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مقدّمه

برقراري نظام جمهوري اسالمي به تعبير رساي بنيانگذار آن، حضرت امام 
خميني)ره(، از نعمتهاي بزرگ الهي بر مردم اين سرزمين و تمامي مستضعفين 
جهان بوده است. مروري بر تاريخ پرافتخار اين نهضت و شكل گيري نظام 
مقّدس جمهوري اسالمي به روشني نقش و تأثير اصل مترقّي واليت فقيه و 
رهبري حكيمانه ي حضرت امام)ره( و پس از آن حضرت آيت اهلل العظمي 
سيّد علي خامنه اي، رهبر انقالب اسالمي، را در هدايت انقالب در كوران 

حوادث گوناگون روزگار نشان مي دهد.
مؤسسه ي پژوهشي فرهنگي انقالب اسالمي كه وظيفه ي حفظ و نشر آثار 
مقام معّظم رهبري را بر عهده دارد، در اجراي همين وظيفه اقدام به انتشار 
كتابهاي موضوعي به منظور نشر بيانات، ديدگاه ها و رهنمودهاي معّظم له در 

مقاطع، مناسبتهاي و موضوعات مختلف مي نمايد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي كه خود در تمام مراحل تكوين، رشد و پيروزي 
انقالب اسالمي حضور فّعال، مستمر و مؤثّر داشته اند به دليل اهميّت آشنايي 



6  /
ب  

قال
ف ان

عار
 م

نسلهاي مختلف، خصوصاً نسل جوان با علل، عوامل، مراحل، ويژگي ها و 
آثار انقالب اسالمي همواره در فرصتهاي گوناگون به تبيين انقالب اسالمي 

پرداخته اند.
آنچه در اين كتاب گردآوري شده، گزيده اي از ديدگاههاي معّظم له در 
موضوع انقالب اسالمي است كه در طول بيش از 20 سال گذشته در ديدارها، 

سخنراني ها و خطبه هاي نماز جمعه بيان شده است.
و  جامعيّت  نشان دهنده ي  بخوبي  كتاب  مطالب  و  فهرست  بر  مروري 
همه جانبه نگري گوينده در تحليل اين انقالب عظيم است كه با دقّت كامل 
و تحليل دقيق به تمامي ابعاد و زواياي انقالب از جمله تحليل دقيق دوران 
حاكميت طاغوت و ويژگي هاي آن دوران، رهبري امام عظيم الشأن، ويژگيهاي 
رهبري امام، اصول و محكمات، دستاوردها و آثار و بركات، اركان، پيام هاي 
انقالب، توطئه هاي رنگارنگ دشمنان در به انحراف كشيدن و نابودي انقالب 
انقالب  و حفظ  شناخت  در  آينده  نسل هاي  و  مردم  وظيفه ي  همچنين  و 

اسالمي پرداخته اند.

و من اهلل التوفيق
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پيام آور انقالب الهي

من از ايران مى آيم، كه زادگاه پرآوازه ترين و درعين حال ناشناخته ترين 
انقالبهاى دوران معاصر است. انقالبى بر پايه ى دين خدا و در امتداد راه 
پيامبران و مصلحان بزرگ الهى؛ راهى به درازاى همه ى تاريخ بشر. ريشه ى 
است.  اسالم  توحيدى  انقالب جهان بينى  اين  زيربنائى  انديشه ى  و  استوار 
تفسير انسان، تفسير تاريخ، تحليل حوادث حال و گذشته و آينده، تفسير 
ـ  جهان،  طبيعت، تبيين همه ى عالئقى كه انسان را با دنياى بيرون از وجود او 
از وجود خود و  نيز فهم و درك آدمى  اشياء ـ مرتبط مى كند، و  انسانها، 
خالصه همه ى چيزهايى كه نظام ارزشى جامعه را مى سازد، و آن را بر اداره ى 
مطلوب خود قادر مى كند، همه و همه از اين جهان بينى الهى ريشه و مايه 

مى گيرد و منشعب مى شود.

بیانات در چهل و دومین مجمع عمومی سازمان ملل نیویورک ـ 66/6/31
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ويژگيهاي اصلي انقالب

1. مردمي بودن

درباره ى ما وانقالبمان و اصول و نقطه نظرهايمان بيش از معمول سخن 
مغرضانه يا جاهالنه گفته شده است. در انقالب ما چند نقطه ى اختصاصى 
هست كه مى توان آن را استثنائى از سرگذشت معمولى انقالبها شمرد. من 
به آن نقطه ها مى پردازم، و در پايان پيام خودمان را خواهم گفت. اول؛ اين 
انقالب حتى در شروع خود صد درصد مردمى بود، نه يك گروه چريكى 
انقالبى  افسران  از  گروهى  نه  نظامى،  سياسى  فعال  يك حزب  نه  مسلح، 
و آزاديخواه و نه هيچيك از ديگران انواع رائج و معمولى ـ كه تحوالت 
انقالبى كشورها را پديد مى آورند ـ در انقالب ما وجود و حضور و فعاليت 
نداشتند، فقط مردم بودند و مردم، آن هم كاماًل بى سالح كه در تهران و همه 
جاى ديگر چنان فضا را و خيابانها را و محيط زندگى شهرى را از وجود و 
حضور و شعارهاى انقالبى خود پر كردند كه ديگر جايى براى هيأت حاكم و 
حكومتش باقى نماند؛ و آنان مجبور شدند يكى يكى و دسته جمعى از كاخها 
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و مراكز اقتدار خود و سپس از كشور خارج شوند. شاه، نخست وزير، بزرگان 
از مردم گريختند. توانستند   ارتش، وزراء و ديگر سرجنبانان هر كدام كه 
اين پس از آن بود كه در مدتى بيش از يك سال آنان با استفاده از همه ى 
توانايى خودـ  سياسى، نظامى، پليسىـ  كوشيده بودند مردم را متفرق سازند؛ 
و به خانه ها يا مراكز كارشان برگردانند، و در اين مدت هزاران نفر از مردم 
جلو چشم ديگران در خيابان، در مسجد، در دانشگاه، در محيط كار كشته شده 
بودند؛ اما حضور مردم روزبه روز بيشتر شده بود. در آخرين ماهها خشونت 
دستگاه بيشتر و متقاباًل حضور مردم هم بيشتر شد. رژيم كه زير فشار خشم 
مردم دست از جان شسته قادر به مقاومت نبود، مجبور شد بزرگترين امتياز 
خود را بدهد. شاه رفت؛ و بعد از آن عقب نشينى هايش پى در پى و سريع 
شد. رهبر بزرگ انقالبـ  كه كلمه به كلمه ى سخنانش به تك تك مّلت روح 
و آگاهى و درس مى داد ـ به اتكاى خداوند متعال ـ كه همه ى قدرتها در يد 
قدرت اوستـ  و با اعتماد به همين اراده ى عظيم و خدشه ناپذير مردم دولت 
انقالب را تشكيل داد. دولت ستمشاهى خود به خود و بى آن كه راه ديگرى 
داشته باشد مسند را رها كرد و گريخت. آخرين سنگرها، پادگانهاى خالى از 
 سرباز و افسر بود، آنها هم گريخته بودند، و بسيارى به صف مردم پيوسته.
در آخرين لحظات چند پادگان اندكى مقاومت كردند، اما بيهوده. در آن جا 
هم مردم حضور داشتند، و معجزه ى اين انقالب پيروزى مردم بود. تنها پس 
از سقوط پادگانها بود كه مردم به اسلحه دست يافتند، اما آن روز ديگر نظام 
پادشاهى سقوط كرده بود؛ اين سالحها براى مراقبت از نهال نورس انقالب 
به كار گرفته شد. مردم ـ جوانان و پيران، زنان و مردان ـ تنها كسانى بودند 
كه رژيم پهلوى را ـ كه به نظر قوى و كاماًل مسلح مى رسيد، و از پشتيبانى 
بزرگترين قدرتها برخوردار بود ـ شكستند، و نظام جمهورى اسالمى را بر 
سر كار آوردند. سالح آنان ايمانشان، اراده ى نيرومندشان و خونشان بود، و 
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خون بر شمشير پيروز شد. سياست پيروزى خون بر شمشير همان سياست 
مقاومت مظلومانه است. رهبر ما پيش از پيروزى انقالب آن را اعالم كرد، و 
اولين معجزه ى آن پيروزى بر رژيم سر تا پا مسلح شاه بود، كه كاماًل حمايت 
امريكا و غرب را نيز با خود داشت؛ و پس از آن نيز پيروزيهايى داشت كه 

برخى حتى از غلبه بر رژيم شاه نيز بزرگتر بوده اند.
اين تجربه اى بى نظير الاقل در يك قرن اخير بود و خوب است مورد 
تأمل و دقت قرار گيرد، هم از سوى كشورهاى زير سلطه و هم نيز از سوى 

قدرتهاى سلطه گر جهانى. 

2. اسالمي بودن

كه  انقالبهايى  بسيارند  اسالم.  به  بود،  دين  به  متكى  انقالب  اين  دوم؛ 
ريشه هاى مبارزاتى آن از ايمان دينى تغذيه كرده است، هر چند در ساختار 
انقالب اين ايمان چندان يا هيچ به حساب نيامده است. اما انقالب ما همه 
چيزش را، هدفها را، اصول را، و حتى روشهاى مبارزاتى را و نيز شكل نظام 
نوين و نوع اداره ى آن را از اسالم گرفت. اين ابعاد شگفت آورى به انقالب 

مى بخشد، و تعريف تازه اى از پيروزى آن ارائه مى دهد.
چه اسالم به خاطر دارا بودن اين ظرفيت عظيم انقالبى و سازندگى اكنون 
حداقل صدوپنجاه سال است كه مورد تهاجم قدرتهاى استعمارگر و عوامل 
مرتجع و زبون آنان بوده است. به عالوه اسالم در بيش از پنجاه كشور و ميان 
يك ميليارد انسان يك ايمان مقدس، يك دين الهى است. پيروزى انقالبى 
كه روح و محتوايش اسالم است در حقيقت پيروزى بر همه ى آن مهاجمان 
و در عرصه ى زندگى همه ى اين يك ميليارد است. صدها ميليون مرد و زن 
ـ  مرد و زن مسلمان ـ در دهها كشور از پيروزى انقالب ما احساس پيروزى 
كردند. اين خصوصيت همچنين راه عقب نشينى، شكست، ضعف و ترس را 
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بر مردم و رهبر انقالب و مديران آن مى بندد. در راه خدا شكست نيست، تا 
ضعف و ترس و عقب نشينى باشد.

3. عدم وابستگي به شرق و غرب

سوم؛ عدم اتكاء به شرق يا غرب، خصوصيت استثنائى ديگر اين انقالب 
بود و هم اكنون نيز سياست قاطع نظام انقالبى ماست. اين خود يكى از 
مظاهر اعتقاد و اتكاء به خدا در همه ى صحنه هاى حيات فردى و اجتماعى 
ماست. امروز تفكر مسلط بر دنياى سياست در سراسر جهان اين است كه 
بدون اتكاء به يكى از قطبهاى قدرت نمى توان در صحنه ى سياست معاصر 
زنده ماند. اگر در شدت و ضعف اين اتكاء اختالف نظر باشد، در اصل آن 
حرفى نيست. حتى آنان كه در انديشه عدم اتكاء و عدم تعهد را پذيرفته اند، 

معتقدند در عمل نمى توان چنين بود.
انقالب ما در چنين جوى يك فلسفه ى جديد را عرضه كرد، و تا امروز 
به آن پايبند ماند. انقالب ما ثابت كرد كه مى توان قدرتهاى سلطه گر را به خود 
راه نداد، و قلدرى آنان را جدى نگرفت، و به آنان باج نداد. مشروط بر اين كه 
نقطه ى اتكائى قويتر از هر قدرت مادى را باور داشتـ  خدا راـ  ما دانسته ايم 
كه براى اين عقيده و اين راه بهاى سنگينى نيز بايد پرداخت، و خود را آماده 
كرده ايم. بگذار اين تجربه مّلتها را به استقالل واقعى و خدشه ناپذير و در 
نهايت نفى كامل سلطه هاى بزرگ جهانى رهنمون شود. روند كنونى تقسيم 
مى كند. چهارم؛ يك  تهديد  تلخترى  باز هم  آينده ى  به  را  بشريت  قدرت 
خصوصيت استثنائى ديگر نيز در انقالب ما بود و هست و آن خصومتها و 

ضربه هاى استثنائى عليه آن است.

بیانات در چهل و دومین مجمع عمومی سازمان ملل نیویورک ـ 66/6/31
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امامي از جنس انبياء الهي

شخصيت امام)ره( با هيچكدام از رهبرهاى دنيا قابل مقايسه نيست؛ او 
را فقط با پيامبران و اوليا و معصومان: مى توان مقايسه كرد. او شاگرد 
دنيا  سياسى  رهبرهاى  با  نمى توان  خاطر  همين  به  و  بود  آنها  دنباله رِو  و 
مقايسه اش كرد. ما رهبرهاى سياسى دنيا را مى شناسيم و تاريخ مبارزه ى آنها 
و مّلتها را با دقت مطالعه كرده ايم؛ واقعاً حيف است كه به آنها رهبر بگوييم 
و امام را هم با همين عنوان ياد كنيم. اگر به آنها رهبر بگوييم، بايد عنوان 
ديگرى براى امام)ره( انتخاب كنيم. او اصاًل از جنس و خميره ى انبيا بود. 
توصيف و ترسيم چهره ى آن عزيز خدا و عزيز بندگان صالح او، واقعاً خيلى 

مشكل است.

بیانات در مراسم بیعت فرماندهان و اعضاى كمیته هاى انقالب اسالمی ـ 68/3/18
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ويژگيهاي ستايش برانگيز امام

و  عزيز  امام  مثل  بى نظيرى  شخصيت  و  بزرگ  انسان  براى  حقيقتاً 
و  ذهنها  هوشمندترين  و  انسانها  برگزيده ترين  كه  دارد  جا  بزرگوارمان، 
صافترين و پاكترين دلها و جانها، از احساس تعظيم و تكريم سرشار شوند. 
فرق است ميان شخصيتى كه به خاطر مقام و سمت ظاهريش مورد احترام 
و تجليل واقع مى شود، و كسى كه شخصيت و عظمت و عمق وجود و 
آراستگيهاى گوناگون او، هر انسان بزرگ و قوى و هوشمندى را به تعظيم 
و تجليل و ستايش و تكريم وادار مى كند. امام عزيز ما، از اين نوع انسانها 

بود.
امام)ره(، خصلتهاى گوناگونى داشت: بسيار خردمند و عاقل و متواضع و 
هوشيار و زيرك و بيدار و قاطع و رئوف و خويشتندار و متقى بود. نمى شد 
حقيقتى را در چشم او واژگونه جلوه داد. داراى اراده يى پوالدين بود و هيچ 
مانعى نمى توانست او را از حركت باز دارد. انسانى بسيار دلرحم و رقيق بود؛ 
چه در هنگام مناجات با خدا كه از خود بى خود مى شد، و چه در هنگام 
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برخورد با نقطه هايى از زندگى انسانها كه به طور طبيعى دلها را به عطوفت و 
رأفت وادار مى كند. انگيزه هاى نفسانى، جاذبه هاى ماّدى، هوى ها و هوسها، 
نمى توانست به قله ى رفيع وجود باتقواى او دست اندازى كند. او امير هوى ها 
و خواهشهاى خود بود؛ ولى خواهشها بر او حكومت نمى كردند. صبور و 
بردبار بود و سخت ترين حوادث در اقيانوس عظيم وجود او، تالطم ايجاد 

نمى كرد.

 بیانات در مراسم بیعت نماینده ى امام در ارتش، وزیر دفاع، فرماندهان و پرسنل منتخب
نیروهاى سه گانه و وزارت دفاع  ـ 68/3/18
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تداوم راه امام

نقش دو عامل امام و امت، در انقالب ما بسيار مهم بوده است. شما مردم 
تأثير فوق العاده يى در شكست توطئه هاى دشمن و روسفيدى انقالب داشتيد، 
و در حال حاضر كه در فقدان آن عزيز تازه سفر كرده مى سوزيم، بايد راه او 
را با همان اقتدار و قّوت اراده ادامه دهيم، و عزادارى و ابراز احساسات مردم 

ما در اين چند روز نشان داد كه راه آن بزرگوار ادامه مى يابد.

 بیانات در مراسم بیعت جمع كثیرى از عشایر عرب خوزستان و مردم نجف آباد ـ
68/3/19
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بزرگترين خطر: خستگي و گم كردن راه

انقالب به سرچشمه هاى فياض و جوشان استعدادهاى بشرى نياز دارد؛ 
بايد براى تأمين اين نياز بكوشيم و اين، عمل به وصيت بزرگمردى است كه 
جاى خالى او را با همه ى وجودمان لمس مى كنيم. اگر بخواهيم انقالب با 
همان سرعت و شتاب و با همان اتقان و استقامت و درست در همان خط 
صحيح اسالم و بدون گرايش به چپ و راست حركت كند، بايد هدفهايى كه 
بر قله ى بلند آرزوهاى مّلت ماـ  بلكه مّلتهاى اسالمىـ  مى درخشند، همواره 
مقابل ديدگان ما باشد. بايد تالش خود را براى تحقق اين هدفها مضاعف 

كنيم و از مشكالت نهراسيم.
يا خسته شويم؛  بمانيم،  باز  از رفتن  ما  نيست كه  اين  بزرگترين خطر 
بزرگترين خطر اين است كه چشم انداز ترسيم شده و هدفهاى تعريف شده 
را گم كنيم و نبينيم. نگذاريد غبارها و ابرها جلوى اين هدفها و آرمانها را 

بگيرد.

بیانات در مراسم بیعت جهادگران جهاد سازندگی سراسر كشور ـ68/3/20
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راه امام، راه سعادت ملّت ايران

توجه كنيد كه راه نجات، راه صالح، راه پيروزى بر دشمنان خبيث و 
مكار، راه جلب رضاى الهى و توفيق در رسيدن به هدفهاى مقدس اسالم و 
انقالب، عبارت است از همان توصيه يى كه امام عزيزمان هميشه آحاد مّلت 
ايران را به آن فرامى خواندند؛ يعنى حفظ ارتباط با خدا، توكل به او، نترسيدن 
از دشمنان خدا و با همه ى وجود حمايت و حراست از جمهورى اسالمى. 

اين، راه مّلت ايران است.
بايد با همه ى وجود، تمام آحاد مّلت و مسؤوالن، از جمهورى اسالمى 
ـ  كه ارزنده ترين ميراث امام عزيز ماست ـ حراست و حمايت كنند و در 
مقابل دشمنان باشند. بدانند كه خدا با آنهاست و دشمن با همه ى كيد و 
مكرى كه دارد، ضعيف است. بدانند كه راه سعادت مّلت ايران، همين راهى 
است كه با هدايت امام و رهبرمان آن را شناختيم و در آن قدم گذاشتيم و 

پيش رفتيم.

بیانات در مراسم بیعت گروهی از مردم شهرهاى مختلف كشور  ـ 68/3/26
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جهان شمولي پيام الهي انقالب

از آن جا كه انقالب اسالمى ايران بر پايه ى شريعت اسالم ناب محّمدى9 
استوار شده است، نمى تواند به مرز و مليت و قوميت خاصى محدود باشد. 
مسأله اين نيست كه مّلت ايران يا مسؤوالن اين كشور بخواهند با روشهاى 
معمول دنيا، انقالب را به جايى و براى كسى صادر كنند؛ بلكه موضوع اين 
است كه وقتى تفكر و درك اسالمى و الهى و بينش نوين براى جمعى از 
مسلمين مطرح مى شود، به طور طبيعى همه ى فضاى عالم اسالم بنا بر ظرفيت 

و موقعيت خود، از آن بينش و درك استفاده خواهند كرد.
اگر عوامل تبليغاتى استكبار عليه انقالب اسالمى سمپاشى مى كنند، غير 
از اين انتظارى نيست؛ چون مبناى تبليغات آنها بر تزوير و خدعه و دروغ 
است. مسأله اين است كه وقتى يك فكر درست و يك تفكر آزادكننده و 
بيداركننده متكى به اسالم بود، در تمام آفاق و بالد اسالمى، طرفدار و خريدار 

و عالقه مند و دلباخته خواهد داشت.

 بیانات در مراسم بیعت گروه كثیرى از ائمه ى جمعه و روحانیون استان مازندران و
اصفهان و علما و طالب كشورهاى اسالمی مقیم ایران  ـ 68/4/4
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جادّه  صاف كن هاي دشمن: 
مغرضين، بازي خوردگان

دو دسته از مردم، نفوذ دشمن را تسهيل مى كنند: دسته ى اول، مغرضها 
نظام جمهورى اسالمى و روحانيت و  انقالب و  با اسالم و  و كسانى كه 
حاكميت ارزشهاى اسالمى مخالفند ـ البته اينها بسيار كم هستند ولى بى اثر 
نيستند ـ و دسته ى دوم كسانى هستند كه غرض ندارند، اما غافل و ناآگاه و 
بازى خورده ى دست مغرضها هستند. دسته ى دوم را بايد آگاه كرد و نسبت به 

دسته ى اول، مسؤوالن بخشهاى مختلف كشور تصميم گيرى مى كنند.
اين طور نيست كه هركسى ما را قبول نداشته باشد، ما با او با شدت عمل 
برخورد كنيم. روش ما اين است كه با قدرت و تدبير و بدون عصبانيت 
اگر  ـ  را  دشمن  واداره ى صحيح،  درست  روش  با  بايد  ما  كنيم.  برخورد 
باانصاف باشد ـ به دوست تبديل كنيم. البته بعضيها غرض ورزى و توطئه 
و شماتت مى كنند، كه طبيعى است نظام جمهورى اسالمى با اينها برخورد 

قوى خواهد كرد.
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اوالً  اين است كه  ـ  جوانان  بنابراين، وظيفه ى مردم مؤمن ـ خصوصاً 
مغرضان را بشناسند و آنها را با آدم خيرخواه اشتباه نگيرند؛ ثانياً افراد غافل 
را آگاه كنند و راه را به آنها نشان دهند. شما جوانها كه روحيه ونشاط و 
توان بااليى داريد، بايد مسؤوليت بيشترى را بر دوش خود احساس كنيد. 
آگاه كردن مردم، هوشيار بودن و دشمن را در هر چهره و لباسى شناختن، 

اساسيترين تكليف ماست.

 بیانات در مراسم بیعت امام جمعه و نماینده ى ولیّ فقیه و قشرهاى مختلف مردم سمنان،
 ائمه ى جمعه و قشرهاى مختلف مردم كرج، شیروان، قوچان، كازرون و جمعی از بسیجیان
نیشابور ـ 68/4/4
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كارگران، سنگرداران جبهه ي كار و دفاع از انقالب

يكى از مميزات انقالب اسالمى ايران اين است كه كارگران نسبت به 
انقالب، وضعيت اختصاصى و استثنايى داشتند. »كارگر« در نظام جمهورى 
اسالمى، در دو جبههـ  كه مرجع هر دو يك مبنا بودـ  چنان حضورى از خود 
نشان داد كه واقعاً تاريخى و به يادماندنى است. يكى از اين دو جبهه، جبهه ى 
كار و توليد و تالش، و ديگرى جبهه ى دفاع از انقالب بود. كارگر انقالبى 
و مسلمان ما كه در طول ده سال گذشته، در جبهه و سنگر كار، اخالص و 
ازخودگذشتگى و خستگى ناپذيرى نشان داد، درست با همان انگيزه عمل 
مى كرد كه در جبهه ى جنگ يا در جبهه ى دفاع از انقالب، از خود ايستادگى 

نشان مى داد.

بیانات در مراسم بیعت هزاران نفر از نمایندگان كارگران سراسر كشور ـ 68/4/5
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بسيج، تكيه گاه انقالب

اما آن چيزى كه انقالب ما ـ با داعيه هاى بزرگش ـ به او تكيه مى كند، 
نيروى »بسيج« است. اگر ما نيروهاى بسيج و مردمى را از آن دو نيرو جدا 
كنيم، ارتش و سپاه نخواهند توانست انقالب را در ابعاد جهانيش پشتيبانى 
كنند. محور دفاع از انقالب، همين آحاد عظيم ميليونى بسيج هستند. بسيج در 
زندگى معمولى، جزيى از توده هاى ميليونى مردم است؛ اما بايد سازماندهى 
و آموزش و بازآموزى داشته باشد. نبايد به آموزشى كه طى چند ماه داده 

مى شود، اكتفا كرد؛ بلكه بايستى آن را تكرار نمود.
اگر يك فرد بسيجى، در مدرسه و دانشگاه و حوزه ى علميه و كارخانه 
و مزرعه و اداره مشغول است، بداند كه جزو ارتش عظيم مردمى و انقالبى 
است و بايد به آن افتخار كند. در هر مجموعه يى كه افراد آن عضو بسيج 
هستند، از جهت خدمت به انقالب، نسبت به ديگران برتر و مقدمترند؛ زيرا 
هرگاه خطرى نظام را تهديد كند، سينه ى بسيجى سپر انقالب خواهد شد. 
بنابراين، هر كس وارد اين عرصه شد، باارزش ترين افراد جامعه است و بايد 

Administrator
Untitled
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به اين توفيق، افتخار كند. من هم افتخار مى كنم كه يك بسيجى باشم. به 
عنوان يك بسيجى، هرجا كه انقالب به وجود من نياز داشته باشد، حاضرم 
خدمت كنم. همه بايد به اين عضويت افتخار كنيم؛ چون اساسيترين كار 

انقالب را بسيج انجام مى دهد.

بیانات در مراسم بیعت جمع كثیرى از بسیجیان نمونه  ـ 68/4/6
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دفاع از انقالب: دفاع از اسالم و قرآن

حفظ موجوديت انقالب، كار اول ماست كه در استمرار نظام جمهورى 
اسالمى تجسم يافته است. به همين خاطر، امام)ره( مكرر مى فرمودند: حفظ 
نظام اسالمى، واجبترين فريضه است. انقالب، از نظام جمهورى اسالمى جدا 
نيست. نبايد كسى خيال كند كه اين دو از هم جدا هستند. تجسم انقالب، 
نظام جمهورى اسالمى است كه همه ى قلدرهاى دنيا دست به دست هم داده 

بودند، تا او را ريشه كن كنند.
امروز هم عناد و دشمنى استكبار امريكا، سرمايه دارهاى بزرگ جهانى، 
رژيم اشغالگر قدس و ارتجاع ادامه دارد و با آن مخالفت مى كنند. انقالب 
ما كه به پيروزى رسيد، نظام جمهورى اسالمى متولد شد. پس، دفاع از اين 
نظام، اولين و مقدسترين و واجبترين فرايض مّلت ايران است، و بسيجى 
كسى است كه سينه اش را سپر مى كند و با هر وسيله يى كه در اختيارش 
باشد، دفاع از انقالب را به عهده مى گيرد؛ چون درحقيقت از اسالم و قرآن 

دفاع كرده است.

بیانات در مراسم بیعت جمع كثیرى از بسیجیان نمونه  ـ 68/4/6
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دستآوردهاي داخلي و بين المللي انقالب

انقالب ما داراى دو بُعد بود: بُعد داخلى و بُعد خارجى. در بُعد داخلى، 
فساد  به  آلوده  و  غرب  فرهنگ  دست ساخته ى  زندگى  ايران  فداكار  مّلت 
قدرتهاى استكبارى را به زندگى اسالمىـ  كه آرزوى همه ى مردم ايران بود ـ 
تبديل كرد. در اين بُعد، پيشرفتهاى بسيار چشمگيرى هم پديدار شد. امروز 
روحيات و واقعيات زندگى مّلت ايران، با آنچه كه قبل از پيروزى انقالب 
وجود داشت و دستهاى استعمارى روى آن كار كرده بودند، تفاوتهاى بسيار 
زيادى دارد. البته نمى گوييم كه امروز زندگى ما كاماًل اسالمى است؛ ولى 
معتقديم در مقايسه با گذشته، به مراتب به زندگى اسالمى نزديك شده ايم و 

بايد تالش كنيم كه باز هم نزديكتر شويم.
زندگى و حيات طيبه ى اسالمى، يعنى سعادت دنيا و عقبى  و رفاه ماّدى 
و تعالى معنوى. انقالب ما اين حركت را در كشور به وجود آورد و دست 
قدرتمند الهى رهبر و امام بزرگوار آن را به پيش برد، و از اين جهت امروز 

بحمداهلل در دنيا مّلتى نمونه هستيم.
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بُعد  در  نيست.  آن  داخلى  بُعد  از  كمتر  انقالب،  خارجى  بُعد  اهميت 
به  نسبت  و  آشنا،  هم  با  را  مسلمان  مّلتهاى  توانست  ما  انقالب  خارجى، 
يكديگر دلسوز و عالقه مند كند. سالهاى متمادى استعمار در ميان كشورهاى 
اسالمى كار كرد، تا آنها را از هم جدا كند و يا در مقابل يكديگر قرار دهد؛ 
فارس در مقابل عرب، هر دو در مقابل ترك، هر سه در مقابل مّلت پاكستان، 
و همه در مقابل مّلتهاى ديگر مسلمان. استعمار قصد داشت با اين كار، بين 
كشورها و دولتها، مرزهاى جغرافيايى و نژادى و ملى به وجود آورد. اين كه 
امروز مى بينيد بعضى از سالطين و رؤساى دست نشانده ى استعمار فرياد 
مليت گرايى و قوميت گرايى را در دنيا سر مى دهند، در اصل همان خطوط و 

روشهاى استعمارى را دنبال مى كنند.
انقالب ما مّلتها را با هم آشنا و نزديك كرد. امروز كشورها و مّلتهاى 
اسالمى، به بركت انقالب ايران احساس مى كنند كه روحيه ى مسلمانى در 
آنها زنده شده است. مّلتهاى عرب، پيش از آن كه به عرب بودن خود افتخار 
كنندـ  اگر وجدان و ايمانشان آزاد باشدـ  به مسلمانى خويش افتخار مى كنند. 
مّلت مسلمان شبه قاره ى هند و آفريقا و ساير مّلتهاى مسلمان آسيا نيز به 

مسلمانى خود افتخار مى كنند.
با  مسلمانها  و  درآمد  ارزش  يك  به صورت  انقالب،  بركت  به  اسالم 
احساس اسالم، به هم نزديك شدند؛ و از سوى ديگر، دشمنان جهانى اسالم 
و  تجاوزكار  امريكاى  و  متجاوز  و غرب  و شرق  استكبار جهانى  يعنى  ـ 
غارتگر ـ كه از اعماق وجود با اسالم مخالفند، از وحدت اسالمى و آشنايى 

مّلتهاى مسلمان با يكديگر، دچار وحشت شده اند.
با كمال  بُعد را  بايد اين دو  امام)ره( عزادار هستيم،  ما كه امروز براى 
جديت مورد توجه و نظر قرار دهيم؛ وااّل اگر خداى ناخواسته راه و وصيت 
امام فراموش بشودـ  كه ان شاءاهلل هرگز فراموش نخواهد شدـ  نتايج زحمات 
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طوالنى آن بزرگوار از بين خواهد رفت.
بُعد داخلى،  انقالب براى ما حايز اهميت است. در  بُعد  امروز هر دو 
بايد تمام اقشار مّلت و مسؤوالن و علماى اعالم و معلمان و گويندگان و 
نويسندگان و سازندگان و برنامه ريزان و سياستگذاران تالش كنند، تا باز هم 
جامعه را به سمت زندگى اسالمى جلوتر ببريم و به آرمانها نزديكتر كنيم. و 
در بُعد خارجى انقالب نيز، بايد همه ى مّلتهاى مسلمان ـ بخصوص علما و 
روشنفكران و كسانى كه حرفشان بر ذهن مردم اثر مى گذاردـ  تالش كنند، تا 

وحدت و نزديكى و آشنايِى ايجادشده، حفظ و تقويت شود.

 بیانات در مراسم بیعت اقشار مختلف مردم استانهاى ایالم و فارس و گروهی از طالب
پاكستانی  ـ 68/4/12
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بازگشت به اسالم راز پيروزي انقالب

به اسالم، نقش  ايمان  افتاده، نقش  اتفاق  در تحول عظيمى كه در دنيا 
هم  متعال  خداى  مى كنيم،  كار  اسالم  براى  ما  چون  است.  يك  درجه ى 
قرآن  و  اسالم  و  به خدا  ايران  مّلت  مى كند. چون  نازل  ما  بر  را  نصرتش 
مؤمنند، مّلتهاى ديگر عالم نسبت به مردم ما احساس احترام مى كنند. چون 
قلب آن رهبر عزيز، منور به نور ايمان صادقانه و مخلصانه و روشن بينانه بود، 
اين گونه در ميان مردم جا باز كرد و بر ذهن و روح آنها تأثير عميق گذاشت 
و خدا به او قدرت و قّوتى بخشيد، تا بتواند بزرگترين كارهاى اين روزگار 

را انجام دهد.
رازى را كه ما كشف كرده ايم و آن را عامل اصلى پيروزى انقالب مى دانيم، 
مجموعه ى دشمنان ما، يعنى استكبار و قلدرهاى دنيا و صاحبان زور و زر و 
مرتجعان وابسته و مزدور نيز آن را كشف كرده اند و به علت اصلى عظمت 
دوران  و  اسالم  مثل صدر  و درست  برده اند  پى  او  پيروزى  و  ايران  مّلت 
پيامبر اكرم9، با تمام قّوت و قدرت براى كوبيدن ايمان مردم بسيج شده اند. 
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بنابراين، عامل عمده ى دشمنيها ايمان است، و استكبار فهميده است كه اين 
مّلت به بركت ايمان متحد شد و رهبر خود را انتخاب كرد و از قدرتهاى 
بزرگ دنيا نترسيد. آنها متوجه شدند كه همه ى موفقيتها و پيشرفتهاى ما به 
بركت ايمان به دست آمده است؛ لذا با ايمان و اسالم ما دشمن شدند و با 
روشهاى تبليغاتى و سياسى خود سعى كردند چهره ى واقعى اسالم و انقالب 
را مخدوش كنند. آنها به خيال خود به ما دشنام مى دهند و ما را بنيادگرا 

مى خوانند! در حالى كه اين كار، تعريف از ماست.
ما افتخار مى كنيم كه به اصول و بنيانهاى اسالمى برگشته ايم؛ اين راز 
قّوت و قدرت ماست. در اين چند سال، تمام تبليغات استكبار جهانى بر 
روى اهانت به ايمان اسالمى مردم ما متمركز بوده است. مردم ما از كسانى 
كه نسبت به اسالم و ايمان اسالمى آنهابه هر شكلى اهانت كنند، نخواهند 
گذشت. اسالم و ايمان اسالمى، مايه ى عّزت و نصرت ماست و دنيا و آخرت 

ما را اصالح خواهد كرد.
و  عّزت  از  كند،  اسالمى حركت  ايمان صادقانه و صحيح  با  كه  مّلتى 
راحتى و رفاه ماّدى برخوردار خواهد شد و ديگر كسى نمى تواند چيزى 
را بر او تحميل كند. ما به فضل پروردگار و در سايه ى ايمان عميق مّلتمان 
خواهيم توانست در اين قطعه از عالم، جامعه يى آباد و آزاد و مرفه و راحت 
به وجود آوريم كه مشاهده ى آن براى مّلتها درس باشد و منجر به صدور 
فكر انقالب شود. تاكنون فضل پروردگار شامل حال مّلت ما بوده است و 

بعد از اين هم خواهد بود.
به خدا  اعتقاد  به اسالم و  ايمان  بركت  به  را كه  بايد وحدت كلمه يى 
در ميان اقشار مختلف مردم به وجود آمده است، صنع الهى بدانيم و از آن 
قدرشناسى و پاسدارى كنيم. امروز ابهت مّلت ايران به بركت همين ايمان 
است. حتّى دشمنان مّلت هم اين حقيقت را قبول دارند و اعتراف مى كنند 
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كه مّلت ايران، شجاع و آزاده و نيرومند و تحميل ناپذير است. سعى كنيم 
روزبه روز اين ايمان را در دلهامان تقويت كنيم. علماى محترم و روحانيون و 
وعاظ و گويندگان و نويسندگان دينى كه معلمان و مبشران بشارتهاى الهى 

براى مردم هستند، بايستى در عمق بخشيدن به ايمان مردم تالش كنند.
همان طور كه خداى متعال در قرآن وعده فرموده، تا وقتى ايمان عميق 
اسالمى با مردم همراه است، هيچ خطرى مّلت و انقالب را تهديد نمى كند 
انقالب  و  اسالمى  جمهورى  به  آسيبى  كمترين  نمى تواند  قدرتى  هيچ  و 

شكوهمند ايران وارد آورد.

 بیانات در مراسم بیعت اقشار مختلف مردم استان كرمانشاه و شهرهاى رشت، اراک،
سربند، فردوس، طبس، خوانسار، بیدخت، گناباد و جویبار ـ 68/4/14
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كينه ي عميق استكبار به انقالب 

استكبار جهانى نسبت به اسالم و انقالب، از اعماق وجود كينه دارد، و 
تا مّلتى از اصول و دين خودش دست برندارد و تسليم نشود، آنها راضى 
نخواهند شد. خداوند متعال به مسلمانها فرمود: »ولن ترضى عنك اليهود 
والالنّصارى حتّى تتّبع مّلتهم«1. بنابراين، كينه ى استكبار به خاطر اعتقادات 
و استقالل خواهى و شعار»نه شرقى و نه غربى« و پايبندى عميق مردم ما به 
اسالم است. كينه ى استكبار تمام شدنى نيست؛ اما على رغم كينه ى عميق او 
عليه مّلت ما، به لطف پروردگار اميدوار و دلگرميم كه ان شاءاهلل مّلت ايران 
بتواند در همه ى صحنه هاى اقتصادى و سياسى و فرهنگى، به مقاصد الهى 

دست يابد و دشمن را وادار به عقب نشينى كند.

 بیانات در مراسم بیعت روحانیون، مسؤوالن و مردم استان زنجان و اقشار مختلف مردم
 شهرهاى نهاوند، كاشمر، بجنورد، اسفراین، طرقبه و چناران، اقلید، بم، مالیر و دهبید فارس 
ـ 68/4/15

1. سوره ي بقره، آيه ي 120.
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لطف خدا در محبّت به امام

بحمداهلل جمهورى اسالمى به پايه هاى راسخ مستحكم است، و مهمترين 
پايه ى اين جمهورى و راسخترين عمود اين خيمه، شما مردم هستيد. هر 
دولتى استحكام و اراده و آگاهى و آمادگى شما را داشته باشد، آسيب ناپذير 
است. البته اين عامل هم آسان به دست نمى آيد. تا نظام بر اساس عقيده يى 
مستحكم و ايمانى صادقانه بنا نشده باشد، مردم اين گونه دلهاشان را به نظام 

نمى دهند. جلب دلهاى شما مردم، از عهده ى انسان خارج است.
محبت شما به امام)ره( را كه خودش به وجود نياورده بود؛ بلكه آن را 
خدا ايجاد كرده بود. اتحاد و همبستگى و محبت و خلوص و ايستادگى و 
وحدت كلمه ى شما و حضور قاطعى كه نشان مى دهيد، كار كسى جز خداوند 
نيست. هيچ كس نمى تواند بگويد من اين كار را كردم. پيامبر خدا9 هم 
نمى توانست چنين كارهايى را بكند. خداى متعال به پيامبرش فرمود: »لو 
انفقت ما فى االرض جميعا ما الّفت بين قلوبهم«1؛ تو اگر همه ى دنيا را هم 

1. سوره ي انفال، آيه ي 63.

Administrator
Untitled
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خرج مى كردى، نمى توانستى اين طور دلها را به هم كالف و آنها را با هم 
متحد و متصل كنى؛ »ولكّن اهلل الّف بينهم«1 ؛ اين، كار خداست.

در دوران اوج نهضت هم كار خدا بود؛ در دوران دهساله ى درخشان 
حيات مبارك امام عزيزمان هم كار خدا بود؛ امروز هم كار خداست و خدا 
با اين مّلت است. اگر شما مردم اخالص و ايثار نداشتيد و فداكارى نشان 
نداده بوديد، خدا اين گونه از شما حمايت نمى كرد. اين، هنر ايمان و عمل 
صالح است. هرجا ايمان و عمل صالح باشد، لطف خدا وجود دارد؛ »من كان 
هلل كان اهلل له«2. اينها كه دروغ نيست؛ واقعيات عالم هستى است. وقتى مّلتى 
خودش را در خدمت خدا و اهداف الهى مى گذارد، خدا هم تمام نيروهاى 
عالم طبيعت را در خدمت آن مّلت قرار مى دهد و لطف خودش را شامل 

حال آنها مى كند.

 بیانات در مراسم بیعت جمع كثیرى از اقشار مختلف مردم شهرهاى قم، رفسنجان و كهنوج 
ـ 68/4/19

1. سوره ي انفال، آيه ي 63.
2. بحاراالنوار، ج 85، ص 319.
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دشمني تاريخي مستكبران با اسالم

روزى كه ما پشت سر امام عزيز و علمدار اسالم ناب، شعارهاى اسالم 
واقعى را مطرح مى كرديم، مى دانستيم كه دشمنها و قدرتها و ابرقدرتها در 
مقابل ما صف آرايى مى كنند. در صدر اسالم هم همين گونه بود. آن روزى كه 
يهوديها و منافقان و كفار و مشركان، اطراف مدينه ى پيامبر را محاصره كردند 
و جنگ احزاب و خندق را به وجود آوردند، مؤمنين واقعى گفتند: »هذا ما 
وعدنا اهلل و رسوله«1؛ اين، چيز تازه يى نيست. خدا و رسولش به ما گفته 
بودند كه بدها و شريرها و فاسدها عليه شما همدست خواهند شد. بنابراين، 

آنها چون صدق وعده ى الهى را ديدند، ايمانشان قويتر شد.

 بیانات در مراسم بیعت روحانیون، مسؤوالن و اقشار مختلف مردم استانهاى فارس و
 هرمزگان و شهرهاى قزوین، تاكستان، ابهر، شاهین شهر، سارى، كیاسر، فریدون كنار،
 بهشهر، و فرماندهان منطقه ى یكم دریایی و سپاه پنجم عاشوراى سپاه پاسداران انقالب
اسالمی  ـ 68/4/21

1. سوره ي احزاب، آيه ي 22.
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يكي از مهمترين پيام هاي انقالب: 
وحدت امّت اسالمي

يكى از مسايل اساسى در انقالب اسالمى ايران و حركت عظيمى كه امام 
امت به وجود آوردند، توجه به امت بزرگ اسالمى و پيوند عميق و مستحكم 
ميان مسلمانان عالمـ  على رغم وجود فاصله هاى جغرافيايى و تفاوتهاى نژادى 
و زبانىـ  است. شايد در دنياى اسالم، يكى از چند مسأله ى معدود و درجه ى 

اول كه اهتمام همه ى مسلمين عالم را طلب مى كند، همين مسأله باشد.
يكى از هدفهاى ورود استعمار به كشورهاى شرقى و اسالمى، فاصله 
ميان  ايجاد فاصله  براى  را  بود. راههاى گوناگونى  ميان مسلمانها  انداختن 
و  احساسات  كردن  غليظ  از  پيمودند؛  اسالمى  اقطار  در  مسلمان  برادران 
انگيزه هاى ناسيوناليستى، تا ايجاد و تشديد اختالفات فرقه يى. مسلماً نقش 
حكومتهاى فاسد و دست نشانده ى استعمار در ايجاد اين فاصله، نقش بى نظير 

و بسيار مؤثرى بود.
را  نفرى  ميليارد  يك  عالم، يك جمعيت حدوداً  در سرتاسر  امروز  ما 
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تشكيل مى دهيم كه در نقاط استراتژيك و حساس و مناطقى كه ثروتهاى 
عمده و مورد نياز جهان امروز در آن جا ذخيره شده، پراكنده شده است. در 
عين حال، مسلمانان عالم در غالب كشورها ـ چه كشورهايى كه در آن به 
صورت اقليت زندگى مى كنند، و چه كشورهايى كه اكثريت قاطع و عمده ى 
بدنه ى مّلت را تشكيل مى دهندـ  از لحاظ اجتماعى و سياسى و اقتصادى، در 

وضعيت نامطلوبى بسر مى برند.
اين در حالى است كه اسالم و آيات كريمه ى قرآن، پيروان خود را به 
و  اجتماعى  عدالت  و  اخالقى  فضايل  و  علم  مانند  بشرى،  كماالت  انواع 
عّزت و قّوت و يگانگى و وحدت و تسليم نشدن در مقابل تحميلها سوق 
مى دهند. بروشنى مى شود فهميد كه وضع كنونى مسلمين در دنياى اسالم و 
سراسر جهان، وضع طبيعى يا تصادفى نيست؛ بلكه اين شرايط را بر مسلمانان 

تحميل كرده اند.
از اولين روزى كه نهضت اسالمى در ايران به رهبرى امام عظيم الشأن و 
بزرگوار ما آغاز شد، يكى از اصليترين مواد داعيه هاى اين نهضت، عبارت 
از وحدت مسلمين در سرتاسر عالم و كوتاه كردن دست قدرتهاى ستمگر و 

متجاوز از سر مسلمانان بود. اين پيام، همچنان پيام انقالب ماست.

 بیانات در مراسم بیعت میهمانان خارجی شركت كننده در مراسم چهلمین روز ارتحال
 رهبر كبیر انقالب اسالمی، و جمعی از اقشار مختلف مردم مشهد و گروهی از عشایر
استان خوزستان  ـ 68/4/22
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تجسّم آيات قرآن در زندگي و نهضت امام

براى تبيين شخصيت اماممانـ  آن انسان واال و آن مسلمان وارستهـ  بهتر 
از آن نيست كه به قرآن پناه بريم و او را در البالى آيه هاى هدايتگر آن، كه 

به توصيف بندگان صالح خدا پرداخته است، باز جوييم:
او با جهاد و هجرت كه مؤمنان را در حيطه ى واليت الهى قرار مى دهد، 
مصداق: »اّن الّذين امنوا و هاجروا و جاهدوا باموالهم و انفسهم فى سبيل اهلل«1 
شد. او با استقبال از خطر و جان بركف گرفتن در راه خدا، در زمره ى كسانى 
درآمد كه ستايش الهى: »و من النّاس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات اهلل«2 
در وصف آنان سروده شده است. او با قيام تاريخيش در راه خدا و تالش 
بى نظيرش براى اقامه ى قسط و عدل و نجات مستضعفان از ظلم و تبعيض، 
پاسخى افتخارانگيز به نداى: »كونوا قّوامين هلل«3 و »كونوا قّوامين بالقسط«4 

1. سوره ي انفال، آيه ي 72.
2. سوره ي بقره، آيه ي 207.

3. سوره ي مائده، آيه ي 8.
4. سوره ي نساء، آيه ي 135.

Administrator
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داد. او خشم و برائت نسبت به مشركين و كفار عنود، و عطوفت و مودت 
نسبت به مسلمانان سراسر جهان را مصداق كاملى از: »اشّداء على الكّفار 
رحماء بينهم«1 ساخت. او با مناجات و تهجد و تضرع مخلصانه، در سلك: 
»عسى ان يبعثك ربّك مقاما محمودا«2 درآمد. او آمر به معروف و ناهى از 
منكر و مجاهد فى سبيل اهلل بود. او با قطع هر پيوندى كه با پيوند محبت حق 
و فناى در حق ناسازگار بود، مصداق: »رضى اهلل عنهم و رضوا عنه اولئك 

حزب اهلل اال اّن حزب اهلل هم المفلحون«3 گرديد.
او با عمرى كه روزها و ساعتها و لحظه هايش با مراقبه و محاسبه سپرى 
مى شد، صدها آيه ى قرآن را كه در توصيف مخلصين و متقين و صالحين 
است، مجسم و عينى ساخت. او قرآن را نه فقط در محيط زندگى جامعه و با 

تشكيل جامعه ى اسالمى، بلكه در نفس خود و زندگى خود تحقق بخشيد.
فرقان  و  بيان  و  موسوى  بيضاى  يد  و  عصا  با  كه  بود  روح اهلل  آن  او، 
مصطفوى، به نجات مظلومان كمر بست؛ تخت فرعونهاى زمان را لرزاند و 
دل مستضعفان را به نور اميد روشن ساخت. او به انسانها كرامت، و به مؤمنان 
عّزت، و به مسلمانان قّوت و شوكت، و به دنياى ماّدى و بى روح معنويت، 
و به جهان اسالم حركت، و به مبارزان و مجاهدان فى سبيل اهلل شهامت و 

شهادت داد.
او بتها را شكست و باورهاى شرك آلود را زدود. او به همه فهماند كه 
انسان كامل شدن، على وار زيستن و تا نزديكى مرزهاى عصمت پيش رفتن، 
افسانه نيست. او به مّلتها نيز فهماند كه قوى شدن و بند اسارت گسستن 
و پنجه در پنجه ى سلطه گران انداختن، ممكن است. لمعات قرب حق را 

1. سوره ي فتح، آيه ي 29.
2. سوره ي اسراء، آيه ي 79.

3. سوره ي مجادله، آيه ي 22.
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صاحبان بصيرت در چهره ى منور او ديدند و طعم بّر الهى را كه در حيات 
و ممات بر او مى باريد، همه چشيدند. دعاى او مستجاب شد كه مى گفت: 

»الهى لم يزل بّرك علّى ايام حياتى، فالتقطع بّرك عنّى فى مماتى«1.
بر  ... ده ميليون دل بى قرار را  برپا كرد.  انقالبى ديگر  با رحلت خود، 
جنازه ى خود گرد آورد و صدها ميليون را در سراسر جهان در غم خود 
عزادار كرد. همان طور كه در زندگيش تختهاى فرعونى را لرزانده بود، با 

مرگ خود نيز خواب و خيال باطل را از چشم دشمنان ربود.
از اين پس دنيا شاهد شكوفايى روزافزون خمينى كبير خواهد بود. نهالى 
كه او نشانده و بذرى كه او پاشيده، همان كلمه ى طيبه يى است كه: »اصلها 

ثابت و فرعها فى الّسماء تؤتى اكلها كّل حين باذن ربّها«2.

 پیام به مّلت شریف ایران، در پایان چهلمین روز ارتحال حضرت امام خمینی)ره( ـ
68/4/23

1. مفاتيح الجنان، مناجات شعبانيه.
2. سوره ي ابراهيم، آيات 24 ـ 25.
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ده عمل و دستاورد بزرگ امام

درباره ى او خيلى حرف زده شد؛ اما به اعتقاد من هنوز زود است كه 
بشناسند؛ شخصيت  بدرستى  را  بزرگوار  امام  بتوانند  تحليل گرهاى جهانى 
عظيمى كه در طول تاريخ بعد از انبيا و اوليا، امثال او بسيار بندرت ظهور 
مى كنند. آنها كارهاى بزرگ انجام مى دهند و مثل برق مى درخشند و فضا را 

منور مى كنند و مى روند.
امام بزرگوار ما كارهاى بزرِگ متناسب با بزرگى خود انجام داد و من 
امروز بعضى از آنها را به ياد شما مى آورم. يقيناً اگر تحليل گرها و متفكران 
كارهاى بزرگ امام امت را فهرست كنند، چند برابِر آن چيزى خواهد شد كه 

من امروز آنها را برمى شمارم.

1. احياي اسالم 

اولين كار بزرگ او، احياى اسالم بود. دويست سال است كه دستگاههاى 
از  يكى  سپرده شود.  فراموشى  به دست  اسالم  تا  كردند  استعمارى سعى 
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نخست وزيرهاى انگليس در جمع سياستمداران استعمارى دنيا اعالم كرده 
بود كه ما بايد اسالم را در كشورهاى اسالمى منزوى كنيم! قبل و بعد از آن 
نيز پولهاى گزافى خرج شد تا اسالم در درجه ى اول از صحنه ى زندگى، و 
در درجه ى دوم از ذهن و عمل فردى انسانها خارج شود؛ چون مى دانستند 
اين دين، بزرگترين مانع در راه چپاول قدرتهاى بزرگ و استكبارى است. 
امام ما اسالم را دوباره زنده كرد و به ذهن و عمل انسانها و صحنه ى سياسى 

جهان برگرداند.

2. احساس عّزت مسلمين

دومين كار بزرگ او، اعاده ى روح عّزت به مسلمين بود. اين گونه نبود كه 
اسالم صرفاً در بحثها و تحليلها و دانشگاهها و صحن جامعه و زندگى مردم 
مطرح شود؛ بلكه بر اثر نهضت امام ما، مسلمانها در همه جاى عالم احساس 

عّزت كردند.
قرار  اقليت  از كشورى بزرگ كه مسلمين در آن در  نفر مسلمان  يك 
دارند، به من مى گفت: قبل از انقالب اسالمى، مسلمان بودن خود را هرگز 
اظهار نمى كرديم. طبق فرهنگ آن كشور، همه اسم محلى داشتند، و هرچند 
خانواده هاى مسلمان روى بچه هاى خود اسم اسالمى مى گذاشتند، اما جرأت 
نمى كردند آن اسم را اظهار كنند و از بيان آن خجالت مى كشيدند! اما بعد از 
انقالب شما، مردم ما با افتخار اسم اسالمى خود را مى گويند، و اگر از آنها 
بپرسند كه شما چه كسى هستيد، اول آن اسم اسالمى را با افتخار بر زبان 

مى آورند.
بنابراين، با كار بزرگى كه امام)ره( انجام داد، مسلمانها در همه جاى دنيا 

احساس عّزت مى كنند و به مسلمانى و اسالم خود مى بالند.
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3. اساس درك اّمت اسالمي

سومين كار بزرگ او اين بود كه به مسلمانها احساس درك امت اسالمى 
داد. قبل از اين، مسلمانها در هر جاى دنيا كه بودند، چيزى به نام امت اسالمى 
برايشان مطرح نبود و يا اصاًل جدى تلقى نمى شد. امروز همه ى مسلمانها در 
اقصاى آسيا تا قلب آفريقا و تمام خاورميانه و در اروپا و امريكا، احساس 
مى كنند كه جزو يك جامعه ى جهانِى بزرگ به نام امت اسالمى هستند. امام 
احساس شعور نسبت به امت اسالمى را ايجاد كرد، كه بزرگترين حربه براى 

دفاع از جوامع اسالمى در مقابل استكبار است.

4. نابودي رژيمي فاسد و وابسته

و  پليدترين  و  مرتجعترين  از  يكى  ازاله ى  او،  بزرگ  كار  چهارمين 
وابسته ترين رژيمهاى منطقه و جهان بود. ازاله ى حكومت پادشاهى در ايران، 
يكى از بزرگترين كارهايى بود كه كسى مى توانست آن را تصور كند. ايران 
مهمترين دژ استعمار در منطقه ى خليج فارس و خاورميانه بود. اين دژ، به 

دست امام ما در هم فرو ريخته شد.

5. برپايي حكومت اسالمي

ذهن  به  كه  بود؛ چيزى  اسالم  مبناى  بر  ايجاد حكومتى  او،  پنجم  كار 
مسلمانها و غيرمسلمانها خطور نمى كرد، و خواب خوشى بود كه مسلمانهاى 
ساده لوح هم هرگز آن را با خود تصور نمى كردند و نمى ديدند. امام)ره( در 

حد يك معجزه، به اين خيال افسانه آميز لباس واقعيت پوشاند.

6. احياي نهضت اسالمي در جهان

كار ششم او، ايجاد نهضت اسالمى در عالم بود. قبل از انقالب اسالمى، 

Administrator
Untitled
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در بسيارى از كشورها و از جمله كشورهاى اسالمى، گروهها و جوانها و 
ناراضيها و آزادى طلبها، با ايدئولوژيهاى چپ وارد ميدان مى شدند؛ اما بعد 
از انقالب اسالمى، پايه و مبناى حركتها و نهضتهاى آزاديبخش، اسالم شد. 
امروز در هر نقطه يى از دنياى وسيع اسالم كه جمعيت يا گروهى به انگيزه ى 
آزاديخواهى و ضديت با استكبار حركت مى كنند، مبنا و قاعده ى كار و اميد 

و ركنشان، تفكر اسالمى است.

7. تبيين ابعاد جديدي از فقه شيعي

هفتمين كار بزرگ او، نگرشى جديد در فقه شيعه بود. فقاهت ما پايه هاى 
بسيار مستحكمى داشته و دارد. فقاهت شيعه، يكى از محكمترين فقاهتها و 
متكى به قواعد و اصول و مبانى بسيار مستحكمى است. امام عزيزمان اين فقه 
مستحكم را در گستره يى وسيع و با نگرشى جهانى و حكومتى مورد توجه 

قرار داد و ابعادى از فقه را براى ما روشن كرد كه قبل از آن روشن نبود.

8. امكان زمامداري بر اساس اخالق و زهد

كار هشتم او، ابطال باورهاى غلط در باب اخالق فردى حكام بود. در دنيا 
پذيرفته شده است كه كسانى كه در رأس اجتماعات قرار مى گيرند، اخالق 
فردِى خاصى داشته باشند! تكبر ورزيدن، برخوردار بودن از زندگى راحت و 
مسرفانه، تجمل گرايى، خودرأيى و خودخواهى و امثال اينها، چيزهايى است 
كه مردم دنيا قبول كردند كه كسانى كه در رأس حكومتها قرار مى گيرند، اين 
اخالق را داشته باشند. حتّى در كشورهاى انقالبى، انقالبيونى كه تا ديروز 
زير چادرها زندگى مى كردند و در دخمه ها مخفى مى شدند، به مجرد اين كه 
به حكومت مى رسند، وضع زندگيشان عوض مى شود و اخالق حكومتيشان 
بقيه ى سالطين و  به خود مى گيرند كه  را  تغيير مى كند و همان وضعيتى 
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رؤساى عالم داشتند! ما از نزديك چنين چيزى را ديده ايم؛ براى مردم هم 
مايه ى تعجب نيست.

و  محبوب  رهبر  كه  داد  نشان  و  كرد  را عوض  غلط  باور  اين  ما  امام 
معشوق يك مّلت و ديگر مسلمانان عالم، مى تواند زندگى زاهدانه يى داشته 
باشد و به جاى كاخهاى مجلل، در يك حسينيه از ديداركنندگان پذيرايى كند 

و با لباس و زبان و اخالق انبيا با مردم برخورد كند.
اگر دلهاى حكام و زمامداران به نور معرفت و حقيقت روشن شده باشد، 
تجمل و تشريفات و اسراف و برخورداريهاى زياد و خودرأيى و تكبر و 
استكبار، جزو لوازم حتمى زمامدارى آنها محسوب نمى شود. از معجزات 
بزرگ آن بزرگوار اين بود كه هم در زندگى خود و هم در آن دستگاهى كه 

به وجود آورده بود، نور معرفت و حقيقت تجلى يافته بود.

9. احياء روحيه غرور و خودباوري

بود.  ايران  مّلت  در  خودباورى  و  غرور  روحيه ى  احياى  او،  نهم  كار 
برادران عزيز! حكومتهاى استبدادى و فردى، سالهاى متمادى مّلت ما را به 
صورت مّلتى ضعيف و مستضعف و توسرى خور در آورده بودند؛ مّلتى كه 
از استعداد جوشان و خصلتهاى جمعِى فوق العاده ممتاز برخوردار است و در 

طول تاريخ بعد از اسالم، اين همه افتخارات علمى و سياسى دارد.
قدرتهاى خارجى ـ مدتى انگليسيها و مدتى هم روسها و ديگر دولتهاى 
اروپايى، و پس از آن امريكاييها ـ مّلت ما را تحقير كرده بودند. مّلت ما هم 
باور كرده بود كه قابليت و لياقت كارهاى بزرگ را ندارد، سازندگى از او بر 
نمى آيد، ابتكار از او ساخته نيست و ديگران بايد بر او آقايى كنند و به او زور 
بگويند! بنابراين، روح غرور و افتخار ملى را در مّلت ما كشته بودند؛ ولى امام 

عزيز ما، روح غرور و افتخار ملى را در مّلت ايران بيدار و زنده كردند.
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در همان حال كه مّلت ما از احساسات و نخوتهاى بيجاى ناسيوناليستى 
ـ كه استكبار عامل آن، و رژيم منحوس پهلوى مروجش بودـ  مبرا هستند، اما 
احساس عّزت و قدرت مى كنند. امروز مّلت ما از دست به دست هم دادن 
و توطئه ى مشترك شرق و غرب و ارتجاع نمى ترسند و احساس ضعف هم 
نمى كنند. جوانهاى ما احساس مى كنند كه خودشان مى توانند كشورشان را 
بسازند. مردم ما احساس مى كنند كه قدرت و توان آن را دارند كه در مقابل 
تحميلها و زورگوييهاى شرق و غرب بايستند. اين روح عّزت و خودباورى 

و غرور ملى و افتخارات حقيقى و اصيل را امام)ره( در مّلت ما زنده كرد.

10. اثبات امكان تحّقق استقالل از شرق و غرب

و باالخره دهمين كار بزرگ او، اثبات اين نكته بود كه »نه شرقى و نه 
غربى«، يك اصل عملى و ممكن است. ديگران خيال مى كردند كه يا بايد به 
شرق متكى بود و يا به غرب، يا بايد نان اين قدرت را خورد و ستايشش كرد 
و يا آن قدرت را ! فكر نمى كردند كه يك مّلت بتواند هم به شرق و هم به 
غرب »نه« بگويد و بايستد و بماند و خود را روزبه روز ريشه دارتر كند؛ اما 

امام)ره( اين نكته را ثابت كرد.
من ده محور از كارهاى بزرگ امام)ره( را برشمردم؛ اما اگر بنشينيم فكر 
كنيم، كارهاى بزرگ را در پرونده ى منور اين مرد الهى چندين برابر خواهيم 

يافت.

خطبه هاى نمازجمعه ى تهران  ــ 68/4/23
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امام ، ريشه ي شجره ي طيّبه ي انقالب

وقتى  زد.  حرف  نمى شود  واقعاً  امام)ره(  حضرت  شخصيت  درباره ى 
بخواهيم راجع به ابعاد شخصيت اين عزيز دوران و يادگار پيامبران حرف 
زبانهاى  تا  زيادى الزم است  ماند. زمان  ناقص خواهد  بزنيم، مى دانيم كه 
گويا بتوانند عظمت اين شخصيت را حيطه بندى كنند؛ لذا من نمى خواهم 
در آن باره واقعاً صحبت كنم؛ زيرا ما كوچكتر از آن هستيم كه بتوانيم در اين 

زمينه به بررسى ابعاد شخصيت آن بزرگوار بپردازيم.
اما اين نكته را مى خواهم بگويم كه اگر نظام جمهورى اسالمى و اين 
انقالب بزرگ و جهانى را، و رستاخيز عظيمى كه در دنيا به وجود آمده، و 
رستاخيز عظيمترى كه در درون انسانها پديد آمده، و اين تحولى كه مسها را 
طال كرده است، كلمه ى طيبه و شجره ى طيبه بدانيم ـ كه هست ـ ريشه ى 
اين شجره ى طيبه، همين شخصيت عظيمى است كه همه چيز از او روييد. 
او بود كه اين درخت مبارك را روياند. او همه چيز بود، و اگر نبود، ما هيچ 

چيز نداشتيم.
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در گذشته، همين ايران و مّلت و موقعيت جغرافيايى و همين فقه و قرآن 
و نهج البالغه بود؛ اما در واقع چيزى نداشتيم و روزبه روز عقبتر مى رفتيم و 
بيشتر بر سرمان مى خورد وشخصيت ما هضم مى شد. بعد كه او پديد آمد و 
قدم در صحنه گذاشت، مثل وجودى كه ماهيات را هستى و تحقق مى بخشد، 
و مثل خورشيدى كه مى تابد و اشيا را آشكار مى كند، و مانند روحى كه به 
كالبدى دميده مى شود و اجزاى آن را زنده مى سازد، ما را زنده و نمايان كرد 
و به حركت درآورد؛ آن وقت ارزش جغرافيايى و تاريخى و فرهنگ گذشته 

و قرآن و نهج البالغه و مّلت ما احيا شد و به كارمان آمد.
بايد  ريشه  اين  مى شد.  درخت محسوب  اين  ريشه ى  او  بود.  كليد  او 
محفوظ بماند. اگر اين نظام از ريشه ى خود ـ يعنى از امام عزيز)ره( ـ جدا 
شود، مثل درختى است كه »اجتثّت من فوق االرض«1؛ يعنى از روى زمين آن 
را اره كرده باشند و بين تنه و ريشه ى آن فاصله انداخته باشند. ممكن است 
چهار روزى هم نمود و هيكلى داشته باشد، اما سرنوشتش معلوم است: ديگر 

رابطه ى حياتى و تغذيه يى بين اين دو نيست.
ما نبايد بگذاريم نظام اسالمى از ريشه ى خودش ـ يعنى امام)ره( ـ جدا 
شود. ممكن است بگوييد امام از ما جدا شد و در عالم ملكوت بسر مى برد 
و ما با او مرتبط نيستيم. ولى بايد بگويم شخصيت امام)ره( مثل شخصيت 
پيامبران، فقط به وجود خارجى او نبود. آن روزى كه حضرت موسى7 
از مردم خودش گرفته شد، آيا بنى اسرائيل و امت موسى7 بكلى از منبع 
خودشان جدا شدند؟ خير، ارتباط و اتصال درشخصيتهاى معنوى و روحى 
كه به وجود خارجى آنها وابسته نيست. آن روزى كه رسول اسالم، حضرت 
محّمدبن عبداهلل9 رحلت فرمود، آيا امت اسالم بى پيامبر شد؟ ما كه در 
پيامبر  هم  ما  چرا،  نداشتيم؟  پيامبر  ديگر  آيا  آمديم،  بعد  نسلهاى  و  قرنها 

1. سوره ي ابراهيم، آيه ي 26.
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داشتيم؛ در حالى كه جسم او نزد ما نبود و در عالم ملكوت و باالتر از آن 
بسر مى برد.

هويت شخصيتهاى معنوى، به جسم و حضور دنيويشان نيست؛ بلكه به 
فكر و راه و رهنمود و سرانگشت اشاره شانـ  كه همواره باقى استـ  وابسته 
است. پيامبر و اوليا و همين امام بزرگوار ما با انگشتشان به يك طرف اشاره 
مى كردند و راه را نشان مى دادند. البته خودشان هم جلوتر از همه حركت 
مى كردند؛ نه اين كه بايستند و بگويند شما برويد. در حال حاضر، اين انگشت 
اشاره همچنان موجود است. اينها تعيين كننده ى هويت امام و منبع و ريشه ى 
حياتى يك جامعه است كه دايماً مى شود از آن تغذيه كرد؛ زيرا ديگر وابسته 

به جسم او نيست.

 بیانات در مراسم بیعت گروه كثیرى از جانبازان و نیروهاى جهادِى احداث ساختمان مرقد
 مطهر رهبر كبیر انقالب اسالمی، به همراه وزیر راه و ترابرى، مسؤوالن بنیاد مستضعفان و
جانبازان انقالب اسالمی، و مسؤول حرم مطهر حضرت امام خمینی)ره( ــ 68/4/28
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نهضت عاشورا، روح انقالب

و  ما  نهضت  روح  كه  بگويم  بايد  عاشورا،  و  محّرم  مسأله ى  مورد  در 
جهتگيرى كلى و پشتوانه ى پيروزى آن، همين توجه به حضرت ابى عبداهلل )عليه 
 الّصالةوالّسالم( و مسايل مربوط به عاشورا بود. شايد براى بعضيها، اين مسأله 
قدرى ثقيل به نظر برسد؛ ليكن واقعيت همين است. هيچ فكرى ـ حتّى در 
صورتى كه ايمان عميقى هم با آن همراه باشدـ  نمى توانست توده هاى عظيم 
ميليونِى مردم را آن چنان حركت بدهد كه در راه انجام آنچه احساس تكليف 

مى كردند، در انواع فداكارى ذره يى ترديد نداشته باشند.
پيوند  بوى  با محبت و عشق عميق و رنگ و  ايمان،  مادامى كه  اساساً 
عاطفى همراه نباشد، كارايى الزم را ندارد. محبت است كه در مقام عمل و 
تحركـ  آن هم در حد باالـ  به ايمان كارايى مى بخشد. بدون محبت نمى شد 
ما نهضت را به پيش ببريم. باالترين عنوان محبتـ  يعنى محبت به اهل بيت ـ 
در تفكر اسالمى، در اختيار ماست. اوج اين محبت، در مسأله ى كربال و 
عاشورا و حفظ يادگارهاى گرانبهاى فداكارى مردان خدا در آن روز است كه 
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براى تاريخ و فرهنگ تشيع، به يادگار گذاشته شده است.
در آن روزهايى كه مسايل اسالمى، با ديدهاى نو مطرح مى شد و جاذبه هاى 
خوبى هم داشت و براى كسانى كه با دين و اسالم سر و كار زيادى نداشتند، 
موضوع مباركى هم بود و گرايشهاى نو در تفكر اسالمى، چيز بدى نبود 
ـ بلكه براى عالم اسالم و بخصوص قشر جوان ذخيره محسوب مى شد ـ 
يك گرايش شبه روشنفكرانه به وجود آمده بود كه ما بياييم مسايل ايمانى و 
اعتقادى اسالم را از مسايل عاطفى و احساسى ـ از جمله مسايل مربوط به 

عاشورا و روضه خوانيها و گريه ـ جدا كنيم!!
شايد بسيارى در آن روزها بودند كه با توجه به اين كه در ماجراى ذكر 
عاشورا و روايت فداكارى اباعبداهلل)عليه الّصالةوالّسالم( چيزهايى وارد شده 
برايشان  حرف  اين  مى شد،  بيان  تحريف آميزى  شكلهاى  به  احياناً  و  بود 
مطلوب و شيرين بود و اين گرايش رشد مى كرد؛ ليكن در صحنه ى عمل، 
ما بوضوح ديديم كه تا وقتى اين مسأله از طرف امام بزرگوارمان، به صورت 
رسمى و علنى و در چارچوب قضاياى عاشورا مطرح نشد، هيچ كار جدى 

و واقعى انجام نگرفت.
در دو فصل، امام)ره( مسأله ى نهضت را به مسأله ى عاشورا گره زدند: 
تريبون  كه  ـ  محّرم سال 42  روزهاى  يعنى  ـ  نهضت  اول  در فصل  يكى 
بيان مسايل نهضت، حسينيه ها و مجالس روضه خوانى و هيئات سينه زنى و 
روضه ى روضه خوانها و ذكر مصيبت گويندگان مذهبى شد و ديگرى، فصِل 
آخر نهضت ـ يعنى محّرم سال 57 ـ بود كه امام)ره( اعالم فرمودند: »ماه 
محّرم گرامى و بزرگ داشته بشود و مردم مجالس برپا كنند«. ايشان، عنوان 
اين ماه را ماه پيروزى خون بر شمشير قرار دادند و مجدداً همان طوفان 
عظيم عمومى و مردمى به وجود آمد؛ يعنى ماجراى نهضت كه روح و جهت 
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حسينى داشت، با ماجراى ذكر مصيبت حسينى و ياد امام حسين7 گره 
خورد.

 بیانات در دیدار با اعضاى جامعه ى روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز تهران، علما
 و ائمه ى جماعت و جامعه ى وعاظ تهران و اعضاى شوراى هماهنگی سازمان تبلیغات
اسالمی، در آستانه ى ماه محّرم  ـ 68/5/11
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هم جهتي انقالب اسالمي ايران و نهضت حسيني

آنچه كه نهضت ما را جهت مى داد و امروز هم بايد بدهد، دقيقاً همان 
براى  امروز،  ما  كرد.  قيام  آن  راه  در  كه حسين بن على7   است  چيزى 
شهداى خود كه در جبهه هاى گوناگون و در راه اين نظام و حفظ آن، به 
شهادت مى رسند، با معرفت عزادارى مى كنيم. آن شهيد و جوانى كه يا در 
جنگ تحميلى و يا در برخورد با انواع و اقسام دشمنان و منافقان و كفار به 
شهادت رسيده، هيچ شبهه يى براى مردم ما وجود ندارد كه اين شهيد، شهيد 
راه همين نظام است و براى نگهداشتن و محكم كردن ستونهاى همين نظام و 
انقالب، به شهادت رسيده است؛ در حالى كه وضع شهداى امروز، با شهداى 
كربال كه در تنهايى و غربت كامل قيام كردند و هيچ كس آنها را به پيمودن 
اين راه تشويق نكرد، بلكه همه ى مردم و بزرگان وجوه اسالم، آنها را منع 
مى كردند، متفاوت است. در عين حال، ايمان و عشقشان آن چنان لبريز بود 
كه رفتند و غريبانه و مظلومانه و تنها به شهادت رسيدند. وضع شهداى كربال، 
با شهدايى كه تمام دستگاههاى تبليغى و مشوقهاى جامعه به آنها مى گويد 
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برويد و آنها هم مى روند و به شهادت مى رسند، فرق دارد. البته اين شهيد، 
شهيد واالمقامى است؛ اما او چيز ديگرى است.

ما كه امروز اين نظام اسالمى را لمس مى كنيم و بركات آن را از نزديك 
را  آن  معناى  و  نهضت حسينى7  قدر  اسالف خود،  از  بيشتر  مى بينيم، 
درك مى كنيم و بايد بكنيم. آن بزرگوار، براى چنين چيزى حركت كرد. آن 
بزرگوار، براى همين قيام كرد كه رژيمهاى فاسد و مخّرب انسان و دين و 
ويرانگر صالح، در جامعه نباشند و نظام اسالمى و الهى و انسانى و مبنى بر 
صالح، در جامعه استقرار پيدا كند. البته، اگر آن نظام در زمان آن بزرگوار و 
يا در زمان ائمه ى بعدى:ـ  كه معصومند و به منبع وحى متصلندـ  تحقق 
پيدا مى كرد و آنها در رأس آن نظام قرار مى گرفتند، طبيعى است كه وضعشان 
با ما متفاوت بود. در عين حال، هيكل و هندسه ى قضيه، يكى است و آنها 
هم براى همين طور نظامى، حركت مى كردند. حاال اين يك بحث طوالنى 
است كه نمى خواهم در اين جا وارد آن بشوم كه آيا ائمه: براى ايجاد نظام 

اسالمى، عزم جدى داشتند يا كار آنها صرفاً به عنوان سرمشق بود.

 بیانات در دیدار با اعضاى جامعه ى روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز تهران، علما
 و ائمه ى جماعت و جامعه ى وعاظ تهران و اعضاى شوراى هماهنگی سازمان تبلیغات
اسالمی، در آستانه ى ماه محّرم  ـ 68/5/11
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حادثه ي كربال، پشتوانه ي انقالب

امروز اين حادثه، پشتوانه ى يك نهضت است. اگر امروز به ما بگويند 
ريشه ى اين نهضتى كه به وجود آورده ايد، كجاست؟ ما مى گوييم: ريشه اش 
پيامبر و اميرالمؤمنين و امام حسين: است. امام حسين كيست؟ كسى 
است كه اين حادثه را به وجود آورده و در تاريخ از او نقل شده است. پس 
اين حادثه، پشتوانه ى اين نهضت است. اگر ما ندانسته و بى توجه و از روى 
سهل انگارى، حادثه را با چيزهايى كه جزو آن نيست، مشوب كرديم، به آن 

حادثه و نيز به انقالبى كه ناشى از آن حادثه است، خدمت نكرده ايم.

 بیانات در دیدار با اعضاى جامعه ى روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز تهران، علما
 و ائمه ى جماعت و جامعه ى وعاظ تهران و اعضاى شوراى هماهنگی سازمان تبلیغات
اسالمی، در آستانه ى ماه محّرم  ــ 68/5/11

.
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تداوم راه سعادتمندانة امام

خطى كه امام براى انقالب ترسيم كردند و ده سال است كه مّلت ايران بر 
اساس آن حركت مى كند، خط عظمت اسالم و مسلمين و دفاع از محرومان 
ايران را  و مستضعفان در سراسر عالم است. خط و راهى است كه مّلت 
در دنيا، به صورت يك مّلت زنده و سرافراز و مستقلترين و زنده ترين و 
فعالترين مّلتهاى دنيا درآورده و ما را از حالت مّلت عقب افتاده ى وابسته ى 
مرده، خارج ساخته است. خطى است كه ايمان و محبت و عشق مردم به 
اسالم را برانگيخته و آنها را در اين راه، به فداكاريهاى اعجاب انگيز و بى نظير 
انقالبى  واداشته است. اين خط، زندگى و همه ى هستى و هويت ملى و 
ماست و به فضل پروردگار اين خط، با قاطعيت و قدرت و اميد و با همان 
روحيه يى كه امام در طول دوران نهضت و انقالب، عماًل به ما تعليم دادند، 
به پيش خواهد رفت. ما براى تحكيم راه امام و انقالب و فداكارى و تالش 
و كوشش شبانه روزى، آماده ايم. جانها و خونهاى ما، فداى اين راه و خط 
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است. سعادت ما در اين است كه زندگى خود را در اين راه بگذرانيم. در 
اين، هيچ ترديدى نيست.

بیانات در مراسم تنفیذ حكم ریاست جمهورى ـ 68/5/12
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لزوم تشخيص حق و باطل

البته، نهضت عظيم روحانيت و مّلت به رهبرى امام عظيم الّشأن بزرگوار 
با يكديگر ممزوج  ما، شعارهايى را مطرح كرد كه نگذاشت حق و باطل 
را  آن  و  شناختند  را  بتدريج حق  پانزده سال،  در طول  مردم  وقتى  بشود. 
از  بعد  و  پيروز شد  انقالب  كرد.  پيدا  فيصله  مسأله  كردند،  باطل جدا  از 
انقالب هم، امام)رضوان اهلل تعالى عليه واعلى اهلل كلمته ومقامه( با آن دم عيسوى 

نگذاشتند حق با باطل ممزوج بشود.
امتزاج و اشتباهند، معيارى براى تشخيص الزم  اگر حق و باطل قابل 
است؛ چون ممكن نيست كه خداوند مردم را بدون معالم و نشانه ها رها 
كند. اين معيار شناخت حق و باطل چيست؟ آن را بايد از قرآن و حديث 
و كلمات اوليا و بزرگان با دقت جستجو كرد. بايد معيار حق و باطل را 
البته، در مواردى معيار كتاب و سنّت مطرح مى شود. هر چه را  شناخت. 
ديديد كه بر طبق شرع است، حق مى باشد و هر چه بر خالف شرع بود، 
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باطل است. البته، در همه جا اين معيار براى همه ى مردم قابل استفاده نيست؛ 
چون تشخيص شرع و خالف شرع هم كار آسانى نيست.

 بیانات در دیدار با جمعی از مسؤوالن و كاركنان نهادها و سازمانهاى خدماتی و
حمایت كننده از مستضعفان و محرومان ــ 68/7/12
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بي عالقه گي مردم به حكومتهاي سابق

شما به حكومتهايى كه در طول اين چند صد سال در ايران بوده اند، از 
حكومت منحوس و وابسته و فاسد پهلوى تا حكومت ضعيِف وابسته ى 
بى عرضه ى بى لياقت قاجارى تا حكومتهاى قبل از قاجار كه بعضى نام و 
نشان و عنوان فاتح هم دارند، نگاه كنيد، ببينيد در كداميك از اين حكومتها، 
آحاد مّلت ايران نسبت به اولياى حكومت، احساس علقه و رابطه مى كردند. 
خواهيد ديد كه در هيچ كدام چنين وضعى وجود نداشته است. مردم جدا 
بودند، آنها هم جدا بودند. آنها سياست خارجى را تنظيم مى كردند و مردم 

هم خبر و عالقه يى به آن نداشتند.
وسيله ى  به  كه  كارهايى  حتّى  نبود.  هم  مردم  مصالح  طبق  بر  كارها 
حكومتها به عنوان خدمت در اين كشور انجام مى شد، غالباً ـ مگر در موارد 
خيلى معدودى ـ به نفع و صالح بيگانگان و يا همان اولياى حكومت فاسد 
بود. همين راه آهن سرتاسرى كه در زمان رضاخان كشيده شد، تحقيقاِت هم 
بيگانگان و هم خوديها نشان مى دهد كه مسير اين راه آهن، صرفاً به مصلحت 
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انگليسيها و بر ضد مصلحت مّلت ايران انتخاب شد. از اين قبيل كارها زياد 
بود. آنچه مطرح نبود، ميل و اراده و مصلحت و عواطف و عاليق مردم بود. 
در حقيقت آنچه مطرح و مالك بود، منفعت بيگانگان يا سردمداران فاسد 
قدرتمدار بود. لذا مردم هم نسبت به آنها رابطه و محبتى نداشتند و هر كدام 
از اين سالطين يا سلسله هاى سابق كه از بين رفتند، رفتن آنها با خوشحالى 

مردم مواجه شد. 
مردم  بود،  رفته  رضاخان  وقتى  كه  مى دانند  است،  يادشان  كه  كسانى 
خوشحالى مى كردند. ما هم از بزرگترهاى خود، چنين چيزى را شنيده ايم. 
وقتى اين سلسله ى منحوس در ايران منقرض شد، شما ديديد كه مردم چه 
جشن عظيمى به راه انداختند كه آن جشن و خوشحالى، غير از خوشحالِى 
پيروزى انقالب بود. اين، يك چيز ديگر بود و آن، يك چيز ديگر. آن واقعه، 
مستقاًل براى مردم شادى آور بود؛ چون مردم از اينها بيگانه بودند و بدشان 
وقتى  كه  رژيمى  اين.  يعنى  بودن،  باطل  است.  بطالن  مالك  اين،  مى آمد. 
هست، مردم ناراحتند و وقتى مى رود، مردم خوشحالند؛ وقتى قدرت پيدا 
مى كند، مردم در فشار مى افتند و وقتى ضعيف مى شود، عليه او مشت گره 

مى كنند؛ اين رژيم، رژيم باطلى است.

 بیانات در دیدار با جمعی از مسؤوالن و كاركنان نهادها و سازمانهاى خدماتی و
حمایت كننده از مستضعفان و محرومان ــ 68/7/12
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لزوم حفظ ايمان و غيرت انقالبي

نگذاريد احساس غيرت انقالبى و تكليف در مقابل انقالب، در دلهاى 
شما ضعيف بشود و فرو بنشيند. مثل كسى كه از خانواده و حرم و ناموس 
خود دفاع مى كند، از انقالب و ارزشها و دستاوردهاى آن، همين طور دفاع 

كنيد.
زن و مرد و پير و جوان، در هر شغلى از شغلها كه هستيد و در هر 
گوشه يى از اين كشور كه زندگى مى كنيد ـ فرق نمى كند ـ بدانيد كه اين 
انقالب آسان به دست نيامده است. خون دلها خوردند، خونها ريخته شد و 
دستاوردِ  اين  تا  مردم شد  اين  حال  شامل  الهى  عظيم  فيوضات  و  كمكها 
كه  كنيم  نگاه  بنشينيم  ما  و  مردم  كه  نيست  طور  اين  آمد.  به دست  عظيم 
كسانى ارزشهاى انقالب را تاراج كنند و يا به آنها اهانت نمايند و آنها را 
سبك بشمارند. نه، ارزشهاى انقالبى و دستاوردهاى انقالب و فضاى اسالمى 
جامعه، ناموس همه ى آحاد مردم ماست و از آن، غيرتمندانه و با كمال قدرت 

دفاع مى كنيم و بايد بكنيم.



80
  /  
ب
قال

ف ان
عار

 م

دشمن نبايد بتواند با ترويج فرهنگ فسادـ  هر نوع فسادى، چه فسادهاى 
مربوط به شهوات جنسى و چه فسادهاى مالى و چه انواع و اقسام فسادهاى 
اخالقى و عملى ديگر ـ اين انقالب را از درون بپوساند. يكايك شما زن 
و مرد، بايد مثل آن جوان شجاع و غيرتمندى كه در برابر خانه و حريم و 
خانواده و موجودى خود سينه سپر مى كند و از آن دفاع مى كند، از انقالب 
و اسالم و مسؤوالن و دستاوردها و ايمان اسالميتان دفاع كنيد و در مقابل 

كسانى كه به آن هجوم مى ورزند، بايستيد.
يقيناً كمك و فضل الهى هم با ما خواهد بود و روح مطهر امام عزيزمان 
و ارواح مقدسه و قدسيه ى ائمه ى هداة مهديّين و نبّى مكّرم اسالم و ادعيه ى 
زاكيه ى وجود مقدس ولىّ اهلل االعظم امام زمان )عّجل اهلل  تعالى  فرجه الّشريف  

و ارواحنا فداه( در اين راه به مّلت ما كمك خواهد كرد.

خطبه هاى نماز جمعه ى تهران  ـ 68/7/28

Administrator
Untitled
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اهميت و ابعاد بين المللي انقالب

اما مسأله ى اصلى اين است كه در انقالب ما، يك بُعد جهانى و بين المللى 
وجود دارد كه يكى از مهمترين ابعاد انقالب ماست. از اين بُعد، نبايد لحظه يى 
و  راه  و  ايران  مّلت  يعنى حرف  ـ  بين المللى  و  بُعد جهانى  بشود.  غفلت 
هدفهاى او ـ براى بقيه ى مّلتها و حداقل براى بعضى از مّلتهاى عالم، مورد 
قبول و مورد عالقه است. اين طور نيست كه مّلت ايران انقالبى كرده اند و 
بقيه ى مّلتها تماشا كنند و بگويند: اين، براى خودشان و مربوط به اوضاع و 

احوالشان بود و به ما ارتباطى يا فايده يى ندارد.
خيلى از كشورها را انسان مى تواند ببيند كه در آنها حادثه و تحولى هم 
به وجود آمد، اما اين حادثه و تحول، يا در مرزهاى خود آنها محدود شد و 
يا بُرد خيلى كمى داشت. انقالب اسالمى ايران، بُرد زيادى داشت و هنوز 
دارد و در آينده هم خواهد داشت. دليل اصلى اين قضيه اين است كه انقالب 
ما براى اسالم بود. نمى گوييم كه مردم از اوضاع كشور در دوران حكومت 
طاغوت، ناراضى نبودند و تغيير آن را نمى خواستند. مردم، از همه چيز دوران 
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طاغوت ناراضى بودند. مردمى كه وقتى در دوران سلطنت طاغوت ـ چه در 
رژيم وابسته ى پهلوى و چه در غالب حكومتهاى قبل از آن ـ چشم خود را 
باز مى كردند و حقايق را مى ديدند، سختى و بدى و ذلت و نابودى شخصيت 
خود را احساس مى كردند. طبيعى بود كه بخواهند در زندگى و معيشتشان 
اين سختيها تغيير پيدا كند؛ اما اساس همه ى آن سختيها يك چيز بود و آن اين 

بود كه هيچ كس براى مردم و عقيده و فكر و ايمان آنها ارزشى قايل نبود.
و  قدرت  دستهاى  ولى  مى خواستند؛  را  اسالمى  رسوم  و  اسالم  مردم، 
حكومت، ضد اسالم را تبليغ مى كردند. دست قدرتهاى زمان، فساد اخالقى 
و برهنگى و دورى از رسم و سنّت اسالمى را ترويج و بر مردم تحميل 
مى كرد. در مقابل چشم مردم، همه ى چيزهاى محبوب آنها مورد اهانت قرار 

مى گرفت. اين، راز اصلى قضيه بود.
ايمان اسالمى مّلت ما، يكى از عميقترين ايمانهاست. كسانى كه مّلتهاى 
ديگر را از نزديك ديده اند، شهادت مى دهند كه مّلت ايران نسبت به اسالم 
از مؤمنترين مّلتهاى مسلمان است. براى  و عقايد و احكام اسالمى، يكى 
مردم روشن شد كه در سايه ى اسالم مى توانند زندگى آزاد و برخوردار از 
نعم معنوى و ماّدى داشته باشند. اسالم، ايمان و محبت مردم بود. مردم قيام 
كردند و اين انقالب عظيم انجام گرفت و به دست آنها، حكومتى بر پايه ى 

اسالم به وجود آمد.
هر جا در دنيا مسلمانى هست، به اين حركت احساس عالقه مى كند؛ 
چون اين حركت در چارچوبهاى ميهنى و ملى ـ كه مخصوص مّلتى و دون 
مّلت ديگرى باشدـ  محدود نبود؛ بلكه حركتى براى اسالم بود كه اسالم ميان 
مّلتهاى بسيارى مشترك است. پس، مّلتهاى مسلمان، به اين انقالب و نظام 

عالقه مندند.
در يك نگاه ديگر، چون اين انقالب ضد قدرتهاى قلدر عالم بود، يعنى 
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به همه ى  ايران  نفى مى كرد و مى كند و مّلت  با هم  ابرقدرتها را يكجا و 
قدرتهاى مستكبر عالم، »نه« گفت، پس هر جا مّلتى زير فشار يكى از اين 
قدرتها قرار داشت و قرار داشته باشد، به اين انقالب عالقه مند است؛ چون 

حرف دل اوست.
خيلى مّلتها هستند كه از حضور امريكا و نفوذ استكبار و ايجاد پايگاههاى 
نظامى و دخالتهاى اقتصادى و ترويج فرهنگ بيگانه در كشورشان، دلهايشان 
پُر است و ناراحت و ناراضيند؛ اما جرأِت نفس كشيدن و قدرِت اقدام كردن 
ندارند، رهبرى براى حركت در ميان آنها نيست و اختناق به نحوى است 
كه اجازه ى تكان خوردن به آنها نمى دهد. كشورهاى مرتجعى كه به امريكا 
وابسته اند، غالباً از اين قبيل هستند. اين مّلتها، وقتى مى بينند مّلتى آزادانه و با 
قدرت و بدون ترس، در مقابل نفوذ امريكا و فرهنگ غرب و دخالت استكبار 
و حضور نظامى و اقتصادى و فرهنگى بيگانه، شعار مى دهد و عمل مى كند 
و محكم مى ايستد، قهرى است كه در دلشان نسبت به اين مّلت و انقالب، 

احساس عالقه مى كنند.
بُعد جهانى، يعنى همين كه مّلت و انقالب ما، براى مّلتهاى ديگر پيامى 
دارد و آن پيام اين است كه اگر مّلت بخواهد و اگر گرد يك رهبر و محور 
توانايى مجتمع بشود، خواهد توانست كارهاى نشدنى را انجام بدهد. براى 
همه ى مسلمانان پيامى دارد و آن اين است كه با وجود آن كه سالهاى متمادى 
است دستهاى ضداسالم تالش مى كنند تا اسالم را از بين ببرند، اگر مسلمانها 
اراده كنند و بخواهند، مى توانند اسالم را به جامعه برگردانند و حاكميت 

بدهند. اين، پيامهاى مّلت و انقالب ماست.

 بیانات در دیدار با ائمه ى جمعه، علما، مسؤوالن و اقشار مختلف مردم نیشابور، قصرشیرین،
 سرپل ذهاب، گیالن غرب، نفت شهر، سومار، رشت، خدابنده و قیدار و جمعی از روشندالن
و گروهی از زایران پاكستانی  ـ 68/8/3
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وحدت و شجاعت ، عوامل محبوبيت جهاني ملّت ايران

اگر مّلت ايران بخواهد هميشه محبوب و مورد قبول و عالقه ى مّلتهاى 
را  انقالبى خود  بايد در داخل، شخصيت و منش و چهره ى  بماند،  ديگر 
حفظ كند. آن چيزهايى كه شما را در چشم مّلتها بزرگ كرد، عبارت از: 
اوالً، وحدت شما بود. اين وحدت را حفظ كنيد اين، عنصر بسيار باارزشى 
است. يك مّلت يكپارچه، براى مّلتهاى ديگر اسوه است. ثانياً، شجاعت شما 
و نترسيدن از دشمنان بود. اين عنصر را در جنگ و انقالب و صحنه هاى 
گوناگون ثابت كرديد. اين را نيز بايستى حفظ كنيد؛ همچنان كه بحمداهلل 
تاكنون حفظ كرده ايد. ثالثاً، پيوند و وابستگى و يكپارچگى كامل و شديد ميان 
مّلت و مسؤوالن بود. اين، براى دنيا يك چيز تماشايى است. در كشورهاى 
ديگر كمتر اتفاق مى افتد كه سران و مسؤوالن كشورها در ميان مردم خود، 

اين قدر محبوبيت داشته باشند

 بیانات در دیدار با ائمه ى جمعه، علما، مسؤوالن و اقشار مختلف مردم نیشابور، قصرشیرین،
 سرپل ذهاب، گیالن غرب، نفت شهر، سومار، رشت، خدابنده و قیدار و جمعی از روشندالن
و گروهی از زایران پاكستانی  ـ 68/8/3
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ايستادگي امام در برابر كاپيتوالسيون

خاطره ى تبعيد حضرت امام)رضوان اهلل تعالى عليه( اولين خاطره ى مربوط 
به آن روز ]سيزدهم آبان[ است؛ چون قضيه ى كاپيتوالسيونـ  يعنى حاكميت 
قضايى دولت امريكا ـ در سايه ى حكومت دست نشانده اش در كشور ايران، 
در حال استقرار بود. اصاًل معنا و الزمه ى استكبار همين طور چيزهاست و 

مشخصه ى مستكبر نيز تحميل چنين حاكميتى است.
ايشان در  بيانات  اين حادثه، موضع سختى گرفتند.  مقابل  امام)ره( در 
سرتاسر كشور پخش شد و دستگاه وابسته ى به امريكا، احساس خطر كرد 
اصحاب شياطين دارند، اوالً خيال  با همان تشخيص غلطى كه معموالً  و 
مى كردند فشار روى شخص، مقاومتها را كم مى كند؛ غافل از اين كه فشار بر 
مؤمنين، استقامتشان را زيادتر مى كند. ثانياً تصور مى كردند كه شخص را بايد 
از ميان بردارند؛ غافل از اين كه جريان، جريان الهى بود. آنها امام را تبعيد 
كردند و همان تبعيد تا هنگام بازگشِت آن بزرگوار در دوازدهم بهمن نيز 

ادامه پيدا كرد.

 بیانات در دیدار با گروه كثیرى از دانشجویان و دانش آموزان، به مناسبت سیزدهم آبان ماه
)روز ملی مبارزه با استكبار( ـ 68/8/10

Administrator
Untitled
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استكبار دشمن كمربسته ي انقالب

استكبار، با همه ى وجود به مقابله با انقالب و نظام جمهورى اسالمى كمر 
بست. اگر انقالب اسالمى ـ به فرض محال ـ متعّرض امريكا هم نمى شد، 
آن قدر فشار و حيله و خدعه از طرف استكبار و امريكا، عليه اين انقالب 
و نظام انجام مى گرفت، تا يا منحرفش كنند و يا بكلى نابودش نمايند. اين، 
روش امريكا و استكبار در مقابل انقالب اسالمى است و انقالب اسالمى با 
جوهر و طبيعت و ماهيت اسالمى خود، چنين خصومت و دشمنى يى را از 

طرف استكبار اقتضا دارد.

 بیانات در دیدار با گروه كثیرى از دانشجویان و دانش آموزان، به مناسبت سیزدهم آبان ماه
)روز ملی مبارزه با استكبار( ــ 68/8/10
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تسلّط جريان پيش رونده ي انقالب

البته، انقالب موج خروشانى است كه هر چيزى بخواهد با او مقابله كند، 
آن را تحمل نمى كند. انقالب، آنها و بزرگتر از آنها را با خودش برد. بعضى 
توانستند با جريان انقالب همسو شوند و باالخره خودشان را به نحوى با 
انقالب همراه كنند و نجات پيدا كنند؛ اّما عده يى ديگر هم در اين اقيانوس 
نابودى جسمى  از  معنوى  نابودى  البته،  و صد  شدند  نابود  و  غرق  مّواج 

خطرناكتر است. 

 بیانات در دیدار با گروه كثیرى از دانشجویان و دانش آموزان، به مناسبت سیزدهم آبان ماه
)روز ملی مبارزه با استكبار( ــ 68/8/10
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حوزه ي علميه، محور انقالب

امروز، انقالب اسالمِى پيروزمندى بر محور حوزه ى علميه به پيروزى 
رسيده و نظامى به وجود آمده است. حوزه، در اين نظام كه بيگانه نيست؛ 
بلكه از لحاظ حرمت و تأثير واقعى و آينده نگرى، محور و هسته ى مركزى 

است.

بیانات در دیدار با مجمع نمایندگان طاّلب و فضالى حوزه ى علمیه ى قم ــ 68/9/7
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عظمت فوق  العاده ي انقالب

آقايان! ما مّلت ايران، انقالب بسيار بزرگى كرديم. عظمت اين انقالب، 
خيلى زياد است و من محكم به شما عرض مى كنم كه اغلب ما خيلى از 
چيزها را مى دانيم؛ ولى هنوز نمى دانيم چه كار عظيمى انجام گرفته است. اين 
انقالب، حادثه ى فوق العاده و عجيبى است. همه ى دنياى استكبار و طغيان 
و جاهليت يك طرف و اين انقالب طرف ديگر. واقعه ى خيلى مهمى اتفاق 
افتاده است و در خودش اين كفايت را مى بيند كه به مصاف تمام طغيان و 
كفر جهانى برود. ما در اين انقالب قرار گرفته ايم و نمى فهميم چه قدر بزرگ 

و مهم است.

بیانات در دیدار با مجمع نمایندگان طاّلب و فضالى حوزه ى علمیه ى قم ــ 68/9/7
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مقايسه ي انقالب ايران و كودتاي عراق

من، مقايسه يى بين انقالب ايران و كودتاى عراق مى كنم تا شما ببينيد كه 
انقالب اسالمى ايران، چه ضربه يى بر استعمار وارد كرد. وقتى كه در سال 37 
در عراق كودتا شد و »فيصل« را سرنگون كردند و »نورى سعيد« را به جاى 
او نشاندند، »ايدن« ـ نخست وزير انگليس ـ در خاطراتش نوشت: من در 
جزيره يى مشغول تفريِح آخر هفته بودم كه خبر كودتاى عراق به من رسيد 
و بزرگترين ضربه به مغز من وارد شد و ناگهان احساس كردم كه دنيا تكان 
خورده است. )تعبيرات دقيق او االن يادم نيست.( براى انگليس و دستگاه 
استعمار، آن قدر كودتاى عراق مهم بود كه حد نداشت. اين نگرانى، در تمام 
نوشته ها و خاطراتى كه بعد از كودتا منتشر شد، منعكس شده بود و عظمت 
ضربه، خودش را نشان مى داد. اين كودتا، در كشورى انجام گرفت كه بعدها 
معلوم شد بعضى از دستگاههاى استعمارى، در آن نقش داشته اند و بعضى 
استفاده كرده اند و در مشت خود گرفته اند. حاال هم شما  آن  از  بعداً  هم 
دنباله هاى آن كودتا را مى بينيد كه بعد از گذشت حدود سى سال، تحفه هاى 
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امروز عراق، دنباله ى همان كودتا ـ و به قول خودشان انقالب)!( ـ هستند.
مالحظه كنيد، يك كودتاى معمولى در يك كشور اتفاق افتاد و فقط به 
اين جهت كه عراق مستعمره ى انگليس بود و انگليس از قِبَل حاكميت بر 
عراق، از آن كشور استفاده مى كرد، اين قدر برايشان سنگين بود. حاال شما 
آن كودتا را با انقالب اسالمى مقايسه كنيد؛ اصاًل قابل مقايسه نيست. انقالب 
اسالمى، ناگهان تمام موجوديت و نظام ارزشى دستگاه استعمارى غرب و 
دنياى سرمايه دارى را زير سؤال برد. يعنى آينده شان را كاًل تهديد كرد و 
ابهامى به آينده ى آنها داد؛ چون اين انقالب بر مبناى اسالم بود و نتيجتاً هرجا 
مسلمانى باشد، ممكن است اين انقالب بالقوه در آن جا تحقق پيدا كند. بعد 
هم مرتب نمونه هاى آن را از افغانستان گرفته تا اندونزى و مالزى و مصر و 
تونس و حتّى در كشورهايى كه سيستمهاى به اصطالح انقالبى دارند ـ مثل 
الجزاير يا ليبىـ  ديدند و مشاهده كردند كه همين اسالم در آن جاها سر بلند 

كرده است و هل من مبارز مى گويد و آينده را ترسيم مى كند.

بیانات در دیدار با مجمع نمایندگان طاّلب و فضالى حوزه ى علمیه ى قم ــ 68/9/7
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نقش حكومتهاي پادشاهي در جدايي علم و دين

مّلتى با اين سابقه ى درخشان تاريخى، در دوران ستم فراگير حكومت 
پادشاهى در اين كشور ـ و بدتر از همه در اين دويست يا صد و پنجاه سال 
اخير، يعنى اواخر قاجاريه و همه ى دوران پهلوىـ  از لحاظ پيشرفت علمى، 
در اين حد از تنزل قرار گرفت. اين، كارى است كه انجام دادند و علت 
عمده ى اين مسأله، جدايى دين از علم در كشور ما بود. علما و دانشمندان 
و محققان علوم طبيعى در كشور ما، از دين جدا ماندند و در نتيجه به درد 
مردم و كشور و مّلتشان نخوردند. خوبترها و بهترينهايشان رفتند و براى 
بيگانگان مفيد واقع شدند. عده يى هم در همين جا بودند و براى بيگانه ها كار 
كردند. روشنفكرانى كه در همين دانشگاهها درس خواندند، همانها بودند 
كه در طول حكومت پهلوى، اداره ى اين كشور را به خائنانه ترين وجهى 
برعهده داشتند و به اين مّلت خيانت كردند. اينها، متخرجان همين دانشگاهها 
بودند و خدا رحم كرد كه انقالب اسالمى پديد آمد. آن نسلى كه بتدريج از 
روشنفكران متأخر اين جامعه فارغ التحصيل شده بودند و به سمت كارهاى 



93
  /  
ب
قال

ف ان
عار

 م

سياسى مى رفتند، به قدرى نسل بى ريشه و بى اعتقاد و بى پيوندى بودند كه 
اين كشور چه  و  مّلت  اين  با  مى آمدند،  كار  بر سر  آنها  اگر  مى داند  خدا 
مى كردند. هست و نيست و بود و نبود اين مّلت را مى سوزاندند و از بين 
مى بردند! خدا را شكر كه آنها مهلت پيدا نكردند و انقالب اسالمى آمد و آن 

سلسله و طومار را درهم دريد.

بیانات در دیدار با جمع كثیرى از دانشگاهیان و طاّلب حوزه هاى علمیه ــ68/9/29
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بركات انقالب عليرغم تالش دشمن

بلكه  اسالم،  دشمنان  كه  را  آنچه  همه ى  اسالمى  انقالب  خوشبختانه 
دشمنان اصل دين در عالم، در طول سالهاى متمادى رشته بودند، پنبه كرد و 
محصول كار آنها را از بين برد. آنچه امروز در ايران اتفاق مى افتد و مى گذرد، 
چيزهايى است كه ميلياردها خرج شده است تا اين كارها اتفاق نيفتد. اين كه 
امروز شما در ايران مشاهده مى كنيد زنها به سمت حجاب و عفت، و جوانها 
به سمت دين حركت مى كنند و نظام، نظامى است كه بر اساس قرآن پيش 
مى رود، اين كه مى بينيد از حوزه ى علميه ى قم، علمايى در جبهه هاى جنگ 
حضور فعال رزمى را متقبل مى شوند و حوزه ى علميه ى قم واحد نظامِى 
رزمى، تبليغى درست مى كند و امروز جمعى از همين برادران در اين مجمع 
حضور دارند، اين كه مشاهده مى كنيد در دانشگاه ما، نام دين و خدا و معارف 
اسالمى تدريس مى شود و رؤسا و اساتيد دانشگاهها و وزراى مربوط به علوم 
عاليه، با دين سروكار دارند، همه ى اينها آن چيزهايى است كه از سالها پيش، 
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دشمنان ما برنامه ريزى كرده بودند كه اين كارها در ايران اتفاق نيفتد؛ ولى به 
بركت انقالب و اسالم اتفاق افتاد. اين را قدر بدانيد و حفظ كنيد.

بیانات در دیدار با جمع كثیرى از دانشگاهیان و طاّلب حوزه هاى علمیه ـ 68/9/29
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قم، پايه ي محكم انقالب

براى ساختن يك بنا، اول بايد پايه هاى محكم آن را كار گذاشت. هرچه 
و  قويتر  و  آن محكمتر  پايه هاى  باشد،  ماندگارتر  و  و سنگينتر  بزرگتر  بنا 
شكست ناپذيرتر خواهد بود. اگر ما مبارزه ى مّلت ايران را كه به طور عمومى 
و تعيين كننده، از سال پنجاه و شش آغاز شد و به پيروزى رسيد و حاال هم 
قريب يازده سال است كه اين مبارزه ادامه دارد، به يك بناى رفيع و مستحكم 
تشبيه كنيم، پايه هاى قوى و شكست ناپذير و ماندگار اين بناى مستحكم، در 
قم نشانده و كار گذاشته شد و شما كسانى بوديد كه پيام خون و قيام را در 

درجه ى اول به سرتاسر كشور و سپس به آفاق عالم پراكنديد.
قم، يك ذخيره ى الهى براى اسالم بود. تقريباً هفتاد سال قبل، حوزه ى 
علميه ى قم به دست مردى بزرگ و برگزيده يى از برگزيدگان خدا ـ مرحوم 
آيةاهلل العظمى حائرىـ  كار گذاشته شد و اين حوزه به عنوان يك مركز، براى 
همه ى طالبان به وجود آمد. تقريباً چهل سال بعد از اين تاريخ بود كه نهضت 
اسالمى از قم زبانه كشيد و يكى از شاگردان مكتب آن مرد بزرگ ـ يعنى 
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همان بزرگمرد استثنايى تاريخ ما و رهبر و مقتدا و امام فقيدمان، حضرت 
امام خمينى)قّدس اهلل  نفسه  الّزكيّه  واعلى اهلل  كلمته( ـ پرچم مبارزه ى اسالمى 

را در قم برافراشت.
اگر به چشم تاريخى نگاه كنيد، به نظر مى رسد كه حوزه ى قم، ثمره ى 
بسيار زودرس و پُربركتى داشت. يعنى از وقتى كه پايه ى حوزه را گذاشتند، 
تا وقتى كه حوزه عماًل و كمربسته وارد ميدان شد، چهل سالى طول كشيد؛ 
كه در عمر يك مّلت، زمان كوتاهى است. از بعد از شروع اين نهضت تا 
امروز ـ كه قريب سى سال مى گذرد ـ شما ببينيد كه در دنيا، اسالم و قرآن و 

ارزشهاى اسالمى در چه وضعى است.
آن مجموعه يى كه اين حوزه را پذيرايى كردند و به آن كمك نمودند و آن 
را در خانه ى خود پذيرفتند و طالب را مانند فرزندان و برادران خويش، در 
ميان خود گرفتند و وقتى نهضت شروع شد، به سربازان اوليه ى اين نهضت 
ـ يعنى طالب قم ـ پناه دادند و هنگامى كه بنا شد نهضت اوج بگيرد، اولين 
قربانيها را در اين راه فدا كردند، مردم قم بودند. اين را در تاريخ كشور و 
انقالبمان نبايد و نمى توان فراموش كرد. اين، نه براى آن است كه چون با 
با ارزش و  اين، حقيقِت  آنها حرف مى زنيم، مى گوييم.  با  ُقميها طرفيم و 
مقدسى است كه بايد به عنوان يك خط روشن، در انقالب بماند و در تاريخ 

انقالب تدوين شود.
و اما درسى كه از اين حقيقت بايد بگيريم، اين است كه مردم قم همچنان 
كه از روز اول، اين شجره ى طيّبه را در خود پذيرفتند و به آن كمك كردند 
و از آن حراست و دفاع نمودند و وقتى الزم شد و نوبت آن پيش آمد، اولين 
قدم را در راه جهاد بزرگ اسالمى برداشتند و همچنان كه بعد از پيروزى 
انقالبـ  چه در جنگ و چه در ميدان سياسى و چه در تمام جريانات ديگر ـ 
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همواره در صفوف مقدم قرار داشتند، در آينده هم همين موقعيت را براى 
خود حفظ كنند.

 بیانات در دیدار با جمع كثیرى از اقشار مختلف مردم قم، به مناسبت فرا رسیدن 19 دى
)ماه( سالروز قیام مردم قم
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تحقير دويست ساله ي ملّت ايران

از قرنهاى سلطه ى مستبدان بر اين كشور بگذريم كه كشور ما جز در 
برهه هايى بسيار اندك و ناچيز در طول تاريخ، دايماً مبتال به تسلط مستبدان و 
حكام خودخواه و خونخوار بود. همچنين از آنچه در دوران طوالنى استبداد 
بر مّلت ما گذشت و دايماً مّلت ايران به وسيله ى مستبدان خودكامه تحقير 
و  ظهور  هنگام  تا  سال  دويست  مدت  در  اما  نمى زنيم؛  حرفى  فعاًل  شد، 
اوج نهضت اسالمى، مّلت ايران توسط تحميلهاى ظالمانه ى دشمنان مسلط 

خارجى، دايماً تحقير شد و زير فشار قرار گرفت.
از روزى كه پاى خارجيها به عنوان قدرتهاى مسلط آن روز عالم، به اين 
كشور باز شد، دخالت سياستهاى خارجى در كشور ما شروع گرديد. اول 
انگليسيها آمدند، بعد به رقابت با آنها، روسهاى تزارى دخالت كردند. سالهاى 
متمادى در كشور ما، بين اين دو بر سر اعمال نفوذ بيشتر رقابت بود تا اين كه 
با روى كار آمدن سلسله ى منحوس پهلوى، حاكميت انگليسيها به طور كامل 
در ايران تحكيم شد و بعد هم با گذشت دو سه دهه، امريكاييها وارد ميدان 
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شدند و قدرت شيطانى و اهريمنى و عيّارانه و دزدانه و خباثت آميز خودشان 
را سالها بر كشور و مّلت ما ادامه دادند.

در طول اين دويست سال، مّلت ايران از خود رأيى نداشت. بر ثروت 
خويش مسلط نبود و از پيشرفت علم و صنعت در دنيا بى بهره بود و اميد 
درستى هم به آينده نداشت. اگر در گذشتهـ  قبل از دوران استعمار و دخالت 
خارجيها در كشور ماـ  حكام ايرانى و داخلى بر مردم جفا و ستم مى كردند و 
زور مى گفتند، در طول دوران ورود قدرتهاى استعمارى به ايران، هم سلطه ى 
زورگوييهاى  هم  داشت،  رواج  بى محاكمه  اعدامهاى  هم  بود،  مستبدان 
بى حدوحصر و فشارهاى فراوان و اختناقهاى بى اندازه بر مّلت ما روا داشته 
مى شد و هم مستبدان به وسيله ى قدرتهاى بيگانه حمايت مى شدند و قدرِت 
آنها مضاعف مى گرديد و ثروت كشور ما هم به وسيله ى هر دو ـ هم حكام 

داخلى مستبد و هم خارجيهاى زورگو ـ به باد غارت مى رفت.
بر مّلت ايران در طول قريب دو قرن چه گذشت؟ وقتى كتابهاى مستشرقانى 
را مى خوانيم كه در اين مدت به ايران آمدند تا از خوان گسترده يى كه به 
وسيله ى حكام به يغما مى رفت، استفاده كنند، هر انسان غيورى در وجود 
خود احساس تنگدلى و فشار مى كند و خجالت مى كشد كه اين گونه بيگانه ها 
را بر زندگى و مال و جان و سرنوشت سياسى مردم مسلط كردند و اين طور 
مّلتى بزرگ و با استعداد و نيرومند ـ مثل مّلت ايران ـ را به زنجير كشيدند 

و زير فشار قرار دادند.
درست است كه استعمار به صورت صريح و آشكار به كشور ما وارد 
نشد و مثل هند و الجزاير حكومت تشكيل نداد، اما حكامى كه استعمار به 
وسيله ى آنها در ايران اعمال نفوذ مى كرد، مثل عوامل و ايادى خود آنها براى 
استعمار عمل مى كردند. از درون، مّلت را خوردند و نابود كردند و عقده هاى 
و  اسالمى  فرهنگ  كه  اخير  سال  چند  در  بخصوص  ـ  سال  دويست  اين 
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استعداد و آرزوهاى سياسى مردم از سوى استعمارگران و قدرتهاى دخالتگر، 
بكلى به باد استهزا گرفته شده بود ـ در مردم ما انباشته گرديد. 

مّلت ما براى اين كه حركتى انجام بدهند، آماده بودند. رهبر بزرگ و 
تفكر صحيحى الزم بود كه آنها را هدايت بكند. اين تفكر صحيح، همان تفكر 
اسالمى بود كه در اعماق جان مردم، ريشه ى ايمانى و اعتقادى داشت و آن 
رهبر و انسان بزرگ هم، همان بزرگمردى بود كه خدا او را براى نجات اين 
مّلت، بلكه نجات همه ى مستضعفان ـ بخصوص مسلمانها در زمان و قرن 

ما ـ برگزيد و اين انقالب عظيم انجام گرفت.

 بیانات در دیدار با جمعی از علما، مسؤوالن و مردم شهرهاى الهیجان و رباط كریم،
 جمعی از دانش آموزان و فرهنگیان استانهاى تهران و كرمان و مازندران، گروهی از قاریان
قرآن كریم ـ 68/11/4
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زنجيرهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي استعمار

مشكل اساسى ما اين بود كه به وسيله ى استعمار، با دهها زنجير بسته 
شده بوديم. اين زنجيرها، زنجير سياسى و اقتصادى و فرهنگى و استبداد يك 
حكومت دست نشانده و بى اعتقادى اين مّلت به خود بود. استعمار، اعتقاد و 
ايمان مّلت به خودش را از او گرفته بود؛ اما انقالب، زندگى و نشاط و ايمان 

مردم را به آنها برگرداند.

 بیانات در دیدار با جمعی از علما، مسؤوالن و مردم شهرهاى الهیجان و رباط كریم،
 جمعی از دانش آموزان و فرهنگیان استانهاى تهران و كرمان و مازندران، گروهی از قاریان
قرآن كریم ــ 68/11/4
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22 بهمن تجلّي اعياد ديني

بيست و دوم بهمن، عيد حقيقى براى مّلت ماست. بيست و دوم بهمن، 
براى مّلت ما در حكم عيد فطرى است كه مّلت در آن، از يك دوران روزه ى 
سخت خارج شد؛ دورانى كه محروميت از تغذيه ى معنوى و ماّدى را بر مّلت 
ما تحميل كرده بودند. بيست و دوم بهمن، در حكم عيد قربان است؛ زيرا در 
آن روز و به آن مناسبت بود كه مّلت ما اسماعيلهاى خودش را قربانى كرد. 
بيست و دوم بهمن، در حكم عيد غدير است؛ زيرا در آن روز بود كه نعمت 
واليت، اتمام نعمت و تكميل نعمت الهى، براى مّلت ايران صورت عملى و 

تحقق خارجى گرفت. 

 بیانات در دیدار با جمعی از علما، مسؤوالن و مردم شهرهاى الهیجان و رباط كریم،
 جمعی از دانش آموزان و فرهنگیان استانهاى تهران و كرمان و مازندران، گروهی از قاریان
قرآن كریم ــ 68/11/4
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جمهوري اسالمي، ميراث عزيز امام

اعتقاد من بر اين است كه جمهورى اسالمِى عظيم و قوى، عزيزترين 
ميراثى است كه بعد از ميراث اسالمى رسول اكرم9، شخص عظيمى براى 
امت و قوم خود باقى گذاشته است. در اين نظام و مجموعه و در اين كشور 
و پايگاه و در هر حركت و نقطه ى عزيمتى، يكايِك ما مسؤوليم و نسبت به 
اين راه تعهد و تكليف داريم. امروز، ما به اين نشستها و مذاكره ها و اين گونه 
صميميتها و همكاريها و از هم خواستن و به هم گفتن و از هم گله كردن و 

با يكديگر همدلى كردن، احتياج داريم.

 بیانات در دیدار با مسؤوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمی، در آستانه ى
یازدهمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمی ایران  ــ 68/11/9
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احياي معنويت، معجزه ي بزرگ انقالب

در ارزيابى كارى كه به دست امام و با تكيه به قيامِ هلل اتفاق افتاده و بهتر 
اين است كه من وارد بحث نشوم؛ چون حقيقتاً آن قدر قضيه عظيم و حرف 
زياد است كه مشكل بتوان حق سخن را ادا كرد. من همين قدر به شما برادران 
كه كتاب و تاريخ خوانده ايد، بگويم كه سالهاى متمادى است روال حركت 
عالم به سمت دورى از معنويت و دين است. چند قرن است كه دنيا اين گونه 
حركت مى كند و البته اين داليلى دارد و چيز ناشناخته و مجهول العّله يى هم 
نيست. در دويست سال اخير ـ يعنى قرن نوزدهم و بيستم كه اصطالحاً قرن 
روشنفكرى و انسانگرايى و اوج پيشرفتهاى صنعتى و علمى است ـ حركت 
با سرعت به سمت بى دينى و جدا شدن از معنويت بوده است. مقدارى از 
اين سير طبيعى است؛ زيرا الزمه ى آن چيزهايى كه پيش آمد، همين بود. يك 

مقدار هم حركت ارادى و از روى برنامه ريزى بوده است.
تمام دستگاههاى قدرتمند عالم به اين نتيجه رسيده اند كه بايد دين را از 
صفحه ى عالم بزدايند. نه اين كه بكلى اسم دين را از بين ببرند؛ بلكه معناى 
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دين حقيقى و خالص را ـ اگر چه به ظواهرش هم احتفاظ بشود ـ از بين 
ببرند. ايمان واقعى دينى بايد از بين مى رفت و چه قدر پول صرف شد و 
چه قدر آدمها از روى عقيدهـ  و نه خيانت گونهـ  حذف ايمان دينى را براى 
بشريت الزم دانستند. آنها كتاب نوشتند، كار هنرى كردند، تبليغات كردند، 
زور بخرج دادند، پول خرج كردند تا معنويت را در دنيا ـ از جمله در جهان 

اسالم ـ از بين ببرند.
آن وقت در چنين دنيايى كه اين همه تالش ضد معنوى صورت گرفته 
است، در يك نقطه ى حساس، حكومت و نظامى بر اساس معنويت و اسالم 
به وجود مى آيد. اين، همه ى معجزه نيست؛ بلكه آغاز معجزه و به وجود 
آمدن اين حكومت و استقرار دهساله ى آن است كه ما در اين مدت لحظه 
به لحظه پيش رفتيم. اگر كسى تصور كند كه ما در اين ده سال، يك لحظه 
متوقف بوده ايم، اشتباه كرده است. در اين ده سال، ما لحظه به لحظه پيشروى 
و حركت تكاملى داشته ايم. استقرار و حركت تكاملى اين نظام دينى در طول 
اين ده سال، تمام اين زمامها و بندها و بستهايى كه از طرق مختلف نظام 
جهانى را حفظ كرده بود، باز كرده و تمام اين اوضاع را به هم ريخته است.

 بیانات در دیدار با مسؤوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمی، در آستانه ى
یازدهمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمی ایران  ــ 68/11/9
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عدم تصوّر معجزه انقالب در دوران مبارزه

آيا آن روزى كه امثال ما و شما، در سياه چالها و سلولها و خانه هاى مخفى 
و محيط غربت مى رفتيم و مى دويديم، چنين معجزه يى را كه امروز به وقوع 
پيوسته است، باور مى كرديم؟ آن روزها فشار زيادى روى ما و امثال ما بود 
و خود من از دو طرف مورد تهديد دستگاه بودم و به خاطر دو جريان و دو 
پرونده دنبالم بودند. جايى را سراغ كرده بودم كه چند روزى آن جا باشم. از 
يك محل به آن محل مى رفتم. در خيابان كه راه مى رفتم، وضع خودم را به 
آن آدمى كه روى زمين يخى صاف ـ مثل شيشه ـ حركت مى كند و بايد با 
كمال دقت راه برود و مطمئن نيست كه لحظه ى بعد محكم به زمين نخواهد 
خورد و استخوانهايش نخواهد شكست، تشبيه مى كردم. ما و همه ى برادرانى 
كه در دستگاهها بودند، سالها اين طور زندگى كرديم. آيا فكر مى كرديم روزى 
ايران كه قلعه ى مستحكم استكبار جهانى است، به قلعه ى مستحكم مبارزه در 

مقابل آن تبديل بشود؟ ولى ديديد كه شد.

 بیانات در دیدار با مسؤوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمی، در آستانه ى
یازدهمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمی ایران  ــ 68/11/9
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مكتب و مردم، پايه هاي ارزش هاي انقالبي

ارزشهايى كه ما در انقالب براى آنها مى خواهيم تالش كنيم و كارمان 
براى آنهاست، دو مبنا و پايه دارد: مكتب و مردم. مكتب بدون مردم متصّور 
نيست؛ چون مكتب ما مكتبى نيست كه از مردم جدا بشود. اصاًل اين يك 
فريب است كه ما بياييم اسالم را از نفع و خيل مردم جدا كنيم و بگوييم مردم 
و سرنوشت آنها را رها كنيد و به دين و خدا و اسالم بچسبيد! اين، همان 
اسالمِ تحريف شده است. اين، همان چيزى است كه امام)ره( از اول شروع 
مبارزه با آن جنگيد. بسيارى از آدمهاى خوب و عالِم، حرف امام را در اين 
راه فهميدند و البته بعضى از متحّجران و نادانها هم تا آخر نفهميدند و هنوز 
هم بعضى اين حقيقت را نمى فهمند. تفكر اسالمى، از خيل مردم و براى 
مردم بودن جدا نيست. هر چيزى كه شما ديديد به نظرتان اسالمى است، اما 
از صالح مردم مجرد است، بدانيد در شناخت و فهم اين كه آن اسالم است، 
اشتباه مى كنيد يا در فهم خود آن شيئ محققاً اشتباهى وجود دارد. پس، پايه ى 
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ارزشهاى اسالمى و انقالب ما، بر دوپايه ى مكتبى و مردمى است.

 بیانات در دیدار با مسؤوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمی، در آستانه ى
یازدهمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمی ایران  ــ 68/11/9



11
0  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

حيات طيّبه ، هدف اصلي انقالب

هدف از همه ى مبارزاتى كه مّلت ايران به رهبرى امام بزرگوار انجام داد تا 
انقالب به پيروزى رسيد و همه ى تالشهايى كه بعد از پيروزى انقالب در اين 
كشور انجام شد، تشكيل حيات طيبه ى اسالمى بود. اسالم براى انسان، روش 
زندگى مناسب و اليقى قايل است. اگر تنها اين شرايط محقق شد، انسان 
مى تواند به سعادت و كمال برسد. تالش همه ى دلسوزان بشر و راهنمايان 
بزرگ انسان و انبياى عظام و اوليا و مجاهدان فى سبيل اهلل در طول تاريخ، اين 
بوده است كه اين حيات طيبه را براى بشر به وجود آورند. از طرف ديگر، 
سعى همه ى دشمنان انسان و شياطين و طواغيت آن بوده است كه بشر را از 
اين حيات طيبه دور كنند. لذا عنصر ايمان و دشمنى با شيطانها و طاغوتها، از 
اجزاى اصلى دعوت همه ى پيامبران بوده و عمل پيامبر اسالم6 هم بر 

اين نكته قرار داشته است.

 بیانات در دیدار با گروههاى مختلف مردم و میهمانان خارجی شركت كننده در مراسم
دهه ى فجر و كنفرانس اندیشه ى اسالمی ــ68/11/13
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خصوصيات استثنايي انقالب

اگرچه در دوران كنونى و در اين قرن ـ يعنى در قرن بيستم ميالدى ـ در 
سرتاسر عالم انقالبهاى گوناگونى به وجود آمد، اما انقالب اسالمى در ايران، 
يك انقالب استثنايى بود. تاكنون، همه چيز اين انقالب استثنايى بوده است و 

از اين جهات، با انقالبهاى ديگر قابل مقايسه نيست.
البته، بحث بر سر انقالبهاست. تحوالتى كه با كودتاهاى نظامى در دنيا 
انجام گرفته، اگرچه در بعضى از كشورها، اسم همان تحوالت را هم انقالب 
مى گذارند، اما آنها قابل اين نيستند كه وقتى درباره ى انقالب بحث مى كنيم، 
از آنها هم صحبت كنيم. وجود آنها، حساب ديگر و مسأله ى ديگرى است. 
بحث بر سر انقالبهاست؛ يعنى آن تحوالتى كه به وسيله ى مردم انجام گرفت 
و ناظر به اصول و مبانى اعتقادى و اجتماعى جامعه بود. اگرچه اين گونه 
انقالبها، در چند ده سال اخير در دنيا زياد اتفاق افتاده است، اما هيچ كدام مثل 
انقالب اسالمى ما نبود و به همين خاطر است كه اين انقالب با گذشت يازده 

سال، همچنان درخشندگى خود را در سطح جهان حفظ كرده است.
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دو خصوصيت از خصوصيات استثنايى اين انقالب را مطرح مى كنم كه 
همين دو خصوصيت، بيشترين تأثير را در وجهه ى اين انقالب در دنيا داشت؛ 
همچنان كه بيشترين تأثير را در پيروزى و ماندگارى انقالب در كشور اسالمى 
داشت. همين دو خصوصيت بود كه با گذشت چندين سال، هنوز موجب 
شده است كه در گوشه و كنار عالم، به پيروى از اين انقالب و در پرتو آن، 

از سوى كسانى حداقل حركات و تحوالت و تالشهايى انجام بگيرد.

1. ابتنا بر ارزشهاي ديني، اخالقي، معنوي

يكى از اين دو خصوصيت، عبارت بود از اين كه مبناى اين انقالب، 
كه  بود  اين  ديگر  و خصوصيت  بود  معنوى  و  اخالقى  و  دينى  ارزشهاى 
انقالب بر پايه ى اراده و خواست مردم در تشكيل و اداره ى حكومت باقى 
ماند. يعنى پس از پيروزى انقالب، اهميت نقش مردم از آنها سلب نشد و 
به عنوان يك عنصر براى انقالب باقى ماند. اين دو خصوصيت، در انقالب 

ما وجود دارد.
انقالبهاى ديگر، غالباً بر مبناى تفكرات ماّدى انجام گرفته است. ممكن 
است اين تفكرات، افكار ماّدى مكتبى و مسلكىـ  يعنى تفكرات ماركسيستى 
و كمونيستى ـ باشد و يا اين كه اعتقادى هم به يك مكتب ماّدى نداشته 
باشند؛ بلكه بر مبناى ماّدى نگرىـ  مثل گروههاى ميهن دوست و ميهن پرستى 
كه در بعضى از كشورها اقداماتى را انجام مى دهند و بينش دينى ندارند ـ 

عمل كنند.
همه ى انقالبها اين گونه اند. حتّى انقالبهايى كه مقّدمات آنها مذهبى يا 
اسالمى بوده است، در انتها از حالت اسالمى بودن خارج شدند؛ مثل بعضى 
از كشورها كه در اول، انقالبشان در مساجد شكل گرفت و نهضت از مساجد 
يا مدارس دينى شروع شد ـ هم در آسيا و هم در آفريقا ـ ليكن بعد كه 
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حركات رشد پيدا كرد، چون در ميان مذهبيون، قّوت رهبرى كافى وجود 
نداشته، ديگران آمدند و امور را قبضه كردند و خط را از حالت مذهبى، به 

سمت المذهبى بردند.
تقريباً هيچ نقطه يى از دنيا را كه در آن انقالب شده باشد، سراغ ندارم 
كه از اين قاعده ى كلى خارج باشد؛ ولى در كشور ما اين طور نشد. انقالب 
از خانه ى مذهب ـ يعنى مسجد و مدرسه ى دينى ـ آغاز شد و جهتگيرى 
مذهبى در انقالب روزبه روز افزايش پيدا كرد و نقش مذهب و ارزشهاى 
معنوى، آن قدر قوى شد كه كسانى را به ميدان انقالب كشاند كه معموالً در 
هيچ انقالبى، اين گونه آدمها به ميدان نمى آيند. حتّى افراد مسن و بى خبر از 
مسايل سياسى و آدمهايى را كه در شهرها و روستاهاى دورافتاده زندگى 
مى كنند، به ميدان انقالب و مبارزه كشاند. عالوه ى بر اين، روحيه ى مذهبى 
در اين انقالب كارى كرد كه در دوران انقالب، كمترين ضايعه به وجود آيد. 
اين، نكته ى مهمى است كه اگر كسانى در انقالبهاى ماّدى دنيا ـ مخصوصًا 
انقالب اكتبر كشور روسيه ـ مطالعه كرده باشند، معناى اين مطلب را خيلى 

خوب مى فهمند.
هنگام  در  آمده،  وجود  به  المذهبى  اساس  بر  انقالبى  كه  جاهايى  آن 
شكوفايى انقالب و اوج نهضت انقالبى، ضايعات فراوانى ايجاد شده است؛ 
چون مردمى كه تحت هيچ قانون و قاعده و ضابطه يى نيستند و نظامى را از 
بين بردند و هنوز هم چيزى جايگزينش نشده، قاعدتاً در معامالت اجتماعى 
و برخوردها و انتقام گيريشان، خيلى بى محابا عمل مى كنند. در آن انقالبى كه 
اشاره شد، از اين قبيل قضايا زياد اتفاق افتاده است. كسانى كه قضاياى آن 
انقالب و امثال آن را خوانده باشند، اين نكته را تصديق مى كنند. انتقام كشيها، 
سوءاستفاده ها، آدمهاى ناباب، مدتى بخشى از كشور را براى خودشان قرق 
مى كنند و چه قدر اموال را از بين مى برند و چه قدر نفوس بى گناه را نابود 
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مى كنند و از اين قبيل.
اين مسايل، در انقالب ما اتفاق نيفتاد. در اين جا، وقتى مردم تهران دكانها 
از  شدند،  مبارزه  ميدان  وارد  همه  و  كردند  تعطيل  را  زندگى  و  بستند  را 
شهرها و روستاهاى اطراف، براى مردم نان آوردند؛ يعنى همدردى كامل 
كردند. در اين جا، مسأله ى خشم مردم به خاطر يك قضيه ى ماّدى نبود؛ بلكه 
مسأله ى دين و معنويت و خدا بود و اين به سبك ديگرى در زندگى مردم 
اثر مى گذارد و به فعاليتهاى آنها شكل مى دهد. بعد هم وقتى انقالب پيروز 
شد، حكومتى كه به وجود آمد، بر اساس انقالب، يك حكومت اسالمى بود؛ 
يعنى جمهورى اسالمى. اين حكومت، به سمت چپ و راست حركت نكرد؛ 
بلكه در خط مستقيم دين باقى ماند. وقتى جمهورى اسالمى هم تشكيل شد، 
با گذشت زمان راه دين را رها نكرد؛ بلكه درست در قانونگذارى و انتخاب 
و  مجلس  نمايندگان  مثل  ـ  نظام  اصلى  كارگزاران  و  مجريان  و  مسؤوالن 

ديگران ـ مردم با معيارهاى اسالمى وارد ميدان شدند.
دين  روزى  كه  نبود  اين طور  ماند.  و  بود  انقالب  خصوصيت  دين، 
خصوصيت انقالب باشد و پس از چندى، اين خصوصيت از انقالب گرفته 
بشود و به چيز ديگرى تبديل بشود. اين يك خصوصيت، در هيچ يك از 
انقالبها نبود وهمين، يكى از مهمترين عوامل بود تا هر جاى دنيا قلبى براى 
دين و اسالم مى تپد، به جمهورى اسالمى ـ كه براى اسالم حركت مى كند و 

به اعالى كلمه ى اسالم فكر مى كند ـ عالقه مند باشد.

2. مردمي بودن

خصوصيت دوم، مردمى بودن است. انقالبهاى ديگر ـ آنها كه حقيقتًا 
انقالب بودند ـ پس از پيروزى خود، اغلب نسبت به مردم بى اعتنا شدند. 
كودتاها و حركات نظامى و امثال اينها را كارى نداريم. انقالبها، هميشه در 
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همه جاى دنيا به دست مردم به وجود آمده؛ اما بعد از آن كه به پيروزى 
انقالب  يا حزب جاى  قرار گرفته، احزاب  پيروزى  يا در آستانه ى  رسيده 
و مردم را گرفته است و مردم كنار رفته اند. مثل كشورهاى كمونيستى و 
آمده  به وجود  انقالب  با يك  آنها،  از  نظامهاى خيلى  دنيا كه  سوسياليستى 
بود و مردم در آن نقش داشتند و به گروه انقالبى و مبارز مردم كمك كرده 
بودند؛ اما در همه ى اين كشورها، به مجرد اين كه انقالب به پيروزى نزديك 
شد يا به پيروزى رسيد، مردم ديگر هيچكاره شدند و حزب همه كاره شد. 
حزب كمونيست يا هر اسم ديگرى كه براى حزِب حاكم داشتند، هر كارى 
كه خواست بكند، به نام مردم كرد، اما مردم در هيچ كار نقش نداشتند؛ همان 
مردمى كه به خيابانها آمده بودند، يا به نحوى از انحا مبارزه كرده بودند، يا 

مثاًل از گروه مبارز پشتيبانى كرده بودند.
مردم، حتّى اين حق را نداشتند كه يك نماينده به مجلس قانونگذارى 
بفرستند. در هيچ كدام از اين كشورها كه به اصطالح كنگره هاى ملى دارند 
و همان مجالس قانونگذارى آنهاست، نمايندگان مردم حضور ندارند! اصاًل 
مردم هيچ نقشى نداشتند. اين، چيز خيلى عجيبى است. اما همين چيز عجيب، 

همه جاى دنيا بود.
در يكى از سفرهايى كه يكى دو سال قبل به يكى از همين كشورهاى 
سوسياليستى رفته بوديم، يكى از همراهان ما كه از نمايندگان محترم مجلس 
مجلس  به  راجع  كشور  آن  ملى  مجلس  مقامات  با  بود،  اسالمى  شوراى 
آنها داده بود و اطالعاتى  به  از مجلس ما  صحبتهايى كرده بود. اطالعاتى 
هم از مجلس آنها گرفته بود. ما نشسته بوديم و راجع به موضوعى صحبت 
مى كرديم. ايشان، با يك قيافه ى خيلى جدى پيش ما آمد و گفت: ما چيزهاى 
مهمى از اين آقايانـ  كه ميهمانشان بوديمـ  ياد گرفتيم. او گفت: وقتى كه راجع 
به مجلس با اينها صحبت كرديم، از اينها پرسيديم كه مجلِس شما چگونه 

Administrator
Untitled
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است و چند عضو دارد و چه مواقعى تشكيل مى شود و رئيسش چگونه 
انتخاب مى گردد؟ معلوم شد كه مجلس ملى اينها، متشكل از افرادى است 
كه به وسيله ى دستگاهها و سازمانهاى حزبِى وابسته به خودِ حكومت تشكيل 
مى شود. يعنى مثاًل پانصد، ششصد نفر آدم به عنوان اعضا و نمايندگان كنگره، 
به وسيله ى همان دستگاههاى حزبى انتخاب مى شوند. بعد اين افراد كه نام 

تجمعشان كنگره ى ملى است، سالى دو مرتبه جلسه تشكيل مى دهند!!
شما ببينيد در اين كشور كه فقط سالى دومرتبه مجلس قانونگذاريشان 
تشكيل مى شود، قانون را چه كسى وضع مى كند؟ اختيار قانونگذارى دست 
كيست؟ دست همانهايى است كه در رأس تشكيالت حكومت قرار دارند. 
دموكراتيك  حكومت  مى گويند:  چيست؟  شما  حكومت  اسم  بپرسيد  اگر 
سوسياليستى؛ يعنى حكومت مردمى. اسمش مردمى است، در حالى كه در 
هيچ امرى از امور آن كشور، مردم دخالت ندارند و اين، همان مردمى هستند 
كه انقالب را به پيروزى رساندند. اسم اين كشورها هم كشور انقالبى است. 
همه ى انقالبهايى كه ما در دنيا ديديم و كشورهايى كه بر اساس يك انقالب، 

نظامى را به وجود آوردند، تقريباً به همين شكلى بودند كه مطرح كردم.
به  را  امور  نقشها در همه ى  اول، همه ى  از روز  انقالب  ما،  در كشور 
مردم داده است. يعنى مجلس را ـ كه محل قانونگذارى است ـ مردم تشكيل 
ندارد  هم حق  هيچ كس  و  مى روند  جا  آن  به  مردم  نمايندگان  و  مى دهند 
نماينده يى را به مردم تحميل كند. يك نفر نماينده هم از اين دويست و هفتاد 
نفر، بدون آراى مردم به مجلس نمى آيد. رئيس جمهور راـ  كه مجرى امور و 
مدير و رئيس اداره ى كشور است ـ مردم با آراى خودشان انتخاب مى كنند. 

هر كسى را كه دلشان خواست، انتخاب مى كنند. اختيار با مردم است.
در  حتّى  دارد،  ايران  در  جمهورى  رياست  انتخابات  كه  وضعى  اين 
كشورهاى دموكراتيك غرب هم اين وضعيت نيست؛ چون در آن كشورها، 
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احزاب در مقابل هم صف آرايى مى كنند و هر حزبى، اسم كسى را به عنوان 
كانديدا ذكر مى كند. مردمى كه به آن كس رأى مى دهند، در حقيقت به آن 
حزب رأى مى دهند و خيليها آن كس را اصاًل نمى شناسند. به هر جهتى 
طرفدار اين حزبند و انگيزه هاى گوناگون اقتصادى و سياسى و غيرسياسى 
موجب مى شود كه طرفدار فالن حزب باشند و به خاطر طرفدارى آن حزب، 
اصاًل  هم  را  كانديدا  آن  و خود  مى دهند  رأى  تشكيالت  آن  كانديداى  به 

نمى شناسند.
در ايران، اين گونه نيست. در ايران، يكايك كسانى كه كاغذ رأى را در 
جمهور  رئيس  عنوان  به  و  مى شناسند  را  آن شخص  مى اندازند،  صندوق 
بود. دو دوره ى قبل هم كه من  اين دوره، همين طور  او رأى مى دهند.  به 
رئيس جمهور بودم، همين گونه بود. دوره ى قبلش هم به همين شكل بود. در 
همه ى اين ادوار ـ كه تا حاال پنج انتخاب رئيس جمهورى داشته ايم ـ مردم 
به كسى كه رأى دادند، خودشان او را شناختند و رأى دادند. پس، در انتخاب 

دستگاه قانونگذارى، مردم مباشرتاً و مستقيماً دخالت مى كنند.
در انتخاب دستگاه اجرايى و رئيس قّوه ى مجريه، مردم خودشان دخالت 
مى كنند. حتّى در انتخاب رهبر ـ با اين كه رهبرى يك منصب الهى است و 
تابع مالكهاى الهى و معنوى و واقعى است ـ باز مردم نقش دارند؛ كما اين 
كه مشاهده كرديد مجلس خبرگان كه نمايندگان مردمند، مى نشينند كسى را 
معين و انتخاب مى كنند. اگر همان كسى كه مجلس خبرگان انتخاب كرد، 
مورد قبول مردم نباشد، باز رهبرى او جا نخواهد افتاد. پس، آحاد و عامه ى 
مردم، عالوه بر اين كه به صورت غيرمستقيم ـ از طريق مجلس خبرگان ـ 
رهبر را معين مى كنند، مستقيماً هم نسبت به شخص رهبر نظر و تصميم 
دارند و نظر و تصميم و خواست و اراده ى آنهاست كه در حقيقت يك رهبر 
را رهبر مى كند و به او امكان تصرف و قدرت امر و نهى و قبض و بسط 
مى دهد. البته، نحوه ى انتخاب امام)ره( به اين شكلى كه مطرح كردم، نبود. در 
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حقيقت، عشق مردم به امام)رضوان اهلل تعالى عليه( و اطاعت و تبعيت از ايشان، 
بيش از انتخاب آنها بود. 

در اين جا، پشتيبانى و حضور مردم در فعاليتهاى سياسى و اقتصادى و 
حركت نظامى وجود دارد. اگر امروز، دولت يا يكى از مسؤوالن بخواهد 
حركتى را انجام بدهد كه مردم آن را نپسندند، مى توانند جلويش را بگيرند. 
همه جا مردم حضور دارند. اين، خصوصيت انقالب ماست. هيچ انقالبى در 
دنيا، اين گونه نيست. اين نكته را از روى بصيرت و اطالِع از نزديك مى گويم 

و اين استثنايى است.
نتيجه اين است كه نظام، نظام مستحكمى است؛ زيرا كه مردمى مى باشد. 
آن چيزى كه به وسيله ى ابرقدرتها قابل از بين رفتن است، عبارت از حكومتى 
عوامل سازمان  به وسيله ى  كه  آن چيزى  نيست.  متكى  مردم  به  كه  است 
جاسوسى امريكا، در يك كشور قابل برداشتن و گذاشتن است، حكومت يا 
دولتى است كه با مردم رابطه يى نداشته باشد و پشتوانه ى عظيِم قوِى مردمى، 
پشت سرش نباشد. حكومتى كه دشمن خارجى مى تواند چهار نفر را عليه 
آن به كودتا وادار و تحريك بكند، حكومتى است كه روى تخت حكومت 
نشسته، اما مردم به او وصل نيستند. مردم براى خودشان مى روند و او براى 

خودش حركت مى كند.
نظامى كه در آن حاكم ـ چه رهبر، چه رياست جمهورى، چه رياست 
قّوه ى قضاييه، چه مجلس شوراى اسالمى ـ متكى و متصل به مردم و مورد 
عالقه و پشتيبانى و حمايت آنهاست، نظام جمهورى اسالمى است كه نه 
امريكا و متحدانش و نه شرق و غربـ  آن روزى كه دو قدرت بزرگ در دنيا 
وجود داشت ـ و نه هيچ قدرتى قادر نيست اين نظام و حكومت را متالشى 

و بلكه متزلزل كند.

خطبه هاى نماز جمعه ى تهران  ــ 68/11/20
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اسالم رمز پيروزي انقالب و كينه ي دشمن

مسأله اين است كه اگر اين انقالب، انقالبى اسالمى نبود و پرچم آن به 
دست علماى دين نبود، قطعاً به پيروزى نايل نمى شد و به تشكيل يك دولت 
مستقل و سرافراز و نيرومند منتهى نمى گرديد. اين، تحليل ما نيست؛ بلكه 
تحليل همه ى كسانى است كه مسايل اين انقالب را از پيش از پيروزى تا 

امروز تعقيب كرده اند.
در سال 56 و 57 هم جبهه ى مقابل ـ يعنى زمامداران ظالم و فاسد و 
روبه زوال و كسانى كه با تفكر دينى و شخصيت روحانى مخالف بودند ـ 
تحليلشان همين بود و براساس اين تحليل، تالش مى كردند كه روحانيون را 
از صحنه كنار بزنند يا بين آنها اختالف ايجاد كنند و يا بين آنها و مردم فاصله 
به وجود بياورند؛ ولى نتوانستند اين كار را بكنند ـ نه اين كه نخواستند يا 
تالش نكردند. »چرا نتوانستند« هم يك پاسخ مفصل دارد. واقعاً اگر كسى 
بخواهد اين انقالب را تحليل كند و شكفتن اين گل و روييدن اين نهال و 
جوشيدن اين چشمه را در سنگالخ و كويِر زمان كنونِى فرهنگ جهان درست 
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ترسيم بكند، به اين آسانيها نخواهد توانست پاسخ روشنى براى اين سؤال 
پيدا كند.

يكى از عاليم و نشانه هاى قدرت و اراده ى خدا براى پيروزى انقالب 
اين بود كه آن رهبر بى نظير را برانگيخت. من، به اين نتيجه و اعتقاد خيلى 
نزديك شده ام كه خداوند متعال در طول دهها سال قبل از به ثمر رسيدن اين 
انقالب، زمينه ى اين پيروزى را ـ كه پيروزى دين و اسالم در دنياست ـ با 
تشكيل حوزه ى قم و تربيت شخصيتهايى و در ميان آنها برجسته كردن آن 
شخصيت كم نظير و قرار دادن آن گل آتش در ميان خرمن انبوهى از زغال و 

تبديل همه ى اينها به يك آتش گداخته و گيرا، فراهم فرمود.
اگر كسى با چشم معمولى هم قضايا را نگاه كند و ترتيب طبيعى علل و 
عوامل را مورد بررسى قرار دهد، مى بيند كه حضور و پيشگامى و هوشيارى 
و وظيفه شناسى و برخى از خصوصيات ممتاز روحانيت، يكى از مهمترين 
عوامل و شايد يك عامل تعيين كننده در بروز و پيروزى و سير اين انقالب و 
نيز تشكيل دولت و حكومت و نظام جمهورى اسالمى و ادامه ى آن تا امروز 
بوده است. دشمن هم اين را مى داند. لذا فشارى كه در گذشته و االن، از 
طرف دنياى استكبارى روى اين انقالب وارد مى شد و مى شود، در درجه ى 
ميدان  در  ما  روحانيون كشور  اگر  است.  متوجه  روحانيت  و  دين  به  اول 
نبودند و پرچم انقالب به دوش آنها نبود، اين پيروزى به دست نمى آمد. اين 
را دشمن مى داند؛ لذا حقد عظيم او در درجه ى اول متوجه اسالم و روحانيت 

است.

 بیانات در دیدار با جمع كثیرى از علما، مدّرسان، فضال و طالب حوزه ى علمیه ى قم و
مدارس علمیه ى تهران  ــ 68/12/2
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دست هدايت الهي، حامي هماره ي انقالب

ميان  در  واقعاً  كه  ـ  ما  بى نظيِر  بزرگوارِ  امامِ  اگر  كه  است  اين  اعتقادم 
و  ائمه ى هدى   از  بعد  و  نمى شناسيم  ايشان  براى  نظيرى  زمان،  اين  مردم 
اولياءاهلل: نظير ايشان را بسيار كم سراغ داريمـ  با اين مفاهيم مأنوس نبود 
و با مناجات و دعا سروكار نداشت و اهل تضرع و استغفار و استغاثه و گريه 
و توسل نبود، بسيار بعيد بود كه خداى متعال اين همه توفيق را به ايشان 
ارزانى بدارد. موفقيتهاى اين بزرگوار، به ميزان زيادى مرهون همين ارتباط با 
خدا و باز بودن راه دِل او با درگاه الهى و استغاثه و مناجات و دعا بود. انسان، 
پيشرفت لحظه به لحظه ى اين مرد معنوى و الهى را در طى سالهاى اخير 
احساس مى كرد. هر ماه رمضانى كه بر اين بزرگوار مى گذشت، انسان مى ديد 

كه نورانيتر شده و خداى متعال او را هدايت مى كرده است.
راهى را كه ما در طول اين يازده سال پشت سر امام طى كرديم، راهى 
نبود كه به طور طبيعى و بدون هدايت و حمايت و كمك الهى بتوانيم آن را 
طى كنيم. از پيچ و خمهاى عجيبى عبور كرديم و به بركت رهبرى امام)ره(، 
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فراز و نشيبهاى عجيبى را پشت سرگذاشتيم و اين نبود مگر آن كه هدايت 
الهى ما را كمك مى كرد.

عقيده ى خود ايشان هم همين بود و من از ايشان اين حرف را شنيده 
بودم كه مى گفتند: »من از اول انقالب، احساس مى كنم دست هدايتى ما را 
كمك مى كند و پيش مى برد و راهها را در مقابل ما باز مى كند«. حقيقت هم 
همين بود و خداى متعال اين هدايت را در مقابل مجاهدت و خلوص و صفا 

و نورانيّت، ارزانى مى دارد.
مناجات  همين  در  كه  اين  نمى رسد.  غافل  انسانهاى  به  الهى،  هدايت 
شعبانيه مى فرمايد: »و انر ابصار قلوبنا بضياء نظرها اليك«1، اين نورانى كردن 
چشم دل و روشن كردن حقايق براى دل بيدار و چشم بصير مؤمن، رايگان 
به دست نمى آيد و بدون مجاهدت و تالش و ارتباط با خدا، امكان ندارد 

تحقق پيدا كند.
... يك بار از ايشان سؤال كردم كه در ميان دعاهاى معروف، به كداميك 
از آنها بيشتر اُنس يا اعتقاد داريد؟ ايشان بعد از تأملى فرمودند: »دعاى كميل 
و مناجات شعبانيه«. وقتى كه شما به اين دو دعا مراجعه مى كنيد، با اين كه 
امام حسين در روز  ابوحمزه ى ثمالى و يا دعاى  دعاهاى ديگر هم ـ مثل 
عرفه و دعاهاى فراوان ديگر ـ برقرارى رابطه با خداست؛ اما در اين دو دعا 
و مناجات، حالت استغفار و انابه و استغاثه و تضرع به پروردگار را به شكل 
عاشقانه ى آن مشاهده مى كنيد. دعاى كميل هم مناجاتى با خداى متعال است و 
رابطه ى محبت و عشق ميان بنده و معبود را ترسيم مى كند و اين همان چيزى 

بود كه امام بزرگوار ما، روح و دل خود را از آن روشن و منّور مى داشت.

 بیانات در دیدار با جمع كثیرى از پاسداران، در سالروز میالد امام حسین7 و روز
پاسدار ــ 68/12/10

1. مفاتيح الجنان، مناجات شعبانيه.
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تفاوت اسالم ناب و اسالم آمريكايي

بحمداهلل راه ما، راه روشن و اسالمى است كه امام)ره( به ما معرفى كرد. 
راه ما، راه آن اسالمى است كه دشمنان خدا از آن مى ترسند و مستضعفان 
و مظلومان از آن خوشحال و اميدوار مى شوند؛ نه چيزى كه اسمش اسالم 
است و از اول تا آخر، در خدمت دشمنان اسالم مى باشد. ما اين را به عنوان 
اسالم قبول نداريم. اين، همان اسالم امريكايى است؛ تعبير درستى كه بارها 

امام فقيد حكيممان، آن را تكرار مى كردند.
اسالم ناب، اسالمى است كه بايد ابوجهلها از آن بترسند. اگر اسالمى 
بود كه ابوجهلها و ابوسفيانها از آن نترسيدند و با آن دشمن نبودند، بايد در 
اسالم بودنش شك كنيم. آن اسالمى هم كه طبقات مستضعف و محروم به 
آن اميدوار نشوند و دل ندهند، اسالم نيست. اسالمى كه نتواند آرزوهاى 
خفته و فروكشته ى قشرهاى مظلوم را در سطح دنياـ  نه فقط در سطح كشور 

خودمان ـ زنده و احيا كند، شك كنيد در اين كه اين دين، اسالم باشد.

 بیانات در دیدار با جمع كثیرى از پاسداران، در سالروز میالد امام حسین7 و روز
پاسدار ــ 68/12/10
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22 بهمن، نوروزي ديگر

نوروز، يعنى روزى كه شما با عمل خودتان، با حادثه يى كه اتفاق مى افتد، 
آن را نو مى كنيد. روز بيست و دوم بهمن كه مّلت ايران، حادثه ى عظيمى 
را به كمك خدا تحقق بخشيد، روز نويى )نوروز( است. آن روزى كه امام 
امت، قاطعاً به دهاِن مستكبِر قلدرِ گردن كلفت دنيا ـ يعنى امريكا ـ مشت 
كوبيد، آن روز، روز نو و راه نويى )نوروز( بود؛ حادثه ى نويى بود كه اتّفاق 

مى افتاد و افتاد.

 بیانات در دیدار با مسؤوالن كشورى و لشكرى در نخستین روز از سال نو و در آستانه ى
ماه مبارک رمضان 69/1/1
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يكي از آثار انقالب: تحقير استكبار 

اين مّلت، به دنيا شجاعت داد. رفتار اين مّلت بود كه همراه با قاطعيت و 
هدايت قوى آن امام ملكوتى و رهبر بى نظير، راه را باز كرد؛ مّلتها را تشجيع 
نمود؛ استكبار را كوچك كرد؛ به او احساس حقارت داد و معلوم شد كه 
انسانها و مّلتها، داراى قدرتند. قدرت ذاتى مّلتها را انكار مى كردند و آنها را به 
دست قدرتهاى پوشالى كشورهاـ  كه عروسكهايى در دست قدرتهاى جهانى 
بودند ـ سپرده بودند. امروز، آن طور نيست كه مّلتها قدرت ذاتى خودشان 
را نفهمند. امروز، مّلتها بيدار شده اند. البته به حسب قدرت ظاهرى، امروز 
استكبار در ميدان سياست و اقتصاد، خيلى قوى و درشت شده؛ اما به همين 

نسبت، آسيب پذيرتر، توخالى تر و در واقع، از قدرت مّلتها ترسانتر است.

 بیانات در دیدار با مسؤوالن كشورى و لشكرى در نخستین روز از سال نو و در آستانه ى
ماه مبارک رمضان 69/1/1
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انقالب اسالمي، حجّتي براي حق جويان جهان

من امروز يك نكته را عرض مى كنم و آن، اين است كه خداوند متعال 
درباره ى انقالب اسالمى شما مّلت ايران، حجت را بر همه ى مردم دنيا و 
كسانى كه مشتاق حقيقتند، تمام كرده است. شايد بسيارى از انسانهاى پاك و 
مخلص در عالم باشند كه در مقابل يك حادثه، دچار ترديد باشند و نتوانند 
آن حادثه را تحليل كنند و يا درباره ى آن قضاوت نمايند. براى خود ما هم 
گاهى اتفاق مى افتد كه حادثه يى در دنيا پيش مى آيد، ولى نمى توانيم به طور 
قاطع درباره ى آن حادثه اظهار نظر كنيم. فرضاً حكومتى در يك كشور بر سر 
كار مى آيد، يا در جايى از دنيا، نزاعى بين دو جناح درگير مى شود كه گاهى 
داليل كافى و شواهد روشنگر در دسترس قرار نمى گيرد؛ لذا انسان نمى تواند 

درباره ى آن قضيه قضاوت كند.
من عرض مى كنم كه هيچ كس در دنيا نيست كه نتواند درباره ى انقالب 
اسالمى مّلت ايران درست قضاوت كند و دچار ترديد بماند. خدا درباره ى 
اين انقالب، حجت را بر همه تمام كرد. آن قدر داليل روشن براى شناسايى 
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اين انقالب وجود دارد كه اگر كسى در دنيا واقعاً بخواهد حق را پيدا كند 
غرض  روى  از  كه  آنهايى  به  ماند.  نخواهد  ترديد  دچار  يقيناً  بشناسد،  و 
حرف مى زنند، كارى نداريم. به آنهايى كه منافعشان بر اثر اين انقالب تهديد 
شده، يا از بين رفته است، كارى نداريم. به آن حكمرانان مستبد و ظالم كه 
از بيدارى مردم و مّلت خودشان مى ترسند و به اين جهت با اين انقالب 
دشمنند و درباره ى آن بد قضاوت مى كنند، كارى نداريم. صحبت بر سر 
انسانهاى بى غرض و بى مرض و حقجو و كسانى است كه واقعاً دنبال حقيقت 
مى گردند، تا حقيقت را بشناسند. اين گونه آدمها در هرجاى دنيا كه باشند، اگر 
نامى از اين انقالب و خبرى از آن شنيده باشند، درباره اش دچار ترديد نيستند 

و قضاوتشان نسبت به آن، قضاوت واضح و روشنى است.

بیانات در اجتماع بزرگ مردم مشهد و زایران حضرت رضا7 ـ 69/1/2
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تفاوت جمهوري اسالمي ايران با جمهوري هاي اسالمي ديگر

جمهورى اسالمى، از لحاظ معناى تحت اللفظى، بر دو پايه استوار است: 
يكى جمهور مردم؛ يعنى آحاد مردم و جمعيت كشور. اينها هستند كه امر 
و  مى كنند.  تعيين  را  كشور  مديريت  و  دولتى  تشكيالت  و  كشور  اداره ى 
ديگرى اسالمى؛ يعنى اين حركت مردم، بر پايه ى تفكر اسالم و شريعت 

اسالمى است.
آن  تمام  به  قريب  اكثريت  كه  در كشورى  است.  طبيعى  امر  اين، يك 
مسلمان هستند، آن هم مسلمان مؤمن و معتقد و عامل، كه در طول زمان، 
ايمان عميق خودشان را به اسالم ثابت كرده اند و نشان داده اند، در چنين 

كشورى، اگر حكومتى مردمى است، پس اسالمى هم است.
مردم اسالم را مى خواهند. اين از روز اول گفته شد و در طول سالهاى 
متمادى نيز تجربه گرديد. امروز هم واضحترين حقيقت در نظام ما اين است 
كه آحاد و توده ى مردم، از نظام حاكم بر كشور مى خواهند كه مسلمان باشد 

و مسلمانى عمل كند و اسالم را در جامعه تحقق ببخشد.
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اين حكومت و اين نظام، با اين نام در دنيا اعالم شد و تشكيل گرديد؛ 
مردم هم رأى دادند. رأى را هم ـ همان طور كه عرض كردم ـ در حقيقت 
مردم به اسالم دادند و نام جمهورى اسالمى را حاكى از اسالم دانستند؛ لذا 

آرايشان را به نام جمهورى اسالمى در صندوق ريختند.
البته به  دنيا چنين نظامى را نمى شناخت و تا آن وقت سابقه نداشت. 
نام جمهورى اسالمى، قبل از ما باز هم در دنيا كشورهايى بودند. هم در 
آسيا و هم در آفريقا، كشورهايى وجود دارد كه عنوان رسمى آن، جمهورى 
اسالمى است. شايد كسانى در دنيا و حتّى كسانى در داخل كشور هم بودند 
كه در اول كار تصور مى كردند كه اين جمهورى اسالمى هم مثل آن دو 
جمهورى اسالمى است كه قباًل تشكيل شده بود و اسمش اسالمى است و 
در عمل هيچ گونه فرقى با كشورهاى غيراسالمى ندارد؛ نه مجلس و دستگاه 
قانونگذارى آن موظف است كه قوانين را بر اساس شريعت اسالم وضع كند؛ 
نه رؤساى اين كشورها موظفند كه اسالم را ترويج بكنند و نه مردم از اين 

دولتها توقع اجراى احكام اسالمى دارند.

خطبه هاى نماز جمعه ى تهران ـ 69/1/10
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جمهوري اسالمي، شكست جهان دوقطبي

تا قبل از آن ]برقرارى نظام جمهورى اسالمى[، دنيا دو نوع حكومت 
را در طول سالهاى متمادى تجربه كرده و پذيرفته بود؛ يكى دمكراسيهاى 
غربى، و ديگرى حكومتهاى كمونيستى. در دوران قديم، سالطينى بودند كه 
با استبداد رأى حكومت مى كردند؛ بدون اين كه قانونى برايشان وجود داشته 
باشد؛ قانون را هم خودشان وضع مى كردند و اراده ى آنها، كارگزار و حاكم 
مطلق در بين مردم بود. اين، يك روش مرتجعانه و باستانى در حكومت 
است؛ اگرچه همين امروز هم كشورهايى هستند كه با همين روش، اما با 
شكلها و نامهاى مختلف اداره مى شوند و قبل از انقالب، كشور خود ما با 
همين روش اداره مى شد. بعد از آن كه كشورهاى مترقى عالم توانسته بودند 
از اين گونه استبدادها خودشان را خالص بكنند، دو نوع حكومت را تجربه 
كرده بودند و مى شناختند: يكى دمكراسيهاى غربى، كه در كشورهاى غربى 
و اقمار آنها رايج بود؛ يكى هم حكومتهاى كمونيستى، كه خودشان اسمش 
را حكومتهاى كارگرى گذاشته بودند؛ اگرچه در رأس اين حكومتها، اعيان و 
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اشراف بودند، نه كارگران، و در باالى هرم آن قدرتها، كسانى كه قدرترانى و 
حكمرانى مى كردند، با همان سالطين و رؤساى غيرسبك خودشان تفاوتى 

نداشتند!
اين دو اردوگاه غرب و شرق، با يكديگر هم بشدت مقابله داشتند و 
همديگر را نفى مى كردند؛ اما وقتى جمهورى اسالمى ـ اين سبك جديد 
حكومت ـ پديد آمد، هر دو اردوگاه با حيرت و سپس با وحشت، در مقابل 

نظام جمهورى اسالمى قرار گرفتند!

خطبه هاى نماز جمعه ى تهران ـ 69/1/10
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خصوصيات جمهوري اسالمي

علت چه بود؟ علت اين بود كه جمهورى اسالمى، داراى خصوصياتى 
بود كه هر دو سبك حكومت رايج در آن دو اردوگاه را نفى مى كرد و آنها را 
براى زندگى بشر، غلط و مضر مى دانست و آن را اعالم مى كرد. به عبارت 
ديگر، آن دو سبك حكومت كه در شرق و غرب رايج بودند، مشتركاتى 
داشتند و فرهنگ عمومى در اين كشورها يكسان بود. آن فرهنگ، عبارت 
از كشاندن آحاد مردم به غفلت و رها كردن زمام شهوات و هواهاى نفسانى 
بود. اين، چيزى بود كه در هر دو سبك حكومت وجود داشت و وجود دارد. 

اين، فرهنگ مشترك شرق و غرب است.
اعالم مخالفت كرد  بود و  اسالم مخالف  اين خصوصيات مشترك،  با 
و گفت كه حكومت جمهورى اسالمى، استقالل كامل مّلت تحت تابعيت 
خود را تضمين و تأمين مى كند. اين استقالل كامل، شامل استقالل سياسى و 
اقتصادى و باالتر از همه، استقالل فرهنگى است. يعنى جمهورى اسالمى، 
به اين اكتفا نكرد كه حكومتى را مستقل از قدرتها به وجود بياورد؛ اين قدم 

اول است.
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1. استقالل سياسي

 كشورهايى كه به استقالل مى رسند، قدم اول استقالل آنها همين است كه 
نظام سياسى خودشان را مستقل كنند؛ يعنى حكومتى مستقل از نفوذ قدرتهاى 
بيگانه به وجود آورند. به اين هم اكتفا نكرد كه در جهت استقالل اقتصادى 

حركت بكند. 

2. استقالل اقتصادي

استقالل اقتصادى، از استقالل سياسى مشكلتر و ديريابتر است. مى بينيد 
كه به آسانى نمى شود رشته هاى نفوذ و سلطه ى اقتصادى قدرتها و دولتهاى 
بيگانه را قطع كرد. اگر كشورى بخواهد به سمت استقالل اقتصادى برود، 
دانش،  فراوان،  امكانات  درآمدزا،  منابع  كارآمد،  انسانى  نيروى  به  احتياج 
تخصص، همكاريهاى علمى و فنى بين المللى و بسيارى از چيزهاى ديگر 
دارد. كشورهاى انقالبى و كشورهايى كه تازه به استقالل مى رسند، براى به 
دست آوردن همه ى اين مقدمات و ابزار استقالل اقتصادى، دچار زحمت و 

دردسرند.
كشور ما از ساعت اول، در جهت استقالل اقتصادى حركت كرد. درست 
است كه قبل از انقالب، تسلط حكومتهاى وابسته، يك اقتصاد كاماًل وابسته ى 
به غرب و بخصوص امريكا را در اين كشور رشد داده بود و بريدن اين 
رشته ها كار بسيار دشوارى بود؛ اما اين رشته ها بريده شد و ما توانستيم در 

جهت استقالل اقتصادى حركت كنيم.
البته تا رسيدن به يك استقالل اقتصادى كامل، هنوز فاصله داريم و مردم 
بايد كار كنند، جوانان بايد درس بخوانند، متخصصان بايد تالش نمايند و 
كسانى كه مى توانند در اين مقصود مهم ملى كمك كنند ـ هر گونه كمكى ـ 

آن را بايد انجام دهند.
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اقتصادى يك ضرورت حياتى است. وقتى  استقالل  براى يك كشور، 
رشته هاى اقتصاد يك كشور به بيگانگان وصل باشد، معنايش اين است كه 
رگ حيات و تغذيه ى اين پيكر به جايى ديگر وصل است؛ پس اختيار در 

دست ديگرى خواهد بود.
بيشتر كشورهاى انقالبى در قرن معاصر، متمايل به شرق بودند. اينها از 
دولتها و قدرتهاى شرقى استفاده مى كردند. مثاًل وقتى كه چين انقالب كرد، 
تا ده سال بلكه بيشتر، كشور شوروىـ  كه برادر بزرگ او محسوب مى شد و 
در انقالب سوسياليستى پيشگام بود ـ به چين كمك اقتصادى و فنى مى كرد 
و متخصص و كارشناس به آن كشور مى فرستاد. ساير كشورهاى كمونيستى 
هم همين گونه بودند. اما جمهورى اسالمى، براى بريدن رشته هاى پيوند و 
استعداد  نيرومند مّلت خويش و  اراده ى  به  اقتصادى خود، فقط  وابستگى 
درخشان ايرانيان متكى بود و هست. پس، در راه استقالل اقتصادى، مّلت ما 
پيش رفت و باز هم پيش مى رود و بحمداهلل برنامه ريزيها در همين جهت 

حركت مى كند و بايد هم بكند.

3. استقالل فرهنگي

اما از همه ى اينها مهمتر، استقالل فرهنگى بود. جمهورى اسالمى، از اول 
نشان داد كه زير بار فرهنگ مبتذل و فاسد غربى نخواهد رفت. اين نكته را 
من عرض كنم كه سلطه ى واقعى قدرتها، سلطه ى فرهنگى است. يعنى اگر 
مّلتى بتواند فرهنگ و باورها و اعتقادات و رسوم و آداب و عادات خود را، 
و در مرحله ى باالتر، زبان و خط خويش را در مّلت ديگرى نفوذ بدهد، بر 
آن مّلت مسلط است و سلطه ى او، يك سلطه ى حقيقى است؛ كارى كه در 
دوره يى از اين دويست سال گذشته فرانسويها با كشورهاى ديگر كردند، و 
در يك دوره ى ديگر انگليسيها كردند، و در اين اواخر امريكاييها انجام دادند؛ 
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يعنى زبان و خط و فرهنگ و روشهاى زندگى خودشان را به هر كشورى 
كه توانستند، صادر كردند. اگر كشورى از لحاظ اقتصادى هم مستقل باشد و 
وابسته ى به قدرتها نباشد، اما چنانچه قدرتهاى بيگانه بتوانند فرهنگ خودشان 

را در اين كشور نفوذ بدهند، بر آن مسلطند.
كه  آدابى  و  رسوم  همين  يعنى  فرهنگ،  هواست.  و  آب  مثل  فرهنگ، 
بر زندگى من و شما حاكم است. فرهنگ، يعنى باورها و اعتقادات ما و 
چيزهايى كه زندگى شخصى و اجتماعى و داخل خانه و محيط كسب يك 
آنها روبه روست. جمهورى اسالمى، فرهنگ غربى را رد كرد و  با  جامعه 

گفت ما فرهنگ مستقل اسالمى داريم.
اسالم، تكليف مسلمانان را در معاشرت، در كيفيت زندگى فردى، در 
خورد و خوراك، در لباس پوشيدن، در درس خواندن، در روابط با حكومت، 
در روابط با يكديگر و در معامالتشان معين كرده است. ما نمى خواهيم اينها 
را از غربيها ياد بگيريم و از آنها تقليد كنيم. جمهورى اسالمى، از اول اين 

را نشان داد.
در غرب، ارتباط بى بندوبار زن و مرد، يك كار رايج است و عدم حجاب 
و واسطه و فاصله يى بين زن و مرد در معاشرتها، يك كار معمولى است. 
نمى گوييم كه در كشورهاى غربى، همه ى مردان يا زنان فاسدند. نه، چنين 
ادعايى نمى كنيم، چنين تهمتى نمى زنيم؛ واقعيت هم ندارد. در ميان آنان، 
يقيناً مردان و زنان خوب و نجيب هم هستند؛ اما آزادى جنسى در جوامع 
غربى حاكم است. اين، در آن جا يك فرهنگ است. در فرهنگ غربى، آزادى 

شهوات جنسى، يك امر مباح و مجاز و بى قيدوشرط است.
رفته اند و  پيش  اين قسمتها خيلى هم  در  از كشورهاى غربى،  بعضى 
زندگى خودشان را به شكهاى شرم آورى درآورده اند و البته پشيمانند. اين 
چيزى است كه متفكران و سياستمداران و برنامه ريزان و مديران كشورهاى 

Administrator
Untitled
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غربى در آن گير كرده اند و واقعاً برايشان مشكل درست كرده است.
غرب، اين فرهنگ و اين خصلت و خو و عادت را به تمام كشورهاى 
ديگر هم صادر كرد. در كشورهاى ديگر، چنين فسادى نبود. در كشورهاى 
اسالمى و حتّى كشورهاى غيراسالمى شرق هم، چنين چيزى وجود نداشت؛ 

اين را غربيها وارد كردند.
جمهورى اسالمى، در مقابل اين مفاسد ايستاد و از اول اعالم كرد كه به 
روابط بى بندوبار زن و مرد معتقد نيست؛ معتقد به وجود حجاب و روابط 
نظر  به  كرد.  پافشارى  مسأله هم  اين  بر  و  است،  مرد  و  ميان زن  اسالمى 
بعضيها، اين يك مسأله ى فرعى و جزيى است؛ در حالى كه اشتباه مى كنند، 

اين مسأله ى بسيار مهمى است.

خطبه هاى نماز جمعه ى تهران ـ 69/1/10



13
7  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

مقاومت جمهوري اسالمي در برابر فرهنگ غرب

در همين جا من عرض بكنم كه يكى از مهمترين علل مخالفت شديد 
و خصمانه ى دولتهاى غربى با جمهورى اسالمى، همين مسأله است. آنها 
روى اين مسأله بسيار حساسند. اگر جمهورى اسالمى، در همين يك مسأله 
مقدارى كوتاه مى آمد و اجازه مى داد كه فرهنگ بى بندوبار غربى در زمينه ى 
روابط ناسالم زن و مرد در جامعه تحقق پيدا بكند، بسيارى از مخالفتهايى 
كه مجامع سياستمدارى و غيرسياسى غرب با جمهورى اسالمى دارند، كم 

مى شد، يا بعضاً از بين مى رفت.
شما مى بينيد كه در همين كشور ما، يك روز بى حجابى را اجبارى كردند؛ 
اما احدى در دنيا اعتراض نكرد كه چرا بى حجابى را اجبارى مى كنيد! در 
كشور همسايه ى ما تركيه، بى حجابى را اجبارى كردند و تا همين اواخر هم 
حتّى بعضى از دولتهاى تركيه، همين اجبار و الزام را ادامه مى دادند ـ كه 
نمونه هايى در همين سالهاى اخير ديده شد ـ اما هيچ كس در دنيا اعتراض 

نكرد و اعتراض نمى كند!
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باالتر از اين، در كشورهاى اروپايى كه خودشان را پيشرفته مى دانند و در 
ادعا و تبليغات، مسايل حقوق بشر و آراى انسانها برايشان حايز اهميت است 
ـ يعنى فرانسه و انگليس ـ اجازه ندادند كه چند نفر زن يا دختر مسلمان، 
با حجاب اسالمى رفت و آمد كنند و به مدارس بروند! اين جا اجبار و الزام 
را جايز مى شمارند و در آن ايراد و عيبى نمى بينند؛ اما جمهورى اسالمى به 
خاطر اين كه حجاب را در جامعه الزامى مى داند، همه ى اين محافل، آن را 
مورد اعتراض قرار مى دهند! اگر الزام زنان به شكلى از لباس و زّى ايراد دارد، 
ايراد آن بيشتر از الزام به حجاب است؛ زيرا اين به سالمت نزديكتر است. 
حداقل اين است كه اين دو، با يك نظر ديده بشود؛ اما غرب اين طورى عمل 

نمى كند.
غرب، جمهورى اسالمى را به عنوان كشورى كه در آن، لباس زنان شكل 
الزامى دارد، مورد انتقاد قرار مى دهد؛ اما آن دولتهايى كه برهنگى و نبودن 
حجاب ميان زن و مرد را الزامى مى كنند، آنها را مورد انتقاد قرار نمى دهد! 
اين براى چيست؟ براى همين است كه اين برخالف فرهنگ پذيرفته شده ى 

غرب است. اينها روى اين مسأله بشدت حساسند.
غرب، روى رواج مشروبات الكلى حساس است و آن را به عنوان يك 
يك  در  اگر  مى شمارد.  آنها  آداب  و  عادات  در  و  مّلتها  در  مثبت  نكته ى 
داشت،  مجازات  آن  كردن  و مصرف  بود  ممنوع  الكلى  مشروبات  كشور، 
غربيها حساسيت نشان مى دهند و اين را ارتجاع به حساب مى آورند؛ اما اگر 
در كشورى مشروبات الكلى آزاد و مجاز و رايج باشد و حكومت نسبت 
به آن حساسيتى نشان ندهد، بلكه ترويج بكند، اين را مستحسن مى شمارند!
الزام و اجبار مردم به روشهاى گوناگون زندگى، تا آن جايى كه با فرهنگ 
ايرادى ندارد.  غربى منافات نداشته باشد، براى غربيها مجاز است و هيچ 
بارها عرض كرده ايم، غرب با كشورها و دولتهايى رابطه ى حسنه دارد كه 



13
9  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

اين دولتها و كشورها، از ابتداييترين روشهاى دمكراسى هم محروم و دورند! 
االن اگر شما به همين منطقه ى خليج فارس نگاه كنيد، كشورهايى را مى بينيد 
كه انتخابات ندارند، مجلس قانونگذارى ندارند، رئيس كشور را مردم انتخاب 
نمى كنندـ  ارثى انتخاب مى شود؛ مثل روشهاى عهد دقيانوس!ـ  قوانين كشور 
را پارلمان و نمايندگان مردم وضع نمى كنند، بلكه امير و سلطان وضع مى كنند؛ 
اما نه دولتهاى غربى و نه مجامع به اصطالح حقوقى كه براى دفاع از آزاديها 
و حقوق بشر تشكيل شده اند و كار مى كنند، نسبت به اينها هيچ حساسيتى 

نشان نمى دهند!
اين در حالى است كه جمهورى اسالمى ايران، مستقلترين و قويترين 
پارلمان و مجلس شورا را دارد. در كمتر كشورى، و شايد بتوانم بگويم كه 
در هيچ كشورى در دنيا، شما پارلمانى به قّوت و استقالل مجلس شوراى 
اسالمى ما پيدا نمى كنيد. پارلمانهايى كه به وسيله ى احزاب اداره مى شوند، 
فرد وكيل و نماينده، تابع نظر حزب است؛ اما در اين جا حزبى هم در كار 
نيست، بلكه جناحهاى سياسى هستند؛ اما هيچكدام از جناحها، بر رأى آن 
نماينده ى مجلس سلطه ندارند؛ او خودش به صورت آزاد و مستقل انتخاب 

مى كند. ما در دنيا، كجا چنين مجلسى را داريم؟
دنيا كم نظير است.  تعيين رئيس جمهور كشور، در  براى  آزاد  انتخابات 
تبليغات حزبى در  اين كه  آحاد مردم پاى صندوقهاى رأى مى روند؛ بدون 
ذهن آنها اثر داشته باشد. يك نفر را كه شناختند، فهميدند و تجربه كردند، 
براى مدتى به رياست جمهورى انتخاب مى كنند. در كجاى دنيا چنين چيزى 

هست؟
در بعضى از كشورها كه انتخابات رياست جمهورى به وسيله ى احزاب 
وجود دارد، مردم حتّى آن كانديداى رياست جمهورى را نمى شناسند! حزب 
يا  دارند،  عقيده  اين حزب  به  هم چون  مردم  كرده،  معرفى  را  كانديدايى 
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را  كانديدا  اين  دارند،  ديگرى  انگيزه هاى  يا  دارند،  قبول  يا  دارند،  دوست 
به عنوان رئيس جمهور انتخاب مى كنند؛ اما در اين جا اين طور نيست. پس، 
آزادانه ترين انتخابات، مستقلترين مجلس، مردميترين حكومت، در جمهورى 

اسالمى است.
در اين جا، آحاد مسؤوالن كشور، با مردم در رابطه ى نزديك و صميمانه 
هستند، خودشان را خدمتگزار مردم مى دانند، مردم هم به آنها عالقه دارند. 
زندگى مسؤوالن كشور، يك زندگى مردمى و متوسط است؛ زندگى اشرافى 

و مثل بقيه ى مسؤوالن كشورها در دنيا نيست.
يك چنين كشور مردمى، يك چنين حكومت مردمى، يك چنين كشور 
با غرب مخالف است، حتّى  از لحاظ فرهنگ  انتخابات آزاد، چون  داراى 
غرِب معتقد به دمكراسى، حاضر نيست اين نقاط ضعف)!( را در جمهورى 
اسالمى ببيند! اين همه براى آن است كه جمهورى اسالمى از اول اعالم كرد 

كه فرهنگ بيگانه و فرهنگ غربى را قبول نخواهد كرد.
جمهورى اسالمى با اين خصوصيات، در روز دوازدهم فروردين سال 
1358 اعالم وجود كرد و امروز يازده سال است كه مشغول ادامه ى حيات 
و رشد و تكامل است. تمام قدرتهاى ضد اسالمى، با اين جمهورى اسالمى 
مخالفت كرده اند. هميشه ما در اين چند سال گفته ايم كه كمك غرب و شرق 
در جنگ تحميلى به رژيم و ارتش عراق، به خاطر ترس از اسالم و دشمنى 
با اسالم بود. سالها ما اين حرف را در همين تريبون نمازجمعه و جاهاى 
ديگر تكرار كرده ايم. شايد بعضيها برايشان سخت بود كه اين حرف را قبول 
كنند؛ اما امروز تبليغات جهانى به اين قضيه تصريح مى كند. امروز روزنامه ها 
و مطبوعات و خبرگزاريها، اين نكته را صريحاً مى نويسند. در همين خبرهاى 
بارها روزنامه نگاران و مطبوعاتچيها و خبرگزاريها  يكى، دو هفته ى اخير، 
گفتند كه غرب به خاطر دشمنى با اسالم و ترس از اسالم مبارز، به عراق 
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كمك كرد، تا نگذارد كه جمهورى اسالمى در جنگ به پيروزى قاطع نظامى 
دست پيدا كند و عراق را از صحنه خارج نمايد. به اين موضوع، اقرار و 

اعتراف مى كنند.
جمهورى اسالمى، در مقابل اين همه خصومت و دشمنى، با قدرت و 
استحكام ايستاد، ضعيف نشد، بلكه قويتر شد و در خارج از وجود خود، 
مسلمانان را هم بيدار كرد و ما امروز شاهد بيدارى مسلمين هستيم. هميشه 
عرض كرده ايم، باز هم تأكيد مى كنيم كه اين دوران، دوران پيشرفت و بيدارى 

و پيروزى اسالم و مسلمين است، و اين به بركت جمهورى اسالمى است.

خطبه هاى نماز جمعه ى تهران ـ 69/1/10
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چهار عامل موفقيت جمهوري اسالمي

عواملى كه در اين يازده سال، مّلت ايران و جمهورى اسالمى را موفق 
كرد، چند چيز بوده است. پايبندى به اسالم، رهبرى بى نظير امام راحل عظيم 
بزرگوارمان )رضوان اهلل تعالى عليه(، مجاهدت و فداكارى شما مردم، ناآشنايى 
دشمن با رموز اعتقادات اسالمى، از جمله ى اين عوامل است. اين ناآشنايى 
دشمن هنوز هم هست، اين ايمان بحمداهلل هنوز هم وجود دارد، اين فداكارى 
هنوز هم مشاهده مى شود. با وحدت كلمه، اين راه را ادامه بدهيد؛ دنيا در 

انتظار شماست.

خطبه هاى نماز جمعه ى تهران ـ 69/1/10
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سرچشمه ي انقالب اسالمي

در همين مقطع ]غلبه ي ماده گرايي در جهان[ كه همه ى محاسبات ماّدى 
نشان مى داد كه آينده ى بشريت آن است، ناگهان حادثه يى اتفاق افتاد. اين 
حادثه، در اول توجه دنيا را خيلى هم به خودش جلب نكرد؛ اّما برخالف 
انتظار تفسيركنندگان و بينندگان، روزبه روز حجم و معنا و محيط تسلط و 
تصرف او وسيعتر شد و ناگهان به يك انفجار در يك نقطه ى عالم منتهى 
گرديد. آن وقت، صاحبان قدرت جهانى احساس كردند كه تا حاال در ارزيابى 
اين پديده اشتباه مى كردند. به فكر عالج افتادند، ولى ديگر نتوانستند. آن 
حادثه چيست؟ حادثه ى نهضت روحانيت و نهضت دين در ايران در سال 

.1341
آن روزى كه اين حادثه اتفاق افتاد، كسى در دنيا براى آن اهميتى قايل 
نشد. حتّى آن وقتى كه پانزده ى خردادى به وجود آمد و آن كشتار و آن 
خيلى  را  كسى  نه  نكرد.  پيدا  انعكاسى  آن قدر  دنيا  در  افتاد،  اتفاق  مسايل 
اميدوار كرد، نه كسى را خيلى ترساند. شعله يى بود، بعد هم ديدند مثل اين كه 
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فروكش كرد. مانند آن كه شعله ى تراشه و پوشال و تركه و كارتن و مقوا، 
يك مرتبه مى گيرد و بعد از چند لحظه هم فرو مى نشيند و همه خيال مى كنند 
تمام شد؛ غافل از اين كه آن هيزمها و ُكنده هاى بسيار قطور و آتشدار، زير 
اين شعله ها بود. آنها گرفته، كسى هم درست ملتفت نيست و لحظه به لحظه 
هم آتِش ماندگار و ديرپا توليد مى كند. اين آتشها توليد شد، تا به بيست ودوم 
بهمن و تشكيل جمهورى اسالمى رسيد و ناگهان كشورى بر اساس دين و 
معنويت ايجاد شد كه ديگر وقت گذشته بود. يعنى به مجردى كه اين نظام به 
وجود آمد، براى دشمنان دين و معنويت، كار از كار گذشت و هرچه ضربت 
زدند و مظلومش كردند، نفوذ معنويش و توجه دلهاى مسلمين در دنيا به آن 
بيشتر شد. آتشهايى در اين جا و آن جا گرفت و شايد بعضى هم خودشان 

درست ندانند كه از كجا سرچشمه گرفت.

بیانات در دیدار با روحانیون و ائمه ى جمعه و جماعات استان مازندران  ـ 69/2/22
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دستي از غيب در ظهور امام

واقعاً امام)ره( انسان عجيبى بود. اصاًل پيدايش و وجود اين انسان با آن 
ابعاد، هيچ قابل تحليل نيست؛ جز اين كه بگوييم تفضل الهى بود. خداى 
متعال، براى اين كه چرخشى در تاريخ و در حركت قافله ى عظيم بشرى به 
وجود بياورد، دستى بايد از غيب ظاهر مى شد؛ اين دست را ظاهر كرد. اگر 
كسى در ابعاد شخصيت و وجود امام)ره( درست دقت كند، حقيقتاً جز اين، 

هيچ توجيهى ندارد.
برگزارى سالگرد، بايستى از ابعاد ممكنـ  آنهايى كه ممكن نيست، هيچ ـ 
نمايشگرى از شخصيت و عظمت امام باشد و ظاهراً همين طور هم خواهد 
بود. تالش شما، انجام وظيفه يى است كه مى كنيد، بايد هم بكنيد؛ هرچه هم 
بكنيد، واقعاً كم است؛ اما اعتقادم اين است كه خداى متعال، خودش سالگرد 
را اداره مى كند و اداره خواهد كرد. اين كارهاى مربوط به امام، دست خود 
خداست. با ذهن بشر، اصاًل نمى شود آنها را محاسبه كرد. من كه در تمام 
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اين طور  فوتشان،  از  بعد  اين حوادث  در  هم  بعد  و  ايشان  زندگى  دوران 
فهميدم.

 بیانات در دیدار با اعضاى ستاد برگزارى مراسم اولین سالگرد ارتحال امام خمینی)ره( ـ
69/3/1
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ناسازگاري انقالب با نظام سلطه

انقالب اسالمى و مّلت عظيم الشأن ايران نشان دادند كه با نظام سلطه 
و تبعيض و ستم و ناهنجارى كنونى وضع سلطه هاى عالم، سِر سازگارى 
ندارند. انقالب ما به صراحت گفته كه زورگويى را از هيچ كس قبول نمى كند. 
مّلت ايران فرياد كشيدند كه ستمگران و دستگاههاى فاسد قدرت جهانى 
را كه مى خواهند به مّلت ما و مّلتهاى مظلوم زورگويى كنند، به رسميت 

نمى شناسند و زير بار قدرت آنها نمى روند.

 بیانات در مراسم اعطاى نشان فتح به تعدادى از فرماندهان عملیات فتح المبین و
بیت المقدس، به مناسبت آزادى خرمشهر ـ 69/3/3
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مقايسه ي تحليلي انقالب اسالمي با انقالبهاي ديگر

مالحظه كنيد، انقالب اسالمى در كشور ايران كارى كرد كه در هيچ جاى 
دنيا نظير آن كار انجام نشده است. من كه اين نكته را عرض مى كنم، شايد 
بتوانم بگويم كه سرگذشت همه ى انقالبهاى دوران انقالبات ـ يعنى قرن 
بيستمـ  را خوانده ام و يادم نمى آيد كه ماجراى يكى از انقالبهاى اين كشورها 
را نخوانده و ندانسته باشم. از انقالب كشور روسيه و شوروى گرفته، تا آنچه 
كه در هند و مصر و كشورهاى امريكاى التين و ديگر كشورهاى آفريقايى 

و آسيايى پيش آمد.
در هيچ كدام از اين كشورها، آن حادثه يى كه در ايران اتفاق افتاد، اتفاق 
نيفتاد. اسم همه ى اينها، انقالب بود. يعنى مثاًل انقالب در ايران و انقالب در 
شوروى، واقعاً مشترك لفظى است، ولى اصاًل يك كار انجام نشده؛ دو كار 
انجام شده است. آنچه كه در ايران اتفاق افتاد، با آنچه كه در كشور شوروى 
در سال 1917 اتفاق افتاد و منجر به انقالب ماركسيستى و كمونيستى شد، 
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بكلى متفاوت است. البته اينها مشتركات و وجوه تشابهى با هم دارند؛ اما 
حقيقتشان يك چيز نيست.

انقالب روسيه

حاال اگر من بخواهم وارد اين بحث بشوم و فرقهايش را بگويم، مى ترسم 
از اصل مطلب دور بمانم. اگر بخواهيم اجماالً مطرح كنيم، بايد بگوييم در 
آن انقالبى كه در كشور شوروى اتفاق افتاد، محور و عامل قضيه، عبارت از 
حزب يا تشكيالتى بود كه با ايدئولوژى و تفكر خاصى، در رأس و رهبرى 
كشور قرار داشت. آنها سالها كار كردند، بعد هم آمدند وارد ميدان شدند و 
درحقيقت روى يك حركت مردمى اثر گذاشتند و بعد هم از آن حركت 

مردمى، بُل گرفتند.
بنابراين، استفاده ى واقعى را آنها بردند كه در رأس كار آمدند و حكومت 
كردند. آنها در مقابل مردم هم هيچ تعهدى نداشتند. اصاًل از اول، به مردم 
اين هست؛ ديكتاتورى  ايدئولوژيشان هم  ندادند. در  اجازه ى نفس كشيدن 
رأس  در  كه  كارگرى  ـ  آنها  ادعاى  و  قول  به  ـ  قّوه ى  آن  يعنى  پرولتاريا. 
كار قرار مى گيرد، اصاًل ديكتاتورى مى كند و به كسى اجازه ى نفس كشيدن 
نمى دهد. آن كه فعال مايشاء است، همان رأس قدرت و هيأت حاكمه مى باشد 

كه عبارت از يك حزب است.
واقعاً مردم در انقالب روسيه و در كنار حزب، چه كاره بودند؟ قضيه اين 
بود كه قبل از حكومت كمونيستها، حكومت معروف تزارها در رأس كار قرار 
داشت كه زياد فساد و ظلم مى كرد، ولى درعين حال مردم زندگى مى كردند؛ 
يعنى هيچ نشانه يى از اين كه بناست اين اوضاع تغيير كند، وجود نداشت. 
حادثه يى پيش آمد كرد كه عبارت از كمبود نان بود. حاال تشكيالت دولتى، يا 
خيانت كردند و يا بى عرضگى نشان دادند. البته در بحبوبه ى جنگ بين المللى 
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اول بود و حكومت روسيه با آلمان و اتريش و آن گروه جنگ بين المللِى اول 
مى جنگيد. ناگهان، اين طرف، كمبود نان پيدا شد و در شهر مسكو نان كم آمد 
و مردم به خاطر گرسنگى، از خانه ها بيرون آمدند. اين، واقعيت و متن تاريخ 
است و ادعا نيست. آن حزب هم از بلبشوى اوضاع جنگ استفاده كرده بود 
و كسانى را به داخل كشور فرستاده بود. تا ديدند كه قضيه اين طورى است، 
به مسأله رنگ سياسى دادند و جنجالى درست كردند. بعد هم با طرح شعارها 
و هدايت حزبى، مردمى را كه براى نان ـ نان به معناى واقعى، يعنى قرص 
نان ـ شورش كرده بودند، عليه حكومت تحريك كردند. به عبارت ديگر، اگر 
در آن جا نان پيدا مى شد و به مردم مى دادند مى خوردند، شورش تمام شده 

بود! اين، حادثه ى روسيه بود.
چه قدر خطا مى كنند كسانى كه وقتى مى خواهند انقالب اسالمى را تحليل 
كنند، مى روند از سوابق و اندوخته هاى ذهنى خودشان نسبت به انقالبهاى 
ديگر استفاده مى كنند، تا اين انقالب را تحليل كنند؛ درحالى كه اصاًل اين 
نان  قضيه ى  انقالب روسيه،  در  نيست.  تحليل  قابل  ابزارها  آن  با  انقالب، 
بود؛ بعد هم آن گروه آمدند مردم را تحريك كردند. پيداست كه يك گروه 
متشكِل سياسِى ايدئولوژى دارِ زرنِگ كهنه كار و سابقه دار در مبارزه، وقتى 
بخواهند يك عده مردم را آنتريك كنند، راه بيندازند، به آنان شعار ياد بدهند 
و سياسيشان بكنند، راحت مى توانند. زمينه ى مردم آماده بود، اينها هم نانها را 
در تنور گرم چسباندند، بعد هم خودشان كندند و استفاده بردند. اين، انقالب 
شد! غالب انقالبهايى كه در دنيا اتفاق افتاده، يا چيزى شبيه اين است ـ حتّى 

با نقش كمترى براى مردم ـ يا يك كودتاست.

انقالب در كشورهاي جنوب آفريقا

من به كشورهاى انقالبى جنوب آفريقا ـ كه پنج، شش كشورند ـ رفته ام 
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و با رهبران انقالبى اينها ديدار كرده ام و خانه ها و قصرها و زندگى و ذهنشان 
را ديده ام و ساعتها با آنها حرف زده ام و درست تجربه شان كرده ام. ديدم 
همان گونه كه ما انتظار داريم ـ كه بيش از آن، اصاًل نمى شود انتظار داشت ـ 
يك گروه با تفكر چپ، يك كودتاى نظامى كرده اند و يك حركت نظامى 
چريكى يا منظم انجام داده اند، بعد هم قدرت را در دست گرفته اند و جاى 

قدرتمنداِن قبل از خودشان نشسته اند.
قصرى كه قباًل حاكم پرتغالِى در كشور موزامبيك در آن استقرار داشت 
انقالبى  رهبر  ماشل«،  »سامورا  كه  بود  قصرى  همان  مى كرد،  حكومت  و 
موزامبيك ـ كه بعد هم كشته شد ـ در آن جا زندگى مى كرد. او از من هم 
در همان قصر پذيرايى كرد و من ديدم كه وضع با گذشته فرق نكرده است. 
در آن جا فرشى بود كه من مشغول نگاه كردن به آن شدم. گفت: اين، از آن 
فرشهايى است كه از زمان پرتغاليها مانده است. ديدم نه فقط در همان قصر و 
در همان زندگى و در همان تشريفات زندگى مى كردند، بلكه به همان روش 
هم زندگى مى كردند! انگارنه انگار كه اينها يك گروه انقالبى و مردميند؛ كه 

واقعاً مردمى هم نبودند و اصاًل در آن جا از مردم خبرى نبود.
ما وقتى مى خواستيم وارد سالن ميهمانى بشويم، ديديم در كنار درِ بزرگى 
كه اين سالن را به سالن پذيرايى وصل مى كرد، دو نفر ايستاده اند؛ درست مثل 
غالمهاى افسانه يى در دربار سالطين كه در آن، حاكم پرتغالى هم همان طور 
زندگى مى كرده است. واقعاً دو نفر غالم سياه بودند. حاال اين دو نفر، سياه 
بودند؛ اما ديگر غالم نبودند؛ چون خود حاكم هم از همان گروه بود. اين 
دو نفر مأمور با لباسهاى مشخصى، غالمگونه دو طرف در ايستاده بودند و 
بايد طورى عمل مى كردند كه وقتى سلطان ـ يعنى همين رهبر انقالبى ـ با 
ميهمانش كه من بودم، در مقابل اين در مى رسيديم، اين دو لِت در به طور 
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برابر و طاقباز، باز شده باشد و اينها در حال تعظيم باشند و همين كار را هم 
كردند! من لبخند مى زدم و نگاه مى كردم؛ بعد هم با او ـ كه خودش را مثل 
همان حاكم پرتغالى، با همان ژستها گرفته بود ـ وارد سالن ميهمانى شديم. 

همه جا همين طور بود.
مسافرتهايى كه من به خارج از كشور مى كردم، غالباً به همين كشورهايى 
بوده است كه به اصطالح در آن جاها انقالبى اتفاق افتاده است. مثاًل ليبى، 
الجزاير، موزامبيك، زيمبابوه، چين و كره ى شمالى، غالباً از اين قبيل بوده 
است. ما زندگى و تفكر و رابطه ى رجال و رهبران انقالبى با مردم را از 
نزديك ديده ايم و لمس كرده ايم. هيچ كدام از اينها، مصداقى براى آن مفهومى 
كه از يك انقالب و حكومت مردمى در ذهنمان هست، نيست. لذا وقتى هم 
مى ميرند، تشييع جنازه شان، همان تشييع جنازه يى است كه براى سالطين 
هيچ  در  مردم  نيست.  خبرى  مردم  از  بيشتر.  چيزى  نه  و  مى گيرد،  انجام 
قضيه يى از قضاياى اين كشورها، نقش و حضور ندارند؛ چون در انقالبشان، 
مردم نقش و حضور نداشتند. كودتايى شده، حزبى سر كار آمده، قدرت را 
به دست گرفته، رقبايش را از بين برده و گاهى سالها با هم رقابت كرده اند و 

جنگ قدرت به راه انداخته اند.
و  مى شود  منعكس  خبرگزاريها  تلكس  در  كه  هم  قدرتى  جنگ  اين 
مى بينيد كه دايماً امريكا و بى.بى.سى و ساير خبرگزاريها و راديوها آن را 
مطرح مى كنند، به خاطر آن است كه اين بى عقلها، آن را در دنيا ديده اند و 
نسخه اش را در اين جا جستجو مى كنند! اصاًل در اين جا، رابطه چگونه است؟ 
در ايران هم بعضى از افراد، با يكديگر مخالفند. بعضى با هم خوبند، بعضى 
بدند، بعضى خيلى بدند؛ اما نوع خوب بودنها، بد بودنها، دشمنى كردنها و 
رقابت كردنها، اصاًل آن نوع نيست؛ يك چيز ديگر است و قابل مقايسه با هم 
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نيست. اين را تحليل گران نمى فهمند. آنچه كه در ايران اتفاق افتاد، اينها نبود. 
در ايران، حقيقتاً متن مردم انقالب را به دوش كشيدند و آن را به پيروزى 

رساندند. نسخه اين است و همين نسخه االن در دنيا عمل مى شود.

انقالبهاي اروپاي شرقي

اين كه من گاهى در بعضى از صحبتها گفته ام كه آنچه در اروپاى شرقى 
و در بعضى از جاهاى دنيا پيش آمد، متأثر از انقالب ماست، يك حرف 
خطابى نبوده؛ اين واقعيت است. مثاًل آنچه كه در كشور رومانى، يا بعضى 
از كشورهاى ديگر اروپاى شرقى پيش آمد، عبارت از حضور مردم بود كه 
در مقابل سالح گرم، با جسم و جان خودشان به خيابانها آمده بودند. كاربرد 
سالح گرم از طرف گروه حاكم، اين خاصيت را دارد كه اگر با جسم انسانها 
مواجه شد، جسم انسانها در صورت مقاومت، بر آن فايق خواهد آمد و پيروز 

خواهد شد. هيچ جاى دنيا هم، عكس اين امكان ندارد.
جسم  با  كه  ـ  مردم  گروههاى  اگر  هم،  كشورها  خفقان آميزترين  در 
خودشان، به مقابله ى با تفنگها آمده اند ـ فقط نوبتى چند مقاومت كنند و از 
ميدان در نروند و از كشته شدن نترسند، پيروز خواهند شد؛ كمااين كه در 
جاهاى ديگر دنيا ديديم همين طور پيروز شدند. آن جاهايى كه پيروزى پيش 
نمى آيد، به دليل اين است كه مردم نمى آيند. مردم بايد بيايند. آمدن گروهى از 
مردم، فايده يى ندارد؛ بايد آحاد مردم راه بيفتند؛ همانى كه شما در ايران ديديد. 
آنهايى كه متخلف شدند، گروه و نبذى از مردم بودند. نمى شود گفت گروهى 

از مردم آمدند؛ نه، متن مردم آمدند. ساير كشورها هم از ايران ياد گرفتند.
سال 64 يا 65 كه از اين حرفها هيچ خبرى در دنيا نبود، به يكى از اين 
سياستمدارهاى آفريقا، همين مطلب را گفتم. شخص خيلى عاقل و واردى 
به نام »موگابه« در آفريقا هست كه از سياستمداران خيلى پخته است و با 



15
4  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

ايران و انقالب هم روابطش خيلى خوب است. خودش و كشورش زيمبابوه، 
هميشه با انقالب ما همراه بوده اند. شخص او و افرادش، آدمهاى خيلى عاقلى 
هستند و با ديگر كشورهاـ  تا آن جا كه ما ديده ايمـ  خيلى فرق دارند. من با او 
صحبت مى كردم و همين مطلب را گفتم. آن وقت، ما راجع به كشور آفريقاى 
جنوبى صحبت مى كرديم. مطرح كردم كه تجربه ى ما يك تجربه ى استثنايى 
است و به اعتقاد من، آفريقاى جنوبى هم جز اين راهى ندارد كه مردم به 
خيابانها بريزند و نترسند و فضا را بر گروه حاكم تنگ كنند، تا بر آنها فشار 
قهرى وارد بيايد. يعنى وقتى كه همه ى محكومٌ عليهم، در مقابل عده ى كِم 
حكام آمدند و برخالف ميل آنها قرار گرفتند؛ يعنى نه به اداره شان رفتند، نه 
درِ دكانشان رفتند، نه به محل كار و كارگاهشان رفتند و به خيابانها آمدند، آن 
حاكم، ديگر هيچ كارى نمى تواند بكند؛ يا بايد فرار كند و برود، يا خودكشى 

كند، يا تسليم بشود و يا توبه نمايد.
البته بحث ما، مثل اين بحثهاى عادى سياسى كه هرچه اين طرف مى گويد، 
آن طرف هم بگويد بله درست است و باز حرف خودش را بزند، نبود. ما 
در يك مذاكره ى دوستانه ى دونفره ى غيرديپلماتيك صحبت مى كرديم. او 
كاماًل تصديق كرد و گفت: من اين حرف را صددرصد قبول دارم و تجربه ى 
انقالب شما، تجربه ى موفقى است؛ منتها آفريقاى جنوبى نمى تواند اين طورى 
عمل كند. علتش اين است كه شما مذهب و ايمان به دين داشتيد، يك رهبر 
مذهبى هم پيدا شد كه با شجاعت و قدرت، از اين عامل ايمان مردم استفاده 
كرد و انقالب را به پيروزى رساند؛ ولى در آفريقاى جنوبى، جاى اين عامل 
خالى است؛ كه حرف بسيار درستى هم بود. گفت: در آن جا، مردم اعتقاد 
آن چنانى ندارند و عامل ايمان در وجودشان نيست و رهبرى هم مثل رهبر 

شما پيدا نمى كنند.
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مى خواهم عرض بكنم كه اين استثنايى بودن وضعيت، براى زبده ترين 
سياسيون  و  شعرا  و  نويسندگان  و  متفكران  است.  فهم  قابل  دنيا  آدمهاى 
برجسته را هم كه در دنيا مى بينيد راجع به انقالب و امام، اين طور با همه ى 
وجود شعر گفتند، حرف زدند، مقاله نوشتند، تمجيد كردند، تحسين كردند، 
به همين خاطر است. اگر اين حرفهايى كه خارجيهاى حسابى، راجع به امام 
ـ اين  و انقالب گفتند، جمع بشود، چندين جلد كتاب مى شود؛ منتها رسانه ها 
راديوى بى.بى.سى و راديوى امريكا ـ در دست صهيونيستها و يك عده از 
دشمنان سرسخت و صددرصِد ماست و معلوم است كه آنها اين چيزها را 
منتشر نمى كنند، مگر به قدر ضرورت و اين كه يك وقت مجبور بشوند منتشر 

كنند.
آنچه كه در دنيا نسبت به انقالب وجود دارد، ستايش فوق العاده است. 
اين، به خاطر همين است. انگيزه ى آنها، اين بود. گاهى ماها تعجب مى كرديم 
كه يك شاعر درجه ى يك عرب شمال آفريقاـ  كه خودش هم يك شخصيت 
سياسى استـ  چه طور آمده يك قصيده درباره ى امام، يا در مدح تهران گفته 
است. اين، چه ذوق و هنر و انگيزه يى است كه يك انسان حسابى و يك آدم 
داراى معرفت و علم و مكانت و وزانت را وادار مى كند اين طور شعر بگويد؟ 

همه ى اينها، ناشى از خصوصيات انقالب ماست.
انقالب ما بر دوش مردم ـ به معناى واقعى كلمه ـ قرار دارد. همه ى 
نفر  از  بيشترى  خبر  ما  بين  هيچ كس  و  بوده ايم  واقعيت  اين  شاهد  ماها 
ديگر ندارد. جمهورى اسالمى هم، همين طور پيش آمد. رابطه ى جمهورى 
اسالمى با مردم، با رابطه ى كشورها و حكومتهاى ديگر، بكلى متفاوت است. 
مسؤوالن درجه ى يك كشور، رئيس جمهور، وزرا و ديگران و ديگران، مظهر 
مردمى بودنشان اين نيست كه در كوچه و بازار راه بروند و مثاًل خودشان 

Administrator
Untitled



15
6  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

گوشت و نانشان را بخرند. اين طبيعى است كه عالقه و مراجعات و احتياج 
و عشق مردم نمى گذارد. كسى كه اشتغال و كار دارد، بايد هر دقيقه ى وقتش، 
مثاًل ساعتهاى  بگويند شما چرا  ندارد كه  معنا  بشود.  مهم  كارهاى  صرف 
متمادى نمى رويد در مسجدى بنشينيد، تا مردم بيايند به شما مراجعه كنند! 

