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 مقدمه بجای

 عنووان  معموو ا  تحریفند؟ قابل هم ها شخصیّت آیا .است «امام شخصیّت تحریف» عنوان تحت میکنم عرض شما به امروز آنچه

 تحریوف  .بلوه  کورد؟  تحریف میشود هم را ها شخصیّت آیا میبریم؛ کار به متون تحریف ی درباره را تحریف اصطالح و را ریفتح

 و انحرافوی  صوورت  به یا شود، معنا غلط یا بماند، مجهول یا بزرگ، انسان آن شخصیّت اصلی ارکان که است این به ها شخصیّت

 برای او گفتار او، رفتار است، پیشوا و امام است، الگو که شخصیّتی .شخصیّت تحریف هب برمیگردد اینها ی همه شود؛ معنا سطحی

 یوک  صورفاا  عنووان  به نباید را امام .آمد خواهد وجود به بزرگی زیان شود تحریف اگر است، رهنمود و راهنما او خود از بعد نسلهای

 که کشور این تاریخ در است محترمی شخصیّت یک امام :هندمیخوا جور این بعضی داد؛ قرار توجّه مورد تاریخی محترم شخصیّت

 تجلیول  بوا  را نوام   میکنویم،  احتورام   شود؛  تموام  او روزگار و رفت جمعیّت میان از هم بعد بود، مفید بود، فعّال بود، روزگاری

 .است غلط این ند؛کن تلقّی جور این و بشناسانند و بشناسند جور این را امام میخواهند بعضی همین؛ صرفاا آوریم، می

 و فکوری  مکتو   یوک  گذار بنیان امام کرد؛ متحوّل را خود تاریخ و کرد آغاز ایران ملّت که است عظیمی حرکت عینی مظهر امام

 راه ایون  ی اداموه  شد؛ حرکت مشغول آن در و پذیرفت را نقشه این را، راه این را، مکت  این ایران ملّت .است اجتماعی و سیاسی

 - امام اصول شناخت معنای به - بشناسیم درست را امام اینکه بدون بشود؛ شناخته درست راه، ی نقشه این اینکه به دارد بستگی

 مربوو   و مقطعوی  های تصمیم سر بر بحث است؛ امام فکری مبانی بر ما بحث است بدیهی .شد نخواهد شناخته راه، ی نقشه این

 .بشناسیم درست میخواهیم را این است؛ ما بزرگوار امام تفکّر صلیا ی شاکله آن سرِ بر بحث نیست؛ مکان یا زمان به

 این در بود، نظری عرفان در نظر صاح  هم  بود، فیلسوف هم بود، بزرگ و برجسته فقیه یک هم بود؛ بزرگ فقیه یک البتّه امام

 نیسوت؛  وابسته اینها از کدام هیچ به امام ی برجسته شخصیّت لکن آمد می حساب به سرآمد یک علمی و فنّی بخشهای [و] مسائل

 هوای  زمینوه  آن داشتن با بزرگوار امام ؛[بود] (4)«جِهادِه حَقَّ اهللِ فِی جهِدوا وَ» ی آیه مضمون تحقّق در امام اصلی شخصیّت بلکه

 وجوود  به را یعظیم حرکت و داد ادامه خود عمر آخر تا را مجاهدت این و شد اهلل سبیل فی مجاهدت میدان وارد علمی، ی برجسته

 ایون  محصول .جهان ی همه در اعتبار یک به و اسالم دنیای ی همه در و ما ی منطقه ی همه در بلکه خود کشور در فقط نه آورد؛

 .بود نظیر بی محصول یک حرکت،

 غیر و ظالمانه وثیمور سلطنت بنای برانداختن یکی کرد؛ پیدا تحقّق امام ی وسیله به ما کشور تاریخ در ی سابقه بی و بزرگ کار دو

 باشد انسانهایی دست به کشور حکومت که غلط ی کهنه ی پوسیده بنای این .داشت سابقه ما کشور در سال هزار چند که عاقالنه

 بوه  یکوی  از نسول  بوه  نسول  بعد و بیاید دست به حکومت نظامی زور و شمشیر با یا برسد، کسی به کسی از موروثی صورت به و
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 غلط بنای این که بود این امام اوّل کار بود؛ ما کشور در سال هزار چند طول در منطق بی و غلط سنّت یک برسد، ارث به دیگری

 .سپرد کشور مردم دست به را کار و برانداخت را

 بلکوه  ما کشور تاریخ در هم این که بود اسالم اساس بر نظامی و حکومت یک ایجاد داد، انجام بزرگوار امام که دوّمی بزرگ کار 

 لوذا  و داشوت  ارزشمندی محصول چنین یک ما بزرگوار امام بزرگ جهاد این .بود سابقه بی اسالم کلّ تاریخ در اسالم صدر از بعد

 و (9)جِهوادِه؛  حَوقَّ  اهللِ فِوی  جهِودوا  وَ :هسوت  قورآن  در کوه  همچنان (5)؛«جِهادِه حَقَّ اهللِ فِی جاهَدَ» که بشود گفته واقعاا دارد جا

 .است «جِهادِه حَقَّ اهللِ فِی جاهَدَ» مصداق هم بزرگ مرد این میشود، گفته دین اولیای ی رهدربا که همچنان

 همراه بلکه نبود فکری جهاد یا اجتماعی و سیاسی جهاد صرفاا بزرگ مرد این جهاد که بکنم عرض صحبت این ی حاشیه در البتّه

 .اسوت  درس هوم  این بود؛ هم متعال خدای با دائم و مستمر ارتبا  هب پایبندی نفس، با جهاد درونی، جهاد جهادها، این ی همه با

 از که باشیم داشته حق شدیم، وارد نظامی جهاد یا سیاسی جهاد یا علمی جهاد یا فکری جهاد میدان در ما اگر که نیست جور این

 هموین  در .بوود  تضرّع و توسّل اهل د،بو دعا اهل بود، بکاء اهل بود، خشوع اهل بزرگوار امام .کنیم نظر صرف جهاد از بخ  این

 اَنِور  وَ اِلیوکَ  الِانقِطواعِ  کَموالَ  لی هَ  اِلهی :میکرد تکرار خود سخنرانی در را شعبانیّه مناجات ی فقره این مکرّر شعبان مبارک ماه

 ی گریوه  بوود،  او رفتوار  ایون  (7.)العَظَمَو   مَعودِنِ   اِلوی  صِلَفَتَ النّورِ حُجُ َ القُلوبِ اَبصارُ تَخرِقَ حَتَّی اِلَیکَ نَظَرِها بِضِیاءِ قُلوبِنا اَبصارَ

 را بوزرگ  مورد  ایون  جهواد  اسوتمرار  و تداوم معنویِ ی پشتوانه حالت، این که او دائمی ارتبا  او، دعای او، مناجات او، سحرگاهان

 .اشیمب داشته یاد به بزرگوارمان امام اهلل سبیل فی جهاد ی حاشیه در هم را این .میداد تشکیل

 یوک  بور  مبتنوی  و متّکوی  اوّ ا .اسوت  سیاسوی  و اجتمواعی  و فکوری  مکت  یک کامل خصوصیّات دارای امام فکری ی منظومه

 زیربنوای  کوه  توحیود  بور  بود مبتنی او منطق ی همه او، فعّالیّت ی همه .توحید از است عبارت بینی جهان این که است بینی جهان

 .است اسالمی تفکّرات ی همه اصلی

 ی منظوموه  که است این آورد، می در کلمه واقعی معنای به مکت  یک صورت به را آن که فکری ی منظومه این دیگر صیّتخصو

 در .میکردنود  حوس  را آن مخاطبان، و میکرد مطرح را ایرانی ی جامعه و بشری جوامع ابتالی مورد مسائل بود؛ روز به امام فکری

 حوس  را آن هوم  ایران ملّت که است چیزی آن این میزند؛ را اوّل حرف استکبار با یتضدّ و استبداد با ضدّیت امام، فکری مکت 

 .کرد پیدا گسترش دعوت این همین برای کردند؛ حس را آن [ هم] مسلمان غیر ملّتهای بلکه دیگر مسلمان ملّتهای میکرد،

 و هوا  پوردازی  اندیشوه  از بعضوی  مثول  بوود؛  عملیّواتی  و تحورّک  پور  و پویا و زنده که بود این فکری مکت  این دیگر خصوصیّت

 اموام،  منطق ندارد؛ کارایی عمل میدان در امّا است قشنگی و زیبا حرفهای بحث، محفل در که نبود روشنفکرانه های سازی تئوری

 حرکوت،  یون ا رفوت؛  پی  و رسید پیروزی به هم دلیل همین به بود؛ عمل میدان در تحقّق قابل بود؛ عملیّاتی امام، راه امام، فکر

 .کرد عوض را ما کشور تاریخ مسیر

 نگوه  عقو   را ما بعمد که بودیم ملّتی وابسته؛ بودیم ملّتی ما ناامیدی؛ و هدفی بی در غرقه و زیردست بودیم ملّتی ایران، ملّت ما

 لجنوزاری  کاروان هم و میبردند را ما اقتصادی منابع هم را؛ خود فرهنگ هم میکردند، تحمیل ما بر را خود فکر هم بودند؛ داشته

 به انگیزه، پر ملّت یک به کرد تبدیل را ما [ امام] .بودیم ملّتی چنین یک ما میکردند؛ سرازیر ما کشور سوی به را زشت عادتهای از

 اسوت،  انگیوزه  پر است، تحرّک پر ایران ملّت امروز .بزرگ هدفهای دارای ملّت یک به تحرّک، پر ملّت یک به امید، پر ملّت یک

 در کوه  است این مهم امّا داریم فاصله خیلی هنوز خودمان هدفهای با ما البتّه .است روانه بزرگ هدفهای سمت به و است امیدوار

 به میتوانند که معتقدند ما جوانان که است این مهم دارد؛ وجود ما ملّت در پیشرفت همّتِ و نیرو که است این مهم حرکتیم؛ حال

 میتوانند بیاورند؛ کشور این به را ثروت و پیشرفت میتوانند کنند؛ تأمین کامل طور به را اجتماعی عدالت ندمیتوان برسند؛ هدفها این

 میزند موج ما کشور در امروز امید، این کنند؛ تبدیل خودمان تاریخی هویّت با متناس  قدرت دارای و پیشرفته کشور یک به را ما
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 نهضوت  را کار این آمدیم، بیرون آلودگی خواب حال از آمدیم، بیرون تخدیرشده حال زا ما .حرکتند در جهت این در ما جوانهای و

 .است داده انجام بزرگ مرد این و ما بزرگوار امام

 را او اصوول  بشناسود،  درسوت  را بزرگووار  اموام  راه باید بدهد، ادامه را راه این بخواهد برسد، هدفها آن به بخواهد ایران ملّت اگر

 صورا   مسیر کردن منحرف و امام راه تحریف امام، شخصیّت تحریف که کنند، تحریف را امام شخصیّت گذاردن بشناسد، درست

 خواهد سیلی ایران ملّت بگذاریم، کنار به عمداا نکرده خدای یا کنیم فراموش یا کنیم گم را امام راه اگر .است ایران ملّت مستقیم

 کشوور  یک بزرگ، کشور یک است؛ برنداشته کشورشان از چشم جهانی استکبار یرناپذ سیری ی هاضمه که بدانند باید همه .خورد

 از دسوت  اینهوا  .اسوت  مهوم  خیلی عالم باز دغل قدرتمندان برای جهانی، حسّاس چهارراه یک در ی شده واقع کشور یک ثروتمند،

 کنیود،  پیودا  قودرتی  چنوان  آن ایوران  تملّو  شوما  که نشست خواهند عق  وقتی آن فقط اند؛ برنداشته چشم اند، برنداشته خود طمع

 اموام  شخصویّت  اگور  میکنود؛  پیودا  اهمّیّوت  امام تحریف خطر که است اینجا .بشود قطع آنها امید که کنید پیدا پیشرفتی چنان آن

 تحریف خطر که است اینجا شد؛ خواهد ایران ملّت متوجّه بزرگ خطرات این ی همه شد، معرّفی غلط شد، معرّفی بد شد، تحریف

 کوه  کسوانی  امام، قدیمی شاگردان انقالب، فکری نظران صاح  کشور، مسئو ن چشم و گوش در باید هشدار یک عنوان به امام

 .بود من عرایض ی مقدمه این خ ، .بشود تلقّی حوزویان دانشگاهیان، فرزانگان، جوانان، عموم و دارند راه این به ی عالقه

 تبلیغوات  در کورد  سوعی  انقالب اوّل از که بود دشمن طرف یک از میشد؛ کار امام یّتشخص تحریف برای هم امام حیات زمان در

 انقوالب  مثول  عوالم  معروف و بزرگ انقالبهای تاریخ در آنچه نوع از - خشن و خشک انقالبی یک صورت به را امام خود جهانی

 خشون  و اسوت  خشک که انسانی یک کند؛ فیمعرّ - شناسیم می دیگر انقالبهای از بعضی و شوروی مارکسیستی انقالب فرانسه،

 را اموام  نیسوت؛  او در انعطوافی  هویچ  ای، عاطفه هیچ و دشمن با ی مقابله به میکند نگاه صرفاا و نمیشود باز او ابروی گره و است

 عورض  ا حو  کوه  طوور  هموان  - خود تصمیم در بود، متزلزل غیر بود، قاطع امام بله، .بود غلط این که میکردند معرّفی جوری این

 مقابول  در دلودادگی  و دلوداری  مظهر بود، محبّت مظهر بود، لطافت مظهر بود، عاطفه مظهر لکن بود راسخ انسانی - کرد خواهم

 در اوّل روز از دشومن  کوه  بوود  کاری این بود؛ جامعه مستضعف و مظلوم قشرهای به نسبت بخصوص خدا، خلق مقابل در و خدا

 .میداد انجام امام به بتنس جهانی تبلیغات در ما، انقالب

 کوه  را حرفوی  هر .امام خود حیات زمان حتّی میکردند؛ تحریف [را امام شخصیّت] دانسته هم بعضی ندانسته، بعضی هم داخل در

 داشته ادامه جریان همین هم امام رحلت از بعد .نداشت امام به ارتباطی که درحالی میدادند؛ نسبت امام به بود، پسندیده نظرشان به

 در او رفتوار  در شورطی  و قیود  هیچ که لیبرال آدم یک صورت به را امام اظهارات، بعضی و حرفها بعضی که آنجایی تا حتّی است؛

 موا  .اسوت  واقع خالف و غلط بشدّت هم این میکنند؛ معرّفی ندارد وجود فرهنگی و فکری های زمینه در حتّی سیاسی، های زمینه

 رفتویم،  - کورد  خواهم عرض که - را راه این ما اگر دارد؛ راه این کنیم، پیدا کلمه واقعی عنایم به را امام شخصیّت بخواهیم اگر

 در اسوت  ممکون  میکننود،  معرّفوی  را امام جور یک خود ی سلیقه و خود میل طبق آیند می کسانی امروز والّا شد خواهد حل مطل 

 را امام که بدانند مصلحت آید، می پی  دنیا در که دیگری ثحواد طبق بر دیگری، سالیق طبق بر و بیایند دیگری کسان فرداها

 ببورد؛  بوین  از دشومن  نتوانست را این است؛ ماندگار چیز یک مردم بین در امام محبوبیّت .نمیشود این کنند؛ معرّفی دیگری جور

 محسووب  بزرگی خطر - شورک از بیرون و کشور در - زیادی مردمان دلهای در نافذ امامِ شخصیّت تحریف ی مسئله همین، برای

 ایون  دارد؛ ای مبوانی  یک دارد، اصولی یک امام .است امام اصول بازخوانی بشود، تحریف این از مانع میتواند که راهی آن .میشود

 شوده  بیوان  گونواگون  بیانات در نهضت، دوران سال پانزده طول در آن از پی  و اسالمی حاکمیّت دوران سال ده طول در مبانی

 بزرگوار امام از ای شاکله یک بگذاریم، که هم کنار را خطو  این را، اصول این کرد؛ پیدا میشود بیانات این در را امام لاصو است؛

 انسوانهای  ی هموه  زندگی مثل امام زندگی کنید؛ توجّه فرعی مطل  هر به نمیگویم .است این امام شخصیّت شد؛ خواهد تشکیل

 میکنیم، عرض را اصولی مطال  است؛ داشته اقتضائی ای حادثه هر و است افتاده اتّفاق آن رد حوادثی دارد؛ هایی فرازونشی  دیگر
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 در چوه  اسوالمی،  حکومت تشکیل از قبل چه متمادی، سالهای طول در است، امام بیّنات جزو نیست، انکار قابل که چیزهایی آن

 در اموام  را اصوول  ایون  آن، از بعود  چه و آن از بلق چه ساله، هشت تحمیلی جنگ دوران در چه اسالمی، حکومت تشکیل دوران

 عورض  را اینهوا  از موورد  شو   پنج امروز البتّه من .کرد انتخاب نبایستی هم گزینشی را اصول این است؛ کرده تکرار خود بیانات

 را کار این توانایی و میتوانند که افرادی و  نظران صاح  نباشد، اینها فقط است ممکن امام اصول میگویم هم جا همین امّا میکنم

 را اصول این و - است همه اختیار در است، موجود است، شده تدوین بحمداهلل - کنند نگاه را امام بیانات کنند، دنبال بروند دارند،

 عورض  اموروز  را موورد  شو   پونج،  بکنم، عرض نمیتوانم را امام بیانات از استخراج قابل اصول ی همه امروز من .کنند  استخراج

 جوزو  میکنم عرض امروز من را آنچه امّا کنند؛ پیدا را مواردی کنند، نگاه بروند افراد میگویم لذا باشد، گزینشی نمیخواهم نم،میک

 .است امام خطّ و امام راه و امام مکت  و امام منطق مسلّماتِ

 14/3/34  اهلل رحمه خمینی امام حضرت رحلت سالروز اُمین29 مراسم در انقالب رهبر بیانات
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 آمریکایی اسالم نفی و محمدّی ناب اسالم اثباتِ .1

 اسالم دنیای و کشور داخل در آمریکایی اسالم خطر

 را اسوالم  جهوان  نخبگوان  هوای  اولویوت  از یکوی  مشورکین،  از برائت مراسم به شان سا نه پیام در اسالمی انقالب فرزانه رهبر

 کوه  همانگونوه  -را «آمریکایی اسالم» تعبیر.  دانستند «آمریکایی اسالم» و« (ص)محمّدی ناب اسالم» میان تفاوتِ به پرداختن

 وارد اعتقوادی،  و سیاسوی  جریانات برخی نفاق از برداشتن پرده برای( ره)راحل امام بار اولین -کردند اشاره آن به نیز رهبرانقالب

 ایون  های ویژگی برشمردن با که است این است ضروری آن به توجه که ای نکته اما. کردند اسالم دنیای و ایران سیاسی ادبیات

 اسوت  تفکوری  «آمریکایی اسالم» که یابیم می در است، شده منعکس اسالمی انقالب رهبر و( ره)راحل امام سخنان در که تفکر

 در حتوی  و شوود؛  موی  یافت نیز کشور داخل سیاسی جریانات برخی در اسالمی، سایرکشورهای بر عالوه آن، خارجی مصداق که

 مدرسوین  جامعوه  اعضوای  بوه  پیامی در ایشان. است بوده داخلی جریانات همین به معطوف( ره)راحل امام سخنان موارد، بسیاری

 : فرمایند می قم علمیه حوزه

 خیابانهوا  و بازارهوا  و دانشوگاهها  و هوا  حووزه  دلسووخته  جوانوان  جوذب  بدون. است قوى بسیار جهان در اسالم هدم خطر امروز»

 از متوأثر  یا و نوشتید چه من به اینکه بحث. کرد ریزى پى پابرهنگان و مستضعفان جهان در را( ص)محمدى ناب اسالم شود نمى

 بجنبیم دیر اگر که است این سر بر بحث داد؛ را آینده نسلهاى جواب باید چگونه که است این سر بر بحث نیست؛ شدید من تأثر

 جهوان  بوراى  زیبوا  چنوان  دانشگاهها و ها حوزه همین از نیز و امریکا به وابسته ظاهرالصالح سیاسیون جلسات از  امریکایى  اسالم

  «.هستیم فنا به محکوم همگى که گردد مى ترسیم عدالت تشنه پابرهنگان

 موی  جودی  بسویار  را کشوور  داخل در آمریکایی اسالم جریان گیری شکل خطر( ره)امام شود، می مالحظه که همانگونه بنابراین

 .دانند

 موی  بواره  ایون  در و داننود  موی  جودی  را کشوور  داخل در آمریکایی اسالم جریان گسترش خطر نیز اسالمی انقالب معظم رهبر

 : فرمایند

 و موممن  جوانوان  و اللَّوه  سوبیل  فوی  مجاهودان  ی کینوه  جایگواه  آنها قلبهای دشمنان، و امریکا ی کینه جای به که کسانی هنوز»

 یعنوی  - کردنود  اشواره  مکورر  امام که متحجّرانی همان. شوند می پیدا نیز ها حوزه از بیرون و ها حوزه در است، حقیقت پرچمداران

 و کنود  موی  دور خدا و مردم از و خود مسیر از را معنویت و دین و روحانیت که اسالمی ؛«امریکایی اسالم» شیفتگان و دوستداران

 « .هستند هنوز - شود می خدا دشمنان دل آسای  و شادی ی مایه

 بوراى  هنوز اینکه از تأسف ابراز ضمن( پاکستان برجسته علمای از)  «حسین عارف» شهادت مناسبت به پیامی در( ره)راحل امام

 اسوالم  و محروموان،  و پابرهنگوان  اسوالم  و «محمودى  نواب  اسالم» و «امریکایى اسالم» بین مرز اسالمى، ملتهاى از بسیارى

 کوه  حقیقت این ساختن روشن و است، نشده مشخص کاملاا درد، بى مرفهین و خدانشناس  داران سرمایه و متحجر نماهاى مقدس

 دانند می مهمى بسیار سیاسى واجبات از را باشد داشته وجود رودررو و متضاد فکر دو آیین یک در و مکت  یک در نیست ممکن

 . رسیدند نمی شهادت به حسین عارف همچون مجاهدی بودعلمای پذیرفته صورت علمیه هاى حوزه توسط کار این اگر که

 تفواوت  باشود  توانسوته  که دانند می پیروز را اسالمی انقالب زمانی( ره)امام حضرت که است قدری به مسئله این تبیین اهمیت و

 . کند تبیین جهان مردم برای  را محمدی ناب اسالم با آمریکایی اسالم میان

 : دانند می اسالم نوع دو این تفاوت بیان نیز را مسلمان هنرمند وظیفه حتی( ره)امام

 اسالم دردمند، فقراى اسالم ،(ع)هدى ائمه اسالم،( ص)محمدى ناب اسالم دهنده صیقل که است قرآن قبول مورد هنرى تنها»

 و مدرن دارى سرمایه کوبنده که است پاک و زیبا هنرى. باشد محرومیتها آور شرم و تلخ تاریخِ خوردگانِ تازیانه اسالم پابرهنگان،
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 یوک  در و درد، بوى  مرفهین اسالم فرومایگى، و سازش اسالم التقا ، اسالم تجمل، و رفاه اسالم نابودکننده و آشام خون کمونیسم

 «  .باشد « امریکایى  اسالم» کلمه

 مسوئله  همین تبیین را ایشان مهم وظایف از یکی نمایند، می انقالب تاریخ تدوین مأمور را روحانی حمید سید آقای که زمانی و 

 : دانند می

 جوایگزین  را محمدى ناب اسالم فکر و کردند قیام واپسگرایى و تحجر بیداد، و ظلم علیه مردم، چگونه که دهید نشان باید شما»

 « .کردند  امریکایى  اسالم کلمه یک در و التقا  اسالم دارى، سرمایه اسالم سلطنتى، اسالم تفکر

 حوج  مراسم به اخیرشان پیام در اسالمی انقالب رهبر که همانگونه و است باقی خود قوت به هم هنوز مسئله این تبیین اهمیت و

 بوا ( ص)محمودی  نواب  اسوالم  تفاوت تبیین است، مسلمان اندیشمندان دوش بر امروزه که وظایفی ترین اصلی از یکی فرمودند،

 ظهور شاهد کشور خارج و داخل در امروز شاید شد، می پرداخته این از پی  و بی  مهم امر این به اگر که است آمریکایی اسالم

 .  نبودیم آلود نفاق پدیده این

 جهوان  سیاسوی  جریانوات  برخوی  و کشوور  داخل شیعه سیاسی جریانات برخی میان که تفکر این اصلی ویژگی سه نوشته این در

 .   است شده تبیین است، مشترک اسالم

 

 (ص)محمدی ناب اسالم با آمریکایی اسالم تفاوت ترین اصلی

 او به اعتماد عدم و دشمن با جهاد بجای او به اعتماد و دشمن با سازش 

 اسوالم  ویژگوی  ایون . اوسوت  برابور  در تسولیم  و تورس  اظهوار  و دشمن با سازش «آمریکایی اسالم» اصلی های ویژگی جمله از

 : است شده تبیین شریفه آیه این در آمریکایی

 الْقَووْمَ  یَهْودِی    اللَّهَ إِنَّ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْکُمْ یَتَوَلَّهُمْ مَنْ وَ بَعْضٍ أَوْلِیاءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءَ  النَّصارى وَ الْیَهُودَ تَتَّخِذُوا   آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا»

 مِونْ  أَمْورٍ  أَوْ بِوالْفَتْحِ  یَوأْتِیَ  أَنْ اللَّهُ فَعَسَى دائِرَةٌ تُصِیبَنا أَنْ  نَخْشى یَقُولُونَ فِیهِمْ یُسارِعُونَ مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ فِی الَّذِینَ رَىفَتَ. الظَّالِمِینَ

 آنهوا  ندهیود،  قرار خود گاه تکیه را نصارى و یهود اید آورده ایمان که کسانى اى نادِمِینَ؛ أَنْفُسِهِمْ فِی أَسَرُّوا ما  عَلى فَیُصْبِحُوا عِنْدِهِ

 کنوى  مى مشاهد. کند نمى هدایت را ستمکار جمعیت خداوند هستند آنها از کنند تکیه بانها شما از که کسانى و یکدیگرند گاه تکیه

 موا  بوراى  اى حادثه ترسیم مى گویند مى و گیرند، مى پیشى یکدیگر بر آنان( با دوستى) در است بیمارى دلهایشان در که را افرادى

 بیواورد  پی ( مسلمانان نفع به) خود ناحیه از دیگرى حادثه یا پیروزى خداوند شاید( باشیم داشته آنها کمک به نیاز و) بیفتد اتفاق

 ( 51-52/مائده)«.گردند پشیمان داشتند پنهان دل در آنچه از دسته این و

 : فرمایند می آمریکایی اسالم ویژگی این پیرامون انقالب رهبر

... گیورد  موی  قورار  آمریکوا  هودفهاى  خدمت در سازد، می صهیونیسم با سازد، می طاغوت با که است اسالمى آمریکایى، اسالم»

 آن از بایود  موممن  که است دانسته چیزهایى جزء را مستکبرین و یت را، دین دشمنان و یت را، دین دشمنان با همراهى اسالم،

 طواغوت  راه در اسالم، نام با شما اگر ؛«الطّاغُوت سَبیلِ فى یُقاتِلُونَ کَفَرُوا الَّذینَ وَ اهلل سَبیلِ فى یُقاتِلُونَ ءامَنُوا اَلَّذینَ»: باشد برکنار

 دارد؛ عیو   کوار  جواى  یوک  نیسوت؛  واقعى اسالم نیست؛ اى حسابى و درست اسالم اسالم، این که بکنید کشف کنید، می حرکت

 «  .است جور این امروز

  الْإِسْولَامُ » اسالمِ و( 141/نساء)«سَبِیالا الْمُمْمِنِینَ عَلَى لِلْکافِرِینَ اللَّهُ یَجْعَلَ لَنْ وَ» اسالمِ خالص، و ناب اسالم انقالب، رهبر نگاه در

 .   است  «عَلَیْهِ یُعْلَى لَا وَ یَعْلُو

 موی  اسوت،  -کننود  می تئوریزه را دشمن با سازش که -داخلی جریانات برخی به معطوف که دیگری سخنان در همچنین ایشان

 : فرمایند
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 انسوانهاى  باشود،  عزتمندانوه  بخواهود  زندگى اگر. هست مشکالت این زندگى راه برسر دارد؛ وجود مشکالت دارد، وجود چال »

 کننود؛  موی  تحمول  اهلل الوى  تقورب  و انسوانى  کراموت  و انسانى شرف و عزت به رسیدن خاطر به را مشکالت تدبیر، و خِرَد داراى

 قبوول  را الهى و یت اینکه جاى به کنند؛ می تحمل ذلت با را آنها هست، آنها زندگى در مشکالت همین خِرَدند بى که انسانهایى

 عَلَویهِم  یَکونوونَ  وَ بِعِبادَتِهِم سَیَکفُرونَ کاَل عِزاا، لَهُم لِیَکونوا ءَالِهَ ا اللَهِ دُونِ مِن وَاتَخَذُوا»: کنند می قبول را شیاطین و یت کنند،

 زودى بوه ! نیسوت  چنوین  هرگوز !( خامى پندار چه! )باشد عزّتشان مایه تا برگزیدند خود براى را معبودانى خدا، از غیر آنان و ضِداا؛

 خِورَد،  بوى  انسوانهاى  کوه  فرموولى ( 81-82/موریم )«!کننود  موى  قیوام  ضدّشوان  بر( بلکه) شد خواهند آنان عبادت منکر( معبودها)

 جواى  بوه . اسوت  شوده  رسووا  کریم قرآن در جور این کنند، می اتخاذ و میکنند انتخاب دنیا در غافل انسانهاى خِرَد، بى هاى دستگاه

 شویاطین،  و یت به بزنند، چنگ الهى هدایت به اینکه جاى به بکنند، قبول را الهى و یت اینکه جاى به ببرند، پناه خدا به اینکه

 دست به عزت این و کنند، درست عزت خودشان براى اینکه براى شوند می متمسک بشریت دشمنان و اسالم دشمنان و یت به

 « .«ضِدا عَلَیهِم یَکونونَ وَ بِعِبادَتِهِم سَیَکفُرونَ کاَل»: کرد نخواهند سپاسگزارى آنها از هم نابکار شوندگان عبادت آن. آید نمى آنها

 : فرمایند می آمریکایی اسالم با ناب اسالم میان تفاوت این تبیین در دیگری سخنان در همچنین ایشان

 یکوی  نیسوت؛  یکسوان  آنهوا  جهتگیوری  و روح اما باشند؛ شبیه هم با دو این ظواهر از بعضی شاید که دارد وجود اسالم نوع دو»

 کند می دعوت زندگی از جدیدی وضع به را خود پیروان که اسالمی همان یعنی است؛( ص)محمّدی ناب و قرآنی و حقیقی اسالم

 را اسوالم  اسوم  و ظوواهر  کوه  است اسالمی همان هم دیگری. گیرد نمی قرار غرب و شرق رؤسای و قدرت صاحبان خدمت در و

 « .گیرد می قرار شرق و غرب و امریکا خدمت در آسانی به امّا دارد؛

 امریکوایی،  اسوالم  و اسوت  گوران  فتنوه  و زورگویان با ناپذیری سازش و دشمنان با جهاد اسالم واقعی، اسالم انقالب رهبر نظر از

 . آنها اعمال ی کننده توجیه و استکباری قدرتهای منافع خدمت در و اسالم نام به است چیزی

 تبیینوی  ضومن  دیگری، سخنان در که همانگونه.  دانند می( 23/فتح)«بَینَهُم رُحَماءُ الکُفّار عَلَی اَشِدّاءُ» اسالمِ را ناب اسالم ایشان

 اعتودال ( 23/فوتح )«بَیونَهُم  رُحَماءُ الکُفّارِ عَلَى اَشِدّاءُ» این. است «اعتدال» مظهر اسالم،»: فرمایند می ،«اعتدال» شعار از صحیح

 اسوت  اینهوا  اعتودال  ت؛اسو  اعتودال  ازمنکور  نهوى  و معروف امربه است؛ اعتدال( 123/توبه)«الکُفّار مِنَ یَلونَکُم الَّذینَ قاتِلوا» است؛

 مالیمت با خارجی دشمنان با آن در که اسالمی ایشان، نظر از  که است این انقالب رهبر سخنان این «مخالف مفهوم«  ».دیگر

  یابد آراستگی «اعتدال» شعار با هرچند است؛ «آمریکایی اسالم» همان شود، رفتار شدید برخورد با ایمانی برادران با و

 محمدی ناب اسالم و آمریکایی اسالم های نشانه

 میوان  و ساده راه دو شمردیم، بر اسالم دو از هریک برای که هایی ویژگی بر عالوه شناخت؟ توان می چگونه را آمریکایی اسالم

 :دارد وجود آمریکایی اسالم از محمدی ناب اسالم میان تفاوت شناختن برای نیز بر

  

 مردان دولت ظاهری رفتار بررسی -1

 ظاهری نگاه یک با مسئله این. است گری اشرافی و گرایی تجمل آمریکایی اسالم های ویژگی از یکی که شد بیان این از پی 

 را الموال  بیت از هنگفتی مبالغ که دولتمردی. دارد ظاهری و بیرونی جلوه اشرافی، من . است بررسی قابل مردان دولت من  به

 قطعواا  شوود،  سوار چنانی آن های ماشین و کند زندگی چنانی آن های کاخ در و نماید کارش محل دکوراسیون برق و زرق صرف

 .است آمریکایی اسالم تفکر دارای

 بوه  معنوادار  اشواره  از پوس  کشور، مسئولین جمع در و سازندگی دولت گیری شکل ابتدایی های سال در سخنانی در انقالب رهبر

 در و کرده رها را تنگه و شدند غنائم آوری جمع مشغول دنیاگرایی روحیه بخاطر جنگ آن در ای عده اینکه و احد جنگ ماجرای

 : فرمایند می خوردند، شکست جنگ در نتیجه
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 بوود،  منبوری  یکوی  بوود،  طلبه یکی بود، دانشجو یکی بود، معلم شماها از یکی. انقالبیم از پی  معلم یا طلبه همان شما و من»

 اشراف حرکت مثل کنیم؟ درست خانه اشراف ی خانه مثل بگیریم؟ عروسی اشراف عروسی مثل حا  اما بودیم؛ طور این مان همه

 هموین  ایوم،  گذاشوته  را ریشمان ما ولی بود، تراشیده ریششان فقط آنها چون بودند؟ چگونه مگر اشراف! کنیم؟ حرکت خیابانها در

 وَ» ی شوریفه  ی آیوه  از. بیاید وجود به مترف است ممکن هم اسالمی ی جامعه در واللَّه. شویم می مترفین هم ما نه، ؟!است کافی

 انودازه . آورد موی  خوودش  دنبوال  هوم  «فسوق » ،«تُورف ». بترسیم( 19/اسراء)«فِیها فَفَسَقُوا مُتْرَفِیها أَمَرْنا قَرْیَ ا نُهْلِکَ أَنْ أَرَدْنا إِذا

 را سوبسوید  بخو   فالن در مثالا که شود می این به منجر دولت سنگین مخارج. است سنگین و زیاد مخارج  دولت نگهدارید؛

 مردم روی نیست، هم یی چاره بگیرد، انجام هم باید نیست، آن در شکی است؛ هم منطقی و متین و درست سیاست این،. بردارند

 از مبلغی اگر.  نکنیم اضافه چیزی مخارج بر خودمان دست به خودمان و بدهیم قرار منصفانه را مخارج این اما آید؛ می فشار هم

 در مسومول  فوالن  و قضوایی  مسومول  فوالن  و وزیور  و وزیور  معواون  و کل مدیر اتاق دکوراسیون تغییر از عبارت دولت، مخارج

 بین و بیاوریم جدید ماشین تعداد فالن که باشد این دولت مخارج از یکی اگر. خطاست و جرم این باشد، دیگر گوناگون بخشهای

 ایون  نوه، . بوزنیم  موردم  سوبسوید  از آن حساب به و کنیم حساب دولت مخارج جزء را این نداریم حق ما بکنیم، تقسیم دستگاهها

 خرج و ها خانه تغییر و ها دکوراسیون تغییر این مورد در و کنند بخشنامه باید دستگاهها. بگذارید حد کارها این برای. است خالف

 نوه،  کنویم؛  وزارت و بنشینیم مسجد در گویند می که باشیم تندروها از بعضی مثل گویم نمی من. بکنند معین حدی اضافی های

 زندگی برای امکانات با خره هم مقدار یک و مسمول تعدادی و اتاق تا چهار و ساختمان یک کردن، وزارت. شود نمی مسجد در

 در و رسد می یی نومیدکننده گزارشهای جاهایی از گاهی. باشد حدی در باید اما خواهد؛ می بکند، خدمت خواهد می که آقایی آن

 بوا ؟  مودل  و نو و لوکس ماشین چرا که کنیم می سمال. کنید رعایت نشیند؛ می پیشانی  بر شرم عرق واقعاا انسان موارد برخی

 معوین  بنشوینند  دیگور،  جاهوای  یا کشور امنیت شورای در مسمول آقایان ؟!امنیتی اشکال چه! داریم امنیتی اشکال که گویند می

 بوی  طور همین که است وضعی چه این. کنم دخالت جایی در بگویید کنم، دخالت باید اگر هم من ببُرند؛ جایی در را مسأله و کنند

 ؟!خوورد  موی  چشم به جا آن مسمو نِ به متعلق گوناگون رنگهای به ماشین دهها یی، اداره و وزارتخانه هر جلوی کتاب و حساب

   «است؟ گفته را چیزی چنین کسی چه

. اسوت  مسوئولین  رفتار ظواهر بررسی ،(ص)محمدی ناب اسالم از آمریکایی اسالم میان تفاوت تشخیص راههای از یکی بنابراین

 : نویسند می تهران مصالی ساخت پیرامون ای نامه به پاسخ در( ره)راحل امام

 یادآور باید مصال سادگى ضمناا. باشید موفق مسلمانان ستیزى کفر بین   ساختن در تهران، مصالى ساختن کنار در اللَّه شاء ان»

 « .شود جلوگیرى  امریکایى  اسالم مساجد ساختمانهاى برق و زرق از شدیداا و. باشد اسالم صدر مسلمانان عبادت محل سادگى

 

 مستضعفان و محرومان امیدواری و دشمنان عصبانیت -2

 و سوو  یوک  از دشومنان  مواضع بررسی ،(ص)محمدی ناب اسالم از آمریکایی اسالم میان تفاوت تشخیص راههای از دیگر یکی

 : فرمایند می مهم شاخص این تبیین در انقالب رهبر. است تفکر دو از هریک به نسبت دیگر سوی از مستضعفان و محرومان

 نوه  شووند؛  موی  امیودوار  و خوشحال آن از مظلومان و مستضعفان و ترسند می آن از خدا دشمنان که است اسالمی آن راه ما، راه»

 ایون، . نوداریم  قبوول  اسوالم  عنوان به را این ما. باشد می اسالم دشمنان خدمت در آخر، تا اول از و است اسالم اسم  که چیزی

 باید که است اسالمی ناب، اسالم. کردند می تکرار را آن مان، حکیم فقید امام بارها که درستی تعبیر است؛ امریکایی اسالم همان

 اسوالم  در بایود  نبودنود،  دشومن  آن بوا  و نترسیدند آن از ها ابوسفیان و ها ابوجهل که بود اسالمی اگر. بترسند آن از ها ابوجهل

 کوه  اسوالمی . نیست اسالم ندهند، دل و نشوند امیدوار آن به محروم و مستضعف طبقات که هم اسالمی آن. کنیم شک بودن 
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 شوک  کنود،  احیا و زنده - خودمان کشور سطح در فقط نه - دنیا سطح در را مظلوم قشرهای ی فروکشته و خفته آرزوهای نتواند

 « .باشد اسالم دین، این که این در کنید

 : فرمایند می باره این در دیگری سخنان در ایشان

 کوار  به عظیم حرکت این برای «اسالمی بیداری» عنوان کنند می سعی ترسند؛ می «اسالمی بیداری» ی کلمه از دشمنان البته»

 از اینهوا . لورزد  می اینها تن کند، می پیدا ظهور و بروز خود واقعی ی قواره در خود، حقیقی هیئت در اسالم وقتی چون چرا؟. نرود

 و عمول  در انتهوائی  و امتداد که اسالمی اسم از ترسند؛ نمی اشرافیگری و فساد در غرق اسالمِ از ترسند؛ نمی د ر ی برده اسالمِ

 حسون  اسالم خدا، به توکل اسالم مردم، ی توده اسالم اقدام، اسالم عمل، اسالم از اما ترسند؛ نمی باشد، نداشته مردم ی توده در

 موی  پیدا اسالم این از نشانی آید، می اسالم این اسم وقتی. ترسند می ،«ینصره من اهلل لینصرنّ و»: فرمود که الهی وعده به ظن

 « .«قسورة من فرّت. مستنفرة حمر کأنّهم»: لرزند می خودشان به عالم مستکبرین شود،

 

 

 و انود  مبوارزه  راه آغاز در که کنند توجه باید اند، بسته خون میثاق پابرهنگان و محرومان با که همانان اسالمی، جوامع دردآشنایان

 ... دارند پی  در طو نی راه محمدی ناب اسالم به رسیدن و استثمار و استعمار سدهای شکستن برای

 تیرهوای  هودف  همیشوه  اسوالم  مبوارز  علموای  که است همین در نماها روحانی با اسالم متعهد علمای و روحانیت فرق بزرگترین

 زرپرسوتان  حمایوت  کنف در نماها روحانی ولی است؛ رفته نشانه را آنان قل  حادثه تیرهای اولین و اند بوده جهانخواران زهرآگین

 در کوه  ایم ندیده را وهابی روحانی یک یا درباری آخوند یک حال به تا .اند بوده آنان ممید و ظلمه ثناگوی یا باطل مروّج دنیاطل ،

 روحوانی  یوک  کوه  گونوه  هموان . باشود  ایستاده جهانخوار امریکای و متجاوز شوروی مقابل در خصوصاا کفر، و شرک و ظلم برابر

 سور  توا  و باشود  داشوته  قورار  و آرام ای لحظه زمین پابرهنگان یاری برای که ایم ندیده را خدا خلق و خدا به خدمت عاشق وارست 

 ... باشد نکرده مبارزه شرک و کفر علیه جانان منزل

 شخصویتهای  بوردن  میوان  از و تورور  راه اسوت،  مانده عاجز اسالم جهان با مستقیم رویارویی از چون غرب و شرق استکبار امروز

 ... اند گذاشته آزمای  به دیگر ازطرف را امریکایی اسالم فرهنگ گسترش و نفوذ و طرف یک از را سیاسی و دینی

 که گردد؛ روشن پابرهنه مسلمانان برای باید آن زوایای تمامی که است برخوردار خاصی پیچیدگی از امریکایی اسالم با مبارزه راه

 و پابرهنگوان  اسوالم  و «محمودی  نواب  اسوالم » و «امریکوایی  اسالم» بین مرز اسالمی ملتهای از بسیاری برای هنوز متأسفانه

 روشون  و. اسوت  نشوده  مشوخص  کامالا درد، بی مرفهین و خدانشناس داران  سرمایه و متحجر نماهای مقدس اسالم و محرومان،

 سیاسوی  واجبوات  از باشد داشته وجود رودررو و متضاد فکر دو آیین یک در و مکت  یک در نیست ممکن که حقیقت این ساختن

 حسوین،  عارف ما، عزیز سید زیاد بسیار احتمال به بود، پذیرفته صورت علمیه های حوزه توسط کار این اگر که است، مهمی بسیار

 البتوه . دهنود  نجوات  غورب  و شرق ایادی از را عزیز اسالم تفکر، دو این کردن روشن با که علماست هم  وظیف . بود ما میان در

 را باطول  مروجین هم  و سازد، می کن ریشه معنوی ارزشهای اعتالی مسیر از را ها خاشاک و خاک تمامی عزیز شهیدان این خون

 همو   بواش  بیودار  روز اسوت،  اسوالم  دشومنان  هم  باش آماده روز امروز که کنیم غفلت مسئله این از نباید ولی ریزد؛ می دریا به

 و بوزرگ  خطور  از بوود  سووار  مراد مَرک  بر و بود کرده خواب را مسلمانان غرب و شرق استعمار که روزی آن. است جهانخواران

 ضرب  صدها ایران اسالمی مقدس انقالب دنبال به امریکا و شوروی که امروز اما و. گفت می سخن قرآن و اسالم نام به ای بالقوه

 بوا  بایود  اسوت  درآمده صدا به شان حیاتی منافع علیه اسالم خطر زنگ عالم جای همه در و اند خورده فرهنگی و نظامی و سیاسی

 .نمود خنثی و شناخت را غرب و شرق استکبار وفری  کیْد تمام دقت

 جماران تهران، - 1397/19/14  - (هیلع هللا همحر) ینیمخ ماما
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 چهوارچوب  و نماییود؛  روشون  و بواز  اسوالم  جهان و ایران شریف مردم برای را مجهول و کور نقا  توانتان محدودة در  شاءاللّه ان

 و اسوت،  شورق  متجاوز کمونیسم و غرب داری سرمایه علیه انقالبی و مقدس کین  و خشم و قهر ترسیم که محمدی، ناب اسالم

 .دهید نشان سلحشورمان جوانان بخصوص و مردم به را خدعه و حیله و ریا علیه مبارزه راه نیز

 هور  بوا  اسالمی های ارزش افتادن خطر به صورت در و ندارد شوخی کس هیچ با و است جدی خود اهداف در نظام که مسئله این

