینیدمثل این کلیپی که می است یا تربیت شده است یا سیرن ان حیوآکه  است دلیلش این
 آید.نمیگیرش غذا  دحرف گوش نده راگ دنادکه می انده. کاری کرداست تربیت شده سیرک

 :نیدنگاه ک اببینید اینها ر ایت رید واقعهخوامی راگ .استثنا است ،ندریدن درندهاین در این دو کلیپی که مشاهده کردید بربنا
 حمله خرس به انسان کلیپ :5اسالید 

 ؛یستن او و هیچ اعتمادی به دبر این است که حیوان درنده میدر اصل ،در طبیعت .است این چیزی که دیدید واقعیت .است این درست
 .است ماهستی کارت تم شوقتی حمله کرد و تو بدون هیچ دفاعی در کنار

 :6اسالید 
 ؟ستجنگل چی نید قوانینادمی .است که خیلی جالب ددار قوانینی و دنیای حیوانات نگلکه ج است این واقعیت
 .ندزنمی احرف اول و آخر رها در روابط بین حیوان که دقانون اصلی و کلیدی دار چهارجنگل 

 :1اسالید 

 قتل و غارت قانون .7

د تا دائما در حال کشتن یکدیگر هستند. باید بکشن یشانآورده کردن نیازهاده ماندن و بربرای زنها حیوانقانون قتل و غارت یعنی اینکه 
نیازها  میناین تنازع و کشت و کشتار برای تأ هر شب و هر روز در جنگل یک عده در حال کشتن یک عده دیگر هستند و .زنده بمانند

 میرند.همه از گرسنگی میها گیری دیگر جنگلی وجود ندارد و حیوانو زنده ماندن است. اگر این اصل را از جنگل ب
 :8اسالید 

 میدان جنگ و نبردقانون  .2

برای همین  .به خاطر اینکه بتوانند بکشند یا خود را چند صباحی از کشته شدن و خورده شدن نجات دهند باید مبارزه کنندها همه حیوان
آنها همیشه در حال مبارزه هستند و میدان جنگل میدان جنگ و ابزار دفاعی و تهاجمی قرار داده.  خداوند تبارک و تعالی برای حیوانات

 دهند.مبارزه و دفاع را به آنها یاد میهای خود روشهای این موجودات در سن رشد بچه پدر و مادر ونبرد است 
 :3اسالید 

 نیرنگ و فریبقانون  .9

ا برای دهند یدارند و دشمن خود را فریب می ردن از خطر ابزار استتار و اختفاا برای فرار کزار و معرکه اکثر حیوانات یدر این کار
ه مکر و و توجه ب بین باشه. کسی که در جنگل خوشکننداستفاده میها کمین و انواع خدعه حمله کردن و کشتن صید خود از

 .ودشسریع نابود می دفریب نداشته باش
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 :71اسالید 

 سلطهزور و قانون  .4

یچ وقت ه تناا. حیودنزمی احرف اول ر دزورش بیشتر باش سهر ک .است قانون و منطق زور ،آخرین قانون و شاید مهمترین قانون جنگل
اهداف  اندتومی است ترهر کی قوی ؛ پسدکننن از قانون زور استفاده میاندن حرفشابرای به کرسی نشبلکه  دکننبا هم تفاهم نمی

 .ودشابود مین تر و نهایتاً ضعیف و ضعیف ،و به مرور زمان درسش نمییهابه خواسته معمولً  است ترهر کی ضعیف ؛ ودپیش ببر ار خودش

 :77اسالید 
واقع  در .دکننطرف میبر شان راو این جوری نیاز د؟ چون نیازهایی دارندکنناند و از این قوانین پیروی میاینطوریها حال چرا حیوان

ندگی باید برای زحیوانات برای همین ؛ هنددفریب می ار ردیگد و همکننبه هم حمله می ،ددرنمی ار ردیگهم شانبرای برطرف کردن نیاز
 .کردن بجنگند

 !یوبخور تا خورده نش ،بزن تا نخوری ،تا زندگی کنی بجنگ :ویدگاش میحیوان پدر همیشه به بچه کی

 
 :72اسالید 

برای  . در واقع انسان بایددکننعمل میها مثل حیوان یشانطرف کردن نیازهاهم برای برها از انسان ایمتاسفانه باید عرض کنیم عدهاما 
از  خود یاینگونه نیستند و برای برطرف کردن نیازهاها انسان بعضیاما  دانسانی استفاده کنهای از روش شیهابرطرف کردن نیاز

 .دکنناستفاده میحیوانی های روش
 :79اسالید 

عرفی در م. دکننعمل می هانآو بدتر از  دترنهم وحشیها ا از حیوانهدمآ بعضیبدتر اینکه  .و همه ما باید بپذیریم است این واقعیت

 :فرمایدخداوند می هاآدم این جور

مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ ال یَفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ أَعْیُنٌ ال یُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ ال  راًیوَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِ»

 1.«یَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَل  أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ
ابند، و یهایى است که به وسیله آن ]معارف الهى را[ در نمىایم ]زیرا[ آنان را دلآفریده و مسلماً بسیارى از جنّیان و آدمیان را براى دوزخ
هایى است که به وسیله آن ]سخن خدا و پیامبران را[ بینند، و گوشهاى حق را[ نمىچشمانى است که توسط آن ]حقایق و نشانه

 [ اند.خبر و غافل ]ازمعارف و آیات خداىاینانند که بىاز ترند شنوند، آنان مانند چهارپایانند بلکه گمراهنمى
خوی  چون به خاطر ؟چرا. دناهدر دنیا حاکم کرد احیوان بلکه بدتر هستند و قانون جنگل ر لمث دنیا در ایعده :فرمایدوند میخدا

 .دکنناز دریدن و فریب دادن و قتل و غارت استفاده می نیازشانبرای برطرف کردن  شانحیوانی
 وند؛ به مقداری که سیر بشهستندمثل گرگ  ،بدتر از حیوان ایهآدمولی  نددرنمی ار ردیگهم ردیگ وندشوقتی سیر می اناتحیوعموم 

 .دکافی باش برایشانگوسفند  کحتی اگه ی ددرنهمه گله را می وند؛ وقتی وارد گله بشدکنناکتفا نمی
 :74اسالید 

ده و اتو کشی ه قدرهر چ ،دبا کالس باش ه قدرحال هر چ؛ حیوانیقوانین  ودشقوانین هم می ،حیوانی شد نه انسانی ،پس اگر خوی آدم
 .دکنیید میأخانم موگرینی رئیس اتحادیه اروپا هم تا راین مطلب . داما خوی حیوانی دار دمرتب باش

وز، امر»اد: اند و ادامه ددچار چالش شده المللیبینفدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین گفت که توافقات مهم 
 ستی تحقق نیافته و بدتر از آن این است که ریید کنیم چنین نظم نوین جهانی هرگز به دأمن نگران این هستم که باید ت

                                                   
 .713 آیهاعراف /  7
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ند، نگ سرد پایان دادکه به ج المللیبینقانون جنگل جایگزین اجرای قانون شده است. همان توافقات  خطر جدی، امروز این است که

 1.«اندال رفتهؤامروز زیر س

 !کندمی ی؟ خیلی وقت است که قوانین جنگل بر دنیا حکومتاهخیالی زدبه بی را خودت خانم موگرینی خبر نداری یا

 ؟بود هچرایج است حیوانات بین گفتیم که  یقوانین ان هستیادت
 :75اسالید 

 ؟قانون جنگل هست یا نه دور بزنیم ببینیم واقعاً رادور دنیا  کحال با این نگاه ی
 :76اسالید 

 قتل و غارت ؟ اصلبود هچ اول قانون

 2.در هفت سال گذشته بیش از نیم میلیون نفر در سوریه کشته شدند ،بان حقوق بشرهبنابر گزارش دید

 3 !میلیون نفر آنها غیر نظامی بوده اند 51میلیون نفر کشته شدند که  85فقط در جنگ جهانی دوم 

خوی حیوانات وحشی نیست؟ مگر این درندگان نیستند که برای رسیدن به مقاصدشان  ،ریزی؟ مگر درنده بودنچرا این همه جنگ و خون
 کنند؟می یکدیگر را تکه پاره

 21جنگ جهانی اول حدود های کشته ،میلیون نفر 511الی  911بین از آفریقا به آمریکا  78تا  74داری قرن بردههای کشتهدانید آیا می
 بوده است؟ میلیون نفر 85 جنگ جهانی دومهای شتهو ک میلون نفر

 :71اسالید 

 میدان جنگ و نبرد ؟ اصلچی بود دوم قانون
سال جنگ و نبرد در دنیا  411کنید یک مرور سریع بر که مشاهده می یاین فیلم .استاز ابتدای خلقت بین بنی بشر جنگ و دعوا بوده 

ی آن را تردگسجغرافیایی جنگ و میزان گ عگذشت یک سال است و هر انفجار در نقشه مقط گرنشان هر شماره در تایمر پایین .است
فرستند سربازی تا کشور نیروی آماده به ا جوانان خود را میبرای همین همه کشوره !دنیا هم مثل جنگل کارزار نبرد است؛ دهدنشان می

ننده سالح رگترین صادر كبز كهجالب است نمایند. کنند و از پدافند و آفند استفاده مینبرد داشته باشد. مانور نظامی برگزار می

 4.دولت عربستان است ،مریکا است و در منطقه ما بزرگترین وارد كننده سالحآدر دنیا 

 دهند.خود فنون نبرد و طریقه استفاده از ابزار دفاعی و تهاجمی را آموزش میهای حیوانات هم به بچه