اين، عملى نيست. مظهر رابطه ى مردم با مسؤوالن، اينها نيست.

بیانات در دیدار با ائمه ى جمعه ى سراسر كشور ـ 69/3/7
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انقالب اسالمي، نسيم بيداري هويت اسالمي در جهان

تا پيش از پيدايش جمهورى اسالمى، به توده هاى عظيم مسلمان عالم 
بيافريند  آنان عّزت و عظمت  براى  نيست  قادر  اسالم  بود كه  تفهيم شده 
و آنان در جستجوى سعادت بايد يا به دنبال الگوى غربى و فرهنگ اروپا 
و امريكا بروند و يا به سمت تئوريهاى خيالى و پوچ ماركسيسم گرايش 
يابند؛ اما پيروزى انقالب اسالمى و تشكيل جمهورى اسالمى در ايران و 
بافته هاى  همه ى  بخشيد،  ايران  مّلت  به  اسالم  تحقق  كه  عظمتى  و  عّزت 
اسالم  كه  داد  نشان  در عمل  و  كرد  باطل  را  استعمارگران غربى  ديرينه ى 
مى تواند مّلتى را از ضعف و بى حالى و انظالم نجات بدهد و به اوج عّزت 
و شجاعت و اعتماد به نفس برساند و هم مى تواند نظامى استوار و قادر بر 
زورآزمايى با قدرتهاى ماّدى جهان بر آنان ببخشد و دست قدرتهاى ظالمانه 
و تحقيركننده ى استعمار و استكبار را از سر آنان كوتاه كند. و چنين بود كه 
جمهورى اسالمى به بركت اسالم، از پشتوانه ى مردمِى نيرومندى در مقياس 
جهانى برخوردار گشت و اين به نوبه ى خود، بر توانايى و آسيب ناپذيرى 
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جمهورى اسالمى ـ كه همه ى سلطه هاى بزرگ جهانى، با آن سرناسازگارى 
دارند ـ افزوده است.

آثار پيروزى مّلت ايران در زورآزمايى قدرتهاى جهانى با آن، به جهان 
اسالم منحصر نماند؛ بلكه در كشورهاى غيرمسلمان و در نظامهايى كه قفس 
آهنين استبداد حزبى يا ستم قومى اجازه نداده بود كه مسلماناِن آن كشورها 
حتّى مسلمانى خود را احساس كنند، نسيم هويت اسالمى وزيدن گرفت 
را  اهريمنان  خواب  مسلمانى،  گلبانگ  و  آمد  به جوش  خفته  ايمانهاى  و 
برآشفت: »و ترى االرض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتّزت و ربت و انبتت 
من كّل زوج بهيج«.1 پس، در ماجراى عظيم اين ده سال گذشته، قهرمان اصلى 
اسالم است. و اين رستاخيزى اسالمى است كه جانهاى مرده را بيدار كرده و 
زمينه را براى روزى آماده مى سازد كه در پاسخ به سئوال »لمن الملك«، در 

بسيط زمين از چهارگوشه ى عالم گفته شود: »هلل الواحد القّهار«2.

پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره( ـ 69/3/10

1. سوره ى حج، آيه ى 5.
2.  سوره ى غافر، آيه ى 16.
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تفاوتهاي انقالب اسالمي با تالشهاي ديگر مصلحان

نهضت اسالمى در ايران به رهبرى منجى بزرگ دوران، حضرت امام 
خمينى )رضوان اهلل عليه(، به پيروى از شيوه ى نبى اعظم و رسول خاتم و 
قالب يك  در  آدم، حضرت محّمد مصطفى6،  و  عالم  آفرينش  قله ى 
پايه يى  بر  اگر  انقالب است كه  اين طبيعت  انقالب تمام عيار ظاهر شد و 
درست و منطقى استوار باشد، همچون آتشفشان، زلزله در تمام اركان محيط 
پديد مى آورد و همه چيز و همه جا و همه كس را از گرمى و اشتعال خود 

متأثر مى سازد.
مصلحان اسالمى و متفكرانى كه در يكصدوپنجاه سال گذشته، تحت تأثير 
عوامل گوناگون قيام كرده و پرچم دعوت اسالمى و احيا و تفكر اسالمى را 
بردوش گرفتندـ  از قبيل سيّد جمال الدين و محّمد اقبال و ديگرانـ  با همه ى 
كار خود  را در  بزرگ  نقص  اين  ارجمند و گرانبهايشان، همگى  خدمات 
داشتند كه به جاى برپا كردن يك انقالب اسالمى، به يك دعوت اسالمى اكتفا 
كردند و اصالح جوامع مسلمان را نه با قّوت و قدرت انقالب، كه با تالش 
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روشنفكرانه و فقط با ابزار قلم و زبان جستجو كردند. اين شيوه، البته ممدوح 
و مأجور بوده و هست؛ اما هرگز از آن، توقع نتايجى همچون نتيجه ى عمل 
پيامبران اولوالعزم راـ  كه سازندگان مقاطع اصلى تاريخ بوده اند ـ نبايد داشت. 
كار آنان، در صورت صحت و مبرا ماندن از عيوب سياسى و نفسانى، تنها 
ولذا مشاهده  بيشتر.  نه  و  باشد  انقالبى  زمينه ساز يك حركت  مى توانست 
مى شود كه سعى و تالش بى حدوحصر مخلصان اين گروه، هرگز نتوانسته 
حركت معكوس و روبه انحطاط ملل مسلمان را متوقف كند، يا عّزت و 
عظمتى را كه آنان از آن نام مى آورده و در آرزويش آه و اشك مى افشانده اند، 
به مسلمانان برگرداند و يا حتّى اعتقاد و باور اسالمى را در توده هاى مردم 
مسلمان تقويت كرده و نيروى آنان را در خدمت آن به كار گيرد و يا دامنه ى 
جغرافيايى اسالم را گسترش دهد. و اين، بكلى از روش پيامبر عظيم الشأن 
اسالم6 جدا است و اين بر هر كس كه اندكى تاريخ بعثت و هجرت 

رسول معظم6 را بداند، آشكار است.

پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره( ـ 69/3/10

Administrator
Untitled



16
1  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

مشتركات انقالب اسالمي و ظهور اسالم

امام ما براى حيات دوباره ى اسالم، درست همان راهى را پيمود كه رسول 
معظم6 پيموده بود؛ يعنى راه انقالب را. در انقالب، اصل بر حركت 
است؛ حركتى هدفدار، سنجيده، پيوسته، خستگى ناپذير و سرشار از ايمان و 
اخالص. در انقالب، به گفتن و نوشتن و تبيين اكتفا نمى شود؛ بلكه پيمودن 
و سنگربه سنگر پيش رفتن و خود را به هدف رساندن، اصل و محور قرار 
مى گيرد. گفتن و نوشتن هم در خدمت همين حركت درمى آيد و تا رسيدن 
به هدف ـ يعنى حاكميت بخشيدن به دين خدا و متالشى ساختن قدرت 
شيطانى طاغوت ـ ادامه مى يابد: »هو الّذى ارسل رسوله بالهدى و دين  الحّق 

ليظهره على  الّدين كّله ولو كره المشركون«1.
در انقالب اسالمى ايران، چند خصوصيت مهم وجود داشت كه همه 

منطبق بر حركت اسالمى صدر اول بود:
دين خدا  بر حاكميت  قاطع  اراده ى  يعنى  نخست، هدفگيرى سياسى؛ 

1. سوره ى صف، آيه ى 9.
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و اين كه قدرت از دست شيطانهاى ظالم و فاسد گرفته شود و حاكميت و 
قدرت سياسى جامعه بر اساس ارزشهاى اسالمى شكل گيرد.

دوم آن كه براى تحقق اين هدف، از توده هاى مؤمن و آگاه و دردمند و 
فداكار ـ و نه از احزاب و گروهها و سازمانهاى سياسى ـ نيروى انسانِى الزم 
گرفته شد و رهبر حكيم، نصرت را پس از توكل به خدا، از نيروى اليزال 
مردم جستجو كرد و در سايه ى مجاهدت پانزده ساله، جنود رحمان را از 
بندگان خدا به وجود آورد و در راه خدا به حركت درآورد: »هوالّذى ايّدك 

بنصره وبالمؤمنين«1.
سوم آن كه خطوط اصلى جامعه ى مطلوب، يعنى استقرار شريعت اسالمى 
كه متضمن عدل اجتماعى و استقالل سياسى و استغناى اقتصادى و رشد 
علمى و اخالقى است، در منظر همگان قرار گرفت و شعار »نه شرقى، نه 
غربى، جمهورى اسالمى« كه به معناى تبديل واقعى و همه جانبه ى بنيانهاى 

زندگى جاهلى به بنيانهاى اسالمى است، مطرح گرديد.
چهارم آن كه رهبر حكيم و فقيه كه عبد صالح و الگوى مسلمانى بود، 
خود پيشاهنگ اين حركت در ايمان و عمل شد و اين ايمان، جان او را 
چنان لبريز كرده بود كه توانست دلهاى بى ايمان و ظرفهاى تهى را از فيضان 
ايمان خود در صحنه ى عمل، لبريز و سيراب كند و فروغ ايمان و اميد او، 
ديوارهاى قطور يأس و بى ايمانى را بشكافد و فضاى مبارزه و عمل را پُركند: 

»امن الّرسول بما انزل اليه من ربّه«2.
پنجم آن كه صدق و صفا و هوشيارى رهبر، هرگونه كجروى و سازش 
و معامله با دشمن را و خالصه هر آن چيزى را كه موجب انحراف از هدف 
شود، ناممكن ساخت و صراط مستقيم انقالب به سمت هدفها، استوار و 

1. سوره ى انفال، آيه ى 62.
2. سوره ى بقره، آيه ى 285.
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بى اعوجاج باقى ماند.
اين، آن چيزى بود كه در ايران اتفاق افتاد و رهبرى كه با تقوا و صدق 
عمل، توانسته بود تأييد و هدايت الهى را جلب كند، حركت خود را شروع 
كرد و در ظرف پانزده سال مجاهدت و تالش مستمر، توانست توده هاى 
عظيم مردم را بتدريج در خدمت هدفـ  كه همان حكومت اسالمى، تشكيل 
نظام اسالمى و اجراى احكام اسالمى بود ـ به حركت درآورد و حكومت 
طاغوتى و فاسد و وابسته ى حاكم بر ايران را كه از سوى قدرتهاى استكبارى 
و غارتگِر ثروتهاى كشور ما حمايت هم مى شد، ساقط كرد و در ظرف يازده 
سال پس از پيروزى، با مجموعه ى پيچيده و بى نظيرى از توطئه و خصومت 
و خيانت و تهاجم و تحريم و حمله ى نظامى و غوغاى تبليغاتى و غيره 
دست وپنجه نرم كرد و از اين مصاف تاريخى، مظفر و منصور بيرون آمد و 
اكنون نظام جمهورى اسالمى كه محصول تالش عظيم امام و امت است، در 
اوج اقتدارى كه ناشى از مقاومت و سرسختى در برابر زورگويان و استغنا از 
غارتگران است، چشم دوست و دشمن را به خود جلب و دلهاى مستضعفان 

و زجرديدگاِن همه ى مناطق عالم را مجذوب كرده است.

پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره( ـ 69/3/10
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انقالب، ثمره ي شجره ي طيّبه ي اسالم

آرى، راز بزرگ در اعتالى امروزين اسالم و بيدارى عمومى مسلمين، 
مبارك  مولود  ـ  اسالمى  ايران  يعنى  ـ  حركت  اين  كانون  در  كه  بود  اين 
انقالب بارديگر از شجره ى طيبه ى اسالم به وجود آمد و محصول آنـ  يعنى 
جمهورى اسالمى ـ با بنيه ى مستحكمى كه از ايمان اسالمى رهبر و مّلت 
يافته بود، در راه و جهت درست پايدار ماند و وسوسه ى شيطانها و تيغ خشم 
و كين آنان بر او كارگر نشد و با مظلوميتى قدرتمندانه و سرافراز، چهره ى 
منّور خود را در برابر چشم جهانيان قرارداد و با وجود و بقا و استقامت و 

صالبت خود، مبّلغ اسالم شد.

پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره( ـ 69/3/10
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مشخصات اسالم ناب

آلوده ى  كه  را  دلهايى  و  است  پُرجاذبه  طبيعتى  ناب،  اسالم  طبيعت 
غرض ورزى و كينه توزى نباشد، به خود جلب مى كند و اين همان است كه 
انقالب ما و امام ما، دوباره در جهان مطرح كردند و بر دلها و چشمهاى نيازمند 
و جستجوگر عرضه داشتند. در مدرسه ى انقالب كه امام ما بنيان گذارد، بساط 
اسالم سفيانى و مروانى، اسالم مراسم و مناسك ميان تهى، اسالم در خدمت 
زر و زور و خالصه اسالم آلت دست قدرتها و آفت جان مّلتها برچيده شده 
و اسالم قرآنى و محّمدى6، اسالم عقيده و جهاد، اسالم خصم ظالم و 
عون مظلوم، اسالم ستيزنده با فرعونها و قارونها و خالصه، اسالم كوبنده ى 

جباران و برپاكننده ى حكومت مستضعفان، سربركشيده است.
در انقالب اسالمى، اسالم كتاب و سنّت، جايگزين اسالم خرافه و بدعت؛ 
اسالم جهاد و شهادت، جايگزين اسالم قعود و اسارت و ذلت؛ اسالم تعبد و 
تعقل، جايگزين اسالم التقاط و جهالت؛ اسالم دنيا و آخرت، جايگزين اسالم 
دنياپرستى يا رهبانيت؛ اسالم علم و معرفت، جايگزين اسالم تحجر و غفلت؛ 

Administrator
Untitled
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اسالم ديانت و سياست، جايگزين اسالم بى بندوبارى و بى تفاوتى؛ اسالم قيام 
و عمل، جايگزين اسالم بى حالى و افسردگى؛ اسالم فرد و جامعه، جايگزين 
اسالم تشريفاتى و بى خاصيت؛ اسالم نجاتبخش محرومين، جايگزين اسالم 
جايگزين  محّمدى6،  ناب  اسالم  خالصه  و  قدرتها؛  دست  بازيچه ى 
اسالم امريكايى گرديد. و مطرح شدن اسالم بدين صورت و با اين واقعيت 
و جديت است كه موجب خشم سراسيمه و ديوانه وار كسانى شده است 
كه دل به زوال اسالم در ايران و در همه ى كشورهاى اسالمى بسته بودند 
و يا از اسالم، فقط نامى بى محتوا و وسيله يى براى تحميق و اغفال مردم را 
مى پسنديدند. ولذا از روز اول پيروزى انقالب تا امروز، هيچ فرصتى را براى 
تهاجم و ضربه زدن و توطئه و بدخواهى نسبت به جمهورى اسالمى و كانون 

حركت جهانى اسالم ـ يعنى ايران ـ از دست نداده اند.
مّلت ايران بخوبى دانسته است كه نقطه ى قّوت و پايدارى او، درست 
همان است كه دشمن همه ى نيروى خود را در مقابله با آن مصروف مى كند؛ 
يعنى توكل به خدا و تمسك به اصول اساسى انقالب كه همه از مبانى اسالم 
سرچشمه گرفته و در كلمات رهبر كبير انقالب)رضوان اهلل عليه( بر آن تأكيد 
شده است. خشم و غيظ عنادآميزى كه در به كاربردن واژه ى »بنيادگرايى« در 
امروز محسوس  تا  انقالب  از اول  اظهارات خصمانه ى رسانه هاى دشمن، 
است، ناشى از درماندگى و سراسيمگى آنان در برابر پايبندى رهبر و مّلت و 

نظام ما به اصول اساسى انقالب است.

پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره( ـ 69/3/10
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معارف انقالب اسالمي ايران

...مّلت ايران بايد بدانند كه حفظ انقالب و برپانگاهداشتن پرچم عّزت 
و شرف و ادامه ى راه پُرافتخارى كه مجاهدات اين مّلت شريف در برابر 
مّلتهاى جهان، مخصوصاً مسلمانان گشود و به عنوان تنها راه غلبه بر فشار و 
ظلم قلدران شناخته شد، و تنها باطل السحر توطئه هاى دشمنان برعليه انقالب 
و جمهورى اسالمى، همانا حراست از اصول بنيانِى انقالب و پاسدارى از 
ارزشهاى انقالب است. اين، آن نقطه ى روشنى است كه شعار ضديت با 
سلطه ى جهانِى استكبار را عالمگير ساخته و اركان نظام سلطه ى جهانى را 
متزلزل كرده است و همين است كه از اين پس نيز مّلت ايران را بر همه ى 
توطئه هاى دشمنان فايق خواهد ساخت. و اين همان وصيت جاودانى است 
كه امام راحل عظيم القدر)اعلى اهلل كلمته( در بيانيه ها و اخيراً در وصيتنامه ى 

خود، همه ى ما را بدان توصيه فرموده است.
اكنون، يك سال پس از رحلت آن پدر دلسوز و مرشد و معلم آگاه و 
حكيم، اين جانب الزم مى دانم اساسيترين معارف انقالب را كه همه در شمار 
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بيّنات مكتب انقالب و برخاسته از اصول و احكام اسالم است، يك بار ديگر 
به برادران و خواهران خود تذكر داده، همه ى مّلت انقالبى و شجاعمان را به 

توجه و اهتمام روزافزون نسبت به آنها دعوت كنم:

1. تداوم ياد و راه امام

پيش از هر چيز، زنده داشتن ياد و راه و درس جاودانه ى امام خمينى 
)اعلى اهلل  كلمته( است، كه مشعل راه و ترسيم كننده ى خط اساسى حركت و 
تعيين كننده ى شاخصهاى اصلى و حياتى اين جاده ى مبارك و فرجام تابناك 
آن است. حيات و شخصيت خمينى كبير، تجسم اسالم ناب محّمدى6 
و تبلور انقالب اسالمى بوده و او خود و سخنش و انگشت اشاره اش، خضر 
راه اين حركت الهى و روشنگر نقاط مبهم و برطرف كننده ى همه ى ترديدها 
بوده و همچنان خواهد بود. مّلت ايران و از همه بيشتر مسؤوالن كشور، بايد 

اين درس بزرگ را هرگز از ياد نبرند.

2. تالش براي تحّقق جامعه ي نمونه ي اسالمي

اين نهضت مردمى و انقالب بى نظيرى كه در منتهاى مبارزات پانزده ساله ى 
آن پديد آمد و حماسه ى عظيمى كه در عمر يازده ساله ى اين نظام به ظهور 
و  شكنجه ها  و  دشواريها  همه  آن  تحمل  و  طيبه  نفوس  شهادت  و  رسيد 
مصيبتها از سوى مّلت مؤمن و مبارز ما، همه و همه به خاطر اسالم بود. 
اين مّلت بزرگ و امام بزرگوارش، سعادت را در پيروى حقيقى از اسالم 
دانستند و حاكميت اسالم را وسيله ى نجات از سلطه ى شيطانها و طاغوتها 
و ستمگران ديدند و رضاى خدا را در پيگيرى از حاكميت اسالم جستجو 
كردند. مّلتهاى مسلمان و مخلصان دلسوز در سراسر جهان اسالم نيز به خاطر 
اسالم بوده و هست كه اين انقالب و اين نظام را متعلق به خود دانسته و از 
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آن حمايت و دفاع كردند و مى كنند. ازاين رو، جمهورى اسالمى بزرگترين 
وظيفه اش آن است كه اسالم را در زندگى مردم تحقق بخشد و جامعه را به 

صورت يك جامعه ى نمونه ى اسالمى درآورد.
آغاز  از  آن،  بلند  اساسى و  ـ كه گامهاى  اين هدف  براى عملى شدن 
شديد  اهتمام  و  اشراف  با  و  دست اندركاران  همه ى  وسيله ى  به  پيروزى 
امام)رضوان اهلل عليه( برداشته شده ـ بايد قواى سه گانه ى كشور هماهنگ و 
پيگير عمل كنند و حوزه هاى علميه و مراكز فرهنگى و پژوهشى اسالمى، به 
تالش وسيع دست زنند و سرچشمه ى پايان ناپذير تفقه و اجتهاد آگاهانه و 
بصير را در خدمت عمق و گسترش معارف اسالمى به كار گيرند و دستگاه 
فكرى و عملى نظام جمهورى اسالمى، با هم و در كنار هم، جامعه را در راه 

اسالمى شدِن روزافزون و به سمت هدفهاى اسالمى پيش ببرند.
تمامى آحاد مّلت مسلمان، در حفظ و حراست از احكام نورانى آن و 
سعى در گسترش و تعميق آن در جامعه، داراى وظيفه يى بزرگند. امر به 
معروف و نهى از منكر كه يكى از اركان اساسى اسالم و ضامن برپاداشتن 
همه ى فرايض اسالمى است، بايد در جامعه ى ما احيا شود و هر فردى از 
آحاد مردم، خود را در گسترش نيكى و صالح و برچيده شدن زشتى و 

گمراهى و فساد، مسؤول احساس كند.
ما هنوز تا يك جامعه ى كاماًل اسالمى كه نيكبختى دنيا و آخرت مردم را 
به طور كامل تأمين كند و تباهى و كجروى و ظلم و انحطاط را ريشه كن سازد، 
فاصله ى زيادى داريم. اين فاصله، بايد با همت مردم و تالش مسؤوالن طى 
شود و پيمودن آن، با همگانى شدن امر به معروف و نهى از منكر آسان گردد. 
مساجد به عنوان پايگاههاى معنويت و تزكيه و هدايت، روزبه روز گرمتر 
و پُررونق تر شود و نشان ايمان و عمل و اخالق اسالمى، در گوشه و كنار 
جامعه، از جمله در مراكز دولتى و ادارات و دانشگاهها، همه را به پيروى از 
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تعاليم نورانى قرآن تشويق نمايد. كتاب خدا در ميان مردم حضور واقعى بيابد 
و آموختن و تدبر و تعمق در آن، براى همه بخصوص جوانان و نوجوانان، 
امرى رايج و داير گردد. در اين مورد، مسؤوليت علما و آگاهان و نويسندگان 

و گويندگان و رسانه هاى عمومى، بسى مهم و خطير است.

3. تالش براي استقرار عدالت

فوريترين هدف تشكيل نظام اسالمى، استقرار عدالت اجتماعى و قسط 
اسالمى است. قيام پيامبران خدا و نزول كتاب و ميزان الهى، براى همين بود 
كه مردم از فشار ظلم و تبعيض و تحميل نجات يافته، در سايه ى قسط و عدل 
زندگى كنند و در پرتو آن نظام عادالنه، به كماالت انسانى نايل آيند. دعوت 
به نظام اسالمى، منهاى اعتقادى راسخ و عملى پيگير در راه عدالت اجتماعى، 
دعوتى ناقص، بلكه غلط و دروغ است و هر نظامى هرچند با آرايش اسالمى، 
اگر تأمين قسط و عدل و نجات ضعفا، و محرومين، در سرلوحه ى برنامه هاى 
آن نباشد، غيراسالمى و منافقانه است. و از همين جاست كه ادعاى سالطين 
و حكامى كه با وجود داعيه ى مسلمانى و شعار پيروى از قرآن، راه ديگر 
جباران را پيموده و فاصله ى فقير و غنى را بيشتر كرده و خود در صف اغنيا 
قرار گرفته و از درد فقرا و پابرهنگان غافل مانده اند، چه در تاريخ و چه در 
زمان حاضر، همواره از سوى هوشمنداِن آشنا به معارف قرآن و اسالم، مردود 

دانسته شده است.
در نظام اسالمى بايد همه ى افراد جامعه، در برابر قانون و در استفاده از 
امكانات خداداد ميهن اسالمى، يكسان و در بهره مندى از مواهب حيات، 
متعادل باشند. هيچ صاحب قدرتى قادر به زورگويى نباشد و هيچ كس نتواند 
برخالف قانون، ميل و اراده ى خود را به ديگران تحميل كند. طبقات محروم 
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و پابرهنگان جامعه، مورد عنايت خاص حكومت باشند و رفع محروميت 
و دفاع از آنان در برابر قدرتمندان، وظيفه ى بزرگ دولت و دستگاه قضايى 
محسوب شود. هيچ كس به خاطر تمكن مالى، قدرت آن را نيابد كه در امور 
سياسى كشور و در مديريت جامعه دخالت و نفوذ كند و هيچ تدبير و حركتى 
در جامعه، به افزايش شكاف ميان فقرا و اغنيا نينجامد. پابرهنگان، حكومت 
اسالمى را پشتيبان و حامى خود حس كنند و برنامه هاى آن را در جهت رفاه 

و رفع محروميت خود بيابند.
امام بزرگوار ما، اين را يكى از اساسيترين مسايل جمهورى اسالمى دانسته 
و قويترين بيانات را در اين باره ايراد نموده اند و اين، خصوصيت غيرقابل 
تفكيك جمهورى اسالمى است. هيچ حايلى نبايد بتواند مسؤولين نظام و 
مديران بخشهاى مختلف آن را از اين هدف اساسى غافل كند. پابرهنگان 
و كوخ نشينان و اكثريت مردم ما كه بر اثر سياستهاى خائنانه و خانه برانداز 
رژيم ستمشاهى، در فقر و محروميت بسر مى برند، همواره صادقترين و با 
اخالصترين ياوران اين انقالب و اين نظام بوده اند و هستند و نظام اسالمى 
بايد رفع محروميت از آنان را در صدر برنامه هاى سازنده ى خود قرار دهد.

4. وحدت كلمه، رمز پيروزي

وحدت كلمه، رمز پيروزى مّلت ايران در مراحل مختلف بوده و امروزه نيز 
مهمترين وسيله ى مّلت ما براى مقابله با تحريكها و توطئه هاست. باتوجه به 
سرگذشت دوران دهساله و تأمل در حوادث آن، كه حاكى از آسيب ناپذيرى 
جمهورى اسالمى در برابر انواع توطئه هاى دشمنان داخلى و خارجى است، 

اهميت وحدت و يكپارچگى مّلت و مسؤوالن بيشتر آشكار مى شود.
مّلت ايران و مديران و گردانندگان كشور، بايد بر گرد اصول اساسى نظام 
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جمهورى اسالمى مجتمع گشته و همه ى توان و نيروى خود را براى تحقق 
و حراست از آن متمركز كنند وهيچ خواسته و شعار و هيچ انگيزه ى فردى و 
گروهى و قومى و فرقه يى نتواند فرد و يا جمعى را از تالش براى آن اصول 

و رسيدن به هدفهاى نظام جمهورى اسالمى باز دارد.
همه ى مّلت رشيد ايران، مخصوصاً آنان كه سخن و عملشان در معرض 
مرصوص  و  متحد  را  خود  بايد صفوف  است،  ديگران  توجه  و  قضاوت 
ساخته، با وحدت و همكارى و با گامهاى استوار، به سوى اهداف عاليه ى 
اسالم، قدرتمندانه حركت كنند و دشمنان كمين گرفته را كه مترصد فرصتند، 

مأيوس سازند.
رسانه هاى خبرى بيگانه كه مظهر تمايالت و سياستها و نيّات خصمانه و 
اغراض خبيث سردمداران سياستهاى جهانيند، برروى هر كلمه و هر اشاره يى 
كه از آن، بوى اختالف و دودستگى استشمام شود و يا بتوان چنين وانمود كرد، 
شديداً حساسيت نشان داده و با بزرگ كردن نكته هاى ريز و مطرح ساختن 
استنباطهاى دروغين از گفته ها و نوشته ها در ايران، به طور دايم در تالشند 
كه شايد بتوانند تصويرى مشّوش و آلوده به اختالفات و زدوخورد داخلى 
از ايران اسالمى ـ كه بحمداهلل برخوردار از وحدت و يكپارچگى كم نظيرى 
است ـ به مردم ايران و جهان ارايه دهند و زمينه ى دودستگى و نفاق را با 
اين وسوسه ها به وجود آورند. اينها همه نشانه ى آن است كه امروزه دشمن 
از همه ى راهها براى تضعيف جمهورى اسالمى عاجر مانده و بدخواهانه در 

كمين اختالفات داخلى و شكست وحدت عمومى نشسته است.
مّلت رشيد ايران و مسؤوالن و متصديان امور كشور و نمايندگان محترم 
مجلس، گويندگان و نويسندگان، بايد مانند هميشه به اين طمع خام دشمن 
پاسخ مناسب را بدهند و وحدتى را كه صنع الهى و رحمت شامله ى حق بر 

مّلت ايران است، با همه ى وجود پاسدارى كنند.
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5. اصول سياست خارجي: عّزت، كرامت

حفظ عّزت و كرامت انقالبى جمهورى اسالمى و مّلت ايران در مناسبات 
بين المللى، يكى ديگر از نقاط اصلى است. پيروزى انقالب اسالمى در ايران، 

تحولى ژرف در ارتباطات بين المللى از دو نظر به وجود آورد:
اول اين كه هيمنه ى دو ابرقدرِت آن روز دنيا را در رابطه شان با دولتهاى 
ضعيف جهان، شكستى سخت داد و ابهتى را كه به مرور در چشم مّلتها و 

دولتها به دست آورده بودند، بشدت تضعيف كرد.
دوم آن كه به مّلتها دلگرمى و شجاعت بخشيد و جرأت و گستاخى در 
مقابله با دولتهاى دست نشانده را به آنان تزريق كرد. گرچه اين تأثيرات عميق، 
بتدريج در جهان ظاهر شد و امروز پس از يازده سال، چهره ى سياسى عالم 
را دگرگون كرده است، اما همه ى چشمهاى تيزبين، از همان آغاز تشخيص 
دادند كه با پيروزى اين انقالب عظيم، عصر جديدى در مناسبات عالم پديد 
آمده است. اين عصر را بايد »عصر امام خمينى« ناميد و ويژگى آن، عبارت 
است از بيدارى و جرأت و اعتماد به نفس مّلتها در برابر زورگويى ابرقدرتها 
انسانها و  واقعى  نهال قدرت  بالندگى  و  بتهاى قدرت ظالمانه  و شكستن 

سربرآوردن ارزشهاى معنوى و الهى.
امروز كه با دفن ماركسيسم و تالشى بلوك شرق و قيامهاى مردمى برضد 
حكومتهاى استبدادى كمونيست، پيش بينيهاى امام بزرگوار تحقق يافت و 
يكى از دو ابرقدرت از صحنه ى سياست عالم حذف و به قدرت درجه ى 
دوم تبديل گرديده و ابرقدرت ديگر هم از سويى با اوجگيرى مقاومتهاى 
مردمى در بسيارى از نقاط عالم، از جنوب و شمال آفريقا و فلسطين اشغالى 
و  فساد  روزافزون  با گسترش  ديگر،  از سوى  و  آسيا  نقاط شرق  اقصا  تا 
مكتبى در داخل جامعه ى  تفكر  و  معنويت  بى بندوبارى، خأل  بى ايمانى و 
امريكايى و گسسته شدن رشته ى »مبارزه با كمونيسم« كه همواره سردمداران 



17
4  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

ميان مّلت  با آن، خأل يك عقيده ى وحدتبخش را در  امريكا مى خواستند 
خود پُر كنند و نيز از سوى ديگر، برهم ريختن محاسباتى كه بر روابط اروپا 
و امريكا حاكم بود، موجب نفوذ دولت امريكا حتّى بر كشورهاى اروپايى 
مى شد، بشدت احساس خطر مى كند و موقعيت خود را در جهان متزلزل 

مى بيند.
براى حفظ اين رونِد روبه اشتعال و تقويت روحيه ى مّلتهاى اصيل و 
چهره ى  در  تغييرى  كوچكترين  است  موظف  اسالمى  جمهورى  مظلوم، 
با  نكند؛  ايجاد  بين المللى  مناسبات  در  خود  باعّزت  موضع  و  باصالبت 
قلدران، از موضع قدرت و با دولتهاى ضعيف، از موضع حمايت و با مّلتهاى 
بپاخاسته، از موضع رعايت و هدايت سخن بگويد و عمل كند؛ دولت امريكا 
را به مثابه ى رأس فتنه و استكبار و رمز غدارى و شيطنت و به خاطر ستمش 
به كشورهاى ضعيف و حمايتش از صهيونيسم غاصب و دشمنيش با بيدارى 
و آزادى مّلتها و خصومت عميق و جنايتبارش با مّلت ايران، محكوم و منفور 
و مطرود دانسته، هيچ فرصتى را براى افشاى چهره ى تزويرآلود و رسوا كردن 

آن مدعيان آزادى و غيره و بيان اين حقايق از دست ندهد.
مسأله ى فلسطين، مسأله ى اول بين الملل اسالمى است. امروز كه مبارزات 
مّلت فلسطين در زير پرچم اسالم، خواب از چشم دولت غاصب صهيونيست 
و حاميانش ربوده است، بزرگترين وظيفه ى مّلت و دولت ما و همه ى مّلتها 
و دولتهاى مسلمان، حمايت از اين مبارزات است. غده ى سرطانى اسرائيل 
را تنها از طريق همين مبارزات مى توان ريشه كن ساخت و جهان اسالم را 
از خطرات مهلك آن نجات داد. سكوت و سازش خيانت آلود بسيارى از 
دولتهاى عربى و حتّى تظاهر بعضى از آنان به بى تفاوتى و عدم حساسيت 
نسبت به سرنوشت فلسطين، كار را به جايى رسانده است كه دولت غاصب 
صهيونيست، پس از سالها كتمان و حتّى انكار، اكنون دوباره داعيه ى اسرائيل 
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بر زبان مى آورد و با بى شرمى و وقاحت، نيت پليد غصب  بزرگ را علناً 
سرزمينهاى جديدى از ميهن اسالمى را تكرار مى كند.

بعضى از پادشاهان و رؤساى عرب، به خاطر جلب نظر معبودشان امريكا، 
حتّى انگيزه هاى عربى و عرق قوميت را كه دايماً از آن دم مى زنند، در برابر 
اسرائيل به فراموشى مى سپارند و به جاى آن، ميدان مسابقه با اسرائيل در 
گرفتن كمك از امريكا را هرچه بيشتر گرم مى كنند. اين داغ ننگ را چه كسى 
از پيشانى مّلت عرب خواهد زدود؟ و آيا جوانان مسلمان بيدار در كشورهاى 

عربى، اين خيانت را بر خودفروختگان خواهند بخشيد؟!
در نظر اين زمامداران خائن، قوميت و وحدت عربى، فقط هنگامى بايد 
مورد استفاده قرار گيرد كه امريكا بخواهد از آن در برابر ايران اسالمى و 
اسالم ناب محّمدى9 بهره بردارى كند. اُف بر وجدانهاى خفته و دلهاى 
ازدست دادن همه چيز، هم  قيمت  به  را  امريكا  عنايت  و  لطف  كه  ناپاكى 
ثروتهاى خداداد طبيعى، هم شأن و كرامت انسانى و ايمان اسالمى و آبرو و 
اعتبار و تشخص مّلت خود طلب كردند و با كفران نعمتهاى خدا، خود و 
مّلتهايشان را در سراشيب انحطاط و ابتال به غضب الهى دچار ساختند. »الم 
تر الى الّذين بّدلوا نعمت اهلل كفراً واحّلوا قومهم دارالبوار. جهنّم يصلونها و 

بئس القرار«1.
چه شد آن شور و هيجانى كه در برابر اسرائيل غاصب ابراز مى شد؟ و 
چه شد تعهدى كه رؤساى عرب با مّلتهاى خود درباره ى مبارزه با اسرائيل 
بستند؟ لعنت خدا و بندگان صالحش بر آن دستى كه اولين معاهده ى سازش 
با اسرائيل را امضاء كرد و زندگى سياه دنيوى و سرنوشت اخروى خود را با 
فرعون قرين ساخت. و نفرين بندگان صالح و فرشتگان و انبيا و اوليا بر آنان 
كه آن راه را ادامه داده اند و مى دهند؛ مخصوصاً آنان كه اميد كاذبى به مّلت 

1. سوره ي ابراهيم، آيات 28 ـ 29.
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مظلوم فلسطين داده و آن گاه به بهاى سيه روزى آنان، عيش ناپايدارى براى 
خود فراهم كردند.

در  را  خود  حقه ى  حقوق  و  آزادى  نمى تواند  و  نبايد  فلسطين  مّلت 
كنفرانس و گردهماييهاى سران عرب جستجو كند. اين نشست و برخاستها، 
اگر براى فلسطينى هاى مظلوم، شوم و بدفرجام نباشد، حداقل بى فايده و 
بى خاصيت است. رؤسايى كه در اين ايام به عنوان فلسطين گردهم آمدند، 
اگر صادقانه در انديشه ى نجات فلسطين بودند، بايد دربرابر پيشنهاد مزورانه ى 
رئيس جمهورى امريكا، موضعى سخت و قاطع گرفته، براى كمك مالى و 
تسليحاتى و سياسى به مبارزان داخل فلسطين اشغالى، تصميمهاى عاجل 
و واقعى مى گرفتند و به شعارهاى پوچ اكتفا نمى كردند و اگر چنين نشود 
ـ كه نشده است و با وضع فعلى جهان عرب و حكام آن، نخواهد هم شد ـ 
مبارزان داخل بايد به خدا و به نيروى مردمى و اسالمى تكيه كنند و بدانند: 

»كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن اهلل واهلل مع الّصابرين«1.

6. تحّقق آزادي و اراده ي مردم

تكيه بر مردم و حاكميت اراده و خواست و تشخيص آنان، ركن مهم 
ديگرى است كه روزبه روز بايد تحكيم و تقويت شود. مردم آزاده ى ما، با 
اراده ى قاطع خود كه از ايمان عميق آنان به اسالم ناشى مى شود، مبارزات 
را تا پيروزى ادامه داده و جمهورى اسالمى را به وجود آورده و با فداكارى 
و ايثارى بى نظير، از آن حراست نموده اند و از اين پس هم در همه حال، 
نظام اسالمى متكى به مردم و متعلق به مردم و در اختيار مردم خواهد بود. 
مجلس شوراى اسالمى كه در آزادى و استقالل رأى در جهان بى نظير است، 
مظهر اراده ى مردم و رئيس جمهور، وكيل و برگزيده ى مردم و مديران كشور، 

1. سوره ي بقره، آيه ي 249.
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آحادى از مردمند و مردم داراى حق رأى و بيان و تصميم در كليه ى امور 
سياسى، اقتصادى و اجتماعيند. و اين، يكى از بركات بزرگ اسالم و طرح 
منحصربه فردى است كه نظامهاى شرق و غرب، از ارايه ى آن ناتوان بوده اند 

و در هيچيك از سيستمهاى حكومتى عالم، نمى توان نظير آن را يافت.
عالوه بر نظامهاى ورشكسته و متالشى شده ى كمونيستى كه در آن، حزب 
منحصربه فرد كمونيست، به جاى مردم تصميم مى گرفت و عالوه بر نظامهاى 
ارتجاعى مستبدانه كه در آن، سلطنتهاى موروثى و رياستهاى ناشى از كودتاى 
نظامى، با آن زندگيهاى قارونى و ديكتاتوريهاى فرعونى، وبال جان و زندگى 
مردم محسوب مى شوند، در كشورهايى هم كه اسماً داراى نظام دمكراسيند و 
حكومتها على الظاهر با رأى و انتخاب مردم بر سر كار مى آيند، باطن كار چيز 
ديگرى است و زمام همه ى كار، در دست كمپانيها و سرمايه داران استثمارگر 
است و اين قدرت پول و سرمايه است كه با در دست داشتن رسانه ها و 

قدرت تبليغات، امر را بر خود مردم هم مشتبه مى كند.
در همه جاى عالم، فاصله ى ميان زندگى رؤساى كشور با مردم كوچه 
و بازار، فاصله ى شاه و گداست و حتّى حكومتهايى هم كه داعيه ى توده يى 
داشتند، نتوانستند از زندگى مسرفانه ى شاهان براى خود صرف نظر كنند. 
زّى  در  عمر  پايان  تا  عظيم الشأنش  امام  كه  است  آن  اسالمى  نظام  افتخار 
طلبگى زندگى كرد و مسؤوالن كشور بدون استثنا، دامان خود را از طرز 
زندگيهاى رايج مسؤوالن در ساير كشورها پاكيزه نگهداشتند و مانند قشرهاى 
متوسط مردم خود زندگى كرده اند. مردم ميان خود و مسؤوالن، آن فاصله ى 
عميقى را كه در همه جاى دنيا ميان مردم و مسؤوالن هست، مشاهده نكردند؛ 
حرف خود را بى محابا زده و اگر انتقادى داشته اند، براحتى مطرح ساخته اند 
و مطبوعات، حتّى راديو و تلويزيون، همواره نظرات گوناگون را در مسايل 
كشور منعكس كرده و مردم را در معرض افكار و سليقه هاى گوناگون قرار 
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داده اند و اين، موضوعى روشن و مشهود است. حتّى ورشكستگان سياسى 
نزد  در  و  مردود  انقالب،  آغاز  از  متعددى  امتحانات  در  كه  دسته جاتى  و 
مردم سرافكنده و به وسيله ى آنان مطرود شده اند نيز هنگامى كه به تحريك 
اجانب، مقاالت زهرآگين و كينه توزانه برعليه نظام اسالمى و مسؤوالن كشور 
مى نويسند، انواع اتهام را به آنان مى زنند، اين نوشته را بدون هيچ مانع و 
و  مى كنند  منتشر  بيابند،  خواننده يى  كه  هرجا  تا  رسانده،  چاپ  به  رادعى 

على رغم ميل خود، عماًل وجود آزادى را اثبات مى كنند.
بعضى از اين نويسندگان و گويندگان كه عمر باطل خود را غرقه در فساد 
انواع هرزگيها گذرانيده اند، با حكومت  و آلودگيهاى اخالقى و سياسى و 
اسالمى كه راه را بر اين تباهيها و هرزگيها بسته است و اربابان خارجى آنها 
را بيرون رانده، مخالفند و آن گاه اين مخالفت و عناد را كه مخالفت با اسالم 
و استقالل و آزادگى ملى و طهارت اخالقى است، به حساب خرده گيرى 
و انتقاد از اوضاع سياسى و اقتصادى مى گذارند و درحالى كه آزادانه هرچه 
خواسته اند، گفته اند، با وقاحت و بى شرمى، مطالبه ى آزادى مى كنند! خواست 
حقيقى اينها، بازشدن پاى امريكا و فروختن كشور به دشمنان است و خصم 
آنان، مّلت رشيد و آگاه است. مّلت ما، حسرت بازگشت به دوران بردگى 
امريكا را بر دل آنان خواهد گذاشت و با همه ى وجود، دستاورد بزرگ خود 
ـ يعنى نظام اسالمى و حاكميت اراده و ايمان انسانها ـ را حراست خواهد 

كرد.
نظام اسالمى، هرگز نخواسته آزادى را كه پرچمدار آن اسالم و قرآن 
است، از مدعيان دروغگوى آزادى در نظامهاى غربى بياموزد. ما آزادِى فساد 
و بى بندوبارى و هرزگى و آزادِى دروغ و تزوير و فريب و آزادِى ظلم و 
استثمار و تجاوز به حقوق مّلتها را كه غرب پرچمدار و مرتكب آن بوده 
سلمان رشدى  به  كه  را  آزادى  آن  ما  مى كنيم.  رد  قاطعاً  و  است، صريحاً 
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مرتد نابكار، اجازه ى اهانت به مقدسات يك ميليارد انسان را مى دهد، اما به 
مسلمانان انگليس حتّى حق شكايِت از او را هم نمى دهد؛ به دولت امريكا 
حق تحريك و سردستگى اوباش مخالف با يك حكومت مردمى را مى دهد، 
اما به آن حكومت مردمى، حق مقابله با آن اوباش را نمى دهد؛ به سرمايه داران 
غارتگر، حق ورود نامشروع به كشورهاى ضعيف و چپاوِل هست و نيست 
آن مّلتها را مى دهد، و به آن مّلتها حق مبارزه ى با آنان را نمى دهد، مردود و 

منفور مى شماريم و آن را ننگ بشريت مى دانيم.
آزادى در منطق ما، آزادى يى است كه اسالم به مّلتها مى بخشد و آنان را به 
كوه استوارى در برابر سلطه گران ظالم و غاصب تبديل مى كند؛ همان طور كه 
در مورد مّلت ايران اتفاق افتاد و اين معجزه پديد آمد. و اين آزادى در كشور 
ما همواره هست و خواهد بود و همه ى آحاد مّلت بايد آن را حفظ كنند. 
مسؤوالن كشور بايد مانند هميشه، پاس حضور مردمى و تأثير تعيين كننده ى 
آن در استقالل كشور را بدارند و به طور روزافزون، مردم را به حضور و 
فعاليت در صحنه هاى سياسى و اقتصادى، فرهنگى و دفاعى و امنيتى تشويق 

نمايند.

7. خدمتگزاري همه ي قوا و نهادها و همكاري مردم

مسؤوالن  با  مردم  عقيدتى  و  عاطفى  پيوند  و  مّلت  و  دولت  همكارى 
كشور، يكى از مظاهر اساسى حكومت مردمى است و تاكنون گرهگشاى 
مسايل بسيار مهمى بوده است و بايد هميشه با همان قّوت و استحكام باقى 
به  نسبت  و  مختلف  دوره هاى  در  )رضوان اهلل عليه(  ما  بزرگوار  امام  بماند. 
دولتهاى همه ى دوران دهساله، همواره مردم را توصيه به همكارى و كمك 
نموده اند و امروز كه دولت جمهورى اسالمى، با مديريت يكى از چهره هاى 
شاخص انقالب و يكى از شاگردان و ياران ديرين امام امت، با مجموعه يى 
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از كارهاى بزرگ براى پيشرفت كشور و رشد و توسعه ى ملى و دفاع از 
ارزشهاى انقالب در سطح جهان روبه رو است، اين پيوند و صميميت، از 

هميشه بايد مستحكمتر باشد و بحمداهلل همين طور نيز هست.
آنان،  كار  در  مردم  و  مردمند  اعتماد  مورد  كشور  اصلى  مديران  وقتى 
نشانه هاى لياقت و صداقت را مى بينند، همه ى كارها آسانتر و روانتر انجام 
مى گيرد و وسوسه ها موجب كارشكنى و عدم همكارى نمى شود. ممكن است 
بدخواهانى براى جلوگيرى از پيشرفت كارها، دست به شايعه پراكنى زده و 
دولت يا دستگاه قضايى را زير سؤال ببرند. مّلت عزيز بايد بدانند اين گونه 
از مسؤوالن زحمتكش  نابجا  انتقاد  نيست و  نيت  از حسن  ناشى  تالشها، 
و مخلص و ناسپاسى در برابر تالشهاى توانفرساى آنان، هرگز كمكى به 

پيشرفت امور كشور نكرده و نخواهد كرد.
دولت و دستگاه قضايى نيز بايد خود را به تمام معنا خدمتگزار مردم 
مخصوصًا  مّلت،  به  خدمت  راه  از  خدا  رضاى  كسب  جز  هدفى  دانسته، 
قشرهاى محروم و زحمتكش و احقاق حق آنان و رفع ظلم از آنان و بريدن 
دست متجاوزان به حقوق عمومى و سوء استفاده كنندگان و زراندوزاِن از 
خدا بى خبر نداشته باشند. مّلت وفادار ما در راه اسالم و انقالب، از هيچ گونه 
فداكارى دريغ نكرده است و جا دارد كه هركس در هر مسؤوليتى، همه ى 
همت خود را به گشودن گرهها و رفع مشكالتى كه از سوى دشمنان كشور 

تحميل شده است، بگمارد.

8. تالش براي آباداني و سازندگي كشور

سازندگى كشور و آبادسازى اين سرزمين پُربركت و مستعد و جبران 
عقب ماندگيهاى تأسف بارى كه در دوران حكومت طواغيت، بر اين مّلت 
بااستعداد تحميل شده است، يكى از هدفهاى اصلى جمهورى اسالمى است. 

Administrator
Untitled
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مّلت ما در بهترين فرصتهاى تاريخى، يعنى در دورانى كه جهان، تازه به 
جاده ى دانش و صنعت قدم نهاده بود و ايران مى توانست با بيدارى و تحرك 
مناسب، سهم خود را در پيشرفت علمى و صنعتى بشريت ايفا كند و از 
نتايج آن بهره مند شود، در اسارت حكام ظالم و مستبد و بى خبر و وابسته، 
از قافله عقب ماند. پادشاهان پهلوى و قاجار، به جاى سازندگى كشور و 
زنده كردن استعدادهاى خدادادى بشرى و طبيعى آن، ايران را به خارجيان 
سوداگر و چپاولگر فروختند و منابع را به غارت بيگانگان دادند و يا راكد و 
معطل گذاردند و استعدادهاى انسانى را به هدر دادند و به جاى مصلحت 
مّلت، مصالح دولتها و كمپانيهاى خارجى را مقصد خود ساختند؛ به طورى كه 
خط آهن وقتى با صدسال تأخير به كشور ما وارد شد، در تعيين مسير آن، 
به جاى رعايت مصالح مّلت و نيازهاى بازرگانى، مصلحت نظامى دشمنان 

در نظر گرفته شد.
سياست وابسته و سوء تدبير و ضعف نفس و استبداد در رژيم پهلوى و 
قاجار، در ظرف دويست سال، ايران را كه روزى به بركت اسالم پرچمدار 
دانش جهان بود، به ويرانه يى محتاِج بيگانگان و تحت سلطه ى آنان بدل 
ساخت. روستاها متروك، شهرها مصرف زده، مزارع بى ثمر، صنعت مونتاژ و 

مغزها معطل شدند.
پس از پيروزى اسالم و تشكيل نظام مردمى و انقالبى جمهورى اسالمى، 
دشمنان خارجى بخوبى تشخيص دادند كه اين نظام انقالبى، با پشتوانه ى 
مردمى نيرومند خود و با اعتقاد راسخى كه به نيروى ملى و مردمى خود 
بيندازد  دارد، خواهد توانست كشور را در جاده ى رشد و پيشرفت ماّدى 
بيگانگاِن سودجو  نمايد و دست  برنامه ريزى جبران  با  و عقب ماندگيها را 
و بد نيت را براى هميشه كوتاه كند. لذا از هر وسيله يى براى جلوگيرى از 
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سازندگى كشور استفاده كردند كه يكى از آنها، جنگ ويرانگرى بود كه بر 
مردم ما تحميل نموده و موجب شدند كه همت مردم و مسؤوالن، به جاى 
سازندگى و پيشرفت علمى و عملى، صرف دفاع از تماميت و استقالل كشور 

شود.
امروز كه آتش جنگ فرونشسته و برنامه ى سازندگى به وسيله ى دولت 
و مجلس تنظيم شده و نيروهاى مخلص، آستين همت باال زده اند، بر همگان 
واجب است كه سازندگى كشور را بسيار جدى بدانند و موانع را از سر راه 
آن بردارند. امروز، آبروى اسالم در گرو آن است كه ايران اسالمى به كشورى 
آباد تبديل شود، كار و ابتكار در آن همه گير شود، زندگى مردم سروسامان 
يابد، فقر و محروميت ريشه كن شود، توليد داخلى با نيازهاى مردم متعادل 
گردد، كشور در صنعت و كشاورزى به خودكفايى برسد، دشمن از طريق 
احتياجات زندگى مردم، راهى به اعمال فشار نداشته باشد و خالصه دين در 

كنار معنويت، زندگى ماّدى مردم را نيز سامان بخشد.
بعضى از رسانه هاى مغرض خارجى اصرار دارند وانمود كنند كه پايبندى 
به اصول انقالب، به معناى دورى از رفاه عمومى و عالج نكردن مشكالت 
طبقات ضعيف و مستمند است. اين حرف از كسانى صادر مى شود كه دهها 
سال جوامع خود را در سايه ى سنگين تفكر كمونيستى، به راهى بدبختى زا 
مانند كشورهاى سرمايه دارى،  آن كشورها  داده اند. درحالى كه سران  سوق 
غرق در زندگى اشرافى بودند، طبقات پايين جامعه در انواع سختيهاى ماّدى 
و معنوى بسر مى بردند. در نظام اسالمى، رفع فقر و محروميت، در شمار 
هدفهاى طراز اول است و پايبندى به اصول انقالب، بدون مجاهدت در راه 

نجات مستضعفان و محرومان، سخنى بى معنى و ادعايى پوچ است.
دولت و مّلت، بايد سازندگى كشور را وظيفه يى انقالبى بدانند؛ با همكارى 
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و با بسيج همه ى نيروها و استعدادها و مغزها و بازوها، ايران را چنان آباد و 
پيشرفته بسازند كه اميد را در دل مّلتهاى مظلوم زنده كند و راه آسايش ماّدى 

و تعالى معنوى را به آنان ارايه نمايد.

9. تالش براي گسترش علمي كشور

گسترش دانش و تحقيق و رشد علمى و شكوفايى استعدادهاى انسانى 
انقالب  اساسى  نقاط  از  و گسترش آگاهى و معرفت عمومى، يكى ديگر 
است. جامعه ى مطلوب اسالم، جامعه يى است كه در آن، گنجينه هاى فكر 
و ذهن انسانها ـ كه گرانبهاترين ثروت ملى هرجامعه يى است ـ استخراج و 
به كار گرفته شود؛ بى سوادى ريشه كن گردد؛ مدارس، دربرگيرنده ى همه ى 
كودكان و نونهاالن؛ دانشگاهها و حوزه هاى علميه، پُررونق؛ مراكز تحقيق، 
فعال و پيشرو؛ كتاب، همه جا و نزد همه كس رايج؛ مطبوعات، پُرمغز و 
آگاهى بخش؛ دانشمندان و اساتيد، بانشاط و پُرانگيزه؛ مبتكران و نوآوران و 

نويسندگان و هنرمندان، دلگرم و فيض بخش باشند.
مى باشد،  اسالم  مقبول  و  مطلوب  كه  وضعى  با  ما  امروزين  فاصله ى 
فاصله يى زياد، اما پيمودنى است. ايران اسالمى بايد ثابت كند كه امروز هم 
پرورشگاه نبوغها و استعدادهاى علمى منحصربه فرد است و دو قرن سلطه ى 
استبداد و استعمار، نتوانسته است جوهر ذاتى اين مّلت را نابود كند. اگر در 
دو قرن گذشته، تسلط استعمار و استبداد، مانع شكوفايى استعدادها شده، 
بايد  اسالمى،  انقالب  بركت  به  و  مّلت  بيدارى  و  آزادى  دوران  در  امروز 

عقب ماندگى جبران شود.
دانشگاهها بايد تالش علمى و تحقيقى خود را با روحيه ى انقالبى و 
نشاط اسالمى دنبال كنند؛ وگرنه سرنوشت آنها بهتر از دانشگاههاى دوران 
طاغوت نخواهد بود كه در آن، خودباختگى علمى در برابر بيگانگان و تحقير 
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ارزشهاى خودى، راه را بر جوشش استعدادها مى بست و مغزهاى مستعد را 
هم به گريز از مرز و بوم خود تشويق مى كرد. اساتيد عالى قدر و دلسوز، بايد 
فضاى انقالبى را براى تربيت نيروهاى مستعد مغتنم بشمارند و دانشجويان 
ضمن تكريم و احترام به اساتيد ـ كه فريضه يى اسالمى است ـ نبايد اجازه 
دهند احياناً كسى بدخواهانه، از علم و تخصص، وسيله يى براى هموار كردن 
سلطه ى  دوران  مانند  و  كند  درست  دانشگاهها  در  استعمارى  فرهنگ  راه 
بيگانگان، دانشگاه را پرورشگاه مغزهاى از خود بيگانه و بيگانه پرست سازد. 
روشنفكران دلسوز و صادق بدانند كه امروز، روز آزمايشى بزرگ است و 
افشاگر خواهد  و  دقيق  قضاوتى  امروزيشان،  رفتار  و  آنان  درباره ى  تاريخ 

داشت.
سلطه ى  دوران  در  كشور،  روشنفكر  قشر  به  وابستگان  از  كسانى  اگر 
اقتضاى  به  نيافته اند كه  بيگانگان و حكومت خودفروختگان، توفيق آن را 
مسؤوليت روشنفكران، در صفوف مّلت قرار گرفته و در جايگاه خود در 
جبهه ى مبارزه با امريكا و رژيم دست نشانده اش قرار گيرند، امروز كه روز 
با  مبارزه  روز  و  انسانى  و  اسالمى  ارزشهاى  حاكميت  و  مردم  حكومت 
بيگانگان كينه ورز و خدعه گر است، بايد گذشته را جبران و صفوف مبارزه ى 
مّلت ايران را با امريكا و استكبار و امپراتورى خبيِث زر و زور جهانى، به 
سهم خود و به قدر نيرو و توان خود مدد برسانند و زبان و قلم و هنر را در 

خدمت جهاد عظيم اسالمى اين مّلت قرار دهند.
زندگى در نظامى كه برپايه ى معرفت و فرهنگ و ارزشهاى الهى بنيان نهاده 
شده، براى همه افتخارانگيز است؛ نظامى كه در رأس آن امام خمينى است؛ 
آن عظيم القدرى كه حتّى دشمنانش او را بزرگ و خارق العاده مى شمارند و 
به عظمتش كينه مى ورزند. هيچ كس اعتالى معنوى او و زهد و پارسايى او 
و دانش و معرفت او و صفاى روح بزرگ او را انكار نمى كند. هيچ كس در 
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او، كمترين شايبه يى از ضعف و تسليم در برابر دشمنان مّلت نمى شناسد و 
قله يى برتر از او در عظمت روحى، گمان نمى برد.

چه قدر كوچك و زبون و بى مقدارند كسانى كه خود را دلبسته به نظامى 
بدانند كه در رأس آن، مردمى فاسد و فاسق و خائن، مانند پادشاهان صدسال 
اخير قرار داشته باشند و گردانندگان آن، امثال رضاخان و محّمدرضا وَعَلم 
و اقبال و هويدا و زاهدى و منصور و وابستگان بدنام و مجرمشان باشند و 

امريكا و انگليس، ارباب اين همه و صاحب اختيار ملك و مّلت باشند.
آيا روشنفكرنمايانى كه در سايه ى آزادى اسالمى، فرصت و امكان آن را 
يافته اند كه صفحاتى را به داعيه ى روشنفكرى، از سخنانى خوشايند بيگانگاِن 
كنند  اقرار  به صراحت  كه  دارند  را  آن  كنند، شهامت  منتشر  و  پُر  مطرود 
به خاطر جمع شدن  بلكه  يا آزادى،  براى علم  نه  آنان،  كه داغ و غّصه ى 
سفره ى ننگين فسق و فساد و كوتاه شدن دست مرّوجان فرهنگ تباهگر 
غربى است؟ و دشمنى آنان با نظام، نه به دليل وجود عيب و نقيصه يى در 
آن، بلكه به انگيزه ى بازگشت به همان دنياى شرم آورى است كه بيگانگان 
براى آنان به وجود آورده و از خود آنان در راه آن كمك گرفته بودند؟! از 
مسخ شدگان فرهنگ استعمارى غرب، هيچ انتظارى نيست؛ اميد و انتظار از 
روشنفكران صادق و دلسوزى است كه تعالى و عّزت و پيشرفت معنوى و 
ماّدى مّلت و كشور خود را مى جويند و سلطه ى بيگانه را در همه ى اشكالش 
مردود مى شمارند. شايسته است كه اينان نظام اسالمى را ـ كه مايه ى عّزت 
ايران و حيات دوباره ى مّلت است ـ قدر بدانند و مسؤوليت خود را در آن 

بشناسند.

10. نقش روحانيت متعهد و انقالبي

روحانيت، عنصر اصلى در مبارزات پانزده ساله ى منتهى به پيروزى انقالب 

Administrator
Untitled
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و سپس در تشكيل نظام مقدس اسالمى و برافراشتن پرچم اسالم در جهان 
و در مقاومت پُرشور مّلت ايران در برابر تهاجمهاى گوناگون دشمنان و پيش 
از اينها و در طول قرنهاى متمادى، عامل اصلى حفظ معارف اسالمى و ايمان 
عميق و صادقانه ى مّلت ايران به مكتب حياتبخش اسالم و رشد تفكرات 
دينى در همه جا بوده است. حضور روحانيون متعهد و مبارز در مركز مبارزه 
با رژيم دست نشانده ى امريكا بود كه قشرهاى گوناگون مردم را به صحنه ى 
مبارزه كشانيد و مبارزه را شكل عمومى و مردمى بخشيد. در همه ى حوادث 
نهضت  ـ مانند  جسته اند  شركت  آن  در  يكپارچه  ايران  مّلت  كه  بزرگى 
پيشاپيش صفوف،  در  دين  نيز حضور علماى  ـ  تنباكو  قيام  و  مشروطيت 
تنها عامل اين حضور عمومى بوده است. استعمارگران انگليسى، با درك 
همين حقيقت بود كه انهدام جامعه ى روحانيت را مقدمه ى الزم براى ادامه ى 
حضور استعمارى خود در ايران دانستند و به وسيله ى عامل دست نشانده شان 
ـ رضاخانـ  در سالهاى 1313 به بعد، نقشه ى محو روحانيت را شروع كردند 
و در آن سالها دست به فجايعى نسبت به علماى عالى مقام و حوزه هاى علميه 
زدند كه در تاريخ ايران، پيش از آن هرگز سابقه نداشت و متأسفانه شرح 
اين فجايع و ماجراى مقاومت مظلومانه ى علما و طالب در آخرين سالهاى 
حكومت رضاخان قلدر، به طور كامل تدوين نشده و در معرض اطالع مردم 
هنوز  بحمداهلل  كه  ـ  عينى  اطالع شاهدان  است  است و الزم  نگرفته  قرار 
تعداد آنان كم نيستـ  به وسيله ى افراد و مؤسسات مسؤول، با همتى مردانه 

گردآورى شود.
آزادگى روحانيون و علماى دين و عدم نفوذ قدرتهاى داخلى و جهانى 
هيچ گاه  و حكمرانان خودسر،  قلدران  كه  است  بوده  آن  موجب  آنان،  در 
نتوانند اين مجموعه ى ربانى را از سر راه مفسده جوييها و خيانتهاى خود 
بردارند و اگر جمعى از معمميِن سرسپرده و آخوندهاى دربارى، به طمع 
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ناپايدار دنيا، بر سرسفره ى ستمگران نشسته و قوالً و عماًل آنان را  حطام 
تأييد كردند، اكثريت علما و روحانيون و فضال و طالب جوان، در حصار 
مناعت و پرهيزگارى و پاكدامنى باقى مانده و اراده و توان مبارزه ى صادقانه 
و قدرتمندانه را حفظ كردند و اعتقاد راسخ به روحانيت شيعه را در دل آحاد 

مردم، زوال ناپذير ساختند.
جامعه ى روحانيت به همين دليل، همواره آماج تيرهاى زهرآلود خصومت 
و غرض ورزى دشمنان گوناگون و استعمارگران و بيگانگان و بيگانه پرستان 
بوده و به مثابه ى دشمن درجه ى يك آنان تلقى شده است. تبليغات خصمانه 
و برنامه ريزى شده ى حكومت پهلوى و سياستهاى ذى نفوذ در ايران در طول 
پنجاه سال برضد قشر روحانى كه ماهيتى صددرصد استعمارى داشت، در 
دوران رضاخان و نيمه ى اول دوران محّمدرضا، آزمايش سختى براى علماى 

دين بود و جامعه ى روحانيت بحمداهلل از اين آزمايش سربلند بيرون آمد.
در دوران مبارزات پانزده ساله نيز حوزه هاى علميه ى قم و ديگر حوزه هاى 
بالطبع  و  مبارزه  اصلى  كانونهاى  روحانيت،  و چهره هاى سرشناس  علميه 
هدفهاى اصلى حمالت وحشيانه ى دشمن بودند؛ ليكن اين شدت عملهاى 
بى حد و حساب، به اراده ى الهى موجب آن نشد كه روحانيت از راه پُرافتخار 
خود ـ كه پيمودن آن، وظيفه ى تخلف ناپذير اسالمى او بود ـ قدم باز پس 
نهد؛ بلكه در اين دوران، فكر اسالمى شكوفاتر، صيقل خورده تر و فقه قرآن، 
تشكيل  براى  زمينه  و  آبديده تر شد  مبارز،  روحانيون  و شخصيت  پُربارتر 

حكومت اسالمى فراهم آمد.
برجسته ى آن  نيز روحانيت، بخصوص عناصر  تاكنون  انقالب  از  پس 
آماج  بى وقفه  ـ  بوده اند  اسالمى  نظام جمهورى  در خدمت  مستقيماً  كه  ـ 
حمالت مسموم دشمن بوده اند؛ چه در عرصه ى تبليغات و چه در عرصه ى 
تروريزم خائنانه و آلت دست دشمن. و شهداى گرانقدرى، هم در جبهه ى 
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جنگ تحميلى و هم در جبهه هاى فعاليتهاى جهادِى خود تقديم داشته اند و 
محراب نماز جمعه و عرصه ى علم و سياست و تبليغ دين را با خون مطهر 

خود رنگين ساخته اند.
مّلت عزيز ما مى دانند كه انگيزه ى دشمن از اين حمالت همه جانبه به 
علماى دين، جز اين نيست كه بوضوح مى دانند روحانيت نقش تعيين كننده 
و بى بديلى داشته و دارند و آنان حمله به روحانيت را با هدف تضعيف و 

محو انقالب انجام مى دهند.
امروزه قلمهاى مزدور و دستهاى فروخته شده به دشمن، در كار آنند 
انقالب را در چشم مردم تضعيف كنند. دشمن  اين پشتوانه ى معنوى  كه 
انقالب، جامعه ى روحانيت را در صورتى تحمل مى كند كه روحانيون از 
و  بكشند  كنار  انقالب  در صحنه هاى  و حضور  سياست  امور  در  دخالت 
مانند جمعى از روحانيون بى خبر و متحجِر گذشته و حال، به كنج مدارس 
و مساجد اكتفا كنند و كشور و زندگى مردم را به آنان بسپارند و از جمله ى 
پديده هاى پُرمعنى آن است كه در تمام مدت مبارزات و نيز سالهاى پس 
از پيروزى، علماى متحجر و بى خبر از حوادث كشور و دور از جريانهاى 
سياسى، هيچ گاه در معرض تهاجم دشمنان قرار نگرفتند؛ بلكه حتّى گاه مورد 
ستايش و تمجيد نيز واقع شدند و حمالت جسمى و تبليغى و حتّى تهمت 
ارتجاع و واپسگرايى از سوى روشنفكرنمايان عامل بيگانه، تنها متوجه علما 
و روحانيونى شد كه از لحاظ انديشه ى سياسى و نوآوريهاى عرصه ى علم و 

عمل، درخشيده و به عنوان قشرى پيشرو و مترقى و آگاه، شناخته شده اند.
و  آگاه  مردم  براى  را  حقيقتى  همان  بدرستى  دشمنان،  موضعگيريهاى 
جامعه ى روحانيت متعهد و انقالبى آشكار مى سازد كه امام حكيم و روشن بين 
ما بارها آن را بيان كرده اند. يعنى اوالً اين كه قدرشناسى از روحانيون بزرگوار 
و تبعيت از آنان، وظيفه يى دينى و ملى و انقالبى است كه هيچ گونه غفلت 
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و  ميان روحانيون  در  واپسگرايى  و  اين كه تحجر  ثانياً  نيست.  آن جايز  از 
به  آوردن  روى  و  دنياطلبى  و  منافع شخصى  به  توجه  نخواسته  يا خداى 
زيورهاى ماّدى و سوء استفاده از مكانت اجتماعى، خطرش براى روحانيت، 
ثالثًا  كمتر از حمالت دشمن نيست؛ بلكه به مراتب از آن بيشتر است. و 
وضعيت دوران انقالب و توجه روزافزون به اسالم در خارج از مرزهاى 
كشور اسالمى، ايجاب مى كند كه علماى دين، با بينشى كاماًل نو و با استفاده 
از ذخيره ى بى پايان معارف دين و با اسلوب فقاهت سنّتى و اجتهاد زنده 
و پويا، راه جامعه ى اسالمى را هموار نمايند و حوزه هاى علميه با تحولى 
اساسى، خود را با نيازهاى امروز جهان تطبيق دهند و نوآورى را جهت و 
سمت برنامه هاى خود قرار دهند و البته با اعمال دقت الزم و برجسته كردن 
اصول و مبانى فقاهت، راه را بر التقاط و كجروى ببندند. رابعاً انزوا و دورى 
از فعاليت سياسى راـ  كه خواسِت دشمنان و خالف وظيفه ى اسالمى استـ  
به هيچ وجه در زندگى خود و حوزه هاى علميه راه ندهند و همواره مخصوصًا 
در مواقع خطر، پيشاپيش صفوف مردم، به تالشى مخلصانه و خستگى ناپذير 
مشغول باشند و علم را با عمل و تفقه را با جهاد و معرفت را با تبليغ قولى و 

عملى همراه سازند و هر سه سنگر: مدرسه، مسجد و جبهه را پُركنند.

11. تجليل از وفاداران و ايثارگران

در اين مقال، الزم است بزرگداشت وفاداران فداكار نيز به عنوان يكى از 
نقاط عمده ى معارف انقالب ذكر شود. مقصود از وفاداران انقالب، آنهايند 
را  انقالب  پايه هاى  يا سالمتى خود،  يا عزيزان خود  نثار جان خود  با  كه 
استحكام بخشيدند و دست دشمنان را از كشور و نظام اسالمى كوتاه كردند: 
خانواده هاى مكّرم شهيدان، دليرمردان جانباز و اسير و مفقود و خانواده هاى 
بزرگوار آنان، رزمندگان نيروهاى مسلح و عناصر پاكباز بسيج كه عمر خود را 
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در جبهه ها گذرانيده اند، جهادگرانى كه نيروى خود را در دو جبهه ى جنگ و 
سازندگى صرف كردند... و همه ى كسانى كه در اين امتحان الهى، با سختيها 
و ابتالئات بزرگش دست و پنجه نرم كردند، بايد مورد تكريم و قدرشناسى 

هميشگى مّلت باشند.

12. تداوم راه و هدف امام 

خمينى  امام  مبارك  حيات  دهساله ى  دوران  كه  است  آن  سخن  ختام 
و  ماست  انقالبى  جامعه ى  حيات  نمونه ى  و  الگو  )رضوان اهلل تعالى عليه(، 
دشمنان  است.  فرموده  ترسيم  امام  كه  است  همان  انقالب،  اصلى  خطوط 
امام خمينى، دوران جديد با  با فقدان  خام طمع و كوردل كه گمان كردند 
مشخصاتى متمايز از دوران امام خمينى )قّدس سّره( آغاز شده است، سخت 
در اشتباهند. امام خمينى، يك حقيقت هميشه زنده است. نام او پرچم اين 
انقالب، و راه او راه اين انقالب، و اهداف او اهداف اين انقالب است. امت 
امام و شاگردان او كه از سرچشمه ى فياض آن موجود ملكوتى سيراب شده 
و عّزت و كرامت اسالمى و انسانى خود را در آن جسته اند، اكنون شاهد آنند 
كه مّلتهاى ديگر، حتّى مّلتهاى غيرمسلمان، نسخه ى تعاليم انقالبى آن قائد 
عظيم را مايه ى نجات خود دانسته و آزادى و عّزت خويش را در آن يافته اند. 
امروز به بركت نهضت آن يگانه ى دوران، مسلمانان در همه جا بيدار شده اند 
و كاخ امپراتوريهاى سلطه ى ظالمانه، رو به ويرانى نهاده است. مّلتها ارزش 
قيام ملى را دريافته و غلبه ى خون بر شمشير را تجربه مى كنند و همه در 

همه جا، چشم به مّلت مقاوم ونستوه ايران دوخته اند.
بديهى است كه براى امريكا وديگر سردمداران استكبار، چيزى مهمتر از 
اين نيست كه مّلت ايران از راه دهساله ى خود برگردد، يا در آن ترديد كند؛ 
زيرا در اين صورت، نقطه ى درخشان اميد مّلتها كور خواهد شد و غلبه ى 
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خون بر شمشير، مورد ترديد قرار خواهد گرفت. ما صريحاً به همه ى مّلتهاى 
جهان اعالم مى كنيم كه تفكر »خاتمه يافتن دوران امام خمينى« كه دشمن 
با صد زبان سعى در القاى آن دارد، خدعه و نيرنگى استكبارى بيش نيست 
و على رغم امريكا و همكارانش، امام خمينى در ميان مّلت خود و جامعه ى 
خود حاضر است و دوران امام خمينى ادامه دارد و خواهد داشت. راه او راه 

ما، هدف او هدف ما، و رهنمود او مشعل فروزنده ى ماست.
همه ى مّلت و مخصوصاً جوانان عزيز و نوجوانان، خود را سربازان امام 
محبوبشان بدانند و با اتكال به خدا و استمداد از حضرت ولىّ اهلل االعظم)ارواحنا 
فداه( با قّوت و قدرت به سمت هدفهاى عالى امامشان حركت كنند و بدانند 

كه پيروزى نهايى از آن ماست. »كتب اهلل الغلبّن انا و رسلى«1.

پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره( ـ 69/3/10

1. سوره ي مجادله، آيه ي 21.
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انقالب اسالمي، عصر جديد تاريخ بشر

من امروز مايلم يك نكته را درباب انقالبمان و درباب تأثير عمل اين 
عبد صالح خدا، به مّلت ايران و به مّلتهاى مسلمان عالم و به همه ى كسانى 
كه در سطح جهان، نامى از انقالب ما و از امام خمينِى بزرگ ما شنيده اند، 
بگويم. اين، مبنا و قاعده ى حركت ماست. بر اساس همين بينش، ما زندگى 
و مبارزه و حركت مى كنيم. آن جمله اين است كه با انقالب اسالمى در ايران 
و با تشكيل نظام اسالمى در اين نقطه ى از عالم و با مبارزات طوالنى يى كه 
مّلت ما پشت سر رهبر عظيم الشأنش، براى حفاظت از انقالب و اسالم انجام 
به وجود  قبل، در عالم  با دوران  متمايز  با خصوصياتى  داد، عصر جديدى 
آمد. قدرتهاى ماّدى دنيا، چه بخواهند و چه نخواهند؛ امريكا چه بخواهد و 
چه نخواهد، اين دوران در دنيا آغاز شده و پيش هم رفته است و تأثيرات 
اين عصر جديد، روى مّلتها و دولتهاى ضعيف و نيز روى دولتهاى قوى و 

ابرقدرتها محسوس است.
وقتى عصر جديدى در تاريخ بشر آغاز مى شود، هيچ كس نمى تواند خود 
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را از تأثيرات آن عصر بركنار بدارد. دوران گذشته ى تاريخ بشر هم همين طور 
بوده است. هيچ كس ممكن نيست خودش را از تأثيرات دورانى كه با پايه هاى 
محكم الهى و انسانى در جهان شروع شده، دور بدارد. ما مى خواهيم اين را 
اعالم بكنيم. اگرچه بسيارى از مّلتها و دولتهاى سطح زمين، تحت تأثير اين 
عصر جديد قرار گرفتند، حتّى نقشه ى سياسى دنيا عوض شده است، اما توقع 
نداريم كه تحليل گران و قضاوت كنندگاِن قدرتمند و سياسى عالم اقرار كنند 
كه اين عصر آغاز شده است. آنها اعتراف نمى كنند كه دوران جديدى آغاز 
شده است؛ اما تحت تأثير اين دوران قرار گرفته اند و آن را احساس مى كنند. 

اين عصر و اين دوران جديد را بايد »دوران امام خمينى« ناميد.

بیانات در مراسم اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره( ـ 69/3/14
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خصوصيات دوران امام خميني)ره(

چند خصوصيت در اين دوران هست كه از آن تفكيك ناپذير است:
يكى از اين خصوصيتها، گسترش اعتقاد و باورهاى مذهبى است. بعد از 
آن كه سياست قدرت و نظام سلطه ى جهانى اين بود كه دين و معنويت را 
بكلى از زندگى مردم حذف كند و جامعه ى بشرى را يك جامعه ى بى دين و 
بى ايمان و بى اعتقاد به ارزشهاى الهى تربيت نمايد، اين دوران جديد، درست 
در كشورهاى  يا  ايران  در  فقط  نه  است.  كرده  سياستها عمل  آن  به عكس 
اسالمى، مردم به باورهاى دينى برگشتند، بلكه در سطح جهان و در ميان 
و  مذهبى  اعتقاد  بودند،  كرده  زندگى  مذهب  سال ضد  دهها  كه  جوامعى 

گرايش معنوى رشد كرده است.
البته آينده ى اين حركت، به اين ترتيب خواهد بود كه هرجا معنويتى 
عميقتر و خالصتر و سالمتر و منطبقتر با فطرت بشر باشد، جاذبه ى بيشترى 
براى مّلتها خواهد داشت. آن روزى كه دين و معنويت، ضد ارزش به حساب 
مى آمد و مورد استهزا قرار داده مى شد، گذشت. امروز، بى دينى و بى ايمانى و 



19
5  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

تهى بودن از اعتقاد معنوى، يك ضد ارزش است. در بسيارى از نقاط عالم، 
اين كار انجام گرفته و در بسيارى ديگر هم انجام خواهد گرفت. اين، يكى 
از ويژگيهاى عصر جديدى است كه اين مرد بزرگ، پرچم آن را در دنيا 
برافراشت و درحالى كه كسى باور نمى كرد، داعيه ى آن را سر داد و دلها را 

به آن متوجه كرد.
خصوصيت ديگر اين عصر جديد، معنا بخشيدن به ارزش انسانها و حضور 
مؤثر توده هاى ميليونى مردم است. در دوران جديدى كه به وسيله ى امام ما 
آغاز شده است و دايره ى آن محدود به ايران هم نيست، توده هاى مردم، اصل 
و تعيين كننده و تصميم گيرنده اند و آنها هستند كه جريانها را هدايت مى كنند. 
در گذشته، ما انقالبهاى زيادى را سراغ داريم كه با احساسات مردم به پيش 
رفته است؛ اما امروز وضع فرق مى كند. امروز، در دنيايى كه دهها سال بعد از 
جنگ دوم بين المللى، قدرتهاى مسلط بر عالم، همه ى مردم دنيا را عادت داده 
بودند كه تسليم خواسته هاى آنها باشند و در مقابل اراده ى قدرتهاى جهانى 
حرفى نزنند و اراده يى از خودشان بروز ندهند، ناگهان شما مى بينيد كه در 
كشورهاى اروپاى شرقى، توده هاى ميليونى مردم، با همان سبكى حركت 
مى كنند و به ميدان مى آيند كه مّلت مسلمان ما، در مقابله و معارضه ى با رژيم 
ستمشاهى وارد ميدان شدند. به تعبير ديگر، مشخصه ى انسانِى اين دوران و 
عصر جديد، عبارت از پيروزى خون بر شمشير است؛ يعنى در اين دوران 
جديدـ  همچنان كه در ايران اتفاق افتادـ  آحاد مردم بدون تجهيزات و سالح، 
فقط با جسم و جان خودشان به ميدان آمدند و فضا را بر حكومت غاصب و 
ظالم تنگ كردند. اين روش، امروز در دنيا روش شناخته شده يى است. قدرت 

حضور توده هاى مردم، ولو بدون سالح، امروز در دنيا معلوم شده است.
قدرتها بايد بدانند كه بعد از اين، در هيچ جاى دنيا، على رغم خواست 
توده هاى ميليونى مردم، نمى شود حكومت را ادامه داد. هرچه اين موج در 

Administrator
Untitled



19
6  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

دنيا گسترش پيدا بكند، كار بر سلطه هاى غير قانونى و ظالمانه و غير بشرى، 
سخت تر خواهد شد. اين، آن حركتى بود كه امام بزرگوار ما، به بركت آگاهى 
و ايمان اين مّلت، در كشور ايران انجام داد و الگويى براى دنيا شد. لذا شما 
مى بينيد كه بعد از سالها، داخل سرزمينهاى اشغالى، مّلت مظلوم فلسطين قيام 
مى كنند و على رغم شدت و سطوت دولت غاصب و ظالم صهيونيستى، كار 

را پيش مى برند.
از جمله خصوصيات ديگر عصر جديدى كه امام بزرگوار و انقالب ما 
در سطح جهان به وجود آوردند، عبارت از اصل آزادى از سلطه و تصرف 
و نفوذ قدرتهاى بزرگ است؛ يعنى همان چيزى كه در انقالب ما، به عنوان 
اصل »نه شرقى و نه غربى« شناخته شد. تقريباً در همه ى انقالبهاى بزرگى كه 
در قرن بيستم در دنيا اتفاق افتاد، وقتى مّلتها يا گروههاى مبارز، كار خودشان 
را آغاز مى كردند و مبارزه را عليه يك سلطه و يك قدرت، مختصرى پيش 
مى بردند، خودشان را به يك قدرت ديگر وصل مى كردند. اين كه يك مّلت، 
با اتكاى به خود و با توكل به خدا، در مقابله با يك قدرت ظالم، به هيچ كس 
و هيچ قدرت اعتماد و اتكا نكند، راهى بود كه مّلت ايران به رهبرى امام 
پيدا  بتدريج رهروان زيادى  راه  اين  دنيا،  امروز در  آغاز كردند و  بزرگوار 

مى كند.
اين دوران جديد كه امام ما آن را با قيام و ايستادگى و اتكال به خدا و 
تكريم و تعظيم نسبت به ارزشهاى معنوى و با اعتمادش به آحاد مردم آغاز 
كرد، ان شاءاهلل مّلتها را از شّر سلطه هاى جهانى نجات خواهد داد و دوران 
زوال قدرتهاى بزرگ ماّدى جهانى را نزديك خواهد كرد. اين، از بركات آن 
بزرگوار است. مّلت ما، پشت سر رهبر باعظمت و استثنايى خود، اولين مّلتى 
بود كه قدم در اين دوران جديد گذاشت و پايه هاى آن را مستحكم كرد و با 

مقاومت خود، براى مّلتهاى دنيا، شاهدى بر صدق اين ادعاها شد.
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انقالب بزرگ ما، خصوصياتى مخصوص به خود داشت. اين خصوصيات 
كه بارها هم در تحليلهاى مّلت ما و آشنايان با انقالب تكرار شده، اولين بار 
در يك انقالب مشاهده مى شد: تكيه ى به اسالم، هدف گيرى ايجاد حكومت 
اسالمى، تجديد نظر در مفاهيم سياسى عالمـ  مثل آزادى و استقالل و عدالت 
اجتماعى و چيزهاى ديگر ـ و حركت به سمت دنيا و جامعه يى كه بر پايه ى 

ارزشهاى اسالمى بنا شده باشد.

بیانات در مراسم اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره( ـ 69/3/14
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يكي از آثار انقالب: احساس افتخار مسلماني

بودند؛  »چهارراه خاورميانه« گذاشته  را  ايران  اسم  بين الملل،  در جنگ 
چون در برهه يى طوالنى از زمان، تنها راه ارتباطى بين شرق آسيا و اروپا بود. 
مزيت ديگر اين كشور آن است كه در كنار خليج فارس، لب درياى عمان و 
ـ امريكا و  در حساسترين مناطق قرار دارد. در بحبوحه ى تالشهاى استعمار 
غير امريكاـ  و در اوج پيروزى استكبار، ناگهان در يك نقطه ى بسيار حساس، 
يك انقالب عظيم همراه با رهبرى فوق العاده و بى نظير، در ميان احساسات و 
عواطف و آگاهيها و نيروهاى مخلصانه و صادقانه ى يك مّلت قهرمان ـ كه 
اسالم بكلى آنها را منقلب كرده و ترس را از وجودشان ريختهـ  سر مى كشد. 
تمام نقشه هايشان به هم ريخت. اول باور نكردند و نتوانستند بفهمند چه شد. 
شما مشهديها، خودتان مى توانيد دقيقاً مشخص كنيد كه اوج و سرفرازى 
انقالب و تغيير درونى مردم مشهد و يا مردم خراسان، از چه لحظه و زمانى 
بود؟ هيچ كس نمى تواند معين كند. ناگهان نظر لطِف »آنان كه خاك را به 
بقيةاهلل  فيوضات ولىّ امر و  غيبى،  الهى، توجهات  عنايت  كنند«،  كيميا  نظر 
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االعظم)ارواحنا لتراب مقدمه الفداء( مّلت را منقلب كرد. انقالب پشت سر آن 
رهبرى كه بزرگترين عطيه ى الهى براى مسلمين بود، با سرعت به حركت 

درآمد و هر قدمى كه اين مّلت پيش رفت، به قدر ده قدم رشد كرد.
آيا ما مردم، همان مردمِ پانزده سال قبليم؟ پانزده سال قبل، در ايران چه 
خبر بود؟ در مشهِد ما و شما چه خبر بود؟ جوانان چه طورى بودند؟ دانشگاه 
چه طورى بود؟ حوزه ى علميه چه طورى بود؟ حاال چگونه است؟ آيا اين 
تغيير، تغيير قابل تحقق در ظرف پانزده سال است؟ اين، غير از معجزه ى الهى 

و توجه معنوى و برقى كه از عالم غيب زده شد، چيز ديگرى است؟
اين انقالب سر كشيد و رشد كرد. اولين اثرى كه اين انقالب گذاشت، 
اين بود كه بناى صدوپنجاه ساله ى استعمار در سطح عالم را با خاك يكسان 
كرد. كدام بنا را؟ استعمار صدوپنجاه سال زحمت كشيده بود، تا روحيه ى 
مسلمانان را ُخرد كند. مسلمان در دنيا، از قِبَل مسلمان بودن خودش، احساس 
شخصيتى نمى كرد. كداميك از شماها ديديد يا شنيديد كه در دوران طاغوت، 
كسى در نقطه يى از عالم ـ در اروپا، در امريكا، در نقاط دوردست ـ گردنش 
را باال بگيرد و با افتخار بگويد: »من مسلمانم«؟ آن روز هم مسلمانى افتخار 
بود، اما كسى اين را احساس نمى كرد. روحيه ها را ُخرد كرده بودند. انقالب 
احساس  دنيا،  در همه جاى  كرد. مسلمانان  را دگرگون  واقعيت  اين  آمد، 
هويت اسالمى كردند و روحيه گرفتند. براى همين است كه ما مى گوييم اين 
حركت انقالبى، ضربه ى خودش را به ابرقدرتها زده است و كارى از آنها بر 

نمى آيد.

 بیانات در دیدار با جمع كثیرى از علما، روحانیون، مسؤوالن و اقشار مختلف مردم استان
خراسان، در سالروز والدت امام رضا7 ـ 69/3/15
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نكات اساسي سيره ي امام

آنچه در سيره ى امام بزرگوار ما برجسته است، يكى، دو مورد نيست. 
حقيقتاً اين انسان واال و برجسته، ابعادى از زندگى خود را در معرض آموزش 
و تعليم امت اسالمى قرار داد؛ ولى دو، سه نكته ى اساسى در زندگى آن 
بزرگوار وجود دارد كه هرگز نبايد از ديد ما مؤمنين به رسالت امروزِى اسالم، 

پوشيده بماند.
اولين مسأله اين است كه آن بزرگوار، همه ى كارهاى خود را براى خدا 
انجام مى داد و شايد فتح دلهاى آحاد امت اسالمى در سراسر عالمـ  با اختالف 
مقابل  تفاوتى، در  بدون هيچ  ـ كه  مؤثرات  تربيتها و  و  ساليق و مسلكها 
عظمت و راه و پيام او، طوع و تسليم بودند و همراهى نشان دادند، ناشى از 
اخالص آن بزرگوار بود. او براى خدا حرف مى زد، براى خدا اقدام مى كرد، 
براى خدا قهر مى كرد، براى خدا حمايت مى كرد و حاضر بود نپسنديدن آحاد 

مردمى را براى خدا تحمل كند و تنها بماند و حركت نمايد.
با  فقط  هم،  بزرگوار  آن  راه  بود.  حياتش  اساسى  نقطه ى  او،  اخالص 

Administrator
Untitled
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اخالص طى شدنى است. توده هاى مردم، بحمداهلل اين اخالص را دارند و 
نشان داده اند. بزرگان و پيشروان و رهبران و علما و انديشمندان و روشنفكران 
هم، هرجا كه اين اخالص را به كار بگيرند و با اخالص عمل كنند و براى 
تأثير  معناى  به  توفيق،  است.  توفيق حتمى  كنند،  كار  و  بزنند  خدا حرف 
سخن در دلهاست. يعنى سخنى كه صادقانه و براى خدا باشد، تأثير خود 
را در دلهاى مستعد مى گذارد و خدا اين تأثير را به او مى دهد. آن بزرگوار، 

اين گونه بود.
او،  سخن  كلمه ى  يك  و  اشاره  از  دشمنان،  كه  است  خاطر  همين  به 
واهمه مى كردند و دوستان دلگرم مى شدند. در حوادث دشوار، سخن امام 
توانست دلهاى افسرده را ـ نه فقط در محدوده ى ايران، بلكه در سرتاسر 
نبايد  آفاق اسالمى ـ گرمى ببخشد و حركت را تضمين كند. به هيچ وجه 
اين خصوصيت را دست كم بگيريم؛ مخصوصاً ما و كسانى كه براى خود، 

مسؤوليت و وظيفه ى خطيرى قايل هستيم.
نكته ى ديگر اين است كه او نظر وسيعى به دنياى اسالم داشت و به 
دنبال همين ديدگاه وسيع، اعتقاد راسخ او به لزوم اتحاد مسلمين بود. اين، آن 
نكته ى اساسى است. مسأله اين نيست كه مذاهب يا فرق اسالمى و طوايف 
گوناگون سياسى و اعتقادى و مسلكى و غيره، چه تعداد جمعيت يا چه قدر 
قدرت سياسى و اجتماعى دارند يا ندارند؛ مسأله اين است كه اگر ما براى 
مشكالت جهان اسالم، به دنبال چاره يى هستيم، يا به تعبير درست تر، اگر 
ما براى سربلندى و عظمت و عّزت اسالم و قرآن مجاهده مى كنيم، اين با 
اختالف و درگيرى بين مسلمين سازگار نيست. امام)ره(، از قبل از پيروزى 
از  بعد  مى نمودند.  توصيه  آن  به  و  مى كردند  دنبال  را  هدف  اين  انقالب، 

پيروزى انقالب هم، به طريق اولى  اين كار را كردند.

 بیانات در دیدار با میهمانان خارجی مراسم اولین سالگرد ارتحال امام خمینی)ره( ـ
69/3/16
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بيداري اسالمي عليرغم خواست مستكبران

اين انقالب، چون با نام خداست، هميشه با شيطانها مواجه است. چون 
و  قلدران  با  هميشه  است،  مظلومان  و  مستضعفان  از  طرفدارى  به  معتقد 
زورگويان و مستكبران، دست به گريبان است. چون براى ارزشهاى انسانى 
شما  از  مخالفند،  انسانى  ارزشهاى  با  كه  كسانى  هميشه  مى كنيد،  حركت 

ناراضيند. بايد شما آبديده باشيد. بايد شما روحاً و قلباً مجهز باشيد.
اين مّلت، پرچم عظيمى را در دست دارد. اين پرچمى كه شما به اهتزاز 
درآورديد، دنيا را بيدار كرده است. ببينيد امروز در فلسطين، چه خبر است. 
ببينيد در شمال آفريقا، چه خبر است. ببينيد چگونه اسالم در جوامع اسالمى، 

حق خود را باز مى يابد و به دست مى آورد. اين كارها را شما كرديد.
در مقابل فرهنگ كفر و استكبار، مسلمين را ضعيف بار آورده بودند كه 
احساس ضعف مى كردند. در جاهايى كه امروز ميليونها مسلمان توانسته اند 
سهم و حقى در حكومتها به دست بياورند، تا قبل از انقالب اسالمى، كسى 
جرأت نمى كرد دم از اسالم بزند. در اين كشورهاى اسالمى كه امروز ائمه ى 
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جمعه و جماعاتشان، تشكيالت به وجود مى آورند و مسجدها رونق پيدا 
مى كنند و كانون تحرك مى شوند، تا ديروز مسجدها متعلق به يك مشت 
پيرمرد از كار افتاده بود. امروز آن مسجدها، جاى جوانان و كانون جنبشهاست. 
اين را شما كرديد. اين را حركت شما و قائد عظيم الشأنتان ـ آن مرد الهى ـ 

بود كه انجام داد.
براى همين است كه دشمنان اسالم، از شما عصبانيند. »ولن ترضى عنك 
اليهود و الالنّصارى حتّى تتّبع مّلتهم«1. تا از اسالم دست برنداريد، دشمنان 
اسالم با شما مخالفند. منتها نكته يى كه در اين جاست، اين است كه دشمن 
مى خواهد بگويد اگر من با كسى مخالف بودم، او بايد از بين برود! اين را به 
مّلتهاى ضعيف باورانده بودند. حاال عكسش ثابت مى شود و معلوم مى گردد 
كه هر كس با اسالم مخالف است، بايد برود. اسالم جاى خود را در عالم 
باز كرده است و بازتر هم خواهد كرد. قبل از انقالِب شما، در بعضى از 
كشورهايى كه امروز مردم آن، پرچم اسالم را بلند كرده اند، در مأل عام كسى 
جرأت نمى كرد بگويد من مسلمانم، يا اعمال مسلمانى را بجا بياورد و نماز 

بخواند؛ اما امروز صداى تكبيرشان، فضاى آن كشورها را انباشته است.
استكبار، چه بخواهد و چه نخواهد؛ امريكا، چه بخواهد و چه نخواهد؛ 
صهيونيسم، چه بخواهد و چه نخواهد، اسالم از نو بيدار شده و اين قهرمان 
عظيم قرنها، دوباره در وسط صحنه بپاخاسته است. هيچ كارى هم از دست 
دشمنان اسالم ساخته نيست. اكثِر كارى كه مى توانند بكنند، اين است كه از 
حقد و بغضشان، مسلمانان را در حريم امن الهى، به خاك و خون بكشند. 
بيشتر از اين، چه كار مى توانند بكنند؟ حداكثر كارى كه مى توانند بكنند، اين 
است كه مّلتى را كه امروز عاشقترين مّلتهاى مسلمان به ياد و نام خداست، از 
زيارت خانه ى خدا مصدود و ممنوع كنند؛ كمااين كه كردند. بله، دلهاى ما به 

1. سوره ي بقره ، آيه ي 120.
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خاطر محروميت از زيارت خانه ى خدا، پُر است. قلبهاى ما شكسته و بغض، 
گلوى ما را گرفته است. اما همين عمل دشمنان اسالم و ايادى و مزدورانشان، 
باز به عظمت اسالم خواهد انجاميد و مظلوميت مّلت ايران، آشكارتر خواهد 

شد و همين مظلوميت است كه حقانيت ما را ثابت مى كند.

 بیانات در دیدار با خانواده هاى شهداى هفتم تیر و مكه ى مكرمه، اقشار مختلف مردم
 همدان، گناباد، رامیان و شرق تهران، مسؤوالن و كاركنان قّوه ى قضاییه و سازمان تبلیغات
اسالمی ـ 69/4/20 
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ارزش انقالب و انقالبگري

و  انقالب  مى كنند  تالش  كه  كسانى  آن  است.  ارزش  يك  انقالب، 
انقالبگرى را ضد ارزش كنند، همان كسانى هستند كه بيشترين ضربه را 
از انقالب خورده اند. ترديد در مفاهيم انقالبى، ضد ارزش است. ترديد در 
مبارزه ى با قدرتهاى ستمگر و سلطه گر و ظالم، ضد ارزش است. راه نجات 
قدرتهاى  هميشه سعى  است.  ستمگر  قدرتهاى  از  آنها  استقالل  در  مّلتها، 
اشتباه  تكان مى خورند و  كنند بى خود  ثابت  مّلتها  به  بوده كه  اين  ستمگر 
مى كنند. راه نجاتشان اين است كه زير بال ما بيايند و پلكان ديگرى از پلكان 
عروج در امور ماّدى و سلطه ى نابحق بشوند! اين را تفهيم مى كنند. ما باور 

نمى كنيم و نمى خواهيم بگذاريم مّلتهاى ديگر هم باور كنند.

 بیانات در دیدار با مسؤوالن وزارت امور خارجه و سفرا و كارداران جمهورى اسالمی ایران
ـ 69/5/1
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هدايت و قدرت الهي، پشتيبان انقالب

خدا را شكر مى كنيم كه ثابت كرد، آن دست قدرتمندى كه از روز اول، 
پشت سر اين انقالب و اين كشور بود، همچنان پشت سر اين انقالب و اين 
كشور است. خداى متعال از اوان نشانه هاى پيروزى اين انقالب، در همه ى 
گذرگاههاى سخت، با قدرت كامله ى خود، مسؤوالن و مّلت را هدايت كرده 
است و اين نكته يى بود كه امام بزرگوارمان عميقاً به آن معتقد بودند كه دست 
قدرتمندى، اين انقالب و اين مّلت را هدايت مى كند. حاال هم همان طور شد 
و بحمداهلل با پيروزى مّلت ايران و شما فداكاران و مبارزان راه حق و راه 
اسالم و با پيروزى و سربلندى اسالم و مسلمين، همه چيز به نحو مطلوب 
پيش مى رود و پيش رفت. اگر بنا بود كه افكار و ابتكارات بشرى، در اين 
مورد بخواهند فكر كنند، بهتر از آنچه كه شد، ممكن نبود راه و خط روشنى 

را بيابند. خداى متعال، خودش همه را هدايت كرد.

بیانات در دیدار با گروه كثیرى از آزادگان ـ 69/5/29
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ملّت ايران محور افتخار امّت اسالمي

برادران! ما در ميانه ى يك راه بسيار پُرافتخار هستيم. اين نكته را نبايد 
اگر  بود.  مسلمان  مّلتهاى  همه ى  آرزوى  انقالب،  اين  ببريم.  ياد  از  هرگز 
بگوييم همه ى مصلحان و متفكران و آزادمردان طول تاريخ اسالم، آرزوى 
چنين روزهايى را براى اسالم و مسلمين داشته اند، مبالغه نكرده ايم. دشمنان 
اسالم براى از بين بردن كامل اسالم و قرآن و ارزشهاى اسالمى، نقشه هاى 
عجيبى طرح كرده بودند. در طول دهها سال، چه قدر ثروت خرج شد، چه قدر 
فكر شد، چه قدر جنايت انجام شد، چه قدر تبليغات دروغ شد، براى اين كه 

اسالم بكلى از صحنه ى زندگى بشر خارج بشود.
شيطانها  و  اسالم  دشمنان  كه  آنچه  به عكس  را  چيز  همه  ما،  انقالب 
مى خواستند، كرد. امروز، مّلتهاى اسالم بيدار شده اند. امروز، نهضت اسالمى 
و  اسالم  امروز،  است.  گرفته  اوج  دنيا،  اسالمى  كشورهاى  از  بسيارى  در 
و  اجتماعى  و  ملى  بزرگ  ارزش  يك  اسالمى،  نهضت  و  اسالمى  انقالب 
سياسى محسوب مى شود. امروز، كار به جايى رسيده است كه حتّى كسانى 
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كه با اسالم هيچ ميانه يى ندارند، براى مصلحت زمانه، دم از اسالم مى زنند! 
امروز، اسالم عزيز شده است. اين عّزت را چه چيزى به اسالم داد؟ خون 
شهيدان ما، زحمات و صبرها و مقاومتهاى شما، تالشها و محنت پذيريها و 
صبرها و استقامتهاى خانواده هاى شماـ  اين مادران، اين پدران، اين همسران، 
اين فرزندان ـ تالش مخلصانه ى كسانى كه همه ى آرزوهاى جوانى و ماّدى 

را كنار گذاشتند و در خط اسالم، مبارزه و مجاهده كردند. اينها اثر كرد.
امروز، اسالم در دنيا عّزت پيدا كرده است. بحمداهلل پايگاه اسالم عزيز 
و انقالبى هم، ايران اسالمى است و مّلت ايران محور همه ى اين افتخارات 
هستند. حقيقتاً مّلت ايران، مّلت بزرگ و عالى قدر و پُرشور و بااستعدادى 
است. خدا اين مّلت را مى شناخت و خصوصيات اين مّلت را مى دانست كه 
عظيمترين بارها و مسؤوليتها راـ  كه مسؤوليت احياى دوباره ى اسالم و زنده 
كردن قرآن و ارزشهاى اسالمى استـ  بر دوش اين مّلت گذاشت و بحمداهلل 
اين مّلت هم موفق شده است؛ ليكن ما در ميانه ى راه هستيم و همه موظفيم 

كه تالش و مجاهدت كنيم.

بیانات در دیدار با گروه كثیرى از آزادگان ـ 69/5/29
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ملّت انقالبي ايران محبوب ملّتهاي ستمديده

اسالم به مّلتهاى طرفدار خود، اين توان را مى بخشد كه بتوانند بشر را 
هدايت كنند. مّلت ما به بركت اسالم بود كه توانست پرچمى را بلند كند، تا 
مّلتهاى مظلوم دنيا به آن پرچم، به چشم پرچم نجات نگاه كنند. از تبليغات 
بلندگوها و بوقهاى تبليغاتى استكبارى و صهيونيستى ـ كه هميشه همه ى 
حقايق را وارونه جلوه مى دهندـ  بگذريد، خواهيد ديد كه جمهورى اسالمى، 
انقالب اسالمى، چهره ى امام و شخصيت مّلت ما، در ميان مّلتهاى عالم مايه ى 

اميد بوده و به آنها نشاط و حركت داده است. اين، به بركت اسالم بود.
دشمنان اسالم خيلى سعى كردند كه مّلت طرفدار اسالم و مّلت مبارز و 
فداكار ايران را در چشم مردم دنيا، يك مّلت كهنه پرست، خرافى، ارتجاعى، 
اگر  كنند.  آرمانهاى بشرى معرفى  آرزوها و  ترقى، ضد عدالت، ضد  ضد 
بدانيد چه قدر پول خرج كردند، براى اين كه چهره ى مّلت ايران را در دنيا 
على رغم  كرد.  عمل  آنها  خواسته ى  عكس  به  حقيقت  ولى  كنند؛  خراب 
همه ى تبليغات آنها، امروز اگر شما به آن جاهايى برويد كه مّلتها زير ستمند؛ 
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آن جاهايى كه مّلتها و دولتها در مسايل زندگى خودشان در رابطه ى با قدرتها 
و ابرقدرتها، دچار مشكل هستندـ  كشورهاى جهان سوم، كشورهاى اسالمى 
و غيراسالمى ـ خواهيد ديد كه مّلتها نسبت به ايران و جمهورى اسالمى و 
امام بزرگوار اين امت و مبارزات و مجاهدات شما، داراى دل خوش بين و 

عالقه مند و روح صميمى هستند.

 بیانات در دیدار با فرزندان ممتاز شاهد، جانبازان شهرهاى مشهد و تهران و استان
 كردستان، جمعی از دانش آموزان مدارس تهران و مدّرسان مراكز تربیت معلم، و گروهی
از ورزشكاران و مسؤوالن سازمان تربیت بدنی كشور ـ69/6/21
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حكمت غيب بين امام

من تصورم اين است كه امام يك حكيم بود؛ يعنى همان فعل و انفعاالت 
معنوِى باطنِى پشت پرده را ـ مثل جريانهاى زيرزمينى آب كه علم خاصى 
داردـ  مى ديد. هر كس اگر چشم هم نداشته باشد، دست كه بزند، جريان آِب 
رو را مى فهمد و با گوشش، صداى شرشر آن را هم مى شنود؛ اما جريان آبهاى 
زيرزمينى را نه. اين، معناى حكمت است. من مى ديدم، آن انسان استثنايى 
جريانهاى  اين كه  مثل  ـ  نيست  مقايسه  قابل  او  با  هيچ كس  كه  ـ  ما  زمان 
زيرزمينِى حوادث و پشت پرده را مى بيند. نمى خواهيم بگوييم كه امام، غيب 
مى دانست. خير، هيچ كس جز كسى كه خداى متعال به او اذن داده باشد، 
از غيب خبرى ندارد. امام هم نه ادعا داشت و نه ما در مورد آن بزرگوار، 
اين ادعاها را داريم. ديِد حكمت، غير از اين است؛ يعنى چيزهايى را با يك 

احساس معنوى درك مى كند.
همه ى اين حوادثى كه شما در انقالب ديديد و امام درباره ى آن چيزى 
گفتند و شد، از اين قبيل بود. نه اين كه تصور كنيد ايشان محاسبه ى ماّدى و 
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سياسى مى كردند. نه، آن بزرگوار اهل اين محاسبات نبودند. البته فكر سياسِى 
نبود كه همان  اما اين طور  خيلى پخته يى داشتند و حقايق را مى فهميدند؛ 
محاسباتى را كه معموالً مى كنند، انجام بدهند. اين، همان غيب و ملكوت 
راه  اعتقاد داشت.  ايمان و  آن  به  بايد  عالم و ملكوت وجود شماست كه 

رسيدن به آن هم تقواست.
اين كه مّلت ايران و رهبرى مثل امام، در مقابل تجمع وسيع تمام احزاب 
كفر و نفاق، از شرقيش تا غربيش، از مسلمان امريكايى مذاقش تا مسلمان 
سوسياليست مزاجش، از منافق و مرتجعش تا شهوترانش )عده يى فقط به 
كارها  آن  براى  و  مى كردند  مبارزه  اسالمى  با جمهورى  خاطر شهوترانى، 
دلشان لك زده بود! لذا از اين دستگاه بدشان مى آمد و با آن مبارزه مى كردند( 
بايستند و مطمئن به پيروزى باشند، ناشى از تقوايى است كه به آنها حكمت 

و بصيرت را مى بخشد.
يكايك  تقواى خصوصى  از  غير  ـ  مّلت  تقواى  ـ  عمومى  تقواى  البته 
افراد است. تقواى عمومى، يعنى همين كه وقتى امام اشاره مى كردند، ناگهان 
همه ى جامعه به حركت درمى آمد. اين مّلت را باتقوا مى گوييم. معنايش اين 
نيست كه حاال اگر يكايك افراد را در ميزان پرهيزگارى و تقوا بگذاريم، آنها 
را يك پرهيزگار كامل ببينيم. نه، اكثراً سرخالى و كسرى دارند. مجموعه، يك 
مجموعه ى مؤمن و متقى است ـ كه البته براى يك مّلت، خيلى هم افتخار 

است ـ اما يكايك ما بايد به فكر خودمان باشيم.
اين نكته را در همين جا عرض بكنم كه اگر گفته مى شود مّلت، مّلت 
باتقوا و مؤمن و مخلصى است، هيچيك از آحاد مّلت حق ندارد اين را به 
حساب خودش بگذارد و بگويد من كه جزو اين مّلتم، اين مّلت هم كه 
مّلت باتقوا و بااخالصى است، پس من باتقوا و بااخالصم! نخير، »عليكم 
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انفسكم«1؛ خودت را باش. خودتان را به تنهايى در ميزان بگذاريد. همه هم 
مى توانند و هيچ كس نيست كه نتواند اجماالً وزن خودش را بفهمد. البته آدم 
خودش نمى تواند دقتهايش را بكند و يك بزرگتر و استاد و مربى الزم است، 

تا تشخيص بدهد.
پس، وراى اين محاسبات معمولى، دستگاه معقول قانونمندى وجود دارد 
پيدا كنيم؟  از كجا  بود. آن محاسبه را  به آن معتقد  بايد  كه غيب است و 
از راه شرع و عمل به تكليف. اين عنوانهايى كه ما در خالل صحبت به 
تكيه  آن  مكرر روى  ما  امام  كه  است  عنوانهايى  همان  دقيقاً  آن مى رسيم، 
كردند. ما وقتى سلسله ى بحث را ترسيم مى كنيم، مى بينيم كه درست سر 
بند، همين عنوانهاست. امام مى گفتند: ما به تكليف عمل مى كنيم، ما براى 
پيروزى نمى جنگيم، ما براى جواب دادن به خدا مى جنگيم، خداى متعال 
تكليف كرده، ما عمل مى كنيم؛ پيروزى داد، منت پذيرش هستيم؛ پيروزى هم 
نداد، باز هم از اين كه توفيق داد به تكليفمان عمل بكنيم، منت پذير هستيم. 

راز پيروزيها همين است.
تكليف  كه  آنچه  طبق  يعنى  بدهد؛  قرار  امام خود  را  انسان، شرع  اگر 
اسالمى و شرعى است، قدم به قدم حركت بكند، يقيناً به پيروزى خواهد 
رسيد. ما هيچ چيز كم نخواهيم داشت؛ چون آن محاسبه ى غيبى، محاسبه ى 
بسيار دقيقى است و محاسبه گرش خداست و دستگاه حساب كننده اش، علم 
الهى است كه: »ال يعزب عنه مثقال ذّرة فى الّسموات وال فى االرض«2. در آن 

محاسبه، هيچ عاملى مخفى نيست.
وقتى به ما گفتند شما جهاد و امر به معروف و اقامه ى صالت و ايتاى 
زكات كنيد، صداقت در قول و عمل داشته باشيد، از خلقيات رذيله اجتناب 

1. سوره ي مائده، آيه ي 105.
2. سوره ي سبا، آيه ي 3.
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الهى كه يك  قبيل احكام  اين  از  باشيد و  كنيد، اخالص و گذشت داشته 
مؤمن كامل، آراسته ى به آنهاست، معنايش اين است كه بايد در مقابل اين 
دستورات متعبد باشيم. اگر در يك ميدان مين، كه از هيچ چيز آن خبر نداريد، 
يك كاغذ به شما دادند و گفتند دو متر جلو برو، بعد سى سانت به سمت 
راست حركت كن، بعد مجدداً به طرف مقابل برو و بعد از يك متر و نيم، 
به سمت چپ حركت كن، همين طور شما بايد به دقت نگاه كنيد و در اين 
ميدان حركت نماييد. عارف به نقشه ى آرايش مينهاى زيِر زمين، اين را نوشته 

و به شما داده است و مى گويد اين طورى حركت كنيد. تعبد، يعنى اين.
اين كه يك عده با درك ناقص از مسايل روشنفكرىـ  كه من قبول ندارم 
اينها روشنفكرى است ـ روى تعبد اسالمى تأمل بكنند كه تعبد يعنى چه، 
پس عقل ما چه مى شود، ناشى از نفهميدن حقيقت مسأله در زندگى و راه 
زندگى است. آن جايى كه به دست شما نقشه مى دهند و مى گويند اين طورى 
عمل كنيد، بايد اين گونه عمل كنيد. آن جايى كه در نقشه نوشته بايد فكر 
كنيد، واقعاً بايد فكر كنيد و به مقتضاى فكرتان عمل نماييد؛ اين هم جزو 
نقشه است. آن جايى كه گفتند بى خود فكر نكنيد، فكرتان به جايى نمى رسد، 

تعبد به شما مى گويد كه جز اين، راهى نداريد.
در همه ى امور زندگى بايد فكر كرد و با هدايت عقل حركت نمود؛ مگر 
در آن جايى كه شارع مقدس به شما مى گويد اين كار را بكن، بايد كرد. ميدان، 
ميدان تعبد است و هيچ عامل ديگرى ـ از جمله عقل انسانى ـ در آن جا 
كارايى ندارد. اگر ما اين نكته را متوجه باشيم و تقوا و پرهيزگارى و حركت 

بر طبق رضاى الهى را هدف قرار بدهيم، تمام مقاصد برآورده خواهد شد.
از  اثرى  دنيا،  در  كه  مى خواهد  مى خواهد؟  چه  انقالبى،  مؤمن  يك 
پيدا  ميدان گردنكشى  عالم،  نباشد؛ مى خواهد كه گردنكشان  ظلم و جور 
نكنند؛ مى خواهد كه زندگى انسانها، زندگى شيرين و سعادتمندانه يى باشد؛ 
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مى خواهد كه عّزت و شرف توحيد و دين الهى و پايبندى به آن، مثل پرچم 
افتخارى، بر سر همه ى مسلمانان به اهتزاز در بيايد. اگر اينها را مى خواهيم، 

راهش اين است و هيچ راه ديگرى ندارد.

 بیانات در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی و رؤساى دفاتر نمایندگی ولّی
فقیه در این نهاد ـ 69/6/29
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انقالب اسالمي، مبدأ تحوّل ظلم ستيزي در جهان

ـ آن هم  در گذشته، آن وقتى يك مّلت عليه يك دولت قلدر، احياناً 
نه هميشه ـ به پا مى خواست كه آن قلدر وارد كشورش شده باشد. مثاًل 
الجزايريها با نيروى اشغالگر فرانسه، و ويتناميها با امريكا مبارزه مى كردند. 
ديده نشده بود كه مّلتها در كشور خودشان، عليه نيرويى كه االن بالفعل با آنها 
روبه رو نيست، ولى تنها شاخصه اش اين است كه عليه مّلتها و مستضعفان و 
مظلومان و ضعفا قلدرى مى كند، مبارزه بكنند. شما اين را در كجاى تاريخ 

بيدارى مّلتها سراغ داريد؟ در گذشته كه اين حرفها اصاًل نبوده است.
اخير  سال  يا صدوبيست  و  سال  يا صدوپنجاه  سال،  دويست  اين  در 
در  بتدريج  و  و خاورميانه  و مصر  هند  در  و  مّلتهاست  بيدارى  تاريخ  كه 
آفريقا و جاهاى ديگر، سر بلند كردند و عليه قدرتها جنگيدند، اگر كشورى، 
انگليس در آن بود، با انگليس مى جنگيدند؛ اگر فرانسه در آن بود، با فرانسه 
مى جنگيدند؛ اگر اسپانيا يا پرتغال در آن بود، با آن دو كشور مى جنگيدند؛ اگر 
امريكا در آن حضور داشت، با او مى جنگيدند. شما كجا سراغ داريد كه مّلتها 
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به آن حد از رشد رسيده باشند كه در خانه ى خودشان، بدون اين كه دشمن 
حتّى گلوله يى به آنها شليك كرده باشد، مشت گره كنند و عليه يك قدرت 

بزرگ و مستكبر جهانى شعار بدهند؟ چنين چيزى سابقه ندارد.
االن  است. شما  ايران  در  اسالمى  انقالب  پيروزى  از  تحول،  اين  مبدأ 
مى بينيد كه در آفريقا و در شرق آسيا و حتّى در اروپا، مّلتها و عمدتاً مسلمانان 
ـ كه غيرمسلمانان در اين جهت خيلى در اقليتند ـ در شهرها و كشورهاى 
خودشان ايستاده اند و عليه امريكا شعار مى دهند. مگر امريكا، در الجزاير يا 
سودان و يا در بقيه ى جاها حضور دارد؟ نه، مسأله اين است كه انقالب 
اسالمى، به مسلمانان در درجه ى اول تفهيم كرد كه در هر شرايطى، بايد با 
ظلم و پرچم ظلم و قطب ظلم و ستم در عالم مقابله كرد؛ ولو فعاًل از او 
شالق نخورند. اگر با چشم دقيق و ريزبين نگاه كنيم، همين حاال هم همان 
مّلتها، شالق امريكا را مى خورند. البته توده هاى مردم، معموالً اين تحليل را 

ندارند؛ اما درعين حال مى ايستند و شعار مى دهند.
مظلوم،  و  ظالم  مبارزه ى  و  مقابله  در  كه  مى گويد  ما  به  را  اين  اسالم 
مرزى نيست. هر جاى دنيا، همين كه مستكبرى هست، شما بايد با او مبارزه 
بكنيد. بايد عليه او باشيد، نه با او. آيا چشمها و ذهنهاى تحليل گران استكبار، 
اين را نمى بيند، نمى فهمد، روى آن حساب نمى كند و برايش چاره جويى 

نمى نمايد؟ حقيقتاً روى اين مسأله فكر كنيد.
اين كنفرانسهايى كه در دنيا راجع به اسالم و بلكه راجع به تشيع مى گذارند 
و مطالعه مى كنند، براى چيست؟ مى خواهند اسالم شناسى ياد بگيرند؟! اين 
بررسيها و تحليلهايى كه مرتب در راديوها پخش مى شود، ناشى از چيست؟ 
درست است كه جنبه ى تبليغاتى دارد، اما از يك اصل و بنيان منشأ مى گيرد. 
اين كه در جنگ عراق عليه ايران، ناگهان تمام غرب و شرق آستينها را باال 
مى زنند و به كمك عراق مى شتابند؛ در حالى كه از شكل صدام هم بيزار 
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بودند، براى چيست؟ اينها نشان دهنده ى آن است كه ما هنوز بار سنگينى 
به  بر دوش داريم و دوران تقوا و پرهيزگارِى سختگيرانه ى مؤمن نسبت 
خودش، هنوز سپرى نشده است. صدر اسالم، براى ما يك تجربه است. قبل 

از صدر اسالم ـ تاريخ يهود ـ براى ما يك تجربه است.
سوره ى جمعه، هر هفته در نماز جمعه تكرار مى شود. آدم در اين جاها 
مى فهمد كه چرا سوره ى جمعه بايد هر هفته تكرار بشود و مردم اينها را 
بشنوند. ببينيد چه طور اين حقيقت، به شكل بسيار هنرمندانه و ظريفى بيان 
بيان مى كند: »هوالّذى بعث فى  را  الهى  اول، گستره ى دعوت  شده است. 
االّميّين رسوال منهم يتلوا عليهم اياته و يزّكيهم و يعّلمهم الكتاب و الحكمة و 
ان كانوا من قبل لفى ضالل مبين. و اخرين منهم لّما يلحقوا بهم«1. يعنى خدا 
اين پيامبر را فقط براى همين عده يى كه هستند، نفرستاده است؛ بلكه براى 
ديگرانى هم كه هنوز به اينها ملحق نشده اند ـ يعنى شماها، يعنى نسلهاى 
آينده ـ فرستاده است. آيا پرتاب اين دعوت الهى و كشش آن، به نسلهاى 

بعد هم خواهد رسيد؟
در مقابل دعوت نبوى، اين همه موانع وجود دارد. پيامبر در زمان خودش، 
اين همه متحمل زحمت شد، تا توانست چهار نفر را مسلمان بكند. آيا در 
آينده، كسان ديگرى مسلمان خواهند شد؟ اين كه خيلى سخت است. آخر 
آيه، جواب اين پرسش است: »و هو العزيز الحكيم«2. او عزيز است. عزيز، 
يعنى غالب و آن كسى كه در نهايت، حرف او تحقق پيدا مى كند. »الغالب 
الّذى ال يغلب«3. عزيز، خود داراى حكمت است؛ يعنى كارهايش محكم 
است. قطعاً كشش اين دعوت و رسالت، به نسلهاى طوالنى خواهد رسيد 

1. سوره ي جمعه، آيات 2 ـ 3.
2. سوره ي جمعه، آيه ي 3.

3. بحاراالنوار، ج 84، ص 241.
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الحمدهلل روزبه روز هم زيادتر مى شود. مضمون  ـ كه مى بينيد رسيده ـ و 
افزاينده؛ روزبه روز زيادتر  الكوثر«1، همين است. كوثر، يعنى  »انّا اعطيناك 

مى شود.
آيه ى بعد مى فرمايد: »ذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء واهلل ذوالفضل العظيم«2. 
اين چنين هم  اما  اين، فضل خداست. درست است كه دعوت عام است؛ 
نيست كه هر انسانى اگر در مقابل اين دعوت قرار گرفت، آن لياقت را پيدا 
نمايد كه از آن تأثر پيدا كند و آن را بپذيرد. نه، اين متعلق به همه نيست. البته 

از طرف خدا راه باز است؛ ولى انسانها اسير شهوات مى شوند و نمى كنند.
پيشرفت خواهد كرد؛  اين دين  اين كه  آينده است و  نويد  اينها  همه ى 
ليكن هشدارى در اين جا هست. اين، آن نكته يى است كه مى خواهم شما در 
سوره ى جمعه به آن توجه كنيد. كشش دعوت براى آينده، هيچ محل بحث 
نيست ـ قطعى است ـ اما مواظب باشيد كه حال حاضر را از دست ندهيد. 
نسلهاى آينده سرفراز خواهند شد؛ اما نسل مباشر فعلى دوره ى كنونى ـ كه 
حاال سرافراز شدهـ  خودش در معرض يك آفت است. اسالم مى خواهد اين 

نكته را به مسلمانان در هر زمان تفهيم بكند.
هر زمان هر نسلى كه احساس مسلمانى كرد، بايد از اين هشدار الهى 
بترسد؛ منتها اين نكته را مستقيم نمى گويد. قرآن در اين جا، با شكل بسيار 
ظريف و با يك تمثيل، آن را بيان مى كند؛ تمثيل به بنى اسرائيل: »مثل الّذين 
حّملوا التّورية ثّم لم يحملوها«3. تورات را بر ذهن و دل و ايمان آنها سوار 
كرديم؛ اما بعد از گذشت زمانى، اين بار معنوى و اين هدايت الهى را پرتاب 
كردند و خودشان را از آن محروم نمودند. آن وقت نتيجه اين مى شود كه 

1. سوره ي كوثر، آيه ي 1.
2. سوره ي جمعه، آيه ي 4.
3. سوره ي جمعه، آيه ي 5.
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ظاهر، ظاهر هدايت است؛ اما باطن، باطن بى خبر از هدايت. نام، نام موحد؛ 
باطن، باطن مشرك. نام، نام مسلمان؛ باطن، باطن كافر. »كمثل الحمار يحمل 
اسفارا«1. مانند چهارپايى كه رويش كتاب گذاشته باشند؛ اما از مضمون آن 
ايمان آورده ى مسلمان  نسلهاى  به  اين، همان هشدار  ندارند.  اطالعى  هيچ 

است. از اين بايستى ترسيد.

 بیانات در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی و رؤساى دفاتر نمایندگی ولّی
فقیه در این نهاد ـ 69/6/29

1. سوره ي جمعه، آيه ي 5.
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وحدت مسلمين، پيام انقالب اسالمي

بايد بدانيد كه استعمار و استكبار، دهها سال ـ بلكه بيشتر ـ پول خرج 
كردند، تا بين مسلمين اختالف ايجاد كنند. براى ايجاد اختالف، كتاب و 
مجله نوشتند، شايعه منتشر كردند، عصبيتها را تحريك كردند و در اعماق 
دل مسلمين، نسبت به يكديگر حقد و كينه هاى فراوانى به وجود آوردند. 
البته در طول زمانهاى گذشته هم اين دشمنيها بود؛ اما در دوران استعمار، 
شكل جديدى پيدا كرد. هر كس با سياست جديد دنياى اسالم در طول صد 
يا صدوپنجاه سال اخير آشنا باشد، توجه مى كند كه اشاره به چه چيزهايى 

مى كنم.
انقالب اسالمى آمد و پرچمى بلند كرد كه مسلمانان از هر مذهب و هر 
كشورى، وقتى به خود مراجعه كردند، ديدند اين پرچم را دوست مى دارند 
و احساس كردند اين پرچم، پرچم اسالم و پرچم نبىّ مكرم اسالم9 است. 
لذا بسيارى از نقشه هاى دشمنان، نقش بر آب شد. استكبار ساكت نمى نشيند. 
دشمنان خونخوار اسالم و مسلمين، آرام نمى گيرند. تا ديدند كه انقالب و 

Administrator
Untitled
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جمهورى اسالمى، در داخل و خارج از كشور، بين شيعه و سنى وحدت 
ايجاد كرد، اينها را به هم نزديك نمود و عصبيتهايشان را نسبت به يكديگر 

كم كرد، از بيرون شروع به سمپاشى كردند.

 بیانات در دیدار با گروه كثیرى از آزادگان و اقشار مختلف مردم، در اولین روز از هفته ى
وحدت  ـ 69/7/11
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13 آبان، مصاف انقالب و استكبار

واذ يمكر بك الّذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون 
ويمكر اهلل واهلل خير الماكرين1.

در ميان ايام اهلل انقالب كه يادگارهاى دوران مبارزه ى بيست وچندساله ى 
مّلت شجاع و پيروز ما و هركدام حامل خاطره يى و پرتوى از امام راحل 
عظيم ماست، سيزدهم آبان، داراى ابعادى متنوعتر و پيامهايى عميقتر و بنيانيتر 
جبهه ى  و  ظالم  جبهه ى  خونين،  مبارزه يى  جبهه ى  دو  صف آرايى  است. 
مظلوم، جبهه ى استكبار و سلطه و پيشاپيش آن امريكا، و جبهه ى حق و عدل 
و مشعلدار و امامِ آن ـ خمينى كبير ـ در اين يوم اهلل بوضوح ديده مى شود و 
در هر سه مناسبت اين روز، آشكار و روشن، خودنمايى مى كند و نسلهاى 

امروز و فردا را به تأمل و تدبر وا مى دارد.
در شب چنين روزى، دستهاى آلوده و خشن جبهه ى استكبار، امام جبهه ى 
حق و عدل را دزدانه از خانه ى محقرش كه در آن، همه ى كاخ نشينان مغرور 

1. سوره ي انفال، آيه ي 30.
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را به مبارزه دعوت مى كرد و سپيده ى طلعت حق را به چشم مستضعفان 
ترفند  باطل شدن  از  را  بى ثمر خود  و خشم  ربودند  مى كشيد،  شب نشين 

كاپيتوالسيون، نابخردانه فرو نشاندند. ...
آن روز، همه ى توان استكبار همين بود و كرد. مگر يوسف عزيز، در قعر 

چاه دگر يوسف نباشد. زهى خيال باطل.
بحبوحه ى طلوع خورشيد حق  در  در چنين روزى  باز  از سالها،  پس 
و عدل، كه با مشعل گردانى و تدبير الهِى آن رهبر نستوه، از روزن دلهاى 
يكايك مردم اين مرز و بوم سركشيده بود، دست شوم استكبار، خشمگين 
و سرگردان، بى تدبير و هدف، جمعى از نونهاالن دانش آموز را هدف گرفت 
و مشتى برگهاى نورس بهارى را بر زمين ريخت، تا خون آن جگرگوشگان 
معصوم، باز هم زودتر دامن ديوان آدمى خوار را بگيرد و موج خشم آگاهانه ى 

مردم، خس و خاشاك راه پيروزى را بروبد.
كشتى  كه  آن گاه  پيروزى،  پُرشور  هنگامه ى  در  روزى  چنين  در  باز  و 
انقالب، با حكمت و توكل نوح كشتيبان، بر روى امواج متالطم حوادث، با 
صالبت و قدرت پيش رفته و به ساحل نجات رسيده بود، دست نيرومند 
انقالب گريبان استكبار را گرفت و آن را از مسند موهوم شكست ناپذيرى 
ـ كه از تبليغات دروغين خود و اوهام توده هاى غافل جهان ساخته بود ـ 
امريكا، دل مّلتهاى تحقير شده ى  با تحقير دولت مستكبر  به زير كشيد و 
جهان را شاد كرد. زمره ى دلباخته و پُرشور دانشجويان، النه ى توطئه گران و 
جاسوسان را زندان آنان كردند و آشتى ناپذيرى اسالم نجاتبخش را با كفر 
ستم پيشه، به دنيا نشان دادند. از آن روز، انقالب اسالمى ما كه ضديت با ظلم 
و استبداد رژيم دست نشانده را به پيروزى رسانده بود، آخرين اميد طمعكاران 
فرصت جوى جهانى را هم زايل كرد و ابعاد گسترده ى مبارزه ى جهانى خود 
را كه در آن، نه فقط رژيم وابسته ى حاكم بر ايران، بلكه ريشه و ام الفساد 
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همه ى گرفتاريها ـ يعنى نظام سلطه ى جهانى و در رأس آن امريكا ـ آماج 
اين مبارزه است، آشكار ساخت.

به  كه  سال 1343  در  امام  تبعيد حضرت  از  سه گانه،  حوادث  اين  در 
دنبال اعتراض ايشان به مصونيت مستشاران امريكايى انجام شد، تا كشتار 
تا تسخير النه ى جاسوسى در سال 1358،  دانش آموزان در سال 1357 و 
صف آرايى ميان انقالب اسالمى از يك سو، و امريكا و رژيم دست نشانده اش 
در ايران از سوى ديگر بود و اين مبارزه كه در ميانه ى اين سه حادثه و پيش 
از آن و پس از آن ادامه داشته، ترسيم كننده ى طبيعت اسالم و انقالب اسالمى 
و هدفها و مسير آن و نيز نمايشگر چهره و هويت استكبار جهانى و مظهر 
آن امريكا و روشها و نيز ميزان اقتدار و آسيب پذيرِى آن است و مهمتر از 
همه، خط روشنى از روند مبارزه ى حق و باطل را ترسيم مى كند و چگونگى 
رشد وسمت حركت آن را معلوم مى دارد. مطالعه در اين روند اميدبخش، 
نشان مى دهد كه هرگاه جبهه ى حق استقامت و فداكارى كند، جبهه ى باطل 
ـ هركه و هرچه و با هر حجم ـ در برابر آن تاب نخواهد آورد و مجبور به 

عقب نشينى خواهد شد.
نه سردمداران رژيم امريكا و نه دست نشانده هاى حقيرشان در ايران در 
سال 43 كه امام ما را تنها و غريبانه از قم به تهران و از آن جا به تبعيدگاه 
بردند، گمان نداشتند كه بزودى خود، گروگان عملكرد جبارانه ى خويش 
خواهند شد و نمى فهميدند كه اين توطئه ى شيطانى و اين يورش كينه توزانه 
به قلب جبهه ى حق، يكسره ابزار مكر الهى عليه خود آنان خواهد شد و 
زمينه ى سقوط قدرت جبار شاهى و زوال امپراتورى استكبار را فراهم خواهد 

ساخت.
تسخير النه ى توطئه و جاسوسى كه با الهام از فرمان حضرت امام خطاب 
گرفت،  انجام  اعتراضات  گسترش  درباره ى  دانش آموزان  و  دانشجويان  به 



22
6  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

بشمار  انقالب  عليه  استكبار  تهاجم جبهه ى  قبال  در  اگرچه عكس العملى 
ابتدايى بود عليه استكبار و عالمتى از  مى رفت، ليكن درعين حال جهادى 
به هم خوردن موازنه هاى  بركشيدن جبهه ى حق و  نوبت سر  فرا رسيدن 
استعمارى و در هم شكستن صولت امريكا و بطالن تلقينات دهها ساله ى 

آنان براى مرعوب كردن مّلتها.
همان امپراتورى قهارى كه يك روز داعيه ى سرورى و مصونيت قضايى 
مستشاران و اتباعش در ايران را داشت و نزديك به سى سال بود كه در 
صحنه ى تصميم گيرى سياسى و نظامى و اقتصادى ايران، قدرت بى رقيب 
و مسلط به حساب مى آمد و همواره منافع نامشروع خود را بر مصالح مّلت 
ايران طلبكارانه ترجيح داده بود، اكنون با بيدارى و عزم راسخ مّلت ايرانـ  كه 
از ايمان پُرشور آنان ناشى مى شد ـ در برابر حركت گروهى از جوانان مؤمن 
اين مّلت انقالبى، احساس ضعف و شكست كرد و دچار انفعال شد. نه فقط 
مّلت ايران، بلكه همه ى مّلتهاى مسلمان كه بر اثر تلقين مستمر قدرتهاى ضد 
اسالمى در نيم قرن اخير، بكلى اميد به خود و نيروهاى خود و حتّى نيروى 
اسالم را از دست داده بودند، در هريك از حوادث انقالب و در هر سخن و 
اشاره يى از سوى امام انقالب و در هر حركتى از سوى مردم، پيامى متضمن 
اميد و نشاط و اعتماد مى گرفتند و به نيروى خود معتقد و از ضعف ذاتى 

استكبار آگاه مى شدند.
اگر دنيا شاهد آن است كه پس از پيروزى انقالب اسالمى در ايران و تا 
امروز، مّلتهاى مسلمان در همه جاى جهان، حركاتى از سر اعتماد به خود، 
در جهت بازگشت به هويت و فرهنگ اسالمى خود انجام مى دهند، درست 
به اين دليل است كه مبارزه ى فداكارانه ى مّلت ايران، اين ترفند استعمارى 
و استكبارى را كه ملل شرق و ملل مسلمان، قادر به عقب نشاندن قدرتهاى 
اروپا و امريكا نيستند، ابطال كرده و جايگاه قدرت واقعى را نشان داده است. 
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ماّدى  برابر چنين مردمى، هيچ قدرت  باايمانند و در  واقعى، مردم  قدرت 
ـ  هرچند بزرگ و مجهز ـ قادر به اعمال اراده ى خود نخواهد بود.

اين، بزرگترين درس روز سيزدهم آبانماه است. روزى كه هم شاهد غربت 
و مظلوميت امام جبهه ى حق بود، هم شاهد مقاومت خونين و فداكارانه ى 
امت آن امام و تا حد قربانى دادن نوجوانان دانش آموز، و هم شاهد ذلت 
دشمنان آن امام به دست مريدان و شاگردان پُرشور و انقالبيش. ... لذا درس 

اين روز، درسى بس عبرت آموز و استثنايى است.

پیام به مناسبت روز ملی مبارزه با استكبار جهانی  ـ 69/8/13
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تعميق ايمان مردم به حقّانيّت راه انقالب

خدا را شكر مى گوييم كه مّلت ايران با گوش حق نيوش و چشم حق بين، 
درسهاى بزرگ زندگى را از انقالب بزرگ و رهبر حكيم خود آموخت و 
روزبه روز با تحقق وعده هاى الهى، ايمانش به حقانيت اين راه عميقتر شد. 
مّلت ما، پيروزى بر رژيم وابسته ى شاهى را، پيروزى بر ترفندها و توطئه هاى 
امريكايى را، پيروزى بر جبهه ى نظامِى پيشكرده ى شرق و غرب را، پيروزى 
بر محاصره ى اقتصادى را، پيروزى بر جبهه ى سياسى و تبليغاتى جهانى را و 
پيروزى بر بسيارى از مشكالتى را كه به دست همان دشمنان برايش فراهم 
شده بود، يكى پس از ديگرى با همه ى وجود حس كرد و طعم شيرين آن 
را چشيد. همه ى اين پيروزيها، به بركت تمسك به اسالم و حفظ استقالل و 
استغنا از بيگانگان و توكل به خدا و تالش يكپارچه ى مّلت پشت سر رهبر 

يگانه و بى بديلش به دست آمد.

پیام به مناسبت روز ملی مبارزه با استكبار جهانی  ـ 69/8/13
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جوانان، پيشآهنگان مبارزه

به فرزندان و برادران عزيز و انقالبيم، جوانان، دانش آموزان و دانشجويان 
كه اين روز بزرگ به نام آنان است، عرض مى كنم كه شأن و وضع شما، 
چه در حال و چه بيشتر در آينده، به گونه يى است كه بار اصلى انقالب بر 
دوش شماست و اسالم عزيز و اولياى شهيدان و امام بزرگوار و صالحان 
مّلت، به شما نظر و اميد و از شما انتظار دارند بكوشيد و براى رسيدن به 
كماالت و اهداف انقالب اسالمى عظيم، فرصتها را مغتنم شماريد و معرفت 
و فهم دينى را در ذهن و دل خود، وسعت و عمق بخشيد. با تهذيب نفس و 
تقويت روح مسؤوليت، صحنه هاى انقالب را خصوصاً آنچه به پاسدارى از 
ارزشها و فرهنگ و روحيه ى انقالبى است، پُر كنيد و پيوند خود را با جامعه 
و اقشار مختلف و بخصوص روحانيت معظم تقويت كنيد و از حيله هاى 
شيطانى و دسايس و ترفندهاى ابليسى كه گاه حتّى در لحن و قالب دلسوزى 
است، برحذر باشيد. در مسير مبارزه ى افتخارآميز مّلت ايران، جوانان هميشه 
بايد پيشاهنگ و پيشرو باشند. خود را آماده ى پيشاهنگى در خط صحيح و 
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بى انحراف نگهداريد و هوشمندانه خط صحيح و مستقيم را از كجراهه هاى 
الهى را ترويج و شعاير اسالمى را تعظيم  انحرافى باز شناسيد و صبغه ى 

كنيد.

پیام به مناسبت روز ملی مبارزه با استكبار جهانی  ـ 69/8/13
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معنويت و كار براي خدا، رمز اعتقاد مردم به روحانيت

ما با يك القبا، مثاًل چه چيزى داشتيم كه موجب بشود مردم با حرف 
روحانيت و حرف امام، آن طور حركت كنند، پانزده سال مبارزه نمايند و بعد با 
فداكارى، آن را به پيروزى برسانند و سپس ده سال در دوران مبارك حضرت 
امام، در مقابل اين همه توطئه ايستادگى كنند و بعدش هم همين طور؟ آيا 
جز معنويت و جز اين اعتقاد در دل مردم كه روحانيت براى خودش كار 
نمى كند، بلكه براى خدا و خير مردم است و امر خدا را اجرا مى كند، چيز 
ديگرى بوده است؟ براى همين هم است كه وقتى نهضتها به غير جنبه ى 
معنوى و ايمان قلبى متكى باشند، به جايى نمى رسند. اين، در جاهاى ديگر 
امتحان شده و در كشور ما هم امتحان شده است. نهضتى به جايى مى رسد، 

كه يك رگه ى معنوى و ايمانى و اعتقادى و خدايى در آن حاكم است.
مردم، روحانيت و اين لباس و من و شما را مظهر اين چيزها مى دانند 
و مؤمن به حساب مى آورند. گاهى خودشان اشتباه و خطا مى كنند و دچار 
شهوت و غضب و پول پرستى و تجمل پرستى و كارهايى كه باالخره بشر در 
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طبيعتش هست، مى شوند و نقص خودشان را به پاى كمالى مى گذارند كه 
در روحانيت به حساب مى آورند. مى گويند اگر ما ناقصيم، او كامل است؛ 
اگر ما نمى فهميم، او حكم خدا را مى فهمد؛ اگر رابطه ى ما با خدا ضعيف 
است، او رابطه اش قوى است؛ پس هرچه او مى گويد، ما »متقّربا الى اهلل« عمل 

مى كنيم.
براى همين است كه هرجا روحانيت جلو بوده، اگر انقالب بوده، پيروز 
شده؛ اصالح بوده، انجام شده؛ خدمات بوده، تحقق پيدا كرده است؛ غير 
از اين كه نيست. حاال اگر كارى شد كه ايمان مردم به اين لباس و به اين 
دستگاه زايل شد، ببينيد چه پشتوانه يى از مردم گرفته مى شود، چه اعتماد 
قلبى يى از انسان يا از مردم زايل مى شود. اثر اين زوال اعتقاد و ايمان در 

بيرون چيست؟

بیانات در دیدار با مسؤوالن دادگاه و دادسراى ویژه ى روحانیت ـ 69/8/13
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توطئه ي دشمنان براي بدنام كردن روحانيون

از  يقيناً هدايت شده  از برنامه هاى رضاخان در اين مملكت ـ كه  يكى 
سوى انگليسيها و قدرتهاى پشت سر رضاخان بود؛ چون عقل خودش و 
تشكيالتش به اين چيزها نمى رسيدـ  همين بود كه روحانيون را بدنام كند. او 
به برداشتن عمامه ها اكتفا نكرد؛ به بدنام كردن روحانيون مشغول شد و كار را 
به جايى رساند كه در كوچه و خيابان، بچه هاى مردم اگر آخوندى مى ديدند، 

مسخره مى كردند. اين كار، عرف رايج شده بود!
اين قضيه، مربوط به سالهاى 29 و 30 است؛ يعنى من در آن زمان، يازده 
يا دوازده سالم بود. اين جّو، تا حدود ده سال بعد از رفتن رضاخان و كم و 

بيش تا ُقبيل انقالب ـ كه من طلبه يى شده بودم ـ ادامه داشت.
ما در مشهد، تشكيالت و جلسات مهمى داشتيم. در جلسات من، چه قدر 
دانشجو و دكتر مى آمدند و من براى آنها تفسير مى گفتم. با جوانى از دوستان 
خودمـ  كه فارغ التحصيل و آدم باسوادى بودـ  مى خواستم به تهران بيايم. در 
ايستگاه راه آهن، با هم قدم مى زديم كه وقِت قطار بشود. در همين موقع، چند 



23
4  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

جوان كه معلوم نبود اصاًل سوادى هم دارند يا ندارند ـ تيپهاى اروپايى آن 
روز كه لباس جين مى پوشيدند و تازه در ايران معمول شده بود ـ به شكلى 
من را مسخره كردند كه رفيقم خجالت كشيد. اين مسخره كردنها رايج شده 

بود و ديگر مخصوص بچه ها و يا يك طبقه ى خاص نبود.
اين كارها براى آن بود كه روحانيت را از چشمها زايل كنند. براى آن 
بود كه آنها نقش روحانيت و ايمان به روحانيت را خوب فهميده بودند. در 
از آن در قضيه ى مشروطيت و  قضيه ى مدّرس و مرحوم كاشانى، و قبل 
ميرزاى شيرازى، اين نقش را فهميده بودند و مى دانستند كه بايد اين گروه 
و اين طايفه را از چشم مردم انداخت. براى اين كار، مثل ريگ پول خرج 

مى كردند و از هر وسيله يى هم استفاده مى كردند.
آن وقت، روحانيت با دوچيز، يكى با علم و يكى با زهدش توانست 
على رغم خواست آنها، در دستگاههاى مختلف و در دانشگاه ـ كه جايى 
براى ماها نبود و مظهر و مركز تبليغات ضدآخوندى بود ـ نفوذ كند. در 
همين دانشگاه، بچه ها كالس درس را تعطيل مى كردند، تا پاى درس فالن 
آخوند ـ كه نه پول و نه قدرت داشت و حتّى رفتِن پيش او، گاهى دردسر 
هم داشت ـ بروند. با وجود اين قضيه، حاال به جاى انگليس و رضاخان و 
محّمدرضا، آقايى با ريش و عمامه و هيكل و عنوان پيدا بشود و كار خالفى 
مرتكب گردد و اين همه زحمات را بر باد بدهد. كارى كه اين گونه افراد انجام 
مى دهند، از آن همه كارهايى كه آنها كردند، خيلى موفقتر است! پس، اگر ما 
فرض كنيم، يك دست سياسى وجود دارد كه آخوندجماعت را به فساد و به 

رشوه خوارى و به اين چيزها بكشد، فرض خيلى دورى نكرده ايم.

بیانات در دیدار با مسؤوالن دادگاه و دادسراى ویژه ى روحانیت ـ 69/8/13
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شكست تجهيزات دشمن در برابر ايمان و عشق و اراده

انقالب اسالمى، يك انقالب مردمى است. اساساً هنر ايمان اسالمى در 
آنان  نيروهاى  و  مى كند  آن چنان مجذوب  را  مردم  دلهاى  كه  است  همين 
را آن چنان در خدمت هدفهاى عالى و واال به كار مى اندازد كه خود اين، 
انقالب و حركت اسالمى را بيمه مى كند و نصرت الهى را به دنبال مى آورد. 
صدر اسالم هم عيناً همين گونه بود. در صدر اسالم، حضور آحاد مردم و 
ايمان مخلصانه ى آنها، موجب نصرت شد. اين، صريح قرآن است. آيه ى 
قرآن مى فرمايد: »هو الّذى ايّدك بنصره و بالمؤمنين«1. يعنى خداى متعال، با 

نصرت خود و به وسيله ى مؤمنين، پيامبر را تأييد كرد.
انقالب ما، اين برترى قاطع را بر همه ى حركات و نهضتها و انقالبها 
داشت كه متكى به آحاد مردم بود، و هميشه هم متكى خواهد بود. علت 
اين كه استكبار جهانى نتوانسته است ـ و به فضل الهى هيچ وقت نخواهد 

توانست ـ اين انقالب را شكست بدهد، همين است.

1. سوره ي انفال، آيه ي 62.
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مى تواند  و مخلص، چه كار  مؤمن  انسانهاى  و  مردم  توده ى  با  دشمن، 
بكند؟ مگر ابزارهاى دشمن چيست؟ ابزار دشمن، عبارت از تجهيزات است. 
اراده ى مردم، كارايى  ايمان و شور و عشق و  نيروى  تجهيزات، در مقابل 
ندارد. تجهيزات، كسانى را مى ترساند كه بخواهند فقط با اتكا به تجهيزات 
خودشان  مقابل  در  اگر  آدمها،  اين گونه  كنند.  مبارزه  و  بجنگند  خودشان 
تجهيزاتى را ببينند كه از تجهيزات خودشان مدرنتر و باالتر است، ممكن 
است احساس رعب كنند؛ اما در مقابل مردم باايمان و بااخالص، از تجهيزات 
مدرن دشمن كارى ساخته نيست. مدرنترين تجهيزات، در مقابل يك نيروى 

مقاومِ ايستاده ى شهادت طلب، از كار باز مى ماند.
را عقب  مّلت  يك  آحاد  از  انسان  ميليونها  مى تواند  دشمنى  هيچ  مگر 
بنشاند؟ همين توده ى مردم حزب اهلل بودند كه در خيابانهاى سرتاسر اين 
كشور، در مقابل تجهيزات مدرِن از دشمن گرفته ى رژيم پادشاهى ايستادند. 
چرا آن تجهيزات نتوانست بر آنان فايق بيايد؟ در حالى كه آن تجهيزات 
مى توانست طرف خودش را بكشد. اگر كسى از مرگ ترسيد، از آن تجهيزات 
مى ترسد؛ اما اگر كسى مرگ را شهادت دانست، از تجهيزاتى كه مرگبار باشد، 
نخواهد ترسيد. در تمام مبارزات تحميل شده ى از سوى دشمنان، اين مطلب 

صادق است.

بیانات در مراسم ویژه ى روز بسیج در پادگان امام حسن مجتبی7 ـ 69/9/5
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فتح الفتوح تربيت جوانان

بله، هنر انقالب اين است، و هنر امام اين بود. آن بزرگوار، در جامعه يى 
كه دشمن پنجاه، شصت سال به طور مستقيم و غيرمستقيم روى آن كار كرده 
بود، تا آن را به لجنزار فساد بكشاند، كار كرد و جوانانش را مثل ُگل، پاك 
بله،  است.  فتح الفتوح  اين،  فرمود:  بزرگوار  آن  كرد. خود  تربيت  پاكيزه  و 
فتح الفتوح امام، ساختن جوانان مؤمن، مخلص، سالم، صادق ،بى اعتناى به 
شهوات و دلهايشان متوجه به سمت خدا بود. در طول تاريخ، در اين مملكت 
و يا در ساير ممالك اسالمى، ما چه موقع اين قدر جوان خوب و صالح، مثل 

دوران انقالب داشتيم؟

بیانات در مراسم ویژه ى روز بسیج در پادگان امام حسن مجتبی7 ـ 69/9/5
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لزوم هوشياري در برابر انتقام دشمن

برادران و خواهران عزيز من در سرتاسر كشور! بدانيد كه امروز امريكا 
انتقام  انقالب  از  كه  فرصتند  منتظر  همپيمانانش،  و  مزدوران  و  ياران  و 
بگيرند. منتظر فرصت هستند كه انتقام محّمدرضاى خبيث و خاندان ظالم و 
ساواكيهاى دورانش را از جوانان انقالبى ما بگيرند. دنبال منفذى مى گردند، 
تا در داخل انقالب نفوذ كنند. هوشيار باشيد؛ همچنان كه بحمداهلل هوشيار 

بوديد و هستيد.

 بیانات در دیدار با جمع كثیرى از نیروهاى مقاومت بسیج، گروهی از پرستاران و جمعی از
پرسنل نیروى دریایی ارتش ـ 69/9/7
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وظيفه شناسي، شكر نعمت انقالب

اين نظام اسالمى، يك عطيه ى الهى است. خداى متعال، برطبق سنّتهاى 
تاريخى و قواعد و قوانين حاكم بر جهان بشريت، اين پديده ى على الظاهر 
مستبعد را، حقيقتاً با قدرت كامله ى خود به وجود آورد. اين، در درجه ى اول، 
عطيه يى الهى براى مردم ايران، و در درجه ى بعد، براى همه ى مسلمين عالم، 
و شگفت نيست اگر كه بگوييم در درجه ى بعد هم براى همه ى مظلومان 

عالم بود.
اين عطيه ى الهى، اين تفضل بزرگى كه خداى متعال كرد ـ مثل همه ى 
تفضالت الهى ـ از طرف پروردگار يك سند تضمين شده در دست مردم 
ندارد. اگر اين نعمت را خوب نگهداشتيم، خواهد ماند و روزبه روز بهتر 
و بالنده تر خواهد شد و بركات آن بيشتر مى گردد. اگر خداى ناكرده آن را 
تضييع كرديم و اين بار را حمل نكرديم، مثل همان كسانى خواهيم شد كه 
خداوند متعال در قرآن، بارها و بارها اسم آنها را براى درس گرفتن ما آورده 
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است؛ »مثل الّذين حّملوا التّورية ثّم لم يحملوها«1. 
خداى متعال، در باب بنى اسرائيل مكرر فرموده است كه ما اينها را فضيلت 
داديم، بر دشمنانشان پيروز كرديم و حكومت و ُملك و قدرتشان داديم. 
همين بنى اسرائيل نيز كسانى هستند كه خداى متعال درباره ى آنها فرمود: 
»ضربت عليهم الّذلّة والمسكنة و باؤا بغضب من اهلل«2. درباره ى بنى اسرائيل، 

تعبيرات گزنده ى متعدد ديگرى در قرآن وجود دارد.
اين نعمت، شكر الزم دارد. شكر اين نعمت و نگهدارى اين عطيه و 
تفضل بزرگ الهى به اين است كه ما به وظايفمان در قبال اين لطف الهى آشنا 
بشويم و به آنها عمل كنيم؛ هدف را فراموش نكنيم؛ يادمان نرود كه خداى 
متعال، اين انقالب را پيروز كرد و مسلمين ايران را به بركت اين انقالب و به 
بركت آن رهبر استثنايى، عّزت بخشيد. اصاًل خداى متعال، او را براى چنين 
نقطه ى عطف تاريخى ذخيره كرده بود. ظاهراً آدم خيال مى كند كه خداى 
متعال، اين وجود گرانبها و گرانمايه را تربيت كرده و نگهداشته بود، تا چنين 

حركتى را در دنيا و در تاريخ به وجود بياورد.
الهى به پيروزى رسيد،  انقالب، به بركت عطاياى متواتره ى  اين  وقتى 
شما كه انقالبى و مؤمن به اين راه و اين هدف هستيد، آيا فكر كرده ايد كه 
چرا وارد محدوده ى مؤمنين و كارگزاران و عامالن اين مجموعه شده ايد؟ آيا 
انگيزه يى جز اين وجود داشت كه خداى متعال وعده اش را عمل كرد و ما 
را از ضعف و ذلت و ادبار و توسرى خورى همه ى قدرتهاى ظالم و دورى 
از هويت اسالمى نجات داد؟ بسيار خوب، حاال بايستى با همه ى وجودمان، 

در راه اسالم حركت كنيم.
نرود. همه ى ما هم مثل  ياد من و شما  از  بايد يك لحظه  اين هدف، 

1. سوره ي جمعه، آيه ي 5.
2. سوره ي بقره، آيه ي 61.
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يكديگر هستيم. بايد همين حرفها را كسى به خود من بزند. اگر من به شنيدن 
اين حرفها، از شما محتاجتر نباشم، حداقل به قدر شما محتاجم. همه ى ما 

همين طور هستيم.
ما بايد اين هدف را از ياد نبريم كه استقامت، يعنى بى راهه نرفتن، خط را 
گم نكردن و هدف را فراموش نكردن. اين امر، اين قدر حساس و مهم است 
كه خداى متعال به پيامبر با آن عظمت نيز همين توصيه را مى كند كه ما حاال 
مى خواهيم به خودمان اين توصيه را بكنيم. مى فرمايد: »فاستقم كما امرت و 
من تاب معك«1؛ مواظب باش راه را گم و اشتباه نكنى. اين گم كردن راه، 
حرف كلى و مبهمى است؛ هر كس مى گويد كه راه اين است. ممكن است 
دو رفيق يا دو برادر، سليقه ها و ديدگاهها و مبانى مختلفى داشته باشند و در 
زمينه هاى سياسى يا اقتصادى، از دو نوع فكر برخوردار باشند و هر كدام 
بگويد كه راه من، راه درستى است. آيا معناى استقامت در راه، اين است؟ نه، 

طبعاً اين اختالفات ساليق وجود دارد.
برادران! داراى هر سليقه و هر جناح و هر فكر و ـ به قول معروف ـ 
هر خطى كه هستيد، بدانيد كه يك جا نقطه ى انشعاب است؛ مواظب آن جا 
باشيد. آن جا عبارت از آن نقطه و لحظه يى است كه احساس مى كنيد به جاى 
خدا، »خود« وارد ميدان مى شود. نقطه ى انحراف، اين جاست. »اعدى عدّوك 
نفسك الّتى بين جنبيك«. اين نفس و اين من، از همه ى دشمنان، دشمنتر 
است؛ چيزى است كه براى ارضاى آن، گاهى ممكن است خداى ناكرده ما 
حاضر بشويم كه شريفترين و عزيزترين ارزشها را هم از ياد ببريم. اين جا 
اين  بايد مواظب  انتظار ماست؛  انحراف است و هر لحظه هم در  نقطه ى 

بود. 
اين، از آن اشتباهاتى نيست كه ما در تاريخ زندگى خود دنبالش بگرديم؛ 

1. سوره ي هود، آيه ي 112.
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نقطه ى آن را حدس بزنيم و در آن جا مواظبش باشيم. نه، ممكن است در 
هرلحظه براى ما پيش بيايد. همين حاال كه من حرف مى زنم، در وسط حرف 
زدن، اين دوراهى وجود دارد. شما كه داريد مى شنويد، در اثناى شنيدن، اين 
دوراهى وجود دارد. در اقدامى كه مى خواهيم بكنيم، اين دوراهى وجود دارد. 
در آن جايى كه شهوتى از شهوات نفسانى ما حضور پيدا مى كند و خودش را 
عمده مى نمايد، اين دوراهى وجود دارد. در آن جايى كه مى خواهيم تصميمى 
بگيريمـ  چه تصميم شخصى، چه تصميم دولتى و كلىـ  اين دوراهى وجود 

دارد. در ظريفترين و لطيفترين حاالت، اين دوراهى وجود دارد.
لذا شما واقعاً مى بينيد كه اين ظرافتها، چه قدر در ذهن و زبان ائمه ى 
بزرگوار ما وجود داشته است. در دعاى مكارم االخالق مى خوانيد: خدايا! 
به من عّزت بده، به من جاه بده؛ ولى »التبتلينى بالكبر«1؛ من را مبتالى به 
غرور نكن. من را به عبادت موفق بكن؛ ولى مبتالى به عجب نكن. يعنى 
حتّى در اثناى عبادت، اين دوراهى هست. لحظه ى خودشگفتِى »اين منم«، 
همان لحظه يى است كه از اين جاده ى مستقيِم مبارِك خوش عاقبت، به يك 
جاده ى پُررنج و گمراه كننده مى لغزيم. اين، نقطه ى انحراف است؛ بايد به اين 

توجه كرد.
شما اقاًل در هر نماز دو بار، و هر روز اقاًل ده بار، خدمت پروردگار 
عرض مى كنيد: »اهدناالّصراط المستقيم«2. معموالً انسان يك بار دعا مى كند. 
»استقم  استجابت  از خدا مى خواهيم، همان  را  مستقيم  دايم صراط  اين كه 
كما امرت«3 است؛ استقامت. بخصوص ماها كه كارگزار و مسؤوليم، بارمان 

سنگينتر است.

1. صحيفه ي سجاديه، دعاي مكارم االخالق.
2. سوره ي حمد، آيه ي 6.

3. سوره ي شوري، آيه ي 15.
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برادران عزيز! از ما سؤال خواهد شد. ما در دو جا محاكمه مى شويم: يكى 
در تاريخ، كه آينده درباره ى ما قضاوت خواهد كرد، و ديگرى در پيشگاه 

الهى.
من اين نكته را فراموش نمى كنم كه در آن سالهاى اختناق، هميشه در 
حوزه هاى علميه و در جمعهاى مبارزى و روشنفكرى، ماها در بين خودمان، 
مجدد  اختناق  كه  ـ   32 و   20 سالهاى  بين  فاصله ى  در  كه  را  كسانى  آن 
محّمدرضاخانى بر اين مملكت مسلط شد ـ كارى نكرده بودند، محاكمه 
مى كرديم و مى گفتيم: در آن ده، دوازده سالى كه مقدارى گشايش بود و 
ماها،  از  بعضى  حاال  همين  شايد  نكردند؟  كارى  چرا  كرد،  كارى  مى شد 
خودمان يا ديگرى را، در برهه هايى از همين ده، دوازده سال گذشته، مورد 
سؤال و مالمت قرار بدهيم، كه فالن جا كه مى شد فالن كار را بكنيم، چرا 
نكرديم؟ يا در آينده، مردم اين كشور و مسلمانان دنيا، از ما سؤال خواهند 
كرد كه فرصت گرانبهايى در اختيار شما قرار گرفت، در اين فرصت چه 
ما ذرةٌمثقالى  اگر  نه؟  يا  به همه ى وظيفه ى خود عمل كرديد،  آيا  كرديد؟ 
كوتاهى كرده باشيم، زير ذره بينها مورد مداقه و مؤاخذه قرار خواهد گرفت.

اين، يكى از موارد است، كه البته چيز بزرگى هم است. همين سرزنش 
وادار  عمل  به صحت  را  افراد  از  خيلى  آينده،  نسلهاى  و  تاريخ  احتمالى 
مى كند؛ اما ما از اين باالتر را هم داريم و آن، محاكمه ى در پيشگاه الهى است؛ 

آن را چه كار كنيم؟
وقتى انسان بعضى از اين آيات قرآن را مرور مى كند، واقعاً تكان مى خورد. 
»وقفوهم انّهم مسئولون«1؛ آنها را نگهداريد. پروردگار نمى گذارد ما قدم از 
قدم برداريم. در آن عرصه ى عجيب و هول انگيز، يكى يكى كارها و حركات 
و حرفها و اعمال و حتّى گاهى تصورات ما، زنده خواهد شد و مورد مداقه 

1. سوره ي صافات، آيه ي 24.
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قرار خواهد گرفت. »فمن يعمل مثقال ذّرة خيرا يره. و من يعمل مثقال ذّرة 
شّرا يره«1. شما خود آن خير و شر را در قيامت مى بينيد. خود آن عمل، آن جا 

در مقابل ما مجسم و زنده خواهد شد.
لحظه لحظه ى زندگى ما، در زير پرتو نافذ علم و بصيرت الهى است؛ 
عبد  و  الهى  انسان  آن  كامل  بصيرت  از  برخاسته  و  عارفانه  بيان  همان  به 
صالح كه فرمود: »عالم محضر خداست«. ما االن در محضر خدا هستيم و 
خداى متعال به زواياى فكر و ذهن ما واقف است. با اين فكر، ما كارگزاران 
حكومت اسالمى، بايد به وظايف اين برهه ى حساس توجه كنيم و به آنها 

عمل نماييم.
وقتى ما گفتيم حكومت اسالمى، چيزهايى را در زندگى و وضع عامه ى 
مردم، در نظام اجتماعى، در افكار و فرهنگ، در همه ى مناسبات اجتماعى، 
از جمله در روش و منش كارگزار حكومت اسالمى، متعهد شده ايم. اين 
حكومت اسالمى، معناى خاصى دارد. حكومت اسالمى، غير از حكومت 
سلطنتى است؛ غير از حكومت دنيايى است؛ غير از حكومت طاغوتى است؛ 
غير از سلطه ى بر مردم است؛ غير از زندگى به صورت اغتنام فرصت شهوات 
است، براى كسانى كه دستشان مى رسد و مى توانند. حكومت اسالمى، يعنى 

كارگزارانش براى اسالم و خدا كار مى كنند، نه براى خود.
ما بايد خودمان را به معناى واقعى كلمه ـ نه به معناى تعارفى كلمه ـ 
خدمتگزار مردم بدانيم. ما در هر سطحى از سطوح كه هستيم، بايد اين فكر 
را كه: »از امكاناتى كه در اختيار ماست، مى توانيم براى تأمين خواسته ها و 
هوسهاى خود استفاده كنيم؛ پس بكنيم«، بكلى دور بيندازيم. مسؤوالن كشور 
بايد به معناى واقعى كلمه، از لحاظ زهدـ  يعنى بى رغبتى به زخارف دنيايى ـ 

1. سوره ي زلزله، آيات 7 ـ 8.
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سرمشق ديگران باشند؛ حد آن هم، حد ورع است. 
اميرالمؤمنين )عليه الّصالةوالّسالم( در آن نامه ى معروف خود به »عثمان 
بن حنيف«، بعد از آن كه مى فرمايند تو سر چنين سفره يى بودى و چنين و 
چنان، زندگى خودشان را مى فرمايند: »اال و اّن امامكم قد اكتفى من دنياه 
بطمريه و من طعمه بقرصيه«1. بعد مى فرمايند: »ااّل وانّكم ال تقدرون على 

ذلك«؛ يعنى من از شماها توقع اين طور زندگى را ندارم.
من و شما كجا مى توانيم به خاطرمان خطور بدهيم كه قادريم در آن 
حد اوج پرواز كنيم؟ مگر شوخى است؟ بحث اين نيست كه ما از خودمان 
مسؤوليت را دفع كنيم. نه، اگر كسى مى تواند، بايد بكند. بحث اين نيست 
كه براى عمل خودمان، توجيهى درست كنيم. نه، آن طور زندگى كردن، يك 
عمل تصنعى نيست؛ بلكه به يك روح پوالدين متكى است، كه آن روح در 

اميرالمؤمنين وجود داشت.
در دنبال آن مى فرمايند: »وليكن اعينونى بورع و اجتهاد«؛ ورع پيشه كنيد و 
هرچه مى توانيد، در اين راه سعى و كوشش نماييد. اگر آن طورى نمى توانيد، 
تا هرجا كه مى توانيد، اين را دنبال كنيد. ما اگر مى خواهيم و شعار مى دهيم 
بايد روحيه ى مصرف گرايى را كنار بگذارد و  و مى گوييم كه جامعه ى ما 
خودش را از آن چيزهايى كه در فرهنگهاى غربى ترويج مى شود، رها كند، 
عمل به آن، متوقف به عمل ماست. ما هستيم كه بايد اين را به مردم ياد 
بدهيم. مگر مى شود خود ما دچار انواع و اقسام تشريفات و تجمالِت ممكن 
باشيم، اما درعين حال از مردم توقع داشته باشيم كه تجمالتى نباشند؟! اگر در 

جاهاى ديگر شعارش را مى دهند، ما بايد عمل كنيم.
يك نكته ى ديگر، نحوه ى رابطه ى با مردم است. در نظام اسالمى، رابطه ى 

1. نهج البالغه، نامه ي 45.
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اخالقى با مردم، رابطه ى مخصوصى است؛ مردم را در همه ى كارها مالك و 
صاحب امر دانستن، يك ُمراجع مزاحم ندانستن. شما برادران عزيزى كه در 
بخشهاى گوناگون دولتى و قّوه ى قضاييه مشغول كار هستيد، يكى از اولين 
تعليماتتان به زيردستان و چيزى كه از آن مؤاخذه مى كنيد، بايد رفتار خوش 
با مردم باشد. حقيقتاً مردم صاحب قضيه اند. حقيقتاً مردم ولى نعمت ما و 
كارگزاران اين نظام هستند. اين، تعارف نيست. بعضى خيال مى كنند، امام كه 

اين حرفها را مى زدند، تعارف مى كردند!
اگر اين مردم، با جان و تن و فرزندان خودشان به اين جبهه ها نمى رفتند 
و دفاع نمى كردند، چه چيزى از اين نظام باقى بود؟ اگر اين مردم، با همه ى 
پشتيبانى  و  حمايت  سال،  دوازده  اين  طول  در  طرق،  انحاى  به  و  وجود 
خودشان را از ماها نشان نمى دادند، چه چيزى مايه ى قدرت و عّزت ما در 
دنيا بود؟ مگر ما چه داريم كه ديگران ندارند؟ ما به عنوان يك حكومت، 
مگر چه چيزى در اختيارمان است كه مى توانيم آن را به كار ببريم و خرج 
كنيم؛ ولى قدرتها و دولتها و طواغيت و گردنكشان و اين پُرروها و امپراتوران 
عالم، آن را ندارند؟ آيا جز ايمان يك مّلت شجاع و به پا خاسته، چيز ديگرى 

هست؟ پشتوانه ى اين حكومت، غير از كمك اين مردم چيست؟
پس، اينها صاحب قضيه اند. اينها بودند كه رژيم شاه را سرنگون كردند. اگر 
اين مردم به فرمان امام گوش نمى كردند، به خيابانها نمى رفتند و جوانانشان 
را نمى دادند، من و شما كه اين افتخار را هم با خودمان يدك مى كشيم كه 
جزو مبارزان آن زمان بوده ايم، بايد صد سال آن گونه مبارزه مى كرديم! مردم 
بودند كه به خيابانها رفتند و جان خودشان را فدا كردند. حاال كه اين مردم به 
ما مراجعه مى كنند، آيا بايد با آنها مثل مزاحمى كه مرتب ما را اذيت مى كند، 

برخورد كنيم؟! اين مسأله، يك مسأله ى اخالقى نيست. 
حرف من اين است كه بايد ترتيبى داده بشود و مكانيسمى به وجود 
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بيايد كه كارگزاران حكومتى، خودشان را به معناى حقيقى كلمه، خدام و 
خدمتگزاران مردم بدانند؛ بروند كار كنند و همان قدرى كه برايشان مقرر و 
معيّن شده است، زحمت بكشند و وظيفه ى خود را انجام بدهند؛ كوتاهى 

نبايد باشد. 

 بیانات در دیدار با مسؤوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمی ایران، به همراه
حجةاالسالم والمسلمین حاج سّید احمد خمینی  ـ 69/9/14
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پيروزي انقالب، پاداش مجاهدتها

نظام جمهورى اسالمى، يك حركت عظيم الهى است. ابعاد اين حركت، 
به ابعاد مرزهاى اين كشور محصور نيست. اين حركت، حتّى به حصارهاى 
بايد  است.  تاريخى  نمى شود؛ يك حركت عظيم  كنونى هم محدود  زمان 
طورى باشد كه نسلهاى ديگر و مّلتهاى مسلمان معاصر ما، از اين حركت 

درس بگيرند، نيرو به دست آورند و راهشان را پيدا كنند.
اين مقطع، مقطع عجيبى است. انسان هرچه بيشتر در اين مسأله غور 
عظيم  پديده ى  مى بيند.  بيشتر  را  خداوند  عنايت  و  لطف  حقيقتاً  مى كند، 
دشمنِى  و  مورد خصومت  هميشه  ـ  اسالم  دين  هم  آن  ـ  دينى  حكومت 
حساب شده و دقيق دشمنان بوده، و بخصوص دويست سال يا بيشتر است 
كه عليه آن، كسانى در دنيا برنامه ريزى و كار مى كنند. در اين شرايط، ناگهان 
اقتدار  زمان  يعنى در  باليد.  و  اين سرزمين روييد  در  دينى  نهال حكومت 
روزافزون و از هميشه بيشتر قدرتهاى جهانى، و اين تكنولوژى انحصارى 
كه در اختيار آنهاست ـ كه هيچ وقت قدرتهاى عالم، اين گونه مسلح نبوده اند 
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و ابزار فشار در اختيارشان نبوده است ـ انقالب اسالمى در ايران پيروز شد؛ 
آن هم در كشورى كه سالهاى متمادى، روى فرهنگ و روحيه اش، كار منفى 
شده بوده است. اين، جز لطف و دست پنهان قدرت الهى، چيز ديگرى نبود؛ 
هم به وجود آمدن آن، و هم پيشرفت و ادامه اش تا امروز. اين نكته يى بود كه 

امام بزرگوارمان، عميقاً به آن معتقد بودند.
ايشان يك وقت در جريانى فرمودند: من از اول انقالب احساس كرده ام 
كه در همه ى مراحل، دست قدرتى به ما كمك مى كند و ما را راهنمايى 
را  قدرت  دست  اين  متعال،  خداى  البته  است.  همين طور  واقعاً  مى نمايد. 
تصادفى و شانسى و بيهوده نمى فرستد؛ بلكه به عنوان پاداش يك مجاهدت 
و يك ازخودگذشتگى مى فرستد؛ يعنى قوانين تاريخ، به هم نخورده است. 
اين طور نيست كه كسى تصور كند آنچه پيش آمده، كتره يى بوده است. نه، 
منتها برطبق قوانين و قواعد  بر قواعد عالم است؛  آنچه پيش آمده، منطبق 
ماّدِى شناخته شده نيست؛ بلكه عنصر معنوى در آن كار، مؤثر و كننده ى 

كار است.
حاال در مقابل اين رسالت تاريخى و اين حادثه ى عظيم، خصومت و عناد 
روزافزون قدرتها را نسبت به نظام جمهورى اسالمى مى بينيم. ممكن است 
كه فرض كنيم، امروز خطر قدرتهاى بزرگ براى انقالب و كشور، كمتر از 
اوايل انقالب است؛ چون امروز نظام اسالمى ريشه دار شده و سخن حق آن 
در خيلى از اقطار عالم پيچيده و طرفداران زيادى در دنيا دارد؛ در داخل هم 
كارهاى زيادى انجام گرفته و بر كار خودش مسلط و جاافتاده است. ممكن 
است اين گونه فرض كنيم؛ ولى نمى خواهيم به طور قاطع هم قضاوتى در 
اين مورد بكنيم. امروز خطر كمتر است؛ اما عناد و دشمنى و استنتاج مخالف 

دشمنان اسالم، قطعاً بيشتر از اول انقالب است.

 بیانات در دیدار با مسؤوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمی ایران، به همراه
حجةاالسالم والمسلمین حاج سّید احمد خمینی  ـ 69/9/14
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امام حكيم و بصير

امام)ره( به معناى واقعى كلمه، يك حكيم بود. خداى متعال، حكمت به 
همان معناى حقيقى »ولقد اتينا لقمان الحكمة«1 را به اين مرد داده بود. او واقعًا 
بصيرتى داشت. خيلى از چيزهايى كه ماها حتّى گاهى با دقت نمى ديديم، او 
آنها را در نگاه عادى مشاهده مى كرد. حرفهاى او، برخاسته ى از چنين دلى 

و چنان حكمتى بود.

 بیانات در دیدار با مسؤوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمی ایران، به همراه
حجةاالسالم والمسلمین حاج سّید احمد خمینی  ـ 69/9/14

1. سوره ي لقمان، آيه ي 12.

Administrator
Untitled
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همگان مديون انقالب

ان  عليك  »يمنّون  ندارد.  نداريم؛ هيچ كس طلب  انقالب طلب  از  ماها 
ان هديكم لاليمان«1.  يمّن عليكم  اسلموا قل التمنّوا على اسالمكم بل اهلل 
خداى متعال توفيق داد، تا ما بتوانيم در صفوف مقدم اين انقالب، حركت 
نيستيم؛  طلبكار  انقالب  اين  از  ما  انقالبيم.  اين  مديون  ماها  بكنيم.  كار  و 
انقالب طلبكارند؛ هر چند  اين  از  ما،  ولى مسلمانان عالم و عامه ى مردم 
خوشبختانه آنها هم در اين انقالب، احساس طلبكارى نمى كنند و خودشان 

را سرباز انقالب مى دانند.

 بیانات در دیدار با مسؤوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمی ایران، به همراه
حجةاالسالم والمسلمین حاج سّید احمد خمینی  ـ 69/9/14

1. سوره ي حجرات، آيه ي 17.

Administrator
Untitled
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اسالم ، سدّ راه استعمار

وحدت حوزه و دانشگاه كه امام به عنوان يك شعار مطرح كردند، اغلب 
از واقعيت تلخى در جامعه ى ما و يا همه ى جوامع اسالمى منشأ مى گرفت كه 
آن واقعيت تلخ، ساخته و پرداخته ى مستقيم و حساب شده ى دست استعمار 
بود. آن واقعيت اين بود كه وقتى استعمارگران، نقشه هاى فتوحات سياسى و 
اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى خود را طراحى مى كردند، به يك مانع عمده 

برخورد كردند و آن، اعتقادات دينى مّلتها بود.
البته اعتقادات دينى، همه جا مزاحم تجاوزطلبى استعمارگران نيست. آن 
دين تحريف شده، دينى كه ساخته ى دست قدرتها باشد، به طور طبيعى با 
قدرتها معارضه يى ندارد. اسالم مصداق تام و تمام آن دينى بود كه با حمله 
و يورش همه جانبه و متجاوزانه ى دول استعمارى به مناطق اسالمى، حقيقتًا 

معارضه مى كرد. استعمارگران در مطالعات خودشان، اين را فهميدند.
و  كردند  تجربه  را  اين  هند،  در  كنم.  تكرار  نمى خواهم  شنيديد،  زياد 
اين را تجربه كردند.  ايران،  اين را تجربه كردند. در  در كشورهاى عربى، 
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هرجا كه احساس وجدان دينى در مردم بيدار بود، نقشه هاى استعمار با مانع 
مواجه مى شد. يك نمونه، ماجراى تنباكو در ايران بود. يك نمونه، نهضت 
مشروطيت در آغاز كار در ايران بود. يك نمونه، حوادث خونينى بود كه در 
هند، در مقابل انگليسيها اتفاق افتاد. يك نمونه، برخورد افغانيهاى مسلمان با 
انگليسيها در اواسط قرن نوزدهم بود. يك نمونه، حركت سيّدجمال در مصر 

بود كه انگليسيها را لرزاند. از اين قبيل نمونه ها، فراوانند.
تقريبًا  زمان،  آن  در  دولتى  عالى رتبه ى  انگليسيهاى  و  سياسى  لردهاى 
انگشت آنها نقشه ى سياسى دنيا را رقم مى زد. درحقيقت، آنها با همه ى دنيا 
كار داشتند؛ از استراليا بگيريد، تا مناطق مركزى آسيا، تا شبه قاره ى هند، تا 
ايران، تا خاورميانه، تا شمال آفريقا و تا امريكا. اين جزيره ى كوچك، در تمام 

مناطق دنيا اعمال نفوذ مى كرد.
آنها، به اين نتيجه رسيدند كه در اين منطقه ى حساس دنيا ـ كه نفت و 
گاز دارد و مى بايد انرژى آينده ى دنياى آن روز را تأمين بكند و از لحاظ 
سوق الجيشى، آن وقتى كه هواپيماها و اين وسايل ارتباطِى سريع نبود، نقطه ى 
حياتى بين شرق و غرب محسوب مى شد ـ اگر بخواهند خودشان را تثبيت 
بكنند، مجبورند فكر اسالم را بكنند و به گونه يى وجود وجدان دينى اسالم 
را در اين منطقه عالج كنند؛ وااّل با بيدار بودن وجدان دينى و ايمان اسالمى 

مردم، ادامه ى نقشه هاى آنها ممكن نخواهد بود.
اين تشخيصشان، تشخيص درستى بود و واقعاً درست فهميده بودند. 
مانع عمده براى آنها، عبارت از اسالم بود. حاال ما كه انگليسيها را گفتيم، نه 
اين كه بقيه ى دولتهاى اروپايى مؤثر نبودند؛ خير، فرانسه و ايتاليا و پرتغال و 
بلژيك هم بودند. در همه ى كارهايى كه آن روز در نقاط مختلف مى كردند، 
محور عمده انگليسيها بودند. در صحنه ى زندگى سياستها و اجتماعات، هر 
مّلتى نوبتى دارد. آن روز هم نوبت آنها بود؛ مى تاختند و بى رحمانه تصرف 
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مى كردند.
وقتى كه نوبت به كشورهاى اسالمى رسيد، به اين فكر افتادند كه بايد 
كارى كرد كه نسلهاى روبه رشد اين كشورها، از دين جدا بشوند. براى اين 

كار، دو راه بايد پيموده مى شد:

 بیانات در دیدار با جمع كثیرى از طالب حوزه هاى علمیه و دانشجویان دانشگاهها، به
مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه  ـ 69/9/28
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انحطاط اخالقي، روش استعمار در مبارزه با دين

يك راه، اشاعه ى شهوات و بازكردن راه شهوترانى بود. همه ى اديان عالم، 
ـ نه فقط دين اسالم؛ منتها دين اسالم، منظمتر و دقيقتر از ساير اديان ـ با 
عنان گسيختگى شهوات انسانها مخالفند. اديان براى شهوات، ضابطه و قاعده 
بدون محدود كردن شهوات  انسان،  دارند. پرورش روح  قيود  و حدود و 
انسان، عنان گسيخته باشد، همان  كه امكان پذير نيست. وقتى كه شهوات 
حيوان و بهايم است و رشد انسانى امكان ندارد. لذا اديان با شهوات و عنان 

گسيختگى آن مخالفند.
پس در هر جامعه يى، راه مبارزه ى ساده و آسان با اديان اين است كه 
راه عنان گسيختگى و مهارگسيختگى شهوات را باز كنند. در ايران، اين كار 
را شروع كردند. يكى از راههايش ـ كه جزو مهمترين كارها بود ـ كشف 
حجاب بود. يكى ديگر از راههايش، رواج ميخوارگى بود كه اين كار را انجام 
دادند. كار ديگر اين بود كه رابطه ى محدود زن و مرد را بشكنند. اين، جزو 
كارهاى تجربه شده است. وسايل جديد علمى و پيشرفتهاى تمدن ـ مثل 

Administrator
Untitled

Administrator
Untitled



25
6  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

سينما و راديو و تلويزيون و امثال اينها ـ نيز به آنها اين امكان را مى داد كه با 
خيال راحت اين كارها را در جامعه انجام بدهند. اين، غير از مقوله ى علم و 

سواد و فكريات و ذهنيات بود.
اشتباه اين جاست كه عده يى خيال مى كنند، آن چيزى كه موجب مى شود 
شهوات رواج پيدا كند، علم و دانش است. نه، علم و دانش، آن جريان دوم 
بود. جريان اول، جريان فرهنگى محض و بازكردن راه فساد فكرى و عملى 
و جنسى و ابتذال زندگى روى مردم بود. اين، آن كار اول بود كه انجام دادند. 
لذا اولين كسانى كه با اين حمله ى غربيها در ايران و همين طور در كشورهاى 
ديگر فاسد شدند، با سوادان نبودند؛ بسيارى از بى سوادان بودند. همين حاال 

هم همين طور است.
كسانى كه در دوران رژيم ستمشاهى غرق در فساد بودند، اكثر و اغلبشان 
بى سوادان و طبقات متوسط جامعه بودند. بله، رفاه مؤثر است و كمك مى كند. 
آن حالت رفاه و مصرف زدگى و آسايش زندگى، به آن فسادى كه آنها دنبال 

مى كردند و برنامه ريزى مى نمودند، كمك مى كرد. اين، يك جريان بود.
جريان ديگر، جريان علمى و فكرى بود. يعنى با ورود تفكرات علمِى 
جديد به كشورهاى اسالمىـ  كه قهراً جاذبه داشت و طبيعى بود كه پيشرفتهاى 
علمى يى كه اروپا به آن دست يافته بود، جاذبه داشته باشد ـ اين پيشرفتهاى 
علمى را وسيله يى براى بى اعتقادى به دين و خاموش كردن شعله ى ايمان 
دينى در دلها و از بين بردن بيدارى وجدان دينى در آحاد مردم قرار دادند. لذا 

دانشگاهها را از اول بر پايه ى بى اعتقادى گذاشتند.
از جوانانى كه در دوره هاى اول براى تحصيل رفتند، هدف  هر گروه 
تبليغات ضد اسالمى اروپاييها قرار گرفتند. آن كسانى كه اولين پرورش يافته هاى 
فرهنگ غرب بودند، غالباـً  نمى گويم همهـ  كسانى بودند كه با دين، بيگانگى 
و بلكه عنادى احساس مى كردند. البته ضعف نفسها و نبودن تبليغات دينى 
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قوى و باب روز هم مؤثر بود.
بنيان دانشگاه ـ يعنى مركز پرورش انسانهاى دانشمند طبق پيشرفتهاى 
علمى روز ـ بر بى دينى و معارضه ى با دين گذاشته شد و چندين سال اين 
مسأله را با قّوت و دقت دنبال كردند. يعنى نه تنها دين را در دانشگاهها 

ضعيف كردند، بلكه به معارضه ى با آن پرداختند.
هدف اينها معارضه ى با دين ـ به عنوان دين ـ نبود؛ هدف، همان چيزى 
بود كه اول عرض كردم؛ يعنى بتوانند بر كشورهاى اسالمى سلطه پيدا كنند. 
براى اين كار، مجبور بودند نسلى را پرورش بدهند و تربيت بكنند كه آينده ى 
كشور راـ  چه از لحاظ اداره و چه از لحاظ سازندگى كشورـ  به دست بگيرد 
و به دين اعتقادى نداشته باشد و به ايمان مذهبى پايبند نباشد و بتواند در 
تصرف آنها واقع بشود. متأسفانه تا حدود زيادى هم موفق شدند. بنابراين، 

بناى دانشگاه را بناى بدى گذاشتند.
البته ايمان اسالمى و وجدان ملى در ميان مردم ما، آن چنان بود كه عده يى 
از دانشمندان و تحصيلكردگان سالم بمانند و سالم هم ماندند. به هيچ وجه 
نمى شود همه ى تحصيلكردگان دانشگاه را از دين و مصالح دينى و مصالح 
كشور، بيگانه توصيف كرد. اين، ادعاى درستى نيست. اما آن كسانى را كه اينها 
مى خواستند از ميان اين جمع به مسندهاى قدرت برسانند، براحتى اين كار 
را كردند و در اختيار خودشان قرار دادند. لذا رجال سياسى، تحصيلكردگان 
اين دانشگاهها و كسانى كه در سرتاسر كشور براى پستها يا كارهاى مؤثر 
و حساس احتياج داشتند، در يك نسل، بكلى با دين بيگانه شدند. آن نسِل 
پرورش يافته ى دوران رضاخانى و اوايل دوران نفوذ دانش جديد و فرهنگ 

اروپايى در ايران، غالباً نسل بى اعتقادى بود.
البته بعدها وضع عوض شد و كسان زيادى با پيشرفتهاى دينى و آگاهيهاى 
و  تفكرات صحيح  و  شد  بيدار  دلها  در  احساسات  و  شدند  آشنا  مذهبى 
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روشنفكران متدينى پيدا شدند و روحانيون نافذالكلمه يىـ  امثال شهيد مفتح، 
شهيد مطهرى، شهيد بهشتى؛ اين شخصيتهاى برجستهـ  در دانشگاهها رسوخ 
كردند و اثر گذاشتند و نيز بعضى از شخصيتهاى دانشگاهى، با دنياى دين و 
مسايل مذهبى آشنا شدند و برخالف آنچه كه آنها مى خواستند، پيش آمد؛ اما 

بناى كار را آن طور گذاشته بودند. 
امام)ره( اين واقعيت را بهتر از همه كس مشاهده مى كردند، از ريشه هاى 
قضيه آگاه بودند، مظاهر آن را در دوران سلطه ى حكومت پهلوى مشاهده 
و  »نه شرقى  و شعار  استقالل  بقاى  و  ايران  بودند، عالج مشكالت  كرده 
نه غربى« در كشور را در اين مى دانستند كه روشنفكران و تحصيلكردگان 
با دين و ايمان مذهبى آميخته باشند و روحانيون ما كه از  جديد، حقيقتاً 
آن طرف بر اثر عواملىـ  از جمله، همين عواملى كه گفته شدـ  از پيشرفتهاى 
علمى و حوادث جهان و رويدادهاى مهم كشور به دور مانده بودند و بعضًا 
دچار جمود شده بودند، مسايل جديد و پيشرفتهاى علمى و حوادثى را كه در 

دنيا مى گذرد، ببينند و با آنها آشنا بشوند و روشهاى تازه را تجربه كنند.

 بیانات در دیدار با جمع كثیرى از طالب حوزه هاى علمیه و دانشجویان دانشگاهها، به
مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه  ـ 69/9/28



25
9  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

پرورش انسان صالح، هدف انبياء الهي

حقيقتاً اين واقعيتى است كه براى يك انقالب، انسان سازى از همه چيز 
اگر  است.  نكرده  كارى  نكند، هيچ  انسان سازى  انقالب،  اگر  است.  مهمتر 
كسى فكر بكند، دليل اين معنا واضح است. يعنى اين حرف، واقعاً استدالل 
و  كور  و  بى جان  پديده ى  انسان صالح، يك  بدون  دنيا  نمى خواهد؛ چون 
تاريك است. آن چيزى كه به عالم خاكى جان مى بخشد، ارزش مى دهد، 
نور مى دهد و معنا و مضمون به وجود مى آورد، انسان است. »انّى جاعل 
فى  االرض خليفة«1. جانشين، عنوانى است كه خدا به انسان داده است. اين 
جانشين را كجا گذاشته اند؟ »فى االرض«. ارض بدون اين جانشين، چيست 

و چه ارزشى دارد؟
تمام پيامبران و عباداهلل الّصالحين، هّمشان اين بوده كه انسان صالح را در 
اين زمين به وجود بياورند، حفظ كنند، رشد بدهند و تكثير نمايند. هدف 
اسالم هم اين است. اين كه شما ديديد، امام در بيانيه يى در چند سال قبل 

1. سوره ي بقره، آيه ي 30.
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است،  قبيل  اين  از  جوانانى  ساختن  اسالمى،  انقالب  فتح الفتوح  فرمودند، 
يك حرف نبود كه همين طور بر قلم امام جارى شده باشد. اين، يك مبناى 
اسالمى و الهى بسيار مستحكم دارد. واقعاً فتح الفتوح، يعنى ساختن انسان 

صالح.
اين بدبختيهايى كه شما مى بينيد روى زمين را فراگرفته است و در زيارتها 
و آثار مربوط به ولىّ عصر)ارواحنالتراب مقدمه الفداء( آمده است: »كما ملئت 
ظلما و جورا«1؛ زمين در تمام دوره هاى تاريخ، پُر از ظلم و جور شده است 
و مى شود و آن بزرگوار مى آيد، همه ى زمين را از قسط و عدل پُر مى كند، 
اين ظلم و جور روى زمين، بر اثر چيست؟ بر اثر نبود يا كمبود انسان صالح، 

بر اثر سرورى و خدايگانى انسانهاى ناصالح.
دنيا امروز از چه مى نالد؟ پاسخش روشن است. دنيا امروز از تبعيض 
انسان  تحقير  از  مى نالد،  انسانها  بر  شده  تحميل  محروميتهاى  از  مى نالد، 
عالم  در  قشرى خاص  متكبرانه ى  غرور  گند  از  فضا  پُر شدن  از  مى نالد، 
مى نالد. بشريت، در فشار اين حوادث تلخ است. پنج هزار سال پيش، دنيا از 
چه مى ناليد؟ آيا از نداشتن هواپيما مى ناليد؟ از نداشتن كامپيوتر مى ناليد؟ مگر 
كامپيوتر، كسى را سعادتمند مى كند؟ پنج هزار سال پيش هم دنيا از همين 
تبعيضها و ظلمها و از همين تحقير جوهر انسانيت و سلطه ى نامردمان بر 

زندگى و سرنوشت انسانها مى ناليد.
تا وقتى كه عدالت و دين خالص و ناب بر دنيا مستقر نشود، بشريت 
هميشه از همان چيزها مى نالد؛ وااّل بشريت نمى تواند بگويد، آن روزى كه 
قطار برقى و جت نداشتم، بدبخت بودم؛ امروز كه اينها را دارم، خوشبختم. 
آيا امروز بشريت خوشبخت است؟ آيا امروز انسان مظلوم در دنيا در اكثريت 
نيست؟ آيا امروز يك مجموعه ى تبهكارـ  كه در عالم، در اقليت مطلقندـ  بر 

1. بحاراالنوار، ج 27، ص 119.
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سرنوشت انسانها حكومت نمى كنند؟ همين حرفها در هميشه ى تاريخ بوده 
و اين، آن سرشت دگرگونگى ناپذير انسان است. گوهر انسانيت، هميشه يك 

گوهر است و همواره در مقابل يك جريان فاسد ايستاده است.
انقالب ما آمد، تا انسان صالح تربيت كند. نقش انسان صالح، اين است. 
است،  نگهداشته  امروز  تا  را  انقالب  اين  كه  آن چيزى  من!  عزيز  برادران 
عبارت از صالح انسانهاست؛ همان مقدار مايه ى صالحى كه ما مّلت داريم. 
در حق مّلتمان هم مبالغه نمى كنيم. امروز صالح غلبه دارد و پرچم را به 
دست گرفته و حاكم است و حركت به سمت صالح، برنامه ريزى شده است. 

البته تا صالح مطلق هم فاصله بسى طوالنى است. 

بیانات در دیدار با فرماندهان و جمعی از پاسداران كمیته هاى انقالب اسالمی  ـ 69/10/10
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امام، دريادلي از توكّل

اعتقادم اين است كه مهمترين خصلت امام بزرگوار ما اين بود كه خويش 
و بيگانه و دوست و آشنا، برايش فرقى نداشت. حقيقتاً خدا مى داند كه آن 
بزرگوار در اين دنياى تاريك ظلمانى، مثل يك خورشيد، چند صباحى آمد 
درخشيد و رفت، تا مردم بدانند كه خورشيدى هم هست. ديگر بعد از ائمه و 
معصومين، ما و ديگران هم مثل آن آدم سراغ نداريم. اگر كسى هم بگويد، به 
نظر من بى انصافى كرده است. انسانيت بايد بفهمد كه اين گوهر در خزانه ى 
الهى وجود دارد. آن مرد، اگر مى فهميد كه تكليف است، عمل مى كرد. نگفت 

كه اگر من تنها بمانم، راه حق را خواهم پيمود؟ او، اين را راست مى گفت.
آن روزى كه او به مردم خطاب كرد و مبارزه را شروع نمود، در بين علما 
و بزرگان و شخصيتهاى برجسته و انسانهاى اليقى كه بودند، انصافاً هيچ كس 
گمان نمى كرد كه مردم پشت سر كسى كه صاحب اين دعوت و فرياد است، 
اما در  ايمان داشت و معتقد بود كه مى آيند؛  امام به مردم  البته  بيفتند.  راه 
عين حال، آن دريادلى از توكل به خدا و اين كه من تكليفم را عمل مى كنم، 
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مى خواهند بيايند، مى خواهند نيايند، مهم بود. خداى متعال هم قاعده يى دارد: 
»من كان هلل كان اهلل له«1. »من اصلح فيما بينه و بين اهلل اصلح اهلل فيما بينه و 
بين النّاس«2. هر كس بين خود و خدا را درست و اصالح كند، خدا بين او 

و مردم را درست خواهد كرد.

بیانات در دیدار با فرماندهان و جمعی از پاسداران كمیته هاى انقالب اسالمی  ـ 69/10/10

1. بحاراالنوار، ج 85، ص 319.
2. همان، ج 68، ص 366.
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دهه ي  فجر، شكست سلسله هاي ظلم و بيداد

دهه ى فجر، در حقيقت مقطع رهايى مّلت ايران و آن بخشى از تاريخ 
ماست كه گذشته را از آينده جدا كرده است. همه مى دانند كه گذشته ى ما، 
فراز و نشيبهايى داشته است. عّزت داشتيم، ذلت داشتيم، هدايت داشتيم، 
ضاللت داشتيم؛ اما در طول دوره هاى گذشته، حتّى در زمانى كه اسالم به اين 
كشور آمد، به خاطر اين كه اين جا از مراكز اسالمى دور بود، حكومت اسالمى 
به معناى صحيح مفهوم اين كلمه، در اين كشور ايجاد نشد. فتوحات اسالمى 
شد، عناصر اسالمى بزرگى به اين جا آمدند، عناصر بزرگترى از خود ايرانيان 
در اين جا پرورش پيدا كردند، علما و بزرگان و دانشمندان برجسته ى تاريخ 
اسالم و ستاره هاى آسمان اسالم در اين جا به وجود آمدند و رشد كردند؛ اما 

نظام اسالمى حقيقتاً در اين كشور برقرار نشد.
ما حكومتهاى اموى و عباسى را نظام اسالمى نمى دانيم. آن حكومتها هم، 
نظام پادشاهى و شاهنشاهى است؛ منتها يك نوع و شكل ديگرش. حكومت 
هارون الرشيد يا عبدالملك يا هشام و امثال اينها، چه فرقى با حكومت اردشير 
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درازدست دارد؟ آيا چون اسمشان مسلمان است، برترى دارند؟ مگر اسم، 
مسأله را حل مى كند؟ حكومت سلطان محمود غزنوى در اين كشور، چه 
فرقى با حكومتهاى جبارانى كه در گذشته بودند، دارد؟ از لحاظ حاكميت، 
غزنويان چه تفاوتى با ساسانيان داشتند؟ تفاوتى كه وجود دارد، مربوط به 
فضاى اسالمى است. فضاى اسالمى، سلطان محمود غزنوى را هم وادار 
مى كند كه نمازش را بخواند. آن كسى هم كه در ظل حكومت اوست، او هم 
نمازخوان بار مى آيد. اين، ربطى به سلطنت سلطان محمود ندارد. اين، بركت 

همان مقدارى از اسالم است كه وجود دارد.
اسالمى،  جمهورى  و  اسالمى  حكومت  دوران  از  قبل  كشور،  اين  در 
حاكميت و مناسبات بين حاكم و مردم، همواره رابطه ى غيراسالمىـ  رابطه ى 
سلطان و رعيت، رابطه ى غالب و مغلوب ـ بوده است. همه ى كسانى كه به 
اين جا آمدند و حكومت كردند، احساس نمودند كه بر اين مردم غلبه پيدا 
بگيريد و همين طور  بود،  اين آخريش كه رضاخان و پسرش  از  كرده اند. 
عقب برويد. قاجاريه احساس كردند كه بر اين مردم غلبه پيدا كرده اند و فاتح 
شده اند. از اول به عنوان فاتح، بناى حكومت خودشان را گذاشتند. قبل از 

آنها، زنديه و افشاريه و صفويه فاتح شده بودند.
اگر همين طور به عقب برويد، سلسله هاى گوناگونى را مى بينيد كه با 
پول و زور و قبيله گرى و قلدرى و پهلوانى و با وسايل گوناگون آمده اند و 
بر اين مردم فاتح شده اند و آنان را به زير يوغ حكومت خودشان كشانده اند. 
لذا هميشه روابطشان با مردم، »ما فرموديم« بوده است. »من به مّلت عرض 
مى كنم«، »من خدمتگزار مّلتم« كه امام مى گفت، متعلق به جمهورى اسالمى 
و اسالم و امامِ اسالمى ما بود؛ وااّل قبل از او، »ما امر مى فرماييم« و »ما چنين 

فرموديم« بود.
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از اين كلمات، مى شود رابطه را فهميد. رابطه، رابطه ى يك حاكم و فاتح 
و غالب و اختياردار و قَدرقدرت بود. سلطنت را هم يا با شمشير به دست 
آورده، يا از پدرانشان ارث برده بودند؛ لذا زير بار منت كسى هم نبودند و 
»الّسلطان بن سلطان« مى نوشتند! به كسى مربوط نيست كه من پادشاهم؛ من 
ارث برده ام! مثل كسى كه فرضاً از پدرش يك آفتابه ى مسى ارث مى برد و 
متعلق به خودش است. آيا كسى مى تواند بگويد تو چرا اين آفتابه ى مسى را 
دارى؟ ارث برده است ديگر. اين هم سلطنت را ارث برده است و مثل همان 
آفتابه ى مسى، برايش ملك شخصى است و هيچ كسى حق دخالت در آن را 

ندارد؛ »الّسلطان بن سلطان«! اينها نكاتى است كه بايد به آنها توجه كنيد. 
آن پادشاهى هم كه حكومت را با شمشير به دست آورده بود، خدا را 
بنده نبود؛ مثل نادرشاه، مثل آقامحّمدخان، يا مثل خود رضاخان. اينها با زور 
و قدرت به حكومت رسيده بودند. البته رضاخان، در سايه ى شمشير خودش 
هم نبود؛ در سايه ى شمشير دولت بريتانيا بود كه حكومت را به دست آورده 

بود.
دهه ى فجر آمد و اين سلسله ى غلط، اين هندسه ى معيوب و اين رشته ى 
بيمار را قطع كرد و تمام شد. آن سبو بشكست و آن پيمانه ريخت. ديگر 
آن جايى كه حكومت، غالب و فاتح و آقا و قَدرقدرت و صاحب اختيار است، 
گذشت. دوره يى آمده كه اگر آقايى هست، خود مردمند. وقتى كه امام سر 
كار آمد، مردم او را قبول داشتند و مظهر قدرت مردم بود. او از خودش 
چيزى نداشت، از پدرش چيزى به ارث نبرده بود، با شمشيرش چيزى عليه 
مردم به دست نياورده بود؛ بلكه شمشير مردم در دست او بود و بر سر ضد 
مردم و بر سر مهاجم و استعمارگر و توطئه چى و كودتاچى زد. هر وقت هم 
مردم اراده مى كردند كه شمشير را از دستش بگيرند، متعلق به خودشان بود 
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و او هم دو دستى تقديم مى كرد و طلبى از كسى نداشت. ببينيد، اين بناى 
حكومت جمهورى اسالمى است. اين بركات، اين انتقال مهم و اين تغيير 
خط، در نقطه ى دهه ى فجر انجام گرفته است. اين لحظه ى تاريخى، لحظه ى 

مهمى است.

 بیانات در دیدار با اعضاى شوراى هماهنگی تبلیغات اسالمی و مسؤوالن ستاد برگزارى
دهه ى فجر ـ 69/10/11



26
8  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

اهميت فوق العاده ي دهه فجر

شما والدت پيامبر9 و ائمه: را جشن مى گيريد. صدها سال است 
كه والدت مسيح7 را جشن مى گيرند. چرا والدتها اهميت و ارزش دارند؟ 
به خاطر اين كه يك مقطع حساس و تعيين كننده و يك نقطه ى عطف و يك 
پيچش در تاريخند. يعنى تاريخ در خطى مى رفت؛ اما در اين لحظه، به يك 
سمت ديگر پيچيد. اين، نقطه ى پيچ و نقطه ى عطف و نقطه ى انعطاف به 
يك سمت ديگر است. اگر ما با اين حساب نگاه كنيم، اهميت دهه ى فجر 

خيلى زياد است.
ما در تاريخ، واقعاً مثل دهه ى فجر نداريم. حتّى اسالم با آن عظمت، در 
دهه ى فجر براى ما اثر بخشيد. آيا غير از اين است؟ اسالمى كه نبىّ اكرم6 
آورد، در روزگار امويها و عباسيها به ما اثر نبخشيد. البته آثار درجه ى دو را 
به اين مّلت داد و افراد برجسته و شخصيتهاى ناب و عرفا و علما و زهادى 
بندرت پيدا شدند و توانستند در آن فضا پروازى بكنند؛ اما عامه و توده ى 
امروز  بركات،  آن  نديد.  خيرى  بركات  آن  از  اجتماعى،  نظام  نيز  و  مردم 
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خودش را نشان مى دهد.
البته دهه ى فجر، جزو رشحات اسالم است. خيال نكنيد كه دهه ى فجر 
منهاى اسالم، چيزى است. دهه ى فجر منهاى اسالم، يك پول هم ارزش 
ندارد. دهه ى فجر، آن آيينه يى است كه خورشيد اسالم در آن درخشيد و به 
ما منعكس شد. اگر اين آيينه نبود، باز هم مثل همان دوره هاى تاريك و قرون 
خاليه، بايستى ما مى نشستيم و اسمى از اسالم مى آورديم. با حلوا حلوا گفتن 

هم كه دهان شيرين نمى شود! 
پادشاهانى بودند كه حتّى علماى بزرگ ما در كتابهايشان از اينها تعريف 
كرده اند. البته علماى بزرگى مثل كاشف الغطاء يا عالمه ى مجلسى، بى خود 
اين  ببينيد  كرده اند.  تعريف  كه  داشته  برايشان  نمى كنند؛ مصلحتى  تعريف 
پادشاهان چه قدر بد بودند. واقعاً فتحعلى شاه چه قدر بد است. اصاًل مى شود 
اندازه يى براى بدِى فتحعلى شاه معيّن كرد؟ شاه عباس صفوى چه قدر نحس 
است. اصاًل مى شود اندازه يى براى بدى شاه عباس صفوى پيدا كرد؟ حاال 
مى گوييم شاه اسماعيل صفوى تشيع را آورد؛ شاه عباس صفوى چه كار كرده 
است؟ روى منبر تشيع نشسته، آقايى كرده و باال رفته است. البته شاه اسماعيل 

و شاه طهماسب، حساب ديگرى دارند.
گذشتند.  كه  هستند  پادشاهانى  همين  روزگار،  انسانهاى  نجسترين  از 
همه شان همين طورند و هيچ فرقى باهم ندارند. من تاريخ را زياد خوانده ام 
و در ميان پادشاهان، واقعاً استثنايى سراغ ندارم. همين اميراسماعيل سامانى، 
همين آل بويه ى شيعه، همين سلجوقيان و غزنويان و ديگران، هر كجاى 
كارشان را نگاه كنيد، مى بينيد كه مظهر زشت ترين خصوصيات بشرى بودند 
و چه قدر از نعم الهى سوءاستفاده كردند. اين سلسله، در دهه ى فجر منقطع 
شد و دهه ى فجر، خاستگاه ارزشهاى اسالمى گرديد. حاال شما ببينيد، براى 
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اين نقطه ى عطف، چه قدر بايد بزرگداشت گرفت و چه كار بايد كرد. نكته 
اين جاست. 