 .گردد تبلیغ مردم و اندرکاران دست تمامی برای ناپذیر خدشه اصل یک عنوان بایدبه نماید، می برخورد قاطعانه موقعیت هر در کس

 جماران تهران، - 1398/11/14 -(  علیه اهلل رحمه) خمینی امام

 

 جوایگزین  را محمودی  ناب اسالم فکر و کردند قیام واپسگرایی و رتحج بیداد، و ظلم علیه مردم، چگونه که دهید نشان باید شما

 .کردند امریکایی اسالم کلمه یک در و التقا  اسالم داری،  سرمایه اسالم سلطنتی، اسالم تفکر

 جماران تهران، - 1397/11/25 -(  علیه اهلل رحمه) خمینی امام

 

 وو  سلم و آله و علیه  اللّه صلی و محمدی ناب اسالم های پایه استواری به کنید فکر باید که چیزی تنها به ام جهادی عزیز فرزندان

 خواهود  موذلت  خواک  بوه  را جنایتکوار  شوروی آن رأس در و شرق و خوار، جهان امریکای آن رأس در و غرب، که اسالمی. است

 و داران سورمایه  و کوافران  و ملحودان  آن دشومنان  و جهاننود  فقورای  و مظلوومین  و پابرهنگان آن پرچمداران که اسالمی. نشاند

 و گور  حیلوه  زراندوزان آن حقیقی دشمنان و اند؛ بوده بهره بی قدرت و مال از همیشه آن واقعی طرفداران که اسالمی. پرستانند پول

 زمان امام دل ها، جبهه چون ها،  جبهه پشت در خود شایست  خدمات با عزیزان شما .هنرند بی نمایان مقدس و بازیگر مداران قدرت

 کوه  کنید عبور «اسالمی جمهوری غربی نه شرقی، نه» سخت های صخره سیاست از امیدوارم .اید کرده شاد را و الفداء له روحی و

 .ایم نکرده کاری هیچ نکنیم، ریزی پایه واقعی استقالل پای  بر را ایران اگر

 جماران تهران، - 1397/13/14 - سازندگی جهاد جهادگران از تقدیر و تجلیل - ( علیه اهلل رحمه) خمینی امام

 

 محکمتر اسالم از دفاع در باید مسئولین لذا است، بوده عزیز اسالم برای فقط سختی و فشار سال هشت تحمل که دانند می همه

 خصوصواا  اسوتکبار  دنیوای  اموروز  کوه  چرا بایستند، جهانخواران فرهنگی و سیاسی نظامی، تجاوز مقابل در توان تمام با همیشه از

 .است کرده درک خود نامشروع منافع علیه را و سلم و آله و علیه  اللّه صلی و محمدی ناب اسالم رشد خطر غرب

 سوال  ده ایون  در آنهوا . است اسالم کند، خارج صحنه از را آنان تواند می که نیرویی تنها که دانند می خوبی به شرق و غرب امروز

 اسالم مرکز که ایران در را آن ممکن وسیل  هر به که اند گرفته تصمیم و اند خورده اسالم از سختی ضربات ایران اسالمی انقالب

 و اسوالم  از ملوت  کردن بیگانه و خود مبتذل فرهنگ نشر با نشد، اگر نظامی، نیروی با بتوانند اگر. کنند نابود است محمدی ناب

 و روحانیون کشتن که را دینها بی و لیبرالها و منافقین از خود خودفروخت  ایادی نشد، اینها از کدام هیچ اگر و خوی  ملی فرهنگ

 و. برسوند  خوود  شووم  مقاصود  بوه  شواید  که دهند  می نفوذ ادارات مراکز و منازل در و است خوردن آب چون برایشان بیگناه افراد

 هر در کس هیچ با که ام کرده اعالم بارها من .زنند می موجّه اندیشان ساده دهان از را خود حرف که اند کرده اعالم بارها ها نفوذی

 اصول   اللّوه  حوزب  و اسالم از دفاع. است نهفته فرد هر راه درستی در من دوستی چهارچوب. ام نبسته اخوت عقد باشد که ای مرتبه

 .است اسالمی جمهوری سیاست ناپذیر  خدشه

 جماران تهران، - 1398/11/12 - ( علیه اهلل رحمه) خمینی امام
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 مقابل در را ناب اسالم امام، .است آمریکایی اسالم نفی و محمدّی ناب اسالم اثباتِ دارد، وجود امام [ مکت ] در که مطلبی اوّلین

 که آنجایی تا - زمانها ی همه در و امام زمان در و ما زمان در آمریکایی اسالم چیست؟ آمریکایی اسالم .داد قرار آمریکایی اسالم

 لوذا  متحجّور؛  اسوالم  یکی سکو ر، اسالم یکی :ندارد بیشتر شاخه دو - باشد جور همین هم آینده در است ممکن شناسیم، می ما

 - میخواسوتند  اسوالم  از جودای  را، انسانها اجتماعی رفتار را، جامعه را، دین یعنی - داشتند سکو ری تفکّر که را کسانی آن امام،

 انسوانهای  بورای  فهوم  قابول  غیور  ی افتاده عق  نگاه یعنی داشتند؛ دین به ی متحجّرانه نگاه که گذاشت کسانی ردیف در همواره

 نگواه  شوما  کوه  امروز .است کرده ذکر همواره هم کنار در امام را اینها هردوی تحجّر؛ غلط، مبانی برروی ی متعصّبانه و نواندی 

 حمایوت  موورد  و دنیوا  قلودر  قودرتهای  حمایتِ مورد هم هردو دارد، وجود اسالم دنیای در اسالم، ی نمونه هردو دبینی می میکنید،

 بوه  جریانهای از بعضی هم اسرائیلند، و آمریکا حمایت مورد اینها امثال و القاعده و داع  منحرف جریان هم امروز، .است آمریکا

 بزرگوار، امام نظر از ناب اسالم .است آمریکا حمایت مورد اسالمی، شریعت و اسالمی فقه و اسالمی عمل از ی بیگانه و اسالم نام

 ی شده تکمیل و جاافتاده علمیِ مِتُد و شیوه با مکان، و زمان با آشنایی با روشن، فکر با که است سنّت و کتاب به متّکی اسالم آن

 قورآن  بتواند هرکسی و نباشد توجّه مورد استنبا  روش که نیست رجو این .آید می دست به و میشود استنبا  علمیّه، های حوزه در

 کارشوده  اسوت،  علموی  روش این دارد؛ روش یک این دارد، مِتُد یک این نه، بکند؛ استنبا  را اجتماعی حرکت اصول و کند باز را

 مِتُود  آن که هم هرکسی البتّه .است نای بزرگوار امام نظر از ناب اسالم .کنند دنبال را روش این میتوانند که هستند کسانی است،

 بالفعول  نیازهوای  بایود  باشد، مکان و زمان با آشنا باید باشد، داشته روشن فکر باید نیست؛ قادر است، بلد را روش آن است، بلد را

 را نواب  اسوالم  میتوانود  وقت آن بداند، را او های دشمنی ی نحوه بشناسد، را دشمن باید بشناسد، را اسالمی جوامع و بشری جوامع

 اسوالم  - آوردنود  موی  اسوم  آنهوا  از تعبیور  همین با مکرّر امام که - درباری آخوندهای اسالم .بشناساند و بشناسد و کند مشخّص

 و آمریکوا  بوه  ی دوخته چشم اسالمِ آمریکا، جنایات مقابل در صهیونیستی، جنایات مقابل در تفاوت بی اسالمِ طرف، آن از داعشی؛

 همه اینها امام نظر از میرسند؛ هم به همه اینها جا یک در دارند؛ آخور یک در سر همه اینها آمریکا، ی اشاره به و بزرگ قدرتهای

 مرزبنودی  بایود  اسوت،  امام رو دنباله که کسی آن امام، پیرو .است اینها ی همه مقابل در میکند، معرّفی امام که اسالمی .مردودند

 .اسوت  ایون  اموام  اصول از یکی .کند دنبال و کند شناسایی را ناب اسالم سکو ر؛ اسالم با هم متحجّر، اسالم با هم باشد؛ داشته

 .است گسترده امام، بیانات امام، آثار سرتاسر در باشد؛ گفته بار یک امام که نیست چیزی این

 14/3/34  اهلل رحمه خمینی امام حضرت رحلت سالروز اُمین29 مراسم در انقالب رهبر بیانات - ( علیه اهلل رحمه) خمینی امام
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 آمریکایی اسالم محمدی ناب اسالم

 بدعت و خرافه اسالم سنت و کتاب اسالم

 ابوله  و ابوجهل اسالم بیت اهل اسالمِ

 خود اصول از پوشیدن چشم اسالم  

 ذلت و اساتت و قعود اسالم شهادت و جهاد اسالم

 مردم های توده در و عمل در نداشتن امتداد اسالم انقالبی اسالم

 اسالمی امّت با دشمنی و اجان  نوکری بر اسالم لباس پوشاندن قدرتی هیچ مقابل در نشدن مرعوب اسالم

 کفر قدرت مقابل در شدن مرعوب و متزلزل             او دادن شکست در ها قدرت همه ناتوانی اسالم

 التقاط اسالم تعبد اسالم

 داری سرمایه اسالم معنویّت و صفا اسالمِ

 سوسیالیستی اسالم اخد به توکل اسالم

 غربی و امریکایی اصول با مطابق اسالمِ توحید اسالم

 الهی ی وعده به اعتماد جای به خدا دشمنان به اعتماد الهی ی وعده به ظن حسن اسالم

 جهالت اسالم تعقل اسالم

 پاریس و لندن واشنگتن، مطلوب اسالم عقالنی و معتدل اصولگرای اسالم 

 ربگراغ و  ئیک اسالم  

 خشن و تکفیری اسالم  

 تهبانیت یا دنیاپرستی اسالم آخرت و دنیا اسالم

 آمریکایی د ر ی برده ملتها برای ها نعمت همه آوردن ارمغان به اسالم

 غرب داری سرمایه اسیر و زده مصرف اسالم ساز زندگی و زندگی اسالم

 مسجد به دین کردن منحصر برای یی وسیله زندگی امور به نسبت دین تکفل به اعتقاد

 غفلت و تحجر اسالم معرفت و علم اسالم

 تهی میان مناسک و مراسم اسالم فقاهتی اسالم

 بندوباتی بی اسالم دیانت اسالم

 اخالقی فساد انواع به شدن آلوده فضیلت و اخالق اسالم

 ظالم حاکمان فساد با آمدن کنار پرهیزکاری اسالمِ

 تفاوتی بی اسالم سیاست اسالم

 غربی دموکراسی لیبرال در افتادن دام به مردمسا ری اسالمِ

 سیاست منهای اسالم عالم مستکبرین کننده هراسان

 افسردگی و حالی بی اسالم شود نمی محقق اسالمی حکومت تشکیل با جز

 اسالم سیاسی و اجتماعی احکام کردن جدا هویت و عزت استقالل، اسالم

 خود حیوانی رفاه فکر به و درد بی انسانهای اسالم یاسیس عمل و درک اسالم
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 آیوات  افکوار  و آنها به بهتان و تهمت و خدا اولیای از تبرّی و میاسال انقالب با مقابله تفرقه، ایجاد مسلمین، و اسالم تضعیف آیا

 و سوتمدیدگان  و محروموان  بوا  همنوایی و مشرکان از برائت و مظلومان از حمایت ولی ندارد؛ اشکالی باشد هم سیاسی ولو - خدا

 رؤسا خیانت کردن محکوم و جیخار کمپانیهای غارتگری با مخالفت و اسالمی کشورهای بر اسرائیل و امریکا تسلط به اعتراض

 !است؟ جرم آن امثال و واقعی مسلمانان مبارزات از حمایت و نام مسلمانْ سالطین و

 اسالم و (ص)محمّدی ناب اسالم به را اسالم که شود می آشکار اللَّه فی فانی و اللَّه الی داعی آن ما، فقید امام سخن که جاست این

 و پابرهنگوان  و ضوعفا  از حمایوت  اسوالم  و عزت اسالم است؛ قسط و عدل اسالم محمّدی، بنا اسالم .کرد می تقسیم امریکایی

 و زورگویوان  بوا  ناپوذیری  سوازش  و دشومنان  بوا  جهواد  اسالم است؛ مستضعفان و مظلومان حقوق از دفاع اسالم است؛ محرومان

 .است معنویت و فضیلت و اخالق اسالم است؛ گران فتنه

 برای یی بهانه آنهاست؛ اعمال ی کننده توجیه و استکباری قدرتهای منافع خدمت در که است اسالم نام به چیزی امریکایی، اسالم

 از عظیموی  بخ  کردن جدا برای یی وسیله است؛ مسلمان ملتهای سرنوشت و مسلمین امور به آنان نپرداختن و دین اهل انزوای

 بورای  پایگواهی  عنووان  به نه مسجد و) است مسجد به دین دنکر منحصر و دین ی مجموعه از اسالم سیاسی و اجتماعی احکام

 کوردن  جودا  و زندگی از شدن جدا برای یی گوشه عنوان به بلکه - است بوده اسالم صدر در که چنان - مسلمین امور فتق و رتق

 (.آخرت و دنیا

 را دیون  و خودا  اندیشوند؛  نموی  خوود  نیحیووا  رفواه  به و خود به جز که است سوزی بی و درد بی انسانهای اسالم امریکایی، اسالم

 و میول  بورخالف  کوه  را روایواتی  و آیوات  ی هموه  و داننود  موی  طلبوی  قدرت یا زراندوزی برای یی وسیله تجار، ی سرمایه همچون

 اییرؤسو  و سالطین اسالم امریکایی، اسالم .کنند می تأویل وقیحانه یا و افکنند می فراموشی ی زاویه به محابا بی باشد، منفعتشان

 آنان حمایت به مقابل، در و کنند می قربان اروپایی و امریکایی ی آلهه ی آستانه در را خود مظلوم و محروم ملتهای منافع که است

 ی هموه  بور  پوا  خوود،  سوود  تأمین برای که است دارانی سرمایه اسالم دوزند؛ می چشم خود ننگین قدرت و حکومت ی ادامه برای

 .دکوبن می ارزشها و فضیلتها

 خاصیت بی و تشریفاتی اسالم جامعه و فرد اسالم

 مسلمین امور به نپرداختن و دین اهل انزوای برای یی بهانه عمل و قیام اسالم

 الملل بین عرصه در فعال اسالم

 

 

 اسالم به فردی نگاه

 

 قدتتها دست ی هبازیچ اسالم محرومی  نجاتبخش اسالم

 خدا دشمنان شادی ی مایه ظالم با ناسازگار و مظلوم مدافع اسالم

 فهدگونه و استعماری های دستگاه به وابسته اسالم طلبی عدالت و آزادی به اعتقاد

 خواهی زیاده و ظلم مقابل در تفاوتی بی هم با معنویت و عدالت ی مالحظه

 مسلمی  میان افکنی تفرقه اسالم اسالمی وحدت اسالم

 سنی و شیعه اشتراکات بر ی تکیه

 بوا  ای قبیلوه  هوای  جنوگ  و  نواتو   و صهیویسوتی  رژیم و آمریکا با آشتی

 مسلمانان

 کفار با رحماء و مممنین با اشداء مسلمانان دیگر احساسات کردن دار جریحه از پرهیز
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 نواب  اسوالم  ولوی  خوانود؛  موی  سیاسوی  عمول  و بحوث  و فهم و سیاست از دوری به را مردم که است امریکایی اسالم این آری،

 و کند؛ می دعوت سیاسی عمل و درک به را مسلمین ی همه و داند می آن از جدایی غیرقابل و دین از بخشی را سیاست محمّدی،

 1398/14/14 .باشند داشته یاد به اسالم گویای زبان و خود فقید امام از ارههمو باید مسلمان ملتهای که است چیزی این

 

 بتوانیود  توا  داد، قووّت  شوما  دلهوای  و پاهوا  به که چیزی آن .کرد ایران ملت و رهبر و انقالب متوجه را دلها خدا اسالم، خاطر به

 جذب را دلها که است اسالم این .بود ظالم با ناسازگار و مظلوم مدافع و ناب اسالم بیایید، اینجا به و کنید طی را طو نی راههای

 کنویم  درک درست را آن باید ما که است، نکته همین اصلی راز .آورد می وجود به ناپذیر شکست و عظیم نیرویی و کند می جمع و

 و کنود  موی  حرکوت  دقت اب -امام خط یعنی -ناب اسالم صحیح خط در که وقتی تا اسالمی انقالب .باشیم داشته یاد به همیشه و

 و داریود  موی  نگه زنده را اسالمی ارزشهای و اسالم از دفاع ی روحیه و دهید می ترجیح دیگر چیز هر بر را اسالم و دین مردم شما

 قودرت  هویچ  نه و ارتجاع نه و غرب و شرق نه و امریکا نه دهید، می قرار توجه مورد را اسالم متن از برخاسته و کوبنده شعارهای

 1398/14/21 .بازدارند خود هدفهای سمت به حرکت از را اسالمی جمهوری نظام و کشور و شما که بود نخواهند قادر ر،دیگ

 

 اسالم علیه و انقالب از وسیعتر تهاجم، این .ندارد انقالب با مستقیمی ارتبا  که هست اسالم علیه عظیمی فرهنگی تهاجم امروز

 در کوه  اسوالمی  حتّوی  و - اسوالم  علیوه  سیاسوی،  و اجتماعی و فرهنگی ابعاد تمام با که است یی العاده فوق و عجی  چیز .است

 و اسوتعماری  دسوتگاههای  بوه  وابسوته  اسوالمِ  آن و دارد استثنا یک فقط .است شده کارزار وارد - دارد نفوذ الجزایر مردم ی توده

 و - انقالبوی  و ناب اسالم به برسد چه است؛ تهاجم مورد مه مردم ی عوامانه اعتقاد معنای به اسالمهای حتّی والّا است؛ فهدگونه

 1398/13/17 .است روشن وضع  دیگر که - ایران اسالم آنها تعبیر به

 

 بکلوی  انحرافی، افکار که نیست هم طور این اما اند؛ کرده پیدا کامالا را خود جایگاه و راه اسالم، و روحانیت امروز که است درست

 در و هوا  حووزه  در هوم  بواز  کننود،  درک را اسوالم  انقالبی ی جلوه اند نتوانسته هنوز که کسانی .باشد شده نک ریشه و رفته بین از

 و اللَّوه  فیسوبیل  مجاهودان  ی کینه جایگاه آنها قلبهای دشمنان، و امریکا ی کینه جای به که کسانی هنوز .هستند روحانیت کسوت

 اشواره  مکورر  اموام  که متحجّرانی همان .میشوند پیدا نیز ها حوزه از بیرون و ها حوزه در است، حقیقت پرچمداران و مممن جوانان

 دور خدا و مردم از و خود مسیر از را معنویت و دین و روحانیت که اسالمی امریکایی؛ اسالم شیفتگان و دوستداران یعنی - کردند

 و فعوال  و موممن  جوانهوای  حضوور  ها، جبهه ی همه در .هستند هنوز - میشود خدا دشمنان دل آسای  و شادی ی مایه و میکند

 1398/12/12 .است ضرورت یک انقالب، هدفهای سمت در جوان فضالی

 

 و دیود  خواهود  را حقیقوت  ایون  باشود،  مطلع جهان مسائل از کسی اگر که است محسوس روشنی حقیقت عالم سرتاسر در امروز،

 و ظلوم  از کوه  اجتماعواتی  چه است؛ رشد و نفوذ حال در بشری اعاتاجتم در اسالم که است این آن و کند انکار توانست نخواهد

 آفریقوایی  کشورهای جوامع مثل - هستند جدیدی راه و فکر دنبال به و اند آمده بجان طاغوتی نظامهای و شیطانی قدرتهای ستم

 .اروپایی کشورهای جوامع حتّی چه و - اینها امثال و آسیایی و

 اموا  باشوند،  شبیه هم با دو، این ظواهر از بعضی شاید که دارد وجود اسالم نوع دو چون است؛ بحث قابل این، اسالم؟ کدام البته،

 :نیست یکسان آنها جهتگیری و روح

 دعووت  زنودگی  از جدیدی وضع به را خود پیروان که اسالمی همان یعنی است؛ (ص)محمّدی ناب و قرآنی و حقیقی اسالم یکی

 اسوم  و ظوواهر  کوه  اسوت  اسوالمی  همان هم دیگری .گیرد نمی قرار غرب و شرق رؤسای و قدرت صاحبان خدمت در و کند می
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 از بعضوی  بور  کوه  قلودرهایی  هموین  اسوالمِ  مثول  - گیورد  موی  قرار شرق و غرب و امریکا خدمت در آسانی به امّا دارد؛ را اسالم

 والّوا  اسوت؛  قودرت  و حیوات  ی وسیله و دکان یک آنها برای اسالم اما زنند؛ می دم اسالم از هم آنها .مسلطند اسالمی کشورهای

 اسوت  ممکون  طور چه .کند می رد صریحاا را مسلمین سرنوشت و نفتی مخازن بر امریکا تسلط باشد، قرآن اسالمِ همان اگر اسالم

 و عانووا  و طورب  و عی  و انحطا  و فساد اهل هم و باشد مسلمان هم !امریکا؟ منقاد و مطیع هم و باشد مسلمان هم کسی که

 میول  بوه  و باشود  داشوته  قرار یی ظالمانه قدرت رأس در و کند ظلم مردم به هم و باشد مسلمان هم !اخالقی؟ گرفتاریهای اقسام

 بیوان  مکورّر  بزرگوارموان  و فقیود  اموام  کوه  - «امریکوایی  اسوالم » تعبیر همان پس، .کند وارد فشار مسلمانها بر اسالم دشمنان

 .است مدعیانی و افراد چنان آن سالما برای درستی تعبیر - کردند می

 کوه  کشوورهایی  در بینیود  می شما لذا .است ناپذیر سازش و ناب و حقیقی اسالم کند، می نفوذ بشری جوامع و دلها در امروز آنچه

 اموا  اسوت؛  معموور  مسواجد  - مسولمانند  موردم  ی توده که آفریقایی و عربی کشورهای از بعضی مثل - هستند مسلمان آن مردمِ

 انوواع  بوا  را آنهوا  و دهنود  موی  قورار  فشوار  زیر را جمع این وابسته، حکومتهای و کنند می قیام اسالم از طرفداری عنوان به معیج

 کشورها آن در آنچه که است این معنای  معناست؟ چه به این، !!نامند می خرابکار را آنها هم نهایتاا و کنند می شکنجه ها، شکنجه

 واقعی اسالم که آیند می بر صدد در آزاد و آگاه وجدانِ دارای و مممن افراد لذا دارد، فاصله اسالم حقیقت و لُ  از چون است، رایج

 .آید می پی  اصطکاک خاطر همین به و کنند حاکم را ناپذیر سازش و

 علیه که قدری نآ زیرا است؛ قرآن و اسالم معجزات از یکی این، و است پیشروی حال در اسالم امروز که است حقیقت یک این،

 در دیگوری  ی عقیده و فکر هیچ علیه شاید است، شده خرج پول و شده اقدام و تبلیغ - اخیر سال ده طول در بخصوص - اسالم

 1398/13/11 .باشد نگرفته انجام خصومت و ضدیت و تبلیغ همه این مشابه، مدت

 

 و مستضعف طبقات فکر به که اسالمی است؛ انقالبی اسالم و ناب اسالم برکت به داریم، هرچه ما که بکنند فراموش نباید مردم

 اموا  کننود؛  موی  اسالم ادعای که هستند دیگری کسان دنیا در بله، .اغنیاست و قدرتمندان خدمت در که اسالمی نه است، محروم

 اسالم اسم و اسالم ایادع که هستند کسانی .امریکاست اسالم است؛ له  ابو و جهل ابو اسالم نیست؛ محمّد اسالم ها آن اسالم

 زراندوزان و داران سرمایه نفع به که است اسالمی اسالم، آن .اند داده قرار بیشتر تحمیق و سوءاستفاده و چاپیدن برای ای وسیله را

 1393/11/12 .نداریم قبول را اسالم آن ما .است خارجی های بانک در د ر میلیاردها صاحبان و

 

 موا  طراحوی  و ریزی برنامه روی از که مستقیمی غیر و مستقیم نق  هیچ جهان، در اسالمی حرکت اندازی راه و دهی شکل در ما

 ساز زندگی و زندگی اسالم پرچم اند توانسته ایران ملت که همین یعنی است؛ اسالم آنِ از نق ، .نداشتیم هم اول از نداریم؛ باشد،

 تعبیر عزیزمان امام که طوری همان امریکایی اسالم نه و طاغوت اسالم هن خدا، دشمنان مقابل در تسلیم اسالم نه مبارز، اسالم و

 مسلمان ملتهای برای همین، نفس .نشوند متزلزل و نگهدارند محکم دست در کنند، بلند را (ص) محمّدی ناب اسالم بلکه کردند

 1393/13/12 .است امیدبخ  دنیا

 

 ایون  و کنود  موی  جلو   خود به نباشد، توزی کینه و ورزی غرض ی آلوده که را دلهایی و است پُرجاذبه طبیعتی ناب، اسالم طبیعت

 در .داشوتند  عرضوه  جسوتجوگر  و نیازمند چشمهای و دلها بر و کردند مطرح جهان در دوباره ما، امام و ما انقالب که است همان

 و زر خدمت در اسالم تهی، میان مناسک و مراسم اسالم مروانی، و سفیانی اسالم بسا  گذارد، بنیان ما امام که انقالب ی مدرسه

 ،(سولّم  و آلوه  و علیوه  اهلل صولّی ) محمّدی و قرآنی اسالم و شده برچیده ملتها جان آفت و قدرتها دست آلت اسالم خالصه و زور

 و جبواران  ی کوبنوده  اسالم خالصه، و قارونها و فرعونها با ستیزنده اسالم مظلوم، عون و ظالم خصم اسالم جهاد، و عقیده اسالم
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 بودعت؛  و خرافوه  اسوالم  جایگزین سنت، و کتاب اسالم اسالمی، انقالب در .است برکشیده سر مستضعفان، حکومت ی برپاکننده

 و دنیوا  اسالم جهالت؛ و التقا  اسالم جایگزین تعقل، و تعبد اسالم ذلت؛ و اسارت و قعود اسالم جایگزین شهادت، و جهاد اسالم

 سیاسوت،  و دیانوت  اسوالم  غفلوت؛  و تحجر اسالم جایگزین معرفت، و علم اسالم رهبانیت؛ یا یاپرستیدن اسالم جایگزین آخرت،

 جوایگزین  جامعه، و فرد اسالم افسردگی؛ و حالی بی اسالم جایگزین عمل، و قیام اسالم تفاوتی؛ بی و بندوباری بی اسالم جایگزین

 نواب  اسوالم  خالصوه  و قودرتها؛  دسوت  ی بازیچوه  اسالم ایگزینج محرومین، بخ  نجات اسالم خاصیت؛ بی و تشریفاتی اسالم

 و واقعیوت  ایون  بوا  و صوورت  بدین اسالم شدن مطرح و .گردید امریکایی اسالم جایگزین ،(سلّم و آله و علیه اهلل صلّی) محمّدی

 کشوورهای  ی موه ه در و ایوران  در اسوالم  زوال بوه  دل که است شده کسانی وار دیوانه و سراسیمه خشم موج  که است جدیت

 اول روز از لوذا  و .پسوندیدند  موی  را مردم اغفال و تحمیق برای ای وسیله و محتوا بی نامی فقط اسالم، از یا و بودند بسته اسالمی

 کوانون  و اسوالمی  جمهووری  بوه  نسوبت  بدخواهی و توطئه و زدن ضربه و تهاجم برای را فرصتی هیچ امروز، تا انقالب پیروزی

 1393/13/11 .اند نداده دست از ایران یعنی اسالم جهانی حرکت

 

 اسوت،  اسوالم  اسم اسمشان، آنان که است این خاطر به آیند، می کوتاه اسالم دشمنان مقابل در اسالم، نام با کسانی بینید می اگر

 گوناگون، نیرنگهای با مسلمانی مدعیان این نامها، مسلمان این منطقه مرتجعان این از بعضی .ندارد خبری اسالم از باطنشان ولی

 کوه  اسوت  معلووم  !ندارنود  خبوری  اسالم از ولی کنند، می جاری زبان بر را آن ادعای و اسالم اسم ملتها، اذهان دادن فری  برای

 و شود نمی مرعوب چیزی هیچ مقابل در ناب، و واقعی اسالم اما شوند؛ می مرعوب و متزلزل کفر، قدرت مقابل در کسان، گونه این

 1393/19/14 .بدهد شکست را او تواند مین چیز هیچ

 

 داد، موی  موردم  بوه  او کوه  آگاهیهایی و ارشادها از که بود دشمنی کرد، جاری را او خون و انداخت زمین بر را مطهّری که دشمنی

 و ایستاد قشر و غرب فرهنگ تهاجم مقابل در ایستاد، نفاق مقابل در ایستاد، التقا  مقابل در مطهّری شهید چون .دید می صدمه

 رسید، می دستشان اگر .انداختند زمین بر را او بودند، مخالف چیزها این با که کسانی لذا کرد، ترویج را فقاهتی اسالم و ناب اسالم

 این ها آن به متعال خدای اما انداختند؛ می زمین بر بود، مطهّری راه در و مطهّری از تر کوچک و مطهّری شبیه که هم را هرکسی

 1372/12/15 .داد نخواهد هم هرگز اللّه، شاء إن و نداد ار فرصت

 

 راهی و خطّ آن بر پافشاری و اصرار معنای به بلکه نیست، گذشته از تجلیل و قدردانی یک عنوان به فقط ما بزرگوار امام از تجلیل

 ی همه و ایران ملت برای خود، ی نامه صیتو با خود، درسهای با خود، ی سیره با خود، قیام با خود، انقالب با بزرگوار امام که است

 موا  ی جامعه واقعیت در و ما ذهن در رهبر، یک عنوان به معلّم، یک عنوان به الگو، یک عنوان به امام .گذاشت باقی عالم مسلمانان

 و انایور  ملوت  کوه  اسوت  چیوزی  همان درس، این و هست او درس هست، او راه هست، او فکر اما نیست، او جسم .دارد حضور

 زنده امام راه است، زنده امام درس لذا .دارند احتیاج هم امروز داشتند، احتیاج هم دیروز دارند؛ احتیاج آن به عالم مسلمانان ی همه

 خالصوه  عوالم  مسلمانان برای را درس این بخواهیم ما اگر .است همه چشم جلوِ امام ی اشاره انگشت است، زنده امام خطّ است،

 .آورد ارمغوان  بوه  را چیوز  هموه  ملتها و مردم برای تواند می که اسالمی ناب؛ اسالم به بازگشت از است عبارت خالصه این کنیم،

1378/13/12 

 

 به و داده را عزّت این که است اسالم چون اما است؛ ایران ملت هویت با مبارزه و ایران ملت استقالل و عزّت با [دشمنان] مبارزه

 خواسوتهای  و آرزوها ها، آرمان بتواند تا است بخشیده قدرت ایران ملت به که است اسالم چون ؛است بخشیده هویت ایران، ملت



13 

 اسوت  اسوالم  چون نترسد؛ فاسد حکومتهای و ها آن نشاندگان دست و قدرتها اخم از و کند دنبال را آن و آورد زبان بر علناا را خود

 اسالمی بخ ، زندگی اسالم امام، اسالم انقالبی، اسالم با دشمنی .شمنندد اسالم با است، بخشیده ایران ملت به را امتیاز این که

 این با دشمنی .است طور همین هم امروز که همچنانی کند؛ می متوجّه خود به را دنیا ی همه شود، می برافراشته پرچم  وقتی که

 لوذا  .داد نجوات  بیگانگوان  دست از را کشور این منابع و کرد کوتاه اینجا از را بیگانگان دست اسالم، که است این خاطر به اسالم

 اموام،  اسوالم  انقالبوی،  اسوالم  اموروز  که هرکس .است اسالم به خدمت از عبارت ایران، ملت به خدمت و ایران به خدمت امروز

 تعظویم  م،سوت  و ظلوم  مقابول  در اسوالم  نام به که چیزی آن نه بدارد گرامی را ستم و ظلم با مبارزه اسالم و بخ  زندگی اسالم

 و تأییود  را محمّودی  نواب  اسوالم  ما بزرگوار امام تعبیر به و حقیقی اسالم امروز که هرکس است فری  نیست، اسالم آن !کند می

 .کنود  موی  خودمت  ملوت  ایون  آحواد  یکایوک  و ایران ی آینده و ایران تاریخ برای ایران، ملت و ایران برای که اوست کند، حمایت

1378/13/13 

 

 البتوه  اسوت؛  اسالم به برگشت آن و ندارد بیشتر راه یک خود هویّتِ و موجودیّت و عزّت آوردن دست به برای اسالم دنیای امروز

 طوور  ایون  -اسوت  ایون  اسالم گویند می و کنند می تبلیغ اسالم دشمنان که خرافات با آمیخته متحجّرِ اسالم یک نه واقعی، اسالم

 دوی هور  نیسوت؛  اسالم هم آن که ها غربی نظر مورد و امریکایی اصول با ی شده ادهد تطبیق اسالمِ نه و -نیست کارآمد اسالمی

 .«محمّودی  نواب  اسوالم » و «امریکوایی  اسوالم » :فرمودند و کردند ایجاد تقابل ما بزرگوار امام که است، امریکایی اسالم ها این

 اسوالمِ  ،« سوبیال  المممنین علی للکافرین اهلل یجعل لن و» اسالمِ اسالمی، امّت بین وحدت و توحید اسالمِ خالص، و ناب اسالم

 و السّوماء  مون  برکوات  علویهم  لفتحنوا  اتّقووا  و آمنووا  القری اهل انّ لو و» :گوید می که اسالمی ،« علیه یعلی   و یعلو ا سالم»

 ایون  سمت به حرکت زامرو .است ممکن این و است اسالمی امّت درمان ی نسخه و عالج تنها اسالم، این به برگشت .« األرض

 کورده  دسوتپاچه  را اسوالم  دشومنان  کوه  اسوت  چیوزی  هموان  ایون  و فراگرفتوه  را جا همه اسالم، دنیای غرب تا شرق از اسالم،

 1382/12/23.است

 

 نگواه  اموا  -تور  رقیوق  بعضی بین در غلیظ، بعضی بین در -بود اسالم دنیای سراسر در فردی شکل به اسالم، حقیقت و اسالم نام

 شودن،  بیودار  و حرکوت  بوه  قوادر  و فوراوان  استعداد دارای و عظیم موجود یک عنوان به اسالمی امّت به و ملت به دنیا، به اسالم

 ایون  تورویج  و دیود  ایون  از اسالم به نگاه .کرد اشعاع دنیا ی همه به و شد ظاهر و گرفت ریشه اسالمی ایران در که است نگاهی

 را مردم آراءِ به متّکی حکومتِ و سا ری مردم آزادی، توانسته که است آورده وجود به تیحکوم که تفکّری -اسالم دنیای در تفکّر

 از پی  قرنهای  اقل و ما زمان در اسالم دنیای از ای نقطه هیچ در که است چیزی -آورد بیرون اسالم تعالیم و مفاهیم درون از

 موردم  ذهن در -اموی و عبّاسی -آن از قبل خلفای و عثمانی فایخل دوران اسالمیِ حکومت از آنچه .است نداشته سابقه ما زمان

 کلّوی  بوه  کنود،  موی  درک اسوالمی  ایوران  دید با حکومت از اسالم دنیای امروز که مفهومی با که بود دیگری مفهوم داشت، وجود

 وحودت  سومت  بوه  حرکت و است بوده هم اسالمی نظام منشإِ خود که اسالمی نظام از برخاسته دینیِ فرهنگ این .است متفاوت

 یوک  عنووان  به امّت به اسالم نگاه یعنی است؛ اسالمی امّت وحدت دارد، وجود که چیزهایی از یکی تفکّر، همین در که -اسالمی

 آور پیوام  کوه  است چیزی اسالمی، جوامع در و اسالم دنیای در ای طایفه و قومی اختالفات از پرهیز همچنین و -واحد ی مجموعه

 .کرد فراموش نباید را ها این و نمود غفلت نباید ها این از .بود سالمیا انقالب آن،

 نقطوه  و شوعارها  و نگاههوا  این با را اسالم و داد را ها آن شعار اسالمی انقالب که -طلبی عدالت و سا ری مردم آزادی، به باید ما

 ی مجموعوه  در کوه  مفواهیمی  ی هموه  بوا  مختلوف،  حسطو در و دنیا در هم امروز .باشیم داشته توجّه -کرد معرفی دنیا به نظرها

 مردم، زندگی امور به نسبت دین تکفّل با دین، حاکمیت با .شود می مبارزه و مقابله است، اسالم از برخاسته اسالمیِ نظام تفکّرات
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 امّوت  وحودت  بوا  کوه  نهمچنا شود؛ می مبارزه و مقابله عمل، میدان در هم و نظر میدان در هم دین، با سا ری مردم سازگاری با

 دشومنان  دنیا مختلف نقا  در بینیم می ما امروز .است استعمار قدیمی های تجربه از این که شود، می مبارزه شدّت به هم اسالمی

 طور این اسالم دنیای از بخشی به عراق در اآلن همین .کنند می تعقی  جد به مسلمانان بین را عقیدتی و ای طایفه جنگ ی مسأله

 تفهویم  گونوه  ایون  هوم  شویعه  بوه  .است خطر ها آن برای این و افتاد خواهد شیعه دستِ عراق ی آینده حکومت که کنند می تفهیم

 مختلوف  طوایف بین و سنّی و شیعه بین تا برند می پی  طور این را خود سیاستهای ها آن .هستند سنّیها شما دشمنان که کنند می

 کارهوا  کهنوه  جوزو  سیاسوت  این در هم ها انگلیسی که است، استعمار قدیمی و کهنه ایسیاسته از این .بیندازند اختالف اسالمی

 بور  اسوالمی  نظوام  که اسالمی و ناب اسالم شعار .کنند می زمینه این در هایی تالش هم ما کشور داخل در بلدند؛ خوب و هستند

 داشوته  کلموه  اتّحواد  بایود  خوود،  مذهبی مبانی در و عقاید در اختالفشان وجود با مسلمانان که است این آمد، وجود به آن ی پایه

 بوا  و معنوا  این با دینی فرهنگ این .نمایند خودداری یکدیگر احساسات کردن دار جریحه از و کنند تکیه اتّفاقی مواردِ روی باشند؛

 از یکوی  دارد، وجوود  اسوالمی  امّوت  میوان  و اسوالم  دنیای در وحدت بسط و سا ری مردم و عدالت و آزادی آن، در که نگاه این

 1382/19/13 .کنیم تالش آن در باید که ماست مجاهدت میدانهای

 

 ایون  در اسالمی انقالب پرچم شدن برافراشته و ایران ملت قیام از بعد آن که دارد هم دیگر ی انگیزه یک ،«اختالف ایجاد» اصل

 اسوتقالل،  اسوالم  جهواد،  اسوالم  ناب، اسالم تفکرات کهاین از ترسند می که است این آن و شد اضافه قبلی ی انگیزه آن به کشور

 از پوذیرد،  نمی قیمت هیچ به را آن و داند می گناه اسالمی امت بر را دشمنان و بیگانگان تسلط که اسالمی هویت، و عزت اسالم

 سوایر  بوین  و اسوالمی  یرانا بین کنند می سعی .کند برابر چند ها آن برای را مشکله و کند سرایت اسالمی جوامع ی بقیه به ایران

 -طواغوت  دوران در را موا  ملوت  مثل استعمارزده ملت یک -را ملت یک که تفکراتی که دانند می .بیندازند اختالف جهان مناطق

 المللوی  بوین  عظویم  کوارزار  میودان  وسوط  به را او ریزد، می را او ترس کند، می وادار مجاهدت به آورد، می صحنه به کند، می بیدار

 ی منطقوه  بورای  برناموه  کوه  کسوانی  بورای  خوواران،  جهان برای کند، می خارج پیروز میدان از مراحل ی همه در را او و دکشان می

 توالش  هم خیلی البته بگذارند؛ خواهند نمی .است خطرناک خیلی دارند، اینجا چیزهای ی بقیه برای و اینجا نفت برای و خاورمیانه

 1389/15/28 .زامرو تا اند نشده هم موفق اند، کرده

 

 مودعیان  از بعضوی  کوه  آنچه مثل کند، نگاه مسائل ی همه به نظری تنگ کمال با که اسالمی از کنیم؛ نمی دفاع متحجر اسالم از

 تدبر؛ و تفکر و تعقل به انسان ی دهنده توجه و انسان ی هشداردهنده اسالم ناب، اسالم کنیم؛ نمی دعوت او به ما گویند، می اسالم

 چنودین  فوراوانِ  هوای  گرفتواری  ایون  با ما بزرگ کشور در اش نمونه یک که اسالمی بیت؛ اهل اسالمِ سنت، اسالمِ آن،قر اسالمِ

 موا  دهد؛ نشان خود از را استقالل این و آزادی این و کند ساماندهی را حرکتی چنین یک توانست دشمن، تسلط دوران ی ساله ده

 1388/12/29 .کنیم می دعوت اسالم این به

 

 اسالم .آمریکائی اسالم مقابل در فرمودند، ناب اسالم امام چون است؛ همین به ناظر بود، امام فرمای  در که هم ناب اسالم ینا

 اسوت،  جور همین هم سلطنتی اسالم است؛ ناب اسالم این از خارج که چیزی هر باشد؛ آمریکاپسند که نیست آن فقط آمریکائی

 اسوت،  جوور  هموین  هوم  سوسیالیسوتی  اسوالم  اسوت،  جوور  هموین  هم داری  سرمایه اسالم است، جور همین هم التقاطی اسالم

 نواب  اسوالم  مقابل اش  همه باشد، نداشته وجود او در اصلی عناصر آن و بشود عرضه مختلفی رنگهای و شکلها با که اسالمهائی

 گرفتوه،  انجوام  سال سی این طول در نظام با که هائی  معارضه این در میکند مشاهده انسان .است آمریکائی اسالم واقع در است؛

 سوسیالیستی اسالم هم داشته، وجود سلطنتی اسالم هم داشته، وجود التقاطی اسالم هم اند؛  داشته حضور گوناگون اسالمهای این
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 و اسوالم  بوه  نگواه  ایون  در خوب، .اند  داشته وجود اسالمی جمهوری نظام با ی  مواجهه در اسالمها این اقسام و انواع داشته؛ وجود

 بوا  عقالنیوت  و شوریعت  میشووند،  مالحظوه  هوم  با عدالت و معنویت میشوند، مالحظه هم با جامعه و فرد اسالم، از فهم و درک

 جای در عواطف خود، جای در قاطعیت .باشد باید همه اینها میشوند؛ دیده هم کنار در قاطعیت و عاطفه میشوند، مالحظه یکدیگر

 موورد  بایسوتی  هوم  کنار در همه خود؛ جای در - نیست البته شریعت از خارج هم آن که - عقالنیت خود، جای در شریعت خود،

 1388/17/12 .بود خواهد اسالمی نظام از انحراف موج  مستحکم، ی  منظومه این از انحراف بگیرند؛ قرار استفاده

 

 عدالتخواه، اسالم ستیز، ظلم اسالم یعنی است؛ محمدی ناب ماسال ی مسئله امام، نظرات و امام مبانی در نقطه ترین اصلی و اولین

 اموام  اسوالم،  ایون  مقابول  در .مستضعفان و رنجدیدگان و پابرهنگان حقوق مدافع اسالم محرومان، طرفدار اسالم مجاهد، اسالم

 مقابول  در تفاوت بی اسالم ،تشریفاتی اسالم یعنی آمریکائی اسالم .کرد وارد ما سیاسی فرهنگ در را «آمریکائی اسالم» اصطالح

 کموک  اسوالم  زورگویان، به کمک اسالم مظلومان، حقوق به اندازی دست مقابل در تفاوت بی اسالم خواهی، زیاده مقابل در ظلم،

 .آمریکائی اسالم :کرد نامگذاری امام را اسالم این .میسازد اینها ی همه با که اسالمی اقویا، به

 بوا  جوز  نواب،  اسوالم  تحقوق  منتها نبود؛ اسالمی جمهوری دوران مخصوص بود؛ ما بزرگوار امام همیشگی فکر ناب، اسالم فکر 

 نباشود،  اسوالمی  تفکر و اسالمی شریعت ی پایه بر کشور سیاسی نظام اگر .نبود امکانپذیر اسالمی نظام تشکیل و اسالم حاکمیت

 اموام  لذا .بکند حقیقی و واقعی ی مبارزه جامعه، یک زورگویان با عالم، زورگویان با عالم، ستمگران با بتواند اسالم که ندارد امکان

 صویانت  واجبها، ترین واج  .واجبات اوج  از نه واجبات، اوج  .میدانست واجبات اوج  را اسالمی جمهوری از صیانت و حراست

 .اسوت  اسوالمی  سیاسوی  ظوام ن از صیانت به ی وابسته - کلمه حقیقی معنای به - اسالم صیانت چون است؛ اسالمی جمهوری از

 1383/13/14 .ندارد امکان سیاسی، نظام بدون

 

 واقعوی  اللّوه  باذن انقالبها اگر .نیست «گذشته به بازگشت» مفهوم به البته که است؛ اسالم به بازگشت ملتهایتان عمومی خواست

 و کشوور  مودیریت  و نویسی قانون سازی، نظام چگونگی شما، اصلی ی مسئله نگردند، استحاله یا توطئه دچار و یابند ادامه و بمانند

 ...است جدید عصر در مجدد اسالمی سازىِ تمدن مهم ی مسئله همان این بود؛ خواهد انقالبها