 :78اسالید 

 نیرنگ و فریب ؟ اصلبود هچ سوم قانون
آور پیامدهند و یفریب م را حشی با ظاهری فریبنده مردتوانید ببینید که چگونه در دنیای کنونی موجودات ومیخیلی واضح در این کلیپ 

 کنند.کشی کاری نمیاند اما جز قتل و کودکصلح شده

حال  گناه دربیهای در حالی که مردم غیر نظامی و زن و بچه این بود: در شهر فوعه و کفریا در سوریه نماهاآدمنمونه دیگری از فریب 

 اشین را منفجر کردند وم ،دور آنها برایشان ماشینی از عروسک و خوراکی آوردند و بعد از جمع شدن مردم و بچه ،انتقال به حلب بودند
 .تر از حیوان خود را به نمایش گذاشتندذات درنده

 :73اسالید 

 نظم زور و سلطه ؟ اصلبود هچ چهارم قانون
توانند ای را میدارند و به خاطر قدرتشان هر قانون و قاعده "وتو"حق  المللی،بینهای در دنیای کنونی برخی کشورها در مجامع و سازمان

 !بدون اینکه کسی حق اعتراض داشته باشد ؛زیر پا بگذارند

                                                   
1 http://aftabnews.ir/fa.new  
2 http://yon.ir/369lt 
9 http://fa.wikipedia.org 
4 http://yon.irr5ywb 



7 
 

قطعنامه نداده حتی یک  و تاکنون اجازه 1! جهانی علیه اسرائیل را وتو کرده استهای مرتبه قطعنامه 49مریکا تا به حال آدانستید می آیا

 ؟ این یعنی اصل زور و سلطه.علیه اسرائیل در شورای امنیت صادر شود
 :21اسالید 

سته د سه قوانین سلطه و زور در آن حاكم استكه ی جنگلدر  :یمیویم بگهخوامی ؟یمویم بگیهخوامی هال چحا

 :حیوان وجود دارد

 2.فیل مثل ستیزسلطه ؛گوزنپذیر مثل سلطه ؛گر مثل ببرسلطه
 :27اسالید 

 :دسته انسان وجود دارد سههم ها انسان در جنگلِ یمویمتاسفانه باید بگ همچنین
 .ایرانمثل ستیز سلطه ؛عربستان مثل پذیرسلطه ؛گر مثل آمریکاسلطه
 ؟ستچیها گریسلطهن از این اشو اهداف ؟دکننگری میوری سلطهطچه گرها حال سلطه .خوب

 :22اسالید 

 گریانواع سلطه
 هکهن گری با استعمارسلطه
مثل دوران حکومت انگلیس بر هندوستان در اواخر  ؛کردندمی چپاول اکشورها رکردند و می با اعمال زور بر کشورها سلطه پیداها قدرت
 .71و اوایل قرن  76قرن 

 3(.بود های وحشی و بربرتن ساختن ملّمتمدّ  ،استعمارگران )شعار 

 میالدی 75حدود قرن  تا :دوره تاریخی

 هاویژگی
 زد و تهدیدها از نوع تهدید سخت بود.ـ قدرت نظامی حرف اول را می
 ـ برای استعمارگران پرهزینه بود.

 شد.شدند و حاکمیت مستقیم بر آنها اعمال میها فتح میـ سرزمین
 .گرفتروزنامه که به واسطه پدید آمدن صنعت چاپ شکل گرفته بود، بهره می :ای مانندـ از ابزارهای رسانه

 هاو ویژگیابزار سلطه 
 ؛. اشغال و الحاق سرزمین7 
 ؛. اعمال زور و کشتار برای ایجاد ترس و تثبیت2 
 ؛های بزرگ )مانند هندوستان(. لشکرکشی9 
 .. استبداد مستقل4 

 بود؟ هكهنه چاستعمار  علل زوال
 ؛پرهزینه بودن. 7
 ؛ر اروپا در فتح آمریکای شمالی(. ناممکن بودن )مانند شکست مکر2ّ 
 .ها در برابر اشغالگرانمقاومتانواع . افزایش 9 

                                                   
7 http://yon.ir/usQ7M 

ی را چه خوب و چه تعزیز توجه داشته باشید که استفاده از حیوانات در این بحث فقط با هدف بیان انواع خلق و خو و ماندگاری کالم است نه اینکه کشور یا مل مبلغ نکته: 2

مِنْ  ام   س گرفت و این امر، ریشه قرآنی هم دارد:ها درکند. به طور کلی باید از روابط بین حیوانبد تشبیه به یک موجود کنیم که آفات بسیاری دارد و بحث را ناکارآمد می
 ها تطبیق داد.های حیوانات را بر انساند ابَّهٍ فِی الْأرْضِ و  ل ا ط ائِرٍ ی طِیرُ بِج ن اح یْهِ إلّا أُم مٌ أمْث الُکُمْ. از این رو نباید گونه

 .763و  768ی، صص برگفته از کتاب سیر تحولت سیاسی اجتماع غرب نوشته دکتر کمال اکبر 9
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 :29اسالید 
باره مسکوت یا ناشناخته مانده است. تاکنون در ،نگاری معاصرتاریخ دو سده اخیر ایران سرشار از حوادث مهمی است که به دلیل فقر تاریخ

دانستیم و اهمیت و جایگاه بزرگ این حادثه را در تعیین سرنوشت میالدی در ایران چیز زیادی نمی 7373-7371های قحطی بزرگ سال
 شناختیم.ویژه صعود دیکتاتوری پهلوی، نمیجامعه ایران، به
مد قلی دکتر مح .ساز آشنا شویمم با نخستین پژوهش جدّی درباره این حادثه سرنوشتتوانیمی« دکتر محمدقلی مجد»اینک به همت 

 گهای جن)نارا(، تصویری هولناک از ایران در سال مركز اسناد ملّی ایاالت متحده آمریکامجد، بر اساس اسناد غنی موجود در 

 .ورده استآجهانی اوّل و پس از آن به دست 

کند که ثابت می «7373-7371کشی در ایران قحطی بزرگ و نسل»در کتاب  درباره دوره تاریخی فوق اسناد علنی شده دولت آمریکا

بق ط ترین قربانی جنگ اوّل جهانی بود.كشی سده بیستم میالدی در ایران رخ داد و ایران بزرگترین نسلبزرگ

های ناشی از کمبود بین هشت تا ده میلیون نفر از مردم ایران در اثر قحطی یا بیماری 7373-7371های تحقیق دکتر مجد، در طول سال
 عنوان « قحطی بزرگ»مواد غذایی و سوءتغذیه از میان رفتند و جمعیت ایران به شدت کاهش یافت. 

های سیاسی منتشر شده است. این اثر، پژوهشی است که به بررسی آثار و تبعات اثر جدیدی است که توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش

 1.پرداخته است 7236ـ  7238اقتصادی جنگ اول جهانی در ایران از جمله قحطی بزرگ سالهای 

 .جویانه خود برسندشکل دیگری به اهداف و مقاصد سود گران تصمیم گرفتند بهسلطه ،بعد از این تجربه
 :24اسالید 

 سلطه گری با استعمار نو
 های آنسیر تاریخی و ویژگی

طلبانه استعمار نو در پی تحرکات استقاللو  وقوع دو جنگ جهانی اول و دوم موجب افول قدرت اروپا و انتقال مرکز ثقل قدرت جهان گردید
 کردند.میسلطه گران عوامل خود را حاکم  در این روش، های مستعمره صورت گرفت.ملت
ابداع . دهدنظر قرار نمی استعماری است که پیش از همه به صدور سرمایه توجه زیادی دارد و سلطه سیاسی مستقیم را مدّ « ار نواستعم»

 حکومت بریتانیا بود. ،کننده این سیاست
 رسیدند.اه در افغانستان به قدرت شرک در ترکیه و ظاهرخان در ایران و آتاتُرضا :در این دوره دست نشاندگانی مانند

 هاسلطه و ویژگیابزار 
 ؛هاه و وابسته( و استقالل سرزمینهای دست نشاند. اشغال دستگاه سیاسی )حکومت7
 ؛نیروی اطالعاتی به ایران فرستاد انگلیس 76. زور پنهان )قدرت امنیتی(؛ مثالً در قرن 2 
 ؛های داخلی بین کشورهای استقالل یافته. زمینه سازی جنگ9 
 ؛وابسته . استبداد4 
 ؛. وابستگی فرهنگی5 
 .. ظهور جریان مقابله کاذب و هدایت شده )قهرمانان کاذب(6 

 دوره تاریخی
 میالدی 21تا اواخر قرن  76قرن 

 تفاوت اساسی با دوره قبل
 . اشغال حاکمیت به جای اشغال سرزمین؛7
 . هزینه نکردن برای لشکرکشی نظامی.2 

 

                                                   
 مجد ینویسنده: محمدقل  –بزرگ یقحط 7
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 :25اسالید 
آن را جزو افتخارات ها بصیرتاز بی بسیاری .استعماری جنگلی استهای توسط انگلیس یکی از همین خدعهساخت راه آهن ایران 

 شاه است.ند اما در واقع جزو افتضاحات رضاکنشاه قلمداد میرضا
ی بی نام و نشان در از بندر !رودغربی در آن زمان نوشتند که شاه ایران راه آهنی ساخته که از هیچ کجا به هیچ کجا میهای روزنامه