 بیانات در دیدار با اعضاى شوراى هماهنگی تبلیغات اسالمی و مسؤوالن ستاد برگزارى
دهه ى فجر ـ 69/10/11
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انقالب اسالمي، محو همه ي »خود«ها در »كل«

بهترين خاطره ى انقالب اين است كه همه از خودشان بيرون آمدند و 
در انقالب حل شدند. در دوران انقالب و در مقاطعى از دوران جنگ هم 
همين طور بود. ناگهان يك فرمان از امام صادر مى شد، مى ديديد كه مردم 
ديگر سر از پا نمى شناسند. پدر به پسر مى گويد، من مى روم؛ پسر به پدر 
مى گويد، من مى روم؛ مادر به هر دو مى گويد، هردوتان برويد. مال مى دهند، 
جان مى دهند و اصاًل خودى مطرح نيست. همين مقطعها بوده كه انقالب را 
نگهداشته است؛ اشتباه نشود. اين طور نيست كه خيال كنيم در همه ى اين 
احوال دوازده ساله، ما هر لحظه انقالب را نگه مى داشتيم. نه، لحظه هايى هم 
داشتيم بندهاى انقالب را باز مى كرديم. آن جايى كه باز انقالب جان گرفته، 
نفس كشيده و باال آمده، همين مقاطع حساس است كه ناگهان جمع كثير و 
قابل توجهى، گاهى هم همه ى مردم، ديگر از »خود« فراموش كردند و به 
ميدان »كل« و ميدان انقالب و كشور و اسالم آمدند. البته چنين چيزهايى، 

Administrator
Untitled



27
2  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

فقط به بركت اسالم و دين قابل تحقق است و الغير. مراسم شما بايد اينها 
را به ياد مردم بياورد. 

 بیانات در دیدار با اعضاى شوراى هماهنگی تبلیغات اسالمی و مسؤوالن ستاد برگزارى
دهه ى فجر ـ 69/10/11
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نقش برجسته ي قم در نهضت اسالمي

هم نوزدهم ديماه كه شروع مرحله ى جديدى در نهضت اسالمى بود 
و بشارت فتح و ظفر مى داد، هم نام قم و مردم قم كه آفريننده ى اين روز 
بزرگ بوده اند، در خاطره ى اين مّلت و اين انقالب، همواره باعظمت باقى 

خواهد ماند. 
اساساً در تاريخ پُرفرازونشيب ايران مظلوم و خونين ما، قم يك نام برجسته 
و نمايشگر يك جهت گيرى و يك حركت خاص است. تقريباً هفتاد سال 
قبل از اين، شهر قم، حوزه ى علميه يى راكه به وسيله ى مرحوم آيةاهلل العظمى 
حاج شيخ عبدالكريم حائرى تأسيس شد، صميمانه در آغوش گرفت. بعد 
از تشكيل اين حوزه، تقريباً چهل سال كه گذشت، اولين نشانه هاى بركات 
جهانگير آنـ  يعنى نهضت اسالمى و گوهر يكتاى درخشان امام عظيم الشأن ـ 
درخشيد. اگرچه در آن چهل سال هم علما و بزرگانى از حوزه ى قم بيرون 
آمده بودند و بركاتى بر آن مترتب شده بود؛ اما در مقطع تقريباً چهل سالگى 
جديد  مرحله ى  يك  وارد  علميه  حوزه ى  و  برافراشت  قد  امام  كه  حوزه 
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تاريخى شد، داستان ديگرى است.
تقريباً شصت سال بعد از تشكيل حوزه ى علميه به وسيله ى آيةاهلل حائرى، 
بزرگترين ثمره يى كه ممكن است بر وجود همه ى حوزه هاى علميه و علماى 
دين مترتب شود ـ يعنى تشكيل نظام اسالمى ـ مترتب شد. هيچ حوزه ى 
علميه يى در تاريخ تشيع و غير تشيع از محيطهاى اسالمى، هرگز چنين بركتى 
را به جهان اسالم نداده بود كه حوزه ى علميه ى قم داد. سال 1340 هجرى 
قمرى حوزه تشكيل شد و در سال 1400 نظام اسالمى از حوزه درخشيد 
و جوشيد. در تمام اين مدت، قم و اهل قم، مانند يار وفادارى، صميمانه و 
مهربانانه، اين حوزه را در آغوش گرفتند، آن را حفظ كردند و از آن حراست 
نمودند. از آن روز تا حاال هم كه قريب دوازده سال مى گذرد، شما مردم 
قم در ميدان جنگ، در ميدانهاى سياسى، در صحنه هاى گوناگون انقالب، 
الگو و جلو بوديد، فداكارى كرديد و همه جا معنويت و روحانيِت انقالب 
را به اثبات رسانديد. امروز هم جوانان، زنان، مردان و حوزه ى علميه ى قم 
الگوست. اميدواريم كه خدا كمك كند و شما هم همت كنيد، تا قم و حوزه 

را هميشه در خط اسالم و انقالب، پيشقراول و پيشرو نگهداريد.
به مناسبت برگزارى چهلمها  در ماجراى نوزدهم ديماه و حوادثى كه 
كه  است  اين  اساسى  نكته ى  آمد،  به وجود  پى درپى  و  افزاينده  به صورت 
ماّدى،  قدرت  لحاظ  از  كه  دستگاهى  بر  فداكارى،  آماده ى  و  متدين  مردم 
هيچ كم و كسر نداشت، طورى پيروز شدند كه هم آن دستگاه گيج ماند، 
هم همه ى محاسبه گران سياسى و طراحان سياستهاى عالم، گيج و مبهوت 
ماندند؛ يعنى مثل توفانى، نظامى را كه مردم متدين و فداكار با آن مقابل 
شدند، درنورديد. اگر كسى مى خواهد اسمش را معجزه بگذارد، بگذارد؛ اما 
اين از آن معجزه هايى نيست كه قابل تكرار نباشد؛ معجزه يى است با تحليل 

روشن و قابل تكرار در همه جاى عالم و در هميشه ى زمان. 
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اگر يك مجموعه ى عظيم مردمى، به خدا ايمان داشت و دل او با نور 
ايمان روشن و آماده ى فداكارى بود، مى تواند بر هر قدرتى كه بزرگتر از 
آن نباشد، پيروز شود. اين، يك اصل است. مّلت ايران، اين اصل را تجربه 
كرده است. در دوران انقالب، اين را تجربه كرديد و ديديد كه مّلت ايران 
با نهضتى كه از قم شروع شد، در سايه ى ايمان و آمادگيش براى فداكارى، 
چه طور توانست نظام و رژيمى را كه قدرتمندان درجه ى يك عالم پشت سر 
آن ايستاده بودند، از بين ببرد و نظامى اسالمى كه باز همه ى قدرتمندان عالم 

با آن مخالف بودند، سركار بياورد. اين، يك تجربه است.
تجربه ى ديگر در جنگ بود. ديديد و دنيا هم مشاهده كرد كه مّلت ايران 
توانست در سايه ى همان ايمان و آمادگى براى فداكارى، جنگى را كه شرق 
و غرب عليه او سرمايه گذارى كرده بودند، به سود خود به پايان برساند و 
تمام هدفهاى دشمن را خنثى كند و به هدفهاى خود برسد. اين، تجربه ى 

كمى نيست.

 بیانات در دیدار با فضال، طالب و اقشار مختلف مردم قم، به مناسبت سالگرد قیام نوزدهم
دیماه  ـ 69/10/19
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عجز استكبار از جلوگيري حاكميت ارزشهاي معنوي

اين انقالب، اولين سخنش اين بود كه دوران حاكميت ارزشهاى معنوى 
آغاز شده است. كسانى كه بتوانند اين حرف را بفهمند و باور كنند، كم بودند؛ 
چون دنيا را امواج ماّديگرى و قدرتهاى مبتنى برماّديت، قبضه كرده بودند. 
امروز، كسانى كه اين حقيقت را لمس مى كنند و مى فهمند، بسيارند. امروز در 
همه جاى عالم، ارزشهاى معنوى، رو به احيا شدن مجدد هستند و بسيارى 
از آنها احيا شده اند و ماّديگرى در شكلهاى مختلفشـ  چه به شكل تفكرات 
ماركسيستى و چه به شكل خطرناكتر آن، يعنى حاكميت ماّده، توأم با پول 
و زور و تبليغات، كه در استكبار جهانى و بيش از همه، در حكومت امريكا 

متجلى است ـ ناكامى و ناتوانى خود را نشان داده است.
پيام ديگر انقالب ما اين بود كه قدرتهاى ماّدى، از مقابله ى با ارزشهاى 
معنوى و حركت و اراده ى انسانها عاجزند. امروز كسانى كه در دنيا، اين 
حقيقت را نفهميده باشند، كمند؛ مگر آنهايى كه به حوادث عالم، با دقت نظر 
نمى كنند. بزرگترين نشانه ى ضعف دستگاههاى استكبارِى متكى به قدرت 
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ماّدى، همين است كه اين انقالب و اين نظام و اسالم ناب، در كشور ايران 
اسالمى ماند و روزبه روز قويتر و ريشه دارتر شد. اين كه يك نظام اسالمى، 
در عالم به وجود بيايد و بتواند بماند و روزبه روز قويتر بشود، نشانه ى پوچى 
و ناتوانى قدرتهاى ماّدى است؛ زيرا آنها اگر بتوانند، صبر و تحمل نمى كنند 
و چنين قدرتى را نمى توانند بگذارند بماند و با همه ى قدرت، با آن روبه رو 

مى شوند و شدند.

بیانات در دیدار با میهمانان خارجی شركت كننده در مراسم دهه ى فجر ـ 69/11/17
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پرورش صالحان، رمز انقالب و امام

پرورش نسلى از انسانهاى صالح و پاكدامن و بلندنظر و بزرگ انديش كه 
نور ايمان و تقوا از ناصيه ى مطهرشان ساطع و دل صاف و ناآلوده شان به شعاع 
معرفت روشن بود و جهاد آگاهانه شان در راه خدا و زمزمه ى عارفانه شان 
در نيمه شبها، ياران امام حسين7 را به ياد مى آورد، بى شك بزرگترين رمز 
انقالب و پيشواى عظيم الشأنش حضرت امام خمينى)قّدس اهلل روحه( بوده 
است. و همينها بودند كه به فرمان امام محبوبشان، صفوف پوالدين و استوار 
خود را در برابر سهمگينترين خطراتى كه انقالب را تهديد مى كرد، آراستند 
و انقالب و نظام اسالمى را باذن اهلل حراست كردند. جمعى از آنان، شربت 
گواراى شهادت فى سبيل اهلل را نوشيدند و جمعى كثير، هستند و خواهند بود 

و از وديعه ى الهى همچنان دفاع خواهند كرد.

پیام به خانواده هاى معظم شهدا در هفتمین روز دهه ى فجر ـ 69/11/18
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مسئوليت همگاني: تقوا و عمل به تكليف

شما در هر جا كه هستيد، هر شغلى كه داريد، هر مسؤوليتى كه برعهده 
گرفته ايد، هر شأنى از شؤون اجتماعى را كه دارا هستيد، در درجه ى اول بايد 
همتتان اين باشد كه رضاى خدا را تحصيل كنيد و وظيفه ى الهى را انجام 
بدهيد. اين، تقواست. اين كه درصدد انجام تكليف باشيد و از انحراف و بى راه 
رفتن پرهيز بكنيد، همان تقواست. اگر اين احساس در شما پيدا شد و اين 
همت و تالش را كرديد، اولين قدم را كه برداشتيد، خداى متعال براى قدم 

دوم به شما كمك خواهد كرد. 
هرچه مسؤوليت ما باالتر باشد، تقواى بيشترى الزم داريم. در ميدان جهاد 
هم تقواست كه انسان را پيروز مى كند. در ميدان مبارزه ى با استكبار هم كه 
شما مّلت سالها بوديد و مثل اين روزها در سال 57 به پيروزى رسيديد، تقوا 
شما را پيروز كرد؛ تقواى آن رهبر كه جز به امر الهى و تكليف شرعى، به 
هيچ چيز ديگرى نينديشيد، و تقواى شما آحاد مّلت كه براى خاطر خدا، از 

هوسها و منافع شخصى خود گذشتيد.
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يادتان است كه آن روزها چه طور همه دل در گرو هدفى مقدس داشتند؛ 
كسى از خود يادش نبود، كسى به فكر مال اندوزى نبود، كسى به فكر زياد 
كردن ثروت نبود، كسى به فكر شغل و مقام نبود، كسى به فكر جلو افتادن از 
ديگران نبود؛ هر كسى احساس مى كرد تكليف شرعى و اسالمى و انقالبيش 

چيست، آن را انجام مى داد. امروز هم همين كار را بايد بكنيم.

خطبه هاى نماز جمعه ى تهران ـ 69/11/19
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دهه ي فجر، دهه ي ميثاق دوباره

يادها  تجديد  با  انقالبى  نيروهاى  قواى  تجديد  دهه ى  فجر،  دهه ى 
مّلت  ميثاق  و  عهد  تجديد  دهه ى  روزهاست؛  آن  پُرشكوه  خاطره هاى  و 
اين  در  الهى  معجزه ى  بزرگترين  گراميداشت  دهه ى  است؛  انقالب  با  ما 

روزگارهاست.
اين روزها، روزهايى است كه در تاريخ عمر مّلتها، شبيه آن بندرت پيش 
مى آيد. چه قدر خونها ريخته مى شود، زجرها كشيده مى شود، مصيبتها تحمل 
مى گردد، تا يك مّلت بتواند به آن اوج حركت انقالبى يى برسد كه در دهه ى 

فجر سال 57 شما رسيديد و خدا آن ميوه ى شيرين را در دامن او بگذارد.
مّلت ما، از چنگ قدرت شيطانِى خونريِز ظالمانه ى رژيم كافرمنش و 
فاسق و فاجر و عياش و ضد مردمى و وابسته ى به بيگانه و بى اعتناى به 
مصالح مّلت و نيز سرانى كه فقط خوشيهاى خودشان را در نظر داشتند و 
همه ى امكانات عظيم اين مملكت را براى چنين چيزى صرف مى كردند، 

نجات پيدا كرد. اين، حادثه ى خيلى عظيمى است.

خطبه هاى نماز جمعه ى تهران ـ 69/11/19
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پيروزي انقالب، احياي معنويت، شكست ابرقدرتها

آن روزى كه اين انقالب پيروز شد، ارزشهاى معنوى در دنيا مرده بود و 
ارزشهاى ماّدى بر همه ى اركان زندگى مّلتهاى عالم حاكم بود. اين انقالب، بر 
پايه ى ارزشهاى معنوى سر بلند كرد. امروز اگر به دنيا نگاه كنيد، مى بينيد كه 
پايه هاى ماّديگرى لرزيده است و انقالبهايى كه بر اساس ماّديگرى به وجود 
آمده بود، مثل بازيچه ى كودكان فرو ريخته است. آن نظامى كه به ماّديگرى 
افتخار مى كردـ  يعنى نظام ماركسيستى و سوسياليستىـ  و امپراتورى بزرگى 
تشكيل داده بود و به ضديت با معنويت و دين افتخار مى كرد، متالشى شده 

و از بين رفته است.
امپراتورى  نبود. دوازده سال پيش،  دوازده سال پيش، وضع اين طورى 
شرق و نظام ماركسيستى عالم، آن قدر خود را قدرتمند مى ديد، كه به آنچه 
داشت، اكتفا نكرد و به افغانستان حمله ى نظامى نمود، تا از آن طرف شايد 
اين طور احساس  ماّديگرى،  به  نظام متكى  ادامه بدهد. يك  باز  اين راه را 
قدرت مى كرد. امروز آن نظام متالشى شده، از بين رفته و چيزى از آن باقى 
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نمانده است. شگفتا ! در كشورهايى كه اين نظام حاكم بود، پرچم معارضه ى 
با اين نظام به دست كسانى افتاد كه شعار معنويت و دين و خدا و مسيحيت 

مى دادند! اين، از آثار انقالب شماست.
آن روزى كه انقالب شما به پيروزى رسيد، از اسالم بخصوص به عنوان 
يك پرچم نجاتبخش در دنيا خبرى نبود. در كشورهاى اسالمى هم اگر كسى 
مى خواست انقالب بكند، پايه هاى انقالب، پايه هاى ماركسيستى بود! انقالبى، 

يعنى كمونيست!
اسالم را با تالش زياد، منفعل و به خيال خود مضمحل كرده بودند. كسى 
جرأت نمى كرد كه به مسلمانى خود افتخار بكند. امروز شما نگاه كنيد، هرجا 
چند نفر مسلمان دور هم هستند ـ ولو يك اقليت ـ قرآن را سر دستشان 
مى گيرند و با افتخار مى گويند كه ما مسلمانيم. اين، از آثار انقالب شماست. 

اين را شما كرديد، اين را امام انجام داد.
عالوه ى بر اينها، انقالب شما، حريم دروغين قدرتها و قلدرها را شكست. 
امريكا به عنوان ابرقدرت، يك روز امريكا بود؛ اما امروز ديگر نيست. امروز 
شما ببينيد كه در چند نقطه از نقاط عالم، مردم عكس رئيس جمهور امريكا 
را آتش مى زنند، يا پرچم آنها را به آتش مى كشند؟ چندجا از نقاط عالم، مّلتها 
و توده هاى مردم، مشت گره مى كنند و »مرگ بر امريكا« مى گويند. يك روز 
فقط شما اين شعار را مى گفتيد، ديگران مى گفتند كه چرا مى گوييد؛ اما امروز 
نيز در اروپا و اقصاى آسيا و كشورهاى تحت نفوذ امريكا و كشورهايى كه 
با نظامى شبيه خود امريكا اداره مى شوند، »مرگ بر امريكا« مى گويند. اين، 
نه به خاطر آن است كه آن مّلتها از رژيم عراق پشتيبانى مى كنند. خير، اصاًل 
رژيم عراق را نمى شناسند و نمى دانند كه قضيه چيست. اينها چون امريكا را 
متجاوز شناخته اند و چهره ى او برايشان آشكار شده است، »مرگ بر امريكا« 
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مى گويند. انقالب شما اين كار را كرد؛ يعنى حريم دروغين قلدرهاى جهانى 
و ابرقدرتها را شكست.

خطبه هاى نماز جمعه ى تهران ـ 69/11/19
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نيروي هوايي و عمل به تكليف لحظه

ارتش  هوايى  نيروى  روز  كه  است  شايسته  حقاً  بهمن،  نوزدهم  روز 
جمهورى اسالمى ايران نام بگيرد و جا دارد كه ما به اين نيرو تبريك بگوييم. 
خاطره و تصميم، يك لحظه ى گذراست؛ اما آثار و نتايج، ماندگار است. براى 
اين است كه انساِن خردمند و هوشمند و مسلمان، وظيفه ى خود مى داند كه 
قدر و ارزش لحظه ها را درست بشناسد و در تقويم و ارزيابى لحظه ها، دچار 

اشتباه نشود.
هر لحظه يى از لحظات عمر ما، بار تكليفى را بر دوش دارند. مهم اين است 
كه ما تكليف هرلحظه را درست بشناسيم و آن را در جاى خود ادا كنيم. آن 
روزها به هر تقدير مى گذشت؛ اما حضور جمعى از پرسنل نيروى هوايى ارتش 
در صفوف مقدم انقالب اسالمى، آن هم در حساسترين لحظات، بر سرنوشت 

ارتش و سرنوشت و جهت گيريهاى موجود در انقالب، تأثيراتى گذاشت.

 بیانات در دیدار با جمعی از پرسنل نیروى هوایی ارتش جمهورى اسالمی، به مناسبت روز
نیروى هوایی  ـ 69/11/19
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لزوم تالش براي تحقّق كامل انقالب

انقالب آن وقتى به صورت كامل تحقق پيدا مى كند، كه آحاد مردم حقيقتًا 
به مردم مسلمان و مؤمن تبديل شوند. بخشى از اسالم، مربوط به عمل مردم 
است كه نظام كلى اجتماعى و حركت عمومى آنها را تصوير و ترسيم مى كند 
و آنها را حركت مى دهد. بخش ديگر، مربوط به عقايد و كيفيات روحى و 
عمل شخصى مردم است. اگر انقالب عظيم ما و نظام جمهورى اسالمى، با 
همه ى امكانات ماّدى و معنويش نتواند دلها و خلقيات مردم و حقيقت وجود 
آنها را، از آنچه كه معلول تربيتهاى غلط ديرين است، به مردم مسلمان متبدل 
كند، قطعاً موفق نشده و انقالب واقع نگرديده است. انقالب، انقالب مردم 
است. انقالِب مناسبات اجتماعى و اقتصادى، فرع بر انقالب مردم است. تا 
مردم منقلب نشوند، آن انقالب اقتصادى و تغيير و تبديل مناسبات اجتماعى 
و اقتصادى و سياسى هم اصاًل تحقق پيدا نمى كند. مردم در اول كار بحمداهلل 
يك انقالب روحى پيدا كردند كه حركت بسيار مهمى بود و نتيجه اش همينى 

شد كه مى بينيم.
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اگر آنچه كه واقع شد، ادامه پيدا نكند و تعميق نشود و تعميم نيابد و 
نسلى كه رو به وجود است و نسلهاى بعدى را فرا نگيرد و خداى نكرده 
اسم، اسالم و جمهورى اسالمى و حاكميت مناديان اسالم باشد، اما واقع 
قضيه و متن زندگى مردم چيز ديگرى باشد، اين انقالب قطعاً موفق نبوده و 
نيست. در آن صورت، از اين كه چنين چيزى پيش بيايد، به خدا پناه مى بريم. 
نبايد بگذاريم چنين چيزى رخ دهد. دشمن روى اين نقطه كار مى كند. تمام 
دستگاهها و تمام افراد، بخصوص علماى اعالم و روحانيون، بايستى روى 
تربيت نفوس مردم و تحقق انقالب قلبى و اخالقى در آنها، مخصوصاً در 

جوانان تالش كنند. 

بیانات در دیدار با اعضاى مجلس خبرگان  ـ 69/12/1
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مروري بر قرنها تالش علما و روحانيون

در ديدار با روحانيون محترم و علماى معّظم، بايد يك مطلب تذكر داده 
از ذكر  بگيرد. آن مطلب، عبارت  انجام  بايد  اداى حقى است كه  بشود و 
اجمالى خدماتى است كه روحانيت براى پيشبرد اسالم و اهداف پيامبران، 
در طول قرنهاى متمادى انجام داده است. علما، دين و معارف و فقه اسالمى 
را نگهداشتند، تحريف را از ساحت احكام الهى دور كردند، شعله ى ايمان 
را در دل مردم برافروختند و برافروخته نگهداشتند، توجه مردم را به قرآن و 
تعاليم اهل بيت: تأمين كردند و برانگيختند. علما بودند كه در طول تاريخ، 
با ستمگران مبارزه كردند و پناه مظلومان و مّلتهاى ضعيف و مردم مؤمن 
مستضعف شدند. علما بودند كه از فرصتها استفاده كردند، تا معارف اسالمى 
را گسترش بدهند و سرتاسر بالد اسالمى را با ايمان اسالمى و با دين، و در 
اين مناطق، با محبت اهل بيت: و با سيره ى آن بزرگواران آشنا كنند. علما 

بر اساس سيره ى انبيا و اوليا زندگى كرده اند.
شمشير، دين را در اقطار كشورهاى اسالمى نبرد. شمشير نمى تواند ايمان 



28
9  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

را در دلها بروياند. آنچه مى تواند گل ايمان را در دلها سبز كند، موعظه و تبيين 
احكام و معارف الهى است. امروز بحمداهلل تفكر اسالمى، همه جا در اقطار 
عالم اسالم زنده است. در يكى، دو قرن اخير كه احساسات آزاديخواهانه در 
مّلتها بيدار شد، به خاطر اين است كه در كشورهاى مختلف، علما پيشاهنگ و 
پيشقراول نهضتهاى موفق شدند. نهضتهاى ديگرى هم در كشورهاى اسالمى 
بود كه در صفوف مقّدم آن، علماى دين قرار نداشتند و غالباً يا عموماً به 

نتيجه نرسيد.
آنچه توانست در شرق دنياى اسالم ـ يعنى شبه قاره ى هند ـ و در غرب 
دنياى اسالم ـ يعنى آفريقا ـ و در ميان اين دو، دست استعمار را از سر مردم 
كوتاه كند و فرهنگ اسالمى را حفظ نمايد و در مقابل فرهنگ متجاوز و 
مهاجم بايستد، نفوذ علما بود. در ايران خود ما هم نهضت تنباكو و مبارزه ى 
با استعمار دولتهاى خارجى و بيدار كردن مردم و نيز نهضت مشروطيت و 
مقابله ى با استبداد رضاخانى و ادامه ى اين مبارزه تا پيدايش نهضت مقدس 
نمى رفت.  پيش  وااّل  بود؛  علما  پيشاهنگى  و  پيشقراولى  به  اسالمى،  عظيم 
اين، يك سابقه و يك تاريخ است؛ كسى هم نمى تواند آن را انكار كند؛ مگر 
مغرض يا جاهلى كه حرفى بزند و بخواهد حقيقتى را بپوشاند. اين، در تاريخ 

مّلت ما و ديگر مّلتهاى اسالمى، مضبوط و محفوظ است.
دشمنان كوشش كردند كه علما را از صحنه ها كنار ببرند، آنها را به كنج 
پيدا  توفيق  هم  زيادى  تا حدود  كنند؛  منزوى  آن جا  در  و  مكتفى  مساجد 
دينى  دينى و حركت عظيم  آگاهيهاى  از  مردم  برهه هم  كردند. در همان 
محروم شدند. اين، يك باب و فصل طوالنى است. همچنين دشمنان تالش 
كردند، تا عناصرى از ميان روحانيون را به خودشان جذب كنند و آنها را 
اغفال نمايند، يا بخرند و در اختيار اهداف خبيث خودشان قرار بدهند. آن 

هم فصلى جداگانه است.
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اما حركت عمومى علماى اسالم، بخصوص در دنياى تشيع و به بركت 
فرهنگ معارضه و انقالبى تشيع، در خدمت مردم و در مقابله ى با استبداد 
و استعمار و ظلم و امثال آن بود و كار به آن جا رسيد كه بحمداهلل نهضت 
عظيم مّلت ايران به پيروزى رسيد و حكومتى بر مبناى دين به وجود آمد. 
مسلمانان و متدينان، بعد از چند صدسال تحقير اهل دين، عّزت نفس پيدا 
كردند، احساس سربلندى كردند، زنده شدند و احساسات و شعور و هويت 

اسالمى در دنياى اسالم پيدا شد.
اين كه شما مى بينيد در كشورهايى از آفريقا، گروههاى اسالمى داعيه ى 
حكومت پيدا كرده اند، يا مسلمانان با حكومتهاى ستمگر مبارزه مى كنند و 
شعار اهلل اكبر مى دهند، يا حتّى كسانى كه از اسالم برى هستند، ولى به تظاهر 
به اسالم مجبور مى شوند، چيز جديدى است. اينها ناشى از اين صبح روشنى 
است كه به بركت پيروزى انقالب اسالمى و اين حركت عظيم، در تاريخ 
مّلتهاى مسلمان به وجود آمده است. اين، مرهون زحمات علماى بزرگ و 
بيش از همه آن بزرگمردى بود كه رهبرى و بنيانگذارى اين حركت را با 
دست توانا و دل پُراراده و پُرايمان خود و با توكل بى پايان و با تقرب به خدا 

و اخالص هلل انجام داد و حادثه يى در تاريخ شد.
اين انقالب، انصافاً حادثه ى بى نظيرى است. حكومت تشكيل شد، نظام 
اسالمى پياده گرديد و روزبه روز بحمداهلل به احكام اسالمى نزديكتر مى شويم 
و بايد هم بشويم. مّلتهاى مسلمان بيدار شده اند و حركت به سمت گسترش 

ايمان اسالمى آغاز شده است. اين، آن چيزى است كه تاكنون شده است. 
روحانيت اسالم، بخصوص تشيع، امتيازات بسيارى دارد. عشق اينها به 
علم، اخالص براى خدا، دلسوزى براى مردم، بى اعتنايى به دنيا، نترسيدن 
از قدرتها و قلدرها و زورمدارها، وابسته نبودن به ارباب قدرت، امتيازات 
فراوانى است كه هست و بودهاى ما اينهاست. اما عالوه ى بر آنچه كه ما به 
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عنوان مثبتات روحانيت داريم، بايدهايى هم هست كه بايستى به آنها توجه 
كرد، تا اين حركت استمرار پيدا كند.

نكته ى اساسى اين است كه آنچه امروز در صحنه ى جمهورى اسالمى 
به وسيله ى روحانيت ظهور كرده است، نمى شود آن را به حساب روحانيون 
زمان و عصر ما گذاشت و گفت روحانيون اين زمان، اين هنر را كرده اند. 
اين طور نيست. آنچه روحانيون اين زمان انجام دادند، استفاده ى خوبى بود 
كه از ذخيره ى هزارساله ى آبروى روحانيت كردند. روحانيت شيعه، در طول 
هزار سال به مرور دهور، گنجينه ى عظيمى از آبرو و حيثيت و وزانت به 
وجود آورده بود و در عصر ما، آن بزرگمرد عظيم الشأن، آن امام بزرگوار و 
شخصيت استثنايى و ديگر كسانى كه در كسوت روحانيت بودند و در اين 

راه حركت كردند، از آن گنجينه بهترين استفاده را كردند.
اما اين طور نيست كه اين ذخيره تمام نشدنى باشد. اّوالً بايد اين ذخيره 
حفظ شود، ثانياً بر آن افزوده گردد. اگر خداى نكرده بر اثر بى توجهيها، غفلتها، 
وقت نشناسيها، وظيفه نشناسيها و منحرف شدن از خط معمولى روحانيت در 
طول هزار سال، آن ذخيره ى هزارساله آسيب ببيند؛ آن الماس گرانبهايى كه 
بر اثر گذشت قرنها و عصرها و دوره ها و مجاهدتها و اخالصها به وجود آمده 
بود، خدشه دار شود، يا بشكند، باز روزگار زيادى الزم خواهد بود، تا بشود 
آن چنان ذخيره يى را فراهم آورد. پس، در اين روزگار، اولين بايِد ما معممان 
و متزيّيان به زّى علم و روحانيت، حفظ آن آبرو و حيثيت هزارساله است كه 
بحمداهلل در طول دوران انقالب، اين آبرو مضاعف شد و چهره ى روحانيت 

شيعه، به خاطر گذشت و فداكارى، درخشندگى پيدا كرد.

 بیانات در دیدار با جمعی از روحانیون، ائمه ى جماعات و وعاظ نقاط مختلف كشور، در
آستانه ى ماه مبارک رمضان  ـ 69/12/22
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اهميت وجهه ي فرهنگي انقالب

ما از اول گفته ايم كه واجهه ى انقالبـ  يعنى آن بخش نمادين و چهره ى 
بيرونى انقالبـ  چهره ى فرهنگى است. سياست ما هم مقهور فرهنگ ماست. 
ما كه نخواستيم ديانتمان را از سياست جدا كنيم. فرهنگ ما، ساخته شده ى 
تاريخ و مكتب و انقالب ماست. با اين ادعاى بزرگ، مردم از ما توقعات 

دارند.

 بیانات در دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و نمایندگان فرهنگی جمهورى اسالمی
در خارج از كشور ـ 70/2/3
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استعمارگران و تحقير علمي و فرهنگي ملّت ايران

يك شعار بزرگ انقالب، يعنى استقالل مّلت و كشورـ  كه دشمنان ما در 
دنيا با همين مخالفند ـ بسته به وجود كارگر و تالش و زحمت زحمتكشان 
اين قشر و احساس حسنه در آنهاست. كارگر بايد احساس كند كه »من جاء 
بالحسنة فله عشر امثالها«1. يعنى هر كس كار حسنه يى انجام بدهد، خداى 
متعال ده برابر به او اجر مى دهد. اين كار، همان حسنه است. يا معلم احساس 
كند كه اگر ما گفتيم ايرانى مسلمان بايد بر روى پاى خود بايستد، يعنى اين 
رشته هاى بردگى را كه در طول دو، سه قرن به گردن و دست و پاى او بستند، 
باز كند و اين فرهنگ غلط استعمارى را كه مى گفتند: »ايرانى نمى تواند كار 

بكند«، از بين ببرد.
آن روزى كه مى خواستند نفت را در اين مملكت ملى كنند، يكى از رجال 
پهلوى گفت: »ايرانى نمى تواند يك لولهنگ بسازد، چه طور مى خواهد نفت 
را اداره كند؟«! اين، همان فرهنگى است كه خود استعمارگران به مّلتهاى 

1. سوره ي انعام، آيه ي 160.
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از شما كارى  القا كردند كه  تلقين و  ما  به مّلت  مسلمان و استعمارزده و 
برنمى آيد؛ صنعتتان را هم بايد ما درست كنيم، كشاورزيتان را هم بايد ما 
اصالح كنيم، براى مدارستان هم بايد ما برنامه ريزى كنيم، دولتتان را هم بايد 

ما بگردانيم!
ذلتى كه خاندان پهلوى )لعنةاهلل عليهم( و خاندان قاجار )لعنةاهلل عليهم( بر 
سر اين مملكت آوردند و بر اين مّلت تحميل كردند، ما را صد سال عقب 
انداختند. اگر بخواهيم اين ذلت برداشته شود و اين استعداد درخشان ايرانى 
در اختيار مصالح و منافع ايران و اسالم قرار بگيرد، آيا جز با تربيت نيروى 
انسانى كارآمد، امكانپذير است؟ چه كسى اين تربيت را خواهد كرد؟ اين 
سنگ على الظاهر تيره، يا اين فلز على الظاهر گرفته را چه كسى خواهد تراشيد 
و صيقل خواهد داد، تا به تيغ برنده يى تبديل بشود و همه كار انجام بدهد؟ 

معلم. اين، نقش معلم است.

 سخنرانی در دیدار با گروه كثیرى از كارگران و معلمان سراسر كشور، به مناسبت روز
جهانی كارگر و روز معلم  ـ 70/2/11
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حقايق بديهي انقالب

من امروز چند حقيقت بديهى و روشن را عرض مى كنم و بعد از آن، يك 
نتيجه گيرى براى مّلت ايران، و يك نتيجه گيرى براى همه ى مّلتهاى مسلمان 

جهان خواهم كرد. 
حقيقت اول كه كسى منكر آن نيست و هيچ منصفى نمى تواند آن را انكار 
كند، اين است كه امام بزرگوار ما به اسالم و مسلمين قّوت و عّزت بخشيد. 
دشمنان اسالم، اسالم را ضعيف مى خواستند. آنها تالش كرده بودند تا اسالم 
را از صحنه ى عمل، بلكه از ذهن مّلتهاى مسلمان ـ چه برسد به غير آنها ـ 
خارج كنند؛ متأسفانه تا حدود زيادى هم موفق شده بودند. در اين سياست 
پليد، حكومتهاى فاسد و وابسته، با استكبار و شبكه ى جهانى دشمنان اسالم 

هماهنگى كامل داشتند.
امام بزرگوار با اين انقالب، مسلمانان را نشاط بخشيد و اسالم را زنده 
و  نسلهاى جوان  آرمان  و  آرزو  اسالم  بسيارى،  در كشورهاى  امروز  كرد. 
به پاخاسته و روشنفكر است. يك نمونه، فلسطين عزيز است. سالها به نام 
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مّلت  امروز  ناموفق.  و  ناكام  اما  گرديد؛  مبارزه  و  زده شد  فلسطين حرف 
فلسطين، به نام اسالم مبارزه و مقاومت مى كند؛ لذا مبارزه از شكل سازمانها 
و گروهها و شخصيتها و سردمدارها، به ميان توده ى مردم كشيده شده است. 
چنين مبارزه يى، هرگز ناكام نخواهد شد. مبارزه ى مردمى اگر باقى بماند، 
بى شك در نهايت به پيروزى خواهد رسيد. اين، به بركت اسالمى بود كه امام 

نام آن را زنده كرد و وجدان اسالمى را در مسلمين بيدار نمود.
امروز در كشورهاى اسالمى شمال آفريقا، گروههايى به نام اسالم و با 
هدف ايجاد حكومت و نظام اسالمى مبارزه مى كنند؛ پيشرفت هم كرده اند. 
به خاطر  را حتّى  ما، چه كسى چنين چيزى  بزرگوار  امام  نهضت  از  قبل 
مى گذرانيد؟ در شرق و غرب جهان اسالم، مسلمانان بيدار شده اند. اقليتهاى 
مسلمان در كشورهاى اروپايى و غير اروپايِى داراى حاكميت كفر و الحاد، 
احساس شخصيت مى كنند. هويت و شخصيت اسالمى، در ميان مسلمانان 

زنده شد. اين، به بركت امام و حركت عظيم امام بود.
در  را  ما  مّلت شجاع  بزرگوار و  امام  آنچه  كه  است  اين  حقيقت دوم 
راه اين مبارزه ى بزرگ موفق كرد، بصيرت و صبر بود ـ مقاومتى همراه با 
بصيرتـ  همان طور كه اميرالمؤمنين )عليه الّصالةوالّسالم( فرمود: »و ال يحمل 
هذا العلم ااّل اهل البصر والّصبر«1. علت آن هم اين است كه امروز مبارزه با 
كفر خالص و شرك خالص نيست، تا مطلب روشن، و صف بنديها مجزا و 
جداى از هم باشد؛ بلكه امروز مبارزه با نفاق و دورويى و تزوير و شعارهاى 
توخالى و دروغزنيها و الفزنيهايى است كه بلندگوهاى استكبار را در همه ى 
انحاى عالم پُر كرده است. بسيارى دم از طرفدارى از حقوق بشر مى زنند و 
دروغ مى گويند. بسيارى دم از اسالم مى زنند و دروغ مى گويند. اسالم آنها، 
اسالم باب طبع و ميل سردمداران استكبار است. بسيارى دم از مساوات و 

1. نهج البالغه، خطبه ي 173.
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بنابراين،  انسانها مى زدند و مى زنند و دروغ مى گفتند و مى گويند.  برابرى 
مبارزه در دوران كنونى، مبارزه يى دشوار است؛ هم به خاطر قدرت زر و زور 
استكبار، و هم به خاطر قدرت تبليغاتى و توجيه گر دروغگوييها و نفاقهاى 

استكبار و اياديش.
دنيا  در  هم  امروز  همين  مى خورند.  فريب  زود  بى بصيرت،  انسانهاى 
آدمهاى دلسوزى هستند كه فريب خورده اند؛ دشمن را نشناخته اند و صف را 
تشخيص نداده اند. در ايران، امام عظيم الشأن ما، به بركت بصيرت مردم ـ كه 
با صبر و مقاومت آنها همراه بود ـ اين راه را طى كرد و به موفقيت رسيد. 
خود او، در ايجاد اين بصيرت و صبر در مردم، بزرگترين مؤثر بود. هرجا در 
انحاى عالم مبارزه يى صورت مى گيرد، حركتى مى شود، انسان دلسوزى در 
پى نجات توده هاى مردم حركت مى كند، بايد بداند كه اين راه، با هوشمندى 

و بصيرت و نيز با صبر و مقاومت طى شدنى است، و الغير.
حقيقت سوم اين است كه همه ى دنياـ  هم توده هاى مسلمان و مستضعف 
كه  فهميده اند  و  داده  تشخيص  ـ  استكبار  اردوگاه  هم  و  عالم،  محروم  و 
كانون و محور و مركز اين حركتى كه امروز در جهت آرمانهاى اسالمى در 
دنيا مشاهده مى شود، جمهورى اسالمى است؛ لذا در درجه ى اول، همه ى 
دشمنيهاى عالم متوجه ماست. ما در البالى سخنان گرم و به ظاهر دوستانه، 
همواره نشانه هاى خصومت و كينه را مى شناسيم. ما مى دانيم كه استكبار 
نسبت به جمهورى اسالمى و شما مّلت و اين امام بزرگوار، چه قدر دشمن 
است. دشمن چون او را زنده مى داند، يك سر سوزن از دشمنيش با او كم 
نشده است. اگر بوقهاى استكبارى و اردوگاه استكبار و دشمنان امام فكر 
مى كردند كه او مرده و تمام شده است، بعد از گذشت دو سال از رحلت 
جانسوز او، اين قدر با شخص او و با نام او دشمنى نمى كردند، كه امروز 

مى كنند.
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عظيم  حركت  محور  و  مركز  انقالب،  ايران  امام،  ايران  اسالمى،  ايران 
جهانى مسلمانان است، و به همين نسبت محور دشمنيهاست. اين، به جاى 
آن كه ما را غمگين كند، خوشحال مى كند؛ و به جاى آن كه ما را وحشت زده 
منافع  عليه  و  قدرتمنديم  ما  كه  مى دهد  نشان  چون  مى كند؛  اميدوار  كند، 
استكبار و منافع دزدان و غارتگران، همچنان تهديد بزرگى به شمار مى رويم. 
دشمنى استكبار، ما را مطمئنتر مى كند كه راهى را كه در حركت پيشرونده ى 
و  موفق  و  درست  كرده ايم،  انتخاب  جامعه  و  كشور  سازنده ى  و  انقالب 
در  و  بشريت  منافع دشمنان  عليه  در حركتمان  ما  اگر  است.  بوده  صائب 
جهت مصالح انقالب و كشور، راه خطا را پيموده بوديم، دشمن اين قدر با 

ما دشمنى نمى كرد.
... استنتاجى كه من از اين سه حقيقت مى كنم، اين است كه شما مّلت 
عزيزمان بايد بدانيد، اگر به فضل الهى همين حركت مباركى را كه دوازده 
سال است با قدرت در پيش گرفته ايد، با وحدت حركت كرده ايد، به اسالم 
متمسك بوده ايد، با همين تمسك به اسالم، با همين وحدت كلمه و با همين 
قدرت و عّزت، پشت سر مسؤوالن دلسوز ادامه بدهيد، تمام مشكالتى را كه 
دشمنان بزرگ اسالم عليه اين مّلت به وجود آورده اند ـ چه در طول پنجاه 
سال گذشته، چه در جنگ تحميلى، و چه در حول وحوش آن ـ خود شما 
خواهيد توانست برطرف كنيد و كشور را يك كشور اسالمِى حقيقِى نمونه ى 

آزاد آباد بسازيد

بیانات در مراسم دومین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره ( ـ 70/3/14
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امام و هنر غربت زدايي از اسالم

هنر بزرگ و خدمت بى بديل امام بزرگوارمان اين بود كه اسالم را از 
غربت درآورد. مسلمانان، حتّى در خانه ها و شهرهاى خودشان غريب بودند. 
اسالم، حتّى در مواطن اصلى خود غريب بود. دشمنان اسالم، با فرهنگ الحاد 
و فساد و نظامهاى طاغوتى، فرصت به خودانديشيدن را هم از مسلمانان گرفته 
بودند. در چنين شرايطى، امام بزرگوار ما، آن سالله ى پيامبران و دست قدرت 

خدا در اين روزگار، اين گرد غربت را از چهره ى اسالم زدود و سترد.

 بیانات در دیدار با اولین گروه از میهمانان خارجی مراسم دومین سالگرد ارتحال امام
خمینی)ره( ـ 70/3/15
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تقابل فرهنگ اسارت و فرهنگ نجات

حركت اسالمى و انقالب اسالمى، عبارت است از طغيان بر ارزشهاى 
و  ظلم  موجب  و  زنجيركشيده  به  را  بشر  كه  طاغوتى  نظامهاى  و  جاهلى 
نژادى و فحشاى عمومى و ستم پذيرى توده ها  تبعيض طبقاتى و  فساد و 
و ديگر بدبختيهاى مّلتها شده و همه چيز را فداى سود بيشتر و حاكميت 
ظالمانه ى بيشتر صاحبان زر و زور نموده است. پس، حركت صحيح اسالمى، 
صف بندى ميان دو نظام ارزشى و مبارزه ى ميان دو فرهنگ است: فرهنگ به 
زنجير كشيدن بشر، و فرهنگ نجات بشر. لذا هر حركت اسالمى بايد خود 

را براى مقاومت همه ى زورمندان عالم آماده كند و غافلگير نشود.

پیام به حجاج بیت اهلل الحرام  ـ 70/3/26

Administrator
Untitled



30
1  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

عقب ماندگي و جهل ثمره ي حاكميت طاغوت

اين آثار شوم دوران سلطه ى طاغوت چيست؟ در درجه ى اول، همين 
فقر و عقب ماندگى و جهل در بسيارى از مناطق كشور ماست. اين مّلت 
بااستعداد و هوشيار، اين زمين بااستعداد و غنى از همه جهت، و آن معارف 
اسالمى پيشاپيش اين مّلت، همه ى اينها بايد موجب مى شد كه امروز ايران 
يكى از آبادترين، و مّلت آن يكى از غنيترين مّلتهاى عالم باشد؛ اما مى دانيم 

كه اين طور نشده است.
چه چيزى موجب شد كه اين مّلت بااستعداد، در طول سالهاى متمادى 
ـ شايد در طول يكى، دو قرن يا بيشتر ـ اين قدر از قافله ى علم و معرفت 
عقب بماند؟ يقيناً سلطه ى دستهاى غيرامين بر اين مّلت، و اين سالطين ظالم 
و مستبد و كوته بين در طول اين سالها، اين بالها را بر سر اين كشور آوردند 
و همين طور مسأله ى آبادانى و عمران متوقف ماند. اگر قوانين اسالمى در 
كشورى اجرا بشود و حكومت اسالمى تشكيل گردد، اين مانعها را از سر راه 
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مردم برخواهد داشت. انقالب اسالمى در ايران، بايد اين هنر بزرگ و اين 
معجزه را بكند.

 بیانات در دیدار با وزیر، مسؤوالن و جمعی از جهادگران جهاد سازندگی، خانواده هاى
 شهدا، گروهی از عشایر، و جمعی از بازماندگان زمین لرزه ى استانهاى گیالن و زنجان  ـ
70/3/28



30
3  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

هدف انقالب: تغيير ارزشها

انقالب براى اين نيست كه كسانى بروند و كسان ديگرى بيايند؛ انقالب 
به  انسان  ارزش  اعتبار و  تغيير كند؛  ارزشها در جامعه  اين است كه  براى 
از خدا  كند،  كار  براى خدا  باشد،  بنده ى خدا  انسان  باشد؛  عبوديت خدا 
بترسد، از غير خدا نترسد، از خدا بخواهد، در راه خدا كار و تالش كند، در 
آيات خدا تدبر كند، عالم را درست بشناسد، كمر به اصالح مفاسد جهانى و 

بشرى ببندد و از خود شروع كند؛ هر كدام ما از خودمان شروع كنيم.

خطبه هاى نماز جمعه ى تهران  ـ 70/7/5
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اسالم و روحانيت سدّ هجوم استعمار

در كشورهاى اسالمى، براى ضايع كردن نسل جوان، برنامه ى همه جانبه يى 
شروع شد. مى دانيد كه دوران استعمار ـ يعنى دست اندازى كشورهاى غربى 
به كشورهاى آسيايى و آفريقايى ـ نزديك به دويست سال قبل شروع شد. 
آنها مى دانستند كه اين وضع ادامه پيدا نمى كند، و اگر جوانان رشد كنند، 
بافرهنگ بشوند، با اراده باشند، نمى گذارند آب خوش از گلوى بيگانگان و 

چپاولگران پايين برود؛ لذا براى فاسد كردن نسل جوان برنامه ريزى كردند.
اين كه شايد شما در بعضى از كتابها يا مقاله ها خوانده ايد كه در بعضى 
از كشورهاى امريكاى التين يا شرق آسيا، نسل جوان غرق در فسادهاى 
گوناگون است ـ از مواد مخدر و سكرآور و فساد جنسى ـ اين طور نيست 
كه روال كار از اول چنين بوده است؛ اين سياست پياده شده است. متأسفانه 
در دوران ستمشاهى، ما هم از اين قضيه بركنار نبوديم. در اين كشور هم به 
دست خاندان خائن و سيه روى پهلوى و دستيارانشان، هرچه توانستند، اين 

سياست را پياده كردند.
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و  بود؛  »اسالم«  همان  كه  داشتند،  اسالمى خصوصيتى  البته كشورهاى 
آن  بر  اضافه ى  ديگرى  خصوصيت  اسالمى  كشورهاى  بين  در  ما  كشور 
بود؛ و مى دانيد كه در كشورهاى ديگر  داشت، كه آن »روحانيت مردمى« 
اسالمى، به اين شكِل ايران نبوده، هنوز هم نيست. اسالم و تبليغات اسالمى، 
جلوى آن موج سهمگين ايستاد. شعارهاى انقالبى و حركت كوبنده ى امام 
عالى مقام و عظيم الشأن، كار را بر دشمن مشكل كرد. در بحبوحه ى همان موج 
فسادآفرينى كه بر اين كشور حكومت مى كرد، جلوه هاى ايمان و سرسپردگى 

به دين، باز اول در بين جوانان خود را نشان داد.
من پدران و مادران متوسطى را مى شناختم كه طاقت همراهى كردن با 
احساس دينى جوان خودشان را نداشتند؛ حتّى گاهى از احساسات دينى و 
تعبد و زهد و بى اعتنايى به دنيا و به خوراك و به آسايشى كه در جوانانشان 
مشهود بود، پيش ما شكايت مى كردند! آن پدران و مادران، با همان تربيتهاى 
غلط رشد كرده بودند، مسلمان هم بودند؛ اما اين جوشش ايمان اسالمى در 
آنها نبود؛ ولى جوانشان تحت تأثير تربيت انقالبى قرار گرفته بود؛ به همين 
خاطر بود كه جوانان، خانواده ها را پشت سر خودشان مى كشيدند؛ و اين شد 
كه آن قيام عظيم مردمى و آن حركت بى نظير در عالمـ  يعنى انقالب اسالمى 
ما ـ به رهبرى امام و با پشتيبانى قاطبه ى مّلت و با ميداندارى جوانان به 
پيروزى رسيد. اين يك فتح بود؛ هم فتح ميدان مبارزه با استكبار بود، و هم 
باالتر از آن، فتح سرزمين دل جوانان بود؛ كه اين را اسالم و انقالب و امام 

كرده بودند، و اين فتح الفتوح بود. بزرگترين كار امام، ساختن جوانان بود.

 بیانات در دیدار با گروه كثیرى از دانشجویان و دانش آموزان، به مناسبت سیزدهم آبان ماه
)روز ملی مبارزه با استكبار( ـ 70/8/15

Administrator
Untitled
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بازگشت به اسالم، تنها راه نجات

مّلتهاى اسالمى بايد به اسالم برگردند. البته دروازه ها گشوده شده است. 
قرن گذشته ـ يعنى قرن سيزدهم هجرى ـ قرن فريادگرى فريادگران اسالم 
در  ـ  اسالم  بزرگ  تقليد  مرجع  ـ  شيرازى1  ميرزاى  كه  قرن  اوايل  از  بود. 
برخورد با كمپانى انگليسى، آن فتواى قاطع را داد و يك مّلت را به حركت 
تا  هند،  در  اسالمى  تا حركتهاى  ايران،  در  واقعه ى مشروطيت  تا  درآورد، 
بيدارى اسالمى در غرب دنياى اسالم ـ در خاورميانه و در منطقه ى شمال 
آفريقاـ  و بزرگانى كه سخن گفتند و سيّد جمال الدين ها و ديگران و ديگران، 
تقريباً قرن فرياد و قرن مبارزات بود، و قرن بعد، قرن تجربه است. اين قرنى 
كه ما امروز در آن قرار داريم، قرن تجربه است. قرن چهاردهم هجرى، قرن 
فرياد و بيدارگرى و اعالم بود، و اين قرن پانزدهم ـ از آغاز و از افتتاح آن ـ 

قرن تجربه و عملكرد است.
مى بينيم كه مّلتهاى اسالمى مجرب شده اند و دارند عمل مى كنند؛ يك 

1. 1312 ـ 1230 ق.
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اين نمونه ى اول بود. ما به خاطر اين كه  نمونه، جمهورى اسالمى بود؛ و 
اين  از  بايد  را گذرانديم. مسلمانان  بسيارى  بوديم، مشكالت  نمونه  اولين 
نمونه، تجربه بيندوزند. آن مّلتهايى كه امروز بخواهند در كشورهاى خودشان 
ايران  مّلت  از  جامعترى  كار  مى توانند  ببخشند،  تحقق  را  اسالمى  حركت 
نشان بدهند و به منصه ى ظهور بياورند؛ اگر خدا كمك كند و اگر آنها همت 

كنند.
مسلمانان جز برگشت به اسالم راهى ندارند؛ جز تشكيل حاكميت اسالم 
و تحقق و پياده شدن عمل اسالمى، راهى ندارند. از دشمنان ديرين و كينه ورز 
اسالم نبايد هيچ اميد همراهى داشت؛ اميد تحمل هم نبايد داشت. شما ببينيد 
در اين سيزده سالى كه از پيروزى انقالب اسالمى گذشت ـ و ما اين روزها 
داريم سيزدهمين سالگرد و شروع سال چهاردهم را جشن مى گيريمـ  نسبت 
به مّلت ايران چه كردند، چه گفتند، چه نوشتند و چگونه برخورد كردند؛ اينها 

براى مّلتهاى اسالمى تجربه است.

 بیانات در دیدار با مسؤوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمی و میهمانان خارجی
شركت كننده در مراسم دهه ى فجر، در سالروز عید سعید مبعث  ـ 70/11/13



30
8  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

تمسّك به اسالم، تنها راه پيروزي

يك قرن فرياد، دارد نتيجه ى خودش را در ذهنيت دنياى اسالم نشان 
مى دهد. پيروزى انقالب اسالمى و تجربه ى موفق اين مّلت فداكار، دارد نتايج 
و آثار خودش را نشان مى دهد. مّلتها به سمت اسالم گرايش پيدا مى كنند 
و مسّلماً على رغم همه ى كارشكنيها، باالخره آن كه پيروز خواهد شد، مّلتها 
هستند. ما بحمداهلل تجربه ى اسالم را با افتخار و سربلندى با خودمان داريم. 
ما اين را فهميده ايم كه تا وقتى به اسالم متمسك باشيم، اين عروه ى وثقاى 
الهى در همه ى مزال1 اَقدام به ما كمك خواهد كرد؛ »فمن يكفر بالّطاغوت 
و يؤمن باهلل فقد استمسك بالعروة الوثقى الانفصام لها«2. گسستن در اين 
عروه ى وثقاى الهى نيست. ما بايد مشتهايمان را محكم كنيم و اين ريسمان 

و اين دستاويز الهى را محكم بچسبيم.

 بیانات در دیدار با مسؤوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمی و میهمانان خارجی
شركت كننده در مراسم دهه ى فجر، در سالروز عید سعید مبعث  ـ 70/11/13

1. لغزشگاهها.
2. سوره ي بقره، آيه ي 256.
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ايمان و مجاهدت، شرط موفقيت

حركت عالم و حركت تاريخ، به سمت محو قدرتهاى ستمگر و ان شاءاهلل 
رشد ارزشهاست؛ البته شرط آن، تالش و مجاهدت است. هيچ چيز بدون 
مجاهدت به دست نخواهد آمد؛ »و من اراد االخرة و سعى لها سعيها و هو 
مؤمن«1؛ شرطش اينهاست. مسلمانان بايد سعى كنند، بايد ايمان داشته باشند، 
تا خداى متعال ان شاءاهلل دريچه هاى رحمت را به روى آنها باز كند. اين راه 
ملّت ايران است؛ اين راه اين جوانان مؤمن است؛ راه مردمى است كه براى 
اسالم تا امروز با اخالص مجاهدت كردند. ان شاءاهلل كه خداوند متعال هم 
دست ما و دست همه ى مّلتهاى مسلمان را بگيرد، ما را هدايت كند، به ما 
و  راضى  ما  از  ولىّ عصر)ارواحنافداه(  مقدس  قلب  ان شاءاهلل  و  كند  كمك 

خشنود باشد.

 بیانات در دیدار با مسؤوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمی و میهمانان خارجی
شركت كننده در مراسم دهه ى فجر، در سالروز عید سعید مبعث  ـ 70/11/13

1. سوره ي اسراء، آيه ي 19.
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راه طوالني پيش روي ملّت

ما در اول راهيم. آن تصويرى كه از جامعه ى اسالمى در ذهن ماست، با 
وضع كنونى ما فاصله ى زيادى دارد. ما توانستيم حصارى را بشكنيم و مانع 
را از سر راه حركت به سمت دولت اسالمى و جامعه ى اسالمى و دنياى 
اسالمى برداريم. آنچه را كه مى توانيم بين خودمان و خدا بگوييم، اين است 
كه ما تالش كرديم و مردم ما صادقانه حركت كردند و امام ما خوب رهبرى 
كرد و خوب پيش برد؛ اما آنچه را كه در اثناى اين جاهليت مظلم طى كرديم، 

نسبت به آنچه كه بعداً بايد طى كنيم، مطمئناً خيلى كم است.

گفت و شنود با میهمانان خارجی شركت كننده در مراسم دهه ى فجر ـ 70/11/14
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تحوّل معنوي، اوّلين گام حركت

و  معنوى  تحول  دارد،  قرار  ما  پيش روى  كه  كارى  مهمترين  و  اولين 
آنچه  تربيتهاى طوالنى غيراسالمى هستيم.  از  متأثر  ما  انسانهاست.  روحى 
كه هيجان عظيم انقالب و دوران جنگ انجام داد، البته معجزه آسا بود؛ اما تا 
اين پديده عمق پيدا بكند، و تا وقتى كه اعماق ضماير را متحول نمايد، كار 

زيادى الزم است.

گفت و شنود با میهمانان خارجی شركت كننده در مراسم دهه ى فجر ـ 70/11/14
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انتظار فرج، آرمان و انگيزه ي حركت

امام زمان عليه سالم اهلل، رمز عدالت و مظهر قسط الهى در روى زمين 
آن  ظهور  انتظار  به شكلى  بشريّت،  همه  كه  است  همين جهت  به  است. 
حضرت را مى كشند. البته مسلمانان به صورت مشّخص، اين انتظار بزرگ را 
معلوم و تحديد كردند و شيعيان نسبت به شخصى كه اين لباس بر قامت او 
دوخته شده است، آگاهيهاى روشن و مشّخص كننده اى هم دارند. لذاست 
كه موضوع امام زمان عج اهلل تعالى فرجه الّشريف، با اين ديد، نه مخصوص 
شيعه و نه حتى مخصوص مسلمين است. بلكه انتظارى در دل همه قشرهاى 
بشر و مّلتهاى عالم است. اميدى است در دل بنى آدم؛ كه تاريخ بشريّت به 
سمت صالح حركت مى كند. اين اميد، به بازوان قّوت مى بخشد، به دلها نور 
مى دهد و معلوم مى كند كه هر حركت عدالتخواهانه اى، در جهت قانون و 
گردش طبيعى اين عالم و تاريخ بشر است. به همين خاطر است كه وقتى 
مّلت ما، قبل از پيروزى انقالب به مبارزات مشغول بودند، احساسشان اين 
. بعد  بود كه در جهت پيشرفت به سمت آرمان بشريّت حركت مى كنند 
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از پيروزى انقالب هم احساس مّلت ايران اين است كه هر حركت و هر 
اقداممان؛ هر مبارزه اى كه كرديم و هر رنجى كه تحّمل نموديم، در جهت 
مقصودى است كه ميان آحاد بشر و همه اهل معرفت مشترك است. مقصود، 
استقرار عدالت، و هدف، رسيدن به عدل براى بشر است. و اسالم اين عدل 

را تأمين مى كند.

 بیانات در دیدار مهمانان خارجی دهه فجر و قشرهاى مختلف مردم درروز نیمه شعبان  ـ
71/11/18
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تأثير پيروزي انقالب در قلوب مبارزان جهان

پيروزى انقالب اسالمى در ايران، اميدى در دل مّلتها و مبارزان مسلمان 
در همه جاى عالم پديد آورد؛ دلهاى مرده را زنده كرد و هرچه عليه اسالم 
و بلكه عليه مطلق دين، تبليغ و فعاليت و تالش شده بود، آنها را از ذهن 
و عمِل مّلتهاى مبارز در سراسر دنيا زدود و از بين برد. لذاست كه بعد از 
پيروزى انقالب اسالمى، در اطراف عالم نهضتهاى انقالبى پديد آمد، يا اگر 
هم قباًل بود، اوج گرفت و شتاب پيدا كرد. عالوه بر اين، قبل از پيروزى 
انقالب اسالمى، وقتى جوانان و غيرتمندان يك مّلت مى خواستند مبارزه اى 
را عليه ظلمى كه بر آن مّلت و در منطقه خودشان حاكم بود، آغاز كنند، به 
دنبال تفّكرات چپ مى رفتند. از چپيها الهام مى گرفتند و از آنها جزوه و نوشته 
و دستورالعمل دريافت مى كردند. هر جاى دنيا كه نهضت يا مبارزه اى عليه 
ظلم وجود داشت، شما مى ديديد يك صبغه ي چپ در آن هست، يا سعى 
مى شد اين صبغه ي چپ به نحوى به آن داده شود. چنين تصّور مى شد كه 
بدون ارتباط و اتّصال با يك تفّكر يا با يك مكتب ـ كه آن هم مثاًل مكتب 
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ماركسيسم بود نمى شود مبارزه اى را سازماندهى و هدايت كرد و به پيروزى 
رساند! اّما بعد از آن كه انقالب اسالمى پيروز شد، ديديم در هر نقطه ي عالم 
كه يك حركت انقالبى و يا حركت غيورانه اى در مقابل ظلم و جور انجام 
مى شود، صبغه ي مذهب پيدا مى كند. حركتهاى مذكور در كشورهاى اسالمى، 
صبغه ي اسالم به خود مى گرفت و در كشورهاى غيراسالمى، گرايش به يك 
مذهب ديگر را در خود داشت. ما حتّى در اوايل پيروزى انقالب، مبارزاتى 
را مشاهده كرديم كه قبل از آن، گرايشهايشان ماركسيستى بود؛ اّما بعد از 
پيروزى انقالب اسالمى در ايران، نه اين كه آن گرايش ماركسيستى به كّلى از 
بين برود، ولى يك رگه مذهبى هم در آن به وجود آمد و يا يك عنصر مذهبى 

هم در آن وارد شد. اين همه، از تأثير پيروزى انقالب اسالمى بود. 
انقالب اسالمى ايران، پس از پيروزى خود، از يك طرف به مبارزان دنيا 
اميدداد و دلهاى غيرتمندانى را كه مى خواستند با ظلم و جور و نامردمى در 
هر نقطه عالم مبارزه كنند زنده كرد و از طرف ديگر، هويّت اسالمى را به 
مّلتهاى مسلمان برگرداند. در اين هيچ شّكى نيست. اين تأثير مثبتى بود كه 
انقالب اسالمى در همه جاى دنيا گذاشت. اما همزمان با اين تأثير، يك تأثير 
ديگرى هم در دنيا به جانهاد و آن اين بود كه دشمنان جبهه اسالم را بيدار 
كرد و به آنان تجربه داد! دشمن كيست؟ جبهه ضّد اسالمى است؛ استكبار 
است؛ همان كه ما به آن »استكبار« مى گوييم؛ قدرتهاى مسّلِط عالم. يك روز 
امريكا  امروز كه شوروى نيست،  امريكا و شوروى بودند.  مظهر استكبار، 
در رأس استكبار قرار گرفته است. قدرتهاى مرتجع، قدرتهاى ضّد مردمى، 
قدرتهاى متجاوز، قدرتهايى كه مّلتهاى ضعيف را در مشت خود مى خواهند 
و دنيا را متعّلق به خود مى دانند، همه در جبهه استكبار ثبت نام كرده اند و 
اسالم و انقالب اسالمى با اينها روبه روست. اينها بعد از انقالب اسالمى، 
مجّرب شدند و تجربه پيدا كردند. وقتى انقالب اسالمى پيش آمد، استكبار 
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هيچ تجربه اى نسبت به حركتهاى عظيم اسالمى نداشت. در گذشته حركتهاى 
مبارزه، واقعه و حركت  اين  انقالب و  اين  اما  بود؛  آمده  نامنسجمى پيش 

عظيمى بود كه استكبار در مقابلش غافلگير شد. 

 بیانات در دیدار مهمانان خارجی دهه فجر و قشرهاى مختلف مردم درروز نیمه شعبان  ـ
71/11/18
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انتظار فرج، مانع ترديد و هراس

مّلت ايران، به بركت دين و هشيارى و وحدت كلمه، توانسته است تا 
امروز از همه موانع بگذرد. مواظب باشيد و اين هشيارى را حفظ كنيد. اين 
هشيارى كه از اعتقاد و ايمان دينى سرچشمه مى گيرد، ما را به نكاتى از جمله 
»وحدت كلمه« توجه مى دهد. اين هشيارى را بايد با همه وجود و با همه 
قدرت حفظ كنيد. دشمنان ما بدانند كه مّلت ايران به بركت تعليمات دينى، 
همچنان كه در طول اين راه از تهديد دشمن نترسيده است، امروز هم از 
تهديد و اُشتلم آنان نمى هراسد. قدرتمندان، دنيا را پر از ظلم مى خواهند. گر 
چه به زبان نمى آورند؛ اّما عملشان گواه آن است. ظلم مى كنند، براى اين كه 
منافع خودشان را تأمين كنند. ما با ظلم و قلدرى مخالفيم. ما براى استقرار 
قسط و عدل قيام و تالش كرده ايم و باز هم اين مّلت در همين راه تالش 
خواهد كرد. حركتى كه براى قسط و عدل است بر حركتى كه در مقابل قسط 
و عدل ايستاده است، پيروز خواهد شد. در اين، شّكى نيست. دنيا به سمت 
عدل و قسط حركت مى كند و معناى امام زمان و انتظار فرج همين است. 
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انتظار فرج يعنى اين كه در سرنوشت بشريّت، يك فرج بزرگ هست و ما به 
سمت آن فرج پيش مى رويم. از چه بترسيم؟ چرا بترسيم؟ چرا ترديد كنيم؟ 
چرا اطمينان خودمان را از دست بدهيم؟ دستورات اسالم، چراغ راهنماى 
ماست. آنچه را كه ميراث گرانبهايى از اسالم است، در دست داريم. مجموعه 
گفتار امام، كه متّخذ از اسالم است، ميراثى گرانبها و دستاوردى عظيم است 

كه چراغ راه ماست. 

 بیانات در دیدار مهمانان خارجی دهه فجر و قشرهاى مختلف مردم در روز نیمه شعبان  ـ
71/11/18
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ديانت و روحانيت، عامل پيروزي

اين روز به يادماندنى ]نوزدهم دى ماه[، كه امسال با شهادت يا رحلت 
زينب كبرى سالم اهلل عليها همراه است، بايد از چند جهت مورد توّجه قرار 
گيرد: اّول اين كه، چنين روزى در تاريخ معاصر، در حقيقت سرآغاز دوره 
و  غيرروحانيان  و  روحانيان  از  قميها،  اين كه  بود.  انقالب  تاريخ  از  مهّمى 
جوانان و آحاد مردم قم، در صحنه خونين انقالب پا گذاشتند و مبارزه اى 
خونين را شروع كردند، چيز كمى نيست، و همين روند بود كه انقالب را به 
پيروزى رساند. دوم از اين باب كه شهر قم، حقيقتاً مركز قيام و كانون جوش 
و خروش انقالبى مردم بوده است و ان شاءاهلل بايد همواره چنين باشد. اين 
شهر، چه به خاطر حوزه علميه و چه به خاطر جوانان پرشور و مردم فداكار 

و انقالبى، مركز و كانون اصلى است. 
مبارزه، چه در دوران نهضت در سال 41 و چه در اين دوران، از قم شروع 
شد. اين هم يك جهت ديگر. اّما آن جهتى كه قابل توّجه بيشترى است و 
بنده راجع به آن مى خواهم مختصرى عرض كنم و بر آن تكيه داشته باشم، 
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جهت پيوستگى انقالب با دين، معارف اسالمى، روحانيت اسالم و كانون 
علوم دين است. اين، پديده مهّمى است. 

اگر انقالب ما يك انقالب دينى نبود و در رأس آن علماى دين نبودند، 
به پيروزى نمى رسيد. كما اين كه شورشها و قيامهاى گوناگونى در اين كشور 
به وجود آمده است؛ اما آن جا كه با دين و علماى دين آميخته نبوده، به جايى 
نرسيده است. اين انقالب وقتى هم به پيروزى رسيد، اگر با دين و علماى 
دين پيوسته نمى شد، بعد از پيروزى شكست مى خورد و دشمنان بر آن غلبه 
مى كردند. شما ديديد وقتى بعد از پيروزى انقالب، در هر گوشه از كشور 
حادثه اى به دست دشمن درست شد، به دستور رهبر عظيم الّشأن و پيشوا 
و امام ما رضوان اهلل تعالى عليه و نفوذ روحانيت و َعَلم دين، فوراً مردم به در 
آمدند و آتش آن غائله ها را خاموش كردند. حتّى اگر اين مشكل، مشكلى در 
حد جنگى هشت ساله بود، آن را هم در حقيقت مردم حل كردند. اگر مردم 
در اين جنگ نبودند و پشت سر دفاع مقّدس قرار نداشتند، اين گونه همراه 
با سربلندى و پيروزى، تمام نمى شد. پس چون انقالب انقالِب دينى است و 
در رأس آن رهبرِى علماى دين و رهبرى دينى قرار دارد، بعد از پيروزى هم 

دشمن نتوانست آن را شكست دهد. 
نكته ديگر اين است كه چون انقالب، دينى است و رهبرى علماى دين 
در اين انقالب، نقش مهّمى بوده است، دچار انحراف نشده است. اگر غير از 
اين بود و خوشبين بوديم كه دشمن هم آن را شكست نمى دهد و حادثه اى 
هم براى پيكره و ظاهر انقالب پيش نمى آيد، نهايتاً از داخل منحرف مى شد. 
مثاًل با ابرقدرتها مى ساخت؛ با اين و آن كنار مى آمد و از درون مى پوسيد 
و شعارهايش از بين مى رفت. چه چيز مانع از بروز چنين مشكالتى براى 
و  دين  علماى  رهبرى  و  انقالب  بودن  دينى  مسلماً  اسالمى شد؟  انقالب 
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رهبرى دينى نگذاشت كه انقالب از مسير صحيح خود منحرف شود؛ كما 
مرور  به  ولى  بود،  شده  انقالبهايى  هم  ديگر  كشورهاى  بعضى  در  اين كه 

منحرف گرديد.
مثاًل پيش از اين، در كشور خود ما، انقالب مشروطيت بود. اّما بعد از 
پيروزى، هنگامى كه علما را كنار زدند، از مسير منحرف شد و مشروطيت به 
جايى رسيد كه رضاخان قلدر، فردى كه ضد همه آرمانهاى مشروطه خواهى 
بود، به حكومت رسيد. اگر انقالب اسالمى ما هم تحت رهبرى دينى نبود، 
سرنوشتى چون انقالب مشروطيت پيدا مى كرد. هر انسان هوشمندى، وقتى 
توّجه مى كند كه اّوالً شروع اين نهضت و پيروزى آن، ثانياً بقاى جمهورى 
اسالمى و مضمحل نشدن آن و ثالثاً مستقيم حركت كردن جمهورى اسالمى 
و انحراف نشدن آن، به بركت دين و رهبرى دينى است، پشت سِر آن، يك 
نكته ديگر را هم مى فهمد و آن نكته اين است كه دشمنان انقالب اسالمى، 
چه در خارج و چه در داخل، سعى مى كنند دين و رهبرى دينى را از اين 
انقالب بگيرند. اين، يك امر قهرى است. اگر از يك قلعه يا حصار، جوانى 
كارآمد، جانانه دفاع كند، دشمِن آن قلعه و آن حصار، راه را در اين مى بيند 

كه زير پاى آن جوان، حفره و گودالى بَكند و او را از بين ببرد. 
دشمن، هميشه در صدد است تا نيروى دفاع كننده طرف مقابل را نابود 
كند و از بين ببرد. چون نيروى پيش برنده و دفاع كننده اين انقالب، عنصر 
دين و رهبرى دينى بوده است، لذا دشمن سعى مى كند اين را از بين ببرد. 
شما ببينيد بعد از پيروزى انقالب، چقدر عليه حضور رهبرى دينى در انقالب 
حرف زدند! اين حرفها مخصوِص بعد از زمان امام هم نيست. كسى خيال 
نكند كسانى كه با رهبرى دينى مخالفت مى كنند، بعد از زمان رحلت امام 
كه  كسانى  همه  انقالب،  پيروزى  اّول  از  شده اند.ابداً!  پيدا  عليه  رضوان اهلل 
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از دست اين انقالب داغدار بودند، با رهبرى و هدايت دينى اين انقالب 
مخالفت كردند. چرا؟ براى اين كه انقالب را از پا در آورند. اين، آن هدفى 

است كه دشمن نشانه گيرى كرده است و باز هم مى كند. 

بیانات در دیدار قشرهاى مختلف مردم قم  ـ 71/10/19
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سلسله ي حوادث سرنوشت ساز سيزدهم آبان

روز سيزدهم آبان، به لحاظ التقاى سه حادثه تاريخى كه به شكل عجيبى 
به هم وصلند، روز مهّمى در تاريخ ماست. امروز فرصتى است كه از يك درد 
بزرگ جهانى و يك بيمارى سياسى مهلك كه بر جهان بشريّت حاكم است 
و مّلتهاى بسيارى از آن در رنجند، سخن گفته شود. اين سه حادثه هم، اتّفاقًا 

در ارتباط با همين مسأله اساسى است.
حادثه اّول، تبعيد امام است. مّلتى در زير فشار حكومتى فاسد، دست و پا 
مى زد و عّده كثيرى ازمردم در خشم و ناراحتى بودند و كسى كه مى توانست 
احساسات مردم را هدايت كند و افكار آنها را جهت بدهد ودرد دل آنها را 
بيان كند و از خطرات اين راه نترسد، فقط امام بزرگوار ما بود. او را در نيمه 
شبى ـ در مثل چنين روزى ـ از خانه و مسكن خودش ربودند و از ميان اين 
مّلت، اّول به زندان و بعد به تبعيد فرستادند؛ تا شايد خشم مّلت هدايت نشود 
و مبارزه اش سرنگيرد. ولى برخالف نظر آنها، امام، رهبرى خود را از تبعيدگاه 
هم ادامه داد و دست از افشاگرى و بيان حقايق و هدايت مردم برنداشت. 
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اين مّلتـ  بخصوص جوانانـ  وارد يك مبارزه عمومى شدند كه پانزده سال 
ادامه پيدا كرد. در ادامه همين مبارزه، در چنين روزى بود كه همان دستگاه 
جبّار و وابسته و فاسد و تحت تأثير سياستهاى آلوده به همان بيمارى ـ كه 
عرض خواهم كرد ـ دست جنايت از آستين در آورد و دانش آموزانى را به 
شهادت رساند. اما باألخره، حق پيروز شد. مبارزه محّقانه مردم ايران پيروز 
گرديد و آن دستگاه جبّار و فاسد، مجبور شد بساط خود را جمع كند و 
امريكا از كشور ما برود. باز در مثل چنين روزى، خشم مقّدس و حق طلبانه 
يك عّده جوان و دانشجوى مسلمان، حادثه سوم، يعنى تسخير النه جاسوسى 

راپيش آورد.

 بیانات در دیدار دانش آموزان، دانشجویان، معّلمان و پرستاران، به مناسبت روز 13 آبان ـ
71/8/13
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عزّت و استقالل منوط به خودسازي جوانان

جوانان مسلمان و بچه هاى مؤمن ما، در اين انقالب نقش داشتند. امروز 
سالروز به خون غلتيدِن عّده اى از همين دانش آموزان است. رژيم منحوس 
پهلوى هم با دانش آموز مؤمن و انقالبى، مخالف بود و مى خواست او را يا 
ضايع و فاسد كند، يا اگر نشد، بُكشد. امروز خوشبختانه استكبار و استبداد 
جهانى، دستش نمى رسد كه به دانش آموزان عزيز ما آسيب جسمانى برساند. 
بحمداهلل سّدى به ارتفاع جمهورى اسالمى جلو تجاوز دشمن را با قدرت 
گرفته است. اما ممكن است از لحاظ تضييع و افساد معنوى، بتواند كارى 

انجام دهد. بايد مواظب بود. اين تكليف بردوش شماست.
امام بزرگوار، چند صباحى را در ميان ما زندگى كرد. هميشه همين طور 
است. فرد كه ابدى نيست. فرد بايد بتواند وظيفه خودش را در مّدت عمر 
كوتاهش در همين چند صباح، انجام دهد. امام رفت و همه ما رفتنى هستيم. 
اّما اين انقالب ماندنى است. اين مّلت ماندنى است. اين كشور ماندنى است 
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و عّزت و استقالل ما، ان شاءاهلل پايدار است. و اين، به كمك شما جوانان و 
با خودسازى شما شدنى است. خودتان را بسازيد.

 بیانات در دیدار دانش آموزان، دانشجویان، معّلمان و پرستاران، به مناسبت روز 13 آبان ـ
71/8/13



32
7  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

اهميت تشخيص تكليف اهم و مهم

روزى در همين كشور ما، مبارزات ضّد استعمارى و ضّد استبدادى و 
ضّد دستگاه كفر و طاغوت، مطرح بود؛ اما بعضى، اين تكليف را تشخيص 
نمى دادند و به كارهاى ديگر چسبيده بودند. احياناً اگر كسى تدريسى داشت، 
اگر تأليفى داشت، اگر يك حوزه كوچك تبليغى داشت، اگر هدايت جمع 
محدودى از مردم در كارهاى دينى برعهده او بود، فكر مى كرد اگر به آن 
مبارزه بپردازد، آن كارها معطل خواهد ماند! مبارزه به آن عظمت و به آن 
اهميت را ترك مى كرد، براى اين كه از اين كارها باز نماند! يعنى اشتباه در 

شناختِن آنچه الزم بود، آنچه مهم بود و آنچه اهّم بود. 

بیانات در دیدار علما و روحانیان  ـ 71/5/7



32
8  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

يازده مشخصه ي خطّ امام

من رؤوس مطالبى را در خصوصيات اين خط و اين جهتگيرى ـ كه 
امام« مى گوييم و مشّخصه حركت نظام جمهورى اسالمى  ما به آن »خّط 
در ده سال حيات با بركت امام بوده است ـ عرض مى كنم: خّط امام، يعنى 
نظام  تفسيركننده  يعنى چيزى كه  اّمت.  امام  آن مسلك و سلوك حكومتى 
جمهورى اسالمى است. جمهورى اسالمى، مى تواند با جهتگيريهاى مختلفى 
تحّقق يابد. آنچه كه اين جهتگيريها را به صواب نزديك مى كند و مورد قبول 

و اعتقاد امام رضوان اهلل تعالى عليه بوده است، اينهاست:
اّول، ايستادگى در برابر تحميل و نفوذ قدرتهاى خارجى و نداشتن سِر 

سازش با اين قدرتها. اين، اّولين مشّخصه حركت امام بزرگوارماست.
دوم اهتمام به تعبّد وعمل فردى و ايستادگى در برابر سلطه شيطان نفس 
و وسوسه هاى نفسانى. اين دو مطلِب بزرگ و اين دو ميدان مبارزه را، امام 
از هم جدا نمى كردند و در صحنه اجتماع و سياست، در مقابل شيطان بزرگ 
و شيطانهاى قدرت مى ايستادند. در صحنه روان آدمى و درون وجود انسان، 
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امام با نفس مبارزه مى كردند و اصرار بر تعبّد و عمل اسالمى و فردى و 
شخصى داشتند.

سوم، اهميت دادن به توانايى مّلتها و »اصل« دانستن آنها بود. امام با مّلتها 
سخن مى گفتند و معتقد بودند كه تحّوالت بزرگ عالم، اگر به دست مّلتها 
انجام گيرد، غير قابل شكست است و مّلتها مى توانند در دنيا تحّول ايجاد كنند 

و محيطهاى خودشان را عوض نمايند.
چهارم، اصرار بر وحدت مسلمين و مبارزه با تفرقه افكني استكبار.

پنجم، اصرار بر ايجاد روابط سالم دوستانه با دولتها؛ مگر استثناهايى كه 
هركدام استداللى قوى پشت سرش بود. امام به ماياد دادند كه جمهورى 
اسالمى، در سطح عالم مى تواند و بايد از روابط سالمى با دولتها برخوردار 
شود. البته رابطه با امريكا مردود است؛ به سبب اين كه آمريكا يك دولت 
استكبارى و متجاوز و ظالم است و با اسالم و جمهورى اسالمى در حال 
معارضه و محاربه است. ارتباط با رژيم صهيونيستى و نيز ارتباط با رژيم 
نژادپرست آفريقاى جنوبى1 مردود است؛ اما رابطه با بقيه دولتها، بسته به 

مصالح نظام جمهورى اسالمى است و اصل برايجاد ارتباط است.
ششم، اصرار بر شكستن حصار تحّجر و التقاط در فهم و عمل اسالمى 
و التزام به اسالم ناب. هم تحّجر، از ديدگاه امام ـ در بيان و عمل ـ مردود 

بود، هم التقاط.
هفتم، نقش محورى دادن به نجات محرومين و تأمين عدالت اجتماعى. 
هميشه، مردم در چشم امام، »اصل« بودند. در منطق و در خّط حكومتى امام 
اّمت، محرومان و مستضعفان محور تصميم گيريها محسوب مى شدند و همه 
فّعاليتهاى اقتصادى و امثال آن، بر محور نجات محرومين از محروميتها بود.

غاصب  رژيم  و  قدس  اشغالگر  رژيم  با  مبارزه  به  ويژه  توّجه  هشتم، 

1. فرمايش معّظمٌ له، ناظر بر زماني است كه هنوز دست استعمار از حكومت آفريقاي جنوبي كوتاه 
نشده بود و در آنجا »آپارتايد« حاكم بود.
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صهيونيستى بود. مبارزه با اسرائيل، جايگاه خاّصى در منطق امام ـ در راه 
و رسم حكومتى ـ داشت. از امورى كه در نظر امام اّمت به هيچ وجه براى 
امام  بود؛ چون  با صهيونيستها  مبارزه  نبود،  اغماض  قابل  مسلمان  مّلتهاى 
از  پيش  سالها  از  را  تحميلى  رژيم  اين  مخّرِب  و  ويرانگر  نقش  بزرگوار، 

پيروزى انقالب، به درستى تشخيص داده بودند.
نهم، حفظ وحدت ملى و ايجاد يكپارچگى در ميان مّلت ايران و اصرار 

بر مقابله و مبارزه با هر شعار تفرقه افكنانه. 
دهم، حفظ مردمى بودن حكومت و ايجاد رابطه با مردم و حفظ ارتباط با 
آنها. لذا امام، هم به مسؤولين سفارش مى كردند كه »از مردم جدا نشويد؛ با 
مردم باشيد؛ زّى مردم را داشته باشيد؛ به فكر مردم باشيد« و خالصه، رابطه 
را از طرف مسؤولين تأمين مى كردند، هم متقاباًل به مردم سفارش مسؤولين و 
دولتها را مى كردند. يعنى امام با كسانى كه ارگانهاى نظام و دولت را تضعيف 

مى نمودند، به نحوى از انحا مقابله مى كردند.
يازدهم، اصرار بر سازندگى كشور و تحويل يك نمونه عملى از كشور 
و جامعه اسالمى به جهان، كه در ماههاى آخر عمر با بركت امام، جايگاه 
مهّمى داشت. بر اين اصرار داشتند كه كشور بايد از لحاظ اقتصادى، از لحاظ 
بنايى و از لحاظ موارد در آمد، بازسازى شود و براى مردم،  كارهاى زير 

نمونه اى عينى و عملى از سازندگى اسالمى ارائه گردد. 
آن مواردى كه به اعتقاد بنده رؤوس و خطوط اصلى بينش امام و سلوك 

عملى و حكومتى ايشان بود، اينهاست.

بیانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام)ره( ـ 71/3/14
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استكبار و تحميل مبارزات به ملّت ايران

يك وقت است كه كشورى فاقد مردم است و يا مردم بى فرهنگى دارد. 
بديهى است كه تصّرف آن كشور براى استعمارگران آسان است. اما يك 
وقت كشورى برخوردار از مردمى با فرهنگ و با اّدعاست كه براى خودشان 
كشور،  آن  به  استعمار  ورود  ديگر  وقت  آن  قائلند.  سابقه اى  و  شخصيّت 
چندان بى دردسر نيست؛ چرا كه از طرف مردم آن كشور، عليه استعمارگران، 
»استكبار« مى گوييم،  آن  به  امروز  ما  به وجود مى آيد. عاملى كه  مبارزه اى 
مبارزه مذكور را بر مّلت ايران تحميل كرد. در گذشته، وقتى كه استكبار وارد 
كشورى مى شد، به شكل استعمارِ مستقيم مى آمد و آن كشور را قبضه مى كرد. 
اما امروز، از ُطرق پيشرفته ترى براى تسّلط و تصّرف مّلتها و منابعشان استفاده 
مى كند. بنابراين، مبارزه اى كه مّلت ايران در طول صد و پنجاه سال يا بيشتر، 
با كشورهاى استعمارگر داشتـ  از »مبارزه تنباكو« بگيريد تا قضاياى بعدى و 
نهضت ملى و تا مبارزات امروزِ مّلت ايران با سياستهاى استكبارى و با امريكا 
و با ديگرانـ  همه و همه از مبارزاتى است كه بر مردم ما تحميل كرده اند. وااّل 
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اگر مّلت ايران را رها مى كردند و او را راحت مى گذاشتند تا خودش به كار 
خودش، به كشور خودش، به منافع خودش و به منابع خودش برسد، ممكن 
بود چنين مبارزه اى به اين شكل پيش نيايد. آنها اين مبارزه را بر مّلت ايران 

تحميل كردند. امروز هم، آنها متعّرض و متجاوزند.

بیانات در دیدار ارتشیان، به مناسبت »روز ارتش« ـ 73/1/24
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ذلّت حكومتهاي سابق در برابر استكبار و استعمار

شما مالحظه كنيد كه روزگارى نه چندان دور، در اين تهراِن مركز كشور، 
حكومتى بر سِركار بوده است كه شاهِ آن وقتى مى خواست نخست وزيرى 
براى خود انتخاب كند، اّول از امريكاييها مى پرسيد: شما موافقيد من فالنى 
را انتخاب كنم يا نه؟ وقتى مى خواست مدير شركت نفت يا وزير دفاع و يا 
رئيس ستاد ارتش را عوض كند ـ »زيد« را بردارد و »عمرو« را بگذارد ـ از 
سفير امريكا خواهش مى كرد كه »شما يك تُِك پا به محّل اقامت من تشريف 
بياوريد تا ببينيم سياست شما با چنين تعويضهايى مخالفت دارد يا ندارد؟« 
به معنِى ساده تر، از آنها كسب تكليف مى كرد! استكبار هم عادت به تعارف 
كردن ندارد كه تا ببيند طرف كوتاه آمد، بگويد: »ببخشيد! ما با شما عرضى 
نداريم.« هرگز اين طور نيست! شما در مقابل استكبار و استعمار، هر چه 
بيشتر خم شويد، بيشتر فشار وارد مى كند. اگر سرتان را پايين آوريد، فشار 
خود را راحت تر وارد مى كند تا به سجده بيفتيد! وقتى هم در مقابلش به خاك 
افتاديد و سجده كرديد، پايش را محكم روى شما مى گذارد! اين، خاصيت 
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قدرتهاى استكبارى و متجاوز است. 
بارى؛ آنها در مقابل چنان شاهى، كه چنين كسب تكليف مى كرد، گاهى 
مى گفتند: »عيبى ندارد. اگر شما فالن كس را به فالن سمت منصوب كنيد ما 
حرفى نداريم و موافقيم.« البته، گاهى هم با انتصابهاى او مخالفت مى كردند 
و نمى گذاشتند هر كس را كه دلش مى خواست عزل و يا نصب كند! فكرش 
را بكنيد! چنان حكومتى، تا پانزده سال پيش در اين كشور و در اين شهِر 

تهران حاكميت داشته است!
خوب؛ در هنگامه تسّلط چنان حكومتى بر ايران، نفت اين مملكت، فوالد 
اين مملكت، زغال سنگ اين مملكت، منابع اين مملكت، كشاورزى اين 
مملكت، دانشگاه اين مملكت و ارتش اين مملكت، چه وضع و حالى داشت 
و در خدمت چه كسى بود؟ بديهى است كه در خدمت آن قدرِت مستكبر 
و زورگو بود. البته آن زورگو هم هميشه يك كشور استكبارى نبود. تا مّدتى 
انگليسيها بودند. بعد كه امريكاييها به عنوان يك قدرِت تازه نفس و پولدار 
و جوان، وارد ميدان شدند، آن رقيِب پيِر قديمى و كهنه را بيرون انداختند و 

خودشان همه كاره اين جا شدند. 
در چنين وضعيّتى، انقالب پديد آمد و آن حكومِت نوكِر مخلِص حلقه 
به گوِش ارادتمنِد »هرچه شما بفرماييد« را بيرون انداخت و حكومتى بر سِر 
كار آورد كه سِر تسليم در مقابل فلك هم خم نكرد و نمى كند. حكومتى را 
كه انقالب بر سِر كار آورد، حتّى براى يك لحظه هم در مقابل دو ابرقدرت 

امريكا و شوروى تسليم نشد.

بیانات در دیدار ارتشیان، به مناسبت »روز ارتش« ـ 73/1/24
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گرايش  معنوي و ديني، پايه ي انقالب اسالمي

ايران  به  عرب  معروف  نويسندگان  از  يكى  زمانى  انقالب،  از  قبل  در 
آمده بود. در ديدارى كه با هم داشتيم، به من گفت: »من به همه كشورهاى 
اسالمى سفر كرده ام؛ اما در هيچ كشورى نديدم وقتى مردم سوار بر قطارند و 
به مسافرت مى روند، به هنگام نماز، ناگهان قطار توقف كند و همه براى اداى 
نماز پياده شوند.« مى گفت: »من براى اّول بار در ايران است كه شاهد چنين 

موضوعى هستم و در هيچ جاى ديگر نظيرش را نديده ام.« 
آرى؛ همين گرايش معنوى و دينى بود كه نقطه قّوت بعدى را به وجود 
آورد و آن، انجام يكى از بزرگترين آزمايشهاى ملى و قيامهاى شجاعانه طول 
تاريخ، در برهه اى حّساس از حيات اين مّلت، يعنى انقالب كبير اسالمى ما و 
ايستادن پاى اين انقالب و تشكيل حكومتى براساس اين انقالب بود كه همان 
حكومت هم جمهورى اسالمى ايران است. اينها از بركات همان دين باورى 
است. ديديد كسانى را كه اّدعاى آزاديخواهى و مبارزه و انقالبيگرى مى كردند 
اما ته و توى وجودشان از دين بيگانه بود، چطور ميان راه، سقط و زمينگير 
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شدند و به قول شماها »ُكپ« كردند و نتوانستند جلو بيايند؟! اما مّلت ايران، 
همچنان پيش رفت و پيش رفت و هنوز هم به بركت ايمان پيش مى رود.

پس، نقطه قّوت بعدِى مّلت ايران، عبارت است از شكل گيرى و ايجاد 
يك قيام شجاعانه. شما به قيامهاى تاريخ كه بر ضّد قدرتهاى ظالم شكل 
گرفته است نگاه كنيد! در هر كدام نگاه و مّداقه كنيد، باز هم مى بينيد قيام 
عظيم مّلت ايران كه مراحل عملى آن پانزده سال طول كشيد، هم ريشه هايش 
بيشتر از پانزده سال بود و هم فداكاريها و شهيد دادنها و گذشتهايش. در 
اين انقالب، چقدر گذشت شد! مگر شوخى است؟! مگر گذشت كار آسانى 
است؟! شما اگر در صف اتوبوس ايستاده باشيد و جايتان را به كس ديگرى 
بدهيد، مى گوييد: »من گذشت كردم.« هم خودتان خوشحاليد و هم ديگران 
به خاطر اين گذشت به شما »آفرين« مى گويند. گذشت اين قدر مهم است. 
حتى در حّد بخشيدن جاى خود در صف اتوبوس به ديگرى كه ظاهراً كار 
مهّمى هم نيست. باألخره، يك ربع بعد از آن، اتوبوسى ديگرى از راه مى رسد 
و شما مى رويد. آن وقت ببينيد گذشت از جان، گذشت از عزيزان و گذشت 
از همه زيورهاى حيات ماّدى، چقدر اهميت دارد! اينها مگر شوخى است؟! 

بیانات در دیدار ارتشیان، به مناسبت »روز ارتش« ـ 73/1/24
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سير قدرت و ضعف مجلس در ادوار گذشته

در اين كشور، دهها سال نام مشروطيت وجود داشت؛ اما در دورانهاى 
سلطنت خانداِن منحوِس زيانبارِ خّفت آورِ پهلوى بر ايران، مجلس در حقيقت 
كان لم يكن بود؛ جز در همان برهه كوتاهى كه مرحوم آيت اهلل كاشانى و 
نهضت ملى حركتى كردند و مجلس جانى گرفت. و ااّل بقيه آن پنجاه سال، 

هر چه بود، اسم بود بى مسّما؛ ظاهر بود بى لُّب و بى معنا.
اين، از آن دوران پنجاه ساله. قريب به بيست سال قبل از دوران پنجاه 
ساله هم، در اين كشور، مشروطيت بود كه مجموعاً، با تعطيلها و انسدادها 
و به توپ بستنها و غيره، تقريباً در حدود چهار دوره، مجلِس شوراِى مّلِى 
درست شده در اّوِل مشروطيت، كار كرد. تاريِخ آن مجالس، بسيار عبرت آور 
بدانند جمهورى اسالمى و  اين كه  براى  ايران،  يكايك مّلت  است و واقعاً 
انقالب اسالمى به اين كشور و اين مّلت چه داده است، بايد آن گذشته را 
بخوانند. تا ندانيم چگونه بوده ايم، نخواهيم دانست كه امروز چه در اختيار 
داريم. در آن چند سال اوليه، تا وقتى كه هنوز مجلس، آن مجلِس تحت نفوذ 
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سلطان و سردار و دوله و سلطنه و سفارتخانه خارجى نبود، مجلسى بود كه 
با وجود ابتدايى بودن، تأثير خود را در اوضاع كشور مى گذاشت. هر جا كه 
اندكى نشانه سلطه خارجى بود، آن مجلس، باقدرت تمام مى ايستاد. اولتيماتوم 
روس بود، مجلس ايستاد. استقراض از خارجيها بود، مجلس ايستاد. قرار داد 
وثوق الدوله بود، مجلس ايستاد. امثال مدّرس ها در آن مجلس، كم و بيش 
بودند. آنهايى هم كه گذشِت زمان نشان داد نمى توانند هميشه مدّرس باقى 
بمانند و مثل مدّرس باشند، در سايه حضور مرداِن مستقلِ ّ با ايمانى از قبيل 

مدّرس، خيابانى و امثال آنها، يك حالت واقعِى مردمى به آن مجلس دادند.
اين، از آن دو دوره اّوليه كه وضعيتش اين گونه بود. بعد از آن كه نفوذ 
سياستهاى خارجى در همان مجلس، با همان اشخاْص پيدا شد، كار به آن جا 
رسيد كه نخست وزير بعد از كودتا ـ حسن مشيرالدوله پيرنيا ـ وقتى كابينه 
خودش را در مجلس شوراى ملى ارائه كرد و مجلس يكى دو نفر از وزرايش 
را رد نمود، به مجلس گفت: »همسايه جنوبى ما ]يعنى انگليس![ مايلند اين 
دو نفر در كابينه باشند« و مجلس رأى داد! به صرِف تمايل همسايه جنوبِى 
دروغى، دو وزيِر ابتدا رد شده، رأى مجلس را به دست آوردند. و اما، از آن جا 
كه انگليس، غاصِب هند و بحرين بود و در خليج فارس حضور داشت، آن 
را »همسايه جنوبى« مى ناميدند و حتّى تا زمان پهلويها هم، انگليس همسايه 
جنوبى ناميده مى شد! آن كشور كه در اروپا واقع بود و هزاران كيلومتر با ايران 
فاصله داشت، اسمش »همسايه« بود! چون اين همسايه ناخوانده دروغين، 
تمايل داشت كه دو نفِر مورد نظرش در كابينه مذكور باشند، نه مشيرالدوله 
خجالت مى كشيد به مجلس بگويد كه »همسايه جنوبى، مايل است اين دو 
نفر باشند« و نه مجلس خجالت كشيد از اين كه به خاطر ميل همسايه جنوبى، 
حضور دو وزيرى را كه نمى خواست، قبول كند. همان مجلسى كه قباًل در 
مقابل اولتيماتوم روس و قرار داد وثوق الدوله و بقيه قضايا ايستادگى كرده 
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بود، كارش به اين جا رسيد!
بنده، مواردى را كه مجلس اّول و دوم ايستادگى كرد، يادداشت كرده ام 
كه احتماالً به ده يا نزديك به ده مورد مى رسد. آن مجلس، مجلسى بود كه 
محكم ايستاده بود؛ مّلت را به نشاط آورده بود و دولتها را نيز تقويت كرده 
بود. اگر چه دولتهاى آن روز، ذاتاً دولتهاى ناتوان و مريضى بودند و بسيارى 
از آنها ساختماِن ذهنى شان، اساساً ساختماِن باج دادن به گردن كلفتهاى غربى 
بود؛ اما باالخره، اين مجلس، همانها را تا آن جا كه ممكن بود، حفظ مى كرد. 

بیانات در جمع »نمایندگان مجلس شوراى اسالمی« ـ 73/3/11
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50 سال خسارت به دليل كوتاهي مجلس

اين مجلسى كه به خاطر همان دوره هاى اّوليه، در تاريخ سرافراز ماند، 
نمايندگانش، جرأت مخالفت  از  بعضى  آن جا رسيد كه  به  بتدريج كارش 
نداشتند! بعضى در جلساِت به خيال خودشان مسأله دار، حضور پيدا نكردند. 
شما  مى رود؟!  بين  از  مسؤوليتتان  نكرديد،  پيدا  حضور  شما  وقتى  مگر 

نماينده ايد و بايد احساس مسؤوليت داشته باشيد.
ايران  سلطنت  كه  جلسه اى  آن  در  كه  مى كردند  افتخار  آنها  از  بعضى 
كه  در حالى  نداشتند!  داده شد، حضور  پهلوى  ننگين  و  فاسد  خاندان  به 
بايستى مى بودند و مخالفت مى كردند. بعضى وابسته و فاقد استقالل بودند. 
شجاعت هم داشتند؛ اما آن شجاعت را در جهت باطل و خالف حق به 
كار مى گرفتند. جيبها و شكمهايشان از مال حرام، پر بود. طمِع رشوه، طمِع 
رسيدن به مقامات، طمِع كمِك فالن كسى كه ممكن است قدرت را در دست 
بگيرد يا امروز بر سر قدرت است، چنان آنها را گيج مى كرد كه نمى فهميدند 
مسؤوليت چيست. احساس مسؤوليت نبود، استقالل نبود، شجاعت نبود، 
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آگاهى و معرفت و فرزانگى نبود و كار به آن جا رسيد. و االّ اگر مشروطيت 
در آغاز كار، منطبق با خواسته رهبران واقعى و مخلص و مؤمن آن نهضتـ  
كه بالشك برتريِن آنها علماى بزرگ بودند و هر كس منكِر اين حقيقت شود، 
منكِر ضروريات و واضحات شده است، چنان كه عده اى منكر مى شوند و 
امروز براى گذشته ما تاريخ مى نويسند و حقايق را انكار مى كنند ـ به پيش 
مى رفت، كشور ما پنجاه سال در حّساسترين مقاطع تاريخ جهان، از قافله 
عقب نمى ماند. ما پنجاه سال ضرر كرديم. ما مّلت ايران، به خاطر تسّلِط 
آن قلدر بى سواد و خاندان و فرزندان و كسان و همراهانش؛ يعنى تسّلط 
قدرتهاى مسّلط بر اين كشور ـ كه در نيم قرن آخِر قبل از پيروزى انقالب، 
انگليسيها و بعد هم امريكاييها بودند ـ و نيز به خاطر كوتاهى مجلس، ضرر 

كرديم و دچار خسران شديم.
مجلس مى توانست از اّول جلو اين ضرر را بگيرد. شما به تاريخ دوران 
مشروطيت كه نگاه كنيد، مى بينيد هر جا مجلس از خود قدرتى نشان داد، 
در مقابل آن قدرت، همه مجبور شدند راه و روش خود را اصالح كنند. لذا، 
دشمن در مجلِس آن وقت نفوذ كرد: »تلك اّمة قد خلت لها ما كسبت و لكم 

ما كسبتم«1 اينها عبرت است.

بیانات در جمع »نمایندگان مجلس شوراى اسالمی« ـ 73/3/11

1. سوره ي بقره ، آيه ي 134.
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سه ويژگي امام: ايمان، عمل صالح، تزكيه

اگرچه درباره امام، گويندگان گفته اند، نويسندگان نوشته اند و سرايندگان 
سروده اند؛ لكن من امروز در ذهنم، مضموِن دو آيه مباركه سوره »طه « را 
امام عزيز، سه  امام بزرگوار، تطبيق كردم. در  با شخصيت  كه قرائت شد، 
خصوصيِّت درخشان وجود داشت كه همان سه خصوصيّت، در اين دو آيه 
شريفه هم مطرح شده است. در آيه اّول مى فرمايد: »و من يأته مؤمناً قد عمل 
الّصالحات«1. ايمان، خصوصيّت اّول و عمل صالح، خصوصيّت دوم است. 
در پايان آيه دوم، خصوصيّت سومى هم در عبارِت: »وذلك جزاُء من تزّكى «2 
ذكر شده است كه خصوصيّت تزكيه و تهذيب نفس است. قرآن كريم براى 
است:  داده  »ُعلى «  درجاِت  وعده  است،  اين خصوصيّات  داراى  كه  كسى 

»فاولئك لهم الّدرجات الُعلى «.
اين سه خصوصيّت در امام بزرگوار برجسته بود. ايمان آن مرد بزرگ، 

1. سوره ي طه ، آيه ي 75.

2. سوره ي طه ، آيه ي 76.
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نمونه و استثنايى بود. عمل صالح او، عملى بود كه بعد از صدر اسالم تا 
امروز، كسى آن را انجام نداده است. يعنى تشكيل نظام اسالمى، كه امروز 
اندكى به آن خواهم پرداخت. تزكيه او هم، چنان بود كه در اوج شهرت و 
قدرت و محبوبيت، اوج عبوديّت  را براى خود انتخاب كرد و هر روز كه 

گذشت، بر الحاح و تضّرع و توّسل او به خداى بزرگ، افزوده شد.
اين سه خصوصيّت، در امام بزرگوار وجود داشت. پس، حّق است كه 
گفته شود: او از جمله كسانى است كه »اولئك لهم الّدرجات الُعلى «1. اين علّو 
مرتبه اى كه امروز شما در سراسر جهان، براى امام بزرگوار مشاهده مى كنيد 
ناشى از اين خصوصيّات سه گانه است. هرجا انصاف هست، امام در آن جا 
بزرگ است. هرجا عدالتخواهى هست، آن جا امام زيباترين چهره است. آن جا 
كه به امام خمينِى بزرگوارِ ما بى ارادتى مى شود، عدل نيست، انصاف نيست، 
حق طلبى نيست؛ بلكه دنيا خواهى و فساد است. اين سه خصوصيّت مربوط 

به امام بزرگوار است كه امروز محور سخن ما هم، امام عظيم الّشأن است.
همان طور كه گفتيم، عمل صالح يكى از اين سه خصوصيّت است. عمِل 
صالح امام، پايه ريزى حكومت اسالم و نظام اسالمى بود. خوب است برادران 
و خواهران ارجمند توّجه كنند، تا اين اهميت و عظمتى كه عمِل صالح امام 
از آن برخوردار است، به درستى در ذهن آنان بنشيند. امام بزرگوار ما، نظام 
اسالمى را تشكيل داد؛ يك نظام اسالمى كه بر اساس آن يك حكومت و 
تشكيالت سياسِى اسالمى هست و پشت سر آن هم يك برنامه اسالمى قرار 

دارد. هر سه نقطه درخور توّجه و تعّمق است.

بیانات در مراسم »پنجمین سالگرد ارتحال حضرت امام«)ره( ـ 73/3/14

1. سوره ي طه ، آيه ي 75.
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بزرگترين هديه ي انقالب

عزيزان من! بزرگترين هديه اى كه انقالب اسالمى به اين مّلت داده است، 
اين است كه شِرّ حكومتهاى فاسد و وابسته را كه ساليان و ساليان بر اين 
كشور و مّلت و اين مواهب الهى مسّلط شده بودند، از سراسر اين مّلت واين 

كشور كم كرده است.

بیانات در مراسم »پنجمین سالگرد ارتحال حضرت امام«)ره( ـ 73/3/14
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بازجويي بخاطر نام بردن از اسرائيل

شما ببينيد در كشورهاى عربى، چه تعداد انسانهايى هستند كه دلشان 
ولى  است  خون  صهيونيستى  دشمن  با  سازش  به  مربوط  قضاياى  از 
نمى توانند چيزى بگويند. درست مثل دوران رژيم گذشته در اين جا كه ما 
نمى توانستيم عليه صهيونيستها مطلبى به زبان بياوريم. دلهاى ما آن روز خون 
بنده در همان سالها، يك وقت در  بود، ولى نمى توانستيم چيزى بگوييم. 
جمع دانشجويان، به مناسبِت تفسير آيات مربوط به بنى اسرائيل ـ در اوايل 
سوره بقره ـ مطالبى گفته بودم. بعد، در يكى از بازداشتها زير منگنه سؤال 
و بازجويى ام قرار دادند كه شما اسم از اسرائيل آورده ايد! آيات مربوط به 
بنى اسرائيل را مطرح كرده بودم؛ گفتند: چرا اسم از اسرائيل آورده ايد؟! يعنى 
كسى كه تفسير قرآن هم مى كرد، حق نداشت يك كلمه از بنى اسرائيل بگويد 
كه مبادا به متّحد آن رژيم خبيث و خائن ـ كه آن زمان با اسرائيل روابط 
گرمى داشت ـ بر بخورد! امروز در بسيارى از كشورهاى اسالمى، وضعيت 
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به همان گونه است.

 بیانات در دیدار عمومی به مناسبت روز والدت باسعادت حضرت جواد 7 و در آستانه
میالد با بركت حضرت علی 7 ـ 73/9/23
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تفاوت انقالب اسالمي و ديگر انقالبها

از نكاتى كه در خصوص آن كمتر بحث شده،اين است كه انقالب عظيم 
ما از لحاظ كيفيت پيروزى، انقالبى استثنايى بود. يعنى واقعاً انقالبى با اين 
ابعادِ عظيِم مردمى كه به وسيله حضور مردم در خيابانها و در فضاى شهرها و 
روستاها پديد آيد و در آن، با حضور همه مردم، عليه رژيم حاكم مبارزه شود، 
تا آن زمان الاقل در انقالبهاى دوره خود ما سابقه نداشت. همه انقالبهايى 
كه تا آن روز در اطراف و اكناف دنيا اتّفاق افتاده بود ـ از جمله انقالبهاى 
چپ و ماركسيستى امريكاى التين و افريقا و آسيا و جاهاى ديگر ـ از نوع 

و شكل ديگرى بود.
گروه  يك  وسيله  به  كه  بود  اين  ديگر  انقالبهاى  با  ما  انقالب  تفاوت 
ويژه پارتيزانى به پيروزى نرسيد. البته احزابى در ايران بودند كه به اقدامات 
پارتيزانى و چريكى دست مى زدند، اما اينها در حدود سالهاى 54 و 55 به 
كّلى فلج شده بودند. اين موضوع را مى توانيد از كسانى كه آن روز در ميدان 
حضور داشتند، بپرسيد. ما اين اوضاع را به چشم خود ديديم. اما جوانانى 
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كه امروز از اوضاع آن زمان، مباشرتاً مّطلع نيستند، از كسانى كه در جريان 
وقايع بودند، بپرسند.

از سالهاى 54 و 55 تا سال 56، گروهها و گروهكهايى كه در ايراِن آن 
روز، اقدام مسّلحانه مى كردندـ  چه آنهايى كه تفّكرات ماركسيستى داشتند و 
چه آنهايى كه تفّكراتشان التقاطى بود ـ تقريباً از ميدان خارج شده بودند و 
كارشان منحصر به اين شده بود كه مثاًل در گوشه اى از كشور بمبى بگذارند 
و جايى منفجر شود، يا اين كه كسى را ترور كنند. همه اقداماتى كه گروهها 
و گروهكها در ايراِن آن روز مى كردند، در مقايسه با آنچه كه امروز مثاًل در 
كشورى از كشورهاى عربى صورت مى گيرد ـ از كشورى اسم نمى آورم تا 
بعضى كسان دچار محذور نشوند ـ و اخبارش را مى شنويد كه مسلمانان در 
فالن كشور عربى با پليس درگيرند و كارهايى مى كنند، به اندازه يك دهم هم 
نبود! حال ببينيد اينها چقدر به پيروزى نزديكند؛ آن وقت بفهميد آنها چقدر 
ممكن بود پيروز شوند! اصاًل تصّورِ اين كه يك روز مبارزه چريكى و پارتيزانى 
بتواند در ايران به پيروزى برسد، تصّورى محال بود و امكانش وجود نداشت؛ 

همان طور كه تصّور كودتا نيز تصّورى ناممكن به نظر مى رسيد.
در دوران معاصر، بعضى از انقالبها، يا به اصطالح انقالبها، با يك كودتا 
شروع مى شود. اما در ايراِن آن روز، ارتش در چارچوبى به كّلى محدود، به 
وسيله امريكاييها گرفتار شده بود و عّده ارتشيهاِى ناراضى از نظام ستمشاهِى 
پليد، بخصوص در قشرهاى جوان و طبقات پايين تر، بسيار بود. بسيارى از 
ارتشيها ناراضى بودند؛ اما كسى جرأت نداشت فكِر مقابله با آن نظام را در 
سر بپروراند. به عنوان مثال و در مقام مقايسه، اين طور مى توان گفت كه آنها 
وضعيت و شرايط نيروى مسّلح در عراق امروزى را داشتند كه به كّلى در 

پنجه قدرِت حاكم گرفتار است.
بود.  امروز در عراق گرفتارند  اينهايى كه  از  بيشتر  آنها،  البته گرفتارى 
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زيرا ارتشيهاى ايران فقط از طرف يك قدرت باال دست مراقبت نمى شدند، 
پادگانها  اغلب  امريكايى هم حضور داشتند. در  آنها عناصر  ميان  بلكه در 
داشتند  امريكايى حضور  نفر  هزار  چند  ـ  حّساس  پادگانهاى  ـ بخصوص 
كه اين حضور، در بعضى از نيروها، پررنگتر بود. بنابراين، آن روز در ايران 
تصّور و امكاِن كودتاى نظامى وجود نداشت. احزاب سياسِى وقت هم، در 
عين ناتوانى به سر مى بردند. همين احزاب ملى كه امروز در دوران جمهورى 
از آزادى و بزرگوارى نظام، دائم عليه حكومت حرف  استفاده  با  اسالمى 
مى زنند، مصاحبه مى كنند، شبنامه مى دهند و جمهورى اسالمى را متّهم به 
ايجاد اختناق مى كنند، آن روز هم بودند؛ اما توان انجامِ هيچ اقدامى را در 
راه آزادى ايران نداشتند. مضاف بر اين عّده اى از آنها با رجال دربار پهلوى 
رفاقت نزديك داشتند و با همديگر به عيش و نوش مى پرداختند. به تعبيرى 
ديگر، سرهايشان در يك آخور بود! يك عّده ديگرشان كه بعضاً مهندس و 
متخّصص شده بودند، در دستگاههاى دربار پهلوى مشغول كسب و كار 
بودند. يعنى از آنها پولى مى گرفتند، نانى به دست مى آوردند و به غفلت 
نمى خوردند، كه مبادا غفلت كنند و اين تصّور به سراغشان بيايد كه مى شود 

با آن نظام دعوا كرد!
اينها آن زمان را با چنين شرايطى گذراندند، تا اين كه جمهورى اسالمى 
به وجود آمد؛ به فضل الهى فضاى باز ايجاد شد، مردم سياسى شدند و آن 
هيچ گونه  سياسى  احزاب  اين  به  ايران  مردم  درآوردند!  زبان  هم  اينها  گاه 
اعتمادى ندارند. چون اعتماد ندارند، قاعدتاً به آنها رو نمى كنند. آن وقت آنها 
هم دقّ دلى شان را سِر جمهورى اسالمى در مى آورند! اگر مردم به احزاب 
سياسى اعتنا و اعتماد نمى كنند، تقصير كسى نيست. مگر كسى جلو مردم را 

گرفته است؟!
بهترين احزاب سياسى در آن روز، حزبهايى بودند كه در ميان آنها يكى 
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در  مثاًل  كه  داشت  مقدارى شجاعت وجود  از  برخوردار  آدم  نفر  دو، سه 
ارتباط با قضيه اى، اعالميه مى دادند و آن اعالميه هم نه در سطح مردم كه در 
ميان طرفدارانشان پخش مى شد. فرضاً هزار نسخه از يك اعالميه كه در آن 
به موضوعى اعتراض كرده بودند، پخش مى شد. بعد هم آنها را دستگير و 
محبوس مى كردند. مّدتى كه در زندان به سر مى بردند، يا مصاحبه مى كردند و 
آن مصاحبه باعث رهايى شان مى شد و يا اين كه دوران حبس را مى گذراندند 

و رهايشان مى كردند.
بهترينهايشان، اينها بودند. كار و حرف آنها، مطلقاً موجى در بين مّلت 
ايجاد نمى كرد. مّلت ايران، مّلتى دينى، مذهبى و معتقد به روحانيت و علما 
بود و همين خصوصيت، نقطه انفجار عظيِم مردمى عليه رژيم ستمشاهى 
شد. يك مرجع تقليِد متّفٌق عليه نزد همه؛ يك روحانى موّجهِ عظيم الشأن 
كه هر كس او را مى شناخت به خوبى مى شناخت و حتّى دشمنانش اعتراف 
مى كردند كه »انسان خوبى است«؛ يك انسان پرهيزكارِ متّقى كه تنها عيب او 
از ديدگاه دشمنانش اين بود كه مى گفتند مثاًل فالن جا به ما محل نگذاشته، يا 
معتقد به فالن عقيده فلسفى است؛ يك انسان با علم و با تقواى در سطح باال، 
با امداد الهى قدم به ميداِن مبارزه گذاشت. او در طول پانزده سال، يك عّده 
شاگرد، يك عّده همكار و يك عّده علماى در سطح مراجِع ديگر را با خود 
همراه كرد. مردم هم وقتى حضور علماى مورد اعتماد را ديدند، ابتدا كم كم، 

بعد گروه گروه و آخر سر يكپارچه به ميدان آمدند.
در سال 56 عّده اى از ما را به شهرهاى مختلف كشور تبعيد كردند كه 
اين تبعيد، در اوايل يا اواسط پاييز 57 به پايان رسيد. بنده وقتى از تبعيد به 
مشهد برگشتم، آنچه كه در اين شهر مقّدس ديدم، برايم غير قابل باور بود. 
با اين كه ما در تبعيد خبرها را مى شنيديم، اما واقعيتى كه با آن مواجه شديم، 
واقعيت عظيمى بود. در مشهد، مردم شب و روز راهپيمايى مى كردند و آن 

Administrator
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راهپيماييها برايشان به صورت عادت درآمده بود. نه تنها مشهد، كه همه جاى 
كشور اين گونه بود.

تهران در اين زمينه نقش محورى داشت؛ بعد شهرهاى بزرگ؛ سپس 
شهرهاى كوچك و نهايتاً روستاها به جنبش در آمدند و مردم در همه جا به 
راهپيمايى پرداختند. كيفيّت راهپيماييها هم اين گونه بود كه مثاًل در مراسمى، 
از طرف مركزى اعالم مى شد به فالن مناسبت، فالن روز راهپيمايى است. 
يا از طرف امام، كه آن زمان در پاريس بودند، و يا از طرف مسؤولين سطح 
باالِى روحانى در تهران و شهرهاى ديگر، چنين اعالنى مى شد. آن گاه مردم 

مثل سيل به خيابانها مى ريختند.
بتدريج دستگاههاى وابسته به دولت، اداريها، نظاميها و حتى مسؤوليِن 
پادشاهى  پيوستند. بدين ترتيب، نشانه هاى تالشِى رژيِم  به مردم  وقت هم 
آشكار شد و نهايتاً رژيم از هم پاشيد. روزى كه محّمدرضا از ايران فرار كرد، 
در واقع رژيم پادشاهى از بين رفته بود. او ديد ماندنش ديگر فايده اى ندارد. 
از فرد بيچاره بدبخِت1 بدنامى كه بدنامتر هم شد، درست  لذا مجّسمه اى 
كردند تا چند روزى رژيِم در آستانه انحالِل كامل را نگه دارند. او سى، چهل 
روز بر سِر كار ماند، تا اين كه امام آمد و با يك اشاره دسِت ايشان، همه چيز 

روى هم ريخت.
نظام پادشاهى در ايران پوك شده بود. به خاطِر چه؟ به خاطِر حضور 
مردم. مردم به چه خاطر به ميدان آمدند؟ به خاطر دين. چون شعار، شعارِ 
اسالمى بود؛ چون پيشوايان، پيشواياِن اسالمى و روحانيوِن مورد اعتمادِ مردم 

بودند.
در بين مردم، كسان زيادى بودند كه به روحانيون كمك مى كردند و به آنها 
مشورت مى دادند. حتّى در بعضى از شهرها، روحانيون را راهنمايى مى كردند. 

1. مقصود »شاپور بختيار« آخرين نخست وزير رژيم ستمشاهى است.
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اما عامه مردم و توده هاى ميليونى در سرتاسر كشور، چون مى ديدند در رأِس 
علماى بزرگ و روحانيون موّجه، امام بزرگوار قرار دارند، كه هم مرجع تقليد 
و هم روحانى اى در سطح عالى دينى اند، به صحنه مى آمدند. اين انقالب 
استثنايى، اين گونه پديد آمد و به پيروزى رسيد. به تعبيرى ديگر، انقالب ما 
به بركت حضور مردم شكل گرفت؛ مردمى كه حضورشان در صحنه، ناشى 

از اعتقادات دينى بود. 
در آن روزگار، همه سياسيّونـ  حتى گروههاى پارتيزانى چپ؛ كمونيستها 
و التقاطيها كه از زندانها يا بيرون زندانها با ما دوست و مرتبط بودند وبا 
هم رفت و آمد داشتيم و ما با آنها جلسه مى گذاشتيم ـ يك صدا اعتراف 
مى كردند وضعيتى كه در ايران پيش آمده است، جز به پيشوايى كسى مثل 

امام و جز با شعارهاى دينى، ممكن نبود پيش آيد.
يكى از مطالبى كه در باب انقالب مى توان گفت، اين است. اين، حقيقتى 
اين  از  باشد، غير  است كه جلو چشم همه بود. هر كس هم اهل تحليل 
نمى تواند بگويد؛ چنان كه در روزهاى اّول، احدى جز اين نمى گفت. فقط 
يك عّده گروهكيهاى پُر روِى گستاخ كه چهار، پنج سال در زندان بودند 
و به بركت انقالب و حضور مردم از زندانها نجات پيدا كردند، به محض 
خالص شدن، پرچمهاى خود را جلو مردم برافراشتند. مردم هم پرچمهاى 
آنان را گرفتند، پاره كردند و به دور افكندند. گروهكها، از همان وقت با 
مردم دشمِن خونى شدند  با  گردان شدند؛  مردم روى  از  بد شدند؛  مردم 
و در خانه هاى مردم، در مغازه هاى مردم و در ميدانهاى تهران و شهرهاى 
ديگر، شروع به بمب گذارى كردند. جز اينها، يك عّده آدمهاى لجوِج لجبازِ 
حق ناپذير، حاضر نبودند حق را قبول كنند. و ااّل هر كس كه نگاه مى كرد، 

حقايق را مى ديد.
البته اين نكته را هم در كنار اين مطلب بگوييم كه عوامل بسيارى به 
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پيروزى انقالب كمك كرد. هر كس كلمه اى در باب انقالب گفته بود، به 
قدر همان يك كلمه به پيروزى انقالب كمك كرده بود. در اين هيچ ترديدى 
نيست. اما كمك كردن به انقالب به قدر يك كلمه، به قدر صد كلمه و به 
قدر يك كتاب، يك مطلب است و موج انقالب راه انداختن، مطلب ديگرى 
است. اصاًل با هم قابل مقايسه نيست. البته اين طور هم نيست كه كسانى، به 
صرف گفتن كلمه اى در تأييد يا راجع به انقالب، كه فرضاً زمانى در جايى 
عنوان شده است، بگويند »پس ما هم جزو ـ مثاًل ـ برانگيزانندگان و رهبران 
اين انقالبيم!« مثل آن مردى كه ران ملخى در ديگ آش صد نفره انداخت و 

گفت: »حاجى؛ انا شريك!«
مسّلماً همه آحاد مردم ـ مردمى كه جان خودشان را در مقابل دشمن 
قرار دادند ـ صاحب اين انقالبند. ديگر از اين باالتر چيست؟ گيرم كه بنده 
هزار جلسه راجع به انقالب صحبت كردم. مگر اين صحبت به قدر جان يك 
انسان ارزش دارد؟! بديهى است كسانى كه در راه پيروزى انقالب جانشان 
را تقديم كردند، از ما جلو افتادند. اگر ما واقعاً بخواهيم منصفانه در اين باره 
حرف بزنيم، بايد چنين حرفى بزنيم. على اَىّ حال، حضور مردمى، حقيقتى در 

باب انقالب است. 

بیانات در خطبه هاى نماز جمعه سوم رمضان 1415 ـ 73/11/14
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قطع دست بيگانگان متجاوز به سرمايه هاي ملّي

و اما مطلب ديگرى كه دنبال اين مطلب مى آيد، در خصوص كاركردِ 
انقالب است. انقالب با نيرو و اراده مردم و با رهبران يا رهبرى كه صد در 
صد متّكى به عواطف مردم است و مردم، عاشقانه دوستش مى دارند، پيروز 
شده است. اكنون اين انقالب مى خواهد چه كار كند؟ جواب اين است: اّول 
كارى كه چنين انقالبى مى كند، قطع امتيازهاى ظالمانه اى است كه بيگانگان 
در طول زمان در اين كشور به دست آورده بودند. چنين امرى، طبيعى است 
ديگر! هر فرد وطندوستى از اين كه ببيند فرضاً دولت انگليس آمده است و 
نفت ايران را به غارت مى برد، ناراضى است و احساس ناراحتى مى كند. اين 

امرى معلوم و آشكار است.
در زمانهاى گذشته، بسيارى از رجال دولتى و نمايندگان مجلس شوراى 
ملى در دو، سه دوره اّول كه واقعاً نماينده بودند و به وسيله مردم انتخاب 
مى شدندـ  و اين، قبل از زمانى بود كه رضاشاه، دست روى مجلس گذاشت ـ 
با دادن امتيازات به بيگانگان، مخالف بودند. شخصيتهاى وطندوست و مّلِى 
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واقعى، حاضر نبودند امتيازات بدهند. اما در عين حال، جرأت مخالفت هم 
نداشتند. چرا جرأت نداشتند؟ چون مردم پشت سرشان نبودند و در واقع 
وجهه مردمى نداشتند. تا يك نخست وزير مى آمد كلمه اى بگويد كه بوى 
اصطكاك با منافع خارجيها را داشته باشد، از كار بركنارش مى كردند. تا يك 
رجل دولتى مى آمد قيافه اى بگيرد و حرفى بزند كه بوى اعتراض به امتيازات 
خارجى بدهد، فوراً از قدرت ساقطش مى كردند و به دنبال كارش مى رفت! 
كتكش  بود،  سرسخت  رضوان اهلل عليه،  مدّرس  مرحوم  مثل  هم  كسى  اگر 
مى زدند، محبوسش مى كردند، تبعيدش مى كردند و بعد هم به دست قلدرى 
مثل رضاخان، با دهان روزه، در ماه رمضان، شهيدش مى كردند. رجالى كه 
با چشم  تا يك كلمه حرف مى زدند،  نداشتند،  را  ايمان مدّرس  جرأت و 
غّره اى از طرف اربابان خارجى مواجه مى شدند و فوراً سكوت مى كردند. لذا 

امتيازات خارجيها در ايران، روزبه روز بيشتر شد.

بیانات در خطبه هاى نماز جمعه سوم رمضان 1415 ـ 73/11/14
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نقشه استعمارگران براي غارت نفت

اين  برادران و خواهران عزيز در سرتاسر كشور! در  آقايان و خانمها؛ 
مملكت، منبِع ثروتى به نام »نفت« كشف شد. كشِف نفت به منزله اين بود كه 
مّلتى گنجى پيدا كند. تا اين گنج در اين مملكت كشف و پيدا شد، يك عّده 
از خارجيها و عمدتاً انگليسيهاـ  كه گناه اين كار به گردن انگليسيهاستـ  به 
ايران آمدند، بر سر اين گنج نشستند، سالهاى متمادى اين گنج را استخراج 
كردند و خوردند؛ بى آن كه به روى مباركشان بياورند كه اين غصِب ماِل مّلت 
ايران است! آيا اين غصه ندارد؟! واقعاً مسأله نفت، يكى از مسائل فوق العاده 

تلِخ مّلِت ايران است كه هنوز درست باز نشده است.
انگليسيها در زمان قاجاريه به ايران آمدند و با رجال خائن آن روز، براى 
بردن نفت مملكت قراردادى شصت ساله بستند! )ظاهراً قرارداد دارسِى1 اّول، 
يك قرارداد شصت ساله بود.( قرارداد شصت ساله بسته شد تا انگليس بيايد 

1. ويليام ناكس دارسى )1917م ـ 1849م( شخصيت استراليايِى متولد انگلستان كه در سال 1901 
ميالدى امتياز نفت ايران را از دولت قاجاريه گرفت.
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و نفتى را كه آن روز مثل آب خوردن به آن نياز داشت، ببرد. واقعاً براى 
انگليس، نفت ارزشمندترين كاال محسوب مى شد؛ چون به كارهاى استعمارى 
مشغول بود و سرزمينها را مى گرفت؛ لذا و به پول احتياج داشت. پول هم با 
فعاليت كارخانه ها به دست مى آمد و كارخانه ها نيز با نفت مى گشت. انگليس 
به ايران آمد و نفت گرانقيمت و ارزشمنِد اين مملكت را به قيمتى ارزانتر 
از آب برمى داشت و مى برد! اگر مى خواستند به جاى نفت در بشكه ها آب 

بريزند و ببرند، شايد برايشان گرانتر تمام مى شد!
مّدت زمانى از انعقاد قرار داد شصت ساله نگذشته بود كه رضاخان را 
بر سِر كار آوردند. اواخر حكومت ضعيف قاجاريه بود و انگليسيها كسى را 
مى خواستند تا به قلع و قمع گردنكشانى كه در گوشه و كنار ايران سربلند 
كرده بودند بپردازد. آنها براى اين كه كسى منافعشان را تهديد نكند، به قلدرِ 

گردن كلفتى كه ضمناً سرسپرده خودشان باشد، احتياج داشتند.
بارى؛ رضاخان را پيدا كردند؛ به تربيت او پرداختند و به آن جا كه بايد 
پادشاه  بعد هم  بود و  اّول، سردار سپه و نخست وزير  برسد، رساندندش. 
و رئيس كشور ايران شد! چند سالى از به قدرت رسيدن رضاخان توّسط 
انگليسيها نگذشته بود كه او به فكر افتاد اگر بشود، پول بيشترى بابت نفت 
از آنها بگيرد. البته سرسپردگى او به جاى خود محفوظ بود؛ اما باالخره هر 
نوكرى، گاهى به اين فكر مى افتد كه مقدار بيشترى پول از ارباب خود اّخاذى 
كند! مزاج قلدرمآبانه او به كمكش آمد تا با قرارداد دارسى كه هنوز سى سال 
ديگر مانده بود تا به سر آيد، برخوردِ قلدرانه كند. يعنى وارد هيأت دولت شد 
و قرارداد دارسى را در بخارى انداخت و سوزاند! وقتى به او گفتند »از مّدت 
قرارداد، سى سال ديگر باقى مانده است« گفت: »اين چه قراردادى است! بايد 
بابت نفت، پول بيشترى به ما بدهند.« آن وقت، طرفش كيست؟يك كمپانى 
انگليسى! به مجّرد اين كه رضاخان با قرارداد دارسى چنين برخوردى كرد، 
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حكومت انگليس وارد ميدان شد و هاى و هوى و سر و صدا به راه انداخت. 
نهايتاً انگليسيها دماغ رضاخان را به خاك ماليدند و كارى كردند كه همين 
قرار داد را كه فقط سى سال ديگر از اعتبارش مانده بود، به مّدِت شصت سال 

ديگر تمديد كرد! يعنى با انگليسيها قرارداد ديگرى بست.
اين، كارى بود كه انگليسيها از زمان قاجاريه تا پايان حكومت رضاخان 
در ارتباط با نفِت ايران كردند. بعد هم زمان مصّدق رسيد و زمزمه »ملى شدن 
صنعت نفت« آغاز شد. انگليسيها دوباره آمدند. اما اين دفعه ديگر تنها نبودند؛ 
بلكه امريكاييها را نيز به همراه داشتند. در واقع، امريكاييها از سال 1332 وارد 

اين ميدان شدند.
من عرض مى كنم: اگر مّلت ايران، بغض و نفرت از دولت انگليس را از 
دل خود پاك نكرده باشد و پاك نكند، حق دارد و به نظر هر عاقلى هم، حق 
با مّلت ايران است. كارى كه انگليسيها با مردم ايران كردند و باليى كه بر سِر 
اين مّلت آوردند، هيچ وقت از يادها نخواهد رفت. اينان كه امروز در گوشه اى 
از دنيا نشسته اند و عليه مّلت و دولت ايران حرفهاى مغرضانه و بى محتوا 

مى زنند، يادشان رفته است كه اين دولت ظالم با مّلت ايران چه كرد!
البته خداى متعال سرشان را به سنگ كوبيد و آن قدرت كذا را از آنها 
قدرت چندانى  از  نه  و  دارند  آبرويى  نه  دنيا  در  انگليسيها،  امروز  گرفت. 
برخوردارند.به مجّرد اين كه امريكاييها احساس كردند در ايران ميدانى باز 
وجود دارد و انگليسيها به تنهايى قادر به جوالن در اين ميدان نيستند، آنها 

هم حضور پيدا كردند.
از سال 1332 تا زمان پيروزى انقالب اسالمى، انگليس و امريكا بر سِر 
چاههاى نفت، و در واقع گنج نفت ايران نشستند و تا آن جا كه توانستند، 
برداشتند و بردند. مّلت ايران چگونه دلش با اينها صاف شود؟! رژيم پهلوى، 
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سر سپرده انگليس و امريكا بود و محّمدرضا، واقعاً مثل يك مأمورِ امريكا 
در ايران عمل مى كرد. يك عامل امريكا در رأس يك رژيم وابسته، وظيفه اى 
نداشت جز اين كه وقتى بگويند فالن نخست وزير را بگذار و فالن نخست وزير 
را بردار، اطاعت كند. آنها هر كارى مى خواستند، مى كردند. اگر هم يك وقت 
خودِ او مى خواست نخست وزيرى را بركنار كند و امريكاييها راضى نبودند، 
به امريكا مى رفت و اين و آن را مى ديد، تا اجازه دهند فالن نخست وزير را 
بردارد يا بگذارد! وضعيت اين گونه بود. سفراى امريكا و انگليس در تهران، 

تعيين كننده خطوط اساسى اين مملكت بودند.
حال مى فهميد كه چرا امريكاييها عصبانى اند؟ حال مى فهميد كه وقتى 
دولتمردان امروز امريكاـ  بخصوص آن وزير خارجه زشت و نفرت انگيزشان ـ 
دور دنيا راه مى افتند و اين جا و آن جا مى گويند »ما مى خواهيم دولت ايران را 
زير فشار بگذاريم تا سياستهاى خود را عوض كند«، اين سياستها چيست كه 

مى خواهند عوض شود؟
اينها كسانى بودند كه روزگارى، شاه ايران ـ آن روسياه نگونبختى كه به 
اسِم »شاه« در ايران بود ـ از سفر ايشان؛ يعنى سفير انگليس و سفير امريكا 
در تهران، حرف شنوى داشت و هر چه آنها در مسائل اساسى اين كشور 
مى گفتند، انجام مى داد. اما امروز با نظام و دولتى در ايران مواجهند كه از 
با خواست  منطبق  هم  مورد  يك  كشورش،  اساسى  مسائل  در  عامل  صد 
امريكا نيست. با نظامى مواجهند كه در بدو استقرار، اّولين كارش قطع كردن 
امتيازات اينها بود. در واقع انقالب اسالمى، اّول كارى كه كرد اين بود كه 
به قطع امتيازات انگليس و امريكا در ايران پرداخت. اين هم حقيقتى ديگر 

راجع به اين انقالب. 
توّجه كنيد! مطلب دوم را كه گفتيم، اين شد كه اين انقالب، چون متّكى 
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به مردم بود، نظامى را بر سِر كار آورد كه مردمى بود؛ و چون رهبر اين 
انقالب، محبوبيت مردمى داشت و مردم پشت سر وى حركت مى كردند، 
بالفاصله  و  نشد  زمان  گذشِت  منتظِر  خارجى،  امتيازات  كردن  قطع  براى 

امتيازات قطع گرديد.

بیانات در خطبه هاى نماز جمعه سوم رمضان 1415 ـ 73/11/14
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فراگيري موج انقالب در ارتش

وقتى كه موج انقالب همه جا را فرا گرفت، طبيعى است كه دِل عناصر 
ارتش هم مثل دلهاى بقيه مردم تپيد. در ارتش هم، مثل بقيه قشرها، افراد 
پا به ركابتر بودند و بعضى  ايمانتر، عالقه مندتر و  با  دوگونه بودند. بعضى 
كندتر و عقبتر. بعضى در صفوف جلو، از نهضت و انقالْب اعالم پشتيبانى 
موضعگيرى  مخفى،  يا  علنى  به صورت  و  افتادند  راه  خيابانها  در  كردند؛ 
كردند. كسانى كه در لباس ارتشى به انقالب ايمان نياوردند، كسانى بودند كه 
از بُِن دندان سرسپرده نظام طاغوتِى پهلوى بودند؛ مال آنها و متعّلق به آنها 
بودند. چنين كسانى معلوم بود كه به اسالم و آرمانهاى الهى و ملى هرگز سر 

تسليم فرود نمى آوردند!

بیانات در دیدار اعضاى ارتش جمهورى اسالمی ایران  ـ 74/1/30

Administrator
Untitled

Administrator
Untitled
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پيشروي انقالب در دو جبهه داخلي و خارجي

انقالب بزرگ اسالمى كه امام بزرگوار آن را هدايت كرد، به ثمر رساند 
و نتيجه مهمِ ّ جمهورى اسالمى را بر آن مترتب كرد، داراى دو وجهه است: 
يك وجهه، وجهه داخلى و ايرانى و وجهه ديگر، وجهه جهانى، بين المللى، 
اسالمى و انسانى است. هر دو وجهه انقالب، حائز اهميّت است. در هر دو 
وجهه، ما به بركت استعداد ذاتى خود، رهبرى آن بزرگوار و مجاهدت و 
پايمردى شما مّلت عزيز، پيشرفتهاى زيادى داشته ايم. من امروز در مقابل 
مرقد آن رهبر بى نظيِر دوراِن ما، به مناسبت سالگرد رحلت امام بزرگوار، 
مى خواهم اعالم كنم كه انقالب، در هر دو وجهه، باز هم به پيش مى رود و 

جهتگيرى انقالب در هر دو جهت، به قّوت خود باقى است.
وجهه اّول، مربوط به كشور و مّلت ايران است. هدف انقالب در درجه 
اّول اين بود كه نظامى در داخل كشور به وجود بياورد كه وابسته نباشد؛ بلكه 
مستقل باشد. وابستگى براى يك كشور و مّلت، آفت بزرگى است و همه 
آفتهاى ديگر، بر آن مترتّب مى شود. مّلتى كه به يك قدرت خارج از خود 
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وابسته است، خيرات، استعدادها و منابع عظيم انسانى و ماّدى اش در جهت 
خواست آن قدرت خارجى مصرف مى شود، نه در راه خير مّلت. شخصيتها 
و افرادِ دلسوز و عالقه منِد اين مّلتها، يا منزوى مى شوند، يا به وسيله نظام 
و رژيم وابسته، نابود مى گردند. منابِع نفت، گاز و معادن زيرزمينى ديگرش 
اگر استخراج شود، به صالح و خير قدرتى كه به آن وابسته است، مصرف 
مى شود. دوستى، دشمنى و موضعگيرى جهانى اش، به تبع ميل و خواست 
آدابش،  و  فرهنگ  اخالق،  مذهب،  است.  وابسته  آن  به  كه  است  قدرتى 
آن طورى است كه آن قدرت خارجى مى خواهد، انتخاب مى كند و تشخيص 
مى دهد. ميل خودش و ايمان، اراده، خواست و نظر مردمش، مورد اعتنا قرار 
نمى گيرد. لذا، در يك نظام وابسته، مردم و مغزهاى متفّكر، هيچ كاره مى شوند. 
اداره حقيقى كشورِ وابسته، نه به دست دولِت خودش، بلكه در واقع به دست 

دولتى است كه به آن وابسته شده است.

بیانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی )ره( در مرقد مطهر ـ 74/3/14
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نمونه هايي از وابستگي ذلّت بار رژيم پهلوي

براى يك مّلت، بدبختى اى از اين باالتر نيست. مادرِ همه آفتهاى ملى، 
وابستگى است. برادران و خواهران عزيز! كشور ايران، قبل از پيروزى انقالب 
اسالمى، يك كشور وابسته بود. اين وابستگى، بخصوص در پنجاه وچند سالى 

كه نظام منحوس و فاسد پهلوى بر سِر كار بود، به اوج خود رسيده بود. 
من دو، سه نمونه واضح و محسوس را عرض مى كنم تا معلوم شود كه 
وجهه درونى و ايرانى انقالب، چه عظمتى براى اين مّلت به وجود آورده 
و چه كار بزرگى انجام داده است: انگليسيها رضاخان را در ايران بر سِر كار 
مخالفين رضاخان  كه  نيست  اين، حرفى  رساندند.  به حكومت  و  آوردند 
بگويند. خودِ وابستگان به آن رژيم و همه موّرخين بى طرف و بى نظر هم، 
به همين مطلْب تصريح و اعتراف كرده اند. خود انگليسيها هم رضاخان را 
بردند؛ چون در اثناى سلطنت او احساس كردند كه رژيم پهلوى به قدرت 
آلمان، كه آن وقتها، در اثناى جنگ بين الملل دوم، پيشرفتهاى مختصرى به 
دست آورده بود، گرايشى پيدا كرده است. همچنين، به خاطر اين كه اخالق 
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رضاخانى با اخالق هيتلرى به هم شبيه بود؛ به طورى كه رضاخاْن به هيتلر 
عالقه مند و دلبسته شده بود. انگليسيها اين را احساس كردند. طاقت نياوردند 
و رضاخان را برداشتند. انگليسيها، بعد، محّمدرضا را به حكومت رساندند. 
اين، مطلبى است كه خود آنها هم به آن اعتراف كرده اند و جزو مسّلمات و 

واضحات است.
من نقلى را از يكى از وابستگان به رژيم محّمدرضا عرض مى كنم؛ شما 
ببينيد اين وابستگى در چه حِدّ پست كننده و ذلت آورى بوده است! در اوايل 
رفتن رضاخان كه هنوز تكليف سلطنت در ايران درست معلوم نشده بود، 
سفير انگليس در تهران به كسى كه از طرف محّمدرضا به او مراجعه كرده 
ما،  اّطالعات  بر طبق  بداند، مى گويد كه چون  را  تكليف خودش  كه  بود 
محّمدرضا به راديو برلين گوش مى كند و پيشرفتهاى آلمان را روى نقشه 
پى مى گيرد، پس مورد اعتماد ما نيست. آن شخص، خبر را به محّمدرضا 
مى دهد. او هم گوش كردن به راديو برلين را ترك مى كند و كنار مى گذارد! 
به  او را  انگليس مى گويد: »حاال ديگر عيبى ندارد؛ مى شود  آن وقت سفير 
سلطنت انتخاب كرد.« رژيم و دولتى كه در رأس آن كسى قرار دارد كه تا 
اين حد به يك سفارت بيگانه وابسته است كه آنها براى سلطنت او شرطهاى 
حقير و ذلّت آورى از اين قبيل معيّن مى كنند و او هم آن شرطها را مى پذيرد 
و عمل مى كند تا آنها او را به سلطنت برسانند، معلوم است كه چقدر به بيرون 

از اين مرزها و به قدرتهاى خارجى وابسته است.
در اواخر حيات رژيم منحوس پهلوى هم، خاطرات و گفته هاى خودِ آن 
كسانى كه جزو دوستان اينها بودند، همين را مشّخص مى كند. در سال پنجاه 
هفت، سفير امريكا و حتّى انگليس ـ در آن وقت كه دولت انگليس ديگر 
قدرتى جهانى هم به حساب نمى آمدـ  در تعيين وضع محّمدرضا، سرنوشت 
او و تصميمى كه بايستى مى گرفت، مؤثّر بودند. به او مراجعه مى كردند و 
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مى گفتند: بايد اين كار را بكنى، بايد اين حركت را انجام ندهى. به او نظر 
مى دادند و او هم از آنها مى پذيرفت. در طول اين پنجاه سال هم، هميشه 
تمديد  با رضاخان  سال،  مّدت شصت  به  را  نفت  قرارداد  بود.  همين طور 
كردند. دولتهايى را به اسم، معيّن كردند، كه فالنى بايد در رأس حكومت 
بزرگ  مّلت  اين  به  پنجاه سال، چقدر  اين  در طول  ببينيد  باشد.  دولت  و 

بى اعتنايى و اهانت شده است!
انقالب، رژيمى با اين ميزان وابستگى را از بيخ و بن بركند و نابود كرد. 
اّولين چيزى كه براى انقالب اهميّت دارد، اين است كه نظام و دولتمردانى بر 
كشور حكومت كنند كه چشم به قدرتهاى خارج از اين كشور ندوخته باشند. 
اين، وجهه اول انقالب است. مصالح ملى، براى نظامى كه روى پاى خود 
قرار دارد، مستقّل است، وابسته نيست و به قدرتهاى ديگر اعتنايى ندارد، 
مهّم است. وقتى چنين نظامى بر سِر كار است و دولتمردان و فرمانروايان 
كشوْر چنين آدمهايى هستند، بديهى است كه در همه تصميم گيريها، اقدامها 
و موضعگيريها، آنچه كه مورد نظر قرار مى گيرد، عبارت از صالح، صرفه 
و خواست مّلت است. آنچه كه براى اين كشور و مّلت الزم است، چيزى 
است كه امروز دشمنان و مخالفين انقالب و نظام جمهورى اسالمى، از آن 

ناراحت و نگرانند.

بیانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی )ره( در مرقد مطهر ـ 74/3/14
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رهايي ايران از سلطه ي بيگانگان

مّلت عزيز ايران! مسأله تمايل قدرتها به وابستگى كشورها، مسأله تاريخ 
نيست؛ متعّلق به همين امروز و همين حاالست. همين روزها قدرتهاى بزرگ 
جهانى، همه هّمتشان را براى گسترش نفوذ و وابستگى كشورها به خودشان، 
قدرتهاى  براى  دشمنى كشورها  و  دوستى  ميزان  امروز  مى كنند.  مصروف 
بزرگ، اين است. امروز كه ابرقدرت امريكا در دنيا داعيه تسّلط بر جهان 
قبْل  روز  در همين چند  امريكا،  رئيس جمهور  است.  اين  مسأله  دارد،  را 
يك سخنرانى كرده است كه در آن در پاسخ به كسانى از خود امريكاييها 
كه معتقدند »رژيم امريكا، زيادى در امور و مسائل كشورهاى ديگر دخالت 
مى كند« صريحاً گفته است: » ما براى منافع امريكا، در امور داخلى كشورها 

دخالت مى كنيم!«
آنچه براى آنها حائز اهميّت است، مصلحت كشور خودشان است و براى 
امور داخلى كشورهاى ديگر دخالت مى كنند  تأمين مصالح آن كشور، در 
مثل  نظامى  و  اسالمى  ايران  مثل  را ذى حق مى دانند. كشورى  و خودشان 
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جمهورى اسالمى كه در مقابل اين خواست غيرمشروع مى ايستد، از نظر آنها، 
دشمن به حساب مى آيد. حرف و استدالل آنها هم اين است كه مى گويند: »با 
منافع امريكا مخالفند.« در اظهارات جهانى، اين را تكرار مى كنند كه »دولت 
منافع  اگر  امريكا مخالفت مى كند.« شما  منافع  با  ايران،  جمهورى اسالمى 
خودتان را در داخِل كشور امريكا محصور كنيد، ما با شما چه كار داريم؟! 
با شما  ما  نكنيد،  اندازى  ايران و كشورهاى ديگر دست  امور  به  اگر شما 
كارى نداريم! اما شما افزون طلب هستيد. شما همان كارى را مى كنيد كه 
دولتهاى اروپايى قرن نوزدهم در اكناف عالم كردند؛ يعنى استعمار. در قرن 
نوزدهْم دولتهاى اروپايى، بساط استعمار را در اطراف عالم به راه انداختند. 
هرجا را كه توانستند استعمار كردند و اختيار كشورهاى كوچك را در دست 
ـ  مثل  گرفتند. بعضى كشورها، با حكومت مستقيم خودشان استعمار شدند 
ملِى  دولتهاِى  كردن  َعَلم  با  نامشروع،  دخالتهاى  با  بعضى  و  هندوستان  ـ 

على الّظاهر بومى، ولى وابسته به دولت انگليس.
بعد از آن كه در اواسط قرن بيستم، دولتهاى اروپايى به سبب دو جنگ 
بين المللى ـ كه هر دو در اروپا به وجود آمده بود ـ ضعيف شده بودند، 
مّلتها بيدار شدند و به پاخاستند. مّلتهاى استعمار زده، يكى پس از ديگرى، 
خود را از چنگ استعمار بيرون آوردند. روشنفكران غرب، شروع به گفتن 
و نوشتن در مذّمت استعمار كردند. يكى از مراكزى كه در آن، از استعمار 
به شّدت مذّمت مى شد، همين كشور اياالت متّحده امريكا بود؛ چون تا آن 
روز، فرصت استعمار پيدا نكرده بود. دولتهاى اروپايى در باب استعمار، گوِى 
سبقت را از امريكا ربوده بودند. آمريكاييها از استعمار بدگويى مى كردند. 
بتدريج، مّلتها خودشان را آزاد كردند و دولتهاى مستقْل به وجود آمد. آنچه 
كه امروز دولت امريكا دنبال مى كند، در روح و معنا، همان چيزى است كه 
استعمارگران در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم دنبال مى كردند. آن روز هم 
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دولتهاى اروپايى حرفشان اين بود كه »ما به منابع حياتى اين كشورها احتياج 
داريم. پس، وارد مى شويم و استعمار مى كنيم.« آنها كشورهاى كوچك و 
ضعيف را تحقير مى كردند. امروز هم امريكا، به خاطر منافع خودش، همين 
كار را مى كند. خوب؛ منافعى كه به خالف مصالح يك مّلت ديگر بايد تأمين 

شود، منافع نامشروعى است.

بیانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی )ره( در مرقد مطهر ـ 74/3/14
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گسترش پيام انقالب در سطح جهاني

... انقالب اسالمى يك حوزه بزرگتر دارد و آن، حوزه بشريّت و به طور 
بزرگ،  اين حوزه  در  است.  مسلمان  مّلتهاى  و  اسالمى  اّمت  ويژه، حوزه 
به خالف آنچه كه تبليغاتچيهاى استكبار خواسته اند به همه بباورانند كه ايران 
كشورها  داخلى  امور  در  ابداً  ما  مى كند،  دخالت  كشورها  داخلى  امور  در 
اين  به  هم  احتياجى  نداريم.  هم  نيّتى  و  قصد  چنين  و  نمى كنيم  دخالتى 
نمى بينيم. ما براى اين كه يك كشور مستقل و آباد و يك مّلت قوى، شجاع و 
پيشرو باشيم، هيچ احتياجى به دخالت در امور مّلتهاى ديگر نداريم. مّلت ما 
هم يك مّلت مبارز است. اما اين مبارزه جويى مّلت ما، عليه ظلم، تبعيض و 
تحميل است. اين مبارزه جويى به هيچ وجه در راه دخالت در امور كشورهاى 
ديگر نيست. بنابراين، اين كه ما مى گوييم »انقالب يك وجهه بين المللى و 
جهانى دارد« به اين معنا نيست كه انقالب در امور كشورها و مّلتها دخالت 
مى كند. انقالب يك پيام، حرف منطقى و يك راه روشن دارد. اين راه روشن 
در مقابل چشم مّلتهاست. مّلتها آن را مى بينند. اگر بپسندند آن را مى پذيرند 
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و از آن راه مى روند. ما هيچ تحميلى بر مّلتهاى ديگر نداريم؛ اّما واقعيتى كه 
اتّفاق افتاده اين است كه مّلتها اين راه روشن را ديده اند و شناخته اند. تعداد 

مّلتهايى كه پيمودن اين راه را انتخاب كرده اند، كم نيست.

بیانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی )ره( در مرقد مطهر ـ 74/3/14
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پيام هاي جهاني انقالب

1. معنويت

اين، حقيقتى است كه در بخش دوم مى خواهم عرض كنم و بايد به آن 
توّجه شود. وجهه جهانى و بين المللى انقالب، عبارت از پيام معنويّت در 
سطح جهان است. دنيا غرق در ماّديت است. دستهاى سردمداران و شبكه هاى 
اختاپوسى ماّدى، از يكى دو قرن پيش، دنيا را به سوى ماّديگرى سوق داده 
و مّلتها را در منجالب ماّديگرى غرق كرده است. امروز دنيا در جهتگيرى 
خود و راهى كه قدرتها و دولتها براى آن پيش بينى مى كنند، نه تنها هيچ 
جنبه معنوى ندارد، بلكه به طرف ماّديگرى حركت مى كند و معنّويات را از 
انسانها سلب مى نمايد. عّلت اين كه مى بينيد در بسيارى از كشورها، نسلهاى 
جوان به ستوه مى آيند، خودكشى زياد مى شود، خانواده ها متالشى مى شوند و 
جوانان به آوارگى مى افتند، همين كمبود معنويّت است. براى بشر، معنويّْت 
بتواند  انسان  معنويّت  بدون  مگر مى شود  است.  تغذيه روحى  و  غذا  يك 
مّدت طوالنى اى راحت زندگى كند؟ هرجا علم و تمّدن ماّدى بيشتر است، 
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آشفتگيها هم بيشتر مى شود. اين هم به خاطر گناه حذف معنويّات به وسيله 
قدرتهاى جهانى از صحنه زندگى مردم عالم است. پيام انقالب اسالمى، پيام 
معنويّت، توّجه به معنويّت، وارد كردن عنصر معنويّت در زندگى انسان و 
توّجه به اخالق و خداست. هر جا كه نام و پيام امام نفوذ كرد، معنويّت را در 
آن جا به همراه برد. حتّى اگر به جوامع مسيحى و غير مسلمان كه به انقالب 
اسالمى روى خوشى نشان دادند، از آن درسى طلب كردند و بهره اى بردند 
نگاه كنيد، معنويّت را در آن جا مشاهده خواهيد كرد. رّد پاى انقالب بزرگ 
اسالمى ما معنويّت است و اين معنويّت، اّولين پيام اين انقالب و امام معنوى 
است؛ امامى كه خوْد يك انسان واال و معنوى، عارف ، فقيه، دين شناس، 
متعبّد و قائم بِالّليل بود. امام، كسى بود كه نيمه شب با خدا خلوت مى كرد و 

تضّرع مى نمود.

2. عدالت

پيام ديگر انقالب، »عدالت« است. در دنيا هرجا كه نداى عدالتخواهى 
بلند شده است، اين انقالْب آن جا را با خود و از خود و متناسب با خود 
يافته است و با حقجويان و عدالتخواهان عالم، همراهى كرده است. بسيارى 
از عدالتخواهان، آزاديخواهان و مبارزان با ظلم و تبعيض در شرق و غرب و 
قاّره هاى پنجگانه عالم، مى گويند »ما از انقالب شما اين درس را آموختيم« و 

راست مى گويند. اين هم يك پيام است؛ پيام عدالتخواهى. 

بیانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی )ره( در مرقد مطهر ـ 74/3/14
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پيام انقالب به جوامع مسلمان: بازگشت به اسالم

پيام بزرگ و مهِم انقالِب ما براى اّمت اسالمى و جوامع و مّلتهاى مسلمان، 
عبارت از »احياى هويّت اسالمى، بازگشت به اسالم، بيدارى مسلمانان و 
مّلتهاى  به  ما  انقالب  بزرگ  پيام  اين،  به نهضت اسالمى« است.  بازگشت 
مسلمان است كه امام و پيشواى بزرگ اين راه و معّلم بزرگ اين خّط و 

مكتب بود.
مسلمانان را از خود بيگانه كرده بودند. مسلمان در اطراف دنيا خجالت 
در  اسالمى،  و ضّد  اسالمى  غير  دولتهاى  مسلمانم«.  »من  بگويد  مى كشيد 
كشورهاى خود وضعيتى به وجود آورده بودند كه هيچ جواِن امروزى، بويى 
از اسالم حس نكند و خبرى از اسالم نداشته باشد. اسالم را متعّلق به نسل 
گذشته معرفى مى كردند. مى گفتند »اسالم ُمرد؛ رفت؛ تمام شد.« در جوامع 
ابراز  مسلمانان جرأِت  كه  بودند  كرده  كارى  دنيا،  متمّدن  و  مترقّى  مدرن، 
مسلمانى خود را نداشتند. يا عمل به اسالم را، به كلى ترك مى كردند يا اگر 

هم انجام مى دادند، در خفا و با ترس و وحشت بود.
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كشورهاى اسالمى هم، وضع بهترى نداشتند. يك رئيس كشور اسالمى، 
در يك مجمع جهانى رؤساى كشورها، خجالت مى كشيد نطق خود را با 
»بسم اهلل« شروع كند! اين را عيب و ارتجاع مى شمردند! از اسالم و نشانه هاى 
اسالم، شرم مى كردند و عوامل استكبار كه ضربت و سيلى اسالم را در اوايل 
و اواسط دوران استكبار و استعمار خورده بودند و از اسالم مى ترسيدند، 

احساِس كنار گذاشتِن اسالم را در مردم تقويت مى كردند.
در كشور خود ما ايران هم همين طور بود. برادران و خواهران! كدام يك 
از شما كه آن دوران را درك كرده ايد، يادتان مى آيد كه يك مسلمان، جرأت 
كند در حضور جماعتى در غير مسجد نماز بخواند؟ اگر كسى در فرودگاهها 
يا در ميدانى در وسط شهر نماز مى خواند يا اذان مى گفت، او را مسخره 
مى كردند. اسالم را بتدريج قاچاق كرده بودند. در سربازخانه ها، اسالم قاچاق 
بود. در دانشگاهها تا وقتى يك گروه مسلمان مبارز به وجود نيامده بود، اسالم 
و نماز خواندن قاچاق بود. همه جاى دنيا اين طور بود. بعضى جاها، حتّى از 
ايران هم بدتر بود. پيام بزرگ انقالب ما، احياى هويّت اسالمى در مّلتهاى 
اروپا،  از  اعم  دنيا ـ  مّلتهاى مسلمان، در هرجاى  امروز همه  بود.  مسلمان 
امريكا و آسيا ـ به مسلمانى خودشان افتخار مى كنند. امروز در قلب اروپا، 
دختر محّجبه دبستانى افتخار مى كند و مى گويد: »من مسلمانم و مى خواهم 
با حجاب به مدرسه بروم.« امروز مّلتى مثل مّلت بوسنى هرزگوين، در قلب 
اروپا، با وجود اين همه دشمنى و فشارى كه عليه آن هست، مى ايستد و 
مى گويد: »من مسلمانم«. خسارت اين مسلمانى را هم تحّمل مى كند، چوبش 
را هم مى خورد؛ ولى مى ايستد. رؤساى كشورهاى اسالمى، به خاطر گرايش 
مّلتهايشان به اسالم، مجبورند اظهار مسلمانى كنند و دم از مسلمانى بزنند. 
امروز رؤساى استكبارى كشورهاى مستكبر هم، براى اين كه دل مسلمانان را 
به خودشان جلب كنند، مى گويند: »ما با اسالم موافقيم و طرفدار اسالميم.« 
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البته دروغ مى گويند و به زبان مى گويند؛ اّما براى تظاهر هم كه شده است، 
اين حرف را مى زنند. چرا؟ چون امروز اسالْم زنده و هويّت اسالمى، ارجمند 
و بزرگ است. چون امروز اسالم عزيز است. چون امروز حركات اسالمى رو 
به رشد است و به فضل پروردگار، تا آن روز كه »ليظهره على الّدين كّله«1، اين 
حركت آزادى اسالمى و پيشرفت تفّكر اسالمى، روزبه روز در كشورها قويتر 
خواهد شد. آن وقت كه اين احساس مسلمانى و هويّت اسالمى در مّلتها 
زنده شود، وقتى است كه همه كسان و جناحهايى كه نقشه هايى عليه اسالم 
شكل داده اند، احساس انزوا، غربت و وحشت مى كنند. لذا، شما مى بينيد كه 
در همين چند روز قبل، يكى از سردمداران رژيم صهيونيستى گفته بود »ما از 
لشكرها و ارتشهاى عرب نمى ترسيم؛ از بنيادگرايى اسالمى مى ترسيم.« بله؛ 
ما با اين كه در همه مسائل با دشمن صهيونيستى مخالفيم، در اين يك حرف، 
با آنها موافقيم. آنچه عالج صهيونيستها را مى كند، همين بيدارِى اسالمى است 
و بس. آنچه مى تواند سرزمين فلسطين را آزاد كند، بيدارى مّلتهاى مسلمان 

و بيدارى اسالمى است.

بیانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی )ره( در مرقد مطهر ـ 74/3/14

1. سوره ي توبه، آيه ي 33؛ سوره ي فتح، آيه ي 28؛ سوره ي صف، آيه ي 9.
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مقايسه ي انقالب اسالمي و انقالب روسيه

انقالبى استثنايى بود. ما انقالبهاى  انقالب بزرگ اسالمى ايران، حقيقتاً 
ديگرى را، هم در تاريخ خوانده ايم و هم در زمان خودمان مشاهده كرده ايم. 
كاش شما مردم عزيزمان با كتابها و نوشته هاى تاريخى، بيشتر اُنس مى گرفتيد 
و آنچه را كه من مى خواهم در چند كلمه برايتان عرض كنم، خودتان در 
كتابها و تفاصيل مطالعه مى كرديد كه چيزى جاى آن را نمى گيرد. واقعاً اين 
انقالب با انقالبهاى ديگر فرق داشت. اين فرق، هم در چگونگى به وجود 
آمدن آن و هم در انگيزه به وجود آمدن حركت مردم ديده مى شود. از جنبه 
دوم مى توانيم آن را مثاًل با انقالب اكتبر روسيه كه ماجراى هفتاد، هشتاد ساله 
كمونيستى از بطن آن برخاست، مقايسه كنيم تا ببينيد آن انقالب و شورش 
مردمى، چطور و با چه شعارهايى به وجود آمد. در جريان آن انقالب چقدر 
فاجعه آفرينى شد؛ اين جا چگونه بود. اصاًل تفاوت از زمين تا آسمان است. 
البته اين مقايسه با انقالبهايى است كه مردمى هستند؛ چون آن انقالب هم 
مردمى بود. قبل از آن هم انقالب كبير فرانسه بود كه اسمش انقالب است؛ 
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اما در واقع كودتايى نظامى به شمار مى رفت و واقعاً فاصله اش با انقالب به 
قدرى است كه اصاًل نمى شود اين دو را با هم مقايسه كرد. انقالب ما از نظر 
عظمت، سالمت، طهارت، دورى و اجتناب از گمراهيها و فاجعه آفرينيهايى 
كه در شورشهاى مردمى همه جا ديده مى شود و از نظر استمرار و نيز تواناييها 

و اقتدار و كارهايى كه انجام داد، انقالب عجيبى است.

بیانات در خطبه هاى نماز جمعه )19 رمضان 1416( ـ 74/11/20
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پيروي امام از نهضت حسيني در مسير انقالب

انسان  كه  است  پيروزى اى  پيروزى،  يك  است:  پيروزى  دو  پيروزى، 
خودش آن را مى بيند؛ كه آن، همين تشكيل حكومت و نابود كردن دشمنان 
انقالب بود و امام اين را به چشم مبارك خود مشاهده كرد. يك پيروزى، كه 
از اين پيروزى مهّمتر و بل پيروزى ماندگار است، پيروزى فكر و پيروزى 
راه و مّدعاست. اين، همان پيروزى اى است كه انبياى الهى، با وجود اين كه 
در دوران حيات، آن همه مرارت را تحّمل كردند، باالخره به آن نائل شدند. 
اين پيروزى، پيروزِى فكر و ايده و راه يك انسان بزرگ و متفّكر است. امام، 
به اين پيروزى هم رسيد. استمرار خاطره آن بزرگوار و پرشور شدن هر ساله 

اين مراسم، بدين معناست.
درباره نهضت امام بزرگوارمان، مطلبى را مى خواهم عرض كنم كه براى 
داراى  و  فكر  صاحِب  كه  افرادى  مى كنم  خواهش  است.  درس  حامل  ما 
انديشه و خرد سياسى و تأّمل در مسائل بزرگند، روى اين مسأله تأّمل كنند 

و آن را بيشتر بشكافند.
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و  دارد  نهضت حسينى  با  زيادى  مشابهتهاى  امام،  مى دانيد كه حركت 
تقريباً، الگوبردارى شده از حركت حسينى است. گرچه آن حركت ـ يعنى 
حركت امام حسين7 ـ منتهى به شهادت آن حضرت و يارانش شد و اين 
حركت به پيروزى امام منتهى گرديد؛ ولى اين فارقى ايجاد نمى كند. زيرا 
يك نوع فكر، يك مضمون و يك طرح كّلى بر هر دو حركت حاكم بود. 
اقتضائات متفاوت بود؛ لذا سرنوشت آن حركت، شهادت امام حسين7 و 
سرنوشت اين حركت، حكومت امامِ بزرگوارِ ما شد. اين، به طور كّلى، امر 

روشن و واضحى است.
از جمله ويژگيهايى كه در هر دو حركت، به طور بارزى وجود دارد، 
موضوِع »استقامت« است. با كلمه استقامت و معناى آن، نبايد عبورى و گذرا 

برخورد شود؛ چون خيلى مهّم است.
در مورد امام حسين7 استقامت به اين صورت است كه آن حكومت، 
ايستاد. هنوز مشكالت، خود را بروز نداده بود. پس از مدتى، آن حضرت 
اين جا  از  مبارزه  او نشود.  يزيد و حكومت جائرانه  تصميم گرفت تسليم 
شروع شد؛ تسليم نشدن در مقابل حاكميت فاسدى كه راه دين را به كّلى 
منحرف مى كرد. امام از مدينه كه حركت فرمود با اين نيّت بود. بعد كه در 
مكه احساس كرد ياور دارد، نيّت خود را با قيام همراه كرد. و ااّل جوهر 
اصلى، اعتراض و حركت در مقابل حكومتى بود كه طبق موازين حسينى، 

قابل تحّمل و قبول نبود.
امام حسين7 ابتدا در مقابل آن حركت، مواجه با مشكالتى شد كه يكى 
پس از ديگرى رخ نمود. ناگزيرِى خروج از مكه، بعد درگيرى در كربال و 
فشارى كه در حادثه كربال بر شخص امام حسين7 وارد مى آمد، از جمله 
اين مشكالت بود. يكى از عواملى كه در كارهاى بزرْگ جلِو انسان را سد 
مى كند، عذرهاى شرعى است. انسان، كار واجب و تكليفى را بايد انجام 
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دهد؛ ولى وقتى انجام اين كار مستلزم اشكال بزرگى است ـ فرض بفرماييد 
عّده زيادى كشته خواهند شد ـ احساس مى كند كه ديگر تكليف ندارد. شما 
ببينيد در مقابل امام حسين7 از اين گونه عذرهاى شرعى كه مى توانست 
هر انسان ظاهر بينى را از ادامه راه منصرف كند، چقدر بود! يكى پس از 
ديگرى، رخ مى نمود. اّول اعراض مردم كوفه و كشته شدن مسلم پيش آمد. 
فرضاً اين جا بايستى امام حسين7 مى فرمود: »ديگر عذر شرعى است و 
تكليف ساقط شد. مى خواستيم با يزيد بيعت نكنيم؛ ولى ظاهراً در اين اوضاع 
و احوال، امكان پذير نيست. مردم هم تحّمل نمى كنند. پس، تكليف ساقط 

است. لذا از روى اجبار و ناچارى بيعت مى كنيم.«
امام حسين 7  اين جا  مرحله دوم، حادثه كربال و وقوع عاشوراست. 
مى توانست در مواجهه با يك مسأله، به مثابه انسانى كه حوادث بزرگ را با 
اين منطقها مى خواهد حل كند، بگويد: »زن و بچه در اين صحراى سوزان، 
طاقت ندارند. پس، تكليف برداشته شد.« يعنى تسليم شود و چيزى را كه تا 
آن وقت قبول نكرده بود، بپذيرد. يا بعد از آن كه در روز عاشورا حمله دشمن 
آغاز گرديد و عّده زيادى از اصحاب امام حسين7 به شهادت رسيدند 
ـ يعنى مشكالت، بيشتر خود را نشان داد ـ آن بزرگوار مى توانست بگويد: 
»اكنون ديگر معلوم شد كه نمى شود مبارزه كرد و نمى توان پيش برد.« آن گاه 
خود را عقب بكشد. يا آن هنگام كه معلوم شد امام حسين7 شهيد خواهد 
شد و بعد از شهادت او، آل اهلل ـ حرم اميرالمؤمنين و حرم پيغمبر8 ـ 
در بيابان و در دست مردان نامحرم، تنها خواهند ماند ـ اين جا ديگر مسأله 
ناموس پيش مى آيدـ  به عنوان يك انسان غيرتمند، مى توانست بفرمايد: »ديگر 
تكليف برداشته شده است. تكليف زنان چه مى شود؟ اگر اين راه را ادامه 
دهيم و كشته شويم، زنان خاندان پيغمبر و دختران اميرالمؤمنين عليه الّصالة 
والّسالم و پاكيزه ترين و طيّب و طاهرترين زنان عالم اسالم، به دست دشمنان 
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ـ مردان بى سرو پايى كه هيچ چيز از شرف و ناموس نمى فهمند ـ خواهند 
افتاد. پس، تكليف برداشته شد.«

توّجه كنيد برادران و خواهران! مطلب مهّمى است كه در واقعه كربال 
مقابل  در  مى خواست  حسين7  امام  اگر  كه  شود  دقّت  ديدگاه  اين  از 
حوادِث بسيار تلخ و دشوارى مثل شهادت على اصغر، اسارت زنان، تشنگى 
كربال  در  كه  ديگرى  فراواِن  و حوادِث  همه جوانان  كشته شدن  كودكان، 
قابل احصاست، با ديِد يك متشّرِع معمولى نگاه كند و عظمِت رسالِت خود 
را به فراموشى بسپارد، قدم به قدم مى توانست عقب نشينى كند و بگويد: 
»ديگر تكليف نداريم. حال با يزيد بيعت مى كنيم. چاره چيست!؟ الضرورات 
اما امام حسين7 چنين نكرد. اين، نشانگر استقامت  تبيح المحذورات.« 
آن حضرت است. استقامت يعنى اين! استقامت، همه جا به معناى تحّمل 
مشكالت نيست. تحّمل مشكالت براى انسان بزرگ، آسانتر است تا تحّمل 
مسائلى كه بر حسب موازين ـ موازين شرعى، موازين عرفى، موازين عقلى 
سادهـ  ممكن است خالف مصلحت به نظر آيد. تحّمل اينها، مشكلتر از ساير 

مشكالت است.
يك وقت به كسى مى گويند: »اين راه را نرو؛ ممكن است شكنجه شوى.« 
خوب؛ انساِن قوى مى گويد: »شكنجه شوم! چه مانعى دارد؟! راه را مى روم.« 
يا مى گويند: »نرو! ممكن است كشته شوى.« انسان بزرگ مى گويد: »خوب؛ 
كشته شوم! چه اهميت دارد؟!« اما يك وقت صحبِت كشته شدن و شكنجه 
شدن و محروميت كشيدن نيست. مى گويند: »نرو؛ ممكن است كه گروهى 
از مردم، به خاطر اين حركت تو كشته شوند.« اين جا ديگر پاى جان ديگران 
در بين است: »نرو؛ ممكن است بسيارى از زنان و مردان و كودكان، به خاطر 
پيش رفتن تو، سختى بكشند.« اين جا ديگر كسانى كه كشته شدن برايشان 
مهّم نيست، پايشان مى لرزد. آن كسى پايش نمى لرزد كه اّوالً در حد اعلى  
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بصيرت داشته باشد و بفهمد چه كار بزرگى انجام مى دهد. ثانياً قدرت نفس 
داشته باشد و ضعِف نفس نگيرد. اين دو خصوصيت را امام حسينى 7 در 
كربال نشان داد. لذا، حادثه كربال مثل خورشيدى بر تارك تاريخ درخشيد؛ 

هنوز هم مى درخشد، و تا ابدالّدهر هم خواهد درخشيد.
عرض من اين است كه امام بزرگوار ما در اين خصوصيت، به طور كامل 
دنباله رو امام حسين7 شد. لذا، اين خصوصيت امام، انقالب را به پيروزى 
رساند. ثانياً، پيروزِى بعد از رفتن خودش را هم تضمين كرد؛ هم پيروزى 
فكرش و هم پيروزى راهش را كه مظهر آن، همين اجتماع عظيم شما مردم 
و مظهر وسيعترش در سطح عالم، گرايش مّلتها به اسالم و به راه امام است. 

كسب اين پيروزيها، به خاطر استقامت او بود.

بیانات در اجتماع پرشكوه زائران مرقد امام خمینی)ره( ـ 75/3/14
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استكبار و سياست تحقير مسلمانان

يكى از مؤثّرترين شگردهاى دشمنان اسالم اين بود كه مّلتهاى مسلمان را 
تحقير كنند. به ايران و كشورهاى عربى و شبه قاّره هند و كشورهاى آسياى 
ميانه و آسياى دور و آفريقا و اقليّتهاى اسالمى در اروپا و امريكا نگاه كنيد! 
همه جا اين سياست ـ يعنى تحقير مسلمانان  ـ اعمال شده است. درست 
توّجه كنيد كه اين چقدر مهمّ است. مسلمانان خصوصيتى دارند كه مى توانند 
اراده خود را در حركت عالم مؤثّر كنند. به خاطر چه؟ به خاطر احكام نورانى 
اسالم؛ بلكه به خاطر روحيّات و خلقيّاتى كه اسالم به مسلمانان مى دهد؛ مثل 
ظلم ستيزى و كنار نيامدن با بدى و فساد، مثل امر به معروف و نهى از منكر 
و جهاد فى سبيل اهلل، كه جهاد فى سبيل اهلل ميدان گسترده وعرض عريضى دارد 
و مخصوص صحنه نبرد روياروى جسمانى نيست، بلكه جهاد داخل خانه ها 
هم ممكن است و همه جا انسان مى تواند با دشمن خدا جهاد كند؛ اگر اراده 

داشته باشد و اگر بداند بايد چه كاركند.
اين، مجموعه احكام اسالمى است. اين، جهاد و امر به معروف و عدم 
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كنار آمدن بابدى و فساد و تحّمل نكردن ظلم است: »التظلمون و التظلمون«1. 
مجموع اين احكام و معارف موجب شده است مسلمان به طور طبيعى در هر 
جاى دنيا كه هستـ  چه به صورت يك مّلت و چه از يك مّلت كوچكتر، تا 
يك فردـ  به بركت اين احكام قادر باشد اراده خود را در اداره جهان و محيط 
خودش مؤثّر سازد. اين، خصوصيت مسلمان است. استعمارگران از چنين 

خصوصيتى چيزى ناراحتند. ظالمان عالم از چنين خصوصيتى نگرانند.
روزى كه اروپاييها سوار كشتيها شدند و آمدند كشورهاى منطقه آسيا و 
آفريقا و خاورميانه و بقيّه جاها را تصرف كردند، از اين روحيّه مسلمانان 
مى ترسيدند. براى اين كه مسلمان بى خطر شود، دوكار بايد با او بكنند: يكى 
اين كه او را از احكام اسالمى دور كنند و دوم اين كه روحيه اورا بشكنند 
و تحقيرش كنند. پس، ببينيد همه سياستهاى دشمنان اسالم در طول مبارزه 
با اسالم ـ كه اين يكى دو قرن اخير، اوج اين مبارزه بوده است ـ در اين 
دوچيز متمركز مى شود: يكى دور كردن مسلمين از احكام اسالم و دوم تحقير 
اين  نتيجه  نتيجه چه شد؟  آنان.  مسلمين و شكستن و خرد كردن روحيه 
شد كه كشورهاى اسالمى، به صورت كشورهاى درجه سه عالم درآمدند. 
نمى شود گفت درجه دو.هرجا كشور اسالمى بود، يا مستقيم زيرنفوذ دشمنان 
اسالم و قدرتهاى بيگانه بود، يا يك عامل قدرتهاى بيگانه برآنها مسّلط بود؛ 
مثل خاندان منحوس پهلوى در اين جاو بعضى كشورهاى ديگر كه نظير اين 

را داشتند.اين، وضعيّت مسلمانان بوده است.
امام بزرگوار ما آمد و درست روى همين دونقطه انگشت گذاشت. عّلت 
نورديد،  در  توفانى  مثل  را  اسالمى  دنياى  امام،  اسم  مى بينيد  شما  كه  اين 
اينهاست. با تبليغات و با پروپاگاند كه نمى شود كسى را اين طور در دل مّلتها 
جا داد. اين كه در بعضى از نقاط عالم كه مردم آن جا اسم ايران را اصاًل 

1. سوره ي بقره، آيه ي 279.
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نشنيده بودند، به امام بزرگوار ما عشق و ارادت مى ورزيدند، به خاطر اين 
چيزهاست. اين، سنّت الهى و قاعده آفرينش است. امام روى اين دونقطه 
تكيه كرد. وجدان مّلتها بيدار شد و ديدند كه راه نجات، همين و الگوهم 

مّلت ايران است.
امام بزرگوار، مّلت ايران را به برگشت به اسالم دعوت كرد و گفت بياييد 
به اسالم به معناى حقيقى كلمه عمل كنيد. نه فقط عمل كردن در داخل 
مسجدها و به صورت عبادات فردى؛ بلكه به صورت عمل كامل اين كار 
را انجام دهيد و نظام زندگى را از اسالم بگيريد. به همين خاطر، جمهورى 
اسالمى را تشكيل داد. در نقطه دوم هم روحيه اين مّلت را احيا و بازسازى 
به همه  ايران آموخت و فهماند كه قدرت دارد و مى تواند.  به مّلت  كرد. 
مّلتهاى مسلمان دنيا پيام داد كه شما داراى قدرت واقعى هستيد و مى توانيد 
دشمن را به زانو در آوريد. هرجا و به هراندازه، نسخه امام بزرگوار عمل شد، 
اين نتيجه را داد. در خود كشور ما، مّلت ايران از حالت ضعف و انفصال 
به جايى رسيد كه امروز در قضاياى مهّم دنيا، اراده اش داراى نقش است. 

دشمنان ما نيز همين را مى گويند.

 بیانات در دیدار با اقشار مختلف مردم و میهمانان خارجی شركت كننده در مراسم سالگرد
ارتحال حضرت امام خمینی )ره( ـ 75/3/16
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تداوم نام و ياد امام، شرط عزّت پايدار

نسخه ي امام بزرگوار ما، مسلمانان را در هر نقطه عالم عزيز كرد. امروز، 
مسلمانان جهان در هر نقطه اى از دنيا احساس عّزت مى كنند. روزى بود كه 
مسلمان از مسلمانى خود احساس سرشكستگى مى كرد؛ اما امروز مسلمان از 
مسلمانى خود احساس سربلندى و عّزت مى كند. اينها، كليّات حركت امام 

بزرگوار ماست.
عرض من اين است كه چه مّلت ايران و چه مّلتهاى ديگر، هرچه نام و 
يادامام را برجسته و زنده بدارند، بيشتر از راه امام بهره خواهند برد. دشمنان 
اسالم و مسلمين مى خواهند نام امام زايل شود و از بين برود و يا كم رنگ 
گردد. مى خواهند وانمود كنند اين حادثه كه پيش آمد و اتّفاق افتاد، گذشته 
است. مى خواهند در آينده دنيااثرى نداشته باشد. مالحظه مى كنيد در اعمال 
اين تصميمات، شيوه ها و طرقى هم به كار مى برند؛ مثل تبليغات زهرآگين 
و تحريفها و لجن پراكنيها. اين چيزها، در همه جاى حوزه نفوذ قدرتهاى 
استكبارى وجود دارد. نقطه مقابل آنها، حركتى است كه مسلمانان بايد انجام 
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دهند. بايد ياد امام را زنده و نام او را بلند كنند. خّط روشنى را كه او ترسيم 
كرده است، براى افكار و اذهان تبيين كنند و بگويند كه امام دنبال چه چيزى 
بود. بفهمانند كه احكام اسالم و روحيه عّزت اسالمى، آن دو نقطه روشنى 

است كه امام به دنبال آن بوده است.
در داخل كشور ما نيز همين طور است. مّلت ما اگر مى خواهد اين راه 
عّزت را دنبال كند، بايد ياد و نام امام  را روز به روز زنده تر كند.اگر مّلت 
مى خواهد به بركت بازوان توانا و ابتكار و خاّلقيّت خودش، ايران را بسازد 
كه مايه غبطه مّلتها و كشورها باشد، بايد روز به روز به دستورات امام بيشتر 
توّجه كند. بعضى دلهاى غافل، ممكن است خيال كنند يا تبليغ نمايند كه 
راه امام و خّط امام، معنويّات و آخرت را براى مردم تأمين مى كند؛ اما دنيا 
يشان آباد نمى شود! اين، خطاست. راه خدا براى انسانها، دنيا و آخرت را 
آباد مى كند؛ زندگى را شيرين و آسان مى كند و فشار تحميل دشمن را از 
سرآنها برمى دارد و كم مى كند. راه خدا اين گونه است و راه امام نيز همين 

راه خداست.
مّلت ايران به خاطر دخالت بيگانگان و حكومتهاى فاسد و حكومت جبّار 
پهلوى و قاجارـ  كه اين دوسلسله ننگين، سالها بر اين كشور حكومت كردند 
و پاى بيگانگان را بر اين سرزمين گشودند ـ از قافله علم و دانش بازماند. 
مّلت ايران درصورتى مى تواند زندگى را به آبادى و توسعه و رشد حقيقى 
برساند كه بتواند روى پاى خود بايستدو احكام الهى را در زندگى عمل و 
پياده كند و دست و پاى دشمن را به كّلى از اين كشور قطع نمايد. اين، همان 

راه و توصيه هاى امام است.
معنوى  دنيا و سعادت و كمال  رفاه و روسفيدى  ايران، عّزت و  مّلت 
و  بزرگوار  امام  كه  كند  پيدا  مى تواند  خّطى  همان  راه  در  را  اخروى  و 
رهبرعظيم الّشأن او، پيش پاى اين مّلت گذاشت. خداى متعال، ده سال هم به 
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او مهلت و فرصت داد تا توانست اين راه را براى مردم تبيين كند. در كلمات 
امام رضوان اهلل تعالى عليه نقطه پنهان و مشكوكى وجود ندارد. اين، راه مّلت 

ايران است.

 بیانات در دیدار با اقشار مختلف مردم و میهمانان خارجی شركت كننده در مراسم سالگرد
ارتحال حضرت امام خمینی )ره( ـ 75/3/16
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فرهنگ جهاد نظامي، سياسي، فرهنگي

يكى از نكات برجسته در فرهنگ اسالمى، كه مصداقهاى بارزش، بيشتر 
در تاريخ صدر اسالم و كمتر در طول زمان ديده مى شود، فرهنگ رزمندگى 
و جهاد است. جهاد هم فقط به معناى حضور در ميدان جنگ نيست؛ زيرا هر 
گونه تالش در مقابله با دشمن، مى تواند جهاد تلّقى شود. البته بعضى ممكن 
است كارى انجام دهند و زحمت هم بكشند و از آن، تعبير به جهاد كنند. 
اما اين تعبير، درست نيست. چون يك شرط جهاد، اين است كه در مقابله با 
دشمن باشد. اين مقابله، يك وقت در ميدان جنِگ مسّلحانه است كه جهاد 
رزمى نام دارد؛ يك وقت در ميدان سياست است كه جهاد سياسى ناميده 
مى شود؛ يك وقت هم در ميدان مسائل فرهنگى است كه به جهاد فرهنگى 
تعبير مى شود و يك وقت در ميدان سازندگى است كه به آن جهاد سازندگى 
اطالق مى گردد. البته جهاد، با عنوانهاى ديگر و در ميدانهاى ديگر هم هست. 
پس، شرط اّوِل جهاد اين است كه در آن، تالش و كوشش باشد و شرط 

دومش اين كه، در مقابل دشمن صورت گيرد.
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اين نكته در فرهنگ اسالمى، نكته ى برجسته اى است، كه گفتيم نمونه هايى 
هم در ميدانهاى مختلف دارد. در روزگار ما هم، وقتى نداى مقابله با رژيم 
منحوس پهلوى از حلقوم امام رضوان اهلل عليه و همكاران ايشان در سال 
1341 بيرون آمد، جهاد شروع شد. پيش از امام هم، البته جهاد به صورت 
محدود و پراكنده وجود داشت كه حائز اهميت نبود. هنگامى كه مبارزه ى 
امام شروع شد، جهاد اهميت پيدا كرد تا اين كه به مرحله ى پيروزى خود، 
يعنى پيروزى انقالب اسالمى رسيد. بعد از آن هم، تا به امروز، در اين كشور 
جهاد بوده است. چون ما دشمن داريم. چون دشمنان ما، از لحاظ نيروى 
ماّدى، قوى هستند. چون اطراف و جوانب ما را، از همه جهت، دشمنان 
گرفته اند. آنها در دشمنى با ايران اسالمى، جّدى هستند و سِر شوخى ندارند؛ 
چون مى خواهند از هر راهى كه شد ضربه بزنند. پس، در ايران اسالمى، هر 
كس به نحوى در مقابل دشمن ـ كه از اطراف، تيرهاى زهرآگين را به پيكر 
انقالب و كشور اسالمى، نشانه رفته است ـ تالشى بكند، جهاد فى سبيل اهلل 

كرده است. بحمداهلل، شعله ى جهاد بوده است و هست و خواهد بود.
البته يكى از جهادها هم جهاد فكرى است. چون دشمن ممكن است ما را 
غافل كند، فكر ما را منحرف سازد و دچار خطا و اشتباهمان گرداند؛ هر كس 
كه در راه روشنگرى فكر مردم، تالشى بكند، از انحرافى جلوگيرى نمايد 
و مانع سوءفهمى شود، از آن جا كه در مقابله با دشمن است، تالشش جهاد 
ناميده مى شود. آن هم جهادى كه شايد امروز، مهّم محسوب مى شود. پس، 
كشور ما امروز كانون جهاد است و از اين جهت هيچ نگرانى اى هم نداريم. 

بیانات در دیدار فرماندهان لشكر 27 محّمد رسول اهلل 9 / عوام و خواص ـ 75/3/20
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نقش مساجد در تاريخ نهضت

يكى از علل پيروزى اين انقالب مبارك در ايران اسالمى ـ و يا الاقل 
سهولت اين پيروزى ـ اين بود كه مردم به مساجد اقبال پيدا كردند؛ جوانان 
مساجد را پر كردند و علماى اعالم، مساجد را به عنوان مركزى براى تعليم، 
تربيت، روشنگرى افكار و اذهان، مورد استفاده قرار دادند و مسجد، مركزى 
براى حركت، آگاهى، نهضت و افشاى اسرار زمامداران فاسد و خودفروخته 
رژيم طاغوت شد. در دوره مشروطيت هم همين طور بوده است؛ در دوره 
ملى شدن صنعت نفت هم تا حدودى همين طور بود؛ در زمان انقالب هم كه 

اين مسأله، به حّداعلى  رسيد.
مّلت ايران بايد مساجد را مغتنم بشمارد و پايگاه معرفت و روشن بينى 
و روشنگرى و استقامت ملى به حساب آورند. اگر كسى خيال كند كه در 
مسجد، فقط چند ركعت نماز مى خوانند و بيرون مى آيند و اين چه تأثيرى 
دارد، خطاست. اين طور نيست. اّوالً اگر همان چند ركعت نماز هم با چشم 
ع مقّدس نماز و اذان، خيرالعمل  بصيرت نگاه شود، خودِ نماز كه به زبان ُمَشرِّ
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و فالح است، مايه بركات زيادى مى شود. نماز يك مّلت را به قيامِ هلل وادار 
مى كند. نماز انسانها را از فساد دور و به خلوص و فداكارى نزديك مى كند.

 بیانات در دیدار علما، طاّلب و اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم به مناسبت سالروز 19
دى ماه 
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عوامل حدوث و بقاي انقالب

معروف است كه بقاى هر چيز، با همان عواملى تأمين مى شود كه حدوث 
آن شى ء، با آن عوامل تأمين شده است. فى الجمله اين حرف، حرف درستى 
است. يعنى اگر مثاًل براى تداوم و بقاى انقالب اسالمى ايران، دنبال عاملى 
مى گرديم، بايد نگاه كنيم و ببينيم شروع و حدوث اين انقالب، با چه عواملى 
شد. اگر آن عوامل را در جامعه تأمين كنيم، انقالب تداوم پيدا مى كند. يك 
حركت كه با عامل خاّصى و با يك قدرت آغاز شده است؛ ادامه آن حركت 

هم با همان عامل خاّص است.
عوامل حدوث انقالب چه چيزهايى بود؟ عوامل متعّدد و فراوانى داشت. 
حدوث انقالب كه يك عامل نداشت. اين، يك نگاه علمى و جامعه شناسى 
و تاريخى و دقيق الزم دارد كه انسان نگاه كند و ببيند. البته نگاه هم كردند؛ 

اين مسائل هم مكرراً بحث شده است.
انقالب، عوامل گوناگونى داشته است كه شناخت آن عوامل، خود يك 
بحث طوالنى و علمى و مفّصلى است؛ اما آن چيزى را كه انسان مى تواند به 
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عنوان روح و رقيقه ي موجود در همه اين عوامل معرفى و به آن اشاره كند، 
توجه به خدا، انجام تكليف الهى و قيام هلل ـ براى خدا قيام كردن ـ است. 
درست است كه ممكن بود انگيزه هاى گوناگونى در ذهن بعضى از افراد باشد 
ـ فرض بفرماييد مبارزه با ديكتاتورى رژيم طاغوت و مبارزه با فساد ـ همه 

اينها درست است.
بود؛  هم  انقالب  اين  مؤثّرات  جزو  و  بود  همه  ذهن  در  انگيزه ها  اين 
ليكن علت كارايى همين عوامل و مؤثّرها هم اين بود كه با روح دينى و 
با احساس تكليف همراه بود. چون مبارزه با استبداد، با فساد، با وابستگى، 
با عقب افتادگى و فقر و تالش براى بهسازى زندگى انسانها و رفع فقر از 
زندگى فقرا و مستضعفان، چيزهايى است كه مورد رضاى الهى است. خداى 

متعال انسانها را به اين چيزها امر كرده است.
اگر روح دينى باشد، اين عوامل به صورت فراگير در ميان همه اقشار 
مردم، آن هم به صورت عميق، به وجود مى آيد. لذا اين انقالب تمام شدنى 
نبود و نيست. اگر عامل دينى نباشد، چند صباحى حركتى مى شود، عّده اى 
معيّن و قشر مشّخصى، كارى مى كنند؛ بعد هم خسته مى شوند. عّده اى به 
با  عّده اى  مى رسند؛  مقام  و  به حكومت  هم  عّده اى  مى رسند؛  دنياى خود 
قدرتمندان سازش مى كنند؛ عّده اى مى ترسند؛ عّده اى به زندگى راحت خو 
مى گيرند و عّده اى مأيوس مى شوند و قضيه تمام مى شود و از بين مى رود! 
كمااين كه در بسيارى از نهضتهاى دنيا، چون اسم خدا، ياد خدا و روح تعبّد 
و اخالص نبود؛ چون يك رهبر الهى و معنوى مثل آن بزرگوار، آن انسان 
بزرگ، امام راحل عظيم الّشأن، در ميان آنها نبود، حتى استعدادهاى معمولى 
هم براى حركت در مبارزه با فساد و استبداد و بدبختيهاى ديگر يك مّلت، 

شكوفا نشد.
اما در اين جا همه آحاد مردم؛ مردان، زنان، پيرمردان، افرادى كه در مّدت 



39
6  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

عمرشان در مسائل اجتماعى دخالت نداشتند و كسانى كه در هيچ كار مضّر و 
خطردار براى زندگى ماّدى خود قدمى نگذاشته بودند، بپاخاستند و بى محابا 
به خيابانها آمدند. يك غوغاى همگانى به وجود آمد، شد نهضت و انقالب؛ 
آن هم انقالبى كه به دنبال خود كارى كرد كه در طول تاريخ اسالم ـ بعد از 
حكومت صدر اّول تا زمان ما ـ اين كار انجام نشده بود؛ نه در اين جا و نه 
در هيچ جاى ديگر. آن، چه بود؟ آن، حاكميت قرآن، حاكميت فقه اسالمى 
و احكام دينى بود. اين كه قوانين و اداره امور كشور، بر اساس اسالم شود. 

اين، سابقه نداشت؛ هيچ جا سابقه ندارد. 
حقير  را  خدا  نعمت  بعضيها  مى كنند.  ناشكرى  حقيقتاً  عّده اى  امروز 
مى شمرند. يك چيز و يك نابسامانى، فرض بفرماييد يك دادگاه در يك جا 
حكمى كرده است، يا يك بخشدار، يا فرماندار در يك گوشه كشور حرفى 
زده است، يا يك مأمور دولت برخوردى كرده است كه به نظر اينها ناشايسته 
است، مى بينيد كه ناگهان همه چيز را زير سؤال مى برند! انقالب و حكومت و 
جمهورى اسالمى و واليت و اين حركت عظيم، به كّلى فراموششان مى شود! 

نمى فهمند چه اتّفاقى افتاده است!
عالم،  اكناف  از  برجسته  انسانهاى  و  هوشمند  مسلمانان  من!  عزيزان 
اكنون كه قريب هجده سال از پيروزى انقالب مى گذرد، گاهى مى آيند و 
با ما مالقات مى كنند و به ما مى گويند شما خودتان كه در انقالبيد، درست 
نمى دانيد كه چه اتّفاقى در ايران افتاده است! اين حادثه، يك حادثه غير قابل 

توصيف است!
نوكران  سرانش  بود،  امريكا  پايگاه  و  استكبار  مأمن  كه  كشورى  در 
حلقه به گوش قدرتهاى جهانى بودند، ثروتش در بين خانواده هاى حاكم 
تقسيم مى شد، از دين روزبه روز كاسته مى شد، مردم روزبه روز و به زور، به 
بداخالقى و فساد اخالقى و فساد جنسى سوق داده مى شدند، انسان بيايد و 
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حكومتى مستقل، آزاد، شجاع و مردمى درست كند! رؤسا و مسؤولين كشور، 
رؤساى قوا، انسانهاى مؤمن و علماى باهلل! كاركنان، نظاميان، ارتش، سپاه و 
نمايندگان مجلسش؛ همه مردمان مؤمن، متعبّد، متديّن و بعضى نافله خوان 
امريكا  قدرت  مثل  قدرتى  مقابل  در  اين كشور  نماز شب خوان هستند!  و 

مى ايستد؛ نمى ترسد و واهمه نمى كند؛ منافع كشور را به بيگانگان نمى دهد.

 بیانات در دیدار علما، طاّلب و اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم به مناسبت سالروز 19
دى ماه 
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يادي از فدائيان اسالم

اين روزها، همچنين يادآور يكى از روزهاى تلخ اين مّلت در سالهاى 
دهه سى است كه آن، شهادت فداييان اسالم است و من در چند كلمه، فقط 
اين جوانان  بدارم. آن وقتى را كه خبر شهادت  اين عزيزان را گرامى  ياد 
مخلص و مؤمن و پاكباز به مشهد رسيد، فراموش نمى كنم. در بين طاّلب 
جوان حوزه مشهد، در آن مدرسه اى كه ما بوديم، هيجان عجيبى پيدا شد. 
عّلت هم اين بود كه سال قبل يا دو سال قبلش، مرحوم نّواب صفوى، اين 
جوان مؤمن روحانى، در همين مدرسهـ  كه اتّفاقاً اسم مدرسه، مدرسه نّواب 
استـ  آمده و سخنرانى كرده بود و نماز جماعت اقامه نموده بود و غوغايى 
از شور و هيجان به وجود آورده بود كه تأثيرات او بر روحيه طالب، در 
هنگام شهادتش محسوس بود. يكى از مدّرسان بزرگ هم در درس اشاره اى 

كرده بود و يادى از اينها نموده بود.
به عنوان چند  را  اينها  بود.  قيام غافل  اين  اهميت  از  جامعه آن وقت، 
نفرى كه فقط بلدند گلوله اى از دهانه اسلحه اى خارج كنند و به سينه كسى 
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بنشانند، معرفى مى كردند. حتّى بزرگان آن دستگاه جبّار منحوس كه خودشان 
مظهر اوباشگرى و چاقوكشى و الواطى بودند و جزو افرادى به شمار مى رفتند 
كه ارزش نداشتند از آنها ياد شود، به عنوان يك انسان تربيت يافته، به اين 
جوانان مؤمِن صالِح پاكبازِ مخلِص و بى طمع و بى اعتناى به دنيا و به زخارف 
دنيا، چاقوكش مى گفتند! بعضى از مردم نيز همين طور مى شناختند و باور 

مى كردند و بعضيها هم باور نمى كردند و بعضى هم غافل بودند.
از مسأله فداييان اسالم، غفلت شد. اگر چه شايد آن زمان، آمادگى هم 
نبود كه بخواهند آنچه را كه مى گفتند ـ كه همان حكومت اسالمى بود ـ بر 
سِر پا كنند. براى اين كار، يك حركت عمومى در درازمّدت الزم بود؛ ليكن 
اينها  بين فريادها و عربده هاى مستانه دشمنانشان گم شد.  اينها در  سخن 
مردمانى بودند كه »انّهم فتية امنوا بربّهم«1. واقعاً جوانانى بودند كه به خدا 
ايمان آوردند و از روى اخالص، در راه حاكميت معارف و احكام نورانى 

اسالم تالش كردند و در مقابل ظلم و فساد ايستادند.
ظلم و فساد خاندان پهلوى و وابستگى آنها به بيگانگان، اين حركت و 
نهضت را به وجود آورد. اصاًل قضيه اينها چنين بود كه در جهت اسالمى 
شدن جامعه، مبارزه ضّد استبدادى و ضّد سلطنتى خودشان را آغاز كردند 
و متأّسفانه در وسط كار، همه شان از بين رفتند. البته براى خود آنها خوب 
شد؛ چون به شهادت رسيدند و به مقام عالى شهادت دست يافتند؛ اما براى 
جامعه خسارتى بود. به هر حال از آن تاريخ، چهل سال مى گذرد. االن چهل 
سال است كه از اين قضيه گذشته است؛ اما بعد از چهل سال، شما مالحظه 
مى كنيد كه اسم اين عزيزان، اين طور در مأل عام و على رؤس االشهاد آورده 
مى شود؛ چون آرزوى آنها عملى شد و اين مّلت در اين راه به حركت درآمد 

و فداكارى و ايستادگى نمود و آن چهره كفر و استكبار را نابود كرد. 

بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران  ـ 75/10/28

1. سوره ي كهف، آيه ي 13.
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علّت دشمني استكبار: قطع منافع

عّلت اين كه امريكاييها با اين انقالب و با اين مّلت بدند، معلوم است. 
روزگارى اين كشور از صدر تا ذيل، در مشت امريكا بود و او منافعش را 
از اين كشور تأمين مى كرد. در اين كشور، پادشاهى بود كه خود را در مقابل 
امريكا متعّهد مى دانست. به تعبير رايج، نوكر حلقه به گوش امريكا بود. به 
تعبير سياسى، طرفدار و متعّهد نسبت به مصالح امريكا در اين كشور بود. اين 
كشور در رأسش، چنان كسى بوده است كه مصالح امريكا براى او، از مصالح 
خود مّلت و كشور ايران، اهميت بيشترى داشته است. براى مجموعه دستگاه 
حكومتى در آن روزگار كه اعم از دوروبريها و دولت و وزرا و رجال حكومت 
باشند، به اضافه شخص شاه، مطامع و سود كالن خودشان، از مصالح ملى به 
مراتب اهميت بيشترى داشت. طبعاً اين طور آدمها، با دشمن زود كنار مى آيند. 
آدمى كه به فكر استفاده مادى خود و پركردن جيب خود است، با دشمن كنار 

مى آيد و به راحتى خيانت انجام مى دهد. در رأس حكومت، اينها بودند.
اسلحه امريكايى به هر قيمتى كه آنها مى خواستند، در اين كشور فروش 
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مى رفته است. كارهاى مهّمى كه در اين كشور انجام مى شده است، يا به 
وسيله سرمايه داران امريكايى، يا باألخره مجموعه سرمايه دارانى كه حول و 
حوش همين محور استكبارى حضور داشته اند، انجام مى گرفته است. البته 
گاهى هم براى اين كه دهان رقباى سياسى خودشان را ببندند، پاى روسها و 
شورويها و امثال آنها را هم در بعضى از امور باز مى كردند و اجازه مى دادند 
كه حضور داشته باشند. اما زمام كار در اين كشور، در دست رژيم اياالت 
متّحده امريكا بود. اين كه چقدر در اين چند ساله، از كشور خوردند و بردند 
و از پول اين كشور براى سركوب مّلتهاى اين منطقه استفاده كردند؛ از هيأت 
حاكمه اين كشور، براى به دام كشيدن هيأتهاى حاكمه كشورهاى همسايه 
استفاده نمودند، حكايت ديگرى است. يعنى واقعاً كشور ايران در دوره دوم 
حكومت پهلوى ـ يعنى بعد از 28 مرداد به اين طرف ـ در واقع متعّلق به 

دولت امريكا بوده است.
ناگهان انقالبى آمد و مردم را بيدار كرد. مردم، اين انقالب را به پيروزى 
رساندند. حكومتى را خود اين مردم به وجود آوردند كه حرف اّولش اين 
است كه مى گويد، من مصالح اين مّلت را محترم مى شمارم؛ نه مصالح كشورها 
و دولتهاى ديگران را؛ هر كس مى خواهد باشد. در باب سياست خارجى و 
ارتباط با دنيا، حرف اساسى نظام جمهورى اسالمى، اين است ديگر. از اين 
موضع، عصبانى اند. در گذشته، اگر گفته مى شد كه نفت را به فالن قيمت 
به  مى گفتند چشم.  بفروشيد،  كشورها  فالن  به  مى گفتند چشم.  بفروشيد، 
فالن كشورها نفروشيد، مى گفتند چشم. كما اين كه امروز نمونه هايش را در 
اوپك مى بينيم. امروز بعضى از كشورها هستند كه به خاطر امريكا، به خاطر 
سرمايه داران بين المللى، به خاطر كمپانيها غربى، قيمت نفت خودشان را از 
صفر هم كمتر مى دهند! يعنى واقعاً اين پولى كه امروز بابت نفت مى گيرند، 
چيزى نزديك به صفر است! اگر يك مقدار مالحظه كنند و مّدت و مهلت 
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بدهند، زير صفر مى شود! براى خاطر اين كه مصالح آنها تأمين شود، دستور 
شركتهاى خارجى و كمپانيهاى بزرگ اين است كه بايستى اين ماّده حياتى 
ـ كه امروز تمّدن بشرى متوقّف به همين نفتى است كه متعّلق به ماست و اگر 
نفت ما نباشد، تمام چرخهاى بزرگ صنعت عالم از كار خواهد افتاد و تمام 
شهرها خاموش خواهد شد ـ با قيمت پايين عرضه شود. نفت هم قسمت 
عمده اش در منطقه خليج فارس و خاورميانه است. هر چه كه آنها بخواهند، 
بعضى از اين آقايانى كه در اوپك هستند، همان را عمل مى كنند؛ مالحظه 

خودشان را نمى كنند.

بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران  ـ 75/10/28
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انتظار ثبت تاريخ انقالب از هنرمندان

اگرچه در  اسالم است.  معنا، روز شروع قدرت  به يك  روز دوازدهم 
دوازدهم بهمِن سال 57، هنوز ظاهراً نظام طاغوت سِر كار بود؛ اما در واقع 
نبود. در واقع با ورود امام بزرگوار، اين نظام پوسيده ى فاسد و اصل نظام 
پادشاهىـ  كه يك رژيم ارتجاعى و غلط و غير انسانى و غير قابل قبول بودـ  
پوچ و نابود و دود شد و از بين رفت. تالش بيهوده اى مى كردند بلكه بتوانند 

آن را نجات بخشند و تا چند روز ادامه دهند، كه نمى شد و نشد.
ورود قدرتمندانه ى امام بزرگوار، همه چيز را معنا كرد. امام وارد شد؛ 
شهر تهران، بلكه ايران از آن بزرگوار استقبال كردند. يعنى در شهرهاى ديگر 
هم مردم شاهد اين حادثه و گوش به زنگ اين قضيه بودند. بعضى حركت 
كردند و به تهران آمدند؛ بعضى هم در همان شهرهاى خودشان كارى را 
كردند كه اگر تهران هم بودند، انجام مى دادند. در واقع »فاذا دخلتموه فانّكم 
غالبون«1. با ورود امام همان مطلبى كه خداى متعال به اصحاب موسى فرمود، 

1. سوره ي مائده ، آيه ي 23.
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امام بزرگوار ما تحّقق پيدا كرد. وقتى وارد شد، خداى  در مورد اصحاب 
متعال غلبه را ثبت كرد و تمام شد.