 خواهد و شده پیشنهاد شما به غرب سوی از « ئیک اسالم» و «تکفیری اسالم» الگوی دو .شوند اصالح و بازخوانی باید تعریفها

 .کنید تعریف بدقت و دوباره را کلمات .نشود تقویت منطقه انقالبهای میان در «عقالنی و معتدل اصولگرای اسالم» الگوی تا شد

 بوه  اگور  و باشوید؛  دمووکرات  هموه  انقالبهاست، اصول چارچوب در آزاد انتخابات و بودن مردمی معنای به اگر «بودن دموکرات»

 .نباشید دموکرات یک هیچ باشد، قلیدیت و دوم ی درجه دموکراسی لیبرال دام به افتادن معنای

 احیواء  و انحرافوات  و خرافوات  بوا  مبوارزه  و اصیل ارزشهای به وفاداری و سنت و کتاب در اصولگرائی معنای به اگر «سلفیگری»

 اسوالمی  موذاه   یوا  ادیوان  میوان  خشونت و تحجر و تعص  معنای به اگر و باشید؛ سلفی همگی باشد، غربزدگی نفی و شریعت

 تورویج  باعوث  خوود  و بوود  نخواهود  سازگار - اسالمیاند تمدن و تفکر ارکان که - عقالنیت و سماحت و نوگرائی با شود، ترجمه

 .شد خواهد بیدینی و سکو ریزم

 بوه  .آن خشون  و متحجور  نووع  از چوه  و غربگورا،  و  ئیوک  نوع از چه باشید؛ بدبین پاریس و لندن و واشنگتن مطلوب اسالم به

 آمریکوا  سوی به آشتی دست میشود، مواجه بیرحمانه دیگر اسالمىِ مذاه  با ولی میکند، تحمل را صهیونیستی رژیم که اسالمی

 .نکنیود  اعتماد است، کفار با رحماء و مممنین با اشدّاء و میزند دامن مذهبی و ای قبیله جنگهای به داخل در ولی میکند، دراز ناتو و

 در .میکشوانند  اخالقی انحطا  و زدگی مصرف و غرب داری سرمایه دام به را شما که شید،با بدبین انگلیسی و آمریکائی اسالم به
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 و میکردند افتخار شوروی یا و آمریکا و انگلیس و فرانسه به خود بیشتر وابستگی به حاکمان، هم و نخبگان هم گذشته، های دهه

 1331/11/14 .است شده برعکس چیز همه امروز و میگریختند؛ اسالمی سمبلهای از

 

 چورا؟  .نرود کار به عظیم حرکت این برای «اسالمی بیداری» عنوان میکنند سعی میترسند؛ «اسالمی بیداری» ی کلمه از دشمنان

 ی بورده  اسوالمِ  از اینهوا  .میلرزد اینها تن میکند، پیدا ظهور و بروز خود واقعی ی قواره در خود، حقیقی هیئت در اسالم وقتی چون

 موردم  ی تووده  در و عمول  در انتهائی و امتداد که اسالمی اسم از نمیترسند؛ اشرافیگری و فساد در غرق اسالمِ از نمیترسند؛ د ر

 الهوی  وعود  به ظن حسن اسالم خدا، به توکل اسالم مردم، ی توده اسالم اقدام، اسالم عمل، اسالم از اما نمیترسند؛ باشد، نداشته

 عوالم  مستکبرین میشود، پیدا اسالم این از نشانی آید، می اسالم این اسم وقتی .میترسند ،«ینصره من اهلل لینصرنّ و» :فرمود که

 معتقودیم  موا  ولوی  .باشد اسالمی بیداری عنوانِ نمیخواهند لذا - «قسورة من فرّت .مستنفرة حمر کأنّهم» - میلرزند خودشان به

 هوم  هوا  آسوانی  این به است، کرده پیدا امتداد است، کرده پیدا رسوخ و است، حقیقی بیداری است، اسالمی بیداری یک این نخیر،

 1331/13/21 .کنند منحرف خودش راه از را آن نمیتوانند دشمنان

 

 نواب  اسوالم  میوان  تفواوت  بوه  بایود  اسوالم  جهان دلسوز فعا ن که است ای هوشمندانه نگاه اولویت، دارای و مهم موضوع یک

 راحول  اموام  بوار  نخستین .بدارند برحذر را دیگران و خود دو، این میان اشتباه و خلط زا و باشند داشته آمریکایی اسالم و محمدی

 معنویوت،  و صوفا  اسالمِ ناب، اسالمِ .کرد اسالم دنیای سیاسی قاموس وارد را آن و گماشته همت مقوله دو این تمایز به ما بزرگ

 بور  اسوالم  لبواس  پوشواندن  آمریکوایی،  اسوالمِ  .است «بَینَهُم رُحَماءُ ارالکُفّ عَلَی اَشِدّاءُ» اسالمِ سا ری، مردم و پرهیزکاری اسالمِ

 ی وعوده  بوه  اعتمواد  جوای  به بزند، دامن را مسلمین میان تفرقه آت  که اسالمی .است اسالمی امت با دشمنی و اجان  نوکری

 ملوت  علیه مستکبر آمریکای با بجنگد، مانمسل برادر با استکبار و صهیونیسم با مبارزه جای به کند، اعتماد خدا دشمنان به الهی،

 .کند مبارزه آن با باید صادقی مسلمان هر که است مهلکی و خطرناک نفاق نیست؛ اسالم شود، متحد دیگر ملتهای یا خود

 روشون  حقوی  ی جوینوده  هور  بورای  اسوالم  جهان واقعیتِ در را مهم مسائل و حقایق این اندیشی، ژرف  و بصیرت با همراه نگاه

 بصویرت  این کس  برای مغتنمی فرصت آن شعائر و مناسک و حج .میکند معین ابهامی هیچ بی را روز تکلیفِ و وظیفه و ازدمیس

 1333/17/18 .است

 

 1333/12/21 - رهبرى خبرگان مجلس اعضاى دیدار در بیانات

 هویچ  زندگی واقعی محیط در و یکندم زندانی را خودش کلیسا، ی گوشه در میرود که است سکو ر مسیحیّت شبیه سکو ر اسالم

 کواری  هیچ که اسالمی منزوی؛ اسالم به میکنند دعوت امروز هستند کسانی است؛ جور همین هم سکو ر اسالم ندارد؛ حضوری

 فرامیخواند ها خانه ی گوشه یا مسجد ی گوشه چیزی یک به عبادتی، یک به را مردم ندارد؛ مردم زندگی کار به

 

 1333/17/18 -  الحرام اهلل بیت حجاج به پیام

 نواب  اسوالم  میوان  تفواوت  به باید اسالم جهان دلسوز فعا ن که است ای هوشمندانه نگاه اولویت، دارای و مهم موضوع سومین

 راحول  اموام  بوار  نخستین .بدارند برحذر را دیگران و خود دو، این میان اشتباه و خلط از و باشند داشته آمریکایی اسالم و محمدی

 معنویوت،  و صوفا  اسالمِ ناب، اسالمِ .کرد اسالم دنیای سیاسی قاموس وارد را آن و گماشته همت مقوله دو این تمایز به ما گبزر

 بور  اسوالم  لباس پوشاندن آمریکایی، اسالمِ .است (2) «بَینَهُم رُحَماءُ الکُفّار عَلَی اَشِدّاءُ» اسالمِ سا ری، مردم و پرهیزکاری اسالمِ

 ی وعوده  بوه  اعتمواد  جوای  به بزند، دامن را مسلمین میان تفرقه آت  که اسالمی .است اسالمی امت با دشمنی و اجان  نوکری
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 ملوت  علیه مستکبر آمریکای با بجنگد، مسلمان برادر با استکبار و صهیونیسم با مبارزه جای به کند، اعتماد خدا دشمنان به الهی،

 .کند مبارزه آن با باید صادقی مسلمان هر که است مهلکی و خطرناک نفاق نیست؛ اسالم شود، متحد دیگر ملتهای یا خود

 

 1333/14/18 - قرآن با انس محفل در بیانات

 هموان  میکننود؛  مقابلوه  اسوالم  بوا  اسالم پوش  در اسالم دشمنان اسالم، نام به که است این اسالم دنیاى در میشود دیده آنچه

 آمریکوایى،  اسوالم  .محمّودى  نواب  اسوالم  مقابل در آمریکایى، اسالم :فرمود (علیه تعالى اهلل رضوان) ما بزرگوار امام که تعبیرى

 اسم است، اسالم هم آن ظاهر میگیرد، قرار آمریکا هدفهاى خدمت در میسازد، صهیونیسم با میسازد، طاغوت با که است اسالمى

 اطّوالع  موا  حوا   - میشونود  انسوان  که طورى آن گرچها میدهند؛ انجام هم را اسالمى مراسم از بعضى شاید است، اسالم هم آن

 از برخى در قبالا و عراق در اخیراا - کشورها از برخى در آمیزى تعصّ  شکل با اسالم، نام به که کسانى این - نداریم دقیقى خیلى

 آنچوه  امّوا  نیسوتند؛  هوم  صىشخ دینىِ وظایف و دینى شرایع و احکام به پابند هم خیلى کردند، پیدا بُروز و ظهور - دیگر جاهاى

 و یوت  را، دیون  دشومنان  بوا  همراهى اسالم .میکنند حرکت اسالم مخالف جهت در درجه 181 قطعاا کلّى جهت در است، مسلّم

 فوى  یُقواتِلُونَ  ءامَنُووا  اَلَّوذینَ  باشود؛  کنوار  بر آن از باید مممن که است دانسته چیزهایى جزو را مستکبرین و یت را، دین دشمنان

 ایون  کوه  بکنیود  کشوف  میکنید، حرکت طاغوت راه در اسالم، نام با شما اگر الطّاغُوت؛ سَبیلِ فى یُقاتِلُونَ کَفَرُوا الَّذینَ وَ اهلل بیلِسَ

 دسوتهاى  انسوان  البتّه .است جور این امروز دارد؛ عی  کار جاى یک نیست، واقعى اسالم نیست، اى حسابى و درست اسالم اسالم،

 جوور  ایون  ایجواد  در اسالم دشمن رژیمهاى جاسوسى و امنیّتى هاى سرویس خبیث دست که کرد باور باید ببیند؛ دمیتوان را دشمن

 گردانوى  صوحنه  دارند که هستند آنها دارند؛ حتمى نق  - مستقیم غیر یا مستقیم یا حا  - مسلمانها براى بلواها جور این و قضایا

 باشد، داشته انس قرآن معارف با اسالمى امّت اگر .است آشکار هم آنها د یل و ها نهنشا میکند؛ مشاهده انسان کمااینکه میکنند،

 کننود؛  خیانت خدا راه به دلها اینکه از میشود مانع خدا به دلها اتّصال و ارتبا  .آید مى پی  کمتر حوادث جور این باشد، آشنا بیشتر

 .بیاید پی  این امیدواریم که

 

 1333/14/18 - آنقر با انس محفل در بیانات

 هموان  میکننود؛  مقابلوه  اسوالم  بوا  اسالم پوش  در اسالم دشمنان اسالم، نام به که است این اسالم دنیاى در میشود دیده آنچه

 .محمّدى ناب اسالم مقابل در آمریکایى، اسالم :فرمود (علیه تعالى اهلل رضوان) ما بزرگوار امام که تعبیرى

 

 1333/14/18 - قرآن با انس محفل در بیانات

 هم آن ظاهر میگیرد، قرار آمریکا هدفهاى خدمت در میسازد، صهیونیسم با میسازد، طاغوت با که است اسالمى آمریکایى، اسالم

 میدهند؛ انجام هم را اسالمى مراسم از بعضى شاید است، اسالم هم آن اسم است، اسالم

 

 1332/19/21 - حج کارگزاران دیدار در بیانات

 صهیونیسوت  غاصو   رژیوم  کنند، شروع را همدیگر با کشمک  و بگیرند را یکدیگر گریبان اسالمی مذاه  اسالم یایدن در اگر

 نوه  کوه  اندازند می راه به را تکفیری های گروه طرف یک از لذا فهمیدند؛ درست فهمیدند، خوب را این کشید؛ خواهد راحتی نفس

 که بیندازند راه به را مزدور عدّه یک هم طرف آن از کنند؛ تکفیر هم را سنّت هلا فِرق از بسیاری بلکه کنند، تکفیر را شیعه فقط

 در رسوانه  و جمعوی  ارتبا  وسائل .دارید خبر یا میشنوید، بینید، می که بریزند؛ آت  روی بنزین کنند، فراهم هیمه آت  این برای

 آن بشوود،  پخ  دنیا برای بخواهد آمریکا از و لندن از که یّعیتش آن !لندن در کجا؟ در !آمریکا در کجا؟ در میگذارند؛ اینها اختیار
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 هموه  ایون  دیگوران،  و بزرگووار  امام اسالمی، انقالب پیروزی از بعد بخصوص و تشیّع دینی رهبران .نمیخورد شیعه درد به تشیّع

 دنبوال  - آش از تور  داغ ی کاسوه  - ای عدّه یک وقت آن یکدیگر، با مسلمانان برادری و اسالمی امّت اتّحاد حفظ بر میکنند تأکید

 کوه  اسوت  چیوزی  هموان  این میخواهد؛ دشمن که است چیزی همان این [.هستند] اختالف و درگیری ایجاد دنبال افروزی، آت 

 بایود  را اینهوا  .هسوتند  دنبوال   دارنود،  دوسوت  را آن نه دارند، دوست را این نه اند، سنّی نه اند، شیعه نه که اسالم دنیای دشمنان

 .کنیم توجّه باید را اینها فهمیم،ب

 

 1331/13/21 - اسالمی بیداری و اسالم جهان های دانشگاه اساتید جهانی اجالس در کنندگان شرکت دیدار در بیانات

 .نورود  کار به عظیم حرکت این برای «اسالمی بیداری» عنوان میکنند سعی میترسند؛ «اسالمی بیداری» ی کلمه از دشمنان البته

 اسوالمِ  از اینهوا  .میلورزد  اینهوا  تون  میکند، پیدا ظهور و بروز خود واقعی ی قواره در خود، حقیقی هیئت در اسالم وقتی ونچ چرا؟

 ی تووده  در و عمول  در انتهائی و امتداد که اسالمی اسم از نمیترسند؛ اشرافیگری و فساد در غرق اسالمِ از نمیترسند؛ د ر ی برده

 وعود  به ظن حسن اسالم خدا، به توکل اسالم مردم، ی توده اسالم اقدام، اسالم عمل، اسالم از اما ؛نمیترسند باشد، نداشته مردم

 مسوتکبرین  میشود، پیدا اسالم این از نشانی آید، می اسالم این اسم وقتی .میترسند ،«ینصره من اهلل لینصرنّ و» :فرمود که الهی

 موا  ولوی  .باشود  اسوالمی  بیوداری  عنووانِ  نمیخواهنود  لذا - «قسورة من رّتف .مستنفرة حمر کأنّهم» - میلرزند خودشان به عالم

 ایون  بوه  اسوت،  کورده  پیودا  امتوداد  است، کرده پیدا رسوخ و است، حقیقی بیداری است، اسالمی بیداری یک این نخیر، معتقدیم

 .کنند منحرف خودش راه از را آن نمیتوانند دشمنان هم ها آسانی

 

 1331/11/14 - عربی خطبه ترجمه + نتهرا جمعه نماز های خطبه

 بوه  .آن خشون  و متحجور  نووع  از چوه  و غربگورا،  و  ئیوک  نوع از چه باشید؛ بدبین پاریس و لندن و واشنگتن مطلوب اسالم به

 آمریکوا  سوی به آشتی دست میشود، مواجه بیرحمانه دیگر اسالمیِ مذاه  با ولی میکند، تحمل را صهیونیستی رژیم که اسالمی

 .نکنیود  اعتماد است، کفار با رحماء و مممنین با اشدّاء و میزند دامن مذهبی و ای قبیله جنگهای به داخل در ولی میکند، دراز تونا و

 در .میکشوانند  اخالقی انحطا  و زدگی مصرف و غرب داری سرمایه دام به را شما که باشید، بدبین انگلیسی و آمریکائی اسالم به

 و میکردند افتخار شوروی یا و آمریکا و انگلیس و فرانسه به خود بیشتر وابستگی به حاکمان، هم و اننخبگ هم گذشته، های دهه

 .است شده برعکس چیز همه امروز و میگریختند؛ اسالمی سمبلهای از

 

 1331/11/14 - عربی خطبه ترجمه + تهران جمعه نماز های خطبه

 خواهد و شده پیشنهاد شما به غرب سوی از « ئیک اسالم» و «تکفیری اسالم» الگوی دو .شوند اصالح و بازخوانی باید تعریفها

 .کنید تعریف بدقت و دوباره را کلمات .نشود تقویت منطقه انقالبهای میان در «عقالنی و معتدل اصولگرای اسالم» الگوی تا شد

 بوه  اگور  و باشوید؛  دمووکرات  هموه  البهاست،انق اصول چارچوب در آزاد انتخابات و بودن مردمی معنای به اگر «بودن دموکرات»

 .نباشید دموکرات یک هیچ باشد، تقلیدی و دوم ی درجه دموکراسی لیبرال دام به افتادن معنای

 احیوا  و انحرافوات  و خرافوات  بوا  مبوارزه  و اصیل ارزشهای به وفاداری و سنت و کتاب در اصولگرائی معنای به اگر «گری سلفی»

 اسوالمی  موذاه   یوا  ادیوان  میوان  خشونت و تحجر و تعص  معنای به اگر و باشید؛ سلفی همگی د،باش غربزدگی نفی و شریعت

 تورویج  باعوث  خوود  و بوود  نخواهود  سازگار - اند اسالمی تمدن و تفکر ارکان که - عقالنیت و سماحت و نوگرائی با شود، ترجمه

 .شد خواهد دینی بی و سکو ریزم
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 بوه  .آن خشون  و متحجور  نووع  از چوه  و غربگورا،  و  ئیوک  نوع از چه باشید؛ بدبین اریسپ و لندن و واشنگتن مطلوب اسالم به

 آمریکوا  سوی به آشتی دست میشود، مواجه بیرحمانه دیگر اسالمی مذاه  با ولی میکند، تحمل را صهیونیستی رژیم که اسالمی

 به .نکنید اعتماد است، کفار با رحما و مومنین با اشدا و میزند دامن مذهبی و ای قبیله جنگهای به داخل در ولی میکند، دراز ناتو و

 در .میکشوانند  اخالقوی  انحطوا   و زدگوی  مصرف و غرب داری سرمایه دام به را شما که باشید، بدبین انگلیسی و آمریکائی اسالم

 و میکردند افتخار شوروی یا و آمریکا و انگلیس و فرانسه به خود بیشتر وابستگی به حاکمان، هم و نخبگان هم گذشته، های دهه

 .است شده برعکس چیز همه امروز و میگریختند؛ اسالمی سمبلهای از

 ... و لیبوی  و توونس  و مصور  ملتهای اگر !تبلیغاتی و سیاسی نظامی، اقتصادی، انتقام آمد؛ خواهد بر انتقام صدد در غرب که بدانید

 .شوند هدیدت تحریمها به است ممکن دهند، ادامه خدا مسیر در شااهلل ان

 

 1331/11/14 - عربی خطبه ترجمه + تهران جمعه نماز های خطبه

 .میکشانند اخالقى انحطا  و زدگى مصرف و غرب دارى سرمایه دام به را شما که باشید، بدبین انگلیسى و آمریکائى اسالم به

 

 1383/13/14 - (ره) خمینی امام حرم در تهران ی جمعه نماز های خطبه

 عدالتخواه، اسالم ستیز، ظلم اسالم یعنی است؛ محمدی ناب اسالم ی مسئله امام، نظرات و امام مبانی در نقطه ترین اصلی و اولین

 اموام  اسوالم،  ایون  مقابول  در .مستضعفان و رنجدیدگان و پابرهنگان حقوق مدافع اسالم محرومان، طرفدار اسالم مجاهد، اسالم

 مقابول  در تفاوت بی اسالم تشریفاتی، اسالم یعنی آمریکائی اسالم .کرد وارد ما سیسیا فرهنگ در را «آمریکائی اسالم» اصطالح

 کموک  اسوالم  زورگویان، به کمک اسالم مظلومان، حقوق به اندازی دست مقابل در تفاوت بی اسالم خواهی، زیاده مقابل در ظلم،

 .آمریکائی اسالم :کرد ینامگذار امام را اسالم این .میسازد اینها ی همه با که اسالمی اقویا، به

 بوا  جوز  نواب،  اسوالم  تحقوق  منتها نبود؛ اسالمی جمهوری دوران مخصوص بود؛ ما بزرگوار امام همیشگی فکر ناب، اسالم فکر 

 نباشود،  اسوالمی  تفکر و اسالمی شریعت ی پایه بر کشور سیاسی نظام اگر .نبود امکانپذیر اسالمی نظام تشکیل و اسالم حاکمیت

 اموام  لذا .بکند حقیقی و واقعی ی مبارزه جامعه، یک زورگویان با عالم، زورگویان با عالم، ستمگران با بتواند اسالم که ندارد امکان

 صویانت  واجبها، ترین واج  .واجبات اوج  از نه واجبات، اوج  .میدانست واجبات اوج  را اسالمی جمهوری از صیانت و حراست

 .اسوت  اسوالمی  سیاسوی  نظوام  از صیانت به ی وابسته - کلمه حقیقی معنای به - الماس صیانت چون است؛ اسالمی جمهوری از

 .ندارد امکان سیاسی، نظام بدون

 

 1383/13/14 - (ره) خمینی امام حرم در تهران ی جمعه نماز های خطبه

 مقابول  در تفواوت  بوى  ماسوال  خوواهى،  زیواده  مقابول  در ظلوم،  مقابول  در تفاوت بى اسالم تشریفاتى، اسالم یعنى آمریکائى اسالم

 .میسازد اینها ى همه با که اسالمى اقویا، به کمک اسالم زورگویان، به کمک اسالم مظلومان، حقوق به اندازى دست

 

 1388/17/12 - رهبری خبرگان مجلس اعضای دیدار در بیانات

 مردموی  و بوودن  اسوالمی  :اسوت  بعد دو داری که است واحدی یک - است برخاسته اسالمی انقالب از که - اسالمی جمهوری

 مسوئولیت  دیون  .اسوت  جامعوه  دیون  اسالم چون است؛ اسالمی چون است، مردمی و .است مردمی هم است، اسالمی هم بودن؛

 اجتماعشوان  حیوث  به افراد اما هست، هم آن نیست؛ فقط خودشان حیث به اشخاص و افراد تک تک دین اسالم است؛ همگانی

 اسوالمی  خوود  از بودن مردمی بنابراین است؛ عمومی مسئولیت دینِ یک است؛ مردمی دین یک ماسال .اسالمند خطاب مورد هم
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 گذاشته منت ؛«لإلیمان هداکم أن علیکم یمنّ اللَّه بل» :است گذاشته منت متعال خدای چون هست؛ هم اسالمی .آید  برمی بودن

 ما جمهورِ لذا کرده؛ هدایت دین این به را ما گذاشته، منت ما خود هب ما، مردم به پروردگار ایمان؛ این به را ما کرده هدایت ما، بر

 منظوموه  یوک  است؛ «اسالمی جمهوری» بنابراین .است داده ما به متعال خدای بحمداللَّه را الهی دین این و میخواهند را اسالم

 باشد؛ هم با و بگیرد قرار مالحظه مورد گرهمدی با باید ابعاد این که است ابعادی دارای واحدِ بگوئیم یا است، مجموعه یک است،

 .است شده تضعیف مجموعه و کل بشود، تضعیف جهات این از کدام هر .بشود حفظ باید تنیدگی  درهم این

 و یوت  ی  دنباله که فقیه و یت چه ،(الساّلم علیهم) معصومین و یت چه است؛ مجموعه همین به پایبندی هم و یت ی  مسئله

 کوه  اسوت،  نظوام  در و کشوور  در مجموعوه  ایون  حفظ رعایت و مجموعه این به پایبندی ی  مسئله .هست او ی  امهاد و معصومین

 پوی   و کنود  حرکوت  جامعیوت  همین با نشود، حاصل تبعیضی و تنقیصی او در نیاید، وجود به برای  مشکلی نکند، پیدا ای  زاویه

 اسوالم  مقابول  در فرمودنود،  نواب  اسوالم  اموام  چوون  اسوت؛  هموین  به ظرنا بود، امام فرمای  در که هم ناب اسالم این و .برود

 هوم  سولطنتی  اسالم است؛ ناب اسالم این از خارج که چیزی هر باشد؛ آمریکاپسند که نیست آن فقط آمریکائی اسالم .آمریکائی

 هموین  هوم  سوسیالیسوتی  اسالم است، جور همین هم داری  سرمایه اسالم است، جور همین هم التقاطی اسالم است، جور همین

 مقابول  اش  هموه  باشود،  نداشته وجود او در اصلی عناصر آن و بشود عرضه مختلفی رنگهای و شکلها با که اسالمهائی است، جور

 سوال  سوی  ایون  طوول  در نظام با که هائی  معارضه این در میکند مشاهده انسان .است آمریکائی اسالم واقع در است؛ ناب اسالم

 اسالم هم داشته، وجود سلطنتی اسالم هم داشته، وجود التقاطی اسالم هم اند؛  داشته حضور گوناگون اسالمهای ینا گرفته، انجام

 به نگاه این در خوب، .اند  داشته وجود اسالمی جمهوری نظام با ی  مواجهه در اسالمها این اقسام و انواع داشته؛ وجود سوسیالیستی

 عقالنیت و شریعت میشوند، مالحظه هم با عدالت و معنویت میشوند، مالحظه هم با جامعه و فرد اسالم، از فهم و درک و اسالم

 در عواطوف  خوود،  جوای  در قاطعیت .باشد باید همه اینها میشوند؛ دیده هم کنار در قاطعیت و عاطفه میشوند، مالحظه یکدیگر با

 بایسوتی  هوم  کنوار  در همه خود؛ جای در - نیست بتهال شریعت از خارج هم آن که - عقالنیت خود، جای در شریعت خود، جای

 .بود خواهد اسالمی نظام از انحراف موج  مستحکم، ی  منظومه این از انحراف بگیرند؛ قرار استفاده مورد

 

 1384/19/18 - دولت هیأت اعضای و جمهور رئیس دیدار در بیانات

 گونوه  ایون  اسوت؟  معنوویتى  چطوور  ایون  سازد، مى سلطه و ظالمانه منظا با سازد، مى طاغوت با سازد، مى ظلم با که یى معنوى آدم

 .بفهمیم توانیم نمى ما را معنویت

 

 1382/12/23 - نظام کارگزاران دیدار در بیانات

 و موجودیّوت  و عزّت آوردن دست به برای اسالم دنیای امروز .است تجربه اینها ببندد؟ را خود چشم تواند می چگونه اسالمی امّت

 کوه  خرافوات  بوا  آمیختوه  متحجّرِ اسالم یک نه واقعی، اسالم البته است؛ اسالم به برگشت آن و ندارد بیشتر راه یک خود هویّتِ

 بوا  ی شوده  داده تطبیوق  اسالمِ نه و - نیست کارآمد اسالمی طور این - است این اسالم گویند می و کنند می تبلیغ اسالم دشمنان

 ایجواد  تقابل ما بزرگوار امام که است، امریکایی اسالم اینها دوی هر نیست؛ اسالم هم آن هک غربیها نظر مورد و امریکایی اصول

 اسوالمی،  امّوت  بوین  وحدت و توحید اسالمِ خالص، و ناب اسالم .«محمّدی ناب اسالم» و «امریکایی اسالم» :فرمودند و کردند

 و» :گویود  موی  که اسالمی(2) ،«علیه یعلی   و یعلو ا سالم» مِاسال ،(1)«سبیال المممنین علی للکافرین اللَّه یجعل لن و» اسالمِ

 درموان  ی نسوخه  و عالج تنها اسالم، این به برگشت (.3)«واألرض السّماء من برکات علیهم لفتحنا اتّقوا و امنوا القری اهل انّ لو

 این و فراگرفته را جا همه اسالم، یایدن غرب تا شرق از اسالم، این سمت به حرکت امروز .است ممکن این و است اسالمی امّت

 .است کرده دستپاچه را اسالم دشمنان که است چیزی همان
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 اسالمی، عظیم حرکت و اند ترسیده اسالم از آنها نکنید؛ نگاه کنند، می که ای نمایی قدرت و جنجال و استکبار تبلیغاتی هیاهوی به

 عوالج  را کارشان و خورد نمی دردشان به هم قهریّه ی قوّه .شوند متوسّل هریّهق ی قوّه به مجبورند لذا است؛ کرده سراسیمه را آنها

 امّت .ببرد بین از را مردمی و اسالمی عظیم حرکت تواند نمی ولی ببرد، بین از را حکومتها و دولتها تواند می قهریّه ی قوّه .کند نمی

 ترسیم اسالم که است ای آینده اسالمی، امّت ی آینده .اند میدهفه را موضوع این آنها است؛ برخاستن و شدن بیدار حال در اسالمی

 کرده ترسیم را آینده این موظّفیم سیاسی مسمول و دولت مأمور عنوان به دین، عالمِ عنوان به روشنفکر، عنوان به ما .است کرده

 .کنیم تسهیل و تسریع را پیشرفت این و

 141 آیه النساء مبارکه سوره ( 1

 وَنَمونَعکُم  عَلَویکُم  نَستَحوِذ أَلَم قالوا نَصی ٌ لِلکافِرینَ کانَ وَإِن مَعَکُم نَکُن أَلَم قالوا اللَّهِ مِنَ فَتحٌ لَکُم کانَ فَإِن بِکُم رَبَّصونَیَتَ الَّذینَ

 سَبیلاا ممِنینَالمُ عَلَى لِلکافِرینَ اللَّهُ یَجعَلَ وَلَن القِیامَ ِ یَومَ بَینَکُم یَحکُمُ فَاللَّهُ المُممِنینَ مِنَ

 :گوینود  می گردد، شما نصی  پیروزی و فتح اگر هستند؛ شما مراق  و کشند می انتظار پیوسته که هستند همانها منافقان : ترجمه

 موا  مگر :گویند می آنان به گردد، کافران نصی  ای بهره اگر و» !(شریکیم غنایم و افتخارات در نیز ما پس) نبودیم؟ شما با ما مگر

 رسوتاخیز،  روز در خداونود  «!(بود خواهیم شریک شما با پس) کردیم؟ نمی تشویق مممنان، برابر در تسلیم عدم و مبارزه به ار شما

 .است نداده تسلّطی مممنان بر را کافران هرگز خداوند و کند؛ می داوری شما میان

 39 آیه األعراف مبارکه سوره ( 3

 یَکسِبونَ کانوا بِما فَأَخَذناهُم کَذَّبوا وَلکِن وَاألَرضِ السَّماءِ مِنَ بَرَکاتٍ عَلَیهِم لَفَتَحنا واوَاتَّقَ آمَنوا القُرى أَهلَ أَنَّ وَلَو

 ولوی  گشوودیم؛  موی  آنهوا  بر را زمین و آسمان برکات کردند، می پیشه تقوا و آوردند می ایمان آبادیها، و شهرها اهل اگر و : ترجمه

 .کردیم مجازات اعمالشان کیفر به را آنان هم ما کردند؛ تکذی  (را حق آنها)

 

 1371/13/29 - حج عظیم کنگره به پیام

 نام که جا آن یعنی - امریکایی اسالم خطر امروز .است دیده لطمه صریح کفر از بی  نفاق، از همواره اسالمی حرکتهای و اسالم

 سیاسوی  و نظوامی  ابزارهوای  خطور  از - اسوت  ینمستکبر دیگر و امریکا هدفهای جهت در و طواغیت خدمت در اسالم عنوان و

 و باشوید  برحذر سیاستمدار موضع در چه و دین عالم لباس در چه امریکایی، اسالم علمداران از .است بیشتر و نیست کمتر امریکا

 .نباشید آنان کمک جل  درصدد هرگز و کنید متهم جهتگیریشان و اشاره و سخن در را آنان

 

 1371/13/13 - (ره)خمینی امام حضرت ارتحال سالگرد دومین مناسبت به پیام

 اسوالمی  انقوالب  بوا  مقابله در آنان عجز بر محکمی دلیل خود استکبار، ترفند این که کنم می اعالم قاطعیت و قوّت با جان ، این

 کوه  اسوت  دانسوته  کوس  ره از بهتر ایران، ملت .است اسالمی نوین نظام زادگاه در مقدس راه این تداوم بر بارزی نشان و ایران

 و مظلووم  ملل بر گری سلطه از دم علناا امروز که - غدار امریکای بویژه و استکبار اردوگاه زور و زر برابر در مستحکم سنگر یگانه

 دشمنان نفوذ بر را راه اصول، این از انحراف و است، آن نجاتبخ  اصول به پایبندی و قرآن و اسالم به تمسک - زند می ضعیف

 وارد مسوتکبرین  دروغوین  حیثیت و نامشروع منافع بر را ضربه بزرگترین که ملتی بر انتقامجویانه ی سلطه در را آنان و باز، ماسال

 ی هموه  بوا  همواره خود، عظیم نهضت اوجگیری ی لحظه از شجاع، و هوشمند ملت این که روست آن از .سازد می کامیاب آورده،

 سوردمداران  سووی  از کوه  هوایی  توطئه و ترفندها با هوشیارانه و کرده دفاع (وسلّم واله علیه لَّهال صلّی)محمّدی ناب اسالم از وجود،

 .بود خواهد چنین همواره شاءاللَّه ان و است؛ کرده مبارزه شده، می هدایت امریکایی اسالم متولیان و استکبار
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 1393/19/29 - آزادگان از جمعی دیدار در بیانات

 تورس  اموروز  .نماینود  موی  عوزت  احساس و کنند می افتخار خودشان اسالم به امروز مسلمانان، .اند شده بیدار و اند بسته امید ملتها

 اسوالم  علمداران و پیروان و مرتجعان ی واهمه امروز .است واقعی مسلمانان و قرآن و اسالم از فقط عالم، زورگویان و قدرتمندان

 کورده  آغاز را حرکت و برخاسته جا از اسالم که دانستند و فهمیدند همه .است (واله علیه اللَّه صلّی)محمّدی ناب اسالم از امریکایی،

 نفووذ  اثر بر مشکالتی اگر .شد خواهد هم این و دهد؛ می نوید مستضعفان به و امید مسلمانان به و است کرده باز را خود بازوان و

 .شود می برطرف ابرقدرتهاست،

 

 1393/19/29 - انآزادگ از جمعی دیدار در بیانات

 .است (آله و علیه اهلل صلى) محمدى ناب اسالم از امریکایى، اسالم داران علم و پیروان و مرتجعان ى واهمه امروز

 

 1393/13/11 - (ره)خمینی امام حضرت ارتحال سالگرد اولین مناسبت به پیام

 و اسارت و قعود اسالم جایگزین شهادت، و جهاد الماس بدعت؛ و خرافه اسالم جایگزین سنت، و کتاب اسالم اسالمی، انقالب در

 علم اسالم رهبانیت؛ یا دنیاپرستی اسالم جایگزین آخرت، و دنیا اسالم جهالت؛ و التقا  اسالم جایگزین تعقل، و تعبد اسالم ذلت؛

 عمول،  و قیام اسالم اوتی؛تف بی و بندوباری بی اسالم جایگزین سیاست، و دیانت اسالم غفلت؛ و تحجر اسالم جایگزین معرفت، و

 محورومین،  نجواتبخ   اسالم خاصیت؛ بی و تشریفاتی اسالم جایگزین جامعه، و فرد اسالم افسردگی؛ و حالی بی اسالم جایگزین

 و .گردید امریکایی اسالم جایگزین ،(وسلّم واله علیه اللَّه صلّی)محمّدی ناب اسالم خالصه و قدرتها؛ دست ی بازیچه اسالم جایگزین

 دل کوه  اسوت  شده کسانی وار دیوانه و سراسیمه خشم موج  که است جدیت و واقعیت این با و صورت بدین اسالم شدن مطرح

 و تحمیوق  برای یی وسیله و محتوا بی نامی فقط اسالم، از یا و بودند بسته اسالمی کشورهای ی همه در و ایران در اسالم زوال به

 و توطئوه  و زدن ضوربه  و تهواجم  بورای  را فرصوتی  هویچ  اموروز،  تا انقالب پیروزی اول روز زا لذا و .پسندیدند می را مردم اغفال

 .اند نداده دست از - ایران یعنی - اسالم جهانی حرکت کانون و اسالمی جمهوری به نسبت بدخواهی

 آن با مقابله در را خود نیروی ی همه دشمن که است همان درست او، پایداری و قوّت ی نقطه که است دانسته بخوبی ایران ملت

 رهبر کلمات در و گرفته سرچشمه اسالم مبانی از همه که انقالب اساسی اصول به تمسک و خدا به توکل یعنی کند؛ می مصروف

 اظهوارات  در «بنیادگرایی» ی واژه کاربردن به در که عنادآمیزی غیظ و خشم .است شده تأکید آن بر (علیه اللَّه رضوان)انقالب کبیر

 رهبر پایبندی برابر در آنان سراسیمگی و درماندگی از ناشی است، محسوس امروز تا انقالب اول از دشمن، های رسانه ی مانهخص

 .است انقالب اساسی اصول به ما نظام و ملت و

 

 1393/13/12 - مردم مختلف اقشار دیدار در بیانات

 دست از ایران در را بازارش که نیست این فقط مسأله - امریکا ظالم حکومت یعنی - آن فصل ترین زشت و جهانی استکبار برای

 و سورمایه  و پوول  عوالم،  داری سرمایه دستگاههای برای زیرا هست؛ هم این البته .ندارد دسترسی ما کشور منابع به دیگر یا داده،

 بیند، می استکباری دستگاه که است این مسأله .است مسأله از بخشی این نیست، این مسأله اما است؛ چیز همه مادّی، ی استفاده

 مردم عواطف و ایمانها به متکی و مممن و استوار اسالمیِ حرکت یعنی - حرکت این اگر که داند می و فهمد می دارد، نگری آینده

 حق .شد خواهد محال بلکه مشکل، نشاندگان  دست و دستیاران و امریکا استکباری قدرت ی ادامه برود، پی  ترتی  همین به -

 .داریم نمی پوشیده را این هم ما آنهاست، با هم
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 طراحوی  و ریزی برنامه روی از که غیرمستقیمی و مستقیم نق  هیچ جهان، در اسالمی حرکت اندازی راه و دهی شکل در ما البته

 و زنودگی  اسوالم  چمپور  انود  توانسوته  ایوران  ملوت  که همین یعنی است؛ اسالم آنِ از نق ، .نداشتیم هم اول از نداریم؛ باشد، ما

 اموام  کوه  طوری همان - امریکایی اسالم نه و طاغوت اسالم نه خدا، دشمنان مقابل در تسلیم اسالم نه مبارز، اسالم و ساز زندگی

 برای همین، نفس .نشوند متزلزل و نگهدارند محکم دست در کنند، بلند را (ص)محمّدی ناب اسالم بلکه - کردند تعبیر عزیزمان

 .است امیدبخ  دنیا مانمسل ملتهای

 ایون  شوناختن  بوا  اما است؛ زمانه حساسیت و دنیا وضعیت کردم، عرض حا  تا آنچه .کنیم می پیدا سنگینی ی وظیفه جا این در ما

 و کنویم  آراسوته  چنوان  آن را اسوالمی  ایران باید ما .شود می مضاعف جوانان، شما ی وظیفه همه از بی  و ما ی وظیفه حساسیت،

 اتفواقی  و اتحاد آن، در مردم آحاد که ایرانی رشد؛ بی و بهداشت بی و سواد بی ایرانِ یک .بشود آبرو موج  اسالم برای هک بسازیم

 هوم  سرشکسوتگی  موجو   عکوس،  به بلکه کند؛ نمی درست افتخاری هیچ اسالمی، نهضت و انقالب و اسالم برای باشند، نداشته

 .شد خواهد

 

 1398/12/11 - پاسداران دیدار در بیانات

 و ترسوند  موی  آن از خودا  دشمنان که است اسالمی آن راه ما، راه .کرد معرفی ما به (ره)امام که است اسالمی و روشن راه ما، راه

 دشومنان  خودمت  در آخر، تا اول از و است اسالم اسم  که چیزی نه شوند؛ می امیدوار و خوشحال آن از مظلومان و مستضعفان

 فقیود  اموام  بارهوا  کوه  درسوتی  تعبیور  اسوت؛  امریکوایی  اسالم همان این، .نداریم قبول اسالم عنوان به را این ما .باشد می اسالم

 .کردند می تکرار را آن حکیممان،

 دشمن آن با و نترسیدند آن از ابوسفیانها و ابوجهلها که بود اسالمی اگر .بترسند آن از ابوجهلها باید که است اسالمی ناب، اسالم

 اسالم ندهند، دل و نشوند امیدوار آن به محروم و مستضعف طبقات که هم اسالمی آن .کنیم شک بودن  اسالم در باید نبودند،

 زنده - خودمان کشور سطح در فقط نه - دنیا سطح در را مظلوم قشرهای ی فروکشته و خفته آرزوهای نتواند که اسالمی .نیست

 .باشد اسالم دین، این که این در کنید شک کند، احیا و

 

 1398/12/12 -  تهران ی علمیه مدارس و قم ی علمیه ی حوزه طالب و علما از کثیری جمع دیدار در بیانات

 و رفتوه  بوین  از بکلوی  انحرافی، افکار که نیست هم طور این اما اند؛ کرده پیدا کامالا را خود جایگاه و راه اسالم، و روحانیت امروز

 روحانیوت  کسووت  در و هوا  حووزه  در هم باز کنند، درک را اسالم انقالبی ی جلوه اند نتوانسته هنوز که کسانی .باشد شده کن ریشه

 و موممن  جوانوان  و اللَّوه  سبیل فی مجاهدان ی کینه جایگاه آنها قلبهای دشمنان، و امریکا ی کینه جای به که کسانی هنوز .هستند

 یعنوی  - کردنود  اشواره  مکورر  امام که متحجّرانی همان .شوند می یداپ نیز ها حوزه از بیرون و ها حوزه در است، حقیقت پرچمداران

 و کنود  موی  دور خودا  و موردم  از و خود مسیر از را معنویت و دین و روحانیت که اسالمی امریکایی؛ اسالم شیفتگان و دوستداران

 فضوالی  و فعوال  و موممن  ایجوانهو  حضور ها، جبهه ی همه در .هستند هنوز - شود می خدا دشمنان دل آسای  و شادی ی مایه

 .است ضرورت یک انقالب، هدفهای سمت در جوان

 

 1398/13/11 - کشور سراسر مردم مختلف اقشار و مسئو ن و جمعه ی ائمه دیدار در بیانات

 و دیود  خواهود  را حقیقوت  ایون  باشود،  مطلع جهان مسائل از کسی اگر که است محسوس روشنی حقیقت عالم سرتاسر در امروز،

 و ظلوم  از کوه  اجتماعواتی  چه است؛ رشد و نفوذ حال در بشری اجتماعات در اسالم که است این آن و کند انکار توانست دنخواه

 آفریقوایی  کشورهای جوامع مثل - هستند جدیدی راه و فکر دنبال به و اند آمده بجان طاغوتی نظامهای و شیطانی قدرتهای ستم
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 وجود اسالم نوع دو چون است؛ بحث قابل این، اسالم؟ کدام البته، .اروپایی کشورهای معجوا حتّی چه و - اینها امثال و آسیایی و

 :نیست یکسان آنها جهتگیری و روح اما باشند، شبیه هم با دو، این ظواهر از بعضی شاید که دارد

 دعووت  زنودگی  از یدیجد وضع به را خود پیروان که اسالمی همان یعنی است؛ (ص)محمّدی ناب و قرآنی و حقیقی اسالم یکی

 اسوم  و ظوواهر  کوه  اسوت  اسوالمی  همان هم دیگری .گیرد نمی قرار غرب و شرق رؤسای و قدرت صاحبان خدمت در و کند می

 از بعضوی  بور  کوه  قلودرهایی  هموین  اسوالمِ  مثول  - گیورد  موی  قرار شرق و غرب و امریکا خدمت در آسانی به امّا دارد؛ را اسالم

 والّوا  اسوت؛  قودرت  و حیوات  ی وسیله و دکان یک آنها برای اسالم اما زنند؛ می دم اسالم از هم اآنه .مسلطند اسالمی کشورهای

 .کند می رد صریحاا را مسلمین سرنوشت و نفتی مخازن بر امریکا تسلط باشد، قرآن اسالمِ همان اگر اسالم

 و انحطوا   و فسواد  اهول  هوم  و باشود  نمسلما هم !امریکا؟ منقاد و مطیع هم و باشد مسلمان هم کسی که است ممکن طور چه

 قورار  یوی  ظالمانه قدرت رأس در و کند ظلم مردم به هم و باشد مسلمان هم !اخالقی؟ گرفتاریهای اقسام و انواع و طرب و عی 

 و فقیود  اموام  کوه  - «امریکوایی  اسوالم » تعبیور  هموان  پوس،  .کنود  وارد فشار مسلمانها بر اسالم دشمنان میل به و باشد داشته

 .است مدعیانی و افراد چنان آن اسالم برای درستی تعبیر - کردند می بیان مکرّر گوارمانبزر

 کوه  کشوورهایی  در بینیود  می شما لذا .است ناپذیر سازش و ناب و حقیقی اسالم کند، می نفوذ بشری جوامع و دلها در امروز آنچه

 اموا  اسوت؛  معموور  مسواجد  - مسولمانند  موردم  ی توده که آفریقایی و عربی کشورهای از بعضی مثل - هستند مسلمان آن مردمِ