ر جنوبی ایران که حتی از زمان قاجا -راه آهن شمالی  مسیر واقعی .خلیج فارس به بندری بال استفاده در حاشیه شرقی دریای مازندران
 باید آهنی که خط ؛بالتکلیف ماند ،دلیل عدم تخصیص بودجهه آن را تصویب کرده بودند ب ،پیشنهاد شده بود و سپس مجالس اول ایران

 نین نشد.ولی چ رفتمی زمان یعنی بندر انزلی ترین بندر تجارتی آنرفته و با عبور از تهران به مهم عباس به شیراز و اصفهاناز بندر
توان گفت راه آهن سراسری ایران در حقیقت یک خط آهن نظامی برای امپراتوری انگلیس بود و نه یک راه آهن تجارتی و ترانزیت می

در همه مستعمرات خود از جمله هند و مستعمرات آفریقایی ساخته بود ها امپراتوری انگلیس از اینگونه راه آهن .برای ایرانیان یا مسافرتی
ها در این مورد آن بود که برای ساختن این راه آهن حتی زرنگی بزرگ انگلیسی .رفتو این خط آهن نیز یکی دیگر از آنها به شمار می

 .یک لیره خرج نکرد
دانست و سعی داشت در موقعیت مناسب نفرت های روسیه میترین دشمن خود را بلشویکدولت انگلیس پس از پایان جنگ اول مهم

نستان و جمعیت ترکمنظامیان انگلیس بهترین نقطه برای حمله احتمالی به شوروی را ناحیه صحراهای مسطح و کم .خود را آشکار کند
مکن ترین مسیر متا راه آهن را به آن ناحیه برساند تا در حداقل زمان و کوتاه کردندرضاخان تحمیل  دادند و بهمی قزاقستان تشخیص

 ،خود را از خلیج فارس به شوروی برسانند و با ساختن بندری کوچک در نقطه انتهایی راه آهن سراسری در جنوب شرقی دریای خزر
نده و با ساخت آن، دریای خزر را در اختیار بگیرند و از ناحیه شرق دریای های جنگی خود را سریعا به دریای خزر رساقطعات کشتی

 1.های کم جمعیت این ناحیه را به سرعت تصرف کنندمازندران به داخل خاک شوروی نفوذ کرده و سرزمین

 علل زوال
 . ظلم و ستم و فساد استبداد وابسته؛7
 عرضگی و فقدان کارآمدی استبداد وابسته؛. بی2 
 . پرهزینه بودن نگهداری استبداد وابسته؛9 
 ؛مانند شرایط تولید و عدم تأمین منافع نظام سلطه غییر شرایط و مراحل اقتصاد جهانی. ت4 
 ؛بر مردمماهیت مزدوران آشکار شدن . 5
 .وابستگی حاکمان شدن منجر به انقالب. 6

 :26اسالید 

 گری با استعمار فرا نولطهس
 واقع، اشغال پایدار غیرمستقیم و بدون اعتراض مردمی با عبور از حاکمان سیاسی است.استعمار فرانو در 

های تها و سیاسنشانده او، بلکه مردم کشورها، مجری خواسته دیگر نه حضور مستقیم استعمار و نه عوامل دست یند جدید،آدر این فر
 پنهانی استعمارگرانند.

تا با گرفتن همه اینها بتواند از طریق خود مردم به منابعشان دسترسی  دم را هدف قرار داده استفرهنگ و عقاید مر ،این استعمار رفتار
 داشته باشد.

 هاب. ویژگی
 سلطه فرهنگی بر سیطره نظامی؛ . اولویت7 
 های جمعی؛. از بین بردن نظم داخلی کشورها از طریق ایجاد شورش2 
 . از میان برداشتن امنیت فردی و اجتماعی؛9

                                                   
 وزارت اطالعات های سیاسیموسسه مطالعات و پژوهش 1
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 . یکنواخت کردن دنیا؛4 
 ای )ماهواره، اینترنت، سینما و مانند آن(؛های تولید رسانه. ترویج عناصر فرهنگ بیگانه از طریق جاذبه5 
 ؛. وابستگی اقتصادی و گسترش بازار مصرف6 
 سازی جاسوسی گسترده؛. کنترل شدید و زمینه1
 ؛های تبلیغاتی و فنون خاص نفوذبه. استفاده از حر8
 .افکار سازی و حکومت بر اذهان .3

 هاابزار سلطه و ویژگی
 ی و وابسته به نظام سلطه جهانی؛های منتخب ملّ . ایجاد حکومت7
 افزاری )قدرت نرم(؛. استفاده از زور نرم2 
 . قلمرو زدایی؛9 
 . حذف مفهوم استقالل؛4 
 (؛المللالمللی )تسلط بر نظام بینسویه بین. تحمیل قراردادهای یک5 
 .زدایی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی )از ملل تحت سلطه(. هویت6 

 دوره تاریخی:
 در انتهای قرن بیستم.وسیع  پس از جنگ جهانی دوم و به شکل

 تفاوت اساسی با دوره قبل
 ها و اشغال جامع و پایدار کشور به جای اشغال حاکمیت یا سرزمین؛. اشغال ملت7
 آرایی دشمن؛. مخفی بودن اشغال و رزم2 
 خاطره تلخ توسط استعمارگران؛ شتنگذان جایبه . هزینه نکردن حیثیتی و 9 
 های دست نشانده.ها با دولت. حل تعارض و مقابله ملت4 

 :21اسالید 
م ی دو سال گذشته در قصه برجادر همین یک .استعمار فرانو به دست گرفتن بازارهای مصرف کشورهای هدف استهای یکی از ویژگی

 نو در کشور خودمان مشاهده کنید.گری را در استعمار فراتوانید اثر وحشتناک سلطهمی

 پژو و رنو
 ورشکستگی و بحران اقتصادی، با عقد قرارداد با ایران سر پا شد. پژو و رنو در آستانه

ارشان را ها پس از این که بو شرکت با ایران نوشتند، ولی همین شرکتهای فرانسوی بعد از قرارداد این داین تیتری است که خبرگزاری
طلب صالحا ا به گزارش مشرق و تیتر روزنامهبستند و بازار و صنعت خودروسازی ایران را تحت تأثیر قرار دادند، با خروج آمریکا از برجام بن

 1ابتکار، برای خروج از ایران تخت گاز از یکدیگر سبقت گرفتند.

ز با وجود ؛ این بار نی، هیچ غرامتی به ایران نپرداختندطرفه لغو کرده و رفتندقبلی که این دو شرکت قراردادهای خود را با ایران یک بار

 2های گذشته را نیز پرداخت کنند، جز مبالغ ناچیزی، چیزی به ایران نرسید و دوباره رفتند.که تعهد کرده بودند غرامت بدعهدیاین

 :28اسالید 

 ایرباس و بوئینگ
ها، تها تا مرز ورشکستگی پیش رفتند و بسیاری نیز ورشکست شدند، یکی از این شرکدر بحران اقتصادی اروپا و غرب بسیاری از شرکت

اس و ایران، بسیاری از کارگران ایرب های بلوکه شدهاز پول که با خریدهای برجامی دولت ایران و برداشت ایرباس و دیگری بوئینگ بود

                                                   
7 https://www.mashreghnews.ir 
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فروند هواپیمای  211المللی، ایرباس و بوئینگ از رغم تعهدات بینعلی؛ ها از ورشکستگی نجات یافتندرکتبوئینگ از اخراج و خود این ش
زی دنیا حل شد؛ هواپیماسا فروند آن را تحویل ایران دادند؛ ولی از همین رهگذر مشکالت اقتصادی این دو غول 77تعهد داده شده، تنها 
شهر و صنایع هواپیماسازی هما ورشکست جمله هواپیماسازی شاهیناسازی و تجهیزات هوایی داخلی مِنهای هواپیمو در مقابل، شرکت

 !استعمار نو و جنگل انسانی اینست نتیجه و دستاورد 1شده و بسیاری کارگرانشان اخراج شدند!

 
 :23اسالید 

 چی میشه؟تن بده م سلطه هر کسی مستعمره بشه و به زورگویی سلطه گران این نظا یحال تو

 یپذیرعاقبت سلطه

 مورد تحقیر واقع شدندراز كردن و  غربهمیشگی و دست نیاز به سمت  وابستگی :اول

اما ؛ ورد کردهآاز عربستان را چندین میلیارد بر بهای حمایتش ،ترامپ .ستاهمین کشور عربستان  ،نمونه خیلی نقد و به روز و دم دستی
خواهد و در مرحله دوم کل منابع نفت و گاز می های آنها رابه معنای دیگر در مرحله اول پول ،خواهدمی در واقع او نفت و گاز سعودی را

 آنها را.
ه میلیارد دلر پول به خاطر سالح بلکها یق واریز دههم نه از طر آن ؛داندمیبه اهدافش  برای رسیدنعربستان را بهترین وسیله  ،ترامپ

 مانند معامله قرن.؛ مین بودجه آنهاأت و های کاخ سفید در منطقههای عربستان از سیاستبه خاطر حمایت
در  ،ما با ما. شآیددانید چه به سر شما میها دلر دارید. بدون ما نمیشما تریلیون"ترامپ در ویرجینیا گفته بود به ملک سلمان گفته: 

اما نه از طریق خرید سالح بلکه از طریق حوزه نفت. باید از اوپک کناره گیری کنید و بازار خرید ؛ باید هزینه کنید پسامنیت هستید. 
ت شیرش وقهزار بشکه بیشتر در هر روز آرام کنید. او قبال هم عربستان را به گاو شیرده تشبیه کرده بود که هر  511پمپاژ نفت خام را با 

 تمام شد باید آن را سر برید.
برابر بودجه سالیانه  )دو دخرمیآنها  میلیارد دلر سالح از 461و  ددهمیانجام  ارمعامله قرن  د،کنبن سلمان این همه خوش خدمتی می

ل در جریان قتبن سلمان  !گاو شیر ده ویندگمی او بهوند، آن وقت شمیلیارد کسری بودجه می 51دچار  ،به خاطر این معاملهو ( عربستان
 د.گیرمنزوی و بی آبرو شده که هیچ کس تحویلش نمی در این کلیپ ببینید چه جور. از محافل سیاسی شد بسیاریخاشقچی هم منفور 

های تم از شخصیاگوشه ایستاده و هیچ کد کی و پلید، این بن سلمان پست دعکس بگیرن وندرهمه میکه طوری خوار و ذلیل شده 
 سیاسی حاضر نیستند با او یک کلمه صحبت کنند.