روز مهّمى است. شايد بشود گفت از همين روز دوازدهم هم، توطئه ى 
دشمن شروع شده است. البته تاريخ انقالب يك بحث ديگر است. بايد تاريخ 
انقالب  پيروزى  تاريخ  انقالب هم فقط  تاريخ  بنويسند.  انقالب را كسانى 
نيست؛ تاريخ شروع نهضت است. حقيقتاً مردم ما از قضاياى طوالنى اين 
نهضتى كه از روز شروع تا روز پيروزى، پانزده، شانزده سال طول كشيد، به 
تفصيل مّطلع نيستند. از قضاياى بعد از پيروزى هم، گاهى به وسيله ى بعضى 
افراد، مختصر سخنى گفته مى شود؛ اما به طور كامل و جامع و ريز، بخصوص 
با شكلهاى هنرى و ماندگار و نافذ، ثبت نشده، يا خيلى كم ثبت شده است. 
من از كسانى كه توانايى اين قبيل كارها را، بخصوص در زمينه هاى هنرى 

دارند، واقعاً انتظار دارم. بايد تاريخ انقالب را ثبت كنند.

بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران  ـ 75/11/12
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ماندگاري نهضت هاي الهي

اگر كسى خيال مى كند كه اين مّلت را مى شود با تهديد ترساند، سخت در 
اشتباه است. اگر كسى خيال مى كند كه مواضع مسؤوالن اين كشور را مى توان 
با تهديد تغيير داد، سخت در اشتباه است. اگر مواضع كسى تغيير پيدا كند، از 
اين مّلت و از اين انقالب نيست. آن كسى كه متعّلق به اين انقالب، مبعوث و 
مطلوب اين انقالب و محبوب اين مردم است، براى مصالح و خواست اين 
مردم، براى انقالِب اين مردمـ  كه برايش اين خونهاى پاك را بر زمين ريختند 
و اين مجاهدات بزرگ را انجام دادند ـ در مقابل دشمنان اين مردم مى ايستد 

و سر سوزنى تسليم فشارهاى دشمنان اين مّلت نمى شود.
امروز خبر انقالب ما عبارت از قدرت روزافزون اين نظام الهى و اين 
انقالب، ايستادگى روزافزون اين مردم و ضعف و ناكامى روزافزون دشمنان 
است. خبر تازه ى ما و قضيه ى اين انقالب، اين است و همين هم خواهد بود. 
همچنان كه پيامبران به طور عام و بدون استثنا، بر دشمنانشان پيروز شدند؛ 

اين انقالب هم بدون هيچ ترديدى بر دشمنانش پيروز خواهد شد.
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امام ده سال در ميان اين مردم بود و رفت. امام نيست؛ اما پيروزى اين 
نيست  پيروز شد، الزم  امام  كه  مى گوييم  وقتى  است.  امام  پيروزى  مردم، 
معنايش اين باشد كه امام تا ابدالّدهر در ميان اين مردم بماند؛ بلكه وقتى 
اين مّلت و اين انقالب پيروز شد، امام پيروز شده است. دشمن انقالب كه 

شكست خورد، دشمِن امام شكست خورده است.
پيامبراْن در بين راه از دنيا رفتند. در تيه چهل ساله ى بنى اسرائيل كه بعدش 
به قدرت و حكومت رسيدند، حضرت موسى از دنيا رفت، جناب هارون از 
دنيا رفت؛ اما نهضت موسى پيروز شد. افراد، ماها، مسؤوالن، آدمهايى كه در 
انقالب مسؤوليتى بر دوششان است، مى روند. اشخاص به معناى انقالب و 
نشان دهنده ى انقالب نيستند. ماها مى رويم؛ آن كه مى ماند، اين انقالب است؛ 
آن كه مى ماند، اين مّلت است؛ آن كه پيروز مى شود، كشور ايران اسالمى است 

و اين پيروزى در انتظار شماست.

بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران  ـ 75/11/12
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تحوّل نظام سياسي، معجزه ي انقالب اسالمي

امام بزرگوار، نهضت عظيمى را در ايران سازماندهى كرد كه ابعاد آن از 
ايران فراتر بود. بهره مندان از اين انقالب، فقط مّلت ايران نبودند؛ بلكه جهان 
اسالم و ـ با يك ديد ـ فراتر از جهان اسالم را هم شامل مى شد. در ايران، 
تأثير و نتيجه كوتاه مّدِت بسيار مهّمى كه بر اين نهضت مترتّب شد، دگرگونى 
نظام سياسى در اين كشور بود. امام بزرگوار به كمك اين مّلت بزرگ، يك 
نظام سياسى فاسد و وابسته و منحرفى را برانداخت و به جاى آن، نظام سالم 
و مستقّل و كارآمدى را در كشور ايران برسِر كار آورد. توّجه به تفاوتها و 
تقابلهاى اساسى اين دو نظام، نكته مهّمى است كه در اين صحبت كوتاه و 

مقّدمه مطلب دوم، به طور مختصر به آن اشاره مى كنم.
آن نظام سياسى اى كه امام بزرگوار ما با نهضت خود و به كمك اين مّلت 
از بين بردـ  يعنى نظام فاسد و وابسته پادشاهىـ  نظامى بود كه سردمداران و 
مسؤوالن و رؤساى آن، به سرنوشت مّلت ايران و جوانان اين كشور اهميتى 
نمى دادند و كشور و مّلت را به سمت وابستگى هر چه بيشتر سوق مى دادند. 

Administrator
Untitled



40
8  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

سعادت مردم به عنوان يك هدف، براى آنها مطلقاً مطرح نبود. اداره كشور، 
با الگوهاى غلط و نامتناسبى انجام مى شد، كه از كشورهاى بيگانه به طور 
ناقص گرفته شده بود و تازه همان هم اجرا نمى شد؛ يعنى يك نظام استبدادى 
و ديكتاتورى محض، تحت نامهاى گوناگون و با روشهايى كه هيچكدام از 

آن روشها، برخاسته از اراده و خواست مّلت و متوّجه به مصالح آنها نبود.
انقالب، مردم دچار فساد و  از  قبل  برافتاده  نظام وابسته منسوخ و  در 
بى بند و بارى بودند، يا به تعبير درست تر، به سمت فساد و بى بند و بارى و 
خودباختگى و بى ايمانى سوق داده مى شدند. يعنى حركت مّلت را اين طور 
تنظيم كرده بودند كه روز به روز در كشور، بى ايمانى همه گيرتر شود و مردم 
از ايمان معنوِى درست محروم بمانند و به فساد و بى بند و بارى كشانده 
استقالل  تقويت گردد و  آنها  بيگانگان در  مقابل  شوند و خودباختگى در 
اقتصادى و فرهنگى در كشور، مفهومى نداشته باشد. جهت كّلِى حركت در 

آن نظام منسوخ و فاسد، اين بود.
در اين مرحله، هنر بزرگ امام بزرگوار در اين بود كه به جاى آن نظام 
فاسد، يك نظام سياسى در اين كشور برقرار كرد كه به جاى بى اعتنايى به 
مردم، عشق به مردم بر آن حاكم است. به جاى بى توّجهى به سرنوشت مّلت، 
بخصوص سرنوشت جوانان، عشق به سرنوشت مّلت و عشق به سرنوشت 
جوانان و اهميت فوق العاده به آنها در آن مطرح است. به جاى خودباختگى 
در مقابل بيگانگان، خودباورى در ميان مردم روز به روز توسعه پيدا مى كند. 
به جاى وابستگى سياسى و اقتصادى و فرهنگى به بيگانگان، استقالل سياسى 

و اقتصادى و فرهنگى هدف قرار گرفته است. 
مّلت ايران، در بينش نظام سياسى اى كه امام بزرگوار در اين كشور برقرار 
كرد، نيازى ندارد كه روشهاى زندگى خود را از ديگران تقليد كند و ياد 
بگيرد؛ زيرا داراى فرهنگ غنى و عميقى است. اسالم را دارد، آموزشهاى 
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قرآنى را دارد، دستورات الهى را دارد، سنّتهاى اصيل مّلى و بومى خود را 
دارد و مى تواند يك زندگى شيرين، زيبا، باشكوه، مرفّه و همراه با عّزت را 
براى خود ترتيب دهد. تفاوت شكل نظام اسالمى اى كه امام بزرگوار در اين 
كشور مستقر كرد، با نظام فاسدى كه قبل از نهضت امام بزرگوار و قبل از 
وقوع معجزه عظيم زمان ما در اين كشور مستقر بود، اين قدر عميق و آشكار 
است. وقتى نگاه كنيد و دقّت نماييد، مى بينيد كه همه نقاط منفى اى كه در 
نظام منحِطّ پهلوى بر مّلت ايران تحميل شده بود و جزو خصلتهاى ذاتِى آن 
نظام سياسى بود، در نظام سياسى اى كه امام بزرگوار در اين كشور به وجود 

آورد، به نقاطى كه صد و هشتاد درجه با آن فاصله دارد، تبديل شده است.
در نظام اسالمى، مردم به خودشان ايمان و اعتقاد دارند؛ نظام سياسى 
براى خود احترام قائل است؛ زير بار تحميل قدرتمداران جهانى و سلطه 
استكبارى نمى رود؛ استقالل كشور، متّكى به منافع و مصالح خودِ اين مردم 
است، نه متّكى به خواست و مصالح بيگانگان؛ مسؤوالن كشور، منتخبان خودِ 
ملتند، نه تحميل شده به وسيله اجانب، يا به وجود آمده در كودتاهاى نظامى 
و با پول دشمنان. در آن نظام، مردم در تعيين سرنوشت سياسى خودشان، 
هيچ نقشى نداشتند؛ اما در نظام اسالمى، مردم در تعيين سرنوشت سياسى 

خودشان، همه نقش و تأثير را دارا هستند.
آنچه را كه امام بزرگوار، با دست قدرتمند و معجزنشان خود به وجود 
سرچشمه  او  مستحكم  شخصيّت  و  توّكل  و  ايمان  از  هم  آن  كه  ـ  آورد 
هدفهاى  اسالمى،  نظام  هدفهاى  يعنى  بود.  اسالم  اساس  بر  ـ  مى گرفت 
اسالمى است؛ هدفهايى است كه در قرآن و اسالم تعريف شده است. روشها 
و برنامه هاى نظام اسالمى هم، همان مقّررات و برنامه ها و احكامى است كه 
در منابع اسالمى تبيين و معيّن شده است؛ يعنى نظام اسالمى، نظامى است 

كه صددرصد برخاسته از اسالم است.
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تنظيم  انقالب و در  اين  امام بزرگوار در طّراحى  ...مالحظه كرديد كه 
نظام سياسى بر اساس اين انقالبـ  يعنى تشكيل حكومت و نظام جمهورى 
اسالمى ـ به فضل پروردگار و به هدايت الهى، روشى را برگزيد كه روش 
پيامبران و بندگان متّصل به منبع غيب است. اين، به خاطر آن است كه امام، 
قرآن را دوست مى داشت، خود شاگرد مكتب قرآن بود، با قرآن مأنوس بود، 
از قرآن استمداد مى كرد و قرآن براى او برنامه زندگى به حساب مى آمد. اين، 

يكى از نتايج و آثار بزرگ و شكوهمند آن حقيقت است.

بیانات در اجتماع با شكوه زائران مرقد مطهر حضرت امام خمینی)ره( ـ 76/3/14
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آفات انقالب

1. تحّجر

يا  از دو آفِت »تحّجر«  با يكى  و عادتاً  چنين حركت عظيمى، معموالً 
»انفعال« مواجه مى شود. چنين كار بزرگى، آفاتى دارد و آفت بزرگ چنين 
حركت عظيمى با اين ابعاد وسيع ـ همان طور كه گفتم ـ يكى از دو آفت 

»تحّجر« يا »انفعال« است.
تحّجر اين است كه، كسى كه مى خواهد كار بزرگى را با اين عظمت 
انجام دهد، نتواند نيازهاى زمان و لوازم هر لحظه لحظه زندگى يك مّلت 
را از قرآن بشناسد و بخواهد در يك وضعيت ايستا و بدون انعطاف، حكم 
نمايد و كار كند و پيش برود. اين، امكان پذير نيست. معناى تحّجر آن است 
كه، كسى كه مى خواهد از مبانى اسالم و فقه اسالم، براى بناى جامعه استفاده 
كند، به ظواهر احكام اكتفا نمايد و نتواند كشش طبيعى احكام و معارف 
اسالمى را، در آن جايى كه قابل كشش است، درك كند و براى نياز يك 
مّلت و يك نظام و يك كشورـ  كه نياز لحظه به لحظه استـ  نتواند عالج و 
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دستور روز را نسخه كند و ارائه دهد. اين، بالى بزرگى است.
اگر در رأس نظامهاى سياسى اى كه براساس اسالم، يا تشكيل شده است، 
يقينًا  باشد،  آينده تشكيل خواهد شد، چنين روحيه اى وجود داشته  يا در 
نخواهند  اسالمى  احكام  و  معارف  منبع اليزال  و  بدنام خواهد شد  اسالم 
توانست جامعه را پيش ببرند. امام، خود را از اين آفت مبّرا كرد. به خاطر 
طول سالهايى كه فقهاى شيعه و خودِ گروه شيعه، در دنياى اسالم به قدرت 
و حكومت دسترسى نداشتند و فقه شيعه، يك فقهِ غيرحكومتى و فقهِ فردى 

بود، امام بزرگوار، فقه شيعه را به سمت فقه حكومتى كشاند.

استفاده ي امام از فقه شيعي در انقالب

همچنان كه اهل فن اّطالع دارند، در ميان كتب فقهى شيعه، بسيارى از 
مباحثى كه مربوط به اداره كشورند ـ مثل مسأله حكومت، مسأله حسبه و 
چيزهايى كه با كارهاى جمعى و داشتِن قدرت سياسى ارتباط پيدا مى كند ـ 
چند قرن است كه جايشان خالى است. بعضى از آنها، از اوايل هم در كتب 
مثل همين مسأله حكومت.  نگرفته است؛  قرار  تعّرض  فقهى شيعه، مورد 
بعضى مسائل مثل مسأله جهاد ـ كه يك مسأله اساسى در فقه اسالم است ـ 
چند قرن است كه از كتب فقهى استداللى شيعه، بتدريج كنار گذاشته شده و 

در اغلب كتب فقهى استداللى، مورد توجه قرار نگرفته است.
قصورى  يا  تقصير  مورد  اين  در  شيعه،  فقهاى  است.  معلوم  هم  عّلت 
نكرده اند. براى آنها، اين مسائل مطرح نبوده است. شيعه، حكومت نداشته 
است. فقه شيعه، نمى خواسته است جامعه سياسى را اداره كند. حكومتى در 
اختيار او نبوده است كه جهاد بخواهد آن حكومت را اداره كند و احكامش 
را از كتاب و سنّت استنباط نمايد. لذا فقه شيعه و كتب فقهى شيعه، بيشتر 
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فقه فردى بود؛ فقهى كه براى اداره امور دينى يك فرد، يا حّداكثر دايره هاى 
آن  امثال  و  خانواده  به  مربوط  مسائل  مثل  اجتماعى،  زندگى  از  محدودى 

كاربُرد داشت.
اسالمى  فقه هاى  فقه شيعه، عميقترين  به جرأت گفت كه  بشود  شايد 
است. يعنى كتب فقهِى فقهاى اماميّه، از لحاظ عمق، از همه كتب فقهى اى كه 
ما ديده ايم، به طور معّدل عميقتر و دقيقتر است؛ اّما اين مباحث و اين گرايش 

در زمينه هاى مختلف، در آن وجود نداشته است.
امام بزرگوار، فقه شيعه را از دورانى كه خود در تبعيد بود، به سمِت فقه 
اجتماعى و فقه حكومتى و فقهى كه مى خواهد نظام زندگى مّلتها را اداره كند 
و بايد پاسخگوى مسائل كوچك و بزرگ مّلتها باشد، كشاند. اين، يعنى نطقه 
مقابل آن آفتى كه گفتيم تحّجر است. حتّى در اواخر سالهاى عمِر بابركت 
امام بزرگوار، مسائلى كه به ظاهر جزئى مى نمود ـ اما با توّجه به اين كه يك 
خط و يك َسمتگيرى را به فقهاى شيعه نشان مى داد، بسيار مهم بود ـ پيش 
آمد و ايشان باز هم نشان داد كه آن كسى كه مى خواهد نظام را اداره كند؛ آن 
فقهى كه مى خواهد يك مّلت يا مجموعه عظيمى از انسانها و مّلتها را اداره 
كند، بايستى بتواند شرايط زمان را بشناسد و پاسخ هر نيازى را در هنگام آن 
نياز، به آن بدهد و نمى تواند در زمينه هاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى و همه 

مسائِل زندگى مردم، نقطه اى را بى پاسخ بگذارد.

2. انفعال

گردانندگان  و  رهبران  و  مسؤوالن  مواردى،  چنين  در  كه  دومى  آفت 
اجتماعات را تهديد مى كند، اين است كه آنها را دچار انفعال و خودباختگى 
كنند و و در موضع تأثيرپذيرِى ناخواسته از اراده ديگران قرار دهند. امام 
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بزرگوار، در مقابل اين آفت دوم هم مثل كوه ايستاد. آن چيزى كه بايد مورد 
توّجه قرار گيرد و من اصرار دارم كه مردم عزيز ما ـ بخصوص جوانان ـ 
و همچنين مسؤوالن بخشهاى مختلف نظام مقّدس جمهورى اسالمى به آن 
توّجه كنند، اين است كه دشمنان نظامِ جمهورى اسالمى، وقتى نمى توانند در 
ميدان مبارزه روياروى، كار مؤثّرى با اين نظام انجام دهند؛ يعنى نمى توانند 
به آن ضربه نظامى بزنند؛ نمى توانند انفجار داخلى درست كنند؛ نمى توانند 
ضربه هاى امنيتى بزنند؛ نمى توانند با محاصره اقتصادى، آن را به زانو درآورند 
ـ وقتى از همه اينها مأيوس مى شوند ـ يك راه برايشان باقى مى ماند و آن، 
اين است كه نظام اسالمى و انقالبى را به مواضعى برخالف اصوِل خود سوق 
دهند، يا به عبارت ساده تر و روشنتر، آن را وادار كنند كه از گفته هاى خود در 
زمينه مسائل انقالب برگردد؛ حرف و مواضع خود را تخطئه كند و خودش 
را دچار تناقض نمايد! اين را از چه راهى انجام مى دهند؟ از راه فشارهاى 
تبليغاتى، فشارهاى سياسى، فشارهاى فرهنگى. جو را آن چنان از فشار انباشته 
مى كنند كه انسانهاى ضعيف النّفس، در مقابل اين فشار نمى توانند مقاومت 

كنند.
اگر بخواهيم يكى، دو مثال در زمينه مسائل سياسى عرض كنيم، بايد 
بگوييم كه تا ده، پانزده سال قبل، مسأله فلسطين در دنياى اسالم، مسأله اى 
با  همراه  بعضى  بعضى صادقانه تر،  مى دادند؛  آن شعار  نامِ  به  همه  كه  بود 
ظاهرسازى؛ ولى به هر حال، همه حكومتهاى اسالمى، شعار مسأله فلسطين 
را اقاًل به زبان مى گفتند و تكرار مى كردند. فشار استكبار و دشمنان شروع 
شد. يعنى همان كسانى كه از اّول، بانى غصِب كشور فلسطين از يك مّلت 
ـ  يعنى مّلت فلسطينـ  و سپردن آن به دسِت يك مجموعه مهاجر و دروغين 
و يك مّلت ساختگى بودند، شروع به فشارآوردن بر روى دولتها و شخصيّتها 
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كردند.
ملت كنونِى صهيونيسِت اشغالگر، يك مّلت ساختگى است. هيچ عنصرى 
از عناصر اصلى يك مّلت در اشغالگران نيست، از جاهاى مختلف عالم، با 
ديدگاههاى مختلف، با مناشئ اجتماعى مختلف و با عقايد گوناگون آمده اند؛ 
صرفاً از جهت اين كه به نژاد بنى اسرائيل اتّصال و ارتباط دارند! قرنها از هم 
جدا بوده اند، ولى آنها را به عنوان يك مّلت تلّقى كرده اند. يك مّلت تصنّعى 
و دروغين؛ براى اين كه بتوانند در اين نقطه حّساس از جهان ـ يعنى قلب 
اّول،  باشند. روز  استكبار  براى  پايگاهى  ـ  اسالم  خاورميانه و قلب جهان 
انگليسيها آنها را به وجود آوردند؛ امروز هم رژيم امريكا حداكثر استفاده را 

از آن مى برد و اهداف استكبارى خود را تأمين مى كند.
همانهايى كه اين زمينه را به وجود آورده اند، شروع به ايجاد فشارهاى 
تبليغاتى و سياسى بر روى دولتها و شخصيّتها و نظامهاى سياسى كرده اند و 
باب گفتگوهاى پشت پرده و رشوه دادنها و رشوه گرفتنها را باز گشوده اند 
و كارى كرده اند كه اين شعار عمومى مسلمانان را بتدريج از زبان دولتها 
بگيرند؛ وااّل از مّلتها كه نمى توانند بگيرند. همان كسانى كه پانزده يا بيست 
سال قبل، دولت صهيونيست را به عنوان دولت غاصب، مورد قطع رابطه 
و محاصره اقتصادى قرار داده بودند، امروز براى ايجاد ارتباط اقتصادى با 
او، مسابقه مى گذارند! اين، همان انفعال است. فشار گوناگون دستگاههاى 
متمركز استكبار، چه از لحاظ تبليغات و چه از لحاظ مسائل اقتصادى و غيره، 
به قدرى بر اينها به طور متوالى وارد مى آيد، كه احساس مى كنند ناچارند 
عقب نشينى كنند، و عقب نشينى مى كنند. اين، خودباختگى و انفعال در زمينه 

مسائل سياسى است. 
همين قضيه، به شكل بسيار خطرناكتر، در زمينه مسائل اعتقادى و مواضع 
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اصولى مطرح مى شود. در اواسط اين قرن، بسيارى از كسانى كه با اتّكا به 
موج چپ، در آفريقا و آسيا، انقالبها و نظامهايى به وجود آوردند، بعد از 
گذشت پنج سال، ده سال، پانزده سال، زير فشار دشمنان مسّلط و دارندگان 
از دست  را  اصولى خودشان  مواضع  همه  تبليغاتى،  بوقهاى  و  زور  و  زر 
دادند و بتدريج به آنها نزديك شدند! فقط اسمهايشان با هم فرق داشت؛ اما 

باطنشان يكى بود.

بیانات در اجتماع با شكوه زائران مرقد مطهر حضرت امام خمینی)ره( ـ 76/3/14
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ايستادگي امام در برابر فشار دشمنان

خطر بزرگى كه انقالبها و اصالت مّلتها را تهديد مى كند، اين خطر است. 
خطر بزرگى كه صاحبان فكر و انديشه را در كشورها تهديد مى كند، اين 
ايستاد؛ »كالجبل ال  اين خطر، مثل كوه استوار  امام، در مقابل  خطر است. 
تحركه  العواصف«1. از ساعت اّول، از نام نظام جمهورى اسالمى بگيريد، 
نام  كنار  را در  بود كه كلمه »دمكراتيك«  بقيه قضايا. آن روزها معمول  تا 
جمهورى بياورند؛ يعنى يك كلمه غربى، داراى محتواى دوگانه. هم غربيها 
اّدعا مى كردند كه ما دمكراتيك هستيم، هم كشورهاى سوسياليستى و شرقِى 
آن روز مى گفتند ما دمكراتيكيم! در دنيا ُمد بود كه اسم كشورها و نظامهاى 
سياسى را دولت دمكراتيك فالن جا بگذارند. اصرار داشتند كه اين كلمه را بر 
كلمه جمهورى اسالمى اضافه كنند. البته صرِف اضافه كردن يك كلمه نبود؛ 
دنباله اين اضافه كردن، خيلى از حرفها و مسائل وجود داشت كه امام با آن 

ديِد تيزبين خود ديد.

1. كمال الدين، ص 389.
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امام از اّول اعالم كرد: »جمهورى اسالمى؛ نه يك كلمه كم، نه يك كلمه 
هر  در  مى گيرد.  قرآن  از  انسان  كه  است  همان  اسالمى،  جمهورى  زياد«. 
مرحله اى، بخصوص در سالهاى اّول كه هنوز قاطعيت امام بزرگوار براى 
تصميم گيرندگان جهانى در داخل دولتهاى استكبارى، درست معلوم نشده 
بود، از اين فشارها زياد مى آوردند؛ ولى البته بعدها مأيوس شدند. اين، آن 

نكته اى است كه همه بايد توّجه داشته باشند.

بیانات در اجتماع با شكوه زائران مرقد مطهر حضرت امام خمینی)ره( ـ 76/3/14
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رژيم پهلوي و حفظ منافع بيگانگان در توسعه ي كشور

شايد در طول دوران رژيم گذشته، حتّى بخشى از آنچه در اين چند سال 
در بازسازى اين كشور انجام گرفت، انجام نگرفته بود؛ چون كار را با كيفيّت 
و كميّت ـ هر دو ـ بايد ديد. آنها اگر كارى هم براى كشور مى كردند ـ كه 
از لحاظ كميّت هم نسبت به آنچه در اين دوره كوتاه انجام گرفته است، 
حقيقتاً كم است ـ از لحاظ كيفيت، مخدوش بود؛ زيرا در آن، استقالل اين 
ملْت مالحظه نشده بود. اساِس سياست آن رژيم، بر وابستگى بود. چند نفر 
دولتمردِ نسبتاً شجاع يك روز در زمان رضاخان پيدا شدند و يك قرار داد 
نفتى را نوشتند كه منافع مّلت ايران، تا حدودى در آن مالحظه شده بود. 
به خاطر انگليسيها، رضاخان با چكمه هايش وارد اتاق هيأت دولت شد و 
نوشته هاى آنها ـ پرونده نفت ـ را گرفت، در آتش بخارى انداخت و جلو 
چشم آنها سوزاند! اين، چيزى است كه خود آنها نوشته اند. امثال تقى زاده و 

ديگران اين ماجرا را نوشته اند.
سياست، سياسِت وابسته بود. راه آهن هم كه مى كشيدند، بيش از آن كه 
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براى ايران و تجارت ايران باشد، به نفع اتّصال دو جبهه متّفقين بود كه آن 
روز بايستى عليه آلمان مى جنگيدند. راه آهن سراسرى اين است! )راه آهن 
شمال و جنوب براى اين بود كه شوروِى آن روز را به جنوب، در خليج 
منتقل  بتوانند سالح  تا  كنند  بود وصل  انگليسيها  استقرار  محّل  كه  فارس 
ـ  و همكارانش  آلمان  ـ  متّحدين  عليه  متّفقين  و جبهه هاى جنگ  نمايند، 
همواره قادر به دفاع باشد. راه آهن هم براى اين كشيده مى شد. طرفداران 
رژيم منحوس و تفاله هاى رژيم گذشته، بعد از گذشت پنجاه سال، هنوز كه 
هنوز است، صحبِت راه آهن شمال و جنوب را مى كنند؛ راه آهنى كه براساس 
طرحى خائنانه و بى توّجهى به استقالل اين مّلت به وجود آمد و در آن، آبرو 

و شأن اين مّلت رعايت نشد.

بیانات در مراسم تنفیذ حكم ریاست جمهوري ـ 76/5/12
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خاطره اي از 17 شهريور 1357

نكته قابل توّجهى هم به مناسبت هفدهم شهريور عرض كنم، كه اين 
شهريور  هفدهم  روز  از  من  ماست.  تاريخ  در  ماندگارى  روزهاى  روزها، 
در  حادثه خونبار  اين  كه  آن  از  قبل  دارم.  ذهن  در  سال 1357 خاطره اى 
تهران اتّفاق بيفتد، سياست رژيم ستمشاهى به دنبال اين بود كه مبارزان و به 
تبع آن مّلت ايران را، به تندرو و كندرو، افراطى و معتدل تقسيم كند. اين، 
نكته خيلى قابل توّجهى است كه امروز مثل آيينه اى، همه عبرتها را به ما 
درس مى دهد. كسى كه روزنامه هاى آن وقت و اظهارات مسؤوالن رژيم 
ستمشاهى را مطالعه مى كرد، مى فهميد كه اينها مى خواهند كسانى را كه در 
مقابل آنها هستند و مبارزه مى كنند، از هم جدا كنند. عّده اى را كه طرفداران 
و عالقه مندان مخلص امام بودند و راه امام را علناً اظهار مى كردند، به عنوان 
تندرو و افراطى و متعّصب معرفى مى كردند. در مقابل اينها هم، بعضى از 
كسانى را كه عالقه مند به مبارزه بودند، ولى خيلى جّدى در آن راه نبودند، يا 
جّدى بودند، ولى دستگاه آن طور خيال مى كرد اينها جديّتى ندارند، به عنوان 
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افرادى كه معتدلند و با اينها مى شود مذاكره و صحبت كرد، معرفى مى كردند. 
من در آن روز اين احساس خطر را كردم. آن زمان من در جيرفت تبعيد 
بودم. شايد روز چهاردهم يا پانزدهم شهريور بود. به يكى از آقايان معروف 
كه در قم بود، نامه اى نوشتم و اين سياست رژيم را براى آن آقا تشريح كردم 
و گفتم اينها با اين تدبيِر خباثت آميز مى خواهند بهانه اى براى سختگيرى بر 
مخلصان و عّشاق امام بزرگوار به دست آورند و شما را بدون اين كه خودتان 
بخواهيد، در مقابل آنها قرار دهند. اين نامه را نوشته بودم؛ اما هنوز نفرستاده 
بودم. روز شنبه هجدهم شهريور بود كه راديو و روزنامه ها، خبر كشتار هفده 
شهريور را پخش كردند. فرداى آن روز، ما در جيرفت از اين قضيه مّطلع 
شديم. من برداشتم در حاشيه آن نامه براى آن آقا نوشتم كه: »باش تا صبح 
دولتش بدمد، كاين هنوز از نتايج سحر است«. آن نامه را به وسيله مسافر، 
براى آن آقاى محترم فرستادم. آنها شروع كردند سختگيريها را عليه مبارزان 

و انقالبيون حقيقى راه انداختن كه نمونه اش كشتار هفدهم شهريور بود. 

بیانات در دیدار پرستاران و جانبازان به مناسبت روز پرستار ـ 76/6/19
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اهميت نقش امام در افشاي كاپيتوالسيون

امام بزرگوار ما، سخنرانى تاريخى و تعيين كننده ى خودشان را درباره ى 
مصونيت قضايى مستشاران و عناصر امريكايى در ايران، ابتدا در ميان يك 
جمع جوان ايراد كردند و جوانان بودند كه ابتدائاً در حوزه ى علميه ى قم و 
سپس در همه ى كشور، اين پيام را منتشر كردند و به گوش همه رساندند 
و در طول سالهاى متمادى، بتدريج آن را به صورت يك مسأله ى اصلى در 
مبارزه ى بزرگ مّلت ايران درآوردند، واالّ مردم از قضيه ى مصونيت قضايى 
مستشاران امريكايى در ايران اّطالعى نداشتند؛ اهميت اين مسأله را هم كه 
در فرهنگ سياسى رايج روز به آن »كاپيتوالسيون« گفته مى شود، نمى دانستند 
چقدر است و براى حيثيت ملى چقدر بزرگ و مضّر است. امام اين را مطرح 
كردند و جوانان حوزه ى علميه آن را منتشر نمودند؛ بعد در سراسر كشور و 
در محافل عناصر مؤمن و مبارز، به صورت يك مسأله ى اصلى و به شكل 

يك فرهنگ درآمد.
اگر چه به خاطر اين قضيه امام را تبعيد كردند، ولى فكر در ميان مردم 
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باقى ماند و رشد كرد و ريشه دار شد، تا اين كه در سيزدهم آبان سال 1357 
يك عّده جوان دانش آموز، به مناسبت سالروز دستگيرى و تبعيد امام، آن 
تظاهرات پُرشور را به راه انداختند و دهها نفر از آنها به شهادت رسيدند. باز 
قضيه روى دوش جوانان پيش رفت و شّدت و كيفيّت پيدا كرد. باز در سال 
بعد از آن ـ يعنى در آبان 1358، سال اّوِل پيروزى انقالب ـ مجدداً جوانان 
بودند كه نقطه ى اساسى حضور امريكاييها را در محّلى كه به نام سفارت 
معرفى شده بود؛ اما در حقيقت كانون توطئه و سازماندهى ضّد انقالب در 
تهران محسوب مى شد، به درستى شناختند، به آن حمله كردند و آن محل 

را تسخير نمودند.

بیانات در دیدار دانش آموزان و دانشجویان به مناسبت یوم اهلل سیزده آبان ـ 76/8/14
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تفاوت نگاه رژيم پهلوي به روشنفكران و روحانيان

زيادى  ارتباطات  محافل روشنفكرى كشور،  با  من  انقالب هم  از  قبل 
داشتم. خيلى حرفها مى زدند؛ اما در يك محفِل پنج نفرى، ده نفرى، و احيانًا 
در يك نشسِت پنجاه نفرى؛ همان جا هم دفن مى شد و از بين مى رفت. اما 
وقتى امام حرفى مى زد؛ وقتى يك روحانِى موّجه حرفى مى زد، ممكن بود 
موج  بود،  مواجه  مردم  با  اما چون  بياورند،  بزرگى  بالى  روحانى  آن  سِر 
برمى داشت. لذا رژيم پهلوى، از خيلى از روشنفكراِن آن زمان اصاًل نمى ترسيد 
و هيچ اهميتى هم نمى داد. مى گفت هر چه مى خواهند بگويند، بگويند؛ اثرى 
نداشت. اما اگر يك روحانى در جلسه اى منبر مى رفت و مطلبى را مى گفت، 
ولو با چند واسطه به سياستهاى آن رژيم ارتباط داشت، فوراً او را دستگير 
مى كردند، فشار مى آوردند، زندانى مى كردند، ممنوع المنبر مى كردند! او چون 
در متن مردم بود، موج برمى داشت. در دنيا اين طور است كه روشنفكرانى كه 
چيزهايى هم مى خواهند بگويند و مى گويند، اگر تهديد و تطميع هم نشوند 

و بگويند، موجى برنمى دارد.

بیانات در دیدار دانش آموزان و دانشجویان به مناسبت یوم اهلل سیزده آبان ـ 76/8/14
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بركات اسالم در انقالب

ما توانسته ايم در راه اسالم و در جهت اسالم حركت كنيم، قوانين اسالم 
را در جامعه به وجود آوريم و آنها را در حّد ُوسع و توان خودمان در زندگى 
برتر در  ارزشهاى  به عنوان  را  ارزشهاى اسالمى  توانسته ايم  ما  كنيم.  پياده 
جمهورى اسالمى معرفى كنيم. ما توانسته ايم كالم خدا را در بين مردم رايج 
و دلها را به سمت خدا متوّجه كنيم؛ يعنى انقالب، اين كار را كرده است، 
اشخاص كه نمى توانند اين چيزها را به خودشان نسبت دهند. انقالب ماـ  به 
فضل الهى ـ چنين كار بزرگى را در نظام ما انجام داده است. ما اين توفيق را 
پيدا كرده ايم. بايد اين راه را با جديّت ادامه دهيم؛ چون به همين اندازه آثار 

آن را مشاهده كرده ايم و خداى متعال به ما عّزت داد. 
كشور و مّلت ما در طول ساليان متمادِى حكومت طواغيت، تحقير مى شد، 
عقب افتاده بود، مردم به حقوق خودشان واقف نبودند، دولتمردان با مردم 
رابطه اى نداشتند و نظام حاكم بر كشور در مقابل قدرتمندان عالَم، شخصيتى 
نداشت. تبعيت و دنباله روى محض بود، معارف الهى براى مردم ـ در ذهن 
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و در نظر آنها ـ اهميتى نداشت، تعليم و تربيت بر اساس اسالم نبود، ضعف 
و ذلّت و فقر و ناتوانى از اطراف ـ در طول حكومت طواغيت ـ بر كشور ما 

تحميل شده بود و مّلت ما را رنج داده بود!
خداى متعال به بركت اسالم، به بركت توّجه به معنويّت اسالم و توّجه 
به پيام سياسى اسالم، ما را از آن رنجها خالص كرد؛ يعنى بعثت براى اين 
نبود كه يك عّده مردم، عقيده اى را در ذهن خودشان حفظ كنند و اعمال 
شخصى را انجام دهند، اما نظام اجتماعى، تحت حاكميت دشمنان خدا و 
انداداهلل باشد! بعثت آمد تا زندگى مردم را شكل دهد. بحمداهلل اين كار در 
را مشاهده كرد و  آثارش  ما هم  انجام گرفت؛ مّلت  اجتماعى اسالم  نظام 

ثمرات شيرين آن را هم چشيد.

 بیانات در دیدار با مسؤولین كشور به مناسبت مبعث پیامبر گرامی اسالم9 ـ 76/9/7

Administrator
Untitled
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كتاب قطور جنايات امريكا در ايران

عزيزان من! سياست دولت امريكا از سالهاى 1320 به بعدـ  تقريباً سالهاى 
بيست ويك و بيست ودوـ  وارد كشور ما شد؛ بتدريج آمدند و نفوذ پيدا كردند 
و يواش يواش جاى انگليسيها را گرفتند. در طول اين تقريباً بيست وهفت 
هشت سالى كه امريكاييها در اين كشور حضور قدرتمندانه داشتند، همه 
اهانتها و بديها و ستمگريهايى كه يك دولت مستكبر با يك مّلت مظلوم 
مى تواند انجام دهد، انجام دادند؛ منابع را بردند، رژيم مستبد پهلوى را تقويت 
كردند، به مسؤوالن ما اهانت كردند، به مردم اهانت كردند، كاپيتوالسيون را 
آوردند، حكومتهاى ملى را سرنگون كردند و خيلى جنايات كه واقعاً اگر 
كسى بخواهد جنايات امريكا را در طول مّدت تقريباً بيست وهفت، هشت 

سال قبل از انقالب بنويسد، يقيناً يك كتاب قطور خواهد شد.

خطبه هاى نماز جمعه تهران ـ 76/10/26
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خاطراتي از سالهاي خفقان

اّوالً نكته ي خيلى مهّمى كه امروز شايد شما ]نوجوانان و جوانان[ واقعًا 
كشور  مسائل  دوران،  آن  كه  است  اين  كنيد،  تصّور  درست  را  آن  نتوانيد 
ـ سياست و دولت ـ مطلقاً براى مردم مطرح نبود. امروز مردم ما در كشور، 
وزرا را مى شناسند، رئيس جمهور را مى شناسند، آن وقتى كه نخست وزير 
بود، او را مى شناختند، كارهاى عمده را مى دانند، در مبارزات سياسى خيلى 
چيزها را خبر دارند كه دولت، امروز چه اقدامى كرده و چه تصميمى گرفته 
است؛ ولى آن زمان، دولتها مى آمدند و مى رفتند و اصاًل مردم نمى فهميدند! 
عوض  كابينه  مى آمد،  ديگر  نخست وزير  يك  مى رفت،  نخست وزير  يك 
انتخابات مى شد و اصاًل مردم خبر نمى شدند! توّجه مى كنيد؟! به  مى شد، 
كل نسبت به مسائل دولت، بى تفاوت بودند. دولت براى خودش كارهايى 
مى كرد، مردم راه خودشان را مى رفتند، دولت راه خودش را مى رفت، فشار 

روى مردم، خيلى زياد بود و آزادى اصاًل نبود.
از پاكستان آمده بود، براى ما  من يادم است كه دوستى از دوستان ما 
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نقل مى كرد كه بله، من در داخل پارك، فالن كس را ديدم كه اعالميه اى 
را به فالنى داد؛ من تعّجب كردم كه مگر در پارك كسى مى تواند به كسى 
اعالميه بدهد! او از تعّجب من تعّجب كرد و گفت: چرا نشود؟! پارك است 
ديگر، انسان اعالميه را درمى آورد و به آن طرف مى دهد. گفتم: چنين چيزى 
را  نوجوانى  دوره  من  كه  بود  ما  مبارزات  دوران  به  مربوط  اين  مى شود؟! 
اصاًل تصّور  بود كه  زياد  آن قدر  ايران  اختناق در  يعنى  بودم؛  هم گذرانده 
زبان صريح، روشن، روز روشن،  به  بتواند  است كسى  نمى كرديم ممكن 
جلِو چشم مردم، حرف سياسى به كسى يا به دوستى بزند، يا كاغذى را به 
او بدهد، يا كاغذى را از او بگيرد! از بس فشار و خفقان بود. به كوچكترين 

سوءظن، افراد را مى گرفتند و به خانه هاى مردم مى ريختند!
بارها به منزل ما ريختند و منزل ما را گشتند ـ منزل پدرم، منزل خودم ـ 
كاغذها و نوشته هاى مرا بارها بردند! خيلى از نوشته ها و يادداشتهاى علمى 
و غير علمى من از بين رفته و غارت شده است؛ بردند، جمع كردند و بعد 

ديگر ندادند! يا وقتى دادند، همه اش را ندادند!
زندگى از لحاظ سياسى، زندگى سختى بود؛ يعنى زندگى سياسى بسيار 
زندگى سختى بود. خفقان بود و آزادى نبود. من در دوره مبارزات، براى 
جوانان و دانشجويان در مشهد، مّدتها درس تفسير مى گفتم. يك وقت به 
بخشى از قرآن رسيديم كه راجع به قضاياى »بنى اسرائيل« بود؛ قهراً راجع به 
بنى اسرائيل هم تفسير قرآن مى گفتيم. يك مقدار راجع به بنى اسرائيل و يهود 
صحبت كردم؛ بعد از مّدت كمى مرا بازداشت كردند! البته نه به آن بهانه، به 
جهت و به عنوان ديگرى بازداشت كردند و به زندان بردند. جزو بازجوييهايى 
كه از من مى كردند، اين بود كه شما عليه اسرائيل و عليه يهود حرف زده ايد! 
توّجه مى كنيد؟ يعنى اگر كسى آيه قرآنى را كه راجع به بنى اسرائيل حرف 
زده بود، تفسير مى كرد و درباره آن حرف مى زد، بعد بايد جواب مى داد كه 
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چرا اين آيه قرآن را مطرح كرده است! چرا اين حرفها را زده و چرا راجع به 
بنى اسرائيل، بدگويى كرده است! يعنى وضع سياسى، اين گونه وضع سخت و 
دشوارى بود و سياسها اين قدر ضّد مردمى و وابسته به خواست اربابها بود!

البته با اين دو سه كلمه نمى شود اوضاع و احوال دوران اختناق را بيان 
كرد. من اين را به شما بگويم كه حّقاً و انصافاً اگر ده جلد كتاب هم نوشته 
شود و همه آنها تشريح و توصيف آن دوران باشد، باز هم نمى شود بيان كرد! 
البته بعضى از حرفها هست كه اصاًل نمى شود با زباِن معمول بيان كرد؛ بعضى 
از تصّورات هست كه جز با زبان ادب و هنر بيان نمى شود. در شعر مى شود 
بيان كرد، در كارهاى ادبى و هنرى مى شود بيان كرد؛ اما خيلى از آنها را در 

زبان معمولى نمى شود گفت.

گفت و شنود صمیمانه با گروهی از جوانان و نوجوانان ـ 76/11/14



43
2  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

اهميت بندرعبّاس، و جفاي رژيم طاغوت به آن

شايد در ميان شهرهاى كشورمان، غير از بندرعبّاس، شهرى نداشته باشيم 
كه تاريخچه ي بناى آن همراه با مبارزه قهرمانانه مردمى با خارجيان باشد و 
اساساً شهر بر اين اساس شكل گرفته باشد. اگر هم باشد، بسيار معدود است. 
شهر بندرعبّاس، از آغاز بر اساس مبارزه با اشغالگران پرتغالى شكل گرفت؛ 
بيگانگانى كه طبق عادت همه استعمارگران، محّل و زمين و دريا و امكانات 
و بلكه مردم را متعّلق به خود و مملوك خود خيال مى كردند. از آن سر عالم، 
آبراه  اين  لِب  تنگه هرمز و  منطقه حّساس  بودند و  آمده  اروپايى  گروهى 
عظيم تجارِى جهانى و تاريخى را اشغال كرده بودند. تقريباً چهارصد سال 
قبل، مردم ايران با فرماندهى فرماندهان غيور و ميهن دوست و بيگانه گريز، 
توانستند اين پايگاه مهم را كه متعّلق به خودشان بود، از دست بيگانه خارج 
كنند و از آن وقت اين جا شد بندرعباس؛ به عنوان يك شهر، به عنوان يك 
پايگاه اساسى و حّساس براى هم تجارت و هم نظارت بر اين آبراه عظيم و 
مّهم جهانى. بعد از آن، انگليسيها و هلنديها و انواع و اقسام بيگانگان، در اين 
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منطقه بساط حاكميت و زورگويى خودشان را گستردند. باالخره مّلت ايران 
بر همه آنها فائق آمده و اين منطقه و اين ساحل حّساس، به صاحبان حقيقى 
و اصلى آن متعّلق شده است. شهر بندرعبّاس و اين استان بزرگ و طوالنى، 
با مردمى  با استعدادهاى طبيعى،  با امكانات زياد،  با هزار كيلومتر ساحل، 
سختكوش و خونگرم و عالقه مند، در كنار خليج فارس شكل گرفته است؛ اما 
عزيزان من! تا قبل از انقالب، از اين استعدادهاى مردمى و از اين استعدادهاى 
ـ  چه در خشكى و چه در دريا ـ استفاده به قدر شايسته  طبيعى و سرزمينى 
كه هيچ، حتّى استفاده كمتر از حّد شايسته هم نمى شد. اين شهِر حّساس و 
اين مركز مهم، به عنوان يك تبعيدگاه براى رژيم گذشته مطرح بودـ  تبعيدگاهِ 
اشرار، چاقوكشها از اطراف دنيا و از اطراف كشور ـ اما زنده كردن امكانات 
عظيم اين شهر و اين منطقه، مورد توّجه نبود. اين كه مالحظه مى كنيد از بعد 
از انقالب شكوهمند اسالمى، با اين همه فّعاليتى كه شده است و اين همه 
سرمايه گذارى و تالش و سازندگى، هنوز چهره استان نتوانسته است غبار 
محروميت را بشويد، به خاطر آن جفاى تاريخى است كه در طول دهها سال 

در دوران طاغوت بر اين شهر و ديگر شهرهاى اين استان رفته است.

بیانات در اجتماع بزرگ مردم بندرعّباس ـ 76/11/28

Administrator
Untitled
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حقّ اسالم، انقالب و امام بر ملّت ايران

امام خمينى  به رهبرى  كه  انقالب عظيم خود  با  ايران،  ملت و دولت 
عظيم الشأن )رحمةاهلل عليه( و ادامه ى خّط و راه او، پرچم عظمت اسالم و 
ايران را برافراشت، عّزت و استقالل مّلى خود و حيات دوباره ى تاريخى 
خود را بازيافته است. به بركت انقالب اسالمى، مّلت ايران از فساد روزافزون 
و انحطاط علمى و اخالقى و استبداد سياسى و وابستگى به امريكا نجات 
از حاكميت  آورد.  به دست  دوباره  را  و سازندگى  زندگى  نشاط  و  يافت 
مهره هاى نوكر مآب و بى كفايت و غيرامين و فاسق و بدكار و مستبد و ظالم، 
خالص شد و حكومتى مردمى و مديرانى دلسوز و كاردان و مؤمن و امين 
يافت. سرنوشت كشور و منابع مّلى و ثروتهاى خداداده اش را كه به وسيله ى 
بيگانگان غارت مى شد، خود به دست گرفت. نيروى ابتكار و سازندگى را 
كه بر اثر ضعف و فساد پادشاهان خائن و وابسته، سالها به خمودگى و ركود 
كشيده شده بود، در خود زنده كرد و در همه ى ميدانهاى علمى و عملى، به 
جبران دو قرن عقب افتادگى، گامهاى بلند برداشت و براى آينده نيز همت 
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بلند و عزم قاطع و فكر روشن را با تجربه ى دوران نوزده ساله، چراغ راه 
ساخته است.

اسالم و انقالب اسالمى و امام كبير آن، حق حيات، بر گردن ايرانى و 
ايران دارند، و مّلت و دولت ما اين حقيقت را از ياد نخواهد برد و اين راه 

روشن و صراط مستقيم را از دست نخواهد داد.
رژيم امريكا از اولين سالهايى كه در نيم قرن پيش در صحنه ى سياسى 
ايران قدم نهاد، به ايران و ايرانى جفا و خيانت كرد، از رژيم فاسد و ضدمردمى 
پهلوى حمايت كرد، دولتهاى وابسته و ضعيف و نوكرمآب را بر سر كار 
آورد، اراده ى خود را بر مّلت ما تحميل و منابع ملى را غارت كرد، ثروت 
عظيمى از اين مّلت را از طريق معامالت خسارتبار نفت و سالح، ربود، 
نيروهاى مسّلح ايران را در قبضه ى خود گرفت، دستگاه ضّد امنيتى شاه و 
شكنجه گران آن را آموزش داد، موجب اختالف ميان مّلت ايران و بسيارى از 
مّلتهاى مسلمان، از جمله اعراب شد، فساد و فحشا را در ايران ترويج كرد، 
با رژيم شاه در سركوب نهضت اسالمى در مقاطع گوناگون، همكارى و آن 

را راهنمايى كرد!

پیام به حجاج بیت اهلل الحرام  ـ 77/1/12
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50 سال حكومت دست نشاندگان بيگانه

اينها را به جوانان تعليم دهيد. جوانان را جواناِن پرداخته و ساخته اّمت 
اسالم و اخالق اسالمى بار آوريد. اينها الزم است. از جمله نكاتى كه بايد به 
مردم ـ بخصوص به جوانان ـ بگوييد، نعمت بزرگى است كه خداى متعال 
به وسيله رهبر عظيم الّشأن و عظيم القدر و كم نظير و حركت عظيم مّلت ايران 
در اين انقالب عظيم به ما داد. جوانان امروز، قبل از اين انقالب را نديدند، با 
آن آشنا نيستند و نمى دانند در اين مملكت چه بود و چه ذلّتى بر مّلت ايران 
حاكم بود! در پنجاه ساِل آخر قبل از انقالب، دو نفر در اين مملكت حكومت 
كردند ـ پدر و پسر ـ كه هر دو را بيگانگان بر سِر كار آوردند. رضاخان را 
انگليسيها از ميان فوج قّزاق پيدا كردند ـ به يك قلدر بى باك و بى محابا 
احتياج داشتند ـ آوردند و دست او سالح دادند! دست، پشتش زدند، او را 
آوردند تا به مقام سلطنت رساندند، بعد مقاصد خودشان را به وسيله او اِعمال 
كردند! آن كارى را كه مى خواستند در اين مملكت بكنند به وسيله او كردند. 
آن ضربه اى را كه مى خواستند به دين، به روحانيت، به سنّتهاى قديمى و ملى 
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اين كشور و به پايه هاى دينى و اعتقادى اين كشور بزنند، به وسيله او زدند. 
چون آدم بى باك و گستاخى بود، به درد آنها مى خورد! انگليسيها مّدتها ـ از 
قبل از مشروطيتـ  دنبال وسيله نفوذى در اين كشور مى گشتند؛ اما نمى شد. 
بيشتر هم علما مانع نفوذ بودند. اين آدم، آدمى بود كه مى دانستند در برخورد 
با علما، گستاخ و بى باك است. او را بر سِر كار آوردند و هر كار خواستند، 
به وسيله او انجام دادند! بعد هم چون ديدند كه از لحاظ سياسى به سمِت 

ديگرى گرايش پيدا مى كند، او را برداشتند و پسرش را جايش گذاشتند!
براى يك مّلت ـ براى مّلت ايران ـ هيچ ننگى باالتر از اين نيست كه 
دولت  را  كشور  امور  سررشته داران  و  سياستمداران  فرمانروايان،  حكام، 
انگليس به وسيله سفارتخانه خود بياورد و ببرد! كدام ننگ براى يك ملت، از 
اين باالتر است؟! خاطراتى را كه از عناصر دوران پهلوى نوشته اند، بخوانيد! 
بعد از آن كه در سال 1320 رضاخان را بردند، پسر او محّمدرضا تا چند 
روز نمى دانست كه آيا پادشاه خواهد بود يا نه! كسى را به سفارت انگليس 
فرستاد، آنها گفتند كه بله، عيبى ندارد، پادشاه باشد، به شرطى كه فالن كار را 

نكند و فالن كار را بكند! خوشحال شد. اينها حقايق اين كشور است.
پنجاه سال حكومت ايران كه حكومت ديكتاتورى، سلطنتى، طاغوتى، 
فاسد و آن چنانى بود، به وسيله دو نفرى انجام گرفت كه آنها را بيگانگان بر 
سِر كار آوردند و مردم هيچ نقشى نداشتند. قبل از آن هم كه حكومت قاجار 
و حكومت سالطين بود. شرِح حال اين سالطين را ببينيد! مردم كه هيچ، 
مردم كه اصاًل براى آنها قابل ذكر نبودند! عّمال دولت را از صدر اعظم تا 
پايين، نوكران خودشان مى دانستند و به آنها مى گفتند شما در بين نوكران ما 

چنين هستيد، چنان هستيد! چنين حكومتهايى بر اين كشور حاكم بوده اند!

بیانات در دیدار علما و روحانیون در آستانه ماه محّرم  ـ 77/2/2
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وابسته كردن ايران از بزرگترين جرائم رژيم پهلوي

به گمان من، يكى از بزرگترين جرائم و گناهان رژيم محّمدرضا پهلوى، 
وابسته  اقتصادى،  و  فنّى، صنعتى  لحاظ  از  را  اين كه كشور  از  بود  عبارت 
نگهداشت و وابسته تر كرد. سرنوشت يك كشور را در نانش، در گندمش، 
در سيلوى گندمش، در وسيله آرد كردن گندمش، در مواد غذاييش و در 
همه چيزش، به خارج وابسته كرد! شما از اين مواد غذايى و نان بگيريد، 
تا ساير چيزها، ايران به خارج از مرزها وابسته شد؛ به طورى كه اگر يك 
وقت دشمنان اراده كنند، بتوانند اين مّلت را از همه چيز محروم كنند. كسى 
كه اين طور كشورى درست كند و اداره نمايد و به اين جا برساند، خيانتى 
مرتكب شده است كه هيچ خيانت ديگرى جز آن كه در همين سطح باشد، با 

آن قابل مقايسه نيست.

بیانات در دیدار كارگران و معّلمان در آستانه روز كارگر و روز معّلم  ـ 77/2/9
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اسالم و مستضعفان، سرمايه هاي انقالب

دو نكته اساسى در حركت امام بزرگوار بود كه همين دو نكته، سرمايه 
ارزشمند اين انقالب بود و هست: يكى اين است كه هدف اين انقالب، 
اسالم است. دوم اين كه سربازان اين انقالب و لشكر اين انقالب، مستضعفان 
و پابرهنگان و همچنين قشر جوانند. اين انقالب را، پابرهنگان به پيروزى 
رساندند. اين جنگ طوالنِى تحميلِى هشت ساله را جوانان اين مملكت به 
نتيجه رساندند. امروز هم جوانان، در راه خدا و در راه اسالمند. امروز هم 
اّولين كسانى كه به ميدان خواهند  اگر خطرى اين انقالب را تهديد كند، 
آمد، همين جوانانند؛ جوانان حوزه ها، دانشگاهها و جوانان سراسر كشور و 

قشرهاى مختلف.

 بیانات در اجتماع باشكوه عزاداران مراسم نهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره(
ـ 77/3/14
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عقب افتادگي ايران نتيجه ي بي اعتقادي و وابستگي

امروز آن دورانى است كه بايد با ابزار دانش و معرفت و تالش علمى، 
در  استبداد  سلطه  طوالنى  دوران  تحميلِى  عقب افتادگيهاى  كه  كنيم  كارى 
اين كشور، جبران شود؛ آن دورانى كه نگذاشتند استعدادها شكوفا گردد؛ 
نگذاشتند هويّت اصلى و حقيقى اين ملت، خود را نشان دهد؛ به تبع ورود 
كاالهاى صنعتى ـ كه نتيجه پيشرفت علم و صنعت غرب بود ـ در همه چيز، 
آن را به غرب وابسته كردند؛ كاالهاى فكرى و فرهنگى را وارد اين كشور 
كردند و به اّولين كارى كه دست زدند، بى اعتقاد كردن قشر تحصيلكرده اين 
كشور به موجودى خودش بود؛ به فرهنگ خودى، به رسوم و آداب خودى، 
به دانش خودى، به استعداد شكوفا و درخشانى كه در نسل ايرانى وجود 
داشت. اين بى اعتقادى، در طول سالهاى متمادى، اثر خودش را بخشيد. از 
روزى كه اين فكر ـ فكر تحقير ايرانى ـ وارد اين كشور گرديد و موجب 
شد كه اين احساس حقارت تا اعماق جان قشرهاى برگزيده اين كشور نفوذ 
كند، تا وقتى كه غرب محصول اين حالت را چيد، البته سالها طول كشيد؛ 

Administrator
Untitled
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ولى باألخره آنها موفّق شدند و نتيجه آن، همين عقب افتادگيهايى است كه 
شما در كشورمان مشاهده مى كنيد. با اين همه منابع انسانى، با اين همه منابع 
ماّدى، با اين موقعيت جغرافيايِى ممتازى كه ما داريم، با آن سابقه درخشان 
علمى و فرهنگى و ميراث عظيم گنجينه علمى كه ما داريم، وضع ما امروز 
از آنچه كه بايد در ميدان علم و صنعت و پيشرفتهاى گوناگون علمى باشد، 

بسى عقبتر است. 

بیانات در مراسم فارغ التحصیلی گروهی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدّرس  ـ 77/6/12
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كشوري ويرانه، ميراث پهلوي

كشورى كه انقالب و امام و اين ملت، از دست رژيم وابسته و فاسد 
پهلوى تحويل گرفته بودند، يك ويرانه به تمام معنا بود. آبادانى و ثروت و 
ظواهر و رنگ و روغنها مربوط به شهرهاى بزرگ بود؛ آن هم تا حّدى كه به 
منافع عناصر اصلى آن رژيم ارتباط پيدا مى كرد. روستاها خراب، بدون جاده 
و راه، بدون آب، بدون برق، بدون امكانات و بدون كار توليدِى به درد بخور؛ 

شهرها دچار انواع و اقسام اشكاالت و اوضاع كشور، كاًل نابسامان!

بیانات در دیدار جمعی از جهادگران جهاد سازندگی  ـ 77/7/15
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معجزه ي انقالب، عبور از ذلّت به عزّت

نمى آوريد. سخت ترين  ياد  به  را  از شما جوانان، دوران گذشته  خيلى 
دوران در طول سالهاى حكومت ظالمانه استبدادِى سلطنتى براى مّلت ايران، 
همين دوران پنجاه سال قبل از پيروزى انقالب بود. چرا؟ چون در دورانهاى 
گذشته، هميشه سلطنتهاى استبدادى بودند، به مردم هم خيلى ظلم كردند؛ 
ليكن اگر حكومتهاى ايران، ظالم، مستبد و بد بودند، اگر با مردم سروكارى 
نداشتند ـ كه نداشتند ـ الاقل زير امر دشمنان خارجى ـ جز در برهه هاى 
خيلى محدودى ـ نبودند. حكومتهايى براى خودشان بودند؛ ايرانى بودند. 
ولى در اين دوره اخيِر سلطنت ـ يعنى از اواخر قاجار و در طوِل دوران 
حكومت پهلوى - استبداد، ديكتاتورى، بى اعتنايى به آراءِ مردم، فساد ادارى، 
ظلم و ستم و تبعيض و سوء استفاده دولتمردان و درباريان بيداد مى كرد! ـ 
همه اينها بود و عالوه بر اينها واقعيت بسيار تلخترى وجود داشت كه آن 
تسّلط بيگانگان بود. در اين كشور، ايرانى در داخل خانه خود، بايستى تمّلق 
خارجى را مى گفت! رئيس ايرانى، نظامِى ايرانى، مدير و وزير ايرانى در داخل 



44
4  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

خانه خود، بايستى تمّلق سفير امريكا و سفير انگليس و مأموران طّماع بيگانه 
را ـ كه صدها هزار مأمور بيگانه در اين كشور بودند ـ مى گفت! بايد زير 
دست آنها كار مى كرد! بايد از آنها دستور مى گرفت! بايد مالحظه ى ميل آنها 
را مى كرد! اين براى يك ملت، بدترين حادثه است؛ ذلّت است. يك ملت، 
ممكن است در دوره اى فقر و مشكالت اقتصادى را قبول كند؛ اما ذلّت را 
قبول نمى كند. مّلت ايران را ذليل كردند! انقالب آمد و اين مّلت را از ذلّت 
نجات داد، از وابستگى، از دسِت فساد دستگاه سلطنتى فاسد و از اختناق، 
نجات داد؛ مّلت را آزاد كرد. ايرانى، مملكت خودش را گرفت. جوان ايرانى، 
مرد و زن ايرانى، مبتكر، عالم و دانشجوى ايرانى فهميد كه براى خودش و با 

اراده خودش كار مى كند. افق را روشن ديد. 
انجام  را  اين حركت عظيم  اسالمى،  انقالب  و  نظام  حقيقِت درخشان 
داد، كه هيچ كس هم خيال نمى كرد چنين چيزى اتّفاق بيفتد. بعضى از آن 
به اصطالح روشنفكرانى كه آن روز گاهى يك كلمه سياسى مى گفتند و دل 
خودشان را خوش مى كردند كه در ميدان مبارزه كار مى كنند، غايت مطلوبشان 
اين بود كه مثل اقمار شوروى سابق، مثل اين كشورهاى كمونيستى بيچاره 
آفريقا و آسيا و غيره، يا مثل كشورهايى از قبيل تركيه و پاكستان و امثال اينها 
شوند! بيشتر از اين به ذهنشان نمى رسيد. اين كه اين ملت، مستقل شود، روى 
پاى خود بايستد، استعدادهاى خود را شكوفا كند، حرف خود را خودش 
بزند، راه خود را خودش برگزيند، مسؤولين خود را خودش انتخاب كند، 
كشور را متعّلق به خود بداند و سرمايه هاى كشور را صرف شده در خود 
كشور بداند، به ذهن آنها خطور نمى كرد! اين كار را انقالب كرد. اين كار 
به رهبرى امام و به هّمت اين مردمى شد كه ايمان داشتند. ستون اين خيمه 
آن حقيقت درخشنده اى كه چنين معجزه اى  به  ايمان  ايمان است؛  عظيم، 
را مى كند. ايمان به اسالم انقالبى و اسالم ناب محّمدى. دشمن هم اين را 
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فهميد. از روز اّول، دشمن اين را فهميد و تالش كرد بلكه بتواند اين ايمان 
را متزلزل كند. بيست سال است كه دشمن از راههاى مختلف، دائم براى 
ضعيف كردن ايمان مردم وارد مى شود. به وسيله انقالب، تودهنى مى خورد، 

ولى باز از راه ديگر مى آيد!

بیانات در دیدار جمعی از جهادگران جهاد سازندگی  ـ 77/7/15
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انقالب ايران، طرحي از اسالم

آنچه در ايران اسالمى اتّفاق افتاد ـ يعنى آن انقالب عظيم و تشكيل اين 
نظام اسالمى ـ طرح و پرتوى از آن چيزى بود كه اسالم براى انسانها آورد. 
مّلت ايران زندگى بدى داشت. مّلت ايران روزگار تاريكى داشت. از شأن 
انسانى خود، خيلى فاصله گرفته بود. به خاطر دورى از اسالم، به او از جهت 
علمى و انسانى و سياسى و اقتصادى ستم شده بود. به بركت آشنايى با اسالم 
و معرفت اسالم، اين مّلت توانست با حركتى عظيم، خود را به سرچشمه 
اسالم برساند؛ احكام اسالم را براى خودش در معرض عمل قرار دهد؛ امكان 
عمل به اين احكام را براى خودش فراهم كند؛ به اسالم بينديشد و از آن بهره 

ببرد؛ در اعماق معارف اسالم غور كند و با قرآن آشنا شود.

بیانات در دیدار كارگزاران نظام جمهورى اسالمی ایران به مناسبت عید مبعث  ـ 77/8/26
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حفظ منافع بيگانگان، نابودي استعدادهاي ملّي

ـ  منابع  همين  بر  و  زمين  همين  بر  ـ  كشور  اين  بر  كه  بود  روز  يك 
حكومتهايى حاكم بودند كه استعدادها را مى كشتند. دليل بر اين كه استعدادها 
را مى كشتند، اين بود كه در طول صدسال از ورود اروپاييها به اين كشور تا 
سال شروع انقالب ـ مثاًل از حدود سالهاى 1257 تا 1357 هجرى شمسى ـ 
اين  در  پهلويها،  دوران  در  هم  بعد  قاجار،  دوران  دوم  نيمه  در  اّول  يعنى 
كشور، علم، پيشرفت علمى، مغز متفّكر علمى و پديده هاى گوناگون علمى 
ديده نشد؛ يعنى نگذاشتند. اگر آدم برجسته اى هم پيدا شد، جذب كردند، 
دزديدند، جاى ديگر بردند و از او استفاده كردند. در آن دورانى كه همه دنيا 
چهار اسبه به سمت پيروزى و به سمت پيشرفت و تمّدن و نوسازى ماّدى 
مى رفت، كشور ما را در حال بدبختى نگهداشتند و به چيزهايى كه براى 
يك مّلت سّم است، سرگرم كردند. البته در دوره اى، به اصطالح دانشگاه و 
مطبوعات و مجلس شورا هم داشتيم؛ اما در اختيار دستگاه جبّارى بود كه 



44
8  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

براى آن در درجه اّول، منافع بيگانگان و منافع مسؤوالن آن روزِ كشور مطرح 
بود و منافع مردم و آينده اصاًل مطرح نبود.

بیانات در دیدار روحانیون و مبّلغان در آستانه ماه مبارک رمضان  ـ 77/9/23
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تجربه ي تحقّق وعده ي الهي

وعده الهى ديگر »والّذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا«1 است. هر كس 
كه در راه خدا مجاهدت كند، خدا قطعاً راه را به او نشان خواهد داد. اينها 
چيزهايى است كه يك روز خودمان در دوره جوانى ـ اوايلى كه با معارف 
اسالمى و با اين حرفها آشنا مى شديم ـ مى خوانديم، مى گفتيم، اعتقاد هم 
داشتيم، ايمان هم داشتيم؛ اما براى ما به وضوح اتّفاق نيفتاده بود. مى دانستيم 
كالم خدا راست است؛ اما آن را تجربه نكرده بوديم. امروز تجربه شده است. 
همان اوقات در زمان مبارزات نهضت اسالمى در ايرانـ  كه شما جوانان هيچ 
يادتان نيست، ميانساالن هم بعضى يادشان است، بعضى يادشان نيستـ  اگر 
كسى مى خواست در اين كشور، كه امروز مهد اسالم و مأذنه اسالم است، يا 
در اين تهران فقط خودش مسلمان زندگى كند، واقعاً ممكن نبود؛ مشكل بود! 
يعنى اگر كسى مى خواست منهاى هدايت و تربيت ديگران، خودش به طور 
كامل مسلمان زندگى كند، نمى شد و انواع و اقسام موانع وجود داشت! اگر 

1. سوره ي عنكبوت، آيه ي 69.
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كسى مى گفت اين نهضتى كه در قم آن آقا شروع كرده است و عّده اى طلبه 
هم دور و برش هستند و تا فريادى هم مى كشند، فوراً آنها را مى گيرند و به 
زندان مى برند و مى زنند و مى كوبند و شكنجه مى كنند، يك روز بر اثر صبر و 
استقامت مردان خدا و مردان راه حق و آن رهبرى راشده مهديّه، همه كشور 
را به خود متوّجه خواهد كرد و همه دلها را جذب خواهد نمود و آحاد مّلت 
را به صحنه خواهد آورد، كسى باور نمى كرد! و اگر مى گفتند يك روز به 
بركت ورود مردم در صحنه، حكومت، حكومت اسالمى خواهد شد، كسى 

باور نمى كرد؛ اما وعده الهى بود و محّقق گرديد؛ چون عمل شد.

خطبه هاى در نماز جمعه تهران ـ 77/10/4 
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چهار خصوصيت منفي حكومت پهلوي

انقالب ما يك حركت عظيم مردمى عليه حكومتى بود كه تقريباً تمام 
خصوصيّات يك حكومت بد را داشت؛ هم فاسد بود، هم وابسته بود، هم 
تحميلى و كودتايى بود و هم بى كفايت بود. من همين چهار خصوصيت را 

توضيح مختصرى مى دهم:
فاسد بود؛ فساد مالى داشتند؛ فساد اخالقى داشتند؛  آن حكومت، اّوالً 
فساد ادارى داشتند. در فساد ماليشان همين بس كه خود شاه و خانواده او در 
بيشتر معامالت اقتصادى كالن اين كشور داخل مى شدند. خود او و برادران و 
خواهرانش، جزو كسانى بودند كه بيشترين ثروت اندوزى شخصى را كردند. 
رضاخان در دوران شانزده، هفده ساله سلطنت خود، ثروت كالنى اندوخت. 
بدنيست بدانيد كه بعضى از شهرهاى اين كشور، به حسب سند، دربست 
متعّلق به رضاخان بود! مثاًل شهر فريمان تماماً ملك رضاخان بود! بهترين 
امالك و زمينهاى اين كشور، متعّلق به او بود. او به اين چيزها و به جواهرات 
عالقه داشت. البته بچه هايش قدرى َمشرب وسيعترى داشتند؛ هرگونه ثروتى 

Administrator
Untitled
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را دوست مى داشتند و جمع مى كردند! بهترين دليل هم اين است كه وقتى 
اينها از اين كشور رفتند، ميلياردها دالر ثروتشان در بانكهاى خارجى انباشته 
شده بود! شايد بدانيد كه ما بعد از انقالب خواستيم كه ثروت شاه را به ما 
برگردانند و البته طبيعى هم بود كه جواب ندهند. آن وقت تخمينى كه از 
مال مجموع اين خانواده زده مى شد، دهها ميليارد دالر بود! رفتند در جاهاى 
مختلف دنيا مستقر گرديدند و همه شان جزو ثروتمندان شدند. اين پولهاى 
كالن را با زحمتكشى كه به دست نياورده بودند، كاسبِى مشروع كه نكرده 
بودند؛ اينها پولهايى بود كه زراندوزيها و ثروت اندوزيهاى غيرمشروع آن را 
به وجود آورده بود. نظامى كه در رأس خودش اين قدر فساد مالى داشت، 

ببينيد چگونه نظامى بود و با مردم چه مى كرد!
از لحاظ اخالقى هم فاسد بودند. باندهاى تبهكار معامالت قاچاق، زير 
دست برادران و خواهران اين شخص قرار داشتند. از لحاظ مسائل اخالقى 
و جنسى، چيزهايى هست كه گفتن و شنيدنش عرق شرم بر پيشانى انسان 
مى آورد. البته گوشه اى از خاطرات اين چيزها را، بعدها كسان و نزديكان و 

دستياران خودش نوشتند و منتشر كردند.
از لحاظ فساد ادارى هم رو به تباهى بودند. در مديريّتها، صالحيتها را 
رعايت نمى كردند؛ وابستگيهاى به خودشان و دستورات سرويسهاى اّطالعاتى 
و امنيتى بيگانه را مالك قرار مى دادند و كسانى را سِركار مى آوردند. ببينيد؛ 
حكومتى كه در رأس خودش رشوه مى گيرد، ثروت اندوزى مى كند، معامله 
قاچاق مى كند و به مردم خيانت مى كند، چگونه حكومتى است. اگر كسى 

بخواهد اينها را با داليل و شواهدش بگويد، كتابها خواهد شد.
به كّلى  مردم  از  كه  بود  اين  خاطر  به  وابستگيشان  بودند.  وابسته  آنها 
بريده بودند. براى حفظ حكومت خودشان، خود را ناچار مى دانستند كه به 
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خارجيها متّكى شوند. رضاخان را انگليسيها سِركار آوردند، كه جزو تواريخ 
مشخص و مسّلم و روشن است. محّمدرضا را هم انگليسيها تثبيت كردند. 
بعد از دوره حكومت دكتر مصّدق، كودتا را امريكاييها به راه انداختند و البته 
از دست انگليسيها ربودند و آنها خودشان تسّلط پيدا كردند. اينها در اغلب 
امورِ اين كشور، وابسته بودند. مستشاران امريكايى و دهها هزار امريكايى 
ديگر در مهمترين مراكز نظامى، اّطالعاتى، اقتصادى و سياسى اين كشور 
شغلهاى حّساس و درآمدهاى گزاف داشتند و آنها در حقيقت كارها را انجام 
مى دادند و به آنها خط مى دادند. دستگاه اّطالعاتى اين كشور را امريكاييها و 
اسرائيليها به وجود آوردند. در سياستها، تابع نظرات انگليسيها و در اين اواخر، 
تابع نظرات امريكاييها بودند. در زمينه منطقه اى و جهانى، حتّى در زمينه هاى 
اقتصادى ـ مثاًل قيمت نفت چقدر باشد، فروش نفت چگونه باشد، وضع 
شركتهاى خارجى در نفت ايران به چه كيفيّت باشد ـ در همه اين مسائل 
مهم و حّساس، آن چيزى كارى را انجام مى دادند كه از آنها خواسته شده بود! 
البته منافع خودشان را هم در نظر داشتند. براى خارجيها فداكارى نمى كردند، 
بلكه براى حفظ حكومت خودشان، صددرصد به بيگانگان ميدان مى دادند 
و به آنها تكيه مى كردند و دست آنها را در تطاول به اين كشور و اين مّلت 

باز مى گذاشتند.
حكومت آنها تحميلى و كودتايى بود. با كودتا سِركار آمده بودند؛ هم 
آمد.  سِركار  كودتا  با  محّمدرضا  هم  بود،  آمده  سِركار  كودتا  با  رضاخان 
حكومت كودتايى، معلوم است چطور حكومتى است: برمردم تحميل بودند 
و از آراءِ مردم، عقايد مردم، دلبستگيهاى مردم، فرهنگ مردم و درخواست 
و اراده آنها هيچ نشانى نبود. آنها براى آراءِ مردم، براى خواست مردم، براى 
عقايد مردم، براى دين مردم و براى فرهنگ مردم، هيچ احترامى قائل نبودند؛ 
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هيچ رابطه صميمى و دوستانه اى با مردم نداشتند. رابطه، رابطه خصمانه بود؛ 
ارباب و رعيّت بود؛ رابطه آقايى و نوكرى بود؛ سلطنت بود ديگر!  رابطه 
سلطنت و پادشاهى، معنايش همين است؛ يعنى حكومت مطلقه اى كه هيچ 
تعّهدى در مقابل مردم ندارد. خانواده پهلوى، پنجاه سال در كشور ما اين گونه 

زندگى كردند.
و باالخره، آنها بى كفايت بودند... در گذشته، از اين استعدادها استفاده 
نمى شد و به آنها بى اعتنايى مى شد. صرفاً در جهت اهداف و خواسته هاى 
نامشروع خودشان از آن استفاده مى كردند. البته بعضيها مى گذاشتند مى رفتند، 
خيليها هم مى ماندند؛ ليكن بدون آن كه در استعدادهاى آنها هيچ درخششى 

به وجود آيد و كارى انجام گيرد.
بزرگترين  از  يكى  جنگ،  از  بعد  بودند.  كرده  رها  ويرانه  را  مملكت 
كارهاى ما، اصالح ويرانيهاى جنگ بود. مى ديديم كه آنچه جنگ برسر اين 
مّلت آورده، به مراتب كمتر از آن چيزى است كه حكومت سالهاى متمادى 
خاندان پهلوى آورده بود! چنين حكومتى، سالها بر مردم حكومت كرده بود. 
وقتى در سال چهل و يك فرياد امام بلند شد، بغض مردم تركيد. مردم در 
طول دهها سال بغض كرده بودند. بعضيها به آن وضع عادت كرده بودند، 
بسيارى هم بغض كرده بودند. حرف امام به دلها نشست. بدانيد آن روزى 
كه امام اين فرياد را بلند كردند، هنوز مرجع تقليِد معروفى نبودند. البته ايشان 
در قم بين علما و بزرگان، فضال و طاّلب حوزه، خيلى موّجه بودند و پايگاه 
بسيار بلندى داشتند؛ اما در بين مردم سراسر كشور، آن چنان شناخته شده 
نبودند. اين فرياد كه بلند شد، چون درست بود، چون بحق بود ـ زيرا متّكى 
به خواستهاى مردم و در اصل به اسالم و دين متّكى بود ـ بالفاصله همه جا 
به طور طبيعى منتشر شد؛ دهن به دهن، دست به دست، دل به دل سير كرد، 
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به همه جا رسيد و مردم را به امام عالقه مند كرد. امام بزرگوار ما كه در سال 
چهل و يك به هنگام شروع مبارزات، چندان معروفيتى نداشتند، در خرداد 
چهل و دو وضع و پايگاهشان در دلهاى مردم به آن جايى رسيده بود كه 
حادثه پانزده خرداد چهل و دو در تهران اتّفاق افتاد و هزاران نفر در راه امام 

جان خودشان را فدا كردند. اين براثر حقانيت آن فرياد بود.
امام تعاليم اسالم را براى مردم بيان كردند؛ معناى حكومت را بيان كردند؛ 
معناى انسان را بيان كردند و براى مردم تشريح كردند كه چه بر آنها مى گذرد 
و چگونه بايد باشند. حقايقى را كه اشخاص جرأت نمى كردند بگويند، ايشان 
به طور صريحـ  نه به شكل درون گوشى، نه به شكل شبنامه، نه آن طورى كه 
گروهها و احزاب به صورت بسته و سّلولهاى حزبى و براى كادرهاى حزبى 
بيان مى كنند ـ روان، آسان، در فضا، براى عموم مردم بيان كردند. اين بود كه 
مردم پاسخ گفتند. البته از آن روزى كه امام شروع كردند، تا آن روزى كه اين 
انقالب پيروز شد، پانزده سال طول كشيد؛ پانزده سال دشوار. شاگردان امام، 
دوستان امام، دستپروردگان امام، آحاد مردم و افراد روشن بين جامعه، اعماق 
و روح اين پيام را درك كردند، آن را گرفتند و در نقاط مختلف و در محافل 
مختلف و در قشرهاى مختلف، آن را گفتند. گفت و باز گفِت اين سخنان 
و ايستادگى در راه اين سخنان، مشكالت فراوانى ايجاد كرد. هزاران نفر به 
شهادت رسيدند و تعداد چند برابر اينها زير شكنجه ها افتادند. دوران خيلى 
سختى گذشت. بعضيها در طول اين پانزده سال، يك شب با امنيت و راحت 
به خانه هايشان نرفتند؛ يك روز با اطمينان از اين كه به آنها آسيب نمى رسد، 
از خانه هايشان بيرون نيامدند. سختيها گذشت و امام در تمام اين دوران، 
مرشدانه، حكيمانه و شجاعانه رهبرى مى كردند و باالخره در يكى، دو سال 
آخر، اين امواج خروشان مردمى به وجود آمد. هرجا كه آحاد مردم با انگيزه 
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دينى، با انگيزه خدايى و بدون چشمداشت ماّدى وارد ميدان شوند، هيچ 
قدرتى نمى تواند در مقابلشان ايستادگى كند. همان طور كه امام فرمودند، آنها 
با همه آن ساز و برگشان، در مقابل ملِت دست خالى ما نتوانستند بايستند؛ 

لذا اين انقالب به وجود آمد و پيروز شد.

 بیانات در جلسه پرسش و پاسخ با جوانان در دومین روز از دهه مباركه ى فجر
ـ 77/11/13
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تأثير اسالم و ويژگيهاي شخصي امام در انقالب

همان طور كه گفتيد، مبارزات با رژيم پهلوى، از ديرباز شروع شده بود؛ 
يعنى از دوره رضاخان و از سال 1314. البته قباًل مرحوم مدّرس مبارزاتش 
را شروع كرده بود، اما ايشان را به شهادت رساندند. در سال 1314، نهضت 
بزرگ علما از مشهد شروع شد و مرحوم آيةاهلل قمى و عّده اى از علما كه 
با ايشان همراه بودند، مبارزه خود را شروع كردند. در اواخر دوره رضاخان، 
گروههاى غير اسالمى تجّمعهايى داشتند و مبارزاتى را شروع كردند. بعد در 
دهه بيست، باز مبارزات حزبى و گروهى از يك طرف و نهضت علمايى 
و مردمى از طرف ديگر آغاز گرديد. در سالهاى بعد هم همين طور بود و 
مبارزات زيادى شروع شد. البته همه اين مبارزات هم تأثيراتى داشت؛ اما 
اينها قدرت بسيج توده ها را نداشت  از  همان طور كه مى گوييد، هيچكدام 
و نتوانست مبارزه را از جمعهاى كوچك و خواص، به جمع عظيم مردم 
بكشاند. راز پيروزى امام هم اين بود كه توانست اين هنر بزرگ و اين معجزه 
بزرگ را انجام دهد و مبارزه را به سطح مردم بكشاند. اما عّلتش چه بود؟ 
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البته برخى از اين علل، به خصوصيّات شخص امام بزرگوارمان برمى گردد 
كه آنها را هم عرض خواهم كرد؛ ليكن عمده علت، عبارت بود از اين كه 
امام در موضع يك روحانى واال مقام و مورد اعتماد، از اسالم حرف مى زدند. 
اسالم، باور عمومى مردم بود و هست. اين، خاصيت حركت دينى و خاصيت 

انگيزه دينى است.
انگيزه هاى  در  مى كند.  فرق  و حزبى  ماّدى  انگيزه هاى  با  دينى،  انگيزه 
ماّدى و حزبى، كسب قدرت و حكومت، بيشتر مطرح است. اشخاصى كه 
وارد مبارزه مى شوند، هر كدام براى خودشان جايگاه و موضعى را تعريف 
مى كنند: در نظام آينده، ما چه كار بايد بكنيم؟ چه كاره بايد بشويم؟ اما در 
حركت دينى، اين حرفها نيست؛ همه براى انجام تكليف وارد مى شوند. امام 
بر اسالم تكيه كردند و تعالى اسالم را بيان نمودند. عمق حركت مردمى از 
اين جا شروع شد؛ چون همه مردم، با ايمان خودشان وارد شده بودند. شما 
مثاًل مى ديديد كه در فالن روستا، مردم نسبت به مسائل پاسخ مى دهند. حاال 
شما ببينيد اگر يك حزب سياسى بخواهد مردمِ يك روستاى دور افتاده را 
با خودش همراه نمايد، چقدر بايد تالش كند تا فرد فرد آنها را به خودش 
نداشتند؛  اين خصوصيت  با  امام چنين تالشى  كه  متوّجه سازد؛ در حالى 
اما با پيام ايشان آنها با ايمان وارد ميدان مى شدند. در شهرهاى بزرگ هم 
همين طور بود. در تهران كه مركز هم بود، همين گونه بود. بنابراين، عمده، 
مسأله اسالم بود؛ يعنى امام به اسالم تكيه داشتند. البته خصوصيّات ديگرى 
هم بود. امام طبيعتاً يك شخص مردمى بودند و به مردم اتّكاء داشتند. من 
فراموش نمى كنم كه در سال چهل و يك ـ كه هنوز امام بزرگوار ما اين قدر 
هم معروفيت و شهرت نداشتند ـ در يكى از سخنرانيهايى كه آن سال در 
قم و در همان محّل درس انجام مى دادند، خطاب به دولت آن زمان گفتند 
كه اگر مثاًل به اين رفتارتان ادامه دهيد، من اين صحراى بى پايان قم را از 
مردم پُر مى كنم! همه تعّجب مى كردند كه امام چطور از گوشه مسجدى در 
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قم، اين طور به مردم متّكى و معتقد و خاطرجمع از مردمند. چند ماه بيشتر 
نگذشت؛ در سال چهل ودو كه امام آن سخنرانى را در مدرسه فيضيّه كردند، 
دو روز بعدش در تهران حادثه پانزده خرداد اتّفاق افتاد و با آن وضع خونين، 

مردم در مقابل تانكها و مسلسلها و تفنگها ايستادند.
البته عرض كردم كه خصوصيّات شخِص امام خيلى دخيل بود. امام به 
اراده و عزم پوالدين بودند؛ شخصى بودند  با  معناى حقيقى كلمه، مردى 
صددرصد مؤمن به راه خود؛ همان طور كه در قرآن نسبت به پيامبر آمده كه 
»امن الرسول بما انزل اليه من ربّه«1. ايشان به راه خود ايمان كامل داشتند؛ 
مردى بودند صادق و صريح؛ اهل سياستبازى و سياستكارى نبودند؛ مردى 
بودند بسيار هوشمند و آينده نگر. هوشمندى امام، آينده نگرى امام و قدرت 
تشخيص قدمهاى بعدى، در امام بسيار باال بود. ايشان پيگير و خستگى ناپذير 
و  در سن شصت  را  مبارزات  اين  امام  كه  بياوريد  به ياد  نيست  بد  بودند. 
سه سالگى شروع كردند. يادم هست كه در همان سال چهل و يك ايشان 
در سخنرانى خود گفتند كه من امسال شصت و سه سال دارم، كه اگر مرا 
بُكشند، تازه در سنّى از دنيا رفته ام كه پيامبر و اميرالمؤمنين در اين سن از دنيا 
رفتند. مرد شصت و سه ساله، جوانان را گرم مى كرد و به آنان نيرو و نشاط 
مى داد. ايشان وقتى كه وارد تهران شدند و وقايع روزهاى دوازده بهمن به بعد 
و حادثه پيروزى انقالب اتّفاق افتاد، مردى نزديك هشتاد ساله بودند. ببينيد 
پيرمردى در اين سن ـ كه وقت بازنشستگى و خستگى و بيكارگى است ـ 
اين گونه با نشاِط جوانان وارد ميدان مى شوند. بنابراين، خصوصيّات شخصى 
امام بسيار مؤثّر بود؛ مسأله تكيه به اسالم و دين و ايمان و باور مردم هم كه 

وجود داشت.

 بیانات در جلسه پرسش و پاسخ با جوانان در دومین روز از دهه مباركه ى فجر
ـ 77/11/13

1. سوره ي بقره ، آيه ي 285.
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امام و پرورش نيروهاي انقالبي

در هنگامى كه امام مبارزه را شروع كردند، من نمى توانم بگويم كه مثاًل 
در سالهاى چهل و يك و چهل و دو ايشان كادرهاى الزم را داشتند؛ ليكن 
امام كادرسازى مى كردند. شما توّجه داريد كه امام يك فرد جا افتاده علمى 
در حوزه علميّه قم بودند و اطراف ايشان را جمعى از جوانان اليق و مؤمن 
احاطه كرده بودند. با قشرهاى ديگر هم ايشان ارتباط داشتند. امام با پيامهاى 
خود، با بيانهاى خود، به معناى حقيقى كلمه، انسانها را تربيت و تصحيح 
مى كردند؛ هم تربيت فكرى، هم تربيت روحى و اخالقى. يك كادر برجسته 
را  سياسى  علوم  دوره  يا  مديريّت  درس  لزوماً  كه  نيستند  كسانى  اليق،  و 
گذرانده باشند؛ كسانى هستند كه هدفها را خوب بفهمند، راهها را خوب 
با  اين  كنند.  اقدام  بگيرند و خوب  بتوانند خوب تصميم  تشخيص دهند، 
تربيتهاى مداوم انجام مى گيرد. اين كارى بود كه به طور طبيعى در مجموعه 
امام و به وسيله آن بزرگوار انجام مى شد؛ نه در كالس درس بخصوصى، بلكه 
با برخوردها، با رفتارها، با پيامها و با اصالحها. ولى از اين مهمتر، امام يك 

Administrator
Untitled
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كادرسازى در سطح مّلت كردند. كادرسازيهاى امام هم، غير از كادر سازيهاى 
حزبى بود. احزاب مى نشينند اشخاصى را به طور خاص تربيت مى كنند، براى 
اين كه مثاًل فالن شغل و فالن كار را به اينها بدهند؛ اما امام جوانان را تربيت 
مى كردند و به آنها روحيه خودباورى مى دادند. از اّول هم امام روى جوانان 

تكيه بخصوصى داشتند و همين هم شد.

 بیانات در جلسه پرسش و پاسخ با جوانان در دومین روز از دهه مباركه ى فجر
ـ 77/11/13
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انتخابات نمايشي مجالس دوران طاغوت

يك نكته اين است كه گفتن اين حرفها كه مجلس مركز آراءِ مردم است، 
مظهر اراده مردم است، اداره كننده ي حقيقى كشور در سايه قوانين است، يك 
مرحله است؛ عمل به اينها و تحّقق اينها يك مرحله ي ديگر است. آنچه ما 
در جمهورى اسالمى به آن سرافرازيم، اين دومى است، و االّ در همه جاى 
دنيا و در همه ى زمانها اين حرفها گفته مى شود. زمانهاى بعد از مشروطيت، 
در همين كشور ما هم اين حرفها بود. مى گفتند مجلس، مى گفتند قانون، 
مى گفتند انتخاب؛ ليكن ميان حقيقت و آنچه كه اتّفاق مى افتاد و واقعيت امر 
بود، با آنچه كه گفته مى شد، فاصله هاى زيادى وجود داشت. مردم ما حقيقتًا 
از دوران مشروطيت تا قبل از پيروزى انقالب اسالمى، حضور خود را در 
اداره كشور به شكل قانونگذارى تجربه نكرده بودند؛ شايد يك يا دو دوره 
دو ساله در اوايل كار مجلس شوراى ملى ـ مثاًل دوره دوم، سوم؛ آن هم با 
مناقشات و خدشه هايى ـ تا حدودى اين معانى را با خود داشت؛ اما آنچه 
بود، حرف بود؛ برروى كاغذ بود؛ در امواج هوا بود، يواش يواش همان هم 
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نبود! اين طورى است كه وقتى انحراف عميق شود، مردم خودشان را ملزم 
هم نمى دانند كه حتّى در زبان هم نام حقيقت را بياورند؛ خطر اين جاست. در 

دوره قبل از پيروزى انقالب، اين گونه بود.
در سالهاى متمادى ديگر، حتى اسمى از آراءِ مردم و اّدعا و افتخار به 
اين حرفها هم ديگر باب نبود؛ همه چيز صورى و دروغين بود؛ مصنوعى 
و ساختگى بود؛ هم در دوران ديكتاتورى صريح، كه عبارت بود از دوران 
مقدار  يك  كه  ميانه  دوران  در  هم  محّمدرضا؛  دوران  اواخر  و  رضاخانى 
پوشيده و خفى بود، مردم رأيى نداشند، مجلس وجود نداشت، نماينده اى 
مى خواند  را  دوره  آن  تاريخ  وقتى  انسان  بود.  فرمايشى  و  دستورى  نبود؛ 
ـ حاال برهه اى را كه خود ما در اين اواخر شاهدش بوديم، و نيز آن قبليها 
را هم وقتى انسان مى خواند ـ مى بيند كه چگونه بوده است. از مّدتى قبل 
از آن كه وقت انتخابات شود، انتخابات فراهم مى كردند؛ كار محافل شروع 
مى شد؛ اصرارها، التماسها، تقّربها، خوش رقصيها؛ براى اين كه خود را در 
ليست دولت داخل كنند؛ صريح مى گفتند ليست دولت، ليست دربار؛ حيا 

هم نمى كردند!

بیانات در دیدار با نمایندگان و كاركنان مجلس شوراي اسالمي ـ 78/3/10
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نگاه اميدوارانه ي امام به دانشگاه و دانشجو

كبير  رهبر  از  تجليل  در  دانشجويان  و  دانشگاهيان  ويژه ى  گردهمايى 
انقالب، حركتى پرمعنى و نشانه ى پيوندى استوار ميان جامعه ى دانشگاهى 
كشور با آرمانها و درسهاى آن معلم خردمند و آن روح قدسى زمان است. 
اين رابطه، يكسويه نيست. امام نيز از آغاز نهضت اسالمى و بويژه از آغاز 
دوران پيروزى، به دانشگاه و دانشجو بچشم ركنى مهم براى بناى آينده ى 
و حكمت،  عشق  و  ايمان  از  كه  اهتمامى  و  مينگريست  كشور  و  انقالب 
منشأ گرفته بود، بدان ميگماشت. در نظر امام، دانشگاه نه تنها مركزى براى 
فراگرفتن دانش، كه عرصه يى براى پرورش اصيلترين نيروهاى اداره ى كشور 
بود و دانشجو نه فقط جوانى طالب علم، كه مظهر شور و نشاط و خالقيت 

و آرمانگرايى.
نقش آفرينى دانشجو و دانشگاه، چه در دوران مبارزات اسالمى و چه در 
مقابله با فتنه ى گروهكها پس از پيروزى انقالب، و سپس در سالهاى دفاع 
مقدس، درستى نگاه امام راحل به دانشگاهيان را به اثبات رسانيد و همتى 
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را كه آن حكيم فرزانه بر بناى دانشگاه مستقل، مبتكر، پيشرو و پايبند به 
ه ساخت. ارزشهاى اسالم و انقالب، گماشته بود، موجَّ

كسانى كه پيش از دميدن جمهورى اسالمى، پنجاه سال سياستگذارى و 
سرپرستى دانشگاه كشور را بر عهده داشتند، در جهتگيريهاى خود نقطه ى 
مقابل راهى را كه انقالب در برابر دانشگاه گذاشت، دنبال ميكردند. دانشگاه 
مطلوب آنان دانشگاهى بود كه نه تنها در علم، بلكه در فكر و فرهنگ و نيز 
در آرزوها و پسندها، وابسته و دست آموز و پيرو غرب باشد. تاثيرپذيرى و 
تبعيت بى چون و چرا از فرضيه ها و نظريه هاى رائج در غرب، آنهم نه فقط در 
علم وفناورى، بلكه  حتى در اخالق و سياست و هنر و رفتار و آداب زندگى، 
شاخصه ى اصلى دانشگاهى بود كه نظام وابسته و فاسد پهلوى ميپسنديد و 
آن را برنامه ريزى و اجرا ميكرد، و دانشگاه در برنامه ى كالن آن رژيم، بايد 

جلودار حركت ايران به سمت سلب هويت اسالمى و ملى خويش ميشد.
بى شك بخش مهمى از گناه عقب ماندگى علمى كشور در دوران بيش از 
پنجاه سال حكومت رژيم فاسد همچون سهم بزرگى از بى لياقتى كارگزاران 
آن رژيم كه در سايه ى چنين تفكرى پرورش يافته بودند، بر دوش كسانى 
ريزى  برنامه  آن  براى  و  مى خواستند  آنگونه  را  كشور  دانشگاه  كه  است 

ميكردند.
انقالب اسالمى، جهتگيرى دانشگاه را يكسره دگرگون كرد و خودباورى، 
و ابتكار، و استقالل، و پايبندى به ارزشهاى اسالمى، و جهاد علمى، و آزادى 

از اسارت و تبعيت، را جهت اصلى آن قرار داد.

 پیام به گردهمائی ویژه ى دانشگاهیان و دانشجویان در تجلیل از حضرت امام خمینی  ـ
78/3/12
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درسهاي هميشه ماندگار امام

نكته اى كه در اين جا بايد مورد توّجه باشد، اين است كه تجليل از امام 
بزرگوار ما فقط به عنوان يك قدردانى و تجليل از گذشته نيست، بلكه به 
معناى اصرار و پافشارى بر آن خّط و راهى است كه امام بزرگوار با انقالب 
خود، با قيام خود، با سيره خود، با درسهاى خود، با وصيتنامه خود، براى مّلت 
ايران و همه مسلمانان عالم باقى گذاشت. امام به عنوان يك الگو، به عنوان يك 
معّلم، به عنوان يك رهبر، در ذهن ما و در واقعيت جامعه ما حضور دارد. 
جسم او نيست، اما فكر او هست، راه او هست، درس او هست و اين درس، 
همان چيزى است كه مّلت ايران و همه مسلمانان عالم به آن احتياج دارند؛ 
ديروز هم احتياج داشتند، امروز هم احتياج دارند. لذا درس امام زنده است، 
راه امام زنده است، خّط امام زنده است، انگشت اشاره امام جلِو چشم همه 
است. اگر ما بخواهيم اين درس را براى مسلمانان عالم خالصه كنيم، اين 
خالصه عبارت است از بازگشت به اسالم ناب؛ اسالمى كه مى تواند براى 

مردم و مّلتها همه چيز را به ارمغان آورد.
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اسالم به مّلتها استقالل و آزادى مى دهد؛ هم آزادى در محيط زندگى 
خودشانـ  آزادى از قدرتهاى ديكتاتور و مستبد، آزادى از خرافات و جهالتها، 
آزادى از تعّصبهاى جاهالنه و كج فكريها ـ و هم آزادى از كمند قدرت 
اقتصادى و فشار سياسى استكبار. اسالم به مّلتها رفاه و پيشرفت اقتصادى 
همراه با عدالت اجتماعى هم مى دهد. آن پيشرفت اقتصادى كه فاصله بين 
اقتصادى كه  طبقات مردم را زياد كند، مورد نظر اسالم نيست. آن نسخه 
امروز كشورهاى غربى براى مردم دنيا مى پيچند و ارائه مى دهند كه طبقاتى را 
مرفّه مى كند و رونق اقتصادى را باال مى برد و به قيمت ضعيف شدن و فقير 
شدن و زير فشار قرار گرفتن طبقاتى از جامعه تمام مى شود؛ اين را اسالم 
نمى پسندد. رفاه اقتصادى همراه با عدالت، همراه با روح مواسات و همراه 
با روح برادرى، باز در سايه اسالم به دست مى آيد. امروز گرفتاريهاى مّلتهاى 
مسلمان در دنيا چيست؟ وجود قدرتهاى مسيطر و مستكبرى است كه از آن 
سوى دنيا بر مّلتهاى مسلمان حكم مى رانند؛ در زندگى آنها دخالت مى كنند؛ 
آنها را در فقر و ضعف و اختالف نگه مى دارند؛ از ثروتهاى آنها به شكل 
نامشروعى استفاده مى كنند. نداشتن استقالل، نداشتن آزادى، نداشتن حيثيّت 
از ديگر  ماندگى در شؤون زندگى،  ماندگى علمى و عقب  انسانى، عقب 
گرفتاريهاى مّلتهاى مسلمان است. همه اين گرفتاريها به بركت بازگشت به 

اسالم، به بركت عمل به اسالم، به بركت حاكميت اسالم برطرف مى شود.
دشمنان  طرد  اجانب،  طرد  بود:  اين  مسلمانان  به  ما  بزرگوار  امام  پيام 
مسلمين و دشمنان اسالم. امروز هم گرفتاريها اينهاست. مّلت ايران اين راه 
را آزمايش كرده و خود را از ذلّت، از عقب ماندگى، از تبعيّت قدرتها نجات 
داده است. ما اّدعا نمى كنيم كه توانسته ايم نظام اسالمى كامل را در كشورمان 
به وجود آوريم؛ اما ادعا مى كنيم كه در اين راه تالش كرده ايم و تا آخر براى 
تحّقق حاكميت كامل اسالمى مجاهدت و تالش خواهيم كرد. مّلت ايران 
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در مقابل تهديد قدرتها عقب نشينى نمى كند. مّلت ايران و مسؤوالن كشور، 
توصيه هاى امام را، توصيه هاى بزرگ و راهگشايى براى خودشان مى دانند. 

نظام اسالمى اين است، خّط اسالمى اين است.

 بیانات در دیدار با میهمانان داخلی و خارجی دهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی
)ره( ـ 78/3/12
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ابعاد برجسته ي شخصيت امام

1. تقوا

خصوصيت امام بزرگوار ما رعايت تقوا بود. همه شما تقوا را دستورالعمل 
زندگى خود قرار دهيد، تا همچنان كه ابواب رحمت الهى بر روى آن مرد 
بزرگ باز شد، بر روى ما هم باز شود. تقوا، رحمت و هدايت الهى را متوّجه 
فرد و جامعه باتقوا مى كند. دستورالعمل اّول و آخر پيامبران و جانشينانشان، 

تقواى الهى است.
در خطبه اّول در نظر دارم آن دركى را كه در طول زمان به عنوان يك 
شاگرد و پيرو اين مرد بزرگ احساس كردم و ديدم و لمس كردم، به شما 
عزيزان ـ بخصوص جوانان ـ منتقل كنم. درباره امام خيلى حرف زده ايم. 
همه، از دوستان، از دشمنان، از ايرانى و غير ايرانى و مسلمان و غير مسلمان، 
از اين مرد بزرگ تجليل كردند. در اينها هيچ حرفى نيست. عظمت و جاللت 
امر اجمالى است. من فكر  اما اين يك  و شأن او براى همه مسّلم است؛ 
مى كنم نسل جوان ما ـ كه امروز با قدرت و نشاط راه افتخار و عّزتى را كه 
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اين مرد بزرگ در مقابل ما باز كرد، طى مى كند ـ مايل است از امام خود 
چيزهاى بيشترى بداند. من دريافتهاى خودم را عرض مى كنم؛ يعنى آنچه را 
كه به مرور زمان در طول حدود سى سال كه امام را از نزديك شناختيم در او 
ديديم و در هر برهه، مظهرى و بُعدى از ابعاد اين شخصيت عظيم را مشاهده 
كرديم. از اين سى ويك سالـ  كه از دوران جوانى بنده تا رحلت آن بزرگوار 
طول كشيد ـ البته چهارده سال ايشان در تبعيد بودند و ما به ظاهر از ايشان 
دور بوديم؛ اما در فضاى ذهن و مسير امام بوديم و از او جدا نبوديم. همان 

چهارده سال هم در واقع با امام بوديم.
يك نكته را به شما عزيزان عرض كنم. درست است كه شاگردان امام و 
آشنايان با امام، امام را در حّد بااليى با عشق و محبّت دوست مى داشتند؛ اما 
آنچه درباره امام گفته شده است، منشأش محبّت نيست؛ محبّت منشأش آن 
خصوصيّاتى است كه در امام بود. نكته دوم اين است كه اين شخصيِت داراى 
ابعاد گوناگون، هيچ اصرار و عجله اى نداشت كه آن زيباييها و درخشندگيهاى 
وجود خود را به رخ كسى بكشد. هر وقت هر جا تكليف شرعى او را وادار 
به حركتى كرد، بُعدى از ابعاد او آشكار شد. من از سال 37 شروع مى كنم؛ 
از  البته قبل  از نزديك ديدم؛  امام را  اّول بار  سالى كه خودم به قم رفتم و 
آن در مشهد شنيده بوديم كه در قم يك مدّرس و استاد بزرگى هست كه 
جوان پسند و برجسته است. طلبه جوانى كه به قم وارد مى شود، دنبال استاد 
مى گردد. در حوزه هاى علميه، انتخاب استاد، اجبارى نيست و هر كس طبق 
استادى كه طاّلب جوان و  انتخاب مى كند.  را  استاد  پسند و سليقه خود، 
مشتاق را در وهله اّول به خود جلب مى كرد، همين مردى بود كه آن روز در 
ميان شاگردانش به عنوان »حاج آقا روح اهلل« شناخته مى شد. مجموعه جوانان 
فاضل و درسخوان و پُرشوق در محفل درس او جمع بودند. ما در چنين 

فضايى وارد قم شديم.

Administrator
Untitled
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2. تبّحر علمي در فقه و اصول

او مظهر نوآورى علمى و تبّحر در فقه و اصول بود. بنده قبل از ايشان 
استاد بزرگى را در مشهد ديده بودم ـ يعنى مرحوم آيةاهلل ميالنى ـ كه از 
فقهاى برجسته بود. در قم هم همان وقت رئيس حوزه علميه قم ـ كه استاد 
امام هم بود؛ يعنى مرحوم آيةاهلل العظمى بروجردى ـ حضور داشت؛ بزرگان 
ديگرى هم بودند؛ اما آن محفل درسى كه دلهاى جوان و مشتاق و كوشا و 
عالقه مند به استعدادهاى خوب را جذب مى كرد، درس فقه و اصول امام بود. 
يواش يواش از قديمى ترها شنيديم كه اين مرد، فيلسوف بزرگى هم هست 
و در قم درس فلسفه او، درس اّول فلسفه بوده است؛ ليكن حاال ترجيح 
مى دهد كه فقه تدريس كند. شنيديم كه اين مرد، معّلم اخالق هم بوده است 
و كسانى در درس اخالق او شركت مى كردند و او به تقويت فضايل اخالقى 
در جوانان هّمت مى گماشته است. در خالل درس در طول سالها، اين را 
ما از نزديك هم مشاهده كرديم. اما تا اين جا شخصيت اين مرد بزرگ ـ كه 
باطن او سرشار از خصوصيات ناشناخته بود ـ براى اكثر مردم در آن روز 
فقط به عنوان يك استاد عالم و شاگردپرور و يك تهذيب كننده اخالق طاّلب 

و شاگردان شناخته مى شد.
در سال 1340 مرحوم آيةاهلل بروجردىـ  مرجع تقليدـ  درگذشت. مراجع 
بزرگوارى بودند كه مطرح شدند و دوستانشان نام آنها را مى آوردند. اين جا 
صحنه اى شد براى اين كه اين مرد ـ امام بزرگوار ـ به همه نشان دهد اين 
درس اخالقى كه مى گفته است، فقط زبانى و به قصد ياد دادن به ديگران 
نبوده است؛ بلكه خود او اّولين عامل به درسهاى تهذيب نفس است. همه 
ديدند، همه فهميدند و تصديق كردند كه اين مرد از مقام و از مطرح شدن 
براى رياستـ  حتّى اگر آن رياست، مرجعيّت باشد كه يك رياست روحانى 
و معنوى است ـ رويگردان است و براى مقام و منصب و رتبه و شخصيت، 



47
2  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

هيچ گونه تالشى نمى كند؛ بلكه اگر ديگران هم بخواهند براى مطرح كردنش 
تالش كنند، تا آن جايى كه بتواند، مانع مى شود. 

3. هوشياري و تيزفهمي

بعد از گذشت حدود يك سال ونيم از فوت مرحوم آيةاهلل بروجردى، 
نهضت اسالمى شروع شد. در نيمه دوم سال 1341، بُعد ديگرى از ابعاد اين 
شخصيت آشكار شد و آن، هوشيارى و تيزفهمى و توّجه به نكاتى كه غالباً به 
آن توّجه نمى كردند، از يك طرف، و غيرت دينى از طرف ديگر بود. خيليها 
شنيدند كه تصويب نامه دولت در آن زمان، قيد مسلمان بودن و سوگند به 
قرآن براى فرد منتخب را حذف كرده است؛ اما خيلى توّجه نكردند كه اين 
چقدر اهميت دارد! درعين حال خيلى اهميت داشت؛ دليل هم اين بود كه 
با آن كه مجلس شوراى ملِى آن زمان، مجلس فرمايشى بود ـ خودشان آن 
را تشكيل مى دادند و فقط نامزدهاى مورد قبول خودشان به آن جا مى رفتند؛ 
در واقع انتخاب مردم وجود نداشت و انتصاب بود ـ با وجود اين، آن رژيم 
جرأت نكرد آن مقّررات مربوط به انجمنها و اين مسأله اسالم را در وقتى 
كه مجلس سِرپا بود، مطرح كند. ترسيدند منعكس شود؛ گذاشتند در غياب 
مجلس! مجلس را در آن وقت منحل كرده بودند؛ مجلس نبود؛ در محيط 
دربسته اى آن را تصويب كردند! اين نشان مى داد كه پشت سِر اين قضيه، 
حرفهاى فراوان و مقاصد زيادى هست. اين را كسى نمى فهميد؛ اما امام اين 
را فهميد و ايستاد. غيرت دينى او، او را وادار كرد كه در اين مسأله پيشقدم 
شود و مبارزه براى اين زاويه على الّظاهر كوچِك ضّد اسالمى را شروع كند 

و اين كار را هم كرد.

4. عمل به تكليف

در همين جا يك نكته مهم وجود دارد: امام بزرگوار حتّى در ميدان مبارزه 
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اّول شروع  نقل كرد كه در  ما  براى  ايشان  بيفتد. خود  هم نخواست جلو 
نهضت، در منزل مرحوم آيةاهلل حائرى، با يك نفر از مراجع معروِف وقت 
آن زمان، و از همدوره هاى خودشان صحبت مى كرد و به ايشان گفته بود 
شما جلو بيفتيد، ما هم دنبال شما حركت مى كنيم. امام مقصودش اين بود 
كه تكليف انجام بگيرد؛ آن فريضيه اى را كه بر دوش خود احساس مى كرد، 
توانايى و جرأت  البته ديگران آن قدر  نبود.  افتادن مطرح  انجام دهد؛ جلو 
ورود در اين ميدان را نداشتند و به امام نمى رسيدند. امام به طور طبيعى 
رهبرى و سررشته دارى اين حركت را برعهده داشت؛ اين مبارزه را شروع 
كرد و به مردم تكيه نمود. تا آن روز هيچ كس از بزرگان حوزه هاى علميه 
و مراجع حدس نمى زد كه يك حركت دينى، آن هم در آن دوران اختناق، 
اين گونه بتواند پشتيبانى مردم را جلب كند؛ اما امام در همان روز گفت من 
به پشتيبانى اين مردم حركت مى كنم؛ مردم را به اين بيابان قم دعوت مى كنم. 
او مى دانست كه اگر مردم را دعوت كند، از همه ايران جمع مى شوند و يك 
اجتماِع عظيِم غيرقابل عالج براى دولت آن وقت و رژيم فاسد به وجود 

مى آورند.

5. قدرت و شجاعت رهبري و سياسي

قدرت  بعد  آشكار شد؛  مرد  اين  از شخصيت  بُعد جديدى  اين جا  در 
رهبرى، شجاعت سياسى، آشنايى با ريزه كاريهاى كارهاى دشمن، هوشيارى 
نسبت به هدفهاى دشمنان؛ اين بُعد در عمل آشكار شد. سال 42ـ  يعنى سال 
دوم مبارزهـ  رسيد كه سال شّدت عملها و فشارها و كشتارها بود. آن جا امام 
مثل خورشيدى در آسماِن اميدهاى مّلت ايران ظاهر شد. در موضع يك مرد 
فداكار و يك آتشفشان؛ كسى كه همه احساسات الزم براى يك مرد جهانى، 
يك مرد ميهنى، يك مرد اسالمى در او جمع است؛ شجاعت الزم را دارد، 
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قدرت بسيج عظيم مردم را دارد، صراحت الزم را دارد؛ چه در اّول سال 42 
كه ماجراى حمله كماندوها به مدرسه فيضيه و حوزه قم پيش آمد و چه در 
پانزده خرداد سال 42 كه عظمت امام در آن جا آشكار شد. مّلت ايران ناگهان 
احساس كرد كه پشت و پناهى دارد؛ قّله عظيمى وجود دارد كه مى تواند به 
او چشم بدوزد و به آن توّجه كند. امام در پانزده خرداد اين گونه در صحنه 

ظاهر شد. 

6. فداكاري و خطرپذيري

و  داشت  فراوان وجود  فشارهاى  و  تبعيد  و  زندان  ماجرا،  اين  از  بعد 
امام در آن روز جوان نبود. براى ما كه آن روز جوان بوديم، زندان رفتن 
و ماجراهاى مشكلى كه پيش مى آمد، خيلى سخت نبود؛ بيشتر شبيه يك 
سرگرمى بود؛ اما امام در آن سال ـ در سال شروع مبارزه ـ شصت وسه ساله 
بود. در شصت وسه سالگى، اين مرد با جوشش احساس خود مى توانست 
احساسات يك مّلت را به جوشش آورد. زندان رفتن و تبعيد شدن براى 
كسى در آن سنين، كار آسانى نبود؛ اما اين فداكارى و از خودگذشتگى و 
خطرپذيرى در اين مرد آشكار شد. اين هم بُعد جديدى بود؛ يعنى مردى كه 
در راه آرمانهاى بزرگ و در راه تكليف شرعى، هيچ مشكلى نمى توانست 
مانع راه او بشود. اين جريان، درسال 42 و 43 به تبعيد چهارده ساله امام، اول 

به تركيه و بعد هم به عراق منتهى شد.

7. طّراحي نظام اسالمي

در دوران تبعيد امام، ابعاد تازه اى از شخصيت اين مرد كم نظير و حقيقتًا 
استثنايى در زمان ما بروز كرد؛ چيزهايى كه انسان در زندگى شخصيتهاى 
بزرگ، بعضى از آنها را به ندرت مشاهده مى كند. اّوالً او در موضع يك طّراح 
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فكرى ـ و به قول معروِف مذاكراِت سياسى، يك تئوريسين ـ قرار مى گيرد 
كه طرح يك حكومت را، طرح يك نظام را، طرح يك بنا و دستگاه جديد 
را مى ريزد؛ آن هم طرحى كه هيچ گونه سابقه موجود و محسوسى در مقابل 
چشم ندارد. بناى اسالمى، با توّجه به نيازهاى دنياى جديد و مسائلى كه در 
دنيا مطرح است؛ تركيب اين مسائل، مى شود طّراحى يك نظام. ثانياً اين مرد 
با اين كه در ايران نبود، اما از راه دور، مدت چهارده سال قضاياى مبارزات 
اسالمى و نهضت اسالمى در ايران را به معناى واقعى كلمه رهبرى كرد. در 
طول اين مدت چهارده سال و بخصوص چند سال اخيرـ  يعنى از سالهاى 50 
و 49 تا 54 و 55ـ  شّدت اختناق و فشار زياد بود. گروهها، گروهكها، احزاب 
سياسى گوناگون، مخفى، مبارز، سياسى، غيرسياسى به وجود مى آمدند و همه 
در زير فشارهاى رژيم مضمحل مى شدند و از بين مى رفتند و يا بى خاصيت 
مى شدند. با اين كه بعضى از آنها پشتيبانهاى سياسى بين المللى هم داشتند؛ به 
بلوك شرق و غرب ـ بخصوص به شرق ـ متّصل بودند و از آن جا هدايت 
و كمك مى شدند، اما نهضت امام متّكى به تشكيالت حزبى نبود. امام هيچ 
و  دوستان  و  شاگردان  عّده اى  نداشت؛  كشور  داخل  در  حزبى  تشكيالت 
آشنايان به فكر او و متن مردم بودند. امام هم وقتى در اعالميه ها پيام مى داد، 
مخاطب او، آن عده دوستان و آشنايان مخصوص او نبودند؛ مخاطب او، متن 
مردم بودند. او با متن مردم و توده مردم حرف مى زد و آنها را هدايت مى كرد 
و توانست در طول چهارده، پانزده سال، از راه دور اين مايه فكر اسالمى 
و نهضت اسالمى را اّوالً در ذهنها عميق كند، ثانياً در سطح جامعه توسعه 
دهد؛ دلهاى جوانان و ذهنها و ايمانها را به آن متوّجه كند، تا زمينه براى آن 
انقالب عظيم آماده شود. خيليها در داخل كشور كارهاى بزرگ و مخلصانه و 
فداكارانه اى انجام مى دادند، اما اگر مركزيّت امام نبود، هيچكدام از اين كارها 
نبود؛ همه اين تالشها شكست مى خورد و همه اين انسانها از نفس مى افتادند. 

Administrator
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آن كسى كه از نفس نمى افتاد، او بود و ديگران هم به نيروى او قّوت و نيرو 
مى گرفتند. بعد هم هدايت حقيقى يك حركت انقالبى و يك نهضت بزرگ 
در طول مدت چهارده سال و عبور دادن آن از آن همه عقبات گوناگون 
توسط آن بزرگوار بود. طورى شد كه افكار غيراسالمى و ضّد اسالمى به 
انزوا گراييدند و به حاشيه رانده شدند؛ روزبه روز فكر اسالمى و اين تفّكر 
منطقى و مستحكم و قوى، غلبه خود را بر افكار ديگر ثابت و آشكار كرد. در 
همه قضاياى مهم، حضور امام محسوس بود. در سال 1347، امام در نجف 
ـ مركز فقاهت ـ فكر »واليت فقيه« را با اتّكاء به مايه هاى محكم فقهى از 

آب درآورد.
البته »واليت فقيه« جزو مسّلمات فقه شيعه است. اين كه حاال بعضى 
نيمه سوادها مى گويند امام »واليت فقيه« را ابتكار كرد و ديگر علما آن را قبول 
نداشتند، ناشى از بى اّطالعى است. كسى كه با كلمات فقها آشناست، مى داند 
كه مسأله »واليت فقيه« جزو مسائل روشن و واضح در فقه شيعه است. كارى 
كه امام كرد اين بود كه توانست اين فكر را با توّجه به آفاق جديد و عظيمى 
كه دنياى امروز و سياستهاى امروز و مكتبهاى امروز دارند، مدّون كند و آن 
را ريشه دار و مستحكم و مستدل و باكيفيت سازد؛ يعنى به شكلى درآورد كه 
براى هر انسان صاحب نظرى كه با مسائل سياسى روز و مكاتب سياسى روز 

هم آشناست، قابل فهم و قابل قبول باشد.

8 . عظمت روحي 

اين  ايران، در آن دوران چهارده ساله ـ بخصوص در  عزيزان من! در 
سالهاى آخر ـ مبارزان اسالمى احساس تنهايى نمى كردند؛ هميشه احساس 
مى كردند كه امام با آنها مرتبط و متّصل است. در ماجراى درگذشت فرزندش، 
يك بُعد ديگر از ابعاد اين شخصيت عظيم آشكار شد. خيليها بزرگند، عالمند، 
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شجاعند؛ اما آن كسانى كه اين عظمتها در درون عواطف و در زوايا و اعماق 
دل آنها امتداد داشته باشد، خيلى زياد نيستند. مرد مسنّى در سنين نزديك 
به هشتاد سال در آن زمان، وقتى كه فرزند فاضل و برجسته اش از دنيا رفت 
ـ كه در واقع پسر او هم يك پسر برجسته و يك فاضل و يك عالم ممتاز 
و يك اميد آينده بود ـ جمله اى كه از او نقل شد و شنيده شد، اين بود كه 
»مرگ مصطفى از الطاف خفيه الهى است«! او اين را مهربانى الهى و لطف 
پنهانى خدا تلّقى كرد؛ اين طور فهميد كه خدا به او لطف كرده است؛ آن هم 
لطفى پنهانى! ببينيد چقدر عظمت مى خواهد در يك انسان! اين مصيبتها و 
اين سختيها و اين شّدتهايى كه در دوران انقالب بر اين مرد بزرگ وارد آمد 
و او مثل كوه استوارى آنها را تحّمل كرد، ريشه اش در همين عظمت روحى 
است كه در مقابل مرگ عزيزى اين چنين، چنين برخوردى پيدا مى كند. بعد 
هم قضيه تبعيد ايشان از عراق و شروع هجرت آن بزرگوار به كويت و سپس 
به فرانسه بود؛ كه فرمود اگر به من اجازه اقامت در كشورى ندهند، فرودگاه 
به فرودگاه خواهم رفت و پيامم را به همه دنيا خواهم رساند. آن عظمت، 
آن شجاعت، آن شرح صدر، آن استقامت كم نظير، آن قدرت رهبرى الهى و 
پيامبرگونه، باز خودش را در اين جا نشان داد. اين هم بُعد جديدى از ابعاد 
شخصيت آن بزرگوار بود. بعد هم كه جرياِن آمدن ايشان به ايران و مواجهه 

با آن قضايا و تشكيل نظام جمهورى اسالمى بود.

بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران ـ 78/3/14
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انقالب، امري واقعي و مثبت

انقالب، يك امر ذهنى و فكرى و خيالى نيست؛ يك امر واقعى است. 
انقالب، يك حركت عمومى است؛ راهى است كه اين مّلت مى رود براى اين 
كه خود را به رستگارى حقيقى و به سعادت برساند و خود را از گرفتاريهاى 
انقالب مى خواهد  دنيا خالص كند.  امروز  مشترك كشورهاى تحت ستم 
اين مّلت و اين كشور را عزيز، سربلند، مرفّه، داراى برجستگيهاى ماّدى و 
معنوى، برخوردار از تعالى و تكامل ماّدى و معنوى كند. انقالب مى خواهد 
سلطه بيگانگان را رفع و فرودستى و ذلت را كه مّدتى سعى داشتند بر اين 
كشور و براين مّلت تحميل كنند، ريشه كن كند؛ بدبختيهايى را كه تسّلطهاى 
بيگانگان و دشمنان به وجود آورده است، زايل و اثرزدايى نمايد. اين، انقالب 
است؛ على رغم كسانى كه سعى كردند اسم انقالب و مفهوم انقالب و هويّت 
انقالب را در طّى تبليغات مغرضانه خودشان بد معرفى كنند و سعى كردند 
كارى كنند كه مفهوم انقالب، اّول از يك مفهوم درخشان و پرجاذبه و عزيز، 
به يك مفهوم عاّدى و بعد اگر توانستند به يك مفهوم منفى تبديل شود. 
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تالشها براى اين است. حتّى كسانى پيدا شدند براى اين كه با استفاده از 
خّطى كه دشمنان اسالم و دشمنان انقالب و ايران مى دادند، اين طور وانمود 
كنند كه اصل مفهوم انقالب، يك مفهوم منفى است! بله؛ البته انقالب براى 
كسانى كه سالهاى متمادى بر يك كشور، پنجه انداختند، بزرگترين بالست 
ـ براى آنها منفى تر از انقالب، هيچ چيزى نيست ـ اما ملتى كه مى خواهد 
خود را از چنگال سلطه صدساله و صدوپنجاه ساله ماّدى و معنوى، فرهنگى 
و اقتصادى نجات دهد، انقالب، عالج و شفابخش، نعمت الهى و تنها راه 

است.

بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی  ـ 78/6/24
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بازخواني شخصيت حضرت امام خميني)ره(

ملت عزيز ايران:
در هر يك از كشورهاى جهان و در هر زمان، هر گاه انسانى با دانش و 
خردمندى و انديشه ى بلند، يا با پرهيزگارى و پارسائى و ايمان استوار، يا با 
شهامت و دليرى و هّمت واال، يا با زيركى و تيزبينى و پختگى سياسى، قدم 
در ميدان كارى بزرگ بگذارد و پايدار و صبور، هدف مقّدسى را دنبال كند، 
بى ترديد كشور و مّلت خود و گاه بشريت را به افتخارات بزرگ و پيشرفتهاى 
ماندگار خواهد رسانيد. همه ى كسانى كه نامشان در فهرست نام آوران تاريخ 

قرار گرفته است به برخى از اين ويژگى ها آراسته بوده اند.
اين  همه ى  خمينى  روح اهلل  امام  يعنى  معاصر  دوران  بزرگ  نام آور  اّما 
ويژگى ها را با هم، آنهم در نصابى معموالً دست نيافتنى و كم نظير داشت. 
او دانشمندى پارسا، و خردمندى پرهيزگار، و حكيمى سياستمدار، و مؤمنى 
نوانديش، و عارفى شجاع و هوشمند، و فرمانروائى عادل، و مجاهدى فداكار 

بود.

Administrator
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او فقيه، و اصولى، و فيلسوف، و عارف، و معّلم اخالق، و اديب، و شاعر 
بود، برترين كرسى تدريس و فشرده ترين و گرمترين مجمع علمى حوزه در 

طول ساليان دراز به او تعلق داشت.
در او، خصلتهاى برجسته ى خداداد، در آميخته با آنچه او خود از معارف 
قرآنى آموخته و دل و جانش را به آن زيور داده بود، شخصيت عظيم و 
جّذاب و تأثيرگذارى پديد آورده بود كه هر يك از چهره هاى برجسته ى 
يكقرن اخير جهان ـ كه قرن رجال بزرگ و مصلحان نام آور دينى و سياسى 
و اجتماعى است ـ در برابر آن كم جاذبه و يك بعدى و كوچك به نظر 

مى آمدند.
كارى كه او بدان همت گماشت و با ايمان و توّكل و تدبير و صبر خود 
بدان دست يافت، نيز به همان اندازه بزرگ و باورنكردنى و اعجاب انگيز 

بود.
شخصيت ممتاز و درخشان او در همه ى دوره هاى حيات سياسى اش 
خيره كننده و منحصر به فرد بود، هم در آنروزى كه از جايگاه مرجعيت 
دينى در قم، رژيم وابسته و فاسد پهلوى و حاميان مداخله گر آمريكائى آن 
را با نهيب پيامبرانه ى خود به مبارزه طلبيد و ظلم و استبداد و زراندوزى و 
دين ستيزى شاه و دستيارانش را دستخوش طوفان خشم مّلت ساخت، و هم 
در آن هنگام كه پس از مبارزه ى فشرده و پر محنِت پانزده ساله، توانست با 
جهاد عظيم مّلت ايران، نظام اسالمى را بر سر كار آورد و رژيم خائن و فاسد 

و بى كفايت را ريشه كن سازد.
در همه حال، او همين قّله ى ايمان و شجاعت و فداكارى را در كنار 
ژرفاى حكمت و تدبير و خردمندى، در وجود گرانبهاى خود به نمايش 

نهاد.
تعيين  و  حساس  موقعيت  سوئى  از  مى شناخت:  بدرستى  را  ايران  او 
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كننده ى جغرافيائى و جفرافياى سياسى آن، استعداد انباشته ى طبيعى و انسانى 
آن، دلبستگيها و هدفها و آرزوهاى بزرگ آن، و از سوئى تاريخ محنتبار صدو 
پنجاه سال اخير آن، سلطه ى بيگانگان و غارتگران بر آن، خيانت و فساد و 
خودكامگى خاندان پهلوى و هزار فاميل وابسته به آن، فقر و عقب ماندگى 
علمى و صنعتى و اخالقى تحميل شده بر آن و برتر از همه، مّلت بزرگ و 

ريشه دار و رشيد و با ايمان آن.
با وضع جهان و مّلتهاى استعمار شده و دولتهاى مستكبر و نسل جوان 
حيرتزده و تشنه ى حقيقت، بويژه وضع اسفبار كشورهاى مسلمان و امت 
اسالمى نيز آشنا و بخاطر آن دردمند بود و مسئله ى غمبار فلسطين روح با 

عظمت او را مى آزرد.
احساس وظيفه ى دينى، او را وارد ميدان مبارزه ئى بزرگ و تاريخى كرد 
كه هرگز بجز مردان استثنائى تاريخ در آن قدم ننهاده و بجز معدودى از آن 

پيروز بيرون نيامده اند.
او به نجات ايران از چنگال رژيم فاسدى كه عقب ماندگى و انحطاط و 
فقر اقتصادى و اخالقى و علمى را بر آن تحميل كرده بود مى انديشيد و راه 
يگانه ى آن را بازگشت به اسالم، و ايجاد نظام سياسى اسالم در كشور، و 

حكومت ارزشهاى الهى تشخيص داد.
نهاد، و جريان  برابر امت اسالمى  الگوئى زنده در  اين راه،  با گشودن 
تازه ئى در دنياى اسالم پديد آورد كه احياء دوباره ى هويّت اسالمى در ميان 

مسلمانان، اولين محصول مبارك آن بود.
مبارزه ى خود را از قدم اّول به كمك قشرهاى وسيع مردم با نام خدا 
آغاز كرد، با آنان سخن گفت و ايمان و عقل و همت آنان را به يارى طلبيد. 
هرگز به سراغ احزاب و گروههاى مّدعى نرفت و غالباً به انگيزه هاى آنان 
با چشم ترديد نگريست و از بند و بستها و بده بستانهاى سياسى آنان روى 
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گردانيد. با مردم هميشه صادقانه و دلسوزانه سخن گفت و چون معّلمى بصير 
و راهنمائى بََلد، در مسير طوالنى مبارزه، عقل و حكمت و معرفت خود را 

در اختيار راهروان نهاد.
هنگاميكه مبارزه ى مّلت ايران در ميان ناباورى جهانيان به پيروزى رسيد 
و مّلت ايران يكپارچه رهبرى و زمامدارى او را به جان پذيرفت او با رفتار 
و منش خود، بزرگترين تحّول را در تاريخ سياسى اين كشور پديد آورد: 
يعنى سلطنت را كه حكومت مستبدانه ى ستمگران و دنياخواران بود به امامت 
كه نهاد حكومت خدائى و مردمِى بندگان خدا است تبديل كرد. اقتدار و 
صالبت خود را با عدل و دادگرى مزيّن كرد، و تفّوِق همه كس پذيِر خود 
را با عبوديت و خاكسارى منّور ساخت، و تمّكن و برخوردارى را با زهد و 
پارسائى درمان كرد. راه خدا و بندگى خدا را لحظه اى رها نكرد و چون بار 
امانتى سنگين بر دوش داشت مراقبت روح خود را مضاعف ساخت. سخِن 
از دل برخاسته و دِل ذاكر و خاشع، و رفتارِ از دين الهام گرفته ى او، چشمه ى 
جوشانى از معرفت و حكمت و تدبير الهى را بر فكر و ذهن مّلت ايران كه 
عاشق صفا و معنويت او بودند، جارى ساخت و دولتمردان و مسئوالن و 
آحاد مردم را براى مواجهه با انبوه دشمنى ها و دسيسه ها و حّل كوه مشكالِت 

تحميلى آماده و مجّهز كرد.
دوران دهساله ى حيات مبارك امام بزرگوار، دوران پيدايش نظام سياسى 
پرچم  افراشته شدن  و  مسلمانان جهان  در  اسالمى  هويت  احياء  و  اسالم 
اسالم در كشور ما است. دوران استقالل و آزادى ايران و عّزت و غرور مّلى 
و خيزش بيسابقه ى مّلت بسوى تعالى و ترقى است. دوران شور انقالبى 
و شعور سياسى و حركت براى حفظ كشور و سازندگى آن است. دوران 
سربلندِى ايران در عرصه ى جهان و تأثيرگذارى بر حوادِث بين المللى است. 
دوران آغاز راهى نو در تاريخ كشور ما است. با ادامه ى آن، ايران اسالمى به 
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تعالى ماّدى و معنوى دست خواهد يافت.
امام حكيم و خردمند، اين راه را با نشانه هائى مشخص كرده است و آن 
را در دهها مناسبت و در ضمن صدها رهنمود راهگشا خطاب به مسئوالن 

كشور و همه ى مّلت ايران، بروشنى نمايانده است.

پیام به مناسبت دهه ى بزرگداشت یكصدمین سال میالد مبارک امام خمینی  ـ 78/6/31
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سه خصوصيت امام: دانايي، دينداري، دليري

غير از همه خصوصياتى كه در اين بزرگوار بود، سه خصوصيت ممتاز در 
شخصيت او به شكل بسيار پيچيده و درهم تنيده اى، جّذابيت و تأثير عجيبى 

در اين مرد بزرگ به وجود آورده بود.
خصوصيت اّول، عبارت از خردمندى و دانايى بود. او مردى دانا، خردمند، 
عاقل و عميق بود. در او، به معناى حقيقى كلمه، جوهر دانايى وجود داشت؛ 

كه:
هر كه در او جوهر دانايى است          بر همــه كاريش توانايى است

لذا در هر جايى كه از وجود او چيزى بروز كرد، نشانه اين دانايى و 
يعنى  ـ  او  دانشهاى تخّصصِى خود  ميدان  خردمندى در آن ديده شد. در 
فلسفه، فقه، عرفان، اصول، اخالق ـ همه جا اين دانايى و عمق و اين گوهر 
درخشاِن خردمندى بروز كرد؛ حرف نو و سخن تازه به ميدان آورد و به 

تكرار سخن گذشتگان اكتفا نكرد.
اما  بود؛  متعبّد  او  بود.  روشن بينانه  ايماِن  و  ديندارى  دوم،  خصوصيت 
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تعبّدى دور از تحّجر و توقّف. او روشن بين و روشنفكر و نوآور در مباحث 
نوآوران. خيليها در زمينه مسائل  از القيديهاى  نوآورى دور  اما  بود؛  دينى 
دينى، سخن نويى را به ميدان مى آورند؛ اما اين سخن نو، نشانه ى القيدى و 
الاباليگرى آنها در وفادارى به متون اسالمى است؛ سخِن آنهاست، نه سخن 
دين! روشن بينى و نوآورِى امام، متّكى به دين و مبانى دينى بود؛ لذا آنچه را 
كه در زمينه مسائل اعتقادى و اخالقى و فقهى اسالم عرضه كرد و نو بود، 
آن چنان بود كه متبّحرترين و واردترين كسانى كه در اين علوم و دانشها ورود 
داشتند، در مقابل آن اظهار تسليم كردند و آن را به عنوان يك سخِن بابنياد 
پذيرفتند؛ نه به عنوان سخنى كه متّكى به مبانى و اصول نيست. بنابراين، 
او متديّن و متعبّد، اما درعين حال روشن بين و آگاه و به كار گيرنده خرد، 
با آفاق عظيم در مسائل اعتقادى و عملى بود؛ ديندارى اى كه به يادآورنده 

دينداريهاى عصر نبّوت يا جلوه هايى از عصر معصومين: بود.
خصوصيت سوم، شجاعت و دليرى و جان نثارى او بود؛ آماده بود كه 
در آن جايى كه او حق مى گويد و دنيا باطل مى گويد، با آن دنيا مواجه شود. 
اين كه در يكى از بيانيه هاى خود فرمود »اگر استكبار جهانى دين ما را تهديد 
كند، ما هم همه دنياى او را تهديد خواهيم كرد« راست مى گفت. مى توانست 
در مقابل دنيايى بايستد؛ همچنان كه آن روزى كه اين فرياد را در سال 1341 
در قم بلند كرد، اّوِل كار كسى با او نبود. البته فوراً بى فاصله، گروه گروه مردم 
مؤمن و دلهاى پاك در همه جا به او گرويدند؛ اما اّولى كه وارد ميدان شد، 
تنها وارد شد، تنها بود، احساس تنهايى هم مى كرد؛ ولى اين دليرى را داشت 
كه وارد شود. انسان وارد ميدانى شود كه آن طرف قضيه، قدرتها و نيروهاى 
نظامى و نيروهاى امنيتى و داغ و درفش باشد، وجدان و دين و مالحظه 
نباشد، پشتشان هم به سياستهاى جهانى و استكبارى گرم باشد؛ وارد شدن 
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در چنين ميدانى، اّولين شرطش اين است كه انسان از جان خود بگذرد و 
او از جان خود گذشته بود و براى پذيرفتن همه خطرها حاضر بود؛ يعنى 
براى او، جان و ديگِر خصوصيّاتش اهميت نداشت. بعضى كسان مى گويند ما 
از جانمان گذشتيم؛ اما در مقام عمل كه نگاه مى كنيد، از يك احترام خشك 
و خالى نمى گذرند؛ چطور از جان گذشتند؟! از يك پول و از يك لّذت و 
شهوت نمى گذرند؛ چطور از جان گذشتند؟! اما او راست مى گفت؛ او حقيقتًا 

جان را كف دست داشت و آماده بود و به ميدان آمد:
بسا باشد كه مــردى آسمانى               بـه جانى بر فرازد لشكرى را
نهد جان در يكى تير و رهاند        ز ننگ تيره روزى كشورى را

وارد  بود،  درهم تنيده  او  در وجود  اين گونه  كه  اين سه خصوصيتى  با 
ميدان شد. البته نقاط مثبت امام يك فهرست طوالنى دارد؛ اما چون اين سه 
خصوصيت به هم مرتبطند و تأثيِر بارز و هماهنگ با يكديگر دارند، لذا من 

اين سه خصوصيت را انتخاب كردم.
او اين ميدان را طى كرد تا به نقطه نزديك پيروزى ـ يعنى سال 1357 ـ 
پيروزى  آن،  و  است  قرار گرفته  مقابل حادثه عجيبى  در  امام حاال  رسيد. 
نهضت اسالمى به پشتيبانى يك مّلت با همه وجودش است. آن پيروزى، نه 
فقط پيروزى بر يك رژيم فاسد و ارتجاعى بود، بلكه آن رژيم فاسد چون از 
پشتيبانِى تقريباً همه قدرتهاى استكبارِى آن روز برخوردار بود، اين پيروزى، 
پيروزى بر همه آن قدرتهاى استكبارى به حساب مى آمد. او مى خواهد اين 
مملكت را با سليقه و نظر و نسخه اسالم اداره كند. در مقابل او چيست؟ 
كشورى كه نزديك دويست سال از جوانب گوناگون بر آن فشار آوردند 
تا همه خصوصيات ممتاز يك مّلت بزرگ را در آن بكوبند و ضعيف و 
سركوبش كنند. اگر به تاريخ اين دويست سال اخير مراجعه كنيد، عظمت 
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كار امام را بهتر درمى يابيد. من تأكيد مى كنم كه جوانان، اين مقطِع تاريخى 
را بخوانند. دستگاههاى تبليغى هم حقايقى را كه در اين مّدت بر سر اين 
كشور آمده، براى مردم تبيين كنند. به نظر من در اين خصوص كار كمى 

شده است.

بیانات در خطبه هاى نماز جمعه تهران  ـ 78/7/9
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روايت سالهاي تلخ استعمار

از اوايل قرن نوزدهم ميالدى كه مأمور انگليسى ـ »سرجان ملكم« ـ از 
مرز هندوستان وارد ايران شد؛ يعنى از زمان حكومت فتحعلى شاه قاجار كه 
با هداياى اغواكننده و گرانقيمت براى رجال دربارى و سياستمداران فاسد 
وارد ايران شدند و استعمار انگليسى، يا به تعبير ديگر، نفوذ ويرانگر انگليسى 
ـ چون استعمار به معناى متداولش در ايران پيش نيامد؛ اما بدتر از استعمار 
پيش آمدـ  حكومتهاى ايرانى را به شّدت در مشت گرفت و هر كار خواست 
به وسيله آنها انجام داد؛ از آن روز تا روزى كه انقالب پيروز شد، در حدود 
صدوهفتاد، هشتاد سال طول كشيده است. در تمام اين مّدت، همه عوامل 
قدرت ـ قدرتهاى بزرگ جهانى، عوامل قدرت نظامى، سياسى، اقتصادى، 
فرهنگى، اخالقى ـ كار كرده بودند براى اين كه اين ملِت ريشه دارِ تاريخِى 
بافرهنِگ شجاِع بزرگ را آن چنان ضعيف و ُخرد و نااميد و مأيوس كنند كه 
هيچ خطرى از ناحيه آن، قدرتهاى بزرگ را تهديد نكند. امام در مقابل چنين 
واقعيتى قرار گرفت. البته از اين صدوهفتاد، هشتاد سال، عمده مّدتش دولت 



49
0  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

انگليس، از سال سى ودو به بعد دولت امريكا و در اواسط هم نفوذ دولت 
روسيه و رقابتهاى روس و انگليس در ايران بود؛ در دوران قاجاريه يك طور، 

در دوران رژيم پهلوى به مراتب خطرناكتر و سخت تر.
آنها هر كارى توانسته بودند، با اين مّلت كردند. نتيجه اين شد كه در 
مقابل امام، كشورى وجود داشت كه از لحاظ سياسى وابسته و تابع بود. هر 
كارى كه دولت امريكا در آن برهه اراده مى كرد، در ايران انجام مى گرفت. 
هر كارى مى خواستند، مى توانستند بكنند؛ در زمينه اقتصادى، در زمينه نفت، 
در زمينه انتصابات، در زمينه دولتها ـ فالن دولت برود، فالن دولت بيايد ـ 
در زمينه ارتباطات بين المللى، در زمينه عادات و رفتارى كه بر مردم تحميل 
مى شد، در زمينه دانشگاهها. بنابراين، هر كار مى خواستند در ايران بكنند، 
اقتصادى، كاماًل  از لحاظ  تابع و وابسته شده بوديم.  مى توانستند. ما كاماًل 
مصرف كننده و فقير بوديم؛ همه چيز را بايد وارد مى كرديم. من يك وقت 
گفتم، اما بعضيها باور نمى كردند؛ اما باور كنيد كه در كشور ما »دسته بيل« 
وارد مى كردند؛ سوزن خياطى وارد مى كردند؛ انواع و اقسام خوراكيها وارد 
مى كردند؛ انواع و اقسام محصوالت صنعتى وارد مى كردند! همه چيز مصرفى 
يا  قدرت  جوانان،  اين  و  مغزها  اين  استعدادها،  اين  ملت،  اين  يعنى  بود؛ 
فرصت اين را نداشتند كه بخشى از نيازهاى خودشان را خودشان توليد كنند، 
كه بتوانند بگويند ما به خارج احتياجى نداريم. اگر صنعتى را هم در داخل 
كشور مى آوردند ـ مثل صنعت اتومبيل سازى، يا ذوب آهن و امثال اينها، كه 
به شكل بسيار ناقصى وارد كشور شده بودـ  سر تا پاى آن صنعت، وابستگى 
بود. وسايل پيشرفته و مدرنى هم كه مى فروختندـ  مثل هواپيماهاى جنگىـ  
اجازه تعميرش را حتّى به داخل نمى دادند؛ تعميرش هم بايد در خارج انجام 
مى گرفت! از لحاظ اقتصادى، صددرصد وابسته و مصرف كننده؛ از لحاظ 
علمى، تقريباً صفر؛ اين مّلت هيچ حرف تازه يى در بازار علم و دانِش نوِى 

Administrator
Untitled
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جهانى نداشت. در دانشگاهها ـ كه البته از لحاظ كميت هم بسيار كم بودند؛ 
كه در آخرين سالهاى رژيم پهلوى، در حدود يك دهم وضِع فعلى، دانشجو 
در كشور بودـ  اگر درسى در كالسى گفته مى شدـ  در هر زمينه اى؛ چه علوم 
انسانى، چه علوم فنّى و صنعتى، چه علوم طبيعى ـ همان حرفهاى ديگران 
بود؛ چيز نويى از لحاظ علمى وجود نداشت! از لحاظ ثروت ملى، غارتزده 
بوديم: نفت را مى بردند، معادن را مى بردند، همه چيز را مى بردند؛ با هر قيمتى 
كه خودشان مى خواستند! از لحاظ اجتماعى و وضعيت فقير و غنى، كشور 
به شّدت مفلوك بود. هزاران، بلكه دهها هزار روستا در اين كشور بود كه برق 
و آِب تصفيه شده و امثال اينها را نه ديده بودند، نه اميدش را داشتند! فقط 
به تهران و چند شهر بزرگ مى رسيدند؛ آن هم به آن شكلى كه همان روز 
تهران يكى از كثيف ترين و زشت ترين پايتختهاى دنيا محسوب مى شد! فقط 
به خودشان مى رسيدند؛ هرجا خودشان جا پايى داشتند، آن جا فرودگاه هم 
بود، وسايل راحتى هم بود؛ اما آن جايى كه مربوط به خودشان نبود، به كّلى 

رها شده بود! شكاف طبقاتى در اعلى  درجه خود بود.
از لحاظ اخالقى، ترويج فساد بود. در دوره ى پيش از انقالب ـ همان 
سالهاى اواخر دهه چهل و اوايل دهه پنجاه ـ بارها در سخنرانيهايى كه براى 
جوانان تشكيل مى شد، از روى شواهد و قرائن مى گفتم اين وضعيتى كه ما 
از لحاظ بى بندوبارى و بى حجابى و فحشا در كشورمان داريم، در كشورهاى 
اروپايى نيست! واقعا هم نبود؛ من اّطالع داشتم. البته در كشورهاى اروپايى 
ممكن بود فالن مركِز فسادى وجود داشته باشد؛ اما عرف زندگى مردم در 
آن جا ـ مثاًل وضع و پوشش و رفتار زنان ـ بهتر از آن چيزى بود كه انسان 
لحاظ  از  مى ديد!  و  مى كرد  مالحظه  ما  شهرهاى  از  بعضى  در  بخصوص 
نه فقط اخالق  بودند؛  انواع واقسام آسيبهاى اخالقى  اخالقى، مردم دچار 
شهوانى. توسط آنها، ارتباطات مردم، مراودات مردم، تكيه و اعتماد مردم، 
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همه اش آفت زده شده بود. اين طورى پيش برده بودند و اداره كرده بودند؛ 
بحِث تعّمد بود. مردم را بى حال و بى حوصله و نااميد مى خواستند. اخالقهاى 
باشد،  نااميد  اميد و تحّرك و جّديت است. ملتى كه  پيشبرنده يك ملت، 
ملتى كه از آينده خود مأيوس باشد، ملتى كه خود را تحقير كند، پيشرفت 
نخواهد كرد. هر جنسى كه گفته مى شد در داخل توليد شده است، خودِ اين 
داخلى بودن، معنايش اين بود كه ارزشى ندارد! خود افراد، تحصيلكرده ها، 
ديگران، به هم مى گفتند كه ايرانى يك لولهنگـ  آن آفتابه هاى ِگلى قديمىـ  
هم نمى تواند بسازد! يعنى نسل پيشرفته علمى هم نسبت به آينده علمى اين 

كشور نااميد بود. اين، آن مشكل اخالقى است.
ما از قافله ي علم و تمّدن دنيا عقب بوديم. از لحاظ نظام حكومتى و 
حّكامى كه بر اين كشور حكومت مى كردند، يكى از مرتجعترين حكومتها 
را داشتيم. سلطنت موروثى بود؛ يك نفر بميرد، مردم مجبور باشند فرزند 
او را در هر سنّى، با هر شرايطى و با هر خصوصيّاتى، به حاكميت مطلق 
خودشان قبول كنند؛ نه معيارى، نه علمى، نه تقوايى، نه عقلى، هيچ چيز 
مالك نباشد! چنين رژيمى را در ايران در قانون اساسى هم برده بودند؛ قانون 
اساسى اى كه زير چكمه هاى رضاخان و زير برق نگاههاى مأموران رضاخانى 
در همين تهران تصويب شده بود. ايران در دنيا ذليل شده بود. در مجامع 
جهانى، نامى از ايران به عنوان صاحِب يك نظر، صاحِب يك رأى و صاحِب 
يك شخصيت، وجود نداشت؛ صدقه بگير و محل آزمايش ديگران شده بود! 
بعضى از نظرات اقتصادى و غيره را براى اين كه آزمايش كنند، اين جا عمل 
مى كردند، تا ببينند چگونه جواب مى دهد! از لحاظ معنوى، فقير؛ از لحاظ 
ماّدى، فقير؛ از لحاظ سياسى، فقير؛ از لحاظ شخصيتى، فقير! امام در مقابل 

چنين جامعه و چنين كشورى قرار گرفته بود.
البته نكته بسيار مهمى در اين جا وجود داشت و آن اين بود كه مّلت ايران، 
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مّلت بزرگ و با استعدادى است. آن حالتى كه به وجود آورده بودند، يك 
حالت عارضى بود. وقتى فرياد امام بلند شد، مّلت خود را تكان داد. البته از 
روزى كه امام شروع كرد، تا روزى كه اين اقيانوس عظيم تمّوج يافت و به 
خروش افتاد، پانزده سال طول كشيد ـ پانزده ساِل پُررنج ـ اما ملت، ملتى 
اصيل، ريشه دار، با استعداد، با فرهنگ، با غيرت و با دين بود و توانست خود 
را از آن حالت تخديرى و خواب آلودگى نجات دهد و بلند شود؛ توانست 
شخصيت خود را در دوران مبارزهـ  بخصوص در يكى، دو سال اخيرـ  نشان 
دهد. اين، آن نقطه قّوت بود؛ اما آن واقعيتها كه در طول سالهاى متمادى بر 
اين كشور تحميل شده بود و آثارش را در زندگى گذاشته بود، در مقابل امام 
بود؛ حاال امام مى خواهد اين جامعه را به شكل مطلوب و آرمانى بسازد؛ 
چه كار بايد بكند؟ ببينيد چقدر اين مهم است؛ شوخى نيست. شما مثاًل به 
نقطه اى رفته ايد كه مصالح هست، امكانات هست، فضا هست، اما ساختمان 
ويرانه و درهم ريخته است؛ مى خواهيد از اين مصالح و از اين فضا، يك بناى 
شامخ و باعظمت و ماندگار درست كنيد؛ هر مهندسى نمى تواند اين كار را 
بكند. اين جاست كه آن هويّت و شخصيت عظيم، خودش را نشان مى دهد. 
امام به اين مّلت و به اين كشور و به اين صحنه و به اين مصالح نگاه كرد. او 
اسالم را مى شناخت، آرمانهاى اسالمى و احكام اسالمى را هم مى دانست و 
مى خواست با مصالح اسالمى و به دست اين مردم، بناى شامخ يك حكومت 
عظيم، مستقل، سربلند، خوشبخت كننده، پيشرونده و جبران كننده ضعفهاى 
گذشته را به وجود آورد. در اين مردم، چه چيزى را بايد بيش از همه چيز 

دنبال كند؟ اولويّت چيست؟

بیانات در خطبه هاى نماز جمعه تهران  ـ 78/7/9
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اولويتهاي اصلي در حركت امام

اين  به نظر من،  دنبال كرد.  انتخاب و  و  داد  را تشخيص  اولويّتها  امام، 
اولويّتها در درجه اّول دو چيز بود. ما كه از روز اّول خيلى از فرمايشها و 
افكار و قضاوتها و نحوه برخورد امام را با قضايا از نزديك شاهد بوديم، 
مى توانيم درست بفهميم. امروز شما هم اگر به بيانات امام نگاه كنيد، رفتار 
امام را ببينيد و آنچه را كه از امام مى دانيد، جلوتان بگذاريد، همين دو چيز را 

به طور برجسته مشاهده مى كنيد:
اول، احياى روح خودباورى و استقالل در مردم. در طول ساليان دراز به 
ـ  روحانى،  مردم تفهيم شده بود كه شما نمى توانيد. هرچه افراد از همه طبقات 
غيرروحانى، دانشگاهى، عالم، جاهلـ  مى گفتند، پاسخ مى دادند كه نمى شود 
و فايده اى ندارد. اين روحيه بايد عوض مى شد. اين گونه ُخلقيّات اجتماعى، 
مثل ُخلقيّات فردى نيست. ُخلقيّات فردى هم به آسانى عوض نمى شود؛ اما 
ُخلقيّات اجتماعى خيلى دشوارتر است. امام بايد اين را به روح خودباورى و 
اتّكاءِ به نفس و مشى مستقل تبديل مى كرد. براى خاطر اين خصوصيت، امام 
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بايد هيچ گونه دخالت و نفوذى را از غير اين مّلت بر اين مّلت تحّمل نكند 
و نكرد. اين كه مى بينيد امام اين گونه در مقابل امريكا و در مقابل شوروِى آن 
روز مى ايستاد، به خاطر اين بود. امريكاييها بيست و پنج ساِل تمام، سرشان 
را پايين انداخته بودند و به اين جا آمده بودند. سفره ى گسترده اى بود كه 
اينها و يك مشت مزدور، هر كار خواسته بودند، كرده بودند؛ تا ماههاى اّوِل 
انقالب هم هنوز قطع اميد نكرده بودند! من قضايايى را در ذهن دارم كه 
حاال وقت نيست آنها را بگويم. امام، به كل نوك همه اين پُرمّدعاها را چيد! 
اگر اندك غفلتى از امام سرمى زد، از طرق مختلف و از پنجره هاى متعّدد، 
همان كسانى كه از در بيرون شده بودند، دوباره وارد مى شدند. امام قرص و 
محكم جلِو نفوذ و تسّلط بيگانه را به هر كيفيّتى بست و ايستاد. اين اّولين 

نقطه بود.
دومين چيزى كه امام برروى آن نهايت اهتمام را داشت، احياى روح دينى 
و تقويت ايمان در مردم بود؛ همان ايمانى كه در خودش وجود داشت؛ لذا 
روى مسائل دينـ  تعبّد و هر آنچه كه به دين مربوط مى شدـ  نهايت كوشش 
و دقّت را داشت و هيچ حاضر نبود در اين زمينه كوتاه بيايد؛ چون دين عالج 
كننده است. وقتى روح دينى در ملتى بود، اثر آن فقط اين نيست كه از لحاظ 
شخصى، مردمِ خوب و پاكيزه و پارسايى خواهند شد؛ اثر روح دينى، در 
زندگى اجتماعى منعكس مى شود؛ اگر ديِن درست باشد. براى همين هم بود 
كه با دينى كه امام ترويج مى كرد، اسالمى كه امام آن را اسالم ناب مى ناميد، 
همه دشمنان بزرگ دنيا و دنباله هايشان در داخل كشور، شروع به مخالفت 
كردند؛ به عنوان اين كه اين دين، سياسى و حكومتى است. گاهى هم دايه 
دلسوزتر از مادر مى شدندـ  حاال هم گاهى مى شوندـ  كه آقا شما ديِن سياسى 
و ديِن حكومتى را كه مطرح مى كنيد، دين از نظر مردم ضعيف مى شود؛ ايمان 
دينى مردم سست مى شود! اين، درست عكس واقعيت است. وقتى دين در 
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يك جامعه بود، روح فداكارى در آن جامعه هست. وقتى دين در يك جامعه 
بود، آگاهى و هوشيارى و احساس مسؤوليت در يك جامعه هست. اين كه 
شما مى بينيد امروز در جامعه و كشور ما نسبت به مسائل دينى ـ تا آن جايى 
كه به اّطالع مردم مى رسد ـ در مردم احساس مسؤوليت و احساس غيرت 
هست، اين به خاطر روح دينى است. دشمن مى خواهد اين روح را تضعيف 
كند. امام اين روح را در همه اركان جامعه ـ چه اركان حكومتى، چه آحاد 
مردم ـ به شّدت تقويت مى كرد؛ يعنى در دولت، در مجلس، در قّوه قضايّيه، 
در قوانين، در شوراى نگهبان، در انتخابات و در همه چيز، امام برروى ايمان 
دينى و تعبّد دينى و تقيّد دينى تكيه مى كرد. امام اين دو خصوصيت را در 
اولويِّت اّول قرار داد. غالب آنچه را كه امام به عنوان دستورالعمل در مقابل 

پاى اين مّلت گذاشته است، مربوط به اين دو چيز است.
امام جمهورى اسالمى را مطرح كرد. جمهورى اسالمى، يعنى يك نظام 
حكومتِى نوبنياد و نوآورده شده كه با هيچيك از نظامهاى متعارف دنيايى 
شباهت نداشت؛ اما همه ى خصوصيّات مثبتى را كه مى شود در يك نظام 
پيش بينى كرد، در جمهورى اسالمى هست: اسالم هست، آراءِ مردم هست، 
مقّررات  احكام و  تعبّد هست،  ايمان مردم هست، احساس عّزت هست، 
اسالمى ـ كه احيا كننده زندگى انسان است ـ هست. بله؛ اگر ما اسالم را 
به معناى شناخته شده به وسيله امام ـ يعنى به همان معناى صحيح و ناب و 
متّكى به مبانى و اصولـ  به مرحله عمل بياوريم، همه جا جواب خواهد داد؛ 
همچنان كه هرجا به ميدان آمديم و دفاع كرديم و اصرار ورزيديم، جواب 
داد. اين اسالم، در نظام حكومتى جواب داد؛ كه حاال مجال نيست من بگويم 
اين قواره حكومتى كه امروز در ايران وجود دارد، از همه قواره هايى كه امروز 
در بخشهاى مختلف جهان هست، براى آزادى و پيشرفت يك مّلت متناسبتر 
نظامهاى حكومتى  اقسام  و  انواع  از  از دمكراسيهاى غربى، هم  است؛ هم 
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ديگر؛ چه برسد به آن نظامهاى بسته ى استبدادى كه راجع به آنها اصاًل بحثى 
نداريم. آن جايى كه پيشنهاد نظام اسالمى، هرچه بود، عمل شد، جواب داد؛ 
در زمينه پايبندى به مسائل فرهنگى و مقابله با دشمن، جواب داد. تا آن 
روز، هميشه كشور و مّلت ما گيرنده فرهنگ غرب بود؛ اما به بركت اقدام 
امام، جريان فرهنگى دو سويه شد؛ يك جريان فرهنگى هم از سوى مركز 
ما ـ يعنى از سوى جامعه اسالمى ـ به سمت بيرون اين جامعه به حركت 
درآمد؛ آن چنان شد كه سران استكبار را بارها و بارها به وحشت انداخت و 
تا امروز هم آن را تكرار مى كنند؛ البته اين روزها كمتر. فرياد مى كردند كه 
شما مى خواهيد انقالبتان را صادر كنيد؛ در حالى كه ما انقالبمان را بسته بندى 
نكرده بوديم تا به جايى صادر كنيم! معنايش همين جريان اين سويه فرهنگى 
بود كه به كشورهاى اسالمى و حتّى به غير كشورهاى اسالمى مى رفت و 

انسانها را بيدار و متوّجه مى كرد.

بیانات در خطبه هاى نماز جمعه تهران  ـ 78/7/9
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سه چهره ي استكبار در 13 آبان

امروز مناسبت ديدار ما سيزدهم آبان است كه »روز مبارزه با استكبار« 
نامگذارى شده است و عنوان بسيار مهم و پر عمق و پيچيده و درخور تأّملى 
است. جا دارد كه جوانان عزيز، هم كلمه استكبار و هم كلمه مبارزه را پيش 
خودشان در بحثهاى دانشجويى و دانش آموزى درست بشكافند و به اعماق 
عنوانى كه اصطالح جديدى است و انقالب وارد فرهنگ سياسى دنيا كرد، 
درست برسند. اين، خصوصيِت همه حركتهاى اصيل و پرمغز و ريشه دار 
است كه در فرهنگ سياسى عالم، واژه هاى تازه اى را وارد مى كنند تا بتوانند 
مفاهيم مورد نظر خود را درست ادا كنند. كلمه استكبار و مبارزه با استكبار 
از اين قبيل است. سه حادثه اى هم كه در مثل سيزده آبان اتّفاق افتاده است، 
مجموعاً و با هم درخور تأّمل و تعّمق و ژرف بينى است. اگر دقّت كنيد، هر 
كدام از اين سه حادثه، يك چهره از استكبار و يك چهره از مردمى را كه 
در مقابل استكبارند، نشان مى دهد. تركيب اين چهره ها، يك حقيقت سياسى 

مهم را روشن مى كند.
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اين گونه بود  امام در سال 1343 است. قضيه  تبعيد  اّول، حادثه  حادثه 
معناى  نشاندند.  كرسى  به  ايران  در  را  كاپيتوالسيون  قانون  امريكاييها  كه 
بيگانه  به هر قدرت  افراد وابسته  يا  امريكاييها  اين است كه  كاپيتوالسيون 
مسّلطى در هر كشور ديگر، اگر جنايتى كردند، دستگاه قضايى آن كشور 
حق ندارد جنايت آنها را رسيدگى كند، به محاكمه آنها بپردازد و حكم صادر 
كند! آن روز بيش از دويست هزار نفر امريكايى در مشاغل مختلف در ايران 
حضور داشتند. معناى اين قانون ـ كه در مجلس وابسته فاسِد آن روز به 
دستور دربارِ وابسته فاسد تصويب شد ـ اين بود كه اگر از اين دويست، 
يا سيصد هزار نفر امريكايى ساكن ايران كه حقوقهاى كالنى مى گرفتند و 
در همه امور كشور دخالت مى كردند، يك نفر جنايتى مرتكب شد ـ قتلى 
كرد، دزدى اى كرد، هر كارى كرد ـ دادگسترى و دستگاه قضايى ايران حق 
ندارد به او بگويد باالى چشمت ابروست و بايستى قضاوت درباره او زير 
نظر امريكاييها انجام شود! اين، يكى از قوانين ذلّتبار براى همه مّلتهايى بود 
كه به آن تن دادند. اما امام تسليم نشدند و مقاومت كردند. فرياد امام در قم، 
در ميان طاّلب علوم دينى بلند شد و اين قانون را تقبيح كردند. رژيم وابسته 
هم عكس العمل نشان داد؛ امام را گرفت و به تركيه تبعيد كرد. اين مربوط 
به چه شرايطى است؟ اين مربوط به آن شرايطى است كه دولت امريكا با 
دولت ايران كمال دوستى و همبستگى را دارد با هم منافع مشترك دارند و 
امريكا در ايران حضور دارد. يكى از نشانه ها و ثمرات حضور قدرت امريكا 

در كشور ما، همين قضيه است.
قضيه دوم، قضيه سيزدهم آبان ساِل پنجاه وهفت است كه دوران شور و 
اعتالى مبارزات ضّد رژيم و ضّد امريكايى در ايران است. اين باز يك چهره 
ديگر را نشان مى دهد. در چنين روزى، دستگاههاى وابسته به رژيمـ  كه همه 
يا بسيارى از آنها تربيت شده و دستور گرفته از امريكاييها بودند ـ حتّى به 
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دانش آموزان هم رحم نكردند. در اين حادثه، دهها دانش آموز كشته شدند. 
اين طور  اما  مى آوردند؛  فشار  مردم  برروى  هميشه  مى كشتند،  هميشه  البته 
يكجا در شهر تهران اين تعداد دانش آموز به خاك و خون كشيده شوند، اين 
هم يك چهره ديگِر استكبار است. اين مربوط به كجاست؟ اين مربوط به 
آن جايى است كه مبارزات مّلت با آن استكبارِ زياده طلب و فزونى خواه باال 
مى گيرد. در چنين شرايطى، استكبار ديگر به هيچ چيز رحم نمى كند. على رغم 
همه شعارهاى انسان دوستى و مردم دوستى و طرفدارى از جوانان، حتّى با 

دانش آموز هم كه سر و كار مى افتد، دهها دانش آموز را به قتل مى رساند!
همين  كه  است  وقتى  آن  به  مربوط  است.  ديگرى  چهره  سوم،  قضيه 
آن  و  دخالتها  آن  و  تحقيرها  آن  و  ظلمها  آن  متمادى  سالهاى  كه  ـ  مّلت 
غارتگريها را تحّمل كرده است ـ ديگر به پيروزى رسيده است. در دوران 
پيروزى اين ملت، امريكا به زاويه رانده شده است؛ اما اين جا هم دستگاه 
جاسوسى امريكا از تالش باز نمى ماند و حركاتى انجام مى دهد كه مردم و 
امام را دچار سوءظّن شديد نسبت به سفارت امريكا مى كند و جوانانى از 
ميان دانشجويان، در چنين روزى، از راهپيمايى روز سيزدهم آبان استفاده و 
سفارت امريكا را تسخير مى كنند. جوانان دانشجو به آن جا رفتند و اسناد و 
مدارك را جمع آورى كردند و دهها جلد كتابـ  در حدود هفتاد جلد يا شايد 
هم بيشتر ـ منتشر نمودند كه اين كتابها نشان دهنده ارتباط سفارت امريكا با 
عناصر وابسته خودشان در داخل كشور ماـ  بعضى مربوط به قبل از انقالب، 
بعضى هم مربوط به بعد از انقالبـ  بود. بعضى از آنها حتى در دولت موقِّت 
آن روز انقالب هم منصب و مقام داشتند؛ يعنى امريكاييها دست بر نداشته 

بودند!
بنابراين، سه چهره از استكبار در روز سيزدهم آبان ماه ديده مى شود: يكى 
در دوران اوج اقتدار امريكا در ايران كه كاپيتوالسيون را به وجود مى آورد و 
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مقاومت امام را كه مظهر مقاومت مّلت ايران بود، و پاسخ جوانان را ـ كه آن 
روز، اّول جوانان حوزه علميه، بعد هم جوانان همه كشور پاسخ دادند ـ به 
همراه دارد. قضيه دوم در هنگامِ اوج مبارزات همين مّلت با استكبار است 
كه نشان دهنده خوى دّرندگى استكبار است كه حتّى دانش آموز و نوجوان را 
به خاك و خون مى كشد. قضيه سوم هم مربوط به وقتى است كه اين مّلت 
بعد از سالها اسارت توانسته است روى پاى خود بايستد. انقالبش پيروز شده 
است و دولت تشكيل داده؛ اما آنها جاسوسى مى كنند! اين جا مّلت مقتدرانه 
وارد ميدان مى شود و ماجراى سفارت امريكا اتّفاق مى افتد. اينها سه رمز و 
سه نماد بودند. اگر اين سه قضيه را بر روى هم جمع كنيد، به طور كّلى چهره 
استكبار، چهره مردم مظلوم، سرنوشت استكبار و سير حركت استكبارى در 

كشور ما شناسايى مى شود.
چرا مردم با استكبار مبارزه كردند و چرا استكبار بد است؟ بايد توّجه 
كنيد، اّولين احساسى كه يك مّلت در مقابله با روح و خوى استكبارى دارد، 
احساس دينى نيست؛ احساس غيرت ملى است؛ احساس هويّت و احساس 
وجود است؛ چون استكبار وقتى وارد كشورى شد و بر آن كشور مسّلط 
گرديد، هويت ملى آن مّلت را انكار مى كند. منابع آن كشور را غارت مى كند، 
در امور سياسى آن كشور دخالت مى كند؛ اما همه اينها فرع انكار هويّت آن 
مّلت است. استكبار، اّول هم كه وارد مى شود، نمى گويد من مى آيم تا هويت 
ملى شما مردم را انكار كنم؛ اين طور كه نمى آيد؛ به بهانه هاى مختلف وارد 
مى شود. وقتى وارد شد، آن چيزى را كه هدف مى گيرد، هويت ملى است. 
يعنى فرهنگ، اعتقادات، دين، اراده، استقالل، حكومت، اقتصاد و همه چيز 
را از آن مّلت سلب مى كند و در مشت خود مى گيرد؛ همان چيزى كه در 
ايران قبل از انقالب اتّفاق افتاده بود. اين احساس است كه مّلتها را در مقابل 
استكبار به جوش و خروش مى آورد؛ لذا شما مى بينيد مّلتهايى كه اين را هم 
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ندارند، مسلمان هم نيستند، امروز ـ نه آن روز؛ آن روز كسى جرأت نمى كرد 
كه  آن جايى  تا  ـ  باز كرد  ايران  مّلت  را  راه  اين  بايستد؛  امريكا  مقابل  در 

مى توانند، در مقابل امريكا مى ايستند.

 بیانات در دیدار دانشجویان و دانش آموزان به مناسبت سالروز تسخیر النه جاسوسی امریكا
)روز ملی مبارزه با استكبار جهانی( ـ 78/8/12
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تجربه ي تلخ رابطه با امريكا

مقابله مّلت ما با استكبار، ريشه دينى هم دارد. كلمه استكبار و مستكبر 
و در مقابلش استضعاف و مستضعف، در قرآن هست. وقتى مّلت ما با اين 
روحيه در مقابل امريكا و دستگاه فاسِد وابسته به امريكا ايستاد، يك پشتوانه 
عظيم از اعتقادات و ايمان دينى پشت سرش بود و همين هم توانست او را 
موفّق كند و پيش ببرد. استكبار وارد هر كشورى مى شود، سعى مى كند آن 
كشور را تهى كند؛ يعنى تا هر جا بتواند، همه چيز آن كشور را به نفع خود 
مصادره مى كند. امروز خودِ امريكاييها ـ يعنى همان دستگاه تبليغاتى اى كه 
گفتمـ  در صف مقّدم و بعضى قلم به مزدهاى واقعاً حقير و پست، و شايد هم 
يك عّده گول خورده و غافل در داخل كشور ما در صِف پشت سر آنها خيال 
مى كنند كه اگر امريكا ارتباطاتش با كشورىـ  مثاًل جمهورى اسالمىـ  عاّدى 
شد و رابطه برقرار كردند، ناگهان همه مشكالت اقتصادى مّلت ايران حل 
خواهد شد! اگر كسى اين طور فكر كند، خطاى عظيمى مرتكب شده است. 
مّلت ايران، ارتباط با امريكا را يك دوره تجربه كرده است. امريكاييها از سال 



50
4  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

سى ودو كه زمام قدرت استكبارى را در ايران در دست گرفتند، تا سالهاى 
پنجاه وشش و پنجاه وهفت هرچه داشتيم، از ما گرفتند؛ هرچه بوده است، 
بردند. اغلب گرفتاريهاى امروز مّلت ايران مربوط به آن دوران و همچنين 
دوران تسّلط انگليسيهاست. انگليس هم مثل امريكاست؛ فرقى نمى كند. قبل 
از امريكاييها، انگليسيها بر سياست ايران مسّلط بودند. از اواخر دوران قاجار 
تا روى كار آمدن رضاخان، تا بعد ـ تا سال سى ودو ـ همه چيز در ايران 
را  نفت  بود. حكومت مى آوردند، حكومت مى بردند؛  انگليسيها  در دست 
مى بردند، منابع را مى بردند؛ فرهنگ را رقم مى زدند و هر كار مى خواستند، 
مى كردند. بعد هم امريكاييها آمدند و در آن رقابت بين المللى خودشان، از 

انگليسيها تحويل گرفتند؛ مثل يك منطقه مفتوحه!

 بیانات در دیدار دانشجویان و دانش آموزان به مناسبت سالروز تسخیر النه جاسوسی امریكا
)روز ملی مبارزه با استكبار جهانی( ـ 78/8/12
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عزّت بخشي انقالب به امّت اسالمي

انقالب اسالمى، عّزت اسالم را برروى دست گرفت و به همه دنيا نشان 
داد. انقالب اسالمى نشان داد كه اسالم مى تواند به يك ملت، سرافرازى و 
عّزت دهد؛ يك مّلت را از زيربار فشار و تحميل بيگانگان نجات دهد و 
بيرون بكشد. مى تواند  بر آن مّلت تحميل كرده اند،  از حالت تحقيرى كه 
استعدادهاى يك مّلت را در همه ميدانها بروز و ظهور بخشد؛ مى تواند به يك 
ملت، قدرت دفاع از خود، قدرت دفاع از عقايد و از هويت و شخصيت خود 
بدهد. انقالب اسالمى اين را نشان داد. لذا آن وقتى كه انقالب اسالمى پيروز 
شد و وقتى امام بزرگ ماـ  آن شخصيت عظيم، آن شخصيت بى نظير در زمان 
ما ـ توانست از زبان اين ملت، سخن بگويد، همه مسلمانان عالم احساس 
افتخار و حيات كردند؛ احساس كردند كه زنده شده اند. اين خون تازه اى كه 
در رگهاى اّمت اسالمى دويد، دشمنان را بسيار دستپاچه و سراسيمه كرد. آنها 
نيروهايشان را روى هم گذاشتند تا با اين پديده عظيم ـ يعنى اسالم انقالبى 
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كه امروز آن را يك مّلت فرياد مى كند ـ مبارزه كنند.

 بیانات در جشن بزرگ منتظران ظهور همزمان با هفته بسیج و روز والدت حضرت
مهدى)عج( ـ 78/9/3
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تحليل پيوستن نيروي هوايي به انقالب

اگر روز نوزدهم بهمن و حركتى را كه نيروى هوايى انجام داد، به طور 
درست بشكافيم، انسان معانى زيادى در اين حركت و در اين روز، مشاهده 
مى كند. آن روز در واقع، ارتش آمد و خود را در صفوف مقّدم مّلت قرار 
داد؛ با همان هدفها، با همان آرزوها، با همان انگيزه ها و با همان روشها. مّلت 
رنج مى برد؛ انقالب حركت عظيمى بود كه اين مّلت بزرگ، براى رنج زدايى 
اين  بر  استبداد سياهِ حاكم  از ديكتاتورى و  انجام داد. مّلت  آينده سازى  و 
كشور رنج مى برد. اّوالً، اين از لوازم سلطنت بود؛ چون نظام پادشاهى نظام 
مالكيت و َملِكيّت و فرو بردن پنجه اقتدار در همه اركان جان يك مّلت است 
و تحّمل آن بسيار دشوار است. ثانياً آن خاندان طاغوتى حاكم، اين استبداد و 
خودكامگى را با فساد اخالقى و فسادآفرينى و بدتر از همه با تسليِم يكپارچه 
اين كشور و اين مّلت به بيگانگان و دشمنان، آميخته بودند. مّلت از اين رنج 

مى برد.
وقتى يك ملت، زير سلطه فرهنگى و سياسى و اقتصادى و نظامى يك 
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قدرت بيگانه باشد، مجال رشد و حركت در سمت مورد آرزوى خود را پيدا 
نمى كند. هر موجود زنده اى مى خواهد رشد كند. اگر شما بخواهيد جلِو رشد 
يك گياه را بگيريد، آن ظرفى را كه در اطراف او به وجود آورده ايد مى شكند 
و آن سنگ را مى شكافد تا رشد كند. يك انسان و يك مّلت هم همين گونه 
است. راهى كه قدرتمندان براى اين كه اين احساس و انگيزه را در يك مّلت 
كردن  تخدير  و  كردن  بى خيال  كردن،  بى حس  انديشيده اند،  ببرند،  بين  از 
مّلتهاست. اين كار را رژيم فاسد و مفسد پهلوى، با استفاده از همه ابزارهاى 
ممكنى كه در اختيارش گذاشته مى شد، انجام مى داد: بى حس كردن، بى خيال 
كردن، غافل كردن، غرق در توّهمات كردن و البته گاهى ظواهر و تشريفاتى 
هم با زرق و برق، جلِو چشمها نشان دادن. آن روز ارتش را به همين بال 
آمدن جوانان  را شكست.  پوسته  نكرد و  تحّمل  ارتش  بودند؛  دچار كرده 
نيروى هوايى در چنين روزى ـ به مدرسه علوى ـ كه من آن جا بودم و از 

نزديك آن شور و حماسه را ديدم ـ همان شكستن آن پوسته بود.
ارتش را از باطن پوك مى كردند. به ارتش، تا آن جايى كه برايشان صرفه 
داشت و به خودشان و جالل و شكوه ظاهرى خودشان مربوط بود، ظواهر 
و تشريفات و زرق و برقى مى دادند؛ اما علم، فناورى، تحقيق، ساخت و 
توليد، ابدا! اين كه نيروى هوايى بتواند به يك ابزار و وسيله اى اشاره كند و 
بگويد اين را من به وجود آورده ام و فرزندان من از محصول انديشه خودشان 
ساخته اند، ابدا! اين گونه نبود؛ يعنى اجازه نمى دادند. انسان همان انسان است؛ 
جواِن آن روز نيروى هوايى، از لحاظ استعداد و كيفيت، مثل جواِن امروز 
نيروى هوايى بود؛ اما او اجازه پيدا نمى كرد. تحصيالت در يك چهارچوب 
خاص و در محيط مشخصى در كشور بيگانه؛ دستورها، اندازه ها و روشها 
ـ  نه فقط در حوزه كار نظامى، كه در زمينه فرهنگ و اعتقادات ـ تحت تأثير 
و در مشت بيگانه بود. چهار تا ابزار هم در اختيارش مى گذاشتند! ارتشى 
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كه يك ابزار را در اختيارش بگذارند، اما اگر يك قطعه اين ابزار جابجا يا 
ارتشى است و  باشد، چگونه  از آن را نداشته  استفاده  خراب شد، قدرت 
از  بود. در آن روز، صحبت  اين گونه  باشد؟ قضيه  چقدر مى تواند مستقل 
اين نبود كه ارتش ايران بتواند از توليد و از محصول تحقيقات خود استفاده 
كند؛ ابدا. حتّى صحبت اين نبود كه بتواند آن هواپيما يا رادار يا وسيله مدرن 
الكترونيكى اى را كه در اختيارش مى گذارند، درست بشناسد! اجازه اين هم 
داده نمى شد. اين همان سنگ و حجاب و محفظه اى است كه جلِو رشد 
يك موجود را مى خواهد بگيرد. اين موجود تا مادامى كه بى حّس و بى خيال 
باشد، اين محفظه هست و وقتى به خود آمد، آن وقت است كه محفظه ها را 
مى شكند و مانعها را برمى دارد. اين اتّفاق افتاد و ارتش، خود را در صفوف 

مقّدم مّلت ايران قرار داد.

بیانات در دیدار پرسنل نیروى هوایی، در دانشگاه هوایی شهید سّتارى  ـ 78/11/19
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وابستگي اقتصادي، صنعتي، علمي 
رژيم ديكتاتوري پهلوي

من مى گويم دولت امريكا، امروز هم كه اعتراف مى كند بيست وپنج سال 
از ديكتاتورى دفاع كرده است، باز از آن ديكتاتورى دفاع مى كند؛ منتها دفاع 
تبليغاتى و موذيانه! امروز آنها كه نيستند؛ آنها كه به جهنّم رفتند؛ اما تفاله ها و 
زباله هايشان در امريكا زير چتر حمايت دولت امريكا هستند. دست نشاندگان 
و مزدورانشان در هر نقطه از دنيا ـ اگر در گوشه و كنار كشور خودمان هم 
پيدا شوند ـ مورد حمايت امريكا هستند. امروز همين وزيره امريكايى1 در 
همين سخنانش هم از رژيم شاه، تبليغ و تعريِف دروغ كرده است. مى گويد 
رژيم شاه ديكتاتور و بد بود؛ منتها اقتصاد ايران را شكوفا كرد! اين بزرگترين 
و خنده آورترين دروغى است كه يك وزير خارجه مى تواند در شرايط فعلى 
را  نكته  اين  كردند؟!  شكوفا  آنها  را  ايران  اقتصاد  آيا  كند!  جارى  زبان  بر 
مخصوصاً جوانان بدانند ـ كسانى كه در آن زمان بوده اند، وقايع را از نزديك 

1. مادلين آلبرايت )وزير وقت امور خارجه اياالت متحده(.
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لمس كرده اندـ  در ايران قبل از انقالب، نه فقط از لحاظ اقتصاد زمان پهلوى، 
بلكه از لحاظ حتى پايه هاى اقتصادىـ  كه تا سالها بعد هم اثرش باقى ماند ـ 
به  را  ايران  ايران كرده است!  اقتصاد  به  پهلوى  را رژيم  بزرگترين خيانت 
ابزارهاى  تبديل كردند؛  انبار كاالهاى وارداتِى كم ارزش و بى فايده غربى 
بنجل و چيزهاى زيادى و غيرالزم را با پولهاى كالن خريدند! كشاورزى 
اين كشور را كه يك روز به كّلى خودكفا بود، به كّلى نابود كردند؛ به طورى 
كه بعد از گذشت سالها هنوز هم كه هنوز است، كشاورزى ما به حال اّول 
برنگشته است، چون سيل مهاجرتهايى كه با تشويق آنها به سمت شهرها 
از  به آسانى بشود جلوش را گرفت. مّلت را  نبود كه  افتاد، چيزى  به راه 
لحاظ كشاورزى، وابسته به بيگانه كردند. آن روز گندم ايران را از امريكا 
لحاظ  از  هم  يعنى  مى ساختند!  را هم شورويها  گندم  سيلوى  مى خريدند؛ 
گندم، هم از لحاظ جاى نگهدارى گندم، وابسته بودند. آن روز روستاها را 
تخريب كردند. صنعت كشور را ـ كه وقِت پيشرفت آن بود ـ متوقّف نگه 
داشتند. آن پيشرفتى كه بايد در صنعت پيش مى آمد، براى اين كه بتواند جلِو 
واردات را بگيرد، ايجاد نشد. جلِو صنعت فّعال در اين كشور گرفته شد و 
آن صنعتى ترويج شد كه وابستگى اش به خارج، به قدر كاالهاى توليد شده ـ 
يا حتى بيشتر بود. علم را متوقّف كردند. آن همه دم از دانشگاه و دانشجو 
زدند، اما عماًل دانشگاههاى كشور از كمترين فعاليت علمى برخوردار بودند! 
هركس مغز فّعال و استعداد درخشانى بود، اگر مى خواست كار كند، اگر در 
داخل كشور سركوبش نمى كردند، مجبور بود برود بيرون كار كند؛ اين جا 
نمى شد. كمپانيهاى خارجى را بر بيشترين منابع اقتصادى كشور مسّلط كردند 
و بيشترين ذخاير نفتى را به صورت رايگان از دست دادند. البته امروز هم 
قيمت نفت ارزان است. امروز هم پولى كه توليد كنندگان نفت براى نفت 
مى گيرند، حقيقتاً شايد بشود گفت يك دهم پولى است كه بايد بگيرند. من 
اين را به شما عرض كنم، پولى كه امروز دولتهاى وارد كننده نفت به عنوان 
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ماليات دريافت مى كنند، بيشتر از سودى است كه كشورهاى صادر كننده 
نفت از پوِل فروش نفت به دست مى آورند. امروز نيز همين طور است؛ اما 
آن روز با امروز قابل مقايسه نبود. سالهاى متمادى ـ تا اوايل دهه پنجاه ـ 
قيمت هر بشكه نفت زير يك دالر بود. بعد خودِ اروپاييها و امريكاييها براى 
اين كه بتوانند اجناس خودشان را به قيمت گران به اينها بفروشند، و چون 
اينها توان پولى نداشتند، به اراده خود آنها قيمت نفت تكانى خورد و به 
حدود هشت، نه دالر رسيد؛ تا اينها پولى پيدا كنند و بتوانند با آن، اجناس 
كارخانجات آنها را بخرند. همين طور هم شد. در ايراِن زمان رژيم شاه، در 
صندوقهاى متعّلق به امريكاييها پولهايى بى حساب ريخته مى شد، تا در مقابل 
آنها قطعات يدكى هواپيما و چيزهايى كه الزم بود، باز بى حساب و كتاب 
به اينها بدهند و بفروشند و اصاًل مسأله ساخت مطرح نبود. اقتصادِ آن روز 
ايران، براى مّلت ايران بدترين اقتصادها بود. البته براى غارتگران و امريكاييها 
چيز بسيار خوبى بود. اين جناب، امروز بعد از گذشت سالهاى متمادى كه هر 
تحليلگر و اقتصاددانى مى داند ـ آن روز هم مى دانستند و برافرادِ وارد پنهان 
نبود ـ كه رژيم شاه چه باليى بر سر اقتصاد كشور درآورده است، مى گويد 
كه آن رژيم، اقتصاد كشور ايران را شكوفا كرده است! چرا اين حرف را 
مى زند؟ براى اين كه جوانى كه امروز در اين كشور است و احياناً از شرايط 
اقتصادى موجود رنج مى برد، تصّور كند كه در دوران رژيم گذشته، شرايط 
اقتصادى خوب بوده است! اين شيطنت را آن جناب سياسى، بسيار ساده با 
اين قصد بيان مى كند و نيّت اين است كه بگويد و شايع كند كه اقتصاد ايران 
فقير،  براى طبقات  بدترين دوران  بود!  اقتصاد شكوفايى  در زمان گذشته، 
بدترين دوران از لحاظ غارتگرى و چپاولگرِى منابع طبيعى توسط بيگانگان 
ـ بخصوص امريكا ـ در اين كشور، اين دوران بوده است؛ اما وى امروز 

مى گويد كه از لحاظ اقتصادى، شكوفا بوده است!

بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت رضا 7 در مشهد مقّدس  ـ 79/1/6
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نقش برجسته ي كارگران و معلّمان در مسير انقالب

اگر به سابقه بيست ويكساله انقالب و همچنين سالهاى آخر قبل از انقالب 
ـ بخصوص سال آخر آنـ  نگاه كنيم، مى بينيم كه نقش اين دو قشر ]كارگران 
و معّلمان[ در پديد آمدن انقالب و نيز در ادامه راه انقالب و پيروزيهاى آن، 

نقش تعيين كننده اى بوده است.

 بیانات در دیدار كارگران و معلمان به مناسبت روز جهانی كارگر و سالگرد شهادت استاد
مطهرى  ـ 79/2/14
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داليل خودداري انقالب از الگوبرداري از شرق و غرب

يك  و  ارزشهاست  سلسله  يك  براساس  بنيادين  تحول  يك  انقالب، 
حركت به جلو محسوب مى شود. آنچه در كشور ما واقع شد، انقالب اسالمى 
است كه تحّول عظيمى در اركان سياسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه و 
يك حركت به جلو و يك اقدام به سمت پيشرفت اين كشور و اين مّلت 
بود. البته در نظامى كه براساس انقالب به وجود آمد، ما از شرق و غرب 
الگو نگرفتيم. اين نقطه بسيار مهمى است. ما نمى توانستيم از كسانى الگو 
بگيريم كه نظامهاى آنها را غلط و برخالف مصالح بشريت مى دانستيم. بحث 
تعّصب مذهبى و دينى و جغرافيايى مطرح نبود؛ بحث اين بود كه پايه هايى 
كه نظامهاى شرقى كمونيستِى آن روز بر آنها بنا شده بود ـ كه امروز در دنيا 
ديگر چنين هويّتى وجود ندارد - همچنين پايه هايى كه نظامهاى غربى بر 
آنها بنا شده بود، پايه هاى غلطى بود؛ لذا ما نمى توانستيم و نمى خواستيم از 
آنها الگو بگيريم. الگوى ما ارزشهاى ديگرى بود كه به مقدارى از آن ارزشها 

اشاره كردم.
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اما چرا از آن دو رژيم جهانى - رژيم شرقِى كمونيستى و رژيم غربِى 
رژيمهاى  بودند.  باطلى  رژيمهاى  چون  نگرفتيم؟  الگو   - سرمايه دارى 
با شعار حكومت مردمى سِر كار  كمونيست، رژيمهاى مستبدى بودند كه 
اشرافيگرى  با  از ضّديت  دم  كه  اين  با  بودند!  اشرافى هم  اما  بودند؛  آمده 
مى زدند، اما عماًل حكومتهاى اشرافى بودند. از لحاظ استبداد، در نهايت درجه 
استبداد بودند و حاكميت مطلق دولت بر اقتصاد، بر فرهنگ، بر سياست و بر 
فعاليتهاى گوناگون اجتماعى و غيره به چشم مى خورد! در رژيمهاى شرقى، 
مردم هيچكاره محض بودند. بنده از نزديك رفته بودم و اين كشورها را در 
اواخر عمرشان ديده بودم. حتى در رأس بعضى از كشورهاى عقب افتاده 
و فقيرشان هم يك رژيم به اصطالح و به قول خودشان كارگرى سِر كار 
بود؛ اما همان رفتارهاى اشرافيگرى و همان كارهاى غلِط دربارهاى قديم 
را تكرار مى كردند! نه انتخاباتى در اين كشورها بود، نه رأى مردمى در كار 
بود؛ اما به خودشان دمكراتيك هم مى گفتند و اّدعاى مردمى بودن مى كردند! 
مردم هيچكاره محض بودند: از لحاظ اقتصادى، صددرصد وابسته به دولت؛ 
از لحاظ كارهاى فرهنگى، صددرصد وابسته به دولت! معلوم بود كه چنين 
بّراق و  البته چون شعارهاشان، شعارهايشان  فنا بود.  به  رژيمهايى محكوم 
جّذابى بود، توانستند در اطراف دنيا جوانانى را به سمت خودشان جذب 
كنند و حكومتهايى تشكيل دهند؛ اما ديگر نمى توانستند عمرى بكنند. ديديد 
آخرش هم به كجا رسيدند؛ بعد از چند ده سال به كّلى زايل شدند. طبيعى 
بود كه آن رژيمها براى ما قابل الگو گرفتن نبود. آن روزى كه انقالب ما 
پيروز شد - يعنى بيست و يك سال قبل از اين - هيچ انقالبى در دنيا وجود 
نداشت كه وقتى پيروز مى شد، به همين حكومت شرقى - يا ماركسيستى و يا 
سوسياليستى كه مرتبه ى رقيقترش بود - گرايش نداشته باشد؛ ليكن اسالم و 
مّلت ايران و رهبر اين مّلت آن را رد كردند و قبول نداشتند و كنار گذاشتند.

Administrator
Untitled



51
6  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

غرب  چون  بگيريم؛  الگو  نمى توانستيم  و  نمى خواستيم  هم  غرب  از 
چيزهايى داشت، اما به قيمِت نداشتن چيزهاى مهمترى. در غرب، علم بود، 
اما اخالق نبود؛ ثروت بود، اما عدالت نبود؛ فناورى پيشرفته بود، اما همراه با 
تخريب طبيعت و اسارت انسان؛ اسم دمكراسى و مردم ساالرى بود، اما در 
حقيقت سرمايه ساالرى بود، نه مردم ساالرى؛ امروز هم همين طور است. اين 
مطلبى كه عرض مى كنم، اّدعاى من نيست. من از قول فالن نويسنده مسلماِن 
متعّصب نقل نمى كنم؛ از قول خود غربيها نقل مى كنم. امروز در كشورهاى 
غربى و در خود امريكا، آن چيزى كه به نام دمكراسى و انتخابات وجود دارد، 
صورت انتخابات است. باطن آن، حاكميت سرمايه است. من مايل نيستم كه 
از نويسندگان و كتابهايشان اسم بياورم؛ اما خود نويسندگان امريكايى تشريح 
مى كنند و مى نويسند كه انتخابات شهرداريها، انتخابات نمايندگى مجلس و 
انتخابات رياست جمهورى، با چه ساز و كارى انجام مى گيرد. اگر كسى 
نگاه كند، خواهد ديد كه در آن جا، آراء مردم تقريباً هيچ نقشى ندارد و آنچه 
كه حرف اّول و آخر را مى زند، پول و سرمايه دارى و شيوه هاى تبليغاتِى 
مدرن و همراه با فريب و جذاب از نظر آحاد مردم سطحى نگر است! اسم 
دمكراسى هست، اما باطن دمكراسى مطلقاً نيست. پيشرفتهاى علمى در غرب 
بود، اما اين پيشرفتهاى علمى وسيله اى براى استثمار مّلتهاى ديگر شده بود. 
غربيها به مجّرد اين كه يك قدرت علمى پيدا كردند، آن را به قدرت سياسى 
و اقتصادى تبديل نمودند و به طرف شرق و غرب دنيا راه افتادند. هرجا 
كشورى ممكن بود رويش دست بگذارند و آن را استثمار كنند، بى دريغ 
كردند. هر جا نكردند، ممكنشان نشد! در غرب، آزادى بود، اما آزادى همراه 
با ظلم و بى بندوبارى و افسارگسيختگى. روزنامه ها در غرب آزادند و همه 
چيز مى نويسند؛ اما روزنامه ها در غرب متعّلق به چه كسانى هستند؟ مگر 
متعّلق به مردمند؟! اين كه امر واضحى است؛ بروند نگاه كنند. شما در همه 



51
7  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

اروپا و امريكا يك روزنامه قابل ذكر نشان دهيد كه متعّلق به سرمايه داران 
نباشد! پس روزنامه كه آزاد است، يعنى آزادى سرمايه دار كه حرف خودش 
را بزند؛ هركس را مى خواهد، خراب كند؛ هركس را مى خواهد، بزرگ كند؛ 
به هر طرف مى خواهد، افكار عمومى را بكشد! اين كه آزادى نشد. اگر يك 
نفر پيدا شد و عليه صهيونيسم حرف زد - مثل آن آقاى فرانسوى1 كه چند 
جلد كتاب عليه صهيونيستها نوشت و گفت اين كه مى گويند يهوديان را 
در كوره هاى آدم سوزى سوزاندند، واقعيت ندارد - طور ديگرى با او رفتار 
مى كنند! اگر كسى وابسته به سرمايه داران نباشد و مراكز قدرت سرمايه دارى 
نه  و  مى رسد  به گوش كسى  نه صدايش  مى شود،  زده  نه حرفش  نباشد، 
آزادى بيان دارد! آرى؛ سرمايه داران آزادند كه به وسيله روزنامه ها و راديوها 
و تلويزيونهاى خودشان، هرچه را كه دلشان مى خواهد، بگويند! اين آزادى، 
به  و  بى بندوبارى  به  را  مردم  است.  آزادى، ضّدارزش  اين  نيست؛  ارزش 
بى ايمانى بكشند؛ هرجا مى خواهند، جنگ درست كنند؛ هرجا مى خواهند، 
صلح تحميلى درست كنند؛ هرجا مى خواهند، اسلحه بفروشند. آزادى يعنى 

اين!

بیانات در خطبه هاى نمازجمعه تهران  ـ 79/2/23

1. روژه گارودي )نويسنده ي مسلمان فرانسوي(.
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الگوگيري انقالب از اسالم

بود  كرده  قيام  و عزيزانش  با جاِن خود  كه  ملتى  براى  كه  بود  طبيعى 
نظام غربى  قرار داشت.  پيامبران  ربّانى و جانشين  عالم  و در رأسش يك 
نمى توانست الگو باشد. پس، ما الگو را نه از رژيمهاى شرقى و نه از رژيمهاى 
غربى گرفتيم؛ ما الگو را از اسالم گرفتيم و مردم ما براثر آشنايى با اسالم، نظام 
اسالمى را انتخاب كردند. مردم ما كتابهاى اسالمى خوانده بودند؛ با روايات 
آشنا بودند؛ با قرآن آشنا بودند؛ پاى منابر نشسته بودند. در اين دهه هاى اخير، 
روشنفكران مذهبى - از علما، روحانيون، فضال و دانشگاهيان - كارهاى 
زيادى كرده بودند. براى مردم يك سلسله ارزشها جا افتاده بود و دنبال آنها 
بودند. در محيط رژيم گذشته هرچه نگاه مى كردند، از اين ارزشها خبرى نبود. 
انقالب براى دستيابى به آن ارزشها بود. و اما اين ارزشها چيست؟ من در اين 
جا تعدادى از اين ارزشها را عرض مى كنم. البته اگر بخواهيم اين ارزشها را 
در يك كلمه بيان كنيم، من عرض مى كنم اسالم؛ اما اسالم يك كلمه، مجمل 
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است و تفاصيل گوناگونى از آن مى شود. مّلت ما به دنبال ارزشهايى بود كه 
همه اش در داخل اسالم هست و من به بخشى از آنها اشاره مى كنم:

بیانات در خطبه هاى نمازجمعه تهران  ـ 79/2/23
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ارزشهاي مورد توجّه ملّت ايران

و  بى بندوبارى  و  مسلكى  ُهرُهرى  از  مردم  است.  ايمان  اول،  ارزش 
بى ايمانى بيزار و ناراضى بودند و مى خواستند دلشان به ايمانى قرص باشد. 
ارزش بعدى، عدالت است. مردم مى ديدند كه جامعه، جامعه غيرعادالنه اى 
است. بى دريغ از باال تا پايين ظلم مى كردند؛ خودشان هم به خودشان ظلم 
و  ظلم  همديگر  به  نسبت  هم  آن جا  طاغوت،  رژيم  داخل  در  مى كردند. 
بى عدالتى روا مى داشتند؛ به مردم هم بى نهايت ظلم مى شد. در قضاوت ظلم 
مى شد، در تقسيم ثروت ظلم مى شد، در كار ظلم مى شد، به شهرهاى دور 
دست ظلم مى شد، به آدمهاى ضعيف ظلم مى شد. همه جا ظلم محسوس 
بود و انسان با پوست و گوشِت خودش ظلم را حس مى كرد. مردم به دنبال 
عدالت و رفع شكاف طبقاتى و رفع فقر بودند. اين هم يكى از ارزشهايى 
بود كه مردم دنبالش بودند. اين مقوله ديگرى غير از عدالت است. در جامعه، 
كسى يا مجموعه اى در اوج غنا و برخوردارى؛ اما يك عّده ديگر از اّوليات 
زندگى محروم. اين چيزى است كه هركسى از آن مشمئز مى شود و آن را 
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نمى پسندد. مردم به دنبال رفع شكاف طبقاتى و نزديك كردن فاصله ها بودند. 
ما مثل كمونيستها اّدعا نمى كرديم كه همه بيايند نان خور دولت شوند و ما 
به همه حقوق مساوى بدهيم؛ نه. اما شكاف طبقاتى به اين صورت و با اين 

عمق، براى مردم و انقالبيون مسلمان و براى رهبر آنها قابل قبول نبود.
مردم  نبودند.  مردمى  ايران،  در  آن  از  قبل  رژيمهاى  و  طاغوت  رژيم 
هيچكاره بودند. يك نفر به كمك انگليسها آمده بود، در تهران كودتا كرده 
بود و خودش را پادشاه ناميده بود. بعد هم كه خواست از ايران برود - يعنى 
خواستند او را ببرند؛ چون پير شده بود و به دردشان نمى خورد - پسرش را 
جانشين خودش كرد! آخر اين پسر كيست و چيست؟! پس مردم چه كاره اند 
و رأى آنها چيست؟! اينها اصاًل مطرح نبود. قبل از آنها هم قاجاريه بودند. 
يك فاسد مى مرد، يك فاسد ديگر به جاى خودش مى گذاشت. مردم در اداره 
و تعيين حكومت، هيچكاره محض بودند. مردم اين را نمى پسنديدند. مردم 
مى خواستند كه حكومت متعّلق به آنها باشد؛ برخاسته از آنها باشد؛ رأى آنها 

در آن اثر داشته باشد.
ارزش بعدى، ديندارى است. مردم مى خواستند متديّن باشند. آن رژيم 
دانشگاه و در  گذشته در همه جا - در محيط جامعه، در سربازخانه، در 
مدرسه - سعى مى كرد مردم را به بى دينى سوق دهد؛ اما مردم نمى خواستند. 
مردم متديّن بودند. مردم نشان دادند كه ايمان و اعتقاد به اسالم، تا اعماق 

جان آنها نفوذ دارد.
ارزش ديگر، دورى از اسراف و تجّمل در سطح زمامداران است. البته 
تجّمل و اسراف در همه جا بد است؛ اما آن چيزى كه مردم را وادار مى كرد 
كه نسبت به اين قضيه حّساسيت نشان دهند، رفتارهاى مسرفانه و متجّمالنه 
و ولخرجيها با مال مردم در سطح حكومت بود. اين از آن چيزهايى بود كه 
مردم نمى خواستند. نظام اسالمى بر اساس اين ارزش به وجود آمد كه چنين 



52
2  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

چيزى نباشد.
ارزش ديگر، سالمت دينى و اخالقى زمامداران است. مردم مى خواستند 
كسانى كه در رأس جامعه اند، متديّن باشند؛ فاسد نباشند؛ اخالقشان فاسد 
نباشد؛ رفتارشان فاسد نباشد؛ خودشان فاسد نباشند؛ دوروبريهايشان فاسد 

نباشند، كه آن روز بودند!
رواج اخالق فاضله، يكى ديگر از ارزشها بود. مردم مايل بودند كه اخالق 
برادرى،  و  كند  پيدا  شيوع  آنها  بين  در  پسنديده  اسالمِى  خلقيّات  و  نيك 
محبت، همكارى، صبر، اغماض، بخشش، دستگيرى از ضعفا و كمك به 

ضعفا و گفتن حق بين آنها رايج شود.
آزادى فكر و بيان هم يكى از ارزشهاى انقالب بود. مردم مى خواستند 
آزادانه فكر كنند. آن روز، آزادى فكر، آزادى بيان و آزادى تصميم گيرى هم 

نبود. مردم اين را نمى خواستند؛ مى خواستند اين آزاديها باشد.
يكى ديگر از ارزشها، استقالل سياسى و اقتصادى و فرهنگى است. مردم 
مى خواستند كه اين كشور از لحاظ سياسى، محكوم فالن رژيم اروپايى يا 
امريكا نباشد؛ از لحاظ اقتصادى، اقتصادش وابسته به كمپانيهاى جهانى نباشد 
كه هر كارى مى خواهند، با اين كشور بكنند. از لحاظ فرهنگى، با فرهنگ 

عميق و غنى اى كه دارد، كوركورانه تابع و دنباله رِو فرهنگ بيگانه نباشد.
ارزشها كه مى گوييم، يعنى دين، ايمان، استقالل سياسى، استقالل اقتصادى، 
استقالل فرهنگى، آزادى فكر، رواج اخالق فاضله، حكومت مردمى، حكومت 
صالح و انسانهاى برخوردار از دين و تقوا در رأس كارها. ابزار تحقق اين 
خواسته ها چه بود؟ روح ايمان و جهاد و فداكارى و ايثار همين مردم مؤمن. 
آن چيزى كه توانست اين بناى رفيع و اين بناى اسالمى را بعد از قرنها در اين 
مملكت استوار كند، چه بود؟ آن عبارت بود از اين كه ارزشهايى از اين قبيل 
- كه عرض كرديم - پايه بناى نظام جديد باشد و زندگى نوينى در اين منطقه 
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از عالم براساس اين ارزشها به وجود آيد. براى اينها مردم فداكارى كردند و 
جان خود و فرزندانشان را در معرض جهاد فى سبيل اهلل و شهادت قرار دادند 
و بسيارى هم شهيد شدند. مردم مى دانستند چه مى خواهند؛ مردم دنبال اين 
ارزشها بودند. من بعداً عرض خواهم كرد كه همه اين ارزشها در جامعه قابل 
تحّقق است و آنچه به وسيله نظام اسالمى به وجود آمد، آن مقدارى بود كه 

هيچ كس گمان آن را هم نداشت و تصّور آن را هم نمى كرد.
البته ما امروز چون خودمان را با وضعيت مطلوب مقايسه مى كنيم، بسيار 
عقبيم؛ اما اگر با آن وضعيتى كه در آن روز بود، با آن وضعيتى كه در جاهاى 
ديگر بود، مقايسه كنيم، آن وقت مى بينيم كه اين نظام بسيار با توفيق توانست 
كارآيى نشان داد و مردم  در اين ميدان حركت كند و اين انقالب حقيقتاً 
همين را مى خواستند. آن وقت بروند بنشينند بگويند كه مردم نمى دانستند چه 
مى خواهند! نخير؛ مردم مى دانستند. مردم اسالم را مى خواستند. اسالم، فقط 
نماز خواندن و سجده كردن نيست - آنها هم جزو اسالم است - اسالم يعنى 
بناى يك نظام اجتماعى و يك زندگى عمومى براى يك ملت، بر پايه هاى 
مستحكمى كه مى تواند سعادت دنيا و آخرت آنها را تأمين كند. مى تواند علم 
و پيشرفت و صنعت و ثروت و رفاه و عّزت بين المللى و همه چيز را براى 

آنها فراهم كند. مردم دنبال اين بودند.
كسانى كه خودشان اسالم را نه مى شناختند و نه تهِ دلشان چنان اسالمى 
را مى خواستند؛ حداقلش اين بود كه جرأت نمى كردند به رژيمهاى طاغوتى 
غربى پشت كنند يا بى اعتنايى كنند؛ امروز مى نشينند و اين طرف آن طرف 
مى گويند كه مردم در رفراندوم جمهورى اسالمى نمى دانستند چه مى خواهند! 
چطور نمى دانستند چه مى خواهند؟! مردم اگر نمى دانستند، چگونه هشت سال 
جنگ تحميلى را با فداكاريهاى خودشان پيش بردند؟! چيزى را كه نمى دانند، 
فداكارى مى كنند؟! مردم خوب مى دانستند چه مى خواهند؛  برايش  چطور 
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امروز هم خوب مى دانند چه مى خواهند.
اين ارزشهايى كه در جامعه هست و پايه نظام اسالمى است، بايد اّوالً 
يكجا پذيرفته شود. اگر بعضى از اينها را قبول داشته باشيم، بعضيها را قبول 
نداشته باشيم، كار ناقص است. اگر به بعضى اهميت دهيم، به بعضى اهميت 
ندهيم، مقصود حاصل نخواهد شد. ثانياً خود انقالب، حركت و تحّول و 
رفتن به جلوست. بر پايه اين ارزشها جامعه بايد حركت كند، تحّول پيدا كند 
و به جلو برود. بايد روزبه روز روشهاى غلط را اصالح كند و يك قدم جديد 

بردارد تا بتواند به نتيجه برسد.
عزيزان من! انقالب يك امر دفعى نيست؛ يك امر تدريجى است. يك 
مرحله انقالب كه تغيير نظام سياسى است، دفعى است؛ اما در طول زمان، 
انقالب بايد تحّقق پيدا كند. اين تحّقق چگونه است؟ اين تحّقق به آن است 
كه آن بخشهايى كه عقب مانده و تحّول پيدا نكرده است، تحّول پيدا كند و 
روزبه روز راههاى جديد، كارهاى جديد، فكرهاى جديد و روشهاى جديد، 
در چارچوب و برپايه آن ارزشها در جامعه به وجود بيايد و پيش برود، تا 
آن مّلت بتواند با نشاط و با قدرت به سمت هدِف خودش حركت كند. 
برگشت، غلط است؛ عقبگرد، خسارت است؛ اما ايستادن هم غلط است؛ بايد 

حركت كرد و به جلو رفت.