 انوواع  بوا  را آنهوا  و دهنود  موی  قورار  فشوار  زیر را جمع این وابسته، حکومتهای و کنند می قیام اسالم از طرفداری عنوان به جمعی

 کشورها آن در آنچه که است این معنای  معناست؟ چه به این، !!نامند می خرابکار را آنها هم نهایتاا و کنند می شکنجه ها، شکنجه

 واقعی اسالم که آیند می بر صدد در آزاد و آگاه وجدانِ دارای و مممن افراد لذا دارد، فاصله اسالم حقیقت و لُ  از چون است، رایج

 .آید می پی  اصطکاک خاطر همین به و کنند حاکم را ناپذیر سازش و

 علیه که قدری آن زیرا است؛ قرآن و اسالم معجزات از یکی این، و ستا پیشروی حال در اسالم امروز که است حقیقت یک این،

 در دیگوری  ی عقیده و فکر هیچ علیه شاید است، شده خرج پول و شده اقدام و تبلیغ - اخیر سال ده طول در بخصوص - اسالم

 .باشد نگرفته انجام خصومت و ضدیت و تبلیغ همه این مشابه، مدت

 

 1398/14/14 - حج عظیم کنگره به پیام

 آیوات  افکوار  و آنها به بهتان و تهمت و خدا اولیای از تبرّی و اسالمی انقالب با مقابله تفرقه، ایجاد مسلمین، و اسالم تضعیف آیا

 و سوتمدیدگان  و محروموان  بوا  همنوایی و مشرکان از برائت و مظلومان از حمایت ولی ندارد؛ اشکالی باشد هم سیاسی ولو - خدا

 رؤسا خیانت کردن محکوم و خارجی کمپانیهای غارتگری با مخالفت و اسالمی کشورهای بر اسرائیل و امریکا لطتس به اعتراض

 !است؟ جرم آن امثال و واقعی مسلمانان مبارزات از حمایت و نام مسلمانْ سالطین و

 اسالم و (ص)محمّدی ناب اسالم به را اسالم که شود می آشکار اللَّه فی فانی و اللَّه الی داعی آن ما، فقید امام سخن که جاست این

 و پابرهنگوان  و ضوعفا  از حمایوت  اسوالم  و عزت اسالم است؛ قسط و عدل اسالم محمّدی، ناب اسالم .کرد می تقسیم امریکایی

 و زورگویوان  بوا  ناپوذیری  سوازش  و دشومنان  بوا  جهواد  اسالم است؛ مستضعفان و مظلومان حقوق از دفاع اسالم است؛ محرومان

 .است معنویت و فضیلت و اخالق اسالم است؛ گران نهفت

 برای یی بهانه آنهاست؛ اعمال ی کننده توجیه و استکباری قدرتهای منافع خدمت در که است اسالم نام به چیزی امریکایی، اسالم

 از عظیموی  بخ  ردنک جدا برای یی وسیله است؛ مسلمان ملتهای سرنوشت و مسلمین امور به آنان نپرداختن و دین اهل انزوای

 بورای  پایگواهی  عنووان  به نه مسجد و) است مسجد به دین کردن منحصر و دین ی مجموعه از اسالم سیاسی و اجتماعی احکام
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 کوردن  جودا  و زندگی از شدن جدا برای یی گوشه عنوان به بلکه - است بوده اسالم صدر در که چنان - مسلمین امور فتق و رتق

 (.آخرت و دنیا

 را دیون  و خودا  اندیشوند؛  نموی  خوود  حیووانی  رفواه  به و خود به جز که است سوزی بی و درد بی انسانهای اسالم ریکایی،ام اسالم

 و میول  بورخالف  کوه  را روایواتی  و آیوات  ی هموه  و داننود  موی  طلبوی  قدرت یا زراندوزی برای یی وسیله تجار، ی سرمایه همچون

 رؤسوایی  و سالطین اسالم امریکایی، اسالم .کنند می تأویل وقیحانه یا و افکنند یم فراموشی ی زاویه به محابا بی باشد، منفعتشان

 آنان حمایت به مقابل، در و کنند می قربان اروپایی و امریکایی ی آلهه ی آستانه در را خود مظلوم و محروم ملتهای منافع که است

 ی هموه  بور  پوا  خوود،  سوود  تأمین برای که است دارانی سرمایه اسالم دوزند؛ می چشم خود ننگین قدرت و حکومت ی ادامه برای

 سیاسوی  عمول  و بحوث  و فهوم  و سیاسوت  از دوری بوه  را مردم که است امریکایی اسالم این آری، .کوبند می ارزشها و فضیلتها

 و درک هبو  را مسولمین  ی هموه  و دانود  موی  آن از جدایی غیرقابل و دین از بخشی را سیاست محمّدی، ناب اسالم ولی خواند؛ می

 یواد  بوه  اسوالم  گویوای  زبان و خود فقید امام از همواره باید مسلمان ملتهای که است چیزی این و کند؛ می دعوت سیاسی عمل

 .باشند داشته

 

 

 بپردازند دشمن با مقابله در فرهنگی جهاد به مردان کنار در باید زنان است، یافته تغییر فرهنگی به نظامی جنگ عرصه که امروزه

 :گفوت  و کورد  اشاره غزه در صهیونیستی رژیم جنایات به وی .دهند آموزش نیز دیگران به و آموخته را دینی مباحث های زهآمو و

 را اسوالم  هوای  بودعت  اگور  اموروزه  و است (ره)خمینی امام جهادی و فرهنگی حرکت مرهون فلسطین مقاومت و لبنان اهلل حزب

 .شد خواهد گرفته جا بهجا آمریکایی اسالم با محمدی اسالم نشناسیم،

  1333 مرداد 12 - فاطمی مطلع همای  در یزدی مصباح تقی محمد اهلل آیت

 

 

 شوود  می تغذیه لندن از که انگلیسی تشیع مراق  انگلیسی، شیعه رهبری تعبیر به و آمریکایی اسالم امام، تعبیر به داریم ای عده

 شویمیایی  بمباران زیر ساعت 72 بدر و خیبر در که داشتند ایمان و ارادت محسن حضرت و اباعبداهلل حضرت به کسانی …باشید

 شویعه  نوام  به هستیم مواجه ای پدیده یک با …خور مفت مداح و انگلیسی شیعه تو نه نامردها، شما نه گفتند می حسین حسین

 حال در نجف و اصفهان و قم و مشهد در و اند انداخته راه ای ماهواره های شبکه اینها امروز .خطرناکند وهابیت اندازه به که لندنی

 گیوریم  نموی  شعبان نیمه جشن امسال و عزاداریم ما گفت امام شد خرداد 15 وقتی که هستند هایی همان اینها …اند طلبه تربیت

 و خمینوی [اموام ] موورد  در اموا  بسوازند  صودام  و اسورائیل  و آمریکوا  و شواه  بوا  حاضرند اینها .…است سیاسی (ره) خمینی گفتند

 روند می پی  هم لعن تا مطهری و ای خامنه[امام]

 1333/18/23 – تهران جمعه نماز های خطبه از پی  سخنرانی ازغدی پور رحیم حسن استاد سخنرانی
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 جهانی زوتگوی و مستکبر قدتتهای به اعتمادی بی و الهی  وعده صدق به الهی،اعتماد کمک به اتّکال .2

 انقالبوات  سوایر  چون را اسالمی انقالب و کنند باور توانند نمی را الهی های وعده و بودند غافل خداوند نصرت از که کورد ن این

 و ایموان  قدرت حجم و انسانی های ارزش از و نگرند می الهی پدیدة این به غلط محاسبات و مادی دید با و دانند می ناچیزتر بلکه

 در خالصوه  خوود،  موادی  دیدهای با را ها ارزش و ندارند خبری شده پیدا ایران انقالبی ملت در قادر خداوند خواست به که تحولی

 هوای  قودرت  جانب  همه های توطئه و ایران انقالب از پس های گرفتاری ناچار کنند، می ستم زیر های ملت استضعاف و جویی سلطه

 عوامول  بوا  امریکوا  و شد، خواهد سرنگون ماه چند از پس اسالمی جمهوری که بود رسانده نتیجه این به را آنان کوچکْ و بزرگ

 .نشست خواهد قدرت ریک ا بر خود داخلی

 جماران تهران، - 1391/11/22 -( علیه اهلل رحمه) خمینی امام

 

 و زبوان  هر دارای و ملت و مذه  هر از اسالمی مظلوم ملتهای اقشار هم  که جهانی، عظیم کنگرة این در اگر که است واضح ر

 و اسوالم  اساسوی  مسوائل  اند نموده اجتماع آرای ، و آ ی  هر از دور مشابه، لباس و واحد زیّ با ولی قشر، و رنگ هر و مسلک

 کوچوک  اجتماعوات  از ننشوینند،  سرجایشوان  زورگوو  و مسوتکبر  های حکومت و نشود حل فرقه هر از جهان مظلومان و مسلمین

 .آورد نخواهیم دست به فراگیری حل راه و آمد برنخواهد کاری محلی و ای منطقه

 جماران تهران، - 14/19/1393 -( علیه اهلل رحمه) خمینی امام

 

 اموام  را آنهوا  و دهود  غلبه مستکبرین بر خودش توفیق و خودش منت با را ارض مستضعفین که است فرموده وعده تعالی خداوند

 مستکبرین بر مستضعفین و باشیم وعده این شاهد ما که امیدوارم من. است نزدیک تعالی خداوند عدةو. دهد قرار پیشوا دهد قرار

 موا  و اسوت  بووده  اسوالم  احکوام  و اسالم از تبعیت برای پیمودیم که را راهی این تاکنون. کردند غلبه تاکنون چنانچه کنند؛ غلبه

. کنود  موی  پیدا اسالم به توجه عالم عالم، به بشود معرفی هست اسالم که آنطور چنانچه اگر و عالم؛ به کنیم معرفی باید را اسالم

 .بشود باید عرضه لکن است قیمتی ذی متاعِ مسلمینْ متاعِ

 مق – 1358/11/12 -( علیه اهلل رحمه) خمینی امام

 

 و مسوتکبر  قودرتهای  بوه  اعتموادی  بوی  مقابل، ی نقطه و الهی، ی وعده صدق به اعتماد الهی، کمک به اتّکال امام اصول از یکی

 و موممنین؛  بوه  اسوت  داده وعوده  متعوال  خودای  الهی؛ قدرت به اتّکال .است امام مکت  اجزاء از یکی این است؛ جهانی زورگوی

 کوه  کسوانی  آن (3)عَلَویهِم،  اهللُ غَضِو َ  وَ (8)اهلل، لَعونَهُمُ  وَ :انود  شده لعن خداوند خودِ کالم در ندارند باور را وعده این که کسانی

 ی وعده به اعتقاد (11.)«مَصیراا سآءَت وَ جَهَنَّمَ لَهُم اَعَدَّ وَ لَعَنَهُم وَ عَلَیهِم اهللُ غَضِ َ وَ السَّوءِ دائِرَةُ عَلَیهِم السَّوءِ ظَنَّ بِاهللِ اَلظّآنّینَ»

 بایود  است؛ ما بزرگوار امام تفکّر ارکان از یکی - (11)«یَنصُرکُم اهللَ تَنصُروا اِن» است فرموده که - الهی ی وعده صدق به الهی،

 اعتمواد  نباید مطلقاا جهانی، قدرتهای مستکبران، دشمنان، های کُنَک خوش دل به مقابل، ی نقطه .کرد اتّکال و اعتماد وعده این به

 او، بوه  اعتمواد  و پروردگار قدرت به اتّکال این .است مشهود کامل طور به امام بیانات در امام، رفتار در امام، عمل در هم این کرد؛

 بوود  او اعتقواد  موورد  را آنچوه  میکورد؛  صحبت صراحت با امام .باشد صریح خود انقالبی مواضع در بزرگوار امام که میشد موج 

 میشووند،  عصبانی آنها نمیدانست اینکه نه آید، می بدشان تهاقدر نمیدانست اینکه نه داشت، خدا به اتّکاء چون میکرد، بیان صریح

 ها نامه از یکی به نشد؛ رودربایستی دچار حوادث، برابر در .داشت باور الهی نصرت به الهی، کمک به الهی، قدرت به امّا میدانست

 نامه، آن به امام داد، جواب بودند نوشته او هب که - مستکبر، به وابستگان یا دنیا مستکبر سران های نامه از نامه دو به شاید امام -

 امّا میزد حرف ممدّبانه امام البتّه .شد پخ  اسالمی  جمهوری صداوسیمای در وقت همان که داد جواب را مطل  تمام، صراحت با
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 اهل هم ملّت کرد؛ ریجا ملّت شریان در خونی مثل امام را خود توکّل این و کرد بیان ها نامه آن در را خود روشن و قاطع مواضع

 هویچ  و اعتموادی  هویچ  مسوتکبرین  بوه  اموام  اینکوه  .شد وارد راه این در و شد، معتقد الهی نصرت به شد، متعال خدای به توکّل

 بود هم مقتدری جمهور رئیس که ریگان، - آمریکا جمهور رئیس .نکند اعتنائی آنها های وعده به که میشد موج  نداشت، اعتقادی

 او کوه  را ای وعده و نکرد اعتنائی و نداد او به پاسخی نکرد، اعتنائی او به امام فرستاد، آدم و فرستاد پیغام و نوشت مهنا امام به -

 .گرفت هیچ به امام بود، داده

 میلیارد صدها بحث بود، داده آمریکا به ی وابسته دولتهای از یکی تحمیلی، جنگ پایان مورد در ای وعده یک دیگر، مورد یک در

 هموین  داریوم  خودمان جاری گوناگون قضایای در حا  ما .نکردند اعتماد نکردند، آن به اعتنائی امام بود، میان در میلیارد هزار یا

 میزننود  خصوصی ی جلسه در که حرفهایی به کرد، اعتماد مستکبرین ی وعده به نمیشود چطور که بینیم می میکنیم، لمس را معنا

 بوه  اعتموادی  بوی  خودا،  بوه  اعتماد داد، قرار خود کار اصلیِ خطو  جزوِ را آن امام .میکنیم لمس داریم ار این کرد، اعتماد نمیشود

 تبریوک  پیوام  اموام  بورای  مختلوف  مناسبتهای به کشورها سران [ چون] نبود، دنیا با ی رابطه قطع معنای به البتّه این .مستکبران

 امّوا  داشوت  وجوود  محترمانوه  و ممدّبانوه  معموول،  حدّ در جوری، این ارتبا  .ادمید جواب آنها تبریک پیام به هم امام میفرستادند،

 .نداشت وجود آنها روان دنباله و تبعه و قلدران و مستکبرین به اعتمادی گونه هیچ

 14/3/34  اهلل رحمه خمینی امام حضرت رحلت سالروز اُمین29 مراسم در انقالب رهبر بیانات

 

 صوورت  به نیرو این افزای  در باشید، داشته ایمان خودتان نیروی به بود؛ همین ملت ی همه به و ام به ما عزیز امام بزرگ درس

 کردیود،  حرکوت  تودبیر  بوا  و کردیود  ایستادگی اگر باشید؛ داشته اطمینان الهی ی وعده و متعال خدای به و کنید تالش روزافزون

 اسوالمی  نظوام  و انقوالب  این بودن دینی و مردم بودن دیندار خصوصیت این، .است همراه شما با الهی نصرت که باشید مطمئن

 است

  قم مردم بزرگ اجتماع در بیانات 83/17/27

 

 هوم  بعد .است نشدن مغرور شکر، خواص از یکی .است دشوار میدانهای در ایستادگی و پایداری قدرت شکر، دستاوردهای از یکی

 کوه  هموین  .دارد هم روشنی کار و ساز و است صدق الهی ی وعده .«نّکم زید» را؛ نعمت افزای  است کرده وعده متعال خدای

 شوکر،  .میرسواند  بام پشت به را انسان اول، ی پله شکرِ .میکند زیاد را نعمت شکر، خودِ که است این ی دهنده نشان کردیم، عرض

 .ماست ی وظیفه

 اسالمی جمهوری نظام کارگزاران و مسئو ن دیدار در بیانات 85/13/23

 

 متعوال  خودای  .الهوی  ی وعوده  بوه  باشیم مطمئن که کارهاست ی همه اساس این که الهی؛ ی وعده صدق و الهی قدرت به توجه

 و المشورکین  و المنافقات و المنافقین یعذّب و» است؛ فرموده لعنت دارند، او به سوءظن دارند، او ی وعده به سوءظن که را کسانی

 یعنوی  (8) ؛«مصویرا  سوائت  و جهنّم لهم اعدّ و لعنهم و علیهم اللَّه غض  و السّوء دائرة علیهم سّوءال ظنّ باللَّه الظّانّین المشرکات

 مون  اللَّوه  لینصورنّ » کوه  اسوت  فرمووده  متعوال  خودای  .میکند مذمت دارند، الهی ی وعده به سوءظن که را کسانی متعال خدای

 ی وعوده  هوم  فقوط  این حا  .میکند کمک متعال خدای کنید، حرکت خدا راه در (11.)«بعهدکم أوف بعهدی أوفوا» (3) ؛«ینصره

 کنویم،  قبوول  را یوالهی  وعوده  درسوت  نتووانیم  که باشیم هم کورباطنی آدمهای باشیم، هم دیرباوری آدمهای اگر ما .نیست الهی

 میدهد نشان را این ما به ما ی تجربه

 نظام کارگزاران دیدار در بیانات 83/15/27
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 و قدرتها و دشمنها  که  میدانستیم ، میکردیم  مطرح را واقعی  اسالم شعارهای ، ناب  اسالم علمدار و عزیز  امام رس  پشت ما  که روزی

 ، مشورکان  و کفوار  و  منافقان و یهودیها  که روزی  آن .بود  گونه همین  هم  اسالم صدر در .میکنند آرایی صف ما  مقابل در ابرقدرتها

 و  وعودنااهلل  موا  هوذا " :گفتنود  واقعی  مممنین آوردند، وجود  به را  خندق و  احزاب  جنگ و کردند  محاصره را پیامبر ی مدینه  اطراف

 .شود  خواهنود   همدسوت  شما  علیه فاسدها و شریرها و بدها  که بودند  گفته ما  به  رسول  و خدا . نیست یی تازه چیز ، این ;" رسوله

 .شد قویتر  ایمانشان دیدند، را الهی ی وعده صدق  چون آنها ، بنابراین

 مطهور  دلهای و پاک انسانهای اما کردند، آرایی صف  آن  مقابل در پلید و  خبیث قدرتهای  اگرچه شد، آشکار واقعی  اسالم  که هرجا

  ایوام  در عوزادار   انسوان   میلیوون   ده چورا  .کردند  حمایت  آن از وجود و  توان ی همه با ، ناآلوده و پاک فطرتهای و  صاف روحهای و

 در  مسولمان   میلیوون  صودها  چورا  میزدنود؟  خود ی سینه و سر بر  گونه آن و شدند  جمع بزرگوار  آن مطهر پیکر گرد ( ره) امام  رحلت

  موه کل یک ، جواب بود؟  چه خاطر  به ما  امام  محبوبیت شدند؟ داغدار و عزادار طور این ، انسان یک  درگذشت خاطر  به ، عالم سرتاسر

 را دلها خدا ، اسالم خاطر  به  که کرد تأکید و فهماند ما  به او خود و داد یاد ما  به را  نکته  این بزرگوار  آن خود . اسالم خاطر  به : است

 .کرد  ایران  ملت و رهبر و  انقالب  متوجه

 مردم مختلف اقشار بیعت مراسم در بیانات 98/14/21

 

 بواقر  اموام  مبوارک  نام من اینکه .الهی کمک به اعتماد و نفس به اعتماد و خودباوری از است رتعبا جهادی مدیریّت مهمّ عامل

 در اسوت؛  ایون  بهخاطر میکنم، عرض عرایضم طلیعهی در را رج  مبارک ایّام تبریک و امیرالمممنین مبارک نام و (علیهالساّلم)

 متعوال  خودای  از شما[وقتی] .کنیم اعتماد الهی کمکهای به ؛[مکنی] الهی کمک از استمداد و متعال خدای به توکّل کارها همهی

 کوه  رزقوی  این (3.) یَحتَسِ  حَیثُ مِن یَرزُقهُ وَ ، مَخرَجًا لَهُ یَجعَل اهللَ یَتَّقِ مَن وَ :میشود باز شما بهسوی راهها میخواهید، کمک

 چیوزی  یک ذهنتان در ناگهان شما گاهی میرسد؛ ماش و من به مختلفی شکلهای به است، شده گفته دیگر آیات در و آیه این در

 بهوجوود  شوما  دل در وافوری  امید یک ناگهان فشار، برههی یک در است؛ الهی رزق این میشود؛ باز راهی میدرخشد، میزند، برق

 مقاوموت  ارکوان  از یکوی  هم این که دان  و هوش بهکارگیری الهی؛ کمک به اعتماد بنابراین .است الهی رزق همان این میآید؛

 شد؛ داده شرح خود جای در که است اقتصادی

 مپنا صنعتى گروه در کارگران دیدار در بیانات 33/12/11

 

 لحوا   از را خوود  توانسوته  هوم  بکنود؛  بزرگوی  کارهوای  است توانسته تجربه این با ایران ملت سال، دو یکی و سی این طول در

 کشوور،  سرتاسور  در کار به دائم اشتغال همین فناوری، پیشرفتهای مینه علمی، پیشرفتهای همین - بکشد با  مادی معیارهای

 را الهوی  آیوات  موا  .برساند راقی و عالی سطح یک به را خود است توانسته معنوی لحا  از هم - است مادی پیشرفت های نشانه

 در اموروز  میخوانودیم؛  کتابهوا  در فقط را خداوند قدرت دست پشتیبانی و الهی کمک قبلها .دیدیم را خدا کمک های نشانه دیدیم،

 چوون  بود، قرص او دل .فرمود من به و بود کرده لمس را این ما بزرگوار امام که طور همان میکنیم؛ لمس میکنیم، حس صحنه

 اسوت؛  کرده حس است، کرده لمس را الهی حمایت را، الهی کمک گوناگون، میدانهای در ایران ملت .میدید را الهی قدرت دست

 تحرکوات  در جوور،  یوک  گوناگون قضایای در جور، یک تحمیلی جنگ در است؛ مجاهدت ی آماده وقتی است، صحنه یتو وقتی

 یوک  و شودند  صحنه وارد مردم شدند، بیدار مردم بود؛ الهی قدرت دست 88 سال ی فتنه همین در .جور یک ها فتنه در و سیاسی

 .کردند خنثی را عظیم حرکت

 دی 13 قیام سالروز در قم ردمم دیدار در بیانات 83/11/13
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 دارم؛ احتیاج نکته این به توجه به شما از بیشتر بنده - کنیم توجه آن به باید ما ی همه که دارد وجود اینجا در اساسی ی نکته یک

 اگور  ایون  .خداسوت  برای عمل و نیت اخالص است؛ تکلیف احساس آن، و - دارید احتیاج مسئولیت، اقتضای به هم شما ی همه

 خواهود  حال شامل الهی کمک و الهی رحمت شد، اگر این شد؛ خواهد گشاده راهها ی همه شد، خواهد حل مشکالت ی همه شد،

 دشمن مقابل در انهزام غلطِ توهّم شد، اگر این - کردند تالوت ا ن که آیاتی همین - (1) «فرقانا لکم یجعل اهلل تتّقوا ان» شد؛

 حول  را مشوکالت  ی هموه  - است خالص نیت این از ناشی که - خدا با ارتبا  خدا، به توکل .رفت خواهد بین از دشمن تسلط و

 ایون  را، توکول  ایون  - بوود  معنیالکلموه  تموام  بوه  رهبر حقیقتاا که - ما بزرگوار امام اگر .شد پیروز جور همین هم انقالب .میکند

 میودان،  وسوط  کشاندند را مردم که نخبگانی میدان، توی ندآمد که مردمی اگر .نمیشد پیروز انقالب این قطعاا نداشت، را اخالص

  .نمیرفت پی  کار نمیداشتند، را خدا برای کار این را، اخالص این

 نهم مجلس نمایندگان دیدار در بیانات 31/13/24

 

 .است بسیج لیاص قواره الهی کمک به اعتماد و هدایت بر تکیه امید، ایمان، داشتن، انگیزه بودن، حساس شدن، بیدار همین

 خالیوق  ی هموه  بوه  متعلق الهی کمک .کرد خواهد کمک متعال خدای کنید حرکت شکل این به اگر است، بسیجی فرهنگ این

 .کنند کمک دریافت آماده را خودشان که آن شر  به است

  رهبر با (ع) صادق امام حضرت شهادت سالروز در بسیجیان از نفر هزاران دیدار 84/13/17

 

 یابود،  موی  بیشوتری  تمواس  بشور،  زندگی انبوه های تجربه با اسالمی، جمهوری توان پر و خاسته نو نظام و میگذرد زمان هرچه

 ی تنیوده  درهوم  و پیچیوده  بشدت معاد ت در .میگردد آشکارتر قرآنی سنتهای ناپذیری تخلف و الهی های وعده صدق حقانیت

 از نقطوه  هور  در .اسوت  وجهواد  عوزم،  ایمان، :آن از نق ، آمدترین وکار رزترینبا اقدامها، و ها پدیده و ها جامعه و انسانها روابط

 مقصود، منزل سر تا راه و آمده دست به هدف، آن .اند آمده گرد یکدیگر کنار در رانشگر سه این آرمان، و هدف هر برای و جهان

 .است شده طی

 دانشجویان اسالمی های انجمن اتحادیه به پیام 85/19/23

 

 ی سوایه  در خودا،  بوه  ایمان ی سایه در اتحاد، ی سایه در ملت یک که داد نشان - ایران ملت مقدس دفاع یعنی - یلیتحم جنگ

 مقابول  در میتوانود  و کنود  عبوور  دشووار  های گذرگاه ی همه از میتواند الهی، ی وعده صدق به اعتقاد و متعال خدای به ظن حُسن

 .داد نشان ما ی همه به را این تحمیلی جنگ کند؛ نشینی عق  و هزیمت به وادار را دشمن میتواند و بایستد دشمنان

 کارون شرق شهدای یادمان در بیانات 33/11/19

 

 خودای  .میکنود  اجورا  مودت  کوتاه در را ها وعده این از برخی کند، قرص آینده های وعده تحقق به را دلها اینکه برای متعال خدای

 تاوعوده  دو (4.) «المرسولین  مون  جاعلوه و الیک رادّوه انّا» :فرمود بعد .«الیمّ فی فألقیه» :کرد وحی موسی حضرت مادر به متعال

 هموان  هم نبوت آن .میرسانیم ارسال و نبوت مقام به را او هم برمیگردانیم، تو به هم - نباش نگران - بینداز دریا در را بچه :داد

 بوه  فرعوونی  قصور  در موسوی  حضورت  کوه  بعد .بودند انتظارش در یلبنیاسرائ - قرن چند شاید - متمادی سالهای که بود نبوتی

 ی اینوعده (5) ؛ «حقّ اللّه وعد انّ لتعلم و تحزن   و عینها تقرّ کی امّه الی فرددناه» :میفرماید متعال خدای برگشت، مادر آغوش

 بوا  متعال خدای .شد خواهد محقق هم دوم ی وعده آن است؛ درست خدا ی وعده بداند تا برگرداندیم دادیم، تحقق برای  را اوّلی
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 شوما  بوه  من .. .است گرفته انجام بزرگی کارهای است، کرده محقق را بسیاری های وعده است؛ کرده رفتار اینجوری ایران ملت

 این متعال خدای تردید بدون - است صدق و است حق الهی ی وعده و - داریم الهی ی وعده به ما که اعتمادی با میکنم؛ عرض

 سوءظن دچار را ما که میکنیم شکر را خدا .کرد خواهد پیروز دشمنان  بر آینده، مراحل ی همه در هم مرحله، این در هم را، ملت

 الهوی  ی وعوده  بوه  ظنوداریم،  حسون  الهی ی وعده به ما .نداد قرار اینها از را ما (7) ؛ «السّوء ظنّ باللّه الظّانّین» نکرد؛ خودش به

 است، داده نصرت ی وعده متعال خدای که میبینیم طرفی از .داریم اعتماد

 قم مردم دیدار در بیانات 31/11/13

 

 توکول  و خودا  به ایمان او در که شد خواهد موفق مبارزه وقتی آن .میشود پذیر آسی  نباشد، همراه ایمان عنصر با مبارزه یک اگر

 کنیود؛  تقویوت  مردم در باید را متعال خدای به توکل و الهی ی عدهو به حقیقی ایمان و را دین ی روحیه .باشد داشته وجود خدا به

 داشوته  ظون  حسون  متعال خدای به بایستی هم ما خود .کنید تقویت مردم در باید را الهی ی وعده به و متعال خدای به ظن حسن

 للَّوه  کوان  مون » :کوه  میفرماید ما به وا (1) ؛«ینصره من اللَّه لینصرنّ» :میگوید ما به او است؛ القائلین اصدق متعال خدای .باشیم

 .میکنود  بیوان  میکنود؛  تلقوین  را ایون  ما به او (2.)«ضعیفا کان الشّیطان کید ان» نهراسید، دشمن از :که میگوید او ؛«له اللَّه کان

 کنویم،  ارزهمبو  خودا  بورای  کنیم، حرکت خدا برای بکنیم، عمل راه این در خودمان ی وظیفه به اگر ما .است صادق متعال خداوند

 نیروی ما .ایستادیم ما که است الهی کمک به هم امروز ... شد خواهد نصی  پیروزی شک بدون بدهیم، قرار خدا رضای را هدف

 بوا  سیاسیمان فعالیت ی گستره تبلیغاتیمان، امکانات مالیمان، امکانات اقتصادیمان، نیروی نیست؛ مقایسه قابل آمریکا با نظامیمان

 امکانوات  او اسوت،  تور  مسولح  او اسوت،  پولودارتر  او اینکوه  بوا  .امریکوائیم  از قویتر ما حال عین در اما نیست؛ ایسهمق قابل آمریکا

 بودن قویتر دلیل .قویتریم ما و است ضعیفتر او حال عین در اما است؛ بیشتر سیاسیاش و مالی امکانات او است، بیشتر تبلیغاتیاش

 نشوینی  عقو   موا  میکنود؛  نشوینی  عقو   قودم  به قدم او مواجهیم، هم با امریکا و ما که میدانهائی این ی همه در که است این ما

 اینهوا  بوه  موا  .است اللَّه مالئک  کمک و الهی کمک برکت به این است؛ اسالم برکت به این نشانه؛ این، .میرویم جلو ما نمیکنیم؛

 میبینیم داریم خودمان چشم به را اینها داریم، باور را اینها داریم، اعتقاد

  غزه همای  ی افتتاحیه در کنندگان شرکت دیدار در بیانات 88/12/18

 

 دنیوا  در کوه  سوالی  ده چنود  این دنیویمان، کوتاه زندگی دوران در ما با خره .است الهی سنت و عبرت ی مسئله قضیه، دیگر عدب

 وضوع  در لویکن  هسوت؛  گونواگونی  چالشوهای  .نیسوت  آمریکا و استکبار با چال  همیشه .چالشیم با مواجه دائم میکنیم، زندگی

 و خواهوان  زیاده و انحصارطلبان و گران سلطه با چال  و امّاره، نفس با چال  شیطان، با چال  درونی، چالشهای اسالمی، انقالب

 یرانوی، ا تحمیلوی  جنوگ  اسیر که روزی آن شاید .داریم احتیاج الهی سنت این در تعمق و تأمل و عبرت به ما .هست هم استکبار

 بوه  امیودی  ی دریچوه  ظاهر حس  به میکرد، زندگی ها شکنجه آن با سلول آن در یا وضعیت، آن با اردوگاه آن در مسلمان جوان

 کشوته  و مورگ  جوز  سورانجامی  یا بکشد طول بیشتری سالهای است ممکن وضعیت این که میکرد تصور شاید نبود؛ باز او روی

 ایون  است؛ عبرت یک این کجائید؟ شما کجایند، آنها است؛ افتاده اتفاقی چه ببینید کنید، اهنگ را واقعیت امروز .باشد نداشته شدن

 .است الهی ی وعده صدق و راستی و درستی ی نشانه

 مون  اللّوه  لینصرنّ و» :میفرماید اگر کنیم؛ پیدا عمیق اعتقاد و باور الهی های وعده بودن راست به بیاوریم؛ ایمان الهی ی وعده به

 مواجه بعثی مأمور یا زندان رئیس یا شکنجه مأمور مقابل در شما روز آن .کنیم درک را این معنای (1)،«عزیز لقوىّ اللّه انّ ینصره

 انّ ینصوره  مون  اللّه لینصرنّ و» .است قضیه همان چالشهائی؛ با است مواجه آمریکا مقابل در ایران ملت امروز فشار، آن با بودید

 را آنهوا  میدانود،  مطورود  را آنها متعال خداوند ندارند، باور را خدا ی وعده که کسانی آن .است راست خدا ی وعده .«عزیز لقوىّ اللّه
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 ایوران  ملوت  بورای  مسوئله  هموین  هم امروز .است حق خدا ی وعده .میآورد حساب به خود رحمت ساحت از ی دورافتاده و ملعون

 - کردید عمل شرائط این به اسارت دوران در شما که همچنان - کنیم عمل گفته، متعال خدای که آنچه شرائط به ما اگر .هست

 .است عبرت یک این است؛ ایران ملت با پیروزی قطعاا

 آزادگان از جمعی دیدار در بیانات 31/15/25

 

 .حوی و بوه  ی تکیوه  و الهوی   یوزال  قودرت  از استمداد و متعال خدای به توجه از است عبارت دوران این واضح و بزرگ ی نشانه

 - دارد جاذبوه  غرب دموکراسی لیبرال نه دارد، جاذبه مارکسیسم نه امروز .است کرده عبور مادی ایدئولوژیهای و مکات  از بشریت

 سکو ر ناسیونالیستهای نه - شکست به میکنند اعتراف است؛ خبر چه اروپا در آمریکا، در غرب، دموکراسی لیبرال مهد در میبینید

 متعوال  خودای  کوه  وحوی؛  مکتو   به قرآن، به اسالم، به است متعلق جاذبه بیشترین اسالمی، امت میان در وزامر .دارند ای جاذبه

 بسویار  و مبوارک  بسویار  ی پدیده یک این .کند سعادتمند را بشر میتواند عزیز اسالم و وحیالهی و الهی مکت  که است داده وعده

 را او اگور  کوه  میکنود  تأکیود  متعوال  خدای (1.)«ینصره من اللَّه لینصرنّ و» :که است الهی ی وعده این ...  است پرمعنائی و مهم

 خودای  .نوداریم  سووءظن  متعال خدای به ما .نمیکنیم تردید الهی ی وعده صدق در ما ... کرد خواهد نصرت را شما کردید، نصرت

 باللَّوه  الظّوانّین  المشورکات  و المشورکین  و تالمنافقا و المنافقین یعذّب و» دارند؛ سوءظن او به که را کسانی میکند مالمت متعال

 ی وعوده  متعوال،  خودای  ی وعده (8.)«مصیرا سائت و جهنّم لهم اعدّ و لعنهم و علیهم اللَّه غض  و السّوء دائرة علیهم السّوء ظنّ

 - اسوت  کورده  صهعر وارد را خود امکانات ی همه ایران ملت - هستیم مبارزه ی عرصه داخل میدانیم، وارد چون ما .است صادق

 بایود  موا  ی هموه  .باشویم  هوشویار  بایود  منتها .است جور همین هم دیگر کشورهای ی همه در .است قطعی الهی نصرت بنابراین

 .کند ایجاد اختالف کند، خنثی را حرکتها میکند سعی دشمن .باشیم دشمنان مکائد متوجه بایستی ما ی همه .باشیم هوشیار

 قم ردمم دیدار در بیانات 31/11/13

 

 رءا لمّوا  و» نمیکنود؛  اثور  او روی هم فشارها این داد، نخواهد باج کسی به که داده نشان سال دو و سی این در اسالمی جمهوری

 را فشوارها  ایون  وقتی ما (7.)«تسلیما و ایمانا الّا زادهم ما و رسوله و اهلل صدق و رسوله و اهلل وعدنا ما هذا قالوا ا حزاب المممنون

 میفهمویم  میکنویم،  مشواهده  خودموان  بوه  نسوبت  عالم شیاطین ترین خبیث طرف از را ها توطئه و شیطنتها این میکنیم، مالحظه

 کنیود،  حرکوت  مسوتقیم  راه در وقتوی  کوه  بود فرموده وعده خدا .«رسوله و اهلل وعدنا ما هذا» میگوئیم است؛ راست الهی ی وعده

 گفتوه  موا  بوه  قرآن آیات بود، فرموده ما به قبالا خدا را این .است اش نمونه این اهلل، بسم میکنند؛ مقابله شما با کجروان و شیطانها

 بیشوتر  الهوی  ی وعوده  بوه  را ما ایمان این، ؛«تسلیما و ایمانا الّا زادهم ما و» .است راست خدا سخن ؛«رسوله و اهلل صدق و» .بود

 نصورت  را خدا راه کند، نصرت را خدا دین کند، نصرت را خدا سک هر (8.)«ینصره من اهلل لینصرنّ» :است فرموده خداوند .میکند

 .است ایران عزیز ملت انتظار در این بدانید و .کرد خواهد پیروز و نصرت را او یقیناا خدا کند، نصرت را الهی آرمانهای کند،

 کرمانشاه دانشجویان دیدار در بیانات 31/17/24

 

 اسوتکبارِ  از نترسیدنِ همین و الشأن عظیم امام خط به وفاداری همین و انقالب دانهایمی در ایستادگی و ایمان و اتحاد همین اگر

 نابود هدفها، این از یکی که شد؛ خواهد برآورده هم شما دیگر هدفهای ی همه پروردگار فضل به بدهید، ادامه را جهانخوار مسلطِ

 کورد؛  خواهود  عمول  بالشوک  الهوی  ی وعده و است الهی ی وعده این است؛ جهانی استکبار ی پیکره شدن پاشیده هم از و شدن

 نخواهند؛ و نپسندند را آن دنیا در بسیاری اگرچه

 قم مردم دیدار در بیانات 71/11/31
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 مراحول  هموه  در .شود  خواهد پیروز حق بایستند، خودشان حقّ پای حق اهل اگر که است این الهی وعده .کنید باور را خدا وعده

 بعود  دوران در کردید، تجربه اسارت دوران در کردید، تجربه جنگ دوران در کردید، تجربه را این انقالب ندورا در .است طور این

 داشته یقین را این باید هم آینده در کردید؛ تجربه را این - برآمد خود کشور دوباره بنای صدد در ایران ملت که - جنگ پایان از

 .است عملی که باشید

 شهدا های خانواده و ایثارگران از جمعی اردید در بیانات 79/15/23

 

 عظموت  مقابول  در را دشومن  عظموت  میکننود،  مقایسوه  متعوال  خدای قدرت با را دشمن قدرت نه، که هستند دیگر ی عده یک

 حسون  میشومرند،  راسوت  هم را الهی ی وعده .نیستند چیزی اینها محضند، حقیر اینها که میبینند وقت آن میدهند؛ قرار پروردگار

 ؛«عزیوز  لقوىّ اللَّه انّ ینصره من اللَّه لینصرنّ و» :است کرده وعده ما به متعال خدای .است مهم این دارند؛ الهی ی وعده به نظ

 میکنویم،  عمل جور یک باشیم، داشته ظن حسن الهی ی وعده به ما چنانچه اگر .است ممکد ی وعده است، قطعی ی وعده این (3)

 میکنیم عمل دیگری جور باشیم، اشتهد سوءظن الهی ی وعده به اگر

 اسالمی وحدت کنفرانس در کنندگان شرکت دیدار در بیانات 83/12/11
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 دولتی تمرکزهای با مخالفت و مردم نیروی و مردم ی اتاده به اعتقاد .3

 هور  در کوس  هر درنگ بی باید. است  زم عمل شدت صورت غیراین در کنند تبعیت دهبرگزی دولت از همه باید دولتی ادارات در

 غفلوت  مردم نیروی از امور اولیای چرا که کنم  می تعج  من. نمایند معرفی ملت به و اخراج را او کند اخالل خواست که ای اداره

 .کنند می رسوا را او و رسند می را ضدانقالب حساب خود مردم کنند؟ می

 دربند شمیران، تهران، - 1353/11/11 -( علیه اهلل رحمه) خمینی امام

 

 روزها آن در .است امام حرکت اصلیِ خطو  ی جمله از این دولتی؛ تمرکزهای با مخالفت و مردم، نیروی و مردم ی اراده به اعتقاد

 بارهوا  و بارهوا  اموام  شوود؛  وابسوته  و موکول دولت به کشور اقتصادی کارهای ی همه نادرست، برداشت یک خاطر به میشد سعی

 موردم  به اعتماد بسپارید؛ مردم به را مسائل این که - است منعکس واضح طور به ایشان بیانات در هشدارها این و - میداد هشدار

 کوه  کسوی  بود؛ ارت  پشتیبان اوّل از امام :کنند توجّه را این .نظامی مسائل در داشت مردم به اعتماد اقتصادی، سائلم در داشت

 آورد؛ وجود به را بسیج نهاد هم بعد آورد، وجود به را سپاه نیروی این، وجود با بود، امام شخص شد، کشور در ارت  انحالل از مانع

 مسائل در مردم؛ به ی تکیه نظامی، مسائل در مردم؛ به ی تکیه اقتصادی، مسائل در .داد قرار مردمی جریان یک را نظامی حرکت

 هموه  از بوا تر  و موردم؛  بوه  ی تکیوه  تبلیغوات،  مسائل در انداخت؛ راه به را سازندگی جهاد که مردم، به ی تکیه کشور، سازندگیِ

 دوران - مودّت  ایون  طوول  تموام  در .کشوور  سیاسوی  نظوام  یالتتشوک  و کشور مدیریّت در مردم آراء و کشور انتخابات ی مسئله

 مشغول ها جبهه میشد؛ بمباران شهرها بود؛ جنگ کشور این در سال هشت سال، ده این از است؛ سال ده ما بزرگوار امام حاکمیّت

 عقو   خوودش  مقورّر  اریخت از روز یک گوناگون انتخاباتهای گرفت، انجام کشور در انتخابات ده حدود در شاید که - بودند جنگ

 انجوام  خوود  مقورّر  وقوت  در انتخابات که داشت اصرار بزرگوار امام شرایط، ی همه در احوال، ی همه در مراحل، ی همه در نیفتاد؛

 بوه  نکورد،  اعوالم  العواده  فووق  حالوت  روز یک امام میکنند، اعالم العاده فوق حالت است معمول کشورها از بعضی در اینکه .بگیرد

 بوه  اعتقواد  بود؛ بزرگوار امام شخص میشد، حاضر رأی صندوق پای که کسانی اوّلین جزو انتخابات روز در .میداد اهمّیّت تانتخابا

 موردم  که را چیزی آن بود ممکن بود؛ قائل مردم تشخیص و مردم افکار و مردم آراء برای احترام کلمه حقیقی معنای به و مردم،

 میشومرد،  محتورم  را آنها بود، قائل احترام مردم آراء برای حال درعین امّا نباشد هم موردی یک در امام نظر مورد میکنند، انتخاب

 معرّفی مسئو ن نعمت ولی را مردم نکرد، اکتفا هم اینها به مردم مورد در امام .است چیزها از یکی هم این میشمرد، معتبر را آنها

 خوادم  مون  بوه  اگر :میگفت کرد؛ معرّفی ملّت خادم را خود مواردی هستند؛ ام نعمت ولی مردم این که کردند ذکر امام مکرّر کرد؛

 موردم  افکار و مردم ی برجسته جایگاه ی دهنده نشان است، بزرگی حرف خیلی این بگویند؛ رهبر که است این از بهتر بگویند ملّت

 انگشوت  کوه  آنجوایی  کردنود؛  پیودا  حضوور  صحنه در دادند؛ مناس  پاسخ هم مردم است؛ امام نظر در مردم حضور و مردم آراء و

 داشوتند؛  اعتمواد  اموام  به مردم داشت، اعتماد مردم به امام بود؛ متقابل این .شدند حاضر آنجا در ودل جان با مردم بود، او ی اشاره

 .است طبیعی امر یک متقابل، ی رابطه این داشتند؛ دوست را امام مردم داشت، دوست را مردم امام

 14/3/34  اهلل رحمه خمینی امام حضرت رحلت سالروز اُمین29 مراسم در نقالبا رهبر بیانات

 

 هوای  تووده  این . شد نخواهد برآورده اسالمی امت و اسالم دنیای مقاصد هرگز مردم، نیروی به بی اعتقادی و دشمن از ترس با

 در ای قدرت بیگانه هیچ بشود، فعال درتق این اگر که است عظیمی قدرت یک میبینید، اسالمی کشورهای در که مردم میلیونی

 لبنان ی حادثه . کرد تمام ما بر را حجت متعال خدای و افتاد که است اتفاقی همین اش نمونه .کند ایستادگی نمیتواند آن مقابل

 بور  را بود حجت » الصّوابرین موع اهلل و اهلل بواذن کثیرة ا فئ غلبت قلیل فئ کم «حقیقتا مصداق که اهلل حزب واضح پیروزی و

 .بی اعتقاد کردند خودشان ملتهای نیروی به را سیاستمداران و کردند انکار را مردم نیروی اسالم دشمنان البته .کرد تمام ما
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 مردم به و گرفت؛ بهره آن از و کرد کشف را آن و شناخت را مردم نیروی این که بود این ما راحل امام هنرهای بزرگترین از یکی

 اسورائیل  پایگاه اینجا مسلط، دشمنان تکلیفی، بی حال در مردم نبود؛ خوبی وضع انقالب، پیروزی از قبل ایران وضع .کرد اعتماد