 .کنند و این نتیجه بازی در قانون جنگل استبه همین راحتی دیگران را تحقیر می گرانسلطه ببینید
شد خوار و  پذیرگران اعتماد کرد و سلطهاین خاصیت استعمار و خوی استکباری است و این قانون جنگل است که اگر کسی به سلطه

 .شودذلیل می
 اسالید 91:

تی از داد اما وقکرد و به آنها پول میهنگفت نظامی میهای ایران هزینه . شاهاتفاقا در زمان پهلوی هم آمریکا چنین رفتاری با شاه کرد
 !ی افتادساله به چه روز 2511ایران فرار کرد واقعا در به در شد و به آمریکا راهش ندادند. شاه ایران با سابقه شاهنشاهی 

یر سهایش آواره کشورها شد. با چمدانت فرار کرد و آخرین بار کلنی سه بار چمدانش را بست و از ممیع !شاه چمدانیگفتند به شاه می
 کنیم.با هم مرور می اآوارگی و در به دری محمد رضا پهلوی ر

 كه از ایران رفت شروع شد. 1357دی  26دوران آوارگی شاه از تاریخ 

  ترین استقبال او بود.روز در مصر ماند که اولین و شیرین 5مریکا اول آاو در عزیمتش به 
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گوید: محمدرضا مدتی که در مصر بود به عیش و نوش پرداخت و اطرافیان را نیز از اطراف خود دور کرد تا برایش خرج کمتری می دبیا 
 اش را نیز بر عهده محمدرضا گذاشته بودند.همه که هزار دلر رسید 211داشته باشند. اطرافیان او در مدت چند روز خرجشان به 

  711اش دعوت کرده بود وقتی از محمدرضا شنید که تمام ثروتش میلیاردی 51شاه مراکش که محمدرضا را به طمع ثروت 
 میلیون هم نیست او را از کشورش بیرون کرد.

  در  برای اینکه موقعیتشانها مریکاییآاما ؛ خواست عزیمت به آمریکا را نمودمریکا مالقات کرد و درآبا سفیر  51اسفند  9او روز
 درخواست او را نپذیرفتند. ان به خاطر او به خطر افتاده بودایر

  نسه اما حتی فرا؛ گشت و اولویتش نیز کشورهای اروپایی بودمی فروردین به دنبال محل سکونت 71اسفند تا  71شاه در مدت
اهاما در جزایر بدر اش توانستند مریکاییآدوستان  در این هنگام .مینی اقامت داده بود حاضر به پذیرش او نشدامام خبه هم که 

 غرب اقیانوس اطلس محلی برای اقامتش مهیا کنند.

  ولی  ؛چمدان به آنجا رفت 968مقامات باهاما نیز در ازای پرداخت مبلغ قابل توجهی از شاه او را پذیرفتند. او با همراهان و
ی شاه موران حفاظت براأوضعیت امنیتی آنجا مناسب نبود به همین دلیل چند گارد محافظ برای شاه استخدام شد. هزینه این م

میلیون دلر برایش  2/7ای در یک ویالی کوچک سه اتاقه و نمور هفته 71اقامت خیلی سنگین تمام شد. تا جایی که هزینه 
ند آنها وارد خانه ددامی اجازهها دلری از توریست 75افظت از شاه با دریافت حق ورودی عین حال ماموران مح تمام شد. در

 شاه شده و با او عکس بگیرند.
 زیرا پیروز این انتخابات خانم تاچر بود که قبل از انتخابات به شاه قول کمک ؛ انتخابات پارلمانی انگلستان امیدی برای شاه شد

ه نام دنیس مور خود بأاما آنان م؛ داشتتمایل نیز به دلیل وجود امالکش در انگلستان بسیار به آنجا برای پناهنگی داده بود. شاه 
 رایت مشهور به ادوارد ویلسون را فرستادند و عدم پذیرش را به او ابالغ کردند.

  ت شاه را در باهاما گرفته بودند اقام سینجر که قبالراکفلر و ک .باهاما نیز از تمدید اقامت شاه خودداری کرد 58خرداد در اواسط
قبل از شاه برای پیدا کردن محل  کاره شاه در آن دوران بود گرفتند. رابرت ارمائو که همه مکزیک دررا بار اجازه اقامتش  این

 در نزدیکی مکزیکوسیتی انتخاب کرد.را شهر توریستی کورناواکا )کوئرناواکا(  و مناسب اقامت به مکزیک سفر کرد

 :97اسالید 

  ی در آنجا هر هفته شیمشاه وضعیت سکونتشان در آنجا بهتر از باهاما بود.  .به مکزیک رفتند 58خرداد  21شاه و همراهانش در
کفلر ادیوید ر ،سیناترا توان کیسینجر، جرالد فورد، نیکسون،می کردند کهمی اش با او مالقاتمریکاییآشد و دوستان می درمانی

هفته حال شاه وخیم شد. ارمئو، دکتر بنجامین کین را از نیویورک برای معالجه شاه آورد. او  4نام برد. پس از و الیزابت تیلور را 
 کورتیزن را مضر دانست. :مانندها سرطان پیشرفته، مالریا و یرقان را تشخیص داد و حتی بعضی دارو

  زه ورود توریستی )کوتاه به شاه و اطرافیانش اجا 58مهر  23روز کارتر به خاطر فشار اطرافیانش و تجویز پزشک مجبور شد
 نیویورک رفت.به ای اولین بار با یک هواپیمای کرایه صادر کند. شاه برایرا مریکا آمدت( به 

ی از مریکایآمنتظر ما نبود. فقط یک کارشناس  گاه ناشناس در فورت لدردیل فرود آمدیم، هیچ کسما در یک فرود :گویدمی فریده دیبا
 .ایممریکا آمده بود تا مطمئن شود از مکزیک گل و گیاه یا تخم سبزیجات و میوه همراه خود نیاوردهآاداره بازرسی مواد کشاورزی 

 :رش آمدند و فمریکا ترومن، اف کندی و کارتر به استقبال من میآد روزگار با ما چه کرد؟ در همین ببینی» محمد رضا گفت
 شاه در بیمارستان نیویورک با نام مستعار دیوید نیوسام بستری شد. «.کردندمیقرمز زیر پایم پهن 

  د شاه های خود را آزاد کننبرای اینکه بتوانند گروگانها مریکاییآسوسی امریکا در ایران تسخیر شد؛ که لنه جا 58آبان  79در
 کنند.می را از امریکا خارج
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  حبت موریتشان صأمریکا با کشورهای محل مآیزا به شاه امتناع کردند. سفرای دادن وشاه خواست به مکزیک برگردد که آنها از
اطر مصالح به خشاه هایشان را آزاد کنند. تنها کشوری که پذیرفت مصر بود که کردند که شاه را به آنجا بفرستند تا گروگان

 از ممالک اسالمی به آنجا نرفت. شترسنیز مریکا و آ

 یمارستان به طور موقت به پایگاه لک لند )تگزاس( منتقل شد و در بیمارستانی مخصوص به بیماران شاه پس از مرخصی از ب
شوند و حتی فرمانده این پایگاه ژنرال آکر روانی ارتش بستری شد. آنان در آنجا در یک اتاق با وسایل مندرس اسکان داده می

 .خواهد که هم بازی تنیس او باشدمرتب از فرح می
 گوید:می با در کتاب دخترم فرح از زبان فرحفریده دی 

گفت شما هر چه بخواهید برایتان تهیه آمد و میتوریخوس به من نظر سوء داشت و مرتبا به دیدن شاه به کونتادورا می»
 «.دبهتراست این مرد بیمار را رهاکنیخواهم کرد! 