بیانات در خطبه هاى نمازجمعه تهران  ـ 79/2/23
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مروري بر تحواّلت جهان در قرن بيستم ميالدي

ببينيد؛ برادران و خواهران عزيز من! قرن بيستم ميالدى - يعنى اين قرنى 
كه چند ماه قبل به پايان رسيد - قرن تحّوالت عظيم اجتماعى و سياسى است. 
مّلتها هر كدام برحسب موقعيت، شرايط، استعداد و هوشياريشان، زودتر يا 
ديرتر، به تحّوالت عظيمى دست پيدا كردند. البته همين جا عرض كنم كه 
مّلت ايران جزو اولين مّلتهايى بود كه در اين قرن ميالدى به يك تحّول عظيم 
سياسى و اجتماعى دست پيدا كرد؛ يعنى در سال 1905 يا 1906 ميالدى 
كه برابر است با 1324 يا 1325 قمرى، مّلت ايران زودتر از اغلب مّلتهاى 
عالم به يك تحّول سياسى و اجتماعى نزديك شد كه آن تحّولى است كه در 
دوران مشروطيت اتّفاق افتاد. مّلت ايران هوشيارى و پيشروى و مجاهدت 
و شرايط مناسب خودش را با اين عمل ثابت كرد. علماى دين و دلسوزان 
جامعه، پيشوايان آن حركت بودند. يك غفلت از سوى سياستمداران وابسته 
به انگليِس آن زمان موجب شد كه قدرتهاى غربى و خارجى بتوانند از اين 
حركت مّلت مسلمان سوءاستفاده كنند؛ عدالتخواهى مّلت ايران را در قالب 
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از پيش ساخته اى مطابق نظريات خودشان بريزند و حركت مّلت ايران را 
منحرف كنند؛ بعد از چند سال هم سلسله پهلوى را برسركار آورند. در واقع 
نزديك به شصت سال حركت مّلت ايران و تحّول كشور را عقب انداختند. 
اين كار را انگليسيها در حّق مّلت ايران كردند. در واقع دشمنى اى كه در 
اين دوره شصت، هفتاد ساله با مّلت ايران شد، يكى از دشمنيهاى فراموش 
نشدنى و بسيار مهم است؛ واالّ قبل از كشور هند و روسيه و الجزاير و قبل 
از بقيه انقالبهاى بزرگ قرن بيستم، ما وارد ميدان تحّول اجتماعى شديم؛ ما 
آمديم كشور و سازمان حكومت و نظام اجتماعيمان را متحّول كنيم. مّلت 
ما در تهران، در تبريز، در خراسان، در فارس، در بسيارى ديگر از نقاط اين 
كشور، فداكاريهاى بزرگى هم كردند؛ منتها بيگانگان نگذاشتند؛ عامل هم آن 
سياستمداران وابسته به غرب بودند. كسانى كه آن روز با غربيها و با قدرت 
دولت انگليس ميانه صميمى و گرمى داشتند؛ حركت مّلت ايران را منحرف 
كردند؛ بعد هم رضاخان را سِر كار آوردند؛ لذا تحول مّلت ايران شصت سال 

عقب افتاد!
ملتهاى ديگر هم در اين قرن هر كدام به گونه اى وارد اين ميدان شدند. در 
هندوستان اين تحّول اجتماعى به يك شكل انجام گرفت؛ در كشور روسيه 
اين تحّول يك طور انجام گرفت؛ در كشور الجزاير اين تحّول به يك شكل 
ديگر انجام گرفت؛ در دهها كشور، در آسيا و در آفريقا و در نقاط مختلف 
انجام گرفته است. همه  اين تحّول اجتماعى به شكل خاّصى  ديگر عالم، 
اين تحّوالت در يك نقطه با هم مشتركند و آن اين است كه در همه اين 
تحّوالت، نيروهاى بشرى و انسانى بر نيروهاى استكبارى غلبه كردند؛ منتها 
اين غلبه در يك جا غلبه واضح و قاطعى بود و اثر ماندگارى به جا گذاشت؛ 
اما در جاهاى ديگر نه، اثر آن زودگذر بود و به خاطر غفلتها از بين رفت. اين 
حقيقت روشنى است كه هرجا مّلتها به نيروهاى اثرگذار انسانى خودشان 
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تكيه كنند، مى توانند بر نيروهاى فشار و زورى كه از طرف قدرتهاى غاصب 
و ظالم و زورگو و غارتگر به ميدان آورده مى شود، غلبه كنند.

بیانات در اجتماع بزرگ عزاداران در صحن مطهر امام خمینی)ره( ـ 79/3/14
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احساس ضعف ، مهمترين مشكل ملّتها

مشكل امروز مّلتها اين است كه وقتى در مقابل دشمنِى قدرتمندان قرار 
مى گيرند، احساس ناتوانى مى كنند. امروز شما به صحنه جغرافيايى عالم در 
تقسيمات سياسى و در تعامالت سياسى نگاه كنيد، ببينيد كسانى كه در صحنه 
به چيزى نمى انگارند  را  مّلتها  به خود مى دانند و  متعّلق  را  دنيا همه چيز 
و منابع انسانى و ماّدى را به غصب در اختيار خود قرار مى دهند - يعنى 
قدرتهاى استكبارى - به چه چيزهايى تكيه مى كنند؟ مهمترين چيزى كه 
آنها به آن تكيه مى كنند، اين است كه به مّلتها وانمود مى كنند كه قدرت آنها 
قدرتى است كه نمى توان با آن مقابله كرد. شما اگر امروز به سراغ روشنفكران 
كشورهاى عقب افتاده - از جمله كشورهاى اسالمى - يا به سراغ سياسيّون، 
يا به سراغ آحاد مردم آنها برويد و از آنها سؤال كنيد كه چرا شما براى احقاق 
حقوق ملِى خودتان حركتى انجام نمى دهيد، جوابى كه مى دهند اين است 
كه ما نمى توانيم و قدرت نداريم؛ قدرتها همه چيز را از ما گرفته اند و ما 
نمى توانيم در مقابل قدرتهاى ستمگر اظهار وجودى كنيم! اين منطق كسانى 
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است كه امروز در ميان كشورهاى عالم در موضع ضعف قرار دارند.
حقيقت قرآنى، عكس اين را بيان مى كند. حقيقت قرآنى مى گويد كه اگر 
انسانها به نيروى درونى خودشان - يعنى به ايمان و اراده و اتّحاد كلمه و 
فداكاريهاى خودشان - تكيه كنند، هيچ قدرتى در مقابل آنان ياراى ايستادگى 
ندارد. در دوران رژيم طاغوت، ما مّلت ايران هم همين اشتباه را مى كرديم. 
آن روز اگر از ما سؤال مى كردند كه اين رژيم طاغوت نفت اين مملكت را 
برده است، منابع اين مملكت را برده است، امريكا را مسّلط كرده است، دين 
را از مردم گرفته است، اخالق را گرفته است، فرهنگ ملى و اسالمى و بومى 
را گرفته است، تاريخ اين مّلت را خراب كرده است، چرا شما در مقابل آن 
ايستادگى و مقاومت نمى كنيد، جوابى كه روشنفكران و سياسيّون مى دادند، 
اين بود كه مى گفتند كارى از ما ساخته نيست و ما نمى توانيم اقدامى بكنيم! 
حركت امام، درس بزرگ امام، خدمت بزرگ امام به اين مّلت و به مّلتهاى 
ديگر اين بود كه عكس اين را ثابت كرد. به مردم گفت مى توانيد و قدرت 
داريد؛ قدرت در دست شما و متعلق به شماست؛ فقط بايد اين قدرت را 
اعمال كنيد؛ بايد اراده كنيد؛ بايد تصميم بگيريد؛ بايد خواص و اثرگذاران 
در ذهن مردم وارد ميدان شوند و مردم بايد آماده ى فداكارى باشند. در آن 
صورت همه كار خواهد شد و همه موفّقيتها به دست خواهد آمد. خودِ او 
اّول كسى بود كه وارد ميدان شد. با ورود او به ميدان، خواص آمدند؛ علما 
آمدند؛ روشنفكران آمدند؛ طالب آمدند؛ دانشجويان آمدند؛ طبقات گوناگون 
مردم آمدند و در مدت چند سال، همه قشرها بتدريج به اين نهضت عظيم 
پيوستند و در نتيجه، آن قدرت سياسى و نظامى و تبليغاتى كه در مقابل اين 
نيروى عظيم مردمى قرار داشت، نتوانست مقاومت كند. نيروى ايمان، نيروى 
اراده، نيروى رهبرى حكيمانه و نيروى استقامت و صبر و پايدارى، نه فقط 
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بر قدرت رژيم طاغوت فائق آمد، بلكه بر قدرت امريكا هم كه پشت سر او 
بود، چيره شد.

بیانات در اجتماع بزرگ عزاداران در صحن مطهر امام خمینی)ره( ـ 79/3/14
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نياز هميشگي ملّتها به اراده و ايمان

اگر سى سال پيش در اين كشور كسى مى گفت ممكن است رژيم پهلوى 
اگر  نمى كرد.  باور  هيچ كس  برود،  بين  از  و  نابود شود  مردم  اين  به وسيله 
مى گفتند به جاى رژيم طاغوتى پهلوى يك نظام اسالمى سر كار خواهد 
آمد، هيچ كس باور نمى كرد؛ اما اين چيِز غيرقابل باور به حسب ظاهر، اتّفاق 
افتاد و معلوم شد كه آرايش حقيقى نيروهاى اثرگذار در تحّول سياسى و 
اجتماعى انسانها، غير از آن چيزى است كه چشمهاى ظاهربين مى بينند و 
تبليغات استكبارى مى خواهد آن را آن طور وانمود كند. نيروهاى اثرگذار، 
عبارتند از: اراده انسانى، ايمان انسانى، تصميم گيرى، ايثار پيشروان و رهبران 
و خسته نشدن آنها. آرى؛ اگر مّلت فلسطين زمام كار خود را به دست كسانى 
بدهد كه نشان دادند اليق صحنه فلسطين نيستند؛ نشان دادند كه حقيرتر 
از آنند كه بخواهند مسأله اى به عظمت مسأله فلسطين را بر دوش گيرند 
و بروند سازش كنند و نقش ايادى و مزدوران رژيم صهيونيستى و امريكا 
امروز  اگر همچنان كه  اما  به دست نخواهد آمد.  نتايجى  البته  ايفا كنند؛  را 
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در صحنه فلسطين مشاهده مى كنيم، انسانهاى مؤمن، جوانان مؤمن، رهبران 
مؤمن، آدمهاى خسته نشو، كسانى كه دلهايشان به نور ايمان - ايمان به قرآن 
و ايمان به اسالم - روشن و منّور است، وسط صحنه باشند و جوانان دور 
اينها جمع شوند و ايمانشان را از ايمان آنها تغذيه كنند - كما اين كه امروز 
چنين مى كنند - اين حركت پيش خواهد رفت و بدانيد كه يك روز مردم 
دنيا شاهد آن خواهند بود كه فلسطين به صاحبان اصلى آن - از مسلمان و 

مسيحى و يهودى - برخواهد گشت.
ايران!  عزيز  مّلت  كنم:  عرض  عزيزمان  مّلت  به  پايان صحبتم  در  من 
اى مّلت سرافراز! اى ملتى كه يك بار ديگر تجربه قرآنى صدر اسالم را 
با وجود خود، با حضور خود، با اراده خود، با ايثار و فداكارى خود تكرار 
كرديد و تحّقق بخشيديد! اى ملتى كه به پشتيبانى تو و با تكيه به تو، خمينى 
بزرگ توانست مفاهيم سياسى دنيا را عوض كند؛ توانست معيارها را به هم 
بريزد؛ توانست راه نويى را در مقابل بشريت بگذارد و باز كند! اى مّلت 
را  آنچه  بتوانيد  تا  احتياج داريد  ايمان  اراده و  به همان  امروز  بزرگ! شما 
كه به دست آورده ايد، تثبيت كنيد. امروز نظام اسالمى بحمداهلل تثبيت شده 
است؛ اما كسانى كه با انقالب شما ملت، تودهنى خورده اند، سياستهايى كه با 
دست قدرتمند مّلت ايران از صحنه غارت اين كشور كنار زده شدند، بيكار 

ننشسته اند؛ آنها از دشمنى منصرف نشده اند؛ آنها نقشه هايى دارند.

بیانات در اجتماع بزرگ عزاداران در صحن مطهر امام خمینی)ره( ـ 79/3/14
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انقالب اسالمي، تجربه اي نو

بدون كمك الهى نمى توانيم كارى انجام دهيم؛ و كمك و رحمت الهى 
جز با توّجه و توّسل به او، جز با شستشوى دل، جز با خالص كردن نيّت، 
جز با كنار گذاشتن هدفهاى حقير و كوچك شخصى ميّسر نخواهد بود؛ و 
اين انقالب، با اين روحيه و با اين حالت پيروز شد؛ و اين مجلس شوراى 
اسالمى - كه افتخارى براى نظام جمهورى اسالمى و برگ زّرينى بر شناسنامه 

انقالب و نظام ماست - با اين ترتيب پيش آمد.
ما قبل از انقالب در اين كشور چيزى به نام مجلس شورا را تجربه كرده 
بوديم. هركس كه آن مجلس و آن اوضاع و آن تاريخ را ديده، يا لمس كرده، 
يا در آثار خوانده است، قدر اين مجلس و اين انقالب را مى داند؛ قدر آن 
مجاهدتهايى را مى داند كه باعث شد در طول بيست و يك سال، يك روز 
مجلس شوراى اسالمى تعطيل نشود. البته آن مجلس هم فرآورده اسالم بود. 
اگر مبارزات اسالمِى مؤمنيِن به اسالم و علماى بزرگ نمى بود، آن مجلس 
بر آن مجلس  منتها آن مجلس منحرف شد. دو آفت  هم شروع نمى شد؛ 
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مسلط شد: يكى تعطيل و توقّف، يكى انحراف. انحراف مجلس هم اين بود 
كه نمايندگان به وظيفه نمايندگى خود عمل نكردند. بعد از مجلس سوم و 
چهارم به اين طرف، چهار، پنج دوره مجلِس دو ساله تشكيل شد كه تقريبًا 
انتخاب و گزينشى نبود و مردم  اما بعد ديگر  انتخاب مردم بود؛  براساس 
حضور نداشتند! هيچ كس به قدر كسانى كه آن وضعيت را ديدند، يا لمس 
كردند، يا شنيدند و فهميدند، قدر اين مجلس شوراى اسالمى و اين محيط 
را شكر  نمى داند. خدا  را  حقيقى  مردمِى  گزينش  اين  و  آزاد  قانونگذارِى 
بگزاريد كه شما را جزو كسانى قرار داد كه بتوانيد در چنين جايگاه مهم و 
رفيعى حضور پيدا كنيد؛ براى او فكر كنيد و تصميم بگيريد و براى انجام 
وظيفه، كار و تالش و مجاهدت كنيد. اين كشور به تالش و مجاهدت، بسيار 

احتياج دارد.
انقالب اسالمى يك تجربه جديد و يك حرف نو در دنياست. نظام اسالمى 
يك حرف تازه در محيط سياسى عالم است. اين چيزى نيست كه نظامهايى 
كه منافع كالن قدرتهاى مستقر و مسيطر عالم به آن آنها وابسته است، حاضر 
باشند به آسانى از سرش بگذرند. لذا مقابله و معارضه و كارشكنى و تهديد 

مى كنند؛ براى اين كه بتوانند اين تجربه جديد را به شكست بكشانند.

بیانات در دیدار با نمایندگان دوره ششم مجلس شوراى اسالمی  ـ 79/3/29
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امريكا و انگليس علّت اصلي عقب ماندگي ايران

مگر وجود فساد و اختناق و خرابى وضع در اين كشور، غير از تسّلط 
و نفوذ قدرت استكبارى انگليس در دوره اّول، و امريكا در دوره بعد، علت 
ديگرى دارد؟ چه قدرتى در اين مملكت اختناق به وجود آورد؟ چه قدرتى 
در اين مملكت دستگاههاى ملى و دولتى را برمبناى فساد پايه گذارى كرد؟ 
چه قدرتى در طول پنجاه سال با اخالق عمومى و انسانى مبارزه كرد؟ چه 
دستى رضاخان را به قدرت رساند؟ چه عواملى كودتاى 28 مرداد را راه 
انداخت؟ در طول اين پنجاه و چند سال، چه كسانى زشت ترين تبليغات را 
در جهت كشاندن اين مّلت به سمت فساد، بى بندوبارى و ناباورى به اصول 
اخالقى و دين انجام دادند؟ جوانان ما امروز چيزى از مطبوعات دوران رژيم 
پهلوى به ياد ندارند؛ اما شما كه به ياد داريد. آن مطبوعات فاسد و - به 
قول يك روشنفكر مسلماِن معروف - آن رنگين نامه ها، به وسيله چه كسى 
تشويق مى شد؟ آنها از كجاها تغذيه و تشويق مى شدند؟ از چه كسى الگو 
مى گرفتند؛ غير از همين دستگاههاى قدرتى كه آن نظام را سر كار آورده 
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بودند و با همه وجود آن را تقويت مى كردند؟
امروز ما براى اين كه با نام و ياد و سلطه استكبارى دولت امريكا با همه 
وجود مخالف باشيم، محتاج چه دليلى باشيم، جز اين كه آن رژيم، پنجاه 
سال همه منابع انسانى و مالى و اخالقى و استعدادِى ما را ضايع و نابود 
كرد؟ دستاورد رژيم پهلوى در طول اين پنجاه سال براى ايران چه بود؟ اين 
ويرانه اى كه اينها به وجود آوردند، چگونه، با كدام تالش و در چه مدت 
قابل اصالح است؟ چه كسى آن را زمينه سازى كرد؟ چه كسى كمك كرد؟ 
چه كسى هدايت كرد؟ چه كسى دستگاه جاسوسى شان را تقويت كرد؟ چه 
كسى به آنها خط داد؟ در عين حال همان دولت امريكا و انگليس، همان 
رؤسايشان، همان سياستمدارانشان، همان مراكز رسانه اى شان، امروز از چيزى 
بايد هر  اين  ايران دفاع و حمايت مى كنند!  آزادى در  نام اصالحات و  به 
هوشمندى را به فكر وادار كند و هر غافلى را بيدار و هوشيار نمايد. مسأله 

چيست؟ اين يك صحبت بسيار مهم و يك سؤال بسيار اساسى است.

 بیانات در دیدار مسؤوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمی ایران  / طرح امریكایی
فروپاشی شوروى ـ 79/4/19
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نقش رهبري روحانيت در تاريخ

در دوران اختناق كه رهبرى اين تجّسم را نداشت، دلهاى مردم متديّن 
در قبضه ي رهبرى بود؛ منتها رهبرى اى كه تشّخص و هويّت قابل اشاره در 
بيرون و جايگاه قانونى نداشت؛ به صورت مراجع تقليد و به صورت علماى 
بزرگ، تأثير خودش را بارها نشان داده بود؛ لذا آن وقتى كه به فالن قرارداد 
ننگين استعمارى اشاره مى كرد، قرارداد از بين مى رفت؛ آن وقتى كه به يك 
حادثه نامناسب اشاره مى كرد، آن حادثه مورد تخاصم مردم قرار مى گرفت. 
پانزده خردادى كه بنابر آنچه نقل شده است، چند هزار نفر آدم در آن حادثه 
جان خود را فدا كردند و كشته شدند، آن وقتى بود كه امام بزرگوار ما رهبر 

به معناى قانونى خودش نبود؛ يك روحانى برجسته بود.

 بیانات در دیدار مسؤوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمی ایران  / طرح امریكایی
فروپاشی شوروى ـ 79/4/19



53
8  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

پيشتازي قم در نهضت اسالمي

اين شهر1  مردم  به عرصه وجود گذاشت،  پا  نهضت  اين  كه  اّولى  در 
بودند كه پاسخ گفتند و دست يارى به سوى امام دراز كردند. من فراموش 
نمى كنم، در همين مسجد اعظم قم، در هنگامى كه تازه اّولين هفته هاى مبارزه 
و نهضت عظيم روحانيت آغاز شده بود، مردم شهر قم از قشرهاى مختلف 
به محل درس امام بزرگوار ما آمدند، صدايشان را بلند كردند و گفتند ما از 
شما پشتيبانى كرديم و پشتيبانى مى كنيم؛ چرا اين كار پيش نمى رود؟ مسأله 
انجمنهاى ايالتى و واليتى بود. يعنى از قدم اّول، مردم قم امام را و مبارزه 
را تنها نگذاشتند. آن روزى هم كه قلمهاى مزدور و خائن، به امام بزرگوار 
اهانت كردند، باز اين شهر بود؛ همين مردم بودند؛ همين جوانها بودند؛ همين 
مادران و خواهران و همسران بودند كه قيام كردند؛ همين جوانها بودند كه 
اما  قرار گرفتند؛  دادند، كتك خوردند، زير فشار  آمدند؛ شهيد  به خيابانها 

ايستادند.

1. قم.
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مبارزه مردم قم، مبارزه مّلت ايران را به دنبال داشت. حضور شما در 
خيابانهاى شهرتان، به مردم شهرهاى ديگر درس داد؛ راه را به آنها نشان داد؛ 
فهميدند بايد وارد ميدان شوند، بى تفاوتى را كنار بگذارند و كنار گذاشتند و 
اين توفان عظيم و اين كوره آتشفشان شروع به فّعاليت كرد و دنيا را تكان 
داد و مّلت ايران را آزاد نمود. بعد هم كه دفاع از نظام نوپاى اسالمى پيش 
آمد، باز شما مردم قم در صفوف مقّدم بوديد. لشكر شما، جوانهاى شما، 
بسيجيهاى شما، خانواده هاى شما، مادرهاى شما، پدرهاى شما؛ اينها بودند 
بسيار  توانستند سهم  و  ميدان شدند  وارد  از گذشت  پُر  و  كه جوانمردانه 
درخشانى را ايفا كنند. من از اين كه در ميان شمايم، خوشحالم، و از اين كه 
ميان مى گذارم،  در  با شما  را  انقالب  فراوان  و  مهم  بسيار  از مسائل  يكى 

احساس آرامش مى كنم.
آنچه را كه من امروز با شما مردم عزيز در ميان مى گذارم، اين است كه 
شعار اصلى انقالب ما اين سه كلمه بود: استقالل، آزادى، جمهورى اسالمى. 
جمهورى اسالمى، همان نظامى است كه وارد ميدان شد؛ با تالشهاى خود 
و چالشهايى كه با آن روبه رو بوده است، پيش مى رود و راه را باز مى كند. 
شعار آزادى، جزو شعارهاى بسيار جّذاب است؛ تكرار شده است؛ درباره آن 
حرف زده اند؛ مقاله نوشته اند؛ كتاب نوشته اند و شعار داده اند. درباره آزادى، 
سخنها گفته شده است؛ بعضى با اعتدال، بعضى با افراط، بعضى با تفريط. 
شعار آزادى، زنده مانده است؛ اما شعار استقالل برخالف آن دو شعار ديگر، 

در انزوا قرار گرفته است.

بیانات در اجتماع بزرگ مردم قم  ـ 79/7/14
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مفهوم و معناي استقالل طلبي

شعار استقالل، يكى از مهمترين شعارهاست. اگر استقالل نباشد، يك 
مّلت به آزادى خود و به شعار آزادى خود هم نمى تواند خوشبين باشد. 
استقالل را بعضى عمداً، بعضى سهواً، بعضى از روى غفلت و بعضى از روى 
خباثت، مى خواهند به دست فراموشى بسپارند. من امروز درباره ى مسأله 
استقالل - در وقتى كه گنجايش اين سخن را داشته باشد - در برابر شما 

برادران و خواهران عزيز مطالبى را عرض مى كنم.
معنى استقالل چيست؟ براى يك ملت، استقالل چه مفهوم و چه ارزشى 
دارد؟ استقالل، يعنى اين كه يك مّلت بتواند بر سرنوشت خود مسّلط باشد؛ 
بيگانگان دست دراز نكنند و سرنوشت او را خائنانه و مغرضانه رقم نزنند. 
اين معناى استقالل است. اگر از ملتى استقالل او گرفته شد؛ يعنى اگر بيگانگان 
-  كه يقيناً دلسوز او نيستند - بر سرنوشت او مسّلط شدند، دو چيز را از 
دست مى دهد: اّول، عّزت نفس خود را، افتخارات خود را، احساس هويّت 
خود را؛ دوم، منافع خود را. دشمنى كه بر سرنوشت يك مّلت مسّلط شود، 
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دلسوز آن مّلت نيست و منافع آن مّلت براى او اهميت ندارد. آن كه مى آيد 
يك مّلت را مسّخر سرپنجه قدرت خود مى كند، در درجه اّول - در حقيقت، 
در اّول و آخر - به فكر منافع خود است. آنچه براى او كمترين اهميتى 
ندارد، منافع آن ملتى است كه استقالل خود را از دست داده است. ما در اين 
زمينه نمونه هاى فراوانى در قرن نوزدهم و سپس به دنبال آن در قرن بيستم، 

داريم.

بیانات در اجتماع بزرگ مردم قم  ـ 79/7/14
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تاريخ سياه استعمار در جهان

استعمارگران اروپايى آمدند و بر مناطق بسيارى از آسيا، آفريقا و امريكاى 
التين تسّلط پيدا كردند؛ مّلتهاى آن مناطق را ذليل كردند؛ فرهنگ آنها را، 
هويّت آنها را، ثروت آنها را به تاراج بردند؛ حتى زبان آنها را، خّط آنها را، 
سابقه و سنّت آنها را زير پا له كردند. مّلتها را ذليل كردند؛ آنها را دوشيدند؛ 
ثروت آنها را غارت كردند؛ فرهنگ آنها را نابود كردند؛ تا آن وقتى كه ممكن 
بود، ماندند، بعد هم رفتند. من نمونه هايى از اين قبيل، بعضى را به چشم خود 

ديده ام، بعضى را شنيده ام و بعضى را خوانده ام.
يك نمونه، كشور بزرگ و پهناور هندوستان است. انگليسيها از راه دور 
آمدند؛ اّول با تزوير و فريب و بعد با سالح و قّوت نظامى، سرزمين هند را 
گرفتند. سالهاى متمادى بر اين سرزمين مسّلط ماندند؛ مردم را ذليل كردند؛ 
بزرگان را نابود كردند و ثروتهاى هند را از بين بردند. انگليس، خزانه خود 
و جيب سرمايه داران خود را از سرمايه ها و فرآورده هاى هند پر كرد؛ اما هند 
را در فقر و مسكنت و بدبختى باقى گذاشت. فقط ثروت ماّدى نبود؛ ثروت 
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معنوى آنها را هم گرفتند و زبان خود را بر آنها تحميل كردند. زبان رسمى 
امروز دولتهاى هند و پاكستان و بنگالدش - كه مجموعاً شبه قاّره هند قديم 
است كه مستعمره انگليس بود - انگليسى است! آن منطقه دهها زبان محلى 
داشته است؛ اين زبانها را تا آن جايى كه توانستند، منسوخ كردند و از بين 
بردند. يك ملت، زبان خود را كه از دست داد، يعنى از گذشته خود، از تاريخ 
خود، از سنّتهاى خود و از ميراثهاى گرانقدر خود منقطع و جدا مى شود و از 

آنها بى خبر مى ماند.
يك نمونه ديگر عرض مى كنم. رئيس جمهور كشور پرو در امريكاى 
يك  اخيراً  ما  به من گفت:  بودم،  بنده رئيس جمهور  كه  زمانى  التين، در 
او  كرده ايم.  پيدا  در كشورمان  حّفاريهاى خود  در  را  باشكوه  بسيار  تمّدن 
مى گفت: سالها استعمارگران بر كشور پرو مسّلط بودند؛ اما نگذاشتند مردم و 
روشنفكران و صاحب نظران پرو بفهمند كه در گذشته چنين تمّدنى داشتند! 
يعنى اينها حتى از اين كه مردم، تاريخ خودشان را بدانند و به گذشته خودشان 

افتخار كنند، مانع مى شدند!
يك نمونه ديگر، الجزاير، اين كشور عربى و مسلمان است. فرانسويها 
آمدند و دهها سال بر آن كشور مسّلط شدند؛ با سالح آن جا را قبضه كردند؛ 
در آن جا حكومت تشكيل دادند؛ حّكام و افسران خودشان را به حكومت 
و فرماندهى آن كشور گماشتند؛ اّولين چيزى كه كمر به آن بستند، از بين 
بردن آثار اسالمى و حتى از بين بردن زبان عربى بود. باز زمانى كه من رئيس 
جمهور بودم، يكى از بلندپايگان دولت الجزاير در آن روز، به تهران آمد و با 
من مالقات كرد. در اثناى صحبت مى خواست مطلبى را بيان كند؛ اما تعبير 
عربى آن مطلب را بلد نبود! عرب زبان، مى خواست مفهومى را به من منتقل 
كند، نمى دانست با زبان عربى چگونه مى شود آن را منتقل كرد! رو كرد به 
وزير خارجه اش، به زبان فرانسوى از او پرسيد كه اين به عربى چه مى شود؟ 
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او هم در جواب گفت به عربى اين مى شود؛ بعد لغت عربى را به كار برد! 
يعنى زبدگان و نخبگان يك ملت، به خاطر تأثير استعمار، از زبان خودشان 
دور ماندند. دلسوزان الجزايرى بعد از آن با ما صحبت كردند و گفتند ما 

همت گماشته ايم كه بعد از ازاله استعمار، بتوانيم زبان عربى را برگردانيم.
عزيزان من! برادران و خواهران من! نبودن استقالل، با يك كشور اين طور 
از  را  افتخارات  مى گيرد؛  كشور  آن  مردم  از  را  ملى  هويّت  مى كند.  عمل 
آنها مى گيرد؛ سابقه تاريخى را از آنها مى گيرد؛ منافع ماّدى آنها را چپاول 
مى كند؛ هويّت فرهنگى و زبان آنها را هم مى گيرد. اين وضع تسّلِط يك 
قدرت بر يك كشور است. در دوران استعمار اين گونه بود. در دوران بعد از 
استعمار - كه معروف به دوران استثمار است - طور ديگرى بود. البته كشور 
ما هرگز استعمار نشد؛ يعنى بيگانگان نتوانستند به اين كشور بيايند و يك 
حكومت غير ايرانى - حكومت مثاًل انگليسى؛ چون انگليسيها اين جا مسّلط 
بودند - تشكيل دهند. مّلت ايران اين را اجازه نداد؛ اما هرچه توانستند - در 
آن جايى كه مى توانستند و در دورانى كه قادر بودند - نفوذ خودشان را در 

ايران توسعه دادند.

بیانات در اجتماع بزرگ مردم قم  ـ 79/7/14
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چهار نمونه از نتايج تسلّط بيگانه بر كشور

من چهار نمونه را از تاريِخ نزديِك خودمان - تاريخ صد سال پيش به 
اين طرف - به شما عرض كنم. اين چهار نمونه به ما نشان مى دهد كه وقتى 
يك قدرت بيگانه بر دستگاههاى سياسى و فرهنگى يك كشور مسّلط شود، 

بر سر آن كشور و آن مّلت چه مى آيد.
استبداد حكومت  دوران  مى دانيد،  است.  نمونه مشروطيت  نمونه،  يك 
قيام  دلسوزان جامعه  كردند،  قيام  مردم  بود.  آورده  به جان  را  مردم  قاجار 
مثل  تقليدى  مرجع  نجف،  در  بودند.  دين  علماى  هم  آنها  پيشرو  كردند؛ 
مرحوم آيةاهلل آخوند خراسانى؛ در تهران سه نفر عالم بزرگ - مرحوم شيخ 
فضل اهلل نورى، مرحوم سيد عبداهلل بهبهانى، مرحوم سيد محّمد طباطبايى - 
پيشوايان مشروطه بودند. پشتوانه ى اينها هم دستگاه حوزه علميه در نجف 
بود. اينها چه مى خواستند؟ اينها مى خواستند كه در ايران عدالت برپا شود؛ 
يعنى استبداد از بين برود. وقتى كه جوش و خروش مردم ديده شد، دولت 
انگلستان كه آن وقت در ايران نفوذ بسيار زيادى داشت و از عواملى در ميان 
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روشنفكران برخوردار بود، اينها را ديد و نسخه خودش را به اينها القاء كرد. 
البته در بين همان دلسوزان هم عّده اى از روشنفكران بودند. حّق آنها نبايد 
ضايع شود؛ ليكن يك عّده روشنفكر هم بودند كه مزدور و خود فروخته و از 
عوامل انگليس محسوب مى شدند. بارى؛ مشروطه، قالب و تركيب حكومتِى 
انگليس بود. اين روشنفكران به جاى اين كه دنبال دستگاه عدالت باشند و 
يك تركيب ايرانى و يك فرمول ايرانى براى ايجاد عدالت به وجود آورند، 
مشروطيت را سر كار آوردند. نتيجه چه شد؟ نتيجه اين شد كه اين نهضت 
عظيم مردم كه پشت سِر علما و به نام دين و با شعار دين خواهى بود، بعد 
از مّدت بسيار كوتاهى منتهى به اين شد كه شيخ فضل اهلل نورى را - كه اين 
شهيد بزرگوار همين جا مدفون است - در تهران به دار كشيدند. اندك زمانى 
بعد، سيد عبداهلل بهبهانى را در خانه اش ترور كردند. بعد از آن هم سيد محّمد 
طباطبايى در انزوا و تنهايى از دنيا رفت. آن وقت مشروطه را هم به همان 
شكلى كه خودشان مى خواستند برگرداندند؛ مشروطه اى كه باالخره منتهى به 

حكومت رضاخانى شد!
نمونه دوم، خودِ حكومت رضاخان است. انگليسيها قراردادى را با دولت 
قاجاريه در ميان گذاشتند كه براساس آن قرارداد، تمام مسائل مالى و تمام 
مسائل نظامى كشور ايران در قبضه انگليسيها قرار مى گرفت. مرحوم سيد 
با اين قرارداد مخالفت كرد و نگذاشت اين  حسن مدّرس، آن عالم آگاه، 
اليحه در مجلس شوراى ملِى آن روز تصويب شود. بعد كه انگليسيها از 
اين جا محروم شدند و ديدند نمى شود اين طورى عمل كرد، به فكر تازه اى 
امثال  تا  بياورند  ايران يك ديكتاتور را بر سِركار  بايد در  افتادند. فهميدند 
مدّرسها را قلع و قمع كند؛ با مردم با كمال خشونت رفتار كند؛ خواسته هاى 
انگليس را اعمال كند. لذا رضاخان را بر سِر كار آوردند. ماجراى به سلطنت 
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رسيدن رضاخان در ايران، يكى از ماجراهاى بسيار عبرت انگيز تاريخ ماست. 
ماجرايى است كه همه جوانهاى اين كشور، امروز بايد بدانند. هرج و مرج 
قبل از رضاخان، به وسيله مشت پوالدين رضاخان و با كمك دولت انگليس 
از بين رفت و يك نظم تحميلى و استبدادى در كشور به وجود آمد كه پنجاه 
و پنج سال ادامه پيدا كرد. نفوذ انگليس در دستگاههاى سياسى و فرهنگى 

كشور ما، مردم را تحت فشار قرار داد.
نمونه سوم، نمونه شهريور 1320 است كه رضاخان به وسيله حاميان 
قبلى خود از سلطنت عزل شد و از ايران بيرون رفت. محّمدرضا را بر سِر كار 
آوردند؛ با قرار تسليم محض در مقابل انگليسيها! هر كارى آنها مى خواستند، 
انجام مى داد؛ ديگر احتياج به استعمار نبود! وقتى كه يك خائن ايرانى حاضر 
است در مقابل كمِك بيگانه، بر مّلت ايران سلطنت و حكومت كند و خواسته 
آن بيگانه را در ايران اِعمال نمايد، ديگر چه لزومى دارد زحمت استعمار را 

به خودشان بدهند!؟ اين كار را كردند.
بعد، نمونه چهارم پيش آمد. و آن مرداد سال 1332 هجرى شمسى بود. 
بعد از آن كه حكومت مصّدق را سرنگون كردند - البته قباًل مرحوم آيةاهلل 
كاشانى را با ترفندهاى خودشان منزوى كردند، كنار زدند و با بى تدبيريهايى 
كه انجام گرفت كنار گذاشتند - باز سِر كار آمدند و وارد ايران شدند و 
توانستند با نفوذ خود، با ايادى خود، با فعاليت خود، كودتاى 28 مرداد را به 
وجود آورند و محّمدرضا را كه از ايران فرار كرده بود، به ايران برگردانند. 
بيست و پنج سال بعد از آن، حكومت ديكتاتورى سياه پهلوى ادامه پيدا كرد. 

اين چهار مقطع است؛ اينها همه عبرت انگيز است.
يك مّلت وقتى اجازه بدهد كه يك قدرت بيگانه در دستگاههاى سياسى 
او يا در دستگاههاى فرهنگى او نفوذ كند، سرنوشت اين مّلت همين است. 
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اگر انقالب اسالمى پيش نيامده بود، اگر اين مّلت پشِت سر امام بزرگوار، 
اين حركت عظيم تاريخى را به وجود نياورده بود، مى دانيد امروز مّلت ايران 
چگونه بود؟ ملتى كه هيچيك از پيشرفتهاى علمى غرب را فرا نگرفته بود. 
نه اختراعى، نه اكتشافى، نه سازندگى اى. منابعش را از دست داده بود؛ نفتش 
را از آب رودخانه ها هم ارزانتر به همان دشمنها فروخته و در اختيار آنها 
گذاشته بود. نفت مال آنها، پااليش از آنها، قراردادهاى طوالنى مدت براى 
آنها! دشمنان اين كشور، براى بقيه معادن و منابع كشور هم برنامه ريزى كرده 
بودند. مى خواستند مغزهاى اين مّلت را ببرند و دستگاه علمى كشور را در 

سطح پايين نگه دارند.
در روزهاى نفوذ امريكا و انگليس در ايران، مّلت ايران روزهاى سختى 
را گذراند. صد سال، اّول انگليسيها و بعد امريكاييها با نفوذ خود اين كشور 
نشانه هاى  را كه وارد مى شويم،  امروز هر مرحله اى  ما  انداختند.  را عقب 
مشاهده  چشممان  به  را  آنها  بدعملى  و  آنها  خيانتهاى  آنها،  كوتاهيهاى 

مى كنيم.
انقالب اسالمى از بزرگترين كارهايى كه كرد اين بود كه دست امريكا را 
كوتاه كرد. انقالب اسالمى جزو افتخاراتش اين بود كه نفوذ امريكا، دست 
امريكا و ريشه هاى امريكا و بند و بست هاى امريكايى را در اين كشور از 
بين برد. البته عّده اى كه در اّوِل كار بر مسند حكومت در اين كشور نشسته 
بودند و دل در گرو امريكا و امريكايى داشتند، مى خواستند نگذارند. من در 
شوراى عالى دفاِع سال 58 از نزديك خودم شاهد بودم. داشتند مصّوبه اى 
مى گذراندند كه بر اساس آن مصّوبه، هيأتهاى مستشارِى نظامِى امريكايى 
- همانهايى كه آن همه جنايت و خيانت كرده بودند - با نام ديگرى در ارتش 
جمهورى اسالمى باقى بمانند! بنده مانع شدم، گفتم اين چه كارى است كه 
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شما مى كنيد؟! قدرى بحث شد، مطلب را متوقّف گذاشتند. بعد هم خداى 
متعال به آنها توفيق نداد اين كار را بكنند و رفتند. يك بار ديگر هنوز يك 
سال از پيروزى انقالب اسالمى نگذشته بود كه همان آقايان، در الجزاير طرح 
گفتگوى با امريكاييها - دشمنان خونى اين مّلت - را ريختند؛ ولى امام مانع 

شدند و نگذاشتند.

بیانات در اجتماع بزرگ مردم قم  ـ 79/7/14
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استقالل و آزادي، دو ارزش توأم

انسان وقتى از اين گونه افراد، نام »اصالح« و »آزادى« را مى شنود، حق 
دارد بدبين شود. كسانى كه پس از يك چنين انقالب باشكوهى - كه لبه 
تيز اين انقالب هم عليه سلطه امريكا بود - مى خواستند با تدابير گوناگون، 
امريكاييها را كه از در رفته بودند، از پنجره برگردانند، اكنون دم از »آزادى« و 
»اصالح« بزنند و كسانى از تفاله ها و از مزدوران رژيم گذشته به آنها كمك 
كنند! هر آدم هوشمندى حق دارد نگران شود و سوءظن پيدا بكند. استقالل، 
بيت الغزل انقالب اسالمى بود؛ يعنى نفوذ بيگانه در اين كشور ممنوع؛ يعنى 
امريكا و انگليس و ديگران حق ندارند در مسائل سياسى و فرهنگى كشور 

هيچ گونه اعمال نفوذى بكنند.
برادران و خواهران عزيز من! مسأله استقالل را مطرح كردم، براى اين كه 
قانون اساسى ما تصريح مى كند، نه استقالل مى تواند جلِو آزادى را بگيرد، نه 
آزادى مى تواند جلِو استقالل را بگيرد؛ و اين بسيار مبناى متين و مستحكمى 
است. اگر كسانى به نام آزادى و با شعار آزادى بخواهند پاى دشمن را باز 

Administrator
Untitled
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و نفوذ او را برقرار كنند، اين آزادى نيست. اين آن چيزى است كه دشمن 
مى خواهد. اين همان دامى است كه دشمن مى گستراند. امروز، روز حّساسى 

است. اين روزگار، روزگار حّساسى است.

بیانات در اجتماع بزرگ مردم قم  ـ 79/7/14
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انقالب و شكستن طلسم سلطه ي استكبار

سياسِت مراكز اقتدار بين المللى از اوايل اين قرن تا امروز، هميشه اين بوده 
است كه مّلتها را از معادله قدرت جدا كنند؛ يعنى از آن روزى كه كشورهاى 
كشورهاى  اختيار  بخصوص  كه  كردند  برنامه ريزى  امريكا  بعد  و  اروپايى 
اسالمى اين منطقه را در دست گيرند؛ از نفتشان استفاده كنند، از موقعيت 
سوق الجيشى شان استفاده كنند، از بازارهاى مصرفشان استفاده كنند، از نيروى 
كار ارزانشان استفاده كنند؛ يك تصميم اساسى و حياتى ديگر هم در كنار اين 
گرفته شد و آن تصميم اين بود كه مّلتهاى اين منطقه را از معادالت قدرت 
كنار بگذارند؛ چون اگر مّلتها در معادله قدرت وارد شوند، دستگاه اقتدارطلِب 
استكبار، شكست خورده است. مّلتها را چطور كنار بگذارند؟ راه اين كه مّلتها 
در قضاياى اين منطقه سخنى و نقشى و عزمى نداشته باشند، اين بود كه 
در رأس كشورها، عناصر طرفدار خود را كه با مردم هيچ نسبتى و در ميان 
مردم هيچ محبوبيتى نداشتند، سركار بياورند. نمونه اش در ايران ما، آدمى مثل 
رضاخان بود؛ بعد هم پسر رضاخان. اينها هيچ ارتباطى با مردم نداشتند. وقتى 
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در يك كشور مثل ايران يا مثل بعضى كشورهاى شمال آفريقا و يا كشورهاى 
ديگرى در اين منطقه، مّلتها مواجه با قدرت، با حكومت و زمامدارِى چنان 
انسانهايى مى شوند، بديهى است كه از آنها پشتيبانى نمى كنند. وقتى مّلت از 
زمامدار پشتيبانى نكرد، اختيار اين زمامدار در دست آن مركز اقتدار خارجى 
است. بگويد بكن، مجبور است بكند؛ بگويد نكن، مجبور است نكند؛ بگويد 
صلح خاورميانه را به رسميت بشناس، مجبور است بشناسد؛ بگويد قيمت 
نفت را اين قدر پايين بياور، مجبور است پايين بياورد؛ بگويد فالن فرد را 
از دولت خود كنار بگذار، يا فالن فرد را در داخل دولت خود به فالن كار 
بگمار، مجبور است بكند! چرا مجبور است؟ چون اگر نكند، با خشم مركز 
اقتدار جهانى مواجه مى شود و ملتى هم ندارد كه از او پشتيبانى كند. نتيجه 
اين مى شود: تصميم گيرى در اين كشورها به وسيله زمامداران فاسد و خود 
فروخته، مى شود تصميم گيرِى دستگاههاى اقتدار جهانى؛ يعنى همان چيزى 
كه ما از اّول انقالب به آن »استكبار« گفته ايم؛ آن كه مّلتها را ُخرد مى شمارد؛ 
آن كه به حقوق مّلتها اعتنا نمى كند؛ آن كه منافع مّلتها را در نظر نمى گيرد. 
اين سياست استكبار بوده؛ اين كار را هم كرده اند. در ايران عزيز ما، قبل 
اگر  اين سياست دنبال شد. در كشورهاى ديگر هم  انقالب دهها سال  از 
نگاه كنيد - من اسم نمى آورم و زمان معيّن نمى كنم - مى توانيد نمونه هاى 
متعّددى را ببينيد. نقطه مقابل اين چيست؟ نقطه مقابل اين است كه مّلت 
در يك كشور، در معادله قدرت وارد شود؛ »آرى« و »نه« بگويد؛ خواست 
خود را علنى كند؛ حقوق خود را مطالبه كند؛ در مسائل كشورش با چشم 
باز، با عزم راسخ، با قدم ثابت و استوار دخالت كند. اين كار را انقالب عظيم 
اسالمى ما و رهبر بى نظير اين انقالب، در اين كشور - كه مانند طلسمى بسته 
شده بود - باز كردند؛ اين كار را راه انداختند. قبل از انقالب، دهها سال در 
اين كشور نام مجلس و انتخابات و از اين رقم چيزها بود. اين مردم در آن 
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دوران يك مرتبه پاى صندوق انتخابات نمى رفتند؛ انتخابات نمى شناختند؛ 
دولت را نمى شناختند؛ از تصميمها خبر نداشتند؛ همه چيز در غياب مّلت 
رقم مى خورد و تصميم گرفته مى شد و عمل مى شد. از اّوِل انقالب، اين مّلت 
است كه در وسط ميدان است. مسؤوالن كشور اگر تصميمى مى گيرند، اگر 
شجاعتى به خرج مى دهند و اگر اقدام راسخى مى كنند، به پشتيبانى اين مّلت 
است. مّلت وقتى در يك كشور وسط ميدان باشد، در معادله قدرت، شريك 
و سهيم مى شود. ديگر نه قدرتهاى زورگوى بين المللى مى توانند چيزى بر او 
تحميل كنند يا كسى را بر ُگرده ى او سوار كنند؛ نه زمامداران مى توانند ضعف 

نشان دهند و تسليم خواست بيگانگان شوند؛ چون مّلت مطالبه مى كند.

 بیانات در جمع بسیجیان شركت كننده در اردوي فرهنگی، رزمِی یاران امام علی7 ـ
79/7/29
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سوابق درخشان قم

از خداوند متعال مسألت مى كنم كه شهداى ارزشمند و پيشرِو نوزدهم 
دى را - كه جزو »سابقون« و »اّولون« اين راه محسوب مى شوند - مشمول 

رحمت و مغفرت ويژه خود قرار دهد.
نوزدهم دى يك نقطه درخشنده است؛ نه فقط در تاريخ قم، بلكه در 
تاريخ كشور ما و تاريخ انقالب. جوانان قم، مرد و زن، طلبه و غير طلبه، در 
اين روز يك پاسِخ مؤمنانه و قهرمانانه به نياز زمان دادند. مهم اين است كه 
هر ملتى، هر شخصى و هر مجموعه اى بتواند به نياز زمانه خود پاسخ دهد. 
البته مردم قم اّولين بار در نوزدهم دى نبود كه اين هوشيارى و هوشمندى 
قم  دادند؛ هزارودويست سال است كه شهر  نشان  از خود  را  و شجاعت 
پايگاه اشاعه افكار منّور اهل بيت: است. آن وقتى كه حكومتهاِى مخالف 
اهل بيت هم بر سِر كار بودند، مردم قم اين موضع را حفظ كردند و اگر 
سختيهايى هم داشت، آن را تحّمل كردند. هفتاد سال هم هست كه قم مركز 
و پايتخت فكرى و علمى دنياى اسالم است. از زمان ورود مرحوم آيةاهلل 
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حائرى به قم - سال 1340 قمرى - اين شهر به مركز اصلِى علمِى عالم 
اسالم و تشيّع تبديل شد و بعد در زمان مرحوم آيةاهلل بروجردى به اوج خود 
رسيد؛ و محصول آن دوره ها پيدايش شخصيت عظيم القدر و كم نظيرى مثل 
امام بزرگوار بود. اين سابقه درخشان براى قم وجود دارد كه هميشه به نياز 

زمان پاسخ گفته است. نوزدهم دى هم از اين قبيل بود.
و  مى مانند  باقى  زمانه  توسرى خور  كه  اشخاصى  و  مّلتها  كار  اشكال 
مغلوب حوادث دوراِن خود مى شوند، اين است كه زمان و جريانات خود 
را نمى شناسند؛ آنچه را كه اقتضاء و نياز زمان است، درك نمى كنند؛ اگر هم 
درك مى كنند، گاهى شجاعت ابراز آن را ندارند. لذا زمانه و عوامل مخالف 

و معاند بر آنها غلبه مى كند. 
اگر مردم قم در نوزدهم ديماه سال 1356 قيام نمى كردند و آن حوادث 
عظيم را پى درپى به وجود نمى آوردند، احتماالً حوادث به سمت و سوى 
ديگرى مى رفت؛ اما آنها ابتكار به خرج دادند و مرد و زن و جوان و پير و 
روحانى و غير روحانى، در اين حركت سهيم شدند؛ هرچند نقطه اصلى ثقل 
اين كار بر دوش جوانها بود؛ چون فطرت پاك و پايبند نبودن به تعّلقات 
مادى، جوان را راحت تر به وسط ميداِن انجام وظيفه مى بََرد. همه مّلت ايران 
در دوران انقالب، اين منش و كار بزرگ را نشان دادند؛ يكى زودتر، يكى 
ديرتر؛ اما جلوتر از همه قم بود. نتيجه اين شد كه دژ تسخيرناپذيرى كه 
دربست در اختيار دشمنان مّلت ايران و غارتگران و زورگويان و راهزنان 
بين المللى بود - دژ حكومت ايران - به وسيله مردم از دست آنها خارج شد 

و مردم آن را فتح كردند. 
گاهى بعضى افراد دژى را فتح مى كنند، ليكن به سرعت آن را از دست 
مى دهند. در ميان جمع حاضر يقيناً عّده زيادى در جنگ تحميلى حضور 
داشتند و ديده اند كه گاهى انسان يك دژ را، يك منطقه را، يك شهر را، 
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يك روستا را مى گيرد؛ اما در نگهدارى آن غفلت مى كند. يعنى اّول انگيزه 
دارد، اما بعد انگيزه خود را از دست مى دهد؛ دشمن هم بدون درنگ مجدداً 
حمله مى كند - به اصطالح نظاميها، پاتك مى كند - و آنچه را كه با زحمت، 
جانفشانى، انگيزه و ايمان از او گرفته شده، پس مى گيرد. هنر مّلت ايران تا 
امروز اين بوده كه پاتك دشمن را در همه جا خنثى كرده است. نه اين كه 
دشمن نمى خواسته پاتك كند؛ دشمن هميشه درصدد ضربه زدن به ما بوده 

است. 

بیانات در دیدار جمع كثیرى از مردم قم  ـ 79/10/19



55
8  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

نقش اسالم در بيداري ملّت

اسالم، مّلت و جوانهاى ما را بيدار كرد. اسالم، اّوالً نشان داد كه اگر مّلت 
اراده كند روى پاى خود بايستد و امور خود را اصالح كند، مى تواند؛ ثانيًا 
چشم مردم را هم باز كرد تا بفهمند كسانى كه بر سرنوشت كشور حاكمند، از 
مردم منقطع و جدايند. اين را مردم حس كردند و ديدند. كسى كه مى خواهد 
حكومت كند، يا بايد به مردم متّكى باشد، يا بايد به بيگانه متّكى باشد، يا بايد 
به زورگويى و شمشيِر خود متّكى باشد. آنها به مردم كه متّكى نبودند، به 
بيگانه متّكى بودند؛ بيگانه هم به آنها كمك مى كرد كه به زور و شمشير متّكى 
باشند. نظام اسالمى آمد و همه اين بساط را به هم زد. امروز نظام اسالمى و 
حكومت اسالمى به معناى واقعى كلمه متّكى به مردم و مبانى اسالمى است. 
ما اّدعا نمى كنيم كه احكام اسالمى پياده شده است؛ نه، بسيارى از احكام 
اسالمى، هنوز مانده است تا پياده شود؛ ليكن چه كسى مى تواند پياده كند؟ 
كسى كه مؤمن به اسالم و متّكى به مردم باشد. بنابراين، حركت، حركِت 

درستى است.

بیانات در دیدار جمع كثیرى از مردم قم  ـ 79/10/19
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حكومت حقيقت و عدالت، 
سخن تازه ي انقالب در جهان

در مورد اين انقالب عظيم، به نظر من بايد يك نكته همواره مورد توّجه 
باشد و آن اين است كه اين انقالب حرف نويى را در جهان بشريت مطرح 
كرد. سعى بر اين است كه اين حرف تازه و نو را كه در دنياى امروز كاماًل 
بديع و جديد است، از صحنه خارج كنند و ذهنهاى مردم، بخصوص جوانان 
را در همه عالم از اين مقوله منصرف نمايند. آن حرف نو اين بود كه انقالب، 
عليه حكومتهاى مبتنى بر ناپرهيزگارى و ظلم قيام كرد. قرنهاى متمادى در 
همه جاى عالم - چه در ايران و چه در نقاط ديگر - ما شاهد بوديم و امروز 
ناپرهيزگار و حكومتهايى  كرده اند حكومتهاى  عادت  مّلتها  كه  هم هستيم 
را كه انواع و اقسام ظلم از آنها سر مى زند، مشروع بدانند و قبول كنند و 
تسليم آنها شوند؛ چه حكومتهاى موروثى كه هيچ مبناى اعتقادى و فكرى 
ندارند و هيچ منطقى دنبال آنها نيست؛ چه حكومتهاى مبتنى بر كودتا و 
زورگويى و قدرت نماييهاى نامشروع كه آن هم هيچ منطقى دنبالش نيست 
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و چه حكومتهاى على الّظاهر مبتنى بر آراء مردم كه اّوالً على الباطن و فى 
 الحقيقة مبتنى بر آراء و ميل و خواست مردم نيست و ثانياً آنهايى هم كه در 
آغاز ورودشان چنين خصوصيتى را دارند، از انواع و اقسام تجاوزها و ظلمها 
پرهيز نمى كنند. شما به صحنه عالم در دو قرِن نوزدهم و بيستم نگاه كنيد و 
ببينيد چقدر ظلم و استعمار و نسل كشى و شايع كردن انواع و اقسام فسادها 
قدرتها  به چشم مى خورد. هميشه دست همين  مّلتهاى گوناگون  ميان  در 
پشت چنين كارهايى بوده است؛ همين قدرتهايى كه در كشورهاى خودشان 
احياناً ممكن است يك پوشش ظاهرى موسوم به دمكراسى هم داشته باشند؛ 
اما دمكراسى همه چيز نيست و در آن، عدل - كه اساس حكومت صحيح 

است - وجود ندارد.
حكومت اسالمى و انقالب اسالمى اين حرف نو را مطرح كرد كه حاكم 
و حكومت و قدرت سياسى بايد مبتنى بر پرهيزگارى، عدالت و حقيقت 
باشد. قانون اساسى بر اين مبنا شكل گرفت. اين حادثه بسيار مهمى در عالم 
است. اين همان چيزى است كه سالهاى متمادى، از زمان »سيد جمال« به 
اين طرف، روشنفكران و نوآوران دينى درباره آن حرف مى زدند و آن را 
مى خواستند و آرزو مى كردند؛ و همين حرف زدن و مطلب نوشتن و شعار 
دادن، خواب قدرتمندان عالم را برمى آشفت و آنها را عصبانى و وادار به 
عكس العمل مى كرد. شما ببينيد با روشنفكران اسالمى در همه مناطق اساسى 
اسالمى - اعم از مصر و هند و ايران و عراق و جاهاى ديگر - در طول اين 

صد سال، صدوپنجاه سال و دويست سال چه كردند.
استكبار و استعمار، هم به طور مستقيم و هم غيرمستقيم اعمال قدرت 
مى كردند. كسى مثل مرحوم آيةاهلل كاشانى را انگليسيها گرفتند و از ايران 
تبعيد كردند؛ يعنى برايشان هيچ اهميتى نداشت كه در يك كشور ديگر اعمال 
قدرت كنند و يك نفر را بگيرند و او را به نقطه اى تبعيد كنند و يا به زندان 

Administrator
Untitled
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بفرستند. همين طور در بسيارى از مناطق ديگر به طور غيرمستقيم به وسيله 
ايادى و دست نشانده هاى خودشان - يعنى قدرتهاى محلى كه منافع آنها را 
تأمين مى كردند - اعمال قدرت مى كردند. اينها از شعارهاى اسالمى، اين گونه 
مى ترسيدند. در حال حاضر اين شعارها به واقعيت تبديل شده است؛ يعنى 
به يك انقالب تبديل گرديده كه بالفاصله پشت سر آن هم حكومت اسالمى 

بر سر كار آمده است.
البته مثل بسيارى از انقالبهاى ديگر، انتظار آنها اين بود كه اين انقالب هم 
اگرچه با حول و قّوه دين شروع شده است، اما اهل دين آن را كنار بگذارند 
و بروند؛ كما اين كه در بسيارى از نقاط عالم نيز همين اتّفاق افتاد. بسيارى 
از اين نهضتهاى آزاديبخش و مبارزات ضّد استعمارى، به وسيله علما و اهل 
دين به وجود آمد؛ ليكن اهل دين بعد از آن كه يك مقدار جلو رفتند، اندكى 

قبل از پيروزى يا پس از آن، كنار كشيدند.
علل كنار رفتن آنها چه بود؟ انواع و اقسام عوامل وجود داشت. گاهى 
ميدان  از  بود؛ گاهى  به زور  ميدان خارج شدِن  از  بود؛ گاهى  ساده انديشى 
خارج شدِن با تبليغات دشمن بود - كه اينها را تمسخر مى كردند و مورد 
تهاجم قرار مى دادند - گاهى با سرگرم كردن اينها به مسائل گوناگون بود؛ 
كه ما نمونه اش را در الجزاير و بعضى از كشورهاى شمال آفريقا ديديم، كه 
حتّى حكومت دينى هم در آن جا تشكيل شد - مثل كشور تونس - اما بعد 
از اندك مدتى به خاطر اشتباهاتى كه مى شد، آن حكومتهاى دينى از هم پاشيد 
و يك عّده از افرادى كه خودشان عامل استعمار در همان كشورها بودند، 
بر سِر كار آمدند. در هند نيز همين طور شد؛ يعنى رهبران مذهبى در وسط 
راه، كار را رها كردند. در مصر هم كم و بيش همين وضعيت پيش آمد؛ در 
عراق هم نظير اين وضعيت اتّفاق افتاد. اميدوار بودند كه در ايران هم اين گونه 
شود؛ حتّى يكى از همين كسانى كه به بركت انقالب وارد ميدان شده بود، 
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ولى پرورش يافته فكر غربى بود، در همان اوايل انقالب به امام توصيه كرد 
اين جا  در  ما هم  باشيد،  كارهاى خودتان  برويد و مشغول  قم  به  كه شما 
مملكت را اداره مى كنيم! آنها اين اميد را داشتند، اما نشد. ديدند عزم راسخ و 
كوه استوارى پشت سِر اين حركت وجود دارد؛ مردم هم رها نمى كنند و با 
معرفت و آگاهى آمده اند. طبعاً انواع و اقسام توطئه ها شروع شد، كه تا امروز 
هم ادامه دارد. بنابراين، اين حرف نو در دنيا رايج شد؛ اگرچه هجوم تبليغات 

هم از همه طرف شروع گرديد.

بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى  ـ 79/11/27
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خدمات متقابل انقالب و دانشگاه

باشد ما  بنا  اگر  انقالب و دانشگاه خدمات متقابل فراوانى دارند.  البته 
فهرستى از خدمات متقابل انقالب و دانشگاه تهيه كنيم، يك فهرست طوالنى 
خواهد شد. دانشگاه خدمات بزرگى به انقالب كرده است. از سال 42 كه 
نهضت اسالمى به ميدان آمد، دانشگاه جزو اّولين جاهايى بود كه تجاوب 
عناصر  اما  بود؛  نامطلوبى  كاماًل  دانشگاه، فضاى  آن روز فضاى  البته  كرد. 
دانشگاهى، از استاد و دانشجو، به صورت تك و در اقليّت مطلق، از فضا 
نهراسيدند و پاسخ دادند. در طول دوران مبارزه، از سال 42 تا 57 - پانزده 
سال - يكى از عناصر صفوف مقدم، دانشگاه بود، كه بنده از نزديك شاهد آن 
فّعاليت بودم. امروز عّده اى هستند كه تفسيرها و تعبيرهاى مطلوِب خودشان 
را ارائه مى كنند. در دانشگاه نبودند، بعضيشان حتّى در ايران هم نبودند؛ در 
اروپا از دور تماشا مى كردند؛ گاهى حوصله تماشا هم نداشتند و از خبرها هم 
مّطلع نبودند. اينها امروز مى آيند و راجع به خدمات دانشگاه مى گويند! مّطلع 
نبودند كه دانشجو در آن موقع چه كسى بود، چه كار مى كرد، در دانشگاه 
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چه كار مى شد و چه احساسات و چه تالش و چه مجاهدتى وجود داشت. 
گفت:

مــؤّذن بـانــگ بـى هنگــام برداشـــت 
نمـى دانـد كه چنـد از شب گذشته است     

درازِى شــب از چشمـــان مــن پـرس 
كه يك دم خواب در چشمم نگشته است     

در آن دوران، ما دانشگاه را از نزديك ديديم. وقتى كه نهضت به دْور افتاد، 
دانشگاه بتدريج گداخته شد؛ تا اين كه سال آخر، حضور دانشگاه بسيارى از 
محيطهاى ديگر را تحت تأثير و تحت الّشعاع قرار داد. انقالب هم كه پيروز 
شد، جزو اّولين كسانى كه در قدمهاى اّوِل پيروزى انقالب، نقشهاى بسيار 
مؤثرى را برعهده گرفتند، عناصرى از دانشگاهيان بودند، كه من همين امروز 
در بين اساتيد محترمى كه در جلسه حضور داشتند، ناگهان بعضى از اين 
دوستان را ديدم و خاطراتى از همان روزهاى ورود امام و نقش اينها در ذهنم 
زنده شد؛ در جاهايى كه نه نام، نه نان و نه شهرت كاذب مطرح بود؛ فقط 
مجاهدت خالصانه و مخلصانه ديده مى شد. بعد هم در دوران جنگ، سه هزار 
شهيد دانشجو تقديم انقالب و اسالم شد، كه از اين تعداد، نود نفر متعّلق به 

دانشگاه شماست. اينها چيزهاى كمى نيست؛ اينها خدمات دانشگاه است.
انقالب هم به دانشگاه خدمات بزرگى كرد. به نظر من بزرگترين خدمت 
انقالب به دانشگاه دو چيز بود: يكى اين كه احساس هويّت مستقل ملى را به 
دانشگاه داد و دانشگاه را از رو به بيگانه داشتن و مجذوب و مبهوت بيگانه 
بودن و منفعل در مقابل بيگانه بودن نجات داد. قبل از انقالب اين گونه بود. 
دوم اين كه دانشگاه را با مردم آشتى داد. دانشگاهِ قبل از انقالب، يك جزيره 
تك افتاده در ميان اقيانوس خروشان مردم بود. از عناصر استثنايِى استاد و 
دانشجوى مؤمن و متعّهد و خوب كه بگذريم، در آن موقع محيط غالب 
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دانشگاه اين گونه بود كه اگر شما به دانشگاه وارد مى شديد، بايد به فرهنگ 
عمومى، به ايمان عمومى، به باورهاى عمومى و به دلبستگيهاى مردمى پشت 
مى كرديد. محيط دانشگاه براى اكثريت بزرگى از استاد و دانشجو، محيط 
بودند،  مبارز  و  عّده اى كه سياسى  از  غير  بود.  دغدغه هاى صرفاً شخصى 
دغدغه ساير افراد، دغدغه هاى شخصى بود. دغدغه هاى اجتماعى نداشتند 
براى يك  آرزو  مهمترين  نمى كردند.  را حس  دردهاى جامعه خودشان  و 
دانشجو در آن هنگام اين بود كه بتواند وسيله اى به دست آورد و خودش 
را به خارج از مرزها برساند. دانشگاه مجذوب غرب بود و نمى خواست 
نوآورى كند. نه اين كه استاد و دانشجو ميل به اين معنا نداشتند؛ فرهنگ 
غالب بر دانشگاه، اين فرهنگ نبود. فرهنگ وابستگى بود كه رژيم شاه هم آن 
را به شّدت ترويج مى كرد. كسانى هم كه در داخل دانشگاه داعيه روشنفكرى 
داشتند، روشنفكران مردمى نبودند؛ روشنفكرهاى كافه اى و بريده از مردم 
بودند! بسيارى از آنها بعد از انقالب رفتند و امروز در كشورهاى اروپايى 
باز هم كافه اى اند و بيشترين محيطشان، محيط كافه هاست! دانشگاه چنين 
وضعى داشت. انقالب، دانشگاه را از اين دو آفت بزرگ نجات داد؛ دانشگاه 
را خودانديش، مستقل، داراى اعتماد به نفس، داراى قدرت توليد - توليد 
فكر و توليد علم - مرتبط با قشرهاى مختلف مردم، مرتبط با فرهنگ مردمى 
و متّصل به دلبستگيها و عشقها و جاذبه هاى موجود ميان مردم قرار داد. اين 

اهميت بسيار زيادى دارد.

بیانات در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیر كبیر ـ 79/12/9

Administrator
Untitled



56
6  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

اعتراف امريكا به نقش آفريني در كودتاي 28 مرداد

من اخيراً شنيدم كه اسناد سازمان سيا در خصوص نقش آن سازمان در 
مطبوعات قبل از 28 مرداد منتشر شده است. البته من خودم آن را نديدم؛ اما 
آنچه كه نقل كردند، بسيار جالب است. نشان مى دهد كه چه روزنامه هايى 
با پول و هدايت و تغذيه سازمان سيا براى زمينه سازى كودتاى 28 مرداد در 
همين تهران پخش مى شد. البته در جاهاى ديگر هم نمونه هايش را ديده ايم: 
در شيلِى دوران سالوادور آلنده، يكى از نقشهاى مهم را روزنامه ها داشتند؛ 
براى اين كه حكومت دو ساله آلنده را ناموفّق جلوه دهند و تمام افكار را 
عليه او بسيج كنند و باالخره آن بال را بر سرش بياورند. البته آن روز كسى 
اعتراف نكرد؛ اما بعد همه فهميدند كه چه كسانى بوده اند و آنهايى كه بر 
سِركار آمدند، انگيزه هايشان چه بود و از كجا دستور گرفته بودند و آنهايى كه 
زمينه سازى كردند، چه كسانى بودند. نمى شود صبر كرد تا فاجعه اتفاق بيفتد، 

بعد آن را كشف بكنيم. امروز بايد ديد و با چشم باز حركت كرد.

بیانات در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیر كبیر ـ 79/12/9
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لزوم آگاهي نسل جوان از تاريخ كشور

من كاًل به جوانها و بخصوص به دانشجويان و طاّلب توصيه مى كنم 
كه آگاهيهاى خودشان را افزايش دهند. بسيارى از اين كجرويهايى كه شما 
مالحظه مى كنيد، ناشى از كمبود آگاهى است. نسل امروز - به ويژه نسل 
بايد از تاريخ كشورش اّطالع داشته باشد؛ بخصوص از زمان  جوان ما - 
مشروطيت به اين طرف را بداند. شما در هر رشته اى كه تحصيل مى كنيد، 
چون جزو نخبگان جامعه هستيد - بعد از اين هم ان شاءاهلَلّ جزو نخبگاِن 
برتر خواهيد بود - بايد بدانيد كه كشور شما در چه موقعيتى قرار داشته و 
دارد. شما بايد بخصوص تاريخ رژيم گذشته را بدانيد. نسل امروز ما درست 
نمى داند كه انقالب اسالمى چگونه اين كشور را از چنگال آن رژيم خالص 
كرده است. اين را ما كه با همه ى پوست و گوشت و همه ى هستِى خود آن 
رژيم را حس كرديم، خوب مى دانيم. اينها بايد منعكس و گفته شود. البته 
در اين زمينه، چيزهايى هم نوشته شده است. رژيم گذشته، رژيمى فاسد و 
صددرصد وابسته و به كّلى دور از عدالت بود. براى آن رژيم مسأله ى مردم 
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در كشور به هيچ وجه مطرح نبود. براى آن رژيم ارزش يك مستشار امريكايى 
از  تا جمعيت عظيمى  بود  بيشتر  به مراتب  يا يك سياحتگر صهيونيست، 
مردم ايران! عناصر آن رژيم به مفتخورى، زيادى خورى، غارت منابع ملى و 
استفاده ى نامشروع از همه ى امكانات كشور عادت كرده بودند. آن رژيم بر 
پايه ى نامشروعى بنا شده بود؛ يعنى كسى كه در آن زمان در رأس قدرت بود 
- كه تقريباً سى وپنج سال هم حكومت كرد - فقط با اين اعتبار به حكومت 
رسيده بود كه پدرش قبل از او حاكم بوده است! شما ببينيد چه منطق غلطى 
براى حاكميت يك نفر وجود داشت. همه ى قدرتها و ثروتها در اختيار او بود 
و اگر گفته مى شد كه شما با چه استداللى روى كار آمده اى، پاسخ اين بود 
كه چون پدرم قبل از من در اين جا حاكم بوده است! او با پشتوانه و خواسِت 
مستقيم انگليسيها بر سِر كار آمد و سى وپنج سال هم حكومت كرد؛ بديهى 
است كه مملكت متعّلق به آن كسانى باشد كه او را بر سر كار آوردند يا از او 
حمايت كردند. ما چنين رژيمى را پشت سر گذاشتيم. پدر او چرا روى كار 
آمده بود؟ چون يك كودتاى انگليسى شده بود و آنها اين طور خواسته بودند. 
شما بايد اينها را بدانيد. شما بايد تاريخ كودتاى رضاخان در اسفند 1299، 
بعد رسيدنش به سلطنت در 1303، بعد جانشين شدن محّمدرضا را بدانيد. 
البته در تلويزيون هم برنامه هاى خوبى گذاشتند و اينها را تشريح كردند. در 

كتابهايى هم اين مطالب نوشته شده است.

بیانات در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه صنعتی امیركبیر ـ 79/12/22
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آرمانهاي انقالب ايران

اين انقالب بيش از اّدعا، آرمانهايى داشت. انقالب نيامده بود كه براى 
مردم ايران پاسخگويى كند. انقالب، انقالِب خود مردم بود. مردم براى تحّقق 
آرمانهايى انقالب كردند. اين آرمانها عبارت بود از ساختن يك ايران آباد و 
آزاد، داشتن مردمِ آگاه و برخوردار از عدالت اجتماعى، نجات از وابستگى و 
عقب ماندگِى علمى و استبداد و قهرى كه آن روز بر اين مملكت حكمفرما 

بود.

بیانات در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه صنعتی امیركبیر ـ 79/12/22
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اميرالمؤمنين علي7، الگوي انقالب

همه جانبه  شخصيِت  همين  دادن  قرار  الگو  اساس  بر  اسالمى  انقالب 
بعضى  از  انقالبهاى گذشته و  از  آنهايى كه خواستند  آمد.  به وجود  كامل 
حوادث كشورهاى ديگر براى انقالب اسالمى شبيه سازى كنند، به اين نكته 
توّجه نكردند. انقالب اسالمى الگو و نمونه خود را از اميرالمؤمنين گرفت 
و نظام جمهورى اسالمى به وجود آمد. امام بزرگوار ما كه يك شاگرد و 
رهرو مكتب اميرالمؤمنين عليه الّصالةوالّسالم بودند، در رفتار و گفتار خود، 
همين توصيه ها را مى كردند. اگر نگاه كنيد، در تعاليم امام بزرگوار، جابه جا 
شاخصهاى علوى را مشاهده مى كنيد. به خاطر همين بوده است كه دشمنان، 
نقطه مقابل راه امام را هدف فعاليت خودشان قرار داده اند. تبليغات دشمنان 
انقالب و نظام جمهورى اسالمى - كه دشمنان مّلت ايرانند - هدف خود را 
همين قرار داده اند كه نقطه مقابِل راهى را كه امام بزرگوار با شاخصهاى معيّن 

ترسيم كرده بودند، در ميان مردم ترويج كنند.

بیانات در اجتماع بزرگ مردم مشهد و زائران حرم مطهر امام رضا 7 ـ 80/1/1

Administrator
Untitled
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قيام اسالمي ميرزا كوچك خان

ميرزاكوچِك شجاع جنگلى، يك نمونه و يك مسطوره1 است؛ وااّل وقتى 
احساسات شجاعانه  با  دلش  منطقه  اين  در  ميرزا كوچك جنگلى  مرحوم 
در  و  گيالن  سرتاسر  در  اسالم  اتّحاد  نغمه  روز  آن  شد،  بيدار  اسالمى 
مبارزات سياسى  پيشرِو  گيالنيها  بود.  پيچيده  بوم  و  مرز  اين  بين خواِص 
و  روزنامه هاى كشور  قديمى ترين  از جمله  بودند.  مطبوعاتى  فّعاليتهاى  و 
رژيم  دوران  در  است.  بوده  منطقه  اين  در  سياسى،  فّعاليتهاى  قديمى ترين 
ستمشاهى چون اين جا خّطه سرسبز و با بركتى بود و آن را براى خودشان 
مى خواستند - نه براى مردم - انواع و اقسام جاذبه هايى را كه براى آنها جاذبه 
محسوب مى شد، در اين استان ايجاد كردند؛ شايد بتوانند دين را از اين مردم 
جدا كنند. من در آن سالها به گيالن آمدم و رشت و مناطق مختلف اين استان 
را از نزديك مشاهده كردم. ديدم دستهاى استعمارى و مغرض، با فكر و دل 
و جان اين مردم چه مى كند؛ شايد بتواند اينها را از دين و ديندارى جدا كند. 

1. نمونه.
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اما بعد از آن كه شعله انقالب برخاست و انقالب پيروز شد، همه ديدند يكى 
از نقاطى كه آن چنان پاى مردانگى و استقامت فشرد كه همه را متوّجه خود 
كرد و هويّت و شخصيت خود را نشان داد، منطقه شمال كشور، از جمله 
منطقه گيالن بود؛ چه در انقالب، چه در جنگ، چه در روزهاى قبل از جنگ 
مى خواستند  گوناگون  گروهكهاى  از  كدام  هر  كه  وقتى  انقالب؛  آغاز  در 
يارگيرى و سربازگيرى كنند و از فضايى كه با خون مردم مسلمان و با هّمت 
جوانان مؤمن و تحت رهبرى امام بزرگوار پديد آمده بود، سوءاستفاده كنند. 
من همان روزها وارد رشت شدم، براى اين كه در محافل دانشگاهى و ميان 
جوانان سخنرانى كنم. فراموش نمى كنم، در ميدان بزرگ شهر آن قدر پالكارد 
و اعالميه هاى بزرگ و پرده هاى عظيم از طرف گروهكها زده شده بود كه 
انسان متحيّر مى ماند! با مرحوم شهيد دكتر عضدى به قبرستان شهر رفتيم تا بر 
مزار ميرزا كوچك فاتحه اى بخوانيم. آن جا هم عناصر گروهكها خودشان را 
رساندند براى اين كه ما را تهديد كنند؛ براى اين كه ميرزاكوچك خان را تحقير 
كنند؛ براى اين كه حركت عظيم اسالمى مردم ايران را يك حركت ماّدى و 
جداى از انگيزه هاى معنوى بنمايانند، كه البته موفّق نشدند. در آن شرايط، 
انسان گمان نمى كرد كه پنجه متجاوز آن بيگانه پرستها از اين شهر و از اين 
استان كنده شود؛ اما دين و ايمان و عشق و معنويت و جوهر ذاتى مردم اين 
منطقه، دستها و انگشتان بيگانه را قطع كرد و اسالم و انگيزه هاى ايمانى و 
خواسِت برخاسته از دل و جان مردم مؤمن اين استان را بر هوسهاى فاسد و 
مفسد بيگانگان غلبه داد. گيالن نشان داد كه از اعماق جان به اسالم و قرآن و 
مكتب اهل بيت: معتقد است. بعد هم دوران جنگ تحميلى شد. در اين 
دوران، لشكر گيالن يكى از لشكرهاى خطشكن بود. سرداران و شهيدان و 
جانبازان گيالنى، ستارگان درخشانى شدند كه از يادها هرگز نخواهند رفت. 
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اين يك تصوير بسيار كوچك و بسيار كمرنگ از مناقب مردم گيالن است. 
اين جا يك خّطه بسيار پُر بركت است.

 بیانات در جمع كثیرى از مردم استان گیالن در استادیوم شهید عضدى شهرستان رشت  ـ
80/2/11
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تأثير الگوي انقالب در آفريقاي جنوبي

جوان اين مملكت در دهه هاى پنجاه و شصت معجزه آفريد؛ جوان اين 
مملكت كارى كرد كه تا آن روز هيچ ملتى نتوانسته بود چنين كارى بكند؛ 
جوان اين مملكت با تن و جسم خود به خيابانهاى اين كشور آمد - در همين 
شهر رشِت شما، در شهرهاى ديگر استان، در شهرهاى ديگر كشور - و 
چنان اين حضور را با همين جسم خود برجسته كرد كه آن نظامِ تا دندان 
مسّلِح متّكى به پشتيبانى همه سياستهاى استعمارى دنيا، ديد ديگر جاى نفس 
كشيدن ندارد؛ لذا مجبور شد فرار كند و برود. اين تجربه، بعد از ما تكرار 
شد؛ قبل از ما هيچ جاى ديگر نبود. انقالبهايى كه در جاهاى ديگر رخ مى داد، 
نتيجه كارهاى چريكى و پارتيزانى و پرتاب تّرقه و شليك گلوله بود؛ اما اين 

تجربه، تجربه مّلت ايران بود كه به وسيله جوانان ايجاد شد.
»نلسون ماندال« قبل از آن كه در آفريقاى جنوبى به پيروزى برسد - زمانى 
كه تازه از زندان آزاد شده بود - به ايران آمد و با من مالقات كرد. راجع به 
اوضاع آفريقاى جنوبى از او سؤال كردم، چيزهايى گفت. من به او گفتم، 
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ما تجربه اى داريم كه گمان مى كنم در كشور شما هم قابل عمل باشد؛ و 
آن تجربه عبارت است از اين كه انسانهاى داوطلب - كه اكثريت جمعيت 
كشور ما را تشكيل مى دادند - زن و مرد، با جسِم خودشان به خيابانها آمدند، 
تيمى شان،  با خانه ى  نه  نارنجكشان،  با  نه  با سالحشان،  نه  با مشتشان،  نه 
بلكه با تِن خودشان آمدند؛ روى خود را هم نبستند، با صورِت باز آمدند؛ 
لذا نظام را منفعل كردند و او هم ديد نمى تواند بايستد. واقعاً بر چه كسى 
مى خواست حكومت كند؟ گفتم به نظر من اين الگو در آفريقاى جنوبى 
قابل عمل است. او سرى تكان داد. بعد از رفتن او، يكى دو ماه طول نكشيد 
روزنامه ها  در  را  جنوبى  آفريقاى  در  مردمى  عظيم  تظاهرات  خبرهاى  كه 
خوانديم! من فهميدم كه اين بذر، سبز شد؛ عين همان وضعيت ايران. تمام 
خيابانهاى شهرهاى بزرگ آفريقاى جنوبى از سياهان پُر شد و يك عّده از 
سفيدپوستها هم آمدند و همراه با آنها راهپيمايى كردند و گفتند ما هم با 
نيز همان شد؛ يعنى كسى كه در  نتيجه  نژادى مخالفيم!  تبعيض  حكومت 
را  ديگرى  كس  و  رفت  اّول  بكند.  كارى  نمى تواند  اصاًل  ديد  بود،  رأس 
جاى خودش گذاشت؛ او هم ديد نمى تواند؛ لذا در يك انتقال قدرت آرام، 
حكومت را به دست سياهپوستان دادند و خود »ماندال« هم رئيس جمهور شد! 
اين حادثه تقليدشدنى و اين الگوى مّلتها براى آزاديخواهى، به وسيله جوان 

ايرانى در دهه هاى پنجاه و شصت اتّفاق افتاد.
معجزه انقالب اسالمى در دهه پنجاه، و معجزه جنگ هشت ساله در دهه 

شصت اتّفاق افتاد.

بیانات در دیدار جوانان و فرهنگیان در مصاّلى رشت  ـ 80/2/12

Administrator
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انحطاط اخالقي، سوغات رضاخان از غرب

يك روز عّده اى غربزده چشمهاى خود را بستند و گفتند ما بايد همه چيز 
را از غرب بگيريم. آنها چه چيزى را از غرب گرفتند؟ يكى از خصوصيات 
خوبى كه اروپاييها دارند، خطرپذيرى است. منشأ عمده موفقيتهاى آنها اين 
بوده است. آيا غربزده هاى ما اين را گرفتند و به ايران آوردند؟ آيا ايرانيها 
ريسك پذير شدند؟ خصوصيت خوب ديگر آنها عبارت از پشتكار و از كار 
نگريختن است. آيا آن را به ايران آوردند؟ بزرگترين و ماهرترين مكتشفان و 
دانشمندان غربى كسانى اند كه سالهاى متمادى با زندگيهاى سخت در اتاق 
خود نشستند و چيزى را كشف كردند. انسان وقتى زندگى آنها را مى خواند، 
مى بيند چگونه زندگى كردند. آيا اين روحيه تالِش خستگى ناپذيِر فقط براى 
علم را به ايران آوردند؟ اينها بخشهاى خوب فرهنگ غربى بود. اينها را كه 
نياوردند؛ پس چه چيزى را آوردند؟ اختالط زن و مرد و آزادِى عيّاشى و 

پشت ميز نشينى و ارزش كردن لّذات و شهوات را آوردند!
اولين  بياورد،  براى ما سوغات  از غرب  قلدر وقتى خواست  رضاخان 
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چيزى كه آورد، عبارت از لباس و رفع حجاب بود؛ آن هم با زور سر نيزه 
و همان قلدرِى قّزاقِى خودش! لباسها نبايد بلند باشد؛ بايد كوتاه باشد؛ كاله 
بايد اين طورى باشد؛ بعد همان را هم عوض كردند: اصاًل بايد كاله شاپو 
باشد! اگر كسى جرأت مى كرد غير از كاله پهلوى - كالهى كه آن موقع با 
اين عنوان شناخته مى شد - كاله ديگرى سرش بگذارد، يا غير از لباس كوتاه 
از غرب  را  اين چيزها  بايد كتك مى خورد و طرد مى شد.  بپوشد،  چيزى 
گرفتند! زنها حق نداشتند حجابشان را حفظ كنند؛ نه فقط چادر - چادر 
كه برداشته شده بود - اگر روسرى هم سرشان مى كردند و مقدارى جلوى 
چانه شان را مى گرفتند، كتك مى خوردند! چرا؟ براى اين كه در غرب، زنها 
سربرهنه مى آيند! اينها را از غرب آوردند. چيزى را كه براى اين مّلت الزم 
بود، نياوردند. علم كه نيامد، تجربه كه نيامد، ِجّد و جهد و كوشش كه نيامد، 
خطرپذيرى كه نيامد - هر ملتى باالخره خصوصيات خوبى دارد - اينها را 
كه نياوردند. آنچه را هم كه آوردند، بى دريغ قبول كردند. فكر و انديشه را 
بايد قبول  اما بدون تحليل قبول كردند؛ گفتند چون غربى است،  آوردند، 
كرد. فرم لباس و غذا و حرف زدن و راه رفتن، چون غربى است، بايستى 
پذيرفت؛ جاى بروبرگرد ندارد! براى يك كشور، اين حالت بزرگترين سّم 

مهلك است؛ اين درست نيست.

بیانات در دیدار جوانان و فرهنگیان در مصاّلى رشت  ـ 80/2/12
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دروازه ي تمدّن بزرگ يا نابودي معنويت در ايران

در دوران رژيم گذشته، شاهِ دست نشانده و خائن مى خواست اين راه 
ارمغان  به  اين مردم  براى  بزرگ«  تمّدن  »دروازه ي  با عنوان  را  حّل كاذب 
بياورد. البته سالها روى اين زمينه كار شده بود؛ فالكت اخالقى در حد اعلى  
بود؛ ورشكستگِى معنوى و روحى و علمى در اين كشور، بى نظير بود. با نام 
»دروازه تمّدن بزرگ« و با نام مدرنيزم ايرانى مى خواستند به بقيه موجودى 
معنويت كشور چوب حراج بزنند. شاهِ عيّاِش بى سوادِ مفلوك در مقابل بيگانه 
و مقهورِ پنجه امريكا و صهيونيسم، و ملتى كه تحقير شده و مورد اهانت قرار 
گرفته بود؛ اين مدرنيزم ايرانى مال همانهاست. اين كه مدرن شدن و به تمّدن 
واقعى رسيدن نيست. مظهر آن راه كاذب اين بود كه در اين جا هر نقطه اى 
كه مى شد از آن پول ساخت، النه اى براى عوامل و ايادى كمپانيهاى خارجى 
بود. البته به وسيله ى شركاى داخليشان اين كار را مى كردند كه شركاى داخلى 
هم به همان دستگاههاى دربار و رجال سياسِى وابسته خائِن آن روز مربوط 
بدبختى و  براى يك ملت،  اين  نمى خورد؛  به درد  اين مدرنيزم  مى شدند. 
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بيچارگى و فنا شدِن همه چيز را به بار مى آورد. اگر اين انقالب اتّفاق نيفتاده 
بود، اگر آن فرياد رعدگونه همه چيز را در اين مملكت به جنب و جوش 
نياورده بود و دلها را از جا نكنده بود، خدا مى داند كه امروز كشور ما در چه 
وضعى بود. شما به بعضى از كشورهاى عقب افتاده - چه در آسيا، چه در 
آفريقا - نگاه كنيد؛ يقين بدانيد با اين موقعيت ممتاز جغرافيايى و اقليمى و 
تاريخى ايران، وضع ما از آنها بدتر بود. انقالب به داد اين كشور رسيد و اين 
مّلت را از اين كه در قعر دريايى فرو رود كه ديگر نتواند از آن بيرون بيايد، 
نجات داد. بنابراين، چنان راه حّلى، راه حّل كاذب است و جوان نبايد دنبال 

آن باشد.

بیانات در دیدار جوانان و فرهنگیان در مصاّلى رشت  ـ 80/2/12
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اهميت و نقش ميرزا كوچك خان

ميرزا كوچك، مرد تنهايى بود كه به دو قدرت بزرگ آن روز دنيا - يعنى 
با  با روسها ساخت، نه  انگليسيها - يك »نه«ى بزرگ گفت. نه  روسها و 
انگليسيها؛ اما در كنار او كسانى بودند كه مى خواستند با دستگاه حكومِت آن 
روز - بعد هم با رضاخان كه تازه مى خواست سِر كار بيايد - مبارزه كنند، اما 
به روسها پناه مى بردند؛ به باكو رفتند و بند و بستهايشان را كردند و به ايران 
برگشتند و سرسپرده آنها شدند. اما ميرزاكوچك خان قبول نكرد و حاضر 
نشد سازش كند؛ او، هم با انگليسيها جنگيد، هم با قّزاقهاى روس جنگيد، 
هم با لشكر رضاخانى - و قبل از رضاخان، آن كسانى كه بودند - مبارزه 
كرد؛ با احسان اهلل خان و ديگران هم كنار نيامد. وقتى جوان گيالنى سِر قبر 
ميرزاكوچك خان مى رود و مى بيند اين مرد تنها، اين مرد باايمان و باصفا، 
اگرچه در وسط جنگلهاى گيالن در مظلوميت ُمرد، اما شخصيت خودش 
را در تاريخ ايران تثبيت كرد؛ ُمرد، اما يك مشعل شد. ما در دوران مبارزه 
خودمان، هر وقت نام ميرزاكوچك خان را به ياد مى آورديم و شرح حال او 
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را مى خوانديم، نيرو مى گرفتيم. او از همت و اراده و شخصيت و هويّت 
خود خرج كرد، براى اين كه به يك نسل هويّت و شخصيت و نيرو و اراده 
ببخشد. اين بسيار ارزش دارد. امثال او تعدادى بودند كه در غربت مبارزه 
نيستند. جريان  امروز غريب  كه  مى بينيد  اما  ُمردند؛  در غربت هم  كردند، 
تاريخ، جريان عجيبى است. نگذاشت و نخواهد گذاشت شيخ فضل اهلل ها و 
ميرزاكوچك خان ها و خيابانى ها و امثال اينها، همچنان كه غريب ُمردند، غريب 

بمانند. دشمنان مى خواهند اين مفاخر را از دست جوان ايرانى بگيرند.

بیانات در دیدار جوانان و فرهنگیان در مصاّلى رشت  ـ 80/2/12
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عناصر اصلي بناي مستحكم نظام

امروز در دوازدهمين سالگرد غروب خورشيد درخشان امامت و واليت 
 - امام خمينى  ما،  بزرگوار  و  عظيم الّشأن  رهبر  يعنى   - معاصر  دوران  در 
وقتى در سيره و عملكرد اين مرد بزرگ و جانشين پيامبران دقّت مى كنيم، 
خصوصيات امامِ هدايت را در زندگى و سيره و تعاليم او به وضوح مى يابيم. 
آنچه كه امروز براى همه ما بسيار اهميت دارد، اين است كه با راه و رسم و 
تعاليم امام - كه در واقع تشكيل دهنده حقيقى شخصيت اوست - آشنا شويم؛ 

اگرچه مّلت ما بحمداهلل اين سرمايه معنوى را براى خود حفظ كرده است.
امروز من در اين مجمع عظيم، يك بُعد از شخصيت امام را به عرض 
شما برادران و خواهران و همه مّلت ايران مى رسانم. چون سيره امام بزرگوار 
فقط بيان شخصيت يك انسان نيست؛ بلكه راهنماى عمل همه مّلت ايران 
و مسلمانان جهان است؛ راهنماى عمل همه كسانى است كه مى خواهند 
مّلت  البته  كنند.  فراهم  انسانى  براى خود زندگى شايسته  اسالم،  در سايه 
ايران بيش از ديگران مخاطب اين سخنان است؛ زيرا بار امانتى كه بر دوش 
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ماست - يعنى حفظ دستاورد عظيم اين انقالب - يك ويژگى براى مّلت 
ايران است. با حفاظت از اين ذخيره عظيم، بايد شكر اين نعمت را بگزاريم. 
اين بُعد از شخصيت امام عبارت است از اين كه امام در ساخت و مهندسِى 
نظام جمهورى اسالمى، همه عناصر و اجزايى را كه مى توانست اين نظام را 
استوار و ماندگار كند، مورد مالحظه قرار داد و با مهارِت تمام اين عناصر 
اصلى را در درون اين بناى شامخ و مستحكم كار گذاشت. اين عناصر اصلى 
عبارت است از اسالم، مردم، قانونگرايى و دشمن ستيزى. امام بزرگوار در 
بناى نظام شامخى كه به جاى رژيم پوسيده سلطنتى در ايران بر سر كار آورد، 
اين عناصر و اجزا را با دقِّت تمام كار گذاشت؛ در عمِل خود به آنها پايبند 
و متعّهد ماند و در پيام و بيان و تعاليِم خود بر آنها پافشارى كرد. امروز هم 
مثل بيست ودو سال گذشته، همه كسانى كه وجود نظام اسالمى را با منافع 
نامشروع خودشان ناسازگار مى بينند و با آن دشمنى مى كنند، بيش از همه 
با همين چهار عنصر مقابله مى كنند. عمده تالش آنها اين است كه يا عنصر 
اسالميّت را از نظام بگيرند؛ يا تكيه بر مردم را - با همان معناى وسيع و 
بديعى كه امام به آن توّجه داشت - از نظام سلب كنند؛ يا در بناى قانونى نظام 
خدشه كنند؛ يا هشيارى و بيدارِى دائمى در مقابل دشمن را از نظام بگيرند و 
بيدارى را به خواب آلودگى و غفلت تبديل كنند. لذا براى ما اين چهار عنصر 
اهميت پيدا مى كند. من امروز درباره هر كدام از اينها، نكات كوتاهى را به 

عرض شما مى رسانم:

اسالم، رمز پيروزي انقالب

نكته اّول - كه اصلى ترين عنصر تشكيل دهنده نظام است - عبارت است 
از اسالم گرايى و تكيه بر مبانى مستحكم اسالمى و قرآنى. خيليها از اين 
حقيقِت بسيار مؤثّر غفلت كردند؛ اما راز پيروزى انقالب در اين نكته بود؛ 
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چون مّلت ايران از اعماق قلب به اسالم معتقد و مؤمن و وابسته بود و هست. 
اغلب مّلتهاى مسلمان همين گونه اند و اگر موانع از سر راهشان برداشته شود، 
ايمان عميق آنان به اسالم آشكار خواهد شد. لذا وقتى مردم پرچم اسالم 
را در دست امام مشاهده كردند و باور كردند كه امام براى احياى عظمت 
اسالمى و ايجاد نظام اسالمى وارد ميدان مبارزه شده است، ِگرد او را گرفتند. 
بعد هم كه انقالب پيروز شد، با همين انگيزه، از روى طوع و رغبت در 

ميدانهاى خطر حاضر شدند؛ چون ايمان آنها به اسالم، عميق بود.
بعضى از كسانى كه خودشان را در شمار زبدگان و نخبگان و احزاب سياسى 
و صاحب نظران مسائل سياست به حساب مى آوردند، اين را نمى پسنديدند. 
جداى از كسانى كه به اسالم عقيده نداشتند، بعضى كسان به اسالم عقيده 
داشتند، اما نظام اسالمى را قبول نمى كردند. لذا از اّوِل انقالب، در عرض و 
به موازات خِطّ امام، جريانى پيدا شد كه به يك نظام الئيك و الگوبردارى 
شده از نظامهاى غربى دعوت مى كرد؛ منتها با رنگ و لعاب اسالمى؛ اسِم 
اما جهتگيرِى غيراسالمى.  باطِن غيراسالمى؛ ساخِت اسالمى،  اما  اسالمى، 
البته آنها بى ميل نبودند كه در كنار چنين نظامى، آخوند وجيه المّله اى هم 
براى مقبول جلوه دادن نظام در چشم مردم وجود داشته باشد - چون مردم 
به اسالم دلبسته بودند - بدشان نمى آمد روحانِى مورد قبولى در كنار نظام 
قرار گيرد تا نظام را در چشم مردم، اسالمى جلوه دهد؛ دولتمردان نظام هم 
به همان شكلى كه خودشان مى پسندند و تشخيص مى دهند، نظام را به همان 
صورت غيراسالمى - و در حقيقت، شكل بازسازى شده رژيم سلطنتى، منتها 
طبق قبول سياستمداران و قدرتمندان دنيا - اداره كنند. ظاهر و رنگ و لعاب 
دين هم اين فايده را براى آنها داشته باشد كه نيروهاى مردم را در خدمتشان 
قرار دهد؛ هرجا به حضور مردم احتياج است - در هنگام جنگ و دفاع و 
دادن ماليّات و غيره - همين ظاهر اسالمى، مردم را به همكارى با آن نظام 
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وادار كند؛ اما اگر حقوق شرعى مردم تأمين نشد، نشد؛ اگر با سلطه گران 
اقتصاد مردم در قبضه  اگر استقالل كشور و فرهنگ و  مبارزه نشد، نشد؛ 
اّولى كه امام دستور داد قانون اساسى  دشمنان قرار گرفت، گرفت! لذا از 
به وسيله خبرگان منتخب مردم تدوين شود، هرجا كه نام اسالم و نشانى 
از حضور واقعى اسالم بود، اينها مقابله كردند. آن جايى كه اصل مربوط به 
»واليت فقيه« مطرح شد، اينها بى تابانه مبارزه كردند. البته با واليتش مخالف 
نبودند - واليت يعنى حكومت؛ آنها تشنه قدرت و حكومت كردن بودند - با 
فقيه اش مخالف بودند؛ چون به معناى حضور حقيقى دين در جامعه بود؛ اين 
را برنمى تافتند و تحّمل نمى كردند. هرجا كه نشانه حضور واقعى اسالم بود، 

اينها معترض بودند.
امام در مقابل اين جريان - كه بسيار هم مدعى بود - ايستاد؛ روى مبانى 
اصرار  جديت  با  نظام،  اسالمى  ساخت  و  تركيب  روى  كرد؛  تكيه  اسالم 
ورزيد؛ چون امام مانند هركسى كه با اسالم آشناست، معتقد بود - و امروز 
نيز  و  مّلت  و عّزت يك  آزادگى  و  رفاه  و  كه سعادت  معتقديم -  ما  هم 
عدالت و تكيه به مردم - به معناى واقعى كلمه - در سايه احكام اسالم 
تأمين مى شود. آنهايى كه شعار عدالت و مردم ساالرى دادند، نشان دادند كه 
نمى توانند حقوق و منافع مردم را عادالنه تأمين كنند؛ اما اسالم مى تواند اين 
كار را بكند. تكيه بر اسالم، به معناى ايمان عميق امام بزرگوار به رسالت 
اسالم بود؛ يعنى امروز اسالم مى تواند مّلتها را نجات دهد. لذا هم در تدوين 
قانون اساسى و هم در تمام رهنمودهايى كه امام در طول ده سال زندگى 
مبارك خود به مّلتهاى مسلمان داد، بر روى اسالم تكيه كرد و همين موجب 
شد كه نظام جمهورى اسالمى با وجود دشمنيهاى بى اندازه قدرتهاى جهانى، 
در ميان مّلتهاى مسلمان، هم طرفداران بى شمارى پيدا كند و هم در آنها شوق 
و اميد و انگيزه به وجود آورد و حركت اسالمى را در سرتاسر جهان اسالم 

Administrator
Untitled
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زمينه سازى كند. امروز هم اگر نظام جمهورى اسالمى و مسؤوالن و رؤساى 
اين نظام در دنيا عّزت و آبرويى دارند، به بركت اسالم است. چه آنهايى كه 
در دنيا به اسالم معتقدند و چه حتّى آنهايى كه به اسالم معتقد نيستند، عّزتى 
است.  اسالم  خاطر  به  قائلند،  آن  مسؤوالن  و  اسالمى  براى جمهورى  كه 
آنهايى هم كه به اسالم معتقد نيستند، نقش و نفوذ و تأثير و اقتدار اسالمى 
را مى شناسند و مى دانند و آن كسى كه مظهر اين اقتدار است، در چشمشان 

داراى عظمت و جالل است.
امام بر روى اسالم تكيه كرد؛ به اسم اسالم قانع نشد؛ بر اين اصرار ورزيد 
كه بايد قوانين اسالمى در تمام گوشه و كنار دستگاههاى دولتى و حكومتى 
حاكم شود. البته اين كار، يك كار بلندمّدت بود. امام هم اين را مى دانست كه 
در كوتاه مّدت، اين مقصود تحّقق پيدا نمى كند؛ اما راه را باز كرد و حركت 
را شروع نمود و جهت را نشان داد و همه فهميدند كه بايد به معناى حقيقى 
كلمه به سمت احكام و تعاليم اسالم و ساخت اسالمى براى نظام و جامعه 
حركت كنند تا بتوانند عدالت را تأمين، فقر را برطرف و فساد را ريشه كن 
كنند؛ تا بتوانند دردهاى مزمنى را كه بر اين مّلت تحميل شده است، جبران 

كنند.
واقعيّات دستگاههاى  و  ارقام  و  آمار  با  كه  عنوان كسى  به  بنده  امروز 
حكومتى از نزديك آشناست، به شما مردم عزيز عرض مى كنم: هرجا كه ما با 
قاطعيّت، معرفت و روشن بينى، احكام اسالم را بر سر دست گرفتيم، دنبال آن 
حركت كرديم و صادقانه خواستيم اسالم را پياده كنيم، موفّق شديم؛ اما هرجا 
ناكامى و ضعفى وجود دارد، بر اثر اين است كه ما در آن مورد، از اسالم و 
حكم اسالمى و ترتيب اسالمى غفلت كرده ايم. هم در زمينه اقتصادى، هم 
در زمينه سياسى، هم در زمينه بين المللى و هم در زمينه تربيتهاى صحيح 
مردمى، امروز هرجا كه ضعف و ناكامى اى مشاهده مى شود، اگر كسى دقّت 
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و ريشه يابى كند، به اين جا مى رسد كه در اين نقطه، دستور اسالم و حكم 
اسالمى مورد توّجه قرار نگرفته است. امام مى دانست كه اگر ما به اسالم 
متمّسك شويم، هم عّزت دنيا، هم رفاه ماّدى، هم قدرت سياسى، هم آسايش 
و هم امنيت عمومى براى مردم پديد خواهد آمد؛ لذا امام اسالميّت را - به 
معناى حقيقى كلمه - در بافت نظام اسالمى و اين بناى مستحكم و شامخ 

گذاشت.

اصالت مردم در نظام اسالمي

عنصر دومى كه امام به آن حّداكثر توّجه را كرد، عنصر »مردم« بود. تقريبًا 
هيچ كس  و  مى شود  مردم صحبت  از  دنيا،  در  نظامهاى حكومتى  همه  در 
در  حتّى  كنم.  كار  مردم  مصلحت  برخالف  مى خواهم  من  كه  نمى گويد 
رژيمهاى استبدادِى سلطنتِى موروثى، هيچ كس نمى گويد كه من مى خواهم بر 
خالف ميل مردم عمل كنم. بنابراين اّدعاى مردم گرايى وجود دارد؛ اما مهم 
اين است كه حقيقتاً در كجا براى مردم شأن و منزلت و حّق و نقش قائل 
مى شوند. وقتى امام بر روى عنصر »مردم« تكيه مى كرد، لّفاظى نمى كرد؛ به 
معناى حقيقى كلمه به اصالت عنصر »مردم« در نظام اسالمى معتقد بود و 

مردم را در چند عرصه مورد توّجه دقيق و حقيقى خود قرار داد.
عرصه اّول، عرصه تكيه نظام به آراء مردم است. تكيه نظام به آراء مردم، 
يكى از ميدانهايى است كه مردم در آن نقش دارند. حضور مردم و اعتقاد 
به آنها بايد در اين جا خود را نشان دهد. در قانون اساسى ما و در تعاليم و 
راهنماييهاى امام، هميشه بر اين نكته تأكيد شده است كه نظام بدون حمايت 
و رأى و خواست مردم، در حقيقت هيچ است. بايد با اتّكاء به رأى مردم، 
كسى بر سر كار بيايد. بايد با اتّكاء به اراده مردم، نظام حركت كند. انتخابات 
رياست جمهورى، انتخابات خبرگان، انتخابات مجلس شوراى اسالمى و 



58
8  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

انتخابات ديگر، مظاهر حضور رأى و اراده و خواست مردم است. اين يكى 
از عرصه هاست. لذا امام بزرگوار، هم در دوران حيات خود به شّدت به اين 
عنصر در اين عرصه پايبند باقى ماند و هم در وصيّت نامه خود آن را منعكس 
و به مردم و مسؤوالن توصيه كرد. در حقيقت انتخابات و حضور مردم در 
صحنه انتخاِب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس و يا ساير انتخابهايى كه 
مى كنند، هم حّق مردم است، هم تكليفى بر دوش آنهاست. در نظام اسالمى، 

مردم تعيين كننده اند. اين هم از اسالم سرچشمه مى گيرد.
مسأله اساسى اى كه بنده بارها بر آن تأكيد كرده ام، اين است كه اسالم گرايى 
نظام اسالمى،  نيست. مردم گرايى در  از مردم گرايى جدا  نظام اسالمى،  در 
ريشه اسالمى دارد. وقتى ما مى گوييم »نظام اسالمى«، امكان ندارد كه مردم 
ناديده گرفته شوند. پايه و اساِس حّق مردم در اين انتخاب، خود اسالم است؛ 
لذا مردم ساالرى ما - كه مردم ساالرى دينى است - داراى فلسفه و مبناست. 
چرا بايد مردم رأى دهند؟ چرا بايد رأى مردم داراى اعتبار باشد؟ اين متّكى 
بر احساسات توخالى و پوچ و مبتنى بر اعتبارات نيست؛ متّكى بر يك مبناى 
بسيار مستحكم اسالمى است. پس يكى از عرصه هايى كه امام همواره بر آن 
تأكيد مى كرد و آن را در ساخت نظام اسالمى كار گذاشت و براى هميشه آن 
را ماندگار كرد، مسأله حضور مردم در انتخاب مسؤوالن نظام و منتهى شدن 

مسؤوليتها به اراده و خواست مردم است.

مسئوالن خدمتگزار مردم

ما  وقتى  است.  مردم  قبال  در  مسؤوالن  تكليف  عرصه  دوم،  عرصه 
مى گوييم »مردم«، معنايش اين نيست كه مردم بيايند رأى بدهند و مسؤول 
يا نماينده اى را انتخاب كنند؛ بعد ديگر براى آن مردم هيچ مسؤوليتى وجود 
نداشته باشد؛ صرفاً همين باشد كه اگر كسى مى خواهد براى مردم كارى 
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بكند، به اين خاطر باشد كه مردم بار ديگر به او رأى دهند؛ مسأله اين نيست. 
در اسالم و نظام جمهورى اسالمى، فلسفه مسؤوليت پيدا كردِن مسؤوالن در 
كشور اين است كه براى مردم كار كنند. مسؤوالن براى مردمند و خدمتگزار 
و مديون و امانتدار آنها هستند. مردم، محورند. كسى كه در نظام جمهورى 
اسالمى مسؤوليتى به دست مى آورد، بايد همه هّم و غّمش براى مردم باشد؛ 
هم براى دنياى مردم، هم براى ماديّت مردم، هم براى معنويّت مردم، هم 
براى ايجاد عدالت در ميان مردم، هم براى احياى شأن انسانى مردم، هم براى 
آزادى مردم. اينها جزو وظايف اصلى حكومت است. البته وقتى مى گوييم 
»مردم«، منظور همه طبقات مردمند؛ ليكن بديهى است كسانى از مردم بايد 
بيشتر مورد توّجه قرار گيرند كه بيشتر مورد محروميت قرار گرفته اند؛ لذا 
امام دائماً روى طبقات محروم و پابرهنگان كشور تكيه مى كردند. اين فريب 
است كه كسى ادعا كند براى مردم كار مى كند؛ اما در عمل، كار او براى 
طبقات مرفّه باشد، نه براى طبقات مستضعف و محروم. نه اين كه نبايد براى 
طبقات مرفّه كار كرد؛ آنها هم از حقوق عمومى كشور بايد بهره مند شوند؛ 
اما به آن كسى كه محروميت دارد و دستش از حقوق خود خالى مانده است، 
بايد بيشتِر توّجه و هّمت و تالش را اختصاص داد. لذا امام به طور دائم بر 
حقوق مستضعفان و محرومان و پابرهنگان تكيه مى كرد. عماًل هم در تمام 
مدت پيروزى انقالب تا امروز و قبل از آن، كسانى كه بيش از همه سينه سپر 
كردند، از نظام دفاع كردند، سختيهاى نظام را به جان خريدند و در مقابل 
دشمنان ايستادند، طبقات محروم و پابرهنه و مستضعفان جامعه بوده اند. اينها 

بايد بيش از ديگران مورد توّجه قرار گيرند.

خودباوري شرط اعتالي كشور

است  عبارت   - مى كند  مردم حركت  محور  بر  باز  كه   - سوم  عرصه 
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از بهره بردارى از فكر و عمل مردم در راه اعتالى كشور؛ يعنى استعدادها 
امام خطاب  انقالب، هميشه  اوايل  از  نگذاشتن.  را شكوفا كردن و معطل 
به جوانان، دانشجويان، متفّكران كشور و كسانى كه دارى استعداد بودند، 
مى گفت كه به خودتان ايمان بياوريد؛ نيروى خودتان را باور كنيد و بدانيد 
كه مى توانيد. اين درست در مقابل تعاليمى بود كه در دوران طوالنى استبداد 
در اين كشور، تلقين مى شد كه مردم ايران نمى توانند. ما در دوران انقالب 
هم ديديم همان كسانى كه اسالم را به معناى حقيقِى خود باور نداشتند، به 
اين معنا هم باور نداشتند. هميشه چشم آنها به بيرون مرزهاى كشور بود و 
به مردم و تواناييهاى آنها اعتقاد نداشتند. اين فكر و اين توّجه را هم، امام در 
اين نظام نهادينه كرد، كه استعدادهاى جوان اين كشور، احساس توانايى كنند؛ 
و شما بعد از انقالب هرچه از نشانه هاى علم و پيشرفت علمى و صنعتى 
در كشور مشاهده مى كنيد، ناشى از اين است. هرجا كه نشانه هاى وابستگى 
مشاهده مى شود - كه به معناى تحقير مّلت ايران و استعدادهاى اوست - 

ناشى از نقطه مقابل اين تفّكر است.

اهميت روشنگري و تبيين حقايق

لزوم  از  به مردم، عبارت است  امام  توجه  عرصه چهارم در خصوص 
آگاه سازى دائمى مردم. خود امام در سنين باالى عمر - با حال پيرمردى - 
از هر فرصتى استفاده كرد براى اين كه حقايق را براى مردم بيان كند. در 
دستگاههاى تبليغاتى جهانى، نقش تحريف و گمراه سازى، نقش فوق العاده 
خطرناكى است كه امام به آن توّجه داشت. وسايل ارتباطِى فكرِى نامطمئن و 
وابسته به دشمنان كشور و ملت، امام را وادار مى كرد كه هم خود او به طور 
دائم در موضع تبيين و ارشاد و هدايت مردم قرار گيرد و هم به ديگران دائمًا 
توصيه كند كه حقايق را به مردم بگويند و افكار آنها را نسبت به حقايقى 
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كه دشمن سعى مى كند آنها را مكتوم نگه دارد، آشنا كنند. اين كه ما دائماً به 
صاحبان بيان و قلم و تريبونهاى مختلف توصيه مى كنيم كه هدف و هّمت 

خود را بر تبيين صحيِح حقايق قرار دهند، براى اين است.
كار  اسالمى  اساسِى  نقطه  اين  مقابل  موضع  در  درست  دشمن،  امروز 
و  حقايق  تحريف  دشمن،  مهّم  اهداف  از  يكى  انقالب،  اوايل  از  مى كند. 
تاريخ بود. اگر يك وقت در داخل كشور حنجره يا قلم مزدورى پيدا مى شد 
كه حقايق جنگ و انقالب و اسالم را تحريف مى كرد، مى ديديد فريادهاى 
تشويق از اطراف دنيا بلند مى شود. امروز نيز همين طور است. امروز هم اگر در 
داخل كشور كسانى به خاطر خوش كردن دل استكبار و راضى كردن دشمنان 
اسالم و اين مّلت و اين كشور چيزى بگويند و بنويسند كه در آن تحريف 
اسالم و تاريخ انقالب و چهره هاى انقالب باشد، مى بينيد كه در دنيا از طرف 
دستگاههاى تبليغاتى استكبار براى او هورا مى كشند و او را تشويق مى كنند! 
تبيين، موضوع بسيار مهّمى است. انسانها تابع بينش و ديد خودشان هستند. 
اگر كسى بتواند حقايق را در چشم مردم تحريف كند، يعنى در واقع عمل و 
بازو و اراده مردم را به سمت گمراهى كشانده است. اين همان چيزى است 
كه دشمن مى خواهد. امروز اگر كسانى عليه اسالم و مقدسات و مجاهدتهاى 
اين مّلت قلمفرسايى كنند و چيزى بنويسند؛ اگر كسانى عليه بهترين فرزندان 
اين كشور - يعنى شهيدان ما و مجاهدان راه خدا - اظهارنظرى كنند و ريشى 
بجنبانند؛ اگر كسانى عليه بسيج و جهاد و شهادت حرفى بزنند و چيزى 
بنويسند؛ مى بينيد مورد تشويق راديوها و سياستمداران و نويسندگان خارجى 
در حوزه هاى  بياناتشان  كه  كسانى  افراد - چه  همه  امروز  مى گيرند.  قرار 
وسيع كاربُرد دارد، چه كسانى كه در حوزه هاى كوچكتر سخنانشان مؤثّر 
واقع مى شود؛ مثل مدرسه و كالس و دانشگاه و محيطهاى كارگرى و غيره - 
مسؤولند و اگر ديدند حقايق و محكمات اسالم و انقالب مورد تحريف قرار 
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مى گيرد، وظيفه دارند تبيين كنند؛ نبايد سكوت كنند. امام به اين نكته بسيار 
توجه مى كرد. و اين يكى از چيزهايى است كه راز استحكام و ماندگارى و 

پايدارى نظام در آن مندرج است.

تأكيد امام بر حفظ نظم و قانون

عنصر سومى كه براى امام اهميت داشت، نظم و قانون بود. لذا حتّى 
قبل از آن كه انقالب به پيروزى برسد، امام دولت معيّن كرد. انقالبهاى دنيا يا 
كودتاهايى كه به اسم انقالب در دنيا به وجود مى آمدند - كه دهه هاى ميانى 
قرن گذشته ميالدى از اين گونه انقالبها پُر بود - هيچكدام اين طور نبودند. 
وقتى در كشورى انقالب مى شد - يا انقالب حقيقى، يا كودتايى به اسم 
انقالب - مدتها از دولت و تشكيالت دولتى و نظم دولتى خبرى نبود. يك 
گروه به نام مسؤوالن انقالب، زمام كشور را در دست مى گرفتند و طبق ميل 
و تشخيص خودشان - هرطور بود - عمل مى كردند. در انقالب اسالمى، امام 
اجازه نداد اين طور بشود؛ حتّى از قبل از پيروزى انقالب دولت تعيين كرد 
تا نظم وجود داشته باشد. با اين كه آن وقت شوراى انقالب هم بود، اما امام 
خواست با شكل قانونى و منطقى، كشور اداره شود. اصل تشخيص اين كه 
چه نظامى در كشور بر سر كار بيايد، اين را امام به عهده ي رفراندم و آراء 
عمومى گذاشت. اين هم در دنيا سابقه نداشت. در هيچ انقالبى در دنيا، ما 
نشنيديم و نديديم كه انتخاب نوع نظام را - آن هم در همان اوايل انقالب - 
به عهده مردم بگذارند. هنوز از پيروزى انقالب دو ماه نگذشته بود كه امام 
نظام جمهورى  به  مردم  كه  كرد،  اعالن  را  اسالمى  نظام  درباره  همه پرسى 
اسالمى رأى دادند. چند ماه از پيروزى انقالب نگذشته بود كه امام گفت بايد 
قانون اساسى نوشته شود. آن كار هم نه به وسيله جمعى كه خود امام معيّن 
كند، بلكه باز به وسيله منتخبان مردم صورت گرفت. مردم اعضاى مجلس 
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خبرگان را - كه منتخبان مردم بودند - انتخاب كردند تا قانون اساسى تدوين 
باز مجدداً همان قانون را به رأى مردم گذاشتند. هنوز يك سال از  شود؛ 
پيروزى انقالب نگذشته بود كه مردم در انتخابات رياست جمهورى شركت 
كردند؛ بعد از مدت كوتاهى هم مجلس شوراى اسالمى به راه افتاد. بنابراين 
از اّول، مبناى كارِ انقالب بر نظم و قانون بود. كسانى كه با اين ترتيب منطقى 
انقالب نمى توانستند كنار بيايند، يا نمى توانستند تحّمل كنند كه اين انقالب 
كردند.  اخالل  موارد  اين  در همه  كند،  منطقى حركت  قدم به قدم  اين گونه 
تفاله هاى آنها امروز هم انقالب را به بى قانونى متّهم مى كنند! اين انقالب، 
مظهر نظم و قانون بود؛ در هيچ جاى ديگر دنيا، در اين انقالبهايى كه اتّفاق 
افتاده است - چه در انقالبهاى اين قرن و چه قبل از آن - چنين چيزى ديده 
نشده است. اين را بايد مغتنم شمرد. پايبندى به نظم و قانون و مسؤوليتهاى 

قانونى قوا بايد مورد احترام همه باشد.
اگر شما امروز مى بينيد كه با تبليغات و تحريك دشمنان، در هر برهه اى 
از زمان، قواى قانونى كشور مورد تعّرض تبليغاتى قرار مى گيرند، اين دنباله 
همان دشمنى اى است كه از اّول با اساس نظم و قانون در جمهورى اسالمى 
وجود داشت و امام مقابل آن ايستاد. ما هميشه اين را تأكيد كرده ايم و باز هم 
تكرار مى كنيم، وظايفى كه در قانون اساسى براى قواى سه گانه و مسؤوالن 
قانونى معيّن شده، معتبر و محترم است و همه بايد در مقابل اين قانون، حالت 
تسليم داشته باشند. بى قانونى به شكلهاى مختلفى خود را نشان مى دهد. يكى 
از آنها همين است كه عليه اساس و ترتيبات قانون اساسى مبارزه تبليغاتى 
شود و لجن پراكنى صورت گيرد و به مسؤوليتهاى قانونى در هر بخشى از 
بخشها بى احترامى گردد. اين آن چيزى است كه از اّوِل انقالب، دشمنان امام 

و اسالم بر روى آن پافشارى مى كردند و امام در مقابل آن ايستاد.
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هوشياري و دشمن ستيزي

عنصر اساسى چهارم كه امام آن را در پايه هاى نظام جمهورى اسالمى 
كار گذاشت - و بحمداهلل مايه ماندگارى نظام شد - مسأله دشمن ستيزى 
و سلطه ستيزى است. امام يك لحظه نه خود از كيد و مكر و حيله دشمن 
غفلت كرد و نه گذاشت كه مسؤوالن غفلت كنند. نظامى مثل نظام جمهورى 
اسالمى كه منافع دستگاههاى استكبارى دنيا را در اين نقطه از عالم و در 
بسيارى از كشورهاى اسالمى تهديد كرده است، بديهى است كه مورد دشمنى 
است. در ايران عزيز ما، اينها سالهاى متمادى مثل مارى بر روى منابع ملى 
و دستگاههاى سياسى كشور چنبره زده بودند. در نظام سلطنتِى غاصب و 
وابسته، مگر كسى جرأت داشت به كسانى كه وارد اين كشور شده بودند تا 
مّلت را تحقير و فقير و منابع او را غارت كنند و او را عقب مانده نگه دارند، 
اندك اهانتى كند؟! كسى جرأت نداشت به آنها بگويد باالى چشمتان ابروست! 
امريكاييها و صهيونيستها و ديگر غارتگران و چپاولگران دنيا، در كمال امنيت 
و آرامش به ايران مى آمدند، مى رفتند و مى بردند. سياست كشور، در دست 
آنها؛ آمدن و رفتن حكومتها، در دست آنها؛ آوردن و بردن شاه مملكت، در 
اختيار آنها؛ تعيين نخست وزيران، با صوابديد آنها؛ و موضعگيريهاى سياسى 
كشور، تماماً در جهت خواسته ها و منافع آنها بود. نظام جمهورى اسالمى 
آمد و اين بساط را به كل به هم ريخت. امام مى دانست كه اين دشمن ساكت 
نمى نشيند و تعّرض مى كند. اگر در برهه اى تعّرض كرد و تودهنى خورد، 
موقّتاً عقب نشينى مى كند تا باز تعّرض كند؛ لذا بايد هشيار و بيدار بود. امروز 
من متأسفانه مى بينم كه كسانى طبق خواسته آن دشمنان، تبليغ مى كنند كه 
اين توّهم است! دشمن همين را مى خواهد كه مردم، مسؤوالن، كارگزاران 
حكومت، اداره كنندگان كشور و طّراحان و قانونگذاران امور زندگى مردم، از 
تهديد دشمن غفلت كنند. نبايد اجازه داد؛ بايد دشمن و شيوه هاى دشمنِى 
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او را شناخت. اين آن چيزى است كه بايد براى هميشه به ياد ما بماند و امام 
بر روى اين نكته تأكيد مى كرد. اين كه مى ديديد امام مى فرمود: »هرچه فرياد 

داريد، بر سر امريكا بكشيد«، به خاطر اين است.
برادران و خواهران عزيز! جوانان عزيز من! مّلت عزيز ايران! اينها چهار 
نقطه قّوت اساسى است. هم مردم و هم مسؤوالن بايد قدر اينها را بدانند. اين 
چهار عنصر موجب پايدارى نظام است. اين چهار عنصر موجب آن است كه 
هيچ وقت دشمن نتواند به اين نظام ضربه بزند. هر جا ما از اين چهار عنصر 
غفلت كرديم، ضربه خورديم. اگر ضربه اقتصادى خورديم، اگر عقب ماندگى 
اقتصادى پيدا كرديم، اگر در زمينه هاى سياسى دچار ضعفى شديم، بر اثر 
غفلت از اين عناصر بوده است. آن جايى كه پيشرفت كرديم، آن جايى كه 
عّزت به دست آورديم، آن جايى كه توانستيم موانع را از سر راه برداريم، 
آن جايى كه دشمن را ناكام كرديم، به خاطر تكيه بر اين عناصر بوده است. 
نگذارند و نگذاريد اين عناصر از دست مردم برود و مورد تهاجم قرار گيرد. 
نگذاريد دشمن به ميل خود، راه را براى تسّلط مجّدد بر اين كشور هموار 

كند. هشيارى مسؤوالن كشور و آحاد مردم الزم است.

بیانات در اجتماع زائران مرقد مطّهر امام خمینی )ره( ـ 80/3/14
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تحقير ايران در روي كار آوردن پهلوي

با  هم  من  هستيد.  آشنا  به خوبى  تاريخ  با  شما  از  عّده اى  من!  عزيزان 
تاريخ آشنا هستم. من سطرسطر ورقهاى تاريخ هفتاد، هشتاد سال گذشته و 
قبل از آن را مكّرر در مكّرر خوانده ام. ما حقيقتاً يكى از گرفتارترين مّلتها 
در پنجه گردن كلفتى و قلدرى قدرتهاى جهانى بوده ايم. بنده در باب شبه 
قاّره هند مطالعات مفّصلى داشته ام و كتابى هم در اين زمينه نوشته ام. وقتى 
وضعيت ايران را با شبه قاّره مقايسه مى كنم، مى بينم با اين كه آن جا استعمار 
مستقيِم انگليسيها وجود داشت، اما به لحاظ فشار انسانى بر يك كشور از 
ناحيه قدرتهاى اهريمنى دنيا، وضع ما از آنها بدتر بود. آنها از طرف نيروهاى 
خودى و ميهنِى خودشان دچار خيانت و نفاق و فساد و وابستگى نبودند. يك 
مشت انگليسى به آن كشور وارد شده بودند. خوديهاى آنها عبارت بودند: از 
گاندى و نهرو و موالنا محّمد على و موالنا شوكت على و جناح و غيره. آنها 
با انگليسيها جنگيدند و بسيار هم زجر كشيدند؛ اما وضع ما اين گونه نبود. 
انگليسيها رضاخان را به عنوان يك عامل دست نشانده بر سِر كار آوردند تا 
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كار مورد نظر آنها را انجام دهد. اين حرفها جاى انكار نيست؛ حرفى نيست 
گزارشگران  هم  كه  است  تاريخ  واضحات  جزو  حرفها  اين  بزنم؛  من  كه 
نوشته اند و هم اسنادى كه بعد از سى، چهل سال منتشر شده، گوياى آن 
در  كه  مى خواندم  قبيل  همين  از  سندى  در  پيش  روز  چند  همين  است. 
جلسه اى كه سيد ضياء و رضاخان و مأموران انگليسى بودند، رضاخان گفته 
بود كه من سياست سرم نمى شود و وارد نيستم؛ هرچه شما دستور بدهيد؛ 
من گوش به فرمانم! همين طور هم بود؛ اما لحظه اى كه احساس كردند يك 
ذّره حالت گوش به فرمانى اش متزلزل شده و گرايشى، آن هم نه به سمت 
استقالل حقيقى، بلكه به سمت آلمان هيتلرى پيدا كرده است - طبيعتاً وقتى 
رضاخان به هيتلر نگاه كند، به هيجان مى آيد و لّذت مى برد - او را كنار زدند 

و پسرش را بر سِر كار آوردند. اينها جزو واقعيّات كشور است.

بیانات در دیدار اصحاب فرهنگ و هنر ـ 80/5/1
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توقع انقالب از هنرمندان

كشور ايران با همه اين خصوصيات فرهنگى عميقى كه شما مى گوييد و 
راست هم مى گوييد و من هم به همينها اعتقاد دارم، تحقير شد. پنجاه، شصت 
سال كسانى بر ما حكومت كردند كه آورنده آنها، نه اين كه ما نبوديم - چون 
در ايران حكومت مردم به اين صورت اصاًل سابقه نداشت - بلكه دالورِى 
با زور  اقاًلّ مثل نادرشاه  خودشان هم نبود. اى كاش اگر ديكتاتور بودند، 
بازوى خودشان، يا مثل آقامحّمدخان با حيله گرى خودشان بر سر كار آمده 
بودند؛ اما اين طور نبود. ديگران آمدند و آنها را بر اين مّلت مسّلط كردند و 
تمام منابع ماّدى و معنوى اين مّلت را به غارت بردند. با رنجها و محنتهاى 
بسيارى، حركت عظيمى در مقابل اين پديده شوم اتّفاق افتاد و توانست با فدا 
كردن جانها و با عريان كردن سينه ها در مقابل دشنه ى دشمن غّدار، به جايى 
برسد. اين زيبا نيست؟ هنر چگونه مى تواند از كنار اينها بى تفاوت بگذرد؟ 
اين توقِّع انقالب است. هنر انقالبى كه ما از اّول انقالب همين طور گفتيم و 
آن را درخواست كرديم، اين است. آيا اين توقِّع زيادى است؟ موسيقى و فيلم 
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و تئاتر و نقاشى و ساير رشته هاى هنرِى شما بايد به اين مقوله بپردازد؛ اينها 
چيزهاى الزمى است. توقِّع انقالب از هنر و هنرمند، يك توقِّع زورگويانه 
و زياده خواهانه نيست؛ بل مبتنى بر همان مبانى زيباشناختى هنر است. هنر 
آن است كه زيباييها را درك كند. اين زيباييها لزوماً گل و بلبل نيست؛ گاهى 
اوقات، انداختن يك نفر در آتش و تحّمل آن، زيباتر از هر گل و بلبلى است. 

هنرمند بايد اين را ببيند، درك كند و آن را با زبان هنر تبيين نمايد.

بیانات در دیدار اصحاب فرهنگ و هنر ـ 80/5/1
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سوءاستفاده ي استكبار از هنر

ببينيد عزيزان من! سياست در دنياى امروز از هنر استفاده ناشايسته مى كند. 
اگر بگوييم نمى كند، دليل بى اّطالعى است. نه فقط امروز استفاده مى كند، 
بلكه از سابق استفاده مى كرده است. چند روز پيش سندى از اسناد منتشر 
شده وزارت خارجه امريكا درباره جريان كودتاى 28 مرداد را ترجمه كرده و 
براى من آوردند. البته به هنگام وقوع اين حادثه، سّن من زياد نبود - چهارده، 
پانزده سال داشتم - چيزهاى اندكى يادم هست؛ اما از زبانها بسيار شنيده ام 
و در آثار هم زياد خوانده ام؛ ولى به اين تفصيل هيچ جا وجود ندارد. آنهايى 
كه خودشان دست اندركار اين جريان بودند، اين اسناد را نوشتند و براى 
وزارت خارجه و سازمان سيا فرستادند. اين اسناد متعّلق به امريكاييهاست. 
البته عمليات، بين امريكاييها و انگليسيها مشترك بوده كه در اين گزارش 
كاماًل منعكس شده است. آن بخش مورد توّجه من اين است: »كيم روزولت« 
از مقاله هايى كه  پُر  به تهران آمديم، يك چمدان بزرگ  ما  مى گويد وقتى 
به چاپ مى رسيد،  بايد ترجمه مى شد و در روزنامه ها  بود و  نوشته شده 

Administrator
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و نيز كاريكاتورهايى را با خودمان آورديم! شما فكرش را بكنيد، دستگاه 
سى. آى. اِى امريكا براى ساقط كردن حكومتى كه با آنها ناسازگار بود و 
منافع آنها را تأمين نمى كرد؛ حكومتى كه به آراء مردم متّكى بود - برخالف 
همه حكومتهاى دوران پهلوى، اين يك حكومت ملى بود كه قانونى و با 
آراء مردم بر سر كار آمده بود - تحت عنوان اين كه ممكن است پشت پرده 
آهنين شوروى برود، از همه ابزارها - از جمله از ابزار هنر - عليه آن استفاده 
كرد. البته آن روز كاريكاتوريستى كه هم به درد اينها بخورد و هم بتواند 
مورد اعتمادشان قرار گيرد، البد نبوده است؛ لذا با خودشان كاريكاتورهاى 
آماده را آورده بودند! در آن اسناد آمده است كه ما به بخش هنرى سازمان 
سيا سفارش كرديم كه اين چيزها را تهيه كند! اتفاقاً دو، سه سال پيش نيز 
ايتالياييها كتابى نوشتند كه به فارسى هم ترجمه شده است؛ آن جا هم به 
وجود بخش هنرى سازمان سيا و فّعاليتهاى گوناگونش اشاره شده است. 
سياست، اين گونه از هنر استفاده مى كند. شما در اين جا مى خواهيد چه كار 
كنيد؟ اگر همه ى سياستمداران و مستكبران و قلدران و صاحب اختياران دنيا 
مى آمدند در مقابل كتاب مقّدس خودشان قسم جالله مى خوردند كه از هنر 
استفاده نكنند، مى شد آدم نسبتاً خيال راحتى پيدا كند و بگويد بسيار خوب، 
الحمدهلل، هنر خالص شد؛ اما آنها از هنر استفاده مى كنند. شما مى خواهيد 
چه كار كنيد؟ آيا شما مى خواهيد در مقابله با مطامعى كه آنها به وسيله هنر به 
آن مى رسند، از اين ابزار بهره نبريد؟ اين خردمندانه است؟ نه؛ اين خردمندانه 

نيست.

بیانات در دیدار اصحاب فرهنگ و هنر ـ 80/5/1
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عنصر زشت دخالت بيگانه در دوران پهلوي

ملت ايران در طول قرنهاى متوالى، همواره در مقابل خود حاكمانى را 
مشاهده كرده بود كه يا خود يا اجدادشان به ضرب شمشير، حكومت را به 
دست آورده بودند و با اتّكا به قبضه شمشير و سرنيزه قدرت، آن را براى 
اعقابشان گذاشته بودند. حكومت و حّق حاكميت بر مردم، بدون خواست 
و ميل و انتخاب مردم، مثل مال شخصِى حاكمان به فرزندان و اعقابشان، تا 
نسلهاى متعّدد به ارث مى رسيد. در دوره هاى اخير - يعنى از اواسط دوره 
قاجار و سرتاسر دوره پهلوى - عنصر زشت ديگرى وارد عرصه حاكميت 
كشور شد و آن عنصر دخالت بيگانه بود. انگليسيها رضاخان پهلوى را با 
انتخاب و گزينِش خودشان بر سِركار آوردند و پشتيبانى كردند؛ بعد پسر او 
را بر سِركار آوردند و بعد پس از كودتاى 28 مرداد، نقش آفرين مسائل ايران 
و قدرت حكومت در كشور ما امريكاييها بودند و مّلت در اين ميان هيچكاره 
بود. يك مّلت در اساسى ترين مسائل زندگيش، در امر تعليم و تربيتش، در 
امر اقتصادش، در امر سياستش، در ارتباطات جهانى اش و در نظم معمولى 
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زندگى اش، هيچ گونه اختيارى نداشته باشد و كسانى بر سرنوشت او و بر 
اين همه حكومت كنند كه براى تصّدى اين مسؤوليت، هرگز از مردم اجازه 
نگرفته باشند. ما هرگز حضور مردم و رأى آنها را - جز در يك دوران كوتاه، 
آن هم به صورت بسيار ناقص - تجربه نكرده بوديم. اين اسالم و انقالب و 
مجاهدت و ايثار اين مّلت و عظمت و شخصيت كم نظير امام بزرگوار بود 
كه زمينه ساز لطف و رحمت الهى شد و اين هديه بزرگ به مّلت ايران داده 

شد.

بیانات در مراسم تنفیذ حكم ریاست جمهوري  ـ 80/5/11
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سلب اعتماد متدينين، يكي از عوامل شكست مشروطيت

يكى از عواملى كه موجب شكست مشروطيت در ايران شد، اين بود كه 
متديّنين بعد از مدتى احساس كردند كأنّه كار به سمت بى دينى پيش مى رود. 
جنجال زياد مطبوعاتى كه آن وقت همه انگيزه خودشان را اين قرار داده 
بودند كه به مقّدسات دينى حمله كنند - البته كسانى كه در مشروطيت با 
اساس دين و مظاهر دينى و اعتقادات دينى و روحانيت و با اين طور چيزها 
در مجامع به صورت قلمى و شعارى مقابله و اهانت مى كردند، عّده زيادى 
در  كه  علما  و  متديّنين  كه  - موجب شد  بود  زياد  اما جنجالشان  نبودند، 
صفوف اول مبارزه مشروطيت بودند، بتدريج دلسرد شدند و كنار نشستند. 
وقتى چنين شد، نهضت شكست مى خورد؛ و مشروطيت شكست خورد. 
بعد از پانزده، شانزده سال از عمر مشروطيت، ديكتاتورِى رضاخانى به وجود 
آمد. اين بسيار عبرت انگيز است. رضاخاِن قلدر و چكمه پوش كجا، شعار 
اين طور شد؟ چون  دارند! چرا  فاصله  با هم  اينها  مشروطيت كجا؛ چقدر 
اطمينان و اعتماد مردم مؤمن سلب شد؛ كنار نشستند و از صحنه بيرون رفتند. 
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مسؤوالن نبايد بگذارند چنين حالتى در مؤمنين به وجود آيد.

بیانات در مراسم تنفیذ حكم ریاست جمهوري  ـ 80/5/11

Administrator
Untitled
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ايدئولوژي سلطنت و ضدّيت اسالم با آن

اهميت ايرانِى نظام اسالمى به خاطر اين است كه نظام سياسِى مستقِرّ 
ريشه دارى است كه به دست خود مردم به وجود آمده است. يك  پايدارِ 
نظام تحميل شده بر مردم نيست؛ ضِدّ ايدئولوژى سلطنت است. سلطنت 
يك ايدئولوژى دارد. ايدئولوژى سلطنت همان چيزى است كه شما در همه 
سلطنتهاى دنيا با انواع و اقسامش مشاهده مى كنيد؛ يعنى استبداد، بهره منديهاى 
اختصاصى و زورگويى؛ آن جايى كه به زورگويى نياز داشته باشند. يك روز 
عادل  را  او  اسم  كردند  كه سعى   - انوشيروان  همين  كه  مى شود  پيدا  هم 
بگذارند - به خاطر يك كينه ي شخصى از دوره جوانى، در يك روز دهها 
هزار مزدكى را به قتل مى رساند! نقل مى كند كه در دوره جوانى، پدرم - قباد- 
گفت به پاى مزدك بيفت )چون قباد، مريِد مزدك بود(؛ هنوز بوى گند پاِى 
مزدك در شاّمه ي من هست و اكنون كه به سلطنت رسيده ام، انتقام مى گيرم؛ 

نه از خودِ مزدك، از دهها هزار مزدكى!
پادشاهان صفوى، مايه افتخار ما هستند - مى دانيد، ما براى پادشاهان 
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صفوى ارزش و اعتبارى قائليم؛ چون پيرو مكتب اهل بيت بودند و استقالل 
و تماميّت ارضى ايران را حفظ كردند - اما شما ببينيد همين شاه عباس كه 
يك چهره برجسته است، چقدر ظلِم ناشى از خودكامگِى محض كرده است. 
آن قدر از خويشاوندان خود را ُكشت و كور كرد كه بعضى اشخاص مجبور 
شدند برخى از شاهزاده هاى صفوى را به گوشه اى ببرند و گم و گور كنند 
تا شاه از وجود آنها مّطلع نباشد! مثاًل دستور داد چهار پسر امام قلى خان را 
سر ببُرند و جلِو او بگذارند؛ در صورتى كه امام قلى خان جزو افرادى بود 
كه به صفويه خيلى خدمت كرده بود؛ جزو خّدامِ قديمى صفويه و سرداران 
و سياستمداران صفويه بود؛ اما به خاطر وجود روح ديكتاتورى و استبداد 
در شاه، اين بال سِر او آمد. ظلم و جور، مخصوص محّمدرضا و رضاخان 
نبود. در ايدئولوژى سلطنت، ظلم و جورِ ناشى از استبداد، قدرت مطلقه و 
متعّهد نبودن به هيچ مسؤوليتى و هيچ عهد الهى و مردمى وجود دارد. نظام 
اسالمى در مقابل ايدئولوژى سلطنت قيام كرد؛ در حالى كه كشور ما قرنهاى 
متوالى دچار اين حالت بود؛ چه قبل از اسالم، چه حتّى بعد از آمدن اسالم. 
اسالم در مدينه به معناى واقعى كلمه، متضّمن آزادى و - به تعبير امروز 
ما - مردم ساالرى بود. در مدينه و زادگاه و پايگاه نبّوت، اين طور بود؛ اما 
در مناطق دوردستى كه فالن سردار اموى در خراسان يا اصفهان يا فارس 
براى  بلكه هر سردارى  نداشت؛  اين خبرها وجود  بود،  مشغول حكومت 
خود يك پادشاه مستبد بود و هر كارى مى توانست، مى كرد. البته ايمان مردم 
ايران به اسالم، به خاطر اين شخصيتها و اين سردارها نبود؛ به خاطر پيام 
اسالم بود، كه خود داستان و ماجراى ديگرى دارد. از ايدئولوژى سلطنت 
كه استبداد يك ركن ذاتى آن است، از صد سال پيش به اين طرف، آفتهاى 
ديگرى هم در كشور ما بروز كرد كه يكى از آنها وابستگى بود؛ ديگرى فساد 
سلطنت و اطرافيان و درباريان بود؛ فساد جنسى، فساد اخالقى و فسادهاى 



60
8  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

فراوان مالى.
اينها براى مردم، شاه و قدرت مطلقه بودند؛ اما در مقابل بيگانگان تسليم 
و مطيع: »اسد علّى و فى الحروب نعامة«! در مهمترين مسائل، مطلبى به آنها 
ديكته مى شد؛ نه به وسيله يك رئيس جمهور، بلكه به وسيله سفير! سفير 
كه  است  اين  مى گفت مصلحت شما  و  مى كرد  مراجعه  دربار  به  انگليس 
اين طور باشد؛ شاه هم مى فهميد »مصلحت شما اين است« يعنى چه! در كنار 
وابستگى مطلق و مطيع بودن در مقابل بيگانگان، بى كفايتى هم الى ماشاءاهلل 

وجود داشت.

بیانات در دیدار جوانان استان اصفهان  ـ 80/8/12
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القاي تقليد علمي از غرب در رژيم پهلوي

من به شما عرض كنم؛ در صد سال اخير، به معناى حقيقى كلمه، براى 
اين كشور هيچ كار اساسى اى قبل از انقالب انجام نگرفته است. امروز در 
محيط دانشگاه چشم شما به حقايق علمى باز شده است؛ مى بينيد كه ما چقدر 
كارِ نكرده و راهِ نرفته داريم. مى شد اين راهها را رفت، مى شد با كاروان علم 
همراه شد، مى شد علم و عالم و دانشمند و تحقيق و استقالل در علم و 
تحقيق را در كشور آزمايش كرد؛ اما اين كار را نكردند؛ بلكه بعكس عمل 

كردند.
در دوران ورود دانش جديد به كشور ما، آنچه كه وارد شد، عبارت بود 
از تقليد و ترجمه. البته منظورم ترجمه يك اثر ارزشمند نيست - كه يك 
كار الزم است - منظورم فكر و ذائقه و روحيه ترجمه اى است؛ يعنى قدرت 
از يك مّلت گرفتن؛  را  نو  از يك مّلت گرفتن؛ شجاعت حرف  را  ابتكار 
همه اش توى سر او زدن؛ به او اين طور تلقين كردن كه اگر مى خواهى به 
جايى برسى و آدم شوى، بايد همان كارى را بكنى كه غربيها كردند و از آن 
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سر سوزنى تخّطى نكنى! به مردم ما و محيطهاى علمى، اين گونه ياد دادند. 
اجازه ابتكار و نوآورى و خالقيت علم را ندادند. علم و فكر را بايد توليد 
كرد. اينها نه در علوم تجربى، نه در علوم انسانى و نه در علوم سياسى و 
كه  است  اين گونه  لذا وضع  ندادند.  ميدان  آفرينش علمى  براى  اجتماعى، 

امروز مالحظه مى كنيد.
البته در اين بيست سال بعد از انقالب، با همه گرفتاريهايى كه وجود 
داشته، ورق برگردانده شده است؛ وااّل قبل از آن كه انقالب به ميدان بيايد 
و شجاعِت خواستن، انديشيدن، اعتماد به نفس و اتّكاء به استعداد ايرانى در 
كشور مطرح شود - كه اينها از بركات انقالب بود - غايت آمال و آرزوى 
يك انسان اين بود كه بتواند بر طبق نسخه اى كه غربيها عمل كرده اند، عمل 
كند؛ يعنى افراد اصاًل به خود اجازه نمى دادند كه از آن روند تخّطى كنند! 
پس استبداد، وابستگى، فساد، عدم ابتكار، عدم پيشرفت و بى كفايتى وجود 
داشت؛ اما انقالب و نظام اسالمى در مقابل همه اينها قد علم كرد و شورشى 
عليه همه اينها بود. اين انقالب و اين نظام، كار يك دسته و يك گروه خاص 

نبود؛ كار مّلت بود.

بیانات در دیدار جوانان استان اصفهان  ـ 80/8/12
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تفاوت انقالب اسالمي و ديگر انقالبها از نظر مردمي بودن

قرن بيستم، قرن تحّوالت كوچك و بزرگ سياسى در دنياست و انقالبها 
و كودتاها و تحّوالت زيادى در آن صورت گرفته است. در قرن بيستم هرچه 
كه شما چشم بگردانيد، هيچيك از اين تحّوالت را نمى بينيد كه تحت تأثير 
ساخت و پاختهاى پشت پرده و اعمال نفوذ قدرتهاى بيگانه نباشد. البته در 
بين همه اينها، انقالب اكتبر شوروى مستثناست - كه آن، نوع ديگرى بود - 
اما بقيه تحّوالت سياسى كه در دنيا اتّفاق افتاد، يا تحت تأثير گروههاى حزبى 
و پشت سرش شوروى بود، يا يك كودتاى قدرت طلبانه چند نفر نظامى بود. 
بنابراين كار مردم نبود؛ به شكلى كه در ايران، انقالب اتّفاق افتاد. انقالب 
اكتبر شوروى هم مردمى نبود، و عرض كردم كه تحليل و تفسير آن انقالب، 

داستان مفّصل ديگرى دارد.
انقالب اسالمى ايران صددرصد مردمى بود. در دوران انقالب، شما وقتى 
به هر روستايى از روستاهاى اين كشور مى رفتيد، مى ديديد كه در آن جا مردم 
برانگيخته اند، حرف دارند، مطالبه دارند، شعار دارند و همه اين مطالبات و 
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حرفها هم حول محور واحدى حركت مى كرد؛ حول پيام اسالم كه مظهر آن 
را در امام عزيز و بزرگوار ما مى ديدند. اهميت نظام اسالمى از لحاظ ابعاد 
مقابل چيزى  نقطه  ثانياً  است؛  مردمى  صددرصد  اّوالً  اينهاست:  در  ايرانى 
ايدئولوژى  يعنى  بود؛  برده  رنج  آن  از  ما  متمادى كشور  قرنهاى  كه  است 
سلطنت و كارگزاران سلطنتى. شما هيچ مليّتى را پيدا نمى كنيد كه بتواند چنين 
انگيزه هاى عميقى را در دلهاى تك تك مردم به وجود آورد. يكايك آحاد 
مردم، اين انقالب و اين نظام را با همه وجودِ خود مطالبه و دنبال مى كردند؛ 

بى تفاوت ترين آدمها در اين حركت سهيم بودند. اين در ابعاد ايرانى است.

بیانات در دیدار جوانان استان اصفهان  ـ 80/8/12
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داستان غم بار استعمار در جهان اسالم

و اما در ابعاد اسالمى. يك مليّت معموالً در داخل مرزهاى خود زندانى 
است و بيرون مرز، هيچ گونه ارزش و جاذبه و احترامى ندارد؛ اما نظام اسالمى 
در سرتاسر دنياى اسالم و هرجا كه مسلمانى وجود داشت، هويّت اسالمى و 
احساس شخصيت را هم در افراد و هم در مّلتها زنده كرد. اقليتهاى مسلمان 
كه در دنيا متفّرق بودند، احساس شخصيّت كردند. مّلتهاى مسلمان، بخصوص 
در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا - يعنى در واقع اجزاى امپراتورِى متالشى 
شده قديمى عثمانى كه سالهاى سال رنج استعمار را تحّمل كرده بودند - 
احساس كردند مجّدداً نسيمى وزيده است. البته ما امپراتورى عثمانى را اصاًل 
تأييد نمى كنيم؛ يك حكومت سلطنتى بود مثل بقيه حكومتهاى سلطنتى، با 
همان مشكالت و گرفتاريها؛ اما اروپاييها - فاتحان جنگ بين الملل اّول - 
و  آسياى صغير  تمام  تا  بالكان  منطقه  از  كه  را  بزرگ  اين حكومت  وقتى 
خاورميانه و شمال آفريقا گسترش داشت - از بوسنى و هرزگوين تا مصر 
و تركيه كنونى و عراق و سوريه و فلسطين - متالشى نمودند، به اين اكتفا 
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نكردند كه حكومت را زايل كنند؛ از مّلتها انتقام كشيدند و آنها را تحقير 
كردند! قطعه قطعه بخشهاى اين حكومت به دست يكى از دولتهاى اروپايى 
افتاد و همان داستان غمبار استعمار تكرار شد؛ داستانى كه هرگز از ياد اين 
مّلتها نخواهد رفت و از تاريخ آنها زايل نخواهد شد. در يك كشور، بيگانه اى 
بيايد حكومت كند و تمام امكانات آن كشور در خدمت شخص بيگانه و 
دستگاه بيگانه و نظام بيگانه باشد و مردم آن كشور مجبور باشند از بيگانه اى 
كه بر آنها حكومت مى كند، اطاعت كنند و جرأت نكنند اندكى برخالف 

مصالح او حرف بزنند يا حركت كنند. واقعيت استعمار اين بود.
آن جاهايى كه استعمارِ مستقيم نكردند - مثل عراق - حكومت پادشاهى 
درست كردند و آدم غير عراقى را )خانواده فيصل، خانواده سلطنتِى عراقى 
حكومت  انگليسيها  واقع  در  اما  كردند؛  حاكم  مردم  بر  و  آوردند  نبودند( 
مى كردند. سياست، سياست انگليسيها بود؛ خواست، خواست انگليسيها بود و 
مردم عراق تسليم و مقهور سرپنجه يك حكومت بيگانه بودند. شما ببينيد براى 
يك ملت، كدام تحقير از اين باالتر است؟ همه چيزشان را تحقير كردند و دين 

و دنيا و شخصيت و ادب و فرهنگ و استقاللشان را به كّلى از بين بردند.
آن روزى هم كه به اصطالح موج مدرنيته را وارد اين منطقه كردند، در 
واقع بايد گفت فاضالبهاى مدرنيته را به اين منطقه فرستادند! علم و ابتكار و 
اختراعات جديد و پيشرفت فكرى و دانشگاههاى پيشرو را كه به كشورهاى 
الجزاير و مصر و عراق و بقيه مناطق تحت استعمار نياوردند. اّول چيزى كه 
آوردند، ابتذال فرهنگى، كشف حجاب و كاالهاى مصرفى پس مانده بود؛ يا 
حّداكثر نظامهاى نسخ شده درجه دو و سه آموزش و پرورش خود را آوردند؛ 

يعنى مردم را از همه جهت تحقير كردند.

بیانات در دیدار جوانان استان اصفهان  ـ 80/8/12
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تأثير انقالب اسالمي در جهان اسالم

وقتى موج چپ در دنيا بلند شد، بسيارى از روشنفكران در دنياى اسالم، 
شعارهاى چپ - شعارهاى سوسياليستى و ماركسيستى - مى دادند و در واقع 
مى خواستند از غرب انتقام بگيرند؛ اما وقتى نظام اسالمى و انقالب اسالمى 
پديد آمد، غوغا به پا شد و تمام كشورهاى اسالمى از اين كه ديدند يك مّلت 
آمده و پرچم اسالم را بلند كرده و در مقابل سخت ترين تهديدها ايستاده 
است؛ نه فقط در مقابل غرب، بلكه در مقابل شرق و غرب، شعار »نه شرقى، 
نه غربى« مى دهد و در مقابل جّذابترين تطميعها، بى اعتنايى نشان مى دهد، 

يكپارچه هيجان شدند.
عزيزان من! عكس العمل امريكا و غرب در مقابل انقالب اسالمى، ناشى 
از چنين حقايقى بود. انقالب در ابتدا آن چنان انفجارى در دنياى اسالم به 
وجود آورد كه همه را به وحشت فرو برد. تحليل كردند و گفتند اگر جلِو 
اين انقالب را سد نكنيم و اين نظام را از پا نيندازيم، دنياى اسالم را تسخير 
و منافع غرب را در دنياى اسالم تهديد خواهد كرد. راست هم مى گفتند؛ لذا 

Administrator
Untitled
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توطئه ها عليه انقالب اسالمى شروع شد. پس، نظام اسالمى و انقالب اسالمى 
يعنى همه احساس  براى يك مّلت مى كند؛  مليّت  همان كارى را كرد كه 
نام فرزندان  خودمانى گرى كردند و شعار دادند. در كشورهاى دوردست، 
خود را، نام شخصيتهاى انقالب گذاشتند. شعراى بزرگ عرب كه ما نام آنها 
را نشنيده بوديم و مطلقاً با ايران ارتباطى نداشتند، در وصف تهران، ايران و 
مردم ايران قصايد غّرايى سرودند. نزار قبّانى1 - كه شاعر بسيار برجسته اى 
بود و سه چهار سال پيش فوت شد - به اين معروف بود كه شعرش دائم با 
قدرتهاى عربى گالويز است. او در شعرهايش - كه بسيار هم جاذبه داشت - 
خاندانهاى سلطنتى و حرمسراهاى آنها را تحقير مى كرد. البته او هيچ وقت به 
ايران نيامده بود و هيچ رگ ايرانى هم نداشت؛ اما درباره تهران - تهرانى كه 
نديده بود و نمى شناخت، و ايرانى كه ناسيوناليسم عربى هميشه با آن مقابله 

كرده است - قصيده مفّصلى دارد.
و اما در ابعاد جهانى. در ابعاد جهانى - حتّى در دنياى غير اسالم - هم 
انسانها  به قدرت مذهب در بسيج  تأثير گذاشت و توّجه  انقالب اسالمى 
را در دنيا مطرح كرد. مذهب - كه يك پديده منزوى و تشريفاتِى محض 
بود - ناگهان آن چنان يك مّلت را بسيج كرد كه توانست يك نظام متّكى 
بر  ندهد  اجازه  و  بنشاند  سياه  به خاك  به كّلى  را  بين المللى  به حمايتهاى 
روى ويرانه هاى آن، خأل به وجود آيد؛ بلكه نظامى با حرفهاى نو بر سر 
پا كند. قائلين همه حرفهايى كه براى بشريّت ايده آل بود - مسأله عدالت، 
انسانيّت و تكريم انسان، برابرى انسانها، برابرى نژادها، لزوم مبارزه و مقابله 
با زورگوييهاى بين المللى - و كسانى كه در دلهايشان حرفهايى بود، ولى 

1. ابونواس )نزار قبّانى( از شاعران معاصر عرب كه در سال 1923 ميالدى در دمشق به دنيا آمد و 
در سال 1998 ميالدى درگذشت.
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جرأت نمى كردند آنها را ابراز كنند و يا ميدانى براى ابراز نمى يافتند، ديدند 
نظام سياسِى مستقّرِى در يك گوشه از دنيا به وجود آمده، اين حرفها را روى 
پالكارد نوشته و در مقابل چشم جهانيان بلند كرده است. اين براى آنها، بسيار 

فوق العاده بود.

بیانات در دیدار جوانان استان اصفهان  ـ 80/8/12
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نقش سرنوشت ساز آيـةاهلل كاشاني در نهضت
 ملّي شدن صنعت نفت

آيةاهلل كاشانى كسى است كه اگر او نبود، نهضت ملى شدن صنعت نفت 
با  در اين كشور به وقوع نمى پيوست. من به جوانان عرض مى كنم،  يقيناً 
تاريخ گذشته نزديك كشورتان آشنا شويد؛ چون يكى از راههاى فريب و 
اغواگرى، تحريف تاريخ است كه امروز متأسفانه اين كار به وفور صورت 
مى گيرد. مرحوم كاشانى كسى است كه به كمك او دكتر مصّدق و ديگر 
سراِن نهضت ملى شدن صنعت نفت توانستند حمايت مردم را به اين حركت 
جلب كنند؛ واالّ حمايت مردم جلب نمى شد. كسى مصّدق را نمى شناخت؛ 
كسى معناى ملى شدن صنعت نفت را نمى دانست؛ توده هاى عظيم مردم كه 
رأى و حضور و اقدام آنها در تحّوالت اجتماعى تعيين كننده است، در جريان 
وارد نبودند و براى آنها توضيح داده نشده بود. دستگاه دربار كه مخالفت 
چيزفهمِى مردم بود، خودش هم عامل دست انگليسيها بود. روشنفكران و 
سياسيّونى كه جهت حركتشان اين بود، وسيله و راهى نداشتند و مردم به 
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آنها اعتماد نمى كردند. مرحوم آيةاهلل كاشانى وارد ميدان شد. سابقه اين مرد 
را، علما مى شناختند و مردم ايران هم به او ارادت داشتند. او كسى بود كه به 
وسيله قشون غاصِب مداخله گِر انگليس در ايران، از كشور تبعيد شده بود. 
شما ببينيد آن روز وضع كشور چگونه بود. امروز به استقالل سياسى مّلت 
ايران نگاه كنيد، ببينيد هيچ قدرتى در دنيا نمى تواند هيچ گونه موضع گيرى اى 
- حتّى موضعگيرى زبانى - را بر دولتمردان ما تحميل كند؛ اما آن موقع 
چنين بود كه يك دولت بيگانه در دنباله جنگ بين الملل دوم - كه انگليسيها 
و امريكاييها و روسها در زمان حكومت محّمد رضاى پهلوى از چند طرف 
وارد كشور ما شده بودند - به خودش جرأت مى داد كه يك عالم دينى را به 
خاطر مخالفت با سياست انگليس بگيرد و به خارج از كشور تبعيد كند! البته 
قباًل او را در قلعه فلك االفالك خرم آباد زندانى كردند، كه من رفتم آن سلولى 
را كه مى گفتند مرحوم آقاى كاشانى در آن جا زندانى بود، از نزديك ديدم. 
وقتى كه از تبعيد به تهران برگشت، امواج احساسات و ارادت مردم نسبت به 
اين روحانى مجاهد و مبارز، چنان توفانى به راه انداخت كه همه دشمنان را 
پس زد و انگليسيها و ديگران حساب كار خود را كردند و فهميدند كه مبارزه 
با اين عالم روحانى به جايى نخواهد رسيد. بعد، مرحوم آيةاهلل كاشانى به 
عنوان نماينده مردم تهران و رئيس مجلس آن روز، پشتيبان طرح ملى شدن 
صنعت نفت شد. نمايندگان مرحوم آيةاهلل كاشانى به سرتاسر كشور مسافرت 
مى كردند. من خودم آن وقت نوجوان بودم. نماينده مرحوم آيةاهلل كاشانى به 
مشهد آمد و منبر رفت. او چنان دلهاى مردم را مثل مغناطيس به خود جذب 
مى كرد كه هيچ عامل ديگرى نمى توانست جاى اين حركت را بگيرد. و به 
اين ترتيب در سال 1329 شمسى - يعنى پنجاه و يك سال قبل كه شروع 
نهضت ملى شدن صنعت نفت ايران است - مردم طرفدار ملى شدن صنعت 
نفت ايران شدند و على رغم اين كه محّمدرضا موافق نخست وزيرى مصّدق 
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نبود، به پشتيبانى حمايت مردمى، مصّدق نخست وزير شد. اگر مرحوم آيةاهلل 
او  به وجود نمى آورد،  براى مصّدق  را  اين حمايت عظيم مردمى  كاشانى 
نخست وزير نمى شد. بعد در سال 1331 كه ضّد حمله دربار عليه مصّدق 
توانست  بركنار گرديد، فقط يك عامل  از نخست وزيرى  او  شروع شد و 
مجّدداً قدرت را به مصّدق برگرداند و او مرحوم آيةاهلل كاشانى بود. اينها 
جزو واضحات تاريخ است؛ جزو حوادثى است كه كسانى كه آن روز بودند، 
ديده اند و از قضاياى آن خبر دارند و به روشنى مى دانند چه گذشته است؛ 
ليكن عّده اى عمداً اينها را كتمان مى كنند و نمى گذارند اين حرفها به گوش 
نسل حاضر برسد؛ كه البته مقاصدشان معلوم است. وقتى شاه، قوام السلطنه 
را به جاى مصّدق به نخست وزيرى انتخاب كرد، مرحوم آيةاهلل كاشانى در 
مقابل قوام السلطنه اعالميه داد؛ مردم كفن پوشيدند و در تهران و شهرهاى 
ديگر به خيابانها آمدند؛ لذا قوام السلطنه سه روز بيشتر نتوانست به عنوان 
نخست وزير بماند. اصاًل مگر مى شد در مقابل امواج عظيم مردم كه آيةاهلل 
كاشانى راه انداخته بود، مقاومت كرد؟ لذا قوام السلطنه كنار رفت و دوباره 
مصّدق بر سِر كار آمد. انگليسيها نفت ايران را مِلك شخصى خود به حساب 
آورده بودند و دهها سال استفاده غاصبانه مى كردند و مال مّلت ايران را تقريبًا 
مفِت مفت مى بردند و دربار سلطنت هم براى اين كه چهار روز بيشتر به 
حكومت ننگين خود ادامه دهد، با انگليسيها همكارى مى كرد. اما اين بساط 
را نهضت ملى شدن صنعت نفت به هم زد، كه عامل و سرچشمه اصلى 
جوشش در اين نهضت، همين مرد بزرگ و شجاع بود: مرحوم آيةاهلل سيد 

ابوالقاسم كاشانى.

بیانات در اجتماع بزرگ مردم شهرستان كاشان و آران و بیدگل  ـ 80/8/20
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جداكردن اهل سياست از روحانيت، 
نقشه ي دشمن براي كودتا

بخش بسيار مهم اين ماجرا اين است كه االن عرض مى كنم و اين مطلبى 
است كه مى خواهم بخصوص جوانان ما به آن توّجه كنند. دشمن فهميد كه 
راز پيروزى مّلت ايران چيست؛ لذا درصدد برآمد تا سياسيّون و سردمداران 
دولتى را از روحانيت و دين جدا كند. آنها را از آيةاهلل كاشانى جدا كردند 
و بينشان فاصله انداختند و متأسفانه موفّق هم شدند. از سى تير 1331 كه 
مرحوم آيةاهلل كاشانى توانست مّلت ايران را آن طور به صحنه بياورد، تا 28 
مرداد 1332 كه عوامل امريكا در تهران توانستند مصّدق را سرنگون و تمام 
بساط او را جمع كنند و مردم هيچ حركتى از خود نشان ندادند، يك سال و 
يك ماه بيشتر طول نكشيد. در اين يك سال و يك ماه، با وساطت ايادى ضّد 
استقالل اين كشور و با توطئه دشمنان اين ملت، دكتر مصّدق مرتّب فاصله 
خود را با آقاى كاشانى زياد كرد، تا اين كه مرحوم آيةاهلل كاشانى چند روز قبل 
از ماجراى 28 مرداد نامه نوشت - همه اين نامه ها موجود است - و گفت 
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من مى ترسم با اين وضعى كه داريد، عليه شما كودتا كنند و مشكلى به وجود 
آورند. دكتر مصّدق گفت: من مستظهر به پشتيبانى مردم ايران هستم! اشتباه او 
همين جا بود. مّلت ايران را سرانگشت روحانيت - كسى مثل آيةاهلل كاشانى - 
وادار مى كرد كه صحنه ها را پُر كند و به ميدان بيايد و جان خود را به خطر 
بيندازد. در 28 مرداد كه كاشانى منزوى و خانه نشين بود - و در واقع دولت 
مصّدق او را منزوى و از خود جدا كرده بود - عدم حضور او در صحنه 
موجب شد كه مردم نيز در صحنه حضور نداشته باشند؛ لذا كودتاچيهاى 
مأمور مستقيم امريكا توانستند بيايند و به راحتى بخشى از ارتش را به تصّرف 
درآورند و كودتا كنند. يك مشت اوباش و الواط تهران را هم راه انداختند و 
مصّدق را سرنگون كردند. پس از آن، ديكتاتورِى محّمدرضاشاهى به وجود 
آمد كه بيست وپنج سال اين مّلت زير چكمه هاى ديكتاتورى او لگدمال شد و 
ملى شدن صنعت نفت هم در واقع هيچ و پوچ گرديد؛ چون همان نفت را به 
كنسرسيومى دادند كه امريكاييها طّراحى آن را كردند. هرچه دشمن خواست، 

همان شد؛ به خاطر جدا شدن از روحانيت و دين. اينها عبرت است.

بیانات در اجتماع بزرگ مردم شهرستان كاشان و آران و بیدگل  ـ 80/8/20
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مأيوس كردن روحانيت، نقشه ي دشمن 
براي انحراف مشروطيت

شبيه همين قضيه در صدر مشروطيت اتفاق افتاد. آن جا هم كار را مردم 
كردند و حضور آنها بود كه مشروطيت را بر حّكام مستبد قاجار تحميل 
كرد؛ وااّل مظفرالدين شاه كسى نبود كه مشروطيت را قبول كند؛ حضور و 
فشار مردم او را مجبور كرد كه مشروطيت را بپذيرد. روحانيون و علماى 
بزرگ، مردم را به صحنه آورده بودند. بعد از آن كه مشروطيت به وجود آمد، 
جمعى از روشنفكران خودباخته در مقابل انگليس، با تبليغات و روزنامه ها و 
روشهاى خود، كارى كردند كه روحانيت و مردم متديّن را نسبت به نهضت 
مشروطيت بدبين و مأيوس كردند. نتيجه اين شد كه در ابتدا يك ديكتاتورى 
توأم با هرج و مرج، چند سال بعد هم ديكتاتورى سياه دوران رضاخان بر 
اين مّلت مسّلط شد. اين دو واقعه، دو تجربه است كه البته هر كدام تحليل 

و داستان جداگانه اى دارد.
رنج مى برم.  بى اّطالعند،  قضايا  اين  از  ما  اين كه مى بينم جوانان  از  من 
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هميشه اّطالع از آنچه كه دشمن در گذشته عمل كرده است، موجب مى شود 
كه انسان ترفندهاى دشمن را در زمان خودش هم بداند. البته روشها عوض 
مى شود. شما مى بينيد كه در مبارزات ورزشى هم مربّيان مى نشينند و عملكرد 
فالن تيم رقيب را با دقّت نگاه مى كنند تا روشهاى او را بشناسند. مّلت ايران 
در طول صد سال اخير اقاًل در دو قضيه مهم قبل از انقالب اسالمى با امريكا 
و انگليس روبه رو شده است. يك قضيه، قضيه مشروطيت است؛ يك قضيه، 
قضيه نهضت ملى شدن صنعت نفت است. در هر دو قضيه، آنها ترفندى زدند 
و مّلت ايران را از لذت بردن از پيروزى خود محروم كردند و يك ديكتاتورِى 

سخت و سياه را در هر كدام از اين دو مقطع در كشور به وجود آوردند.

بیانات در اجتماع بزرگ مردم شهرستان كاشان و آران و بیدگل  ـ 80/8/20
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هوشياري امام و جلوگيري از تكرار نقشه هاي مستكبران

ماجراى سوم، ماجراى انقالب اسالمى بود كه امام هشيارى به خرج داد 
و نگذاشت. عّده اى اّوِل انقالب به تلقيِن همان دشمنان، تبليغ مى كردند كه 
بسيار خوب، امام آمد، انقالب را پيروز كرد، مردم را به صحنه آورد و دولت 
جمهورى اسالمى تشكيل شد؛ كار امام ديگر تمام شد؛ امام به قم برود و 
همان  كه  بود  اين  معنايش  باشد!  خود  كارهاى  و  بحث  و  درس  مشغول 
كارى كه در مشروطيت شد، در انقالب اسالمى هم بشود. امام بزرگوار ما، 
مّلت مؤمن، مبارزان آبديده اى كه تجربه هاى تاريخى را داشتند و بزرگان 
سياستمدار انقالب كه مى فهميدند چه مى كنند و دشمن از كدام منفذ ممكن 
است هجوم و حمله اى دوباره به اين كشور بكند، ترفند دشمن را فهميدند. 
قانون اساسى تدوين شد و امام بزرگوار در همه جريان كار، بر استحكام اين 
پايه اشراف و نظارت داشت. در طول اين مدت، مردم در كنار حقايق دينى و 
پرچمداران معرفت دينى باقى ماندند. جوانان ما به جاى اين كه طبق خواسته 
دشمن، به حقايق و زيباييهاى معرفت دينى و به برجستگيهاى اسالمى كه 
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پرچم عدالت را در دنياى امروز بلند كرده است، پشت كنند، از همه قشرهاى 
ديگر آگاهانه تر و با اصرار بيشتر، پرچم اسالم و اسالم خواهى را در كشور 

برافراشته و به دست گرفته اند.

بیانات در اجتماع بزرگ مردم شهرستان كاشان و آران و بیدگل  ـ 80/8/20
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اولويت منافع بيگانگان و درباريان 
در حكومتهاي سابق

نگاه مسؤوالن دولتى در رژيم پهلوى و قبلش در رژيم قاجار به كشور، 
فايده  جيبشان  براى  مقدار  هر  يعنى  بود؛  خود  ملك  به  مالك  يك  نگاه 
مى داشت، براى آن تالش مى كردند. مالكى را فرض كنيد كه هزاران هكتار 
اعتبار  لذا  بيشترى دارد، زحمت كمترى دارد،  زمين دارد؛ يك جا حاصل 
بيشترى براى او مى آورد و در آن جا سرمايه گذارى مى كند؛ يك جا اين طور 
نيست، نه جلِو چشم است و نه براى او محصول چندانى دارد، لذا در آن جا 
سرمايه گذارى نمى كند. در كشور ما مسأله اين بود: هر جا جلِو چشم دشمن 
بود، هرجا مربوط به اشخاص خودشان بود، هرجا مربوط به منافع درباريان 
و وابستگان بود، هرجا مربوط به شركتهاى متعّلق به مراكز اقتصادى دنيا بود، 
هرجا مربوط به صهيونيستها بود، آباد بود، از امكانات دولتى برخوردار بود، 
از تالش برخوردار بود، از بودجه كشور برخوردار بود؛ اما هرجا اين گونه 
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نبود، اصاًل به چشم نمى آمد؛ نه جاده، نه سد، نه كارهاى زيربنايى ديگر، نه 
دانشگاه، نه دانشجو، نه علم، نه فرهنگ، نه صنعت، نه هنر و نه هيچ چيز 

ديگرى به آنها معطوف نمى شد.

بیانات در اجتماع بزرگ مردم شهرستان كاشان و آران و بیدگل  ـ 80/8/20



62
9  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

نقش برجسته ي مردم قم در انقالب

امروز، هم مصادف است با حادثه بزرگ نوزدهم دى - كه مبدأيى براى 
يك تحّرك عظيم در صحنه نهضت و انقالب شد - و هم مصادف است 
با روز حادثه اثرگذار و فراموش نشدنى فيضيّه در بيست وپنجم شّوال سال 
1342. اين دو حادثه، نشان دهنده عظمت و اهميت شهر قم، حوادث قم و 
مردم قم در تحّوالت اين كشور است. قميها - چه حوزه علميّه در شهر 
و  عظيم  مسائل  در  خداوند  لطف  به   - قم  مردم  آحاد  چه  و  قم  مقّدس 
فراموش نشدنى اين كشور در دوران انقالب و قبل و بعد از آن، نقشهاى مؤثّر 
ايفا كردند. ياد شهيدان؛ آن فداكاران و كسانى كه با جان و فكر و بيدارى 
از  و  مى داريم  گرامى  آوردند،  به وجود  را  درخشان  اين صحنه هاى  خود، 
خداوند متعال مى خواهيم كه ما را نسبت به اين عزيزان، ناسپاس قرار ندهد 

و ان شاءاهلل همان راه و اهداف را ادامه دهيم.

 بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم، به مناسبت 19 دى ماه، سالروز قیام مردم  ـ
80/10/19
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آرمان نهضت: اقامه ي عدل و تقوا

راه  شد،  آغاز  قم  جوانان  و  مردم  وسيله  به  دى  نوزدهم  در  كه  راهى 
پُرمخاطره اى بود؛ اما هدف بزرگى هم در پايان اين راه وجود داشت و آن، 
ايجاد نظام اسالمى بود؛ يعنى نظامى كه به بركت احكام و شريعت الهى، نظام 
عدالت و تقوا باشد. هدف همه پيغمبران هم ايجاد چنين دنيايى بوده است؛ 
دنيايى كه در آن عدالت و تقوا باشد. چه موقع دنيا از عدالت و تقوا برخوردار 
خواهد شد؟ وقتى كارگردانان حوادث عالم - يعنى مسؤوالن كشورها و 
رؤساى مّلتها - داراى عدالت و تقوا باشند؛ وااّل در هر كشورى اگر مسؤوالن 
آن - مثل رژيم طاغوت - از تقوا و عدالت فرسنگها فاصله داشته باشند، در 
آن كشور نه عدالت معنا پيدا مى كند و نه تقوا. بنابراين، اساس بايد درست 
باشد. اساِس درست، آن نظام و حكومتى است كه بر پايه احكام الهى بنياد 
شده باشد و مسؤوالن آن از عدالت و تقوا برخوردار باشند. مردم دنبال اين 
اگر بخواهيم مشكالت دين و  نيز همين طور است.  امروز  بودند.  موضوع 
دنياى ما برطرف شود، بايد بر اين نقطه - يعنى اقامه عدل و تقوا - پافشارى 
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كنيم. اّولين كسانى كه از اين حركت و تحّول عظيم اجتماعى زيان مى كردند، 
چه كسانى بودند؟ كسانى كه بر اين كشور سلطه غاصبانه خود را برقرار كرده 
بودند؛ بر مردم حكومت مى كردند؛ به مردم زور مى گفتند و منابع ثروت ماّدى 
و معنوى آنها را به غارت مى بردند. آنها اّولين دشمنان اين حركت و تحّول 
بودند؛ همان چيزى كه ما در اصطالح انقالب اسالمى، به آن استكبار جهانى 
مى گوييم. چون امروز مّلتها و كشورهاى دنيا مسائلشان با هم مرتبط و متّصل 
و فاصله ها كم است، غارتگراِن منابع ثروت و قدرت در دنيا به پيرامون خود 
اكتفا نمى كنند و در صدد دست اندازى به همه دنيا هستند. شما امروز مى بينيد 
كه قدرتهاى استكبارى براى تسّلط بر دنيا و مّلتها و كشورها چه مى كنند. 
اگر در كشورى يك مّلت توانست اين سلطه جهنّمى و شيطانى را از خود 
دور و براى اقامه حق و عدل قيام كند، اّولين دشمِن او همين مراكز جهانى 
هستند. تا آن جايى كه بتوانند، مانع مى شوند كه آن مّلت بساط ظلم و ستم را 
از بين ببرد؛ كمااين كه در دوران انقالب - كسانى كه بودند و هستند، به ياد 
دارند - و در مقابل حركت مردم، همين مراكز جهانى، با همه قوا سعى كردند 
مّلت ايران را از اين راه منصرف كنند؛ چه با سالح، چه با توپ و تانك، چه 
با تبليغات و چه با وسوسه ها. اگر توانستند مردم را منصرف كنند، به مقصود 
خود رسيده اند و سلطه غاصبانه خود را ادامه خواهند داد؛ اما اگر به مقصود 
نرسيدند و مردم توانستند بساط ظلم و ستِم طاغوت را از كشورى برچينند، 
استعمارى عوض مى شود. هّمت  و  استكبارى  مراكز  آن گاه شكل دشمنِى 
آنها اين مى شود كه نگذارند اين مّلت به هدف و آرمان خود - كه استقرار 
عدالت و تقوا در كشور است - دست پيدا كند. انواع مختلف كارشكنيها و 
دشمنيها و مخالفتها را به وجود مى آورند، كه اين را هم در اين بيست وسه سال 
شاهد بوده ايد. جنگ را تحميل كردند، بمباران كردند، حمله تبليغاتى كردند، 
محاصره اقتصادى كردند، تبليغات سراسرِى جهانى عليه اين انقالب به راه 
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انداختند؛ همه براى يك هدف. آن هدف چيست؟ نگذارند نظام اسالمى به 
پشتيبانى مّلت ايران - اين پشتوانه قوى - به هدفها و آرمانهاى خود دست 
پيدا كند. كارى كنند كه مّلت خسته شود و مسؤوالن به ستوه آيند. وقتى 
مّلت و مسؤوالن از ادامه راه خسته شوند، آن گاه اّوِل تجديد سلطه دشمنى 
است كه او را بيرون كرديد. برگردد، سلطه جهنّمى خود را دوباره شروع كند 
و وضع را به همان شكلى برگرداند كه مردم آن را به هم زده و از بين برده 

بودند.

 بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم، به مناسبت 19 دى ماه، سالروز قیام مردم  ـ
80/10/19
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22 بهمن، پايان تحقير و سلطه ي ايران

درباره حادثه ى پيروزى انقالب و بيست ودوم بهمن، خيلى حرف زده 
شده و سالهاست كه مطالبى گفته شده است؛ اما حقيقت اين است كه هنوز 
اهميت و عظمت و ابعاد اين حادثه براى خود ما درست روشن نيست. ما 
مى دانيم و مى بينيم اين حادثه، خيلى عظيم است؛ اما تا وقتى نزديك هستيم، 
درست نمى توانيم ابعاد آن را درك كنيم. تاريخ قضاوت خواهد كرد. كسانى 
كه اين حادثه را از دور مى بينند و مى توانند آن را در مجموِع حوادث تاريخى 
مشاهده كنند، به عنوان يك لحظه تاريخى مى فهمند اين حادثه چقدر عظيم 

است.
حادثه بيست ودوم بهمن و پيروزى انقالب، پايان تحقير مّلت ايران بود. 
مّلت ايران در طول قرنهاى متمادى تحقير شده بود. يك مدت به وسيله 
استعمار  يعنى در دورانهاى قديم كه هنوز  سالطين مستبد تحقير مى شد؛ 
و سلطه و نفوذ خارجى نبود، پادشاهانى بودند؛ بعضى مقتدر، بعضى هم 
ضعيف و بى كفايت؛ اما بدون استثناء همه آنها اين مّلت را تحقير مى كردند. 
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شاهزادگانشان  و  فرزندان  يا  از سالطين  بعضى  كه  خاطراتى  به  شما  اگر 
نوشته اند، مراجعه كنيد، به خوبى مى بينيد كه تلّقى آنها اين بوده كه ايران، 
مِلكى متعّلق به آنهاست؛ يك مشت رعيت هم در اين مِلك براى آنها كار 
مى كنند. حقوقى داشته باشند؟ نه. اراده آنها معتبر باشد؟ نه. بنابراين تلّقى آنها 
از مّلت و كشور و خودشان، اين قدر تلّقى غلط و مفتضحى بود. واقعاً تصّور 
مى كردند كه اين جا مال آنهاست؛ اگر كسى از آحاد مّلت خدمتى مى كند و 
انجام مى دهد، طبق وظيفه اش عمل مى كند. كسانى هم كه كوتاهى  كارى 
مى كنند، سركشانى هستند كه به منافع حاكِم زورمند و مستبد ضربه وارد 

آورده اند!
در دوره ديگرى هم كه تقريباً بعد از مشروطيت شروع شد، اين تفّكر 
به كّلى برنيفتاد و تا آخر دوران سلطنت وجود داشت. مثاًل سالطين پهلوى 
على رغم اين كه اّدعاى مدرنيته مى كردند و مى خواستند خود را با مفاهيم دنيا 
آشنا نشان دهند، در ذهنشان جز اين، چيز ديگرى نبود؛ كشور را متعّلق به 

خودشان و خود را مالك كشور و صاحب سرنوشت اين مّلت مى دانستند.
در دوره اخير، يك بخش ديگر هم اضافه شد و آن نفوذ خارجى بود؛ كه 
اين از اواخر دوره قاجار شروع شد و در دوره پهلويها به اوج خود رسيد؛ 
زيرا رضا خان را انگليسيها بر سِر كار آوردند و مقّدمات كارش را فراهم 
كردند؛ آنها اطراف كارش را نگه داشتند و به او ديكته كردند كه چگونه 
حركت كند. بعد از او هم، پسر او را باز انگليسيها بر سِر كار آوردند، كه اينها 
جزو مسّلمات تاريخ است و اّدعا نيست. ما گاهى در گذشته، اين چيزها را 
به صورت حدس و تحليل مى گفتيم؛ ليكن بعد اسناد و مدارك فراوانى رو 
شد و معلوم گرديد كه اين افراد را به دست خودشان آورده اند. اينها مجرى 
سياستهاى خارجى بودند؛ يك مدت عمدتاً مجرى سياستهاى انگليس، بعد 
هم پس از دوره مصّدق، مجرى سياستهاى امريكا. گاهى هم ممكن بود در 
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بعضى از قضايا، به خاطر برخى از منافع خود - نه به خاطر منافع مّلت - از 
اين كه سياستى را امريكا به آنها ديكته مى كند، در دل خود ناراحت هم باشند؛ 
آنها  بودند؛ بروبرگرد نداشت. دولت را  آنها  باالخره مجرى سياستهاى  اما 
معيّن مى كردند و نخست وزيرها بايد مورد تأييد آنها قرار مى گرفتند. آنها 
گاهى براى اين كه گوش شاه را مقدارى بتابانند تا مبادا به فكر سركشى بيفتد، 
نخست وزيرى را كه با او ميانه چندانى نداشت، بر او تحميل مى كردند، كه 
اين مكّرر اتفاق افتاد؛ يعنى شخصى را كه او خيلى نمى پسنديد، اينها مى گفتند 
بايد نخست وزير باشد؛ او هم مجبور بود و عمل مى كرد. مملكت، اين گونه 
در اختيار بيگانه و سياستهاى امريكايى بود. اين، مخصوص سياستهاى نفتى 
هم نبود؛ در همه شؤون مملكت، سياستهاى آنها حاكم و غالب بود و اجرا 
مى شد؛ چه در مسائل نفتى، چه در زمينه مسائل صنعتى كردن كشور، چه در 
اداره سياست خارجى و موضعگيرى در مقابل كشورهاى دنيا. اگر در داخل 
كشور، كسى در ميان مسؤوالن دولتى، يك وقت به اين فكر مى افتاد كه به 
نحوى خود را به جاى ديگرى هم متّكى كند - مثاًل به بلوك شرق در آن 
روز، يا به يك قدرت ديگر - چنانچه امريكاييها مى فهميدند و مى دانستند، يا 
او را از قدرت خلع يد مى كردند، يا به نحوى او را به آن مركزى كه خودشان 
مى خواستند، برمى گرداندند. بنابراين بين قدرتها ميدان رقابت بود كه نفوذ 
كداميك در اين كشور بيشتر باشد؛ كه البته قدرت مسّلط، قدرت امريكا بود. 

مّلت در اين بين، اراده و خواست و قدرتى نداشت.
باالترين مصيبت براى يك كشور و يك مّلت اين است كه ناديده گرفته 
شود و در خانه خود مورد اهانت قرار گيرد و تحقير شود. همه چيز دنبال 
اين وجود دارد: مشكل اقتصادى هست، مشكل فرهنگى هست، بى اعتنايى 
به عقايد و آرمانها و فرهنگ ملى هست. اينها چيزهايى است كه جزو نتايج 

قهرى سلطه بيگانه بر كشور است.
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يكى از مهمترين هدفگيريهاى قيام مردم و انقالب شكوهمند اسالمى، 
قطع اين سلطه بود؛ لذا در همان ايام شما مالحظه مى كنيد كه شعارهاى مردم 
به مسائل خارجى هم متوّجه بود و عليه امريكا و انگليس و حاميان شاه و 
عليه اسرائيل شعار مى دادند. در طول زمان، هميشه وجدان عمومى مردم از 
تسّلط خارجيها متأّذى بود؛ اما اين انقالب عظيم كه با مطرح كردن شعارهاى 
اسالمى و برافراشتن پرچم اسالم و بازگشت به دين و هويّت دينى آغاز شد 
و پيشقراول آن هم مراجع و بزرگان علما بودند، روح استقالل طلبى را در 
مردم اشباع و ارضاء كرد. مردم فهميدند كه با تكيه به اسالم و تمّسك به آن 
خواهند توانست پوشش تحقير را كنار بزنند؛ لذا اين يكى از جهات مبارزه 

شد.

بیانات در پایان درس خارج فقه  ـ 80/11/21
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دشواري ها و پيچيدگي هاي دوران مبارزه

بود  كردند، ممكن  را شروع  اسالمي[  ]انقالب  اين حركت  كه  كسانى 
در ذهنشان بگذرد كه يك روزى بتوانند حكومت و نظامِ مورد نظر خود را 
تشكيل دهند؛ اما كاماًل در ذهن آنها اين معنا هم وجود داشت كه ممكن است 
در اين راه شهيد شوند يا تمام عمرشان را در مبارزه و سختى و ناكامى به سر 
ببرند. هر دو راه وجود داشت، درست مثل حركت امام حسين 7. در سال 
41 و 42 و بعد سالهاى سخت و سياه اختناق در اين زندانها، تنها شعله اى 
كه دلها را گرم نگه مى داشت و آنها را به حركت وادار مى كرد، شعله ايمان 
به مبارزه بود؛ نه عشِق رسيدن به حكومت. اين راه، همان راه امام حسين7 
وقت  است. يك  متغيّر  مكانى  و  زمانى  دارد، شرايط  دو طرف  منتها  بود؛ 
امكانات به وجود مى آيد، حكومت اسالمى پرچمش برافراشته مى شود؛ يك 
وقت هم راه بدون اين امكانات است و با شهادت تمام مى شود. از اين قبيل 

در طول تاريخ زياد داشته ايم.
در آن دورانى كه امام در اين راه قدم گذاشت، زمانه و روابط انسانى، 
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به مراتب از آن دورانى كه امام حسين7 در اين راه قدم گذاشت، پيچيده تر 
بود؛ و امروز هم روابط انسانها همچنان پيچيده تر مى شود. راهها نزديك شده، 
پيچيده تر شده است؛ عوامل  رابطه ها دشوارتر و  اما  ارتباطات آسان شده، 
گوناگون براى يك حادثه متراكم تر شده است. امروز كسانى كه در جايگاه 
آن روز يزيدبن معاويه قرار دارند، مى توانند هّمت خودشان را متوّجه به همه 
دنيا كنند؛ يعنى طغيان و فساد را به سمت همه بشريّت سوق دهند. اين كارى 
است كه امروز با ارتباطاِت نزديك، عملى است و متأسفانه اين طغيان در دنيا 
وجود دارد و رشد كرده است. فنآورى پيشرفته و دانش پيچيده بشرى همان 
قدر كه سهولت و سرعت را در اختيار مردم عادى گذاشته، به همان اندازه 
و بيشتر، امكانات و سهولت و سرعت را در اختيار انگيزه هاى ناپاك قرار 
داده است. امروز قدرتهاى طاغوتى دنيا مى توانند هدف خودشان را سلطه 
بر جهان، همه بشريت و بر همه ثروتهاى بشرى قرار دهند؛ مى توانند هدف 
خودشان را كوبيدن همه ى موانعى كه آنها را از اين راه باز مى دارد، قرار دهند؛ 
و متأسفانه در مواردى طغيانهاى بزرگ كه نشانگر يك چنين اهداف پليد و 

خبيثى است در دنيا مشاهده مى شود. امروز وظيفه خيلى سنگين است.

بیانات در دیدار مسؤوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمی  ـ 80/12/27
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كارنامه ي سياه استكبار

آن روزى كه بعد از فروپاشى اردوگاه كمونيسم، رئيس جمهور وقت 
امريكا - پدر رئيس جمهور فعلى - نظم نوين جهانى را اعالم كرد، هدف 
دستگاه  و  خودش  فى الّضمير  ما  كرد؛  آشكار  را  امريكا  ديرين  استكبارِى 
سياستگذار امريكايى را نشان داد و آشكار كرد. البته اين مخصوص آن روز 
نبود؛ از دهها سال پيش تصميم گرفتند و اعالن كردند كه اجازه نخواهند داد 
هيچ قدرت ديگرى وارد امريكاى التين شود. امريكاى التين به عنوان يك 
منطقه اختصاصى دولت اياالت متحده امريكا به حساب آمد. بعد بتدريج اين 
به همه دنيا توسعه داده شد؛ منتها اين را به عنوان يك هدف اعالم شده ذكر 
نمى كردند و بر زبان نمى آوردند. بعد از آن كه احساس كردند در مقابلشان 
رقيب بزرگى مثل شوروى وجود ندارد، اين هدف را تقريباً به صراحت اعالم 
كردند: دنياى تك قطبى؛ نظم نوين جهانى با يك قدرت واحد و مسّلط بر 
همه عالم. هدفى كه برنامه هاى كارى امريكا در طول اين دهها سال گذشته، 
همه همين را نشان مى دهد. هدف، گسترش سلطه نظامى و به دنبال آن، 
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سلطه سياسى و اقتصادى است؛ و تماماً در جهت منافع كمپانيهايى كه در 
واقع سياست دولت امريكا را آنها تعيين مى كنند؛ جهتگيريها را آنها به وجود 
مى آورند. اينها واقعيّاتى است كه بشِر امروز اگر اين واقعيات را بداند، به موقع 
تصميم خواهد گرفت. انسانها اگر بفهمند در دنياى آنها چه مى گذرد، قدرت 
تصميم گيرى و موضعگيرى دارند. آحاد مّلتها كارهاى بزرگى مى توانند انجام 

دهند.
به من آمارى دادند كه دولت امريكا از سال 1945 تا امروز در سرنگونى 
چهل دولت مستقل، كه تابع امريكا نبودند، نقش ايفا كرده و در بيست و 
چند مورد دخالت نظامى داشته است! اين دخالتها بدون استثناء با كشتار 
عمومى و با فجايع بزرگ همراه بوده است. البته در مواردى موفّق شده و در 
مواردى هم ناكام مانده و موفّق نشده است. آنچه كه در ذهن خود ماست و 
از ياد ماها دور نيست، مثالهاى روشنى است؛ از جمله بمباران اتمى ژاپن در 
پايان جنگ جهانى دوم، كه آقاى رئيس جمهور اشاره كردند؛ مثال ويتنام، آن 
جنگهاى خونين، آن فجايع فراموش نشدنى كه باالخره هم با ناكامى امريكا 
مأمور  كه  مرداد -  در كودتاى 28  ايران  مثال خود  مثال شيلى؛  تمام شد؛ 
امريكايى به تهران آمد و مشغول برنامه ريزى و اقدام شد؛ و بعد هم خودشان 
اين موضوع را اعالم كردند و اسنادش نيز منتشر شد كه االن در دسترس همه 
است - و همچنين در جاهاى متعّدد ديگر. عامل همه اينها، كمپانيهاى بزرگ 
اقتصادى، سردمداران مالى بزرگ امريكا، احزاب اقتدارطلب، دستجات پُرنفوذ 
صهيونيستى، شخصيتهاى معيوب از لحاظ فكرى و اخالقى - كه در رأس 
كارها هستند - مى باشند. اين پرونده بسيار سنگين و گذشته بسيار ننگينى 
است. اينها چيزهاى كوچكى نيست. براى اينها نابودى انسانها مهم نيست، 
نابودى ثروتها مهم نيست، نابودى عدالت مهم نيست، فاجعه هاى بشرى مهم 
نيست؛ اين مسائل هيچ كدام مانع سر راه اينها محسوب نمى شوند. البته براى 
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حفظ ظاهر، امكانات فراوان تبليغى و رسانه اى را هم در اختيار دارند. تعبير 
كردند به »صداى بلندتر«، تعبير درستى است. سعى مى كنند با صداى بلندترى 
فضاى دنيا را آن طور تنظيم كنند كه اين فاجعه آفرينى را بپوشاند؛ چهره آنها 
را باز هم طرفدار صلح، طرفدار مردم ساالرى و دموكراسى، طرفدار حقوق 

بشر نشان دهد.

بیانات در دیدار مسؤوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمی  ـ 80/12/27
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سعادت، پاداش اراده و مجاهدت

در سنّت الهى، اراده انسان تعيين كننده است. اين كه اسالم انسانها را به 
»و جاِهدوا فى اهلل  يا  »و جاَهدوا فى سبيل اهلل«1  مجاهدت دعوت مى كند - 
حّق جهاده«2؛ يعنى همه ظرفيت خود را در راه مجاهدت مصرف كنيد - به 
خاطر اين است كه اگر به اين توصيه الهى عمل كرديم، به هدف الهى زودتر 
خواهيم رسيد. هدف الهى، ثابت و قطعى و تخّلف ناپذير است. اگر ما عمل 
دينه فسوف  منكم عن  يرتّد  »من  مى آيند و عمل مى كنند:  ديگران  نكنيم، 
يأتى اهلل بقومٍ يحبّهم و يحبّونه«3. خداى متعال اين راه و اين سرمنزل و اين 
سرنوشت را قطعى قرار داده است. آنچه قطعى نيست، عبارت است از زمان 
و مردمى كه سعادِت بردن اين گوى را از اين ميدان داشته باشند. اين بسته 

به اراده من و شماست.

1. سوره ي بقره، آيه ي 218.
2. سوره ي حج، آيه ي 78.

3. سوره ي مائده، آيه ي 54. 
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ملت ايران با رهبرى امام بزرگوار هّمت كردند و توانستند يك قدم جلو 
اين كشور، پرچم  امروز در  كنند.  بلند  اين جا  بروند و پرچم اسالم را در 
يا  نيفتد  اتّفاق  اين  برافراشته شده است. ممكن بود  شريعت محّمدى9 
ده سال و صد سال ديگر اتّفاق افتد. آنچه اين مهم را در اين مقطع تحّقق 
بخشيد، اراده و تصميم اين مّلت بر فداكارى و اعمال مجاهدت بود. اين در 

همه جا سارى و جارى است.

 بیانات در جمع مسؤوالن و كارگزاران در سالروز والدت فرخنده نبی اكرم9 و امام
جعفر صادق 7 ـ 81/3/9
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مقابله با اسرائيل، از شعارهاي اصلي امام

امام بزرگوار ما، حقيقت مسأله را خوب شناخته و ديده بود. از شروع اين 
نهضت از سال 1341 - يعنى چهل سال قبل - آن وقتى كه هنوز در ايران 
مسأله فلسطين حتّى در بين خواص هم منتشر نشده بود، حرف امام اين بود 
كه در مقابل سلطه اسرائيل بايد همه احساس خطر كنند؛ همه بايد بايستند و 
مقابله كنند. بعد هم همين راه را ادامه داد و اين يكى از شعارهاى بزرگ آن 

مرد الهى و آسمانى بود.

 بیانات در جمع مسؤوالن و كارگزاران در سالروز والدت فرخنده نبی اكرم9 و امام
جعفر صادق 7 ـ 81/3/9
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شخصيت بي نظير امام خميني)ره(

مناسبت سالگرد امام رضوان اهلل تعالى عليه، هم وسيله اى است براى مّلت 
ايران تا محبّت و ارادت و احترام خود را نسبت به امام عزيز و بزرگوار بار 
ديگر تجديد كند، و هم فرصتى است براى اين كه دلهاى شيفته امام و اصول 
و راهبردهاى آن بزرگوار، وفادارى خود را به اصول و خّط امام و اهدافى كه 
ايشان ترسيم كردند، نشان دهند. براى همين است كه هر سال روز چهاردهم 
خرداد، در چشم تحليلگران سياسى عالم، خصوصيت ويژه اى دارد. امروز 
در سرتاسر كشور، مردم همان شور و حال و اخالص و موّدت و صميميّتى 
را نشان مى دهند كه از مّلت ايران نسبت به امام بزرگوار هميشه ديده شده 

است.
در اين مناسبت، من راجع به امام و انقالب عظيم و بى مانندى كه ايشان 
در  برافراشتند، صحبت مى كنم.  قّله اى  مثل  معاصر  تاريخ  و  دنيا  در  را  آن 
حقيقت، سخن گفتن از امام و انقالب، با يكديگر تفاوتى ندارد. شخصيت 
امام فقط خصوصيات ممتازى نبود كه در او وجود داشت و شخصيت ايشان 
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يك  مختلف،  ابعاد  از  ما  بزرگوار  امام  كه  نيست  مى داد. شّكى  تشكيل  را 
شخصيت برجسته و ممتاز، يك عالِم بزرگ، يك فقيه صاحب مكتب، يك 
فيلسوف برجسته، يك سياستمدار، يك مصلح بزرگ اجتماعى و از لحاظ 
روحيّات، صاحب خصلتها و خصوصيات ممتاز و كم نظير بود. همه اينها 
بعد برجسته  او و دورانهاى  دوران خود  امام را در چشم مردمِ  شخصيت 
مى كند؛ ليكن شخصيت امام بزرگوار ما در اين خصوصيات منحصر نيست. 
بُعد ديگر شخصيت او عبارت است از اصول و خطوط روشنى كه او در 
اين كشور، در اين منطقه و در مقابل چشم همه مردم جهان آنها را بنياد كرد؛ 
براساس آن يك نظام سياسى و اجتماعى به وجود آورد و اميدهاى بزرگى را 
در دل مستضعفان عالم و اّمت اسالمى ايجاد نمود. شخصيت امام از اصول 
اساسى او جدا نيست. در حقيقت، هويّت و اصول انقالب ما خطوط برجسته 
شخصيت امام را هم تشكيل مى دهد. هر چه راجع به انقالب بگوييم، در واقع 

درباره امام سخن گفته ايم.

بیانات در اجتماع بزرگ زایران حرم امام خمینی)ره( ـ 81/3/14
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سياست مستكبران در مصادره ي انقالبها

خصوصيت انقالب عظيم اسالمى كه آن را به عنوان يك پديده ي بى نظير 
تاريخ قرنهاى اخير در چشم تحليلگران و صاحب نظران معرفى كرده  در 
است، قبل از آن در هيچيك از انقالبهاى بزرگ عالم ديده نشده بود؛ نه در 
انقالب فرانسه، نه در انقالب كمونيستى در شوروى و نه در انقالبهاى كوچك 
ديگرى كه به تبع اين دو انقالب و در خط آنها حركت مى كردند. البته به 
اين نكته توّجه داشته باشيد كه دأب سياستهاى مسّلِط عالم اين بوده و هست 
كه جنبشهاى عدالتخواهانه مردم نقاط مختلف دنيا را در هاضمه سياسى و 
فرهنگى خود بريزند و در واقع هويّت آن جنبشها و حركتهاى مردمى و 
عدالتخواهانه را از بين ببرند؛ اين كار در ايران هم اتّفاق افتاده بود. نهضت 
عدالتخواهى اى كه صد سال پيش در مشروطه ايران پيش آمد، يك حركت 
مردمى و دينى بود. آن روز جريان سياسِى مسّلِط عالم - يعنى انگليسيها - اين 
حركت عدالتخواهانه مبتنى بر اصول اسالمى را در هاضمه سياسى و فرهنگى 
خود ريختند؛ آن را استحاله كردند و از بين بردند و به يك حركت مشروطه 
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از نوع انگليسى آن تبديل نمودند. نتيجه آن هم اين شد كه جنبش مشروطه 
به ديكتاتورى رضاخانى  - كه يك جنبش ضّد استبدادى بود - آخر كار 
منتهى شد كه از استبدادهاى قاجار، بدتر و شقاوت آميزتر و قساوت آميزتر 
بود. همين طور نهضت ملى شدن صنعت نفت به وسيله كسانى كه آن را اداره 
مى كردند، به ليبرال دمكراسِى امريكايى ملحق شد. نتيجه اين شد كه همان 
امريكاييها به نهضت ملى شدن صنعت نفت خيانت كردند. با انگليسيها كه 
طرف مقابِل نهضت عدالتخواهى در ايران بودند، همدست شدند و نهضت 
ملى را از بين بردند و دنباله آن، ديكتاتورِى خشن و سياه دوره محّمدرضا 
در طول سى و چند سال، سايه سنگين خود را بر اين كشور انداخت و اين 
مّلت را زير فشار قرار داد. نهضتهاى عدالتخواهانه مّلتهاى آفريقا و آسيا در 
طول دهها سال به وسيله كمونيستها و سياست مسّلط شوروى سابق مصادره 
شد و به ديكتاتوريهاى گوناگونى كه در جهت مصالح شوروى كار مى كردند، 
منتهى گرديد. اين رسِم جارى دنيا با نهضتهاى عدالت طلبانه مّلتهاى جهان 

بوده است.

بیانات در اجتماع بزرگ زایران حرم امام خمینی)ره( ـ 81/3/14
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هنر امام در تعيين اصول مستحكم انقالب

هنر بزرِگ امام بزرگوار ما اين بود كه چارچوب محكمى را براى اين 
انقالب به وجود آورد و نگذاشت اين انقالب در هاضمه قدرتها و جريانهاى 
سياسِى مسّلط هضم شود. شعار »نه شرقى، نه غربى، جمهورى اسالمى«، 
يا شعار »استقالل، آزادى، جمهورى اسالمى« كه تعاليم امام و خّط اشاره 
انگشت ايشان در دهان مردم انداخت، معنايش اين بود كه اين انقالب متّكى 
به اصول ثابت و مستحكمى است كه نه به اصول سوسياليسِم اردوگاه آن 
روز شرق ارتباطى دارد، نه به اصول سرمايه دارِى ليبرال اردوگاه غرب. عّلت 
اين كه شرق و غرب با اين انقالب دشمنى كرده اند و سرسختى نشان داده اند، 

همين بود.
را  عدالت  اجراى  هم  شد؛  بنا  مستحكمى  اصول  پايه  بر  انقالب  اين 
مورد نظر قرار داد، هم آزادى و استقالل را - كه براى مّلتها از مهمترين 
ارزشهاست - مورد توّجه قرار داد، هم معنويت و اخالق را. اين انقالب، 
تركيبى از عدالتخواهى و آزاديخواهى و مردم ساالرى و معنويت و اخالق 
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است؛ منتها اين عدالت را نبايد با آن عدالت اّدعايى و موهومى كه كمونيستها 
در شوروى سابق يا در كشورهاى اقمارِ خود شعارش را مى دادند، اشتباه 
كرد؛ اين عدالِت اسالمى است با تعريف خاص خود. همچنين آزادى در 
مهارگسيختگِى  معناى  به  كه  آزادى غربى -  با  را  اسالمى  نظام جمهورى 
صاحبان قدرت و سرمايه و همچنين به معناى بى بندوبارى انسانها در هر 
گونه رفتار و عمل است - نبايد اشتباه كرد. اين آزادِى اسالمى است؛ هم 
با قيد  آزادى اجتماعى است، هم آزادى معنوى است و هم آزادى فردى 
اسالمى و با فهم و هدايت و تعريف اسالم است. اين معنويت و اخالقى را 
هم كه جمهورى اسالمى و انقالب اسالمى جزو اصول خود قرار داده است، 
نبايد با دينداريهاى متحّجر، بى منطق و ايستا در بسيارى از جوامع اشتباه كرد. 
آن دينداريها، به ظاهر و در زبان ديندار، اما با ايستايى و تحّجر و عدم فهم 
مسير سعادت براى جامعه و انسان همراه است. اين پسوند اسالمى بعد از 

عدالت و آزادى و معنويت، بسيار پُرمعناست و بايد به آن توّجه كرد.
امام اين اصول را قبل از پيروزى انقالب، براى مّلت و آگاهان تشريح 
كرد؛ بعد از پيروزى انقالب، براساس آن، جمهورى اسالمى را پايه گذارى 
نمود و تا وقتى كه زنده بود، پاى اين اصول ايستاد و براى آن مجاهدت كرد. 
لذاست كه جمهورى اسالمى به عنوان يك پديده نوين و بى نظير توانست 
اميدها را در دل جوامع مسلمان زنده كند. همه در سرتاسر دنياى اسالم و 
بيروِن دنياى اسالم فهميدند كه اين يك شكل تقليدى از آنچه كه شعارش را 
از زبانهاى نامطمئنِّ رژيمهاى شرقى و غربى شنيده بودند، نيست؛ اين يك 
پديده نو و داراى حيات و قدرت تحّرِك جديد است. بنابراين در سرتاسر 
دنياى اسالم، با برپا شدن جمهورى اسالمى، مّلتهاى مسلمان به تحّرك و اميد 
جديدى دست پيدا كردند. االن هم همين طور است. االن على رغم اين كه 
بوقهاى تبليغاتى استكبار در سرتاسر دنيا عليه جمهورى اسالمى سمپاشى 
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و لجن پراكنى مى كنند، اميدى كه نظام اسالمى در دل مسلمين دنيا به وجود 
آورده، همچنان زنده است. روشنفكران مسلمان، جوانان مسلمان و نسلهاى 
رو به رشد در كشورهاى اسالمى، اين نقطه روشن و پُر از اميد را در مقابل 

چشم خود دارند.