 که روزی آن .کردند می مالی و سیاسی ی استفاده و خوردند می بردند، می آمدند می که صهیونیستی، رژیم سران استراحتگاه و

 گفوت  و کورد  گورم  را صهیونیستها دل ایران شاه کنند، استفاده اسرائیل علیه نفت از که گرفتند تصمیم عرب کشورهای از بعضی

 )الزّکیوه  نفسه اللَّه قدّس( ما راحل امام اما نداشت؛ امیدی کسی و بود گونه این روز آن در ایران وضع .دهم می نفت شما به من

 نیورو  این به کرد؛ پیدا معرفت نیرو این به او .داشتن مردم نیروی جز نیرویی هیچ کرد، عزم مبارزه این بر و گماشت همت وقتی

 دست چیز همه که هم متعال خدای » رمی اللَّه لکنّ و رمیت اذ رمیت ما و « - متوجه دلها وقتی .کرد  منقل را دلها و کرد هتکی

 ایون  در اسوالمی  نظام و شد متزلزل شاه وابسته و طاغوتی رژیم قدرت و آمدند میدان به نیروها شد، حقیقت این به که – اوست

 اسوتکبار  و امریکوا  اعتماد نقطه بیشترین و داریم قرار چهارراه سر بر و اسالم دنیای ی نقطه حساسترین در ما .کرد سربلند کشور

 .بود شاه سلطنتی رژیم بر ه،منطق این در

 31/5/1385اسالمی  وحدت کنفرانس همای در کنندگان شرکت دیدار در بیانات 

 

اموروز هوم متأسوفانه    . آن خصایص ممتازی که در طول این هشت سال از آنها برخوردار بود، در گذشته برخوردار نبودما از  ملت

آن . ما، در طول سالهای بعد از انقالب، از آن برخووردار بوود   ملتاما . بسیاری از کشورهای مسلمانِ دیگر، از آن برخوردار نیستند

یعنی ارتبا  این توده عظیمِ مممن . است ایران ملتعامل پیروزیهای بزرگ و کامیابی این، . چیست؟ این، یک نکته اساسی است

با آن مرکزیّت و رهبری الهىِ ایمانی که بوا هموه وجوود در راه هودفهای      -این جوانان، این مردان و زنها و قشرهای مختلف  -

وجود یک رهبری، یک مرکزیّت و یوک  . ت میکرداسالمی تالش میکرد و مردم را در آن راهی که بایستی حرکت میکردند، هدای

او بود که به این توده عظیمِ مسلمانِ مممنِ . متجسّم شده بود -آن مرد حکیم و معنوی  -دستگاه هدایت، که در امام بزرگوار ما 

کوه دلشوان را بوا خودا      مردم را دعوت میکرد بوه ایون  . به مردم میگفت که باید با چه کسی مبارزه کنند. متعهّدِ ما راه نشان میداد

به مردم هشدار میداد که چگونه در مقابل دشمنْ خود را مجهز و آماده نگهدارنود کوه دشومن    . مرتبط کنند و به خدا توکّل نمایند

پشوتِ سورِ اموام هوم،     . هر وقت  زم بود، آنچه را که دانستن آن برای مردم  زم بود به مردم میگفوت . نتواند آنها را فری  دهد

مبادا کسی خیال کند کوه  . اما قضیه، به شخص امام منحصر نمیشود. اداره کننده کشور، یعنی نظام جمهوری اسالمی بوددستگاه 

های عظیم مردم، فقط باید با شخص رهبر در ارتبا  باشند و دستگاه اداره کننده کشور به عنوان  در نظام جمهوری اسالمی، توده

برای هموین  . نه؛ این اشتباه است! مردم و پشتیبانی آنها نقشی ندارد نیرویاندازی  و راهیک پدیده، در جذب و هدایت و راهنمایی 

 ...بود که شما میدیدید که امام بزرگوار، بارها و بارها از مسمولین رسمی کشور حمایت و پشتیبانی میکردد

متّکی به آحاد موردم هسوتند؛ بوه ایون      -د را اداره میکنن ایران مثلای که یک کشور بزرگ  عدّه -وقتی در یک نظام، مسمولینی 

نیروهای زنده و پرنشا ؛ به این جوانانی که خطر را در مقابل هدفهای خودشان به هیچ میانگارند؛ به این دلهای سرشار از شور و 

بار جهانی با شوق و عشق به هدف وا ؛ همینهایی که جنگ هشت ساله را اداره کردند؛ همینهایی که امروز اگر ما در مقابل استک

عظیم در داخل کشور اعتماد و اطمینان داریم؛ وقتی که بین ایون   نیرویقدرت میایستیم، به خاطر این است که به ایستادگی این 

عظیم با مرکزیّت کشور، با مسمولین کشور، با دستگاه اداره کننده کشور، با رهبر، با دولت، پیوند و ارتبا ِ مستحکم باشود،   نیروی

؛ توا اسوتکبار نتوانود بور آنهوا      «نه»دگان چنان قدرت روحی پیدا میکنند که در مقابل فشارها و تحمیالت جهانی بگویند اداره کنن

هوم آنهوا   . که امروز آمریکاییها و بقیه قدرتهای ظالم و غاص ، بر خیلی از دولتها تحمیول میکننود   کما این. چیزی را تحمیل کند

های مردم، مشتهای گره کرده مردم، در راه استقالل و  اراده. کار میرود راه مصالح کشور بهمردم در  نیرویقدرت پیدا میکنند، هم 
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از این با تر، که هیچ قودرتی نتوانود    ملتو کدام عزّت برای یک . کار میافتد به ملتآباد شدن کشور و در راه آزاد زیستن و عزّت 

 ...، از هر عزّتی با تر استملت؟ این، برای یک !رار دهدآن را ابزار دست و وسیله برای رسیدن به خواستهای خودش ق

ن نَفَسی، آن قلبی و آن گفتاری حقّ است که سعی میکند پیوندها را میان آحاد مردم، میوان موردم و دسوتگاههای اداره کننوده     آ

عی میکند در دلهای موردم  س. کشور، میان مردم و اصول دین، میان آحاد مسمولین کشور با یکدیگر و میان ارگانها مستحکم کند

، وقتوی کوه بوه عشوق     ایران ملت نیروی مثل عظیمی نیروینسبت به آینده، امید ایجاد کند و به مردم ثابت نماید و بفهماند که 

الهی و به ایمان و اعتقاد به خدا و مکت  اسالم منوّر شده باشد، و وقتی که این دستها و بازوها با یکدیگر گره خورده باشود، ایون   

 .اسالمی است بسازد ملتو کشور را به همان شکلی که شایسته یک  ملتدرت را دارد که همه دشمنان را عق  بزند و ق

 بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان 72/18/31

 

 موردم  وىنیر بر تکیه است؛ داخلى نیروى بر تکیه کند قادر خودشان ى وظیفه انجام بر را آنها میتواند آنچه که بدانند هم ها دولتى

 دسوت  بوه  نگاهشوان  دولتوى،  مسئولین با خصوصى جلسات در همچنین و عمومى جلسات در کردم عرض را این بارها من. است

اى وارد نشوود؛ راه  اگر دشمن دل  نخواست تحریم را بردارد، به رونق کشور و پیشرفت کشور و رفاه مردم ضوربه ... نباشد بیگانه

 .عه کنیم به درون کشور، به درون ملّت، از نیروهاى درونى کشور استفاده کنیمراه آن این است که مراج. آن چیست

 بیانات در دیدار مردم قم 33/11/17

 

از  ماحرکت جهادی شدیم، پیروز شدیم؛ نگاه کنید ش بهو حاضر  کردیم تکیه مردم نیروی به کردیم، تکیه خدا به که جایی هر ما

در آنجا پیوروز   مان حرکت جهادی بود، ماو حرکت کردیمشروع  خدانام  بهآوردیم وسط کار،  را مردم ماجا  هراول انقالب تا حا ، 

آمدند وسط میودان، و   مردمخیابانها را پر کردند، قشرهای مختلف  مردمآمدند،  مردمدر خود اصل انقالب این اتفاق افتاد، . شدیم

نیست؛ هشت سال جنگ را بر این مملکوت تحمیول   هشت سال جنگ شوخی  -در دفاع هشت ساله . حرکت حرکت جهادی بود

این مرد بزرگ شاد باد و با انبیاء و اولیاء محشور باد  هرروح مط که - (رضوان اهلل تعالی علیه)م ماا. آمدند وسط کار مردم - کردند

را سرِدسوت   خودا سط میدان و نام را آورد و مردماو الهام کرد، او را هدایت کرد،  به خداکار بکند؛ باید چه کهراز قضیه را فهمید  -

ی متعال بور زبوان و دل   خداآمدند و  مردم کهی موارد دیگری پیروز شدیم؛ در همه مادرجنگ هشت ساله . گرفت و حرکت کرد

 .پیروز شدیم ماحاکم بود و کار کار جهادی بود،  مردم

 بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 32/12/15

 

ت کند تا فرد یرا هدا مردم یمتعال کمک کند و دلها یشوند و ان شاءاللَّه خدا حاضر مهم ی صحنه این درز با چشم با باید مردم

، مممن بوه  مردمانقالب، مممن به  ینشا ، مممن به هدفها و ارزشها با، شاداب و مردمیروح  یاخالص، دارا بات، شجاع، یکفا با

ز یو هموه چ  در .امسوال اسوت   در موردم  ین بخ  مشارکت عمومیترمهم این را انتخاب کنند؛ مردمو معتقد به حق  مردم یروین

 .ن استیتر یدیکل یاز جمله  ایناست، و  مهم یمشارکت عموم

 بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی 84/11/11

 

 موردم . شود تقویت و تحکیم باید روز روزبه که است دیگری مهم رکن آنان، تشخیص و خواست و اراده حاکمیت و مردم بر تکیه

 جمهووری  و داده اداموه  پیوروزی  توا  را مبوارزات  میشوود،  ناشی اسالم به آنان عمیق ایمان از که خود قاطع ی اراده با ما، ی آزاده

 اسوالمی  نظوام  حوال،  هموه  در هم پس این از و اند نموده حراست آن از بینظیر، ایثاری و فداکاری با و آورده وجود به را اسالمی

 جهوان  در رأی اسوتقالل  و آزادی در کوه  اسوالمی  شوورای  مجلس. بود خواهد مردم اختیار در و مردم به متعلق و مردم به متکی
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 حوق  دارای موردم  و مردمند از آحادی کشور، مدیران و مردم ی برگزیده و وکیل جمهور، رئیس و مردم ی اراده مظهر است، بینظیر

 فوردی  منحصوربه  طرح و اسالم بزرگ برکات از یکی این، و. اجتماعیند و اقتصادی سیاسی، امور ی کلیه در تصمیم و بیان و رأی

 را آن نظیور  نمیتووان  عوالم،  حکوومتی  سیسوتمهای  از هیچیک در و اند بوده ناتوان آن ی ارایه از غرب، و شرق نظامهای که است

 .یافت

 (هر)پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی 93/13/11

 

حا  بعضی، رأی مردم را پایه مشروعیت میداننود؛   .هیچ کس در نظام اسالمی نباید مردم، رأی مردم و خواست مردم را انکار کند

بدون آراءِ مردم، بدون حضور مردم و بدون تحقّق خواست مردم، خیمه نظام اسوالمی، سورِ پوا    .  اقل پایه اِعمال مشروعیت است

اموام، مجموع   . مردم، مسلمانند و این اراده و خواست مردم، در چارچوپ قوانین و احکوام اسوالمی اسوت    البته. ماند نمیشود و نمی

تشخیص مصلحت را درست کرد؛ یعنی آراءِ مردم که مظهرش مجلس شورای اسوالمی اسوت، و حودود اسوالمی کوه مظهورش       

جایی که مصلحت کشور اقتضا  آن. میگیرد شورای نگهبان است، اگر بین آنها اختالفی پیدا شد، مجمع تشخیص مصلحت تصمیم

آنچه که در مورد آزادی گفتوه میشوود، هموه در    . مجمع تشخیص مصلحت را هم امام درست کرد. کند، آن را براین مقدّم میدارد

خواهند ای تازه از راه رسیده، می حا  عدّه. وجود آورد شکم این حرکت عظیم و این سرخطّ مهمی است که امام برای این کشور به

این خطّوی بوود کوه اموام،     ! آزادی، آزادی فکر و آزادی رأی را به امام و دستگاه امام و نظام اسالمی، تازه یاد بدهند و تلقین کنند

کوه هموه    -چه امروز، چه در دوره قبول و دولوت قبول     -بحمداللَّه مسمو ن کشور . حرکت نظام اسالمی را بر این خط قرار داد

و دست پروردگان امام هستند، این چیزها را از بن دندان دانستند و باور کردند؛ نمیخواهد دیگری بیایود و بوه    شاگردان امام بودند

 .اینها یاد بدهد

  های نمازجمعه بیانات در خطبه 78/13/14
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 اجتماعی عدالت و مستضعفان و محرومان از حمایت جدّی دات طرف کشوت؛ داخلی مسائل بُعد دت .4

 اشرافیگری و اقتصادی برابرینا شدید تد و

 چیست؟ عدالت

 اهوداف  از یکوی  کوریم  قرآن که است مهم قدر آن مسئله این. باشد جامعه در عدالت گسترش پی در باید اسالمی مطلوب دولت

 : داند می مسئله همین را اسالمی دولت تشکیل و الهی انبیاء بهثت

 بوا  و فرستادیم، روشن د ئل با را خود رسو ن ما بِالْقِسْطِ؛ النَّاسُ لِیَقُومَ الْمِیزانَ وَ الْکِتابَ مَعَهُمُ أَنْزَلْنا وَ بِالْبَیِّناتِ رُسُلَنا أَرْسَلْنا لَقَدْ»

 (  25/حدید)«.کنند عدالت به قیام مردم تا کردیم، نازل( عاد نه قوانین و حق شناسایى) میزان و( آسمانى) کتاب آنها

 ایون  در انقوالب  رهبور  چیست؟ دهد قرار دیگرش های سیاستگذاری همه محور را آن باید اسالمی دولت که عدالتی از منظور اما

 : فرمایند می باره

 در و مصداق در منتها کنند؛ می تکرار را آن و گویند می همه و است یی ساده مفهوم ظاهر، حس  به عدالت، چیست؟ عدالت اصلاا»

 فوی  ا شیاء اوسع الحق»: است فرموده حق ی باره در المممنین امیر که یی نکته همان است؛ دشوار خیلی عدالت به رسیدن عمل،

 بوه . نیسوتند  جدا هم از اصلاا و است حق هم عدل چون است؛ طور همین عیناا هم عدل مورد در. «التناصف فی اضیقها و التواصف

 حتّوی  اسوت؛  مشکل عدالت به رسیدن عمل، در اما است، آسان تواصف  است؛ حق همان عدل است؛ عدل همان حق معنا، یک

 خوواهم  نموی  مون . است عدالتی بی کجا است، عدالت کجا است؛ مشکل خیلی گاهی هم عدالت مصادیق و عدالت موارد شناختن

 حرفها، قبیل این از و امکانات ی عاد نه تقسیم شده؛ عدالت از یی عمده و کلی های تعریف. چیست که کنم تعریف را عدالت اآلن

 و چیست عدالت ببینید باید واقعاا هایتان بخ  از هریک در شما یعنی هست؛ هم ریزبینی و تدقیق محتاج و هست هم درست که

 در خوودش  حقیقویِ  معنوای  بوه  عودالت  بخواهیم اگر که کنم عرض هم را نکته این خواهم می من. شود می حاصل چیزی چه با

 از عودالت  اگور . معنویوت  دیگور  است؛ عقالنیت مفهوم یکی است؛ تنیده هم در شدت به دیگر مفهوم دو با کند، پیدا تحقق جامعه

 ایون  خواطر  بوه  عقالنیت. بود نخواهد عدالت اصلاا بود؛ نخواهد هستید، دنبال  شما که عدالتی دیگر شد، جدا معنویت و عقالنیت

 کند می خیال شود؛ می دچار اشتباه و گمراهی به انسان نشود، گرفته کار به عدالت مصادیق تشخیص در خرد و عقل اگر که است

 از یکوی  محاسبه، و عقالنیت بنابراین. بیند نمی گاهی است، عدالت که هم را چیزهایی و نیست؛ که درحالی است، عدالت چیزهایی

 « .است عدالت به رسیدن  زمِ شرایط

 

 «معنویت» و «عقالنیت» با همراه «عدالت»

 : فرمایند می( ره) امام حضرت خواهی عدالت روحیه پیرامون همچنین ایشان

 خیزد، برمی معنویت از نیز و عقالنیت همان از هم عدالت معنا یک به اگرچه. است برجسته بسیار امام مکت  در هم عدالت بُعد»

 امام انقالب، پیروزی اول از. دهد می قرار ما مقابل در تری مشخص طور به را آن بزرگوار، امام منظر در عدالت بُعد برجستگی اما

 در کوه  بود تعبیراتی جزو «نشینان کوخ» و «پابرهنگان» تعبیر. کردند توصیه کردند، تکرار کردند، اصرار را ضعفا طبقات بر ی تکیه

 از کوه  داشوتند  اصورار  مسوئولین  بوه . برسوید  محوروم  طبقوات  به که داشتند اصرار مسئولین به. شد تکرار بارها و بارها امام کالم

 یوک  در مسوئولیت  آفوت . کنویم  فراموش را اینها نباید ما. بود بزرگوار امام مهم های توصیه از یکی این،. کنند پرهیز اشرافیگری

 آوری جمع فکر به بیفتند؛ شخصی رفاه فکر به مسئولین که است این است، مردم ایمان به متکی و مردم آراء به متکی که نظامی

 آفت این از خودش امام. است بزرگی بسیار آفت این بزنند؛ در آن و در این به اشرافیگری، زندگی هوس در بیفتند؛ خودشان برای

 سورگرم  نکننود،  پیودا  تمایول  اشورافیگری  بوه  و نشوینی  کواخ  به که میکرد توصیه بارها هم را کشور مسئولین و ماند برکنار بکلی

 موردم  بوا  کوه  میداشوت  دوست امام بودیم، مسئولین جزو روز آن که ماها. باشند داشته نزدیک ارتبا  مردم با نشوند، اندوزی مال
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 عموومی  خودمات  از دور، نقوا   مردم شود؛ برده کشور نقا   اقصی به خدمات که داشت اصرار باشیم؛ مأنوس باشیم، داشته ارتبا 

 از شووند،  انتخاب مردم میان از مسئولین که داشت اصرار امام. بود بزرگوار امام عدالت بُعد آن به ناظر اینها. شوند مند بهره کشور

 دوران در کوه  فوامیلی  هوزار  بالی فامیلها، به شخصیتها، به وابستگی. نباشد مسئولیتها قبول مالک ها وابستگی باشند، مردم خود

 یک از تعریف مقام در گاهی. بود کرده حساس قضیه این به نسبت را ما بزرگوار امام آمد، کشور این سر بر پهلوی دوران و قاجار

 بوه  ی تکیوه  و ثوروت  به ی تکیه بزرگوار، امام نظر از. میدانستند این را مالک. است برخاسته مردم دل از این: گفتند می مسئولی

 « .بود انقالب برای و کشور برای بزرگ خطرهای جزو مسئولیت، گرفتن برای قدرت

 : فرمایند می باره این در دیگری سخنان در همچنین ایشان

. عدالت بدون پیشرفتِ به نیستم معتقد  - سالها این طول در شماها از بعضی با خصوصی جلسات در - ام کرده عرض بارها بنده»

 تمودّن  از شوما  که داد خواهد را ای نتیجه همان عدالت بدون پیشرفت عدالت؛ و پیشرفت ی دهه» به گذاشتیم اسم را دهه این ما

 دوره ایون  بورای  دارنود  اینها که چیزی آن از بیشتر فناوری، و علم و قدرت و ثروت. کنید می مشاهد دارید امروز غرب، ی پرجلوه

 عودالت  ی زمینوه  در حوا  . نودارد  وجوود  عودالت  آنجوا  کنید مالحظه شما حال عین در امّا دارند، را حدّاکثر اینها شده؛ نمی تصوّر

 اطاّلعواتی  اسوت؛  دروغ هشوتاد،  صدی یعنی غالباا، که - زنند می زیاد حرف اینها، مانند و داستانی و سینمایی تبلیغات در قضایی،

 کوامالا  کوه  اقتصوادی  ی زمینوه  در امّوا  - غرب در نیست خبرها این[  که میدهد نتیجه]  هم دارد قضایی های زمینه در انسان که

 فوالن  در صوفر  زیور  درجه ده که کنید فرض سرمای در که هستند کسانی میرند، می گرسنگی از که هستند کسانی. است واضح

 که است این جز بمیرد؟ و بیفتد هالکت به درجه چهل گرمای در انسان چرا! میرند می درجه چهل گرمای از یا میرند، می کشور

 وجوود  اینهوا  میورود؟  بین از رسد، نمی او به هم آب درجه، چهل گرمای] در[ است، خیابان ی گوشه در ندارد، خانه ندارد، پناه سر

 را این اسالم خواهیم، نمی را این ما است، بیعدالتی این. دارد وجود غرب در امروز هم ای افسانه انبوه ثروتهای] طرفی از[  و ؛دارد

 موا  شوود،  موی  یواد  توسعه عنوان به غربی ادبیّات در امروز که معنایی همان به پیشرفت داریم،  زم را پیشرفت ما. نخواسته ما از

 کنیود؛  موی  مالحظوه  شوما  هوم  قورآن  در خ ،. باشد عدالت با همراه بایستی قطعاا پیشرفت، این شرفت؛پی گذاریم می را اسم 

 « .بکند زندگی قسط با جامعه که است این برای است؛ «بالقِسط النّاسُ لیَقُومَ»ِ اینها مانند و کت  انزال و رُسُل ارسالِ ی همه

 

 طلبی عدالت دیگر وجه فساد، با دائمی مبارزه

 بوا  مبوارزه  کورد،  عنووان  آن دیگر وجه و طلبی عدالت ادامه را آن توان می که اسالمی مطلوب دولت های شاخصه از دیگر یکی

 : فرماید می کریم قرآن در خداوند. است فساد

 موا  لِلنَّواسِ؛  مَنافِعُ وَ شَدِیدٌ بَأْسٌ فِیهِ الْحَدِیدَ أَنْزَلْنَا وَ بِالْقِسْطِ النَّاسُ لِیَقُومَ الْمِیزانَ وَ الْکِتابَ مَعَهُمُ أَنْزَلْنا وَ بِالْبَیِّناتِ رُسُلَنا أَرْسَلْنا لَقَدْ»

 مردم تا کردیم، نازل( عاد نه قوانین و حق شناسایى) میزان و( آسمانى) کتاب آنها با و فرستادیم، روشن د ئل با را خود رسو ن

 ( 25/حدید)«.مردم براى منافعى و است، شدیدى قوت آن در که کردیم نازل را آهن و. کنند عدالت به قیام

 : معتقدند شریفه آیه در «شَدِیدٌ بَأْسٌ فِیهِ الْحَدِیدَ أَنْزَلْنَا وَ» تعبیر درباره مفسرین

 بوه  سور  کوه  شووند  مى پیدا افرادى باز باشد با  تقوا و اعتقاد و اخالق سطح هرقدر انسانى جامعه یک در حال هر به که آنجا از»

 در کوه  کردیم نازل را آهن ما»: فرماید مى آیه ادامه در لذا بود، خواهند عدل و قسط اجراى مانع و دارند مى بر گردنکشى و طغیان

 ««  .مردم براى منافعى نیز و است، شدیدى قوت آن

 و بپوردازد  هم سلبی کارهای به باید ایجابی، کارهای بر عالوه جامعه، در عدالت کامل تحقق برای اسالمی دولت دیگر عبارت به

 .کند مبارزه شدت به شود، می عدالت تحقق مانع که فسادی هرگونه با

 : فرمایند می نیز زمینه این در انقالب رهبر
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 خودتوان  بوه  شوما  حوا  . گذارد نمی راحت را انسان اینجا در ها وسوسه است؛ مالی منابع و قدرت جایگاه حکومتی، منص  بینید»

 مقابول  در اسوت  ممکون  پائین درجات در ها؛ وسوسه این مقابل در کنید می مقاومت و هستید با  سطح و متدّینید که نکنید نگاه

 کوه  دسوتگاهی  این سرتاسر بر را خودتان بینای بصیرِ چشم باید شما باشید، مراق  باید شما. بکنند مقاومت نتوانند ها وسوسه این

 بیاید وجود به اقتصادی ناسالمتىِ ای گوشه یک در نگذارید که بگسترانید آنچنان است، شما مدیریّت تحت و است شما اشراف زیر

 آنها داریم، کشور در نظارتی دستگاههای ما خ ، بشوند؛ وارد نظارتی دستگاههای آنکه از قبل حتّی. بشود کارگر ها وسوسه این و

 مجریّوه  ی قووّه  خود به مربو  آنچه چه است، قضائیّه ی قوّه به مربو  آنچه چه است، مجلس به مربو  آنچه چه دارند؛ ای وظیفه

 این و باشد[  آن]  سالمت مراق  دستگاه مدیر خود برسد، آنها به نوبت آنکه از قبل لکن - مجریّه ی قوّه بازرسیهای مثل - است

 مثال کنیم، می صحبت نشینیم می اینها با که مدیرانی و دوستان این برای گاهی بنده. کرد نباید غفلت دائم؛ نگاه به دارد احتیاج

 دارد دائوم  نوورافکنی  یوک  اینهوا  ماننود  و هوا  قلعوه  از بعضوی  در ایود  کرده مالحظه که هایی نورافکن این مثل گویم می زنم، می

 نگواه  بایود  دائوم  باشود؛  نداشته وجود نفوذ[ برای] خأل هیچ یعنی بزند؛ دور دائم باید شما نگاه نورافکنِ این میزند، دور طور همین

 زیوادی  های خرج و تجمّل و اسراف و بازی پارتی و رشوه و فساد که نگذارید است؛ موریانه مثل فساد واقعاا. بکنیم مراقبت کنیم،

 در کردند، اشاره روحانی دکتر آقای اقتصادی مسائل ی زمینه در که عالجی این از بخشی. بکند نفوذ دستگاهتان در اینها، مانند و

 کوه  آنجوایی  حا  - بیجا بیخود، زیاد، های خرج یک اوقات گاهی است؛ شدنی تأمین فسادها با ی مبارزه و ها جویی صرفه همین

 - است زائدی خرج امّا نیست، حرام صراحت آن با با خره امّا باشد، حرام معنا یک به هم زائد شاید است؛ زائد امّا است، حرام غیر

 اکثریّوت  اجرایوی،  دستگاههای در واقعاا. کرد زیادی و بزرگ کارهای توان می طریق این از توان؛ می و. بشود گرفته باید جلوی 

 یوک  در ناسوالم  و ناپواک  انسوانهای  مورد ده مورد، دو مورد، یک که وقتی[ امّا]  سالِمَند؛ و پاک و ک  زحمت کارکنان کارکنان،

 کو   زحمت و خدمتکار ی مجموعه این زحمات کنند، می فعّالیّت آنجا موریانه مثل میکروب، مثل کنند، می پیدا حضور دستگاهی

 « .برد می بین از را اطمینان محیطِ[ فساد]  رود؛ می بین از زحماتشان هم شوند، می بدنام هم و شود، می ضایع واقعاا

 

 مستضعف و محروم طبقه به توجه

 :رسد نمی جایی به دستشان که باشد مستضعفی طبقه به رسیدگی باید اسالمی دولت مسئو ن دغدغه مهمترین

 نیازمنودان،  گیران، زمین از[ عبارتند که] ندارند، اى چاره هیچ که جامعه، محروم و پایین طبقات خصوص در را خدا را خدا سپس»

 توو  و...دارنود  موى  بور  نیاز دست گدایى به گروهى و کرده، دارى خویشتن گروهى محروم طبقه این در همانا. دردمندان گرفتاران،

 مهوم،  و فوراوان  کارهواى  انجوام  هرگز که دارد، باز آنان به رسیدگى از را تو حکومت سرمستى مبادا. باشى مى آن رعایت مسئول

 ویوژه  بوه  مگوردان،  بر روى آنان از و باش، آنان مشکالت فکر در همواره. بود نخواهد تر کوچک هاى مسئولیّت ترک براى عذرى

 توو  بوه  کمتور  و شومارند  موى  کوچک را آنان دیگران و آیند نمى چشم به کوچکى از که کن رسیدگى بیشتر آنان از را کسانى امور

 و تحقیوق  پیرامونشان تا کن، انتخاب را فردى فروتنند و ترس خدا که خود اطمینان مورد افراد از گروه، این براى. دارند دسترسى

 آنان امور به شخصا تا دارند، نیاز تو به که ده اختصاص کسانى به را خود وقت از بخشى پس. ...کنند گزارش تو به را آنان مسائل

 نگهبانوان  و یواران  و سربازان و باش، فروتن آفریده را تو که خدایى برابر در و بنشین آنان با عمومى مجلس در و کنى، رسیدگى

 علیه اللّه صلّى( خدا رسول از من کند، گفتگو تو با گفتن سخن در اضطراب بدون آنان سخنگوى تا کن دور راهشان سر از را خود

 نخواهد رستگار نستاند، باز اى بهانه و اضطراب بى زورمندان، از را ناتوانان حق که ملّتى»: فرمود مى که شنیدم بارها) سلّم و آله و

 درهواى  خدا تا ساز دور خود از را بینى بزرگ خود و خویى تنگ و کن، هموار خود بر را آنان ناهموار سخنان و درشتى پس. «شد

 از را چیوزى  اگور  و باشود،  گوارا تو بر بخشى مى مردم به آنچه ببخشاید، اطاعت پاداش را تو و بگشاید، تو روى به را خود رحمت

 « .باشد همراه خواهى پوزش و مهربانى با دارى مى باز کسى
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 سوفارش  مستضوعف  طبقوه  به رسیدگی به مسئولین اهتمام به خود سیاسی -الهی نامه وصیت موضع چند در نیز( ره) خمینی امام

 : اند کرده

 مستضوعفان  خصوصاا آنان به خدمتگزارى در و بدانید را ملت این قدر که نمایم مى توصیه اندرکاران دست و دولت و مجلس به و»

 آنوان  فوداکاریهاى  بوا  و آنوان  رهاورد اسالمى جمهورى و هستند همه نعم اولیاى و ما چشمان نور که ستمدیدگان و محرومان و

 «.بدانید خود از را آنان و مردم از را خود و نکنید فروگذار است، آنان خدمات مرهون نیز آن بقاى و کرد پیدا تحقق

 : فرمایند می دیگری سخن در و

 جامعوه  محروموان  حوال  به رسیدگى شماها آخرت و دنیا خیر که کنم مى وصیت محروم طبقات رفاه براى کوش  در همه به و»

 داوطلو   طوور  به دار تمکن طبقات که است نیکو چه و. اند بوده زحمت و رنج در خانى خان و ستمشاهى تاریخ طول در که است

 کوه  است دور به انصاف از و. است آن در آخرت و دنیا خیر که باشند مطمئن و. کنند تهیه رفاه و مسکن چپرنشینان و زاغه براى

 « .باشد ها آپارتمان داراى یکى و خانمان بى یکى

 :فرمایند می دولتمردان به توصیه در رهبری معظم مقام

 قورار  خدمت براى خاص توجه مورد باید که محرومند ى طبقه عمدتاا مراد اما کرد؛ خدمت باید را جامعه و ملت افراد ى همه البته»

 و تور  جودى  نظوام،  از آنهوا  پشوتیبانى  چون ثانیاا کند؛ مى اقتضا را این عدل و است بیشتر احتیاجشان چون اولاا: دلیل دو به بگیرند؛

 از داران، پوول  ایون  از خیلى بکنید؛ مالحظه را نسبتها بودند؟ کسانى چه ها جبهه در. است بوده طور این اول از و است تر همیشگى

 غوذا،  هموان  نکردنود؛  حس را جنگ ها این اما رفت، و آمد جنگ سال هشت ها، احساس بى و دردها بى این از جامعه، مرفهان این

 دیگور  جواى  یوک  بوه  و شودند  موى  ماشینشوان  سوار بود، تهاجمى مورد شهر آن هم روز چهار اگر! آرام  همان و راحتى همان

 ها دستگاه و دولت که نیستند مردمى آن ها این! گذشت چه مملکت این سر بر که نفهمیدند کردند؛ مى استراحت راحت و رفتند مى

 و گرانوى  و برقى کم و آبى کم و اقتصادى ى محاصره و بمباران و جنگ که کس آن نه،. کنند خودکُشان ها آن به خدمت براى باید

 کوه  موردم . باشود  توجوه  موورد  بایود  او اول ى درجوه  در کورده،  احساس سال دوازده ده، این در وجود ى همه با را مشکالت سایر

 عامه که فرمودند اشتر مالک به شان تاریخی فرمان آن در( علیه اهلل سالم) المممنین امیر که یى عامه همان ها؛ ای یعنى گوییم، مى

 توو  بوا  را هوا  سختی هستند، تو با مشکالت در هستند، تو با جنگ در که همانهایى یعنى عامه،.  کن رها را خاصه باش، داشته را

 پُرخوورِ  پُورروىِ  هاى طل  عافیت نه صادقند؛ و دهند مى قرار تو بالى سپر را خودشان زدایند، مى دلت از را تو غم کنند، مى تقسیم

 شوود،  کوم  یوى  ذره اینکوه  مجورد  بوه  خواهنود؛  مى را تو برسد، ها آ به خیرى که وقتى تا. شوند نمى قانع هم وقت هیچ که پُرخواهى

 «  .گردانند برمى را رویشان

 

 

 مسئو ن برای زیستی ساده ضرورت

 قورار  تأکیود  موورد ( ره) امام حضرت و انقالب رهبر بیانات در کرات به که اسالمی، مطلوب دولت های شاخصه مهمترین از یکی

 شوود،  می محسوب ارزش جامعه افراد تمام برای زیستی ساده هرچند. است حکومت کارگزاران «زیستی ساده» مسئله است گرفته

 رنگ مردم نگاه در وی رفتار نتیجه در که باشد دین به منتس  مسئول شخص اگر خصوصاا - جامعه مدیران و مسئو ن برای اما

 عثموان ) کارگزارانشوان  از یکی به معروف ای نامه در( السالم علیه) امیرالمممنین. است ضرورت یک - گیرد می خود به نیز دینی

 :فرمایند می بود، پذیرفته را مهمانی برای ثروتمندان از یکی دعوت که ،(حنیف بن

. انود  شوده  دعووت  سفره سر بر ثروتمندانشان و شده، محروم ستم با نیازمندانشان که بپذیرى را مردمى مهمانى کردم نمى گمان»

 را آنچوه  و بیفکن، دور دانى نمى را بودن  حرام و حالل که غذایى آن پس خورى؟ مى سفره کدام سر بر و کجایى در کن اندیشه
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 نوان  قورص  دو و فرسووده،  جاموه  دو بوه  خوود  دنیاى از شما امام باش آگاه. کن مصرف دارى یقین بودن  حالل و پاکیزگى به

 یوارى  مورا  راستى، و پاکدامنى و فراوان تالش و پرهیزکارى با امّا ندارید را کارى چنین توانایى شما که بدانید است، داده رضایت

 جاموه  دو بور  ام، نکورده  ذخیوره  چیوزى  آن هواى  غنیمت از و نیندوخته، اى نقره و طال شما دنیاى از من خدا به سوگند پس. دهید

 بلوو   درخوت  تلوخ  دانوه  از مون  چشم در شما دنیاى و نگرفتم اختیار در وج  یک حتى دنیا زمین از و نیفزودم، اى جامه ام کهنه

 فوراهم  لبواس  و غوذا  خود براى ابریشم، هاى بافته و گندم، مغز از و پاک، عسل از توانستم مى خواستم، مى اگر من... است ناچیزتر

 در کوه  حوالى  در برگوزینم،  لذیوذ  طعامهواى  کوه  دارد وا مرا طمع و حرص و گردد، چیره من بر نفس هواى که هیهات امّا آورم،

 هوایى  شکم پیرامونم و بخوابم سیر من یا نخورد، سیر شکمى هرگز یا و نرسد، نانى قرص به که باشد کسى «یمامه» یا «حجاز»

 شو   که بس را تو درد این»: گفت شاعر که باشم چنان باشدیا داشته وجود سوخته جگرهاى و چسبیده، پشت به گرسنگى از که

 امیرالموممنین  مرا که دهم رضایت همین به آیا باشد چسبیده پشت به و گرسنه هایى شکم تو اطراف در و بخوابى سیر شکم با را

 لذیوذ  غذاهاى که ام نشده آفریده. نگردم آنان الگوى زندگى هاى سختى در و نباشم شریک مردم با روزگار هاى تلخى در و خوانند

 کوردن  پر و چریدن شغل  که شده رها حیوان چون یا و علف، او همّت تمام که پروارى حیوان چونان سازد، سرگرم مرا پاکیزه و

 یوا  و گیورم  دست در گمراهى ریسمان آیا اند گرفته بازى به مرا آیا آفریدند بیهوده مرا آیا. است خبر بى خود آینده از و بوده، شکم

 یوک  هرگاه که وادارم ریاضت به را خود نفس چنان است، آن در خدا اراده تنها که سوگند، خدا به... بگذارم قدم سرگردانى راه در

 خشوک  اى چشومه  چونان که ریزم اشک ها چشم از آنقدر و کند، قناعت خورش نان جاى هب نمک به و شود، شاد بیابد نان قرص

 چورا  از پوس  گوسوفندان  گله و بخوابند، راحت و بخورند فراوان چرندگان، که است سزاوار آیا. پذیرد پایان چشمم اشک و آید، در

 از پوس  که! باد روشن علی چشم پس. کند استراحت و دبخور خود توشه و زاد از[  آنان همانند] نیز على و کنند، رو آغل به کردن

 نوان  هواى  قورص  به و! حنیف پسر اى بترس خدا از پس...دهد قرار الگو را گوسفندان هاى گلّه و شده، رها چهارپایان دراز، سالیان

 « .بخشد رهائى دوزخ آت  از را تو تا کن، قناعت خودت

 آلوودی  خشوم  نگواه  بوا  بوود،  خریده گزاف قیمت با ای خانه و( بود حکومت مسئولین از که) شریح به پاسخ در همچنین حضرت

 : فرمود

 بیورون  خانوه  آن از را توو  تا پرسد، نمى گواهانت از و کند، نمى نگاه ات نوشته به که آید مى سراغت به کسى زودى به! شریح اى»

 و دنیا خانه آنگاه که باشى، نخریده حرام پول با یا گراندی مال با را خانه آن که کن اندیشه! شریح اى. بسپارد قبر به تنها و کرده

 بوه  آن خریود  بوراى  دیگور  که نوشتم مى سندى تو براى بودى، آمده من نزد خانه، خرید هنگام اگر اما. اى داده دست از را آخرت

 کوو   آمواده  اى مورده  از را آن خووار  اى بنده که است اى خانه این: نوشتم مى چنین را سند آن کردى؛ نمى رغبت بیشتر یا درهمى

 منتهوى  جهوت  چهوار  بوه  خانوه  این. دارد قرار شدگان هالک کوچه و شوندگان نابود محلّه در که غرور، سراى از اى خانه خریده،

 سووى  و کننوده،  سست هاى هوس و هوا به سوم سوى و ها، مصیبت به آن دوّم سوى بالها، و ها آفت به آن سوى یک: گردد مى

 کسوى  از آزمند، خورده فری  را خانه این. است گشوده شیطان روى به خانه در و شود، مى ختم کننده گمراه یطانش به آن چهارم

 خریدارى کشانده، پرستى دنیا و خوارى به و خارج قناعت و عزّت از را او که مبلغى به بندد، برمى رخت جهان از زودى به خود که

 گرفته، را جبّاران جان و پوسانده، را پادشاهان اجساد که است پروردگارى عهده بر د،باش معامله این در نقصى هرگونه. است کرده

 آن بور  و آورده گورد  فراوان مال که آنان. است کرده نابود را «حمیر» و «تبّع» و «قیصر» و «کسرى» چون ها فرعون سلطنت و

 بوه  و کردنود  نگهودارى  و اندوختند فراوان دادند، ینتز و کرده کارى طال کردند، کارى محکم و ساخته قصرها که آنان و افزودند

 که آنگاه شوند؛ مى رانده کیفر و پاداش جایگاه و الهى، حسابرسى پاى به آنان همگى گذاشتند، باقى خود فرزندان براى خود گمان

 از کوه  هرگاه دهد مى هىگوا عقل ها واقعیّت این به. «دید خواهند زیان تبهکاران پس» شود صادر نهایى قضاوت و داورى فرمان

 «  .بگذرد سالمت به پرستى دنیا از و یافته، نجات نفس هواى اسارت
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 : فرمایند می مسئو ن زیستی ساده ضرورت پیرامون( ره)خمینی امام

 اننگر همیشه و شود، مى مربو  کشور اندرکاران دست و روحانیت همه به که است اى مسئله بدهم، تذکر باید که مسائلى اهم از»

 ما اعمال واسطه به گذاشتند، منّت ما به و نموده خدمت اسالم به و کردند فدا را چیزشان همه که مردمى این مبادا که هستم آن

 تورویج  را اسوالم  و انود  آموده  شما و ما دنبال آن واسطه به و دارند و داشته توقع ما از مردم که چیزى آن زیرا بشوند؛ نگران ما از

 ببینند مردم نخواسته، خداى اگر. است علم اهل زندگى کیفیت بردند، میان از را طاغوت و کردند بپا را المىاس جمهورى و نموده

 چیوزى  آن و نیست، روحانیت شأن مناس  آمدهایشان و رفت و اند کرده درست عمارت اند، داده تغییر را خودشان وضع آقایان که

 اسوالمى  جمهوورى  و اسالم رفتن بین از و همان آن دادن دست از بدهند، تدس از است بوده دلشان در روحانیت به نسبت که را

 هوم  هوا  هموین  ولى کنند، حفظ را خودشان باید هستند خطر معرض در که اى دسته یک کنم، عرض را نکته این من البته. همان

 بوزرگ  موردم  پوی   تان وجهه بیایید ونبیر اتومبیل چندین با اگر که نکنید گمان شما. نباشد میزان بر زاید که باشند مواظ  باید

 سوران  کوه  طوورى  همان باشد؛ ساده شما زندگى اینکه است، عامه مذاق موافق و دارند توجه آن به مردم که چیزى آن شود، مى

 جمهوورى  کوه  هوم  آنهوا . عوادى  از تور  پوایین  بلکه بود، عادى و ساده شان زندگى ما ائمه و امیرالمممنین و اسالم پیغمبر و اسالم

 مردم این. ندارند و نداشته مسائل این در دخالتى هیچ اند، نشسته با ها با  که کسانى و هستند، عادى مردم کردند، بپا را اسالمى

 کوه  دارنود  را توقوع  این که هستند -آخرت حس  به قوى و دنیا حس  به -ضعیف طبقات و ها کارخانه کارگران و کشاورز و بازار

 حفوظ  بایود  موا  و. اسوت  اسالم براى بلکه نیست، تنها ما براى آن ضرر بشود، منحرف ما از مردم این نفوس نخواسته، خداى اگر

 کوه  اسوت  ایون  بوه  آن حفظ و داشت، خواهند نگه هم این از بعد و اند داشته نگه را اسالمى جمهورى و اسالم که را آنهایى کنیم

 بهتور  پیکوان  اتومبیل یک با گاهى که بدانند باید کنند، حفظ را نخودشا خواهند مى که هم آنهایى. باشد عادى و ساده ما زندگى

 آن بوه  بایود  بروند، بین از است ممکن بیایند بیرون عادى اگر که جماعاتى و جمعه ائمه و. دیگر وسیله تا باشند محفو  توانند مى

 راه به هیاهو و کنند خلوت را خیابان آید، مى خیابان در وقتى اى جمعه امام که نباشد طور این و. نباشد زیاد که کنند حفظ مقدارى

 و اسوت،  آخورت  بوه  شوما  بزرگى نیست، دنیا به آقایان شما بزرگى. کند مى ساقط جامعه در را حیثیتشان چیزها طور این بیندازند؛

 مواظو   یلوى خ باید ما و دارد اسالمى جمهورى حفظ در دخالت که است مهمى مسئله یک این و. باشید آبرومند خدا پی  اینکه

 از خصوصواا  ضعفى، نقطه که هستند این دنبال همه که چرا باشند، مواظ  باید بیشتر اندرکاران دست و دولت و علم اهل و باشیم،

 حسورت  گرفتنود،  موا  از را آن چنانچوه  اگور  کوه  کنویم  زندگى اى گونه به باید ما و. سازند مطرح جا همه در و کنند پیدا علم اهل

 «  !کند دق حسرت از شاید بگیرند او از را مقام این اگر که آمریکا جمهور رئیس ثلم اینکه نه نخوریم،

 زیستی ساده مسئله از نادرست های برداشت به پاسخ

 توجهی بی و اقتصادی های گذاری سیاست در دنیاگریزی معنای به مسئولین زیستی ساده که داشت توجه باید حال عین در البته

 : فرمایند می نیز زمینه این در انقالب ررهب. نیست مردم رفاه به

 آبواد  را دنیا و نکند عمران و آبادانی کار کشور، که نیست این معنای  است؛ شخصی مندی بهره منظورم گویم، می دارم که این»

 آبواد  را دنیوا  عنیی است؛ مخالف دنیا با اسالم که گفتند می بوده؛ اسالم مخالفین های افکنی شبهه و ها تخلیه همیشه، اینها. نکند