 از خود  و نگریستقاتالن بالقوه خود می عنوانبهمحافظانش   ترسید و بهشاه دچار وحشت نیز شده بود. او از همسرش نیز می

ی پول که حت ایزندانی ؛کرد. او به صورت یک زندانی در جزیره کونتادورا در آمده بودیاد می "زندانی محبوب امریکا " عنوانبه
 !گرفتندمی خواستند از خودشمی ی شنود اتاقشارضبط صوتی را که ب

 دلر  هزار 151ماهیانه کرد. او می استفاده از وحشت شاه پی در پی جیب شاه را خالی ءر پاناما( با سونوریه گا )محافظ شاه د
 گرفت.دلر برای مخارج تغذیه آنان می هزار 711حقوق برای گارد محافظ و 

 سادات هم در تماس با پذیرد. انور می کند. او نیز به گرمیمی فرح از جهان سادات، همسر انور سادات تقاضای اقامت در مصر
 شد آنها خواستند از خروجشمی فرستد. چون تلفن شاه شنودمی اش را به پاناماگوید که هواپیمای شخصیپاناما به شاه می
 خورد.یم بر وحشت شاه افزود و باعث بدتر شدنش شد. تا جایی که شاه هنگام انتظار هواپیما به زمین که جلوگیری کنند

 را داشت روز  همراهش 21ای باری شرکت اورگرین که به زحمت جای نشستن شاه و هواپیمای کرایه بالخره شاه با یک

 .رودمی به مصر  53فروردین ماه  9شنبه یک

  گوید: در این جراحی اشتباهات عمدی می دارند. فریده دیبامی کنند و طحالش را برمی شاه را عمل جراحی 53فروردین  8روز

 .کشندآنها دارند عمال شاه را می :گویدکند و میاتاق عمل را ترک می ،که یکی از پزشکان صورت گرفت تا آنجا
  میرد.می 53 مرداد 5ساعت نه صبح  رود و درمی تیر ماه به اغما فرو 28شاه از 

 :92اسالید 

  دسفر شاه به پاناما گفته بوتنها کشوری که با فشارهای امریکا شاه را پناه داد پاناما بود. ژنرال توریخوس ضمن تشریح: 
ساله ایران و زرق و برق خاندان پهلوی به دوازده نفر، چند چمدان و دو سگ تقلیل یافته  2511افسانه عظمت شاهنشاهی »
 «.بود

 ی در رتمام ناز و تنعم و نعمت دوران پهلوی برای خانواده ما به ایام کوتاه دربد»نویسد: پاناما می فریده دیبا درباره زندگی در
 «.ارزیدپاناما نمی

 :99اسالید 

 را هم بخوانیدبزرگترین اختالس تاریخ ایران 

هزار میلیارد تومان( از ایران خارج شد  525میلیارد دلر ) 95ترین دزدی تاریخ ایران، مبلغ در بزرگ 1به گزارش روزنامه فایننشال تایمز

نفری حدود  9دلر یعنی حدود چهارمیلیون و هر خانواده  491کنیم به هر نفر  میلیونی امروز تقسیم 81که اگر این مبلغ را بین جمعیت 
 گیرد.میلیون تومان تعلق می 72

                                                   
 جهان یاسیو س یروزنامه اقتصاد نیو پرنفوذ تر نیتریمیقد 7
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 7توسط شخص محمدرضا پهلوی از ایران خارج شد. 7951این مبلغ در سال 
 این مبلغ معادل دو سال فروش نفت ایران بوده است.

بابام فقط  :ال رضا پهلوی در شبکه من و تو مصاحبه کرد و گفتثم ؛برده منتشر شده استالبته آمار مختلفی از اینکه شاه با خودش چقدر 
؟ آنها .. بوده یا بدون احتساب.لت و البسه وآچمدون پر از زیور 986میلیون با احتساب  63حال معلوم نیست این  .میلیون دلر برد 63

ه؟ با است یا ن این مقدار با احتساب ارثی است که از پدرش پهلوی اول برده این مقدار با مستقالت و امالک خارج از کشور بوده یا نه؟
 بانکی بوده یا نه؟های احتساب حساب

 :94اسالید 

 است و در نتیجه عقب افتادنخوردن  ارها قدرتفریب  :اتفاق بعدی
ت کنیم و خواهیم از شما محافظیا اینکه ما مییم شما پیشرفت کنید هخواما می :ویندگو می دکننب استفاده میگران از قانون فریسلطه

 .دو هیچ منفعتی برای شما ندارن دکننمی ن کارابه نفع خودش .بچاپند اشما ر هندخواکه می ستا اما واقعیت این دکننتبلیغات می
 دکننیغات میشما پیشرفت کنید و تبلیم هخواما می :ویندگو می دکننگران از قانون فریب استفاده میسلطه .خورندپذیرها فریب میسلطه

دشمن های آدم عاقل باید حیله د.قانون فریب وجود دار ،تیم در جنگلگف دن باشااگر یادتبچاپند.  اشما ر هندخواکه می ستاین اما واقعیت
 م و درس عبرت بگیریم.یبینبا هم ب ارها . یکی از حیلهودتا طعمه دشمن نش دبشناس ار
د؟ حال نمونه دیدی ا. نمونه حیوانی راست خیلی درس آموزگاوها  فریب کروکودیل و انیمیشن؟ این دفتافریب چگونه اتفاق می ،جنگل در

 ببینید. ااش رانسانی
 قذافی و خلع سالح هسته ای کلیپ :95اسالید 
 است. آموزاین دو قطعه فیلم خیلی درس . دیدنبوده ای رقم خورد در لیبی اتفاق افتادعین اتفاقاتی که در ایران نسبت به داستان هسته

 بین باشیم و با احتیاط عمل کنیم.بدها ن گاوها نباشیم و درس بگیریم و نسبت به درندهآالبته اگر ما هم مثل 
 ای از کلیپ مصدقخالصه :96اسالید 

ا با هم این کلیپ ر .نابودی تدریجی است افتد،میپذیری قانون جنگل و مستعمره شدن و سلطهاتفاق سومی که بر اثر تن دادن به 
ذشته گنه اینکه مثل گاوها از حوادث تاریخی و رو را درست انتخاب کنیم  بینیم تا برای همیشه از تاریخ درس بگیریم و راه پیشِ می

 .نابود کنیم ان رامدرس نگیریم، در نتیجه خود و جامعه
 .ق هم رقم خوردیفته و نابود کردند برای مصدّرگران او را فعین اتفاقی که برای قذافی افتاد و سلطه

 :91اسالید 
نش باشید. نید و گوش به فرماابد او بصیر ر یم به خدا قسم قدر این رهبر حکیموین بگاکه باید به مسئولین محترم کشورم جاستاین

یر را بین نیستم تا انتهای مسمن به مذاکرات خوش ویدگوقتی می .ستاقدر حکیمانه و دقیق ن چابارها تجربه کردیم که راهبری ایش
 :فرمودند 7931دی  73در تاریخ  خواند.می

وعده و »های آمریکا و اروپا پس نزنید و بِایستید و بدانید كه اینها نه تهدید، نه گوییدر مقابل توپ و تشر و یاوه

 .ی امضایشان اعتبار نداردو نه حتّ« قول
 .درصد 711مذاکره یعنی باخت  .قوانین دنیا قانون جنگل حاکم استداند بر قواعد و چون می
 .ورندخصحنه نبرد اگر زور نداشته باشی تو را میدر داند دنیا جنگل است و گوید فردای ما فردای موشک است یعنی میوقتی می

 :98اسالید 

 یستیزعاقبت سلطه
 شود؟بایستد چه می هاگر کسی در مقابل نظام سلط

                                                   
1 http://www.iribnews.ir/fa/news 
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البی نام فردی حمزه غ گری و درندگی دیگران.در برابر سلطهایجاد یک حصن و حصار محکم پیدا کردن عوامل قدرت و  اهمیت :اولاتفاق 
و  سینمیرحهای در اکثر مصاحبه . اوحسین موسوی و از عوامل اغتشاشات بوددر ایران عضو فعال ستاد میر 88ه تناست که در جریان ف

اما از  ود؛شمیمحکوم بس حسال  5و به ن دستگیر ا. ایشاست( ش موجودتصاویر) استتماعات خیابانی جریان فتنه حضور داشته جا
 البجبعد از چند سال زندگی و تحصیل در غرب  ی این شخصها. شنیدن حرفودشمی پناهنده فرانسهبه و  دکنفرار می طریق مبهمی

 .دکنچه وضعیتی در بین کشورها پیدا می ودستیز بشملتی که سلطهبشنوید و ببینید کشور و  .است
 :93اسالید 

 یستیاز روزنامه صهیون اوقتی این متن ر من :گویددشمن درباره ما چه می ،و زیر بار سلطه نرفتن لیمبارزه با اسرائ سال 41ببینید بعد از 
باره ایران در ن همه دبدبه و کبکبه به چه روزی افتاده وآاسرائیل با ببینید  .ندم هم خیلی خوشحال شدم هم خیلی متعجباخوآرتص ها

م جالب بود! اول این جمالت یکشف جدید کردم که خیلی برا کم یدناخو هاآرتص را در این چند جمله وقتی .دکنچه جوری صحبت می
 :کنیمکشفی که کردم با هم صحبت می دربارهنیم بعد از آن ابا هم بخو ار
به شکست  ا تا امروز موفقاسرائیل تا به حال به خود دیده و م ی است کهترین دشمنترین و خطرناکبپذیریم که ایران پیچیده باید️♦

 .ایمآن نشده

 .درا به نفع ایران تغییر ده المللیبینی با مقاومت در برابر غرب، سیاست خواهد از طریق خودکفایی ملّرهبر ایران شجاعانه می️♦

 .آزادی خواهانه استهای جنبش تقویت و ننااتحاد مسلما ارتقاء ن خواستار تقویت قدرت دفاعی و بازدارندگی ایران،او همچنی️♦
 :41اسالید 

مدتی  دجامع بلنهای ایران چنین برنامه هم مانند رهبر ما اگر ای برای مقابله با چنین دشمن قدرتمندی ندارد.اسرائیل هیچ برنامه️♦
 7تر داشتیم.امروز اسرائیلی به مراتب پیشرفتهبرای ارتقا جایگاه کشورمان داشتیم 

اق فکرهای و اتها از اندیشکده .یمویگموساد میهای فعالیت یعظمت و پیچیدگنشینیم از که دور هم میها خیلی وقت که ما است جالب
زنیم م مینگری عجیب آنها دیم. از آیندهویگای عمل کردن آنها مییم. از حرفهویگیم. از نفوذ یهود در عالم میویگپیچیده صهیونیسم می
 .عیفضنامنظم و  چقدر و ما دکننچقدر دقیق عمل میها تسکنیم که صهیونیسرزنش می ارن انالیم. خودمن میاو از ضعف عملکرد خودم