بیانات در اجتماع بزرگ زایران حرم امام خمینی)ره( ـ 81/3/14
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اسالم و جمهوري اسالمي، تنها راه سعادت ايران

آنچه مّلت ايران بايد به آن توّجه داشته باشد - كه بحمداهلل در طول اين 
بيست وسه سال نشان داده است كه به آن توّجه دارد - يك نكته است كه آن 
را عرض مى كنم. آنچه دشمنان اين انقالب و اين مّلت هم بايد بدانند، يك 

نكته است كه مى گويم:
كه   - كند  پافشارى  آن  روى  به درستى  بايد  و  مى داند  ما  مّلت  آنچه 
بحمداهلل تاكنون پافشارى كرده - اين است كه نجات اين كشور و رسيدن 
آن به نقطه اى كه شايسته اين مّلت است، فقط در سايه اسالم و جمهورى 
اسالمى و نظام اسالمى امكانپذير است و بس. جوانانى كه دوران پيروزى 
انقالب را درك نكرده اند و سالهاى قبل از پيروزى را نديده اند، اين نكته را 
بدانند كه اگر انقالب اسالمى و امام بزرگوار ما نبود و اگر اسالم پرچمدار 
انقالب و تحّول در اين كشور نبود، هيچ اميدى وجود نداشت كه سلطه 
جهنّمِى تحقيرآميز امريكا و حكومت ديكتاتورِى قسىّ القلب پهلوى از اين 
مملكت بركنده شود. همه راههاى ممكن در اين كشور تجربه شد و همه 
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ناكام و ناموفّق از آب درآمد. احزاب گوناگون سياسى، جريانهاى وابسته به 
شرق و غرب و حركتهاى مسّلحانه، همه و همه در اين كشور در برهه اى از 
زمان سر بلند كردند؛ اما هيچكدام نتوانستند براى اين مّلت كارى انجام دهند. 
لذا اختناق و سركوب در اين كشور روزبه روز شديدتر شد. حتّى در سالهاى 
آخِر قبل از پيروزى انقالب، وقتى جوانانى به مبارزه مسّلحانه رو آوردند، 
آن حركتهاى مسّلحانه به شّدت سركوب شد؛ تسّلط رژيم پهلوى هم بيشتر 
گرديد و بتدريج يأس دلها را فرا گرفت. آن نيرويى كه مى توانست در مقابل 
رژيم پهلوى به معناى واقعِى كلمه بايستد، مّلت بود؛ يعنى بايد همه مّلت به 
صحنه مى آمد تا مى توانست رژيم فاسد و وابسته و ديكتاتور و ظالم پهلوى 
و پشت سرش امريكا را شكست دهد. هيچ كانون و مركزى در ايران وجود 
نداشت كه بتواند مّلت را بسيج كند؛ مگر روحانيت و پرچمداران دين، با 
شعار دين. در كشور ما اين يك تجربه طوالنى است؛ اينها را بايد با چشم 

دقّت نگاه كرد.
در قضيه مشروطه اگر علما نبودند، مشروطيت به وجود نمى آمد و به 
پيروزى نمى رسيد. وقتى هم كه غربزده ها و نوچه هاى انگليسى در ايران، 
نفوذ  و  تسّلط  و  استبداد  باز  زدند،  كنار  را  دينى  دين و شعارهاى  علماى 
خارجى مسّلط شد. در نهضت ملى شدن صنعت نفت هم همين طور بود. تا 
وقتى روحانيت وسط ميدان بود - كه مرحوم آيةاهلل كاشانى يكى از اصلى ترين 
محورهاى اين مبارزه بود - مّلت در ميدان حضور داشت؛ اما وقتى با سوء 
رفتارها، كج سليقگيها و انحصارطلبيها، دسِت روحانِى روشنفكر و آگاه و 
شجاعى مثل مرحوم كاشانى كوتاه شد، مّلت هم كنار كشيد و رؤساى دولت 

نهضت ملى تنها ماندند. لذا دشمن آمد و با آنها هر كار مى خواست كرد.

بیانات در اجتماع بزرگ زایران حرم امام خمینی)ره( ـ 81/3/14
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اعتماد هميشگي ملّت به روحانيت

در ايران هميشه مّلت با نداى دين به ميدان آمده است؛ عدالت را در سايه 
دين ديده است؛ به خاطر اعتماد به روحانيت، هر جايى كه آنها پيشگام در 
تحّولى شده اند، آنها را تنها نگذاشته است. بنابراين وقتى امام بزرگوار ما به 
عنوان يك مرجع، يك عالِم دين و يك انسان آزمايش شده پاك و صديق، با 
آن عزم راسخ وارد ميدان شد و روحانيت پشت سر او وارد ميدان شدند، همه 
مّلت به ميدان كشيده شدند و دشمن ديگر نتوانست مقاومت كند. آن روز، 

حضور مّلت توانست ريشه استبداد را از اين كشور بَكند.
برادران و خواهران عزيز! در كشور ما استبداد هميشه به پشتيبانى قدرتهاى 
خودكامگى  و  ديكتاتورى  و  استبداد  است.  بوده  متّكى  خارجى  سلطه گِر 
حكومت پهلوى و قبل از آن به شكل ديگرى حكومت قاجار، به خاطر اتّكاى 
آنها به قدرتهاى بيگانه بود. رضاخان، متّكى به انگليس؛ محّمدرضا، اّول متّكى 
به انگليس و بعد متّكى به امريكا بود. او منافع و نفوذ امريكا را بر طبق ميل 
آنها تأمين مى كرد؛ آنها هم از او حمايت مى كردند و هر كارى مى خواستند، با 
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اين كشور و اين مّلت مى كردند. پنجاه سال اين مّلت را زير فشار اختناق نگه 
داشتند و پيشرفت علمى و صنعتى و فرهنگى و اخالقى او را در دورانى كه 
از لحاظ جهانى بهترين و آماده ترين دورانها براى اين پيشرفت بود، متوقّف 
كردند و اين مّلت و اين كشور را عقب نگه داشتند. هّمت آنها عيش و نوش، 
جمع كردن ثروت و خدمت دادن به اربابان خارجى بود. آنها به اتّكاى همان 
قدرت خارجى، به طور كامل خود را در ايران مستقر كرده بودند و كندن 
اينها و نابود كردن اين بناى كج و مضر و سرشار از لعنت و نفرت و شوم، 
كار هر كسى نبود. امام بزرگوار با پرچم هدايت اسالمى آمد؛ لذا اصول امام، 
اصول اسالمى است؛ عدالت امام، عدالت اسالمى است؛ مردم ساالرى امام، 

مردم ساالرى اسالمى است.
يكى از بزرگترين بى انصافيها درباره امام بزرگوار و نظام اسالمى ما اين 
است كه تبليغات بيگانه، امام و نظام اسالمى و جمهورى اسالمى را به استبداد 
و دورى از مردم ساالرى متّهم مى كنند. اين انقالب با اين عظمت و توفندگى 
در ايران به وجود آمد و پس از پيروزى انقالب اّولين نظرخواهى از مردم 
به وسيله امام انجام گرفت كه در هيچ انقالبى سابقه نداشت. شما نگاه كنيد، 
يك كودتا، يك تحّول كوچك و يك جابه جايى مختصر در كشورى صورت 
مى گيرد؛ دو سه سال انتخابات تأخير مى افتد. در كشور، مردم صندوق رأى 
را نمى شناختند. انتخابات دوره رژيم طاغوت، صورى و دروغين بود. هيچ 
رأى  كلمه  واقعِى  معناى  به  تا  بودند  نرفته  رأى  صندوق  پاى  مردم  وقت 
دهند. هر كس را براى مجلِس دست نشانده مى خواستند، از صندوقها بيرون 
مى آوردند. در چنين زمينه اى، دو ماه بعد از پيروزى انقالب، امام مردم را 
پاى صندوقهاى رأى كشاند و مردم به جمهورى اسالمى رأى دادند. در يك 
سال، مردم پنج بار پاى صندوقهاى رأى رفتند. در طول بيست وسه سالى كه 
از انقالب مى گذرد، مّلت ما بيست وسه مرتبه براى انتخاب نمايندگان مجلس 

Administrator
Untitled
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شوراى اسالمى، نمايندگان مجلس خبرگان، رئيس جمهور و اعضاى شوراى 
شهر و نيز تعيين قانون اساسى و نظام جمهورى اسالمى پاى صندوقهاى رأى 
رفت و رأى داد. در كدام نظام - حتّى به ظاهر دمكراتيك - اين همه تكيه 
به رأى و خواست مردم وجود دارد؟ دشمنان وقيح و بى شرمِ اين انقالب و 
اين ملت، اين بى انصافى را مى كنند كه اين انقالب و نظام و بانى و معمار و 

بنيانگذار بزرگ آن را به ضّديت با مردم ساالرى متّهم مى كنند.
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كتاب قطور معارف انقالب

وقتى انقالب را مثل يك كتاب باز كنيد، در درون آن، فصول و سطور 
معرفت وجود دارد: معرفت دينى، معرفت سياسى و معرفت اخالقى. همه 
اينها در ذيل كلمه انقالب وجود دارد. در عرصه سياسى، انقالب تازه ترين 
و جّذابترين سخن را نه فقط براى مّلت ايران كه براى بشريّت دارد. بعضى 
كسان خيال مى كنند اصطالحات و تعبيرات معرفتِى فراهم آمده در اردوگاهِ 
به اصطالح ليبرال دمكراسى غرب كه وارد كشور مى شود، سوغاتهاى جديد 
و حرفهاى تازه اى است كه انقالب آنها را نشنيده است و حاال بايد انقالب 
و انقالبيّون اين حرفها را بشنوند؛ اين خطاست. انقالب در خأل متولّد نشد. 
انقالب اسالمى و اين كتاب قطور معرفتى وقتى تدوين شد كه همه اين 

حرفها در دنيا بود؛ هم حرف و هم تجّسم و عينيّتش وجود داشت.
مردم  و  امريكاست  آن  رأس  كه  اردوگاهى  و  اردوگاه غرب  بر  عالوه 
امروز از روش و سياست امريكا به باطِن آنچه در آن اردوگاه است - تعابير 
معرفتى و مكتب معرفتى - پى مى برند، آن روز دستگاه وسيع ديگرى به 
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اسم ماركسيسم و كمونيسم و سوسياليسم وجود داشت كه داعيه ي آن خيلى 
بيشتر از ليبرالهاى غربى بود. هرچه هم از مبانِى بايدهاى اسالمى و بايدهاى 
بايد  ما  »بايد چيست؟  مى گفتند:  اينها  مى گفتيم،  اسالم  معرفتى  يا  سياسى 
نداريم. ماركسيسم علم است؛ شما مى گوييد بايد بشود؟! ما مى گوييم چه 
بخواهيد، چه نخواهيد، مى شود.« تعبير آنها از مسائل ماركسيستى، اين بود؛ 
اين قدر آن را مسّلم مى دانستند. در طول صد سال و يا بيشتر، نشسته بودند 
كلمه كلمه چيزهايى را كه بايد پشت سر هم بيايد تا نظام سوسياليستى و 
بعد نظام كمونيستى در دنيا به وجود آيد، تدوين كرده بودند و مى گفتند: 
»بروبرگرد ندارد؛ همين است كه هست. چه شما بخواهيد، چه نخواهيد؛ چه 
بگوييد بايد، چه بگوييد نبايد؛ روال ماركسيسم به خودى خود پيش مى آيد 
و همه دنيا را مى گيرد!« امروز از آن قضاءِ اليرّد و اليبّدلى كه ماركسيستها 
تصوير مى كردند، در دنيا هيچ چيز باقى نيست. خودش كه رفت، اسم و 
اعتبار و آبرويش هم رفت. امروز همان بايدها و همان قضاءِ اليرّد و اليبّدل 
را غربيها نسبت به مفاهيِم خودشان تكرار مى كنند: »چاره اى نيست؛ جهانى 
نخواهيد، خواهد  بخواهيد، چه  است. چه  بشرى  ناگزير  شدن، سرنوشت 
شد!« البته آنها واقعيّتهاى زندگى خود را در وسط يك پرده آهنين حبس كرده 
بودند تا كسى آن را نبيند و از باطِن كارشان سر درنياورد؛ لذا جوانان بسيارى 
به همين الفاظ فريب مى خوردند؛ اما اينها باطن كارشان هم آشكار است؛ 
درعين حال خجالت نمى كشند و گستاخانه اّدعا مى كنند كه آنچه ما مى گوييم، 
شدنى است و بروبرگرد هم ندارد! يك عّده بيچاره هاى ساده لوح - كه به 
نظر من خوشبينانه ترين تعبير هم همين است كه آدم بگويد ساده لوح - اين 
الفاظ را مى گيرند، به خيال اين كه اينها اصاًل قابل خدشه و مناقشه نيست. اين 
مفاهيم را در محيط فكرى و معرفتى جوان و غيرجوان مى آورند و ترويج 
مى كنند؛ برايش سينه مى زنند و خودشان را مى ُكشند، براى اين كه اين مفاهيم 
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را در ذهن افراد وارد كنند. انقالب روزى متولّد شد كه همه اين حرفها بود 
و انقالب همه اين حرفها را باطل كرد.

بیانات در دیدار گروه كثیرى از اعضاى سپاه پاسداران انقالب اسالمی  ـ 81/6/24
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سراب دنياي جذّاب غرب

دنياى جّذابى را كه غربيها تصوير مى كنند - كه در آن، حقوق بشر و 
آزادى و رأى وجود دارد - ما در طول دوران پهلوى در زندگى خود ديديم. 
معناى دمكراسى و حقوق بشِر آن روز را فهميديم. خود امريكاييها، براى 
ايجاد وحشتگاههاى ساواك و شكنجه گاهها و ابزارهاى شكنجه و روشهاى 
شكار جوانان مردم و سركوب ملت، با رژيم پهلوى همكارى كردند! اين آن 
ليبرال دمكراسى اى است كه امروز به مردم دنيا وعده مى دهند و راديوهايشان 
تبليغ مى كند كه بشتابيد به سوى اين؛ اى مّلتهاى جهان سوم! از جمله اين را 
به ما مى گويند. ما اين را در زندگِى خود آزمايش و تجربه كرده ايم؛ براى ما 
نديده نيست. ما حكومت سياه ديكتاتورى پهلوى را كه از پنجه هايش خون 
مى ريخت و از سر و پايش فساد مى تراويد و در زير سايه امريكا و با كمك 
امريكا و با تكيه به آن كشور، همه اين جنايتها را مى كرد، از نزديك لمس 
كرده ايم؛ اين قضايا براى ما نديده نيست. حقوق بشر امريكايى را اين جا 
ديده ايم - گوشه زندانها و در شكنجه گاهها - و با گوشت و پوستمان آن را 
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لمس كرده ايم. مگر مّلت ايران اين چيزها را فراموش مى كند؟
آنچه انقالب به عنوان معرفت سياسى در دنيا مطرح كرد، در شرايطى 
بود كه همه اين حرفها در دنيا وجود داشت و پيام انقالب در دنيا زلزله 
ايجاد كرد. آنچه آنها را وادار كرده است عليه اين انقالب موضع بگيرند، آن 
زلزله است. همه مّلتها و روشنفكران، در آن مفاهيِم پوشالى تشكيك كردند. 
امروز هم همه حرفهايى كه به اصطالح روشنفكران غربِى وابسته به دستگاه 
وزارت خارجه و سيا و دستگاههاى گوناگون امريكا بر زبان جارى مى كنند 
به آن معنا نيستند،  يا در مطبوعاتى كه نام آزاد دارند و به هيچ وجه آزادِ 
تيزبينان  مى نويسند و منتشر مى كنند، در نظر نسل جوان و روشنفكران و 
سراسر دنيا - چه در دنياى اسالم، چه حتّى بيرون دنياى اسالم - كاماًل زير 
سؤال رفته و مورد ترديد قرار گرفته و بسيارى از آنها به طور قاطع رد شده 
است. البته سياستمداران به رو نمى آورند و همين حرفها را از موضع سياسى 
و با روش قدرتمدارانه تكرار مى كنند؛ اما اسالم و انقالب اسالمى كار خود 
را كرد. انقالب اسالمى در معرفت سياسى اى كه ارائه داد، با استبداد مخالفت 
كرد. استبدادِ به رأى، با هر نامى و از سوى هر كس، از نظر اسالم ممنوع 
است. انقالب اسالمى با استكبار و دست اندازى و دخالت و تجاوز به مّلتهاى 
مظلوم و جنگ طلبيهاى خشن و قهرآميز و قبضه كردن منافع مّلتها زير نامهاى 
خوش ظاهر هم مخالفت كرد. اينها مفاهيمى است كه از دل اسالم جوشيد؛ به 
عنوان مكتب سياسِى نظام اسالمى و جمهورى اسالمى در دنيا تابلو و عرضه 

شد و همه در مقابل آن سر تعظيم فرود آوردند.
علت رواج نام امام بزرگوار، اينها بود. اين كه در اقصى  نقاط دنيا به هر 
كشورى رفتيد و ديديد مردم در مقابل نام امام خمينى تعظيم مى كنند، عّلت، 
وجود مفاهيمى بود كه مّلتها آن را، هم مى فهميدند و با همه وجود درك و 
لمس مى كردند، هم احساس مى كردند كه تنها درمان دردهايشان همين است 
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كه از اين راه بروند. منتها شرايط براى بعضى مّلتها فراهم بود و توانستند به 
اين نسخه عمل كنند؛ بعضى هم نتوانستند و سركوب شدند. خيلى از جاهاى 

دنيا، در بخشهايى به اين نسخه عمل كردند و اثر گرفتند.

بیانات در دیدار گروه كثیرى از اعضاى سپاه پاسداران انقالب اسالمی  ـ 81/6/24
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استكبار، مشكل امروز دنيا

بزرگ  قدرتهاى  ديكتاتورانه  تجاوز  و  دست اندازى  دنيا،  مشكل  امروز 
است؛ مگر غير از اين است؟ قدرتهاى بزرگ اراده مى كنند، يك يا دو كشور 
را ظرف چهل وهشت ساعت از همه فّعاليتهاى اقتصادى اش محروم مى كنند 
و به خاك سياه مى نشانند؛ همچنان كه چند سال پيش ديديد در اندونزى 
و مالزى اين كارها را كردند. با تسّلطى كه بر پول و اقتصاد اين كشورها 
داشتند، با بيرون كشيدن پولهاى خود از اين كشورها، ظرف چند روز، رتبه 
اقتصادى آنها را چهل، پنجاه درجه پايين آوردند. مردم اين سلطه ظالمانه را 
اروپا و  افغانستان، مناطق مسلمان نشين  احساس مى كنند. در جاهايى مثل 
جاهاى ديگر، مردم ديدند كه يك قدرت مستكبر و زورگو، به بهانه اى وارد 
كشورى مى شود و هر كارى دلش مى خواهد، مى كند. مردم احساس مى كنند 
مكتب و انقالبى كه پيام معارضه و مهار كردن چنين قدرتهايى را دارد، بحّق 

است و آن اسالم است و حامل آن، جمهورى اسالمى است.
مردم در آفريقاى جنوبى از تبعيض نژادى رنج مى بردند. همان روزها با 
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اين كه هنوز حكومت تبعيض نژادى بر سر كار بود، روشنفكران آفريقاى 
جنوبى نسبت به امام و مبارزاِن اين جا اظهار ارادت مى كردند و در مقابل اينها 
تعظيم مى نمودند. همين كسى كه بعداً از زندان آزاد و رئيس جمهور آن جا 
شد، آن موقع در زندان بود. بنده براى ديدارى به زيمبابوه رفته بودم؛ او از 
داخل زندان به من پيغام داد كه سالم مرا به امام برسانيد. بعد هم با همان 
روشى كه اينها از امام خمينى ياد گرفته بودند، وارد ميدان شدند و توانستند 
حكومت را از دست فّعاالن و حكومت تبعيض نژادى بگيرند و قبضه كنند. 
كشور همسايه آنها و بسيارى از جاهاى ديگر دنيا هم همين طور عمل كردند. 

بنابراين انقالب زنده است.

بیانات در دیدار گروه كثیرى از اعضاى سپاه پاسداران انقالب اسالمی  ـ 81/6/24
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تالش دشمن براي انزواي انقالب

يكى از چيزهايى كه از اّول انقالب از طرف دشمنان شروع شد، همين 
بود كه رواج سّكه انقالب را در دنيا انكار كنند؛ بگويند انقالب منزوى است 
و كسى آن را قبول ندارد. االن هم همان حرفهايى را مى زنند كه بيست سال 
پيش مى گفتند. آن روز دروغ بود، امروز هم دروغ است. مفاهيم انقالب در 
دنيا زنده است. آنچه را كه ما به آن معتقديم - مردم ساالرى دينى، خضوع 
در مقابل دين حق و ارزشهاى دينى و اخالقى، نفرت و معارضه با قدرتهاى 
زورگو، قائل بودن حق براى همه انسانها و انسانيت - مفاهيمى است كه همه 
مّلتها آنها را قبول دارند؛ مى پسندند و مى پذيرند. البته تبليغات دشمنان، قوى 
است. من بارها گفته ام: امروز زر و زور و تزوير با هم در اختيار استكبار است 

و تزويرشان به وسيله همين بوقهاى تبليغاتى است.
انقالب، زنده و پوياست. پاسدار انقالب، پاسدار چنين موجود زنده و 
پويا و متحّرك و پيشرونده اى است. اگر اين نبود، تا كنون انقالب اسالمى و 
نظام اسالمى بايد ده كفن پوسانده باشد. اما موجود زنده را نمى شود دفن كرد 
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و از تحّرك باز داشت؛ زنده است و زنده خواهد ماند. مّلت ما هم اين مفاهيم 
را قبول دارد؛ زبدگاِن بى نظر و منصف هم اين مفاهيم را قبول دارند. با اين 
خصوصيات، اين انقالب و اين نظام، قدرت ايستادگى دارد؛ اين را دشمنان ما 
هم فهميده اند. تنها اميدى كه آنها دارند، اين است كه اين مفاهيم و اين مبانى 
در دل مردم و پيش از آنها در دل مسؤوالن دچار ترديد و وسوسه شود. سعى 
مى كنند در دل كسانى كه دستى در گوشه اى از گوشه هاى اين نظام دارند، اين 
وسوسه ها و ترديدها را ايجاد كنند. ترديد، صفت بسيار بد و عنصر خطرناكى 
است. اين ترديد را با استدالل القاء نمى كنند؛ استداللى وجود ندارد. امروز 
نظامى كه مّدعِى رهبرى دنياست - كه در رأسش هم امريكاست - جز ظلم، 
خونريزى، خشونتهاى بى نظير، تضييع حقوق و تبعيض، چيز ديگرى از خود 
بنابراين  نشان نمى دهد و نمى تواند اطمينانى در دل كسى به وجود آورد؛ 
با شيرين كردن دهن  و  اشخاص  با خريدن  تبليغات،  با  ندارند.  استداللى 
ايجاد كنند.  اين و آن، سعى مى كنند در درون كالبد نظام اسالمى اختالل 
بايد مراقب اين بود. نه تنها شما، بلكه همه ما بايد مراقب اين خطر باشيم. 
هر كس در درجه اّول بايد مراقب دل خود و سپس مراقب دل مجموعه و 
مرتبطاِن به خود باشد. دلهاى سرشار از ايمان و معرفت و روشن بينى، هرگز 
مغلوب و مرعوب نمى شوند. براى مرعوب شدن، مغلوب شدن، تسليم شدن 
و وادادگى، اّول بايد در دلها ترديد ايجاد كرد. اين ترديدها هميشه از راه مغز 
وارد نمى شود؛ گاهى از راه جسم هم وارد مى شود.خواسته ها و هوسهاى 
از دعاى صحيفه ي سجاديه همان  به پول - كه در بخشى  جسمانى، ميل 
دعايى كه در ايّام جبهه، خيلى از جوانان ما آن را مى خواندند: »و حّصن ثغور 
المسلمين«1، آمده است كه فكر ماِل فتون )مال فتنه انگيز( را از دل آنها ببر - 

. صحيفه ي سّجاديه، دعاي 27، دعاي مرزداران.  1
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ماِل فتنه انگيز، جاه طلبى، مقام طلبى، راحت طلبى، عيش طلبى و تجّمل طلبى 
چيزهايى است كه ترديد را از طريق جسم و شهوات، وارد دل و مغز انسان 

مى كند. مراقب اينها باشيد.

بیانات در دیدار گروه كثیرى از اعضاى سپاه پاسداران انقالب اسالمی  ـ 81/6/24
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غير قابل پيش بيني بودن انقالب

يك مّلت اگر با اين مفاهيم ]معنوي و ديني[ آشنا شد و دل خود را در 
اين فضا وارد كرد و حركت خود را با اين ميزان تنظيم نمود، پيش خواهد 
رفت و كوهها را در مقابل خود ناچيز خواهد ديد. مّلت ما در يك لحظه 
تاريخى، چنين حالتى پيدا كرد و اين انقالب به وجود آمد. شما خيال نكنيد 
اين  نبود؛  هم  پيش بينى  قابل  خير،  بود؛  پيش بينى  قابل  حتّى  انقالب  اين 
قدر عظيم بود. اين كه ملتى با دست خالى بتواند يك نظام پوسيده فاسد، 
اما مورد حمايت صددرصِد همه قدرتهاى ظالم دنيا را كه با سخت ترين 
روشهاى استبدادى حكومت مى كرد و كسى جرأت نفس كشيدن نداشت، 
از بين ببرد و عقيده و آرمان خود - يعنى اسالم - را جاى آن بگذارد، 
اصاًل متصّور نبود. حتّى به ذهن آدمهاى خوشبين هم نمى رسيد كه چنين 
چيزى ممكن باشد؛ اما مّلت ما اين كار را كرد. آرمانهاى معنوى و اخالقى 
و آرزوهاى بزرگ، آن چنان نيرويى به اين مّلت داد كه هيچ فشار و تحميل 
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و تهديد و حادثه تلخى نتوانست او را وسط راه نگه دارد و متوقّف كند. 
لذا تا آخر رفت.

 بیانات در دیدار گروه كثیرى از پاسداران به مناسبت سالروز میالد امام حسین 7 و
روز پاسدار ـ 81/7/17
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مهدويّت، اثبات زوال نظم ظلم جهاني

نقطه  يك  در  ولو   - را  عدالت  پرچم  و  كنند  تالش  مى توانند  انسانها 
محدود - بلند كنند. شما ببينيد مّلتهايى كه امروز در گوشه و كنار عالم زير 
فشارِ ظلم و ستم زندگى مى كنند، اگر اين اميد را در دل خود بپرورانند كه 
مى شود با ظلم مبارزه كرد، چه اتّفاقى در دنيا مى افتد و چطور مّلتها بيدار 
مى شوند! يك روز مّلت ايران هم در پنجه اقتدار رژيم طاغوتى دچار همين 
يأس بود؛ ولى امام بزرگوار ما با تعاليم اسالمى، اين يأس را از دلها پاك كرد 
و به مردم اميد و شجاعت داد. نتيجه اين شد كه اين مردم به پا خاستند، 
نهضت كردند، تن به سختى دادند، مبارزه كردند، از جان خود دريغ نكردند و 
توانستند در اين نقطه از عالم، با عوامل ظلم و نظام ظالمانه و شيطانى مبارزه 

و آن را ريشه كن و سرنگون كنند.
امروز دستگاههاى تبليغاتِى مراكز استكبارى دنيا و روشنفكراِن وابسته 
به آنها، در سطح عالم اين طور تبليغ مى كنند كه هيچ حركتى در مقابل نظم 
ظالمانه كنونى ممكن نيست. با فكر انقالب و آرمانگرايى مبارزه مى كنند و 
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مى خواهند مّلتها را متقاعد كنند كه به همين وضعيت كنونِى ظالمانه دنيا 
بسازند و در مقابل آن هيچ عكس العملى نشان ندهند. فكر اعتقاد به مهدى، 
تبليغات غلط و ظالمانه است. جوانان و روشنفكران و  نقطه ي مقابل اين 
عموم مّلت ما با اعتقاد به ظهور مهدى عليه الّصالةوالّسالم اين اعتقاد راسخ را 
در دل خود پرورش مى دهند كه نظم ظالمانه جهانى، قابل زوال است و ابدى 

نيست؛ مى شود با آن مبارزه و در مقابل آن ايستادگى كرد.

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمه شعبان در مصاّلى تهران  ـ 81/7/30
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خودسازي و آگاهي درسهاي اعتقاد به مهدويت

درس ديگِر اعتقاد به مهدويّت و جشنهاى نيمه شعبان براى من و شما 
اين است كه هر چند اعتقاد به حضرت مهدى ارواحنافداه يك آرمان واالست 
و در آن هيچ شّكى نيست؛ اما نبايد مسأله را فقط به جنبه آرمانى آن ختم 
كرد - يعنى به عنوان يك آرزو در دل، يا حّداكثر در زبان، يا به صورت 
جشن - نه، اين آرمانى است كه بايد به دنبال آن عمل بيايد. انتظارى كه از آن 
سخن گفته اند، فقط نشستن و اشك ريختن نيست؛ انتظار به معناى اين است 
كه ما بايد خود را براى سربازِى امام زمان آماده كنيم. سربازِى امام زمان، 
كار آسانى نيست. سربازِى منجى بزرگى كه مى خواهد با تمام مراكز قدرت 
و فساد بين المللى مبارزه كند، احتياج به خودسازى و آگاهى و روشن بينى 
دارد. عّده اى اين اعتقاد را وسيله اى براى تخدير خود يا ديگران قرار مى دهند؛ 
اين غلط است. ما نبايد فكر كنيم كه چون امام زمان خواهد آمد و دنيا را 
پُر از عدل و داد خواهد كرد، امروز وظيفه اى نداريم؛ نه، بعكس، ما امروز 
وظيفه داريم در آن جهت حركت كنيم تا براى ظهور آن بزرگوار آماده شويم. 
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شنيده ايد، در گذشته كسانى كه منتظر بودند، سالح خود را هميشه همراه 
داشتند. اين يك عمل نمادين است و بدين معناست كه انسان از لحاظ علمى 
و فكرى و عملى بايد خود را بسازد و در ميدانهاى فّعاليت و مبارزه، آماده 

به كار باشد.
اعتقاد به امام زمان به معناى گوشه گيرى نيست. جريانهاى انحرافى قبل از 
انقالب تبليغ مى كردند، االن هم در گوشه و كنار تبليغ مى كنند كه امام زمان 
مى آيد و اوضاع را درست مى كند؛ ما امروز ديگر چه كار كنيم! چه لزومى 
دارد ما حركتى بكنيم! اين مثل آن است كه در شب تاريك، انسان چراغ 
روشن نكند؛ چون فردا بناست خورشيد عالمتاب بيايد و روز شود و همه دنيا 
را روشن كند. خورشيِد فردا، ربطى به وضع كنونى من و شما ندارد. امروز 
اگر ما مى بينيم در هر نقطه دنيا ظلم و بى عدالتى و تبعيض و زورگويى وجود 
دارد، اينها همان چيزهايى است كه امام زمان براى مبارزه با آنها مى آيد. اگر 

ما سرباز امام زمانيم، بايد خود را براى مبارزه با اينها آماده كنيم.

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمه شعبان در مصاّلى تهران  ـ 81/7/30
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13آبان، رويارويي امريكا با نهضت اسالمي

قبل از پيروزى انقالب اسالمى، كشور ما جزئى از مجموعه امپراتورى 
بود.  امريكا  به  وفادار  هم  و خيلى  مى شد  منطقه محسوب  اين  در  امريكا 
سياستهاى امريكا در ايران و به وسيله اين كشور، در هر جايى كه در آن 
دستى داشت، اعمال مى شد. ثروتهاى ملى به صورت رايگان در اختيار امريكا 
بود. عناصر سياسى، دولت، مجلس فرمايشى و نمايشى و دستگاه قضايى 
وابسته آن روز، همه در اختيار اراده امريكاييها بود. كشورهاى همسايه ما 
هم غالباً كم و بيش همين طور بودند. البته آن روز رقيب بزرگ امريكا در 
دنيا شوروى بود، كه آن هم در همسايگى ما قرار داشت و به همين جهت 
امريكاييها پنجه سلطه ى خود را در كشور ما خونينتر و بى محاباتر فرو كرده 

بودند. در اين كشور اوضاعى بود!
امريكا  كه  غارتى  همه  اين  با   - بود  امريكا  سلطه  زيِر  كه  ما  كشور 
آن  در  برنداشت.  پيشرفت  به سمت  قدم  يك  حتّى   - كرد  كشور  اين  از 
دوره نه پيشرفت علمى كرديم، نه پيشرفت اقتصادى كرديم و نه يك كار 



67
5  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

بازار  داديم. يك كشور صد در صد وابسته و مصرف كننده  انجام  صنعتى 
مصنوعات امريكايى و غيرامريكايى بوديم. نه فقط مصرف كننده مصنوعات و 
فرآورده هاى صنعتى، بلكه مصرف كننده محصوالت كشاورزى و فرهنگى و 
غيره هم بوديم! يك منطقه ثروتمند مثل ايران، مِلك طلِق سياستهاى امريكايى 
و در اختيار كمپانيهايى بود كه دولت امريكا را هم در حقيقت همانها اداره 

مى كردند و مى كنند.
وقتى نهضت اسالمى از سال چهل ويك شروع شد، خطر اين نهضت را 
پيش از همه، دستگاههاى جاسوسى و اّطالعاتى امريكا احساس كردند. لذا 
در سال چهل وسه امام را از ايران تبعيد كردند - البته دولت ايران تبعيد كرد؛ 
اما پشت سِر قضيه، اراده امريكاييها بود - و به كشور همسايه ما بردند، كه 

آن جا هم تحت سلطه نظاميان و دولتهاى وابسته به امريكا بود.
با  امريكا  رژيم  رويارويى  از  است  عبارت  آبان  سيزده  مضمون  اّولين 
نهضت اسالمى و بيدارى اسالمى. عّلت هم اين بود كه آنها حدس مى زدند 
اگر اسالم در دل مسلمانان احياء شود و در عمل آنان تجّلى پيدا كند، اين 
گرفت؛  فراخواهد  را  اسالم  دنياى  و  ماند  نخواهد  ايران  به  منحصر  قضيه 
همچنان كه بعد از پيروزى انقالب، در فلسطين، لبنان و بسيارى از كشورهاى 
اسالمى و عربى، همين معنا تجربه شد. با گذشت چند سال، نهضت اسالمى 
پيروزى  از  قبل   - پنجاه وهفت  سال  آبان  سيزده  در  گرفت.  اوج  ايران  در 
كه  رژيم  چهره خشن  باز  يعنى  آمد؛  پيش  دانش آموزى  كشتار   - انقالب 
پشت سرش دستگاههاى اّطالعاتى امريكاييها بود، نمايان شد. اين هم باز 
مقابله با نهضت اسالمى بود؛ البته با خشونت حيوانى. همان روزها رئيس 
جمهور امريكا و دست اندركاران رسانه اِى امريكايى، از ايران به عنوان يك 
نقطه ايده آل و جزيره ثبات و امنيت اسم مى آوردند و به آن تفاخر مى كردند 
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و از حرفهاى حقوق بشر و چيزهايى كه االن مى شنويد امريكاييها دائم تكرار 
مى كنند، هيچ خبرى نبود!

 بیانات در دیدار دانشجویان و دانش آموزان به مناسبت گرامیداشت سالروز 13 آبان  ـ
81/8/13
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واقعيتهاي تلخ ايران قبل از پيروزي انقالب

هر ملتى به تناسب موقعيت و هدفها و هّمتهاى بلند يا كوتاهى كه دارد، 
در اين جنگ به نحوى درگير مى شود. شما مّلت ما را درنظر بگيريد! ما ملتى 
هستيم كه حّداقل از اوايل قرن گذشته ى ميالدى - يعنى از صد سال پيش به 
اين طرف - سياستها و اداره ى امورمان تحت تأثير خواست و اراده ى قدرتهاى 
بيرون از مرزهاى ما قرار گرفته بود. البته قبل از آن هم به نحو ديگرى بود؛ 
اما از حدود صدوبيست سال پيش، اداره ى اين كشور و همه ى دستگاههايى 
كه در پيشرفت كارهاى اين كشور نقش داشتند، به طور مشّخص و واضح 
تحت تأثير سياستهايى قرار گرفتند كه در بيرون از اين مرزها تعريف مى شد و 
منافعى براى آنها درنظر گرفته مى شد و آنها دنبال منافع خودشان مى آمدند و 
از شاه يا از وزرا و نمايندگان مجلسها و ديگران استفاده مى كردند. اين، يك 
بخش از واقعيّتهاى جامعه ى ما قبل از پيروزى انقالب؛ يعنى بخش وابستگى 

و در اختيار بيگانگان قرارداشتِن عمده ى منابع انسانى و ماّدى ماست.
البته يك بخش ديگر از واقعيّتهاى جامعه ى ما قبل از پيروزى انقالب، 
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ريشه ى قديمترى دارد و آن مسأله ى حاكميت استبداد و اشرافيّت بر اين 
كشور بود. قرنهاى متمادى كسانى بر اين مّلت با اين فرهنگ و سابقه و 
استعداد، حكومت مى كردند كه مملكت را متعّلق به خودشان مى دانستند؛ 
يعنى مثل اربابى كه يك مزرعه يا يك ده يا يك ملك دارد و يك عّده هم در 
آن مشغول كار و زندگى هستند. مسأله ى او، مسأله ى آن مردم نيست، بلكه 
مسأله ى خودش است. ملك، ملك اوست، درآمدهايى دارد، طبعاً زحماتى 
بايستى  وقت  يك  مثاًل  بكشد؛  هم  زحماتى  بايد  مردم  آن  براى  دارد،  هم 
پزشكى را خبر كند تا بيايد، يا اگر دينى باشند، مسأله گويى را خبر كند تا 
برايشان  يا چشمه اى  و  بسازد  برايشان  يا مسجدى  بگويد،  برايشان مسأله 
راه بيندازد. اصاًل رابطه ى دستگاههاى حكومتى با مردم چنين رابطه اى بوده 
است. مردم مطلقاً به عنوان صاحباِن اصلى كشور مطرح نبودند. در اين ملك 
را  مردم  اين  آحاد  همه ى  كه  مى كرده  شاهى حكومت  ناصرالّدين  بزرگ، 
نوكران خود مى دانسته؛ اعم از نوكران رسمى اش، از صدراعظم گرفته تا وزرا 
و درباريان و آحاد مردم كه رعيتش بودند و بايد روى اين ملك كار مى كردند؛ 
يعنى چيزى خودشان مى خوردند و منافع اين حكومت هم محفوظ مى شد. 
قرنهاى متمادى سياست و ذهنيّت حاكم بر كّل كشور اين بوده است و مّلت 

نقشى نداشت.
خوب؛ اين انقالب به وجود آمده و در هر دو جنبه، كارهاى قاطعانه و 
اساسى انجام داده است. در زمينه ى بخش دوم، آن طبقه ى اشراف و حاكمان 
و مالكان و صاحبان كشور را به كّلى قلع و قمع كرده است. امروز در اين 
كشور كسى وجود ندارد كه حتّى به ذهنش بگذرد كه من صاحب و مالك 
بتواند  اين كه  براى  كسى  هر  هستند.  مردم  كشور،  اين  مالك  كشورم.  اين 
قدرتى داشته باشد - اگر اهل قدرت طلبى است - و وظيفه اى را در مسندى 
انجام دهد - اگر اهل انجام وظيفه است - شرطش اين است كه مردم او را 
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بخواهند، با مردم رابطه ى خوب داشته باشد و رعايت مصالح مردم را بكند يا 
تظاهر كند كه مى كند؛ يعنى درحقيقت همه مجبورند مالكيت مردم را بر اين 

كشور به رسميت بشناسند. انقالب ما اين است.
در آن بخش دوم، انقالب همه ى وابستگيهاى رسمى كشور را نسبت به 
دستگاههاى بيرون از اين مرز قطع كرد. اين كه مى گوييم وابستگيها را قطع 
كرد، مى دانيم كه وابستگى اقتصادى يا وابستگى فرهنگى به اين آسانى قطع 
نمى شود. اما نماى بيرونى همه ى اين وابستگيها، وابستگى سياسى است و با 
انقالب اسالمى، حرف شنوى و تمّلق گفتن و رعايت مصالِح مراكز قدرت 
و  ايده ها  اهداف،  آرمانها،  مّلت  اين  بين رفت.  از  به كّلى  كردن،  را  جهانى 
آرزوهايى دارد كه مى خواهد محّقق كند؛ مالحظه ى قدرت يا سلطه ى جهانى 
را هم نمى كند و مقصدش در درجه ى اّول اين است كه اهداف بزرگ و 
بلند مّدت كشور و مّلت را تحّقق بخشد. اين اهداف به اعتبارى در كلمه ى 
دين و به اعتبار ديگرى در كلمات دين و آزادى و رفاه و امنيت و نظاير آن 

خالصه مى شود.

بیانات در دیدار مدیران صدا و سیما ـ 81/11/14
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قاجاريه ي فاسد، پهلوي فاسدتر

وقتى پهلويها سِركار آمدند، يكى از هّمتهاى مهّم خود را تخريب قاجاريه 
قرار دادند. قاجاريه خيلى بد بودند، اما نه به بدى پهلويها! آنها هم مستبد 
آنها  بين  آنها بدتر بودند.  از  اما پهلويها به مراتب  و وابسته و فاسد بودند، 
هم باكفايت و بى كفايت بود، بين اينها هم باكفايت و بى كفايت بود؛ يعنى 
نمى شود مقايسه كرد. يقيناً خيلى از كارهايى كه آنها در گذشته كرده بودند، 
از كارهايى كه اينها كرده بودند يا نسبت به زمان بهتر بود و يا در همان حدها 
بود. اما اينها سالهاى متمادى وقت صرف كردند براى اين كه آنها را به كّلى 

ضايع كنند و خودشان را حق جلوه دهند.
ما يك رژيِم بى كفايت، فاسد، وابسته، بى دين، سوءاستفاده چى و خودخواه 
و داراى ديگر مميّزات زشت را بركنار كرده ايم؛ ولى به مردم معرفى نمى كنيم 
كه اينها چه كار كردند. بى كفايتى آنها يك كتاب است. وابستگى آنها يك 
فسادهاى  است.  كتاب  يك  شهوانيشان  و  اخالقى  فسادهاى  است.  كتاب 
اقتصاديشان يك كتاب است. هر كدام از اين بخشها يك فصل مشبعى است. 

Administrator
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خوب؛ اينها بايد به نسل جوان داده شود تا آنها ديگر جرأت نكنند نقاط منفى 
و تاريك خودشان را پنهان سازند و يك تاريخ مجهول و غلط را خلق نمايند 

و به ذهن جواِن ناآشناى ما منتقل كنند.

بیانات در دیدار مدیران صدا و سیما ـ 81/11/14
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29 بهمن پرچم عزّت و افتخار تبريز

اين حركت مردم عزيز و هوشيار تبريز - يعنى زنده نگه داشتن نام و 
ياد بيست ونهم بهمن - حّقاً و انصافاً يك حركت آگاهانه و ناشى از بيدارى 
كه  كرده  متمركز  را  اقتدارطلب جهانى، همه سعى خود  است. سياستهاى 
يادگارهاى انقالب و نشانه هاى غيرت دينى و غيرت ملى مردم را زير آوارى 
بيدار و  دلهاى  اما  ببرد.  يادها  از  كند و  پنهان  تبليغاتى خود  از جنجالهاى 
جانهاى آگاه و هوشيار، درست نقطه مقابل آن سياست شيطانى عمل مى كنند؛ 
يعنى چيزهايى را كه پرچم عّزت و افتخار اين مّلت است، بر سِر دست 
اين حركت  با  شما  و  است  قبيل  اين  از  بهمن  بيست ونهم  مى دارند.  نگه 
خود - آمدن اين راه طوالنى و اجتماع در اين جا - اين نام و ياد را زنده نگه 
مى داريد. اين حقيقتاً بيدارى است. بنده خطاب به شما عزيزانى كه در اين جا 

هستيد و خطاب به مردم تبريز و آذربايجان عرض مى كنم:
       آذربايجان! اوياخسان         انقالبـا دايـاخسان 

اين بيدارى خيلى ارزش دارد و همين بيدارى بود كه حادثه بيست ونهم 
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بهمن را در سال 1356 به وجود آورد. مردم شجاع تبريز و مبارزان حقيقى 
و راستين، چهلم شهداى قم را چنان بر سر دست گرفتند كه در حقيقت 
انقالب را به حركت درآورد. اين عمل، هوشيارى مى خواست. رژيم طاغوت 
خيال مى كرد كه با سركوب قيام مردم قم در نوزدهم دِى آن سال، مسأله 
تمام شد. اما تبريزيها نگذاشتند و چهلم شهداى قم و آن حركت عظيم را 
در بيست ونهم بهمن در سطح كشور به وجود آوردند و آن توفان را به راه 
انداختند. اين هوشيارى است. هم هوشيارى است، هم غيرت دينى و ملى 
و هم ايثارگرى و فداكارى. مجموعه اين صفات و خصايل، مردم تبريز و 
آذربايجان را ممتاز كرده است. قبل از انقالب، در حوادث مشروطه و در 
حوادث قبل از مشروطه هم همين طور بود. در حادثه تحريم تنباكو و مبارزه 
با كمپانى انگليسى و سلطه اقتصادى انگليس بر ايران، يكى از محورهاى 
مبارزه، تبريز و مرحوم »حاج ميرزا جواد مجتهد« عالم بزرگ تبريز بود. مگر 

اين سوابق فراموش شدنى است؟!

بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی  _ 81/11/28
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اراده ي رژيم پهلوي در به فساد كشيدن جامعه ي ايراني

پيش از انقالب، تبليغات رسمى و عمومى و هميشگى كشور ما، تبليغاتى 
بود كه مردم را به فحشا و هرزگى و عيّاشى سوق مى داد. حتّى در نقاط فقير و 
عقب افتاده - جاهايى كه مردم به نان شب محتاج بودند - هم به نحوى براى 
عيّاشى و هرزگى امكاناتى فراهم بود. اين امر به طور عمد در محيطهاى جوان 
مثل دانشگاهها و سربازخانه ها - نه آن مقدارى كه مقتضاى طبيعى غريزه ى 
جوانى است - براى سرگرم كردن و فاسد شدن نسل، تشديد مى شد. وقتى 
كه جوانان يك نسل فاسد شدند، ديگر ملتى وجود ندارد و مقاومتى به چشم 

نمى خورد.

بیانات در دیدار جوانان سیستان و بلوچستان ـ 81/12/6
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انديشه ي ماندگار بيداري اسالمي

انقالب اسالمى فقط اين نبود كه دگرگونى اى در داخل كشور ايجاد كند؛ 
عالوه بر اين، يك فرهنگ خلق كرد؛ فرهنگى كه در همه كشورهاى اسالمى 
با  بعضى كشورها  در  بعضى كشورها خيلى شديد،  در   - متفاوت  به طور 
شّدت كمتر - اثر خودش را در ذهنها، بخصوص ذهن جوانان و روشنفكران 
و دانشگاهيان گذاشت. بالشك شما از گرايشهاى قشر جوان در كشورهاى 
اسالمى نسبت به انقالب، امام و ارزشهاى مّلت ايران و ايستادگى اش مطالبى 
شنيده ايد؛ اما يقيناً آنچه شنيده ايد، به مراتب كمتر از چيزى است كه در واقع 
وجود دارد. در طول اين بيست و يكى دو سال، به مرور تفّكر اسالمى، فكر 
بيدارى اسالمى و بازگشت و تمّسك به اسالم، در ذهنها به صورت انديشه اى 

ماندگار درآمده است.

بیانات در دیدار با دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی  ـ 82/2/22
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حركت عظيم و سراسري بيداري اسالمي

اّمت بزرگ اسالمى در طول قرنهاى متمادى، چالشها و انحرافهايى داشته 
است. ما خود را از اسالم دور كرده و سرگرم چيزهايى كرديم كه اسالم ما را 
از آن برحذر داشته بود. در طول اين تاريخ طوالنى، سرگرم جنگهاى داخلى 
شديم؛ به وسيله قدرتهاى طاغوتى سرگرم شديم. نتيجه اين شد كه اّمت 
بزرگ اسالمى در طول قرنهاى متمادى بعد از قرون اّوليه اسالم، نتوانست 
خود را به هدف و غايتى كه پيغمبر اسالم و اسالمِ عزيز براى او پيش بينى 
ماّدى  ثروتهاى  متعال  اين كه خداى  با  برساند.  بود،  نظر گرفته  كرده و در 
زيادى را در كشورهاى اسالمى ذخيره كرده و مى توانست وسيله پيشرفت ما 
باشد، اما در علم و صنعت و بسيارى از شاخصهاى پيشرفت، جزو بخشهاى 
عقب افتاده عالم شديم. اين چيزى نبود كه اسالم براى ما مقّدر كرده بود؛ اين 
چيزى بود كه عمِل بد و رفتار و غفلت ما مسلمانان براى ما پيش آورده بود: 
»ما اصابك من سيّئة فمن نفسك«1؛ ما بوديم كه بر اثر غفلتهايمان در طول 

1. سوره ي نساء، آيه ي 79
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زمان، خود را به اين وضعيت دچار كرديم.
در  اسالمى  بيدارى  است؛  كرده  تفاوت  اسالم  دنياى  در  اوضاع  امروز 
سرتاسر دنياى اسالم محسوس است؛ حركت و نهضت عظيمى در مراحل 
مختلف در همه دنياى اسالم مشاهده مى شود؛ ميِل برگشت به اصول و مبانى 
اسالمى، كه مايه عّزت و پيشرفت و ترقّى است. روشنفكران، علما و سياسيون 
دنياى اسالم اين حركت را بايد تقويت كنند. خطاست اگر كسانى در دنياى 
اسالم تصّور كنند كه حركت بيدارى اسالمى در بين جوانان، به ضرر دولتهاى 
اسالمى است؛ نه، دولتهاى اسالمى به بركت بيدارى اسالمى مى توانند عّزتى 
را كه قدرتهاى استكبارى از آنها گرفته اند، به خودشان برگردانند. يك نمونه، 
كشور و انقالب و امام ماست. ما بعد از آن كه قرنهاى متمادى دچار استبداد 
و دو قرِن تمام دچار سلطه بيگانگان بوديم به خود آمديم و امام بزرگوار 
به  امريكاييها  و  انگليسيها، روسها  برگرداند.  ما  مردم  به  را  عّزت  توانست 
ترتيب در اين كشور سيادت و حكمفرمايِى حقيقى كردند. ولو به صورت 
ظاهر در رأس حكومت نبودند؛ اما كارها در دست آنها و همه چيز كشور 
در اختيارشان بود. مردم ما از حقوق، منابع، عّزت و طعم حقيقِى دين خود 

محروم بودند.
امام بزرگوار ما توانست سلطه بلندمّدت استبداد و استعمار را با برگشت 
به اسالم و تمّسك به اسالم، از سر كشورمان كم كند و به ما عّزت ببخشد؛ به 
مردم ما احساس هويّت اسالمى بدهد تا احساس كنند كه مى توانند روى پاى 
خود بايستند؛ مى توانند خودشان تصميم بگيرند و انتخاب كنند؛ مى توانند 
خودشان در مسائل سرنوشت ساز، »ال« و »نعم« بگويند. مردم ما قرنها بود 
كه چنين چيزى را نچشيده بودند؛ اين را اسالم به آنها داد. در هر نقطه اى از 
نقاط دنيا كه حركت بيدارى اسالم تقويت شود و پا بگيرد و مردم و جوانان 
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آن كشور احساس كنند كه به سمت اسالم نزديك مى شوند، همين تجديد 
هويّت و عّزت به وجود خواهد آمد.

 بیانات در دیدار مسؤوالن و كارگزاران نظام به مناسبت سالروز هفدهم ربیع االّول  ـ
82/2/29
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سختي هاي طاقت فرساي مبارزه

در دوران مبارزه، بسيارى از شما در ميدان بوديد. همه مى گفتند مشت 
ندارد.  فايده اى  مى كنيد؛  مبارزه  و  مى جنگيد  بيخود  چرا  درفش،  و  است 
حقيقتاً هم دستگاه پليسى رژيم طاغوت، دستگاهى نبود كه به آسانى بشود 
با آن مبارزه كرد. آن قدر از اين داعيه داران و خيلى از كسانى كه تحليلهاى 
ماركسيستى و روشنفكرى و اّدعا و حرف داشتند، وقتى آن زندانها را ديدند 
از وسط راه  بلكه فقط شنيدند،  نديدند،  و شكنجه هايش را حتّى بسيارى 
اما بسيارى هم ادامه دادند؛ حركت  برگشتند و خودشان را تسليم كردند! 
كردند و آمدند. اّولين بركِت حركت آنها اين بود كه خداى متعال صدق آنها 
را بر مردم آشكار و علنى كرد؛ راه آنها را درست نشان داد و مردم با آنها 
همراه شدند. وقتى مردم همراه شدند، همه چيز درست خواهد شد. مهم اين 
است كه آن مجموعه مبارزِ مصّمم، صداقت خودشان را در پيمودن راه اثبات 
كنند و نشان دهند كه صادقانه دنبال اين معنا هستند. آن وقت خداى متعال 
نصرتش را خواهد فرستاد. در نهج البالغه هست كه: »فلما رأى  اهلل صدقنا«؛ 
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وقتى خدا صداقت ما را ديد؛ ديد ما راست مى گوييم و به دنبال دنيا و پول و 
هوى  و هوس نيستيم، »انزل بعّدونا الكيت و انزل علينا النّصر1«؛ ما را پيروز 
كرد و دشمنان ما را سركوب نمود. اين، در مبارزات ما هم بود و در اين 
بيست و سه چهار سال هم همين موضوع بوده است و هيچ وقت نبوده كه 

روى كشور و دولت فشار نباشد.

بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شوراى اسالمی  ـ 82/3/7

1. نهج البالغه، خطبه ي 56 )موسوم به پايداري(.
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صد و پنجاه سال فرياد پيوند دين و سياست

برجسته ترين و شريف ترين عناصر  پنجاه سال است كه  امروز صد و 
سياسى و دينِى مّلت ما پرچم حاكميت اسالم را بلند كرده اند و پايش سينه 
زده اند و بسيارى در اين راه جان دادند؛ امثال مدّرسها، آخوند خراسانيها و 
سيد جماّل الدينها. قضيه اين طورى است. اين، مربوط به امروزِ ما نيست كه 
بگوييم دين و سياست يكى است، عّده اى هم بگويند يكى است؛ اما يك عّده 
هم بگويند نه، خيلى هم يكى نيست! حرِف امروز نيست؛ اين حرف، صد 
و پنجاه سال ريشه دارد. پدرِ برجسته ترين زبدگان اين كشور در راه مبارزه 
براى اين فكر درآمد؛ هزاران جاِن پاك در اين راه شهيد شدند؛ مدّرِس به آن 
عظمت سينه را براى اين قضيه سپر كرد؛ اصاًل مشروطيت ايران براى همين 
ناشيانه عمل كردند؛  بد و  بعد منحرفش كردند؛ عّده اى  اگرچه  پيش آمد، 
عّده اى هم متّكى به قدرتهاى خارجى زرنگى كردند و آن را از دست مردم 
قاپيدند؛ بعد هم كه امام بزرگوار آمد، از اّول حركتش را بر اين اساس قرار 
داد و مّلت ايران هم اين را خواستند و مى خواهند. من به شما بگويم حتى 
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مّلتهاى الئيكترين دولتهايى كه امروز حول و حوش ما هستند، همين طورند 
- من حاال اسم آن كشورها را نمى آورم، خودتان در ذهنتان مجّسم كنيد - 
يعنى اگر شرايطى ايجاد شود، انسانى مثل امام و زمينه اى مثل آن روز در 
اين كشورها به وجود آيد و پرچمى بلند شود، همين مّلتهايى كه مى بينيد 
دولتهايشان دم از الئيك و الئيسيسم مى زنند و هر كس ذّره اى عليه تفّكر 
سكوالريستى دم بزند يا حركت كند، پدرش را در مى آورند، دور اين پرچم 
جمع خواهند شد. اسالم اين است و اين درست است و به صالح مّلتهاست؛ 
مّلتها اين را مى دانند. اگر امروز احكام اسالم در اين مملكت اجرا شود؛ يعنى 
من و شما اين توفيق را بيابيم كه احكام اسالمى را اجرا كنيم، همه اين گرهها 
و مشكالت باز و حل خواهد شد. ما هرچه عقب مانده ايم، به خاطر اين است 
كه در اين زمينه ها يا كوتاهى كرده ايم يا نشده است. اين فرياد صد و پنجاه 
سال است كه در بين مسلمانان بلند است. مگر مى شود از آن برگشت؟! حال 
مظهر اين تالش صد و پنجاه ساله كه محصول خون هزاران جاِن پاك است 
- آنهايى كه شهيد شدند، آدمهاى معمولى نبودند كه شهيد شوند؛ مجاهدان، 
انسانهاى سرافراز، رشيد و شجاعى بودند كه وارد ميدان شدند  فداكاران، 
دادند - چيست؟ مجلس شوراى اسالمى، دولِت جمهورى  را  و جانشان 

اسالمى، نظام اسالمى. اينها، محصول اين همه تالش است.

بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شوراى اسالمی  ـ 82/3/7
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صبر و يقين، دو خصوصيت هدايتگران

ما  بزرگوار  امام  كه  كنم  آغاز  قرآن  از  آيه اى  با  را  عرايض خود  مايلم 
مصداق آن بود. در سوره ي مباركه ي سجده، خداى متعال ضمن بيان حاالت 
مّلتها و اقوام و انسانهاى مبارز و پر تالِش مؤمن، اين تعبير را مى فرمايد: »و 
جعلنا منهم أئّمة يهدون بأمرنا لّما صبروا و كانوا بأياتنا يوقنون«1؛ كسانى كه 
دو خصوصيت و دو امتياز را در خود به وجود آوردند، به اين موهبت بزرگ 
سرافراز شدند كه خداى متعال زمام هدايت مجموعه هاى انسانى را به آنها 
سپرد. آن دو خصوصيت، يكى صبر است و ديگرى يقين؛ »لّما صبروا و كانوا 
بأياتنا يوقنون«. يقين، همان ايمان آگاهانه و روشن بينانه است كه وسوسه ها 
نمى تواند آن را در دل انسان، سست بنياد كند. صبر، خصوصيتى است كه 
به يك انسان بزرگ اين امكان را مى دهد كه در راه آرمانهايى كه آگاهانه و 
روشن بينانه انتخاب كرده است، به هنگام مواجهه با مشكالت، خود و راه 
خود را گم نكند؛ هدف را فراموش نكند و منصرف نشود. همه پيغمبران، 

1. سوره ي سجده، آيه ي 24.
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اثر  يك  بشر  تاريِخ  مسير  در  توانسته اند  كسانى كه  و همه  هدايتگران  همه 
ماندگار و تحسين برانگيز از خود به جا بگذارند، بايد از اين دو خصوصيت 
برخوردار مى بودند. امام راحل ما، اين تجديد كننده حيات اسالم در ميان 

مّلت ما و اّمت اسالمى، از اين دو خصوصيت برخوردار بود.
امروز بعد از چهل سال كه از واقعه پانزدهم خرداد مى گذرد، شما مالحظه 
مى كنيد كه نهضت مظلوم امام، دنياى اسالم را فراگرفته است. يك روز در 
همين شهر تهران و در قم، مثل امروز و فردا، كسانى مظلومانه جان باختند؛ 
چون نام اسالم را به پيروى از امام بزرگوار فرياد مى كردند؛ چون با سلطه 
بيگانه بر اين كشور و با استثمار منابع حياتى اين كشور به وسيله بيگانگان 
مخالف بودند. آن روز هر كس به اين صحنه نگاه مى كرد، شايد گمان مى برد 
كه اين سخن و اين فرياد به پايان رسيده است. امام را با قساوِت هرچه تمامتر 
دستگير و از خانه اش ربودند؛ مردم را با وحشيگرِى هرچه بيشتر سركوب 
كردند؛ اما اين فكر با الهام از همين قاعده بزرگ الهى - يعنى توأم شدن صبر 
و يقين - راه خود را ادامه داد. امام پانزده سال مبارزه كرد و به بركت همان 
ايماِن آگاهانه توانست مّلت ايران را يكپارچه به صحنه رويارويى با استبداد 
داخلى و استكبار بين المللى بكشاند. وقتى مّلت در معركه اى پاى خود را 

وسط گذاشت، پيروزى در آن معركه حتمى است.
فرق امام بزرگوار ما و ديگر مصلحان تاريخ اسالم در يكى دو قرن اخير 
همين بود. امام وارد صحنه شد، وسط ميدان آمد، ميان مردم بود، با مردم 
حرف زد، اصول خود را براى مردم تبيين كرد و آنها را به ايمان روشن بينانه و 
آگاهانه اى مثل ايمان خود رساند؛ آن گاه ايمان و انگيزه مردم و تعاليم اسالم، 
معركه را به سود حّق و حقيقت تمام كرد. ديگران نمى توانستند و نتوانستند 
اين مرحله دشوار را پيش ببرند؛ اما امام توانست. مّلت ايران به اين اصول 
اعتقاد پيدا كرد، ايمان آورد و در راه آن به مجاهدت پرداخت. نتيجه اين شد 
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كه اّوالً نظام اسالمى على رغم همه كارشكنيها و دشمنيها به پيروزى رسيد و 
روزبه روز تا امروز ريشه دارتر شد و ثانياً فكر تحّقق و حيات دوباره اسالم 
و نجات اّمت اسالمى از ظلم و استكبار قدرتهاى مستكبر، در مرزهاى اين 

كشور محدود نماند.
امروز شما به هر كشور اسالمى در شرق و غرب دنياى اسالم برويد 
- چه در خاورميانه، چه در كشورهاى عربى، چه در شمال آفريقا و چه 
در كشورهاى شرق آسيا؛ در مناطقى كه مسلمانان مجموعه هايى را تشكيل 
داده اند - خواهيد ديد انگيزه اسالمى، تمايل به حاكميت اسالم و نفرت از 
تسّلط استثمارگران و استعمارگران و ظالمان، در ميان مردم، بخصوص در 
ميان جوانان، نوجوانان، نخبگان و روشنفكران موج مى زند. در دنياى اسالم 
اين خبرها نبود. اصول امام چه بود كه توانست اين موفقيت بزرگ را به وجود 

آورد؟

 بیانات در چهاردهمین سالگرد رحلت بنیانگذار جمهورى اسالمی ایران حضرت امام
خمینی)ره( ـ 82/3/14

Administrator
Untitled
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اسالم و مردم، محورهاي اصول امام

محور همه اصول و قواعد كار امام بزرگوار ما در دو چيز خالصه مى شد: 
اسالم و مردم. اعتقاد به مردم را هم امام بزرگوار ما از اسالم گرفت. اسالم 
آنها  تأثير جهاد و حضور  و  مّلتها  رأى  اهميت  مّلتها،  كه روى حّق  است 
تأكيد مى كند؛ لذا امام بزرگوار محور كار را اسالم و مردم قرار داد؛ عظمت 
اسالم،  شكست ناپذيرى  مردم؛  اقتدار  اسالم،  اقتدار  مردم؛  عظمت  اسالم، 

شكست ناپذيرى مردم.
مهمترين كارى كه امام بزرگوار ما در سطح دنياى اسالم انجام داد، اين 
بود كه ابعاد سياسى و اجتماعى اسالم را احياء كرد. از روزى كه استعمار 
وارد كشورهاى اسالمى شد، همه تالش استعمارگران و سلطه گران اين بود 
كه ابعاد سياسى و اجتماعى اسالم، عدالتخواهى، آزاديخواهى و استقالل طلبى 
اسالم را از اسالم حذف كنند. سلطه گران براى اين كه استيالى خود را بر 
مّلتها و منابع كشورهاى اسالمى هرچه بيشتر گسترش دهند، خود را ناچار 
مى ديدند كه ابعاد سياسى اسالم را از اسالم جدا كنند و اسالم را به معناى 
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تسليم در مقابل حوادث، تسليم در مقابل اشغالگر و تسليم در مقابل دشمن 
ظالم و قوى پنجه تفسير كنند. امام حقايق فراموش شده اسالم را احياء كرد؛ 
تبعيض و  با  را  اسالم  بلند كرد؛ ضّديت  را سِر دست  اسالم  عدالتخواهى 
اختالف طبقاتى و اشرافيتها علنى كرد. از روز اّول تا روزهاى آخر عمر، امام 
بزرگوار روى قشرهاى مستضعف، پابرهنه ها و محرومان تكيه كرد. بارها و 
بارها در آغاز تشكيل نظام اسالمى و در طول ده سال عمر با بركتش در مقام 
رهبرى نظام اسالمى، به مسؤوالن و به همه ما تأكيد كرد كه بايد رعايت حال 
ضعفا را بكنيد؛ شما مرهون طبقه پابرهنه اين كشوريد. عزيزان من؛ مّلت 
بزرگ ايران! هر جا و در هر موردى ما به اين توصيه امام توّجه نموديم و در 
برنامه ريزيها، قانونگذاريها، اجرا و عزل و نصبها، به اين نصيحت عمل كرديم، 

پيروزى نصيب ما شد.

 بیانات در چهاردهمین سالگرد رحلت بنیانگذار جمهورى اسالمی ایران حضرت امام
خمینی)ره( ـ 82/3/14
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ابعاد اسالم ناب محمّدي

تبعيض  با فساد و ظلم و  اسالم سعادت مردم را دنبال مى كند. اسالم 
مخالف است. اسالم براى رفاه مردم در كنار معنويت مردم به ميدان آمده 
است. امام اين را از آغاز شروع مبارزات تا تشكيل نظام اسالمى و تا آخر 
عمر، مكّرر بيان كرد. امامِ عظيم الّشأن ما در دنياى اسالم اين را نشان داد كه 
فقه اسالم - يعنى مقّررات اداره زندگى مردم - در كنار فلسفه اسالم - يعنى 
تفّكر روشن بينانه و عميق و استداللى - و عرفان اسالم - يعنى زهد و انقطاع 
مى تواند  بزرگى  معجزه  - چه  نفسانى  هواهاى  از  برچيدن  دامن  و  الى اهلل 
بيافريند. امام عماًل نشان داد كه اسالم سياسى، همان اسالم معنوى است. 
در طول دوران استعمار، دشمنان اسالم و دشمنان بيدارى مّلتهاى اسالمى، 
تبليغ مى كردند كه اسالمِ معنوى و اسالمِ اخالقى از اسالمِ سياسى جداست. 
امروز هم همين را تبليغ مى كنند. امروز هم دستگاههاى تبليغاتى دشمن و 
جبهه دشمِن نظام اسالمى با انواع و اقسام وسايل تبليغاتى سعى مى كند اسالمِ 
سياسى و اسالمِ عدالتخواه و اسالمِ اجتماعى را به عنوان چهره اى خشن در 
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دنيا معرفى كند و مردم را به اسالمِ منزوى، اسالمِ تسليم طلبانه و اسالمى كه 
در مقابل متجاوز و ظالم و زورگو هيچ عكس العملى از خود نشان نمى دهد، 
سوق دهد. امام اين را شكست و اين انگاره دروغين از اسالم را باطل كرد 
و اسالم ناب را مطرح نمود. اسالم نابى كه امام مطرح كرد، يعنى ضّد اسالم 
متحّجر و خرافى و همچنين ضداسالم رنگ باخته در مقابل مكاتب بيگانه و 
التقاطى. هم آن روز، هم در طول سالهاى مبارزه براى تشكيل نظام اسالمى، 
تا امروز، اين يكى از نقاطى است كه جبهه دشمن اسالم روى آن  و هم 
تأكيد مى كند: سياست را از معنويت جدا كردن؛ يعنى اگر كسى مى خواهد 
مسلمان باشد، بايد سِر خود بگيرد و گوشه اى بنشيند و به اين كه دشمن چه 
مى كند، متجاوز چه مى كند، اشغالگر چه مى كند، كارى نداشته باشد. امروز 
هم اين را تبليغ مى كنند. امام نقطه مقابِل اين را در دنياى اسالم مطرح كرد و 
امروز دنياى اسالم اين موج عظيم را در درون خود دارد. شما به هر كشورى 
از كشورهاى اسالمى برويد، مى بينيد اسالمِ زنده، در نظر نخبگان، جوانان، 
دانشگاهيان، دانشمندان، علما و آزادگاِن آن جا، اسالمى است كه بتواند مّلت 
خود را در مقابل زورگويان و قلدران و قدرت طلبان و متجاوزان عالَم حفظ 
و حمايت كند و به آن مصونيّت ببخشد و اجازه دخالت و تسّلط و سيطره 
دشمن را بر مردم ندهد. آنها اين اسالم را مى خواهند و اسالم ناب محّمدى 

يعنى همين.

 بیانات در چهاردهمین سالگرد رحلت بنیانگذار جمهورى اسالمی ایران حضرت امام
خمینی)ره( ـ 82/3/14
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امام و ابطال ناسازگاري مردم ساالري و دينداري

در مورد مردم، مهمترين كارى كه امام كرد، اين بود كه مفهوم مردم ساالرى 
را از چيزى كه طّراحان دمكراسى غربى و عوامل آنها در صحنه هاى عملى 
اين طور  كه  بود  اين  آنها  سعى  كرد.  دور  به كّلى  دهند،  نشان  مى خواستند 
القاء كنند كه مردم ساالرى با دين ساالرى و ديندارى سازگار نيست. امام 
اين مفهوم باطل را زايل كرد و مردم ساالرى دينى - يعنى همان جمهورى 
اسالمى- را در دنيا مطرح نمود. او به زبان هم اكتفا نكرد؛ صرفاً استدالل 

فكرى هم نكرد؛ عماًل اين را نشان داد.

 بيانات در چهاردهمين سالگرد رحلت بنيانگذار جمهورى اسالمى ايران حضرت امام
خمينى)ره( ـ 82/3/14

Administrator
Untitled



70
1  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

حماسه ي جانفشاني مردم ورامين

خدا را سپاسگزارم كه امروز بنده را موفّق فرمود تا به زيارت اين سرزمين 
پاك و شما مردم عزيز نائل شوم. به عّلت خاطره بسيار پُرعظمت خرداد، 
مايل بودم اين ديدار در خرداد ماه انجام گيرد. خردادِ ورامين، يك خاطره 
فراموش نشدنى است. همه مردم عزيز ورامين، پيشوا، قرچك، جوادآباد و 
پاكدشت مجموعه اى را تشكيل مى دهند كه ارزشهاى اين منطقه از ايمان و 
عزم و اراده آنها ناشى شده است؛ حق هم همين است. از روزى كه فرزند 
ديدن  آسيب  از  بعد   - موسى بن جعفر - حضرت جعفربن موسى   بزرگوار 
به وسيله دشمنان و مخالفان، به مردم ورامين پناهنده شد و مردم ورامين اين 
امامزاده عالى مقام را چون جان شيرينى در برگرفتند و در همين جا ايشان بر 
اثر جراحت به شهادت رسيد، نشانه هاى توّجه اين مردم به ارزشهاى واالى 
اسالمى آشكار شد؛ بخصوص چيزهايى كه احتياج به عزم و مجاهدت دارد. 
در پانزده خرداد سال چهل ودو هم مردم ورامين نشان دادند كه در راه حقيقت 
و دفاع از حّق و اسالم ايستاده اند؛ حتّى به قيمت جانشان. ورامينيها در حرم 
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مطّهر حضرت جعفربن موسى  سوگند ياد كردند و به سمت تهران راه افتادند 
و در ميانه راه در مواجهه با شّدت عمل و خشونت رژيم سّفاك پهلوى، خون 
پاكشان در همين منطقه باقرآباد و قرچك بر زمين ريخت و مظلومانه جان 
دادند. آن روز هيچ كس گمان نمى كرد روزى خواهد رسيد كه اين شهداى 
مظلوم و گمنام، مثل ستاره هاى درخشان، نه فقط در آسمان ورامين، بلكه در 
آسمان ايران اسالمى خواهند درخشيد. آنها در مظلوميت جان دادند و خدا به 
مظلوميت و غربت آنها بركت داد و مجاهدت آنها در پى خود مجاهدتهاى 

ديگرى را به وجود آورد و حركت حق، هر روز قويتر و ستبرتر شد.

بیانات در جمع مردم ورامین  ـ 82/3/22
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تحقّق آرماني باورنكردني عزم و پايداري مردم

جوانان عزيز، فرزندان عزيز من كه در اين جمعيت، اكثريت را تشكيل 
مى دهيد! بدانيد تشكيل نظام اسالمى، يك روز در ايران شما، حتّى خواب و 
خيال و رؤيا هم به حساب نمى آمد و كسى آن را باور نمى كرد. نه فقط در 
اين جا باور نمى كردند. بلكه در سطح دنياى اسالم هم هيچ كس باور نمى كرد 
كه در ميان سنگالخ عظيمى كه بر سر راه اّمت اسالمى به وجود آوردند، يك 
مّلت بتواند به نام اسالم قد بكشد، رشد كند، پرچم اسالم را بر سِر دست نگه 
دارد و دنيا را به عدل و آزادِى اسالم دعوت كند. چه كسى فكر مى كرد؟ اما 
اين شد و به طور تصادفى هم نشد؛ اين مّلت با عزم و پايدارى خود، سلسله 
عّلتها و معلولها را - همان اسبابى كه خداى متعال براى پديد آمدن حوادث 
تاريخى معيّن كرده است - يكى پس از ديگرى به وجود آورد و اين گونه 

شد.
خيليها آن روز مردم و مبارزان را مأيوس مى كردند؛ مى گفتند فايده اى 
ندارد. ظواهر هم حرف آنها را تأييد مى كرد. يك عّده جواِن مؤمِن روستايى 
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و شهرى، سر پُِل باقرآباد خونشان بر زمين ريخته شد؛ نه حقوق بشريهاى 
دنيا با خبر شدند و نه مّدعيان دفاع از آزادى، عليه رژيم پهلوى اخم كردند. 
در همان روز در تهران و قم چند هزار جوان با مسلسِل مزدوران پهلوى روى 
آسفالت خيابانهاى تهران به خاك و خون غلتيدند و همين مّدعيان دروغين 
و وقيح حقوق بشر در دنيا كمترين اعتراضى به رژيم پهلوى نكردند. چه 
كسى باور مى كرد اين شهادتهاى مظلومانه يك روز اين طور ببالد و رشد كند؟ 
ظواهر هم سخن وسوسه گراِن مأيوس كننده را تأييد مى كرد؛ اما استقامت و 
ايستادگى و هّمت، اين كار نشدنى را شدنى كرد. امروز هم همين طور است. 
امروز هم تمام بلندگوهاى تبليغاتى دنيا به كار افتاده است، براى اين كه هم به 
مّلت ايران و هم به ديگر مّلتهاى مسلمان به زور بقبوالند كه فايده اى ندارد؛ 
بيدارى اسالمى به جايى نخواهد رسيد و همين نظام اسالمى هم كه در ايران 
هست، وسط كار خواهد ماند! به شما بگويم؛ هر كارى از دستشان برمى آيد، 
تا به حال كرده اند و خواهند كرد؛ اما به فضل پروردگار باالخره بينى شان به 

خاك خواهد رسيد و موفّق نخواهند شد.

بیانات در جمع مردم ورامین  ـ 82/3/22
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مبارزه ي استعمار با تفكّرات نظام اسالمي

نام اسالم و حقيقت اسالم، به شكل فردى در سراسر دنياى اسالم بود 
- در بين بعضى غليظ، در بين بعضى رقيقتر - اما نگاه اسالم به دنيا، به مّلت و 
به اّمت اسالمى به عنوان يك موجود عظيم و داراى استعداد فراوان و قادر به 
حركت و بيدار شدن، نگاهى است كه در ايران اسالمى ريشه گرفت و ظاهر 
شد و به همه دنيا اشعاع كرد. نگاه به اسالم از اين ديد و ترويج اين تفّكر در 
دنياى اسالم - تفّكرى كه حكومتى به وجود آورده است كه توانسته آزادى، 
مردم ساالرى و حكومِت متّكى به آراءِ مردم را از درون مفاهيم و تعاليم اسالم 
بيرون آورد - چيزى است كه در هيچ نقطه اى از دنياى اسالم در زمان ما و 
الاقل قرنهاى پيش از زمان ما سابقه نداشته است. آنچه از حكومت اسالمِى 
دوران خلفاى عثمانى و خلفاى قبل از آن - عبّاسى و اموى - در ذهن مردم 
از  امروز دنياى اسالم  با مفهومى كه  وجود داشت، مفهوم ديگرى بود كه 
حكومت با ديد ايران اسالمى درك مى كند، به كّلى متفاوت است. اين فرهنگ 
دينِى برخاسته از نظام اسالمى كه خود منشاءِ نظام اسالمى هم بوده است و 

Administrator
Untitled
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حركت به سمت وحدت اسالمى - كه در همين تفّكر، يكى از چيزهايى كه 
وجود دارد، وحدت اّمت اسالمى است؛ يعنى نگاه اسالم به اّمت به عنوان يك 
مجموعه واحد - و همچنين پرهيز از اختالفات قومى و طايفه اى در دنياى 
اسالم و در جوامع اسالمى، چيزى است كه پيام آور آن، انقالب اسالمى بود. 

از اينها نبايد غفلت نمود و اينها را نبايد فراموش كرد.
ما بايد به آزادى، مردم ساالرى و عدالت طلبى - كه انقالب اسالمى شعار 
آنها را داد و اسالم را با اين نگاهها و شعارها و نقطه نظرها به دنيا معرفى 
كرد - توّجه داشته باشيم. امروز هم در دنيا و در سطوح مختلف، با همه 
است،  اسالم  از  برخاسته  اسالمِى  نظام  تفّكرات  در مجموعه  كه  مفاهيمى 
مقابله و مبارزه مى شود. با حاكميت دين، با تكّفل دين نسبت به امور زندگى 
مردم، با سازگارى مردم ساالرى با دين، هم در ميدان نظر و هم در ميدان 
عمل، مقابله و مبارزه مى شود؛ همچنان كه با وحدت اّمت اسالمى هم به شّدت 

مبارزه مى شود، كه اين از تجربه هاى قديمى استعمار است.

بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان  ـ 82/6/19
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ميدان مجاهدت براي اتّحاد كلمه مسلمانان

شعار اسالم ناب و اسالمى كه نظام اسالمى بر پايه آن به وجود آمد، اين 
است كه مسلمانان با وجود اختالفشان در عقايد و در مبانى مذهبى خود، 
بايد اتّحاد كلمه داشته باشند؛ روى مواردِ اتّفاقى تكيه كنند و از جريحه دار 
كردن احساسات يكديگر خوددارى نمايند. اين فرهنگ دينى با اين معنا و با 
اين نگاه كه در آن، آزادى و عدالت و مردم ساالرى و بسط وحدت در دنياى 
اسالم و ميان اّمت اسالمى وجود دارد، يكى از ميدانهاى مجاهدت ماست كه 

بايد در آن تالش كنيم.

بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان  ـ 82/6/19
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هراس مستكبران از اسالم حقيقي

اين استعداد جوشان، اين سرزمين غنى، اين موقعيّت جغرافيايِى حّساس، 
اين تاريخ پُرشكوه - كه پشتوانه فرهنگى و پشتوانه افتخارات ماست - و 
باالتر از همه، نور ايمانى كه امروز در دلهاى جوانان ما مى درخشد و دنيا 
را متوّجه خود مى كند، همه نويد دهندگان به نسل جوان و نوجوان ما براى 
آينده است. تالش شما بايد اين باشد كه آن آينده را هرچه بهتر بسازيد. 
ما همين جوان، همين موقعيت و همين گذشته تاريخى را قبل از انقالب 
هم داشتيم؛ اما اين درخشندگى و پيشرفت را نداشتيم. چرا؟ چون آن روز 
دستگاه سياسى و قدرتى كه بر اين كشور و بر همه مراكِز تالش و توان در 
اين كشور حاكم بود، اّوالً از دين و ايمان و اعتقادات ارزشى بى بهره محض 
بود - يك ُمشت افراد پوك بدون اين كه در درون خود ارزش وااليى داشته 
باشند، بر مردم حكومت مى كردند - ثانياً همينها موجب شده بود كه خود 
آنها وابسته به دشمنان باشند. ايران عزيز ما بهشِت غارتگران و چپاولگران 
بود. چرا؟ چون كدخدا را ديده بودند، ده را مى چاپيدند! مسؤوالن نظام را در 
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چپاولگريهاى خودشان شريك كرده بودند و اين مّلت را مى چاپيدند. انقالب 
آمد و بزرگترين مانع را در مقابل نفوذ خائنانه بيگانگان و همچنين سلطه 
غيرمشروع و غيرمنطقى افراد فاسد ايجاد كرد. آن مانع چه بود؟ اسالم بود. 
تا وقتى اسالم در جايگاه خود قرار داشته باشد، تبليغاتچيهاى استكبار جهانى 
و بين المللى از اسالم به شّدت بيمناكند. بله؛ اگر اسالم از سياست و زندگى 
و محيط اجتماعى دور و مخصوص ُكنج عبادتگاه و خلوت مساجد باشد، 
از آن باكى ندارند. اگر يك عّده در خلوت، خود را به عبادت مشغول كنند، 
در حالى كه عرصه جامعه، اداره جامعه، مديريّت كشور و سررشته دارِى امور، 
دسِت افكار و اهواء و مكتبهاى گوناگون باشد، آنها از اين اسالم ابايى ندارند 
و به آن اهميتى نمى دهند؛ اما اگر اسالم آن چنان كه خدا خواسته و قرآن 
تشريع كرده، به معناى برنامه زندگى تلّقى شد و مورد پذيرش قرار گرفت، از 
آن مى ترسند. چرا؟ چون اين اسالم، در وهله اّول دو عنصر بزرگ در درون 
خود دارد كه يكى عبارت است از احترام به شخصيت و اهتمام به رشد 
انسان، و دوم جلوگيرى از نفوذ غارتگران و طاغوتها و قدرتمندان نابحق و 
ظالم و ستمگر جهانى. در كلمه توحيد، اينها وجود دارد؛ »الاله ااّلاهلل«1. يكى 
از مصرعهاى برجسته و مهمِ ّ قصيده ي »الاله ااّلاهلل« اين است كه با طاغوتها، 
طغيانگرهاى جهانى، قدرتهاى ظالم بين المللى و ستمگرانى كه امروز شما 
مى بينيد در دنيا چگونه تاخت و تاز مى كنند و با مّلتها چه مى كنند، نمى شود 
كنار آمد. توحيد اجازه نمى دهد مسلمان در مقابل قدرتهاى بدون مهار كه 
با فلسطين و عراق و افغانستان آن طور رفتار كردند و قباًل با بوسنى و لبنان 
و ديگر كشورهاى اسالمى و ساير نقاط دنيا طور ديگر رفتار كردند، كرنش 
كند. همين كرنشهااز سوى برخى از مّلتهاى ضعيف شده است كه اين طور 

1. سوره ي صافات، آيه ي 35.
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اين خون آشامها را قدرتمند كرده است. اگر مّلتها حقِ ّ خود را بشناسند و 
اين  دروغين  شعارهاى  و  نروند  بين المللى  زورگوييهاى  بار  زير  بخواهند 

رياكاران بين المللى را قبول نكنند، اينها اين طور قدرتمند نمى شوند.

بیانات در دیدار اعضاى اّتحادیه انجمنهاى اسالمی دانش آموزان  ـ 82/6/26
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نشاط و روحيه ي جواني عامل جان گرفتن همّتها

در  شما  كه حضور  بگويم  را  اين  عرايضم  شروع  در  جوانان  شما  به 
صحنه هاى گوناگون كشور يكى از بزرگترين نعمتهاى خدا بر اين مّلت است. 
من هر وقت در جمع شما جوانان و جمعهاى شبيه به اين جمع شركت 
مى كنم، اين بيت حافظ را به ياد مى آورم كه: عالم پير دگرباره جوان خواهد 
شد اين وعده درباره مّلت ايران به ميزان زيادى تحّقق پيدا كرده است و شما 
جوانان كه خودتان يكى از عوامل جوان شدِن عالم پير محسوب مى شويد، 
اميد و تحّرك  بيشتر چهره، نشاط،  تا ان شاءاهلل هرچه  تالش خواهيد كرد 

جوانى را در اين مّلت به وجود آوريد.
جوان شدن در يك مرحله، مربوط به جوان شدن نسل در جامعه است 
و يك كشورِ جوان در بخشى از جوانى خود مرهون كثرت جوانانى است 
كه در آن كشور هستند، كه ما از اين جهت كشور جوانى هستيم. در بخش 
ديگر، مربوط به نو شدن آرزوها و جان گرفتن هّمتها و دميدن روح اميد در 
رگ و ريشه مّلت است تا حركتى نو را شروع كند؛ اين هم در كشور ما به 
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بركت انقالب پيش آمد.
امروز همه عوامل شبكه اختاپوسى استكبار جهانى سعى مى كنند چهره 
جوانى و نشاط و روحيه جوانى را از مّلت ما بگيرند؛ اما نمى توانند. براى من 
محسوس و ملموس است كه روح، اراده، نشاط و خون جوانى در كشور ما 
در جريان است و اين، نه در زير سايه سنگين و ننگين حكومت پادشاهى 
ممكن بود و نه در زير سايه ذلّت بار وابستگى به دشمنان. آنچه پيش آمده، به 

بركت آزادگى مّلت ايران بوده است.

بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههاى استان زنجان  ـ 82/7/22
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ديكتاتوري و وابستگي، ويژگي دوران پهلوي

ملت و كشور ما پس از گذراندن دوران طوالنى سلطه هاى استبدادى و 
خاندانهاى پادشاهى - كه يكى پس از ديگرى آمدند و رفتند - در حالى وارد 
مرحله دنياى نو شد كه از طرفى عصر ديكتاتورى در آن تمام نشده بود، و از 
طرف ديگر دوران وابستگى در آن آغاز شده بود. اگر به مقطع اخير تاريخى 
كشورتان - قبل از انقالب - نگاهى بكنيد، مى بينيد ما در حول و حوش اين 
پيچ تاريخى كه انقالب آن را براى ما به وجود آورد، در چه وضعى بوديم؛ 
در اين صورت مى توانيم موقعيت كنونى خود را درست تشخيص دهيم. 
در آن مقطع، عصر استبداد و ديكتاتورى در اين كشور به عصر وابستگى 
تبديل شد. البته وابستگى كشور دفعتاً پيش نيامد، بلكه از اواخر دوران قاجار 
بتدريج وابستگى به اقتصاد و سياستهاى جهانى و دولتهاى بيگانه با دادن 
امتيازات پى درپى به خارجيها - كه به زيان مّلت ايران بود - شروع شد. 
بعد وقتى دوران استبداد به خاطر نهضت مشروطيت و قضاياى ديگر ضعيف 
گرديد، ناگهان َعَلم شوم و ننگين وابستگى در حكومت پهلوى بلند شد؛ 
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يعنى حاكميت سياستهاى وابسته و قراردادهاى تحت فرمان و حاكمان و 
شخصيتهاى سياسِى دست نشانده و گوش به فرمان خارجى؛ البته ديكتاتورى 
مى شد.  هم  سخت تر  و  مدرنتر  و  خطرناكتر  روزبه روز  و  بود  آن  در  هم 
انقالب در چنين شرايطى به پيروزى رسيد؛ يعنى مّلت ايران در آِن واحد 
حركت عظيمى را شروع كرد كه هم عليه ديكتاتورى و استبداد و حكومتهاى 
خودكامه اى بود كه قرنهاى متمادى بر اين كشور حاكم بودند، و هم اين 
حركت بر ضّد وابستگى، دست نشاندگى، گوش به فرمان بودن و تابع قدرتهاى 
بيروِن اين مرزها قرار داشتن بود. انقالب در مقابل اين دو عارضه كه براى 
كشور ما بسيار عميق و ديرين و خطرناك بود، پنجه درپنجه انداخت. لذا كار 

انقالب دشوار بود.

بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههاى استان زنجان  ـ 82/7/22
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توحيد، ستون اصلي انقالب اسالمي

اگر انقالب متّكى به اعتقاد دينى و ايمان اسالمى نبود، نمى توانست پيروز 
اين حركت را به وجود آورد و  ايماِن يكايك مردم بود كه توانست  شود. 
استمرار بخشد. قبل از انقالب اسالمى همه نهضتهاى صدوپنجاه سال اخير 
همين هدف را دنبال كردند، ولى با ناكامى روبه رو شدند. انقالب توانست 
در همان راه با قدرت پيش برود و بر عوامل ناكامى اش غلبه كند. چرا؟ چون 
نويى كه مى توانست  ميان آورد؛ حرف  به  را  نويى  انقالب اسالمى حرف 
در دنياى افكار عمومى، بخصوص در دنياى اسالم، براى خود جا باز كند. 
قسمت اعظم اين حرِف نو توحيد بود؛ با معناى عميق و دقيق و همه جانبه آن. 
توحيد يعنى حاكميت ارزشهاى الهى بر جامعه و نفى حكومتهاى طاغوتى، 
استبدادى، فاسد و طغيانگر بر ارزشهاى انسانى و اصيل. بنابراين توحيد ستون 

فقرات و ركن اساسى شعار اسالمى و پيام انقالب اسالمى بود.

بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههاى استان زنجان  ـ 82/7/22
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توجّه كرامت انساني، از اركان انقالب

ركن ديگر انقالب اسالمى، توّجه به كرامت انسان است. جامعه اى كه در 
يك مجموعه جغرافيايى و سياسى زندگى مى كند، كرامتش اقتضا مى كند كه 
آزاد و مستقل باشد و استعداد او شكوفا شود؛ بر سرنوشت خود مسّلط باشد؛ 
مورد تحقير و اهانت قرار نگيرد و شخصيت ذاتى او بروز كند. اين چيزى 
بود كه در طول دوران حكومتهاى استبدادى و سپس حكومت وابسته پهلوى 
ناديده گرفته شده بود. حكومتهاى استبدادى گاهى خدمات بزرگى هم از 
قبيل فتوحات و عمران و آبادى به مّلت كرده اند؛ اما بزرگترين ارزش انسانى 
هر انسان را كه عبارت است از آزادى، اختيار، استقالل و در اختيار داشتن 
سرنوشت خويش، از مّلت ايران گرفته بودند. اين طبيعِت همه حكومتهاى 

ديكتاتورى است.
پرچم  كه  كشورهايى  از  بسيارى  در  كه  بگويم  شما  به  بايد  متأّسفانه 
ديكتاتورى ندارند، بلكه پرچم آزادى و ليبراليسم و تكيه به رأى مردم دارند، 
اراده هاى مردم است. در حقيقت  بر  باطن كار همان ديكتاتورى و تسّلط 
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دمكراسى  كه شعار و شيوه سياسى شان  از كشورهايى  بسيارى  در  امروزه 
برخوردار  براى تصميم گيرى  اختيار  انديشه، فكر و  آزادى  از  است، مردم 
نيستند و اين آزاديها تحت اليه هاى گوناگون تبليغات، پنهان مى شود. اين 
چيزى است كه امروز روشنفكران برجسته غرب - چه در امريكا و چه در 
اروپا - به صراحت آن را بيان مى كنند. كرامت انسان - كه انقالب اسالمى 

پرچمدار كرامت انسان است - نقطه مقابل اين حالت و رويّه است.

بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههاى استان زنجان  ـ 82/7/22
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معجزه ي انقالب اسالمي: مردم ساالري

امروز دشمنان در تبليغات خود مى خواهند اين طور وانمود كنند كه ايران 
بايد به سمت دمكراسى برود! انقالب، ايران را از آزادترين نوع دمكراسى 
برخوردار كرد؛ امروز ايران كجا مى خواهد برود؟! دمكراسى يعنى مردم ساالرى؛ 
يعنى حكميّت و معيار بودن رأى مردم در شيوه ى سياسى حكومت و اداره 
كشور. اين كارى است كه انقالب به صورت معجزه در ايران انجام داد؛ كارى 
كه اصاًل تصّورش در تمام طول دوران دهها سال بعد از مشروطه تا انقالب 
اسالمى وجود نداشت. البته در دوران نهضت ملى كه انتخاباِت آزاد وجود 
اشتباهات مكّرر مسؤوالن  اثر  بر  متأسفانه  اين كار عملى شد؛ ولى  داشت، 
وقت، اين دوران بيش از حدود دو سال طول نكشيد. به هرحال، منظور اين 
است كه غير از آن دوران كوتاه، يك روز مّلت ايران در اين كشور براى 

انتخاب سرنوشت خود آزادى نداشت.
ملت ايران به بركت انقالب توانست با كرامت خودش آشنا شود، بينديشد، 
تصميم بگيرد و اقدام و انتخاب كند. خوشبختانه ايمان عميق مّلت ايران به 
استوار  تفّكرات دينى  پايه  بر  را  به طور طبيعى مردم ساالرى  مبانى اسالمى 
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كرد، كه بهترين شكل مردم ساالرى هم همين است. در چارچوب ارزشهاى 
اسالمى و دينى است كه مى توان به طور مطلق از مردم ساالرى حمايت كرد، 
و اين به طور طبيعى در كشور ما پيش آمد؛ چون مردم ما مؤمنند و ايمانشان 

سطحى نيست.

بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههاى استان زنجان  ـ 82/7/22
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دوران تلخ چپاولگري جهانخواران

اين ايام، سالگرد انقالب عظيم اسالمى است و براى مّلت ايران و بلكه 
مسلمانان عالم يك عيد است. اسالم توانست اين افتخار را به دست آورد 
كه بر سيطره و سلطه قدرتهاى چپاولگر و جهانخوار پنجه بيندازد و يك 
مّلت را نجات دهد. دهها سال قدرتهاى استعمارى بر ايران سلطه و سيطره 
داشتند. بالهايى كه دولت استعمارگر انگليس در طول دهها سال بر سر مّلت 
كردند،  مصادره  را  انقالب مشروطيت  است.  نشدنى  فراموش  آورد،  ايران 
ديكتاتورى سياه رضاخان را بر اين مردم تحميل كردند، نفت را غارت كردند، 
كشور را عقب نگه داشتند، مّلت را مورد اهانت قرار دادند و ذليل كردند و 
حّق عمومى يك مّلت را در طول دهها سال پامال نمودند. بعد هم كه قدرت 
انگليسيها در سطح بين المللى رو به كاهش رفت، امريكاييها خود را سِر اين 
سفره رساندند و تطاول را شروع كردند. ديكتاتورِى بيست و پنج ساله سياه 
امريكاييها  به وسيله  انگليسيها مى كردند،  كه  محّمدرضا و همان جنايتهايى 
در ايران صورت گرفت و روزبه روز پنجه قدرتشان را در اين كشور بيشتر 
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فرو مى كردند. ثروتها را مى بردند، فرهنگ اسالمى و ملى را نابود مى كردند 
و فرهنگ بيگانه پرستى را به جاى آن رسوخ مى دادند. همه چيِز اين كشور 
تحت سلطه و در پنجه آنها بود و رمق اين مّلت را كشيده بودند. اسالم 
توانست خون دوباره اى به رگهاى اين مّلت بدواند. شعار بيدارى اسالمى، 
اين مّلت را به حركت درآورد. رهبرى امام بزرگوار راه را به اين مّلت نشان 
داد. اين مّلت - همچنان كه قرآن فرموده است - سرنوشت خود را با اراده 
و ايستادگى و مجاهدِت خود عوض كرد؛ نظام ديكتاتورى را از بين برد؛ 
امريكا را از اين كشور بيرون راند؛ سلطه قدرتها را از اين كشور قطع كرد و 
حّق انتخاب كردن و حكومت بر سرنوشت خود را دوباره به دست آورد. در 

نتيجه مّلت ايران زنده شد.

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم  ـ 82/11/15
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دهه ي فجر، جشني براي همه ي مسلمانان

دهه فجر، يادبود حيات دوباره مّلت ايران و كشور عزيز ماست. مردم اين 
ايام را جشن مى گيرند و حق دارند جشن بگيرند. شما عزيزان من! بدانيد؛ 
در دنيا هم هرجا مسلماناِن آگاه و بيدارى وجود دارند، نسل جوان، زبدگان 
و نخبگاِن فرهنگى و سياسى آنها هم اين جشن را جشن خودشان محسوب 
مى كنند و اين بيدارى را به نفع خود مى دانند. دنياى اسالم كه زير سلطه و 
سيطره قدرتهاى استكبارى در خواب بود، بيدار شد. بعضى جاها توانستند 

خود را نجات دهند؛ در بعضى جاها هم خودِ بيدارى، مقّدمه نجات است.
قدرتهاى  از سلطه  را  ايران  كه  است  اين جهت  از  انقالب  اين  ارزش 
مستكبر جهانى نجات داد. شما ببينيد در دنيا زياده خواهان و انحصارطلبان 
بين المللى با مّلتها چه مى كنند! همينها بر اين كشور، بر اين ملت، بر نفت 
ما، بر فرهنگ ما، بر دولت ما و بر همه منابع انسانى و مالى ما مسّلط بودند. 
انقالب دست اينها را قطع كرد؛ اينها را از اين كشور بيرون راند و سلطه شان 
را از سر اين مّلت كم كرد. اين، ارزش انقالب ماست. قدر اين انقالب را 
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بدانيم؛ آن را در مسير خود حفظ نماييم و كمك كنيم به سمت اهداف واالى 
خود پيش برود. همين اصول و مبانى و پايه هاست كه آينده و سرنوشت و 
اقتصاد و فرهنگ و دين و دنياى ما را بهبود خواهد بخشيد و زخمهاى پيكر 

ايران عزيز و مظلوم را التيام خواهد داد.

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم  ـ 82/11/15
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آثار شوم ديكتاتوري و وابستگي حكومتهاي گذشته

ما  انقالب  اّوالً  انقالب صحبت مى كنم.  به  اين خطبه قدرى راجع  در 
انگيزه  چه بود و اين پديده چه نقشى را بر عهده داشت و ايفا كرد؟ ثانياً 
ادامه دارد - اگرچه دشمنان گاهى  امروز هم  تا  اين پديده كه  با  دشمنيها 
عوض مى شوند - چيست؟ ثالثاً ترفندى كه دشمنان اين انقالب و اين نظام 
به كار مى برند، چيست؟ رابعاً راه عالج چيست؟ اينها سرفصل عرايض من در 

خطبه اّول است كه سعى مى كنم ان شاءاهلل كوتاه عرض كنم.
اين انقالب شروِع يك دوران نو در تاريخ ما بود. در يك دوران طوالنى 
در گذشته، ما مّلت ايران دچار استبداد بوديم؛ پادشاهان ديكتاتور و مستبد و 
خودكامه همه اختيار اين مملكت را در دست داشتند؛ مملكت را مال خود 
و مردم را رعيّت خود مى دانستند. در دوران اخير - يعنى از اواخر دوران 
قاجار تا همه دوران پهلوى - بر اين پديده يك درد و مرض ديگر اضافه شد 
و آن وابستگى بود. پادشاهان قديم اگر ديكتاتور بودند، وابسته و گوش به 
فرمان قدرتهاى بيگانه نبودند؛ اما از اواخر دوران قاجار و همه دوران پهلوى، 
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پادشاهان، هم ديكتاتور بودند و هم وابسته! اين شد بيمارى مضاعف نظام 
سياسى حاكم بر ايران در دوران گذشته. اين ديكتاتورى و وابستگى آثار و 
تبعات زيادى در كشور ما و روى مّلت ما داشته است. همين ديكتاتورى و 
وابستگى بود كه كشور ما را عقب مانده نگهداشت؛ منابع و ثروتهاى طبيعى 
ما را به كام دشمنان داد و مانع رشد و پيشرفت فكرى و علمى مّلت ما شد 
و ما كه يك روز در دنيا پرچمدار علم بوديم، دريوزه گر دانش - آن هم نقاط 
ضعيف و كم اهميت و پسمانده هاى دانش ديگران - شديم و دست نياز به 
سمت ديگران دراز كرديم! آنها هم هر وقت خواستند، چيز كمى كف دست 
ما گذاشتند؛ هر وقت هم نخواستند - كه غالباً هم نخواستند - منع كردند. 
بنابراين مّلت ما به شئامت آن ديكتاتورى و آن وابستگى، ملتى عقب افتاده و 
ضعيف شد. نفت و ديگر منابع ما هم رفت. براى آينده هم نقشه هايى به مراتب 
خطرناكتر از گذشته كشيده بودند. انسان وقتى به اسناد دوران اخير حكومت 
شوم پهلوى نگاه مى كند، به وضوح مى بيند كه اينها براى آينده اين كشور و 
اين مّلت برنامه هاى بسيار خطرناكى داشتند كه در صورت اجرا باز صد سال 
ديگر ما را عقب مى انداخت. انقالب آمد اين روند را قطع كرد و دوران نويى 
در تاريخ مّلت ما شروع شد. چهار خصوصيت اصلِى انقالب كه عبارت است 
كه  است  پايه هاى مستحكمى  پيشرفت،  و  آزادى، خودباورى  استقالل،  از 

على رغم همه مخالفتها و دشمنيها، انقالب در اين مملكت پايه گذارى كرد.

بیانات در خطبه هاى نمازجمعه تهران  ـ 82/11/24

Administrator
Untitled



72
6  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

اركان اصلي انقالب

1. استقالل

نيستند تحميل  ايران ديگر مجبور  اين كه مّلت و دولت  يعنى  استقالل 
قدرتهاى بيگانه را قبول كنند. بيگانگان هرچه خواستند، بر طبق ميل آنها 
انجام شود؛ اگر آنها مصالح كشور را قربانى كردند، دولت دم نزند؛ اگر به 
منابع ملى كشور تعّرض و تجاوز كردند، كسى حرف نزند؛ اگر مّلت هم 
مخالفت كرد، دولت توى سرش بزند! اين وضعى بود كه در دوران پهلوى، 
خود ما با پوست و گوشت و جسم و جاِن خود آن را لمس كرديم. انقالب 
آمد مّلت و كشور و دولت را مستقل كرد. امروز هيچ قدرتى در دنيا نمى تواند 
در مسائل كشور ما اعمال نفوذ و ما را مجبور به كارى كند. مسؤوالن كشور 
انجام مى دهند.  نگاه مى كنند و هر كارى را كه مصلحت تشخيص دادند، 
ملت، تماشاگر و قضاوت كننده كارهاى مسؤوالن است؛ اگر آنها را پسنديد، 
آنها را عوض مى كند؛ اختيار  نپسنديد،  پشت سر مسؤوالن مى ايستد؛ اگر 

دست مّلت است.
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2. آزادي

قانون تحميلى  نه  و  قانوِن خود -  ما در چارچوب  مّلت  يعنى  آزادى 
ديگران - مسؤوالن كشور را انتخاب مى كند. اگر از عملكرد آنها راضى بود، 
اين انتخاب را ادامه مى دهد؛ اگر راضى نبود، آنها را كنار مى گذارد و ديگران 
انتخاب مى كند. اين مهمترين شاخه آزادى در كشور ماست. امروز در  را 
كشور ما آزادى فكر و آزادى بيان به طور كامل وجود دارد؛ حاال راديوهاى 
بيگانه برخالف اين بگويند؛ خودِ مّلت مى بيند. كسانى هستند كه نه نظام را 
قبول دارند، نه دولت را قبول دارند، نه رهبرى را قبول دارند؛ اما صحبت 
مى كنند و نظرات خود را مى گويند؛ كسى هم به كار آنها كارى ندارد. امروز 
مؤاخذه  اين كه طبق عقيده خود حرف زده است، مورد  به خاطر  هيچ كس 
دستگاه نيست. البته آنها باز هم ناراضى اند و نارضايتى شان به خاطر اين است 
كه مردم به حرف آنها گوش نمى دهند. اين تقصير كسى نيست؛ مردم آنها را 
دوست ندارند و از آنها خاطره خوشى در ذهنشان نيست. مردم اشباه و نظاير 
آنها را در گذشته نزديِك از اّول انقالب تا االن ديده اند؛ لذا به آنها اطمينان 

ندارند؛ اين تقصير كسى نيست. بنابراين آزادى وجود دارد.

3. خودباوري

به  اسالمى  نظام  و  اسالمى  انقالب  اثر  بر  مّلت  اين  سوم، خودباورى. 
خودباورى دست يافت - يعنى باور كرد كه مى تواند - اين را امام به ما 
درس داد و فضاى عمومى نظام اسالمى اين را براى ما به ارمغان آورد. امروز 
جوان ما، دانشجوى ما، استاد ما، پژوهشگر ما، صنعتگر و سازنده ما باور دارد 
كه مى تواند. اين خودباورى در علم به ما كمك كرد. ما امروز در ميدان علم 
پيشرفتهاى زيادى كرده ايم؛ اما هنوز عقبيم. هيچ كس خيال نكند كه چون در 
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ميدان علم پيشرفت كرده ايم، به مقصد رسيده ايم و ديگر بس است؛ نه، ما را 
خيلى عقب نگه داشته اند؛ ولى ما پيشرفت كرده ايم و در اين بيست وپنج سال 
خيلى جلو آمده ايم. طبق آمار، در دوران انقالب، نسبت پيشرفت علمى ما از 
همه دنيا باالتر و بيشتر بوده است! چند روز قبل كه جوانان نخبه پيش من 
آمده بودند، اين نكته را به آنها هم گفتم. خودباورى در علم، سياست و در 
دفاع از كشور به ما كمك كرد. در دوران جنگ هشت ساله اگر خودباورى 
نداشتيم، پدرِ اين مّلت درآمده بود و اين كشور پامال شده بود. همين بود كه 
جوان بيست وپنج ساله به خودش باور و اعتقاد و اتّكاء داشت. يك لشكر را 
به يك جوان بيست وپنج ساله مى سپردند؛ مى رفت مى ساخت، مى پرداخت، 
آماده مى كرد، حركت مى كرد، اقدام مى كرد و كارهاى بزرگ انجام مى داد. 
امروز اين خودباورى وجود دارد. دانشگاههاى ما امروز كار علمى مى كنند؛ 
جوانان ما پيشرفتهاى علمى مى كنند؛ در بخشهايى پيشرفتهاى علمى ما دنيا 
را نگران كرده است؛ اين به بركت انقالب است. نمى خواهند مّلت و كشور 
تا  گفته اند. يك كشور  اين را صريحاً  از لحاظ علمى پيشرفت كند؛  ايران 
پيشرفت علمى و پيشرفت اقتصادى نداشته باشد، هميشه قدرتمندان به او 
را  خود  بود،  اشغال  تحت  و  سلطه  تحت  كه  ژاپن  كشور  مى گويند.  زور 
جمع وجور كرد و از لحاظ علمى پيشرفت نمود. غربيها كه هيچ مايل نيستند 
به منطقه شرق نگاهى بيفكنند و به غير نژاد اروپايى توّجهى بكنند، به خاطر 
پيشرفت علمى مجبورند آن را جّدى بگيرند. در بعضى از مراكز سياسى يا 
سياسى - علمِى امريكا گفته اند ما نمى خواهيم يك ژاپن اسالمى به وجود 
آيد! ژاپن اسالمى يعنى شما. گفته اند نمى خواهيم بگذاريم مّلت ايران از خود 
پيشرفت علمى نشان دهد. اينها حركت مّلت ايران را مى بينند؛ اين خودباورى 

را مى بينند؛ اين هم از بركات انقالب و نظام اسالمى بود.
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4. پيشرفت

چهارم، پيشرفت است. على رغم آنچه دشمنان ما مى خواستند و امروز 
تبليغ مى كنند، ما پيشرفت كرده ايم. معناى اين پيشرفتها اين نيست كه ما به 
هدفهاى خود رسيده ايم. من بارها گفته ام، االن هم مى گويم: بنده به عنوان 
يك طلبه انقالبِى معتقد به اسالم و انقالب، اعتقادم اين است كه در بسيارى 
از اهداِف خود هنوز در نيمه راه هستيم. ما عدالت اجتماعى و بنيان كنِى فقر و 
آبادسازى همه جانبه كشور را مى خواستيم؛ اما هنوز به آن مقاصد نرسيده ايم 
و در وسط راه هستيم؛ در عين حال حركت كرده ايم و جلو آمده ايم و بخش 

مهّمى از راه را پيش رفته ايم. اين كارها را انقالب و نظام اسالمى كرد.
اين چهار ركن اساسى انقالب به بركت اسالم و زير پرچم اسالم بوده 
است. اگر اسالم نبود، استقالل و آزادى و خودباورى و پيشرفت به دست 
نمى آمد؛ اينها را اسالم به ما داد؛ اينها موهبت اسالم است. يك عّده با نام 
اسالم، يك عّده با احكام اسالم، يك عّده با روح اسالم مخالفت مى كنند؛ 
اينها نمى فهمند چه ضربه اى به كشور و آينده كشورشان مى زنند. »يكى بر 
سر شاخ و بُن مى بُريد«. اينها مى خواهند بُِن حركت مّلت ايران را ببُرند. البته 
خوشبختانه قدرت اين شجره طيّبه و استقامِت آن بيش از اين حرفهاست. 

على اىّ حال، عّده اى زخم مى زنند؛ اما اشتباه مى كنند.

بیانات در خطبه هاى نمازجمعه تهران  ـ 82/11/24
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علّت دشمني مستكبران با انقالب

امام  يا  انقالب  مسؤوالن  مى كنند  خيال  عّده اى  چيست؟  دشمنيها 
رضوان اهلل عليه دشمن تراشى كرده اند؛ نه، قضيه اين نيست. اگر شما خانه اى 
داشته باشيد كه گردن كلفت و ظالمى سالها آن را غصب كرده باشد، بعد شما 
با اسناد و مدارك به مراكز قانونى مراجعه كنيد و ايستادگى كنيد تا خانه را 
پس بگيريد، طبيعى است كه آن غاصب با شما دشمن خواهد شد. نمى شود 
شما را مالمت كرد كه دشمن تراشى كرده ايد؛ شما خواسته ايد حّق خود را 
بگيريد؛ اين دشمن تراشى نيست. سفره اى در مقابل بيگانگان پهن بود و بر 
سر اين خوان يغما هر كارى مى خواستند، مى كردند. انقالب اين سفره را 
جمع كرده؛ معلوم است دشمن مى شوند و كينه بر دل مى گيرند و غيظ پيدا 
مى كنند. اين انقالب در دنياى اسالم و دنياى عرب اميدها را زنده كرد. وقتى 
انقالب ما پيروز شد، به طور كّلى دنياى عرب و دنياى اسالم در يك حال 
ركود و سكوت و نوميدى به سر مى برد؛ صهيونيستها كار خودشان را پيش 
برده و همه را ترسانده بودند و هيچ ملتى گمان نمى كرد درِ اميدى برايش 
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كردند.  پيدا  اميد  مّلتها  و  َفَرج گشوده شد  عظيم  دروازه  ناگهان  باشد.  باز 
صهيونيستها خيال مى كردند فلسطين را خورده اند و تمام شده است. شما 
ببينيد امروز مّلت فلسطين با همه وجود و با همه توان وسط ميدان آمده است 
و با اين كه فشار زيادى هم روى او وارد مى كنند، باز ايستاده است. اين فقط 
شكست اسرائيل نيست؛ اين شكسِت امريكاست؛ اين شكسِت همه قدرتهاى 
صهيونيستى است كه بر دنيا مسّلطند. يك مّلت بى سالِح محصور در اراضى 
فلسطين، همه اينها را عاجز و بيچاره كرده است. اين روح اميدوارى بود كه 
مّلت لبنان را بيدار كرد. همان ايام انقالب ما، لبنان غوغايى بود؛ صهيونيستها 
هر كارى مى خواستند، با لبنان مى كردند: حمله مى كردند، مى كشتند، تجاوز 
مى كردند و هواپيماهايشان در آسمان لبنان مى آمدند و مى رفتند؛ مثل اين كه 
آسمان كشور خودشان است! در عوض، گروههاى لبنانى به جان هم افتاده 
بودند. نزديك پيروزى انقالب، يك نوار دو ساعته از مرحوم دكتر »چمران« 
آورده بودند؛ بنده در مشهد آن را گوش مى كردم. خودش در لبنان بود و 
جزئيات مصيبتهاى مردم لبنان را در آن جا شرح مى داد. االن كار مردم لبنان 
اّول حضور  از  كه  مى زنند  اسرائيل ضربه اى  به  كه  است  رسيده  جايى  به 
صهيونيستها در اين منطقه، هيچ دولت عربى چنين ضربه اى به آنها نزده است. 
دو سال قبل، آنها را وادار به عقب نشينى كردند؛ چند هفته پيش هم على رغم 
صهيونيستها چند صد زندانِى خود را آزاد كردند و قدرتمندانه جشن گرفتند. 
اگر در دل ملتى اميد نباشد، اين چيزها پيش نمى آيد؛ اين اميد را شما داديد. 
امروز اين اميدآفرينى در همه دنياى اسالم و عرب به چشم مى خورد، كه 
ايران دنياى  انقالب  مجال نيست جزئيات نمونه ها را به شما عرض كنم. 
اسالم را اميدوار و زنده كرد. معلوم است وقتى انقالب با اين خصوصيات 
وارد ميدان مى شود، كسانى كه از ركود و ضعف دنياى اسالم بهره مند بودند، 
دفاع  خود  از  باشيم،  ما  كه  هم  زنده  موجود  يك  مى شوند؛  دشمن  آن  با 
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مى كنيم. يك مّلت وقتى زنده است و با او دشمنى كرده اند، طبيعى است 
كه عكس العمل نشان مى دهد. نمى شود ما دست بسته بنشينيم، با ما دشمنى 
كنند - دشمنِى سياسى، دشمنِى اقتصادى - ما هم بگوييم چون نمى خواهيم 
دشمن تراشى كنيم، ساكت بمانيم و از خود دفاع نكنيم! اين كه منطق عقاليى 

نيست. مسأله دشمنيها اين است.

بیانات در خطبه هاى نمازجمعه تهران  ـ 82/11/24
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هدف دشمن از زير سؤال بردن امام و راه او

بيست وپنج سال پس از پيروزى انقالب اسالمى و برپايى نظام جمهورى 
اسالمى، و پانزده سال پس از وفات رهبر كبير انقالب و بنيانگذار جمهورى 
اسالمى، هنوز محور اصلى تبليغات خشم آلود دشمنان انقالب و كشور ما، 
دشمنى با امام بزرگوار ماست. آنها مهمترين هدف خود را - حتّى بعد از 
با هزاران  قرار داده اند كه  اين  نظام اسالمى -  از تشكيل  بيست وپنج سال 
تلويزيونى  و  راديو  براى صدها  ماه  در  برنامه سازى  و  برنامه ريزى  ساعت 
كه در اطراف عالم از سوى محافل صهيونيستى و استكبارى به راه افتاده 
سؤال  زير  را  بزرگوار  امام  درخشان  چهره ى  و  پُرجاذبه  است، شخصيت 
ببرند. بايد تصديق كنيم كه دشمنان نظام اسالمى براى مقابله و مبارزه ى با 
نظام جمهورى اسالمى و حركت مّلت ايران، جز اين چاره يى هم ندارند؛ 
زيرا عامل مهم تسليم ناپذيرى و ايستادگى مّلت ايران در راه پُر افتخار خود، 
فلسفه ى سياسى و مكتب سياسى امام است، كه مّلت ما از بن دندان به آن 
اعتقاد دارند. دشمنان انقالب چاره يى ندارند جز اين كه با فلسفه ى امام، با 
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مكتب امام و با شخصيت امام - كه همچنان زنده و پايدار است - دشمنى 
كنند تا بتوانند اين مّلت را به خيال خود به عقب نشينى و تسليم در مقابل 
با مكتب سياسِى خود بود كه توانست  امام بزرگوار  خودشان وادار كنند. 
طلسم ديرپاى استبداد را در اين كشور بشكند. امام بزرگوار با مكتب سياسِى 
خود بود كه توانست دست غارتگران را از اين كشور كوتاه كند؛ غارتگرانى 
كه با همدستى با ديكتاتورها، ايران را به خانه ى امن خود تبديل كرده بودند؛ 
كسانى كه اميدوار بودند بتوانند ايران را به صورت يك كشور توليدكننده ى 
مواد اوليه و انبار تمام نشدنِى نفت براى خود نگه دارند. من مى خواهم روى 
از شخصيت  نمى تواند  امام  سياسى  مكتب  كنم.  تكيه  امام  سياسى  مكتب 
پُرجاذبه ى امام جدا شود. راز موفقيت امام در مكتبى است كه عرضه كرد 
و توانست آن را به طور مجسم و به صورت يك نظام، در مقابل چشم مردم 
جهان قرار دهد. البته انقالب عظيم اسالمى ما به دست مردم به پيروزى رسيد 
و مّلت ايران عمق توانايى ها و ظرفيت فراوان خود را نشان داد؛ اما اين مّلت 
بدون امام و مكتب سياسى او قادر به چنين كار بزرگى نبود. مكتب سياسى 
امام ميدانى را باز مى كند كه گستره ى آن حتّى از تشكيل نظام اسالمى هم 
وسيع تر است. مكتب سياسى يى كه امام آن را مطرح و براى آن مجاهدت 
كرد و آن را تجسم و عينيت بخشيد، براى بشريت و براى دنيا حرف تازه 
دارد و راه تازه پيشنهاد مى كند. چيزهايى در اين مكتب وجود دارد كه بشريت 
تشنه ى آنهاست؛ لذا كهنه نمى شود. كسانى كه سعى مى كنند امام بزرگوار ما 
را به عنوان يك شخصيت متعلق به تاريخ و متعلق به گذشته معرفى كنند، 
در تالِش خود موفق نخواهند شد. امام در مكتب سياسى خود زنده است، و 
تا اين مكتب سياسى زنده است، حضور و وجود امام در ميان امت اسالمى، 

بلكه در ميان بشريت، منشأ آثار بزرگ و ماندگار است.
در مكتب سياسى امام، معنويت با سياست در هم تنيده است ... حرف 
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نوى مكتب سياسى امام بزرگوار ما براى دنيا اين است كه در همه ى اركان 
برنامه ريزى هاى يك قدرت سياسى، سياست با معنويت، و قدرت با اخالق 

همراه شود و اصول اخالقى مورد مراعات قرار گيرد. 

بیانات در مراسم پانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی)ره( ـ 83/3/14

Administrator
Untitled
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شاخصهاي مكتب سياسي امام

1. پيوند عميق معنويت و سياست

مكتب سياسى امام داراى شاخصهايى است. من امروز چند خط از خطوط 
برجسته ى اين مكتب را در اين جا بيان مى كنم. يكى از اين خطوط اين است 
كه در مكتب سياسى امام، معنويت با سياست در هم تنيده است. در مكتب 
سياسى امام، معنويت از سياست جدا نيست؛ سياست و عرفان، سياست و 
اخالق. امام كه تجسم مكتب سياسِى خود بود، سياست و معنويت را با هم 
داشت و همين را دنبال مى كرد؛ حتّى در مبارزات سياسى، كانون اصلى در 
رفتار امام، معنويت او بود. همه ى رفتارها و همه ى مواضع امام حول محور 
به  اعتقاد و  اراده ى تشريعى پروردگار  به  امام  خدا و معنويت دور مى زد. 
اراده ى تكوينِى او اعتماد داشت و مى دانست كسى كه در راه تحقق شريعت 
الهى حركت مى كند، قوانين و سنّت هاى آفرينش كمك گار اوست. او معتقد 
بود كه: »وهلل جنود الّسماوات و األرض و كان اهلل عزيزاً حكيما«1. امام قوانين 

1. سوره ي فتح، آيه ي 7.
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راهنماى حركت خود  و عالئم  مى دانست  بستر حركت خود  را  شريعت 
به شمار مى آورد. حركت امام براى سعادت كشور و ملت، بر مبناى هدايت 
شريعت اسالمى بود؛ لذا »تكليف الهى« براى امام كليد سعادت به حساب 
مى آمد و او را به هدفهاى بزرِگ آرمانى خود مى رساند. اين كه از قول امام 
معروف است و همه مى دانيم كه گفته بودند »ما براى تكليف عمل مى كنيم، نه 
براى پيروزى«، به معناى بى رغبتى ايشان به پيروزى نبود. بدون ترديد پيروزى 
در همه ى هدفهاى بزرگ، آرزوى امام بود. پيروزى جزو نعمتهاى خداست و 
امام به پيروزى عالقه مند بود - نه اين كه عالقه مند نبود يا بى رغبت بود - اما 
آنچه او را به سوى آن هدفها پيش مى برد، تكليف و عمل به وظيفه ى الهى 
بود؛ براى خدا حركت كردن بود. چون انگيزه ى او اين بود، لذا نمى ترسيد؛ 
شك نمى كرد؛ مأيوس نمى شد؛ مغرور نمى شد؛ متزلزل و خسته هم نمى شد. 
اينها خاصيت عمل به تكليف و عمل براى خداست. كسى كه براى تكليف 
عمل مى كند، دچار ترديد و تزلزل نمى شود؛ ترسيده و خسته نمى شود؛ از راه 
برنمى گردد و مصلحت انديشى هاى شخصى، تعيين كننده ى راه و جهتگيرى 
با  را  معنويت  و  مى كند  عرفان جمع  با  را  كه سياست  نمى شود. كسى  او 
حركت سياسى، يكجا در برنامه زندگى خود قرار مى دهد، براى او ترس از 

مرگ معنا ندارد؛ ترس از شكست هم معنا ندارد. 

آثار تفكيك دين از سياست

اين درست نقطه ى مقابل سياسِت كهنه شده و از مد افتاده ى غربى است 
كه بدروغ آن را سياسِت مدرن مى گويند؛ يعنى تفكيك دين از سياست، و 
با معنويت و طرد  پايه ى ستيز  بر  از معنويت. تمدن غربى  تفكيك دولت 
معنويت بنا شد؛ اين خطاى بزرگ كسانى بود كه تمدن و حركت علمى و 
صنعتى را در اروپا شروع كردند. به علم اهميت دادند - اين خوب بود - اما 
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با معنويت به جنگ برخاستند؛ اين بد و انحراف بود. لذا اين تمدن مادى و 
دور از معنويت هرچه پيشرفت كند، انحرافش بيشتر مى شود؛ هم خود آنها و 
هم همه ى بشريت را با ميوه هاى زهرآگين خود تلخكام مى كند؛ همچنان كه 
تا امروز كرده است. پديده ى استعمار - كه دهها كشور و ميليونها انسان را 
سالهاى متمادى غرق در سخت ترين و شديدترين محنتها كرد - يكى از 
چيزهايى است كه در نتيجه ى تفكيك علم از معنويت، سياست از معنويت 
و دوم هم  اول  افتاد. دو جنگ جهانى  اتفاق  اروپا  در  اخالق  از  و دولت 
از همان ميوه هاى تلخ بود. كمونيسم و حكومتهاى اختناق ماركسيستى هم 
جزو نتيجه ها و ميوه هاى تلخ جدايى حركت علمى و صنعتى از معنويت 
بود. ويران شدن كانون خانواده، سيالب فساد جنسى و طغيان سرمايه دارِى 
افراطى، همه نتايج همان تفكيك است. امروز هم اوج اين دورى از معنويت 
را در زندان ابوغريب و ديگر زندانهاى عراق مى بينيد. كسانى كه اين زندانها 
را اداره مى كنند، مدعى هستند كه در تمدن بشرى پيشرفته ترين اند! نتيجه ى 
چنين پيشرفتى را مردم دنيا از راه عكس و فيلم در زندانهاى عراق ديدند و 
يا از آن مطلع شدند. فجايعى كه براى مّلت عراق - و قبل از آن براى مّلت 
افغانستان - پيش آمده است، منحصر به اين چيزها نيست. در دو سه سال قبل 
كاروان عروسى در افغانستان بمباران شد و ماه قبل در عراق مجلس عروسى 
به وسيله ى هواپيماهاى انگليسى به عزا تبديل گرديد. تحقير جوانهاى عراقى، 
شكنجه ى مردان عراقى، تعرض به زنان و نواميس عراقى، وارد شدن به حريم 
امن خانواده هاى عراقى، دولت فرمايشى به وجود آوردن براى مّلت عراق، 
همه سرريزهاى همان حركتى است كه وقتى شروع شد، اين نتايج به طور 
قهرى به دنبال آن هست. معنويت از دستگاه سياست حذف شده است. در 
گذشته هم حكام و مستبدين و ديكتاتورهاى دنيا در شرق و غرب عالم 
از اين كارها مى كردند؛ اما وقتى نامها و شعارهاى زيبايى مثل حقوق بشر، 
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حقوق انسان و رأى انسان براى اروپايى ها شناخته شد، و وقتى پا در جاده ى 
علم گذاشتند، دورى از معنويت نگذاشت اين شعارها آن طور كه توقع بود 
و معنا مى شد، براى بشريت خير به بار آورد؛ همانها براى بشريت مايه ى شر 
و فساد شد. حرف نوى مكتب سياسى امام بزرگوار ما براى دنيا اين است 
كه در همه ى اركان برنامه ريزى هاى يك قدرت سياسى، سياست با معنويت، 
و قدرت با اخالق همراه شود و اصول اخالقى مورد مراعات قرار گيرد. 

شاخص اول از شاخصهاى اساسِى مكتب سياسى امام اين است.
در مكتب سياسى امام رأى مردم به معناى واقعى كلمه تأثير مى گذارد و 

تعيين كننده است. اين، كرامت و ارزشمندى رأى مردم است.
 

2. اعتقاد به كرامت و ارزش اراده ي انسان

شاخص دوم، اعتقاد راسخ و صادقانه به نقش مردم است؛ هم كرامت 
امام، هويت  انسان. در مكتب سياسى  اراده ى  انسان، هم تعيين كننده بودن 
انسانى، هم ارزشمند و داراى كرامت است، هم قدرتمند و كارساز است. 
نتيجه ى ارزشمندى و كرامت داشتن اين است كه در اداره ى سرنوشت بشر 
و يك جامعه، آراء مردم بايد نقش اساسى ايفا كند. لذا مردم ساالرى در مكتب 
سياسى امام بزرگوار ما - كه از متن اسالم گرفته شده است - مردم ساالرِى 
حقيقى است؛ مثل مردم ساالرى امريكايى و امثال آن، شعار و فريب و اغواگرِى 
ذهنهاى مردم نيست. مردم با رأى خود، با اراده ى خود، با خواست خود و با 
ايمان خود راه را انتخاب مى كنند؛ مسؤوالِن خود را هم انتخاب مى كنند. لذا 
دو ماه از پيروزى انقالب نگذشته بود كه امام اصل نظامِ برآمده ى از انقالب 
را به رأى مردم گذاشت. شما اين را مقايسه كنيد با رفتارى كه كودتاگران 
نظامى در دنيا مى كنند، رفتارى كه حكومتهاى كمونيستى مى كردند، و رفتارى 
كه امروز امريكا مى كند. امروز امريكا بعد از پانزده ماه كه با اشغال نظامى 
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عراق را گرفته است، هنوز به مردم اين كشور اجازه نمى دهد كه بگويند براى 
حكومِت خود چه چيز و چه كسانى را مى خواهند. نماينده ى سازمان ملل 
ديروز مصاحبه مى كند و مى گويد چون امريكايى ها در عراق حضور نظامى 
شود!  مراعات  دولت  عناصر  انتخاب  در  امريكايى  حاكم  رأى  بايد  دارند، 
حتّى  دمكراسى  است.  اغواگرى  دمكراسى،  نام  است.  اين  اينها  دمكراسى 
در كشورهاى خودشان هم، يك مردم ساالرى حقيقى نيست؛ جلوه فروشى 
به وسيله ى تبليغات رنگين و پولهاى بى حسابى است كه در اين راه خرج 
مى كنند؛ لذا آراء مردم گم است. در مكتب سياسى امام رأى مردم به معناى 
واقعى كلمه تأثير مى گذارد و تعيين كننده است. اين، كرامت و ارزشمندى 
رأى مردم است. از طرف ديگر امام با اتكاء به قدرت رأى مردم معتقد بود 
كه با اراده ى پوالدين مردم مى شود در مقابل همه ى قدرتهاى متجاوز جهانى 
ايستاد؛ و ايستاد. در مكتب سياسى امام، مردم ساالرى از متن دين برخاسته 
است؛ از »امرهم شورى بينهم«1 برخاسته است؛ از »هو الّذى ايّدك بنصره و 

بالمؤمنين«2 برخاسته است. ما اين را از كسى وام نگرفته ايم.

آثار دمكراسي غربي در جهان

را  اداره ى حكومتها  عده يى مى خواهند وانمود كنند كه نقش مردم در 
بايد غربى ها بيايند به ما ياد بدهند! غربيها خودشان هنوز در خم يك كوچه 
از  ديكتاتورهايى  دمكراسى،  مدعيان  امريكايى ها و همين  گرفتارند! همين 
قبيل محّمد رضاى پهلوى را - كه سى وپنج سال در اين مملكت ديكتاتورى 
مطلق داشت و قبل از او پدرش حدود بيست سال در اين كشور ديكتاتورى 
كرد - در آغوش گرفتند و پشتيبانى كردند و از آنها حمايت كردند. اينها 

1سوره ي شوري، آيه ي 38.
2. سوره ي انفال، آيه ي 63.

Administrator
Untitled
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طرفدار دمكراسى اند؟! دروغ مى گويند. هر كس مى خواهد دمكراسى اينها را 
ببيند، به عراق برود. برود رفتار آنها را با مردم مظلوم افغانستان ببيند. برود 
دمكراسِى امريكايى را از حمايت بى دريغ امريكا از شاروِن جنايتكار ببيند. 
دمكراسى آنها اين است؛ ما از اينها دمكراسى ياد بگيريم؟! اينها براى انسان 
نقش و ارزش قائلند؟ شما ببينيد امروز در فلسطين چه فجايعى دارد اتفاق 
مى افتد. آيا فلسطينى ها انسان نيستند؟ آيا صاحب سرزمين خود نيستند؟ آيا 
حق ندارند رأى و عقيده داشته باشند؟ امروز زشت ترين و فجيع ترين رفتار 
در فلسطين و عراق و افغانستان - و قبل از اين در بسيارى از مناطق ديگر - 
دارد صورت مى گيرد؛ آن وقت همان كسانى كه اين رفتارهاى زشت را انجام 
مى دهند، خجالت نمى كشند و ادعاى دمكراسى مى كنند! رئيس جمهور امريكا 
وقيحانه ادعا مى كند كه رسالت گسترش دمكراسى در دنيا و خاورميانه بر 
دوش او سنگينى مى كند! دمكراسى آنها را در زندانهاى امثال ابوغريب - كه 
در عراق و گوانتانامو كم هم نيستند - مردم دنيا دارند مى بينند. اين، دمكراسى 
و حقوق بشر آنهاست! بسيار غافالنه است اگر كسى در داخل جوامع ما و 
در ميان امت اسالمى خيال كند كه غربى ها بايد بيايند به مّلتهاى ما دمكراسى 
از  كه  نويسندگانى  و  داريم گويندگان  توقع  ما  بدهند!  ياد  مردم ساالرى  و 
انصاف برخوردار هستند، طورى حرف نزنند و طورى ننويسند كه گويى 
امروز آنها دارند به مردم ما پيام مردم ساالرى مى دهند. مردم ساالرى را امام 
آورد؛ مردم ساالرى را انقالب آورد. در كشورى كه در طول قرنهاى متمادى، 
جز در برهه هاى بسيار كوتاه - كه مثل يك لحظه گذشته است - معناى رأى 
و اراده ى مردم را نمى دانستند. ما در طول عمر خود چشممان به صندوق 
رأى نيفتاده بود! براى رأى مردم ايران كسى ارزش قائل نبود و ديكتاتورها در 
تمام دوران حكومِت خود بيشترين بى اعتنايى را به مردم ما مى كردند. امام و 
انقالب و نظام اسالمى ما مردم ساالرى را آورد. عده يى طورى حرف مى زنند 
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بى انصافى  اين  مى شويم!  مردم ساالرى  ميدان  وارد  داريم  تازه  ما  گويا  كه 
نيست؟ اين چشم بستن بر روى حقيقت نيست؟

3. جهاني بودن پيام انقالب اسالمي

شاخص سوم از شاخصهاى مكتب سياسى امام، نگاه بين المللى و جهانِى 
اين مكتب است. ... مكتب سياسى اسالم فكر درست و سخن نوى خود را 
با تبيين در فضاى ذهن بشريت رها مى كند و مثل نسيم بهارى و عطر گلها 
در همه جا مى پيچد. كسانى كه شامه ى درستى داشته باشند، آن را استشمام 
مى كنند و از آن بهره مى برند؛ همچنان كه امروز در بسيارى از كشورهاى دنيا 

بهره ى آن را برده اند.
 شاخص سوم از شاخصهاى مكتب سياسى امام، نگاه بين المللى و جهانِى 
بشريت  ايده ى سياسى خود،  و  در سخن  امام  است. مخاطب  مكتب  اين 
است؛ نه فقط مّلت ايران. مّلت ايران اين پيام را به گوش جان شنيد، پايش 
ايستاد، برايش مبارزه كرد و توانست عّزت و استقالل خود را به دست آورد؛ 
اما مخاطب اين پيام، همه ى بشريت است. مكتب سياسى امام اين خير و 
بشريت  همه ى  و  اسالمى  امت  همه ى  براى  را  ايمان  و  عّزت  و  استقالل 
مى خواهد؛ اين رسالتى است بر دوش يك انسان مسلمان. البته تفاوت امام 
با كسانى كه براى خود رسالت جهانى قائلند، اين است كه مكتب سياسى 
امام با توپ و تانك و اسلحه و شكنجه نمى خواهد ملتى را به فكر و به راه 
خود معتقد كند. امريكايى ها هم مى گويند ما رسالت داريم در دنيا حقوق 
بشر و دمكراسى را توسعه دهيم. راه گسترش دمكراسى، كاربرد بمب اتم 
در هيروشيماست؟! توپ و تانك و جنگ افروزى و كودتاگرى در امريكاى 
التين و آفريقاست؟! امروز هم در خاورميانه اين همه دغل بازى و فريبگرى 
و ظلم و جنايت به چشم مى خورد. با اين وسايل مى خواهند حقوق بشر و 
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رسالت جهانى شان را گسترش دهند! مكتب سياسى اسالم فكر درست و 
سخن نوى خود را با تبيين در فضاى ذهن بشريت رها مى كند و مثل نسيم 
بهارى و عطر گلها در همه جا مى پيچد. كسانى كه شامه ى درستى داشته 
باشند، آن را استشمام مى كنند و از آن بهره مى برند؛ همچنان كه امروز در 
بسيارى از كشورهاى دنيا بهره ى آن را برده اند. فلسطينى ها مى گويند ما حيات 
دوباره و بيدارى خود را از پيام امام گرفته ايم؛ لبنانى ها مى گويند ما پيروزى 
خود بر ارتش رژيم صهيونيستى و اخراج صهيونيست ها را از مكتب امام 
درس گرفته ايم؛ مسلمانها در هر نقطه ى دنيا - جوانهاى مسلمان، روشنفكران 
مسلمان، نخبگان مسلمان - فتوحات فكرى خود در ميدانهاى سياسى را 
برخاسته و برآمده ى از مكتب فكرى امام مى دانند؛ توده هاى امت اسالمى 
با نام اسالم احساس عّزت مى كنند؛ اين همان نگاه بين المللِى مكتب امام 
به مسائل بشر است؛ مخصوص دنياى اسالم هم نيست؛ لذا امروز مسأله ى 
فلسطين براى ما يك مسأله ى اصلى است؛ مصايب امت اسالمى براى ما 
دردناك است. آنچه در دنياى اسالم اتفاق مى افتد، براى مّلت ايران و كسانى 
كه به نام و ياد امام بزرگوار دلبسته و دلخوش هستند، مسائل اساسى است؛ 
نمى توانند نسبت به اين مسائل بى تفاوت بگذرند. براى همين است كه دنياى 
استكبار مى خواهد بزرگترين جنايتها را نسبت به مّلتهاى مسلمان انجام دهد؛ 
حتّى  نگيرند؛  تصميم  و  نفهمند  نبينند،  مسلمان  مّلتهاى  ديگر  حالى كه  در 
اعتراض مى كند، موضع  ايران مى بيند، مى فهمد،  نكنند. مّلت  اعتراض هم 

مى گيرد و نسبت به مسائل دنياى اسالم بى تفاوت نمى ماند.
واليت فقيه، جايگاه مهندسى نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگيرى 
از انحراف به چپ و راست است؛ اين اساسى ترين و محورى ترين مفهوم و 

معناى واليت فقيه است.
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4. پاسداري از ارزشها و ضوابط ديني

 شاخص مهم ديگر مكتب سياسى امام بزرگوار ما پاسدارى از ارزشهاست، 
كردند.  مسأله ى واليت فقيه روشن  تبيين  در  بزرگوار  امام  را  آن  مظهر  كه 
از اول انقالب اسالمى و پيروزى انقالب و تشكيل نظام اسالمى، بسيارى 
سعى كرده اند مسأله ى واليت فقيه را نادرست، بد و برخالف واقع معرفى 
كنند؛ برداشتهاى خالف واقع و دروغ و خواسته ها و توقعات غيرمنطبق با 
متن نظام سياسى اسالم و فكر سياسى امام بزرگوار. اين كه گاهى مى شنويد 
تبليغاتچى هاى مجذوب دشمنان اين حرفها را مى پراكنند، مربوط به امروز 
نيست؛ از اول، همين جريانات و دست آموزها و تبليغاِت ديگران اين حرفها 
را مطرح مى كردند. عده يى سعى مى كنند واليت فقيه را به معناى حكومت 
قانون  طبق   - فقيه  واليت  است.  دروغ  اين  كنند؛  معرفى  فردى  مطلقه ى 
مسؤوليت  نيست.  كشور  مسؤول  اركان  مسؤوليت هاى  نافى   - ما  اساسى 
دستگاه هاى مختلف و اركان كشور غيرقابل سلب است. واليت فقيه، جايگاه 
مهندسى نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگيرى از انحراف به چپ 
و راست است؛ اين اساسى ترين و محورى ترين مفهوم و معناى واليت فقيه 
است. بنابراين واليت فقيه نه يك امر نمادين و تشريفاتِى محض و احيانًا 
نصيحت كننده است - آن طورى كه بعضى از اول انقالب اين را مى خواستند 
دارد؛  اركان حكومت  در  اجرايى  نقش حاكميت  نه   - ترويج مى كردند  و 
چون كشور مسؤوالن اجرايى، قضايى و تقنينى دارد و همه بايد بر اساس 
مسؤوليِت خود كارهايشان را انجام دهند و پاسخگوى مسؤوليتهاى خود 
باشند. نقش واليت فقيه اين است كه در اين مجموعه ى پيچيده و در هم 
تنيده ى تالشهاى گوناگون نبايد حركت نظام، انحراف از هدفها و ارزشها 
باشد؛ نبايد به چپ و راست انحراف پيدا شود. پاسدارى و ديده بانِى حركت 
كلى نظام به سمت هدفهاى آرمانى و عالى اش، مهمترين و اساسى ترين نقش 
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واليت فقيه است. امام بزرگوار اين نقش را از متن فقه سياسى اسالم و از متن 
دين فهميد و استنباط كرد؛ همچنان كه در طول تاريخ شيعه و تاريخ فقه شيعى 
در تمام ادوار، فقهاى ما اين را از دين فهميدند و شناختند و به آن اذعان 
كردند. البته فقها براى تحقق آن فرصت پيدا نكردند، اما اين را جزو مسّلمات 
فقه اسالم شناختند و دانستند؛ و همين طور هم هست. اين مسؤوليِت بسيار 
حساس و مهم، به نوبه ى خود، هم از معيارها و ضابطه هاى دينى و هم از 
رأى و خواست مردم بهره مى برد؛ يعنى ضابطه هاى رهبرى و واليت فقيه، 
طبق مكتب سياسى امام بزرگوار ما، ضابطه هاى دينى است؛ مثل ضابطه ى 
كشورهاى سرمايه دارى، وابستگى به فالن جناح قدرتمند و ثروتمند نيست. 
آنها هم ضابطه دارند و در چارچوب ضوابطشان انتخاب مى كنند، اما ضوابط 
آنها اين است؛ جزو فالن باند قدرتمند و ثروتمند بودن، كه اگر خارج از آن 
باند باشند، ضابطه را ندارند. در مكتب سياسى اسالم، ضابطه، اينها نيست؛ 
ضابطه، ضابطه ى معنوى است. ضابطه عبارت است از علم، تقوا و درايت. 
علم، آگاهى مى آورد؛ تقوا، شجاعت مى آورد؛ درايت، مصالح كشور و مّلت 
را تأمين مى كند؛ اينها ضابطه هاى اصلى است برطبق مكتب سياسى اسالم. 
كسى كه در آن مسند حساس قرار گرفته است، اگر يكى از اين ضابطه ها از 
او سلب شود و فاقد يكى از اين ضابطه ها شود، چنانچه همه ى مردم كشور 
هم طرفدارش باشند، از اهليت ساقط خواهد شد. رأى مردم تأثير دارد، اما 
در چارچوب اين ضابطه. كسى كه نقش رهبرى و نقش ولى فقيه را بر عهده 
گرفته، اگر ضابطه ى علم يا ضابطه ى تقوا يا ضابطه ى درايت از او سلب شد، 
چنانچه مردم او را بخواهند و به نامش شعار هم بدهند، از صالحيت مى افتد 
و نمى تواند اين مسؤوليت را ادامه دهد. از طرف ديگر كسى كه داراى اين 
ضوابط است و با رأى مردم كه به وسيله ى مجلس خبرگان تحقق پيدا مى كند 
- يعنى متصل به آراء و خواست مردم - انتخاب مى شود، نمى تواند بگويد 
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نداريم.  »بايد«  بپذيرند.  از من  بايد  بنابراين مردم  دارم؛  را  اين ضوابط  من 
مردم هستند كه انتخاب مى كنند. حق انتخاب، متعلق به مردم است. ببينيد 
چقدر شيوا و زيبا ضوابط دينى و اراده ى مردم تركيب يافته است؛ آن هم 
در حساس ترين مركزى كه در مديريت نظام وجود دارد. امام اين را آورد. 
بديهى است كه دشمنان امام خمينى و دشمنان مكتب سياسى او از اين نقش 
خوششان نمى آيد؛ لذا او را آماج حمالت قرار مى دهند. در رأس اينها كسانى 
هستند كه به بركت امام بزرگوار ما و مكتب سياسى او، دستشان از غارت 
منابع مادى و معنوى اين كشور كوتاه شده است. آنها جلودارند، يك عده 
هم دنبالشان حركت مى كنند. بعضى مى فهمند چه كار مى كنند، بعضى هم 

نمى فهمند چه كار مى كنند.

5. عدالت اجتماعي

عدالت اجتماعى يكى از مهمترين و اصلى ترين خطوط در مكتب سياسى 
امام بزرگوار ماست. در همه ى برنامه هاى حكومت - در قانونگذارى، در 
اجرا، در قضا - بايد عدالت اجتماعى و پُر كردن شكافهاى طبقاتى، مورد 

نظر و هدف باشد.
عرض  امام  سياسى  مكتب  شاخصه ى  به عنوان  كه  نكته يى  آخرين   
مى كنم، مسأله ى عدالت اجتماعى است. عدالت اجتماعى يكى از مهمترين و 
اصلى ترين خطوط در مكتب سياسى امام بزرگوار ماست. در همه ى برنامه هاى 
حكومت - در قانونگذارى، در اجرا، در قضا - بايد عدالت اجتماعى و پُر 
كردن شكافهاى طبقاتى، مورد نظر و هدف باشد. اين كه ما بگوييم كشور 
را ثروتمند مى كنيم - يعنى توليد ناخالص ملى را باال مى بريم - اما ثروتها 
در گوشه يى به نفع يك عده انبار شود و عده ى كثيرى هم از مردم دستشان 
خالى باشد، با مكتب سياسى امام نمى سازد. پُر كردن شكاف اقتصادى در بين 
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مردم و رفع تبعيض در استفاده ى از منابع گوناگون ملى در ميان طبقات مردم، 
مهمترين و سخت ترين مسؤوليت ماست. همه ى برنامه ريزان، قانونگذاران، 
مجريان و همه ى كسانى كه در دستگاه هاى گوناگون مشغول كار هستند، بايد 
اين را مورد توجه قرار دهند و يكى از مهمترين شاخصهاى حركِت خود 

به حساب آورند.
اين مكتب، نظام اسالمى را بنيانگذارى كرد. بيست وپنج سال از آن زمان 
مى گذرد. بيشترين حمالت هم در طول اين بيست وپنج سال به كشور و 
مّلت ما و اين مكتب سياسى شده است؛ اما مّلت ما روزبه روز پيشرفت كرده 

است.

بیانات در مراسم پانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی)ره( ـ 83/3/14
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روحانيت و نقش برجسته ي آن در تاريخ ايران

امروز كشور و جامعه ى اسالمى ما با همه ى دوران گذشته ى تاريخ متفاوت 
است. به همين نسبت، نقش روحانيت هم امروز فوق العاده برجسته تر است 
از آنچه در گذشته داشته است. در گذشته، روحانيت ما هميشه به عنوان يك 
مجموعه ى بكلى جدا از اداره و تدبير حركت جامعه قرار داشته؛ خودش 
مغلوب گروه مغلوبى بوده. حتّى در دورانى هم كه پادشاهان صفويه مدعى 
تشيع بودند و به علما احترام مى كردند و فتحعلى شاه به خانه ى ميرزاى قمى 
كاماًل  گروه  روحانيت يك  مى گرفت،  را  او  بازوى  زير  و  مى رفت  قم  در 
دارد حركت مى كند، خليج  مانند سيل  اين كه جريانى  مثل  بود؛  حاشيه يى 
اما هيچ  ارتباط دارد،  اين جريان  با  قرار دارد؛  اين گوشه  كوچكى هم در 
تأثيرى در اين جريان به صورت بنيانى و اصولى ندارد. نه تنها روحانيت، 
دين هم اين طور بوده است. امروز براى اولين بار در تاريخ كشور ما - بلكه 
در تاريخ كشورهاى اسالمى - بعد از صدر اسالم، دين منشأ و منبع قدرت 
و تدبير امور و اداره ى جامعه شده است. شاخص، بودن و نبودن روحانى 
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نيست؛ شاخص، بودن دين و نبودن دين است. مجلس قانونگذار ما، مجلس 
شوراى اسالمى است؛ يعنى مالك قبول و عدم قبول قوانين ما، انطباق و 
عدم انطباِق با دين است - شوراى نگهبان - يعنى قوه ى مجريه ى كشور و 
همه ى بازوان و دستان و سرانگشتان اداره ى كشور، به يك منشأ دينى متصل 
مى شود؛ اينها خصوصيات اصلى جامعه ى امروز ماست؛ اين در گذشته سابقه 
نداشته است. اگر مى بينيد جبهه ى عظيم كفر و استكبار در همه ى اشكال 
گوناگون آن با اين نقاط بشدت معارضه مى كند، به خاطر اين است. با شوراى 
نگهبان سخت مخالفند؛ با مجلسى كه شوراى اسالمى باشد، بشدت مخالفند؛ 
با رئيس جمهورى كه دم از اسالم بزند، بشدت مخالفند؛ به طريق اولى  با 
اينها نقطه هاى اساسى يى  رهبرى و واليت فقيه صددرصد مخالفند؛ چون 
است كه حركت و جهتگيرى اسالمِى نظام را تأمين مى كند. اگر در تاريخ 
همين طور عقب برويد، اين وضعيت تا صدر اسالم سابقه ندارد. اگر اين 
كشور توانست در ميدانهاى تحرك و پيشرفت مادى به موفقيتهايى دست پيدا 
كند؛ اگر توانست علم و فناورى و صنعت پيدا كند؛ اگر توانست يك سياست 
بين المللى و يك ديپلماسى قوى پيدا كند؛ اگر توانست اقتصاد جامعه را سر 
و سامان دهد؛ اگر توانست از منابع عظيم ثروت در زير زمين و روى زمين، 
اعم از معدن و كشاورزى و امثال اينها استفاده كند؛ اگر توانست از سرزمين 
وسيع و متنوع ايران و موقعيت مهم سوق الجيشى آن استفاده كند؛ و خالصه، 
اگر توانست با معيارهاى پيشرفت جهانى و مدنى خودش را همراه كند، اين 
اولين كشور و دولتى خواهد بود كه توانسته است پيشرفت مادى را در زير 
روشنِى چراغ برافروخته ى فضيلت و معنويت به دست آورد؛ اين مى شود 
يك تمدن جديد؛ اين در تاريخ كم سابقه است و در مقابل تمدن غربى يك 
پديده ى بشدت هشداردهنده است. اگر در اين مجموعه، شما نقش روحانيت 

را برجسته كرديد، ببينيد چقدر به اين مدنيت خدمت كرده ايد.

بیانات در دیدار طالب و اساتید مدرسه ى علمیه ى آيةاهلل مجتهدى  ـ 83/3/21
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ارزش پيشرفتها در گرو ديانت و معنويت

دانشهاى جديد، خيلى خوب است. ما جوانهايى را كه در دانشگاه ها درس 
مى خوانند، به علم و تحقيق و پژوهش تشويق مى كنيم. مى شنويد و مى بينيد؛ 
من به دانشگاه ها مى روم و با جوانهاى دانشجو و اساتيد صحبت مى كنم و آنها 
را به شكستن مرزهاى دانش ترغيب مى كنم؛ از مرزها عبور كنند، دانش جديد 
به دست آورند و علم توليد كنند؛ اينها كارهايى است كه بايد بشود. مديران و 
بازوان فعال كشور را به كار فناورى و صنعت و كشاورزى و توليد و تكثير 
ثروت ملى تشويق و ترغيب مى كنيم؛ در اين كار تالش و سرمايه گذارى 
مى كنيم؛ همه ى اينها الزم است؛ به شرطى كه به بهترين وجه انجام بگيرد. 
اما اگر شما كه براى روشن نگهداشتن فروغ معنويت و فضيلت و دين كمر 
بسته ايد، غايب باشيد، همه ى اين پيشرفتها بى ارزش خواهد شد؛ بلكه به ضد 
ارزش تبديل خواهد شد. اهميت حوزه هاى علميه، اين جا معلوم مى شود. با 
اين نگاه، كار شما از همه ى كارهايى كه انجام مى گيرد، مهمتر است. وجود 
يك مجموعه ى روحانِى عالم، روشن بين، روشنفكر، شجاع، پارسا، پاكدامن، 
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داراى آگاهى وسيع و برخوردار از خشيت الهى، در جامعه يى كه در حال 
پيشرفت است، نويدبخش اين است كه اين پيشرفتها در جهت گمراهى و 
ضاللِت هر چه بيشتر، و در فرآيند تاريخى در جهت سقوط به كار نخواهد 
رفت؛ اين نقش شما جوانهاى طالب علم و محصل علوم دينى است؛ اين را 
قدر بدانيد؛ خيلى مهم است. البته مشكالتى در سر راه شماها وجود دارد. 
امروز طالب و روحانيون ما مشكالت بسيارى دارند؛ مشكالت مادى دارند 
، مشكالت حيثيتى دارند، سختى هاى گوناگون دارند، محروميتهايى دارند؛ 
منتها اينها در راه اين هدف بزرگ صفر است. هيچ مجموعه يى بدون دست 
و پنجه نرم كردن با مشكالت نتوانسته است يك نقش اثرگذار و ماندگار 
ايفا كند و به وجود بياورد. طبيعت بشر اين طور نيست كه با راحت طلبى و 
برخوردارى از آسايِش مطلق بتواند به جاى وااليى دست پيدا كند؛ سختى ها را 
بايد تحمل كرد؛ اين همان سمتگيرى به سوى رضاى الهى و نقش آفرينى در 
سعادت يك جامعه است. حوزه هاى علميه امروز مى توانند خود را آن چنان 

بسازند كه به معناى حقيقى كلمه نقش آفرين باشند.

بیانات در دیدار طالب و اساتید مدرسه ى علمیه ى آيةاهلل مجتهدى  ـ 83/3/21
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دشمني رژيم پهلوي با حوزه ي علميه قم

حوزه ى قم در سال 1340 قمرى - يعنى تقريباً هشتاد و پنج سال قبل - 
توسط مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائرى به وجود آمد و در سال 1355 
بظاهر  حوزه،  آن  مؤسس  درگذشت  با   - بعد  سال  پانزده  يعنى   - قمرى 
متالشى شد؛ يعنى در اوج اقتدار و اختناق رضاخانى. وقتى مرحوم آقا شيخ 
عبدالكريم حائرى از دنيا رفت، همان چند صد طلبه يى هم كه در قم بودند، 
متفرق شدند. گرسنه و بى پول و بى منشأ درآمد و ترسان، روزها بيرون شهر 
به مدرسه ى  مباحثه مى كردند؛ شب  قم  اطراف  باغهاى  در  و  قم مى رفتند 
آواره ى  طالب  همان  ميان  در  اما  برمى گشتند.  خانه هايشان  به  يا  فيضيه 
اقتدار دستگاه و زير فشار شديد اقتصادى و  پراكنده ى ترساِن مرعوِب از 
حيثيتى و سياسى، كسى مثل امام خمينى بيرون آمد. چهل سال بعد از تشكيل 
حوزه ى قم - يعنى در سال 1381 قمرى - نهضت روحانيت شروع شد؛ اينها 
خيلى معنا دارد. تازه از اين چهل سال، چندين سالش با اين شدت گذشته 
بود. در فروردين سال 1342 شمسى كه حوادث مدرسه ى فيضيه و زدن 
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طالب و انداختن آنها از باالى پشت بام پيش آمد، همان روز ما منزل امام 
رفتيم. بنده آن وقت طلبه ى جوانى بودم در سن االن شماها. دستگاه اختناق 
محّمدرضا عليه حوزه ى علميه، شمشير را از رو بسته بود. در خيابان ارم 
قم طلبه جرأت نمى كرد - اين را من به چشم خودم ديدم - از اين طرف 
خيابان به آن طرف برود! كماندوهاى دستگاه شاه مثل شمر مى ريختند سرش، 
پاره مى كردند. در  لباسش را  كتكش مى زدند، عمامه اش را برمى داشتند و 
چنين حالت رعب آورى، آن روز امام )رضوان اهلل عليه( بعد از نماز مغرب و 
عشا به خانه شان رفتند - همين خانه يى كه االن هم در قم هست - طلبه ها 
هم رفتند، بنده هم بودم. ايشان خاطره ى اختناق دوران رضاخانى و رفتن 
طلبه ها به بيرون از قم را يادآورى كردند و گفتند آن روز ما اين طور زندگى 
كرديم؛ آنها رفتند و ما مانديم؛ حاال هم اينها خواهند رفت و شما خواهيد 
ماند. اين پيشگويِى امام بود؛ پيشگويِى مبنى بر وعده ى الهى. خداى متعال 
وعده كرده است كه اگر جماعتى در راه او مجاهدت و ايستادگى كنند و 
داراى ايمان باشند، قطعاً به هدف خواهند رسيد. وعده ى الهى دروغ نيست. 
خداى متعال راه را جلوى پاى انسان مى گذارد و قدم به قدم دست انسان را 
مى گيرد. وقتى هدف، خدا بود، »والّذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا«1. عمده، 
وجود اين انگيزه و اين ايمان است؛ وارد ميدان شدن و تالش كردن است. 

هر جا اين باشد، موفقيت بدون ترديد حاصل خواهد شد.

بیانات در دیدار طالب و اساتید مدرسه ى علمیه ى آيةاهلل مجتهدى  ـ 83/3/21

1. سوره ي عنكبوت، آيه ي 69.
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تباهي ايران در دوران قاجار و پهلوي

در دوران حاكميت بيست و پنج ساله ى نظام اسالمى، چندين برابِر صد 
سال گذشته در اين كشور كار شده است؛ صد سالى كه خاندانهاى ننگين 
قاجار و پهلوى بر اين مملكت حكمروايِى مستبدانه داشتند و براى اين مّلت 
كارى نكردند و ظرفيتها را يا بر باد دادند و يا استفاده نشده باقى گذاشتند. 
آنچه مّلت و كشور را به سمت يك آينده ى مناسب با شأن اين كشور حركت 

داده، انقالب اسالمى و نظام اسالمى است.

بیانات در اجتماع بزرگ مردم همدان   ـ 83/4/15
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انقالب و نهادينه كردن آزادي و استقالل

انقالب اسالمى دو موضوع را در اين كشور نهادينه كرد: يكى، آزادى و 
ديگرى، استقالل. آن جامعه يى كه دو هزار و پانصد سال دچار ديكتاتورزدگى 
و استبدادزدگى بود - جامعه ى بزرگ ايرانى ما، كه واقعاً عادت كرده بوديم 
به استبداد - امروز ديگر به بركت انقالب اين طورى نيست و اگر كسى هم 
خداى نخواسته يك وقت به ذهنش خطور كند كه با مردم مستبدانه برخورد 
كند، مردم ديگر قبول نمى كنند. حاال شما ببينيد درباره حضور استبداد در نظام 
جمهورى اسالمى، چقدر اينها تبليغ مى كنند. اين حرف، مثل اين است كه 

بگويند اين روز، شب است!
استقالل را هم نظام جمهورى اسالمى در ايران نهادينه كرد. اين مّلت 
ديگر به هيچ قيمتى وابستگى به قدرتهاى بزرگ را نخواهد پذيرفت - توجه 
كنيد! آن كه معلوم است؛ »مرگ بر امريكا« كه هست ان شاءاهلل - آنچه كه من 
مى خواهم به شما جوانهاى عزيز و به همه ى بسيجيان و به همه ى جوانهاى 
متعهد كشور بگويم، اين است كه آنچه تا امروز كرده ايم، خيلى ارزشمند 

Administrator
Untitled
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است؛ همين نهادينه كردن آزادى و استقالل در كشور از لحاظ اهميت و 
ارزش و دستاوردهاى مادى و معنوى كه در طول اين بيست وپنج سال به 
بركت نظام جمهورى اسالمى به دست آمده، قابل توصيف نيست، ليكن اينها 

پايان كار نيست؛ اينها آغاز كار است.

بیانات در دیدار اعضاى بسیج و پرسنل اداره كل اطالعات استان همدان   ـ 83/4/16
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بيداري انسانها، بزرگترين كار نهضت اسالمي

كشور ما و مّلت بزرگ ما و بخصوص طبقه ى جوان ما آن روز به طور 
عام - فقط استثناءها بيرون بودند - دچار غفلت بود. در ميان اين غافلين 
آدمهاى متدين و متورع هم بودند، آدمهاى بى دين و الابالى هم بودند؛ كسانى 
هم بودند كه اهل گناه نبودند، جوانهاى پاكى بودند؛ اما در غفلت عمومِى 
جوانها همه همراه بودند. بزرگترين كارى كه نهضت اسالمى در ايران انجام 
داد، تلنگر زدن به ما ايرانى ها بود تا از خواب غفلت و بى تفاوتى و بى اعتنايِى 
به آينده خارج شويم. سعدى در گلستان - داستان دوم يا سومِ باب اول - 
به  مى خواستند  اينها  مى گويد  مى كند؛  ذكر  را  دزدانى  مجموعه ى  حكايت 
افرادى حمله كنند؛ اما »اولين دشمنى كه بر ايشان تاخت، خواب بود«؛ قبل 
از اين كه دشمن بيرونى بيايد، يك دشمن از دروِن خودشان بر آنها غلبه كرد؛ 
آن دشمن عبارت بود از خواب. ما خواب بوديم، انقالب ما را بيدار كرد. من 
خودم وقتى از سه هزار و صد سال تاريخ همدان ياد مى كنم، احساس افتخار 
مى كنم. همدان خانه ى من هم هست. سه هزاروصد سال شهرى سر پا بماند، 
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آدم احساس افتخار مى كند؛ اما اين يك بعد قضيه است. بعد ديگر قضيه اين 
است كه در اين سه هزار و صد سال تاريخ ايران - كه نماد آن، همدان است - 
ما مردم ايران آيا آن چنان كه پيغمبران الهى و اديان الهى و بعثت الهى از انسان 
خواسته است، بر سرنوشت خود حاكم بوده ايم؟ خودمان را يافته ايم؟ براى 
تاريخ طوالنى و  اين  دوره هاى  بهترين  كرده ايم؟  آينده ى خودمان طراحى 
كهن، دوره هايى است كه پادشاه ديكتاتورِ باعرضه يى سر كار بوده؛ او براى ما 

تصميم گرفته؛ او براى ما آينده را طراحى كرده؛ او كشورگشايى كرده. 

 بیانات در دیدار جوانان، اساتید، معلمان و دانشجویان دانشگاه هاى استان همدان  ـ
83/4/17
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فرصت انتخاب چشم انداز در جمهوري اسالمي

مّلت ايران به عنوان يك مّلت و يك مجموعه، تا قبل از پيروزى انقالب 
اسالمى فرصت و مهلت اين را نيافت كه براى خود چشم اندازى تعريف 
كند؛ آن چشم انداز را انتخاب كند؛ براى آن چشم انداز برنامه ريزى كند و به 
سوى آن چشم انداز حركت كند. تا چشم انداز را براى خود تعريف نكنيم، 
هيچ كار درستى صورت نخواهد گرفت - همه اش روزمّرگى است - بعد از 
آن كه تعريف كرديم، اگر برنامه ريزى نكنيم، كارِ بى برنامه به سامان نخواهد 
رسيد. بعد از آن كه برنامه ريزى كرديم، اگر همت نكنيم، حركت نكنيم، ذهن 
و عضالت و جسم خود را به تعب نيندازيم و راه نيفتيم، به مقصد نخواهيم 

رسيد؛ اينها الزم است.
يك وقت صحبت سر يك فرد است، او تصميم مى گيرد كه بلند شود؛ 
اراده مى كند كه حركت كند، و حركت مى كند؛ اما يك وقت صحبِت يك 
مّلت است؛ يك مّلت بايد حركت كند؛ يك مّلت بايد راه بيفتد؛ يك مّلت بايد 
انتخاب كند؛ اين جا كار پيچيده و دشوار است. انقالب به ما اين توان را داد 
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كه توانستيم ديواره ى سنگِى تاريخى را بشكافيم و خود را از اين چارچوب 
و حصار سنگى خارج كنيم. انقالب به اين اندازه هم اكتفا نكرد، بلكه يك 
الگو را در مقابل ما گذاشت و آن، جمهورى اسالمى است؛ »جمهورى« و 

»اسالمى«.

 بیانات در دیدار جوانان، اساتید، معلمان و دانشجویان دانشگاه هاى استان همدان  ـ
83/4/17
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اعتماد امام به مردم و پيشگامي او در حركت

اين مردم، بسيار مردم خوبى اند. حقيقتاً مّلت ايران از لحاظ شاخصهاى 
با  گذشت،  با  منيع الطبع،  اوج اند؛  نقطه ى  در  ارزشى  و  كرامتى  شخصيتى، 
ايمان، عازم، داراى شجاعت و آماده ى براى فداكارى. قبل از انقالب، هيچ 
شخصيتهاى  از  كه  كسى  نخستين  نمى فهميد.  امام  به خوبِى  را  اينها  كس 
برجسته، اين خصوصيات را در مردمِ ما شناخت و جست و روى آنها تكيه 
كرد، امام بزرگوار ما بود. همان وقت من با بعضى از بزرگان تماس مى گرفتم 
و چيزى مى گفتم؛ اما آنها تقصير را گردن مردم مى انداختند: مردم نمى آيند، 
مردم نمى كنند، اين مردم را ول كنيد. امام در نقطه ى مقابل آنها، اين مردم را 
شناخت؛ به اين مردم اعتماد كرد؛ با اين مردم صادقانه حرف زد؛ منتظر نشد 
مردم راه بيفتند؛ اول خودش راه افتاد؛ رهبر يعنى اين. فرق ميان رهبرى مثل 
امام و يك راهنماى معمولى اين است كه راهنما اشاره مى كند و مى گويد 
اگر مى خواهى فالن جا بروى، از اين جا برو؛ بعد بپيچ دست راست، بعد بپيچ 
دست چپ؛ اما رهبر راه مى افتد و خودش به طرف مقصد مى رود؛ مى گويد 
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هر كس آمدنى است، با من بيايد؛ امام اين طورى بود. ايشان مطمئن هم بود 
كه مردم مى آيند، و مردم با او آمدند. اول، او اين خصوصيات را كشف كرد و 
ما به عنوان آدمهاى كوته بين - بنده خودم را مى گويم - كم تجربه و به عنوان 
كسى كه مردم را درست نمى شناسد، با حيرت و تعجب حركت عظيم مردم 
را تماشا كرديم و مجذوب او شديم. اين را ما اول در انقالب تجربه كرديم. 
ما خيال نمى كرديم خيلى ها اين طور به ميدان بيايند؛ اما آمدند؛ جان دادند، 
جوان دادند، هستى شان را دادند و هرجا براى انقالب الزم بود، ايستادند. 

اكثريت عظيمى از مردم اين طور بودند. 

در دیدار مسؤوالن و نخبگان استان همدان  ـ 83/4/19
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اصول و آثار انقالب اسالمي در عرصه ي جهاني

اصول سياست خارجى ما از اصول انقالب ما جدا نيست. ما كار كوچكى 
را  ماندگارى  و  عميق  و  عظيم  و  پديده ى جديد  و  حادثه  ما  نكرديم؛  كه 
به وجود آورده ايم كه انقالب اسالمى و ايجاد نظام جمهورى اسالمى است. 
ما چه در اول انقالب اصول سياست خارجى خودمان را تدوين كرده باشيم 
و چه نكرده باشيم، نفس ايجاد اين حركت و پديده ى جديد، در بطن خود 
تكليف ما را در مسائل سياست خارجى روشن كرده است. ما همچنان كه 
نظام سلطه را در درون كشورمان با انقالب به هم زديم، نظام ارباب - رعيتى 
سياسى و اجتماعى را به هم زديم، ديد ما در مسائل جهانى هم همين است؛ 
ما با نظام ارباب - رعيتى در سطح جهان مخالفيم؛ ما با نظام سلطه مخالفيم. 
اساس سياست خارجى ما اين است كه ما اين ايده ى مخالفت با سلطه گرى و 
سلطه پذيرى را، به عنوان يك ستون مستحكم، در فضاى سياست بين المللى در 
سطح دولتها و مّلتها استقرار دهيم. امروز يكجانبه گرايى و انحصار ابرقدرتى 
امريكا مطرح و تكرار مى شود، كه البته موضوع كاماًل منفى يى است؛ اما اگر 
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يكجانبه گرايى نباشد و ابرقدرتى هم منحصر به امريكا نباشد - مثل آن روزى 
با نظام سلطه مخالفيم. ما  كه امريكا و شوروى ابرقدرت بودند - باز هم 
آن روز هم مخالف بوديم، امروز هم مخالفيم؛ اين سياست جمهورى اسالمى 
است. ما روابط ناشى و برآمده ى از نظام سلطه در سياست بين المللى را رد 
مى كنيم؛ قبول نداريم. خودمان هم در هويت و شخصيت جمهورى اسالمى 
مانع مى شويم از اين كه وارد نظام سلطه شويم و اجازه دهيم كه بر ما سلطه يى 
به وجود بيايد يا خود ما بخواهيم سلطه گرى كنيم. ما اين فكر را در دنيا ترويج 

و منعكس مى كنيم و بر اساس آن كار مى كنيم؛ اين اساس سياست ماست.
در مقدمه ى قانون اساسى ما دفاع از مسلمانان و محرومان به صراحت 
ذكر شده است؛ ما دفاع از مسلمانها و دفاع از مّلت مظلوم را جزو سياستهاى 
فكر  عمق  و  استحكام  نمى كنيم.  عدول  آن  از  و  مى دانيم  اصولى خودمان 
سياست  عمق  از  بيشتر  بمراتب  ما  سياست  در  مظلوم  مّلت  يك  از  دفاع 
دفاع از صهيونيسم در مجموعه ى سياسى دولتى مثل امريكاست. آنها جزو 
اصول سياسى شان - البته با تفاوتهايى - دفاع از دولت، حكومت و اشغال 
مبناى  بر هيچ  اين  نيستند؛ لكن  اين دست بردار هم  از  صهيونيستى است؛ 
فكرى و عقيدتى در كاوش نهايى استوار نيست؛ ولى دفاع از مّلت مظلوم 
فلسطين يا دفاع از هر مّلت مظلوم ديگر يا مخالفت با اشغالگرى و تسلط 
نظامى، بيش از اين در سياست و در برنامه ى عملى ما عمق دارد؛ اما اين كه 
چقدر مى توانيم يا نمى توانيم، و اين كه چقدر براى ما فرصت و ظرفيت وجود 
دارد تا آن را پيش ببريم، بحث دوم است. واقعيت آن بحث، نمى تواند اين 
حقيقت را در تفكر و نگاه ما به سياست خارجى عوض كند. ممكن است 
اهداف كوتاه مدت و تاكتيكى را در موردى پيدا كنيم و از آنها استفاده كنيم، 
كه اين بستگى دارد به اين كه چقدر توانايى و هوشمندى و كاردانى و سرعت 
عمل و سرعت انتقال مى توانيم به خرج دهيم؛ اما اين موضوع، نمى تواند آن 
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نگاه و سياست اساسى ما را، در زمينه ى مسائل عالم و صحنه ى عمومى 
روابط بين المللى، عوض كند. ما طرفدار اسالم و طرفدار مسلمانها و طرفدار 
بيدارى اسالمى هستيم و با تغذيه ى قدرتهاى استثمارگر از منابع غنى مّلتهاى 
مظلوم مخالفيم؛ با استعمار و با استثمار مخالفيم و اين مخالفت در زبان و 
حرف هم نيست؛ اعتقاد ما اين است و قالب سياست خارجى ما هم همين 
است و اين - همين طور كه گفتم - بر اساس تفكر جمهورى اسالمى است.

جمهورى اسالمى پديده ى كوچكى نبوده و تا امروز پديده يى باعظمت تر 
نيامده  به وجود  اسالمى  نظام جمهورى  تشكيل  از  ماندگارتر  و  و عميق تر 
است. قبل از آن را به تاريخ نگاه كنيد و ببينيد بوده يا نه؛ اما ما در دوران 
ماندگارترين و اصيل ترين پديده در سطح  خودمان عميق ترين، مهم ترين، 
تعامل جهانى و روابط بين المللى و حيات انسانى در سطح جهان هستيم. 
كار بزرگى انجام داده ايم، كه مفت هم انجام نگرفته و براى آن مجاهدت و 
كار شده است؛ شهيد داديم، خون داديم، عواطف و احساسات يك مّلت را 
پشت سر اين حركت هميشه مشاهده كرده ايم - كه تا امروز هم هست - و 
جاده ى  روى  ما  كه  نبوده  اين طور  جانانه.  دفاع  كرده ايم؛  دفاع  از خودمان 

آسفالته راه برويم.

 بیانات در دیدار مسووالن وزارت امورخارجه و روساى نمایندگی هاى جمهورى اسالمی
ایران در خارج از كشور ـ 83/5/25
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سه شاخص اصلي اسالم ناب
 معنويت، عقالنيت، عدالت

ما از اسالم دفاع مى كنيم. اما منظور ما از اسالم چيست؟ اسالمِ ما با اسالم 
متحجر از يك سو و اسالم ليبرال از سوى ديگر، در اصول و مبانى كاماًل 
متفاوت است. ما هم اين را رد مى كنيم و هم آن را. اسالم ما اسالمى است 
متكى به معنويت، عقالنيت و عدالت؛ اين سه شاخص عمده در آن هست. ما 
از معنويت به هيچ عنوان صرف نظر نمى كنيم؛ روح و اساس كار ما معنويت 
است. عقالنيت مهمترين ابزار كار ماست؛ عقل را به كار مى گيريم. همين طور 
كه در اصول سياست خارجى بارها گفته ايم، حكمت يكى از اصول سه گانه ى 
ماست، و در كنار آن، مصلحت. ما حكيمانه و مدبرانه عمل مى كنيم. اين، 
مخصوص سياست خارجى ما نيست، بلكه در همه ى زمينه هاست. اسالم ما 
اسالم عقالنى است. عقل كاربرد بسيار وسيعى در فهم ما، تشخيص اهداف 
و تشخيص ابزارهاى ما داراست. از عدالت هم به عنوان يك هدف به هيچ 
وجه صرف نظر نمى كنيم. اين كه تصور شود چون دنياى سرمايه دارِى مبتنى بر 
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ليبرال دمكراسى برايش مسأله ى عدالت، مسأله ى فرعى و درجه ى دو و ابزارى 
است و براى آنها مسأله ى نفع و سود و پول مسأله ى اصلى است، موجب 
نمى شود كه ما از عدالت به معناى يك مسأله ى محورى و اصلى صرف نظر 
كنيم. ما در قالبهاى اقتصادى و در كاركرد سياست داخلى و خارجى مان، 
مسأله ى عدالت محور است. اسالم ما اين است: اسالمِ معنويت، عقالنيت و 
عدالت. به اسم اسالم قانع نيستيم كه اسالم ليبرال داشته باشيم تا ارزشهاى 
غربى و ارزشهاى امريكايى را ترويج كند و از روشهاى آنها استفاده كند و 
با آنها در بخش هاى مختلف همرنگ و همصدا شود و احياناً دعاى ندبه يى 
هم بخواند. ما اسالم متحجِر طالبانى را هم قبول نداريم. نه اين كه حاال قبول 
نداريم، از اوِل جريان نهضت آن را قبول نداشتيم. از بين شماها، كسانى كه 
سابقه ى بيشترى دارند، از پيش از انقالب يادشان است و جريانهاى اسالمِى 
پيش از انقالب را مى شناسند و مى فهمند من چه مى گويم. از اول، حركِت 
نهضت، حركت روشنفكرى و عقالنى بود و با تحجر هم مخالف. امروز هم 
روزبه روز همين رويكرد در تفكر اسالمى ما تقويت شده و تضعيف نشده 
انتخاب كرده ايم و پيش  را  اين دو، صراط مستقيم خودمان  بين  ما  است. 
مى رويم. بنابراين، اساس كار ما اين است و ديپلماسى ما بر روى اين پايه ها 
استوار است و ما به دنبال چنين اسالمى هستيم. ما دنبال استحكام جمهورى 
را  اهداف خودمان  مى خواهيم  و  هستيم  اسالمى  بيدارى  دنبال  و  اسالمى 
تحقق بخشيم و به هيچ وجه مايل نيستيم و اجازه نمى دهيم كه بخواهند ما را 

در معادالت رايج جهانى حل كنند و هويت و تشخص ما را از بين ببرند.

 بیانات در دیدار مسووالن وزارت امورخارجه و روساى نمایندگی هاى جمهورى اسالمی
ایران در خارج از كشور ـ 83/5/25
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ريشه يابي مخالفتهاي سلطه گران با انقالب اسالمي

اتفاقات ريز و درشتى در زمينه ى مسائل داخلى، خارجى، مخالفت ها، 
معارضه ها، انرژى اتمى و ديگر مسائل جريان دارد. ما اگر توجه كنيم كجا 
ايستاده ايم و در چه وضعيتى هستيم، جواب همه ى اين سؤالها داده مى شود؛ 
اين كه اين اتفاقها چرا مى افتد و انگيزه و هدف چيست؟ مسأله اين است كه 
مّلت ايران با انقالِب خودش سقف فلك فرهنگ و سياست را در دنيا شكافته 
و طرح نويى در انداخته است. روزى كه دنيا دو قطبى بود و دو ابرقدرت با 
همديگر آن طور معارضه داشتند، در مقابله ى با اين طرِح نو با هم همدست 
شدند. پس معلوم مى شود كه طرح نوى مّلت ايران كه با انقالب اسالمى آن 
را به ميدان آورد، چيزى است كه جهت مشترك دو ابرقدرت را هدف و 
آماج خود قرار داده بود و آن را تهديد مى كرد. آن جهت مشترك چيست؟ 
قدرت طلبى و سلطه طلبى. بله، ما با نظام سلطه مواجه شديم. نظام سلطه 
يعنى اين كه در دنيا يك امپراتورِى قدرت وجود دارد، متشكل از طرفهايى. 
در مقابل آنها، منابع ثروت متعلق به مّلتها وجود دارد. رابطه ى بين اين دو 
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مى كند؛  او سلطه گرى  و سلطه پذير.  است؛ سلطه گر  رابطه ى سلطه  قطب، 
مّلتهايى هم كه يا خاكشان، يا آبشان، يا نفت شان، يا منابعشان، يا موقعيت 
سوق الجيشى شان مورد نياز آن مركز قدرت است، بايد سلطه پذير باشند و 
آنچه را كه او الزم دارد و منافعش تأمين مى شود، تقديم او كنند. اگر اين 
كشورها منابع و ثروت خود را تقديم كردند، فبها؛ مثل خيلى از كشورهاى 
جهان سومِ به اصطالِح رايج؛ يعنى كشورهاى عقب افتاده. دولتهايى سر كار 
بودند و منافع مّلتهاى خود را دودستى تقديم مى كردند؛ مثل كشور خود ما 
در دوران رژيم طاغوت؛ اينها مطيع و تسليم بودند. تسليم بودن معنايش اين 
نبود كه در همه ى امور حرف آنها را گوش مى كردند؛ نه، در برخى از امور 
اختالف نظر هم داشتند، اما خواسته ى آنها را برآورده مى كردند. آنها مى گفتند 
قرارداد نفت اين طورى باشد، اينها قبول مى كردند؛ در اپك آن طورى تصميم 
بگيريد، اينها مى گفتند چشم؛ نسبت به اسرائيل و صهيونيسم اين گونه عمل 
كنيد، اينها مى گفتند چشم؛ نسبت به كشورهاى منطقه اين گونه عمل كنيد، 
اينها مى گفتند چشم؛ موضعگيرى تان در سازمان ملل اين طورى باشد، اينها 
مى گفتند چشم؛ بعد بتدريج وارد امور داخلى كشورها مى شدند و مى گفتند 
دولِت آن طورى به كار بگماريد، اين سياستها را اعمال كنيد، چنين تغييراتى 

در كشور به وجود بياوريد، اينها هم مى گفتند چشم.

 بیانات در دیدار مسؤوالن نظام  ـ 83/8/6
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استبداد كهن قاجار و استبداد مدرن پهلوي

نامه ى حضرت به مالك اشتر خيلى عجيب است. واقعاً ِحَكمى كه در اين 
نامه هست، »ال تُعّد و التُحصى« است. گفت:

هـرچه گــويم عشق را شرح و بيان 
             چون به عشق آيم خجل باشم از آن 

وقتى انسان به اعماق اين نامه باز مى گردد، واقعاً در مقابل عظمتى كه در 
هر فراز و جمله بندى آن وجود دارد، احساس حقارت مى كند. مى فرمايد: 
»و انّما يؤتى  خراب األرض من اعواز اهلها«؛ ويرانى زمين از تنگدستى مردم 
زمين حاصل مى شود؛ يعنى وقتى مردم تنگدست بودند، زمين ويران مى شود. 
حضرت اين را به عنوان يك نكته ى فلسفى بيان نمى كنند؛ به عنوان يك 
واقعيت بيان مى كنند. »ارض«ى هم كه اين جا مى گويند، همان سرزمين مصر 
است كه مالك اشتر دارد مى رود. البته آن وقت شام و عراق و ايران و مدينه و 
هر نقطه ى ديگر دنيا كه حاكمى دارد، با مصر قابل مقايسه است. مى گويند 
سرزمينى كه تو دارى به آن جا مى روى، اگر توانستى مردمش را ثروتمند كنى، 
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آباد خواهد شد؛ اما اگر مردم را فقير نگه داشتى يا فقير كردى و نتوانستى، 
اين سرزمين هم آباد نخواهد شد؛ ويرانه خواهد ماند. مردم هستند كه بايد با 
نشاِط خودشان و با توانايى هايى كه پيدا مى كنند، سرزمين شان را آباد كنند. 
ابتكار آحاد مردم است كه همه جاى زمين را آباد مى كند. بعد مى فرمايند: 
»و انّما يعوز اهلها«. اعواز، باب افعال است؛ اما الزم است: مردم تنگدست 
مى شوند. حضرت با المِ تعليل مى فرمايند: »الشراف انفس الُوالة على الجمع«؛ 
فقر مردم، تقصير فرمانروايان است؛ آنها هستند كه موجب فقر مردم مى شوند؛ 
چون آنچه را كه از ثروت و منافع به دست مى آيد، براى خودشان مى خواهند؛ 
اين موجب فقر مردم مى شود. البته يك وقت فرمانروايان مثل مستبدهاى 
قديم هستند؛ مانند رضاخان كه همه چيز را مى خواست و به حدى قانع 
نبود. يك عده هم از بغل او استفاده مى كردند؛ آنها هم مى بردند. اول، سهم 
پادشاه بود و بعد هم بتدريج آنهايى كه در حاشيه ى پادشاه قرار داشتند، هر 
كدام به قدر خودشان مى بردند. استبدادهاى قديم اين طور بود. البته شكل 
مدرن ترش در حكومت پهلوى بود؛ شكل قديمى ترش را هم در كتابها، از 
قاجاريه و دوره ى ناصرالدين شاه و بقيه خوانده ايم. يك شكل هم روش 
استبدادى  باطن  كه  دمكرات  بظاهر  حكومتهاى  روش  يعنى  است؛  مدرن 
دارند؛ امروز زمام اين حكومتها به دست كمپانى هاى اقتصادى است؛ اينها 
طراح سياستها هستند. بظاهر كاره يى نيستند، اما در باطن نماينده ى مجلس را 
اينها مى فرستند؛ رئيس جمهور را اينها روى كار مى آورند. رئيس جمهور اعوان 
و انصارى دارد، سفرايى دارد، وزرايى دارد، مديران گوناگونى در رده هاى 
مختلف دارد؛ در واقع اين مجموعه حاكمند. نوع اِعمال استبداد هم مثل سابق 
اِعمال استبداد  نيست كه بگويد حكم مى كنم. وقتى رضاخان مى خواست 
كند، در تهران اعالميه داد و در آن، چهار پنج بار »حكم مى كنم« آورد. امروز 
حاكم نمى گويد حكم مى كنم؛ آن نزاكت دمكراتيك را به هيچ وجه از دست 
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نمى دهد. اصاًل حكم نمى كند؛ اما مسير كار، همان »حكم مى كنم« است. يعنى 
قانونى كه براى اين كمپانى الزم است، حتماً تصويب مى شود؛ حركتى كه 
براى حيات پيدا كردن اين كمپانى ها الزم است، حتماً انجام مى گيرد؛ ولو در 
حد حمله ى به كشورى مثل عراق. از آبادسازى عراق و نفت عراق مگر چه 
كسانى استفاده مى كنند؟ حكومتهاى امريكا يا انگليس، دولت ساالر نيستند 
كه كمپانى و نفت و همه چيز مال آنها باشد و بگوييم آنها استفاده مى كنند؛ 
نه، دستگاه مالِى اقتصادِى مسلِط بر اين كشورهاست كه از هر چيز جديدى 

استفاده مى كند. 

بیانات در دیدار اعضاى هیأت دولت   ـ 83/8/20
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19 دي نقش آفريني تاريخي مردم قم

اگر  ماست.  مّلت  تاريخ سياسى  مهم  مقاطع  از  يكى  نوزدهم دى  روز 
نگاه تيزبينى با قدرت تحليل به اين حادثه نگاه كند، خواهد ديد كه حادثه ى 
نوزدهم دى يك مقطع تاريخى در زندگى سياسى مّلت ايران است. قهرمان 
اين حادثه هم مردم قم هستند؛ اعم از جوانان پرشور و مردم مؤمن در آن 
شهر و حوزه ى كهِن علميه ى جوان شده كه نقش خود را به معناى حقيقى 

كلمه، آن روز و پس از آن روز ايفا كرد.
ديكتاتورى  فشار  از  ايران  مّلت  كه  بود  اين  به طور خالصه  هم  مسأله 
رژيم دست نشانده از يك طرف، فشار زندگى از يك طرف، فشار تحميل 
فرهنگ فساد از يك طرف، و سلطه ى خارجى و به طور مشخص عوامل و 
عناصر امريكايى از يك طرف، به ستوه آمده بود. اين خشم عمومى و اين 
انگيزه ى عمومى از ايمان مذهبى مّلت ايران به طور كامل سيراب شد و معنا 
پيدا كرد. اين خشم عمومى، خشم كور نبود؛ انگيزه ى تعريف نشده نبود؛ 
مردم مى فهميدند كه چه مى خواهند و چه كار مى خواهند بكنند؛ و اين بر اثر 
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تعليمات اسالمى بود. حركت طالب جوان و فضالى وزين به دنبال رهبرى 
بى نظير امام بزرگوار در طول سالهاى متمادى اين خودآگاهى را در مّلت 
ايران به وجود آورده بود كه اين وضعيت براى يك مّلت و يك كشور مايه ى 
سرافكندگى است؛ و اين وضعيت قابل تغيير يافتن است؛ و فقط هم به دست 
خود مردم ممكن است تغيير پيدا كند. اين را مردم بدرستى فهميده بودند. 
خشم عمومى در همه جاى ايران گسترده بود؛ منتها مثل همه ى حوادث ديگر 
الزم بود نقطه ى آغازينى به وجود بيايد؛ قهرمانى پا وسط ميدان بگذارد و 
شروع كند. اين شروع كننده، مردم قم و حوزه ى علميه ى قم بودند؛ اهميت 
قضيه اين جاست. انگيزه، اسالم؛ هدفها، تعريف شده ى به وسيله ى معرفت 
ايمانى و اسالمى؛ اميد به حمايت الهى و تكيه به نيروى مجاهدت ملى؛ اين 
مجموعه ى آن چيزى بود كه مّلت ايران، چه در نوزده دى، چه در حوادثى 
كه پس از آن به بركت نوزده دى پيش آمد، آن را در خود جمع كرده بود. 
اين حادثه، طوفان را آغاز كرد؛ طوفانى كه هالك در آن، براى نيروهاى ضد 
حق، نيروهاى طغيان و نيروهاى شر قطعى شده بود. »ولقد كتبنا فى الزبور من 
بعد الذكر اّن االرض يرثها عبادى الصالحون«1؛ اين وعده ى الهى است. حق تا 
وقتى از مردم پشتيبانى نداشته باشد، يك واقعيت ذهنى و يك حقيقت معنوى 
است؛ نمى شود توقع داشت در جايى تحقق و استقرار پيدا كند. اما وقتى به 
دنبال حق، نيروى ايمان انسانها بسيج شد و به راه افتاد، حق طبق طبيعت 
نظام هستى است؛ لذا تحقق پيدا مى كند، و تحقق پيدا كرد. اگر در طول تاريخ 
طوالنِى امت اسالمى، از قرون اوليه تا امروز، از وقتى ضعف مسلمانها شروع 
شد، مى بينم حق مظلوم و مقهور واقع شد، به خاطر همين كمبود بود؛ چون 
نيروى مؤمِن انسانى شانه ى خودش را زير بار حق نداده بود تا حق را در 
جامعه َعَلم كند؛ پرچم حق را برافراشته كند؛ ستون حق را در زمين حيات و 

1. سوره ي انبياء، آيه ي 105.
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زندگى مردم استقرار ببخشد؛ لذا همين چيزى شد كه مى بينيد: زندگى امت 
اسالمى به اين روزِ فالكتبار افتاد كه در بسيارى از نقاط جهان ما شاهدش 
هستيم. ولى مّلت ايران قانون الهى را عمل كردند؛ يعنى حق را متحمل شدند؛ 
شانه زير بار تحقق حقيقت الهى دادند؛ وارد ميدان شدند؛ خداى متعال هم 
نصرت را - همچنان كه در قرآن مكرر وعده كرده است - براى اينها ارزانى 
داشت. اين كار از قم شروع شد اين روز را مهم بدانيد؛ اين روز يك مقطع 
تاريخى است. براى نگهدارى آن و گسترش دادن مفاهيمى كه در اين حادثه 

وجود دارد، بايد تالش و مجاهدت كرد.

بیانات در دیدار مردم استان قم به  مناسبت سالروز قیام 19 دى  ـ 83/10/19
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اراده ي ملّت براي استقالل و آزادي

سر  از  را  وابسته  ديكتاتورِى  سلطه ى  شدند؛  ميدان  وارد  ايران  ملت 
خودشان راندند؛ حضور دشمن غارتگر را از كشورشان نفى كردند؛ دشمن 
را بيرون راندند؛ نظام فرهنگِى غلط و سلطه ى تحميلى فرهنگ بيگانه را تا 
آن جايى كه توانستند، ُزدودند و جريان حق را حاكم كردند. طاغوت رفت 
و نيروى متكى به مردم و برخاسته ى از ايمان دينى سركار آمد و همچنان كه 
خدا وعده داده، بركات الهى نازل شد؛ »ولو اّن اهل القرى آمنوا واتّقوا لفتحنا 
عليهم بركات من السماء واالرض«1. خداى متعال وعده كرده است كه اگر 
ايمان و تقوا به ميدان بيايد، باب رحمت و بركت را هم باز مى كند؛ و اين 

كار صورت گرفت.
امروز اگر شما به كشور نگاه كنيد، با دوران طاغوت قابل مقايسه نيست؛ 
از لحاظ پيشرفتهاى مادى، پيشرفته تر است؛ از لحاظ توسعه، توسعه يافته تر 
است؛ از لحاظ معنويت و اخالق، بمراتب از آن زمان واالتر و عالى تر است. 

1. سوره ي اعراف، آيه ي 96.
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هم  اقتصادش،  هم  بود؛  امريكايى ها  اختيار  در  دربست  كشور  اين  روز  آن 
سياستش، هم روابط اجتماعى اش. آنچه در اين كشور تدبير مى شد، در جهت 
منافع سلطه گران بيگانه و متنفِذ در ايران بود. آن روز مّلت ايران در گزينش 
مديران ارشد كشور كمترين دخالتى نداشت. آن روز براى اكثريت ملت، مطلقًا 
فكرى نمى شد؛ كارى انجام نمى گرفت و اصاًل اهتمامى وجود نداشت. آن روز 
علم در كشور در نهايت عقب افتادگى و عقب ماندگى بود؛ اين همه استعداد 
درخشان كه در اين كشور وجود دارد، راكد و معطل بود. اگر كسى مى توانست 
راهى پيدا كند، به كشورهاى ديگر مى رفت و براى آنها مشغول مى شد؛ كما 
اين كه خيل عظيمى رفتند. آن روز مّلت ايران براى كوچكترين توليد خود 
محتاج خارجى بود؛ يا وارد مى كرد و يا اگر در داخل ساخته مى شد، خارجى 
آن را مى ساخت. ما آن روز سيم خاردار و دسته ى بيل و اين چيزها را هم از 
خارج وارد مى كرديم! كشور به بركت انقالب تحرك پيدا كرد و زيرورو شد. 
آن روز در جمعيت سى وپنج ميليونى و چهل ميليونى كشور تعداد بسيار كمى 
دانشجو بود. امروز جمعيت ما تقريباً دو برابر شده است؛ اما تعداد دانشجويان 
ما حدود پانزده برابر شده! شمار استادان و تعداد دانشگاه ها بمراتب از اين بيشتر 
است. صنايعى كه مّلت ايران به دست خودشان ايجاد كرده اند، يك ماجراى 
شگفت انگيز است. آن روز ساده ترين چيزها را هم بايد ديگران مى آمدند و 
مى ساختند. پول ما را مى گرفتند، ما را تحقير مى كردند، اما براى ما نوع نازلش 
را تهيه مى كردند! امروز جوانهاى ما پيچيده ترين و برجسته ترين فناورى ها را 
آورده اند در ميدان ديد عمومى قرار داده اند، كه نمونه هايش را شنيده ايد و 
مى دانيد. آنچه در معرض افكار عمومى و ديد عمومى است، بمراتب كمتر از 
واقعيت است. آن روز اگر مى خواستند روى يك رودخانه سدى ببندند، بايد 
مى رفتند از چهار تا كشور التماس مى كردند و پولهاى كالن به اينها مى دادند 
تا بيايند سدى درست كنند؛ آن هم در مواردى نامطمئن! امروز جوانهاى خود 
ما الاقل ده ها برابِر آن روز - و يقيناً بيشتر - به دست خودشان اين چيزها 
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را مى سازند. كشور رشد كرده؛ علم كشور رشد كرده؛ رشد اقتصادى كشور 
بمراتب از آن روز بهتر است؛ توسعه يافتگى كشور از آن روز بيشتر است؛ 
معنويت و اخالق كشور قابل مقايسه ى با آن روز نيست؛ اعتماد به نفس ملى، 
آن روز است؛ و باالتر از همه اين كه امروز كشور مستقل  امروز صد برابرِ 
است. همه ى اين جنجالها و بداخالقى هاى جهانى هم كه مى بينيد، به خاطر 
اين استقالل است. اين استقالل را مجاهدت مردم براى اين كشور به ارمغان 
آورد. اين راه، برگشت يافتنى نيست؛ اين را همه در دنيا بدانند. مّلت ايران بار 
ديگر اجازه نخواهد داد امريكايى ها در اين مملكت نفوذ پيدا كنند. از روز اول 
هم دشمنى هاى همين رژيم غارتگر و ُمسرف - يعنى رژيم اياالت متحده ى 
امريكا - در ايران شروع شد، تا امروز هم ادامه دارد و بعداً هم ادامه خواهد 
داشت. تا امروز اين دشمنى ها اثر نكرده، بعداً هم به حول و قوه ى الهى هيچ 
اثرى نخواهد كرد. البته تحليل گران و راهبردسازاِن استكبارى دنيا تصور مى كنند 
همان ماجرايى را كه در انقالب اتفاق افتاد و مّلت توانستند يك تحول عظيم 
در كشور و نظام سياسى به وجود بياورند، بار ديگر با اهداف خبيث استكبارى 
مى توانند چنين چيزى را به وجود بياورند؛ خودشان را به اين در و آن در هم 
مى زنند. در ده پانزده سال اخير بارها ايادى جاسوسى امريكا و صهيونيست ها و 
مجموعه ى استكبار جهانى سعى كرده اند بلكه بتوانند در ايران مردم را تحريك 
و وادار كنند، يا گوشه يى از مردم را به نام مردم تحريك و وادار كنند؛ شايد 
بتوانند حوادث انقالب را شبيه سازى كنند. بى عقل ها نمى دانند كه حادثه ى 
انقالب، درونى بود؛ برخاسته ى از ايمان بود؛ متكى به دل يكايك آحاد مّلت 
ايران بود؛ تحميلى نبود؛ پولى نبود. چنين چيزى اگر يك روز ممكن بشود، 
عليه خود رژيم اياالت متحده و وابستگان آنها ممكن خواهد شد. نظام مستقر 
و مستحكم ايمانى كه پايه اش در دل مردم است، به اين بادها كمترين تكانى 

نمى خورد؛ اما آنها تالشى خود را مى كنند؛ مّلت بايد هشيار باشد.

بیانات در دیدار مردم استان قم به  مناسبت سالروز قیام 19 دى  ـ 83/10/19
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19 بهمن تجلّي آگاهي نيروي هوايي

 هر سال روز نوزدهم بهمن، يكى از شيرين ترين روزهاى دهه ى فجر 
براى بنده است؛ چون روزى پُرمعنا و داراى خاطره ى پُرمغز و الهام بخشى 
امام  با  جمعى  كه  نيست  اين  صرفاً  بهمن  نوزده  مضمون  و  محتوا  است. 
بزرگوار ما در روز دشوارى بيعت كردند - اگرچه خود اين، مسأله ى مهمى 
است - فراتر از اين است. در آن روز، اين حركت نشان دهنده ى گسترش و 
نفوذ آگاهى در همه ى اعماق جامعه ى ما نسبت به كارى كه مى كنند و راهى 
كه در پيش گرفته اند، بود. برخالف تحليلهاى مغرضانه ى كسانى كه سعى 
مى كنند حركت عظيم انقالب را حركتى وانمود كنند كه از درك و آگاهى 
برخوردار نبوده است، حركت انقالب، يك حركت آگاهانه از سوى مردم 

بود. يكى از سندهاى زنده ى آن، همين حادثه ى نوزده بهمن است.
جمعى از كاركناِن مؤمِن پرانگيزه ى ارتش، آن هم نيروى هوايى ارتش - 
كه نظام طاغوت نسبت به آن، توجه ويژه يى نشان مى داد و بيش از نيروهاى 
ديگر، آن را به طور كامل در قبضه ى خود و متعلق به خود مى دانست - با 
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لباس نظامى و با كارتهاى شناسايى كه آن روز بعضى سر دست گرفته بودند، 
دارند چه  نقاط آن شدند؛ مى فهميدند  مبارزه در حساس ترين  ميدان  وارد 
مى كنند؛ هم به خطر آن آگاه بودند، هم به اهميت و عظمت اين كار واقف 
بودند. در عمل هم آگاهانه بودن حركت مّلت ايران را نشان دادند؛ اين كه 
آزادگان اين مّلت در همه ى اقشار جامعه حاضر نيستند كمند اقتدار قدرتهاى 
بيگانه و مستكبر و بى اعتنا به خواست و هويت مّلت ايران را بر دست و پاى 
خود ببينند؛ اگرچه اقتدارگرايى دشمنان به وسيله ى ايادى داخلى آنها تحقق 
پيدا كند. لذا اين خاطره، بسيار مهم، ماندگار و داراى پيام است. افتخار مّلت 
ايران هم در اين است كه اين حركت آگاهانه را در مقابل طوفانهاى سهمگيِن 

مخالفت و معارضه، از دست نداد و رها نكرد؛ آن را حفظ كرد.

بیانات در دیدار پرسنل نیروى هوایی ـ 83/11/19

Administrator
Untitled
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تفاوت انقالب اسالمي با ديگر انقالبها در حفظ اهداف اوليه

من به شما عرض كنم، اين نخستين انقالب بزرگ تاريخ انقالبهاى دنيا 
در طول قرنهاى اخير است كه توانسته خط مستقيم و جهتگيرى خود را در 
يك چنين مدت طوالنى حفظ كند؛ اين سابقه ندارد. در آخر قرن هجدهم، 
هنوز پانزده سال از انقالب فرانسه نگذشته بود كه اين انقالِب عليه استبداد، 
تبديل شد به يك استبداد بسيار سهمگين در خود كشور فرانسه! مّلت فرانسه 
در انقالبى كه به اسم »انقالب كبير فرانسه« معروف است، عليه استبداد به پا 
خاسته بود؛ مسأله ى آنها مبارزه ى با سلطنت و رژيم پادشاهى بود؛ اما هنوز 
پانزده سال نگذشته بود كه پادشاهى بسيار مستبدتر و فراگيرتر و قوى پنجه تر 
از پادشاهِى سلسله ى بوربن ها - كه آنها را برانداخته بودند - روى كارآمد و 
يك امپراطورى با استبداد كامل تشكيل شد. بعد از آن هم نيم قرن يا بيش از 
نيم قرن، كشور فرانسه در حال تالطم دايمى بود؛ اين از دست آن مى ربود، آن 
به صورت اين پنجه مى زد؛ سلسله ها و پادشاهان متخالف روى كار مى آمدند 
و اين مّلت را دچار وحشت و اضطراب و زيان دايمى مى كردند. اين انقالبى 
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است كه در دنيا معروف به انقالب كبير فرانسه است.
انقالب شوروى خيلى زودتر از پانزده سال دچار انحراف شد. انقالبى كه 
به كمك توده ى مردم روى كار آمده بود، تبديل شد به ديكتاتورِى استالينى كه 
سالهاى متمادى ادامه داشت و بعد به اعقاب استالين به ارث رسيد. مردم در 
آن كشور بزرگ، حتّى كمترين اختيارى براى بخش مهمى از زندگى شخصِى 
خودشان نداشتند؛ چه برسد در زمينه هاى اجتماعى و سياسى و حكومتى و 
مملكتى. سرنوشت انقالبهاى دنيا اين است. خرده انقالب هايى هم كه در دنيا 
اتفاق افتاده اند، هر كدام سرنوشتى شبيه همين ها داشتند؛ كه اگر كسى اهل 

تاريخ باشد و نگاه كند، شگفتى هاى فراوانى خواهد ديد.
اولين انقالبى كه با مردم شروع كرد، با مردم ادامه داد، حرف خود را 
عوض نكرد، راه خود را تغيير نداد و اهداف خود را كم و زياد نكرد، انقالب 
اسالمى ايران است. اين انقالب به نام خدا و براى مردم و براى عدالت و 
استقالل و آزادى آغاز شد و اين راه را همچنان ادامه داده است. هنوز شعارها 

همين هاست و به توفيق الهى اين شعارها همچنان خواهد بود.
يكى از مهمترين بخشهاى تشكيل دهنده ى هويت اين انقالب، استقالل و 
هويت مّلت ايران بود؛ چيزى كه در طول دوران پنجاه ساله ى حكومت پهلوى 
و در حدود پنجاه سال قبل از آن در حكومت قاجار، بكل لگدمال شده بود. 
كشور به اين بزرگى، مّلت به اين بااستعدادى، ثروت به اين انبوهى، يكجا در 
اختيار سياستهاى بيگانه بود؛ يك روز در رقابت روس و انگليس، يك روز 
مستقاًل در اختيار انگليس، در نهايت هم در اختيار دزدى قوى پنجه تر از اينها؛ 
يعنى امريكا. مّلت ايران - چه فرزانگانشان كه با علم و آگاهى از آن وضعيت 
رنج مى بردند، و چه آحاد مردم كه از آثار آن وضعيت دچار شكنجه و ستم 
بودند - يكى از بزرگترين هدفهايشان اين بود كه اين هويت اسير را بازيابى 
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كنند؛ استقالل خودشان را به دست بياورند و تابع سياست اين كشور و آن 
كشور نباشند. امروز هم مهمترين دشمنى هايى كه با اين انقالب مى شود، 

به خاطر همين است.