 سواده  را زندگی و نباشید دنیایی زندگی تکیّف دنبال شما خود یعنی است؛ شخصی دنیای شود، می گفته که دنیایی آن نه،! نکنیم

 کوار  هم مرت  حال، عین در اما داشت؛ را ها زندگی ترین زاهدانه شخصاا ،(الساّلم علیه) امیرالمممنین. است این معنای . بگذرانید

 موی  ریاسوت  را عظموت  آن به حکومت کرد؛ می اداره را کشور و کرد می جهاد کرد؛ می جاری آب چاه و آباد را مزرعه د،کر می

 از ناشی ما مشکالت از زیادی مقدار البته که دنیاست به سپردن دل ما، مراد و غرض. کرد می سیاستمداری و سیاستگذاری کرد؛

 - داریوم  خصوصویتی  صنف، دو ما بخصوص - باشم مواظ  باید روحانی، من یا ،حکومتی و دولتی مسمول منِ! است مسأله این

 و بیشوتر  مشکلشوان  اینهوا  ؛«روحوانی  هوم  حکوومتی،  مسومول  هم هستند؛ دو هر که کسانی آن حال به وای»: گفتند وقت یک
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 داد، خواهود  قورار  سمال مورد تربیش را آنها هم متعال خدای است؛ بیشتر آنها از بحق و بجا مردم، توقع! است سنگینتر تکلیفشان

 « .باشیم مواظ  بیشتر باید ما. است بیشتر هم عملشان اثر چون

 

 جامعه در زمامداران زیستی ساده آثار

 حکومت بقاء و تثبیت. الف

 قتزریو  جامعوه  به را روحی آرام  و کرده جل  خود سوی به را مردم قلوب که است این مسئو ن، زیستی ساده مهم آثار از یکی

 و عنایوت  موورد  داشوتند  تکلفوی  بی و ساده زندگی عادی مردم همچون که دینی عالمان همواره که است دلیل همین به. کند می

 در( ره) خمینی امام. بودند آنان مطیع دل و جان از دیدند، می تطابق بزرگان این عمل و حرف میان که مردم و بودند مردم محبت

 : فرمایند می باره این

 جمهور رئیس که روزى آن. بخوانیم را ملت و دولت فاتحه ما باید که است روز آن کرد، پیدا کاخ به توجه ما دولت که روزى آن»

 بوراى  و خوود  بوراى  انحطوا   که است روز آن بکند، توجه نشینى کاخ به و برود بیرون نشینى کوخ خوى آن از نخواسته، خداى ما

 ارزنده خوى این از و نخواسته، خداى کنند پیدا نشینى کاخ خوى مجلسیان که روزى آن .شود مى پیدا دارند تماس او با که کسانى

 خیلوى  نشوینها  کاخ این از مشروطیت طول در ما. بخوانیم فاتحه باید کشور این براى ما که است روز آن بروند، بیرون نشینى کوخ

 معودودى  هموین  و بودند، نشینها کوخ آن از که بودند ىمعدود بینشان در و بود نشین کاخ از مملو ما هاى مجلس. خوردیم صدمه

 بوه  علوم  اهل توجه که روزى آن. جلوگیرى براى کردند مى سعى و گرفتند مى جلو انحرافات از خیلى از بودند ها نشین کوخ از که

 بایود  که است روز آن بکند، تأثیر آنها در نخواسته خداى دنیا برق و زرق و چطور، باشم داشته خانه که شد این به توجه و شد دنیا

 « .بخوانیم را اسالم فاتحه ما

 

 : فرمایند می دیگری سخنان در همچنین ایشان

 مناسو   آمدهایشوان  و رفت و اند کرده درست عمارت اند، داده تغییر را خودشان وضع آقایان که ببینند مردم نخواسته، خداى اگر»

 بین از و همان آن دادن دست از بدهند، دست از است بوده دلشان در حانیترو به نسبت که را چیزى آن و نیست، روحانیت شأن

 «  .همان اسالمى جمهورى و اسالم رفتن

 اگور  کوه  اسوت  عقالنوی  قاعوده  یک این. است اسالمی حکومت تثبیت عوامل ترین بزرگ از یکی مسئولین زیستی ساده بنابراین

 خواهنود  حاکموان  از بیشتری حمایت و همراهی نیز مردم آنگاه کنند، یزندگ جامعه مردم ترین پایین سطح در حکومت مسئولین

 :فرمایند می دیگری جمله در حضرت که همانگونه. شد خواهد حکومت بیشتر تثبیت موج  عامل همین و کرد

 واجو   عوادل  پیشووایان  بر خداوند فَقْرُهُ؛ بِالْفَقِیرِ یَتَبَیَّغَ کَیْلَا اسِالنَّ بِضَعَفَ ِ أَنْفُسَهُمْ یُقَدِّرُوا أَنْ الْعَدْلِ أَئِمَّ ِ عَلَى فَرَضَ تَعَالَى اللَّهَ إِنَّ»

 « .نیاورد سرکشی و هیجان به را تنگدست ندارى، و فقر تا کنند، همسو ناتوان مردم با را خود که کرده

 زنودگی  سوطح  مقایسه با ممرد آنگاه نباشد، جامعه مردم سایر مانند حکومت مسئولین شخصی زندگی اگر گوید می سیاسی عقل

 امنیوت  اسوت  ممکون  حتی مسئله این و آورد خواهند روی طغیان و اعتراض به احتما ا و شده سرخوردگی دچار مسئولین، با خود

 مسئولینشوان  زندگی سطح که کنند مشاهده مردم اگر گوید، می سیاسی عقل بالعکس، و. کند خدشه دچار نیز را حکومت سیاسی

 .شد خواهد حکومت بیشتر تثبیت موج  همین و کرد خواهند آنها با بیشتری همراهی و حمایت است، یکی آنان با

 و احود  جنگ حادثه به معنادار اشاره با نظام کارگزاران و مسئو ن جمع در خود دردمندانه و مهم سخنرانی در انقالب معظم رهبر

 وقوت  مسوئو ن  به اینگونه شد، اسالم سپاه شکست نتیجه رد و تنگه رهاکردن به منجر که( ص) پیامبر اصحاب برخی دنیاطلبی

 : کند وارد آسی  اسالمی نظام به مردم اعتماد به آنان دنیاطلبی مبادا که دهند می هشدار
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 مسوایل  دنبال ما اگر. باشند داشته اعتماد شما و من به باید مردم کنید؟ جل  را مردم اطمینان و محبت خواهید می چگونه شما»

 حدی هیچ المال بیت کردن خرج در رفتیم، تشریفاتمان و تجمالت دنبال افتادیم، خودمان شخصی زندگی فکر به رفتیم، خودمان

 بواقی  موردم  اعتماد مگر کردیم، خرج توانستیم هرچه و -! بکند درست قضایی دردسر که حدی مگر -نشدیم قایل خودمان برای

 از هاینود؛  هوشویارترین  از انقالب برکت به هم امروز اند؛ بوده ملتها هوشیارترین جزو همیشه ایرانیان کورند؟ مردم مگر ماند؟ می

  کنیم؟ می زندگی چگونه ما که بینند نمی مردم مگر! آقایان. هوشیارترند هم هوشیارها

 موی  حقووق  رقود  چوه  کوه  گفتنود  می او به و رفت می وزارتخانه فالن به یا سپاه به یا جهاد به ما اللهی حزب جوان که وقتی آن 

 ات بچوه  و زن و خوودت  زنودگی  با خره که کردند می اصرار ام؟ آمده حقوق برای من مگر چیست، حرفها این گفت می خواهی،

 وضوع  کسی چنانچه کنید، نقل را این دنیا در بروید شما اگر نظرم به است؟ افسانه اینها شما نظر به. بگیر چیزی یک بگردد؛ باید

 هموین  در و ایوران  هموین  در رویوداد،  ایون . است واقعیت این ولی است؛ افسانه که گفت خواهد باشد، هندید را ما قبل سال چند

 خجالت دادند، حقوق او به بار اول وقتی مجلس ی نماینده. نبود هم مورد دو یکی، افتاد؛ اتفاق ما های وزارتخانه همین در و تهران

! بگیرنود  حقووق  کوه  کورد  ننگشوان  و آمد شرمشان مجلس، نمایندگی اول ی دوره در ما دوستان از بعضی! بگیرد را حقوق کشید

 ؟!بگیریم حقوق ما گفتند

 حیووان  مثول  مادّی زندگی در ما شود نمی. دیدند مردم را آن نکنید، فراموش خوریم؛ می ذخیره آن از داریم شما و من! برادران 

 .محرومند زندگی اولیات از شان خیلی که مردمی ند؛کن نگاه اسوه یک شکل به ما به مردم بخواهیم و بغلتیم و بچریم

 باشویم،  پیامبر مثل گویم نمی. گذشت باید نیز حالل شهوات از حرام، شهوات از فقط نه. گذشت باید چیزها خیلی از راه، این در 

 امیرالمممنینی. لرزد می  تن خواند، می که را مطال  آن انسان که باشیم؛ - بود پیامبر شاگرد که - امیرالمممنین مثل گویم نمی

 و الودّنیا  حقّور  قد»: گوید می پیامبر ی درباره دانند، می را آن غیرمسلمان و مسلمان و است سایر مَثَل دنیا و زندگی در زهدش که

 آنهوا  به - کرد کوچک را دنیا برخورداریهای و مندیها بهره و لذایذ همین یعنی - کرد تحقیر را دنیا  ؛«هوّنها و بها اهون و صغّرها

 .نمود سبکشان و کرد توهین

. خوورم  نموی  اموا  کنم، نمی حرام را این من: فرمود پیامبر. کردند آن قاطی عسل مثل هم چیزی و آوردند آب پیامبر برای قُبا در 

 تووانیم  موی  ما گرم! است درآمده پدرمان بخواهند، شما و من از اگر. اند نخواسته ما از را آن. عسل یا آب یا است؛ چیز دو دو، این

 .است دیگر چیز یک ملکوتی، قدسی نفس آن که پیداست بکنیم؟ زندگی طور آن

 ایون  بورای  گیرم، می تو از اختیار به را دنیا من اگر که فهماند پیامبر به متعال خدای که فرماید می جمله همین در امیرالمممنین 

 راه آن در اموا  کنیم؛ نمی حس را آن شما و من. دیدند می خدا ولیایا را تر شیرین چیز آن. بدهم تو به تری شیرین چیز که است

 خودموان  شخصوی  زنودگی  بوه  کمتور  کنویم،  بیجا بخش  و بذل کمتر کنیم، خرج کمتر برداریم، قدم باید راه آن در برویم، باید

 .بپردازیم

 بوود،  منبوری  یکوی  بوود،  طلبوه  یکی بود، جودانش یکی بود، معلم شماها از یکی. انقالبیم از پی  معلم یا طلبه همان شما و من 

 اشوراف  حرکت مثل! کنیم درست خانه اشراف ی خانه مثل! بگیریم عروسی اشراف عروسی مثل حا  اما بودیم؛ طور این مان همه

 موین ه ایوم،  گذاشوته  را ریشومان  ما ولی بود، تراشیده ریششان فقط آنها چون بودند؟ چگونه مگر اشراف! کنیم حرکت خیابانها در

 ی آیوه  از. بیایود  وجوود  بوه  «متورف » اسوت  ممکون  هوم  اسالمی ی جامعه در واللَّه. شویم می «مترفین» هم ما نه، ؟!است کافی

 .آورد می خودش دنبال هم فسق تُرف،. بترسیم( 19/اسراء) «فیها ففسقوا مترفیها امرنا قری  نهلک ان اردنا واذا» ی شریفه

 بخو   فوالن  در موثالا  کوه  شوود  موی  این به منجر دولت سنگین مخارج. است سنگین و ادزی مخارج  دولت نگهدارید؛ اندازه 

 نیست، هم یی چاره بگیرد، انجام هم باید نیست، آن در شکی است؛ هم منطقی و متین و درست سیاست این،. بردارند را سوبسید

 .نکنیم اضافه چیزی مخارج بر خودمان دست هب خودمان و بدهیم قرار منصفانه را مخارج این اما آید؛ می فشار هم مردم روی
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 فوالن  و قضوایی  مسومول  فوالن  و وزیور  و وزیور  معاون و کل مدیر اتاق دکوراسیون تغییر از عبارت دولت، مخارج از مبلغی اگر 

 دجدیو  ماشوین  تعوداد  فالن که باشد این دولت مخارج از یکی اگر. خطاست و جرم این باشد، دیگر گوناگون بخشهای در مسمول

 موردم  سوبسوید  از آن حسواب  بوه  و کنویم  حساب دولت مخارج جزو را این نداریم حق ما بکنیم، تقسیم دستگاهها بین و بیاوریم

 تغییر و ها دکوراسیون تغییر این مورد در و کنند بخشنامه باید دستگاهها. بگذارید حد کارها این برای. است خالف این نه،. بزنیم

 و بنشوینیم  مسوجد  در گوینود  موی  که باشیم تندروها از بعضی مثل گویم نمی من. بکنند معین دیح اضافی های خرج و ها خانه

 بوا خره  هوم  مقودار  یوک  و مسومول  تعدادی و اتاق تا چهار و ساختمان یک کردن، وزارت. شود نمی مسجد در نه، کنیم؛ وزارت

 .باشد حدی در باید اما خواهد؛ می بکند، خدمت خواهد می که آقایی آن زندگی برای امکانات

 رعایوت  نشویند؛  موی  پیشانی  بر شرم عرق واقعاا انسان موارد برخی در و رسد می یی نومیدکننده های گزارش جاهایی از گاهی 

 آقایوان  ؟!امنیتوی  اشوکال  چوه ! داریوم  امنیتی اشکال که گویند می با ؟ مدل و نو و لوکس ماشین چرا که کنیم می سمال. کنید

 کونم،  دخالوت  بایود  اگور  هوم  من ببُرند؛ جایی در را مسأله و کنند معین بنشینند دیگر، جاهای یا کشور منیتا شورای در مسمول

 ماشوین  دههوا  یی، اداره و وزارتخانه هر جلوی کتاب و حساب بی طور همین که است وضعی چه این. کنم دخالت جایی در بگویید

 است؟ گفته را چیزی چنین کسی چه ؟!خورد یم چشم به جا آن مسمو نِ به متعلق گوناگون رنگهای به

 مون ! شوود  موی  سووار  دولتوی  ماشوین  ولی دارد، ماشین خودش دستگاهها، از یکی در سیاسی عقیدتی، روحانی که آمده گزارش 

 ماشوین  یوک  خوودش  آقوا  این! کنند می همه و است رویه کار این که آمد جواب من برای. بکند را کار این ندارد حق که نوشتم

 حرفوی  چه این! عج ! کند استفاده ماشین این از خانم  که شود نمی و دارد خانم  هم یکی است؛  زم خودش برای که د،دار

 است؟

 امکانوات  از ندارنود  حق دارند، شخصی امکانات آقایان که وقتی آن که گفتم را این و نوشتم هم قبالا و کنم می اعالم ا ن من 

 اگور  واللَّوه  چه؟ یعنی دولتی ماشین بیایید؛ کارتان محل و وزارتخانه به و شوید سوار را آن دارید، ماشین اگر. بکنند استفاده دولتی

 پیکوان  ماشوین  بوا  بنوده  کنند، می توصیه را امنیتی جهات ی مالحظه مرت  که گرفتم نمی قرار مالمت مورد مردم طرف از من

 .آمدم می بیرون

 تقوا به روحانیون،. کند می دور مردم از را روحانیون کند، می دور مردم از را ما اینها ید؛دار نگه اندازه و کنید اکتفا ضرورت حد به 

 مردم. ماند شیرین ها چشم در شود نمی دنیا، دورانداختن بدون و ورع بدون. شدند شیرین ها چشم در دنیا به اعتنایی بی و ورع و

 .ندارد رودربایستی کسی با هم خدا ندارند؛ رودربایستی

 «العوالمین  علوی  فضّولناهم  و»: گویود  موی  اسورائیل  بنوی  ی دربواره  قرآن جای چند در متعال خدای که ام کرده عرض بارها نم 

 ضوربت  و»: فرماید می آنها ی درباره قرآن باز که اند اسرائیل بنی همین. دادیم برتری دنیا مردم ی همه بر را شما ما ؛(19/جاثیه)

 قوم شما و من با خدا مگر. شد وضعیتی چنین موج  آنها خود رفتار چرا؟(. 91/بقره) «اللَّه من بغض  باؤا و والمسکن  الذّلّ  علیهم

 ایون  کنویم  معوین  بایود  کوه  هسوتیم  شوما  و من دارد؟ خویشی و قوم اسم این با و اسالمی جمهوری با خدا مگر دارد؟ خویشی و

 .ماست رفتار در هم این نیست؛ اسالمی یا است، اسالمی جمهوری،

 بوه  را اینهوا  هوا  وسوسوه  و اند ساخته ساده زندگی به و اند انداخته دور و اند کشیده را چیزها این دندان که هستند هم بسیاری البته 

 کوه  اینوی . نیستند هم کم میشناسم؛ - مان غیرمعمّ و مان معمّ – مسمو نمان میان در را اینها من. است نکشانده خودش طرف

 و اعتناینود  بوی  چیزهوا  ایون  بوه  کوه  هسوتند  توجهی قابل جمع واقعاا. نیستند اکثریتی هستند؛ قلیتیا و جمع کنم، می عرض من

 و محبوت  پوس، . اسوت  درسوت  این کنند؛ می زندگی گونه همان کردند، می زندگی انقالب اول و انقالب از قبل که طوری همان

  « .شود می حاصل واقعیتها صحیح و صادقانه بیان راه از مردم، اعتماد

 بزرگ تصمیمات گرفتن و بلند همت داشتن. ب
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 موی  بواره  ایون  در( ره)خمینوی  اموام . اسوت  بزرگ کارهای انجام برای مسئولین در آمادگی ایجاد زیستی، ساده آثار از دیگر یکی

 : فرمایند

 نشوینان  کووخ . ختراعا یک به است شده موفق نشین کاخ یک کنید پیدا که ندارم گمان نشینان، کاخ بین در کنید گردش اگر شما»

 منوال  و موال  به توجه و دنیا به توجه و عشرت و عی  به توجه نشینى، کاخ قضیه طبع. اختراعات این به اند شده موفق که بودند

 اختوراع  کوه  آنهوایى . بکننود  فکور  و بشوند وارد تفکرى امر یک در که بدهد مهلت را طبقه این شکم، و شهوت تواند نمى و است

 طبوع . انود  بووده  نشوینان  کووخ  ایون  اى، رشوته  هر در اند داده جامعه تحویل ارزنده کتابهاى و اند کشیده زحمت که یىآنها اند، کرده

 بخواهیود  هوم  دنیوا  سرتاسور  در اگور . زحموت  و تألیف و تصنیف و اختراع با دارد منافات صحیح، تربیت با دارد منافات نشینى کاخ

 تموام  و تقریبواا،  بودنود  نشوینان  کووخ  ایون  از مصونفین  تموام . تاست چند و تا دو کىی بشوید، موفق اگر کنید، پیدا و کنید گردش

 و اسوت  غنوى  طوور  آن موا  فقه که کنیم مى مالحظه خودمان مذه  در که وقتى ما. تقریباا بودند نشینان کوخ همین از مخترعین

 رسواندند  غنا این به را فلسفه این که اشخاصى آن و رساندند غنا این به را فقه این که اشخاصى آن است، غنى طور آن ما فلسفه

 یوک  اسوت  بووده  تشیع جامعه در اشخاص ترین ارزنده و امور این مبدأ که «طوسى شیخ». بودند نشینان کوخ نبودند، نشینان کاخ

 جامعوه  ویول تح که شاگردهایى این و است داده جامعه تحویل که کُتبى این توانست نمى بود نشین کاخ اگر است؛ نبوده نشین کاخ

 کنویم  موى  مالحظوه  علموا  از متأخرین در که وقتى. بگیرد  انجام کارى همچو یک شود نمى مرفه قشر در. بدهد تحویل است داده

 این و برنیایند عهده از شاید بنویسند بخواهند انسان نفر صد اگر که است نوشته کتابى همچو یک  «جواهر صاح » که بینیم مى

 شویخ » را سورداب  نبوده، نجف در سرداب اند نوشته را کتاب این ایشان که وقتى آن در کنند مى نقل که طور آن. نبوده نشین کاخ

 نقل که قرارى از -دا نى یک به بوده باز اتاقشان یک در و داشتند محقر منزل یک برده، سوغات نجف براى ایران از  «انصارى

 آدمى یک از. بودند «جواهر» تحریر مشغول ایشان و است آمده مى داغى نسیم نسیمى، یک نجف گرم هواى آن در که -کنند مى

 زنودگى . نتوانود  کوه  اسوت  این قضیه طبع آید؛ نمى کارها این دارد اینها امثال و جاه و منال و مال و شهوات و شکم به عالقه که

 آن توانسوت  نموى  وضوع،  آن نبوود  اگور . زهود  در اسوت  داشوته  وضعى چه اند شنیده بسیارى یعنى شنیده همه را «انصارى شیخ»

 «           .بدهد جامعه تحویل را ارزنده کتابهاى آن توانست نمى و کند تربیت را بزرگى شاگردهاى

 دشمن برابر در شجاعت و پایداری. ج

 بوه  را خوود  کوه  کسوی . است «باطل مقابل در حق از دفاع در شجاعت و پایداری» مسئولین زیستی ساده مهم آثار از دیگر یکی

 بوا  کسوی  چنین. دارد زورگویان مقابل در حق از دفاع برای کامل آمادگی است، کنده دنیا تعلقات از دل و داده عادت زیستی ساده

 :فرمایند می( السالم علیه) امیرالمممنین که همانگونه. ایستد می گرایان باطل مقابل در بیشتری شجاعت

 بوا  نبورد  از و گرفتوه  فورا  را او سستى پس است، همین طال  ابى فرزند ىغذا اگر»: گوید مى شما از شخصى که شنوم مى گویا»

 تور  نوازک  پوستشوان  جویبوار  کناره درختان و تر، سخت چوبشان بیابانى، درختان باشید آگاه. «است مانده باز شجاعان و هماوردان

 و علیوه  اللّوه  صلّى) خدا رسول و من. است رت دوام پر و ورتر شعله چوبشان آت  شوند مى سیراب باران با که بیابانى درختان. است

 بوه  پشوت  مون  با نبرد در اعراب اگر سوگند خدا به ایم، پیوسته بازو یک به آرنج چون یا چراغیم، یک روشنایى چونان( سلّم و آله

 ایون  از را زموین  که کنم مى تالش و. شتابم مى همه پیکار به باشم داشته فرصت اگر و نتابم، بر روى آن از بدهند، یکدیگر پشت

 «  .گردد جدا ها دانه میان از شن و سنگ تا سازم پاک ،(معاویه)اندی  کج جسم این و شده مسخ شخص

 : فرمود می بود، ساخته قرین زیستی ساده با را ها ابرقدرت با مبارزه ی روحیه که( ره) خمینی امام

 و شویاطین  و آنان پیشرفته های سالح و ابرقدرتان و کنید اعدف حق از و بایستید باطل مقابل در هراس و خوف بی بخواهید اگر»

 و موال  بوه  قلو   تعلق از و دهید عادت زیستی ساده به را خود نکند، بدر میدان از را شما و نگذارد اثر شما روح در آنان های توطئه

 « .بپرهیزید مقام و جاه و منال
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  جامعه در کوشی سخت و قناعت روحیه تقویت. د

. اسوت  جامعه مردم به آن انتقال مسئولین، زیستی ساده آثار مهمترین از یکی ،«ملوکهم دین علی الناس» معروف عدهقا حکم به

 خواهد جای بر توجهی قابل بسیار آثار خود گری، اشرافی و گرایی مصرف از دوری و قناعت روحیه با جامعه یک مردم گرفتن خو

 : فرمایند می زمینه این در انقالب رهبر. نهاد

 حورام  باشود،  حورام  اگر که خدا؛ و خودمان بین داریم یی گونه اشراف حرکت مثالا خود شخصی زندگی در ما که هست وقت یک»

 موانور  یوک  موردم  چشوم  جلووی  موا  کوه  هسوت  وقوت  یوک  اما است؛ مباح باشد، مباح اگر است؛ مکروه باشد، مکروه اگر است؛

 او ا: بوه  اسوت  اشورافیگری  ی دهنده تعلیم که این خاطر به است؛ حرام اش همه د؛ندار مکروه و مباح دیگر این میدهیم؛ اشرافیگری

 داخل در است ممکن. کنیم تشویق کار این به را مردم نباید ما. میشوند تشویق کار این به مردم آحاد ثانیاا خودمان، های زیردست

 موا  پاش و ریخت اما - است مربو  خودشان به ولی ت،اس بدی کار این البته - کنند پاش و ریخت و باشند پولدار کسانی جامعه

 دیون  علوی  النّواس » واقعواا . اسوت  دیگوران  پاش و ریخت مشوق ما پاش و ریخت ثانیاا است؛ المال بیت از نیست، جیبمان از او ا

 « .ماها دین علی نّاسال هستید؛ شماها ملوک نه، نداریم؛ پادشاه ما بگوییم که نیست پادشاهان معنی به اینجا در ملوک. «ملوکهم

 زنودگی  در تجموالت  از دوری و قناعت به نیز مردم مسئولین، تبع به اگر و شد ترویج ای جامعه مردم میان در قناعت روحیه اگر

 کوه  دیده خود به را هایی حکومت و ها ملت بسیار چه تاریخ. یافت خواهد افزای  «ملی اقتدار و عزت» آنگاه آورند، روی شخصی

 هوای  لوذت  پوای  بوه  را مملکتوی  اسوتقالل  و داده بار  ذلت قراردادهای به تن مردمان  و سران ی گرایانه تجمل ی وحیهر خاطر به

 مواهو   از شدن برخوردار خاطر به و کند مقاومت فشارها برابر در قناعت، روحیه دلیل به که ای جامعه اگر! اند کرده قربانی زودگذر

 کوه  کند می سعی کوش  و تالش با و کند می اکتفا دارد، خود که آنچه به ندهد، دست از را خود استقالل و عزت دنیایی، زودگذر

 .آورد دست به را بهتری های موقعیت

 

 جامعه در گرایی تجمل ترویج آثار

 اخالقی مفاسد گسترش منشأ گرایی، تجمل.الف

 آثوار  از یکوی . گرفوت  خواهد را جامعه دامان نآ مخرب آثار که است مهلکی سمّ مسئولین گرایی تجمل گفت باید مقابل نقطه در

 . است جامعه در اخالقی انحطا  و فساد گسترش مسئو ن گرایی تجمل مخرب

 تعوابیری  بوا  کوریم  قورآن  در اخالقوی  مفاسود  این. داند می مسئله همین نیز را اخالقی مفاسد مهمترین اصلی ریشه کریم قرآن

 :اند شده بیان...  و قل  قساوت فسق، نفاق، اوند،خد برابر در سرکشی و طغیان استکبار، همچون

 ( 79/اعراف) «رَبِّه مِنْ مُرْسَلٌ صالِحاا أَنَّ تَعْلَمُونَ أَ مِنْهُمْ آمَنَ لِمَنْ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِینَ قَوْمِهِ مِنْ اسْتَکْبَرُوا الَّذِینَ الْمَلَأُ قالَ»

 شده وصف «ورزیدند استکبار که کسانی اسْتَکْبَرُوا؛ الَّذِینَ» عنوان با ،(«مأل») جامعه یک طلبان راحت و اشراف شریفه آیه این در

 . اند

 را خوود  اینکوه  خواطر  به. کند مى طغیان مسلما باشد؛ شناس حق انسان که نیست چنین ؛ اسْتَغْنى رَآهُ أَنْ/ لَیَطْغى الْإِنْسانَ إِنَّ کاَلَّ»

 (9-7/علق)« !بیند مى نیاز بى

 و. دانود  موی  او در نیوازی  بوی  و غنوا  احسواس  را پروردگار برابر در انسان «طغیان» د یل ترین اصلی از یکی نیز فهشری آیه این

 .اوست طلبی تجمل و طلبی راحت انسان در حالت این ایجاد عوامل ترین اصلی از یکی که است بدیهی

 و دولوت  آن هالکوت  و بدبختی پرست، تجمل و انگذر خوش جامعه و دولت برای پروردگار قطعی های سنت از یکی نهایت در و

 : فرماید می زمینه این در کریم قرآن. است جامعه آن
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 یدیوار  و جمعیت که کردیم اراده چون و تَدْمِیراا؛ فَدَمَّرْناها الْقَوْلُ عَلَیْهَا فَحَقَّ فِیها فَفَسَقُوا مُتْرَفِیها أَمَرْنا قَرْیَ ا نُهْلِکَ أَنْ أَرَدْنا إِذا وَ»

 زیر را آنجا گاه آن. شوند می عذاب سزاوار پرداختند، فسق به وقتی و کنیم می فساد به وادار را گذران خوش گران توان کنیم، نابود را

 (19/اسراء)«.سازیم می نابودشان و کنیم می زبر و

 .است شده شمرده «اتراف» نتایج از یکی گناه، و «فسق» به آوردن روی نیز شریفه آیه این در

 : فرمایند می زمینه این در( ره) خمینی امام

 دیگر مردم به مرفه ی طبقه از فاسد، های خوی این اکثر. شود پیدا اخالقی انحطا  که شود می این اسباب نشینی کاخ خوی این»

 « .است شده صادر

 :  فرمایند می صراحت به اسالمی شورای مجلس نمایندگان به خطاب دیگر سخنی در ایشان

 « .کرد حفظ را اسالمی انسانی های     ارزش توان نمی مصرفی و اشرافی دگانیزن با»

  انقالبی ضد تربیت ساز زمینه گرایی، تجمل.ب

 و سیاسوی  مبوارزه  مقودم  خوط  در ،«مترفین» قرآن تعبیر به و طلبان راحت اسالمی، حکومت و نهضت هر گیری شکل در اصو ا

 .اند بوده جامعه الهی رهبران و مصلحان با فرهنگی

 : فرمایند می «مترفین» تعریف در طباطبایی عالمه

 کوه  کسوى  کنود؛  طغیان و مستى دچار را نعمت صاح  نعمت، که است آن معناى به است «مترفین» کلمه مصدر که «اتراف»»

 غافول  نعمت ماوراى از که کرده مشغول را او چنان آن نعمت به سرگرمى یعنى شده؛ «اتراف» او گویند مى کند، چنین او با نعمت

 در کوه  آنهایى چه و دارد، که نعمتهایى آن چه است؛ دنیوى هاى نعمت به او بستگى دل معناى به انسان بودن مترف پس. گشته

 « .بسیارش چه و اندک  چه باشد؛ مى طلب 

 موی  که است خداوند کالم این( اسالمی حکومت با زدگان رفاه و مترفین دشمنی و مخالفت) باره این در قرآن آیات از نمونه یک

 : فرماید

 نفرسوتادیم  دهنده بیم پیامبرى دیارى و شهر درهیچ ما و کافِرُونَ؛ بِهِ أُرْسِلْتُمْ بِما إِنَّا مُتْرَفُوها قالَ إِلَّا نَذِیرٍ مِنْ قَرْیَ ٍ فِی أَرْسَلْنا ما وَ»

 (34/سبأ)««!کافریم اید شده فرستاده چهآن به ما»: گفتند( بودند نعمت و ناز مست که) آنها مترفین اینکه مگر

 :فرمایند می شریفه آیه این ذیل در طباطبایی عالمه

 افواده  را آن هوم  بعودى  آیوه  که چنان هم. ورزد استکبار حق پذیرفتن از که کشاند مى جایى به را آدمى کار لذایذ در روى زیاده»

 موادى  هواى  نعموت  در شودن  ور غوطوه  و ترفه و اتراف خاصیت و. «بِمُعَذَّبِین نَحْنُ ما وَ أَوْ داا وَ أَمْوالاا أَکْثَرُ نَحْنُ قالُوا وَ»: کند مى

 موافق اینکه چه حا  بداند؛ آنها داشتن در را خود سعادت و بشمارد عظیم را آنها و شود متعلق ها آن به آدمى قل  که است همین

 « .کند مى فراموش را آن وراى ما بوده، دنیا ظاهرى حیات یاد به همواره نتیجه در. آن مخالف یا باشد، حق

 .  بودند پیامبران با مبارزه سردمدار که برد می نام(  اشراف طبقه) «مأل» نام به گروهی از کریم قرآن آیات از بسیاری در همچنین 

 هیچگاه و اند بوده انقالب رطلبکا همواره اسالمی، جامعه در طبقه این که کنند می اشاره واقعیت این به سخنانی در انقالب رهبر

 :کنند هزینه انقالب برای نبودند حاضر

 قورار  خدمت براى خاص توجه مورد باید که محرومند ى طبقه عمدتاا مراد اما کرد؛ خدمت باید را جامعه و ملت افراد ى همه البته»

 و تور  جودى  نظوام،  از آنهوا  پشوتیبانى  چون ثانیاا کند؛ مى اقتضا را این عدل و است بیشتر احتیاجشان چون اولاا: دلیل دو به بگیرند؛

 از داران، پوول  ایون  از خیلى بکنید؛ مالحظه را نسبتها بودند؟ کسانى چه ها جبهه در. است بوده طور این اول از و است تر همیشگى

 غوذا،  هموان  کردنود؛ ن حس را جنگ ها این اما رفت، و آمد جنگ سال هشت ها، احساس بى و دردها بى این از جامعه، مرفهان این
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 دیگور  جواى  یوک  بوه  و شودند  موى  ماشینشوان  سوار بود، تهاجمى مورد شهر آن هم روز چهار اگر! آرام  همان و راحتى همان

 «  !گذشت چه مملکت این سر بر که نفهمیدند کردند؛ مى استراحت راحت و رفتند مى

 یوا  «متورفین » کوریم،  قورآن  تعبیور  بوه ) متکبور  مرفه هطبق یک گیری شکل و جامعه مردم بین در گری اشرافی ترویج بنابراین

 .آید می حساب به اسالمی حکومت هر برای امنیتی تهدیدات ترین اصلی از یکی ،(«مأل»

 

  ورزی نفاق اصلی عامل یک طلبی، راحت و زدگی رفاه. ج

 سومت  بوه  انسان گرای  برای هزمین ایجاد گرایی، مصرف و طلبی راحت فرهنگ ترویج سیاسی و اجتماعی تأثیرات از دیگر یکی

 بر منافقین های کارشکنی بیان از پس آیه یک در. است برداشت قابل کریم قرآن متعدد آیات از نیز مطل  این. است ورزی نفاق

 : فرماید می -نشوند نفاق دچار نیز آنها اینکه برای و -مممنین به خطاب اسالمی، حکومت علیه

 ایموان  کوه  کسانى اى الْخاسِرُونَ؛ هُمُ فَأُولئِکَ ذلِکَ یَفْعَلْ مَنْ وَ اللَّهِ ذِکْرِ عَنْ أَوْ دُکُمْ   وَ أَمْوالُکُمْ تُلْهِکُمْ   آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا»

 (3/منافقون)«!زیانکارانند کنند، چنین که کسانى و! نکند غافل خدا یاد از را شما فرزندانتان و اموال! اید آورده

 : فرماید می رسول  و خدا به خیانت از مممنین نهی از پس دیگری آیات در

 عِنْدَهُ اللَّهَ أَنَّ وَ فِتْنَ ٌ أَوْ دُکُمْ وَ أَمْوالُکُمْ أَنَّما اعْلَمُوا وَ/ تَعْلَمُونَ أَنْتُمْ وَ أَماناتِکُمْ تَخُونُوا وَ الرَّسُولَ وَ اللَّهَ تَخُونُوا   آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا»

 کوه  حوالى  در مداریود،  روا خیانوت  خود امانات در( نیز) و! نکنید خیانت پیامبر و خدا به! اید آورده ایمان که کسانى اى عَظِیمٌ؛ أَجْرٌ

( برآیند، امتحان عهده از که کسانى براى) و است آزمای  وسیله شما، او د و اموال بدانید و(!/ است بزرگى گناه کار، این) میدانید

 (27 -28/انفال)«!خداست نزد مىعظی پاداش

 موی  فرزندان و مال به آنها دلبستگی را منافقان های ویژگی از یکی ،(سلم و آله و علیه اهلل صلی)پیامبر به دیگرخطاب ای آیه در

 : داند

 و امووال ( فزونوى ) کافِرُونَ؛و هُمْ وَ أَنْفُسُهُمْ تَزْهَقَ وَ الدُّنْیا یاةِالْحَ فِی بِها لِیُعَذِّبَهُمْ اللَّهُ یُرِیدُ إِنَّما أَوْ دُهُمْ   وَ أَمْوالُهُمْ تُعْجِبْکَ فاَل»

« !بمیرنود  کفور  حوال  در و کنود،  عوذاب  دنیوا  زنودگى  در آن، وسیله به را آنان خواهد مى خدا نبرد فرو شگفتى در را تو آنها، او د

 (85و 55/توبه)

 کرد می درخواست( سلم و آله و علیه اهلل صلی) پیامبر از اصرار با که کند یم اشاره فردی داستان به توبه مبارکه سوره در خداوند

 کموى  مقودار  تطیقوه؛    کثیر من خیر شکره تمدى قلیل»: فرمود او به پیغمبر ،!بدهد او به فراوانى مال خداوند تا کند دعا او برای

 خدا پیامبر به تو که نیست بهتر آیا« .باشى نداشته را حق  اداء توانایى که است زیادى مقدار از بهتر کنى، ادا بتوانى را حق  که

 اهلل صولی ) پیوامبر  به سرانجام و نبود، بردار دست ثعلبه ولى بسازى؟ اى ساده زندگى به و جویى تاسى( سلم و آله و علیه اهلل صلی)

 تموام  کنود  عنایوت  من به ثروتى داوندخ اگر کنم، مى یاد سوگند فرستاده حق به را تو که خدایى به کرد عرض( سلم و آله و علیه

 عمووى  پسور  روایتوى  طبوق  کوه  نگذشوت  چیوزى . کورد  دعا او براى( سلم و آله و علیه اهلل صلی) پیامبر. پردازم مى را آن حقوق

 آن کورد؛  ولود  زاد زودى بوه  و خرید گوسفندى دیگرى روایت طبق و رسید، او به سرشارى ثروت و رفت دنیا از داشت ثروتمندى

 زنودگى  گرم سر و مشغول چنان آن و آورد روى مدینه اطراف هاى آبادی به ناچار. نبود ممکن مدینه در آنها نگاهدارى هک چنان

 آورى جمع مامور( سلم و آله و علیه اهلل صلی) پیامبر مدتى از پس. کرد نمى شرکت نیز جمعه نماز حتى و جماعت در که شد مادى

 الهوى  حوق  پرداخوت  از بخیول،  و رسیده نوا به تازه و ظرفیت کم مرد این ولى بگیرد، را او الامو زکات تا فرستاد، او نزد را زکات

 و آله و علیه اهلل صلی) پیامبر که هنگامى. نمود اعتراض نیز حکم این تشریع اصل به بلکه کرد، خوددارى تنها نه کرد؛ خوددارى

 : شد نازل آیات این هنگام این در.  «!ثعلبه بر واى اى ثعلبه بر واى»: فرمود شنید را او سخن( سلم
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 هُومْ  وَ تَوَلَّووْا  وَ بِوهِ  بَخِلُووا  فَضْولِهِ  مِونْ  آتواهُمْ  فَلَمَّوا / الصَّوالِحِینَ  مِنَ لَنَکُونَنَّ وَ لَنَصَّدَّقَنَّ فَضْلِهِ مِنْ آتانا لَئِنْ اللَّهَ عاهَدَ مَنْ مِنْهُمْ وَ»

 خودا  با که هستند کسانى آنها از  یَکْذِبُونَ؛ کانُوا بِما وَ وَعَدُوهُ ما اللَّهَ أَخْلَفُوا بِما یَلْقَوْنَهُ یَوْمِ  إِلى قُلُوبِهِمْ فِی نِفاقاا فَأَعْقَبَهُمْ/ مُعْرِضُونَ

 از کوه  هنگوامى  اموا . بود خواهیم شاکران از و داد خواهیم صدقه قطعا کند روزى خود فضل از را ما خداوند اگر که اند بسته پیمان

 که روزى تا دلهایشان در را نفاق( روح) عمل این. شدند گردان روى و کردند، سرپیچى و ورزیدند، بخل بخشید آنها به ودخ فضل

 (75 -77/توبه)«.گفتند دروغ و جستند تخلف الهى پیمان از که است آن بخاطر این ساخت، برقرار کنند مالقات را خدا

 بوه  جامعوه  موردم  گورای   زمینه طلبی، راحت و زدگی رفاه سو یک از که دهد می نشان باره، این در دیگر آیه دهها و آیات این

 اسوالمی،  حکوموت  کارگزاران برخی های ورزی نفاق از بسیاری علت دیگر سوی از و کند می فراهم بیشتر را ورزی نفاق سمت

 .است آنان زدگی رفاه و طلبی راحت

 

 حدّت و شدّت با را اقتصادی نابرابری امام بود؛ مستضعفان و محرومان از یتحما جدّی دار طرف امام کشور؛ داخلی مسائل بُعد در

 مستضوعفان  از داری طورف  بوود؛  اجتماعی عدالت دار طرف امام کلمه واقعی معنای به میکرد؛ رد تلخی با را اشرافیگری میکرد؛ رد

 از یکوی  این است؛ امام روشن خطو  از یکی این د؛گفتن بیاناتشان در ما بزرگوار امام که است مطالبی تکرارترین پر از یکی شاید

 بیرون محرومیّت از را محرومان که کنند تالش باید همه کنند؛ کن ریشه را فقر که کنند تالش باید همه است، امام قطعی اصول

 خوی ی درباره ادمید هشدار کشور مسئو ن به طرف آن از .کنند کمک محرومان به است، کشور توان در که آنجایی تا و بیاورند

 برحذر نشینی کاخ خوی از را همه و (12)- ظَلَموا الَّذینَ مسکِنِ فی سَکَنتُم وَ :است آمده هم قرآن در که ای نکته این - نشینی کاخ

 ایون  نشینانند، کوخ این که میگفت مکرّر امام را این کنید؛ اعتماد ضعیف طبقات وفاداری به اینکه بر میکرد مکرّر تأکید میداشت،

 حاضور  هوم  خطور  میدانهای در نمیکنند، هم اعتراض اند، کرده پر محرومیّتها وجود با را ها صحنه این که محرومانند این فقرایند،

 ابوراز  بیشوتر  آنهوا  اتّفاقاا آمد، می پی  مشکلی اگر مختلف موارد در داشتند، بیشتری های برخورداری که کسانی آن [امّا] میشوند؛

 تأکیود  را ایون  و بوود  برجسوته  امور  یک امام نظر از مردم، محروم طبقات و مردم متوسّط طبقات وفاداری این .میکردند نارضایی

 .اسوت  اساسوی  خطوو   از یکوی  هم این .میکرد تأکید اسراف از کردن پرهیز بر میکرد، تأکید المال بیت درست مصرف بر .میکرد

 .جهت این در عمل و گرایی تجمّل خوی و اشرافیگری خوی از دوری و محرومان از داری طرف اجتماعی، عدالت ی مسئله

 14/3/34  هیلع اهلل رحمه خمینی امام حضرت رحلت سالروز اُمین29 مراسم در انقالب رهبر بیانات

 

ی خوود   امیرالمممنین برای خدا و در راه او کار میکرد، به درد مردم میرسید، مردم را دوست میداشت و خدمت بوه آنهوا را وظیفوه   

که حکومت او در جهت خدمت به مستضعفان بود، به این اکتفا نمیکرد؛ شبها هم، تنها و به صوورت فوردی، بوه     با این. تمیدانس

 .است( ع)این، زندگی امیرالمممنین. کمک یکایک مستضعفان میرفت

طوو نی و  در نظام ما، هر حرکت و سیاست و قانون و تالشی، باید در خدمت مردم مستضوعف و محروموی باشود کوه حکوموت      

ایون، آن راهوی اسوت کوه     . ایون، راه ماسوت  . بلندمدت طاغوتها، آنها را از جهات مختلف، به استضعاف و ضعف دچار کرده است

درس گرفت و پوی   ( ع)الشأن این انقالب، آن را از علی این، آن راهی است که امام و معلم و رهبر عظیم. پیمود( ع)امیرالمممنین

 .راه حرکت کنیم باید در آن. پای ما گذاشت

 بیانات در دیدار جمعی از مردم و کارگزاران نظام 93/11/11

 

  مجلوس  محتورم    ، از نماینودگان  نظوام   مسومو ن   ی و همه  است  اجرایی  گیریهای  تصمیم  ی همه  مبنای  ، عدالت، اسالمی  در نظام

  و اجوزای   ، و توا قضوات   و کارشناسوی   سیاسوتگذاری  ای هو  رده  بخصووص   اجرایی  مختلف  بخشهای  ، تا مسمو ن اسالمی  شورای
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در   گوام   ما برتورین   ی امروز درجامعه. باشند  در جامعه  عدالت  ، درصدد اجرای اخالص  ی جد وجهد و با همه  قضایی باید به  دستگاه

  مراحول   ی را در هموه   بارِ نظوام   لبا بیشترینغا  که  درآمد است  و کم  و تهیدست محروم از طبقات  یتمحروم  ، رفع استقرار عدل  راه

  صواحبان   کوه  محوروم   از قشرهای  دفاع.اند کرده  دفاع  و اسالم  از انقالب  و صمیمیت  با اخالص  اند و دارند و همواره داشته  بردوش

باشود و    آن  مختلوف   در بخشوهای   تحرکوات اقتصوادی    ی کشور و محور کلیوه   ریزیهای برنامه  ی همه  واقعی انقالبند باید در رأس