ها حال با همه ضعفتا به ما  .یمهدکارهای بزرگی داریم انجام میایم و چه عظیمی ساختههای ن خبر نداریم که چه ظرفیتاولی خودم
و ما  دزنوری حرف میه طدرباره ما چ دایم. ببینید دشمن دارایم و چه دستاوردهای بزرگی داشتههددنیا ایستادگی کرهای در مقابل قدرت

 !دکنمدح می ان راو رهبرمها ایرانی
 !ندکنشکست ناپذیر قلمداد می ایران راو  دیران ندارای برای مقابله با ااسراییل هیچ برنامه :ویندگن میاخودش

در واقع ؛ است کنیم القائات و نقشه دشمنتضعیف می ان رازنیم و خودمن میابخشی از حرفایی که ما علیه خودم :است کشف من این
 .دن واقعا چنین ظرفیت بی نظیری ندارناو خودش !دورزنو رشک می دخورنبه رهبری که ما داریم حسرت می :هاآرتص زدها حرف درست ر

 :47اسالید 

كند به كند و سعی میبه هیچ كس تکیه نمی ستیزسلطه دهد این است:رخ میستیزی كه در نتیجه سلطه دومیاتفاق 

 .كندنهایتا پیشرفت می و خودش متکی باشد

زمان ایران بهترین نمونه برای این مسئله کشور عزی .ستیزی پیشرفت استیکی از بهترین نتایج زیر بار ظلم نرفتن و مقاومت و سلطه 
است  المللیبیننهاد و سازمان  76سند و منبع این آمار مربوط به  .کنیدکه قطعا باور نمی ارائه کنمن اخدمتترا م آماری هخوامن می .است

ها لفهؤدر انواع م اکشور ر 789 المللیبینمرکز  76 .در آمریکا استنی هستند یا اصال مرکزیت آنها اضد ایریا که برخی از اینها اتفاقا 
دنیا  21به تر ،ترین وضعیتدر بدترین حالت و پایینها رتبه ایران در تمام عرصه است. مده خیلی جالبآبه دست  نتایج .بررسی کردند

 ایا ررتبه اول تا پنجم دنها لفهؤبگذریم از اینکه در برخی از م بیستم را داریم.کشور دنیا رتبه  789بین ما  وضعیت یعنی در بدترین؛ است
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برتر  کشور 5کشور برتر اقتصادی دنیا و یکی از  71آرتص گفت رهبر ایران در تالش است ایران یکی از ها طور کهکسب کردیم و همان
 .اهلل ءان شإ .نداریمها البته ما فاصله زیادی با این رتبه که شودبعلمی و فناوری دنیا 

با ایران  و حتی دصنمی با ایران ندارنکدامشان هیچ هیچ تا ببینید م ویگمی اندا ارائه دادهرها مراکزی که این آمار حال اول اسم چند تا از
 :ن ببینیداخودت .دکنندشمنی هم می

  انرژی اتمی  المللیبینآژانسiaea 

 بانک جهانی 

 سازمان بهداشت جهانی 

 آمریکا سازمان زمین شناسی 

 سازمان ملل متحد 

  پول المللیبینصندوق 

 :42اسالید 
افتخار کنید و ببینید با این همه جنگ و دشمنی و  تانن و انقالباکنیم تا به کشورتبا هم مرور می ار ی دیگرحال برخی از آمارها

 است! انقالب اسالمی چه جوری ثمره دادههای و میوهها شکوفه ،تحریم

  علمی در منطقهاز جهت  1رتبه 
  از جهت سرعت رشد علمی در دنیا 1رتبه 

  بنیادیهای سلول 2رتبه 

  طبیعیهای جاذبه 5رتبه 
 ثروت ذخائر فسیلی 4 رتبه 
 مساحت آبی 7 رتبه 
  فناوری نانو 6رتبه 

  منتشر شده در موضوع الهیاتهای كتاب 2رتبه 
  موضوع زبان شناسی منتشر شده درهای كتاب 3رتبه 
  منتشر شده در موضوعات عمومیهای كتاب 12رتبه 
  ایدارنده چرخه كامل سوخت هسته 13جزو 

  قدرت خرید و وضعیت اقتصادی 18رتبه 

  از جهت علمی در دنیا 16رتبه 

 :49اسالید 

 كشور 183مرگ و میر بر اثر مشروبات الکلی از  183 رتبه 

  در تولید برق از گاز طبیعی 6رتبه 

  تولید بنزین طبیعی 4رتبه 

 تولید گچ 3 رتبه 
 هنآتولید  8 رتبه 
 تزیینیهای سنگتولید  3 رتبه 
 روی 14 تولید رتبه 
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  فیروزهتولید  1رتبه 
 فوالدتولید  13 رتبه 
 سیمانتولید  11 رتبه 
 لومینیومآتولید  19 رتبه 

 كشور 147هوانوردی بین  المللیبینمار سازمان آصنعت هواپیمایی بر اساس  11 رتبه 

  خودروسازان المللیبینصنعت خودرو سازی بر اساس آمار سازمان  16رتبه 

 :44اسالید 
ه سمتی ی که رهبر ایران تعیین کرده بیرمس ویندگن میاهم بشنوید. خودش ااش ریهقندم؟ بان خویتابرارا از هارتص مطلبی  ان هستیادت
قدرت  71کشور برتر دنیا از جهت پیشرفت و عدالت و یکی از  1کشور برتر دنیا از جهت علمی و یکی از  5ایران را یکی از  کهرود یم

 اقتصادی دنیا قرار دهد.
ساله  51ت انداز پیشرفنویس چشمبرای نخستین بار از دشمنی پیچیده شکست خورده است. رهبر ایران پیش اسرائیل :هاآرتص نوشت

 "عدالتت و پیشرف"ترسیم کرده تا کشورش یکی از پنج کشور برتر جهان در زمینه علم و فناوری و یکی از هفت دست برتر در  ایران را
 .کنی فقر، فساد و تبعیض و یکی از ده اقتصاد بزرگ جهانی شودمله ریشهاز ج

 :45اسالید 
و رژیم  هفتمکشور دنیا در رده  789در بین  المللیبینن از حیث قدرت ظر امریکن اینترست ایران همین اآلبینید از نطور که میهمان

قرار  79بندی را قبول ندارند ایران را در بدترین نوع سنجش در رتبه این ردهحتی آن مراکزی که  .قرار دارد هشتمصهیونیستی در رتبه 
قدرت اول دنیا خواهیم بود و تا آن موقع راه پنج طور مقاومت کنیم در فاصله نزدیکی جزو این نتیجه مقاومت است و اگر همین .دهندمی

 .دوری نداریم
 :46اسالید 

ان عالم بوده است. گرالبته همه اینها با ایستادگی در برابر زورگویان و سلطه .اندببینید از کی رهبران ایران به فکر پیشرفت ایران بوده
ای نید. این نامهکگر مقاومت کنید نهایتا پیشرفت خواهید کرد و از هالکت نجات پیدا میاگر در برابر زورگو و سلطهجربه نشان داده است ت

 ستیزیسلطه وت بهعهای دنیا را داز آن موقع مردم و دولت و سال پیش امام خمینی به رئیس چمهور چین نوشته است 95است که 
 دنیا قرار دارد.های گاهی از قدرتدر چه جاین اآلببینید چین  کرده است.

 بسم اللَّه الرحمن الرحیم
 حضرت آقاى لى شیان نیان رئیس جمهورى خلق چین

پیام تبریک آن جناب به مناسبت سالگرد پیروزى انقالب اسالمى واصل و موجب تشکر گردید. امید است دیگر محرومان جهان و ملل  
خوار، اى جهانمریکآخصوص ه گران و بخود را از زیر بار سلطه استعمار گیرى از این انقالب اصیل اسالمى بتوانندتحت ستم نیز با الهام

 1نجات دهند.

 :41د اسالی
ها درتبرتر دنیا و ابرقهای قدرت ،پژوهانن اندیشمندان دنیا و آیندهگران دنیا این شده است که اآلمت در برابر سلطهسال مقاو 41نتیجه 

 ،فرانسه ،امریکآکنند. بینی میکشورهای اروپایی و آمریکا را رو به سستی و ضعف پیش و نامندروسیه و ایران می ،را کشورهای چین
فرانسه  .لمان مشکل اقتصادی داردآدر حال ضعیف شدن هستند.  و مشکالتو ها انگلیس و آلمان هر کدام به نوعی دچار انواع گرفتاری

اذیت ر د خانمانیاز بیچند میلیون کارتن خواب در آمریکا  .دچار سوء تغذیه است یکودک انگلیسی یک 5از هر  .استها درگیر جلیقه زرد
 این سه کشور هستند. 27برتر دنیا در قرن های قدرتها روسیه و ایران که طبق آخرین تحلیل ،ماند چین. میهستند
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 سانفرانسیسکو فیلم :48اسالید 
سال آینده قدرت اول دنیا خواهد بود. به این تصویر  21ایران در  ودشن نمیاکه باورت است و مشکل ما هم همین ودن نشاشاید شما باورت

 این شتهگذسیس حکومت آمریکا میأسال از ت 711در حالی که سال پیش.  721نیویورک است در های عکس یکی از خیابان .نگاه کنید
 .همه جهش کند و به قدرت اول دنیا تبدیل شود. خوب حال شده این چند دههکشور ظرف  کی ودشن نمیاباورت .ن بوده استاوضعیتش