بیانات در دیدار پرسنل نیروى هوایی ـ 83/11/19
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سالهاي طوالني عقب افتادگي ملّت ايران

يكى از مهمترين آرزوهاى هر جوانى در سنين شماها - چه پسر، چه 
دختر - اين است كه در محيط و جامعه يى كه زندگى مى كند، اين خصوصيات 
را مشاهده كند: جامعه ى او، يك جامعه ى پيشرفته از لحاظ علم و مدنيت 
باشد؛ از عدالت و روابط اجتماعِى انسانى و اخالقى انسانى برخوردار باشد 
و افق روشنى براى همه ى افراد - بخصوص جوانان - وجود داشته باشد. كار 
بزرگى كه مّلت ما در بيست وشش سال پيش انجام داد - يعنى پديد آوردن 
انقالب اسالمى - اگر پنجاه سال و يا حتّى سى سال زودتر انجام گرفته 
بود، امروز اين جامعه ى آرمانى را در كشور و خانه ى خودمان داشتيم. وقتى 
مشروطيت به وجود آمد، يا سالهاى بعد از مشروطيت، اگر مّلت ايران توانسته 
بود همان كارى را بكند كه در انقالب اسالمى كرد، راه از آن زمان شروع 
مى شد و ما امروز مى توانستيم شاهد جامعه يى باشيم كه هم از لحاظ علمى و 
صنعتى پيشرفته است، هم يك جامعه ى برخوردار از عدالت است، هم يك 
جامعه ى برخوردار از احساس معنويت و ايمان معنوى است - كه اين براى 
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جوانها خيلى مهم است - ولى وقتى مّلت ايران تشنه ى چنان تحولى بود، 
نگذاشتند اين تحول صورت بگيرد. اين كه مى گويم نگذاشتند، يك محاسبه ى 
به  يا حاضر  نمى خواست  ايران  مّلت  اين كه  نه  دارد؛  و علمى  دقيق  كاماًل 
فداكارى نبود؛ چرا، ليكن در دوره ى مشروطيت از بى تجربگى مّلت و رهبران 
آن استفاده كردند و حركت عظيمى كه در اين كشور عليه استبدادِ درازمدت 
پادشاهان - كه سرچشمه ى همه ى بدبختى ها بود - به وجود آمده بود، به 
بيراهه كشاندند و از درون آن را پوچ و منهدم كردند. ماجراى مشروطيت يكى 
از ماجراهاى تلخ تاريخ اخير ماست. مّلت ايران وارد ميدان شدند؛ رهبران 
روحانى، علماى بزرگ و مراجع از نجف و از داخل كشور مردم را بسيج 
كردند؛ مّلت هم خوب فداكارى كردند؛ اما چون تجربه ى كارى نداشتند، 
دشمنان، نفوذى ها و سلطه گران بيگانه توانستند اين حركت را از درون منهدم 

و خنثى كنند و از بين ببرند.

بیانات  در دیدار اعضاى اتحادیه ى انجمن هاى اسالمی دانش آموزان  ـ 83/12/24

Administrator
Untitled
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نقشه ي استعمارگران براي انحراف راه ملّت

دنيا  در  و  بود  انگليس  دولت  مشخص  به طور  دشمن  آن روز  البته 
همان نقشى را ايفا مى كرد كه امروز امريكا ايفا مى كند. هدف آنها سلطه، 
دست اندازى، جهانگشايى، دخالت در امور مّلتها براى مكيدن ثروتهاى ملى 
بود. در همان  آفريقا و هر جاى ديگر  مّلتهاى آسيا و  و عقب نگهداشتن 
قدمهاى اول با استفاده از روش هاى پيچيده، مشروطه را به غير آن راهى 
آزادى در زير  استقالل و  يعنى راه  بود -  براى آن حركت كرده  كه مّلت 
سايه ى اسالم - منحرف كردند؛ بعضى از رهبران مشروطه را متهم كردند، 
بعضى را اعدام كردند، بعضى را ترور كردند، بعضى را خانه نشين كردند و 
با غوغاگرى به وسيله ى ايادى خودشان، فضا را تحت نفوذ گرفتند. ده پانزده 
سالى هم كه گذشت، انگليسى ها بدل فن مشروطه و حركت عظيم مّلت ايران 
را زدند؛ يعنى رضاخان پهلوى را سركار آوردند. مّلت تجربه نداشت؛ حتّى 
رهبران هم تجربه نداشتند؛ بنابراين دشمن توانست كار خودش را بكند؛ لذا 
آغاز اين حركت بزرگ، هشتاد نود سال تأخير افتاد و در طول اين مدت 
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هر كار توانستند، با اين مّلت مظلوم و با اين كشور كردند. پهلوى ها را سر 
كار آوردند، براى اين كه سلطه ى بيگانه را - كه مكمل سرنوشت سياه مّلت 
پس از استبداد داخلى بود - بر مّلت تحميل كنند؛ و چون مى دانستند مّلت 
با پيشرفت هاى دنيا آشناست، براى اين كه اشتهاى بسيار صادقانه ى مّلت به 
پيشرفت را فروبخوابانند، با ابزارهاى زرق و برق تمدن، سر مّلت را گرم 
كردند و حقيقِت تمدن غربى را - كه علم و پيشرفت بود - از او دريغ كردند 
و مّلت را به ظواهر سرگرم ساختند؛ مثل بچه يى كه گرسنه است و ممكن 
است سراغ غذا برود؛ اما به جاى دادن غذاى داراى پروتئين و ويتامين، با 
پفك نمكى اشتهايش را از بين ببرند تا ديگر ميلى پيدا نكند؛ اين كار را با 

مّلت كردند.
سالها اين مّلت در سختى هاى ناشى از سلطه ى بيگانه گذراند تا اين كه 
اراده و  با  پُرقدرت،  آماده شد. رهبرى حكيم،  انقالب اسالمى  براى  زمينه 
عزم راسخ و نافذ در همه ى دلها، در ميان مردم به وجود آمد و وارد ميدان 
شد؛ مّلت هم تجربه پيدا كرده بودند؛ لذا انقالب اسالمى شكل گرفت و اين 
دفعه ترفند دشمن بى اثر ماند؛ چون مّلت و رهبران در انقالب اسالمى تجربه 
كمين  نمى دانستند  مردم  و  رهبران  مشروطه،  دوره ى  در  بودند.  كرده  پيدا 
بيگانگان با آمادگى هاى قبلى چقدر خطرناك است؛ لذا حصارهاى خودشان 
را برچيدند و مهياى قبول حمله ى دشمن شدند؛ دشمن هم آمد و هر كار 
خواست، در اين كشور كرد. اين دفعه در انقالب اسالمى، با استفاده ى از 
تجربه ى مشروطيت، هم مّلت ما، هم رهبران روحانى ما و هم روشنفكران 
ايمان، ارزشهاى  بايد حصار معنوى - يعنى حصار  صادق ما فهميدند كه 

انقالبى و حصار بيدارى - را در مقابل توطئه هاى دشمن محكم نگه دارند.

بیانات  در دیدار اعضاى اتحادیه ى انجمن هاى اسالمی دانش آموزان  ـ 83/12/24
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وابسته ماندن ايران، هدف هميشگي دشمن

سالهاى متمادى گذشته و به اين مّلت و اين هويت ملى ظلم شده؛ اين 
را بايد همه ى ما دائماً در برابر چشم داشته باشيم. در طول زمان، حقيقتاً به 
مّلت ما ظلم شده است. توانايى و استعدادى كه امروز در شماها هست، 
در همه ى دوره ها در نسل جوان و مردان و زنان كشور ما وجود داشته؛ اما 
استعداد انسانى احتياج به تشويق، شناخت و تزريق روح اعتماد و اميد دارد 
تا بتواند شكوفا شود. درست عكس اين سياست در دوره هاى مختلف عمل 
شده. مقصر اصلى هم در اين زمينه، حكومت ها و سياست ها بودند؛ در اين 
موضوع اصاًل نبايد ترديد كرد. بعضى مى فهميدند دارند چه كار مى كنند؛ مثل 
اغلب مسؤوالن در دوران پهلوى، كه دانسته و شناخته اين راه را رفتند؛ يعنى 
از بروز استعدادها جلوگيرى مى كردند. علت هم معلوم است؛ عقيده ى راسخ 
آنها اين بود كه ايرانى بايد وابسته بماند. دشمنى آنها با نسل بااستعداد ايرانى، 
يك دشمنِى طبيعى نبود. نه اين كه بخواهند واقعاً با اشخاص دشمنى كنند؛ نه، 

سياست هاى قاهر و مسلط جهانى از آنها اين را خواسته بود.
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شما ببينيد حكومت پهلوى را چه كسى سركار آورد؟ رضاخان را چه 
كسى در اين كشور حاكم كرد؟ اين كه ديگر جزو نقاط مبهم تاريخ نيست. 
امروز همه مى دانند كه رضاخان را انگليسى ها در اين كشور سركار آوردند؛ 
همچنان كه وقتى احساس كردند رضاخان ديگر به دردشان نمى خورد، او را 
بركنار كردند و محّمدرضا را سركار آوردند. اين جزو بخشهاى واضح تاريخ 
معاصر ماست. كسانى كه آنها را سر كار آوردند، همانها سعى مى كردند با 
انواع سياست هاى گوناگون، آنها را وابسته ى به خودشان نگه دارند. وقتى 
نهضت مصدق در اين كشور پيش آمد - كه يك نهضت ملى بود - جايى كه 
بيشترين احساس خطر را كرد، دستگاه حكومت و سلطنت نبود؛ انگليسى ها 
بيشترين احساس خطر را كردند. بعد هم كه انگليسى ها ديدند از عهده ى كار 
برنمى آيند، امريكايى ها را وارد كار كردند. آنها به يك معنا آمدند صحنه را از 
دست انگليسى ها ربودند و حاكم شدند. يك نفر بلند شد و با يك چمدان 
دالر به اين جا آمد و با ايجاد يك بحران مصنوعى، حكومت ملى را سرنگون 
كرد و رژيم محّمدرضا پهلوى بر كشور مسلط شد. اين سياسِت اينهاست؛ 
در  امروز  آن  دستنوشته هاى  و  اسناد  و  مدارك  و  است  واضحى  اين چيز 

دسترس همه قرار دارد.
البته متأسفانه شما جوانها كمتر فرصت مى كنيد به اين چيزها مراجعه كنيد؛ 
اما الزم داريد و بايد بدانيد. امروز اسم كسى كه رضاخان را در ايران سركار 
آورد، مشخص  كار  را سر  اسم كسى كه محّمدرضا  آورد، مشخص است؛ 
است؛ اسم كسى كه به ايران آمد و پول آورد، مشخص است؛ نقشه يى كه در 
امريكا طراحى شد و در اروپا اتاق عملياتش تشكيل گرديد، مشخص است؛ 
اينها نقشه هاى واضح و مشخصى است كه وزارتخانه هاى امورخارجه ى خود 

آنها اينها را منتشر كرده اند و امروز در اختيار همه ى ماست.
از استقالل و خودباورى مّلت ايران، سياست هاى زياده خواه و دخالت جوى 
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جهانى ضرر مى بردند. براى يك ملت، سم بزرگ عبارت است از وابستگى؛ و 
پادزهر اين سم، عبارت است از خودآگاهى، استقالل فكرى، استقالل علمى، 
روى پاى خود ايستادن، خود را اداره كردن و خود را محتاج ديگران نديدن. 
بنابراين، اينها بايد اين پادزهر را از دسترس اين مّلت دور نگه دارند؛ اين 

طبيعى است. 
امروز وقتى مى گوييم سياست رژيم پهلوى اين بود كه نگذارد استعدادهاى 
اين مّلت رشد پيدا كنند، اين يك شعار نيست؛ اين يك حرف متكى به منطق 
و استدالل است. سالهاى متمادى اين طور گذشت. البته قبل از آنها قاجارها 
هم همين نقش را ايفا كردند؛ منتها ندانسته، از روى حماقت و جهالت و از 
روى آشنا نبودن با علم؛ احياناً هم رجالى در آنها وابسته بودند. اين، دوره ى 

گذشته ى ماست. در طول اين دوره، به مّلت ايران ستم شده.
انقالب اسالمى آمد اين دستگاه را برچيد، منتها اين كافى نيست. موانع 
برچيده شده؛ اما برداشتن موانع براى تحقق آن آرزوهاى بزرگ، شرط كافى 

نيست.

 بیانات در دیدار گروهی از مخترعان و نوآوران جوان كشور ـ 84/1/30

Administrator
Untitled
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نجات از وابستگي نتيجه ي انقالب اسالمي

كشور ما در دوران طاغوت عمداً عقب نگه داشته مى شد و استعدادها 
سركوب و به زنجير كشيده مى شد. آن روز سياست دنياى استكبارى نسبت 
اين   - كشورها  به  نسبت  استكبار  هميشه ى  سياست  مثل   - ما  كشور  به 
را  پيشرفت كشور  لذا  دارند؛  نگه  براى خودشان  را  بود كه گاو شيرده يى 
كشور  مصرف  بازار  و  منابع  معادن،  نفت،  از  مى خواستند  نمى پسنديدند؛ 
ببينند كشورى از لحاظ علمى پيشرفت كند و  استفاده كنند. نمى توانستند 
رقيب آنها شود؛ آنها مصرف كننده و ريزه خوارِ خوان خود را مى طلبيدند؛ 
حكومت هم وابسته ى به آنها بود؛ سياست ها و برنامه ها هم همان سياست ها 

و برنامه ها بود.
اين  داد؛  نجات  وابستگى  از  را  اسالمى كشور  نظام  اسالمى و  انقالب 
قيدوبندها را برداشت و راه مّلت را باز كرد. امروز كشور در صنعت، در 
بناى  براى  اساسى  زيرساخت هاى  تهيه ى  در  علم،  در  فناورى،  در  توليد، 
آينده ى كشور، با قبل از انقالب قابل مقايسه نيست. وقتى آمارها و شاخص ها 
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را نگاه مى كنيم، بعضى از موارد صدها درصد، بعضى از موارد هزار درصد، 
و بعضى از موارد هزارها درصد در شاخص هاى اساسى پيشرفت پيدا شده 

است.

بیانات  در  اجتماع بزرگ مردم كرمان   ـ 84/2/11
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ايمان و وفاداري مردم جيرفت در دوران مبارزه

تقريباً بيست و هفت سال قبل در يك روز گرم تابستانى بنده با چند 
مأمور ژاندارمرى وارد شهر جيرفت شدم. در شهر هيچ كس را نمى شناختم. 
در ابتداى ورود، مأموران، بنده را به شهربانى جيرفت راهنمايى كردند. با اين 
وضعيت وارد جيرفت شدم؛ اما هنوز چند روزى از ورود من به اين شهر 
نگذشته بود كه احساس كردم در ميان خويشاوندان، برادران و عزيزان خود 
هستم. مردم جيرفت آغوش محبت خود را روى اين بنده ى ضعيف و ديگر 
افرادى كه آن روز در اين شهر به وسيله ى رژيم طاغوت تبعيد شده بودند، 
باز كردند و همراهى و همدلى و حمايت خود را نسبت به كسانى كه آنها 
را سربازان راه حق و حقيقت مى دانستند، مبذول كردند. البته آن روز شهر 
جيرفت به اين بزرگى و زيبايى نبود؛ شهر كوچكى بود با خيابان هاى معدود؛ 
ولى دريايى از محبت و صميميت در اين شهر موج مى زد. ماه رمضان، در 
گرماى تابستان، اين مسجد جامع جيرفت زنان و مردان و جوانان بسيارى را 
به سمت خود جذب مى كرد تا بتوانند حقايقى را از زبان طلبه هاى تبعيدى 
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بشنوند. من خودم آن شبها در مسجد جامع جيرفت چندين سخنرانى كردم. 
مأموران رژيم طاغوت مانع بودند، اما شوق و عالقه ى مردم اين مانع ها را 
برمى داشت. بنده الزم مى دانم بخصوص از بانوان شجاع و آگاه و هوشمند 
جيرفتى ياد كنم. در همان جلساتى كه با ساير دوستان تبعيدى در مسجد 
جامع شركت مى كرديم و مردم مى آمدند، اولين شعار انقالبى و فرياد اعتراض 
عليه رژيم طاغوت، از پشت پرده يى كه زنها نشسته بودند، بلند شد. زنهاى 
جيرفتى، آن روز همان شعارهايى را در مسجِد خودشان با صداى بلند تكرار 
كردند كه مردم قم و تهران و ساير شهرهاى مركزى كم وبيش آن شعارها را 
مى دادند. مردم اين منطقه، مردمى مؤمن، وفادار و از بن دندان معتقد به دين 
و واليت بوده اند؛ مردمى كه در سالهاى انقالب و همچنين در طول سالهاى 

جنگ تحميلى بهترين امتحان ها را دادند.

بیانات در اجتماع بزرگ مردم جیرفت ـ 84/2/17
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ناآگاهي، ريشه ي همه ي عقب افتادگي ها

برادران عزيز! خواهران عزيز! اگر شما مى بينيد مّلت ايران در طول يكى 
بيگانگان و  افتاد و كشور به دست  دو قرن از كاروان علم و تمدن عقب 
دشمنان يا دست نشاندگان آنها اداره شد، منشأ اين همه، ناآگاهى بود. مّلت 
و جوانان و قشرهاى مختلف را در بى خبرى و ناآگاهى نگه مى داشتند تا 
نفهمند بر سر كشور چه دارد مى آيد. كسانى كه اگر به نقطه يى از دنيا نگاه 
مى كنند، جز نگاه طمعكارانه نيست - يعنى استعمارگران - در طول دو قرن 
در سرتاسر كشور ما به دنبال منافع و اهداف شيطانِى خودشان هر كارى 
توانستند، كردند و براى اين كه مانعى بر سر راه آنها نباشد، مردم را در غفلت 
آنها  ابزار  دارند؛  نگه  را غافل  مردم  نمى توانند  بيگانگان  داشتند. خود  نگه 
در اين كار، حكومت هاى وابسته و فاسد بود؛ حكومت قاجار و حكومت 
پهلوى. اينها اگرچه از مردم ايران بودند، اما شريك دزدان راه بودند؛ اگرچه 
خودشان وابسته ى به اين مّلت و مرهون بار سنگين منت اين مردم بودند، اما 
براى بيگانه كار مى كردند. بيگانه هم منافع آنها را تضمين كرده بود؛ قاجاريه 

Administrator
Untitled
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يك طور منافع اش به وسيله ى بيگانگان تضمين مى شد، حكومت منحوس و 
وابسته و فاسد پهلوى هم يك طور ديگر. مردم را ناآگاه نگه داشتند و هر 

كارى مى توانستند، با اين مردم كردند.

بیانات در اجتماع بزرگ مردم جیرفت ـ 84/2/17
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انقالب اسالمي  و نهضت بيدارگري

به رهبرى  ايران  در  اسالمى  مبارزات  اسالمى و نهضت وسيع  انقالب 
متدين  و  مؤمن  روشنفكران  و  مبارز  و  آگاه  روحانيون  و  ما  بزرگوار  امام 
به  شد  منتهى  كه  بياورد،  به وجود  كشور  اين  در  را  بيدارى  موج  توانست 
حركت انقالب. انقالِب يك مّلت چنان قدرتى دارد كه مستحكم ترين دژهاى 
استكبار را درهم مى شكند، و شكست. انقالب اسالمى دژ استبدادِى رژيم 
پهلوى را كه پشت به قدرت استعمارى امريكا و انگليس داشت، از بين برد 
و به دنبال آن، حكومت مردمى و اسالمى به وجود آمد. جمهورى اسالمى را 
شما مردم به وجود آورديد. جمهورى اسالمى يعنى حكومتى كه خارجى در 
آن دخالت نمى كند؛ خودرأيى و استبداد بر آن حاكميت ندارد؛ طبقه ى ويژه ى 
اشراف در آن دخالت نمى كند؛ خان ساالرى در امور مردم دخالت نمى كند. 
روزى كه ما در جيرفت بوديم، مردم از خان ها مى ناليدند. خان ها آلت دست 
رژيم منحوس پهلوى بودند؛ آنها هم آلت دست امريكا بودند؛ يعنى سلسله 

مراتب فساد وجود داشت!
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جمهورى اسالمى، يعنى نظامى كه در آن، دربار حكومت طاغوت نيست؛ 
دخالت بيگانه نيست؛ دخالت خان و خان زدگى نيست؛ حكومت مردم و 
شايستگان است. در جمهورى اسالمى، رسيدن به مقامات مؤثر در سلسله 
در  بايد  دارد،  صالحيت  كه  هر  صالحيت هاست.  تابع  حكومتى،  مراتب 
ميدان هاى فعاليت و تالش و مسؤوليت جلو برود؛ از هر نقطه ى كشور و از 
هر قشر اجتماعى باشد؛ و همه ى اينها با هدايت اسالم و الهام گيرى از متون 
الهى و قرآنى صورت مى پذيرد. اين، معناى نظام جمهورى اسالمى است. 
فاصله انداختن بين فقير و غنى، بين اشراف و غيراشراف، و امتياز دادن به 
يك قشر خاص، با نظام جمهورى اسالمى سازگار نيست. هر بخشى از نظام 
جمهورى اسالمى در هر نقطه يى از نقاط اگر به يكى از اين آفت ها مبتال 
شود، از صراط مستقيم جمهورى اسالمى و نظام اسالمى خارج شده و بايد 

اصالح شود.

بیانات در اجتماع بزرگ مردم جیرفت ـ 84/2/17



79
9  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

بي اختياري ملّت در دوران گذشته

همبستگى  مهم  ميدان هاى  از  يكى  انتخابات  است.  پيش  در  انتخابات 
است. درباره ى انتخابات حرف زديم، همه حرف زدند و تا وقت انتخابات 
هم باز هرچه الزم باشد، عرض خواهيم كرد. آنچه مهم است، اين است كه 
مردم در اين ميدان گزينش، همبستگى خود را نشان دهند. مّلت ايران اين 
فرصت گزينش را تا قبل از انقالب اسالمى در هيچ دوره يى نداشت؛ انقالب 
اسالمى است كه اين فرصت را در اختيار مّلت ايران گذاشته است. قبل از 
انقالب اسالمى، مّلت ايران مى نشستند تماشا مى كردند تا كسى سر كار بيايد 
و هرچه مى خواهد، تصميم بگيرد. چه كسى آنها را سر كار مى آورد؟ دستهاى 
مختلف و دسته بندى هاى گوناگون سياسى دنيا؛ يك روز روس ها، يك روز 
انگليسى ها، يك روز امريكايى ها. در اين قضايا، مّلت ايران تماشاچى ماجرا 

و بى اختيارِ محض بود.

بیانات در دیدار خانواده هاى شهدا ـ 84/3/3



80
0  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

مقايسه ي دمكراسي دوران مصدق 
با نظام جمهوري اسالمي

آزادى و دمكراسى يى كه انقالب به ما داد، حتّى در دوران مصدق هم 
- كه دوران نسبتاً آزاد و به قول خودشان دمكراسى بود - به هيچ وجه نبود. 
دكتر مصدق مجلس شوراى آن روز را منحل كرد - يعنى چيزى كه به حسب 
ظاهر نماد دمكراسى بود؛ كه البته در آن، دمكراسى هم نبود - و گفت من 
اختيارات مى خواهم. اختيارات را گرفت؛ اول شش ماه، بعد شش ماه ديگر. 
در دو سال حكومت خودش، يك سال يا بيشتر، با اختياراِت مطلق زمامدارى 
كرد؛ خودش قانون وضع مى كرد، خودش امضاء مى كرد و خودش به اجرا 
مى گذاشت. اين كجا با نظام جمهورى اسالمى قابل مقايسه است كه يك 
روز در اين بيست و شش سال نشد كه مجلس شوراى اسالمى و نمايندگاِن 

مردم نداشته باشد؟

بیانات در دیدار خانواده هاى شهدا ـ 84/3/3
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ابعاد گوناگون شخصيت استثنائي امام

در  بلند  قله ى  ما و يك  تاريخ  در  استثناء  ما يك  بزرگوار  امام  حقيقتاً 
حركت مّلت ايران بود. اين را نه از باب عشق و عالقه اى كه همچنان كانونش 
در دل ما نسبت به ايشان گرم است، عرض مى كنيم؛ بلكه نگاه منصفانه ى هر 
كسى اين را تأييد مى كند. امام حقاً و انصافاً يك عنصر استثنايى بود. رجال 
تاريخى كشور را ما مى شناسيم. بنده كم و بيش با تاريخ آشنا هستم. اين 
شخصيت جامع نه در بين علماى بزرگ ما نظير دارد، نه در بين زمامداران 
اين كشور نظير دارد، نه در بين مصلحان و مناديان تحول در اين كشور نظير 
دارد. بزرگانى مثل مرحوم سيد جمال و تحول خواهانى كه در كشور ما يا 
حتّى در دنياى اسالم بودند، كجا؛ اين مرد چند بعدِى عميِق حقيقتاً توصيف 
ناشدنى كجا؟ ما علما و فقهاى بزرگى داشتيم كه سخنان و مطالب آنها در 
اختيار ماست؛ امام بزرگوار در رديف اول اين گونه شخصيت ها قرار مى گيرد. 
بنده شرح حال بسيارى از فالسفه، عرفا، دانشمندان علوم عقلى، سياسيون، 
پيرمردهاى پخته و آدمهاى سنجيده را در كتابها خوانده ام يا در زندگى ام با 
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آنها برخورد داشته ام؛ حقاً فاصله ى بين آنها و امام بزرگوار، فاصله ى زيادى 
است. هر كدام از ابعاد گوناگون اين شخصيت، به تنهايى از نظاير خود جلوتر 

و پيشتر است.
تقوا و پارسايِى اين مرد و بى اعتنايى اش به دنيا و زخارف، مقوله ى ديگرى 
است. يك وقت انسان داخل چهار ديوارى خانه ى خود نه با دنيا سر و كارى 
دارد، نه با مردم سر و كارى دارد، نه در معرض امتحان قرار مى گيرد؛ ولى 
پارساست. يك وقت هم مثل امام با آن عظمت در قله ى شهرت جهانى قرار 
دارد و همه ى اين انقالب، پديد آمده ى اراده و قاطعيت اوست و مردم هم 
اين گونه مخلص او هستند و حاضرند همه ى كارهاى امام را حمل به صحت 
كنند؛ ولى اين طور پارسايى و زهد پيشه مى كند. قاطعيت او، اراده ى راسخ او 
و عزم پوالدين او در كارهاى بزرگ هم همين طور است. يعنى هرچه انسان 
به اين اقيانوس پهناور در ابعاد گوناگون نگاه مى كند، مى بيند واقعاً توصيف 
ناشدنى است. انسان وقتى اقيانوس را از نزديك مى بيند، يك طور است؛ ولى 
در اعماق اقيانوس، عوالم ديگرى مشاهده مى كند. انسان در ساحل اقيانوس 
يك مقدار آب مى بيند و ابتدا خيلى تفاوتى بين اين مقدار آب و يك استخر 
بزرگ احساس نمى كند؛ اما وقتى نياز پيدا مى كند به اعماق اقيانوس برود، در 
آن جا عوالم ديگرى آشكار مى شود و هرچه انسان نزديكتر مى شود و بيشتر 
تعمق مى كند، چيزهاى جديدترى براى او كشف مى شود. در مورد امام هم 

واقعاً همين طور است.
اين شخصيت استثنايى فقط براى تاريخ نيست. توصيف هايى كه ما عرض 
كرديم، مى تواند كاربرد تاريخى داشته باشد. در تاريخ ايران، ما شخصيتى 
داشتيم كه كار بزرگى انجام داد؛ مردم را به حركت درآورد؛ جمهورى اسالمى 
را با همه ى عظمت و غرابتى كه داشت، سر پا كرد و بنايى را به اين شكِل 
بايد اين شخصيت بزرگ را مثل  آيا  عظيم و استوار آفريد. خيلى خوب؛ 
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اشياء پُربها در ويترين تاريخ بگذاريم و ما و ديگران آن را تماشا و از آن 
اين جهت  در  است؟  اين طورى  ما  بزرگوار  امام  كنيم؟  تمجيد  و  تعريف 
اگر بخواهيم امام را تشبيه كنيم، بايد او را به پيغمبران تشبيه كنيم. وجود 
و هويت پيغمبران به دوران حياتشان خالصه نمى شود؛ هويتشان در امتداد 
تاريخ است؛ يعنى بعد از خودشان، وجود آنها بايد در تعليم و دين و راهشان 
ادامه پيدا كند؛ اين مى شود پيغمبر اولوالعزم؛ وااّل زندگى پيغمبران هم مثل 
بقيه ى انسانهاى ديگر مى شود؛ پنجاه سال، شصت سال، صد سال در اين دنيا 
زندگى كرده اند و عظمت هايى آفريده اند؛ بعد هم رفته اند. بنابراين مسأله به 
اين جا تمام نمى شود. اگر اين طور بود، امروز در دنيا از دين و معارف پيامبران 
اثرى نبود؛ در حالى كه درست عكس اين است؛ امروز همه ى معارف واالى 
بشرى زاييده ى تفكرات پيغمبران است؛ ولو بواسطه. آنها بودند كه عدالت و 
اخالق و توجه به خدا و برون آمدن از خود و فداكارى براى انسانها و ديگر 
فضايلى كه امروز قابل قبول همه ى مردم دنياست - ولو غير مليّون و غير 
پيروان اديان، همه قبول دارند كه اينها خوب است - فرياد زدند و پرچم آن را 
بلند كردند؛ وااّل دنيا دست مستكبران و زورمداران بود. چرا بايد اسم عدالت 
و تفكر آزاد و برادرى و فداكارى و ايثار بماند و هميشه به عنوان يك ارزش 
زنده باشد؟ اين به بركت تعليم پيامبران است. آنها اين معارف را آفريدند 
و رفتند. حيات آنها در آن پنجاه، شصت سال خالصه نمى شود؛ حيات آنها 
عبارت است از جريان اين معارف در طول تاريخ، تا انسانها را هدايت كنند. 

امام ما هم اين گونه است.

بیانات در دیدار اعضاى ستاد برگزارى مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی )ره( ـ 84/3/10
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تجديد عهد با امام و ادامه ي راه او

امروز، روز تجديد خاطره ى دردناك رحلت امام بزرگوار ماست. براى 
مّلت ايران خاطره ى تلخ اين روز، فراموش نشدنى است. آمدن ما به اين مكان، 
براى تجديد عهد است. مى خواهيم در كنار جسم آرميده ى امام بزرگوارمان، 
خطاب به روح مطهر و ملكوتى او بگوييم: »انّا على العهد الّذى فارغناك 
عليه«؛ يعنى ما بر سر عهد، پايداريم. عهدى كه با امام بزرگوارمان داريم، 
پيمان ادامه ى راه او و سعى و تالش براى رسيدن به هدفهاى اوست. ما امام 
را فقط براى افتخار كردِن به نام او و كار او نمى خواهيم؛ امام را فقط مايه ى 
زينت جمهورى اسالمى نمى دانيم. باالتر و مهمتر از اينها اين است كه امام 
ما را به راهى هدايت كرد، هدفهايى را براى ما تعريف كرد، شاخص هايى را 
در ميانه ى راه به ما معرفى كرد تا راه را گم نكنيم. فقط در صورت پيمودن 
اين راه است كه ما مى توانيم به حيات طيبه برسيم و طعم آن را بچشيم؛ يعنى 
مى توانيم كابوس فقر و عقب افتادگى را از جامعه و ملِت خودمان دور كنيم؛ 
به  ببخشيم؛ مى توانيم  مى توانيم آرزوى ديرين بشر يعنى عدالت را تحقق 
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تحقير شدن مّلتهاى مسلمان خاتمه دهيم؛ مى توانيم طمع قدرتهاى استكبارى 
را قدرتمندانه - نه با تملق و اظهار ذلت - از خودمان قطع كنيم؛ مى توانيم 
اخالق و تقوا و ايمان را، هم در رفتار فردى خود، و هم در برنامه هاى كالن 
كشور حاكم كنيم؛ مى توانيم آزادى را كه نعمت بزرگ خداست، با همه ى 
بركاتى كه در آن هست، به دست بياوريم؛ اينها هدفهاى امام است. حركت 
اين هدفها  براى تحقق  بود،  آن  او معمار  نظامى كه  امام و  انقالب  امام و 
به وجود آمده است. پس راه امام، راه ايمان و راه عدالت و راه پيشرفت مادى 
و راه عّزت است. ما پيمان بسته ايم كه اين راه را ادامه دهيم و به توفيق الهى 
ادامه خواهيم داد. امام اين راه را به روى ما باز كرد و اين هدفها را براى ما 
تعريف كرد. او با اراده ى قاطع و با دست تواناى خود، به كمك اين ملت، 
اساسى ترين مرحله ى اين راه طوالنى را طى كرد و دنياى اسالم را متحول 
نمود. مردان خدا اين طورند؛ على رغم بى اعتنايِى به زخارف دنيا مى توانند 
دنيايى را متحول كنند. عامل اصلى قدرت آنها، بى اعتنايى به زخارف دنياست. 
مردان خدا نظرشان به همه چيز و همه كس، تابع نظرشان به خداست. مردان 
خدا به تاريخ روح مى بخشند، و روح بخشيده اند. تاريخ حقيقى و معنوى 
بشر را مردان خدا نوشته اند. شما نگاه كنيد؛ امروز با اين كه هزاران سال از 
دوران ابراهيم و موسى و عيسى مى گذرد، مفاهيمى كه هديه ى آنها به بشريت 
است، امروز برترين مفاهيم رايج بشرى است. امروز اگر سخن از آزادى و 
كرامت بشر مى رود، اگر حقوق انسان در جوامع مطرح مى شود، اگر عدالت 
و رفع تبعيض همچنان در دنيا يك شعار جذاب است، اگر مبارزه ى با فساد 
و مفسدان و مبارزه ى با ظلم و توجه به ايثار و فداكارى در راه حق در چشم 
بشريت جذاب و شيرين است، به خاطر اين است كه اين مفاهيم را پيغمبران 
- اين مردان خدا - به تاريخ عرضه كردند و آنها را در اختيار بشريت قرار 
دادند. بنابراين مردان خدا تاريخ را متحول مى كنند. آنها با اميد به خدا و با 

Administrator
Untitled
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خشيت از پروردگار، ناممكن ها را ممكن مى كنند. با خوف و رجاء مادى 
و حيوانى نمى شود انسان و انسانيت را متحول كرد. بيم و اميد مردان خدا 
از قبيل بيم و اميد اهل دنيا نيست؛ دلبستگى آنها به خداست؛ توكلشان به 
خداست؛ خشيت آنها از نافرمانى خداست؛ آنها همه ى قوانين طبيعت را - كه 
دست قدرتمند الهى سررشته دار آنهاست - در خدمت هدفهاى خود مى بينند 
و با توكل به خدا حركت مى كنند؛ لذا دنيايى را متحول مى كنند. امام بزرگوار 

ما از زمره ى چنين مردانى بود.

بیانات در مراسم شانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی )ره( ـ 84/3/14
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تفاوت حكومت مردان الهي با ديگر حكومتها

مردان خدا بر دلها حكومت مى كنند؛ و بر اثر همين اتصال به خداست 
كه سلطان دلها مى شوند. واليت مردان خدا، واليت معنوى و باطنى است؛ 
واليت ظاهرى آنها هم - اگر به واليت ظاهرى دست پيدا كنند - ناشى از 
معنويت و واليت باطنى آنهاست. خدا قدرت خالقيت خود را به مردان خدا 
و پيغمبران خود و اوصياء پيغمبران مى بخشد و آنها را بر دلها حاكم مى كند. 
واليت و حكومتى كه رشحه اى از واليت معنوى در آن نباشد، اگر جذابيتى 
هم داشته باشد، جز لعابى از دروغ و فريب و تزوير نيست. لذا نوع حكومت 
مردان خدا و حاكمان الهى با ديگران متفاوت است. امام اين الگو را به ما 
نشان داد و ما آن را از نزديك ديديم. ما وقتى به خود نگاه مى كنيم، فاصله ى 
ميان خود و پيغمبران و اولياء خدا و مردان بزرگ الهى و معنوى را ناپيمودنى 
و ژرف مى بينيم. اما امام بزرگوار در زمان ما، در خأل پيغمبران الهى و وحى 
الهى، با حضور خود، با فكر خود و با رفتار خود توانست نمونه ى زنده اى را 
به ما نشان دهد تا ببينيم واليت معنوى چيست. امروز هم راه امام و فكر امام 

و هدف امام براى مّلت ايران و امت اسالمى وسيله ى نجات است.

بیانات در مراسم شانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی )ره( ـ 84/3/14
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هوشياري امام و جلوگيري از مصادره ي انقالب

نظام اسالمى پس از انقالب اسالمى تشكيل شد. شورش انقالبى و نهضت 
تشكيل شود. خيلى  غيراسالمى  نظام  اما  بگيرد،  انجام  انقالبى مى توانست 
جاها اين طور شده؛ در الجزاير همين طور بود. در الجزاير، نهضت، اسالمى 
بود. اصاًل پايگاه نهضت و رهبران نهضت، مسلمانها بودند؛ اما بعد از آن كه 
نهضت به نتيجه رسيد، كسانى كه اعتقادى به مبانى تفكر اسالمى نداشتند، 
آمدند قدرت را در دست گرفتند. اين جا هم همين كارها داشت مى شد. در 
همان روز 21 بهمن و 22 بهمن و 23 بهمن از اين كارها داشت مى شد. 
بنده از نزديك در جريان برخى از كارها بودم؛ داشتند حركت مى كردند كه 
به اصطالِح خودشان يك جنبش كارگرى و يك حركت كارگرى را بر اين 
حركت عمومى تغليب كنند و همان فرمولى كه در روى كار آمدن نظامهاى 
سوسياليستى در دنيا معمول است - يعنى انقالب طبقه ى كارگر - تحقق 
بدهند و بعد هم يك چند نفر سر كار بيايند؛ منتها امام را محاسبه نكرده 
بودند؛ يعنى اين گوهر خدشه ناپذيِر شكست ناپذير را در محاسباتشان نديده 



80
9  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

انقالب  پيروزى  از  بعد  روز سومِ  لذا سخت ضربه خوردند. حتّى  بودند؛ 
تظاهرات كردند  امام در مدرسه ى علوى و  بيت  آمدند جلوى  افتادند  راه 
و مطالباِت به اصطالح سوسياليستى و كارگرى را مطرح كردند. ولى نظام 

اسالمى تشكيل شد.

بیانات در دیدار رئیس جمهور و هیأت وزیران  ـ 84/6/8
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عقالنيت، شرط الزم عدالت

اگر بخواهيم عدالت به معناى حقيقِى خودش در جامعه تحقق پيدا كند، با 
دو مفهوم ديگر بشدت در هم تنيده است؛ يكى مفهوم عقالنيت است؛ ديگر 
معنويت. اگر عدالت از عقالنيت و معنويت جدا شد، ديگر عدالتى كه شما 
دنبالش هستيد، نخواهد بود؛ اصاًل عدالت نخواهد بود. عقالنيت به خاطر اين 
است كه اگر عقل و خرد در تشخيص مصاديق عدالت به كار گرفته نشود، 
عدالت  چيزهايى  مى كند  خيال  مى شود؛  دچار  اشتباه  و  گمراهى  به  انسان 
است، در حالى كه نيست؛ و چيزهايى را هم كه عدالت است، گاهى نمى بيند. 

بنابراين عقالنيت و محاسبه، يكى از شرايط الزمِ رسيدن به عدالت است.
عقالنيت و محاسبه كه مى گوييم، فوراً به ذهن نيايد كه عقالنيت و محاسبه 
به معناى محافظه كارى، عقل گرايى و تابع عقل بودن است. عاقل بودن و خرد 
را به كار گرفتن با محافظه كارى فرق دارد. محافظه كار، طرفدار وضع موجود 
است؛ از هر تحولى بيمناك است؛ هرگونه تغيير و تحولى را برنمى تابد و از 
تحول و دگرگونى مى ترسد؛ اما عقالنيت اين طور نيست؛ محاسبه ى عقالنى 
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گاهى اوقات خودش منشأ تحوالت عظيمى مى شود. انقالب عظيم اسالمى 
ما ناشى از يك عقالنيت بود. اين طور نبود كه مردم همين طور بى حساب و 
كتاب به خيابان بيايند و بتوانند يك رژيِم آن چنانى را ساقط كنند؛ محاسبات 
عقالنى و كار عقالنى و كار فكرى شده بود. در طول سالهاى متمادى - به 
تعبير رايج امروز - يك گفتمان حق طلبى، عدالت خواهى و آزادى خواهى در 
بين مردم به وجود آمده بود و منتهى شد به اين كه نيروهاى مردم را استخدام 
كند و به ميدان جهاد عظيم بياورد و در مقابل آن دشمن صف آرايى كند و بر 
آن دشمن پيروز كند. بنابراين عقالنيت گاهى منشأ چنين تحوالت عظيمى 

است.

بیانات در دیدار رئیس جمهور و هیأت وزیران  ـ 84/6/8
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سالهاي اختناق، مجازات گناه سكوت ملّت

گاهى يك مّلت يا جماعت مؤثرى از يك مّلت مبتال به گناهى مى شوند. 
اين گناه هم استغفار خودش را دارد. يك مّلت گاهى سالهاى متمادى در مقابل 
منكر و ظلمى سكوت مى كند و هيچ عكس العملى از خود نشان نمى دهد؛ اين 
هم يك گناه است؛ شايد گناه دشوارترى هم باشد؛ اين همان »اّن اهلل ال يغيّر 
ما بقوم حتّى يغيّروا ما بانفسهم«1 است؛ اين همان گناهى است كه نعمت هاى 
بزرگ را زايل مى كند؛ اين همان گناهى است كه بالهاى سخت را بر سر 
جماعت ها و مّلتهاى گنهكار مسلط مى كند. ملتى كه در شهر تهران ايستادند و 
تماشا كردند كه مجتهد بزرگى مثل شيخ فضل اهلل نورى را باالى دار بِكشند و 
دم نزدند؛ ديدند كه او را با اين كه جزو بانيان و بنيانگذاران و رهبران مشروطه 
بود، به جرم اين كه با جريان انگليسى و غربگراى مشروطيت همراهى نكرد، 
ضد مشروطه قلمداد كردند - كه هنوز هم يك عده قلمزن ها و گوينده ها 
و نويسنده هاى ما همين حرف دروغ بى مبناى بى منطق را نشخوار و تكرار 

1. سوره ي رعد، آيه ي 11.
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مى كنند - پنجاه سال بعد چوبش را خوردند: در همين شهر تهران مجلس 
مؤسسانى تشكيل شد و در آن جا انتقال سلطنت و حكومت به رضاشاه را 
تصويب كردند. آنها يك عده آدم خاص نبودند؛ اين يك گناه ملى و عمومى 
بود. »و اتّقوا فتنة التصيبّن الّذين ظلموا منكم خاّصة«1؛ گاهى مجازات فقط 
شامل افرادى كه مرتكب گناهى شدند، نمى شود؛ مجازات عمومى است؛ 
چون حركت عمومى بوده؛ ولو همه ى افراد در آن شركت مستقيم نداشتند. 
همين مّلت آن روزى كه به خيابان ها آمدند و سينه شان را مقابل تانك هاى 
محّمدرضا پهلوى سپر كردند و از مرگ نترسيدند؛ يعنى تحمل و صبر و 
سكوت گناه آلود پنجاه ساله را تغيير دادند، خداى متعال پاداش آنها را داد؛ 
حكومت ظلم ساقط شد، حكومت مردمى سر كار آمد؛ وابستگى ننگ آلود 
سياسى از بين رفت، حركت استقالل آغاز شد و ان شاءاهلل ادامه هم دارد و 
ادامه پيدا خواهد كرد و اين مّلت به توفيق الهى و به همت خود، به آرمانهاى 

خودش خواهد رسيد.

بیانات  در دیدار كارگزاران نظام ـ 84/8/8

1. سوره ي انفال، آيه ي 25
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حماسه ي قيام مخلصانه ي قم

ياد روزهاى پُرحماسه و پُرشور قم، بخصوص نوزدهم دى، از خاطره ى 
مّلت ايران محو نخواهد شد. قم همچنان كه مطلع قصيده ى بلند نهضت 
اسالمى در سال 1341 بود، سرآغاز ماجراى عظيم و پُرافتخار پيروزى انقالب 
در سال 1356 هم شد. امروز ما بعد از بيست وهشت سال، ياد آن روز و ياد 
شهيدان مظلوم آن روز و ياد آن حركت حماسى بى نظير و بى سابقه را بايد 
گرامى بداريم و دست تضرع و ابتهال نزد پروردگار عالم بلند كنيم به دعا و 
از خداوند متعال علّو روح آن شهيدان و دوام توفيقات مردم قم را كه در طول 
سال هاى متمادى - چه در دوران دفاع مقدس، چه بعد از آن - اين روحيه 

را حفظ كرده اند، مسألت كنيم.
نياز  ابتهال و راز و  دعا و ذكر و تضرع و  فردا، روز عرفه است؛ روزِ 
است؛ بخصوص شما جوان ها قدر اين روزهاى بزرگ و اين ساعات باارزش 
را بدانيد. همين رابطه ى با خداست كه سينه ها و دل ها را منشرح مى كند؛ 
به كارها  انسان مى دهد؛  به  باز مى كند؛ عزم و اخالص  انسان  راه را براى 
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بركت مى بخشد؛ توفيق الهى را بر سر انسان سايه گستر مى كند و نتيجه ى آن، 
پيشرفت در خط اصيل ارزش هاى اسالمى است. اين روزها و اين ساعات 

باارزش را هرگز از دست ندهيد.
قيام مردم قم به بركت همين اخالص، به قيام جهانى اسالم منتهى شد. 
مى كنيد  مشاهده  كنيد،  نگاه  كه  را  اسالم  دنياى  از  نقطه يى  هر  امروز شما 
جوان ها،  بخصوص  و  مردم  دل  در  اسالم  عّزت  و  حاكميت  انگيزه ى  كه 
دانشگاهيان، روشنفكران موج مى زند؛ كه در گذشته اينها نبود. كلمه ى حق، 
كلمه ى طيبه، همين است كه: »اصلها ثابت و فرعها فى الّسماء. تؤتى اكلها كّل 
حين بإذن ربّها«1. كار مردم قم، كلمه ى طيبه بود. كار امام - كه با اخالص 
كامل اين حركت را شروع كرد - كلمه ى طيبه بود. اين كلمه ى طيبه به بار 

نشست؛ چه كسى خيال مى كرد؟!

  بیانات در دیدار عمومی مردم قم    ـ 84/10/19

1. سوره ي ابراهيم، آيات 24 ـ 25.

Administrator
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اخالق و عمل به تكليف، محور قيام امام

امام از روز اول فرمود: ما مأمور به تكليفيم، نه به نتيجه؛ اين، عين اخالص 
است؛ محض اخالص است؛ فقط براى خداست كه ذره يى قدرت طلبى و 
جلب حطام مادى در اين چنين دلى وجود ندارد. امام به تكليف خود كه 
مأموريت او بود عمل كرد، خدا هم نتيجه را به او داد: دنيا از صداى امام پُر 
شد. ما آن روزها نه بلد بوديم تبليغات بكنيم، نه ابزارهاى تبليغاتى در اختيار 
انقالب و نظامِ نوپا بود، با اين وصف، وقتى كسى به هر نقطه يى از دنياى 
اسالم و حتّى بيرون از دنياى اسالم قدم مى گذاشت، نفس امام، نام امام، ياد 
امام را در آن جا زنده مى ديد؛ خداوند متعال اين گونه به كلمه ى طيبه بركت 
مى دهد و آن را پيش مى برد. البته در طول زمان، براى پاك كردن جاى پاى 
امام و خّط امام خيلى تالش كردند، ولى امروز بعد از بيست وهفت سال 
كه از آغاز آن نهضت عظيم و پيروزى انقالب و تشكيل جمهورى اسالمى 
گذشته است، شما مى بينيد كه رايحه ى خدمتگزارى به مردم با تكيه ى بر 
بار ديگر شعار  استشمام مى شود و  انقالب، در سرتاسر كشور،  شعارهاى 



81
7  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

از  عدالت طلبى،  شعار  ساده زيستى،  شعار  پاسخگويى،  شعار  خدمتگزارى، 
شعارهاى رايج است؛ اين، بركت انقالب است. اگرچه هنوز كسانى هستند 
كه مردم را دعوت به تسليم و ذلت در مقابل دشمنان نابكار مى كنند؛ اما مردم 

راه خودشان را پيدا كرده اند.

  بیانات در دیدار عمومی مردم قم    ـ 84/10/19
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اقدام عاشورايي نيروي هوايي در 19 بهمن

خاطره ى نوزده بهمن يك خاطره ى افتخاربرانگيز است. جوانان نيروى 
كار  يك  روز  آن   - درجه داران  و چه  افسران  چه  همافران،  - چه  هوايى 
عاشورايى كردند )شما جوانهاى عزيزى كه در اين جلسه هستيد، وزن و 
اهميت آن كار را در آن دوراِن تعيين كننده و عجيب، شايد نتوانيد درست 
حدس بزنيد.( و اين كار عاشورايى نه فقط آن روز، بلكه در طول دوران 

بيست وهفت ساله، به يك نقطه ى اثرگذار و شعاع آفرين تبديل شد.
كارهاى  همه ى  مقدم  صفوف  در  سال ها  اين  طول  در  هوايى  نيروى 
افتخارآميزى كه از نيروهاى مسلح انتظار مى رفت، قرار گرفت. در دوران دفاع 
مقدس، نيروى هوايى در بخش آفند و پدافند كارهاى درخشانى كرد. من 
نمى دانم آيا شما جوانان عزيز از تاريخچه ى فعاليت هاى نيرو در اين دوران 
پُرماجرا مطلع هستيد يا نه، اما همين قدر بدانيد كه برترين مجاهدت هايى 
كه در يك دفاع مقدس ممكن است براى يك نظامى پيش بيايد، در نيروى 
هوايى پيش آمد و دالوران نيروى هوايى از عهده ى آن برآمدند. بايد اين 
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مسائل دقيق، امانتدارانه و به دور از مبالغه - احتياج به مبالغه نيست؛ واقعيات 
آن قدر شگفت انگيز و آن قدر باعظمت است كه هر چشمِ دل و هر بصيرتى را 

به خود متوجه مى كند - در اختيار نسل جوان گذاشته شود.
... امروز شما كاركنان نيروى هوايى - نظاميانى كه در اين بخش مهم 
مشغول فعاليتيد - جايگاه خودتان را درست بشناسيد. نيروى هوايى بسيار 
جزو  شما  پدافند  بخش  امروز  است.  تعيين كننده  معنا  يك  به  است؛  مهم 
مؤثرترين بخش هاى همه ى دستگاه هاى نظامى كشور براى دفاع از عّزت، 
اعتماد  و  اراده  و  با همت  كه جز  است،  ايران  مّلت  سربلندى  و  استقالل 
به نفس و توكل شما به خدا و كار خستگى ناپذيرتان، اين قله هاى بلند را 
نمى شود فتح كرد. يك روز نيروى هوايى با آن كار بزرگ خود در نوزده 
بهمن، تحول را در مجموعه ى كشور به وجود آورد. شايد آن جوان هايى كه 
آن روز آمدند، نمى دانستند كه چه كار مهمى انجام مى دهند - يك ايمان، 
يك عشق آنها را به ميدان كشانده بود - اما كار آنها بشدت در كل حركت 
انقالب تأثيرگذار بود. بنابراين، هر بخشى از بخش هاى نيروهاى مسلح و 
بيرون از نيروهاى مسلح، مى توانند در مواقع خاصى بشدت اثرگذار باشند. 
به خود اعتماد كنيد، از نيروى درونى و ذاتى خود استفاده كنيد و بدانيد كه 
شما مى توانيد بخش خودتان را با اراده و ابتكار و نوآورى و فعاليت خودتان، 
در سطح باال، وسيله ى عّزت مّلت خودتان قرار بدهيد؛ مى شود؛ تا حاال هم 
امتحان كرده ايم و شده است. كارِ سازماندهى شده، منظم، با اعتماد به خود، و 
با حفظ آن انضباط دقيق و ظريف نظامى، و با اخالص، و با توكل به خدا؛ 
در همه ى قسمت هاى شما يك چنين كارى با اين روح و با اين جوهر و 

حقيقت، مى تواند تأثيرات بزرگى را بگذارد.

بیانات در دیدار پرسنل نیروى هوایی   ـ 84/11/18
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انقالب عاشورايي و عزّت طلبانه ي ايران

ملت ما را در طول سال هاى متمادى به يك مّلت وابسته تبديل كرده بوند؛ 
مّلت ما را با تبليغات پيوسته، از فرهنگ خود، از اعتماد به خود تهى كرده 
بودند؛ مّلت ما را به خود بى اعتماد و نااميد كرده بودند. ملتى با اين سابقه ى 
تاريخى، در اين موقعيت حساس جغرافيايى، با اين همه استعداد انسانى و 
طبيعِى نهفته ى در اين سرزمين، تبديل شده بود به وسيله اى براى استفاده و 
بهره بردارى قدرت هاى بيگانه؛ مدتى انگليس، بعد هم امريكا؛ اما اين انقالب 
ما را بيدار كرد؛ ما را به خود آورد؛ اين همان حركت عاشورايى بود. اين 
اقدامِ بزرگ، سرنوشت و راه ما را عوض كرد. ما امروز در راه عّزت، در 
راه استقالل، در راه استفاده از استعدادهاى طبيعى و انسانى خودمان حركت 
مى كنيم و پيش رفته ايم و دنيا هم تا حدود زيادى به اين اعتراف كرده و آن را 
قبول كرده است؛ چاره يى ندارد؛ اما ما بايد اين راه را ادامه بدهيم. هيچ ملتى با 
تنبلى و تن آسايى نخواهد توانست به عّزت برسد. رسيدن به استقالل، رسيدن 
به عّزت ملى، رسيدن به كرامت انسانى، براى يك مّلت هزينه دارد، كه بايد 
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اين هزينه را متحمل شد و بايد تالش كرد؛ بايد به عاقبت كار، اميدوارانه و 
واقع بينانه نگاه كرد، كه يك نگاه واقع بينانه، اميد به انسان خواهد بخشيد.

بیانات در دیدار پرسنل نیروى هوایی   ـ 84/11/18
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هشياري امام و جلوگيري از گم شدن هدف اصلي

من به انقالب خودمان كه نگاه مى كنم، مى بينم هنر بزرگ امام اين بود كه 
دچار اين غفلت نشد؛ اساس كار امام اين است. امام اشتباه نكرد كه حرفى را 
كه گفته بود و هدفى را كه اتخاذ كرده بود، در سايه ى تنبيه و ظاهرسازى هاى 
شعارهاى ديگران گم كند و فراموش كند. اين، اساس كار موفقيت امام بود 
كه مستقيم به طرف هدف پيش رفت؛ صريح و عريان آن را جلوى چشمش 
قرار داد و به طرف آن حركت كرد. متأسفانه اين كار را زعماى روحانى و 
مشروطه نكردند و بر ايشان غفلت ايجاد شد؛ فلذا اختالف شد. اختالف كه 
به وجود آمد، آنها تسلط پيدا كردند. وقتى قدرت دست آنها آمد، ديگر كارى 
نمى شد كرد. عين همين قضيه را من در قضاياى عراق ديدم. در قضاياى عراق 
هم اول علما به طور جدى وارد شدند، بعد تعبير و توجيه شروع شد: حاال 
شايد اينها راست بگويند! شايد هدف بدى نداشته باشند!انگليس ها در آن جا 
بين مردم عراق شعارهايى را پخش كردند: »جئنا محررين ال مستعمرين!«؛ 
ما نيامده ايم براى استعمار شما، ما آمده ايم شما را از دست عثمانى ها آزاد 
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عراقى ها  به  اخير  برهه ى  اين  در  آمريكايى ها  كه حاال  كنيم! همين حرفى 
مى گفتند: ما آمده ايم شما را از دست صدام آزاد كنيم، نيامده ايم براى اين كه 
بر شما تسلط پيدا كنيم! آن وقت آنها در آن جا از 1920 تا 1958 ظاهراً يا 
57، سى وهشت سال عراق را آن چنان فشردند كه وقتى انسان اين سال هاى 
طوالنى را نگاه مى كند و مى خواند، گريه اش مى گيرد كه اينها در عراق و البته 
غالباً هم به وسيله ى خودِ همين عناصر عراقى چه كرده اند: از كشتار مردم، از 
نهب مردم، از غارت كشور، عقب نگه داشتن كشور و ذلت هايى كه بر مّلت 

عراق تحميل كردند.

 بیانات در دیدار شوراى مركزى و كمیته هاى علمی همایش صدمین سالگرد مشروطي ـ
85/2/9
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ثمرات شيرين شجره ي طيّبه ي انقالب

ما ملتى گمنام و دنباله رو سياست قدرت هاى بيگانه بوديم؛ ملتى منفعل 
در مقابل تصميم گيرى دولت هاى متنفذ بوديم؛ يك روز امريكا، قبل از آن 
انگليس، يك روز روس؛ اما اين شجره ى طيبه ما را به يكى از اثرگذارترين 
ملت هاى عالم و اثرگذارترين كشور و مّلت در اين منطقه تبديل كرد. اين، 
درونى  نيروهاى  به  و  خودباخته  بوديم  ملتى  ما  ماست.  دشمنان  اعتراف 
خودمان ناآشنا و بى اعتقاد، و به زرق و برق بيگانگان چشم دوخته و فريفته؛ 
ولى اين شجره طيبه ما را به ملتى با ابتكار، با اعتماد به نفس، با حرف هاى نو 
و تازه در زمينه هاى گوناگون تبديل كرد. ثمرات شيرين اين شجره ى طيبه، 
امروز هزاران محقق و پژوهشگر، هزاران عالم و دانشمند، هزاران مغز متفكر 
و سرانگشت كارآمد در انواع و اقسام عرصه ها و صحنه هاست؛ چه در علوم 
انسانى، چه در علوم تجربى، چه در مسائل اجتماعى، چه در سياست و چه 
در دين. امروز ما كشورى هستيم با جمعيت غالباً جوان، پُرانگيزه، باايمان و 

داراى همه ى شرايط پيشرفت.
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ثمرات اين شجره ى طيبه در همه جاى دنياى اسالم هم قابل مشاهده 
است؛ مسلمانان جهان بيدار شده اند و هويت اسالمى خودشان را بازيافته اند؛ 
از مسلمانى خودشان احساس عّزت كرده اند. در كشورهاى اسالمى،  آنها 
هدف هاى  مجذوب  دلشان  نخبگان،  و  روشنفكران  دانشگاهيان،  جوانان، 
اسالمى است و براى آن ارزش قائلند؛ براى آن تالش مى كنند. در دنياى 
اسالم، ملت هايى از بركت اين شجره ى طيبه، هويت حقيقى و هويت ملى و 
اسالمى خودشان را بازيافته اند و با اينكه در طول ساليان متمادى در پنجه ى 
يك  فلسطين  امروز  كرده اند.  قدرت  احساس  بوده اند،  ابرقدرت ها  قدرت 
نمونه است، عراق يك نمونه است، شمال آفريقا نمونه هاى متعدى دارد، 
لبنان يك نمونه است. آرمان، اسالم و استقالل در ميان اين مّلتهاست و آنها 
اميدوارانه و پُرانگيزه تالش مى كنند. اينها ثمرات همان شجره ى طيبه اى است 
كه اين مرد بزرگ، اين عبد صالح، با قيام خود و با خصوصيات منحصربه فرد 

خود توانست غرس كند.

بیانات در مراسم هفدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره( _ 85/3/14
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تحقّق اصل قرآني نصرت الهي در انقالب

عامل اصلى پيشرفت امام بزرگوار ما و موفقيت او اين است كه به يك 
اصل قرآنى، به يك حقيقت قرآنى، با همه ى وجود، با همه ى دل، ايمان آورد 
و با همه ى توان در راه آن تالش و كار كرد. آن اصل قرآنى همان چيزى 
است كه در اين آيه ى شريفه ى »ان تنصروااهلل ينصركم و يثبت اقدامكم«1 
و در آيات متعدد ديگر از آن ياد شده و بر آن تأكيد شده است: اگر خدا 
را نصرت كنيد، خدا هم شما را نصرت خواهد كرد؛ اگر در راه خدا قدمى 
برداريد، خداوند متعال هم شما را ده ها و صدها قدم جلو خواهد برد. اين، 
الهى است. نصرت خدا به  اصل قرآنى و يك حقيقت است؛ يك قانونى 
معناى نصرت دين اوست. دين خدا، فقط طهارت و نجاست نيست، فقط 
اعمال ظاهرى دينى نيست؛ دين خدا يعنى برنامه ى سعادت بشر در دنيا و 
آخرت. اين برنامه همان طور كه ضامن رشد و اعتالى معنوى جوامع بشرى 
است، ضامن زنده كردن استعدادهاى فكرى و رشد دادن به شخصيت و 

1. سوره ي محّمد9، آيه ي 7.
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دارد،  نظر  معنويت  به  كه  آنها هم هست. دين خدا همچنانى  توانايى هاى 
به زندگى دنيايى انسان هم نظر دارد و براى خوشبختى انسان برنامه دارد. 
اميرالمؤمنين )عليه الّصالةوالّسالم( در نهج البالغه، هدف از بعثت نبى مكرم 
اسالم را اين گونه معين مى كند: »ليثيروا لهم دفائن العقول«؛ تا گنجينه هاى 
خرد را در درون مردم استخراج كند و به فعليت برساند. در زيارت اربعين 
سيدالشهداء7 هم مى خوانيم: »ليستنقذ عباده من الجهالة و حيرة الضاللة«؛ 
زندگى  افق  از  را  غفلت  و  ابرهاى جهل  كه  است  اين  براى  قيام حسينى 
انسان ها برطرف كند و آنها را عالم كند؛ آنها را به هدايت حقيقى برساند. 
نصرت خداى متعال در واقع معنايش اين است كه در جهت احياى سنّت هاى 
الهى قدم برداريم؛ در طبيعت و جامعه اثر بگذاريم؛ در بيدار كردن فطرت ها 
اثر بگذاريم؛ براى نجات انسان از مجموعه ى عوامل بدبختى و تيره روزى 
تالش كنيم. اين، نصرت ماست براى دين خدا. امام براى نجات و رهايى 
كشور و مّلت خود، اين حقيقت قرآنى را به كار گرفت و خدا را نصرت 
كرد؛ قيام و اقدام كرد. خداى متعال هم او را نصرت كرد و به حركت او 
بركت بخشيد؛ به يك قدم او صد قدم پاسخ گفت. ما نصرتى را كه خودمان 
درباره ى دين خدا مى كنيم - نسبت اين را - با نصرتى كه خدا مى كند، اگر 
بخواهيم بسنجيم، از نسبت يك به صد و يك به هزار هم بيشتر است. ما يك 
قدم برمى داريم؛ اما خداوند متعال نصرتش را وقتى شامل حال ما مى كند، در 
حقيقت صد و هزار قدم ما را به جلو مى برد. بنابراين، فاصله ى بين نصرت 

ما و نصرت خدا، بسيار زياد است.

بیانات در مراسم هفدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره( _ 85/3/14
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قيام براي خدا و تأثير آن در موفقيت

است:  الزم  انفعال  و  فعل  و  عامل  ميليون ها  كشور،  يك  نجات  براى 
عوامل طبيعى، عوامل انسانى، عوامل بين المللى، عوامل سياسى و اقتصادى. 
مجموعه ى اين عوامل بايد به كار بيفتد تا يك ملتى بتواند در زندگى خودش 
تحول ايجاد كند. اين عوامل، دست ما انسان ها نيست و با اراده ى ما ارتباط 
مستقيمى ندارد؛ اما ما وقتى كه »قيام هلل« مى كنيم، خداى متعال با يك حركت 
ما هزاران و ميليون ها حركت و فعل و انفعال را در فضاى زندگى اجتماعى 
به وجود مى آورد و تحول ايجاد مى شود؛ عيناً مثل طبيعت. شما يك نهال 
كوچك را در خاك فرو مى كنيد - از شما فقط همين كار است. اين، كار 
كمى است - اما اين نهال با ميليون ها فعل و انفعال در خاك و در خودِ بافت 
گياهى، در فضا و هوا به يك درخت بزرگ تبديل مى شود؛ شاخ و برگ 
مى دهد؛ ميوه مى دهد و نسبت به آن وضعيت اول، صدها و هزارها برابر تغيير 
پيدا مى كند. كار شما در مقابل آن همه فعل و انفعاالت هيچ است؛ اما اگر شما 
همان كار كوچك را كه نشاندن اين نهال در زمين است، انجام ندهيد، اين 
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همه فعل و انفعاالت انجام نمى گيرد. امام »قيام هلل« كرد و خودش با همه ى 
وجود وارد ميدان شد. با فرياد خود، با تالش خود، با قبول زحمات، مّلت را 
پاى كار آورد. با اين حركت و با اين عزم راسخ، خداوند متعال آن ميليون ها 
عامل و فعل و انفعال را بر اين حركت مترتب كرد و آنچه اتفاق افتاد، به يك 
معجزه شبيه بود؛ يعنى تشكيل نظامِ مبتنى بر اسالم در يك نقطه ى حساس؛ 
به خاطر اين حركت امام، كه البته آماج دشمنى و كينه ى همه ى صاحبان زور 
و زر در سرتاسر عالم است؛ اما بر خالف نظر آنها، اين حقيقت تحقق پيدا 

كرد.

بیانات در مراسم هفدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره( _ 85/3/14
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هنر بزرگ امام: شناخت مردم و اعتماد به آن

به نظر ما يكى از بزرگترين هنرهاى امام راحل ما اين بود كه اين نيروى 
مردم را شناخت و آن را كشف كرد و از آن بهره گرفت؛ و به مردم اعتماد 

كرد.
در حال  مردم  نبود؛  انقالب، وضع خوبى  پيروزى  از  قبل  ايران  وضع 
بى تكليفى، دشمنان مسلط، اينجا پايگاه اسرائيل و استراحتگاه سران رژيم 
صهيونيستى، كه مى آمدند مى بردند، مى خوردند و استفاده ى سياسى و مالى 
مى كردند. آن روزى كه بعضى از كشورهاى عرب تصميم گرفتند كه از نفت 
عليه اسرائيل استفاده كنند، شاه ايران دل صهيونيستها را گرم كرد و گفت 
من به شما نفت مى دهم. وضع ايران در آن روز اين گونه بود و كسى اميدى 
نداشت؛ اما امام راحل ما )قّدس اهلل نفسه الّزكيه( وقتى همت گماشت و بر 
اين مبارزه عزم كرد، هيچ نيرويى جز نيروى مردم نداشت. او به اين نيرو 
معرفت پيدا كرد؛ به اين نيرو تكيه كرد و خداى متعال هم كه همه چيز دست 
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اوست - كه »و ما رميت اذ رميت و لكّن اهلل رمى«1 - دلها را منقلب كرد. 
وقتى دلها متوجه به اين حقيقت شد، نيروها به ميدان آمدند و قدرت رژيم 
طاغوتى و وابسته شاه متزلزل شد و نظام اسالمى در اين كشور سربلند كرد. 
ما در حساسترين نقطه ى دنياى اسالم و بر سر چهارراه قرار داريم و بيشترين 

نقطه اعتماد امريكا و استكبار در اين منطقه، بر رژيم سلطنتى شاه بود.
به  براى  نيروى عظيمى است.  نيرو،  اين  بايد شناخت.  نيروى مردم را 
ميدان آوردن اين نيرو، همت و عزم و اخالص و مجاهدت الزم است. اگر 
مردم داخل ميدان شوند و سياستمداران و زمامداران كشورها با توده هاى 
ميليونى مردم كشورهايشان نزديك شوند، هيچ قدرتى نمى تواند در مقابل 
البته  تأثير نخواهد گذاشت.  آنها  ايستادگى كند و هيچ تهديدى روى  آنها 
بدون جهاد، بدون تحمل سختى، انسان به جايى نمى رسد و امت اسالمى 
بايد سختى هايى را تحمل كند، تا بتواند به اهداف بلند خودش برسد؛ اينها 

وظايف مهم امروز ما در دنياى اسالم است.

بیانات  در دیدار شركت كنندگان در همایش كنفرانس وحدت اسالمی  ـ 85/5/30

1. سوره ي انفال، آيه ي 17
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ذلّت حكومت پهلوي نزد بيگانگان

رحمت خدا بر امام بزرگوار ما كه مّلت ما را بيدار كرد و نيروى مّلت ما 
را به ميدان آورد. ما هم همين جور بوديم؛ ما هم زير دست و پا له مى شديم. 
در اين شهر تهران، بزرگترين منكرات انجام مى گرفت و كسى اخم نمى كرد؛ 
در اين شهر تهران، دشمن ترين دشمنان اسالم آمدند و مثل اين كه در خانه ى 
خودشان زندگى بكنند، با امنيت كامل زندگى مى كردند! اموال اين مملكت 
را مى بردند، نفت را مى بردند، جلو پيشرفتها را مى گرفتند، برنامه هاى خائنانه 
و ظالمانه ى خودشان را بر اين مّلت تحميل مى كردند و مديران كشور؛ يعنى 
محّمدرضا شاه و اطرافيان او، دست به سينه در مقابل آنها مى ايستادند؛ دست 
به سينه ى باطنى. البته ظاهراً باد و بروتى بود، اما اجازه را از آنها مى گرفتند. 
در اين شهر تهران، دربار ايران براى تصميم گيرى در مهمترين مسائل، از 
سفير امريكا و سفير انگليس مى پرسيدند كه اين كار را بكنيم يا نكنيم؛ اينها 
جزو سندهاى ماست و امروز وجود دارد. متأسفانه در بسيارى از كشورهاى 
اسالمى، امروز همين مسائل هست. اين مّلت توانا، اين مّلت باهوش، اين 
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مّلت داراى اين سابقه ى تاريخى عظيم، اين ملتى كه امروز در ميدان علم، در 
ميدان جهاد، در ميدان فناورى، در ميدان سياست درخشش خودش را نشان 
مى دهد، زير دست و پا له مى شد. امام، مّلت را به صحنه آورد؛ به مردم اعتماد 
كرد، مردم هم خودشان را نشان دادند. وقتى او به مردم اعتماد كرد، مردم هم 
به او اعتماد كردند. اينجا، نقطه اى كه محل اميد كفر بود، شد پرچمدار اسالم 
ناب محّمدى و روزبه روز ان شاءاهلل مّلت ايران در اين صراط پيش خواهند 

رفت. 

 بیانات در دیدار كارگزاران نظام، سفراى كشورهاى اسالمی و مهمانان كنفرانس وحدت
اسالمی  به مناسبت روز مبعث پیامبر اعظم9 ـ 85/5/31
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ملّت ايران مصمّم در حفظ ارزشها

آن كسانى كه خيال كردند با فاصله گرفتن از مبدأ انقالب و با غيبت 
امام بزرگوارمان و وفات او، مردم از ارزشها فاصله خواهند گرفت، به خطا 
ارزشهاى  اين  به  ما  كرده اند.  اشتباه  كه  مى بينند  و  كرده اند  اشتباه  رفته اند؛ 
متمسك هستيم؛ ما ارزشهاى اسالمى را مايه ى عّزت ملى خودمان مى دانيم؛ 
ما اين ارزشها را موجب رشد استعدادها در ملتمان مى دانيم. ما به بركت 
اسالم، به حول و قوه ى الهى خواهيم توانست با سرعتى بيش از سرعت 
متعارف و معمول، قله هاى علم را باال برويم و اين قله ها را فتح كنيم. ما بر 
ضعفى كه در ساليان متمادى بر ما تحميل شده است، فائق خواهيم آمد و 
خودمان را قوى خواهيم كرد. معلوم است كه استكبار راضى نيست؛ معلوم 
است كه قدرتمندان با جنجال، با هوچيگرى، با كار تبليغاتى، با كار سياسى، 
با فشار اقتصادى، مى خواهند مانع از اين حركت شوند؛ اما نمى توانند. ما 
ايستاده ايم؛ اين مّلت ايستاده است و مّلتهاى مسلمان بيدار شده اند. امروز 
دلهاى مّلتهاى مسلمان پُر است از بغض صهيونيستها و بعض امريكا. امروز 
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در سرتاسر خاورميانه و شمال آفريقا و آسيا، كشورهاى اسالمى و جوانها، 
مشتاق بروز هويت اسالمى خودشان هستند. اين چيزى است كه در مّلتها 

روئيده است.

 بیانات در دیدار كارگزاران نظام، سفراى كشورهاى اسالمی و مهمانان كنفرانس وحدت
اسالمی  به مناسبت روز مبعث پیامبر اعظم9 ـ 85/5/31

Administrator
Untitled
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استقالل و مردمي بودن ، 
دو خصوصيت حوزه هاي علميه تشيّع

اساساً روحانيت شيعه همواره خصوصيتى منحصر بفرد داشته است و 
امروز هم كه نظام جمهورى اسالمى برپاست و مسئوالن آن بعضاً از خود 
اين حوزه ها برخاسته اند و صبغه ى روحانيت و دينى در اين حكومت مشهود 
است، باز حوزه هاى علميه ى شيعه همان خصوصيت را حفظ كرده اند. آن 

خصوصيت چيست؟ آن عبارت است از »استقالل و مردمى بودن«.
اين، در هيچ جاى دنيا وجود ندارد. مجامع روحانى، چه مسلمان، چه 
مسيحى، چه يهودى در غيِر شيعه، مجامعى هستند كه با مردم سر و كار 
دارند - يعنى مردم به كليساها هم مى روند - اما روحانِى در آنجا، با پيشنماز 
مسجد ما در اينجا، از زمين تا آسمان تفاوت دارد. او يك فردى است وابسته 
به يك تشكيالتى كه از ملحقات دولت و سلطه ى حاكم بر آن كشور است 
يا سلطه اى شبيه سلطه ى روحانيت مثل مسيحيها، كه مثاًل كاتوليكهايشان به 
يك جاى ديگر وابسته اند، پروتستانها به يك جاى ديگر وابسته اند و فرقه هاى 
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مختلفشان هركدام به مراكز قدرت وابسته اند و نصب و عزل مى شوند؛ اما 
روحانيت شيعه اين طور نيست؛

روحانى شيعه فقط متصل به مردم و براى مردم و در شئون روحانى، 
در خدمت مردم است؛ لذا تغذيه ى مالى روحانيون هم از مردم است. بارها 
بعضى از آقايان معتبر و معروف قم به بنده گفته اند كه شما بياييد از منابع 
دولتى براى حوزه ها يك بخشى را به عنوان شهريه جدا كنيد؛ بنده سالهاست 
با اين قضيه مخالفت كرده ام و گفته ام نمى كنم. خود من هم كه شهريه مى دهم، 

از وجوهات مى دهم. اين خيلى مهم است: پشتيبان ما مردمند.
هر كدام از مسئوالن روحانى هم كه در كشور مشغول كارهاى اجرايى 
هستند، در درجه ى اول، روحانى هستند و در درجه ى دوم، مسئول. يعنى اگر 
اين مسئوليت را كنار بگذارند، يا از آنها بگيرند، يك روحانى اند و مشغول كار 
روحانى شان هستند. اين، پديده ى خيلى بزرگ و مهمى است و بايد مهم شمرد.
به  مردم  است.  تنگاتنگ  و  جانبه  دو  ارتباط  يك  هم  مردم  با  ارتباط 
روحانى مى رسند، روحانى به مردم مى رسد. رسيدگى روحانى به مردم هم 
فقط مسئله گويى نيست؛ در حالى كه در بين ما اين طورى جا افتاده است. 
روحانى گره گشايى مى كند، مشورت فكرى مى دهد و حل و فصل خصومتها 
و اختالفات را مى كند؛ االن هم همين طور است. مى نشيند، حرف مى زند، 
نصيحت مى كند و دل به دل مردم مى دهد. لذا هر جايى هم كه منصوبان ما 
در مشاغل گوناگون هستند و رفقا و طلبه ها و فضاليى را مى فرستيم، سفارش 
من به آنها اين است؛ مثاًل در مورد دانشگاه مى گويم در دانشگاه آن طور رفتار 
كنيد كه گويا در مسجد پيشنمازيد، با مردم مى نشينيد حرف مى زنيد، سؤال 
روحى  مشكل  دارند،  مشكل  دارند،  گله گزارى  مى دهيد،  جواب  مى كنند، 

دارند، مشكل فكرى دارند.

.بیانات در جمع روحانیون استان سمنان ـ 85/8/17
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پيشگامي روحانيت شيعه ايران در تحواّلت اجتماعي

يعنى همدلى با مردم. همين خصوصيت - با مردم بودن - باعث شده 
است كه در تحوالت عظيم اجتماعى كشور ما - كه مهمترين كشور شيعه ى 
دنياست - روحانيت پيشقدم باشد. شما ببينيد كدام تحول بزرگ و اساسى - 
سياسى محض - در كشور انجام گرفته است كه در آن روحانيت در صف 

مقدم نباشد؛
از ايستادگى در مقابل دست اندازى اقتصادى خارجيها - مظهرش ماجراى 
تنباكو و »قرارداد رژى« در زمان ميرزاى شيرازى بود؛ نمونه ى ديگرش در 

قرارداد »رويتر« بود كه باز آنجا روحانيون مخالفت كردند؛
نمونه ى ديگرش در شروع مشروطيت بود كه روحانيون پيشقدم بودند، 
از نجف تا ادامه ى روحانيت در همه ى بالد، و اگر روحانيون نبودند، امكان 
نداشت استبداد سلطنتى قاجارى از بين برود - تا قضاياى بعد از مشروطيت 
بقيه ى  و  روسها  عوامل  كه  هم  وقتى  مى شد.  گوناگونى  مخالفتهاى  كه 
دست اندازهاى سياسى در شهرها اخالل مى كردند، باز روحانيون همه جا 
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پيشقدم، حفظ كننده و مهار كننده بودند. حتّى اگر در يك قضيه ى سياسى 
مردم هم دو دسته مى شدند، در رأس اين دسته هم روحانى بود و در رأس 
آن دسته هم روحانى بود؛ يعنى مردم دل به روحانيت مى دادند. در قضيه ى 
مشروطيت هم آن كسانى كه مخالف مشروطه بودند - البته اين را بدانيد كه 
از روحانيون كسى مخالف مشروطه نبود، بلكه مخالفت از وقتى شروع شد 
كه ظهور و حضور انگليسها و انگشت پنهانى آنها در مشروطه واضح شد؛ 
و ااّل از اول هيچ كس حتّى در نجف، كه مداركى وجود دارد، با مشروطه 
اعتماد  به  مردم  باز  شدند،  دسته  دو  كه  آنجايى  در  و   - نداشت  مخالفت 
روحانى اى كه در رأس كار بود، سر كار آمدند و دنبال اين فكر را گرفتند؛ 
در مشهد يك جور، در زنجان يك جور، در تهران يك جور، و در مناطق 

ديگر هم يك جور.
جلو  كه  بودند  روحانيون  باز  هم  نفت  شدن صنعت  ملى  قضيه ى  در 
افتادند. اگر مرحوم آيةاهلل كاشانى نبود، مطمئن باشيد كه مسئله ى ملى شدن 
به  عده  يك  حاال  نمى گرفت.  پا  كشور  اين  در  هيچ وجه  به  نفت  صنعت 
تعبيرى كه بنده كردم، نمك خوردگاِن نمكدان شكن هستند؛ نان نهضت ملى 
را مى خوردند، بعد به مرحوم آيةاهلل كاشانى بدگويى مى كنند! در حالى كه او 
جلودار اين قضيه بود. و اگر او نبود، قطعاً مسئله ى ملى شدن صنعت نفت 

در اين كشور، به جايى نمى رسيد.
بعد هم در انقالب اسالمى كه ديگر واضح است. ببينيد، با مردم بودن اين 
است. روحانى كه راه افتاد، دنبالش مردم راه مى افتند. فإذا ولّى أبودلف ولّت 

الّدنيا على أثره اين خاصيت روحانى شيعه است.

بیانات در جمع روحانیون استان سمنان ـ 85/8/17
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تفكّر غلِط غربي شدن شرط پيشرفت

اينكه »پيشرفت چيست؟« حرفهاى گوناگونى در سطح دنيا مطرح است. 
و  متناقض، عجيب  همه جور حرفى هست؛ نسخه هاى قالبى، توصيه هاى 
آغاز شروع مدرن سازى  در  كه  بود  باليى  اين  كه  خائنانه،  بعضاً  و  غريب 
كشور به جان ما ايرانيها افتاد. اول كه نشانه هاى پيشرفت اروپايى براى ايرانيها 
معلوم شد، كم كم به فكر افتادند كه ببينند در اروپا، در آن طرف دنيا، چه 
خبراست؛ قبل از آن، اصاًل خبر نداشتند كه در دنيا چه خبر است! سالطين 
قاجارى آنقدر گرفتار حرمسراها و سفره خانه ها و گرفتاريهاى شخصى و 
مسائل بى ارزش خودشان بودند كه اصاًل از اينكه در دنيا چه دارد مى گذرد، 
خبر نداشتند. رنسانس چه بود؟ چطور به وجود آمد؟ چرا به وجود آمد؟ 
نتيجه اش چه شد؟ اصاًل اين قضايا را تا دوران فتحعلى شاه و بعد از آن 
ملتفت نبودند! بعد كه جنگ ايران و روس شد و دستگاه قاجارى به واسطه ى 
سالحهاى پيشرفته ى روسها - كه آن روز از امكانات جديد و سالحهايى 
محكمى خورد،  دهنى  تو   - بردند  بهره  بودند،  ساخته  براى خودشان  كه 
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تازه كسانى را به اروپا فرستادند و سفراى اروپايى هم كه در ايران زندگى 
مى كردند، دست و پايى باز كردند. پيغام آورها و مأموران ويژه اى هم براى 
زمينه سازى نفوذ سياسى به ايران گسيل شدند و با روشهاى خودشان به ايران 
آمدند. اولين كسانى كه با موج به اصطالح مدرنيته مواجه شدند، چه كسانى 
بودند؟ شاهزاده ها، رجال دربار قاجارى و شخصيتهاى متنفذ سياسى آن روز. 
عامه ى مردم كه خبرى نداشتند، علما كه اطالعى نداشتند و ديگران كه چيزى 
مى شود  تقريباً   - عموماً  معدود،  افراد  به جز خيلى  هم  اينها  نمى دانستند. 
گفت بدون استثنا - در مواجهه ى با اين فرهنگ و پيشرفتهاى غربى مات و 
مبهوت شدند؛ دست و پاى خودشان را گم كردند و نتوانستند ذهن و عقل 
خودشان را به كار بگيرند و از پيشرفت طرف مقابل، به فكر پيشرفت خود 
بيفتند. نتيجه چه شد؟ نتيجه اين شد كه در دوران مشروطيت و بعد از استقرار 
آن، روشنفكرهاى درجه ى اول ما عقيده شان اين شد كه اگر ايران بخواهد 
پيشرفت كند، بايد از فرق سرتا پا غربِى كامل بشود! اين، يعنى تقليد محض. 

و همين طور هم عمل كردند و اين روند تا حكومت پهلوى ادامه داشت.
حكومت پهلوى آمد اين را برنامه ريزى كرد تا با سرعت بيشترى اين 
كار انجام بگيرد. به آن مقدارى كه در دوره ى قاجار بود، قانع نبودند. پهلوى 
را براى اين سِر كار آوردند؛ چند تا روشنفكِر دست نشانده ى مورد اعتماد 
خودشان از ايرانيهاى تحت تأثير غرب را هم به عنوان عناصر فرهنگى، دور 
و بِر آن گذاشتند تا همين كار را بكنند. مسئله ى كشف حجاب، مسئله ى 
تغيير لباس و مسئله ى حذف كردن نشانه هاى ايرانِى اسم: ميرزا، سيد، خان، 
آقا، دادن امتيازات فراوان در زمينه هاى نفت و آوردن مستشارهاى خارجى 
- كه روز به روز هم بيشتر شد - از اين قبيل است. بعد هم كه - انگليسيها 
از سال 1332 همه  امريكاييها  بعد،  كنار گذاشتند، در دوره ى  را  رضاخان 
كاره ى كشور شدند؛ اين سرگذشت تحوالت ما در دوران طاغوت است كه 
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با همان مديريت خطرناك كه گفتم، به سمت نابود كردن اصالتها رفت. اى 
كاش در مقابل چيزى مى گرفتند! نه، هيچ چيز هم نگرفتند. يعنى ايرانيها در 
طول سالهاى متمادى - بيش از شصت، هفتاد سال - كه در اختيار انگليسيها 
و غربيها بودند، اين قدرت را پيدا نكردند كه مثاًل يك مركز تحقيقات علمى 
در كشور به وجود آورند كه ظرف پنجاه سال دو تا اختراع درست كند؛ 
دانشمندانى را تربيت كنند كه دو، سه تا كشف جديد علمى بكنند؛ يعنى 
اينها اين اندازه از غرب استفاده نكردند. آنها چه مى خواستند؟ مصرف كننده 
مى خواستند. مصرف كننده ى اقتصادى اى كه به طور طبيعى با خودش مصرف 
فرهنگى و تسليم سياسى را هم همراه دارد. آنها اين را مى خواستند؛ اينها هم 
راحت تسليم شدند و دادند. همه ى اين تشنجها، درگيريها و چالشهايى كه 
شما در دوران حكومت قاجاريه از زمان تنباكو تا دوران رضا خان و تا بعد از 
آن مى بينيد كه بين جبهه اى از مؤمنين به رهبرى علما از يك طرف و حكام 
جائر از يك طرف انجام گرفت، نشئت گرفته از اين قضيه است. در قضيه ى 
امتياز »رژى«، ميرزاى شيرازى در مقابل دادن امتيازِ مفت و مجانِى يك منبع 
درآمد بزرگ در كشور به غربيها و خارجيها، مخالفت كرد. در قضيه ى امتياز 
»رويتر« همين طور، و در قضيه ى قراردادِ 99 - قرارداد معروف به »قرارداد 
وثوق الدوله« كه در واقع طبق آن، همه ى كشور را به دست انگليسها مى دادند  ـ 

هم همين طور بود، كه مدرس، آن روحانى برجسته، مخالفت كرد.
در قضيه ى ملى شدن صنعت نفت هم كه مرحوم آقاى كاشانى )رضوان اهلل 
عليه( دخالت كرد، همين طور بود. اين چالشهايى كه علما با حكام دورانهاى 
اينها همراهى  با  از روشنفكرها هم  مختلف داشتند - كه مردم و بسيارى 
كردند - همه در اين مرز است؛ مرز منافع ملى، و آن طرف هم كه تحول 
ناشى از اراده و تصميم گيرى قدرتهاى بيگانه است. پس نسخه هاى پيشرفت 

و نسخه هاى غربى و بيگانه، بعضاً حتّى خائنانه است.

بیانات  در دیدار اساتید و دانشجویان  دانشگاههاى استان سمنان ـ 85/8/18
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گناه بزرگ نسل اول روشنفكران ايران

سالهاى متمادى - شايد دهها سال - همت استعمارگران اين بود كه مّلت 
ايران را نسبت به خودشان و نسبت به ارزشها و گذشته ى خودشان بى اعتقاد 
كنند. گناه بزرگ نسل اول روشنفكران اين كشور كه مرّوج تفكرات غربى و 
فرهنگ غربى بودند، همين است. به مّلت ايران تبيين كردند و اصرار و تكرار 
كردند كه تو چيزى نيستى. ارزشهاى تو، اعتقادات تو، گذشته ى تو، تاريخ تو 
و بزرگان تو به چيزى نمى ارزند. توانستند يك نسِل از خود بيگانه اى درست 
كنند كه پذيراى يك حكومت ظالم و دست نشانده اى مثل حكومت رضاخان 
قلدر باشد. اين كارى است كه دشمنان ما در طول سالهاى طوالنى كرده اند.

نهضت اسالمى، حركت عظيم روحانيت و مردم در دوران سالهاى منتهى 
به پيروزى انقالب همين بود كه مردم را نسبت به هويت خودشان، نسبت 
به تواناييهاى خودشان و نسبت به گذشته و تاريخ خودشان خوشبين كنند و 
پرده ى دروغ و توهمى را كه دشمنان بر روى باورهاى ملى ما كشيده بودند، 

آن را بَِدَرد؛ و موفق هم شدند.

بیانات  در دیدار مردم شاهرود ـ 85/8/20
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مصيبت بزرگ بي خبري مردم از وضع كشور 
در دوران هاي گذشته

مشكل مّلت بزرگ ما - قبل از پيروزى انقالب اسالمى - فقط در اين 
كار  روى  آنها  اطالع  بدون  را  كشور  سياسى  مسئوالن  بيگانگان،  كه  نبود 
مى آوردند و كنار مى گذاشتند؛ اين البته مصيبت بزرگى بود، اما مسئله اين بود 
كه مردم از جريانات كشور، پيشرفت كشور، مقايسه ى كشور با كشورهاى 
ديگر، اندازه گيرى ميزان سرعت حركت كشور به سوى اهداف، بكلى بى خبر 
و بيگانه بودند. اگر كسى اهل كار بود، براى خودش اهل كار بود؛ دنبال كار 
خودش بود؛ كار كشور مسئله ى آحاد مردم محسوب نمى شد. نتيجه هم همان 
شد كه مالحظه مى كرديد؛ جوانها هم يا در تاريخ مى خوانند يا از بزرگترها 
مى شنوند؛ بعضى هم كه يادتان هست، و مى ديديد كه كشور به دست عده ى 
معدودى - كه خود آنها بازيچه ى سياستهاى بين المللى بودند - چگونه اداره 
مى شد. مّلت به يك مّلت عقب افتاده ى در زمينه هاى گوناگون تبديل شده 
بود؛ چون مردم كارى به كار كشور و مسائل كالن آن نداشتند؛ خبر هم از 
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آنها نداشتند كه در كشور چه مى گذرد، چه سياستى بر كشور حاكم است، چه 
آينده اى در انتظار كشور است، چه كسانى دارند در كشور دخالت مى كنند؛ 
مردم به اينها توجهى نداشتند و كسى هم آنها را وارد ميدان معرفت و علم 
نمى كرد. نتيجه هم همان بود كه مى ديديم: يك عده در رأس كارهاى كشور 
قرار مى گرفتند كه نه به ايمان مردم، نه به دنياى مردم و نه به آخرت آنان 
هيچ دلبستگى نداشتند. دلبستگى آنها به زندگى شخصى خودشان و به خاطر 
حفظ زندگى شخصى، به بند و بست با اربابهاى خارجى منحصر مى شد؛ 
اين وضع زندگى مّلت ما در پيش از انقالب بود. انقالب صفحه را برگرداند؛ 
مردم شدند صاحب كشور، صاحب اختيار كشور و تصميم گير در مسائل 

كشور. حضور مردم در صحنه به اين معناست.

بیانات  در دیدار اقشار مختلف مردم ـ 85/9/22

Administrator
Untitled
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عقب ماندگي هاي ايران 
نتيجه ي تسلّط استعمار و استبداد

حقيقت اين است كه كشور و جامعه ى ما بعد از انقالب، در تمام طول 
اين دوران، لحظات حساسى را گذرانده است كه نقش جوانها و تأثير حالت 
جوانى و استعدادهاى جوانى در آن، يك نقش برجسته است. با اينكه ما مّلت 
با استعدادى هستيم و بوديم، بر اثر تسلط سياستهاى استعمارى و استبدادى 
و سلطنتهاى موروثِى خاندانى و حكومتهاى غاصب و جائر، در طول دو سه 

قرن، از قافله ى علم جهانى عقب مانديم.
و  فرهنگى  و  اقتصادى  عقب ماندگى  خود  همراهِ  علمى  عقب ماندگى 
با  بار مى آورد. يك كشورى كه  به  را هم  بقيه ى عقب ماندگى ها  نظامى و 
توجه به استعداد خود، با توجه به زمينه هاى طبيعى و انسانى خود، با توجه به 
جايگاه جغرافيايى خود - كه اگر به نقشه ى جهان نگاه كنيد، توجه مى كنيد 
كه ايران در چه نقطه ى حساسى قرار دارد - با توجه به ذخائر زيرزمينى 
دنيا  كشورهاى  ثروتمندترين  از  يكى  و  پيشرفته ترين  از  يكى  بايد  خود، 
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باشد، در دوره ى حكومتهاى قاجارى و بعد پهلوى، تبديل شد به حكومت 
عقب افتاده ِى دست نشانده ِى فقيِر ضعيِف توسرى خور. اين، در تاريخ ما اتفاق 
افتاد. گناهش به گردن كيست؟ در درجه اول به گردن آن زمامداران فاسد 
و بى كفايت است، كه وابسته هم شدند؛ وقتى سياستهاى استعمارى غرب 
وارد ميدان شد، وابسته هم شدند. آنها همت و حميّت نداشتند؛ فقط به فكر 
زندگى و آقايى خودشان و حفظ قدرت حكومت خودشان بودند. گناه، در 
درجه اول بر دوش اينهاست؛ حاال حد اقل اين دو سلسله ى سالطين قاجارى 

و سالطين پهلوى.
ملت ايران حق دارد كه در روز قيامت و در پيش خداى متعال گريبان 
اين ستمگران را بگيرد و ادعانامه ى عظيم و وحشتناكى را عليه اينها در دست 
بگيرد، بگويد اينها كسانى بودند كه يك كشورِ با استعداد، غنى، بزرگ، داراى 
ِعداد  بايد در  را - كه چنين كشورى الاقل  نظير  بى  آن سابقه ى فرهنگى 
كشورهاى درجه ى يك جهان باشد؛ وااّل اصاًل درجه ى يك است؛ و در باالى 
ستون كشورها بايد قرار داشته باشد - تبديل كردند به يك كشور درجه ى 

چندم؛ هم فقير، هم ضعيف، هم تحقير شده، هم توسرى خور، هم نا اميد.

بیانات در دیدار با انجمنهاى اسالمی دانش آموزان سراسر كشور ـ 86/2/19
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هشدارهاي عالمان بيدار در طول 120 سال گذشته

بعد چه اتفاقى افتاد؟ در خالل اين صد، صد و بيست سالى كه بخش آخر 
آن دوران سخت تا امروز. گذشته، وجدانهاى بيدار و شخصيتهاى بزرگى پيدا 
شدند كه هشدارهايى دادند؛ برقهايى در آسمان تاريك و ظلمانِى زندگِى اين 
كشور جهاندند كه روشنى هايى به وجود آمد؛ بيدارى هايى به وجود آمد كه 
يك نمونه اش مخالفت ميرزاى شيرازى با كمپانى رژِى معروف بود كه در 
واقع همه ى كشور را بتدريج مى بلعيد و مى خواست سرنوشتى مثل سرنوشت 
استعمارى هندوستان براى ايران رقم بزند؛ يا فريادهاى مرحوم آيت اهلل مدرس 
در صحن مجلس ملى آن روز در مقابله ى با رضاخان و ديگران و ديگران، 
كه همه ى  مى بستند  داشتند  روز  آن  كه  قرارداد خائنانه اى  آن  با  مقابله  در 
كشور را تحويل انگليسها بدهند. اينها برقهايى در اين فضا روشن كرد؛ دلها 
را روشن كرد، عزم ها را محكم كرد. نهضت به وسيله ى پيشروان اين فكر 
شروع شد، رهبرى الهى و با عزم و ارده اى مثل امام، خداى متعال در اختيار 
مّلت گذاشت؛ باز هم همين جوانها، حركت خودشان را كردند، يك تحول 
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عظيم و بنيادى به وجود آمد؛ ميله هاى زندانى كه مّلت ايران در آن گرفتار 
بود، شكسته شد، لكن از اينجااى كه انقالب شروع كرد، تا آنجااى كه بايد 
مّلت ايران برسد، راهِ طوالنى است. اين راه طوالنى پر از چالشهاى گوناگون 
است؛ همت مى خواهد، نيرو مى خواهد، نشاط مى خواهد، ابتكار مى خواهد، 
تراكم عظيم نيروها را مى طلبد. اينها بايد به وسيله ى جوانها، روحيه جوان، 

نشاط جوانى تأمين شود.

بیانات در دیدار با انجمنهاى اسالمی دانش آموزان سراسر كشور ـ 86/2/19
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ميراث شوم دوران طوالني طاغوت

باالخره ما ميراث بِر دوران طوالنى تسلط طواغيت بر اين كشور هستيم. 
روى همه چيِز ما اثر گذاشته اند. روى فرهنگ ما، روى ذهنيات ما، باورهاى 
ما، روى منابع ما، روى جغرافياى ما، روى موقعيت بين المللى ما، روى ايجاد 
اختالف طبقاتى؛ در همه چيز اثر منفى گذاشته اند. سالهاى متمادى در اين 
كشور، اساس حكومت بر پرورش دادن اشراف و نخبگان مالى و پولى و 
ملك خودشان  و  مال خودشان  را  مملكت  است؛  بوده  فاميلى  نخبگان  يا 
ميدانستند و براى مردم معمولى - يعنى اكثريت قاطع مردم - اصاًل حقى 
قائل نبودند؛ هم در دوره ى قاجاريه اين جور بود، هم در دوره ى پهلوى 
اين جور بود؛ واقعاً هيچ حقى براى مردم قائل نبودند و اگر هم چيزى به 
كاماًل  لكن  بود؛  تبليغات  عنوان  به  ظاهرسازى،  عنوان  به  مى آوردند،  زبان 
معلوم ميشد كه ديد آنها نسبت به مردم چيست. ما وارث يك چنين وضعى 

هستيم.

بیانات در دیدار رئیس جمهور، مسئوالن و كارگزاران نظام  ـ 86/4/9
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شاخصهاي عمده ي جامعه اسالمي

برادران و خواهران عزيز! آرزوى ما در مبارزات اسالمى، تشكيل جامعه اى 
بوده است كه با اين خصوصيات امتياز داشته باشد. انقالب اسالمى براى 
قدرت طلبى يك گروه يا يك حزب يا يك جمعيت به وجود نيامد. انقالب 
اسالمى را مردم مسلمان ايران به راه انداختند؛ هدف از اين انقالب هم تشكيل 
جامعه ى اسالمى است و معيارها و شاخصهاى عمده ى جامعه ى اسالمى هم 
از  برخوردار  از اخالق و  برخوردار  از علم،  برخوردار  اينهاست: جامعه ى 
عدالت. همه بايد براى اين تالش كنند. اصولى كه به آن پايبنديم، اينهاست. 
ارزشهائى كه جامعه ى اسالمى براى آنها تشكيل شده است، اينهاست. آن 
چيزى هم كه ميتواند زندگى مادى ما را، رفاه ما را، عّزت سياسى و بين المللى 
ما را، امنيت ما را به طور كامل تأمين كند، اينهاست. همه بايد تالش كنند 
جامعه اى برخوردار از علم، برخوردار از اخالق، برخوردار از عدالت به وجود 
بياورند. وظيفه ى دولتها هم اين است، وظيفه ى آحاد مسئوالن هم اين است، 
وظيفه ى مديران بخشهاى مختلف هم همين است، آحاد مردم هم آرزوشان 
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اين است. آن چيزى را كه طلب ميكنند و مطالبه ى از مسئوالن ميكنند، اين 
است: يك جامعه ى برخوردار از علم و اخالق و عدالت. ما از اول انقالب تا 
امروز، هر جا به وظيفه ى اسالمى خودمان عمل كرديم، به احكام الهى احترام 
گذاشتيم، پاى وظيفه ايستاديم، پيش رفتيم؛ هرجا مالحظات گوناگون بر ما 
حاكم شد، از اين اصول اساسى اسالم عقب نشينى كرديم، زرق و برق مكاتب 
مادى رائج را در چشم خودمان و در دل خودمان بزرگ كرديم، شكست 

خورديم، مغلوب شديم، ناكام مانديم.

 بیانات در دیدار مسئوالن نظام و قشرهاى مختلف مردم  در سالروز مبعث پیامبر اكرم9 
ـ 86/5/20
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نقش اوّل و برجسته ي امام و امّت در انقالب

»اّن اهلل ال يغيّر ما بقوم حتّى يغيّروا ما بانفسهم«. انتخاب با خود مّلت است. 
اگر در ميان يك ملتى كه اينجور زير ستم است، انسانهاى بزرگى پيدا شدند، 
آزادگانى پيدا شدند، علماى برجسته ى با شجاعت وارد ميدان شدند، آحاد 
مردم حاضر شدند از لذتهاى زودگذر و راحتهاى حقير روزمره ى زندگى 
صرفنظر كنند و مجاهدت كنند و دل به شهادت بدهند، ميتوانند خودشان 
را از اين ذلِت زير سلطه بودن خارج كنند. اين انتخابى بود كه مّلت ايران با 

انقالب اسالمى كرد.
نقش اول متعلق به امام و امت است. پاسخ مثبت امام بزرگوار ما - اين 
شخصيت بى نظير و فراموش نشدنى تاريخ كشور ما - و پاسخ امت به امام 
سيلى  متقاباًل  بوديم،  خورده  را  سيلى  برگرداند؛  را  ورق  حركت،  اين  در 
زديم. انقالب اسالمى سيلى بزرگ مّلت ايران به دست اندازيها و تجاوزها و 
زورگوئيها و تحقيرها و سلطه طلبى ظالمانه ى امريكا و قدرت استكبارى در 

طول سالهاى متمادى بود.

بیانات  در دیدار دانش آموزان و دانشجویان بسیجی   ـ 86/8/9
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قانون ننگين كاپيتوالسيون

كشور ما يك روز نقطه ى حساس و اساسى تمركز سلطه ى استكبارى در 
اين منطقه بود. زمامداران خائن، خاندان منحوس پهلوى، رجال خودباخته 
و رشوه بگير، روشنفكران ساكت، علماى بى تفاوت، مجموعاً همه دست به 
دست هم داده بودند و مّلت را مثل يك آب راكد درآورده بودند. سلطه گران 
هم هر كار ميخواستند، با اين مّلت ميكردند، كه يكى از نمونه هايش همان 
كاپيتوالسيون بود كه اشاره كردم. در مجلس ايران قانون گذراندند كه دولت 
ايران و دستگاه قضايى ايران نسبت به مجرم و جنايتكار امريكائى در ايران 
حق تعقيب ندارد. امام آن روز فرياد كشيد؛ امام آن روز براى مردم حقيقت 
مطلب را روشن كرد. اگر يك نظامى سطِح پائين امريكائى - يك گروهبان 
امريكائى، يك آشپز امريكائى - به بزرگترين مقامات علمى، دينى، سياسى 
كشور ما اهانت ميكرد، مردم حق نداشتند او را محاكمه كنند! اتفاقى كه در 
كشورهائى كه امريكائيها در آنجا ظلم ميكنند، االن دارد اتفاق مى افتد. شما 
ببينيد همين شركت امريكائى »بَِلك واتر« در بغداد، مردم بى گناه را به رگبار 
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ميبندد، كسى جرئت ندارد اينها را محاكمه كند و بگويد چرا كرديد. اينها يك 
چنين وضعيتى را در ايران طلب و دنبال ميكردند. بر ملتى وقتى مسلط شدند، 
به هيچ چيز آن مّلت رحم نميكنند. مّلت بايد به خود بيايد، هوشيار باشد، راه 

خود را پيدا كند؛ و مّلت ايران پيدا كرد.

بیانات  در دیدار دانش آموزان و دانشجویان بسیجی   ـ 86/8/9
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تبيين جامعه ي اسالمي

برادران و خواهران عزيز من! انقالب ما فقط اين نبود كه يك حكومتى 
برود، يك حكومتى بيايد قدرت را به جاى او در دست بگيرد. مسئله اين 
نبود. اگر اين بود، مّلت با اين فداكارى چرا وارد ميدان بشود؟ خوب، دو 
گروه با هم رقابت مى كنند؛ يكى مى آيد عليه آن يكى. مثل اينكه مى بينيد در 
كشورهاى ديگر؛ وارد ميدان ميشوند، ميزنند يا ميبرند يا ميبازند. اينى كه 
يك مّلت با همه ى وجود، با همه ى تن و جان، با همه ى توان، با جوانش، 
با مالش وارد ميدان ميشود، اين معناش اين است كه اين حركتى كه دارد 
اتفاق مى افتد، فقط دست به دست شدن قدرت بين دو گروه نيست؛ اين يك 
تحول عظيم، متوجه و معطوف به يك سلسله آرمانهاى مردمى و ملى است؛ 

معناش اين است.
انقالب ما يك آرمانهائى را ترسيم كرد. مردم مؤمن ما وقتى به هدايت 
دين خودشان نگاه كردند، ديدند اين آرمانها همان چيزهائى است كه به آن 
نياز دارند. لذا در راه او حركت كردند؛ جوانشان را هم دادند، جانشان را 
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هم دادند، مالشان را هم دادند، پاش ايستادند. ما ميخواهيم به اين آرمانها 
برسيم. اين آرمانها چيست؟ اگر در يك جمله بخواهيم اين آرمانها را بگوئيم، 
»جامعه ى اسالمى« است. ما امروز در راه جامعه ى اسالمى داريم حركت 

مى كنيم.
جامعه ى اسالمى آن جامعه اى است كه در او عدالت به نحو كامل استقرار 
داشته باشد؛ اخالق اسالمى به صورت گسترده در ميان مردم وجود داشته 
باشد؛ مردمان همان ترازى را به دست بياورند كه پيامبران الهى ميخواستند اين 
تراز ساخته بشود در ميان جامعه ى اسالمى؛ قدرتمند، شجاع، عزيز، برخوردار 
از مواهب زندگى و در عين حال عبد خدا؛ تسليم اراده ى پروردگار. آزادى 
حقيقى براى يك مّلت و براى يك انسان اين است كه اراده ى خودش را، 
همت خودش را، نيرو و توان خودش را به كار بيندازد براى بهروزى خود و 

آن بهروزى را در عبوديت خدا و بندگى خدا ببيند. ما دنبال اين هستيم.
امروز خأل بزرگ دنياى ليبرال دموكراسى غرب همين است. كارخانه ها را 
زياد كردند، چرخهاى گردنده را زياد كردند، دامنه ى علم را گسترش دادند؛ 
اما عدالت اجتماعى را نتوانستند تأمين كنند. اخالق انسانى به انحطاط كشيده 
شده؛ اين حرفى نيست كه من اينجا بگويم. مگر ميشود در يك تريبون و منبر 
جهانى، كه امروز اين حرفها در دنيا منعكس ميشود، چيزى برخالف آنچه 
كه احساس مردم آن كشورهاست، بر زبان آورد؛ حرفى است كه خودشان 

ميزنند.

بیانات  در اجتماع بزرگ مردم یزد  ـ 86/10/12
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عدالت و اخالق، خالء بزرگ ليبرال دموكراسي

امروز بحران اخالقى گريبانگير ليبرال دموكراسى غرب است. امروز بحران 
جنسى، بحران اقتصادى، بحران اخالقى، بحران خانوادگى، گرفتاريهاى همان 
كشورهائى است كه از لحاظ علمى چشم تاريخ را خيره كردند از پيشرفتهاى 

خودشان.
بشر سعادتمندى اش به اين نيست كه دانش او پيشرفت كند - دانش ابزار 
سعادت است - سعادت بشر به آسايش فكر است، به آسايش روح است، 
به زندگى بى دغدغه است، به زندگى همراه با امنيت اخالقى و معنوى و 
مادى است، به احساس عدالت در جامعه است. اين را غرب ندارد؛ نه اينكه 
ندارد، روزبه روز هم از او دارد دورتر ميشود. ما اين را براى نشان دادن به 
دنيا به عنوان آرمان خودمان ترسيم كرديم؛ ما نكرديم، خدا كرد. مّلت ايران 

به اقتضاى ايمان خود به اين راه، دنبال اين راه افتاد.

بیانات  در اجتماع بزرگ مردم یزد  ـ 86/10/12
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اعتماد به نفس، شرط رسيدن به آرمان

اگر  ايران!  عزيز  مّلت  يزد!  عزيز  مردم  من!  عزيز  خواهران  و  برادران 
بايد بگوئيم  به نفس.  اعتماد  به  به آن آرمان برسيم، احتياج دارد  بخواهيم 
تعلق  آن  به  ملى  اراده ى  كه  را  كارهائى  آن  امروز  تا  همچنانيكه  ميتوانيم؛ 
گرفت، توانستيم انجام بدهيم. مگر شوخى بود در يك كشورى كه زير فشار 
استكبار و استعمار است، فاسدترين حكومتهاى جهان بر آن حكومت ميكند 
و شرق و غرب عالم، منافعشان را در حكومت آن خاندان منحوس مى بينند، 
اين خاندان را به زير كشيدن؛ بنياد پوشالى حكومت سلطنتى موروثى را بكلى 
از بين بردن؛ يك نظام مردمى، متكى به آراء ملت، متكى به عواطف مردم، 
در يك چنين كشور استبدادزده ى در طول قرنهاى متمادى به وجود آوردن؛ 
منطقه،  اين  امروز در  ايران كرد.  را مّلت  اين كار  اين كار شوخى است؟! 
هيچ كشورى از لحاظ اتكاء به آراء و عواطف مردم، به جمهورى اسالمى 

نميرسد.

بیانات  در اجتماع بزرگ مردم یزد  ـ 86/10/12
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تأثير عدم احساس مسئوليت دولتمردان 
در حكومتهاي قبل

آنچه مّلت ما در طول دهها سال قبل از انقالب، بلكه پيش از آن به آن 
دچار بود، نبودن اين دو عامل بود: يكى نبودن احساس مسئوليت در ميان 
دولتمردان، كه دولتمردان در قبال آحاد مردم، هيچ احساس مسئوليتى نداشتند؛ 
رؤساى كشور، كشور را ملك خودشان ميدانستند و براى استفاده ى از اين 
ملك به دنبال اين بودند كه ببينند كجا چه كارى براى آنها فايده ى بيشترى 
دارد؛ آنچه برايشان مطرح بود، فايده ى مردم نبود. اين عرِف »دورافتاده« و 
»نزديك«، از آنجا به وجود آمد. اينكه فالن شهر دورافتاده است. دورافتاده 
يعنى چه؟ معنايش اين بود كه از مركز كشور، از تهران دور است. اين كافى 
بود براى محروميت؛ چون چشمشان همين مناطق دور خود را ميديد و دلشان 
به دنبال كارها و مراكز و مناطقى بود كه براى آنها منشأ سود و نفعى باشد، 
نه براى مردم. انقالب اين عرف را عوض كرد. انقالب دور و نزديك را از 
منطق دولتيان و مسئوالن كشور زدود؛ دور و نزديك ندارد. لذا شما مى بينيد 
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مسافرت  به سرتاسر كشور  رئيس جمهور  دولت،  هيأت  مسئولين كشور، 
بايد  اين است كه نگاه و عواطف و همت مسئولين  اين معنايش  ميكنند. 
ميان همه ى شهرهاى كشور تقسيم شود. اينجور نباشد كه يك شهرى، يك 
منطقه اى كه دوردست است، از شعاع همت و تصميم مسئولين دور بماند؛ 
نه، دور و نزديك ندارد. امروز در اين كشور شهرهائى و مناطق دوردست و 
كوچكى موفق ميشوند كه مسئوالن كشور را، يعنى رئيس جمهور را، دولت 
را، وزرا را از نزديك ببينند، به آنها نامه بدهند يا حرف بزنند و از زبان آنها 
و حنجره ى آنها مستقيماً سخن بشنوند كه در روزگارهاى گذشته در طول 
تاريخ، اميد اين را نداشتند كه حتى يك مدير درجه ى سه به آنها سركشى 
كند. پس اين يك عامل، يعنى عامل احساس مسئوليت از سوى مسئوالن 

كشور و مديران ارشد كشور امروز وجود دارد.

بیانات در دیدار عمومی مردم ابركوه  ـ 86/10/15
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تأثير عدم همّت و خودباوري مردم در دوران گذشته

عامل دوم، همت و خودباورى مردم است. آن مردمى، آن ملتى، جمعيت 
نباشد، همواره محكوم به  آن شهرى كه براى خود ارزش و اهميتى قائل 
عقب ماندگى است از همه ى مسابقات انسانى و ميان جوامع بشرى. در دوران 
تسلط استعمار بر كشورهاى اين منطقه و بر كشور ما، يكى از خطرناكترين 
تبليغاتى كه روى مّلت ما انجام دادند همين بود كه به مّلت ما، به مرد و زن 
ما بباورانند كه شما نسبت به مّلتهاى غربى، مّلتهاى اروپائى عقب و درجه ى 
دو هستيد. همين درجه ى دو بودن هم باز در ميان مناطق گوناگون كشور 
يكسان نبود؛ بعضى ها عزيزكرده تر ميدانستند خودشان را و توقعاتشان بيشتر 
بود، بعضى توقعاتشان كمتر. انقالب اسالمى آمد مثل طوفانى اين هواى آلوده 

و كثيف را از كشور زائل كرد.
امروز مّلت ما با تكيه ى بر تاريخ مشعشع خود، با تكيه بر استعدادهاى 
درونى خود و با تكيه بر اسالم و ايمان - كه امروز سخن نو براى بشريت 
دارد.  باور  را  نميداند، خود  دارد - ديگر خودش را يك مّلت عقب مانده 
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اين همان چيزى است كه همت ملى را برمى انگيزد، مردم را براى رسيدن 
به قله هاى پيشرفت آماده ميكند و آنها را تشويق ميكند. عرض من به شما 
اين  اين است كه نگذاريد  برادران و خواهران، بخصوص به شما جوانان 

احساس شيرين اميدوارى به آينده در شما زائل شود.
اين كشور به ناحق عقب مانده نگه داشته شد. ما امروز پيشرفتهاى زيادى 
كرديم، اما اين پيشرفتها نسبت به آنچه كه شأن مّلت ايران است و جايگاه 
مّلت ايران است، كم است. مّلت ايران يك روزى در قله ى علم و اقتدار 
مادى و معنوى قرار داشته است به بركت اسالم. ما امروز اسالم را بازيابى 
كرده ايم؛ آغوشمان را به روى اسالم باز كرديم، اسالم را با نگاه متناسب با 
زمانه و با پيشرفت زمانه به دنيا عرضه كرديم. امروز تفكر سياسِى اسالمى، 
تفكر اجتماعى اسالم، تفكر گرايش معنوى اسالم، تفكر اسالم در مورد روابط 
داخلى و درونى افراد جامعه با هم، ميتواند در دنيا مثل يك دستورالعمل، مثل 
يك سرمشق مطرح شود؛ نه اينكه اين حرف را ما بزنيم يا من اينجا بگويم؛ 
اين سخنى است كه امروز انديشمندان باانصاف دنيا همين حرف را ميزنند. 
اين را مّلت ايران آسان هم به دست نياورده. شما شهيد داديد؛ ابركوه شهداى 
را  فرزندان خودشان  كه  دارد  مادرهائى  پدر  دارد،  فداكارانى  دارد،  عزيزى 
فرستادند براى دفاع از اين انقالب در دوران جوشش انقالب؛ و براى دفاع 
اينها بوده است كه توانسته اين  از مرزهاى كشور در دوران دفاع مقدس. 
انقالب را زنده نگه دارد، اين پرچم را بلند نگه دارد و امروز مّلت ايران را 

عزيز كند.

بیانات در دیدار عمومی مردم ابركوه  ـ 86/10/15
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لحظات و حوادث تأثيرگذار در تاريخ

اين لحظه هاى حوادث بزرگ تاريخى، در واقع عوامل پيشرفت تاريخ 
مّلتها هستند. عاشورا يك نيمه روز بيشتر نبود؛ تاريخ را تكان داد و متحول 
كرد. يك حادثه، گاهى به قدرى عميق و حكيمانه و بجا در طول زندگى يك 
مّلت اتفاق مى افتد كه تأثيرات آن براى سالهاى متمادى، گاهى براى قرنهاى 
متوالى باقى ميماند. يقيناً روز نوزدهم دى براى مّلت ايران از جمله ى اين 
حوادث بود. ظرفيت حضور مردم و خشم مقدس و انقالبى مردم در طول 
سالهاى متمادى با ظلم دستگاه طاغوت و اعمال نفوذ بيگانگان لبالب شده 
بود؛ يك حركت هوشمندانه و بجا الزم بود. يك حركت هوشمندانه و بجا 
الزم بود. اين حركت را شما مردم قم در روز نوزدهم ديماه انجام داديد و اين 
گردونه به حركت در آمد. آنچه كه نظام طاغوت بر سر اين كشور و اين مّلت 
آورد، در طول سالهاى متمادى حاكميت سياه و ننگين خود، حقيقتاً يكى از 

فصول تلخ تاريخ ماست.
يكى از همين فعاليتهاى فاجعه آميز، قضاياى هفدهم دى بود كه در زمان 



86
5  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

رضاشاه اتفاق افتاد. طبق نقشه ى دشمنان اسالم و ايران، به كمك روشنفكران 
آن روزِ متصل به دربار پهلوى، تصميم گرفتند كه زن ايرانى را از دائره ى 
عفاف و حجاب خود بيرون كنند و اين نيروى عظيم ايمانى را كه به بركت 
عفاف، زن همواره در جوامع مسلمان وجود داشته است، نابود كنند و بر باد 

بدهند.

 بیانات در دیدار جمعی از اقشار مختلف مردم قم به مناسبت سالروز قیام نوزدهم دى ماه ـ
86/10/19
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اهداف رژيم طاغوت از طرح كشف حجاب

يكى از جنايات بزرگ رژيم طاغوت، همين مسئله ى هفده دى هست. 
كشف حجاب، از بين بردن آن حائل و فاصله اى كه در اسالم ميان دو جنس 
قرار داده شده است - كه اين براى سالمت زن و سالمت مرد است؛ براى 
سالمت جامعه است - تا همان بالئى كه بر سر زن در جوامع غربى آمد، 
بر سر زن مسلمان ايرانى بياورند. اين اقدام را با چماق، رضاخان در داخل 

كشور انجام داد.
زن غربى با ورود در منجالب فساد، دستاوردش نابودى خانواده بود. 
اينجور نبود كه زن با برداشتن حجاب در ميدان علم يا در ميدان سياست يا 
در ميدان فعاليتهاى اجتماعى پيشرفت كند؛ همه ى اينها با حفظ حجاب و 
عفت ممكن بود و ما در نظام اسالمى اين را تجربه كرديم. برداشتن حجاب، 
مقدمه اى براى برداشتن عفت بود؛ براى برداشتن حيا در جامعه ى اسالمى 
بود؛ براى سرگرم كردن مردم به عامل بسيار قوى و نيرومند جنسى بود؛ براى 
اينكه از همه ى كارهاى ديگر بمانند؛ و يك مدتى هم موفق شدند، اما ايمان 
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عميق مّلت ايران نگذاشت. زنهاى مسلمان ما با وجود سختگيريها در طول 
زمان، در مقابل اين فشار سركوبگر مقاومت كردند؛ بعد از رفتن رضاخان 
به نحوى، در زمان خود او به نحوى، در طول دوران بقيه ى طاغوت هم به 
نحوى. لذا در همان ديماه 1356، روز هفدهم ديماه در مشهد، يك اجتماع 
عظيمى، تظاهراتى از زنان مسلمان با شعار »حفظ حجاب« راه افتاد. ما آنوقت 
در تبعيد بوديم؛ خبر آن را شنيديم كه زنان مؤمن و مسلمان و شجاع يك 
چنين حركتى را به راه انداختند. اين، گوشه اى از فجايع رژيم طاغوت بود؛ 
نابود كردن آرمانهاى دينى، ارزشهاى اخالقى، پيشرفتهاى اقتصادى، عّزت 
بين المللى و خالصه بر باد دادن سرمايه هاى يك مّلت جزو كارهائى بود كه 

آن رژيم طاغوت و سياهكار انجام داد.
ملت ايران بموقع بيدار شدند و پاسخ گفتند به نداى رهبر عظيم الشأن 
خودشان و وارد ميدان شدند. نوزده دى يك چنين مقطع تاريخِى حساسى 
است؛ اينها را بايد زنده نگه داشت. تالش شده است و ميشود براى اينكه 

احساسات مردم و اين مقاطع حساس از يادها برود.
مردم قم نشان دادند كه وفادارند و پايبندند. در طول اين زمانها، كسانى 
هم پيدا شدند كه به تعبير قرآن، »فمن نكث فإنّما ينكث على نفسه«1؛ اين 
بيعت را با انقالب و با اسالم و با امام شكستند، اما اين شكستن بيعت به 
زيان خودشان بود: »نكث على نفسه«. بعضيها وفادارى نشان دادند؛ »و من 
أوفى بما عاهد عليه اهلل فسيؤتيه اجراً عظيما«؛ پايبندى نشان دادند؛ وفادارى 
نشان دادند، كه اين اكثريت عظيم مّلت ما بودند؛ ايستادند پاى حرفشان و 
خداى متعال اجر عظيم را به آنها داد؛ پيروزى در جنگ را داد؛ پيروزى در 
همه ى ميدانها در مقابل ابرقدرتها را داد؛ رشد ملى و پيشرفت گوناگون در 

1. سوره ي فتح، آيه ي 10.
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عرصه هاى مختلف را به اين مّلت داد.
هم  بلندى  گامهاى  كرد،  حركت  خود  آرمانهاى  سمت  به  ايران  ملت 

برداشت. امروز هم حركت ميكند، امروز هم گامهاى بلندى دارد.

 بیانات در دیدار جمعی از اقشار مختلف مردم قم به مناسبت سالروز قیام نوزدهم دى ماه ـ
86/10/19
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عناصر اصلي تعالي ملّت

آنچه كه در روز نوزدهم بهمن در سال 57 اتفاق افتاد، بدون شك يك 
نقطه ى عطف بود. جمعى از كاركنان نيروى هوائى با يك حركت خودجوش 
- كه نشاندهنده ى برآيند همه ى احساسات و ذهنيات در آن نيرو بود - اقدام 
به كارى كردند كه آخرين ضربه را بر پيكر محتضر رژيم طاغوت وارد كرد. 
هم كار بسيار شجاعانه بود، هم بسيار هوشمندانه بود. اينجور حوادث كه در 
ظرف زمانى مورد نياز و بهنگام اتفاق مى افتد، گاهى ميتواند سرنوشت يك 
مّلت را تغيير بدهد يا آنها را در راه سرنوشتشان سرعت مضاعف ببخشد. 
نيروى هوائى، آن روز اين كار را كرد؛ حركت بسيار بزرگى بود؛ راه را باز 
اين  كه  زيبائى  اين سرود  در  كه  همانطور  مردم.  از  بسيارى  روى  بر  كرد 
عزيزان اجرا كردند گفته شده »اولينم كه دل دادم به رهبر«، حقيقتاً همينجور 
بود. اين حركت، حركت ريشه دارى بود؛ اينجور نبود كه امروز فكر كنند، 
فردا راه بيفتند؛ همانطور كه اشاره كردم اين يك برآيندى بود از مجموعه ى 
آنچه كه در نيروى هوائى، از احساسات و ذهنيات و عقليات ميگذشت، كه 
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در زمان مناسب به اين شكل بروز كرد. لذا اين روز، روز مهمى است؛ روز 
بسيار مباركى است.

آن  كه درسهاى  است  منظور  اين  به  اساساً  تاريخى  بازخوانى حوادث 
باقى بماند. درس اين حادثه براى مّلت  و عبرتهاى آن براى نسلهاى بعد 
ايران در همه ى دورانها يك درس زنده است. اقدام شجاعانه، قدرتمندانه، 
با اتكاء به نفس و برخاسته ى از يك عقالنيت صحيح و برخاسته ى از يك 
ايمان شورانگيز. اگر ايمان هم نبود، نميتوانست اين حركت اتفاق بيفتد. و 
مجموعه ى انقالب ما از آغاز تا انجام، مظهر يك چنين حقيقتى است: يك 
فكر درست و هوشمندانه، همراه با ايمان شورانگيز، همراه با شجاعت و اقدام 
و نهراسيدن از آنچه كه در اين راه پيش خواهد آمد. اين عناصر اصلى است 

كه يك مّلت را باال ميكشد؛ فقدان اينهاست كه يك مّلت را تحقير ميكند.
با  مّلت  اين  گذراند.  را  روزگار سختى  طاغوت  دوران  در  ايران  ملت 
همه ى پيشينه هاى عّزتمند تاريخى، به وسيله ى بيگانگان تحقير ميشد. ارتش 
تحقير ميشد، مّلت تحقير ميشد، مسئوالن كشور در همه ى رده ها تا باالترين 
رده تحقير ميشدند، نخبگان جامعه تحقير ميشدند؛ به وسيله ى آن عناصرى 
كه خود را فراتر از اين حرفها ميدانستند و به چشم يك مزرعه اى كه بايد 
اينجا را درو كنند و لگدمال كنند و بچرند و ببرند، به ايران نگاه ميكردند. 

مّلت ايران در مقابل اين ايستاد.

بیانات در دیدار جمعی از پرسنل و فرماندهان نیروى هوائی ارتش ـ 86/11/19
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تحقّق عزّت ملّت ايران با انقالب اسالمي

اين  بر  بيگانگان  كه  كرد  تحقيرى  جايگزين  را  عّزت  اسالمى  انقالب 
مّلت روا ميداشتند؛ استقالل را جايگزين آن وابستگى تلخ و ذلت بار ميكرد؛ 
ايستادگى و اقتدار را جايگزين آن تسليم محض در مقابل بيگانگان كرد. آن 
بيگانگان، در رده هاى مختلف و  روز، مسئولين كشور بزرِگ ما در مقابل 
در اساسى ترين مسائل كشور تسليم بودند؛ يعنى در هر مسئله اى كه اراده 
بيگانگان - يك دوره انگليس، در دوره ى چند ده ساله ى بعد هم امريكا - به 
آن تعلق ميگرفت، در داخل تحقق پذير بود؛ تا آنجائى كه به دست مسئوالن 
اين كشور بود. و مّلت مجبور بود تحمل كند؛ تسليم پذيرى مطلق. انقالب 
آن  كرد؛  تبديل  ايستادگى  و  اقتدار  حالت  به  را  تسليم پذيرى  حالت  اين 
وابستگى را به استقالل تبديل كرد؛ آن حقارت را به عّزت تبديل كرد؛ آن 
حكومت مطلقه ى موروثِى غيرمنطقِى بى مبنا )سلطنت( را به حكومت مردم و 
مردم ساالرى تبديل كرد. انقالب بكل پايه هاى ويرانگر انسانى را كه ارزشهاى 
انسانى را ويران ميكرد و در داخل كشور به وسيله ى رژيم طاغوت در طول 
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سالهاى متمادى بنا گذاشته شده بود، ويران كرد؛ پايه هاى جديدى ساخت كه 
هويت جديدى براى كشور به وجود آورد.

ارتش هم هويت جديدى پيدا كرد. امروز ارتش هويتش با هويت ارتِش 
دوران طاغوت بكلى متفاوت است. امروز شما حافظ منافع مردميد؛ آن روز 
ارتش موظف بود كه حافظ منافع سلطنت و رژيم طاغوت و عناصر وابسته 
و پليِد حاكم بر اين كشور باشد. امروز شما در مقابل دشمن احساس عّزت 
ميكنيد؛ خودتان ميسازيد، خودتان فرا ميگيريد، خودتان تحقيق و پژوهش 
كنيد.  قبول  چشم بسته  ميدهند،  آنها  هرچه  بوديد  مجبور  روز  آن  ميكنيد؛ 
اينهاست كه يك مّلت را وقتى وارد اين جاده شد، به اوج ترقى و عظمت 
ميرساند. لذا مّلت ايران راه پيشرفت را پيدا كرد و حركت كرد. هزينه هايش 
را هم پرداختيم؛ اين مّلت در راه آرمانها ميدانست و ميداند كه بايد هزينه 
بپردازد؛ بدون پرداختن هزينه نميشود به اوج رفت. اين هزينه را پرداختيم، 

اما به توفيق الهى پيش رفتيم.
امروز مّلت ايران عزيز است؛ الهام بخش است؛ نظام جمهورى اسالمى 
يك نظام مقتدر شناخته شده است و كشورهاى گوناگون، قدرتهاى مختلف 
- منطقه اى و فرامنطقه اى - در مقابل عظمت مّلت ايران ناچار به اعتراف 
هستند و عظمت اين مّلت را اعتراف ميكنند. در همه ى زمينه ها مّلت ايران 

توانائى خود را، قدرت خود را نشان داد. قدر اين را بايد دانست.

بیانات در دیدار جمعی از پرسنل و فرماندهان نیروى هوائی ارتش ـ 86/11/19
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نقش مردم آذربايجان در تداوم قيام قم

تاريِخ سرتاپا افتخار مردم عزيز آذربايجان در يك نقاطى اوج ميگيرد كه 
يكى از اين نقاط همين بيست و نه بهمن است.

اگر براى جوانهاى عزيزى كه آن روز را نديدند، بخواهيم در دو جمله 
مسئله را تصوير كنيم، مسئله اين است كه يك حركتى در مواجهه ى با رژيم 
غدار، از يك نقطه اى، يعنى از حوزه ى علميه ى قم و مردم قم سربلند كرد، 
رژيم بيباك و غدار و متكى به آمريكا بشدت آن را سركوب كرد، نفسها در 
سينه ها حبس شد. همه خيال كردند قضيه تمام شد. آن نقطه اى كه نگذاشت 
اين قضيه به اينجا ختم شود و يك حادثه را تبديل به يك جريان و يك فرايند 
كرد، عبارت بود از تبريز و آذربايجان. يعنى مردم غيور و شجاع و باهوش 
تبريز، يك حادثه را تبديل كردند به يك جريان؛ نگذاشتند اين حادثه در قم 
دفن شود. اگر بخواهيم تشبيه كنيم به حوادث صدر اسالم، مثل كار جناب 
زين العابدين و زينب كبرى در حفظ حادثه ى عاشورا و نگذاشتن و مانع شدن 
از اينكه اين حادثه در صحراى كربال دفن شود و فراموش شود. شما اين را 
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يك پرچمى كرديد و با قدرت اين را در دست نگه داشتيد و اين پرچم شد 
شاخص. اين، اهميت حادثه را نشان ميدهد.

اگر بخواهيم اين حادثه را برگردانيم بر روى روحيات مردم و خصوصيات 
مردم آذربايجان، نتيجه اين ميشود كه اين مردم هم شور و هيجان دارند، هم 
شعور و هوشيارى سطح باال دارند؛ ميدانند چه كارى اهميت دارد و كى  
اهميت دارد؛ هم شجاعت و غيرت كافى دارند كه اين كار را ولو بسيار خطر 
داشته باشد، انجام بدهند؛ مردمى هستند بيدار، بيدار؛ بيدارى كه شما شعارش 
را ميدهيد. بنده با همه ى وجود اين شعار را قبول دارم، از سالها قبل هم 
گفته ام. من در مقابل شعار شما به عنوان تصديق اين حرفها عرض ميكنم: 

آذربايجان اوياخسان، انقالبا داياخسان.

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم آذربایجان  به مناسبت روز 29 بهمن  ـ 86/11/28
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بيداري و ايستادگي 
تنها راه مبارزه ملّتها با استكبار

همه ى قضيه هم در همين بيدارى و هشيارى و درك باال و موقعيت سنجى 
و اقدام بجا و شجاعانه خالصه ميشود. اگر فرض كنيد يك ملتى كه در طول 
قرنهاى متوالى بر اثر فساد دستگاههاى حاكم، بر اثر استبدادهاى گوناگون 
از قافله ى علم و  دچار غفلت شده است، دچار عقب ماندگى شده است، 
با  استعمار وارد شده است  بعد هم  افتاده است،  تمدن و همه چيز عقب 
شيوه ها و روشهاى بسيار پيچيده و مرموز، اينها را در آن حالت نگهداشته، 
منابع حياتى آنها، ارزشهاى تاريخى و فرهنگى آنها را نابود كرده است و زمام 
اين مّلت و اين كشور را در دست گرفته است، بخواهد ورق را برگرداند، به 
چه احتياج دارد؟ ميشود رفت پيش استعمارگر ظالم و غدار و از او خواهش 
كرد: آقا شما بيائيد از استعمار دست برداريد، از منافع خودتان صرفنظر كنيد؟ 
ميشود اين كار را كرد؟ فايده اى دارد؟ اگر نه، بگوئيم التماس نميكنيم، مذاكره 
ميكنيم، با مذاكره حل ميشود؟ ميشود طعمه را از دهان گرگ با مذاكره، با 

Administrator
Untitled
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حرف حساب، درخواست گرفت، ميشود اين كار را كرد؟
ملتها در چنين مقاطعى يك راه بيشتر ندارند و آن اينكه جوهر خودشان 
را نشان بدهند، قدرت خودشان را به صحنه بياورند، از توانائيهاى خودشان 
استفاده كنند تا دشمن نتواند بر روى ضعفها و ناتوانيهاى آنها تكيه كند. جز 
اين راهى براى يك مّلت وجود ندارد. اين كارى بود كه مّلت ايران كرد. اين 
كار هم احتياج دارد به بيدار بودن، آگاه بودن، تنبلى نكردن، دل به خواسته ها 
و آسايشهاى حقير مادى نقد و كوچك نسپردن، اهداف و آرمانهاى بزرگ را 
در نظر گرفتن و وارد ميدان شدن؛ به اين احتياج دارد. اساسش بيدارى است؛ 

اين كار را مّلت ايران كرد.
بيست و دوم بهمن اوج اين كار بود. بيدار كننده اى كه سالها فرياد كشيد 
تا اين مردم را بيدار كند، امام بزرگوار ما بود. در اين كار همه ى خيرخواهان، 
كردند،  كمك  دلسوز  علماى  همه ى  دانشمندان،  همه ى  مصلحان،  همه ى 
قشرهاى مختلف هر كدامى بتدريج وارد شدند و كمك كردند. ناگهان مّلت 
ما از ملتى كه سابقه ى دوران قاجار را داشت و بعد در دوران پهلوى بكلى 
لگدمال شده بود، تبديل شد به يك مّلت زنده و بيدار، آمد وسط ميدان، 
اين قدرت،  به صحنه آورد.  قدرت خودش را علنى كرد، قدرت خود را 
قدرت ملى است؛ قدرت آحاد مردم است، هيچ نيروئى در مقابل اين قدرت 
نيست،  هم  آسان  امتحانش  البته  كنند.  امتحان  مّلتها  ندارد.  مقاومت  تاب 
فداكارى ميخواهد، رهبرِى درست ميخواهد. اگر اين فراهم بشود، هيچ ملتى 
در دنيا زير ستم نخواهد ماند؛ دچار فقر نخواهد ماند. اين شرايط در كشور 

عزيز ما فراهم شد.

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم آذربایجان  به مناسبت روز 29 بهمن  ـ 86/11/28
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ايمان، رمز نهراسيدن از مرگ

بدون ايمان هم ممكن نبود اين بيدارى به وجود بيايد. ايمان مردم از 
درون مثل يك موتور فعال وجود آنها را به راه انداخت. اگر ايمان نبود، مرگ 
اينجور كوچك نميشد در چشم مردم. آن چيزى كه مرگ را حقير ميكند در 
مقابل چشم مردم، ايمان است. لذا هر چه ايمان باالتر باشد، مرگ حقيرتر 
ميكند و  آنقدر مرگ را تحقير  ايمان على بن ابى طالب،  ايمانى مثل  ميشود. 
كوچك ميكند كه ميگويد من از مرگ نه فقط وحشت ندارم، بلكه با او انس 
دارم. »انس للموت من الّطفل بثدى اّمه«؛ انس دارم، عالقه دارم، اصاًل نه اينكه 
نميترسم، استقبال ميكنم؛ اين ناشى از ايمان است. وقتى ايمان هست، مرگ 

پايان زندگى نيست.
كّل شى ء هالك ااّل وجهه1، از جو انسان ميپرد. يك خط فاصلى است 
بين اين نشئه و آن نشئه؛ بعضيها را با زنجير از اين خط فاصل عبور ميدهند؛ 
آنهائى كه چسبيده اند به زندگى دنيا، بعضى خودشان جست ميزنند، خودشان 

1. سوره ي قصص، آيه ي 88
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را پرتاب ميكنند؛ چرا؟ چون مى بينند آنجا چه خبر است. وعده ى الهى را 
مشاهده ميكنند. لذا شهداى عزيزى كه نام اينها را شنيده ايد، بسيارى از اينها 
اين  آنها همراه بوده اند، زندگى كرده ايد،  با  از شماها  را ميشناسيد، بعضى 
را كه  بوده اند. وصيتنامه ها  اينها عاشق زندگى  نميترسيدند،  از مرگ  شهدا 
انسان نگاه ميكند، اين را ميفهمد. راه يك مّلت اين است. مّلت ما اين راه را 

شروع كرد.

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم آذربایجان  به مناسبت روز 29 بهمن 
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ايمان و اتّصال به خدا، شرط تداوم انقالب

فرقى كه اين مّلت و انقالبش با بسيارى از مّلتهائى كه انقالب كرده اند 
داشت، اين است كه اين مّلت خود را به جاى محكمى متصل كرد؛ »فقد 
استمسك بالعروة الوثقى«1. عروه ى وثقى  يعنى شما بخواهيد از روى يك 
پرتگاهى عبور كنيد، از يك لبه ى باريكى بخواهيد عبور كنيد، يك ريسمان 
محكمى باشد، دستتان را بگيريد. وقتى دستتان را گرفتيد، خاطرتان جمع است 
كه ديگر پرتاب نميشويد. اين عروه ى وثقى است. »فمن يكفر بالطاغوت و 
يؤمن باهلل فقد استمسك بالعروة الوثقى«؛ كفر به طاغوت، ايمان به خدا. مّلت 
ما اين را داشت، لذا از اين گذرگاه عبور كرد؛ دغدغه اى برايش به وجود نيامد 

و همين موجب شد كه اين حركت عظيم در بين مردم بماند.
به اين نكته جوانهاى عزيز ما توجه كنند؛ اهل معرفت و اهل فكر توجه 
كنند. انقالب يك جريان است، همه جا همينجور است؛ يك جريان است، 
يك حادثه نيست، لكن اين جريان در بسيارى از جاها در وسط راه متوقف 

1. سوره ي بقره، آيه ي 256.
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ميشود. به تاريخ انقالبهاى گوناگون، انقالبهاى بزرگ نگاه كنيد؛ وسط راه 
متوقف ميشوند. يك عده اى به يك پيروزى ميرسند، دل خوش ميكنند، از 

مردم فراموش ميكنند، مردم يواش يواش صحنه را رها ميكنند؛ تمام ميشود.
انقالب كبير فرانسه كه در قرن هيجدهم - اواخر قرن هيجدهم - شروع 
شد، در اوائل و اول قرن نوزدهم زايل شده بود، از بين رفته بود، چيزى ازش 
باقى نمانده بود. عليه سلطنت ديكتاتورى قيام كردند، سلطنت را زائل كردند، 
ناپلئون  بعد از حدود پانزده سال، يك پادشاه مقتدر مستبد ديگرى به نام 
بناپارت آمد سر كار. دهها سال اينها گرفتار بودند، بعد يواش يواش، بتدريج 

توانستند يك جورى خودشان را از بخشى از آن مسائل كنار بكشند.
آن  چون  نيست؛  ايمان  چون  ميشوند؛  رها  نيمه كاره  نميمانند؛  انقالبها 
عروه ى وثقى  نيست. اين انقالب در بين مردم ما ماند و روز به روز شادابتر 

شد و كارائى خودش را روز به روز بيشتر نشان داد.

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم آذربایجان  به مناسبت روز 29 بهمن 
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تالش رژيم پهلوي براي نابودي ايمان مردم فارس

ايمان مردم استان فارس - و بخصوص شهر شيراز - يك ادعا  عمق 
نيست؛ اين سخن با مطالعه و دقت به همه ى جوانب گفته مى شود. در اين 
اشاره كردم  بُروز آن علما و روحانيونى كه  با  با آن سوابق مذهبى،  شهر، 
براى  از دو سو  بودند،  داده  انجام  و حركاتى كه در طول سالهاى گذشته 

غلبه كردن بر ايمان دينى سرمايه گذارى شد:
يك جريان از سوى دربار طاغوت بود كه از سالهاى اول دهه ى سى 
شروع شد و تا نزديك پيروزى انقالب به مدت بيست و چند سال ادامه 
داشت؛ با همه ى تالششان در اين زمينه فعاليت كردند و سعى كردند شيراز را 
با يك هويت صددرصد غربى شده به دنيا معرفى كنند. بنده خودم در سالهاى 
آخر دهه ى سى - شايد حدود سالهاى 39 يا 40 - در همين شهر و توى 
همين خيابان زند و مراكز گوناگون ديگر، شاهد نمونه ها و مظاهر فسادى كه 
آن روز به عمد ترويج مى شد، بودم. عمداً كوشش مى شد جوانها به سمت 
منكرات اخالقى و به سمت بى مباالتى نسبت به دين، سوق داده بشوند. اين 
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همينطور ادامه پيدا كرد تا دهه ى پنجاه و جشن هنر شيراز و قضايائى كه 
شايد همه مى دانيد؛ شايد هم بعضى جوانها نشنيده باشند و ندانند. اين يك 

جريان بود.

بیانات در دیدار با مردم شیراز ـ 87/2/11
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تالش حزب توده عليه دين باوري 
و دينداري در ايران

بيشتر  ديندارى،  و  باورى  دين  و  دين  عليه  باز  كه  ديگر  جريان  يك 
از  مكتبى  الحاد  جريان  مى شد،  ترويج  شهر  اين  در  شهرها  از  بسيارى  از 
سوى حزب توده اى بود كه در اينجا النه ى عميقى داشتند و فعاليت عميقى 
مى كردند. وقتى مى ديدند زمينه ى نفوذ روحانيت و دين در اين شهر زياد 
است، بخصوص در آن سالهائى كه مرحوم سيد نورالدين - روحانى شجاع، 
سازمان ده، فعال و زمان شناس - وارد ميدان بود، شايد حزب توده را براى 

پنجه انداختن با اين روحانى، تشويق هم كردند.
ترويج  آن جريان  هم  و  دربار  از سوى  هدايت شده ى  آن جريان  هم 
شده ى از سوى ماركسيستهاى آن روز - جريان حزب توده - مثل دو تيغه ى 
يك قيچى، به جان ايمان اين مردم و اين جوانها افتاده بودند. اما اين مردم 
و اين جوانها، همان كسانى بودند كه در سال 41 و 42 - در قضاياى شروع 
نهضت اسالمى و نهضت روحانيت - يكى از برجسته ترين كارها را توى 
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اين شهر انجام دادند؛ يعنى در سطح كشور، شهرهاى قم و تهران و شيراز 
و تبريز و مشهد در درجه ى اول بودند و شيراز جزو شهرهاى درجه ى اول 
بود. لذا عده اى از برجستگان علماى شيراز در همان قضايا دستگير شدند و 

به تهران برده شدند.
آن همه براى دور كردن مردم از دين تالش كردند، اما پاسخ مردم اين 
بود: سرمايه گذارى آنها را با عمل خودشان و با ايستادگى خودشان باطل 
كردند. بعد هم در سالهاى آخر دوران طاغوت - يعنى در سالهاى 56 و 57 - 
باز مردم شيراز و مردم استان فارس، براى بسيارى از شهرهاى اين كشور به 

عنوان يك الگو شناخته مى شدند.

بیانات در دیدار با مردم شیراز ـ 87/2/11
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انقالب اسالمي، استثنايي بر جريان 
انتقال قدرت در تاريخ ايران

در تاريخ كشور ما، هرچه كه نگاه مى كنيم و هرچه عقب مى رويم، هيچ 
نمونه ى ديگرى براى انقالب اسالمى پيدا نمى كنيم. من اين را يك قدرى 
روشن كنم: در طول تاريخ، هميشه در كشور ما جابجائى قدرت بوسيله ى 
قدرت طلبان نظامى و با لشكركشى و روياروئى قدرتها با يكديگر، يا با چيزى 
كه امروز به آن كودتا مى گويند همراه بوده است؛ سلسله هاى متعددى در 
اين كشور آمده اند و رفته اند؛ اما در هيچ كدام از اين نقل و انتقالها مردم هيچ 
دخالتى نداشته اند. فرض بفرمائيد در همين شيراز شما و در استان فارس، 
سلسله ى زنديه بر سر كار بود؛ بعد قاجارى ها آمدند و قدرت را از دست 
خاندان زند گرفتند! جنگ بين دو قدرت طلب، دو سپاه و دو نيروى نظامى 
بود؛ مردم نقشى نداشتند. در همه ى طول تاريخ كشور ما - چه قبل از اسالم 
و چه بعد از اسالم تا امروز - هر چه نگاه مى كنيم، جابجائى قدرتها همه از 
همين قبيل بوده است؛ فقط يك استثناء در دوران قديم دارد - كه آن را عرض 
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خواهم كرد - و در غير آن مورد، هميشه جابجائى قدرت با لشكركشى و با 
حمله ى نظامى و بدون دخالت مردم بوده است؛ مردم انگيزه اى نداشته اند؛ 
چه آن جائى كه يك سلسله، قدرت را به يك سلسله ى ديگرى مى داده و 
چه آن جائى كه در درون يك سلسله كشمكش قدرت بوده است؛ كه باز 
اگر مثالش را از شيراز شما بخواهم بزنم، در دوران قاجاريه و بعد از مرگ 
فتحعلى شاه قاجار، در همين شيراز يكى از پسرهاى بزرگ فتحعلى شاه به نام 
حسين على ميرزا حاكم بود و حكومت را براى خودش مى خواست؛ اما در 
تهران محّمدشاه - كه نوه ى فتحعلى شاه بود - به پادشاهى رسيده بود؛ جنگ 
شد. در همين بيرون دروازه هاى شهر شيراز، بين دو نيرو جنگ اتفاق افتاد! 
البته مردم در اين جنگها لگدمال مى شدند؛ به آنها خسارت وارد مى شد و 
مزرعه شان، مالشان، ملكشان و جانشان تهديد مى شد، اما هيچ دخالتى در اين 

درگيريها نمى كردند. در طول تاريخ اين جورى بوده است.
البته عرض كردم، فقط يك مورد استثناء وجود دارد - كه آن هم از لحاظ 
تاريخى مورد ترديد است و با افسانه ها مخلوط است - و آن داستان كاوه ى 
آهنگر است؛ كه مى گويند اين آهنگر به كمك مردم حركت كردند و سلطنت 
ضحاك ماردوش را از بين بردند. اگر واقعيت داشته باشد و راست باشد، 
در تاريخ همين يك مورد است و ديگر نمونه اى ندارد. البته در تاريخى كه 
اروپائى ها براى كشور ما از دوران پهلوى به اين طرف نوشته اند، اسمى از 
فريدون و ضحاك و كاوه ى آهنگر وجود ندارد؛ آنها جور ديگرى تاريخ را 

نوشته اند كه آن مقوله ى ديگرى است و حاال نمى خواهيم وارد آن بشويم.
انقالب اسالمى كه بزرگترين تحول و تغيير قدرت در طول تاريخ ما 
بود و اساس سلطنت و حكومت فردى را به حكومت مردمى تبديل كرد، با 
نيروى مردم انجام گرفت؛ اين جا ديگر روياروئى دو قدرت و جنگ قدرت 
و اين حرفها نبود. مردم آمدند و وارد عرصه شدند و روحانيت هم پيشگام و 
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پيشتازشان واقع شد؛ مردم بودند كه با قدرت عظيم و خدائِى خود توانستند 
قدرت را از دست خودكامگان و پادشاهان و طاغوتها و مستبدان فردگرا 
خارج كنند و به دست مردم بدهند؛ حكومت شد مردمى. تا آن جائى كه 
ما شناختيم و فهميديم، اين تنها حادثه اى است كه در طول تاريِخ كشور ما 

اتفاق افتاده است.

بیانات در دیدار با مردم شیراز ـ 87/2/11
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تشخيص عناصر اصلي در نگاه كالن به انقالب

خب، اين حادثه، شايسته ى آن هست كه از ابعاد گوناگون مورد توجه 
و مورد عنايت قرار بگيرد. من امروز عرض مى كنم، ما با گذشت نزديك به 
سى سال از حادثه ى انقالب اسالمى، جا دارد كه يك نگاه كالن و يك نگاه 
فراگير به اين حادثه بيندازيم. نگاههاى جزئى، نگاه به حوادث ميانه ى راه و 
نگاه به افت و خيزها، خيلى گويا نيست؛ بايد نگاه كالن و فراگير به انقالب 
اسالمى - كه البته بسيارى از مردم خود ما، برجستگان خود ما و بيگانگان، 
اين گونه كالن نگاه كرده اند - در سطح افكار عمومى زنده بشود و به آن 

توجه پيدا بشود.

1. ايمان به خدا

در همه ى حوادث عالم چند عنصر را بايد در كنار هم ديد: يكى نگاه به 
عوامل اولى، يعنى عوامل باالدستى حادثه است: انگيزه ها، هدفها، زمينه هاى 
تاريخى، زمينه هاى جغرافيائى و جغرافياى سياسى؛ اينها چيزهائى است كه در 
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شناخت حادثه تأثير دارد. در حادثه ى انقالب ما، آن عنصر اول عبارت است 
از همان ايمان مردم، مبارزات آزاديخواهانه و جرقه هاى اين مبارزات - كه در 
مشروطيت و در تحريم تنباكو به وسيله ى ميرزاى شيرازى و در نهضت ملى 
شدن صنعت نفت و در حوادث گوناگون ديگر، اين زمينه هاى تاريخى وجود 
پيدا كرد - و بيدارى روحانيت مبارز و شخص امام بزرگوار كه از اين زمينه ها 

بهترين استفاده را كرد و اين حركت به راه افتاد. اين، آن پيش زمينه است.

2. حضور مردم

عنصر دوم نگاه كردن به ميداندار و صاحب حادثه است. عنصر مياندار 
و ميداندار در اين حادثه مردم بودند؛ مردم! حادثه ى عظيِم بى نظيِر تاريخِى 
انقالب اسالمى را مردم رقم زدند. انكار نقش مردم و بى اعتنائى به حضور 
مردمى - كه متأسفانه امروز در بعضى از نگاههاى شبه روشنفكرانه، انسان 
مشاهده مى كند - خطاست. وقتى مردم به يك سمتى گرايش پيدا مى كنند، 
كسانى كه از اين گرايش خود را منتفع نمى بينند، اسمش را مى گذارند حركت 
پوپوليستى و حركت عوامگرائى! اين خطاست. انقالب را همين اراده هاى 
مردمى و همين حضور مردمى - كه متكى به ايمان آنها بود - توانست بوجود 
بياورد و به پيروزى برساند. مّلت ايران با ايمانش، با احساساتش، با غرور 
ملى اش، با افتخار به گذشته ى تاريخى و مواريث عظيم فرهنگى اش، توانست 

اين حركت عظيم را بوجود بياورد.
هدف مّلت ايران - كه از هر كسى كه سؤال مى كرديم، به زبانهاى گوناگون 
اين هدف را مى گفت - اين بود كه بتواند در سايه ى اسالم، استقالل و آزادى 
به دست بياورد. اين شعار »استقالل، آزادى، جمهورى اسالمى« كه در دوران 
مردم  مى خواستند.  را  اين  مردم  و  بود  مردم  دل  بود، حرف  رائج  انقالب 
مى ديدند كه اين كشورِ با اين عظمت، حكامش و زمامدارانش استقالل رأى 
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ندارند؛ تابع بيگانه و تابع قدرتهاى مستكبرند و طوق اطاعِت آنها را به گردن 
انداخته اند؛ در مقابِل آنها ضعيف و غير مستقل، اما نسبت به مردم خودشان 
سختگير، متفرعن و با آنها با فشار و سختگيرى و زور رفتار مى كردند؛ شالق 
را بر ُگرده ى اين مردم مى كوبيدند و به آنها اجازه ى انتخاب نمى دادند. در 
طول سالهاى مشروطيت و تا قبل از انقالب اسالمى، هرگز اتفاق نيفتاد كه 
اين مردم با شوق، با رغبت و با معرفت به پاى صندوق رأى بروند و كسى را 
انتخاب كنند. انتخاب معنى نداشت: حكومت، حكومت موروثى؛ مسئوالن و 
زمامداران، سفارش شده ى قدرتهاى بيگانه؛ مجلسى كه به نام مجلس شورا از 
مشروطيت بوجود آمده بود، مجلس دست نشانده و غير منتخب مردم! مردم 
هم اسير و دستخوش تصميمهائى بودند كه اين مجموعه ى غير مسئول و غير 
متعهد براى آنها مى گرفتند. مردم خواستند استقالل بدست بياورند، آزادى 
داشته باشند، عّزت ملى شان را تأمين كنند، سعادت و رفاه دنيوى و سربلندى 
معنوى و اخروى را بدست بياورند؛ اين آرزوى مردم بود و وارد اين ميدان 

شدند. اين هم عنصر دوم.

3. تحّمل هزينه هاي تحميلي

عنصر سوم در هر حادثه اى عوامل معارض و مزاحم با آن حادثه يا با آن 
حركت است كه هزينه هائى را تحميل مى كند. در ماجراى انقالب اسالمى هم 
همينجور است؛ از اول عنصر معارض وجود داشت. اين معنايش اين است 
كه مّلت ايران استقالل و آزادى را با سعى و تالِش خود بدست مى آوَرد؛ اما 
هزينه ى آن را هم بايد بپردازد و مى پردازد. هر انسانى كه بخواهد براى آن 
چيزى كه به دنبال آن هست هزينه اى نپردازد و زحمتى را بر دوش نگيرد، 
هرگز به آن هدف نخواهد رسيد. با نشستن و عافيت طلبى و به دنبال تالش 
و خطر نرفتن، هرگز انسان به آرزوهايش نمى رسد. مّلتها هم همين جورند. 
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آن ملتى به عّزت و سربلندى دست پيدا مى كند كه با شجاعت وارد ميدان 
بشود، كار را تعقيب كند و هزينه هاى آن را هم با رشادت تمام بپردازد و 

مّلت ايران اين كار را كرد.
هزينه اى كه مّلت ايران پرداخت كرد هشت سال جنگ تحميلى بود؛ اين 
هزينه ى استقالل طلبى و آزادى طلبى و عّزت طلبى مّلت ايران بود؛ مّلت ايران 
آن را پرداخت كرد و خم به ابرو نياورد. هشت سال جنگ را تحمل كرد، 
چون اين هزينه ى دست يافتن به استقالل مّلت و قدرت ملى و افتخار ملى 
بود. قربانيان تروريسم كور دهه ى شصت در اين كشور، هزينه ى ديگرى بود 
كه مّلت ايران پرداخت كرد. از اول انقالب تا امروز تحريمهاى اقتصادى و 
محاصره ى اقتصادى كه بر مّلت ما تحميل كرده اند، هزينه هايى بود كه مّلت 
ايران پرداخت كرد. همين حاال كه من با شما صحبت مى كنم، دو سال است 
تحريم  را  ايران  مّلت  ما  كه  مى كنند  تهديد  مرتب  استكبارى  قدرتهاى  كه 

مى كنيم و محاصره مى كنيم! انگار تا حاال اين كار را نكرده اند.
اردوگاه سرمايه دارى و استعمارى با همه ى توان سياسى خود، با همه ى 
قدرت مالى و اقتصادى خود و با همه ى شبكه هاى تبليغاتى خود، دارد فشار 
مى آورد تا شايد بتواند مّلت ايران را وادار به عقب نشينى و تسليم بكند؛ نه 
فقط از حق هسته اى - حق هسته اى يكى از حقوق مّلت ايران است - بلكه 
مى خواهند مّلت ايران را از حق عّزتش، از حق استقاللش، از حق قدرت 
تصميم گيريش و از حق پيشرفت علميش، وادار به عقب نشينى كنند. مّلت 
ايران امروز در جاده ى پيشرفت علمى و پيشرفت فنّاورى افتاده و مى خواهد 
دو قرن عقب افتادگى خود را در دوران طاغوتها، جبران كند. اينها دستپاچه 
شده اند و نمى خواهند مّلت ايران - كه در اين نقطه ى حساس دنيا قرار گرفته 
است و به عنوان پرچمدار اسالم شناخته شده - به اين توفيقات دست پيدا 

كند؛ لذا فشار مى آورند. اما مّلت ايران ايستاده است.
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تهديد مى كنند كه شما را تحريم مى كنيم و محاصره ى اقتصادى مى كنيم! 
خب، در اين سى سالى كه مّلت ايران را گاهى شديدتر و گاهى ضعيف تر 
محاصره ى اقتصادى كرديد، چه كسى ضرر كرد؟ مّلت ايران ضرر كرد؟ ابدا! 
ما از تحريم به نفع پيشرفت خودمان استفاده كرديم. يك روزى بود كه ما 
احتياج به ابزارهاى نظامى داشتيم؛ ساده ترين ابزار نظامى را به ما نمى فروختند 
و مى گفتند: تحريم! ما توانستيم از اين تحريم استفاده كنيم؛ امروز مّلت ايران 
توانائيهايى به دست آورده كه همان تحريم كنندگان ديروز، امروز از اين كه 
مّلت ايران دارد به قدرت اول نظامى منطقه تبديل مى شود، دارند دست و پا 
مى زنند! خب، اين بر اثر تحريم شما بود. اين تحريم به ما ضرر نزد؛ ما از اين 
تهديد توانستيم يك فرصت به وجود بياوريم. امروز هم همين جور است. 
ما از تحريم غرب نمى ترسيم. مّلت ايران به حول و قوه ى الهى در مقابل هر 
تحريمى و هر محاصره ى اقتصادى اى آنچنان تالشى از خود نشان خواهد 

داد كه پيشرفت او را مضاعف و چند برابر خواهد كرد.
اين جور نگاه كالن به انقالب - يعنى نگاه به انگيزه ها و زمينه ها و عوامل 
باالدستى انقالب و تشكيل نظام، و نگاه به عامِل محورى انقالب يعنى مردم 
و ايمان دينى آنها، و نگاه به هزينه ها - موجب مى شود كه ما در هر شأنى 
كه هستيم و در هر جا كه هستيم، به مسائل جزئى و كوچك خيلى اهميت 
ندهيم؛ به عظمت انقالب و حركت عمومى انقالب نگاه كنيم كه بحمداهلل در 
طول اين سى سال، با قدرت و قّوت ادامه داشته است و مّلت ايران هر روز 
بهتر از گذشته - با اين كه توطئه ها و تالش دشمن هم بيشتر شده - به پيش 

حركت كرده است.

بیانات در دیدار با مردم شیراز ـ 87/2/11
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چشم انداِز ايراِن مطلوِب انقالب اسالمي

هدف انقالب عبارت بود از ساختن يك ايرانى با اين خصوصياتى كه 
عرض ميكنم: مستقل، آزاد، برخوردار از ثروت و امنيت، متدين و بهره مند 
از معنويت و اخالق، پيشرو در مسابقه ى جامعه ى عظيم بشرى در علم و 
بقيه ى دستاوردها - كه از اول و ازل بين آحاد بشر يك مسابقه است در 
دستاوردهاى بشرى، در علم و در بقيه ى خواسته ها و دستاوردهاى بشرى - 
برخوردار از آزادى با همه ى معانى آزادى. آزادى فقط آزادى اجتماعى نيست 
- اگرچه آزادى اجتماعى، يكى از مصاديق مهم آزادى است - هم آزادى 
اجتماعى مورد نظر است، هم آزادى به معناى رها بودن و آسوده بودن و آزاد 
بودن كشور از دست اندازى بيگانگان و استيالى آنها - كه گاهى كشور بظاهر 
مستقل هم هست، اما زير نفوذ است - و هم آزادى معنوى، كه آن رستگارى 
انسان و تعالى اخالقى انسان و عروج معنوى انسان است، كه هدف اعلى ، 
اين است. همه ى كارها مقدمه براى تكامل انسان و عروج انسانى است. اين 

بايد در جامعه ى اسالمى خود را نشان بدهد.
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ايران با اين خصوصيات، مطلوب انقالب بود. شما بپرسيد كه از كجاى 
انقالب، اين خصوصيات در مى آمد؟ كجا تدوين شد؟ من عرض ميكنم از 
كلمه ى اسالمى. اسالم اصاًل همين هاست. آن كسى كه غير از اين در مورد 
اسالم تصور ميكند، اسالم را نشناخته. آن كسى كه تصور ميكند اسالم فقط 
به جنبه هاى معنوى، آن هم با برداشت و تلقى خاص از جنبه هاى معنوى 
- عبادت و زهد و ذكر و امثال اينها - ميپردازد، به دنياى مردم، به لذات مردم، 
به خواسته هاى بشرى مردم نميپردازد، او اسالم را درست نشناخته؛ اسالم 
اينجورى نيست. همه ى اين چيزهائى كه گفتيم؛ هم آن چيزى كه مربوط به 
مسائل دنيائى جامعه است - مثل عدالت، مثل امنيت، مثل رفاه، برخوردارى 
از ثروت، برخوردارى از آزادى و استقالل - هم آنچه كه مربوط به مسائل 
اخروى است؛ مثل رستگارى، تقوا، پرهيزگارى، رشد اخالقى، تكامل معنوى 

انسان، در كلمه ى اسالمى مندرج است.

بیانات  در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههاى شیراز ـ 87/2/14
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بركات الهي، پاداش ايمان و تقوا

آيه ى قرآن به ما ميفرمايد كه: »و لو اّن اهل القرى امنوا و اتّقوا لفتحنا 
عليهم بركات من الّسماء و األرض«1؛ ايمان و تقوا كه باشد، بركات آسمان 
و زمين جارى خواهد شد. بركات آسمان، همان فتوح معنوى است، همان 
رحمت الهى است، همان تقرب الى اهلل است، همان استغفار مالئكه ى آسمان 
و حَمله ى عرش براى بندگان خدا در روى زمين است. بركات ارض، يعنى 
همه ى آنچه كه به زندگى زمينى انسان ارتباط پيدا ميكند؛ يعنى آزادى، يعنى 
رفاه، يعنى استقالل، يعنى امنيت، يعنى سعه ى رزق، سالمت بدن و از اين 
قبيل. اگر ايمان و تقوا باشد، هم آن بركات و هم اين بركات براى بشر وجود 
دارد. اين، اسالم است. پس وقتى كه گفتيم انقالب اسالمى، معنايش اين 

است كه عرض شد.
خوب، اين چيزى بود كه در انقالب بود؛ ميخواستيم ايرانى بسازيم با 
اين خصوصيات. اين مطلب يك اضافه اى دارد و آن اين است كه مسئله 

1. سوره ي اعراف، آيه ي 96.

Administrator
Untitled
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فقط ايران هم نبود؛ ايران به عنوان يك الگو براى جوامع اسالمى در درجه ى 
اول، و همه ى جوامع بشرى در درجه ى بعد، مورد نظر بود. ما ميخواستيم 
انقالب  ايران،  مّلت  يعنى  ما   - بسازيم  اين خصوصيات  با  را  جامعه  اين 
ايران، انقالبيون ايران؛ منظور، شخص بنده و چند نفر ديگر نيست - و آن 
را بگذاريم جلوى چشم آحاد بشر و امت اسالمى؛ بگويند اين است كه هم 
مطلوب اسالم است، و هم ميسور مردم اين روزگار است. اينجور نباشد كه 
خيال كنند بله، اين مطلوب هست، اما ميسور نيست؛ كه ميگفتند در دوران 
داشتند،  هم  نيتهاى خوبى  كه  كسانى  از  بعضى  اسالمى.  نهضت  مبارزات 
ميگفتند آقا بيخود چرا زحمت ميكشيد، فايده اى ندارد؛ بله، اين حرفهاى شما 
درست است، اما شدنى نيست. انقالب ميخواست به همه ى كسانى كه در هر 
نقطه اى از دنياى اسالم هستند، نشان بدهد كه اين الگو تحقق يافتنى و شدنى 
است؛ اين هم نمونه اش. اين آن چيزى بود كه به عنوان هدف انقالب وجود 
داشت. اين هدف از اول بود، به شما عرض كنم كه امروز هم همين هدف 

هست، در آينده هم همين هدف خواهد بود؛ اين هدف ثابت است.

بیانات  در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههاى شیراز ـ 87/2/14
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عادي شدن فسق و فجور دولتمردان حكومتهاي سابق

آنها جامعه  از  توسرى خورى، شنيدن زور، ديدن فسق در كسانى كه 
توقع عدالت و انصاف و طهارت و پاكيزه دامنى دارد، عادت شده بود. يعنى 
انقالب مى آمدند به مردم ميگفتند آقا فالن مسئول  از  اگر در دوران پيش 
عالى كشور - حاال شخص اول كه خود شاه بود - يا وزرا يا مسئولين فالن 
عياشى را كردند، فالن فسق را كردند، فالن عمل زشت و ناهنجار را انجام 
دادند، مردم تعجب نميكردند؛ ميگفتند خوب، هست ديگر؛ معلوم است! 
يعنى عادت كرده بودند به اينكه مسئوالنى را كه بايد پاك باشند و پاكدامن 
باشند، آلوده دامن و ناپاك ببينند. ما تعجب ميكرديم از اينكه در صدر اسالم 
چطور يك خليفه مست رفت براى مردم نماز صبح خواند! هم درباره ى 
خليفه هست، هم درباره ى يكى از امراى منصوب از قِبل يك خليفه. اين 
در تاريخ اسالم هست و معروف و مسّلم هم هست. نماز صبح دو ركعت 
است؛ اما او چون سركيف بود، شش ركعت خواند. گفتند آقا نماز صبح 
را زيادى خواندى؛ گفت بله، حالم خوش است؛ اگر بخواهى، بيشتر هم 
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ميخوانم! اين در تاريخ بود. در آن زمان مردم ميديدند كه خليفه يك چنين 
اما تحمل ميكردند و بى تفاوت از مقابل اين  فسقى را دارد انجام ميدهد، 
قضيه ميگذشتند. زمان ما هم همين جور بود. در دوره ى طاغوت - كه ماها 
تا قبل از پيروزى انقالب با طاغوت مواجه بوديم - قضيه همين جور بود. 
مردم تعجب نميكردند از اينكه پادشاه كشور اسالمى فسق كند، فجور كند، 
باده گسارى كند، كارهاى هرزه انجام دهد. شايد من قباًل گفته باشم كه يكى 
از علماى بزرگ تبريز كه مرد بسيار دانشمند و عالمى بود و بنده هم او را 
ديده بودم - استاد پدر ما بود - پيرمردى بود بسيار عالم، اما بسيار ساده! 
من يك وقتى رفته بودم تبريز، شاگردان و دوستاِن عالقه مند خود ايشان نقل 
ميكردند؛ ميگفتند يك وقتى محّمدرضا در دوره ى جوانى اش آمده بود تبريز، 
رفته بود سراغ اين آقا. احترام كرده بود از اين آقا، رفته بود توى آن مدرسه اى 
كه اين آقا تدريس ميكرده. بعد كه محّمدرضا رفته بود، اين آقاى عالم - كه 
عالم هم بود، متقى هم بود، منتها ساده بود - مجذوب شاه شده بود و از او 
تعريف ميكرد. دوستان گفته بودند آقا شما كه از اين شخص تعريف ميكنيد، 
اين مرد اين كارهاى خالف را انجام ميدهد - حاال كارهائى كه در نظر آن 
عالم، خيلى بزرگ بايد مينمود؛ مثاًل او شراب ميخورد - گفته بود خوب، شاه 
است ديگر؛ ميخواهى شراب نخورد؟! گفته بودند آقا مثاًل قماربازى ميكند، 
گفته بود شاه است ديگر؛ پس ميخواهى مثاًل چه بازى كند؟! عرف اين بود 
كه چون شاه است، چون وزير است، پس بايد بتواند فسق كند، فجور كند، 
ناپاكى از خودش نشان بدهد. اين جزو عاداتى بود كه در جامعه ى ما وجود 
داشت. اينها همان موانع درونى است؛ اينها آن چيزهائى است كه در مقابل 

رسيدن به يك هدف و مقصود واال عايق ايجاد ميكند. 

بیانات  در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههاى شیراز ـ 87/2/14
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بدفهمي از معارف ديني، عامل مخالفت بعضي با انقالب

خشم و شهوتهاى بى مهار و تربيت نشده، دلبستگى به عادات و عقايد 
خرافِى ميراثى، و بد فهميدن دستور دين جزو ضعفهاى درونى است. بعضى ها 
خيلى از چيزها را نميفهميدند. مبارزه ميكرديم؛ بعضى ها به استناد رواياتى 
)ارواحنا  پرچم حضرت مهدى  برافراشته شدن  از  قبل  پرچمى كه  كه هر 
فداه( برافراشته شود، در آتش است، با مبارزه مخالف بودند. ميگفتند آقا شما 
قبل از مبارزه ى حضرت صاحب الزمان )عّجل اهلل فرجه( ميخواهيد مبارزه 
ميكنيد، در آتش است.  بلند  را كه  مبارزه  اين پرچم  كنيد؟ خوب،  شروع 
معناى حديث را نميفهميدند. يك عده اى از صدر اسالم، از زمان ائمه: 
كه شنيده بودند مهدى ظهور خواهد كرد و دنيا را پر از عدل و داد خواهد 
كرد، ادعاى مهدى گرى ميكردند؛ بعضى بر خودشان هم امر مشتبه بود. بعد 
نيست بدانيد هم در بنى اميه ادعاى مهدويت بود، هم در بنى عباس بود، هم در 
افراد ديگرى كه چه در زمان بنى عباس و چه در زمانهاى بعد تا امروز وجود 
داشتند، ادعاى مهدويت وجود داشت. بله، اين پرچم مهدويت را كسى بلند 
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كند، در آتش است. اين معنايش اين نيست كه مردم با ظلم مبارزه نكنند، 
مردم براى تشكيل جامعه ى الهى و جامعه ى اسالمى و علوى مبارزه و قيام 
نكنند. اين، بد فهميدن دين است. مى بينيد اينها همه موانع درونى اى بود كه 
بعد از آنكه انقالب پيروز شد، ما مّلت ايران با اين زمينه ها ميخواستيم كشور 
البته  را به سمت آن اهداف ببريم. خوب، اينها هر كدامش يك مانع بود. 
اينها برطرف شدنى بود، نه اينكه برطرف شدنى نبود؛ خيلى اش هم با تبيين 
برطرف شد. لذا در مبارزات اسالمى، تبيين خيلى نقش دارد. من اين را به 
شما جوانانى كه احساس مسئوليت ميكنيد، توى پرانتز عرض ميكنم كه تبيين 
خيلى اهميت دارد. در مبارزات اسالمى، در همه حال تبيين - بيان واقعيت و 
رساندن واقعيت؛ تبليغ، بالغ - خيلى اهميت دارد و اين را نبايد از دست داد؛ 
برخالف تفكر ماركسيستى كه آن روز رائج بود و اعتقاد به تبيين نداشتند؛ 
ميگفتند مبارزه يك سنّت است، تحقق خواهد يافت؛ چه شما بخواهيد، چه 
نخواهيد؛ چه بگوئيد، چه نگوئيد. يعنى ديالكتيكى كه آنها تفسير كرده بودند، 
ندارد. در سال 49 يك  تبيين  به  مبارزه، احتياج  اين  اين بود كه  الزمه اش 
جوانى از همين كسانى كه مشهدى بود، با ما هم آشنا بود، وابسته ى به يكى 
از همين گروهكهائى بود كه آن روز تازه سر بلند كرده بودند، كمونيست 
بودند - گروه جنگل و امثال اينها - يك جائى با من مالقات كرد؛ شرح 
داد كه ميخواهيم اين كارها را بكنيم. من گفتم توى اين زمينه ى اجتماعى 
كه نميشود؛ يك قدرى با مردم صحبت كنيد، تبيين كنيد، حرف بزنيد، به 
مردم تفهيم كنيد چه كار ميخواهيد بكنيد. با كمال بى اعتنائى گفت: آن روش 
اسالمى است! بله، روش اسالمى همين است. روش اسالمى تبيين است و 
همين تبيين ها موجب شد كه انقالب اسالمى بر بسيارى از اين پيش زمينه هاى 

تاريخى و تربيتهاى غلط فائق بيايد و فائق آمد.

بیانات  در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههاى شیراز ـ 87/2/14

Administrator
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امام ، همچنان محبوب مسلمانان جهان

ايران زمان و مكان  نوزده سال است كه در يك چنين مناسبتى، مّلت 
را مظهر عشق و ارادت به امام بزرگوار قرار ميدهد. اكثر مّلت ما جوانانى 
هستند كه دوران زندگى پربار امام بزرگوار را درك نكرده اند؛ يا متولد بعد از 
وفات آن بزرگوار هستند يا در دوران ده ساله ى حيات مبارك امام بزرگوار، 
پسر بچه ها و دختر بچه هاى خردسالى بودند؛ اما همين جوانهاى مؤمن و 
نام او عشق ميورزند  ياد او و  امام و  به  نورانى در سرتاسر كشور آنچنان 
كه گوئى از همصحبتى با امام برخوردار بوده اند. همانطورى كه در دعاى 
سمات ميخوانيم: »و امنّا به و لم نره صدقا و عدال«؛ ايمان خالصانه و پاك 
بدون اينكه دوران حيات آن بزرگوار و صحبت آن بزرگوار را درك كرده 
باشند؛ مخصوص مّلت ما هم نيست. در بسيارى از مناطق جهان و كشورهاى 
مسلمان، همين احساس درباره ى امام بزرگوار ما وجود دارد. اين ناشى از دو 
عامل بزرگ است: يكى عظمت امام و ابعاد گوناگون شخصيت او كه يك 
شخصيت استثنائى در دوران معاصر، بلكه در دورانهاى نزديك به ماست. 
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يكى هم به خاطر عظمت اين انقالب است. عظمتى كارى كه امام بزرگوار با 
ايمان خود، با تدبير خود، با اراده و عزم راسخ خود در اين برهه ى از زمان 
انجام دادند: برپا كردن انقالب اسالمى و تشكيل نظام جمهورى اسالمى. 
عظمت اين انقالب هم حاكى از عظمت امام بزرگوار ماست. اين انقالب 

يك معجزه ى الهى بود.

بیانات در مراسم نوزدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی )ره( ـ 87/3/14
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انقالب اسالمي ، انقالبي همه جانبه

در حالى كه دشمنان اسالم و دشمنان امت اسالمى صد سال - تقريباً - 
عليه اسالم و عليه روحانيت تبليغ كردند و تالش كردند و در حالى كه پنجاه 
سال يك رژيم وابسته اى در اين كشور منافع مّلت ايران را در مقابل دشمنان 
و بيگانگان قربانى كرد و كشور را به طور كامل وابسته ى به اجانب قرار 
داد - رژيم پهلوى - امام بزرگوار با پرچم اسالم، با پرچم ضديت با سلطه و 
سلطه گرائى در اين كشور قيام كرد و اين كار بزرگ را به ثمر رساند. انقالب 
اسالمى با همه ى انقالبهاى ديگر متفاوت است؛ نه يك انقالب صرفاً معنوى 
و فرهنگى است، نه يك انقالب صرفاً اقتصادى است، نه يك انقالب صرفًا 
سياسى است؛ يك انقالب همه جانبه است. مثل خودِ اسالم است. همانطورى 
كه اسالم ابعاد معنوى و اخالقى دارد، ابعاد الهى دارد، در عين حال ناظر به 
زندگى مردم است؛ بعد اقتصادى، بعد سياسى، بعد اجتماعى در اسالم وجود 
دارد؛ انقالب اسالمى هم داراى ابعاد مختلف بود و راز ماندگارى انقالب 
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اسالمى و روزبه روز زنده تر شدن اين انقالب در سطح منطقه و جهان، همين 
ابعاد گوناگون آن است كه با نيازهاى بشر متوازن و همراه است.

بیانات در مراسم نوزدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی )ره( ـ 87/3/14
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وصيتنامه ي امام، ميراثي معنوي و هدايتگر

با رفتار خود يك هدايت مستمرى را براى امت  امام با سخنان خود، 
امام، انگشت  خود - براى ما مردم - به جاى گذاشته است. يعنى دست 
اشاره ى امام در همه ى پيچ و خمهاى زندگى ما را راهنمائى ميكند و يكى 
جا  اوست.  همين وصيتنامه ى  امام،  معنوى  مواريث  بهترين  و  قويترين  از 
دارد در برهه هاى مختلف، مردم، مسئوالن گوناگون، جوانها اين وصيتنامه را 
بازخوانى كنند؛ در اين تدبر كنند. من امروز به مناسبت اين اجتماع عظيم و 
به مناسبت دلهاى آگاه و بيدار شما، چند نكته از وصيتنامه ى پر نكته ى امام 

را اينجا مطرح ميكنم.
اين  كه  ميكنند  تأكيد  وصيتنامه شان  در  امام  كه  است  اين  اول  نكته ى 
انقالب يك انقالب الهى است و پايه ى اصلى آن مردمند؛ يعنى اين انقالب 
متعلق به مردم است. معناى اين حرف اين است كه هيچ كس - هيچ قشرى، 
هيچ فردى، هيچ طبقه اى - نميتواند و نبايد ادعاى مالكيت اين انقالب را 
بكند؛ خود را مالك بداند، ديگران را مستأجر اين انقالب بداند. اگر قرار بود 
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كسى خود را نسبت به اين انقالب مالك و صاحب بداند، از همه مناسبتر 
و شايسته تر، خودِ امام بود كه انقالب بر محور عزم و اراده و شخصيت او 
به وجود آمد؛ ولى امام خود را هيچكاره و خدا را همه كاره ميداند. اين در 
بيانات امام موج ميزند و در وصيتنامه به آن تأكيد و تصريح شده است. پس 
صاحب اين انقالب مردمند. وظيفه اى بر دوش همگان سنگينى ميكند و آن 
حفظ اين امانت بزرگ الهى است. مردم بايد خودشان را حافظ اين انقالب 
بدانند. انقالب هويتش، معنايش به شعارهاى انقالب است؛ به جهتگيريهاى 
انقالب است؛ به ارزشها و مبانى انقالب است. هميشه بوده اند، امروز هم 
هستند، در آينده هم خواهند بود كسانى كه بخواهند به بهانه ى اينكه اوضاع 
دينى  يا شعار  بدهند  تغيير  را  انقالب  جهان عوض شده است، شعارهاى 
- بُعد دينى - را از انقالب جدا كنند يا بُعد عدالت اجتماعى را از انقالب 
جدا كنند يا بُعد سلطه ستيزى و بيگانه ستيزى را از انقالب جدا كنند يا بُعد 
ضد استبداد بودن را از انقالب جدا كنند. انگيزه هاى مختلف، به بهانه هاى 
مختلف هميشه ممكن است وارد ميدان شوند، براى اينكه شعارهاى انقالب 
و هدفهاى انقالب را تغيير دهند. مردم بايد هوشيار باشند؛ بدانند. اين انقالب 
انقالب بر  با شعارهاى خود زنده است. اصلى ترين شعارهائى كه در اين 
روى پرچم انقالب نوشته شده است، شعار اسالمى بودن است؛ پايبند بودن 
به مبانى دين و اصول و قواعد دينى است؛ سلطه ستيزى است؛ ستيزه ى با 
استكبار است؛ دفاع از مظلومان عالم است، آن هم دفاع صريح و صادقانه ى 

از همه ى مظلومان.

بیانات در مراسم نوزدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی )ره( ـ 87/3/14
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مردم، صاحبان اصلي انقالب

از جمله ى برترين شعارهاى اين انقالب، تعلق اين انقالب به عموم مردم 
است؛ هيچ قشرى، هيچ طبقه اى، در نسبت به انقالب بر ديگران ترجيحى 
ندارد. جوانهاى امروز هم مثل جوانهاى دوران دفاع مقدس صاحبان انقالبند. 
نميشود گفت آن كسانى كه انقالب را به وجود آوردند يا در زمان انقالب در 
به وجود آوردن آن سهيم بودند، آنها بيشتر با انقالب نسبت دارند؛ نه، كسانى 
اما در دفاع مقدس  انقالب حضورى نداشتند،  پيدايش  بودند كه در اصل 
جان خود را كف دست گرفتند و به ميدان آمدند؛ آنها هم به همان اندازه با 
انقالب نسبت دارند. در طول اين سالهاى متمادِى بيست ساله ى بعد از پايان 
دفاع مقدس، جوانانى به صحنه آمده اند كه با شعور خود، با شور فوق العاده ى 
خود، با عالقه منديهاى خود، با انگيزه هاى الهى خود، با تالش علمى خود، 
با تالش اجتماعى و سياسى خود، بقاء اين انقالب و نشاط اين انقالب را 
تضمين كرده اند؛ آنها هم فرزندان انقالبند؛ آنها هم مالكان انقالبند؛ نسبت آنها 
با انقالب، مثل نسبت كسانى است كه در صدر انقالب حضور داشته اند؛ در 
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آينده هم همين جور خواهد بود. طبقه ى جوان، نسلهاى پى درپى - همه - 
نسبت واحدى با انقالب دارند؛ همه سهيم در انقالبند و همه سهيم در تكليف 

حفظ امانت اين انقالبند.
آينده  ما و جوانهائى كه در  ما، جوانهاى نسل معاصر  امروز  جوانهاى 
خواهند آمد، بدانند راه انقالب، راهى است كه احتياج دارد به عزم، به ايمان، 
به ثبات قدم. بعضى اين ثبات قدم را دارند، بعضى در بين راه برميگردند؛ 
البته اينها به ضرر خودشان عمل ميكنند؛ »فمن نكث فانّما ينكث على نفسه«1. 
آن كسانى كه از راه انقالب برگردند، مثل كسانى هستند كه در تابستان روزه 
گرفته اند و تا اواخر روز، روزه را حفظ ميكنند، اما يك ساعت به غروب، دو 
ساعت به غروب طاقتشان تمام ميشود؛ افطار ميكنند. اين مثل همان كسى 
است كه از اوِل روز، روزه نگرفته است. باطل كردن روزه در هر زمانى از 
ساعات روز باشد، ابطال روزه است. در راه انقالب اگر ثبات قدم وجود 
نداشت، اگر پيوستگى حركت وجود نداشت، انسان رابطه اش با انقالب قطع 
ميشود. اين بى وفائى به انقالب است. هميشه بودند كسانى كه به انقالب 
انقالب پشت  به  انقالب دلبستگى خود را كم كردند،  به  بى وفائى كردند، 
كردند. وصيت امام اين است كه جوان ما، مردم ما، نسلهاى گوناگون ما، 
با چشم واقع بينانه نگاه كنند. اصل، انقالب است؛ اشخاص، اصل نيستند. 
انقالبى بودن به حفظ رابطه ى خود و عمل خود و پيوستگى خود با انقالب 

است. اين نكته ى اول.

بیانات در مراسم نوزدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی )ره( ـ 87/3/14

1. سوره ي فتح، آيه ي 10.
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پيش گويي امام: گسترش انقالب در جهان

نكته ى بعدى اين است كه امام در وصيت نامه اعالم ميكند كه اين انقالب 
گسترش خواهد يافت؛ دست استعمارگران را از جهان اسالم كوتاه خواهد 
ميكنيم،  نگاه  كه  به صحنه  امروز  است.  بزرگوار  امام  پيشگوئى  اين  كرد. 
مى بينيم اين اتفاق افتاده است. گسترش انقالب از نظر امام از راه ايجاد فتنه 
در كشورها نيست، از راه لشگركشى نيست، از راه گسترش تروريسم نيست 
انقالب در ميان مّلتها از  انقالبهاى ديگر - گسترش  از  - برخالف برخى 
راه الگوسازى نظام جمهورى اسالمى است. يعنى مّلت ايران نظام جمهورى 
اسالمى را به حدى و مرتبه اى برسانند كه وقتى مّلتهاى ديگر به اين الگو نگاه 
ميكنند، شوق پيدا كنند و آن راه را دنبال كنند؛ از راه ترويج معارف اسالمى و 
از راه صراحت در دفاع از طبقات مظلومِ دنياى اسالم و مّلتهاى مظلومى كه 
در دنياى اسالم پامال ظلم استكبار شده اند. اين گسترش نظام اسالمى است 

كه اتفاق افتاد.
امروز مّلتهاى جهان به مّلت ايران نگاه ميكنند، از مّلت ايران نيرو ميگيرند، 
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انگيزه ميگيرند، انرژى ميگيرند. امروز شعارهاى ضد استكبارى مّلت ايران 
در همه ى دنياى اسالم گسترش پيدا كرده است. امروز شما به هر كشورى 
از كشورهاى اسالمى كه حركت كنيد، با هرگونه رژيمى، با هرگونه دستگاه 
حاكمه اى، مى بينيد مّلتهاى آنها به شعارهاى شما، به انگيزه ها و آرمانهائى كه 
شما ترسيم كرديد، با چشم عّزت و احترام نگاه ميكنند؛ شعار ضديت با ظلم، 
ضديت با سلطه، دفاع از مظلومان، دفاع از مّلت فلسطين، دشمنى با شبكه ى 
اختاپوسى صهيونيسم. اين دل مّلتهاى مسلمان است؛ اين گسترش انقالب 
اسالمى است. حتّى شما مى بينيد اين شعار انرژى هسته اِى مّلت ايران - اينى 
كه مّلت ايران در مقابل فشار دشمنان ايستادگى به خرج داد و حق خود 
را مطالبه كرد - امروز در دنياى اسالم آنچنان منعكس شده كه سخنگوياِن 
به  هسته اى  انرژى  خواسِت  كه  ميكنند  اعالم  عربى  و  اسالمى  كشورهاى 

خواسِت عمومى مّلتهاى عرب تبديل شده است.
دشمنان و دوستان مّلت ايران اعتراف ميكنند كه گسترشى كه امام پيش بينى 
ميكرد براى انقالب، امروز تحقق پيدا كرده است؛ از جمله ى آنها مسئله ى 
آرمان فلسطين است. مّلتها دلشان مانند مّلت ايران براى مّلت فلسطين ميتپد؛ 
مّلتها مثل مّلت ايران رژيم اسرائيل را يك رژيم جعلى و تحميلى در منطقه 
ميدانند. البته دولتها با مّلتها همراه نيستند و متأسفانه آن چيزى كه اسرائيل 
را تقويت كرده است، همين است. رژيم صهيونيستى از درون خود نيروئى 
ندارد، قدرتى ندارد، توانائى ايستادن روى پاى خود را ندارد. امروز دو عامل 
رژيم صهيونيستى را سِر پا نگه داشته است: يكى حمايت بى قيد و شرط 
اين رژيم منحط؛ و ديگرى حمايت نكردن دولتهاى  از  آمريكا  وقيحانه ى 
عربى و اسالمى از مردم فلسطين. متأسفانه بسيارى از حكومتها و دولتهاى 
مسلمان، امروز آنچنان كه بايد به وظيفه ى خود در قبال فلسطين عمل نميكنند 
و با مّلتهايشان همصدا نيستند. اگر آنها هم با مّلتهاى خود همصدا شوند و از 
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مّلت مظلوم فلسطين دفاع كنند، وضعيت در منطقه بكلى تغيير خواهد كرد. 
اين خواست عمومى مّلتهاست و اين همان گسترشى است كه امام بزرگوار 

ما خبر داده بود.

بیانات در مراسم نوزدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی )ره( ـ 87/3/14
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پيشرفت ايران در نتيجه ي انقالب اسالمي

نكته ى سوم كه در وصيت نامه ى امام بارز است و در بيانات امام در طول 
اين ده ساِل حيات پربركتش منتشر و گسترده است و براى مّلت و جوانان 
ما اهميت دارد، اين است كه انقالب اسالمى كمك به پيشرفت مّلت است؛ 
نقطه ى  است؛ درست  مّلت  نوآورى  و  به خالقيت  اسالمى كمك  انقالب 
مقابل آنچه كه سالهاى متمادى دشمنان اسالم تبليغ ميكردند. دشمنان اسالم 
اينجور وانمود ميكردند كه ديندارى با پيشرفت منافات دارد؛ با هم سازگار 
نيست. اگر ملتى بخواهد پيشرفت پيدا كند، بايد از دين دست بكشد، بايد 
برود به دامن غرب و خود را سر تا پا به رنگ غربى در بياورد تا بتواند 
پيشرفت كند. اين را به عنوان يك باور در طول ده ها سال به مّلت ايران تلقين 
كرده بودند. امام بزرگوار ما از اول انقالب تا روز آخر و در وصيت نامه ى 
خود تأكيد ميكند كه روح انقالبى، روح حركت به جلو است، روح پيشرفت 
است، روح ابتكار و نوآورى است و اين در واقعيت مّلت ايران هم تحقق 

پيدا كرد.
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امروز مّلت ايران خود را باور دارد؛ در ميدان علم وارد ميشود، در ميدان 
در  ميشود،  وارد  بجد  ايران  مّلت  كه  ميدانى  هر  در  ميشود،  وارد  سياست 
صفوف مقدم مّلتها قرار ميگيرد. وضع امروز مّلت ما در نوآوريهاى علمى، 
در قدرت سياسى، در عّزت بين المللى، با دوران قبل از انقالب قابل مقايسه 
انقالب  اين به خاطر  بيدار شده است، زنده شده است؛  اين مّلت  نيست؛ 
است. اين روح انقالبى، هر چه در مّلت زنده تر و پوياتر باشد، روح نوآورى 
و ابتكار و خالقيت زنده تر خواهد بود؛ همچنانى كه خود انقالب هم يك 
نوآورى بزرگ بود. امام با انقالب اسالمى و با تشكيل جمهورى اسالمى 
راهِ ميانه ى عقب ماندگى و غرب زدگى را ترسيم كرد. مّلتها تصور ميكردند 
يا بايد عقب مانده بمانند يا بايد غرب زده شوند؛ امام نشان دادند كه نه، يك 
راه مستقيم، يك صراط مستقيم وجود دارد كه انسان اسير غرب هم نشود، 
غرب زده هم نشود؛ اما راهِ ترقى و پيشرفت و تعالى را طى كند؛ مّلت ايران 
اين راه را طى كرده است. جوانهاى عزيز! براى پيشرفت و تعالى كشورتان، 
هر چه ميتوانيد به اين صراط مستقيم تمسك كنيد. با اتكاء به خداى متعال و 

اعتقاد به نيروى درونى خود ميتوانيد همه ى موانع را از سر راه برداريد.
يكى از علِل دشمنِى استكبار و توطئه هاى جهانى با مّلت ايران در قضيه ى 
انرژى هسته اى و قضاياى مشابه همين است. شما مى بينيد در همان حالى 
كه آمريكائيها پيشقراولند و بعضى از اروپائيها هم دنباله رِو آمريكا در ضديِت 
با دستيابِى مّلت ايران به انرژى هسته اى و تالش ميكنند و تهديد ميكنند و 
الفاظ درشت به كار ميبرند، ميروند با كشورهاى ديگرى كه از لحاظ علمى 
و صنعتى بمراتب عقب مانده تر هستند و بسيار با مّلت ايران فاصله دارند، 
قرارداد انرژى هسته اى ميبندند! معناى اين حرف چيست؟ معنايش اين است 
كه اگر انرژى هسته اى موجب وابستگى بيشتر يك مّلت به خودشان شود، 
آن را براى آن مّلت مجاز ميدانند. آنها با آن انرژى هسته اى مخالفند كه يك 
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مّلت با ابتكار خود، به دست خود، بدون نياز به آنها، با استقالل كامل به 
دست آورده است. جوانان عزيز ما، مّلت بزرگ ما، اين امتياز را پيدا كرده اند 
كه به اين رتبه ى علمى و صنعتى پيشرفته با اتكاء به نيروى خود رسيدند؛ 
وابستگى ايجاد نكردند، بلكه اين ضِد وابستگى است. همين انرژى هسته اى 
براى ديگر مّلتها كه دولتهاى مستكبر به آنها ميدهند، موجب وابستگى است؛ 
اما براى مّلت ايران كه خود از درون ميجوشد، ابتكار ميكند، نوآورى ميكند، 
خودش خالقيت و توليد ميكند، موجب قطِع وابستگى است. استكبار جهانى 

و دشمنان مّلت ايران، با اين دشمنند.

بیانات در مراسم نوزدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی )ره( ـ 87/3/14
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تالش دشمن براي ايجاد جنگ رواني

دارد كه  امام )رضوان اهلل عليه( وجود  نكته ى ديگرى در وصيت نامه ى 
بسيار مهم است و آن توجه به جنگ سرد و عمليات روانى دشمن است. 
دشمن آن وقتى كه در ميدان، در صحنه ى عمل نتواند كارى از پيش ببرد، 
دست به جنگ روانى ميزند؛ براى مأيوس كردن، براى نااميد كردن، براى 
خالى كردن دل مّلتها. با جنگ روانى و با تهديد سعى ميكنند مّلتهاى مقابلشان 
ميدان را خالى كنند. اين معنايش اين است كه در ميدان عملى قدرت مقاومت 
در مقابل اين مّلت را نداشته اند. اين جنگ روانى از اولين روزهاى انقالب 
تا امروز كه سى سال ميگذرد، همچنان ادامه دارد. گاهى ميگفتند اين انقالب 
تا دو ماه ديگر بيشتر نميماند، گاهى ميگفتند تا دو سال ديگر بيشتر نميماند. 
امروز سى سال است كه اين انقالب با قدرت تمام به پيش رفته است و 

روزبه روز مّلت ايران را منسجم تر، پراميدتر، پرانرژى تر كرده است....

بیانات در مراسم نوزدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی )ره( ـ 87/3/14

Administrator
Untitled



91
6  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

توطئه ي دشمن براي انحراف نسل جوان

يك نكته ى ديگر در وصيتنامه ى امام بزرگوار هشدار به جوانهاست در 
مقابل توطئه هائى كه هدف و آماج آن فقط جوانها هستند. جوان يك كشور 
اگر بخواهد مثل موتور پيش برنده اى آن مّلت را پيش ببرد، احتياج دارد به 
اينكه سر حال، بانشاط، تندرست، قوى و دلبسته ى به كار و پيشرفت باشد. 
با  ميكنند  ببرند، تالش  بين  از  ايرانى  در جوان  را  روحيه  اين  اينكه  براى 
توطئه هاى گوناگون؛ با ترويج فساد، با ترويج فحشاء، با ترويج مواد مخدر، با 
باندهاى هدايت شده، جوان ايرانى را منصرف كنند. جوان ايرانى بايد بهوش 
باشد. امروز اگر مسئولين نظام جمهورى اسالمى با مواد مخدر بسختى مبارزه 
ميكنند، اين يك جهاد بزرگ، يك حركت بسيار عميق در راه پيشرفت مّلت 
ايران است. اينها نميخواهند جوان ايرانى در كارگاه، در آزمايشگاه، در دانشگاه، 
در محيط علمى، در محيط كار و تالش صنعتى و كشاورزى بانشاط باشد. 
آن جوانى كه سرگرم مسائل شهوانى جنسى باشد يا اسير مواد مخدر باشد، 
نه حال كار كردن دارد، نه حوصله ى فكر كردن دارد، نه نيروى كار كردن 
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دارد، نه ابتكار دارد، نه عزم و اراده ى راسخ و الزم را دارد. امروز مبارزه ى با 
توطئه هاى سازمان يافته براى كشاندن جوان ايرانى به شهوات، به مواد مخدر، 
به سرگرميهاى گوناگون جنسى، يك توطئه ى بسيار خطرناكى است. مبارزه ى 
آحاد ملت، بخصوص جوانهاست.  با آن در درجه ى اول بر عهده ى خودِ 
جوانها بايد هوشيار باشند. دشمن دانسته است كه تقوا و پرهيزگارى جوان 
ايرانى و ديندارِى جوان ايرانى به پيشرفت او در ميدانهاى مختلف كمك 
ميكند؛ ميخواهد اين را تضعيف كند. امام هشدار ميدهند؛ هم به جوانها، هم 
به دانشگاهها، هم به حوزه هاى علميه، هم به قاطبه ى جوانان كشور كه بيدار 
باشند، هشيار باشند. اغفال جوان و سست كردن جوانها، به معناى عقب 
نگهداشتن مّلت است. همه ى مّلت بايد احساس مسئوليت كنند و مسئولين 

هم بايستى با جد و جهد در اين راه تالش كنند كه جهاد بزرگى است.

بیانات در مراسم نوزدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی )ره( ـ 87/3/14
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لزوم ايستادگي در برابر سلطه گران جهاني

يك نكته ى اساسى ديگر در وصيتنامه و در بيانات امام، مسئله ى مواجهه ى 
با زورگويان عالم است. قدرتهاى سلطه گر و زورگوى جهانى البته در طول 
تاريخ هميشه بوده اند، اما با پيشرفت علم و صنعت و با امكانات ارتباطاتى 
مدرن، اين سلطه گرى براى آنها آسانتر شده است. لذا مى بينيد آمريكائيها 
نسبت به همه ى جهان ابراز طمع ورزى ميكنند و با اين بهانه كه منافع ما در 
فالن جا به خطر افتاده است، وارد ميشوند. گويا منافع آنها بر منافع همه ى 
دنيا ترجيح دارد؛ بر منافع مّلتها ترجيح دارد. خوب، در مقابل اين زورگوئى 
و گردن كلفتى و حرف نشنوى و حق ناشناسى چه جور بايد برخورد كرد؟ دو 
جور برخورد وجود دارد: يك برخورد، تسليم است؛ يك برخورد، مقاومت 
است. تسليم در مقابل زورگويان جهان، زورگو را به زورگوئى تشويق ميكند. 
تسليم مّلتها، تسليم سياسيون عالم، تسليم روشنفكران جوامع مختلف در 
مقابل زورگوئيهاى استكبار جهانى، مشوق آنها در پيشرفت است؛ مشوق آنها 
در زورگوئى بيشتر است. براى مّلتها يك راه حقيقى بيشتر باقى نميماند و آن 
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مقاومت است. اگر يك ملتى ميخواهد شر زورگوئى زورگويان - و امروز 
شر آمريكا - را از سر خود كم كند، بايد در مقابل زورگوئى آمريكا با قدرت 

و صالبت تمام بايستد.

بیانات در مراسم نوزدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی )ره( ـ 87/3/14
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طرح تازه ي انقالب در برابر 
موج عظيم ماديگرايي

عزيزان من! انقالب يك حادثه در تاريخ ايران فقط نبود؛ اين يك حادثه 
در تاريخ جهان و در تاريخ بشريت بود. بر روى اين نكته من تكيه و تأكيد 
ميكنم - اين شعار نيست، اين تدقيق در يك حقيقت است - كه اين يك 
حادثه در تاريخ بشريت است. هر چه زمان بيشتر بگذرد، بيشتر اين حقيقت 
روشن خواهد شد. اينجور نبود كه حاال در كشورى نظامهاى طاغوتى و فاسد 
بودند، بعد به يك نظام اسالمى تبديل شد. البته اين بود؛ اما فقط اين نبود. از 
لحاظ اعتقادى و معنوى، قرنهاست كه دنيا را بعمد به سمت نگاه مادى و فهم 
مادِى زندگى و عالم پيش ميبردند، االن هم دارند پيش ميبرند. اين انقالب در 
مقابل اين موج عظيمى كه با همه ى قدرت مادى آن را دائم تشديد ميكردند، 
آمد ايستاد و ضربه زد. انقالب با مطرح كردن َعلِم معنويت، با آن حركتى 
كه ترك تازانه به پيش ميبردند، به آن حركت لطمه وارد آورد و او را كند 
كرد. امروز شما مى بينيد در همان كشورهائى كه مهد گرايش ماديگرى بود، 
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گرايشهاى معنوى به شكلهاى مختلفى بروز كرده؛ يعنى طلب معنويت، عشق 
به معنويت، شوق و گرايش به معنويت در آنجا در بين جوانهايشان به وجود 
آمده - البته اين معنويت را وقتى نميتوانند درست اداره كنند، مديريت كنند، 
گرايشهاى انحرافى به وجود مى آيد؛ عرفانهاى قالبى، معنويتهاى دروغين. و 
شيادانى هم هستند كه نقش مى آفرينند - كه اگر توى اين شرائط اسالم و 
مكتب اهل بيت: بتواند خود را به قلب امپراتورى مادى غرب برساند، 
آنجا طالب دارد، مستمع دارد، عالقه مند دارد. و اين امروز در دنيا محسوس و 
مسلم است. اينى كه مى بينيد عليه اسالم اين همه حمله ميكنند، به نام مبارك 

پيغمبر اعظم6 به مصداق قول مولوى:
مه فشاند نور و سگ عوعو كند        هر كسى بر طينت خود ميتند

بر طينت خودشان مى تنند نسبت به نام مبارك آن بزرگوار. اين، حادثه ى 
جديدى را به وجود آورده كه نفوذ اين نام در دنيا بيشتر شده؛ حضورش 
قويتر شده؛ جاذبه اش براى دل جوانها مضاعف شده و همين، گردانندگان 
استكبار را دستپاچه كرده كه عوامل و مزدورانشان را وادار ميكند كه هر 
روز به يك نحوى عكس العمل نشان ميدهند كه اين نشان دهنده ى هزيمت 

آنهاست. اين از جنبه ى معنوى.