 .شود  ، سنجیده یا بلندمدت  مدت ، در کوتاه  هدف  در این  پیشرفت  ی و اندازه  با چگونگی  اقتصادی  ی و برنامه  هر سیاست  صحت

 (ره)پیام به مناسبت دومین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی 71/13/13

ملت باشد که هم استحقاق بیشتری دارند و هم در طول این چنود سوال،    روممحجهت تالشها باید در جهت خدمت به قشرهای 

قشرهای ضعیف، شهرهای دورافتاده، مردم روستایی، عشایر، قشرهای متوسط شوهری، اینهوا در   . اند یی نشان داده وفاداری عمده

میکردند؛ کسانی که از رفاه و زندگی عوالی   تعبیر« ها پابرهنه»طول این چند سال، سربازان وفادار واقعی انقالب بودند که امام به 

ها، در خدمت اینها باشد کوه مون احسواس میکونم و      باید جهتگیری برنامه. برخوردار نیستند و اکثریت مردم ما را تشکیل میدهند

 .طور است میبینم که همین

 بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم 98/19/22

 

ی اسوالم   و قدم استوار در این راه پُرفراز و نشی  و راه مجد امت اسالمی و اعالی کلمه ملت ما امروز و همیشه، به عزم پو دین

چیوزی کوه در دنیوا     -از مظلوم و ضعیف  حمایتو مسلمین و احیای ارزشهای اسالمی و مجسم کردن واقعی عدالت اجتماعی و 

یاردها انسان زیرفشار سنگین ظلوم و بیعودالتىِ قودرتهای    امروز در سرتاسر دنیا، میل .احتیاج دارد -شعارش را دادند، اما عمل نشد 

بوارِ بسویار   . آنها یک نمونه احتیاج دارند و یک الگو میخواهند و شما میخواهید آن الگو را نشوان بدهیود  . بزرگ دست و پا میزنند

ایم و به فضل الهی و به کووری   مودهاین راه، پیمودنی است و ما تا امروز پی. البته، راهِ عملی وجود دارد. سنگین و کار بزرگی است

ان و جوینودگان حوق، راه و سورمنزل را    مستضعفچشم دشمنان، این راه را تا آخرین مرحله، با موفقیت خواهیم رفت و به ملتها و 

عشق  و  تعالی در عین حال، کارِ سنگین و بزرگی است و آمادگی و توکل و ارتبا  و اتکای به ذات مقدس باری. نشان خواهیم داد

 ی معنوی و عرفانی  زم دارد به ارزشهای الهی و رابطه

 بیانات در دیدار پاسداران 98/12/11

 

رسانی بوه   خدمت. رسانی است؛ که این وظیفه عمدتاا متوجه به مسمو ن دولتی است ی سنگین در باب خدمت ی آخر، وظیفه نکته

انود کوه    جامعوه  مستضوعف و مظلوم و  محرومی  آنها شود، طبقهمردم کار اصلی ماست و بیشترین کسانی که خدمت باید متوجه 

ایون، خوود یوک قودم بوزرگ در راه ایجواد       . رسانی را تسهیل کنیم ما باید این خدمت را به آنها برسانیم و خدمت. محتاج خدمتند

انودکی بیشوتر رسواندن،     ها و وقت مفید اداری را به یک ساعت یا کمتر یوا  امروز دیگر کوتاهیها و تکاسل. عدالت اجتماعی است

شاءاللَّه کمک کنند تا مسمو ن بتواننود   همه باید ان. البته مجاهدت و تالش  زم است .قابل تحمل نیست؛ اینها باید درست شود

 .وظایف خود را انجام دهند

 بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 84/19/17

 

بحموداهلل  . طور هم هست که همین یت از آنها باشد؛ کمااینمحرومو رفع  حروممی کشور، باید در جهت سود طبقات  سیاست اداره

این سیاستهای اقتصادی که امروز دولت تعقی  میکند و من این سیاستها را میشناسم و میدانم چه کار میکنند، در جهت خودمت  

 .ان را برآورده کندمحرومبتواند نیازهای شاءاهلل همکاری بشود، تا کشور  از طرف قشرهای مختلف، بایستی ان. ان استمحرومبه 

 بیانات در دیدار معلمان و کارگران 93/12/12
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را تنفیذ میکردند، در فرمایشات ایشان نگاه کردم و  -آراءِ مردم  -ای که امام بزرگوارمان حکم ریاست جمهوری  من در چند دوره

این، همان حکمتِ امام است؛ هموان  . اند دم و ملت صحبت کردهراجع به مر -اند  با هر کس که طرف بوده -طور مستمر  دیدم به

، مستضوعف بخصووص قشورهای   . چیزی است که ما هر طور نگاه و مطالعه میکنیم، میبینیم این درست است، ایون بهتور اسوت   

 ... ند و خواهند بوداند و هست قشرهای فقیر و ضُعفای مردمند که نیروهای وفادار و ماندگار انقالب و امام و دولتهای مختلف بوده

نظوام اسوالمی، یوک    . البته، تولید ثروت هست .اصل، عدالت است« (3.)بالعدل قامت السموات وا رض»: نظام اسالمی میفرماید

از ثروتها استفاده میکند؛ علم را پیشرفت میدهد، منابع . یک ملت فقیر و یک درآمد عمومی ناچیز نمیخواهد. جامعه فقیر نمیخواهد

تاریخ اسالم نشوان داد کوه   . اندازد را استخراج میکند، انسانها را به رشد عقالنی میرساند، تجارت میکند و صنعت راه می زیرزمینی

اما جهوت هموه اینهوا،    . اسالم به برکت همین احکام نورانی، در یک دوره طو نی، صاح  علم و صنعت در کلّ جهان بوده است

پیغمبران آمدند؛ همه هم برای . برای عدالت، منتظر امام زمانیم. در جامعه تضمین شودثروت هست؛ اما باید عدالت . عدالت است

اینها حرفهای خیلی پرمعنایی است که قرآن به ما گفته است؛ نهج البالغوه بوه موا    . «(4)لیقوم الناس بالقسط»اقامه قسط آمدند؛ 

. اگر جامعه برخوردار است، همه باشوند : سط یعنی همینق. این، جهت را مشخّص میکند  .گفته است و در روایات ائمّه هم هست

بعضوی بیشوتر توالش میکننود؛     . با خره تالشها، همّتها و قوّتها مختلف است. نمیگوییم همه یکسان؛ چون یکسانی امکان ندارد

موردم،  « (.5)خلقهوم و لوذلک  ... و  یزالون مختلفین». استعدادها یکسان نیست. بعضی ابتکار بیشتری دارند .بعضی کمتر میکنند

بحث در این است که به قدر استعدادشان کار کنند و بوه قودر   . بحث در این نیست که یکسان باشند. دارای اختالف در استعدادند

نماند؛ کسی مظلوم نماند؛ کسی سرکوب شده  محرومکسی . همّتشان تالش کنند و همه بتوانند به قدر قدرتشان به دست بیاورند

 .هدف اصلی استاین، آن . نماند

 جمهوری بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست 79/15/12

 

قیام پیامبران خدا و نوزول کتواب و   . و قسط اسالمی است اجتماعی عدالت استقرارفوریترین هدف تشکیل نظام اسالمی، استقرار 

ی قسط و عودل زنودگی کننود و در     میزان الهی، برای همین بود که مردم از فشار ظلم و تبعیض و تحمیل نجات یافته، در سایه

دعوت به نظام اسالمی، منهای اعتقادی راسخ و عملی پیگیور در راه عودالت   . پرتو آن نظام عاد نه، به کما ت انسانی نایل آیند

اجتماعی، دعوتی ناقص، بلکه غلط و دروغ است و هر نظامی هرچند با آرای  اسالمی، اگر تأمین قسط و عدل و نجات ضوعفا، و  

جاست که ادعای سالطین و حکامی که بوا   و از همین. های آن نباشد، غیراسالمی و منافقانه است ی برنامه ین، در سرلوحهحرومم

ی فقیر و غنی را بیشتر کرده و خوود در صوف    ی مسلمانی و شعار پیروی از قرآن، راه دیگر جباران را پیموده و فاصله وجود داعیه

اند، چه در تاریخ و چه در زمان حاضر، همواره از سوی هوشمندانِ آشونا بوه    را و پابرهنگان غافل ماندهاغنیا قرار گرفته و از درد فق

 .معارف قرآن و اسالم، مردود دانسته شده است

 (ره)پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی 93/13/11

 

است که امام آنها را صاح  انقالب و صواح    محرومو  ضعفمستهای خطّ امام، عدالت اجتماعی و کمک به طبقات  از مشخصه

طوور کوه    طوور هوم هسوت و هموان     امام، پابرهنگان را مهمترین عنصر در پیروزیهای این ملت میدانست؛ همین. کشور میدانست

ان، بنیاد پانزده خرداد و فمستضعامام از همان اوّل انقالب، جهاد سازندگی، کمیته امداد، بنیاد . گفتیم، امام به گفتن هم اکتفا نکرد

عدالت اجتماعی، جزو شعارهای اصلی است؛ نمیشوود ایون را   . بنیاد مسکن را به وجود آورد و دستورات ممکّد به دولتهای وقت داد

نوان  انقوالبِ موا انقوالب    : ای از آن طرف در میآیند که امام فرمود ؟ حا  عدّه!مگر میشود. در درجه دوم قرار داد و به حاشیه راند

 -خاطر قطع شدن نان در شهرهای اصلی آن روز  پیدا شد، به 1317بله؛ انقالب اکتبر روسیه که در سال ! نیست، برای نان نیست
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گونوه نبوود،    انقوالب موا ایون   . آمود  آن انقالب پی  نمی -همین نان معمولی  -اگر مردم آن روز نان داشتند . بود -مثالا مسکو 

بود؛ اما معنای  این نیست که انقالب نباید به زندگی مردم، به اقتصاد، بوه نوان و بوه رفواه موردم      انقالب ما براساس یک ایمان 

؟ امام به این مسائل میپرداخت و دستور میداد و آنچه در درجه اوّل، مورد نظر امام بود، عبارت بود از !این چه حرفی است. بپردازد

 -ای بنشینند و دستور و نسخه صادر کنند  نها، آنهایی که همیشه بلدند گوشهالبته امروز کنارِ گودنشی .مستضعفو  محرومطبقات 

! میگویند عدالت اجتماعی تحقّوق پیودا نکورده اسوت     -که بدانند واقعیتها چگونه است، یا هیچ مسمولیتی احساس کنند  بدون این

اما نظام اسوالمی آمود و آن برناموه و     - نیمخیلی باید مجاهدت ک -البته عدالت اجتماعىِ کامل، بالشک تحقّق پیدا نکرده است 

قائول   محوروم که هیچ حقّی برای روستا و روستانشین و شهرهای دور دسوت و طبقوات    -نقشه غلطی را که در این مملکت بود 

 روممحو امروز بیشترین اهتمام دولت خدمتگزار موا بورای نقوا     . تغییر داد و بیشترین اهتمام را روی این چیزها گذاشت -نبودند 

بود و کارهوای   محرومو نقا   محرومطور بودند؛ بیشترین اهتمامشان برای مردم  در طول دوران انقالب، همیشه دولتها این. است

 .اینها به برکت همین عنصر عدالت اجتماعی در خطّ امام است. فراوان و خدمات عظیمی هم انجام گرفته است

  های نمازجمعه بیانات در خطبه 78/13/14

 

تنظیم برنامه های کشور، اصلی ترین مسأله عبارت از رفع فقر و محرومیت و نجات طبقات مستضعف و محروم و پابرهنگوان،  در 

از تبعات دوران ستمشاهی و آثار سلطه ی بیگانگان است، همه ی برنامه های اقتصادی و تولیدی و سازندگی و رونوق اقتصوادی   

نمایندگان محتورم بایود در   . ین صورت است که این برنامه ها درست و قابل قبول استباید به این هدف، متوجه باشد و تنها در ا

قوانین مصوب و نیز در مواجهات خود با مسمولین اجرایی کشور، این را اصل بدانند و وظیفه ی کمک به محرومان را سرلوحه ی 

 .مسمولیتهای نمایندگی خود قرار دهند

 ی مجلس شورای اسالمی ر چهارمین دورهپیام به مناسبت آغاز به کا 71/13/17

 

 1334/14/21دانشجویان از جمعى دیدار در بیانات

 است، مهم خیلی خواهی عدالت ی مسئله. گفتند اینجا برادرها از بعضی که حرفهایی همین است؛ خواهی عدالت آرمانها، ی جمله از

 جملوه،  از. اسوت  اسوالمی  زنودگی  سبک ی مسئله جمله، از. بود بالدن واقعاا باید کرد، نباید اکتفا هم اسم به دارد؛ گوناگونی شُع 

 کنود،  زنودگی  جوری این دختر که است این آزادی معنای که غربی ی کننده منحرف و غلط معنای به نه آزادی است؛ خواهی آزادی

 مخالفوت  صوریحاا  ازدواج سونّت  بوا  ازدواج، سونّت  و اسالمی سنّتهای برخالف که کسانی آن بر لعنت. کند زندگی جوری این پسر

 ی مسوئله . کورد  مقابلوه  اینهوا  بوا  بایود  میکننود؛  ترویج را این متأسّفانه ما فرهنگی های دستگاه و ما منشورات از بعضی و میکنند

 هموان  جامعه در خواهی آزادی معنای که جامعه در و اجتماعی عمل در سیاسی، عمل در فردی، عمل در اندیشه، در خواهی آزادی

 .است استقالل

 

 1333/11/17قم مردم دیدار در بیانات

 راه موا  امّوا  اسوت؛  قطعى این ببخشیم، تحقّق کامل طور به را اسالم هاى خواسته نتوانستیم ما که گفتیم بارها میگوییم، همیشه ما

 جلو را راه از خیلى امّا مبیاوری وجود به کشور این در کامل طور به را اجتماعى عدالت نتوانستیم ما. کردیم طى زمینه این در زیادى

 احیانواا  و[ شود  موى ] اشورافى  هواى  خانواده تعدادى صرف کشور این ثروت ى همه روزى یک. بشود گرفته ندیده اینها نباید. آمدیم

 بوه  حرکوت  عظویم،  حرکوت  ایون . کشورند این خیرات از برخوردار کشور نقا   اقصى امروز میرسید؛ بزرگ شهر چند به آن سرریز

 [.دارد وجود]  اسالمى اخالق سمت به حرکت اجتماعى، عدالت سمت
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 1333/11/11رضوی مطهر حرم در بیانات

 اکتفوا  ووو  ملّی ناخالص تولید ملّی، رشد[ مثل] و داری سرمایه اقتصاد شاخصهای به تنها یعنی است؛ محور عدالت مقاومتی، اقتصاد

 و جهوانی  شاخصوهای  در که شد؛ زیاد اینقدر ملّی ناخالص تولید یا د،ش زیاد اینقدر ملّی رشد بگوییم که نیست اینها بحث نمیکند؛

 آن در هوم  کسوانی  امّا میرود، با  هم خیلی کشوری یک ملّی ناخالص تولید که حالی در. میکنید مشاهده داری سرمایه اقتصاد در

 یکوی  و جامعه در اجتماعی عدالت و ادیاقتص عدالت و عدالت شاخص بنابراین. نداریم قبول ما را این! میمیرند گرسنگی از کشور

 بشوود؛  اعتنوایی  بی هم دنیا موجود علمی شاخصهای به که نیست این آن معنای امّا است، مقاومتی اقتصاد در مهم شاخصهای از

 ایمعنو  بوه  برناموه  ایون  در و بیوان  ایون  در عدالت. میشود کار هم «عدالت» محور بر امّا میشود، توجّه هم شاخصها آن به نخیر،

 .است دادن افزای  را ملّی ثروت و ثروت تولید معنای به بلکه نیست، فقر تقسیم

 

 1332/12/21مقاومتی اقتصاد های سیاست تبیین جلسه در بیانات

 تقسویم  را عرایضوم  بخ ، سه در من. میکنم مطرح را مقاومتی اقتصاد الگوی های ویژگی و ها مملفه از اجمالی فهرست یک من

 دنبوال  و میدانیم ضرورت یک امروز را مقاومتی اقتصاد چرا ما اینکه برای نکته چند بعد است؛ ها مملفه این هرستف یکی: ام کرده

 .باشیم پابند آنها به بایستی که الزاماتی هم سوم بخ  در و میکنیم؛

 اقتصواد  سیاسوتهای  نایو  هوای  ویژگوی  اینهوا  که میکنم عرض شما به که ام کرده یادداشت را ویژگی ده من[ اول] بخ  این در

 و کشوور  اقتصواد  در پویایی و تحرک ایجاد ی مسئله یکی. است مجموعه این های مملفه واقع در و شده مطرح که است مقاومتی

 رفواه  وری، بهوره  افوزای   تورم، کاه  اشتغال، قبیل از ملی، تولید قبیل از اقتصادی، رشد قبیل از است؛ کالن شاخصهای بهبود

 شاخصها این ی همه از و شده؛ گرفته نظر در شاخصها این در بهبودی و کشور اقتصاد در تحرکی سیاستها، این تأمین در. عمومی

 وجوه  هویچ  بوه  اجتماعی عدالت تأمین بدون را کشور اقتصادی رونق ما یعنی. است اجتماعی عدالت مهم و کلیدی شاخص تر، مهم

 خیلی اقتصادیشان رشد است، مطلوب است، خوب خیلی شاخصهایشان هک هستند کشورهایی. نیستیم آن به معتقد و نداریم قبول

 خواسوت  بوا  منطبوق  وجوه  هویچ  به را این ما است؛ محسوس کشورها آن در عدالت نبود طبقاتی، اختالف تبعیض، لکن است؛ با 

 طبقوات  باید. است عیاجتما عدالت شاخص ما، شاخصهای ترین مهم از یکی بنابراین. نمیدانیم اسالمی جمهوری اهداف و اسالم

 .اول ی مملفه این. بشوند مند بهره کلمه واقعی معنای به کشور اقتصادی پیشرفت از محروم

 

 1332/11/31«مقاومتی اقتصاد» کلی های سیاست ابالغ

 کلی های سیاست ساله، بیست انداز چشم سند اهداف به دستیابی و اقتصادی مقاومت های شاخص بهبود و پویا رشد تأمین هدف با

 :گردد می ابالغ گرا برون و پیشرو زا، درون مولد، ساز، فرصت پذیر، انعطاف جهادی، رویکردی با مقاومتی اقتصاد

... 

 ارتقواء  و انورژی  شودت  کواه   وری،  بهوره  و اشتغال تولید، افزای  جهت در ها یارانه سازی هدفمند اجرای ظرفیت از استفاده -4

 .اجتماعی عدالت های شاخص

 

 1331/14/13پاسداران سپاه فرماندهان دیدار در بیانات

 عووض  هدفها. شده ترسیم هدفهای سمت به کجا؟ به. پرشتاب پیشرفت هم آن است، پیشرونده حرکت یک خود ذات در انقالب

 در کوه  هسوتند  ارزشوهائی  و اصوول  داد، جوان  آن برای و کرد ایستادگی بایستی آن روی بر که ارزشهائی و اصول این. نمیشوند
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 از تور  پائین هدف است؛ سازی انسان آن، از تر پائین هدف. است الهی قرب و تکامل و تعالی نهائی، هدف. اند شده مشخص اهداف،

 اینهوا . باشود  معنویوت  باشود،  توحیود  باشد، آن در عدالت استقرار که آثار، و مشخصات ی همه با است اسالمی ی جامعه ایجاد آن،

 خو ،  خیلوی  بگووئیم . کنویم  کم هدف از تا بگذاریم مایه بیائیم نمیتوانیم ما یعنی نیستند؛ دنیش عوض اهداف این. هستند اهداف

 هودف  ایون، . عودالت  نه،! کنیم برقرار عدالتی نیمه یک نمیشود، که عدالت میگوئیم حا  کنیم، برقرار عدالت میخواستیم روز یک

 .است

 

 31/11/11 سال آغاز در رضوی مطهر حرم در بیانات

 ی مسوئله  آیود،  موی  وجوود  بوه  کوار  از دریائی خود، دنبال به و میکند مشاهده انسان را مضاعف همت آن، در که دیگری ی زمینه

 ی هموه  کوه  بدانند ما عزیز ملت است خوب. هاست یارانه کردن هدفمند بلند گام آن، ی نمونه یک که است اقتصادی های عرصه

 هوای  دیدگاه که کسانی آن چه و موافقند، فعلی دولت با اقتصادی های دیدگاه لحا  از که کسانی آن چه - اقتصادی صاحبنظران

 بسویار  و اساسوی  بسیار  زم، بسیار کار یک ها یارانه کردن هدفمند که متفقند - است فعلی دولت نظرات با مخالف آنها اقتصادی

 اسوت؛  سوختی  و دشووار  کوار  میودان،  این در رودو. میشد مطالبه دولتها از گذشته سالهای که بود آرزوهائی جزو این،. است مفید

. بوود  عوالی  انصوافاا  هوم  زمینوه  ایون  در دولت و ملت همکاری. است شده شروع کار این اکنون بحمداللَّه. نبود آماده هم ها زمینه

 هم امروز تا گرچها میشود؛ آشکار بتدریج آینده در کار این آثار. بود ای عالی حرکت ها، یارانه کردن هدفمند جهت در مردم حرکت

 مودیریت  دسوتگاه . هاسوت  یارانوه  ی عاد نه توزیع اول، ی درجه در کار، این مهم اهداف. است شده آشکار آن مثبت آثار از بعضی

 میکردنود،  مصرف بیشتر داشتند، پول بیشتر که کسانی به ها یارانه این قبلی، شکل با. میکند تقسیم مردم بین را هائی یارانه کشور

 هوا،  یارانوه  کردن هدفمند با. میرسید کمتر ها یارانه این میکردند، مصرف کمتر داشتند، پول کمتر که کسانی به اما یرسید؛م بیشتر

 .است اجتماعی عدالت ایجاد جهت در بلند گام یک این،. میرسد واحدی نسبت به همه، به یعنی میگیرد؛ انجام عاد نه توزیعِ

 

 1383/11/15عربی خطبه هترجم+  تهران جمعه نماز های خطبه

 حفوظ  از. بکونم  عورض  شوما  بوه  مون  است؛ تر سخت کارها این ی همه از اجتماعی عدالت خ ،. کردند عدالت اعالم اول از امام

 کوار  بسویار  اسوت؛  توری  سوخت  کار اجتماعی عدالت استقرار است، شده اسالمی جمهوری در که کارهائی ی بقیه و سا ری مردم

. داریوم  فاصوله  خیلی هنوز نه، کنیم؛ مستقر را اجتماعی عدالت کامل طور به توانستیم امروز تا ما که هم نمیگویم. است دشواری

 عودالت  سومت  بوه  حرکت اما دارد؛ زیادی ی فاصله ماست، ی جامعه در امروز که آنچه با است، خواسته ما از اسالم که عدالتی آن

 هوم  قبول  سالهای از اجتماعی عدالت سمت به حرکت امروز. است شده دیدترش روز روزبه و کرد پیدا ادامه و نشد متوقف اجتماعی

 کشوور  فرصتهای متناس  توزیع و تقسیم اجتماعی، عدالت مهم های نمونه از یکی. است بیشتر هم قبل های دوره از است، بیشتر

 تکیوه  کشوور  از خاصوی  مناطق یرو بر میشود، تکیه خاصی ی طبقه روی بر اجتماعی، عدالت حقیقت از غافل نظامهای در. است

 روسوتاها . بینیم می تر قوی را معنا این - گذشته سال دو و سی که امروز تا - آئیم می پی  هرچه اسالمی جمهوری در اما میشود؛

 ایون  روسوتاها،  در سوازی  مسوکن  همه این. میگیرند قرار مراقبت ی حوزه در دوردست شهرهای میگیرند، قرار مراقبت ی حوزه در

 تلفون،  مناسو ،  آب بورق،  نیوروی  گوناگون، ارتباطات ارتباطی، های راه روستاها، و کشور دور شهرهای سمت به سازی جاده همه

 .است شده توزیع کشور سرتاسر در اینها زندگی، امکانات

 ورتصو  دوردسوت  شوهرهای  ایون  از بعضوی  میکننود،  مختلف شهرهای به مختلف، استانهای به کشور مسئولین که سفرهائی این

 خیلوی  اینها. اینها سراغ میروند کشور با ی مسئولین که بینند می حا  ببینند؛ هم را دو ی درجه مسئول یک بتوانند که نمیکردند
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 وجوود  بوه  انگیوزه  مشکالت کردن برطرف برای میکند، مشاهده را مشکالت رفت، انسان وقتی. دارد ارزش خیلی است، بااهمیت

 .اجتماعی عدالت سمت به میرویم داریم. است اجتماعی لتعدا استقرار همین، و آید؛ می

 جمهوور  رئیس میرسد، حکومت به که کسی است؛ اشرافی های زندگی میکند، مشاهده مسئو ن زندگی از دنیا در انسان که آنچه

 بایود  بنوده  امثوال  البتوه . نوه  موا  کشوور  در میشوود؛  رو آن بوه  رو ایون  از کأنوه  اش زندگی میکند، پیدا با ئی مقام یک یا میشود

 زنودگی  اموا  اسوت؛  نشوده  ایون  نداشوتیم،  را توفیق این نتوانستیم،. بدهیم قرار جامعه اقشار ترین ضعیف با مطابق را هامان زندگی

 خیلوی  اینهوا  اسوت؛  موردم  متوسوط  از تر پائین بعضی گاهی مردم، متوسط زندگی مثل بحمداللَّه کشور مسئولین جامعه، مسئولین

 .است باارزش

 مسئولین شاءاللَّه ان اگر. است بزرگی کار یک ها، یارانه کردن هدفمند همین روستائی، مسکن همین عدالت، سهام ی مسئله ینهم

 موردم  ی هموه  به برق نیروی برای دولت که ای یارانه این. است مهم خیلی این کنند، عمل و کنند اجرا خوب را این بتوانند کشور

 یوک  کوه  کسوی  آن کجا، آن میکند، بیشتری برق مصرف و میکند روشن لوستر و چهلچراغ هخان توی که کسی آن خ ، میداد،

. بوود  ظلوم  ایون  میکرد؛ استفاده یارانه این از بیشتر است، ثروتمندتر که کسی آن کجا؟ این دارد، خانه توی برق ی شعله دو شعله،

 بور  نظوام . ایستادیم ما. اینها غیر و بنزین ی قضیه در رطو همین نان، ی قضیه در طور همین. بگیرند را ظلم این جلوی میخواهند

 .ایستاد اجتماعی عدالت شعار روی

 

 1388/13/23تهران ی جمعه نماز های خطبه

 چیوز  بشووند،  تووهم  دچوار  نبایود  موردم  ولی هست؛ هم طبیعی که داریم، نظر اختالف هاشمی آقای با متعددی موارد در البته من

 هسوت؛  هم ا ن بود، نظر اختالف امروز تا 84 سال انتخاب همان از جمهور رئیس آقای بین و ایشان بین البته. کنند فکر دیگری

 برخوی  در هم دارند، نظر اختالف اجتماعی عدالت اجرای ی نحوه ی زمینه در هم دارند، نظر اختالف خارجی مسائل ی زمینه در هم

 .است نزدیکتر بنده نظر به جمهور رئیس آقای نظر و دارند؛ نظر اختالف فرهنگی مسائل

 نظوام  موضع اجتماعی، عدالت به مربو  مسائل ی زمینه در. است روشنی موضع یک نظام موضع مالی، فساد با ی مبارزه مورد در

 نیسوتیم  مودعی  ما: بکنم عرض را این میخواهم من. کرد مبارزه هست، که ای نقطه هر در باید فساد با. است روشنی موضع یک

 به خطاب قبل سال چند را ای ماده هشت ی نامه آن بنده که نداشت وجود اگر چرا، ندارد؛ وجود اقتصادی و مالی فساد ما نظام در

 جمهووری  نظوام : بگوویم  را ایون  میخوواهم  اموا  هسوت؛  چرا،. نمیکردم تأکید آن روی اینقدر و نمینوشتم قوه سه محترم رؤسای

 مرجوع  فوالن  گوزارش  استناد به بیائیم ما اینکه. دنیاست در اجتماعی و یاسیس نظامهای سالمترین از یکی امروز همین اسالمی،

 در جهت بی را مسئولین را، اشخاص ما که هم این. نیست درست مطلقا این فساد، به کنیم متهم را کشور و را نظام صهیونیستی،

 مبارزه جدا او با باید و است اسالمی نظام رد مهم مسائل از یکی مالی فساد. نیست درست هم این ببریم، سمال زیر فساد ی زمینه

 نشوود،  مبوارزه  اگور . کنند مبارزه مسئله این با موظفند همه. مقننه ی قوه در هم قضائیه، ی قوه در هم مجریه، ی قوه در هم کرد؛

 بوا  ی مبوارزه  از مد اینقودر  کوه  غربی کشورهای همین - دنیا کشورهای از بسیاری اینکه کما کرد؛ خواهد پیدا توسعه نشود، مهار

 ایون  را انگلیس پارلمان مجلس و انگلیس دولت قضایای. فسادند در غرق خرخره تا - میزنند اینها امثال و پولشوئی و مالی فساد

 .اینهاست از بی  خیلی قضایاست؛ از هائی گوشه یک این. دانستند دنیا ی همه و شنیدید روزها

 

 1387/11/21توسعه پنجم برنامه کلی های سیاست ابالغ

 فاصوله  کواه   و اجتمواعی  عدالت پایه بر اقتصادی توسعه و رشد به مربو  های فعالیت همه تنظیم: با اجتماعی عدالت گسترش

 از درآمودی  غیرموجوه  هوای  نابرابری جبران: زیر موارد بر تأکید با درآمد کم قشرهای از محرومیت رفع و طبقات درآمدهای میان
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 دهوک  دو اقشوار  به مربو  اطالعات بانک تکمیل. ای بیمه کارهای و ساز و هدفمند های یارانه عطایا مالیاتی، سیاستهای طریق

. غیرآشوکار  های یارانه کردن هدفمند تدریجی اجرای و آشکار های یارانه کردن هدفمند.آن مداوم کردن هنگام به و درآمدی پایین

 .اقتصادی اطالعات از جامعه آحاد برخورداری تأمین

 

 1387/13/14(ره) خمینی امام حضرت ارتحال سالگرد نوزدهمین مراسم در تبیانا

. بدانند انقالب این حافظ را خودشان باید مردم. است الهی بزرگ امانت این حفظ آن و میکند سنگینی همگان دوش بر ای وظیفه

 همیشوه . اسوت  انقوالب  مبوانی  و اارزشوه  بوه  است؛ انقالب جهتگیریهای به است؛ انقالب شعارهای به معنای  هویت ، انقالب

 شعارهای است، شده عوض جهان اوضاع اینکه ی بهانه به بخواهند که کسانی بود خواهند هم آینده در هستند، هم امروز اند، بوده

 بعود  یوا  کننود  جودا  انقوالب  از را اجتماعی عدالت بعد یا کنند جدا انقالب از را - دینی بعد - دینی شعار یا بدهند تغییر را انقالب

 بوه  مختلوف،  هوای  انگیوزه . کننود  جودا  انقوالب  از را بودن استبداد ضد بعد یا کنند جدا انقالب از را ستیزی بیگانه و ستیزی سلطه

 باید مردم. دهند تغییر را انقالب هدفهای و انقالب شعارهای اینکه برای شوند، میدان وارد است ممکن همیشه مختلف های بهانه

 انقوالب  پورچم  روی بور  انقوالب  ایون  در که شعارهائی ترین اصلی. است زنده خود شعارهای با انقالب این. دبدانن باشند؛ هوشیار

 ی سوتیزه  است؛ ستیزی سلطه است؛ دینی قواعد و اصول و دین مبانی به بودن پایبند است؛ بودن اسالمی شعار است، شده نوشته

 .مظلومان ی همه از ی صادقانه و صریح عدفا هم آن است، عالم مظلومان از دفاع است؛ استکبار با

 

 1389/11/11رضوی مطهر حرم مجاوران و زائران اجتماع در  بیانات

 و موا  ملوت  کوه  اسوت  ایون  - باشویم  داشوته  نظور  مود  در را این باید همیشه که - هاست ایرانی ما برای مطل  اساس که آنچه

 دنبوال  را هودف  ایون  انقوالب،  از پوس  هوای  دهه طول در و یمکرد ترسیم خودمان برای بزرگی هدف ایران مردم ما ی مجموعه

 بوزرگ  هودف  ایون . داریم را  زم های توانایی هدف، دو این به رسیدن برای ما که کنیم می احساس کنیم، می نگاه هرچه. کردیم

 ایون  معنای. معنوی  لحا از هم و مادی لحا  از هم مسلمان، ملتهای میان در الگوشدن اسالمی، ایران سربلندی از است عبارت

 ملوی  عوزت  باشود؛  داشوته  ملی استقالل کند؛ پیدا ارتقاء معنوی های جنبه از هم و مادی لحا  از هم ما، ملت که است این حرف

 عدالت و باشد برخوردار عمومی رفاه از کند؛ استفاده خود ظرفیتهای ی همه از بتواند باشد؛ داشته ملی ظرفیت و توان باشد؛ داشته

 غیور  حتّوی  و مسولمان  جواموع  ی هموه  بورای  الگوو  شوود  می صورت آن در ملت این. باشد حاکم او زندگی بر اجتماعی و عمومی

 .است ایران ملت هدف این پیشرفته؛ و آباد باشد داشته کشوری و باایمان، مرفه، آزاد، باشد ملتی خواهد می ایران ملت. مسلمان

 قبول مورد هدفِ این شود؛ می برطرف همه اینجا در سیاسی اختالفات و جناحی دعواهای ندارد؛ وجود هم اختالفی هدف، این در

 .است ایران ملت آحاد ی همه

 باشیم، پیشرو بتوانیم کنیم، استفاده بخوبی خودمان ملیِ ظرفیتهای از باشیم، داشته سربلند و آزاد ملتی باشیم، داشته آباد کشوری

 بگیوریم؛  دوش بوه  مسولمان  ملتهای ی همه پیشاپی  در را اسالمی ایمان پرچم م،باشی داشته دست در را اجتماعی عدالت پرچم

 شوناخت  هوم  کنویم؛  پیودا  دسوت  هودف  ایون  بوه  تووانیم  می و. هستند آن عاشق و طال  ایران ملت ی همه که است چیزی این

 .کند می تأیید را این ها تجربه هم دهد، می را امید این ما به ملی ظرفیتهای

 

 1385/18/21شاهرود مردم داردی در بیانات

 موردم  اجتمواعی  ارتباطات و ساخت لحا  از. بگیرد قرار با  سطوح در فناوری و تجربه و علم آن، در باید مادی لحا  از ما کشور

 اشود؛ ب شوکوفایی  و پیشرفت ی دهنده نشان و قوی سالم، ارتباطات باید یکدیگر، با مردم ارتبا  موارد، ی بقیه و اقتصاد ی زمینه در
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 یکودیگر  بوه  زنودگی،  اهوداف  پیشبرد در خود ی خداداده توان با آن در بتوانند انسانها ی همه. بشکفد جامعه آن در استعدادها باید

 نیسوت؛  برخورداریها ی همه بودن یکسان معنای به عدالت. باشد اجتماعی عدالت باید جامعه آن در. کنند همکاری هم با و کمک

. شووند  منود  بهوره  پیشرفت و حرکت فرصتهای از بتوانند باید همه. است حقوق بودن یکسان صتهاست؛فر بودن یکسان معنای به

 .کنند پیدا اطمینان این، به مردم و بگیرد را حدود از متجاوزان و ستمگران گریبان عدالت ی سرپنجه باید

 1385/18/13دامغان مردم دیدار در بیانات

 

 1384/19/17رهبری خبرگان مجلس اعضای دیدار در بیانات

 ی وظیفوه  هوم  ایون  اسوت؛  دولت از حمایت بخصوص و اجرایی های دستگاه از حمایت است، سنگینی ی وظیفه که هم دوم مورد

 ایون  اگور . اسوت  انقالبوی  و مردمی شعارهای است؛ جذابی شعارهای هم شعارها این آمده، کار سر شعارهایی با دولتی. است همه

 عودالت  حقیقتوا  بتووانیم  موا  اگور . بورد  خواهند سود نظام این دلسوزان ی همه برد؛ خواهد سود کشور این کند، پیدا تحقق شعارها

 بعضوی  از بتووانیم  اگور  کنیم؛ گذشته از بی  اسالم با را خودمان رفتار تطبیق بتوانیم مسمو ن ما اگر ببریم؛ پی  به را اجتماعی

 اسوت؛  کشوور  و انقوالب  بورای  بزرگوی  موفقیت این کنیم، جلوگیری شده، داپی جاها برخی در مبانی از یی پاره با که هایی واگرایی

 هموه  نوه،  برسود؛  خاصوی  ی مجموعه یا جناح یک یا شخص یک به سودش که نیست طور این رسد؛ می همه به که است سودی

 جمهووری  ریاسوت  تخابوات ان موا  بار چهار و بودند کار سر متعددی دولتهای که سالی هفده شانزده، دوران ی همه در. برند می سود

 از بایود  هموه  معتقدم. کاست و کم بدون بود؛ موضع همین بنده موضع بودند، مسمول مدت این در محترم شخصیت دو و داشتیم

 جهوت  هموه  از بگووییم  بتووانیم  ما که نیست هم کسی هیچ و دولتی هیچ. کنند کمک آنها به و حمایت دولت از و جمهور رئیس

 دولوت  ایون  داشتند، هم گذشته دولتهای. باشد داشته وجود ضعفی کارش از بخشی در است ممکن کسی هر با خره است؛ کامل

 وسوط  و میودان  ایون  وسط که دید را این باید داد؛ ترجیح کمالها بر را ها نقض نباید کرد؛ عمده را ضعفها نباید. نیست مستثنا هم

 موا  کوه  نیسوت  هوم  کسی هیچ و دولتی هیچ. کنند کمک آنها به و حمایت دولت از و جمهور رئیس از باید همه معتقدم گود، این

 دولتهوای . باشود  داشوته  وجود ضعفی کارش از بخشی در است ممکن کسی هر با خره است؛ کامل جهت همه از بگوییم بتوانیم

 دیود  را ایون  باید داد؛ جیحتر کمالها بر را ها نقض نباید کرد؛ عمده را ضعفها نباید. نیست مستثنا هم دولت این داشتند، هم گذشته

 بور  بوار  بیشترین و است جمهور رئیس آن رأس در که گرفته قرار دولت نام به یی مجموعه گود، این وسط و میدان این وسط که

 اینهاست دوش

 

 1384/13/11اساسی قانون 44 اصل کلی سیاستهای ابالغ

 منظور به و 43 اصل مفاد و اساسی قانون 44 اصل ذیل هب توجه ایرانبا اسالمی جمهوری اساسی قانون 44 اصل کلی سیاستهای

 .اجتماعی عدالت تأمین منظور به مردم عموم سطح در مالکیت گسترش -.ملی اقتصاد رشد به بخشیدن شتاب -:

 و کشوور  اسوتقالل  و دولوت  حاکمیوت  حفوظ  به توجه با ،44 اصل صدر فعالیتهای در غیردولتی و دولتی بخشهای بهینه سهم....و

 .شود می تعیین قانون طبق اقتصادی، توسعه و رشد و اجتماعی لتعدا

 

 1384/12/13کرمان استان دانشجویان از جمعی دیدار در بیانات

 عودالت  و فکور  آزادی بور  مبتنوی  نظوام  اصویل،  های ارزش بر مبتنی نظام مستقل، نظام مردمی، نظام یعنی - اسالمی جمهوری

 هوایی  نسول . است نداده ایران ملت به مجانی و مفت را هدیه این متعال خدای. است انایر ملت به الهی ی هدیه یک - اجتماعی

 بورای  کوه  اسوت  کورده  وعوده  هوم  متعوال  خودای  شدند؛ متحمل را دشواری و سخت مجاهدت شما از قبل نسل کردند، تالش
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 نمد کال» شود؛ می داده پاداش هم زندگی ی نشئه همین در بلکه است، اخروی پاداش فقط نه پاداش. است قائل پاداش مجاهدت

 متعوال  خودای  کردند؛ تالش ایران ملت. رسید خواهد تالش آن ی نتیجه به کند، تالش هرکس ؛«ربک عطاء من هم ء و هم ء

 شده نهاده وابستگی و کجروی و انحراف و فساد با ضدیت بر آن های پایه که مردمی نظام یک یعنی داد؛ آنها به را هدیه این هم

 بورای  نعموت  ایون  که باشند خاطرجمع قوم آن داد، نعمت قومی به خدا اگر که نیست طور این. داشت نگه باید را هدیه ینا. است

 .ماند خواهد آنها

 

 1384/12/13کرمان استان دانشجویان از جمعی دیدار در بیانات

 اما بکنم؛ اظهارنظری علمی لحا  از توانم نمی من باشد؛ طور همین هم دیگر جاهای در شاید - ما کنونی اسالمی ایران در جوان

 در شود نمی خالصه آرزوهای  - ماست کنونی ایرانی جوان مورد در ام، رسیده آن به نزدیک از شناخت و تجربه به که چیزی آن

 تأمین دارد دوست و است جوان یک نیازهای اینها البته. نیست جوان یک آرزوهای ی همه این، شغل؛ و همسر و خانه کردن پیدا

 کوه  - اسوت  جووانی  طبیعت به مربو  بخشی دارد؛ وجود ما جوان در طبیعی طور به هم بزرگتری آرزوهای این، از فراتر اما شود؛

 کورده؛  ترسیم ما ی آینده و ملت برای اسالمی جمهوری نظام که است آرزوهایی به مربو  بخشی - دارد وجود آن در آرمانگرایی

 جووان . دارد وجود که است هایی ناکامی اثر بر هم برخی آمده؛ دست به تجربه با تاکنون که است اییه پیشرفت اثر بر شاید برخی

 از بخشوی  در را فسواد  وقتوی  موا  جووان . کشود  موی  شوعله  او دل در اجتماعی عدالت آرزوی بیند، می جامعه در را تبعیض وقتی ما

 را او و گیرد می شکل او درون در فساد کنی ریشه آرمان و فساد اب ی مبارزه به میل کند، می مشاهده نظام ی مجموعه های دستگاه

 .دارد وجود ما اسالمی ایران جوانان در خواهی آرمان و جویی کمال د یل، این به. کند می وادار حرکت به

 

 1384/12/13کرمان استان دانشجویان از جمعی دیدار در بیانات

 .نیست واقعی سیدمکرا حتی و اجتماعی عدالت غربی، ی تجربه در

 

 1384/12/11 کرمان مردم دیدار در بیانات

 بتوانود  امروز، تا تحمیلی جنگ در پیروزی از بعد دوران مهم دستاوردهای که است این است، مهم کشور این برای امروز آنچه اما

 بایود  کشور مسمو ن و ایران ملت است، گرفته انجام امروز تا که تالشی با. کند شیرین را مردم کام شیرینی، محصول صورت به

 زیربناهوای . بسوازند  گونواگون،  هوای  راه در پیشرفت ی ادامه و رفاه و اجتماعی عدالت از مردم برخورداری با همراه را آینده بتوانند

 توه گرف انجوام  آنچوه  از. دهود  نجات محرومیت و فقر از را مردم زندگی باید آمده، وجود به آنچه اما است؛ شده ساخته خوب کشور

 متموادی  هوای  سال و گوناگون های دولت ی گذشته های تالش کسی اگر است انصافی بی. کند برداری بهره بتواند باید ملت است،

 منواطق  ی همه و مردم ی عامه زندگی کارها این که این برای لیکن است؛ گرفته صورت متراکمی کار. بگیرد ندیده را جنگ از بعد

 .است مناسبت این به ما مهم و خطیر وضعیت. است  زم هم دیگر کار سلسله یک کند، مند بهره خود برکات و منافع از را کشور

 

 1384/12/11 کرمان مردم دیدار در بیانات

 باور. بشنویم و بگوییم سخنی فقط اجتماعی صالح از توانیم نمی ما. بشنویم و بگوییم حرفی فقط اجتماعی عدالت از توانیم نمی ما

 پیشورفت  هوم  فناوری و علم جهت در که - خود مممن ملت با ما کشور. کند پیدا عمق باید ملی باورهای و قالبیان ایمان دینی،

 ملوت  ی شایسته. کند بلند را اسالم نام و تشویق را دنیا های مسلمان تا پیشرفت، و اقتدار و توانایی از بشود الگویی باید - کند می

 .است مهم ما برای جهت این به تاریخی مقطع این. است موقعیتی چنین و جایگاه چنین ایران
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 1384/12/11 کرمان مردم دیدار در بیانات

 کشورمان در که داریم احتیاج ما امروز. دادند انجام کارهایی گذشته های دوره در مسمو ن از کدام هر و دارد خصوصیتی دوره هر

 بسیار آینده جمهور رئیس برای آنچه. باشد فساد با ی مبارزه و اعیاجتم عدالت با همراه فناوری، و علمی رشد و پیشرفت و تالش

 کشوور  آنچوه  کوردم؛  عورض  سوال  اول در مون  لذا. باشد مردم برای تالش و کار پی در وجود ی همه با که است این است، مهم

 موردم  با بداند؛ را مردم قدر که جمهوری رئیس است؛ حوصله با و پیگیر توانا، کاردان، مصمم، بانشا ، جمهور رئیس دارد، احتیاج

 بتوانند مردم که بگیرد کار به چنان آن را کشور های ظرفیت کند؛ تالش و کار مردم برای کند؛ مجاهدت مردم برای باشد؛ صمیمی

 تفواوتی  تهوران  بوا  او بورای  دورافتواده  روسوتاهای  و کشور اعماق که جمهوری رئیس شوند؛ مند بهره جا همه در ها ظرفیت این از