سال آینده به قدرت اول دنیا تبدیل  41سال یا نهایتا  21هیچ بعید نیست که در  موری داریعلم و فنان در پیشرفت با این رشدی که ما اآل
در  اش را در همین اسالیددارد که یک نمونه الت وحشتناکیکمشن هم آمریکا ر جدول. بگذریم از اینکه همین اآلیم صدویم و بروبش

 این ویدئو ببینید.
 :43اسالید 

ک ن هم یآحاکم کردند.  اانتخاب کرده بودند و قوانین جنگل ر اجنگل ر ،ن بشرصدر جدول برای زندگی متمدّ دبودنمده آایی که هنآ
ی ل  إ ورِ الن  ن  مِ مْ هُون جُرِخْ یُ وتُ اغُ م الطَّهُائُی  لِوْأوا رُف ک   ین  ذِالَّ  و   ورِ ی الن ل إ اتِم لُ الظ  ن  مِ مْ هُجُرِخْ وا یُنُم آ ین  ذِالَّ  ی  لِو   اهللُ» یعنی جنگل تاریک

 کنیم.جاری می اقواعد مدینه ر و کنیمانتخاب می ایم صدر جدول برای زندگی بشر مدینه روما اگر بر ه طور؟اما ما چ 1 «اتِم لُالظ 

اموش گر را خسلطهریم و واز زیر سلطه دربیا اخواهیم همه رمی ؛خواهیمما سلطه نمی یم به سمت مدینه.وخواهیم از حالت جنگل برما می
قا آه خواهیم هماما ما می باشنداست که همه حیوان  لزمسلطه زمانی  .بیداری اسالمی همین است ؛بیدار کنیم اخواهیم همه رمی؛ کنیم

ن اایش .اشدب جل اهلل فرجهعه سلطان ما امام زمان طوری مهیا کنیم ک اشرایط ر و براین باید در مدینه و شهر زندگی کنیمبنا .و انسان باشند
 .یاد بدهدبشریت  به او قواعد زندگی در شهر ر دیریت کنمد یدبیا

 :51اسالید 
و موفقیت  توان به پیروزیمی ظلم ستیزی چگونه در این دنیا با این قوانین جنگل خوب حال بعد از این توضیحات درباره ظلم پذیری و

ویم چگونه از جنگل خارج بش ؟چیستحال رسید؟ در واقع در دنیایی با این همه مکر و فریب و حیله و زور راه بقا چیست؟ راز بقا  نهایی
 و به سمت مدینه برویم؟

 
 
 :57اسالید 

برابر  درباید  مقاومت تنها راه نجات در دنیای جنگل گونه کنونی است.با توجه به شرایطی که از وضعیت جنگل ترسیم کردیم 
های با زور و مکر و فریب و حیله به ما تحمیل و سرمایه ان راشیهایم خواستههگران بایستیم و اجازه ندسلطههای و زورگوییها خواهیزیاده
 چپاول کنند. اما ر

 :52اسالید 
ن سه مرحله ای و ن ایجاد کنیمادر خودم ارلفه ؤباید سه م پیروز شویم و بخواهیم در برابر دشمن مقاومت کنیم اگر چگونه مقاومت کنیم؟

 :طی کنیم ار

 نترسیدن 
  نشدننا امید 

  شدنمتحد 
مقاومت نتیجه  ؛شما همه چیز دارید ؛یداهشدای منطقهشما قدرت  ویدگمی ،که عضو فعال فتنه بوده است کسیگوینده  !ببینید ااین فیلم ر

 دنیا قرار بگیرید. کشورهای قوی و آرامکنید و جزو ین همه پیشرفت ادهد و باعث شده شما می
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 :59اسالید 
 .ترسنداگر نترسید می

یم اهترسیدد که ما نمگر ترس به خود راه ندهیم و او بفهدر برابر سلطه بر اساس همان قوانینی که در جنگل گفتیم باید بدانیم که اگر
ند تا ما کتر میایم حمله خود را شدیدگیری ما متوجه شود که ما ترسیدهرفتار یا موضع ،لحن ،اما اگر از برخورد؛ دارددست از تجاوز برمی

 .را از پا در بیاورد
 کلیپ سگ و خروس

کانات ما ایم یا نه؟ در مرحله بعد امکند آیا ما از او ترسیدهگر در موقع تجاوز و چپاول ابتدا بررسی میبه این نکته توجه کنید یک سلطه
نگاه کنید و  خوبها کند. به این کلیپیم عقب نشینی میاهآید و اگر بفهمد نترسیدمی ایم جلوهمد ترسیدهاگر بف .کندرا ارزیابی می

 !ترساندکند و او را میببینید یک خروس با نترسیدن چطوری بر سگ غلبه می
نیای در دوز میدان است. پیرترسد تر است اما خروس چون نمیبا اینکه امکانات تهاجمی سگ از امکانات خروس خیلی بیشتر و قوی

 ی زنده بمانی باید هیچ وقت نترسی.هخوامی راگ .تدخورناگر بترسی می :دنیای سیاست هم همین قاعده وجود دارددر امروز و 
 تشبیه کارتر به شیر کلیپ :54اسالید 

د توانهیچ غلطی نمی : آمریکابود امام گفتمنازع جهان سال پیش که آمریکا ابرقدرت بال 41بود.  که خیلی شجاع (ره)مثل امام خمینی 
ی قانون درباره قدرت پوشالی آمریکا با همین مبنا )ره(ببینید امام خمینی  روشن.آمریکا رو به افول است و تکلیفش  دیگر ن کهاآل .بکند

 د!کنجنگل چگونه برخورد می
 آمریکایی تفنگدارانگیری و دستاوباما سخنرانی :55اسالید 

الکی  و چقدر دو هویی دارنهای  گران چقدر ضعیف هستند اما چهو این سلطه دهنوز همین مبنای امام وجود دار ودن بشاباورتبرای اینکه 
 با هم ببینیم. ااین کلیپ ر دننواخرجز می

ا هنآدنیا هستند و هیچ کس به پای های ما بهترین نظامیهای نظامی ویدگو می اندخوطوری رجز میدقیقا همان روزی که اوباما این
؛ گیر شدندسپاه دستهای که در رتبه نظامی از درجه بالیی برخوردار هستند توسط بچه شانتفنگداران دریایی ،دقیقا همان روز د،رسنمی

که ما هنوز کرد رود. سردار فدوی نقل میبیرون می او کند و از طرف دیگر چیزی ازیعنی همان شیری که از یک طرف غرش می
 ن دوبار تقاضای شلوار کردند.اتسلیم کردند. حتی دو نفرش ان رارا برنداشته بودیم که اینها خودشها کاورهای روی دوشکای قایق

 :56اسالید 

 .شونداگر نا امید نشوید ضعیف می
 .اند و صبر و مقاومت خود را دارنداما هیچ وقت نا امید نشده ؛ست که با اسراییل در حال مبارزه هستندااقل نیم قرن ن حدمردم فلسطی

 شود.تر میگر و متجاوز روز به روز ضعیف و ضعیفبینیم که سلطهحال بعد از گذشت نیم قرن می
و در  گرفتدید، دست پیش های مصر، عراق، سوریه و اردن را در چند قدمی خود میزمان ارتشهمببینید اسرائیل چه قدرتی داشته که 

حیاتی به وسیله عوامل اطالعاتی  کرد. اسرائیل با دریافت اطالعات به نیروهای ارتش مصر در صحرای سینا حمله 7361ژوئن  5تاریخ 
است تا صبح روز بعد صفوف ارتش ای جمع کردهخود در مصر پی برد که ارتش مصر بیش از چهارصد هواپیمای جنگنده خود را در نقطه

 های اسرائیلی که کار کشور تازه تأسیس خود را با بلند شدن هواپیماهای ژنرال .اسرائیل را شدیداً در هم بکوبد
و  گرفتندیل ها بر روی اسرائمصری قبل از بلند شدن یکباره آن هایدیدند تصمیم به زدن شبانه تمام جنگندهتقریباً تمام شده میمصری 

در مدت  فعال خود، هواپیمای جنگنده 211های نظامی مصر با فرستادن تمام با حمله غافلگیرانه به فرودگاه نیروی هوایی ارتش اسرائیل
های توپولوف ساخت روسیه بودند بر روی زمین افکنهای میگ و بمبکه شامل جنگندهرا اپیماهای جنگی مصر هو چند ساعت اکثر

فاصله بعد از بال  .هواپیمای مصری از بین رفت 911در این حمله بیش از  .نابود کرد بدون اینکه مصر بتواند پاسخ مناسبی به حمله بدهد
رانه های جولن و کارتش اسرائیل با تغییر میدان جنگی به سوی بلندیاما ؛ اسراییل شدنداین قصه اردن و سوریه هم وارد جنگ با 
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را به اشغال  و کشتزارهای شبعا های جولنها را شکست دهد و بلندیوهای اردنی و سوری بود توانست آنباختری رود اردن که مقر نیر
 7.خود درآورد

اما حال ببینید قدرت اسراییل چقدر کم ؛ روز همه آنها را شکست داد شش مدتکشور عربی وارد جنگ شد و در  سهیعنی اسراییل با 
 .روز نه با لبنان بلکه با یک حزب کوچک در لبنان جنگید و در نهایت شکست خورد 99شده است که 

  2116روزه در سال  33جنگ 
 حاصل شد: و شمال اسرائیل بود و نتایج زیر لبنان ،مکان جنگ

 اجرا شد. سازمان ملل متحد شورای امنیت 7117بر اساس قطعنامه  بسآتش 
 مرزها تغییری نکرد. 
 شناسانده شد در جنوب لبنان و به یونیفل ارتش لبنان. 