بیانات در دیدار جمعی از مداحان و ستایشگران اهل بیت: ـ 87/4/4
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انقالب اسالمي و تغيير صحنه ي جهاني

از جنبه ى سياسى اين است كه از دورانى كه مسئله ى استعمار در دنيا 
شروع شد - يعنى از قرن نوزدهم - كه آرام آرام از حدود دويست سال 
قبل تقريباً مسئله ى استعمار يعنى دست اندازى به كشورهاى ديگر از سوى 
قدرتهائى كه ميتوانستند دست اندازى كنند، شروع شد، نظام سلطه سر كار 
آمد؛ يعنى دنيا تقسيم شود به دو بخش؛ يك بخِش گردن كلفت و زورگو و 
سلطه گر، يك بخِش ضعيف و توسرى خور و سلطه پذير. انقالب اسالمى 
شما در مقابل اين حركتى كه به حركت طبيعى دنياى سياست تبديل شده 
بود، ايستاد. اينى كه شما مى بينيد امروز در خيلى از كشورها صداى مرگ بر 
آمريكا بلند ميشود، اين چيز جديدى است؛ اين مخلوق حركت مّلت ايران 
است. چنين چيزى وجود نداشت. اينى كه شما مى بينيد امروز در همه ى 
دنيا، چه در كشورهاى اسالمى، چه حتّى در كشورهاى اروپائى، سياست 
آمريكائى منفورتريِن سياستها و سران كشور آمريكا منفورتريِن سياستمداران 
دنيا هستند، اين ناشى از اين حركت عظيم مّلت ايران است. اينجا بود كه 
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اول، شاِخ ابرقدرتِى ابرقدرتها را شكست، نظام سلطه را به چالش طلبيد. 
چرا؟ چرا قدرتهاى بزرگ مثل آمريكا و ديگران با كشورهائى كه هميشه 
سلطه پذير بودند، بايد از موضع قدرت حرف بزنند؟ توى ايراِن خود ما سران 
ذليِل روسياهِ رژيم طاغوت، براى تصميم گيريهاى مهمشان اقدام نميكردند، 
مگر اينكه قباًل با سفير آمريكا و سفير انگليس در ايران مشورت كنند. چرا؟ 
چرا يك مّلت با توانائيهاى خود، با ذخائر فرهنگى و مادى و معنوى خود، 
بايستى تابع و تسليم يك قدرت بيگانه شود؟ چرا؟ اين »چرا« را اول، انقالب 

اسالمى گفت.
حاال اين، دو نمونه از تأثيرى كه انقالب شما مّلت ايران از جنبه ى معنوى 
و از جنبه ى سياسى در حركت عمومى جهان و نه فقط در تاريخ ايران، باقى 
گذاشته. اين دو نمونه، نمونه هاى ديگرى هم دارد كه حاال وقت تفصيلش 

نيست.

بیانات در دیدار جمعی از مداحان و ستایشگران اهل بیت: ـ 87/4/4
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ملّت ايران، قهرمان استقامت

اين اقدام بزرگ انجام گرفت، دشمنى ها هم با او شروع شد؛ مقاومت 
متقابل هم شروع شد. رهبرِى شگفت آور امام بزرگوار در سخت ترين دورانها 
توانست اين حركت را با كمال قدرت حفظ كند و پيش ببرد و پيش ببرد. 
مّلت ايران، جوانان اين كشور، حقيقتاً سخن امام بزرگوارشان را نيوشيدند؛ از 
دل و جان آن سخن را پذيرفتند، فهميدند و دنبال كردند. خيلى هم تالش شد 
كه مردم را منحرف كنند، منصرف كنند، راهشان را عوض كنند، باورشان را 
بگيرند، نشد؛ تا حاال نشده، بعد از اين هم ان شاءاهلل نخواهد شد. اين حركت 
ادامه پيدا كرده و اين دشمنيها هم روز به روز به شكلهاى مختلف وجود 
داشته. ما مثل آن دونده اى هستيم كه به طرف مقصدى دارد حركت ميكند، 
ولى عده اى نميخواهند او برسد و دائم سر راهش مانع درست ميكنند؛ از رو 
مانع ها ميپرد، هى سنگ بهش ميزنند، هى او را مالمت ميكنند؛ از اطراف به 
او فرياد ميزنند: نرو، نميرسى، فايده اى ندارد؛ او هم گوشش بدهكار نيست؛ 
زخمها را ميخورد، دردها را تحمل ميكند؛ اما راه خودش را ادامه ميدهد و 
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ميرسد. مّلت ايران مثل يك چنين دونده ى قهرمانى تا امروز عمل كرده؛ پيش 
رفته.

بیانات در دیدار جمعی از مداحان و ستایشگران اهل بیت: ـ 87/4/4
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بصيرت و صبر، دو عامل موفّقيت

من يك وقت به بعضى دوستان گفتم زندگى پيغمبر را ميلى مترى بايد 
است؛  درس  يك  است؛  حادثه  يك  زندگى  اين  لحظه ى  هر  كرد.  مطالعه 
يك جلوه ى عظيم انسانى است؛ تمام اين بيست وسه سال همينجور است. 
جوانهاى ما بروند تاريخ زندگى پيغمبر را از منابع محكم و مستند بخوانند 
به  اين عظمت  به  امتى  اگر شما مى بينيد  است.  افتاده  اتفاقى  ببينند چه  و 
وجود آمد - كه امروز هم بهترين حرفها، بهترين راهها، بزرگترين درسها، 
اسالمى  امت  مجموعه ى  همين  توى  بشريت  براى  داروها  شفابخش ترين 
است - اين جور به وجود آمد، گسترش پيدا كرد و ريشه دار شد. وااّل صرف 
اينكه حق با ما باشد، ما پيش نميرويم؛ حق همراه با ايستادگى. اميرالمؤمنين 
- بارها من اين جمله را از آن بزرگوار نقل كردم - در جنگ صفين فرمود: 
»ال يحمل هذا العلم ااّل اهل البصر و الّصبر«. اين پرچم را كسانى ميتوانند بلند 
كنند كه اوالً بصيرت داشته باشند، بفهمند قضيه چيست، هدف چيست؛ ثانيًا 
صبر داشته باشند. صبر يعنى همين استقامت، ايستادگى، پابرجائى. اين را ما 



92
7  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

بايد از بعثت درس بگيريم.
   امام عزيز ما رشحه اى از آن چشمه ى فياض بود كه توانست اين بساط 
عظيم را در دنيا راه بيندازد. امام هم قلبش پر بود از ايمان به راه خود. همان 
طور كه فرمود: »آمن الّرسول بما انزل اليه من ربّه و المؤمنون كّل آمن باهلل و 

رسله و مالئكته«1. خود پيغمبر اول مؤمن بود.
 در انقالب ما خود امام بزرگوار، اول مؤمن به اين راه بود و از همه قلبش 
سرشارتر بود از ايمان به اين راه و اين هدف؛ ميفهميد، ميدانست دارد چه كار 
ميكند؛ عظمت كار را ميفهميد، الزامات اين كار را هم ميفهميد كه اولين الزام 
اين كار اين بود كه با توكل به خدا در اين راه محكم بايستد. محكم ايستاد. 
جوانان اين مّلت هم با ايستادگى او ايستادگى پيدا كردند؛ آحاد اين مردم 
هم وقتى كه اين چشمه ى صبر و سكينه لبريز شد و سرازير شد، آنها را فرا 
گرفت. آنها هم »هو الّذى انزل الّسكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع 
ايمانهم«2 شدند. اين سكينه وقتى كه بر دل انسانها نازل ميشود، ايمان انسان 
زياد ميشود. بعد ميفرمايد: » وهلل جنود الّسماوات و األرض«. از چه ميترسيد؟ 
سپاه زمين و آسمان مال خداست. با خدا باش، اين سپاه زمين و آسمان مال 

شماست؛ در اختيار شماست. اين سنّتهاى الهى است.

بیانات در دیدار مسئوالن نظام به مناسبت مبعث حضرت رسول اعظم 9 ـ 87/5/9

1. سوره ي بقره، آيه ي 285.
2. سوره ي فتح، آيه ي 4.
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هماهنگي دين و سنّت هاي الهي آفرينش

 ببينيد خداى متعال در آِن واحد دو چيز را آفريده است: يكى اين عالم 
آفرينش را، با همه ى قوانينش، با همه ى سننش. يكى قواعد شريعت را؛ دين 
مردم را، راهنمائى زندگى مردم را. اين دو تا را با هم آفريده؛ اينها با هم 
منطبقند. اگر شما طبق قوانين الهى - يعنى آن اراده ى تشريعى حق - عمل 
كرديد، زندگى شما و رفتار شما منطبق با قوانين آفرينش ميشود؛ مثل يك 
كشتى اى كه در مسير باد دارد حركت ميكند، باد به او كمك ميكند؛ در جريان 

آب دارد حركت ميكند، جريان آب به او كمك ميكند.
  سنن آفرينش به انسانى كه در اين راه حركت كند، كمك ميكند؛ منتها 
شرطش اين است كه شما حركت كنيد. مّلت ايران حركت كرد، سنن آفرينش 
هم به او كمك كرد؛ قوانين طبيعى الهى به او كمك كرد. وااّل كى  فكر ميكرد 
در قلب حساسترين نقطه ى عالم - يعنى خاورميانه - يكى از وابسته ترين 
حكومتها به استكبار جهانى - يعنى حكومت شاه؛ حكومت پهلوى - در بين 
جامعه اى كه بسيارى از روشنفكرانش، بسيارى از نخبگانش، دهها سال بود 
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ذهنشان آلوده شده بود به تعليمات غربى و وسوسه هاى غربى و هواهاى 
نفسانى، ناگهان پرچم اسالم بلند بشود و اين جامعه امت اسالمى را به اسالم 

دعوت كند؟ كى  فكر ميكرد چنين چيزى ممكن است؟ اما شد.
اين راه  ملتى در  اين است كه وقتى يك جماعتى، يك  اين معنايش   
حركت كنند، بادهاى موافق الهى - يعنى همان سنّتهاى آفرينش - به اينها 

كمك ميكنند؛ پيش ميروند.
 مسئله فقط مسئله ى ايران هم نيست؛ امروز دنياى اسالم بيدارى پيدا 
كرده است؛ آگاهى پيدا كرده است. يك روزى بود تصور ميشد هر چه كه 
قدرتمندان و قلدران و گردن كلفتهاى عالم - حاال در يك وضع آمريكا، در 
يك وضع شوروى سابق - بخواهند، همان خواهد شد و سياسيون چاره اى 
ندارند جز اينكه بر طبق ميل آنها رفتار كنند. امروز اين باور در بين مّلتها كه 
اصاًل وجود ندارد، در بين سياستمداران و نخبگان سياسى هم بسيار اين باور 

ضربه خورده است. بايد ايستاد، بايد ايستادگى كرد.

بیانات در دیدار مسئوالن نظام به مناسبت مبعث حضرت رسول اعظم 9 ـ 87/5/9
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خاصيت كيمياگري انقالب

دوستى گفتند كه نسل جديدى در حال ظهور است. اين كاماًل درست 
انقالب خودش را نشان ميدهد،  اولين نسلى كه دارد در  اين،  البته  است. 
در   - داد  نشان  انقالب  در  را  نسل خودش  يك  هم  شما  از  قبل  نيست؛ 
واقع متولد شد - و دست قدرتمند و انگشت گره گشاى خودش را به كار 
انداخت. آن هم نسل انقالب بود؛ آن هم پرورش يافته ى جاى ديگر و فضاى 
تغييردهنده ى  انقالب مثل يك كوره ى گدازنده است؛  نبود؛ چون  ديگرى 
شكل و نظم عناصِر موجودات است. انقالب يك چنين حالتى است؛ مثل 
آنچه كه قديمى ها ميگفتند: اكسير، كيميا، كه عنصر مس را به عنصر طال 
البته حاال ممكن است در ذهن بعضى ها افسانه به نظر  تبديل ميكند. اين 
برسد؛ افسانه هم نيست؛ واقعيت داشته و دارد. انقالب يك چنين چيزى 
در  فقط  دگرگون سازى  اين  است.  دگرگون كننده  است،  تغييردهنده  است؛ 
سطح مناسبات اجتماعى نيست، بلكه در درجه ى اول، در اليه ى درون انسانها 
و ذهنيتهاست. اولين تغيير، اينجا داده ميشود؛ در دلها. بنابراين آن نسل جوانى 
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كه وقتى انقالب شد، پانزده سالش بود، شانزده سالش بود، هيجده سالش 
بود، آزمايش خودش را در ميدانهاى انقالب داد؛ بعد هم در دوران دفاع 
مقدس با ايجاد آن فضاى عجيب. آن نسل هم متولد انقالب است، اين نسل 
هم كه شما ميگوئيد دارد ظهور ميكند، اين را هم من كاماًل قبول ميكنم؛ 

تصديق دارم و آن را حس ميكنم.

بیانات در دیدار دانشجویان با رهبر انقالب  ـ 87/7/7
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150 سال شعار ترقّي با تقليد از غرب

اين كسانى كه در طول اين صد سال، صد و پنجاه سال اخير در كشور ما 
داعيه ى اصالح و پيشرفت و ترقى سر دادند و ما را حقاً و انصافاً به بيراهه 
كشاندند، اين گناه بزرگ را انجام دادند؛ هم ما در طول اين صد و پنجاه سال 
به مقصد نرسيديم و عقب مانديم، هم وقتمان تلف شد. چند نسل پى درپى 
بايد بيايند، ضايع شوند، در اين تيه1 سرگردانى بروند و به نتيجه نرسند، تا 
يك وقت يك نسل متوجه بشود كه اشتباه كرده اند؛ راه را برگردد، شروع كند 
از نو حركت كردن. گناه آن كسانى كه جوامع بشرى را به بيراهه ميكشانند، 

اين است كه وقت آنها و عمر آنها و فرصتهاى آنها را ضايع ميكنند.
پيشرفت  راه  كه  بودند  كرده  تفهيم  اينجور  ما  جامعه ى  به  روز  يك   
اين است كه ما از غربى ها تقليد كنيم؛ آن هم نه تقليد در دانش آموزى و 
دانش اندوزى، تقليد در ظواهر؛ زنهايمان بى حجاب بشوند؛ مردهايمان كاله 
فالن جور و لباس فالن جور بپوشند. ميدانيد در كشور ما، دوره اى بر مردم ما 

1. بيابان.
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گذشت كه گذاشتِن يك كاله مخصوص به نام كالْه پهلوى اجبارى شد و اگر 
كسى اين كاله را بر سر نميگذاشت، مجرم شمرده ميشد! بعد يك قدم جلوتر 
رفتند، گفتند يا كاله پهلوى يا شاپو؛ چون غربى ها - اروپائى ها - اين لباس 
را ميپوشند. انواع و اقسام لباسهائى كه در داخل كشور - لباسهاى محلى - 
پوشيده ميشد، همه منسوخ و ممنوع شد؛ براى اينكه لباس متحد الشكِل از 
را  پيشرفت كشور  پيشرفت!  براى  براى چى؟  پوشانده بشود.  آمده،  غرب 
در اين دانستند كه مردم ما كت و شلوار بپوشند، كروات ببندند، زنهاى ما 
بى حجاب حركت بكنند؛ رسوم و عادات غربى را ياد بگيرند. ببينيد چقدر 
خسارتبار است براى يك كشور؛ چقدر مايه ى شرمندگى است، وقتى انسان 
فكر بكند. آن روز نه فقط شرمنده نميشدند، افتخار هم ميكردند، با صداى 
بلند هم اين را فرياد ميكردند. اين، بيراهه است. نسخه ى پيشرفت، نسخه ى 

غلط؛ بيراهه. اصول براى اين است كه اين اشتباهات پيش نيايد.

بیانات در دیدار دانشجویان با رهبر انقالب  ـ 87/7/7
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ريشه ي اصلي دشمني استكبار با انقالب

مسئله ى جمهورى اسالمى و دولت مستكبر آمريكا از اين قبيل نيست. 
مسئله، مسئله ى ديگرى است؛ مسئله ريشه اى تر است. مسئله اين است كه 
رژيم اياالت متحده ى آمريكا از بعد از جنگ جهانى دوم، داعيه ى ابرقدرتى 
مطلق دنيا را داشت. البته آن روز شوروى در مقابلش بود، اما اين مسئله ى 
رقابت بين آمريكا و شوروِى آن روز صرفاً رقابت بين دو ابرقدرت نبود. 
آمريكا ميخواست بر روى تمام منابع حياتى عالم دست بگذارد. عماًل هم 
منطقه ى عظيم و حساسى كه به آن خاورميانه ميگويند و شمال آفريقا و خليج 
فارس - منطقه ى نفت - در پنجه ى اقتدار آمريكا بود. نفت، خون حياتبخش 
تحرك دنياى امروز است. حاال فردا چه بشود، نميدانيم؛ اما امروز و توى 
اين دنيا، نفت مايه ى توليد، مايه ى گرما، مايه ى نور و روشنائى و در واقع 
مايه ى حيات براى خيلى از كشورهاست. اگر نفت نباشد، كارخانه ها نيست، 
توليدات نيست، تجارتها نيست. نفت يعنى خون؛ يعنى زندگى. حاال بخش 
اعظم اين نفت توى اين منطقه است؛ منطقه اى كه اسمش خاورميانه است. 
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تسلط بر اينجا مهم است كه آمريكا هم تسلط پيدا كرده بود.
 در وسط خاورميانه، ايران قرار داشت؛ پايگاه اصلى استكبار. در اطراف 
ايران كشورهاى مختلفى بودند كه هر كدام به نحوى در اختيار آمريكا بودند. 
شوروى البته در اين خالل دست اندازى هائى كرده بود، اما آمريكائى ها غلبه 
اين  البته طمع ورزى مخصوص  پيدا ميكرد.  ادامه  بايد  اين روال  داشتند و 
منطقه و مخصوص نفت هم نبود. آمريكائى ها در آمريكاى التين، در آفريقا، 
در شرق آسيا و در جاهاى مختلف - كه حاال جاى تفسير آن نيست؛ يك 
وقتى به شما جوان ها عرض خواهم كرد - مشغول تحكيم قدرت خودشان 
بودند و پيش هم ميرفتند و روزبه روز سلطه را تقويت ميكردند و رقبايشان 

روزبه روز عقب ميكشيدند.
 در وسط اين بحبوحه ى روزافزونِى اقتدار استكبارى و در حساسترين 
نقطه، انقالب اسالمى در ايران به وجود آمد كه مهمترين شعار اين انقالب 
مقابله با ظلم و استكبار بود؛ دفاع از حقوق مّلتها بود. انقالب اسالمى اين 
نقطه ى اصلى يعنى ايران را از زير سيطره ى آمريكا بيرون كشيد. يك روز 
مناطق  توى  شما،  تهران  همين  توى  شما،  كشور  همين  توى  آمريكائى ها 
مختلف كشور، در همه ى نقاط حساس، آدم داشتند؛ در نيروهاى مسلح، در 
بخشهاى مربوط به ماليه و دارائى، در بخشهاى حساس سياست، در بخشهاى 
امنيت، عناصر و آدمهاى آن ها همه كاره بودند. خودِ شاه مملكت هم كه رئيس 
همه ى دستگاه هاى كشور بود و دخالت در همه ى امور ميكرد، گوشش به 
دهان سفير آمريكا و سفير انگليس بود. اگر آن ها چيزى ميخواستند و اصرار 
داشتند، او ناگزير، خواه و ناخواه، اطاعت ميكرد. گاهى هم نميخواست، اما 
مجبور بود اطاعت كند و اطاعت ميكرد. از يك چنين نقطه اى آمريكائى ها 
بيرون رانده شدند. خوب، اين خيلى حادثه ى مهمى بود؛ اين زخم كوچكى 

نبود...
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از طرف نظام جمهورى اسالمى و مّلت ايران هم مسئله به همين عمق 
است. مشكل مّلت ايران با آمريكا مشكل كارهاى امروز نيست؛ مشكل پنجاه 
و چند سال موذيگرى و خباثت از سوى آن رژيم نسبت به مّلت ايران است؛ 
از سال 1332 تا امروز. سالها پيش از انقالب، بخصوص از وقتى نهضت امام 
)رضوان اهلل عليه( و نهضت روحانيت شروع شد تا پيروزى انقالب، آنچه 
خواستند عليه مّلت ايران توطئه كردند، ضربه زدند، خيانت كردند، فشار وارد 

آوردند و انواع و اقسام شيوه هاى مستكبرانه را با اين مّلت به كار بردند.

 بیانات در دیدار جمعی از دانش آموزان و دانشجویان در آستانه ى سالروز سیزده آبان ـ
87/8/8
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معيار صحّت ادعاي جنبش دانشجويي

اين جنبش دانشجوئى در كشور ما در تاريِخ ثبت شده و شناخته شده ى 
خود، هميشه ضد استكبار، ضد سلطه، ضد استبداد، ضد اختناق و بشدت 
عدالتخواه بوده است. اين مميزات جنبش دانشجوئى ما از روز اول است تا 
امروز. اگر كسى مدعى جنبش دانشجوئى باشد، اما اين مميزات را نداشته 
باشد، صادق نيست. دست جنبش دانشجوئى نميتواند در دست كسانى باشد 
كه در فلسطين قتل عام ميكنند، در عراق جنايت ميكنند، در افغانستان مردم 
دانشجوئى  نيست. جنبش  دانشجوئى  اين جنبش  ميگذرانند؛  تيغ  از دم  را 
خصلت و خاصيتش در كشور ما الاقل اينجور است - شايد در خيلى از 
كشورهاى ديگر هم باشد - كه ضد استكبارى، ضد سلطه، ضد ديكتاتورى و 
طرفدار عدالت است. شروع اين حركت يا مقطع شناخته شده ى اين حركت، 

همين 16 آذر است.

بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت  ـ 87/9/24



93
8  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

16 آذر، روز اعتراض دانشجويان به سلطه ي آمريكا

جالب است توجه كنيد كه 16 آذر در سال 32 كه در آن سه نفر دانشجو 
به خاك و خون غلتيدند، تقريباً چهار ماه بعد از 28 مرداد اتفاق افتاده؛ يعنى 
اختناق عجيب - سركوب عجيب همه ى  آن  از كودتاى 28 مرداد و  بعد 
نيروها و سكوت همه - ناگهان به وسيله ى دانشجويان در دانشگاه تهران يك 
انفجار در فضا و در محيط به وجود مى آيد. چرا؟ چون نيكسون كه آن وقت 
معاون رئيس جمهور آمريكا بود، آمد ايران. به عنوان اعتراض به آمريكا، به 
عنوان اعتراض به نيكسون كه عامل كودتاى 28 مرداد بودند، اين دانشجوها 
در محيط دانشگاه اعتصاب و تظاهرات ميكنند، كه البته با سركوب مواجه 
ميشوند و سه نفرشان هم كشته ميشوند. حاال 16 آذر در همه ى سالها، با 
اين مختصات بايد شناخته شود. 16 آذر مال دانشجوى ضد نيكسون است، 

دانشجوى ضد آمريكاست، دانشجوى ضد سلطه است.
بعد، از آن سال تا سال 42 - كه شروع نهضت روحانيت و نهضت دينى 
و اسالمى در كشور ماست - جنبش دانشجوئى كم و بيش تحركاتى دارد. 
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من يادم است سالهاى 38 و 39 و 40 و ...، دانشجوها تحركاتى داشتند، منتها 
بشدت سركوب ميشد و اجازه نميدادند بروز پيدا كند؛ تا نهضت روحانيت 
در سال 1341 و اوجش در سال 42 شروع شد، كه اينجا باز شما نشانه ى 
جنبش دانشجوئى را مشاهده ميكنيد؛ يعنى در تمام پانزده سالى كه بين 1342 
است كه شروع نهضت روحانيت باشد، تا 1357 كه پيروزى انقالب اتفاق 
افتاد، شما در همه جا و دوشادوش روحانيت و در كنار او، جنبش دانشجوئى 
را مشاهده ميكنيد. دانشگاه هاى كشور، محيطهاى دانشجوئى كشور، مركز 
تحرك و فعاليت است و يكى از بازوهاى اساسى نهضت در تمام طول اين 
مدت - كه اين را ما از نزديك هم خودمان شاهد بوديم؛ هم دوستانى كه در 
كار نهضت و مبارزات بودند و هم همه اين را تجربه كرده اند و آزموده اند- 
نهضت روحانيت  از  دانشگاه ها يك بخش الينفك  بنابراين،  دانشجويانند. 
بودند. البته در دانشگاه ها جريانهاى الحادى و ضد دينى و ماركسيست و غيره 
هم بودند، لكن آن حركت غالب، مربوط بود به دانشجوهاى مسلمان. لذا 
گروه هائى كه تشكيل ميشد - گروه هاى مبارز - و كارهائى كه انجام ميگرفت 
مثاًل در زندانها - اين زندانهاى گوناگون در سالهاى مختلف كه ما خودمان 
تجربه كرديم - در همه جا، دانشجوها هم حضور داشتند؛ يعنى روحانيون 
و دانشجويان عمده ى زندانى ها را تشكيل ميدادند. همين موجب شد كه ما 
روحانيون مشهد، علماى مشهد و جمع كثيرى از مردم مشهد در سال 57، 
قبل از پيروزى انقالب، وقتى ميخواستيم تحصن انجام بدهيم، اين تحصن 
در مركز دانشگاهى پزشكى امام رضا انجام گرفت؛ يعنى مركزيت دانشگاه. 
در تهران هم تحصِن علما و روحانيون و انقالبيون و مبارزين براى ورود امام 
- كه در ورود ايشان تأخير شده بود - در دانشگاه تهران انجام گرفت. اينها 

نشان دهنده ى نقش دانشگاه و نقش دانشجوست، تا انقالب پيروز شد.

بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت  ـ 87/9/24



94
0  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

مصادره ي نهضت مشروطيت توسّط بيگانگان

يك نكته در باب شناخت اين تاريخچه ى پرماجراى انقالب ما اين است 
كه توجه كنيم كه كشور ما بعد از اينكه سالهاى متمادى دچار استبداد سلطنتى 
بود تا دوره ى مشروطه، مشروطيت يك فرصتى بود براى تنفس؛ يعنى انتظار 
اين بود كه حادثه ى نهضت مشروطيت يك مجال تنفسى براى اين مّلت به 
وجود بياورد، به آنها آزادى بدهد؛ اما اينجور نشد. مشروطيت از همان اول به 
وسيله ى بيگانگان، به وسيله ى قدرت مسلط آن روزِ دنيا يا يكى از قدرتهاى 

مسلط آن روزِ دنيا كه دولت انگليس بود، مصادره شد.
 بعد از هرج و مرجى كه در اوائل مشروطه به وجود آمد، به فاصله ى 
چند سال، همان دولت بيگانه ى سلطه گر خارجى - يعنى انگليس - يك 
از مشروطه  قبل  از سالطين  بسيار خطرناكتر  و  بيرحم  و  ديكتاتور خشن 
- يعنى مظفرالدين شاه و ناصرالدين شاه - را بر سر كار آورد كه او رضا خان 
بود. ديكتاتورِى رضا خان بمراتب از ديكتاتورى ناصرالدين شاه و مظفرالدين 
شاه براى كشور و مّلت ما بدتر و خشن تر بود كه انگليس ها او را سر كار 

Administrator
Untitled
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آوردند. در واقع ما از دوران استبداد، وارد دوران آزادى نشديم، بلكه وارد 
دوران استبداد ديگرى همراه با وابستگى شديم؛ يعنى مّلت طعم آزادى را 
نچشيد. لذا وقتى نهضت اسالمى در ايران شروع شد و امام هدف از اين 
نهضت را ريشه كن كردِن حكومت استبدادى و حكومت سلطه و قطع نفوذ 
بيگانگان اعالم كرد، خيلى از مبارزين قديمى و افرادى كه دستشان تو كار 
مبارزه بود، زياد باورشان نمى آمد؛ نميتوانستند درست تصور كنند كه چطور 
ممكن است چنين چيزى! سلطنت را در اين كشور انسان از بين ببرد؟! من 
يادم است در همان سالهاى آخر مبارزه - كه امام بحثهاى اساسى مربوط به 
حكومت را كرده بودند و اين بحثها در بين مردم پخش شده بود و ايشان 
اعالم كرده بودند كه شاه خائن است و شاه بايد برود - بعضى از عناصر 
مبارز، فعال و خوب - كه بعد هم در انقالب فعاليتهاى زيادى داشتند - حتّى 
مطرح  را  سلطنت  مسئله ى  امام  است؟! چطور  ممكن  مگر  ميگفتند:  آنها، 
ميكند؟ مگر ميشود با سلطنت درافتاد؟! باورشان نمى آمد. علت اين بود كه 
دوران طوالنى اختناق و استبداد در اين كشور همراه شده بود با نفوذ بيگانه، 

سلطه ى بيگانه و حمايت بيگانگان از نظام سلطنت. ولى اين اتفاق افتاد.

بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت  ـ 87/9/24
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صبر و بصيرت امام، عامل پيروزي انقالب اسالمي

نهضت عظيم اسالمى، همت مردم، رهبرِى شخصيت بى نظيرى مثل امام 
- كه حقاً و انصافاً شخصيت بى نظيرى بود - كار خودش را كرد. »صبر« و 
»بصيرت«. بنده بارها از كالم اميرالمؤمنين )عليه الّصالة و الّسالم( اين را نقل 
كرده ام: »اليحمل هذا العلم ااّل اهل البصر و الّصبر«؛ بصيرت - آگاهى - و 
صبر؛ يعنى استقامت، پافشارى، خسته نشدن. اين دو خصوصيت در مّلت 
ايران پيدا شد و كار خودش را كرد و انقالب پيروز شد. در واقع تشكيل نظام 
جمهورى اسالمى، پاسخى بود به نياز بلندمدِت تاريخِى مّلت ايران. مّلت 
ايران از دل آرزوهاى تاريخى خودشان، جمهورى اسالمى را َعلم كردند و 
سر پا كردند. خوب، بديهى است وقتى كه يك نظامى اينجور در آرزوهاى 
ديرين مردم ريشه دارد، اين نظام ماندنى است؛ اين نظام قابليت بقاء دارد، 
قابليت رشد دارد، ريشه ميدواند و دشمنى با اين نظام آسان نيست. و اين 

اتفاق افتاد.
 يقيناً هيچ جريان مبارز ديگرى نميتوانست در كشور ما نظام سلطنتى را از 
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بين ببرد - جوانهاى عزيز! اين را بدانيد و مطمئن باشيد - جز جريان اسالمى 
و دينى اى كه پيش آمد. هيچ جريان ديگرى، هيچ حزبى، هيچ مجموعه ى 
مبارزى امكان نداشت بتواند نظام استبدادى وابسته ى به قدرت آمريكا را در 
اين كشور سرنگون كند؛ كمااينكه جريانهاى مبارز قديمى در اين كشور، همه 
از كار افتاده بودند؛ چه جريانهاى چپ، چه جريانهاى راست، چه گروه هاى 
مسلح. در سالهاى 54 و 55 همه ى اين گروه ها به وسيله ى آن دستگاه قلع و 
قمع شده بودند. تنها چيزى كه ميتوانست آن رژيم باطل را ساقط كند، موج 
عظيم ملى بود؛ حضور يكپارچه ى مردم، كه اين هم جز با انگيزه ى دين و 
با پيشوائى روحانيت مبارز و مرجعى مثل امام بزرگوار امكانپذير نبود. بعد 
هم كه آن رژيم فاسد سرنگون شد، هر نظام ديگرى غير از نظام جمهورى 
اسالمى - چه نظام چپ، چه نظام راست - اگر سر كار مى آمد، امكان نداشت 
بتواند در مقابل نفوذ دشمن، در مقابل دخالتهاى گوناگون دشمن مقاومت 

كند.

بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت  ـ 87/9/24
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تفاوت انقالب اسالمي و ديگر انقالبها در مقاومت

ما ديديم كه چطور انقالبهائى كه سر كار آمدند، چند سالى هم بودند؛ چه 
از نوع چپ، چه از نوع ميانه، اما نفوذ و دخالت آمريكا - دخالت سياسى اش، 
دخالت نظامى اش، محاصره ى اقتصادى اش - اينها را نابود كرد؛ از بين برد. 
شما امروز نگاه كنيد به اروپاى شرقى - كه يك مركز عمده ى حكومتهاى 
سوسياليستى و چپ بود - و ببينيد كه كارشان به آنجا رسيده كه پايگاه هاى 
شرقى  اروپاى  سابِق  چِپ  كشورهاى  همان  در  آمريكا  موشكى  و  نظامى 
گذاشته ميشود و آمريكائى ها آنجا حضور پيدا ميكنند! بنابراين، هيچ نظامى 
نميتوانست در مقابل نفوذ و فشار آمريكا مقاومت  جز جمهورى اسالمى 

كند.
اين نكته را هم عرض كنيم: علت دشمنى عميق و آشتى ناپذير استكبار 
و در رأس آنها آمريكا و شبكه ى صهيونيستى دنيا با جمهورى اسالمى، اين 
حرفهائى كه گاهى گوشه و كنار گفته ميشود - چه چيزهائى كه آنها شعارش 
را ميدهند، چه تصوراتى كه بعضى در داخل ميكنند - نيست. مسئله اين 
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است كه جمهورى اسالمى يك »نفى« با خود دارد، يك »اثبات«.
نفى استثمار، نفى سلطه پذيرى، نفى تحقير مّلت به وسيله ى قدرتهاى 
سياسى دنيا، نفى وابستگى سياسى، نفى نفوذ و دخالت قدرتهاى مسلط دنيا 
در كشور، نفى سكوالريسم اخالقى؛ اباحيگرى؛ اينها را جمهورى اسالمى 

قاطع نفى ميكند.
يك چيزهائى را هم اثبات ميكند: اثبات هويت ملى، هويت ايرانى، اثبات 
ارزشهاى اسالمى، دفاع از مظلومان جهان، تالش براى دست پيدا كردن بر 
قله هاى دانش؛ نه فقط دنباله روى در مسئله ى دانش، و فتح قله هاى دانش؛ 

اينها جزو چيزهائى است كه جمهورى اسالمى بر آنها پافشارى ميكند.

بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت  ـ 87/9/24
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ظهور جوهره ي نيروي هوايي در 19 بهمن

حتماً همه ى ما - هم من، هم شما - بايد سپاسگزار باشيم از كسانى 
كه روز 19 بهمن را با عمل خودشان - نه با زبان، نه با قرارداد - با اقدام 
وقتى يك  كردند.  ماندگار  و  آوردند  به وجود  عزم خودشان  با  خودشان، 
انديشه ى درست و سرشار از اخالص  اقدامى، خالص، صحيح، متكى بر 
نمايشى را  از كارهاى  ماندگارى است. خيلى  انجام ميگيرد، خاصيت آن، 
ما  است  ممكن  را  كارهاى دستورى  بعضى  بدهيم؛  انجام  است  ممكن  ما 
انجام بدهيم كه در آن اخالص كافى وجود نداشته باشد؛ گذشت زمان آنها 
را محو ميكند، نابود ميكند؛ ليكن قضيه ى 19 بهمن از اين جمله نبود؛ از 
جمله ى حوادثى بود كه از دل ايمان و اخالص و عزم راسخ جوشيد. در آن 
شرائط، درست است كه تا پيروزى قطعى انقالب چند روزى بيشتر نبود، اما 
هيچكس نميتوانست پيش بينى كند كه 19 بهمن، يك 22 بهمنى هم در پى 
خواهد داشت. پيش بينى قطعى نميشد كرد؛ كار خطرناكى بود. عزم راسخ آن 
جوانان كه جوانهائى بودند شبيه شما، اين بود كه آمدند ايمان خودشان، عزم 
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خودشان، پيوستگى خودشان با مّلت و درك و تشخيص صحيح خودشان از 
عمق حادثه اى را كه داشت اتفاق مى افتاد، با عمل خودشان نشان دادند. البته 

خطرناك هم بود، اما اقدام كردند و 19 بهمن ماندگار شد.
يك  كار  اين  با  هوائى  نيروى  نبود.  دفعى  حادثه ى  يك  حادثه،  اين   
آشكار شد؛  در جنگ هم  اين جوهره  داد؛  نشان  از خودش  را  جوهره اى 
هم بخش آفندى، هم بخش پدافندى. در دفاع هشت ساله، در آن وقتى كه 
مّلت ايران احساس ميكرد كأنّه حصارهاى امنيت پيرامون او وجود ندارد 
و دشمنان بدون هيچ بيم و واهمه اى مى آمدند و بمباران ميكردند؛ تهاجم 
ميكردند، نيروى هوائى آن جوهره را نشان داد. بهترين، اولين، درخشان ترين، 
ارتش جمهورى اسالمى در آغاز جنگ تحميلى،  آبروبخش ترين حركات 
كارهاى نيروى هوائى بود؛ اين ادامه ى همان جوهره بود. و االن هم همين 

جور است.
 مهم اين است كه يك انسان، يك مجموعه، ارزيابى و فهم درستى از 
تحوالتى كه پيرامون او انجام ميگيرد، داشته باشد. از حركتى كه به خيلى از 
چشمها نمى آيد، بينايان و افراد بصير آن را ميفهمند كه در حال انجام گرفتن 
است؛ اين خيلى مهم است. تحولى كه در انقالب اسالمى واقع شد، از اين 
قبيل بود. بعضى آن را نفهميدند؛ تشخيص ندادند. بعضى آن را با يك حركت 
كور كه اشباه و نظائرش در خيلى از نقاط دنيا اتفاق ميافتد، اشتباه گرفتند؛ 
آن جورى با آن رفتار كردند. بعضى كاسه هاى طمع خودشان را درآوردند 
تا از اين حادثه، به نفع شخصِى خود استفاده اى بكنند. اين ها همه ناشى از 
كوته بينى بود. انقالب در درجه ى اول تحولى در جامعه ى ايرانى بود و در 
درجه ى بعد، در مجموعه ى امت اسالمى و سپس، در معادالت كالن جهان 
مناطق  از  برخى  در  دنيا - بخصوص  در  را  قدرت  و جغرافياى  سياست. 
دنيا - بكلى عوض و جابه جا كرد. يك چنين حادثه ى عظيمى بود. امروز 
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اين عظمت دارد نشانه هاى خودش را نشان ميدهد. تحولى كه در ايران رخ 
ميداد، اين بود كه يك نظامِ بسته ى استبدادى و ظالم و زورگو، با سردمداران 
و رؤسائى دنياطلب، شهوتران، به فكر خود، غافل از انسانيت و انسانها، و 
از سوئى وابسته، اسير سياستهاى ديگران و مطيع ناگزيِر قدرتهاى سلطه گر 
را از چنين وضعى بيرون بياورند. تحول اساسى، اين بود. و به يك جامعه ى 
رشيد، آگاه، داراى عزم راسخ، با مردمى داراى قدرت انتخاب و حق انتخاب، 
با سربلندى و عّزت در ميان جامعه ى بشرى و اثرگذار بر روى جوامع ديگر 

تبديل كنند. تحول اصلى، اين بود و اين تحول، اتفاق افتاد.

بیانات در دیدار فرماندهان و كاركنان نیروى هوائی ارتش ـ 87/11/19



94
9  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

بي تأثيري ملّت در حكومتهاي استبدادي

عزيزان من! مّلت ما در طول تاريخ چند قرنِى خود يك عنصر بى تأثير در 
نظام مديريت كشور بود. چرا؟ چون خاصيت حكومت استبدادى اين است؛ 
خاصيت حكومت پادشاهى اين است. ملت، كاره اى نيست. حاِل مّلت چگونه 
خواهد بود؟ بسته به انصاف آن كسى كه آن باال نشسته است. اگر يك وقتى 
اقبال مّلت بلند باشد، يك نفر ديكتاتورى بر سر كار بيايد كه يك مقدارى 
رحم در دلش باشد - مثاًل حاال در تاريخ ما كريم خان زند را اسم مى آورند- 
خوب، يك مقدار وضع مردم بهتر خواهد شد. اما اگر چنانچه كسانى مثل 
رضاخان قلدر و ناصرالدين شاه و سالطين گوناگون ديگر - مستبدين - بر 
سر كار باشند، اينها كشور را ملك خودشان ميدانند، مّلت را هم كه نقشى 
نداشتند، رعيت خودشان ميدانند. تاريخ را نگاه كنيد - نميگويم تاريخ قرنهاى 
متمادى را؛ تاريخ همين دوران مشروطه به اين طرف را - مشروطه اسماً در 
كشور به وجود آمد؛ اما از وقتى كه رژيم پهلوى بر سر كار آمد، انتخابات به 
معناى يك حركت نمايشِى محض تلقى شد؛ جز در يك برهه ى كوتاهى در 
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دوران نهضت ملى؛ در دوران دو ساله اى كه يك مقدار اوضاع بهتر بود؛ ولى 
آن هم اشكاالت فراوانى داشت؛ مجلس را تعطيل كردند، اختيارات مجلس 
را به دولت دادند كه اينها در زمان مصدق انجام گرفت. در بقيه ى اين دوران، 
انتخابات نمايش محض بود. در آن برهه اى كه بنده و امثالى كه در سنين من 
هستند يادشان هست، همه ميدانستند كه انتخابات مطلقا به معناى انتخاب 
مردم نيست. يك كسانى را دستگاه هاى قدرت، دربارِ آن روزِ شاهان در نظر 
ميگرفتند، رقابتهائى بين خود آنها انجام ميگرفت، با همديگر زد و خورد هم 
ميكردند؛ اما آن كسى كه ميخواستند بياورند توى مجلس بنشانند كه مطيع 
باشد، سربه زير باشد، منافع آنها را تأمين كند، حق مالى غاصبانه ى آنها را 
براى خودشان  مردم هم  مى نشاندند.  توى مجلس  مى آوردند  را  او  بدهد، 
ميرفتند. در تمام اين دوران، كمتر وقتى اتفاق افتاد كه مردم احساس كنند 
حاال بايد بروند در اين صندوق رأى يك رأيى بيندازند تا در مديريت كشور 
تأثيرى ببخشد. مطلقاً چنين چيزى نبود. ماها اسم انتخابات را تو روزنامه ها 
مى شنفتيم كه ميگويند: حاال انتخابات است. نمى فهميديم روز انتخابات كِى 
هست؛ مردم نمى فهميدند. در وقت انتخابات، چند تا صندوق ميگذاشتند يك 
جا، خودهاشان هم گفتگو و هياهوى مختصرى ميكردند و همان كارى كه 

ميخواستند، انجام ميدادند و تمام ميشد ميرفت. مردم نقشى نداشتند.
 انقالب اسالمى ورق را بكلى برگرداند؛ مردم نقش پيدا كردند؛ نه فقط 
در انتخاب نماينده ى مجلس، در انتخاب رئيس جمهور، در انتخاب خبرگانى 
كه رهبر را بناست انتخاب كنند، در انتخاب شوراهاى شهر كه شهردارها را 
بايد انتخاب كنند. در همه ى اين مراحل حساس، نظر مردم شد تعيين كننده. 
قانون اساسى بر اين اساس تدوين شد و امروز هم سى سال ميگذرد. و من 

به شما عرض بكنم با قوت و قدرت اين كار تا امروز ادامه پيدا كرده.
 دوره ى قبل از انقالب، ايران مرتعى براى چراى بيگانگان بود. نفِت اينجا، 
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بازار اينجا، محصوالت اينجا، نيروى انسانى اينجا، هر چه بود و نبود، مورد 
استفاده ى سلطه گران و قدرتمندان بود؛ يك روز انگليس، يك روز آمريكا و 
صهيونيستها. بعد كه انقالب شد، مردم آمدند روى كار، منافع آنها قطع شد. 
طبيعى بود كه با اين نظام دشمنى كنند، كه سى سال است دارند دشمنى 

ميكنند.

بیانات در دیدار جمعی از معلمان، پرستاران و كارگران ـ 88/2/9
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نگاه شيطنت آميز طاغوت به اقوام ايراني

يك سياست خبيثى از دوران طاغوت بر كشور حاكم بود و آن عبارت 
بود از بيگانه دانستن اقوام گوناگون؛ ُكرد بيگانه بود، بلوچ بيگانه بود، ترك 
بيگانه بود، عرب و تركمن بيگانه بودند، اينها را بيگانه حساب ميكردند. در 
عملكرد آنها هم اين معنا مشهود بود. شما ببينيد در دوران طاغوت، در اين 
استان نه كار عمرانِى درستى انجام گرفته است، نه كار فرهنگى درستى انجام 
اين استان، كارهاى  گرفته است؛ رسيدگى نميكردند و كارى نداشتند. در 
عمرانى در دوران طاغوت در حد صفر بود؛ كارهاى فرهنگى هم همينجور. 
اگر شما امروز مشاهده ميكنيد كه در استان كردستان نزديك به پنجاه هزار 
دانشجو وجود دارد كه در بيست و چند مركز آموزش عالى مشغول تحصيل 
هستند، اين رقم در دوران طاغوت فقط 360 نفر بود! نسبت بيسوادى هم در 
اين استان در دوران طاغوت وحشت آور بود: فقط 29 درصد مردم در اين 
استان باسواد بودند! طاغوت نميخواست مردم ُكرد - اين مردم با استعداد و 
اين مردم داراى هوش و ذكاوت - باسواد بشوند. فقط 29 درصد استانى با 
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اين خصوصيات و با اين كيفيت، باسواد بود! آن كار عمرانى شان، اين هم 
كار فرهنگى شان! نگاهشان نسبت به اين استان، نگاه شيطنت آميز و غلط بود. 
نظام اسالمى آمد و اين نگاه را تصحيح كرد؛ نه فقط در سطح مسئوالن، بلكه 

در سطح آحاد مردم.

بیانات در جمع مردم استان كردستان  در میدان آزادى سنندج  ـ 88/2/22
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نقشه ي استعمار براي به اسارت درآوردن
 ملّتهاي مشرق زمين

استعمارگران از قرنهاى شانزده و هفده كه وارد سرزمينهاى شرق - از 
جمله سرزمينهاى اسالمى - شدند، براى اينكه بتوانند كاماًل كمند اسارت را 
به دست و پاى اين مّلتها ببندند و آنها را اسير خود بكنند، شروع كردند آنها 
را نسبت به گذشته ى خود، نسبت به داشته هاى خود، نسبت به مذهب خود، 
نسبت به آداب خود و نسبت به لباس خود بدبين كردن. اينها عبرت آموز 
است؛ كار به جائى رسيد كه در زمان اوائل مشروطيت در اين كشور، يك 
را،  دينش  يعنى  بشود!  فرنگى  پا  به  تا  از سر  بايد  ايرانى  روشنفكر گفت: 
اخالقش را، لباسش را، خطش را، گذشته اش را و مفاخرش را كنار بگذارد 
و فراموش بكند، اما فرهنگ غربى، آداب غربى، رسوم غربى، تفكر غربى و 
روش و منش غربى را بپذيرد! اينجور اعالن كردند. اين فرياد مذلت بار را 
در كشور ما آن كسانى كه به دين پشت كرده بودند، سر دادند. معلوم است؛ 
وقتى يك كشورى همه چيز خود را از دست داد و از درون تهى شد، استعمار 
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انگليس براحتى ميتواند بر همه چيز او - نفت او، ارتش او، دارائى او، دستگاه 
سياسى او - تسلط پيدا كند؛ كار در دوران پهلوى به جائى رسيده بود كه شاه 
خائن براى اينكه فالن كس را بعنوان نخست وزير معين بكند، مجبور بود با 
سفير انگليس - و بعدها با سفير آمريكا - در ميان بگذارد و در واقع از او 
استجازه كند و اجازه بگيرد. اين تاريخ دردبار گذشته ى ماست. اين ضد عّزت 
ملى است. حكومتهاى ديكتاتورى وابسته و فاسد، مّلت ايران را از اريكه ى 
عّزت فرود آوردند؛ نه علم او را توسعه دادند، نه دنياى او را درست كردند، 
بلكه آخرتش را هم از او گرفتند و لباس اسارت بر او پوشاندند. انقالب 
اسالمى در مقابل يك چنين وضعيتى قيام كرد. در مقابل يك چنين مصيبت 
بزرگى انقالب اسالمى و امام بزرگوار ايستاد و مّلت ايران خون خود را در 

اين راه نثار كرد و به پيروزى رسيد.
 وقتى يك چنين روحيه اى در ميان مردمى حاكم شد، دستگاه سياسى آن 
كشور و آن مّلت هم به طور طبيعى نوكرمآب ميشود: در مقابل مردم خود 
مثل سگ درنده و گرگ خونخوار، اما در مقابل دشمنان مثل بره ى رام؛ »اسد 
علّى و فى الحروب نعامة«. همان رضاخانى كه بخصوص در نيمه ى دوم 
سلطنتش آنجور با مردم خود با خشونت رفتار كرده بود - كه مردم جرئت 
نفس كشيدن نداشتند؛ توى خانه هاى خودشان پدر به فرزند و فرزند به پدر 
اعتماد نميكرد - در مقابل يك پيغام ساده ى انگليسى ها كه گفتند »بايد از 
سلطنت كناره بگيرى«، مثل موِش مرده از سلطنت كناره گرفت و از كشور 
خارج شد! همين طور محّمدرضاى پهلوى؛ محّمدرضاى پهلوى در سالهاى 
دهه ى چهل و دهه ى پنجاه شديدترين فشارها را بر اين مّلت و بر مبارزان 
و بر آزاديخواهان - خشن؛ بدون اندك مالحظه اى از مردم - وارد كرد؛ اما 
همين آدم در مقابل سفير آمريكا و سفير انگليس خشوع و خضوع ميكرد و 
از آنها حرف ميشنفت! ناراحت هم بود، اما مجبور بود. اين حكومت يك 
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ملتى است كه از عّزت ملى محروم است.
 يكى از اساسى ترين قلمهائى كه انقالب اسالمى به ما مّلت ايران عطا 
كرد، احساس عّزت بود. امام بزرگوار ما مظهر عّزت بود. آن روزى كه امام 
علناً فرمود »آمريكا هيچ غلطى نميتواند بكند«، اوج اقتدار سياسى و نظامى 
آمريكا در دنيا بود. امام احساس عّزت را به اين مردم برگرداند و انقالب 
احساس عّزت را به مّلت ايران برگرداند. امروز ايرانى به ايرانى بودن خود و 
به مسلمان بودن خود افتخار ميكند. امروز قدرتمندان عالم هم اعتراف ميكنند 
كه در مقابل مّلت ايران، تهديد آنها، قدرت نظامى آنها و تبليغات سياسى آنها 
هيچ تأثيرى ندارد؛ مّلت ايران راهى را و هدفى را كه انتخاب كرد، با قدرت 

تمام خواهد رفت و به آن هدف خواهيد رسيد.

 آنچه مهم است حفظ اين عّزت ملى است.

بیانات در جمع مردم استان كردستان  در میدان آزادى سنندج  ـ 88/2/22
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احياي اسالم و عزّت ايران ، 
دو پرچم افراشته توسّط امام

در جمع بندِى توصيه هاى امام و شعارهاى امام و مطالباتى كه ايشان از 
مردم، از مسئوالن، از آحاد مسلمانان جهان داشته اند، دو پرچم برافراشته را در 
دست امام مالحظه ميكنيم. در حقيقت امام بزرگوارِ ما در اين نهضت عظيمى 
كه در كشورمان و در جهان اسالم به وجود آوردند، دو پرچم را بلند كردند و 
برافراشته نگاه داشتند: يك پرچم عبارت است از پرچم احياء اسالم؛ به عرصه 
آوردن اين قدرت عظيم و اليتناهى . پرچم دوم، پرچم عّزت و سربلندى ايران 
و ايرانى. اين دو تا پرچم برافراشته ى به دست قدرتمند امام بزرگوار ماست. 
پرچم اول كه در حقيقت يك بعد از دعوت امام و نهضت امام است، مربوط 
به امت بزرگ اسالمى است. پرچم دوم هم اگرچه كه مربوط به مّلت ايران 
است، مربوط به ايران و ايرانى است، اما چون يك تجربه ى عملى از تحرك 
حيات بخش اسالم است، براى امت اسالمى اميدآفرين و حركت ساز است. 
چون اين نهضت بزرگ در ايران تجربه ى عملِى بيدارى اسالم و تحقق اسالم 
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بود، بنابراين اگرچه كه به طور مستقيم مربوط به ايران و ايرانى است، اما 
نتيجه ى آن باز براى امت اسالم داراى ارزش و اهميت است...

 در بعد اول كه برافراشتن پرچم اسالم بود، اين موجب شد كه مسلمانان 
در همه ى جاى دنيا احساس هويت كردند؛ احساس شخصيت كردند. بعد 
از آنى كه در طول سالهاى متمادى كوشش شده بود كه هويت اسالمى خرد 
شود، له شود، وقتى اين انقالب به وجود آمد، وقتى قامت برافراشته ى امام 
بزرگوارِ ما در منظر مردم مسلمان عالم پديدار شد، همه احساس كردند كه 
يك هويتى، يك شخصيتى، يك اصالتى پيدا كرده اند. همين موجب شد كه 
در شرق و غرب دنياى اسالم نشانه هاى بيدارى مسلمانان پديدار بشود: مّلت 
فلسطين بعد از ده ها سال ناكامى جان گرفت؛ جوانان كشورهاى عربى كه 
بعد از شكسِت در سه جنگ كه دولتهايشان با رژيم صهيونيستى داشتند و 
دلمرده و مأيوس بودند، دوباره روحيه گرفتند - اينها ديگر مربوط به دنياى 
اسالم است؛ مخصوص به مسائل كشور ما نيست - رژيم صهيونيستى كه 
غده ى سرطانى در دل كشورهاى اسالمى است و تا آن روز يك چهره ى 
شكست ناپذير از خود نشان داده بود و  خيلى ها در دنياى اسالم باور كرده 
بودند كه رژيم صهيونيستى شكست ناپذير است، از دست جوانان مسلمان 
رژيم  بر  پياپى  شد، ضربه هاى  شروع  فلسطينى  انتفاضه هاى  سيلى خورد؛ 
انتفاضه ى اقصى ، چه در  انتفاضه ى اول، چه در  غاصب وارد شد؛ چه در 
شكست و عقب نشينِى نه سال قبل از لبنان، چه در جنگ سى و سه روزه و 
چه در سال گذشته در جنگ بيست و دو روزه ى با مردم مظلوم غزه؛ همه ى 
اينها ضرباتى بود كه بر رژيم صهيونيستى وارد شد. اين در حالى است كه آن 
روزى كه انقالب اسالمى به پيروزى رسيد، رژيم صهيونيستى از نظر دولتهاى 
مسلمان و مّلتهاى مسلمان، بخصوص مّلتهاى عرب، يك رژيم شكست ناپذير 
به حساب مى آمد. اين موجب شد كه رژيم صهيونيستى عجالتاً شعار از نيل 
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تا فرات را كنار بگذارد و به دست فراموشى بسپرد. مّلتهاى مسلمان - از 
آفريقا تا شرق آسيا - به فكر ايجاد نظام اسالمى و حكومت اسالمى افتادند با 
فرمولهاى گوناگون؛ نه لزوماً با همان فرمول نظام جمهورى اسالمى ما؛ اما به 
فكر حاكميت اسالم بر كشورشان افتادند. بعضى از كشورها موفق هم شدند؛ 

بعضى هم آينده ى نويدبخشى در انتظارشان هست از حركتهاى اسالمى.
 روشنفكران در دنياى اسالم با اميد تازه اى به ميدان آمدند؛ همان شاعران 
شكست  احساس  ميزدند،  حرف  يأس  با  كه  نويسندگانى  و  هنرمندان  و 
ميكردند، بعد از پيروزى انقالب اسالمى، بعد از حركت عظيم امام بزرگوار و 
ايستادگى هاى اين ملت، روحيه ى شان عوض شد، لحن كالمشان و شعرشان 
و قلمشان تغيير پيدا كرد؛ رنگ اميد به خود گرفت. و اين رشته سر دراز 

دارد...
وجه دوم مربوط به عّزت ايران و ايرانى است. اولين كار و مهمترين كارى 
كه امام بزرگوار ما در اين بخش دوم انجام داد، اين بود كه احساس حقارت 
را از مّلت ايران گرفت و از روح آنها زدود؛ اين خيلى مسئله ى مهمى است. 
مّلت ما از صد و پنجاه سال پيش، صد سال پيش، بر اثر عوامل گوناگون، در 
خود احساس حقارت ميكرد؛ خودكم بينى احساس ميكرد؛ از جنگهاى دوران 
قاجار بگيريد و آن شكستهاى سخت و از دست دادن شهرهاى مختلف در 
زمان قاجار، تا بعد در دوران پهلوى، زمان رضاخان، آن ديكتاتورى و سركوب 
سخت ملت، كه مجال نفس كشيدن به كسى داده نميشد؛ بعد در دوران بعد 
از پهلوى اول، زمان محّمدرضا، با حضور آمريكائيها، با ايجاد سازمان امنيت 
و ساواك، با آن رفتار خشنى كه با مردم ميكردند، مردم احساس ميكردند 
كه هيچ توانى ديگر برايشان نمانده است. در چند مسئله ى مهم مّلت ايران 
احساس شكست كرد؛ از قضيه ى مشروطه كه مّلت ايران شكست خورد بعد 
از اينكه پيروز شده بود، تا قضيه ى نهضت ملى كه باز مّلت ايران با آنكه يك 
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حركت عظيمى را كرد، متصديان و مسئوالن نتوانستند اين حركت را نگه 
دارند و مّلت ايران شكست خورد؛ بعد از آن يك ديكتاتورى سخت از سال 
33 تا سال 57 - در طول بيست و چهار سال - بر مردم حاكم بود، كه مردم 

واقعاً روحيه اى ديگر نداشتند. 

بیانات در بیستمین سالگرد رحلت امام خمینی )ره( ـ 88/3/14
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Untitled
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نقش روشنفكران غرب زده 
در القاي روحيه ي حقارت به مردم

 از طرفى روشنفكران غرب زده كه خيلى از آنها در دستگاه هاى حكومت 
ظالم حضور داشتند، با حرف خودشان و با عمل خودشان به مردم اينجور 
تفهيم كرده بودند كه شما عرضه نداريد؛ عرضه ى هيچ كارى را نداريد؛ بايد 
تقليد كنيد. در علم تقليد كنيد، در صنعت تقليد كنيد، در فرهنگ تقليد كنيد، 
در لباس تقليد كنيد، در خوراك تقليد كنيد، در حرف زدن تقليد كنيد. حتّى 
كار را به جائى رساندند كه يك وقتى گفتند: بايد خط فارسى را تغيير بدهيم! 
ببينيد چقدر يك مّلت بايد از استقالل و عّزت نفس دور شده باشد كه جرأت 
كنند كسانى بگويند خّطت را تغيير بايد بدهيد. خط فارسى كه هزار سال 
ميراث علمى ما با آن نوشته شده است، اين را عوض كنيم، تغيير بدهيم، خط 
اروپائى ها را بياوريم و از آنها تقليد بكنيم؛ كار را به اين جا رسانده بودند. امام 
آمد اين روح حقارت را گرفت و در طول پانزده سال نهضت امام تا پيروزى 
انقالب و از روز پيروزى انقالب به نحو ديگرى تا ده سال عمر بابركت آن 
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بزرگوار، دائم روح خودباورى را در اين مّلت دميد: شما ميتوانيد، ما ميتوانيم، 
شما قادريد، شما بزرگيد، شما قدرتمنديد.

 اين خودباورى و اعتماد به نفس ملى يكى از دو ركن اساسى پيشرفت 
امكانات مادى كافى  اما  امكانات مادى است،  هر كشور است. يك ركن، 
نيست. يك مّلت ممكن است امكانات مادى زيادى هم داشته باشد، اما به 
رشد و ترقى و تعالى نرسد؛ نتواند يك مّلت عزيز و قدرتمند بشود. خوب، 
داشتيم،  را  گاز  داشتيم، همين  را  نفت  انقالب همين  از  قبل  دوران  در  ما 
همين معادن عظيم فلزات ذى قيمت را داشتيم، همين استعدادهاى درخشان 
و نيروى انسانِى بااستعداد را داشتيم؛ اما در عين حال يك مّلت دست سوم، 
گمنام در دنيا، توسرى خور قدرتهاى بزرگ، زير يوغ يك حكومتى كه فاسد 
بود، دست نشانده بود، متصل به دشمنان مّلت بود، زندگى ميكرديم. پس 
امكانات مادى كافى نيست، مؤلفه هاى ديگرى الزم است؛ مؤلفه هاى معنوى. 
يكى از مهمترين اين مؤلفه ها، همين خودباورى است، اعتماد به نفس است 
و اينكه يك مّلت باور كند كه ميتواند. امام مّلت ما را به اين باور رساند كه 
ميتواند بايستاد؛ ميتواند مقاومت كند؛ ميتواند كشور خود را آزاد كند؛ ميتواند 
نظامى را كه خود به وجود آورده است، با كمال قدرت اين نظام را حفظ كند؛ 

ميتواند در دنيا، در سياستهاى بين الملل اثر بگذارد، كه همين جور هم شد. 

بیانات در بیستمین سالگرد رحلت امام خمینی )ره( ـ 88/3/14
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ابعاد گوناگون عزّت ملّي

اين همان عّزت ملى است كه من بيست روز قبل از اين در سنندج در 
بين برادران ُكردمان اين مسئله را مطرح كردم. عّزت ملى خيلى براى يك 
كشور مهم است. اين عّزت ملى فقط حرف هم نيست. اين ترجمه ى عملى 

در همه ى عرصه هاى زندگى ما دارد. 
 عّزت ملى در مديريت كشور به اين معناست كه يك دولت، يك نظام، 

به مّلت خود متكى باشد، به مردم متكى باشد. 
 عّزت ملى در مسائل اقتصادى به اين است كه كشور به قدرت خودكفائى 
برسد، بتواند اگر چيزى از دنيا نياز دارد، ميگيرد، چيزى هم دنيا به او نياز 

داشته باشد و در مقابل از او بگيرد؛ مغلوب نباشد، مقهور نباشد. 
 عّزت ملى در عرصه ى علم به اين است كه جوان دانشجوى او، پژوهشگر 
او، عالِم محقق او سعى كند مرزهاى علم را درنوردد - همين چيزى كه ما 
گفتيم نهضت نرم افزارى و توليد علم - و علم را توليد كند. آن كسانى كه 
دانش را به اين نقطه رساندند، انسانهائى بودند كه از لحاظ متوسط استعداد 
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از ما اگر عقب تر نبودند، جلوتر نبودند. ما قرنها سابقه ى درخشان علمى در 
تاريخ داريم و امروز هم بايد بتوانيم علم را بسازيم، به وجود بياوريم، كشف 

كنيم و در بناى علمى دنيا سهم عمده اى داشته باشيم؛ اين ميشود عّزت. 
 عّزت يك مّلت در سياستهاى گوناگون و در تعاملش با كشورهاى ديگر 
و دولتها و قدرتها اين است كه از استقالِل رأى برخوردار باشد. يك دولت، 
يك نظام در مقابل قدرتها آنچنان ظهور كند كه نتوانند در هيچ مسئله اى 

اراده ى خودشان را بر او تحميل كنند.
 عّزت ملى در عرصه ى فرهنگ به اين است كه يك مّلت به سنّتهاى 
خود پايبند باشد، براى آنها ارج قائل باشد، مقلد فرهنگهاى بيگانه و مهاجم 
نشود. اين چيزى است كه متأسفانه كشور ما در قبل از انقالب، در طول 
صد سال يا بيشتر در مقابل اين طوفان و اين موج ويران گر فرهنگ غرب، 
غرق شد كه آثارش را ما هنوز هم داريم تحمل ميكنيم؛ رنجهايش را ما 
هنوز هم داريم ميبريم. عّزت ملى به اين است كه يك مّلت به سنّتهاى خود 
اهميت بدهد، احترام بگذارد، افتخار كند و به اينكه ديگران بگويند آقا شما 
مرتجعيد، اعتناء نكند. امروز بعضى از كشورهاى اروپائى كارهائى ميكنند كه 
اگر آنها را در مقابل يك آدم عاقِل متعارف بگذاريد، جز خنده ى تمسخرآميز 
كارى نميكند. ميگوئيم: چرا ميكنيد؟ ميگويند: اين سنّت ماست! به سنّتهاى 
به  ديگر  مّلتهاى  اگر  آن وقت  پوسيده.  كهنه ى  پايبندند؛ سنّتهاى  خودشان 
سنّتهاى خودشان احترام بگذارند، پايبند باشند، آنها را طعن و تمسخر ميكنند 
كه چرا. نه، اين خودباختگى مخالف با عّزت ملى است. عّزت ملى آن وقتى 
است كه يك مّلت در مقابل فرهنگ ديگران خودباخته نباشد؛ اين عّزت ملى 
دارد،  معنا  ميشود،  ترجمه  ملى  است. در همه ى عرصه هاى زندگى عّزت 

مصداق دارد.
 در نحوه ى اداره ى كشور و ارتباط با انسانها، عّزت ملى به اين است 
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كه تك تك انسانها در يك جامعه مورد احترام قرار بگيرند. »اّما اخ لك فى 
الّدين و اّما نظير لك فى الخلق« ؛ اگر هم دين شماست، مورد احترام است؛ 
اگر هم دين شما هم نيست، مورد احترام است. در جامعه هركه انسان است، 
مورد احترام است؛ مورد تكريم است؛ اين ايجاد عّزت ملى ميكند. اينها ابعاد 

گوناگون عّزت ملى است كه رهنمود امام بود؛ انگشت اشاره ى امام بود....
راه اين مّلت بزرگ ما كه پرورده ى بيانات امام و هدايتهاى امام است، 
براى رسيدن به اوج اعتالء و پيشرفت عبارت است از اينكه اين عّزت ملى را 
در همه ى عرصه ها حفظ كند. اين مّلت ميتواند به اوج اعتالء برسد، كه وقتى 
يك مّلت قوى شد، اعتالء مادى و معنوى پيدا كرد، امنيت او هم كامل خواهد 
شد. يعنى آسيب پذيرى او از بين خواهد رفت؛ دشمنان ديگر طمع نميكنند. 
ديگر  دشمنان  ميخواهد  اگر  برسد،  كامل  امنيت  به  ميخواهد  ما  مّلت  اگر 
جرأت تهديد او را پيدا نكنند، بايد همين راه را برود. اگر پيشرفت و عدالت 
را ميخواهد، همين راه را بايد برود. خطر بزرگ براى كشور ما جدا شدن از 
مردم است؛ جدا شدن از ارزشهاى اسالمى است؛ جدا شدن از خط مبارك 
امام است؛ اينها براى كشور ما خطر است. اگر اين استخوان بندى محكم كه 
انقالب به وجود آورد حفظ بشود، خيلى از مشكالت را در گوشه و كنار 
در طول زمان ميشود ترميم كرد. نگذاريد اين استخوان بندى محكم شكسته 
بشود، كه اگر شكسته شد، هيچ زخمى هم ديگر درمان پيدا نخواهد كرد، هيچ 
گوشه ى خرابى هم ديگر ترميم نخواهد شد. استخوان بندى مستحكم نظام 

اسالمى اى را كه امام آن را به ما ياد داده است، بايد حفظ كنيم.

بیانات در بیستمین سالگرد رحلت امام خمینی )ره( ـ 88/3/14
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غيبت مردم و ارزشهاي معنوي 
از صحنه در دوران طاغوت

ما در كشور خودمان قبل از پيروزى انقالب هيچ حّظى از حضور مردم 
در عرصه               هاى تصميم               گيرى نداشتيم. حكمرانانى بودند كه به پشتوانه               ى زور 
و قدرت سالح بر مردم مسلط ميشدند و حكمرانِى همراه با زور و فشار را 
بر مردم تحميل ميكردند؛ بعد هم كه ميرفتند، اين امانت عظيم الهى - يعنى 
حاكميت و واليت بر مردم - را مثل يك مال شخصى به ارث ميگذاشتند و 
فرزندانشان از آنها ارث ميبردند. مردم هيچ نقشى نداشتند. همين كسانى كه 
امروز در دنيا دم از مردم               ساالرى و دموكراسى و حقوق بشر و اين حرفها 
ميزنند، همينها با آن رژيم جبار و خودكامه و با آن شيوه               ى غلط و غير انسانِى 
حكومت، همكارى ميكردند؛ از آنها پشتيبانى ميكردند. در آن كشورهائى هم 
كه حضور مردم - الاقل در مقام ادعا - تأثيرگذارِ در حكومت بود، ارزشهاى 

معنوى غائب از صحنه بودند.
آنچه كه جمهورى اسالمى را به عنوان يك پديده               ى بديع ممتاز ميكند، 
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همين است كه: حضور مردم و انتساب به معنويات و به حكم الهى و خشوِع 
در مقابل پروردگار. اين دو يك حقيقت واحدى را تشكيل داده               اند. اين بحث 
كه در نظام اسالمى، جمهوريت مقدم است يا اسالميت مقدم است، يك 
بحث بى               معنى و انحرافى است. اسالميت و جمهوريت دو عنصر جدا نيستند 
كه به يكديگر وصل شده باشند و يك حقيقت را به وجود آورده باشند؛ در 
دل اسالميت، جمهوريت هست. در دل اتكاء به حكم الهى، تكيه               ى به مردم و 
احترام به خواست و رأى مردم هست. جمهورى اسالمى يك حقيقت واحد 
است كه هديه               ى انقالب اسالمى به مّلت ايران است. اين، آن چيزى است كه 

در اين سى سال، امتحان كارآمدِى خود را به بهترين وجهى داده است.

بیانات در مراسم تنفیذ حكم دهمین دوره ریاست جمهورى ـ 88/5/12
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كهنه  نشدن شعارهاي انقالب اسالمي

جمهورى اسالمِى به معناى حقيقى - يعنى همان جمهورى اسالمى كه 
امام )رضوان اهلل تعالى عليه( براى ما پايه      گذارى كرد و به كشور ما هديه داد - 
ميتواند همين خصوصيات را تأمين كند؛ اقتدار بين     المللى را، اقتدار سياسى 
را، عّزت را، رفاه دنيا و آبادى معنوى آخرت را. اما مراقب باشيد يك نظام 
جمهورى اسالمى تقلبى نخواهند براى ما درست كنند؛ كارى كه در ده سال 
گذشته هم بعضاً حركاتى انجام گرفت، اما خداى متعال مهار كرد؛ مردم بيدار 
بودند، هشيار بودند، اجازه ندادند. ميخواستند كارهائى بكنند، شعارهاى امام 
را به موزه بسپرند؛ صريحاً ميگفتند كه اينها كهنه شده! نه، شعارهاى انقالب 
كهنه شدنى نيست؛ هميشه تازه است، هميشه براى آحاد مردم جذاب است. 
شعارى كه به نفع مستضعفين است، شعارى كه به نفع عّزت ملى است، 
شعارى كه در آن مقاومت و ايستادگى است، اين شعارها هيچ وقت كهنه 

نميشود؛ براى هيچ ملتى كهنه نميشود، براى نظام ما هم كهنه نخواهد شد.

بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى  تهران ـ 88/6/20
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درهم تنيدگي اسالميت و جمهوريت نظام

جمهورى اسالمى - كه از انقالب اسالمى برخاسته است - يك واحدى 
اسالمى  هم  بودن؛  مردمى  و  بودن  اسالمى  است:  بعد  دو  دارى  كه  است 
است، هم مردمى است. و مردمى است، چون اسالمى است؛ چون اسالم 
دين جامعه است. دين مسئوليت همگانى است؛ اسالم دين تك تك افراد 
و اشخاص به حيث خودشان فقط نيست؛ آن هم هست، اما افراد به حيث 
اجتماعشان هم مورد خطاب اسالمند. اسالم يك دين مردمى است؛ يك 
بودن  از خود اسالمى  بودن  بنابراين مردمى  ديِن مسئوليت عمومى است؛ 
برمى  آيد. اسالمى هم هست؛ چون خداى متعال منت گذاشته است: »بل اهلل 
يمّن عليكم أن هداكم لإليمان«1؛ منت گذاشته بر ما، هدايت كرده ما را به 
اين ايمان؛ پروردگار به مردم ما، به خود ما منت گذاشته، ما را به اين دين 
هدايت كرده؛ لذا جمهورِ ما اسالم را ميخواهند و اين دين الهى را بحمداهلل 
خداى متعال به ما داده است. بنابراين »جمهورى اسالمى« است؛ يك منظومه 

1. سوره ي حجرات، آيه ي 17.
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است، يك مجموعه است، يا بگوئيم واحِد داراى ابعادى است كه اين ابعاد 
بايد با همديگر مورد مالحظه قرار بگيرد و با هم باشد؛ اين درهم  تنيدگى بايد 
حفظ بشود. هر كدام از اين جهات تضعيف بشود، كل و مجموعه تضعيف 

شده است.

بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى ـ 88/7/2

Administrator
Untitled
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لزوم بصيرت نسبت به استكبار

حاال اولين مسئله ى بصيرت اين است كه اين استكبار چيست كه بايد با 
آن مبارزه كرد. استكبار يعنى قدرتى در دنيا يا قدرتهائى در دنيا؛ چون نگاه 
ميكنند به خودشان، مى بينند داراى امكانات پولى و تسليحاتى و تبليغاتى 
امور زندگى كشورها  به خودشان حق بدهند كه در  بايد  بنابراين  هستند؛ 
است. روح  استكبار  معناى  اين  بكنند؛  مالكانه  دخالتهاى  ديگر،  مّلتهاى  و 
سلطه  گرى؛ اين در كشور ما قبل از انقالب به صورت واضحى بود. يعنى 
آمريكا مستكبرانه بر اين كشور پهناور، بر اين مّلت بزرگ با اين تاريخ غنى 
پنجه انداخته بود و در امور مهم و اساسى كشور ما دخالت ميكرد. علت هم 
اين بود كه زمامداران كشور فاسد بودند، در مّلت جايگاهى نداشتند، دنبال 
تكيه گاه ميگشتند، به آمريكا تكيه ميكردند. آمريكا هم كه مفت به كسى چيزى 
نميدهد؛ حمايت از آنها را در گرو دخالت كامل در امور كشور قرار داده بود. 
شايد براى شما تعجب آور باشد، اما بدانيد شاه - محّمدرضا - براى اينكه 
يك نخست وزيرى را از كار بركنار كند و يك نخست وزير ديگر را جاى او 
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بياورد، مجبور شد برود آمريكا، دو هفته، سه هفته در آمريكا بماند، تا موافقت 
آنها را جلب كند كه اين زيد را از كار بركنار كند، اين عمرو را به جاى او 
بگذارد! كار كشور ما به اينجا رسيده بود. در سالهاى آخِر حكومت پهلوى 
نبود؛ همين جا سفير  آمريكا ديگر  به  بود. بحث رفتن  اين هم زشت تر  از 
آمريكا و سفير انگليس به كاخ شاه ميرفتند، به او ميگفتند شما در قضيه ى 
نفت اينجورى عمل كنيد، در قضيه ى ارتباطات جهانى اينجورى عمل كنيد، 
با مّلت اينجورى عمل كنيد، با مبارزين اينجورى عمل كنيد؛ دستور ميدادند. 
شاه هم قبول ميكرد. خوب، وقتى كه رئيس يك مملكت اينقدر ضعيف، 
اينقدر زبون، اينقدر در مقابل بيگانگان تسليم باشد، ديگران وضعشان معلوم 

است. اين وضع كشور ما بود. استكبار معنايش اين است. 
آمريكا يك مستكبر به تمام معناست. مسئله ى ما هم فقط نيست، مسئله ى 
دنياست؛ مسئله ى دنياى اسالم است. آمريكائى ها نسبت به همه جاى دنيا اين 

روح استكبارى را دارند.

بیانات  در دیدار دانش آموزان در آستانه 13 آبان  ـ 88/8/12
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ناتواني استكبار از درك اخالص و مجاهدت مردم

اين انقالب، انقالبى بود براى خدا. آن روزى كه اين انقالب آغاز شد، اين 
نهضت به وجود آمد، مثل نهضت احزاب نبود، مثل حركت سياسى حزبهاى 
بود در عين مظلوميت،  باشد؛ حركتى  به قصد كسب قدرت  نبود كه  دنيا 
براى اجراى احكام الهى، براى ايجاد جامعه ى اسالمى، براى استقرار عدالت 
در جامعه. آن كسانى كه مجاهدت كردند تا انقالب به پيروزى رسيد، و آن 
كسانى كه پاى اين انقالب ايستادند و مجاهدت كردند تا اين ثبات و دوام 
را پيدا كرد، نيتهاى خالصشان بود. شهداى شما، شهداى نيروى هوائى، از 
اين قبيل بودند. شهداى نيروهاى مسلح، همه از اين قبيل هستند. آن كسانى 
كه براى خدا كار كردند، براى خدا تالش كردند، خداوند هم به كارشان 
بركت داد. چيزى كه دشمن انقالب آن را نميتواند درك كند، همين نكته 
است. چيزى كه دستگاههاى استكبار و صهيونيسم نميتوانند بفهمند، همين 
مسئله است. نميتوانند بفهمند كه استحكام اين بنا به خاطر اين است كه براى 
خداست، بر پايه ى اخالص بنا شده است و با مجاهدت پيش رفته است. لذا 
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انقالب و نظام اسالمى دلها را تسخير ميكند.
 شما نگاه كنيد ببينيد امروز چند هزار رسانه، اعم از صوتى و تصويرى و 
انواع و اقسام رسانه هاى گوناگون، با مدرنترين شيوه ها عليه اين نظام دارند 
كار ميكنند. صدها مغز و فكر در اتاقهاى فكر نشسته اند؛ هر روزى يك حرفى، 
يك شعارى، يك فكرى، يك ترفندى عليه اين انقالب دارند طراحى ميكنند؛ 
اما نميتوانند به انقالب لطمه اى بزنند، نميتوانند به نظام اسالمى صدمه اى وارد 
كنند. اين براى چيست؟ استحكام اين بنا به خاطر بنا شدن بر اصل ايمان به 

خداست. آن كسانى كه در اين راه حركت كردند، كار خدائى كردند.
 اين نظام، شبيه نظامهاى ديگر نيست. امروز هيچ نظامى در دنيا نيست كه 
اين همه عليه او كار تبليغاتى بكنند، كار سياسى بكنند، فشار اقتصادى وارد 
كنند، تحريم وارد كنند و او بتواند اينجور مستحكم بايستد؛ چنين چيزى در 
دنيا وجود ندارد. اما اين نظام ايستاده است، بعد از اين هم خواهد ايستاد؛ اين 
را همه بدانند. نه آمريكا، نه صهيونيسم، نه مجموعه ى مستكبران و زورگويان 
عالم، نه با وسائل سياسى، نه با وسائل اقتصادى، نه با تحريم، نه با تهمت، 
نه با تحريك ايادى خود در داخل، نخواهند توانست اندكى اين انقالب را 

بلرزانند.
 راز ماندگارى اين انقالب، اتكاى به ايمانهاست؛ اتكاى به خداست.

بیانات در دیدار فرمانده و پرسنل نیروى هوائی ارتش ـ 88/11/19
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انقالب اسالمي، همواره در پيشرفت و تعالي

امروز حركت انقالب، هدفهاى انقالب، همان چيزهائى است كه در روز 
اول ترسيم شد و امام بزرگوار و حكيم ما آنها را ترسيم كرد. اين هدفها با 
فطرت مردم هماهنگ بود، لذا مردم آن را گرفتند؛ وااّل دل ميليونها مردم را 
به يك سمتى متوجه كردن، كار عادى اى نيست. وقتى كسى با فطرت سخن 
ميگويد، از خدا حرف ميزند، فطرتها به او متوجه ميشود؛ »لو انفقت ما فى 
بينهم«1. دست قدرت  الّف  الّفت بين قلوبهم و لكّن اهلل  األرض جميعا ما 
خداست كه دلها را به يك سمتى هدايت ميكند؛ لذا نتيجه اين ميشود. در 
بيست و دوم بهمن، جمعيتى كه در سى و يكمين سال والدت انقالب اسالمى 
در خيابانها حضور پيدا ميكنند، از جمعيت سالهاى قبل بيشتر است؛ نه فقط 
كم نشده است، كمرنگ نشده است، بلكه پُررنگ تر شده است، قوى تر شده 
است؛ برخالف آن چيزى كه در طبيعت عالم وجود دارد. شما يك سنگى را 
داخل آب بيندازيد، يك موجى ايجاد ميكند؛ اما هرچه ميگذرد، لحظه لحظه 

1. سوره ي انفال، آيه ي 63.

Administrator
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اين موج كوچكتر، كمتر و نامحسوس تر ميشود، تا تمام ميشود. گذشت زمان، 
امواج اجتماعى را خاموش ميكند. اين چه حقيقتى است كه گذشت زمان آن 
را خاموش نميكند، بلكه روزبه روز برجسته تر ميكند؟ مثل حادثه ى كربال. آن 
روز در آن بيابان خالى و بدون حضور دوستان و پُر از دشمنان، حسين بن  
على7 و يارانش به شهادت ميرسند، خانواده اش اسير ميشوند و آنها را 
ميبرند و تمام. امروز بعد از گذشت قرنها، همان حادثه اى كه بايد در ظرف ده 
روز، پانزده روز اثرى از آن نميماند و يادى از آن نميشد، ببينيد چقدر برجسته 
است؛ نه فقط در بين ميليونها شيعه در كشورهاى مختلف، در بين مسلمانان، 
بلكه در بين غير مسلمانان، نام حسين بن على مثل خورشيدى ميتابد؛ دلها را 
روشن ميكند، راهنمائى ميكند. انقالب اينجورى است. اين انقالب هرچه 

زمان گذشته است، حقائق بيشترى را روشن كرده است.

بیانات در دیدار جمعی از مردم آذربایجان ـ 88/11/28
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لزوم توجه به شاخصها براي جلوگيري از انحراف

با پرچم  آن كسانى كه در پى تغيير هويت انقالب بر مى آيند، معموالً 
نميكنند كه معلوم بشود  تابلو جلو نمى آيند؛ آنچنانى حركت  با  رسمى و 
اينها دارند با اين حركت مخالفت ميكنند؛ حتّى گاهى به عنوان طرفدارى از 
حركت انقالب، يك اقدامى ميكنند، يك اظهارى ميكنند، كارى ميكنند، زاويه 

ايجاد ميكنند؛ انقالب از جهتگيرى خود بكلى دور مى افتد، بركنار ميشود.
 براى اينكه اين جهتگيرى غلط و اين انحراف اتفاق نيفتد، احتياج به 
شاخصهاى معينى هست. بايد سر راه، شاخصهائى وجود داشته باشد. اگر اين 
شاخصها بود، روشن بود، واضح بود، در معرض ديد مردم بود، انحراف اتفاق 
نمى افتد؛ اگر كسى هم در جهت انحراف كار كند، از نظر توده ى مردم شناخته 

ميشود؛ اما اگر شاخصى وجود نداشت، آن وقت خطر جدى خواهد شد.
 خوب، شاخص در انقالب ما چيست؟ اين خيلى مهم است. سى سال 
است كه ما در جهت اين انقالب حركت ميكنيم. مّلت ما بصيرت به خرج 
دادند، شجاعت به خرج دادند، حقاً و انصافاً لياقت به خرج دادند. اين انقالب 
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را سى سال است شما داريد جلو ميبريد؛ اما خطر وجود دارد. دشمن انقالب، 
دشمن امام بيكار نمى نشيند؛ سعى ميكند اين انقالب را از پا در بياورد. چه 
بنابراين الزم است ما شاخص داشته  انقالب.  با منحرف كردن راه  جور؟ 

باشيم.

خطبه هاى نماز جمعه ى تهران در حرم امام خمینی )ره( ـ 89/3/14
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خطّ امام بهترين شاخص در انقالب

امام  امام است.  امام و خط  بهترين شاخصها، خود   من عرض ميكنم 
بهترين شاخص براى ماست. اگر اين تشبيه با همه ى فاصله اى كه وجود 
دارد، به نظر برسد، عيبى ندارد كه تشبيه كنيم به وجود مقدس پيغمبر كه 
قرآن ميفرمايد: »لقد كان لكم فى رسول اهلل اسوة حسنة لمن كان يرجوا اهلل 
و اليوم االخر«.1 خود پيغمبر اسوه است؛ رفتار او، كردار او، اخالق او. يا در 
يك آيه ى شريفه ى ديگر ميفرمايد: »قد كانت لكم اسوة حسنة فى ابراهيم و 
الّذين معه«؛2 ابراهيم و ياران ابراهيم اسوه اند. در اينجا ياران ابراهيِم پيغمبر 
هم ذكر شده اند تا كسى نگويد كه پيغمبر معصوم بود يا ابراهيم معصوم بود، 
ما نميتوانيم از آنها تبعيت كنيم؛ نه، »قد كانت لكم اسوة حسنة فى ابراهيم و 
الّذين معه اذ قالوا لقومهم انّا براء منكم و مّما تعبدون من دون اهلل كفرنا بكم« 

تا آخر آيه ى شريفه.

1. سوره ي احزاب، آيه ي 21.
2. سوره ي ممتحنه، آيه ي 4.
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 در مورد امام بزرگوار كه شاگرد اين مكتب و دنباله رِو راه اين انبياى 
عظام است، همين معنا صدق ميكند. خود امام برجسته ترين شاخصهاست؛ 
رفتار امام، گفتار امام. خوشبختانه بيانات امام در دسترس است، تدوين شده 
است. وصيتنامه ى امام آشكارا همه ى مافى الضمير امام را براى آينده ى انقالب 
تبيين ميكند. نبايد اجازه داد اين شاخصها غلط تبيين شوند، يا پنهان بمانند، 
يا فراموش بشوند. اگر اين شاخصها را ما بد تبيين كرديم، غلط ارائه داديم، 
مثل اين است كه يك قطب نما را در يك راه از دست بدهيم، يا قطب نما 
از كار بيفتد. فرض كنيد در يك مسير دريائى يا در يك بيابان كه جاده اى 
هم وجود ندارد، قطب نماى انسان آسيب ببيند و از كار بيفتد؛ انسان متحير 
ميماند. اگر نظرات امام، بد بيان شد، بد تبيين شد، مثل اين است كه قطب نما 
از كار بيفتد، راه گم ميشود؛ هر كسى به سليقه ى خود، به ميل خود حرفى 
ميزند. بدخواهان هم در اين ميان از فرصت استفاده ميكنند، راه را جورى 

تبيين ميكنند كه مّلت به اشتباه بيفتد.
 مواضع امام بايستى به طور روشن و واضح - همان طور كه خود او 
گفت، همان طور كه خود او نوشت - تبيين شود؛ اين مالك راه امام و خط 
امام و صراط مستقيم انقالب است. يك نفر صريح ميگويد من امام را قبول 
امام و طرفداران  ندارم - اين بحث ديگرى است - خيلى خوب، پيروان 
امام با كسى كه صريح بگويد من امام را قبول ندارم، راه او را غلط ميدانم، 
حسابشان روشن است؛ اما اگر قرار است در خط امام، با اشاره ى انگشت 
امام، اين انقالب پيش برود، بايد معلوم باشد، روشن باشد و مواضع امام 

بزرگوارمان بدرستى تبيين شود.
 نبايد براى خوشامد اين و آن، برخى از مواضع حقيقى امام را يا انكار 
كرد، يا مخفى نگه داشت. بعضى اينجور فكر ميكنند - و اين فكر غلطى 
است - كه براى اينكه امام پيروان بيشترى پيدا كند، كسانى كه مخالف امام 
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هستند، آنها هم به امام عالقه مند شوند، بايستى ما بعضى از مواضع صريح 
امام را يا پنهان كنيم يا نگوئيم يا كمرنگ كنيم؛ نه، امام هويتش، شخصيتش 
به همين مواضعى است كه خود او با صريح ترين بيانها، روشن ترين الفاظ 
و كلمات، آنها را بيان كرد. همين ها بود كه دنيا را تكان داد. همين مواضع 
صريح بود كه توده هاى عظيم را مشتاق مّلت ايران و بسيارى را پيرو مّلت 
ايران كرد. اين نهضت عظيم جهانى كه شما امروز در گوشه و كنار دنياى 

اسالم نشانه هاى آن را مى بينيد، از اين طريق به راه افتاد.
 امام را صريح بايد آورد وسط ميدان. مواضعش بر عليه استكبار، مواضعش 
بر  مواضعش  دموكراسى غرب،  ليبرال  عليه  بر  مواضعش  ارتجاع،  عليه  بر 
عليه منافقان و دورويان را بايد صريح گذاشت. كسانى كه تحت تأثير آن 
شخصيت عظيم قرار گرفتند، اين مواضع را ديدند و تسليم شدند. نميشود 
به خاطر اينكه زيد و عمرو از امام خوششان بيايد، ما مواضع امام را پنهان 
كنيم يا پوشيده كنيم يا آن چيزهائى كه به نظرمان تند مى آيد، كمرنگ كنيم. 
عده اى در يك دورانى - كه ما آن دوران را به ياد داريم؛ دوران جوانى هاى 
ما - براى اينكه اسالم عالقه مندان و طرفدارانى پيدا كند، بعضى از احكام 
اسالم را كمرنگ ميكردند، نديده ميگرفتند؛ حكم قصاص را، حكم جهاد 
را، حكم حجاب را انكار و پنهان ميكردند، ميگفتند اينها از اسالم نيست، 
قصاص از اسالم نيست، جهاد از اسالم نيست، براى اينكه فالن مستشرق يا 
فالن دشمن مبانى اسالمى از اسالم خوشش بيايد! اين غلط است. اسالم را 

با كليتش بايستى بيان كرد.
 امام منهاى خط امام، آن امامى نيست كه مّلت ايران به نفس او، به هدايت 
او جانشان را كف دست گرفتند، فرزندانشان را به كام مرگ فرستادند، از جان 
و مالشان دريغ نكردند و بزرگترين حركت قرن معاصر را در اين نقطه ى عالم 
به وجود آوردند. امام منهاى خط امام، امام بى هويت است. سلب هويت از 
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امام، خدمت به امام نيست. مبانى امام، مبانى روشنى بود. اين مبانى - اگر 
كسى نخواهد مجامله كند، تعارف كند - در كلمات امام، در بيانات امام، در 
نامه هاى امام، و بخصوص در وصيتنامه ى امام - كه كوتاه شده ى همه ى آن 
مواضع است - منعكس است. اين مبانى فكرى همان چيزى است كه آن 
موج عظيم و سهمگين را عليه غارتگرى هاى غرب و يكه تازى هاى آمريكا 
در دنيا به وجود آورد. شما خيال ميكنيد اينكه رئيس جمهورهاى گوناگون 
آمريكا به هر كشورى از اين كشورهاى آسيا و خاورميانه  سفر كردند، حتّى 
در بعضى از كشورهاى اروپائى مردم جمع شدند و عليه آنها شعار دادند، 
هميشه اينجور بود؟ نه، اين حركت امام بود، افشاگرى امام بود، موضعگيرى 
امام بود كه استكبار را رسوا كرد، صهيونيسم را رسوا كرد، و روح مقاومت را 

در مّلتها و بخصوص در جوامع اسالمى زنده كرد.
 اين كج انديشى است كه ما مواضع امام را انكار كنيم. اين كج انديشى را 
هم متأسفانه بعضاً كسانى انجام ميدهند كه يك وقتى خودشان جزو مروجان 
افكار امام بودند يا جزو پيروان امام بودند. حاال به هر دليلى راه ها كج ميشود، 
هدفها گم ميشود، يك عده اى برميگردند؛ بعد از آنكه سالهاى متمادى براى 
امام و براى اين هدفها حرف زدند و حركت كردند، در مقابل اين اهداف و 

اين مبانى مى ايستند و آن حرفها را ميزنند!

خطبه هاى نماز جمعه ى تهران در حرم امام خمینی )ره( ـ 89/3/14
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ويژگي ها و اجزاي خطّ امام

 خوب، خط امام اجزائى دارد. مهمتريِن آنچه كه در مورد خط امام و 
راه امام ميشود گفت، چند نكته است كه من عرض ميكنم. و بخصوص به 
جوانها عرض ميكنم: برويد وصيتنامه ى امام را بخوانيد. امامى كه دنيا را تكان 
آثار و گفتار  اين  اين وصيتنامه منعكس است، در  امامى است كه در  داد، 

منعكس است.

1. اسالم ناب محّمدي

 اولين و اصلى ترين نقطه در مبانى امام و نظرات امام، مسئله ى اسالم ناب 
محّمدى است؛ يعنى اسالم ظلم ستيز، اسالم عدالتخواه، اسالم مجاهد، اسالم 
طرفدار محرومان، اسالم مدافع حقوق پابرهنگان و رنجديدگان و مستضعفان. 
در مقابل اين اسالم، امام اصطالح »اسالم آمريكائى« را در فرهنگ سياسى ما 
وارد كرد. اسالم آمريكائى يعنى اسالم تشريفاتى، اسالم بى تفاوت در مقابل 
ظلم، در مقابل زياده خواهى، اسالم بى تفاوت در مقابل دست اندازى به حقوق 
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با  كه  اسالمى  اقويا،  به  اسالم كمك  به زورگويان،  اسالم كمك  مظلومان، 
همه ى اينها ميسازد. اين اسالم را امام نامگذارى كرد: اسالم آمريكائى.

 فكر اسالم ناب، فكر هميشگى امام بزرگوار ما بود؛ مخصوص دوران 
با حاكميت اسالم و  نبود؛ منتها تحقق اسالم ناب، جز  جمهورى اسالمى 
تشكيل نظام اسالمى امكانپذير نبود. اگر نظام سياسى كشور بر پايه ى شريعت 
با ستمگران  بتواند  اسالم  كه  ندارد  امكان  نباشد،  اسالمى  تفكر  و  اسالمى 
عالم، با زورگويان عالم، با زورگويان يك جامعه، مبارزه ى واقعى و حقيقى 
بكند. لذا امام حراست و صيانت از جمهورى اسالمى را اوجب واجبات 
ميدانست. اوجب واجبات، نه از اوجب واجبات. واجب ترين واجبها، صيانت 
از جمهورى اسالمى است؛ چون صيانت اسالم - به معناى حقيقى كلمه - 
وابسته ى به صيانت از نظام سياسى اسالمى است. بدون نظام سياسى، امكان 

ندارد.
 امام جمهورى اسالمى را مظهر حاكميت اسالم ميدانست. براى همين، 
امام جمهورى اسالمى را دنبال كرد، در راهش آن همه تالش كرد و با آن 
شدت و حدت و اقتدار پاى جمهورى اسالمى ايستاد. امام كه دنبال قدرت 
شخصى نبود؛ امام دنبال اين نبود كه خودش بتواند قدرتى پيدا كند. مسئله ى 
امام، مسئله ى اسالم بود؛ لذا پاى جمهورى اسالمى ايستاد. اين مدل نو را امام 

به دنيا عرضه كرد؛ يعنى مدل جمهورى اسالمى.
 اساسى ترين مسئله در جمهورى اسالمى، مبارزه با حاكميتهاى زورگويانه 
ميدهد.  نشان  را  خودش  مختلف  شكلهاى  در  كه  دنياست  اقتدارطلب  و 
حكومت ديكتاتورى و اقتدارطلب، فقط حكومت پادشاهان نيست؛ اين يكى 
ديكتاتورى هاى چپ وجود  زمان  آن  است.  ديكتاتورى  انواع حكومت  از 
با  داشت، كه ديكتاتورى يك حزبى در كشورها بود؛  هر كار ميخواستند، 
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آحاد مّلت ميكردند؛ كسى هم به مّلت پاسخگو نبود. در واقع مّلت دست 
يك  بود.  ديكتاتورى  نوع  يك  هم  اين  بود.  زندانى  محدودى  اقليت  يك 
بظاهر  نظامهاى  در  كه  است  سرمايه داران  ديكتاتورى  هم  ديكتاتورى  نوع 
مردم ساالر - نظامهاى ليبرال دموكراسى - تجلى پيدا ميكند. اين هم نوعى 
ديكتاتورى است، منتها ديكتاتورى بسيار هوشمندانه و غير مستقيم؛ در واقع 

ديكتاتورى سرمايه دارها و صاحبان ثروتهاى بزرگ است.
 امام جمهورى اسالمى را در مقابل اين طاغوتهاى بشرى به وجود آورد؛ 
اسالم را - كه در دل اسالميت، تكيه ى به مردم و رأى مردم و خواست مردم 
وجود دارد - معيار اصلى اين نظام قرار داد. بنابراين جمهورى اسالمى، هم 
آراء مردم است؛ هم اسالمى است، يعنى  به  يعنى متكى  جمهورى است، 
متكى به شريعت الهى است. اين يك مدل نو است؛ اين يكى از شاخصهاى 
جمهورى  نظام  حاكميت  درباره ى  كسى  هر  است.  امام  خط  در  عمده ى 
اسالمى برخالف اين فكر كند، برخالف فكر امام است؛ مدعى نشود كه او 
دنباله رِو امام است، در عين حال اين فكر را دارد؛ نه، فكر امام اين است. اين 

واضح ترين خط از خطوط انديشه ى امام است.

2. مكتب، معيار جاذبه و دافعه

 يك شاخص ديگر در برنامه ى امام و خط امام و راه مستقيم امام، مسئله ى 
جاذبه و دافعه ى امام بود. انسانهاى بزرگ، جاذبه و دافعه شان هم ميدان وسيع 
و گسترده اى دارد. همه جاذبه و دافعه دارند. شما با رفتار خودتان، يكى را 
به خودتان عالقه مند و متمايل ميكنيد، يكى هم از شما ميرنجد؛ اين جاذبه 
و دافعه است. اما انسانهاى بزرگ، جاذبه شان يك طيف وسيعى را به وجود 
مى آورد؛ دافعه ى آنها هم همين طور، يك طيف عظيمى را به وجود مى آورد. 
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جاذبه و دافعه ى امام تماشائى است.
 آنچه كه مبنا و معيار جاذبه ى امام و دافعه ى امام بود، باز مكتب بود، اسالم 
بود؛ درست همان طورى كه امام سجاد )سالم اهلل عليه( در دعاى صحيفه ى 
سجاديه - دعاى ورود در ماه رمضان - به خداوند متعال عرض ميكند. مكرر 
عرض كرده ايم كه دعاهاى امام سجاد واقعاً جزو برترين گنجينه هاى معارف 
اسالمى است. در اين دعاها معارفى وجود دارد كه انسان اينها را از روايات 
و آثار روائى نميتواند به دست بياورد؛ در دعاها صريح اينها بيان شده است. 
در دعاى چهل و چهارم صحيفه ى سجاديه - كه دعاى ورود در ماه رمضان 
است و امام سجاد آن را ميخواندند - حضرت چيزهائى را از خداى متعال 
درخواست  كه  چيزهائى  جمله ى  از  ميكنند؛  درخواست  رمضان  ماه  براى 
ميكنند، اين است: »و ان نسالم من عادانا«؛ پروردگارا! از تو ميخواهيم كه با 
همه ى دشمناِن خودمان صلح كنيم، سلم و مدارا پيشه كنيم. بعد بالفاصله 
ميفرمايند: »حاشى من عودى فيك و لك فأنه العدّو الّذى النواليه و الحرب 
الّذى النصافيه«؛ مگر آن دشمنى كه من به خاطر تو با او دشمنى كردم، در راه 
تو با او دشمنى كردم. اين دشمنى است كه ما هرگز با او دم از آشتى نخواهيم 

زد و دل ما با او صاف نخواهد شد.
اگر كدورتهاى  نداشت.  با كسى  بود؛ دشمنِى شخصى  اينجورى  امام   
شخصى اى هم بود، امام زير پا ميگذاشت؛ اما دشمنى به خاطر مكتب، براى 
امام بسيار جدى بود. همان امامى كه از اول شروع نهضت در سال 1341 
روى توده ى مردم، انواع و اقسام افكار گوناگون در ميان مردم، اينجور آغوش 
باز كرده بود، مردم را از اهل هر قومى، از اهل هر گروه و مذهبى، با آغوش 
باز ميپذيرفت، همين امام در اول انقالب يك مجموعه هائى را از خود طرد 
كرد. كمونيستها را صريح طرد كرد. آن روز براى خيلى از ماها كه در اول 
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انقالب دست اندركار مبارزه بوديم، اين كار امام عجيب بود. در همان اوائل 
انقالب، امام صريح در مقابل كمونيستها موضعگيرى كرد و اينها را از خودش 
جدا كرد. در مقابل ليبرال مسلكها و دلباختگان به نظامهاى غربى و فرهنگ 
غربى، امام قاطعيت نشان داد؛ اينها را از خود دور كرد، از خود جدا كرد؛ 
هيچ رودربايستى و مالحظه اى نكرد. مرتجعين را - كسانى كه حاضر نبودند 
حقائق الهى و روح قرآنى احكام اسالمى را قبول كنند و تحول عظيم را 
بپذيرند - از خودش طرد كرد. امام بارها مرتجعين را با تعبيرات سخت و 
تلخ محكوم كرد، از خود دور كرد. در تبّرى از افرادى كه در دائره ى فكرى 
و مبانى اسالمى او قرار نميگرفتند، امام تأمل نكرد؛ در حالى كه با آنها هم 

دشمنى شخصى نداشت.
 شما مالحظه كنيد به وصيتنامه ى امام؛ امام در همين وصيتنامه خطاب 
ميكند به كمونيستهائى كه در داخل جنايت كرده بودند و به خارج كشور 
گريخته بودند. لحن امام را مالحظه كنيد. به اينها ميگويد: شما داخل كشور 
بيائيد و مجازاتى را كه قانون و عدالت براى شما ميگذارد، تحمل كنيد و 
مجازات شويد. يعنى بيائيد اعدام را يا حبس را يا ساير مجازاتها را تحمل 
كنيد، براى اينكه خودتان را از عذاب الهى و نقمت الهى نجات دهيد. با 
اينها دلسوزانه حرف ميزند. ميفرمايد: اگر شهامت اين را هم نداريد كه بيائيد 
مجازات خودتان را قبول كنيد، الاقل آنجا كه هستيد، راهتان را عوض كنيد، 
توبه كنيد؛ با مّلت ايران، با نظام اسالمى، با حركت اسالمى مقابله نكنيد؛ براى 

قدرتمندان و زورگويان، پياده نظام نباشيد.
 امام دعواى شخصى ندارد؛ اما در دائره ى مكتب، با قاطعيت كامل، جاذبه 
و دافعه ى خود را اعمال ميكند. اين يك شاخص عمده از زندگى امام و 
مكتب امام است. تولّى و تبّرى در عرصه ى سياست هم بايد تابع تفكر و فكر 
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و مبانى اسالمى و مذهبى باشد؛ اينجا هم بايد انسان مالك و معيار را اين 
قرار بدهد؛ ببيند خداى متعال از او چه ميخواهد.

 با اين روشى كه امام در پيش گرفته بود و در گفتار و كردار او منعكس 
بود، نميشود انسان خود را در خط امام بداند، دنباله رِو امام بداند، اما با كسانى 
كه صريحاً پرچم معارضه ى با امام و اسالم را بلند ميكنند، خودش را در يك 
جبهه تعريف كند. نميشود قبول كرد كه آمريكا و انگليس و سيا و موساد و 
سلطنت طلب و منافق بر روى يك محورى توافق كنند، حول يك محورى 
جمع بشوند، بعد آن محور باز ادعا كند كه من خط امامم! اين نميشود، اين 

قابل قبول نيست.
ديروز  ببينيم دشمنان  بايد  ائتالف كرد.  ناكسى  و  با هر كس  نميشود   
امام در برابر ما چه موضعى ميگيرند. اگر ديديم مواضع ما جورى است كه 
آمريكاى مستكبر، صهيونيست غاصب، مزدوران قدرتهاى گوناگون، مخالفين 
و معاندين امام و اسالم و انقالب از ما تجليل ميكنند، احترام ميكنند، بايستى 
در مواضعمان شك كنيم؛ بايد بدانيم كه راه درست و مستقيم را نميرويم. اين 
معيار است، اين يك مالك است. امام هم بارها بر همين تكيه ميكرد. امام 
ميفرمود - در نوشته جات امام وجود دارد، در اسناد قطعى فرمايشات امام 
اين هست - كه اگر از ما تعريف كردند، بدانيم كه خيانتكاريم. اين خيلى 

مهم است.
 كسانى بيايند درست در خط مقابل امام حركت كنند، درباره ى مسئله ى 
قدس در روز قدس آنجور موضعگيرى كنند، در روز عاشورا آن فضاحت را 
به بار بياورند، بعد ما با كسانى كه با اساس مبناى امام و حركت امام صريحًا 
مخالفند، اظهار همراهى كنيم، خودمان را در كنار اينها قرار بدهيم و تعريف 
كنيم، يا در مقابل اينها سكوت كنيم؛ در عين حال بگوئيم ما دنباله رِو اماميم! 
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اين امكان ندارد، اين قابل قبول نيست. مّلت هم اين را خوب فهميدند. مّلت 
اين را مى بيند، ميداند، ميشناسد، ميفهمد.

3. محاسبه ي معنوي در تصميم گيري

 يك شاخص ديگر در مشى امام و خط امام كه خيلى مهم است، مسئله ى 
امام در تصميم گيرى هاى خود، در تدابير  الهى است.  محاسبات معنوى و 
خود، محاسبات معنوى را در درجه ى اول قرار ميداد. يعنى چه؟ يعنى انسان 
براى هر كارى كه ميخواهد بكند، در درجه ى اول هدفش كسب رضاى الهى 
باشد؛ كسب پيروزى نباشد، به دست گرفتن قدرت نباشد، كسب وجاهت 
پيش زيد و عمرو نباشد. هدف اول، رضاى الهى باشد. اين يك. بعد هم به 
وعده ى الهى اطمينان و اعتماد داشته باشد. وقتى انسان هدفش رضاى خدا 
بود، به وعده ى الهى هم اعتماد و اطمينان داشت، آن وقت ديگر يأس معنا 

ندارد، ترس معنا ندارد، غفلت معنا ندارد، غرور معنا ندارد.
 امام آن وقتى كه تنها بود، مبتالى به ترس نشد، مبتالى به يأس نشد؛ آن 
وقتى هم كه همه ى مّلت ايران يكصدا نام او را فرياد زدند، بلكه مّلتهاى ديگر 
هم به او عشق ورزيدند و اين را ابراز كردند، دچار غرور نشد. آن وقتى كه 
خرمشهر به وسيله ى متجاوزين عراقى از دست رفت، امام مأيوس نشد؛ آن 
وقتى هم كه خرمشهر را رزمندگان ما با دالورى و فداكارى خود گرفتند، 
امام مغرور نشد؛ فرمود »خرمشهر را خدا آزاد كرد«؛ يعنى ما هيچكاره ايم. در 
همه ى حوادث گوناگون دوران زعامت آن بزرگوار، امام همين جور بود. آن 
وقتى كه تنها بود، وحشت نكرد؛ آن وقتى كه غلبه و قدرت با او بود، مغرور 
نشد؛ غفلت هم نكرد. اين اعتماد به خداست. وقتى رضاى خدا بود، قضيه 

اين است.
 به وعده ى الهى بايد اعتماد كرد. خداى متعال در سوره ى »انّا فتحنا« 
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ميفرمايد: »و يعّذب المنافقين و المنافقات و المشركين و المشركات الّظانّين 
باهلل ظّن الّسوء«؛1 خصوصيت منافق و مشرك از جمله اين است كه به خدا 
سوءظن دارند، وعده ى الهى را قبول ندارند، باور ندارند. اينكه خدا ميگويد: 
»و لينصرّن اهلل من ينصره«،2 اين را آدم مؤمن با همه ى وجود قبول دارد؛ منافق 
اين را قبول ندارد. خداوند ميفرمايد: »عليهم دائرة الّسوء و غضب اهلل عليهم 
و لعنهم و اعّد لهم جهنّم و ساءت مصيرا«. كسانى كه به خدا سوءظن دارند، 

وضعيتشان اينجور است.
 امام به وعده ى الهى اطمينان داشت. ما براى خدا مجاهدت ميكنيم، قدم 
براى خدا برميداريم، همه ى تالش خودمان را به ميدان مى آوريم؛ نتيجه را 
خداى متعال - آنچنان كه وعده فرموده است - تحقق خواهد داد. ما براى 
تكليف كار ميكنيم؛ اما خداى متعال بر همين عمل براى تكليف، بهترين 
نتيجه را به ما خواهد داد. اين يكى از خصوصيات مشى امام و خط امام 

است. راه انقالب، صراط مستقيم انقالب اين است.

4. تقوا در همه ي مسائل فردي و اجتماعي

 يكى از چيزهائى كه در همين زمينه وجود داشت، رعايت تقواى عجيب 
امام در همه ى امور بود. تقوا در مسائل شخصى يك حرف است؛ تقوا در 
مسائل اجتماعى و مسائل سياسى و عمومى خيلى مشكلتر است، خيلى مهمتر 
است، خيلى اثرگذارتر است. ما نسبت به دوستانمان، نسبت به دشمنانمان 
چه ميگوئيم؟ اينجا تقوا اثر ميگذارد. ممكن است ما با يكى مخالف باشيم، 
دشمن باشيم؛ درباره ى او چگونه قضاوت ميكنيد؟ اگر قضاوت شما درباره ى 
آن كسى كه با او مخالفيد و با او دشمنيد، غير از آن چيزى باشد كه در واقع 

1. سوره ي فتح، آيه ي 6.
2. سوره ي حج، آيه ي 40.

Administrator
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وجود دارد، اين تعدى از جاده ى تقواست. آيه ى شريفه اى كه اول عرض 
كردم، تكرار ميكنم: »يا ايّها الّذين امنوا اتّقوا اهلل و قولوا قوال سديدا«1. قول 
سديد، يعنى استوار و درست؛ اينجورى حرف بزنيم. من ميخواهم عرض 
بكنم به جوانان عزيزمان، جوانهاى انقالبى و مؤمن و عاشق امام، كه حرف 
ميزنند، مينويسند، اقدام ميكنند؛ كاماًل رعايت كنيد. اينجور نباشد كه مخالفت 
با يك كسى، ما را وادار كند كه نسبت به آن كس از جاده ى حق تعدى كنيم، 

تجاوز كنيم، ظلم كنيم؛ نه، ظلم نبايد كرد. به هيچ كس نبايد ظلم كرد.
 من يك خاطره از امام نقل كنم. ما يك شب در خدمت امام بوديم. من از 
ايشان پرسيدم نظر شما نسبت به فالن كس چيست - نميخواهم اسم بياورم؛ 
يكى از چهره هاى معروف دنياى اسالم در دوران نزديك به ما، كه همه نام او 
را شنيدند، همه ميشناسند - امام يك تأملى كردند، گفتند: نميشناسم. بعد هم 
يك جمله ى مذمت آميزى راجع به آن شخص گفتند. اين تمام شد. من فرداى 
آن روز يا پس فردا - درست يادم نيست - صبح با امام كارى داشتم، رفتم 
خدمت ايشان. بمجردى كه وارد اتاق شدم و نشستم، قبل از اينكه من كارى 
را كه داشتم، مطرح كنم، ايشان گفتند كه راجع به آن كسى كه شما ديشب يا 
پريشب سؤال كرديد، »همين، نميشناسم«. يعنى آن جمله ى مذمت آميزى را 
كه بعد از »نميشناسم« گفته بودند، پاك كردند. ببينيد، اين خيلى مهم است. 
آن جمله ى مذمت آميز نه فحش بود، نه دشنام بود، نه تهمت بود؛ خوشبختانه 
من هم بكلى از يادم رفته كه آن جمله چه بود؛ يعنى يا تصرف معنوى ايشان 
بود، يا كم حافظگى من بود؛ نميدانم چه بود، اما اينقدر يادم هست كه يك 
جمله ى مذمت آميزى بود. همين را ايشان آن شب گفتند، دو روز بعدش يا 
يك روز بعدش آن را پاك كردند؛ گفتند: نه، همان نميشناسم. ببينيد، اينها 

1. سوره ي احزاب، آيه ي 70.



99
2  /

ب  
قال

ف ان
عار

 م

اسوه است؛ »لقد كان لكم فى رسول اهلل اسوة حسنة«1.
 درباره ى زيدى كه شما او را قبول نداريد، دو جور ميشود حرف زد: يك 
جور آنچنانى كه درست منطبق با حق است، يك جور هم آنچنانى كه در آن 
آميزه اى از ظلم وجود دارد. اين دومى بد است، بايد از آن پرهيز كرد. درست 
همانى كه حق است، صدق است و شما در دادگاه عدل الهى ميتوانيد راجع 
به آن توضيح دهيد، بگوئيد، نه بيشتر. اين يكى از خطوط اصلى حركت امام 

و خط امام است كه ماها بايد به ياد داشته باشيم.

5. توّجه به نقش مردم

 يكى ديگر از خطوط اصلى خط امام، نقش مردم است؛ هم در انتخابات 
كه امام در اين كار واقعاً يك حركت عظيمى انجام داد، هم در غير انتخابات، در 
مسائل گوناگون اجتماعى. در هيچ انقالبى در دوران انقالبها - كه نيمه ى اول 
قرن بيستم، دوران انقالبهاى گوناگون است؛ در شرق و غرب دنيا انقالبهاى 
مختلفى با شكلهاى مختلف به وجود آمد - سابقه ندارد كه دو ماه بعد از 
پيروزى انقالب، يك رفراندوم عمومى براى انتخاب شيوه ى حكومت و نظام 
حكومتى انجام بگيرد؛ اما به همت امام در ايران اين اتفاق افتاد. هنوز يك 
سال از انقالب نگذشته بود كه قانون اساسى تدوين و تصويب شد. در آن 
ماه هاى اول كه تدوين قانون اساسى هنوز انجام نشده بود و تأخير افتاده بود، 
يادم هست يك روز امام ماها را خواستند، رفتيم قم - آن وقت ايشان هنوز 
قم بودند - با اوقات تلخى گفتند كه قانون اساسى را زودتر تدوين كنيد. آن 
وقت انتخابات مجلس خبرگان راه افتاد و مردم خبرگان را براى تدوين قانون 
اساسى انتخاب كردند؛ بعد هم كه قانون اساسى تدوين شد، آن را به رأى 

1. سوره ي احزاب، آيه ي 21.
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عمومى گذاشتند؛ رفراندوم شد، مردم قانون اساسى را انتخاب كردند. بعد 
هم انتخابات رياست جمهورى و مجلس برگزار شد. در سخت ترين دوران 
جنگ كه تهران زير بمباران دشمن بود، انتخابات تعطيل نشد؛ حتّى تا امروز 
يك روز انتخابات در ايران تأخير نيفتاده است. كدام دموكراسى را در دنيا 
شما سراغ داريد؟ انقالبها كه هيچ؛ در هيچ دموكراسى اى، با اين دقت، سر 

موقع، آراء مردم به صندوقها ريخته نميشود. اين خط امام است.
 در غير مسائل انتخابات هم بارها مردم مورد توجه امام قرار گرفتند و 
امام به نقش آنها اشاره ى روشن كردند، گاهى تصريح كردند؛ در يك جاهائى 
گفتند: اگر مسئولين فالن كار را كه بايد انجام بدهند، انجام ندهند، مردم 

خودشان وارد ميشوند و انجام ميدهند.

6. جهاني دانستن انقالب اسالمي

 يك نقطه ى ديگر از نقاط روشن خط امام، جهانى بودن نهضت است. 
امام نهضت را جهانى ميدانست و اين انقالب را متعلق به همه ى مّلتهاى 
اين  نداشت.  ابائى  اين  از  امام  ميكرد.  معرفى  مسلمان  غير  بلكه  مسلمان، 
غير از دخالت در امور كشورهاست، كه ما نميكنيم؛ اين غير از صادر كردن 
انقالب به سبك استعمارگران ديروز است، كه ما اين كار را نميكنيم، اهلش 
بايد  اين پديده ى رحمانى  اين است كه بوى خوش  اين معنايش  نيستيم؛ 
در دنيا پراكنده شود، مّلتها بفهمند كه وظيفه شان چيست، مّلتهاى مسلمان 
بدانند كه هويتشان چگونه است و كجاست. يك نمونه ى اين نگاه جهانى، 
فرمود: اسرائيل يك  امام صريحاً  امام در باب فلسطين است.  موضعگيرى 
از  غير  ميكنند؟  كار  را چه  غده ى سرطانى  است. خوب،  غده ى سرطانى 
قطع غده، چه عالجى ميتوان براى آن كرد؟ امام مالحظه ى كسى را نكرد. 
امام اين بود. اين حرف شعارى نيست؛ اين منطقى است. فلسطين  منطق 
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يك كشور تاريخى است. در طول تاريخ، كشورى وجود داشته است به نام 
فلسطين. يك عده اى با پشتيبانى قدرتهاى ستمگر عالم آمده اند با عنيف ترين 
و شديدترين وجهى اين مّلت را از اين كشور بيرون كرده اند؛ كشتند، تبعيد 
كردند، شكنجه كردند، اهانت كردند، اين مّلت را بيرون كردند - كه امروز 
چند ميليون آواره ى فلسطينى در كشورهاى همجوار فلسطين اشغالى و در 
كشورهاى ديگر زندگى ميكنند؛ اغلب هم توى اردوگاه ها - در واقع آمدند 
كشور را از صحنه ى جغرافيا حذف كردند، مّلت را بكلى از هستى ساقط 
كردند، يك واحد جغرافيائى جعلى و جديدى به جاى آن تحميل كردند 
ميكند؟ حرفى كه  اقتضاء  منطق چه  ببينيد  اسرائيل.  را گذاشتند  و اسمش 
ما در مورد مسئله ى فلسطين داريم، يك حرف شعارى نيست؛ يك حرف 

صددرصد منطقى است.
 يك عده قدرتمند كه در رأس آنها اول انگليس بود، بعد هم آمريكا 
ملحق شد، دنباله رِو آنها هم كشورهاى غربى، آمده اند ميگويند كشور فلسطين 
و مّلت فلسطين بايد حذف بشوند تا به جاى آن، كشورى به نام اسرائيل 
و مّلت جعلى اى به نام مّلت اسرائيل به وجود بيايد. اين يك حرف؛ يك 
حرف ديگر هم در مقابلش هست كه حرف امام است؛ ميگويد: نه، اين واحد 
جعلى و تحميلى بايد حذف شود؛ به جاى آن، مّلت اصلى و كشور اصلى و 
واحد جغرافيائى اصلى سر كار بيايد. از اين دو حرف، كدام منطقى است؟ آن 
حرفى كه متكى به سرنيزه و سركوب است و ميخواهد يك نظام سياسى را، 
يك واحد جغرافيائِى تاريخى را با چند هزار سال سابقه، بكلى از صحنه ى 
جغرافيا حذف كند، اين منطقى است يا آن حرفى كه ميگويد نه، اين واحد 
اصلى جغرافيائى بايد بماند، آن واحد جعلى و تحميلى بايد از بين برود؟ امام 
اين را ميگفت. اين منطقى ترين حرفى است كه در باب اسرائيل غاصب و در 
باب مسئله ى فلسطين ميشود گفت. امام اين را گفت؛ صريح هم اين را بيان 
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كرد. حاال اگر كسى اين حرف را به اشاره هم بيان كند، يك عده اى كه مدعى 
خط امامند، ميگويند آقا چرا اين حرف گفته شد؟! خوب، اين حرف امام 
است؛ اين منطق امام است؛ اين منطق صحيح است؛ همه ى مسلمانان عالم، 
همه ى آزادگان عالم، مّلتهاى بى طرف بايد اين حرف را قبول كنند و بپذيرند. 

اين، درست است. اين، موضع امام است.

7. معيار بودن عملكرد اشخاص و گروهها نه سابقه ي آنان

در  برادران و خواهران عزيز  بكنم. شما  آخر هم عرض  نكته ى   يك 
گرماى هوا تحمل كرديد؛ خداوند ان شاءاهلل شما را مأجور بدارد. يك نكته ى 
بارها فرمود  امام  اين است كه  امام  امام و راه  اساسى ديگر در مورد خط 
قضاوت در مورد اشخاص بايد با معيار حال كنونى اشخاص باشد. گذشته ى 
اشخاص، مورد توجه نيست. گذشته مال آن وقتى است كه حال فعلى معلوم 
نباشد. انسان به آن گذشته تمسك كند و بگويد: خوب، قباًل اينجورى بوده، 
حاال هم البد همان جور است. اگر حال فعلى اشخاص در نقطه ى مقابل آن 
گذشته بود، آن گذشته ديگر كارائى ندارد. اين همان قضاوتى بود كه امام 
اميرالمؤمنين )عليه الّصالة و الّسالم( با جناب طلحه و جناب زبير كرد. شما 
بايد بدانيد طلحه و زبير مردمان كوچكى نبودند. جناب زبير سوابقى درخشان 
دارد كه نظير آن را كمتر كسى از اصحاب اميرالمؤمنين داشت. بعد از به 
خالفت رسيدن جناب ابى بكر، در همان روزهاى اول، پاى منبر ابى بكر چند 
نفر از صحابه بلند شدند، اظهار مخالفت كردند، گفتند: حق با شما نيست؛ 
حق با على بن ابى طالب است. اسم اين اشخاص در تاريخ ثبت است. اينها 
چيزهائى نيست كه شيعه نقل كرده باشد؛ نه، اين در همه ى كتب تواريخ ذكر 
شده است. يكى از آن اشخاصى كه پاى منبر جناب ابى بكر بلند شد و از 
حق اميرالمؤمنين دفاع كرد، زبير است. اين سابقه ى زبير است. مابين آن روز 
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و روزى كه زبير روى اميرالمؤمنين شمشير كشيد، فاصله بيست و پنج سال 
است. حاال برادران اهل سنّت از طرف طلحه و زبير اعتذار ميكنند، ميگويند 
آنها اجتهادشان به اينجا منتهى شد؛ خيلى خوب، حاال هر چى. ما راجع به 
اينكه  آنها در مقابل خداى متعال چه وضعى دارند، االن در مقام آن نيستيم؛ 
اما اميرالمؤمنين با اينها چه كرد؟ جنگيد. اميرالمؤمنين از مدينه لشكر كشيد، 
رفت طرف كوفه و بصره، براى جنگ با طلحه و زبير. يعنى آن سوابق محو 

شد، تمام شد. امام مالكش اين بود، معيارش اين بود.
 بعضى ها با امام از پاريس تو هواپيما بودند و آمدند ايران؛ اما در زمان 
امام به خاطر خيانت اعدام شدند! بعضى ها از دورانى كه امام در نجف بود 
و بعد كه به پاريس رفت، با ايشان ارتباط داشتند، در اول انقالب هم مورد 
توجه امام قرار گرفتند؛ اما بعد رفتار اينها، موضعگيرى هاى اينها موجب شد 
كه امام اينها را طرد كرد، از خودش دور كرد. ميزان، وضعى است كه امروز 
بنده دارم. اگر خداى نكرده نفس اماره و شيطان، راه را در مقابل من منحرف 
كردند، قضاوت چيز ديگرى خواهد بود. مبناى نظام اسالمى اين است و امام 

اينجورى عمل كرد.
 خطوط ديگرى را هم در زمينه ى راه امام و خط امام ميشود بيان كرد. 
آنچه كه عرض شد، مهمترين و مؤثرترينها بود. خوب است برادران، جوانان، 
اهل فكر و تحقيق، طالب، دانشجويان، روى اين مبانى فكر كنند، روى اينها 
كار كنند. فقط متن باقى نمانَد؛ اين متنها درست توضيح داده شود، تبيين 

شود.

خطبه هاى نماز جمعه ى تهران در حرم امام خمینی )ره( ـ 89/3/14
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انقالب اسالمي، يادگار طيّبه ي امام امّت

اينها ستونهاى اصلى است. عشق و  ايمان، بصيرت و همت؛  عشق و 
ايمان. انسانى كه ايمان ندارد، محورى براى حركت خود نميتواند تصوير 
كند. انسانى كه از احساس عاشقانه و عميق قلبى برخوردار نيست، نميتواند 
اين حركت را ادامه دهد و استمرار بخشد. انسانى كه همت ندارد، به كارهاى 
كوچك، به فرازهاى محدود اكتفاء ميكند؛ چشم به برترين قله ها نميدوزد. 
انسانى كه بصيرت ندارد، راه را عوضى ميرود؛ اگر عشق و ايمانى هم در او 
هست، آن را در راه غلط مصرف ميكند، كجراهه ميرود. عشق و ايمان، همت 
و بصيرت؛ اينها را انقالب به مردم ما و جامعه ى ما داد؛ لذا انقالب شد همان 
شجره ى طيبه اى كه در قرآن از آن نام برده شده است: »أ لم تر كيف ضرب 
اهلل مثال كلمة طيّبة كشجرة طيّبة«1 كلمه ى طيب مثل درخت نيكونهاد و سالم 
و طيب است. »اصلها ثابت و فرعها فى الّسماء«؛ ريشه دار، داراى ريشه ى 
عميق و مستحكم و داراى شاخ و برگ فراگير. »تؤتى اكلها كّل حين باذن 

1. سوره ي ابراهيم، آيه  ي 24.
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ربّها«1؛ ميوه ى مطابق فصل، ميوه ى مطابق نياز در اختيار و در دسترس جامعه 
قرار ميدهد. اين كلمه ى طيبه است؛ انقالب يك چنين چيزى است. حركت 
انقالبى اى كه امام بزرگوار ما - آن رهرِو حقيقِى راه طيبين و اولياء و شهدا و 
معصومين و صديقين - در مقابل پاى ما گذاشت، همان كلمه ى طيبه است.

يك روز نيازِ حركت دفاعى در درون جامعه بود، يك روز نيازِ حركت 
دفاعى در مرزهاى كشور بود، يك روز نيازِ به علم و دانش است، يك روز 
نيازِ به تحكيم عقايد و ايمانهاست، يك روز نيازِ به خدمتگزارى است؛ در 
همه ى اين شرائط، ميوه هاى متناسب با فصل در اختيار مردم گذاشته ميشود. 

اين حركِت انقالب است.
عده اى خيال كردند انقالب كهنه شد يا كهنه شدنى است. اعالم كردند 
انقالب تمام شد! خودشان تمام شده بودند؛ خودشان ذخيره شان ته كشيده 
به خودشان  را  انقالب  را،  را، جامعه  دنيا  نبودند؛  راه  ادامه ى  به  قادر  بود، 
قياس كردند؛ اشتباه كردند. »نسوا اهلل فأنساهم انفسهم«؛2 وقتى با خدا قطع 
رابطه شد، انسان حتّى خودش را هم درست نميتواند بشناسد، چه برسد به 
جامعه اش، چه برسد به آرمانهايش. چه جور انسان با خدا قطع رابطه ميكند؟ 
وقتى كه هوسها، گرايشهاى مادى، خودمحورى ها بر جان انسان غلبه پيدا 
كرد و اين جاذبه ها مثل تار عنكبوتى، حشره ى ضعيِف همت و ايمان آنها را 
در خود فرا گرفت، آن وقت متوقف ميشوند. اينجورى داشتيم. در گذشته 
هم داشتيم، در آينده هم خواهيم داشت؛ اينها ريزشها هستند. آن كسانى كه 
از راه انقالب و مسير انقالب باز ميمانند، لزوماً كسانى نيستند كه از اول، 
كمر دشمنى با انقالب بسته اند. وقتى كه انگيزه ى مادى بر انسان غلبه كرد، 

1. سوره ي ابراهيم، آيه ي 25.
2. سوره ي حشر، آيه ي 19.
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در راه ميماند؛ وقتى هدفهاى كوچك و حقيِر شخصى: رسيدن به مال و منال، 
رسيدن به تجمالت، رسيدن به رياست، رسيدن به قدرت، براى انسان شد 

هدف، هدف اصلى از ياد ميرود.

بیانات در دیدار جهادگران بسیج سازندگي ـ 89/6/31 
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دو مقطع تاريخي و حماسه ساز قم

پايگاه  افتاد؛ يعنى قم  اتفاق  در دوران معاصر ما هم عيناً همين مسئله 
برترين معارف اسالمى و الهى شد و به بركت مجاهدت و بصيرت و حضور 
علماى بزرگ، سرچشمه اى در اين نقطه جوشيد كه شرق و غرب دنياى 

اسالم از آن بهره مند شده اند.
 من دو مقطع مهم را يادآورى ميكنم، كه در اين دو مقطع مهم قمى ها 
حقيقتاً نقش ايفاء كردند؛ نقشهاى مؤثر و ماندگارى را مردم قم در اين دو 
مقطع به وجود آوردند: يكى مقطع عاشوراى سال 42 و پانزده خرداد كه 
دو روز بعد از عاشورا بود. روز عاشورا در همين مدرسه ى فيضيه مردم قم 
جمع شدند، فرياد و غريو امام را شنيدند، جانهاشان را لبريز كردند و دو 
روز بعد كه خبر دستگيرى امام بزرگوار را شنيدند، در صحن مطهر اجتماع 
كردند. اين حركت عظيم آنها موجب شد كه نهضت روحانيت به رهبرى 
امام بزرگوارمان در حصار حوزه محبوس و محصور نماند؛ بيايد وارد جامعه 

شود. پيشرو اين كار، قمى ها بودند و اين كار بزرگ را انجام دادند.
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 مقطع ديگر، مقطع سال 56 است كه عمق توطئه ى دشمن را در اهانت 
به امام بزرگوار درك كردند؛ فهميدند مسئله چيست؛ صرفاً اين نيست كه 
خواسته اند به امام بزرگوار اهانتى بكنند. در شهر قم، اولين تظاهرات مردمِى 
گسترده عليه آن حركت خائنانه به وجود آمد. خون جوانان قمى در اين 
خيابانها، در همين خيابان ارم، در خيابان چهارمردان بر روى زمين ريخته 
شد؛ جان دادند؛ با خون خودشان صدق سخن خودشان را اثبات كردند. در 
طول اين سى ساِل بعد از پيروزى انقالب، باز در همه ى مقاطع، اين مردم 
مردمى هستند كه با اخالص، با صدق و صفا و با بصيرِت مثال زدنى وارد 
ميدان شدند. دشمن براى قم برنامه داشت، طرح داشت؛ اگر مردم قم بيدار 
نبودند، بابصيرت نبودند، طرحهاى دشمنان درباره ى قم، طرحهاى خطرناكى 
بود. بيدارى مردم و حضور حوزه ى علميه در اين شهر موجب شده است كه 

اين شهر پايگاه بصيرت باشد.
 مراجع بزرگى از زمان مرحوم آيةاهلل حائرى ـ مؤسس حوزه ى علميه ـ 
در اين شهر حضور داشتند؛ مرحوم آيةاهلل بروجردى تا مراجع اخير؛ مرحوم 
آيةاهلل گلپايگانى، مرحوم آيةاهلل اراكى، مرحوم آيةاهلل مرعشى، مرحوم آيةاهلل 
بهجت. امروز هم بحمداهلل مراجع بزرگى در اين شهر حضور دارند، فضالى 
برجسته اى هستند؛ حوزه ى علميه مايه ى بركت است و اين شهر صادق و 
داراى بصيرت و مجاهد فى سبيل اهلل نشان داده است كه قدر حوزه را ميداند، 
قدر روحانيت را ميداند، در هنگام الزم حضور خود را نشان ميدهد. و اين 
همان شهرى است كه به خاطر برخاستن آن مرد بزرگ دوران، حضرت امام 

خمينى، پايگاه و اميد انقالب است.
است.  محدودى  وقت  عظيم،  جمع  اين  در  ما  كردن  صحبت  وقت   
متأسفانه ما در راه، به خاطر محبت مردم، در خيابانها زياد معطل شديم؛ لذا 
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وقت گذشت. من فقط چند جمله ى كوتاه عرض ميكنم.

بیانات در اجتماع بزرگ مردم قم  ـ 89/7/27
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قم خاستگاه انقالب و آماج حمالت دشمنان 

اوالً قم خاستگاه انقالب است. مذهبى ترين شهر كشور، پايگاه و خاستگاه 
بزرگترين انقالب دوران معاصر شد. اين معنايش چيست؟ اين معنايش اين 
است كه همه ى دنيا بدانند اين انقالب، يك انقالب دينى و مذهبى است؛ هيچ 
تفسير به رأيى، هيچ تفسير مادى اى از اين انقالب نميشود كرد؛ خاستگاهش 
قم است؛ رهبرش يك فقيه، يك فيلسوف، يك عالم بزرگ، يك روحانى 
معنوى است. شناسنامه ى انقالب، اينجور در همه ى دنيا شناخته شده است. 

اين يك نكته است.
 دنباله ى اين نكته اين است كه دشمنان اين انقالب وقتى خواسته اند در 
طول اين مدت به اين انقالب و اين نظام صدمه اى وارد كنند، آماج حمالت 
آنها چه بوده است؟ آماج حمالت دشمنان، دو نقطه ى اساسى است: يكى 
دين، يكى مردم و وفادارى آنها. ميدانند كه اگر اين انقالب، يك انقالب دينى 
نبود، قدرت مقاومت نداشت؛ چون دين است كه پيروان خود را از تسليم 
شدن در مقابل ظلم منع ميكند، به مقابله ى با ظالم تشويق ميكند؛ عدالت 
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اين،  ميكند.  پيشنهاد  انسانها  به زندگى  را  پيشرفت  آزادى و معنويت و  و 
خصوصيت دين است. پس آن نظامى كه بر مبناى دين باشد، معنى ندارد 
كه تسليم فشار و زور دشمنان و زورگويان و زياده طلبان بشود. اگر عنصر 
دين در اين انقالب نبود، ممكن بود مسئولين انقالب و سركردگان انقالب 
با گرفتن يك امتيازى در مقابل دشمن كوتاه بيايند و راه را براى سلطه ى 
دوباره ى دشمن باز كنند؛ اما چون دين ستون فقرات اين انقالب است، چنين 

چيزى تاكنون پيش نيامده است و بعد از اين هم پيش نخواهد آمد.
 درس بزرگ امام عزيز ما به ما و به همه ى ملت همين بود؛ به نيروى 
خودتان ايمان داشته باشيد، در افزايش اين نيرو به صورت روزافزون تالش 
كنيد و به خداى متعال و وعده ى الهى اطمينان داشته باشيد؛ اگر ايستادگى 
كرديد و با تدبير حركت كرديد، مطمئن باشيد كه نصرت الهى با شما همراه 
است. اين، خصوصيت ديندار بودن مردم و دينى بودن اين انقالب و نظام 

اسالمى است.
 مردمى بودن، يعنى اين انقالب از سوى مردم وفادارانه مورد حمايت قرار 
بگيرد؛ نظام اسالمى از سوى مردم مورد تأييد و حمايت و پشتيبانى كامل قرار 

بگيرد. اين هم در طول اين مدت تأمين بوده است.

بیانات در اجتماع بزرگ مردم قم  ـ 89/7/27
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دست هدايت الهي در تاريخ انقالب

چشم بابصيرت امام اين نشانه هاى قدرت و اعانت الهى را ميديد. عيب 
ماها اين است كه گاهى كمكهاى الهى را لمس ميكنيم، اما آنها را درست 
نمى بينيم؛ تشخيص نميدهيم كه اين چه كمك بزرگى است كه خدا دارد به 

ما ميكند؛ اما او ميديد.
 در يك قضيه اى كه من مكرر اين را نقل كردم، ايشان به من فرمود كه از 
اول انقالب تا امروز - آن روز حدود سال 1365 بود - همه جا دست قدرتى 
را مشاهده ميكنيم كه دارد ما را كمك ميكند و جلو ميبرد. او اين دست 
قدرت را ميديد. نگاه امام به ملت ايران با نگاه ديگران فرق داشت. همان روز 
اگر ميخواستيم قضاوت بسيارى از نخبگان علمِى دينى و غير دينى و سياسى 
ميديدم قضاوتها قضاوتهاى  كنيم،  ايران مشاهده  ملت  درباره ى  را  غيره  و 
عجيب و غريبى است. بعضى اين ملت را باايمان نميدانستند، بعضى داراى 
صداقت نميدانستند، بعضى به نيرو و به وفاى آنها شك ميكردند - كه ما اينها 
را شنيديم، از خيلى ها شنيديم - اما امام در سال 1341 در همين شهر قم، 
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آن وقتى كه هنوز هيچ خبرى از اين اجتماعات عظيم نبود، در همين مسجد 
اعظم گفت اگر ما به مردم فراخوان بدهيم، اين صحراى قم را از جمعيت 
پر ميكنند؛ لبيك ميگويند. نگاه او به مردم، يك چنين نگاهى بود؛ مردم را 
شناخت. آن عنصر باارزِش اكسيرگونه اى كه مسها را طال ميكند، اين را در 
جان و دل مردم كشف كرد و آن را به كار گرفت. لذا با اين موانع بزرگى 
كه در سر راه وجود داشت، انقالب پيروز شد. هيچ تحليلگرى باور نميكرد 
كه اين اتفاق در اينجا بيفتد. او تكيه ى به خدا كرد، توكل به خدا كرد، وارد 
عمل شد، با دل مردم تماس برقرار كرد و مردم به صحنه آمدند و اين حركت 

عظيم اتفاق افتاد.

بیانات در دیدار هزاران نفر از بسیجیان استان قم  ـ 89/8/2 
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نگاه جهان شمول امام در انقالب اسالمي

اولين درسى كه انقالب اسالمى و نظام مبارك جمهورى اسالمى به ما 
داد، اين بود كه ما نگاهمان را از حصار و چهارديوارى ملت ايران منعطف 
كنيم به عرصه ى وسيع امت اسالمى. امام بزرگوار ما به ما تعليم كرد كه نگاه 
ما بايد به ساحت عظيم امت باشد. درست است كه كشور ايران در دوران 
طاغوت در زير فشار استبداد و استعمار به جان آمده بود و له ميشد و بايد 
نجات داده ميشد، اما فشار اساسى و تهاجم اساسى، تهاجم تاريخى به امت 
اسالم بود. امت بزرگ اسالمى كه در يكى از حساس ترين نقاط جغرافيائى 
عالم استقرار داشته است، بر اثر دخالت قدرتهاى بزرگ، طمع ورزى دولتهاى 
بزرگ و مقتدر، تجاوز و تعدى استكبار در طول چند قرن، دچار ضعف، 
انكسار، عقب ماندگى، استعمار زدگى، فقر - هم فقر مادى، هم فقر علمى 
- شده بود. انقالب اسالمى نگاهش به دنياى اسالم بود؛ نگاهش به برداشتن 
دست ظالم و متجاوز استكبار از روى سر امت اسالمى و از زندگى امت 
اسالمى بود. لذا وقتى انقالب در ايران پيروز شد، ملتهاى مسلمان در شرق و 
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غرب عالم احساس كردند كه در زندگى آنها نسيم تازه اى وزيد، هوا عوض 
شد؛ احساس كردند گشايشى در كارهاشان پيدا شد؛ لذا در آفريقا، در آسيا، 
در همه ى مناطقى كه مسلمانها زندگى ميكردند، مسلمانان احساس كردند 
كه با پيروزى انقالب اسالمى و تشكيل نظام اسالمى، راه تازه اى در مقابل 
آنها گشوده شد. اين را ما از امام آموختيم و اين خط روشِن نظام جمهورى 

اسالمى از آغاز تا امروز بوده است.
 بخشى از كار بزرگ، همين كارى است كه شما داريد انجام ميدهيد. 
شما از نزديك به صد كشور در اينجا جمع شده ايد تا با معارف اسالم ناب 
نجاتبخش آشنا شويد. هدف اين نيست كه ما انقالب را به شكل متعارف در 
عرف سياسى و قاموس سياسى به اين كشور و آن كشور صادر كنيم؛ انقالب 
چيزى نيست كه با ابزارهاى سياسى بشود آن را صادر كرد يا با ابزارهاى 
نظامى و امنيتى بشود آن را پيش برد؛ اين غلط است؛ ما از اول، اين راه را 

بستيم.
اسالمى  واالى  معارف  بازتوليد  مسئله ى  اسالمى،  جمهورى  مسئله ى   
است، تا مسلمانها احساس هويت كنند، احساس شخصيت اسالمى كنند، 
با تعاليم اسالم كه نجاتبخش بشريت است، آشنا شوند؛ بدانند اين معنايش 
چيست كه خداوند متعال ميفرمايد: پيغمبر را فرستاديم »و يضع عنهم اصرهم 
و األغالل الّتى كانت عليهم«؛1 اين غلها و زنجيرهائى كه در محيط شرك آلود 
به پاى انسانها بسته است و اسالم ميخواهد اينها را بگشايد، چيست؟ امت 
اسالمى بر اثر غفلت، مدتهاى طوالنى اين حقايق را از ياد برده بود. امت 
اسالمى ميتواند آزاد باشد، پيشرفته باشد، عالم باشد، عزيز باشد، مقتدر باشد؛ 
استكبار و دستگاه هاى  است.  به دست آمدنى  اسالمى  تعاليم  بركت  به  اينها 

1. سوره ي اعراف، آيه ي 157.



10
09

  /  
ب
قال

ف ان
عار

 م

استعمارى در طول دويست سال سعى كردند اين مفاهيم را از ياد مسلمانها 
ببرند؛ آنها را از هويت خودشان غافل كنند تا بتوانند دست تجاوز را به محيط 
سياسى آنها، به محيط اقتصادى آنها، به فرهنگ بومى آنها دراز كنند و تطاول 

كنند. انقالب اينها را به ياد امت اسالمى آورد.

بیانات در دیدار طالب خارجی حوزه ى علمیه ى قم  ـ 89/8/3
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جمهوري اسالمي، طرحي نو براي بشريت

اسالم و جمهورى اسالمى يك راه نوئى را به بشريت ارائه كرد؛ يك 
با اينكه آنچنان  حركت نوئى را به ملتها ارائه داد؛ نشان داد كه يك ملتى 
مقابل  در  ميتواند  ندارد،  مادى اى  امكانات  آنچنان  اينكه  با  ندارد،  سالحى 
قلدرترين حكومتهاى دنيا مقاومت كند، بايستد، زير بار آنها نرود، راه خود را 
دنبال كند، پرچم عدل و انصاف را بلند كند، پرچم انسانيت را بلند كند. اين 
در دنياى عصر جديد يك چيز نوئى است؛ اين را شما باز كرديد. در همه ى 

قضاياى گوناگون انقالب همين است.

بیانات در دیدار مردم قم در سالروز قیام 19 دى ـ 1089/19
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بصيرت مردم قم در مقاطع حسّاس تاريخي

 در مورد خود شما مردم قم، حساسيت در بين دشمنان كشور و دشمنان 
انقالب خيلى زياد است. با قم و قمى و حوزه ى علميه و جوانهاى قم و 
روحيات مردم قم اينها بشدت بدند، مخالفند؛ چرا؟ چون از قم سيلى خوردند. 
استكبار، جبهه ى ضد اسالم، جبهه ى ضد ملت ايران از قم سيلى خورده است. 
يكى از مواردى كه سيلى خورده، همين نوزدهم دى است. مردم قم زودتر 
از ديگران احساس تكليف كردند، اوضاع را شناختند، مسئوليت را حس 
كردند و به ميدان آمدند؛ اينها خيلى مهم است. هم شناختن اوضاع مهم است 
- بصيرت ميخواهد - هم احساس تكليف كردن مهم است؛ روح تعهد و 
ايمان ميخواهد كه انسان احساس تكليف كند. بعضى هستند، مى بينند حوادث 
نميكنند،  اما احساس تكليف  را؛  تكان دهنده را، مى بينند نقشه هاى دشمن 
تكان نميخورند. بعضى هستند، مى بينند كه دشمن جبهه آرائى كرده است. 
خوب، وقتى دشمن جبهه مى آرايد، بايد ما هم در مقابل، احساس تكليف 
كنيم؛ اين الزمه ى تعهد است، الزمه ى ايمان است. بعضى اين احساس را 
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ندارند. البته در ملت عزيز ايران اين روحيه بود، با حركت اسالمى و نهضت 
اسالمى تقويت شد، ريشه دار شد و در انقالب خودش را نشان داد؛ ليكن 
جاها مختلف بودند. قمى ها جلو بودند. در نوزده دى احساس تكليف كردند 
و آمدند توى ميدان. خوب، ميدان هم ميدان آسانى نبود - ميدان سختى بود - 
مواجهه ى با گلوله بود، مواجهه ى با سركوب خشن دستگاه پليس و امنيت 

رژيم طاغوت بود، به كسى رحم نميكردند؛ اما قمى ها آمدند داخل ميدان.
 اين بصيرت، اين احساس تكليف، اين حضور در ميدان، سيلى محكمى 
بود به دشمنان؛ همين بود كه ناگهان پاسخش از تبريز بلند شد، از آن طرف 
در يزد بلند شد، از آن طرف در شهرهاى ديگر بلند شد؛ لذا اين حركت 
عظيم كه زمينه هايش را امام بزرگوار ما در طول چندين سال آماده كرده بود، 
به وجود آمد؛ اين سيلى است. دشمن وقتى سيلى ميخوَرد، كينه به دل ميگيرد 
و مقابله ميكند. حاال ما كه ميخواهيم خودمان را ارزيابى كنيم، بايد محاسبه 
كنيم. وقتى دشمن در مقابل ما بشدت دندان نشان ميدهد، ما بايد احساس 

كنيم كه پس توانائى هاى ما باالست؛ ميتوانيم به اين دشمن ضربه بزنيم.

بیانات در دیدار مردم قم در سالروز قیام 19 دى ـ 1089/19
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ياري خداوند براي اهل تقوا

همه ى شما برادران عزيز و خواهران عزيز و نمازگزاران گرامى و خودم 
را توصيه ميكنم به رعايت تقواى الهى. امروز روز شهادت على بن موسى الرضا 
ابى الحسن )عليه االف التّحيّة و الّسالم( است. روزهاى قبل هم مردم ما ياد 
رحلت نبى معظم و مكرم اسالم، حضرت محّمدبن عبداهلل6 و شهادت 
جانسوز سبط اكبر، حضرت مجتبى را گرامى داشتند. اين مصيبتهاى بزرگ، 
اين حوادث ناگوار و دردآور تاريخ را به شما مؤمنان نمازگزار و همه ى ملت 
ايران و همه ى شيعيان و همه ى مسلمين عالم تسليت عرض ميكنم. خداى 
متعال به پيغمبر خود هم ميفرمايد: »يا ايّها النّبّى اتّق اهلل«1. تقوا، لزوم تقوا، 
رعايت تقوا، مخاطبش حتّى وجود مقدس پيغمبر است. خدا را در نظر داشته 
باشيم؛ مراقب اعمال خود، رفتار خود، گفتار خود، حتّى افكار و تصورات 
خود باشيم؛ اين معناى تقواست. اگر اين حاصل شد، همه ى راه هاى بسته 

1. سوره ي احزاب، آيه ي 1.
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گشـوده خواهد شد و خداى متعـال در همه ى مراحل، ملتى را كه داراى 
تقواست، يارى خواهد كرد.

خطبه هاى نماز جمعه تهران ـ  89/11/15
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برنامه ي مستكبران براي اختالف امّت اسالمي

ملت  عظيِم  حادثه ى  اين  درباره ى  انقالبمان،  درباره ى  من  كه  آنچه 
اوالً  آموزنده است، عبرت آموز است -  ما  براى  ايران عرض ميكنم - كه 
يك تصويرى است از واقعيتهاى جهان، تا ببينيم مستكبران، استعمارگران، 
زورگويان عالم، قدرتهاى مسلط چه ميخواستند و چه شد؛ دنبال چه بودند، 
اما در عمل چه اتفاق افتاد؛ بعد هم دو ويژگى از ويژگى هاى انقالب را كه 

مربوط به همين دوره ى ماست، عرض خواهم كرد.
و  تطبيق  و  موجود  وضعيت  تصوير  به  مربوط  كه  اول  بخِش  آن  در 
مقايسه ى آن با آن چيزى است كه زورگويان و قلدران عالم دنبال آن بودند، 
كشور  چند  عمدتاً  كه  دوم  و  اول  بين الملل  جنگ  فاتحان  ميكنم:  عرض 
اروپائى و آمريكا بودند، اينها براى اين منطقه ى مهم خاورميانه يك سياست 
تثبيت شده اى داشتند؛ چون اين منطقه، هم از لحاظ موقعيت سوق الجيشى 
مهم است، منطقه ى اتصال آسيا و اروپا و آفريقاست، هم يكى از بزرگترين 
انبارهاى نفت عالم است - كه نفت، شريان حياتى همه ى قدرتهاى صنعتى 
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ملتهاى كهن،  اينجا داراى  ملتها،  از لحاظ  دنيا مسلطند - هم  بر  است كه 
را  سياستى  يك  منطقه  اين  براى  لذا  است؛  تاريخى  سوابق  با  و  ريشه دار 
اتخاذ كردند. آن سياست عبارت بود از اينكه در اين منطقه بايد كشورهائى، 
واحدهاى سياسى اى وجود داشته باشند كه اين خصوصيات را داشته باشند: 
هم  با  باشند،  مخالف  باشند،  دشمن  يكديگر  با  ثانياً  باشند؛  ضعيف  اوالً 
ناسيوناليسم  تقويت  ديديد سياست  لذا  بكنند -  اتحاد  نتوانند  نيايند،  كنار 
عربى، ناسيوناليسم تركى، ناسيوناليسم ايرانى در طول سالهاى متمادى دنبال 
شد - ثالثاً حكامشان از لحاظ سياسى، دست نشانده باشند، مطيع باشند، زير 
از لحاظ اقتصادى  بار قدرتهاى غربى بروند، حرف گوش كن باشند؛ رابعاً 
مصرف كننده باشند؛ يعنى نفتى را كه تقريباً مفت از چنگ اينها خارج ميكنند، 
پول همان نفت را باز خرج واردات كنند، خرج مصرف كنند تا كارخانه هاى 
غربى رونق بگيرد؛ خامساً از لحاظ علمى عقب افتاده باشند، اجازه ى پيشرفت 
علمى به آنها داده نشود. اينهائى كه من عرض ميكنم، سرفصل است. هر 
كدام از اينها حقيقتاً يك كتاب شرح و تفصيل دارد. چطور در ايران ما، در 
بعضى كشورهاى ديگر، از توسعه ى علم، تعميق علم جلوگيرى ميكردند. 
ملتهاى اين منطقه، از لحاظ فرهنگى، مقلد محِض اروپائى ها باشند؛ از لحاظ 
نظامى، ذليل و آسيب پذير و ضعيف باشند؛ از لحاظ اخالقى، فاسد باشند، 
دچار انحطاطهاى گوناگون اخالقى باشند؛ از لحاظ مذهبى هم كاماًل سطحى 
و قانع به مذهب فردى و احياناً مذهب تشريفاتى باشند. اين تصويرى بود كه 
آنها از اين منطقه براى خودشان درست كرده بودند، براى اين سياستگذارى 
اين  درباره ى  نشستند  ساعت  هزارها  غربى  استراتژيستهاى  شايد  كردند؛ 
مسائل مطالعه كردند، فكر كردند، برنامه ريزى كردند، آدمهاشان را اينجا در 
كشورهاى اين منطقه معين كردند و به وسيله ى آنها كارها را انجام دادند. با 
اين تحليل ميشود رفتار رضاخان را درست فهميد، رفتار محّمدرضا را فهميد، 
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رفتار مصطفى كمال تركيه و ديگران و ديگران را فهميد. اين، برنامه ى اينها 
بود. موفق هم شدند. تا قبل از پيروزى انقالب اسالمى، جز در برهه هاى 
كوتاهى از زمان، آن هم در بخشى از اين مسائل، موفق شدند. فقط در يك 
برهه هاى كوتاهى، حاال در مصر مثاًل در يك چند سالى يك حكومت ملى 
سر كار آمد، در ايران يك جور ديگر، در جاهاى ديگر يك جور ديگر؛ ليكن 
عموماً به طور مطلق كه نگاه ميكنيم، در همه ى اين بخشها اينها پيشرفت 

كردند، تا قبل از انقالب. 

خطبه هاى نماز جمعه تهران ـ  89/11/15
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انقالب اسالمي و برهم زدن محاسبات مستكبران

اما ناگهان حادثه ى بزرگى، انفجار عظيمى رخ داد كه همه ى اوضاِع اينها را 
به هم ريخت. يك مرد عالم، برجسته، حكيم، فقيه، مجاهد، شجاع، خطرپذير 
و نافذالكلمه به نام امام خمينى در ملت ايران ظهور كرد كه حقيقتاً ظهور اين 
مرد، حضور اين مرد، تربيت اين انسان بزرگ، كار خدا بود. اين تقدير الهى 
بود كه يك چنين اتفاقى بيفتد. مردم ايران هم آماده بودند، استقبال كردند، 
پذيرفتند، خطرها را به جان خريدند، وارد ميدان شدند، جانشان را دادند، 
مالشان را دادند، امتحان خوبى پس دادند؛ لذا انقالب اسالمى به وجود آمد. 
همه ى اين حسابها به هم ريخت، اين محاسبات خراب شد، دچار اختالل 
شد. انقالب اسالمى در ايران، قوى ظاهر شد و قوى ادامه پيدا كرد. يعنى 
اينجور نبود كه سال اول و دوم و سوم يك هيجانى به وجود بيايد، بعد مسائل 
تمام بشود؛ نه، ادامه پيدا كرد؛ كه من بعداً درباره ى همين ادامه و استمرار 

عرائضى دارم كه عرض خواهم كرد.
امام مثل كوه ايستاد، ملت هم پشت سر امام مثل كوه استوارى ايستادند؛ 
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جبهه ى دشمن هم - يك دشمن نبود، يك جبهه بودند - هرچه توانستند، 
تالش كردند؛ هر كارى از دستشان برمى آمد، كردند؛ از جنگهاى خيابانى، تا 
جنگهاى قومى، تا كودتاى نظامى، تا تحميل جنگ هشت ساله، تا تحريم 
اقتصادى، تا به راه انداختن ماشين عظيم جنگ روانى در طول سى و دو 
سال. سى و دو سال است كه عليه ملت ايران و عليه انقالب و عليه امام 
جنگ روانى وجود دارد: دروغ گفتند، تهمت زدند، شايعه پخش كردند، سعى 

كردند ايجاد اختالف كنند، سعى كردند راه ها را در داخل منحرف كنند.

خطبه هاى نماز جمعه تهران ـ  89/11/15
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اهداف دشمنان از توطئه هاي گوناگون

هدفهائى كه آنها دنبال ميكردند، در درجه ى اول، سقوط انقالب و سقوط 
نظام جمهورى اسالمى بود. هدف اول، براندازى بود. هدف بعدى اين بود 
كه اگر براندازى نظام جمهورى اسالمى تحقق پيدا نكند، انقالب را استحاله 
كنند؛ يعنى صورت انقالب باقى بماند، اما باطن انقالب، سيرت انقالب، روح 
انقالب از بين برود. در اين زمينه خيلى تالش كردند؛ كه آخرين نمايشنامه ى 
آنها كه روى صحنه آمد، همين فتنه ى 88 بود. در حقيقت، يك تالشى بود. 
يك عده اى در داخل، به خاطر حب به نفس، حب به مقام - از اين قبيل 
امراض خطرناك نفسانى - اسير اين توطئه شدند. من بارها گفته ام؛ طراح و 
نقشه كش و مدير صحنه، در بيرون از اين مرزها بود و هست. در داخل با آنها 

همكارى كردند؛ بعضى دانسته، بعضى ندانسته. اين هم هدف دوم.
هدف سوم هم باز اين بود و هست كه كارى كنند كه اگر نظام اسالمى 
باقى ميماند، از عناصر ضعيف النفسى كه ميتوان در آنها نفوذ كرد، استفاده 
كنند و اينها را در مسائل كشور، در واقع طرفهاى اصلى خودشان قرار بدهند. 
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باالخره نظامى به وجود بيايد و ادامه پيدا كند كه قدرت كافى نداشته باشد، 
ضعيف باشد، مطيع باشد - عمده اين است كه سرسپرده باشد، مطيع باشد - 

در مقابل آمريكا نايستد، قد علم نكند. اهداف اينهاست.
اين كارها و اين مراحل گوناگون تا امروز شكست خورده است، تا امروز 
كرده اند  دنبال  را  كارهاى گوناگونى  كرده اند،  البته خيلى تالش  نتوانستند. 
- كه حاال در خالل عرايضم به بعضى از آنها اشاره خواهم كرد - در تالِش 
خودشان كم نگذاشتند، ليكن توفيق پيدا نكردند؛ چون مردم بيدار بودند. ما 
در جامعه، نخبگان خوبى داريم؛ ملت خوبى داريم؛ مسئوالن خوبى داريم. 
دهد.  انجام  را  خود  هدفهاى  آن  است  نتوانسته  دشمن  امروز  تا  الحمدهلل 

انقالب راه خود را ادامه داده است و پيش رفته است.

خطبه هاى نماز جمعه تهران ـ  89/11/15
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تأثيرات مهم انقالب اسالمي در تحوّل امور كشور

حاال در انقالب چه اتفاق افتاد؟ ببينيد، اينها مهم است. اين انقالبى كه در 
ايران اتفاق افتاد، تغييراتى را به وجود آورد كه از لحاظ عمق و ژرفا تغييرات 
مهمى است، تغييرات اساسى است. بر اساس اين تغييرات است كه ميشود 
جامعه را پيش برد و تغييرات گسترده اى به وجود آورد. اين پايه هاى اصلى، 

محكم گذاشته شد.
من چند مورد از اين تغييراتى را كه اتفاق افتاد، عرض ميكنم. البته اينها 
را همه ميدانيد، همه ميدانيم، جلوى چشم ماست؛ ليكن همان طورى كه 
خداى متعال در قرآن، ما را متوجه خورشيد ميكند - »والّشمس و ضحيها«1؛ 
خورشيد جلوى چشم ماست، اما سوگند ياد ميكند تا ما توجه پيدا كنيم كه 
اين پديده، اين حادثه، اين موجود اينقدر داراى عظمت است - ما هم بايد 
به اين پديده هاى عظيِم اطراف خود توجه كنيم؛ لذا گفتن اينها از اين جهت 

الزم است كه خودمان توجه پيدا كنيم.

1. سوره ي شمس، آيه ي 1.
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اوالً پيش از انقالب، نظام حاكم بر كشور، يك نظام اسالم ستيِز عمقى 
دنباِل  حقيقتاً  لحاظ عمق،  از  اما  نداشتند،  كارى  با ظواهر خيلى  آنها  بود. 
زدن ريشه هاى ايمان اسالمى مردم بودند. در اين زمينه هم مثالها، شواهد، 
خاطره ها، فراوان در ذهن بنده هست، كه مجال نيست عرض كنم. انقالب 
آمد درست صد و هشتاد درجه نقطه ى مقابل آنها، اسالم را محور اداره ى 
كشور قرار داد؛ محور مديريت قرار داد؛ احكام و قوانين اسالمى، معيار و 

مالك رد و قبول قوانين كشور و معيار عمل مجريان كشور است.

خطبه هاى نماز جمعه تهران ـ  89/11/15
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مردم ساالري نقطه ي مقابل حكومت سلطنتي

قبل از انقالب، كشور از لحاظ سياسى وابسته بود؛ يعنى حكومت، چه 
خود محّمدرضا، چه دستگاه هاى گوناگون، مطيع آمريكا بودند؛ منتظر اشاره ى 
آمريكا بودند. باز شواهد فراوان است. آدمى پا ميشود از اينجا ميرود آمريكا 
- دكتر امينى - براى اينكه آمريكائى ها را قانع كند كه بشود نخست وزير در 
ايران. آمد، شد نخست وزير! بعد از يكى دو سال، شاه كه با او مخالف بود، 
بلند شد رفت آمريكا، آمريكائى ها را قانع كرد كه او را از نخست وزيرى عزل 
كند. آمد او را از نخست وزيرى عزل كرد! اين، وضع مملكت ما بود. براى 
انتخاب نخست وزير، شاه مملكت، رئيس كشور محتاج موافقت و رضايت 
آمريكا بود! در بسيارى از مسائل، شاه سفير آمريكا و سفير انگليس را به كاخ 
خود دعوت ميكرد تا تصميمى را كه ميخواهد بگيرد، با آنها در ميان بگذارد! 
اگر آنها مخالف بودند، تصميم عملى نميشد. وابستگى سياسى يعنى اين. 
مطيع آمريكا بودند؛ قبل از دوره ى آمريكا هم مطيع انگليس. رضاخان را 
انگليسى ها خودشان آوردند سركار؛ وقتى ديدند ديگر به دردشان نميخورد، 
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را  پسرش  كردند،  بيرونش  از كشور  كردند،  عزلش  از حكومت  خودشان 
آوردند سر كار. اين قبل از انقالب بود.

انقالب آمد استقالل كامل سياسى را به كشور داد. يعنى امروز در اين 
دنياى بزرگ، در ميان اين قدرتهاى بزرگ، يك قدرت وجود ندارد كه بتواند 
ايران  ملت  يا  كشور  مسئولين  اراده ى  بر  او  اراده ى  او،  كند خواست  ادعا 
اندك تأثيرى دارد. اين نكته ى بخصوص - يعنى ايستادگى، استقالل، عزت 
سياسى- بيشترين جذابيت را براى ملتها دارد. اينكه مى بينيد ملتها نسبت به 
اين  به  مربوط  ميكنند، بخش عمده اش  احترام  احساس  ايران  بزرگ  ملت 

قسمت است: استقالل سياسى.
نقطه ى مقابل آن، مردم ساالرى  انقالب، حكومت سلطنتى بود.  از  قبل 
است. در حكومت سلطنتى، مردم هيچكاره اند؛ در حكومت مردم ساالرى، 
مردم همه كاره اند. قبل از انقالب، حكومت، وراثتى بود؛ يكى ميمرد، يكى 
را به جاى خودش معين ميكرد؛ يعنى مردم هيچ نقشى نداشتند؛ ميخواستند، 
بركت  به  اسالمى  جمهورى  در  ميكردند.  قبول  بايد  ناچار  نميخواستند، 
انقالب، حكومت انتخابى است؛ مردم انتخاب ميكنند؛ مذاق مردم، خواست 
مردم تعيين كننده است. قبل از انقالب، حكومت، ديكتاتورِى امنيتى بود؛ 
ديكتاتورِى سخت و سياه. بنده يادم هست؛ يكى از دوستان ما از پاكستان آمد 
پيش من - قاچاقى آمده بود مشهد - نقل ميكرد، صحبت ميكرد؛ گفت بله، 
فالن اعالميه را ما توى پارك، با دوستان داشتيم ميخوانديم. من تعجب كردم؛ 
توى پارك؟! اعالميه؟! ممكن است چنين چيزى؟! اصاًل به ذهن ما خطور 
نميكرد كه كسى يك اعالميه توى جيبش باشد و مقدارى انتقاد از دستگاه در 
آن اعالميه باشد و بتواند توى كوچه راه برود. اين وضع ديكتاتورى امنيتِى آن 
روز بود. انقالب آمد فضاى آزاد را، فضاى نقد را، فضاى اصالح را، فضاى 
تذكر را، حتّى فضاى مخالفت و اعتراض را براى مردم باز كرد. در طول اين 
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سى و دو سال همين جور بوده است؛ حتّى سالهاى اول انقالب.
قبل از انقالب، تكيه ى علم و فناورى كشور به طور كامل به غرب بود. 
بارها گفته ام؛ بعضى از قطعات هواپيماهاى نظامى ما را كه خراب شده بود، 
سائيده شده بود، بنا بود اصالح شود، اجازه نميدادند مهندسين داخلى نيروى 
هوائى اين قطعه را باز كنند، ببينند چى هست، چه برسد به اينكه به فكر 
آمريكا،  ميبردند  هواپيما،  توى  ميگذاشتند  را  قطعه  بيفتند.  درست كردنش 
يكى به جايش مى آوردند؛ يا اگر بنا بود اصالحش كنند، اصالحش ميكردند. 
صنعتى كه وجود داشت، صنعت مونتاژ محض بود، بدون هيچ ابتكارى. بعد 
از انقالب، خودباورى علمى و اعتماد به نفس ملى به وجود آمد؛ حضور اين 
همه دانشمند، دانشمندان برجسته و بزرگ، در رشته هاى مختلف، مشاهده 
شد. امروز ما دانشمندانى در داخل كشور داريم كه در سطح جهان، شبيه آنها 
و نظير آنها قابل شمارشند؛ تعداد معدودى هستند. دانشمندان ما پيش رفتند؛ 

غالباً هم جوان.
قبل از انقالب، كشور ايران در مسائل جهان، حتّى در مسائل منطقه، هيچ 
تأثيرى نداشت؛ يك كشور تحقير شده اى بود؛ هيچگونه تأثيرى در مسائل 
نميتوانست بگذارد. بعد از انقالب، عزت و عظمت اين ملت در چشم ملتهاى 
جهان، تأثيرش در قضاياى منطقه، دشمنان را مبهوت كرده؛ دشمنان به اقرار 
و اعتراف وادار شدند. امروز شما نگاه كنيد؛ توى اين سايتهائى كه خبرهاى 
خارجى را مى آورند، دائم از نفوذ ايران، از تسلط ايران، از حضور ايران در 

قضاياى منطقه ذكر ميشود؛ حتّى با انگيزه هاى مغرضانه، اما اعتراف ميكنند.
قبل از انقالب، در زمينه هاى فرهنگى، ما مقلد محض بوديم؛ اما بعد از 
انقالب، تهاجم فرهنگى به عنوان يك خطر شناخته شد. از اين قبيل سرفصلها 

زياد است. اينها چيزهاى اساسى است.
ميتواند  ملت  اين  آنگاه  شد،  گذاشته  پايه ها  اين  كشور  يك  در  وقتى 
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اميدوار باشد كه بر روى اين پايه ها بناى يك تمدن جديد و عظيم را ميتواند 
نظر  نحوى جلب  به  اين خصوصيات  از  كدام  هر  كند. خب،  پايه گذارى 
ملتها را ميكند. ملتهاى ديگر نگاه ميكنند، مى بينند، مجذوب ميشوند، تحسين 
ميكنند؛ كه البته از همه مهمتر، همان مسئله ى استقالل سياسى و ايستادگى در 

مقابل زورگوئى دشمنان است.
من يك جمله اى را از يك مقام غربى نقل كنم. بنده دأبم نيست از قول 
اين جمله ى جالبى  اما  بگويم؛  معاريف غربى چيزى  و  اين سياستمدارها 
است. او ميگويد: دو چيز است كه اگر در ميان مسلمانها دست به دست 
بگردد و ملتهاى مختلف مسلمان از اين دو چيز آگاه شوند، ديگر همه ى 
و  خواهد شكست  هم  در   - غرب  اصول جزمى  يعنى   - غرب  تابوهاى 
باطل خواهد شد. اين دو چيز چيست؟ اين متفكر غربى ميگويد: يكى قانون 
اساسى جمهورى اسالمى است؛ كه اين قانون اساسى، يك حكومت مردمى 
و پيشرفته ى امروزى و در عين حال دينى را در چشم مسلمانان جهان ممكن 
ميسازد. اين قانون اساسى نشان ميدهد كه ميتوان يك حكومتى داشت كه 
هم متجدد باشد، امروزى باشد، پيشرفته باشد و هم كاماًل دينى باشد. قانون 
اساسى اين را تصوير ميكند. ميگويد چنين چيزى ممكن است. اين يك. دوم، 
كارنامه ى موفقيتهاى علمى و اقتصادى و سياسى و نظامى جمهورى اسالمى 
است؛ كه اگر اين دست مسلمانها برسد، مى بينند كه آن امِر ممكن اتفاق افتاده 
است، واقع شده است. او ميگويد اگر ملتهاى مسلمان از اين امكان و وقوع 
نسبى كه هم ممكن است، هم در ايراِن امروزِ اسالمى به طور نسبى واقع شده 
است، مطلع شوند، اين نظام سازى را پيش چشم داشته باشند، ديگر جلوى 

سلسله ى انقالبها را نميتوان گرفت.
امروز اين اتفاق افتاده است. البته اين اتفاق، امروز نيفتاده است؛ سى سال 
است. يك مطلبى تدريجاً و آرام آرام در ذهن ملتها جا ميگيرد، رشد ميكند، 
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پخته ميشود، بعد به اين صورتى كه امروز در شمال آفريقا و در مناطق ديگر 
مشاهده ميكنيد، بروز ميكند.

خطبه هاى نماز جمعه تهران ـ  89/11/15
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اشتباهات سياسي غرب ، 
فرصتي براي رشد و توسعه ي ايران

البته خود غربى ها اشتباهات سياسى اى داشتند؛ اين اشتباهات سياسى هم 
به جمهورى اسالمى كمك كرد. ببينيد، در همين قضيه ى هسته اى، غربى ها 
اشتباه كردند. براى اينكه با قضيه ى هسته اى ايران مقابله كنند، آن را بزرگ 
كردند، جنجال كردند، فشار آوردند كه بايد جمهورى اسالمى از قضيه ى 
هسته اى عقب نشينى كند. خب، در طول اين هفت سال - هفت سال است كه 
آنها دارند تالش ميكنند - دوچيز براى مردم دنيا روشن شد: يكى اينكه ايران 
توانسته است در قضيه ى هسته اى پيشرفتهاى غير قابل انتظارى پيدا كند. دوم 
اينكه ايران با همه ى اين فشارها ايستاده و عقب نشينى نميكند. خب، اين به 
نفع ملت ايران بود. حاال همه ى دنيا ميدانند كه آمريكا و اروپا و دستيارانشان 
و دنباله روانشان با همه ى فشارى كه آوردند، نتوانستند بر جمهورى اسالمى 
فائق بيايند و او را به عقب نشينى وادار كنند. اين به دست خود دشمنان ملت 

ايران شناخته شد؛ يعنى كمك شد به معرفى ملت ايران.
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ميخواهيم  كه  كردند  جنجال  است.  همين جور  هم  ديگر  قضاياى  در 
بنزين را تحريم كنيم تا بنزين وارد نشود. خب، ما وارد كننده ى بنزين بوديم 
و هستيم. گفتند ميخواهيم جلوى ورود بنزين را بگيريم. جنجال و هياهو و 
سروصدا كردند. تحليلگرانشان پيش بينى كردند، گفتند كشور شلوغ خواهد 
شد، مردم چه خواهند كرد. خب، اين موجب شد كه مسئولين كشور به فكر 
توليد بيشتر بنزين افتادند. امروز طبق گزارشى كه من دارم - البته به توفيق 
الهى تا بيست و دوم بهمن - كشور به طور كامل از واردات بنزين بى نياز 
ميشود. طبق گزارشى كه به من دادند، بعد از آن ما حتّى ميتوانيم بنزين را 
صادر كنيم؛ كه دستورش را هم داده اند. خب، اين جنجال آنها به نفع ملت 
ايران تمام شد. ناظران بين المللى هم اين را ديدند. در همه ى قضايا همين 
جور است؛ در تحريم سالح در دوران جنگ همين جور است، در ايجاد 
جريان موازى و افراطى اسالمى همين جور است. آمدند در همسايگى ما 
يك جريان افراطى اسالمى را به وجود آوردند، براى تنه زدن به جمهورى 
اسالمى. حاال آفتى شده به جان خودشان افتاده، نميتوانند جلويش را بگيرند، 
نميدانند چه جورى عالجش كنند. در ايجاد اختالفات مذهبى همين جور 
بود. در همين فتنه ى 88 همين جور بود. جنجال كردند، هياهو كردند، گفتند 
جمهورى اسالمى تمام شد رفت، اختالفات شد، چنين شد، چنان شد؛ بعد 
نگاه كردند، ديدند ملت ايران فائق آمد. نُه دى و بيست و دوى بهمِن پارسال 
جزو ايام اهلل - به معنى حقيقى كلمه - بود. دلها دست خداست. خداى متعال 
اين دلها را آورد وسط صحنه، ملت ايران عظمت خودش را نشان داد. هر 
كارى ميكنند، به ضررشان تمام ميشود. بعد از اين هم همين جور خواهد 
بود. خب، اين واقعيتى است كه امروز در دنيا وجود دارد. چى ميخواستند، 

چى شد!

خطبه هاى نماز جمعه تهران ـ  89/11/15
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ايستادگي بر اصول ، 
عامل الگو شدن انقالب اسالمي

و اما آن قسمت دوم كه عرض كردم بايد بگويم. در هر پديده اى اگر 
بخواهيم اهميت آن را تشخيص دهيم و همچنين موفقيت اين كار را تشخيص 
دهيم، بايد نگاه كنيم ببينيم اين پديده چقدر توانسته است الگوسازى كند و 
سرمشق واقع بشود و چقدر استقامت به خرج داده است، ثبات به خرج 
داده است، پاى حرف خود ايستاده است. انقالبها هم همين جور است. يك 
انقالب اگر بخواهد بر روى ذهن و عمل ديگران تأثير بگذارد و الگو واقع 
بشود، بايد خصوصياتى داشته باشد. مهمترين اين خصوصيات، همين ثبات 
و استقامت و ايستادگى است. اگر اين شد، انقالب براى ديگران الگو واقع 
خواهد شد؛ وااّل برقهائى كه يك جائى بزند و خاموش شود، خيلى نميتوانند 
الگوسازى كنند، خيلى نميتوانند ديگران را به دنباله روى خود تشويق كنند. 
الهامبخش باشد،  انقالب ما اينجورى بوده است. انقالب ما توانسته است 
الگوساز باشد؛ و اين بر اثر ثبات و استقامت و ايستادگى بر اصول و پايه هاى 
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اصلى است كه اين انقالب به وسيله ى امام اعالم كرد.
اين انقالب ايستادگى كرد. من در اين مورد هم چند نمونه را عرض بكنم. 
يك نمونه، اسالمى بودن است. امام از اول گفت انقالب ما اسالمى است، 
مبتنى بر اسالم است. در دنيا هو و جنجال زياد شد؛ گفتند اسالمى بودن 
با دموكراسى نميسازد، اسالمى بودن ارتجاع است، اسالمى بودن عقبگرد 
است، احكام اسالم قابل پياده شدن نيست و چه و چه و چه. يك عده اى هم 
صداهاى آنها را در داخل كشور منعكس كردند؛ كتاب نوشتند، مقاله نوشتند، 
شايعه پخش كردند، براى اينكه جمهورى اسالمى را از پايبندى به اسالم 
وادار به عقب نشينى كنند. جمهورى اسالمى ايستاد و تسليم هوچيگرى ها 
ثابت ميكنيم كه راه  افتخار ميكنيم و  اين  به  بله، ما اسالمى هستيم؛  نشد. 
نجات بشر اين است. جمهورى اسالمى اين را با صداى بلند به همه ى دنيا 

اعالم كرد.
امروز بعد از سى و دو سال، شما نگاه كنيد به جامعه ى ما؛ رفتارها از روز 
اول اگر اسالمى تر نباشد، حداقل مثل روز اول پيروزى اين انقالب است. 
جوانهائى كه امام را نديدند، دوران جنگ را نديدند، از انقالب چيزى به 
يادشان نيست، اما پايبندى و التزامشان به مبانى اسالم، از بعضى ما پيرمردها 
بهتر است؛ قوى ترند. مسئولين كشور افتخار ميكنند به اسالمى بودن. البته در 
طول اين سى و دو سال خيلى تالش شد؛ حتّى در داخل تشكيالت حكومتى 
كسانى بودند كه تالش كردند شايد بتوانند راه ها را به صورت زيگزاگى در 
بياورند و تدريجاً دور كنند، زاويه بدهند؛ اما نتوانستند. جمهورى اسالمى بر 

سر مبانى خود، مبناى اسالمى بودن ايستاد. اين يك نمونه.
يك نمونه ى ديگر، مسئله ى مردم ساالرى است. امام از اول اعالم كرد كه 
مردم بايد نظر بدهند؛ چه در اصل انتخاب جمهورى اسالمى، چه در تدوين 
قانون اساسى، چه در پذيرش آن قانونى كه در مجلس خبرگان تصويب شده 
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بود، چه در انتخاب رئيس جمهور، چه در انتخاب مجلس. امام ايستاد. ببينيد، 
سى و دو سال از انقالب ميگذرد، با محاسبه ى رفراندومهائى كه شده است، 
ما سى و دو تا حضور مردم داشتيم - يعنى به طور متوسط سالى يكى - مردم 
رفتند رأى دادند، انتخاب كردند. انتخاب مردم خيلى مهم است. در دوران 
جنگ، اين تهران زير بمباران بود، اما انتخابات تعطيل نشد. دوران جنگ، 
در شهرهائى كه موشكباران رژيم صدام بود، انتخابات تعطيل نشد. در يكى 
به دالئل سياسِى خودشان  بتوانند  از دوره هاى مجلس فشار آوردند شايد 
انتخابات را تأخير بيندازند، اما موفق نشدند. تا امروز در انتخابات جمهورى 
اسالمى و حضور مردم، يك روز تأخير نشده است؛ اين مردم ساالرى است. 
روز اول امام گفت و جمهورى اسالمى بر سر اين مردم ساالرى ايستاد؛ قبول 
نكرد كه از مردم ساالرى عبور كند. امروز مسئولين كشور، از خبرگان رهبرى 
تا  تا رياست جمهورى،  ميكنند، گرفته،  ميكنند و عزل  را نصب  كه رهبر 
مجلس، تا شوراها، منتخبين مردمند. جريانهاى گوناگون هم سر كار آمدند. 
اينجور هم نبوده است كه ما بگوئيم يك جريان؛ نه، از اول تا امروز، اين چند 
رئيس جمهورى كه سر كار آمدند، هر كدام به يك شكل، يك جهتگيرى و 

گرايش سياسى داشتند؛ اما همه با انتخاب مردم بر سر كار آمدند.
نمونه ى بعدى، نمونه ى عدالت اجتماعى است. امام از اول اعالم عدالت 
كردند. خب، عدالت اجتماعى از همه ى اين كارها سخت تر است؛ من به 
شما عرض بكنم. از حفظ مردم ساالرى و بقيه ى كارهائى كه در جمهورى 
اسالمى شده است، استقرار عدالت اجتماعى كار سخت ترى است؛ بسيار كار 
دشوارى است. نميگويم هم كه ما تا امروز توانستيم به طور كامل عدالت 
اجتماعى را مستقر كنيم؛ نه، هنوز خيلى فاصله داريم. آن عدالتى كه اسالم 
از ما خواسته است، با آنچه كه امروز در جامعه ى ماست، فاصله ى زيادى 
دارد؛ اما حركت به سمت عدالت اجتماعى متوقف نشد و ادامه پيدا كرد 
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و روزبه روز شديدتر شده است. امروز حركت به سمت عدالت اجتماعى 
از سالهاى قبل هم بيشتر است، از دوره هاى قبل هم بيشتر است. يكى از 
نمونه هاى مهم عدالت اجتماعى، تقسيم و توزيع متناسب فرصتهاى كشور 
است. در نظامهاى غافل از حقيقت عدالت اجتماعى، بر روى طبقه ى خاصى 
تكيه ميشود، بر روى مناطق خاصى از كشور تكيه ميشود؛ اما در جمهورى 
اسالمى هرچه پيش مى آئيم - تا امروز كه سى و دو سال گذشته - اين معنا را 
قوى تر مى بينيم. روستاها در حوزه ى مراقبت قرار ميگيرند، شهرهاى دوردست 
در حوزه ى مراقبت قرار ميگيرند. اين همه مسكن سازى در روستاها، اين 
همه جاده سازى به سمت شهرهاى دور كشور و روستاها، راه هاى ارتباطى، 
ارتباطات گوناگون، نيروى برق، آب مناسب، تلفن، امكانات زندگى، اينها در 

سرتاسر كشور توزيع شده است.
شهرهاى  به  مختلف،  استانهاى  به  كشور  مسئولين  كه  سفرهائى  اين 
مختلف ميكنند، بعضى از اين شهرهاى دوردست تصور نميكردند كه بتوانند 
يك مسئول درجه ى دو را هم ببينند؛ حاال مى بينند كه مسئولين باالى كشور 
ميروند سراغ اينها. اينها خيلى بااهميت است، خيلى ارزش دارد. وقتى انسان 
رفت، مشكالت را مشاهده ميكند، براى برطرف كردن مشكالت انگيزه به 
به  ميرويم  داريم  است.  اجتماعى  عدالت  استقرار  همين،  و  مى آيد؛  وجود 

سمت عدالت اجتماعى.
آنچه كه انسان در دنيا از زندگى مسئوالن مشاهده ميكند، زندگى هاى 
اشرافى است؛ كسى كه به حكومت ميرسد، رئيس جمهور ميشود يا يك مقام 
باالئى پيدا ميكند، زندگى اش كأنه از اين رو به آن رو ميشود؛ در كشور ما نه. 
البته امثال بنده بايد زندگى هامان را مطابق با ضعيف ترين اقشار جامعه قرار 
بدهيم. نتوانستيم، اين توفيق را نداشتيم، اين نشده است؛ اما زندگى مسئولين 
بعضى  مردم، گاهى  متوسط  زندگى  مثل  بحمداهلل  جامعه، مسئولين كشور 
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پائين تر از متوسط مردم است؛ اينها خيلى باارزش است.
همين مسئله ى سهام عدالت، همين مسكن روستائى، همين هدفمند كردن 
يارانه ها، يك كار بزرگى است. اگر ان شاءاهلل مسئولين كشور بتوانند اين را 
خوب اجرا كنند و عمل كنند، اين خيلى مهم است. اين يارانه اى كه دولت 
براى نيروى برق به همه ى مردم ميداد، خب، آن كسى كه توى خانه چهلچراغ 
و لوستر روشن ميكند و مصرف برق بيشترى ميكند، آن كجا، آن كسى كه 
يك شعله، دو شعله ى برق توى خانه دارد، اين كجا؟ آن كسى كه ثروتمندتر 
است، بيشتر از اين يارانه استفاده ميكرد؛ اين ظلم بود. ميخواهند جلوى اين 
ظلم را بگيرند. همين طور در قضيه ى نان، همين طور در قضيه ى بنزين و غير 

اينها. ما ايستاديم. نظام بر روى شعار عدالت اجتماعى ايستاد.
نقطه ى بعدى، استكبارستيزى است؛ عدم تسليم در مقابل فشارها. در اين 
زمينه هم ايستاديم. اين كار، سخت بود؛ اما جمهورى اسالمى توانست اين 
كار سخت را با موفقيت انجام دهد. خيلى ها بودند از همان اوائل انقالب، 
ميگفتند آقا حاال كه انقالب پيروز شد، ديگر بس است؛ برويم با آمريكائى ها 
مسائل را تمام كنيم! اين معنايش اين بود كه شعار ظلم ستيزى انقالب تخطئه 
اين  دنبال  كه  بودند كسانى  زمان،  در طول  ميكردند.  تشويق  را  اين  شود. 
بودند؛ يعنى برويم با آمريكا همراه شويم؛ آن كسى كه دشمن اصلى ماست، 
برويم زير بال او؛ به دامن او پناه ببريم. معناى اين حرف، فروختن قضيه ى 
فلسطين است. معناى اين حرف، اغماض كردن از جنايات آمريكا در عراق 
و افغانستان و امثال اينهاست. معناى اين حرف، چشم بستن بر روى اين 
همه ظلمى است كه آمريكا در جهان بر ملتها دارد انجام ميدهد. معناى اين 
حرف، يعنى به اين مسائل اعتراض نكنيم. خب، عادى كردن روابط معنايش 
اين است كه ديگر ملت ايران و مسئولين ايران نتوانند صريح اعتراض كنند 
و حرفشان را بزنند؛ و يك مرحله آن طرف تر، تدريجاً مجبور بشوند حرف 
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آنها را قبول كنند. خب، اين ثبات و استقامت، پر زحمت بود؛ اما بابركت 
بود، رحمت الهى را هم جلب كرد، توجه ملتها را هم جلب كرد. ايستادگى 
شما ملت ايران ظرف اين سى و دو سال بر روى شعارهاى اصلى انقالب، 
اين بركت بزرگ را داشته است كه امروز دنياى اسالم به چشم عظمت نگاه 
ميكند. وقتى مسئولين كشور شما به كشورهاى مختلف سفر ميكنند، آنجور 
استقبالى از آنها ميشود. وقتى حسابگرها ميخواهند محبوبيت شخصيتهاى 
سياسى را محاسبه كنند، مسئولين كشور شما در رديف اول قرار ميگيرند. 
ملت ايران كارش الگو شد؛ امروز داريد نشانه هاى اين را مشاهده ميكنيد. 
اين بركت بزرگ و اين خصوصيت از خصوصياتى است كه جز با گذشت 

زمان معلوم نميشد.
امروز در كشور مصر دارد انعكاس صداى شما شنيده ميشود. آن رئيس 
جمهور آمريكا كه در دوره ى انقالب ما رئيس جمهور بود، همين چند روز 
پيش مصاحبه كرده، گفته اين صداهائى كه در مصر شنيده ميشود، براى من 
آشناست! يعنى آنچه امروز در قاهره شنيده ميشود، در تهراِن آن روزهاى 
رياست جمهورى او شنيده ميشد. اينها را دنيا دارد قضاوت ميكند. لذا امسال 
ان شاءاهلل  پر شور و حال است.  ما مهم است، حساس است،  دهه ى فجر 
راهپيمائى بيست و دوى بهمن به وسيله ى شما ملت عزيز بر همه ى اين 

افتخارات خواهد افزود.

خطبه هاى نماز جمعه تهران ـ  89/11/15
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فهرست آيات قرآن كريم

242  6 فاتحه  اهدنا الّصراط المستقيم .   
259  30 بقره  و... إنّي جاعٌل في األرض خليفة...   
240  61 بقره  و... ضربت عليهم الّذلّة و المسكنة...  

203 ،49  120 بقره  و لن ترضى  عنك اليهود و ال ...   
341  134 بقره  تلك أّمٌة قد خلت لها ما كسبت....  
308  256 بقره  ال... فمن يكفر بالّطاغوت و يؤمن...  
55  207 بقره  و من النّاس من يشري نفسه ابتغاء...  

642  218 بقره  اّن... و جاهدوا في  سبيل اهلل...  
176  249 بقره  فلّما... كم من فئة قليلة غلبت ...  
879  256 بقره  الاكراه... فقد استمسك بالعروة...   
385  279 بقره  فإن... ال تظلمون و ال تظلمون .  

927 ،459 ،162  285 بقره  آمن الّرسول بما أنزل إليه من ربّه...  
686  79 نساء  ما أصابك من حسنة فمن اهلل و...  
55  135 نساء  يا...  كونوا قّوامين بالقسط شهداء...  
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55 	8 مائده	 	 يا...		كونوا	قّوامين	هلل	شهداء...	
403 	23 مائده	 	 قال...	فإذا	دخلتموه	فإنّكم	غالبون....	
642 	54 مائده	 يا...	من	يرتّد	منكم	عن	دينه	فسوف...	

212	ـ	213 	105 مائده	 	 يا...	عليكم	أنفسكم	ال	يضّركم...	
293 	160 	انعام	 	 من	جاء	بالحسنة	فله	عشر	أمثالها	...	

895	،776 	96 اعراف	 	 و	لو	أّن	أهل	القرى		آمنوا	و	اتّقوا...	
1008 	157 اعراف	 	 الّذين...	و	يضع	عنهم	إصرهم	و...		
830 	17 		انفال	 	 فلم...	و	ما	رميت	إذ	رميت	و	لكّن	...	
813 	25 انفال		 و	اتّقوا	فتنة	ال	تصيبّن	الّذين	ظلموا	...	
223 	30 انفال	 و	إذ	يمكر	بك	الّذين	كفروا	ليثبتوك....	

235	،162 	62 انفال	 	 و...	هو	الّذي	أيّدك	بنصره	و...	
975	،740	،51	،50 	63 انفال	 و...		لو	أنفقت	ما	في	األرض	جميعا...	

55 	72 	انفال	 إّن	الّذين	آمنوا	و	هاجروا	و	جاهدوا...	
376 	33 توبه	 هو… ليظهره	على	الّدين	كّله…  
241 	112 هود	 	 فاستقم	كما	أمرت	و	من	تاب...	

853	،812 	11 رعد	 	 له...	إّن	اهلل	ال	يغيّر	ما	بقوم	حتّى...	
997	،815	،57 24	ـ	25	 ابراهيم	 	 أ	لم	...	أصلها	ثابٌت	و	فرعها	في...	

998 	25 ابراهيم	 	 تؤتي	اكلها	كّل	حين	باذن	ربها...	
175 28	ـ	29	 ابراهيم	 	 أ	لم	تر	إلى	الّذين	بّدلوا	نعمت	اهلّل...	
309 	19 اسراء	 و	من	أراد	اآلخرة	و	سعى		لها	سعيها...	
56 	79 اسراء	 و...	عسى		أن	يبعثك	ربّك	مقاما	محمودا.	
399 	13 كهف	 	 نحن...	إنّهم	فتيٌة	آمنوا	بربّهم	و...	

343	،342 	75 طه	 و	من	يأته	مؤمنا	قد	عمل	الّصالحات...	
342 	76 طه		 	 جنّات	...ذلك	جزاء	من	تزّكى.		
774 	105 انبياء	 	 و	لقد	كتبنا	في	الّزبور	من	بعد	الّذكر...	
158 	5 حج	 	 يا...	و	ترى	األرض	هامدة	فإذا	...	
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990  40 حج  الّذين... و لينصرّن اهلل من ينصره ...   
642  78 حج  و جاهدوا في اهلل حّق جهاده هو...    
877  88 قصص  و... كّل شي ء هالٌك إاّل وجهه...  

753 ،449  69 عنكبوت  و الّذين جاهدوا فينا لنهدينّهم ...  
250  12 لقمان  و لقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر...  
693  24 سجده  و جعلنا منهم أئّمة يهدون بأمرنا...  

1013  1 احزاب   يا أيّها النّبّي اتّق اله و التطع ...  
991 ،979  21 احزاب  لقد كان لكم في  رسول اهلل أسوٌة ...   

52  22 احزاب  و لّما... هذا ما وعدنا اهلل و رسوله ...  
991  70 احزاب  يا أيّها الّذين آمنوا اتّقوا اهلل و...   
213  3 سباء  و... ال يعزب عنه مثقال ذّرة في...  
243  24 صافات  بل هم اليوم مستسلمون .   
709  35 صافات  إنّهم... ال إله إاّل اهلل يستكبرون.  
158  16 غافر  يوم... هلل الواحد القّهار.   
740  38 شوري  و... أمرهم شورى  بينهم.   
242  15 شوري  فلذلك... استقم كما أمرت ....  
826  7 محّمد  يا... إن تنصروا اهلل ينصركم...   
927  4 فتح  هو الّذي أنزل الّسكينة في  قلوب...  
990  6 فتح  و يعّذب المنافقين و المنافقات و...  
736  7 فتح  و هلل جنود الّسماوات و األرض و...  

908 ،867  10 فتح  اّن... فمن نكث فإنّما ينكث على ...   
376  28 فتح  هو… ليظهره على الّدين كّله...  
56  29 فتح  محّمٌد... أشّداء على الكّفار رحماء...  

969 ،251  17 حجرات  يمنّون عليك أن أسلموا قل ال تمنّوا... 
56  22 مجادله  ال تجد... رضي اهلّل عنهم و رضوا ...  

998  19 حشر  و... نسوا اهلل فأنساهم أنفسهم ...  
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979  4 ممتحنه  قد كانت لكم أسوٌة حسنٌة في ...  
376 ،161  9 صف  هو الّذي أرسل رسوله بالهدى  ...  

218 2 ـ 3  جمعه  هو الّذي بعث في األّميّين رسوال ...  
219  4 جمعه  ذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء و ...  

240 ،220 ،219  5 جمعه  مثل الّذين حّملوا التّوراة ثّم لم ...  
1022  1 شمس   و الّشمس و ضحيها.   
244 7 ـ 8  زلزال  فمن يعمل مثقال ذّرة خيرا يره....  
219  1 كوثر  إنّا أعطيناك الكوثر.   
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فهرست روايات و ادعيه

263 ،51 ـ   من كان هلل كان اهلل له.   
57 دعا   الهى لم يزل بّرك علّى ايام حياتى  

122 دعا   و انر ابصار قلوبنا بضياء نظرها اليك. 
218 ـ   الغالب الذي ال يغلب.   
241 ـ   اعدي عدوك نفسك التي بين جنبيك. 
242 امام سّجاد7  ال تبتليني بالكبر.   
245 امام علي7  اال و اّن امامكم قد اكتفي من دنياه.... 
263 ـ   من اصلح فيما بينه و بين اهلل...  
296 امام علي7  و ال يحمل هذا العلم اال اهل...  
417 ـ   كالجبل التحركه العواصف.  
666 امام سجاد7  و حّصن ثغور المسلمين.  

690 ،689 امام علي7  فلما رأي اهلل صدقنا.    
771 ،770 امام علي7  و انّما يؤتي خراب االرض من...  

827 امام علي7  ليثيروا لهم دفائن العقول.  
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827 دعا   ليستنقذ عباده من الجهالة و حيرة... 
877 انس للموت من الّطفل بثدي اّمه.   امام علي7 
901 دعا   و امنّا به و لم نره صدقا و عدال.   

942 ،926 امام علي7  ال يحمل هذا العلم اال اهل...  
986 امام سجاد7  و ان نسالم من عادانا.    
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فهرست اشعار 

اشعار تركي
صفحه بيت	 											شاعر	 	 	 مصرع	

682  1 ـ  آذربايجان! اوياخسان   

اشعار فارسي
صفحه بيت	 														شاعر	 	 	 مصرع	

198 ـ  حافظ  آنان كه خاك را به نظر كيميا كنند  
422  1 ـ  باش تا صبح دولتش بدمد  
487  2 ـ  بسا باشد كه مردى آسمانى  
711 ـ  حافظ  عالم پير دگرباره جوان خواه شد  
564  2 ـ  مؤذن بانگ بى هنگام برداشت  
921  1 مولوي  مه فشاند نور و سگ عوعو كند  
 770  1 ـ  هر چه گويم عشق را شرح و بيان  
 485  1 ـ  هر كه در او جوهر دانايى است  
729 ـ  ـ  يكي بر سر شاخ و بن مي بريد  
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فهرست اسامي اشخاص 

آخوند خراسانى )ماّل محّمدكاظم(، 545، 
691

ابراهيم)ع(، 805، 979
ابوبكر بن ابي قحافه، 995

بن  هشام  بن  عمرو  )ابوالحكم  ابوجهل 
مغيره مخزومى(، 123

ابوسفيان )صخر بن حرب(، 123
احسان اهلل خان، 580

اراكي )ميرزا محّمدعلي(، 1001
اردشير بابكان، 264

استالين )ژوزف(، 782
اسدآبادي )سيد جمال الدين(، 159، 253، 

801 ،691 ،560 ،306
اسماعيل، 103

آقا محّمدخان قاجار، 266، 598
اقبال الهوري )محّمد(، 159، 185

آلبرايت )مادلين(، 510
آلنده )سالوادور(، 566

امام قلي خان، 607
اميراسماعيل ساماني، 269

اميني )علي(، 1024
انوشيروان، 606

ايدن )آنتوني(، 90
بختيار )شاهپور(، 27، 351

بهبهانى )سيّد عبداهلل(، 545، 546
بهجت فومني )محّمدتقي(، 1001

بهشتي )سيّد محّمد حسيني(، 258، 685
بوش، پدر )جرج واكر(، 639
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بوش، پسر )جورج واکر (، 639
پهلوی )رضا خان(، 77، 78، 185 ـ 187، 
 ،321 ،289 ،266 ،265 ،257 ،234 ،233
354، 355، 357، 358، 364 ـ 366، 419، 
 ،463 ،457 ،453 ،451 ،447 ،437 ،436
 ،547 ،546 ،535 ،526 ،521 ،504 ،492
 ،597 ،596 ،580 ،576 ،575 ،568 ،552
 ،654 ،648 ،634 ،623 ،607 ،604 ،602
 ،787 ،786 ،771 ،753 ،752 ،740 ،720
789، 813، 841 ـ 843، 848، 865، 866، 
 ،1016  ،959  ،955  ،949  ،940  ،867

1025 ،1024
 ،234  ،187  ،185 )محّمدرضا(،  پهلوی 
243، 265، 351، 359، 365، 435، 436 ـ 
 ،512 ،510 ،463 ،453 ،452 ،447 ،438
 ،578 ،575 ،568 ،565 ،552 ،547 ،521
 ،648 ،634 ،622 ،620 ،619 ،607 ،602
 ،831 ،813 ،789 ،787 ،753 ،740 ،654
 ،955 ،941 ،935 ،928 ،898 ،897 ،832

1025 ،1024 ،1016 ،971 ،959
تقی زاده )سيد حسن(، 419

 ،643 صادق)ع(،  امام  محّمد،  بن  جعفر 
644

 ،701 کاظم)ع(،  امام  موسي،  بن  جعفر 
702

جناح )محّمدعلي(، 596

چمران )مصطفي(، 731
 ،273  ،96 )عبدالكريم(،  يزدي  حائري 

1001 ،752 ،556 ،555 ،473 ،274
حافظ شيرازي )خواجه شمس الدين محّمد(، 

711
حجت  بن الحسن، حضرت مهدي)عج(، 
 ،317 ،312 ،260 ،199 ،198 ،191 ،80

506، 671 ـ 673، 899
 ،236 مجتبي)ع(،  امام  علي،  بن  حسن 

1013 ،237
ـ   67 سيدالشهداء)ع(،  علی،  بن  حسين 
72، 122، 123، 278، 380 ـ 383، 637، 

976 ،827 ،669 ،638
حسين علي ميرزا، 886

خامنه اي )سيّد جواد(، 430، 898
خضر)ع(، 168

خميني )سيّد احمد(، 247، 249 ـ 251
خميني )سيّد روح اهلل مصطفوی، امام(، در 

بسياري از صفحات
خمينی )سيّد مصطفی(، 476، 477

خياباني )محّمد(، 338، 581
رئيس جمهور کشور پرو، 543

روزولت )کيم(، 600
رويتر )بارون ژوليوس دو(، 838، 842

زاهدي )اردشير(، 185
زبير بن عوام )ابوعبداهلل(، 995، 996

Administrator
Untitled



10
46

  /  
ب
قال

ف ان
عار

 م

زينب بنت علي)س( 319، 873
ستارى )منصور(، 509

سعدي شيرازي )مشرف الدين مصلح بن 
عبداهلل(، 757

سلطان محمود غزنوي، 265
سلمان رشدي )سر احمد(، 178، 179

شاه اسماعيل صفوي، 269
شاه عبّاس صفوي، 269، 607
شيرازي )سيد نورالدين(، 883

شيطان )ابليس(، 110، 161، 162، 164، 
 ،670 ،281،328 ،229 ،225 ،202 ،168

996 ،795 ،682
صدام حسين عبدالمجيد تكريتى، 217

ضحاك، 886
ص  طباطبايي )سيّد ضياءالدين(، 597  

598
طباطبايي بروجردى )سيّد حسين(، 471، 

556 ،472
طباطبايى )سيّد محّمد(، 545، 546

طلحة بن عبداهلل، 995، 996
 ، اموى  حكم  بن  مروان  بن  عبدالملك 

264
عثمان بن حنيف، 245

عضدى )حسن(، 572، 573
علم )اسداهلل(، 185

علي بن ابيطالب، امام علي)ع(، 56، 72، 

 ،570 ،554 ،459 ،381 ،296،346 ،245
 ،995 ،942 ،926 ،877 ،827 ،771 ،770

996
علي بن حسين، امام سجاد)ع(، 873، 986

على اصغر بن حسين)ع(، 382
على بن موسى، امام رضا )ع(، 127، 199، 

1013 ،939 ،570 ،512
عيسي بن مريم)ع(، 75، 268، 805

 ،748  ،489  ،269 قاجار،  شاه  فتحعلي 
886

فرعون، 56، 57، 165، 175، 177
فريدون، 886

فيصل بن عبدالعزيز، 90، 614
قارون، 165، 177

قباد، 606
قبّاني )نزار(، 616

قمى )سيّد حسن طباطبايي(، 457 
قوام السلطنه )احمد قوام(، 620

كارتر )جيمي(، 1036
كاشاني )سيّد ابوالقاسم(، 234، 337، 547، 

560، 618 ـ 622، 653، 839، 842
كاشف الغطاء )شيخ جعفر(، 269

كاوه آهنگر، 886
كريم خان زند، 949

گارودى )روژه(، 517
گاندى )ماهاتما(، 596
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گلپايگاني )سيّد محّمدرضا(، 1001
ماشل )سامورا (، 151

مالك اشتر نخعي، 770
ماندال )نلسون(، 574، 575

مجتهد )حاج ميرزا جواد(، 684
 ،751  ،749 )احمد(،  تهراني  مجتهدي 

753
مجلسي )محّمدباقر(، 269

محّمد بن عبداهلل، رسول اكرم)ص(، 46، 
 ،110 ،104 ،80 ،72 ،66 ،65 ،56 ،52 ،50
159 ـ 161، 165، 166، 168، 175، 218، 
 ،427 ،391 ،381 ،268 ،241 ،235 ،221
 ،833 ،827 ،686 ،644 ،643 ،459 ،444
 ،979 ،929 ،927 ،926 ،921 ،852 ،835

1013 ،1008
محّمد بن علي، امام جواد)ع(، 346

محّمدشاه قاجار، 886
)سيّد حسن(، 234، 238، 355،  مدّرس 

848 ،842 ،691 ،546 ،457
مرعشي نجفي )سيّد شهاب الدين(، 1001

مزدك، 606
مشيرالدوله پيرنيا )حسن(، 338

مصدق )محّمد(، 453، 547، 618 ـ 622، 
950 ،800

مطهري )مرتضي(، 258، 513
مظفرالدين شاه قاجار، 623

مظفرالدين شاه قاجار، 940
مفتح )محّمد(، 258

ملكم )سر جان(، 489
منصور )حسنعلي(، 185

موسي بن عمران)ع(، 56، 65، 403، 406، 
805

موگابه )رابرت(، 153
موالنا شوكت على، 596

موالنا محّمدعلى، 596
مولوي بلخي )جالل الدين محّمد(، 921

ميرزا كوچك خان جنگلي )ميرزا يونس(، 
581 ،580 ،572 ،571

ميرزاي شيرازي )سيّد محّمدحسن حسينى 
شيرازي(، 234، 306، 838، 842، 848

ميرزاي قمي )ماّل محّمدحسن جيالنى(، 
748

ميالنى )سيّد علي حسيني(، 471
نادر شاه افشار، 266، 598

ناصرالدين شاه قاجار، 678، 771، 940، 
949

ناكس دارسى )ويليام(، 356، 357
نهرو )جواهر لعل(، 596

نواب صفوى )سيّد مجتبي(، 398
نوري )شيخ فضل اهلل(، 812

نوري سعيد، 90  
نورى )شيخ فضل اهلل(، 545، 546، 581
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نيكسون )ريچارد(، 938
هارون الرشيد عباسي، 264

هارون)ع(، 406
هشام بن عبدالملك، 264
هويدا )اميرعباس(، 185

هيتلر )آدلف(، 365، 597
وثوق الدوله )حسن(، 338، 842

يوسف بن يعقوب )ع(، 224
يزيد بن معاويه، 380
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فهرست اسامي كتابها

بحاراالنوار، 51، 218، 260، 263
كمال الّدين و تمام النعمة، 417

گلستان، 757
صحيفه ي سجاديه، 666، 896

ـ   101  ،97  ،94  ،75 65؛  كريم،  قرآن 
 ،283 ،243 ،240 ،239 ،235 ،178 ،103
 ،411 ـ   409  ،397  ،345  ،342  ،288
 ،480 ،472 ،459 ،446 ،431 ،430 ،418

 ،709 ،693 ،572 ،532 ،529 ،518 ،503
 ،979 ،895 ،867 ،826 ،798 ،775 ،721

1022 ،997 ،987
نهج البالغه، 65، 245، 296، 689، 690، 

827
مفاتيح الجنان، 57، 122
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