 رخ داد 2118 دسامبر 27روزه بین اسرائیل و غزه در  22جنگ 
 .و جنوب اسرائیل بود نوار غزه ،مکان درگیری

 .بدون تغییر مرزها؛ از سوی اسرائیل« جانبهیکبس آتش»نتیجه: 

 2114روزه بین اسرائیل و غزه در سال  8جنگ 
 .نوار غزه بود ،مکان درگیری
عدم تغییر مرزها و اعالم  و کیلومتری غزه 761فلسطین تا  های هوایی پیوسته اسرائیل به غزه و پرتاب پیوسته موشک آزادنتیجه: حمله

 .آتش بس از طرف اسرائیل

 2178نوامبر  72نوامبر تا  77 جنگ دو روزه بین اسرائیل و غزه
 بود. نوار غزه ،درگیری مکان

 .نتیجه: شکست گنبد آهنین و اعالم آتش بس از طرف اسرائیل
 .کنداعالم آتش بس می ،یک روز بعد ازشود و هم نمیها نهایتا کار اسراییل به جایی رسیده که حریف فلسطینی

 گر مقاومت کنیم و پیروز شویم.توانیم جلوی سلطهنا امید نشویم می این یعنی اگر ما
 انیمیشن اتحاد حیوانات:51اسالید 

 .خورنداگر متحد شوید شکست می
ت فالهر روز زیر پای آقا فیله چند تا تها شکجگن ،در آن بود که یداستان ،کتاب درسی درسال سوم ابتدایی  نااز هم دن باشااگر یادت

شدند همه با اینکه زور بازو نداشتند و حریف فیل نمیها کشت. بالخره گنجشکمی گنجشک رارحمانه هر روز چند بی و فیلدادند می
 .بود (ن داستان هم )همه با همآبر او چیره شدند. فکر کنم اسم  و انداختند روی فیل وبا هم کمک کردند و یک تور بزرگ را بلند کردند 

 .نگاه کنیم ددهگونه به ما میعاده که درس بزرگی در دنیای جنگلالحال به این انیمیشن فوق
 شیر گرفتار بین کفتارها کلیپ :58اسالید 

شود گردن بدانند با اتحاد می . بایدمردان آزاده دنیا باشدست و باید سرلوحه همه مردم و دولتامنطق درستی در عالم سیاست  ،این منطق
کشور سوریه نمونه بسیار خوبی است که فهم صحیحی از چگونگی زندگی در  .گران و زورگویان دنیا را شکستمستکبران و سلطههمه 

 .ن قصه سوریه استاهم ،قصه .ببینید ااین کلیپ از این شیر ر .دهدجنگل را به ما آموزش می
یه با اتحاد اما سور دتعطیل کردن یشان راهانهاخخیلی از کشورها سفارت .دکنیسقوط مد گفتند سوریه سقوط کرد یا دارهمه می روز کی

 امریکا ،ترکیه ،ایتالیا ،انگلستان ،تونس ،عربستان ،سودان ،امارات مثل کشورهاییسال  6ن بعد از اآلاند. برگرد انست ورق راچند کشور تو
 .هستند آن صدد بازگشاییدرن را باز کردند و یا االجزایر یا سفارتش و
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 دهد.جواب میها گردر برابر سلطهها ستیزسلطه مقاومتاین یعنی اتحاد و 
 :53اسالید 

 بریکس چیست و چه اهدافی دارد؟
 جهان  مبادلتپنجم حذف دلر از یک

 مبادلت تجاری دوترین اهداف خود یعنی حذف دلر از تر شدن به تحقق یکی از مهمروز در حال نزدیککشورهای عضو بریکس روزبه
 جانبه این کشورها هستند. یا چند

 ؛نفرمیلیون  411میلیارد و  1با جمعیت  هند 

 ؛نفر میلیون 411میلیارد و  1با جمعیت  چین

 ؛نفرمیلیون  215 با جمعیت برزیل

 ؛نفر میلیون 145با جمعیت  روسیه

 .دهندمیلیون نفر حدودا نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل می 51با جمعیت  آفریقای جنوبیو 
شرایط را برای حذف حداکثری دلر از مبادلت خود فراهم های لزم، د تا با ایجاد زیرساختهاست که در تالش هستنمدتاین کشورها 

پنجم كل یكرد دلر ارزیابی شده است که حدود هزار میلیا 6۱74معادل سالنه کنند. ارزش مبادلت تجاری کشورهای این گروه 

 .شودمبادالت جهانی را شامل می
كشور روسیه سه ماه تحریم شد و مشکالت زیادی در آنجا به وجود آمد اما آنها با پیوستن به این جنبش توانستند 

 مشکالت اقتصادی خود را تا حد زیادی حل كنند.
تواند پشتوانه خوبی برای ارزهای ملی این که این بانک می نیز همین هدف بود چرا ترین دلیل تأسیس بانک بریکسیکی از مهم
المللی حمایت کند. این کشورها همچنین قصد دارند یک های اقتصادی و نوسانات ارزهای بینها در برابر بحرانشد و از آنکشورها با

ادلت بر ها پشتیبانی از مبترین عملکرد این بانکد. مهمنتأسیس کن میلیارد دلر در کنار این بانک 711به ارزش  را صندوق ذخیره ارزی

 .خواهد بود هااساس ارزهای ملی این کشور
این  تواند بهکنند که همین امر میمبادلت خود را از سایه دلر خارج می ،کند. اولد هدف را پیگیری میگروه بریکس با حذف دلر چن

با افزایش  ،د یک قطب جدید کمک کند و از سوی دیگر ارزهای ملی خود را تقویت نمایند. دومهای اقتصادی در راستای ایجاقدرت
ا هاستفاده از ارز این کشورها حداقل در بین خودشان، حجم استفاده از ارزها در مبادلت جهانی افزایش یافته و در کنار آن اعتبار این ارز

طرف نفوذ این  یک کشور در مبادلت تجارت خارجی، از 5استفاده از ارز این ، د. سومیابالمللی نیز افزایش میدر بازارهای مالی بین

 .ندکتر میالمللی واقعیهای بینگذاری این ارزها را بر اساس شاخصکشورها را در اقتصاد جهانی افزایش داده و از سوی دیگر ارزش
تمال وجود کند بلکه این احپذیر میر برابر نوسانات اقتصادی آمریکا آسیبتنها بریکس را دادامه حضور دلر در مبادلت این کشورها، نه

المللی و بانک جهانی، با ایجاد هرگونه محدودیت در دسترسی به المللی تحت نفوذ آن نظیر صندوق بینهای بیندارد تا آمریکا و سازمان

 .ندنالملل استفاده کشورها در عرصه اقتصاد بینعنوان سالحی برای تضعیف روند قدرت گرفتن این کدلر از این ارز به
 تواند بهیاً میکند و ثاننیاز را تأمین می المللی اولً نیاز این کشورها به تأمین برخی منابع مالی موردورود بانک بریکس به عرصه بین

 1.نیز فعالیت نمایدهای خارج از این گروه سی( این کشورها حتی در عرصهنْعنوان یک پشتیبان برای ارز )کارِ
 ا قوی باشد.مدشمن ش ندهر چ ؛پیروزی قطعی است در چند نفر باشید و متحد باشیپس ببینید اگ

 دکتر سالمشعر خوانی کلیپ :61اسالید 
 .حتما این کلیپ را برای مخاطبین خود نمایش دهید
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 خواند این است:بیت آخری را که شاعر می
 ای هنوز تو اسالم را ترامپنشناخته              خوریاینجا اگر یکی بزنی ده تا می

 :67اسالید 
 ای هنوز تو اسالم را ترامپنشناخته              خوریاینجا اگر یکی بزنی ده تا می

این پیشرفت به برکت اسالم و انقالب اسالمی و خون  .ما با قدرت اسالم و انقالب دنیا را خواهیم گرفت .ایدبله هنوز اسالم را نشناخته
 :فرمایندمی هببینید حضرت آقا چ ود؛شپر از امید می دشنومی اآدم وقتی این عبارات ر .استشهدای عزیز 

 ه در آیندهک بکند، تردیدی نیست دهید، این ملّت پیش برود و حرکتای که امروز شما دارید و نشان میبدانید اگر چنانچه با این روحیه
تمی این چیزی است که ح چندان دوری خواهد توانست به اوجی در دنیا برسد که در تعامالت جهانی، همیشه دست برتر را داشته باشد.نه

شاءاهلل این را به چشم خودتان خواهید دید و این پیشرفت عظیمی را که های عزیز انو شما جوان و قطعی است و در این تردیدی نیست

 1برکت اسالم و به برکت انقالب اسالمی در کشور به وجود آمده است تجربه خواهید کرد. به

 :62اسالید 
 کنن. دل آدمغصه به دل آدم میمونه که چه جوری دارن به مردم مظلوم ظلم می .سوز رو ببینیدانجاین کلیپ ها بعد از همه این حرف

 2«ع ل ى الَّذِین  اسْتُضْعِفُوا فِی الْأ رْضِ و  ن جْع ل هُمْ أ ئِمَّةً و  ن جْع ل هُمُ الْوارِثِین ن مُنَّ  نُرِیدُ أ نْ  و » :فرمایداین وعده الهی است که میاما ؛ خون میشه
 .اهللءشا ان مقاومت در دنیا رقم خواهد خورد.منطق و روحیه اتفاق مبارک با  و این
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