 میوان  شوکاف  کوردن  پور  و تبعویض  رفوع  برای بتواند باشد؛ یکسان او نظر در کوچک و بزرگ شهرهای مردم حق باشد؛ داشتهن

 .باشد نظام و انقالب های هدف به مممن و تدبیر با شجاع، جمهوری رئیس کند؛ کار و تالش فقرا و ثروتمندان

 

 1384/12/11 کرمان مردم دیدار در بیانات

 ایون  انسوانی  و طبیعوی  هوای  ظرفیت. دارد با یی بسیار های ظرفیت استان این. کنیم عرض استان این به اجعر هم یی جمله چند

 باغوداری  و کشاورزی معدنی، نظیر بی های ظرفیت. است کرده پیدا یی پیشرفته صنعت بحمداهلل استان این. است زیاد بسیار استان

 سوهم  اسوتان  ایون  هم غیرنفتی صادرات در. است فراوان جا این در گردشگری ایه جاذبه و باستانی آثار. دارد وجود استان این در

 ایجواد  امکوان . دارد فوردی  منحصربه امکانات قبیل، این از چیزهایی و کشاورزی بذرهای اصالح و دام های بخ  در. دارد با یی

 ثوروت  اسوتان  ایون  جووان  نیروی درصد 97 و داستعدا خوش انسانی نیروی همه، از با تر. دارد وجود جا این در خورشیدی نیروگاه

 و ظرفیوت  هموه  ایون  کوه  طوری آن استان، اجتماعی و اقتصادی وضعیت اما دارد؛ را مهم ثروتهای این استان این. است عظیمی

 و بوودم  دیوده  را استان این هم انقالب از قبل من. است محروم بسیار استان، این مناطق از بخشی. نیست کند، می ایجاب امکان

 چگونوه  مردم وضع دانم می دیدم؛ نزدیک از را کهنوج روز آن و بودم تبعید جیرفت در من. بودم رفته استان این محروم مناطق به

 را مناطق این ماجرای لذا بودند؛ تبعید - دیگر جاهای و بابک شهر و بافت در - استان این مختلف شهرهای در ما دوستان. است

 بوود؛  خیوال  و خواب فقط روز یک که گرفته، صورت مناطق همین در زیادی کارهای انقالب پیروزی از بعد البته. شنیدیم روز آن

 نظور  از اسوتان  ایون  جنووب  و شومال  شود می گفته. است زیاد خیلی فاصله بگیرد، انجام باید که جایی آن تا شده، انجام آنچه اما

 کوم  پیشورفته  بخو   های پیشرفت از ما که نیست این اجتماعی لتعدا معنای البته. دارند مختلفی سطوح هم با اجتماعی عدالت

 .کند پیشرفت بتواند تا کنیم بیشتر افتاده عق  بخ  به را خود های کمک باید نه، کنیم؛

 

 1383/12/24 آموزان دان  اسالمی های  انجمن اعضای از جمعی دیدار در  بیانات

 زنودگی  کوه  یوی  جامعوه  و محویط  در کوه  است این - دختر چه پسر، چه - شماها سنین در جوانی هر آرزوهای مهمترین از یکی

 روابوط  و عودالت  از باشود؛  مودنیت  و علوم  لحوا   از پیشورفته  ی جامعه یک او، ی جامعه: کند مشاهده را خصوصیات این کند، می

 کوار . باشود  داشوته  وجود - جوانان بخصوص - افراد ی همه برای روشنی افق و باشد برخوردار انسانی اخالقی و انسانی اجتماعی

 سال سی حتی یا و سال پنجاه اگر - اسالمی انقالب آوردن پدید یعنی - داد انجام پی  سال وش  بیست در ما ملت که بزرگی

 .داشتیم خودمان ی خانه و کشور در را آرمانی ی جامعه این امروز بود، گرفته انجام زودتر

 

 1383/13/11  ماسی و صدا سازمان مسئو ن دیدار در بیانات
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 های برنامه ی همه. ندارد یی فایده موردی و مقطعی دربیاید؛ روند یک شکل به و بگیرد انجام جریانی باید گوناگون پیامهای دادن

 مثال. بدهیم متناقض پیامهای ما گاهی است ممکن. شود مطرح جامعه در اندیشه این و فکر این تا کنند کمک را یکدیگر باید ما

 عموال  دیگور،  ی برناموه  یک خالل در طرف آن از اما کنید؛ می تولید خوبی خیلی ی برنامه اجتماعی عدالت ی درباره طرف یک از

 در. نشوود  دیوده  تنواقض  آنهوا  بین در و باشد یکی ها برنامه کلی آهنگ باید نیست؛ درست این! کنید می نقض را اجتماعی عدالت

 و اعیانی فیلمها این های شخصیت ی استفاده مورد های خانه غالبا که شود می ساخته سریالهایی و فیلمها اجتماعی عدالت ی مقوله

 زنودگی  هوایی  خانوه  چنوین  در شووهر  و زن یوک  یا جوان زوج یک آیا است؟ طوری این ما مردم زندگی وضع واقعا! است اشرافی

 سوریالهای  مثول  آنها کیفیت هرچند شد، می  پخ سیما از که سریالهایی از بعضی قبل سالها دارد؟ لزومی چه کار این! کنند؟ می

 را زنودگی . اسوت  خوب طوری آن بود؛ معمولی ی خانه یک در و متواضعانه آنها، در زندگی فضای لیکن - بود تر عق  - نبود ا ن

 هوم  خصوص نای در گاهی البته. باشد طوری این سیما و صدا تبلیغی فضای. کرد معرفی متجمالنه و اشرافی و اعیانی نباید لزوما

 گرایوی  مصورف  طورف  بوه  را مردم که پررنگ خیلی های تبلیغ گاهی و یی رسانه تبلیغات. گویند می مطالبی و دهند می تذکر ما به

 .نیست هماهنگ هم با است؛ تناقض در عمال کنید، تقبیح را گرایی مصرف تا اید ساخته شما فرضا که یی برنامه با دهد، می سوق

 

 1383/18/15 نمازجمعه های خطبه در بیانات

 موردم  که شعارهایی خودکفایی؛ شعار استقالل، شعار دین، شعار جهاد، شعار عدالت، شعار انقالب؛ شعارهای کنند می خیال یی عده

 پیاده قابل و شده کهنه کردند، مقاومت جنگ در سال هشت مردم و کرد ساقط را طاغوت رژیم کرد، صحنه وارد آورد، شوق به را

 بوا  اصوول  آن شودیم؛  سسوت  ما. باشیم داده دست از را خود صالبت و اقتدار و باشیم شده کهنه ما است ممکن نه، نیست؛ شدن

 و هوا  شویوه  مقابول  در نشودن  مقهوور  بوا  امیود،  و شوق با کافی، مدیریت با  زم، ایمان با اگر ما. است باقی خود صالبت و قوت

 عودالت  اسوت؛  معلووم . داشوت  خواهد بیشتری ی جلوه امروز اصول، همان م،شوی میدان وارد دشمنان تبلیغاتی و سیاسی کلکهای

 صود  چنودین  و میلیوونی  ده چندین ی جامعه یک در اجتماعی عدالت کجا، مدینه نفری هزار پانزده ده، ی جامعه یک در اجتماعی

 .کرد را کارها این امیرالمممنین و کجا؟ امیرالمممنین دوران حکومت میلیونی

 

 1383/18/15 نمازجمعه های طبهخ در بیانات

 چیوزی  مقابول  در نشد؛ طور این پیغمبر رحلت از بعد اما دانست؛ می خودش به متعلق را خالفت حق امیرالمممنین که است بدیهی

 انوک ». داشوت  نگوه  آرام را آنها بزنند، حرفی خواستند هم کسانی اگر نکرد؛ حرکتی هیچ سال وپنج بیست دانست، می خود حق که

 مقابول  در امیرالمممنین. دارد امیرالمممنین مطال  این از ؛«حجراته فی صیح نهبا عنک ودع» ،«سدد غیر فی ترسل الوضین لقلق

 ی مسوأله  - رسود  می نظر به قضیه آن از کمتر بظاهر که یی قضیه مقابل در اما نداد؛ نشان العمل عکس سال وپنج بیست مسأله آن

 امیرالموممنین  - بوود  گذاشته پیغمبر که مستحکمی اسالمی بنای کردن بنا دوباره نبوی، اصول احیای ی مسأله اجتماعی، عدالت

 بوزرگ  کار. بود مهم چقدر امیرالمممنین نظر به کار این ببینید. نهروان جنگ صفین، جنگ جمل، جنگ کرد؛ تحمل را جنگ سه

 .است این امیرالمممنین

 

 1383/18/19 نظام کارگزاران دیدار در بیانات 

 را سورش  زننود  موی  آنهوا  اما کند، می بلند سر آنها منافع از منفعتی مقابل در دولتی وقت یک که است این پذیری سلطه دیگر عنو

 میوان  از براحتوی  - انود  داشته نگه را او گرها سلطه همین چون - ندارد مردمی ی پشتوانه که هم او زنند؛ می کنارش و شکانند می

 کشوورها  این اسم خواهم نمی ا ن من و دیدیم کشورهایی در را های  نمونه که آورند، می کار سر را دیگر یکی نتیجه در رود؛ می
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 را یکوی  انود،  بورده  را یکوی  نداشوتیم؛  کوم  قبیول  ایون  از همسایه، کشورهای میان در. دارید توجه هم شماها خود شاید بیاورم؛ را

 ارزشها و شخصیت و هویت و منافع هستند؛ ملتها شوند، می پامال سلطه نظام در که کسانی. دنیا در است سلطه نظام این. اند آورده

 بوا  دنیوا  آسوان  ارتباطوات  اثر بر استعمار که وقتی از یعنی است؛ شده تقویت سلطه نظام هم روز روزبه. شود می نابود فرهنگشان و

 امکانات با. است شده تقویت سلطه نظام ،رفته پی  استعمار هرچه. آمد پدید هم سلطه نظام آمد، وجود به علم پیشرفت و یکدیگر

 هرچوه  سولطه  نظوام  غیوره،  و تبلیغواتی  و پوولی  و نظوامی  امکانات و دارد وجود که یی العاده فوق و سریع ارتباطی وسایل و جدید

 و خووری  سوری  توو  بوه  انود  شوده  محکووم  انسوانها  کورده،  فورو  بیشوتر  انسانها و ملتها زندگی محل سرزمین بر را خود های میخ

 و داشوت  وجوود  سولطه  مدار اما بود، دنیا در هم کمونیسم هرچند. شود نمی گفت کرد؛ قطع را مدار این آمد ما نظام. پذیری سلطه

. آن دسوت  قسومت  یوک  این، دست قسمت یک ناچاری؛ روی از تقسیم رغبت؛ و طوع روی از نه البته بودند؛ کرده تقسیم را دنیا

 شورقی  اروپای در اجتماعی، عدالت و کمونیسم و سوسیالیسم مدعی شوروی همان. داشت دوجو هم جا آن در سلطه مدار بنابراین

 و کتابهوا  در  بود  هوم  هوا  بعضی - هست یادمان که ماها - هست یادتان شماها از بعضی  بد که انداخت راه به عظیمی فجایع

 هموان  بردنود؛  تانکها کشتند، آدمها ریختند، خونها. طور یک چکسلواکی طور، یک مجارستان طور، یک لهستان. اید خوانده ها نوشته

 سلطه سلطه،. کردند افغانستان در قبل صباح چند ها امریکایی که کاری همان کنند؛ می دارند عراق در ها امریکایی امروز که کاری

 کورده؛  قطع را مدار این آمده اسالمی ایران. داشت وجود سلطه محور بر و سلطه به متکی و آمیز سلطه حرکت مدار بنابراین. است

 در کند، نگاه کس هر. اند شده معتقد خیلی طرح این به ملتها. است نمانده هم جواب بی دنیا در طرح، این. نداریم قبول ما گوید می

 کوه  ایون  بدون بود، اشغال تحت سال ها ده فلسطین. است فلسطین اش نمونه یک بیند؛ می بروشنی را این های نشانه اسالم دنیای

 کوه  اظهاراتی. اند ایستاده چگونه فشار همه این با و اند رسیده کجا به فلسطین ملت بینید می اما دهند؛ نشان خودی فلسطین ملت

 کننود،  موی  مردموی  جهات به گرای  و اسالم به گرای  و مردم به گرای  ی زمینه در ما خود حوش و حول کشورهای از بعضی

 حکوموت  فشوار  زیور  متمادی سالهای که هستند کسانی همان ها عراقی این. بینید می را اقعر مردم ایستادگی. است این خاطر به

 ایون . اسوت  کورده  بیودار  طور این را ها عراقی که است اسالمی بیداری موج این کردند؛ نمی حرکت چپ عوامل هم بعد و انگلیس

. اسوت  کورده  مطورح  بشوریت  بورای  جدیود  مسویر  یوک  و جدیود  فکور  یک جدید، فرهنگ یک کرده؛ را خودش کار جدید طرح

 پراکنند، می دنیا در اتمی نظامی فعالیت توهم در آنچه های دنباله و اتم بم  ی مسأله. است این به مربو  اشکا ت و ها عصبانیت

 شوما  را ایون . نیسوت  مخوالفتی  اسالم شعار و اسالم خود عنوان به هم اسالم با حتی. نیست این مسأله است؛ حرف و بهانه همه

 در. اسوت  فراوان نیست؛ کم روحانیان حکومت دین، مدعی حکومتهای یا دینی شعارهای حکومت تاریخ در که باشید داشته توجه

 کشوورهای  از خیلوی  بور  کلیسوا  که هم گذشته قرن چند در. بود مسیحی روحانیون حکومت دنیا از مناطقی در ما، جوانی ی دوره

 چیزهوا  ایون . بینیم می را دین تولیت و دین مدعیان حکومت که هم اسالم تاریخ رد. کرد می حکومت دیگر مناطق بعضی و غربی

 این که - است کمیاب دنیا در آنچه. دارد قرار دستشان سر دین شعار که هستند حکومتهایی دنیا در هم ا ن نیست؛ کم تاریخ در

 عودالت  تحقوق  بور  اصورار  یعنوی  اسوت؛  دیون  شدن پیدا است؛ دینی ارزشهای حکومت - کرده جذب خودش به را دشمنی همه

 بیهووده  و پوو   ما وجود نباشیم، اجتماعی عدالت دنبال اگر ما. ماست هویت و حقیقت نیست؛ شعار گوییم، می ما که این. اجتماعی

 بایود  کنیم؛ پیاده جامعه در را اسالمی ارزشهای باید ببخشیم؛ تحقق را اجتماعی عدالت باید. ندارد معنی اسالمی جمهوری و است

 .کنیم اسالمی و دینی ی جامعه را، جامعه

 

 1383/19/25اسالمی توسعه بانک اجالس در کنندگان  شرکت دیدار در بیانات

 سوالمت  افوزای   و آمووزش  افزای  سرانه، افزای  مجموعه، این نظر از که - توسعه الگوی اصلی عناصر در که بجاست بسیار

 در کوه  را هوایی  پوروژه  و اقودامها  و هوا  برناموه  و شوود  گرفته نظر در اینهاست، ی ههم روح که هم عدالت استقرار - است مدنظر
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 هور  در موا  که است، اسالم بزرگ تعالیم از یکی این باشد؛ اجتماعی عدالت استقرار به توجه با دهیم، می انجام اسالمی کشورهای

 .کنیم توجه آن به باید اقتصادی حرکت

 

 1383/13/27مجلس نمایندگان دیدار در بیانات

 برنود؛  موی  کوار  به - بگویند مضمونی و کنند گیری نکته خواهند می که کسانی - شماها مخالفان غالبا را «و یت در ذوب» تعبیر

 بایود  چوه؟  یعنی و یت در ذوب. را و یت در ذوب معنای فهمم نمی بنده. ام شنیده کمتر حسابی آدمهای از را حرف این بنده وا 

 او کوه  همچنان شوید؛ ذوب خمینی امام در» گفت صدر شهید که روزی. است اسالم در ذوب هم و یت خود .شد اسالم در ذوب

 نظوامی  نوه  بود، اسالمی جمهوری نه بود، اساسی قانون نه بود؛ امام شخص راه، صحت شاخص تنها ،«است شده ذوب اسالم در

 وجوود  سورافراز  علوم  یک و برافراشته قامت یک مختلف، خطو  و جریانها و ها هوی ی آشفته ی صحنه در. بود دستگاهی نه بود،

 طوری این امروز. بود اسالم در ذوب امام، در ذوب گفت؛ می هم راست. شوید ذوب او در گفت می صدر شهید بود؛ امام او و داشت

 توا  باشد اسالم در ذوب باید هم رهبری کیست؟ مگر رهبری. ندارد معنا اصال این است؛ شخص در ذوب رهبری، در ذوب. نیست

 کوج  قدم یک را پای  بشود؛ هدفها همین در ذوب و اسالم در ذوب او که است این ی سایه در رهبری احترام. باشد داشته احترام

 در شود؛  ذوب بایود  اسوالم  در شد؛ ذوب باید هدفها آن در شود؛ نمی ذوب جهت در و شخص در کس هیچ. شود می ساقط بگذارد،

 بوه  و هدفها این به. شد ذوب باید ملت در واقع در شد؛ ذوب باید - کرده معین ما برای متعال خدای که - اسالمی وا ی اهداف

 اموروز  جامعه؛ طبقات بین ها فاصله کردن کم و اجتماعی عدالت استقالل، ملی، عزت اسالم،. بدوزید چشم وا  و اوج ی نقطه آن

 جموع  را ایون  مقوداری  هوم  تواند می کند؛ تر عمیق را غنی و فقیر بین شکاف واندت می شما قانون یک. داریم نیاز خیلی اینها به ما

 .کنید پر را شکاف این و کم را فاصله این که باشید این دنبال باید. کند

 

 1383/13/14(ره)خمینی امام حضرت ارتحال سالگرد در بیانات

 یکوی  اجتمواعی  عدالت. است اجتماعی عدالت ی مسأله کنم، می عرض امام سیاسی مکت  ی شاخصه عنوان به که یی نکته آخرین

 اجورا،  در قانونگذاری، در - حکومت های برنامه ی همه در. ماست بزرگوار امام سیاسی مکت  در خطو  ترین اصلی و مهمترین از

 کنیم می ثروتمند ار کشور بگوییم ما که این. باشد هدف و نظر مورد طبقاتی، شکافهای کردن پر و اجتماعی عدالت باید - قضا در

 موردم  از هوم  کثیوری  ی عوده  و شوود  انبوار  عوده  یک نفع به یی گوشه در ثروتها اما - بریم می با  را ملی ناخالص تولید یعنی -

 منوابع  از ی استفاده در تبعیض رفع و مردم بین در اقتصادی شکاف کردن پر. سازد نمی امام سیاسی مکت  با باشد، خالی دستشان

 ی همه و مجریان قانونگذاران، ریزان، برنامه ی همه. ماست مسمولیت ترین سخت و مهمترین مردم، طبقات میان در ملی گوناگون

 حرکوت  شاخصوهای  مهمترین از یکی و دهند قرار توجه مورد را این باید هستند، کار مشغول گوناگون های دستگاه در که کسانی

 .آورند حساب به خود

 

 1383/13/19اسالمی شورای مجلس ی دوره هفتمین ارک به آغاز مناسبت به پیام

 مقابله و تورم مهار محروم، مناطق از محرومیت زدودن مالی، فساد با مبارزه اشتغال، شناسید؛ می را مردم حقیقی مطالبات و نیازها

 و پذیری مسئولیت تحقیق، و علم یافتن رونق اخالق، و فرهنگ اعتالی و گسترش رسانی، خدمت ی چرخه شدن روان گرانی، با

 و پیشورفت  و ممکون  را اجتمواعی  عودالت  که است اینها و است نیازها این ترین برجسته شمار در حکومتی، مسئو ن پاسخگویی

 حقیقوی  هوای  خواسته این بجای نباید بدخواه، و بیگانه های تبلیغاتچی دست ی ساخته و موهوم نیازهای. سازد می محقق را توسعه

 .بنشیند
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 1382/11/24نمازجمعه های خطبه رد بیانات

 بنوده : گویم می هم ا ن ام، گفته بارها من. ایم رسیده خود هدفهای به ما که نیست این پیشرفتها این معنای. ایم کرده پیشرفت ما

 راه ی نیموه  در هنووز  خوود  اهوداف  از بسویاری  در کوه  است این اعتقادم انقالب، و اسالم به معتقد انقالبی ی طلبه یک عنوان به

 در و ایوم  نرسیده مقاصد آن به هنوز اما خواستیم؛ می را کشور ی جانبه همه آبادسازی و فقر کنی بنیان و اجتماعی عدالت ما. هستیم

 نظوام  و انقوالب  را کارهوا  این. ایم رفته پی  را راه از مهمی بخ  و ایم آمده جلو و ایم کرده حرکت حال درعین هستیم؛ راه وسط

 .کرد اسالمی

 

 1382/18/15دانشجویی نخبگان از جمعی و ها تشکل اعضای از جمعی دیدار در یاناتب

 علوم،  ی زمینوه  سوه  در توانیود  موی  شوما  کوه  است این بود، هم دوستان از بعضی ی اشاره مورد که مهمی بسیار کارهای از یکی

 عدالتخواهی ی زمینه در یا علم تولید جنب  ی نهزمی در توانید می را تئوریک کار این. کنید تئوریک کار آزاداندیشی و عدالتخواهی

 بوا  را اجتمواعی  عودالت  بخواهیم ما اگر ببینید و کنید مطالعه را اساسی قانون توانید می عدالتخواهی، ی زمینه در مثال. دهید انجام

 .اشیمب داشته توقعهایی چه دستگاهها کدام از باید ببخشیم، تحقق فهمیم، می همه که متعارفی مفهوم همان

 

 1382/17/22زنجان دانشجویان از جمعی دیدار در بیانات

 بایود  موا . اسوت  اصولی  رکون  سه اینها کرد؛ باز جا دنیا در - اجتماعی عدالت و انسان کرامت توحید، - نو سخن این! من عزیزان

 فاصله توحیدی رفتار از  نمسمو ما رفتار و شخصیت هرچه. بدانیم ماندگی عق  رکن، سه این در را خود ماندگیهای عق  ی همه

 و نشوود  عوالج  طبقاتی شکافهای که مقدار هر به و کند پیدا کاه  مردم عزت و هویت شخصیت، زندگی، به ما احترام و بگیرد

 ماندگیها عق  که باشد این ما تالش ی همه باید. است ماندگی عق  این نگردد، دنبال کشور در حقیقی معنای به اجتماعی عدالت

 دهوم،  موی  هشودار  - دیگوران  و مسمو ن - کسان بعضی به گاهی که این. باشد چنین این باید هم جامعه فضای کنیم؛ نجبرا را

 .نظرهاست نقطه همین خاطر به

 جمعوی  جلسه این در خوشبختانه. ماست مسمولیت بزرگترین طبقاتی، شکاف کردن پر و اجتماعی عدالت برای تالش معتقدم من

 کوه  اسوت  ایون  موا  ی مسأله مهمترین امروز. کنند فکر مسائل این روی کنم می خواه  که دارند حضور هم استان مسمو ن از

 بوارور  را آنهوا  اسوتعدادهای  بتووانیم  کوه  است این جوانان به خدمت بزرگترین. کنیم پر را غنی و فقیر بین طبقاتی شکاف بتوانیم

 فوالن  زنوم  موی  نهی  گاهی من که این. باشیم آنها برای کار و شغل فکر به بعد و نماییم فراهم برایشان تحصیلی امکانات کنیم؛

 و جنواح  دو کوه  ایون  وا  است، همین خاطر به نکنید، عمومی مناقشات میدان وارد را سیاسی دعوای یا جنجالی و فرعی ی مسأله

 از بنوده  انتظوار . زند نمی ای دمهص کشور جای هیچ به بزنند، هم ی کله و سر به و باشند داشته اختالف هم با مسأله صد در حزب

 .بشناسید را کشور اساسی مسائل کلمه، واقعی معنای به: است این ها رده ی همه در مسمو ن و دولت مجلس،

 

 1382/15/15نظام کارگزاران دیدار در بیانات

. اسوت  اصلی شاخصهای از یکی حتما عدالت. باشند توسعه محور باید مردم بخورد؛ گره مردم با باید توسعه اجتماعی، ی عرصه در

 را موا  نظور  موورد  انداز چشم تواند نمی بگیرد، ندیده جامعه در را ثروت ی عاد نه توزیع و عدالت که ای سیاستگذاری و ریزی برنامه

 را  مطلو  ایون  هستند، جا این ریزان برنامه و کارشناسان و مدیریت سازمان برادران چون. نیست ما مطلوب ی برنامه و کند تأمین

 برابور  درآمود  هموه  گوییم نمی. شود رعایت ثروت ی عاد نه توزیع و اقتصادی و اجتماعی عدالت عنصر حتما کنید توجه: گویم می
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 جمهووری  نظوام  در عناصور  تورین  اساسوی  از یکوی  کوه  عدالت عنصر از توانیم نمی اما - نیست بحث مورد که این - باشند داشته

 .شود رعایت حتما باید کنیم؛ نظر صرف است، اسالمی

 

 1381/12/11نظام کارگزاران دیدار در بیانات

 فرمانروایوان  و حکوام  بورخالف  است، مقام این به منصوب که کسی آن. است اتصال و ارتبا  پیوند، معنای به حقیقت در و یت

 و اسوت  پیوسوته  آنهوا  بوه  است، نزدیک مردم به است، ولی یک بلکه نیست حاکم یک و سلطان یک یا فرمانروا یک فقط عالم،

 حضوور  دوران از بعد. دارد وجود السالم علیهم معصومین ی ائمه در و امیرالمممنین در معنا این. است مردم جان و دل اتکای مورد

 ایون  امور  واقعی معنای و حقیقت. گیرد می شکل جا آن در و یت شود، پیدا جایی در حقیقت این از ضعیفی پرتوهای اگر هم ائمه

 عدالت هم. است مردم بین در شما ترین عادل او ،«الرعی  فی اعدلکم»: فرماید می امیرالمممنین صفات بیان در اکرم نبی الذ. است

 بوه  زبوان  در کوه  است چیزهایی اینها. او اجتماعی عدالت و رفتاری عدالت هم و است مراد امیرالمممنین فردی و معنوی و درونی

 حقیقوت  ایون  تجسوم  که کسانی و حقیقت این عظمت به انسان که است عمل در تبلور و ققتح در اما کرد، بیان شود می آسانی

 در. دارد حضوور  او توجوه  در و او تقووای  در او، رفتوار  در امیرالمممنین، وجود در کلمه واقعی معنای به عدالت. برد می پی اند، بوده

 ضومن  در را آن و کنویم  تعریوف  را عدالت بخواهیم اگر قرنها، گذشت از بعد امروز. کند می پیدا تجسم عدالت هم او بیرونی رفتار

 .کنیم پیدا توانیم نمی السالم علیه امیرالمممنین رفتار از گویاتر و رساتر مثالی هیچ کنیم، بیان نمونه و مثال

 

 1381/11/15سیما و صدا سازمان مسئو ن دیدار در بیانات

 و اجتمواعی  عودالت  - عودالت  عاشوق  و طال  مردم نزد و بیفتد جا مردم ذهن رد باید که پیامهاست این از یکی عدالت ی مسأله

 القوای  اش نتیجوه  کوه  کنویم  پخ  را بیانی یا طنزی یا فیلمی ما مثال. شود اصلی شعار یک عنوان به - دو هر اقتصادی، عدالت

 از هم توسعه البته. کنیم تبدیل توسعه شعار هب جامعه در را عدالت شعار ما فرضا. باشد دیگر شعار یک نفع به عدالت به اعتنایی بی

 بودون  شوود،  تبودیل  شوعار  آن بوه  شوعار  این یا پیام این. نیست روشنی چندان مفهوم شنوندگان، و گویندگان نظر از و مردم نظر

 ی هموه  تیبایسو  که عمومی نواخت آن با که است حرکتی همان طبعا این. باشد شده گرفته نظر در عدالت توسعه، این در که این

 .کند نمی تطبیق ببرند، پی  را آن و باشند هماهنگ آن با و کنند تطبیق آن با مجموعه این اجزای و دستگاه

 

 1381/13/15فطر عید نماز های خطبه در بیانات

 کسوانی  توا  است، جامعه محیط در عاد نه نظام و اجتماعی عدالت استقرار راه از ای، جامعه هر در اصولی شکل به فقر عالج البته

 ی وظیفوه  یوک  ایون . کننود  مصوادره  خود سود به است، همگان حق که را ثروتی نتوانند دیگرانند، حقوق به اندازی دست اهل که

 در فقوط  اجتمواعی  هوای  برناموه  اجورای . دارنود  دوش بور  سونگینی  ی وظیفه خود ی نوبه به هم مردم اما است؛ حکومتی و دولتی

 محرومیوت  شواهد  و برسود  ثمر به اجتماعی های برنامه تا ماند منتظر شود نمی اما است؛ کانپذیرام بتدریج و مدت میان و بلندمدت

 .کنند تالش راه این در توانند می که است کسانی ی همه و مردم خود ی وظیفه این. بود جامعه در گرسنگان فقر و محرومان

 

 1381/18/19دانشجویی  جنب   سراسری  همای   دومین  به پیام

 مستضوعف  قشورهای  از برخاسوته  خوود  چوه  اگر جوان دانشجوی. است عدالت ی مسأله کشور مسائل بلند فهرست سرآغاز زامرو

 و احسواس  این.نگرد می بدیل بی و بزرگ آرزوی یک چشم به طبقاتی شکافهای کردن پر و اجتماعی عدالت به نباشد، هم جامعه

 - عودالت  اگور . باشد آینده و حال برای او عملی های برنامه و قضاوتها ی پایه تواند می و. است مبارک و ارج پر دانشجو در انگیزه
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 ضود  ی پدیوده  هور  بایود  پس هاست، ریزی برنامه هدف و آرمان و آرزو - عدالت از گفتن سخن فقط نه و ملموس و واقعی عدالت

 . گیرد قرار سمال مورد کشور واقعیات در عدالت

 

 

 1381/19/31ممرد مختلف اقشار دیدار در بیانات

 سیاسوت  هویچ  و شخصی مصلحت هیچ یعنی. مطلق عدالت است؛ عدالت امیرالمممنین حکومت دوم ی شاخصه و دوم خصوصیت

 راه از را پیوروزی  نیستم حاضر من ؛«واهلل   بالجور النصر اطل  ان أتأمرونی». کند نمی مقدم عدالت بر را خود شخص به مربو 

 میدان این در است ممکن گویند می شما به. است بلندی پرچم چه است؛ درخشانی تابلو تابلو، این چقدر ببینید. آورم دست به ظلم

 این که است این به متوقف اما شوید؛ پیروز جنگ، میدان این در انتخابات، میدان این در علمی، ی مسابقه میدان این در سیاست،

 عیبوی  بخوورم  شکسوت  مون . خوواهم  نمی را پیروزی این من گوید می ینامیرالمممن کنید؟ می انتخاب را کدام. دهید انجام را ظلم

 طلبوی  عودالت  هموین  محوورش  اید، شنیده عدالت ی درباره امیرالمممنین به راجع که حرفهایی این ی همه. کنم نمی ظلم اما ندارد،

 و اجتمواعی  عدالت سیاسی، لتعدا اقتصادی، عدالت یعنی شمون؛ ی همه در عدالت و همه برای عدالت. است امیرالمممنین مطلق

 تسولیم  ظلوم  بوه  هوم  خوودش  کنود؛  نمی را ظلم تحمل. است امیرالمممنین حکومت معیارهای از دیگر یکی این. اخالقی عدالت

 اجورای  در تبعویض  چه احکام، اجرای در تبعیض چه است؛ تبعیض بزرگ، ظلمهای از یکی. برود دست از مصالح  ولو شود، نمی

 مواهری  بسیار تبلیغاتچی که او قرص پروپا طرفداران از نفر یک. نیست قبول قابل امیرالمممنین برای وجه یچه به اینها. مقررات

 طرفودار . کنود  می جاری او بر را الهی حد امیرالمممنین و شود می خالفی عمل مرتک  کند، می حق تبلیغات او نفع به دائما و است

 کنم؟ می دفاع شما از قدر این که منی شمایم؟ طرفدار قدر این که منی! میرالمممنینا یا: گوید می ندارد، انتظاری چنین که مذکور

 خودا  حکوم  اموا  متشکر؛ هم خیلی باشد، قبول شاءاهلل ان کنی، می ما از که ای طرفداری آن. خداست حکم بله،: فرماید می حضرت

 مورا  قودر  کوه  روم می معاویه دربار سراغ است، طور این که حال خوب؛ خیلی: گفت هم او کرد؛ جاری برای  را خدا حد. است این

 .رفت و! دانند می

 

 1381/13/14(ره)خمینی امام حضرت ارتحال سالگرد در بیانات

 اصولی  اصول از یکی طبقاتی، ی فاصله پرکردن و مردم وسیع های توده  حق گرفتن نظر در عدالت، اجرای اجتماعی، عدالت اصل

 چوه  - گوذارد  موی  افوراد  اختیوار  در قدرت که امکاناتی از سوءاستفاده و اقتصادی فساد و اداری ادفس با مبارزه. است اسالمی نظام

 انقوالب  اصوول  از موردم،  بوه  خدمت. شود رعایت باید و است انقالب اصول از - سیاسی ی سوءاستفاده چه و مالی ی سوءاستفاده

 اصوول . است انقالب تغییرناپذیر اصول جزو دشمنان، ی رخنه و نفوذ از جلوگیری و ها زمینه ی همه در کشور استقالل حفظ. است

 .ماست مترقی اساسی قانون اینها ی همه مظهر. نیست تغییر قابل انقالب اصلی خطو  و

 

 1381/19/15 دولت هیأت اعضای و جمهوری رئیس دیدار در بیانات

 قشر اما ندارند؛ تریبون و بلندگو مردم، محروم قشر. ایم آمده عدالت اجرای برای ما. است پروری عدالت ی مسأله من، دوم نصیحت

 را کارشوان  و کننود  موی  نفوذ اعمال ها بدنه در بخواهند، هرجا هم کنند؛ می استفاده بناحق تریبونها از هم زورمند، و زرمند و مرفه

 محرومیت رفع باید بخشی، و اجرایی سیاستهای ی همه در دولت اصلی اهتمام. مانند می زمین محروم قشر آن ولی برند؛ می پی 

 و کنویم  موی  محرومیوت  رفع ما چقدر کار، این با. گیرد می قرار نظر مورد که باشد چیزی اولین باید این. باشد عدالت ایجاد نفع به

 خووب  خیلوی  را آنهوا  شوما  ممثرنود،  بیشتر محرومیت رفع در چیزهایی چه که این البته. کنیم می نزدیک عدالت به را کشور چقدر
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 یوک  خوواهیم  موی  اگور  موثال . ممثرنود  محرومیت رفع و کاه  در دیگر، گوناگون موارد و بیمه درمان، مسکن، اشتغال،. دانید یم

 بور  است؛ چقدر اجتماعی عدالت ایجاد در آن تأثیر ببینیم باید اول ی درجه در کنیم، اجرا را ارتباطاتی یا معدنی یا صنعتی ی پروژه

 .کنیم کار اساس این

 

 1381/13/13جمهوری ریاست انتخابات در مردم پرشور حضور پی در شکرت پیام

 آنچوه  بوه  عمول  در را مسوئو ن  توفیوق  فداه روحی بقی اهلل حضرت توجهات به امید و الهی رحمت و فضل به اعتماد با پایان در

 خداونود  از علوی، رفتار به شدن نزدیک و اجتماعی عدالت تأمین در را آنان عزم و توانائی و است، ملت صالح و او رضای موج 

 .نمایم می مسألت عزوجل

 

 1381/13/18جمهوری ریاست دوره هشتمین انتخابات در شرکت از پس صداوسیما خبرنگار با مصاحبه

 نشوان  موردم . اسوت  جمهوور  رئویس  و دولت نظام، اجرایی بازوی. است مهمی شأن جمهوری ریاست اسالمی، جمهوری نظام در

 امیدواریم. بکند مردم برای تواند، می کاری هر باید هم نظام اند؛ کرده نظام برای اند، توانسته می و بوده ممکن ریکا هر که اند داده

 امسال، چون کند؛ آشنا بیشتر اجتماعی، عدالت طعم با را کشور و مردم بتواند آمد، خواهد کار روی که جدیدی دولت شاءاهلل ان که

 .نباشیم شرمنده خیلی مردممان، از سال آخر در میدواریما و گرفته نام «علوی رفتار» سال

 

 1373/12/29 تهران جمعه نماز های خطبه در بیانات

 اما بود، بزرگوار آن در خصوصیات از بسیاری. دارد خاصی برجستگی «عدالت» مفهوم و واژه امیرالمممنین، شخصیت و زندگی در

 کوه  گونواگونی  مفاهیم. است عدالت ی مسأله - است همراه بزرگوار آن نام با همیشه که - خصوصیات این ترین برجسته از یکی

 معنوایی  آن به عدل. هست هم الهی عدل مظهر امیرالمممنین. است تنیده درهم امیرالمممنین وجود در دارد، عدالت مختلف شع 

 موردم  هودایت  و رهبوری  بورای  را ینامیرالمممن مثل شخصیتی متعال خداوند که کرد می اقتضاء دانیم، می دین اصول جزو ما که

 خالفوت،  بوه  او نصو   بعد و او، مقام اوج او، تربیت او، شخصیت امیرالمممنین، وجود. کرد متعال خدای را کار این و کند؛ انتخاب

 دو رد انسانی عدالت. است متجلی کامل طور به هم آن انسانی معنای به عدالت او، خود وجود در اما است؛ الهی عدل مظهر اینها

 و حکوموت  ی زمینوه  در انسان یک عدالت و او، فردی قلمرو در انسان یک عدالت: دهد می نشان را خود اجتماعی، و فردی قلمرو

 قصود  بوه  باید ما را اینها. است برجسته امیرالمممنین زندگی در اینها دوی هر. گوییم می اجتماعی عدالت آن به که او، فرمانروایی

 .هستند شأنی صاح  حکومت، قلمرو در و دارند دوش بر مسمولیتهایی جامعه در که کسانی صبخصو بدانیم؛ کردن عمل

 عمول  در کوه  تقواسوت  هموین . کنویم  موی  تعبیور  تقوا به آن از که چیزی همان بود؛ اعلی حد در شخصی عدالت امیرالمممنین در

 الموال  بیوت  کوردن  هزینوه  در زنودگی،  هوای  بهره از وا ی استفاده در او، توسط المال بیت تقسیم در او، نظامی عمل در او، سیاسی

 او، نفسوانی  و شخصوی  عودالت  انسوانی،  هور  در واقوع  در. دهد می نشان را خودش او شمون ی همه در و او قضاوت در مسلمین،

 دخوو  شخصی عمل در و خود درون در کسی شود نمی. است اجتماعی زندگی در عدالت تأثیر ی منطقه و جمعی عدالت ی پشتوانه

 چیوزی  چنوین . کنود  اجورا  را عودالت  جامعوه  در تواند می که کند ادعا اما باشد، شیطان اسیر و نفس هوای دچار باشد، نداشته تقوا

. کنود  رعایوت  را الهوی  تقوای خود درون در باید اول شود، عدالت منشأ مردم زندگی محیط در بخواهد که هرکس. نیست ممکن

 کوه  نیسوت  آن حرف این معنای البته. نکردن خطا برای مراقبت یعنی - کردم عرض خطبه یابتدا در که معنایی همان به - تقوا

 راه یوک  و مستقیم صرا  یک مراقبت، این اما شود؛ می خطا دچار معصومی غیر انسان هر با خره. خیر کرد؛ نخواهد خطا انسان

 کالم و عمل در و نیست خود مراق  که انسانی .بخشد می قدرت انسان به و کند می جلوگیری انسان شدن غرق از و است نجات
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 کوه  جاسوت  ایون . باشد اجتماعی عدالت منشأ جامعه محیط در تواند نمی است، تقوایی بی و عدالتی بی دچار خود شخصی زندگی و

 بیوان  د،دارن نقشی خود ی جامعه سیاسی امور در که کسانی ی همه به را خودش همیشگی درس الصالةوالسالم علیه امیرالمممنین

 و اماموت  ریاسوت،  معورض  در را خود که کس ؛هر«غیره تعلیم قبل نفسه بتعلیم فلیبدأ اماما للناس نفسه نص  من»: است کرده

 یعنوی . کند مردم تربیت به شروع بعد کند؛ خود تربیت و تأدی  به شروع باید اول - ای محدوده هر در - گذارد می جامعه پیشوایی

 خواهود  موی  اگور  ؛«بلسوانه  تأدیبوه  قبول  بسیرته تأدیبه ولیکن»: فرماید می. برود دیگران سراغ به بعد کند، اصالح را خودش اول

 اموا  گفوت؛  شود می چیزها بسیار زبان به. خود زبان با فقط نه کند؛ تربیت خود رفتار و روش و سیره با باید کند، تربیت را دیگران

 و، جامعوه  یک آفاق در چه - ای محدوده در که است کسی عمل و سیره کند، هدایت خدا راه به را انسانها تواند می که چیزی آن

 بعود . کننود  منصووب  کننود،  پیوروی  او از بناسوت  موردم  کوه  کسی و معلم و پیشوا عنوان به را او - کوچکتر های محدوده در چه

 .«ممدبهم و الناس معلم من با جالل احق ممدبها و نفسه معلم و»: فرماید می

 

 1373/12/29 تهران جمعه نماز های خطبه در بیانات

. اسوت  اسوالم  کامول  ی نسخه امیرالمممنین جا این در. اجتماعی عدالت تأمین یعنی جامعه؛ قلمرو در السالم علیه علی عدالت اما و

 کی صددرصد. نه درصد؛ 33/33 یا درصد 33 نه است، اسالمی صددرصد حکومت یک الصالةوالسالم علیه امیرالمممنین حکومت

 و حرکوت  لحظه یک کند، می پیدا ارتبا  او قدرت قلمرو و اختیار ی دامنه و امیرالمممنین به که جایی آن تا. است اسالمی حکومت

 اتفاق و بود ممکن کامال امیرالمممنین حکومت از گوناگونی مناطق در البته. مطلق عدالت یعنی نیست؛ او در اسالمی غیر تصمیم

 شد، مواجه چیزی چنین با که هرجا مسمول، فرد یک عنوان به امیرالمممنین اما گیرد؛ انجام ای عاد نه غیر کارهای که افتاد، هم

 .بود عدالت این اجرای راه در همه امیرالمممنین، جنگهای و جانسوز های خطبه و هشدارها و ها نامه. کرد تکلیف احساس

 

 1373/12/29 تهران جمعه نماز های خطبه در بیانات

 اسوالمی  جمهووری  نظوام  و اسوالمی  انقوالب  کوه  کمااین است؛ ممکن این و دهد؛ نشان جامعه در را خودش واقعیت باید عدالت

 موا  کشوور  در که بود روز یک. کرد محقق شد، می شمرده محا ت جزو ایران در آن اجرای ای دوره در که را عدالت از بخشهایی

 بوه  ی وابسته نبودند، انگلیس به ی وابسته آن از قبل نبودند، امریکا به ی بستهوا که کسانی برای سیاسی مراکز به دستیابی امکان

 هوم  ذهون   بوه  کسوی . نبودنود  ای کاره عادی مردم. بود محا ت جزو نبودند، فاسد دربار آن به ی وابسته نبودند، فاسد قدرتهای

 اموا  بگوذارد؛  تأثیری کشور این در قدرت و سیاست فلک ی مجموعه در وابستگیها، و آلودگیها این بدون بتواند که کرد نمی خطور

 سیاسوی  مقامات با ترین به کنند، فراهم خودشان در را  زم شرایط اگر و بخواهند اگر که بینند می کشور این آحاد ی همه امروز

 محقق آن از بخشی وزامر اما نبود؛ تصور قابل کسی برای اجتماعی عدالت کشور این در که بود روز یک. شوند می نایل نظام این

 .کرد زیادی کارهای شود می مردم، همت با. توانیم می ما پس. است شده

 

 1373/12/22امیرکبیر صنعتی دانشگاه دانشجویان پاسخ و پرس  جلسه در بیانات

 کمتور  را هنکتو  این کشوری مسمو ن طبقاتی، فساد و تبعیض رفع و اجتماعی عدالت ی زمینه در شما فرمایشهای به توجه با چرا

 کشور؟ سطح در برسد چه پوشانند، نمی عمل ی جامه آن به هم خود شخصی زندگی در حتی و دهند می قرار نظر مد

 اجتمواعی  عودالت  مایلند حقیقتا آنها که است این من برداشت. نیست این کشور ی رتبه عالی مسمو ن ی مجموعه از من برداشت

 اسوتثناهایی  اسوت  ممکن ای قاعده هر است؛ قاعده یک و عام نگاه این البته - ام گفته هم بارها که همچنان. شود اجرا جامعه در

 مسمو ن کار ارزیابی. باشد مختلف نظرات، است ممکن کار، راههای تشخیص در اما کنند؛ کار خواهند می آنها - باشد داشته هم
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 انجوام  بسویار  خووب،  مثبوت  کارهوای  بخشها، ی همه رد و قوه سه هر در. نیست شده تبیین مردم ی همه برای باید که چنان هم

 یقینوا  هسوتید،  راضوی  حود  ایون  به که بپرسند من از اگر البته. کند می کمک اجتماعی عدالت به حقیقتا که کارهایی است؛ گرفته

 تمواعی اج عودالت  اجورای  راه در مسومو ن  امکانات و همت و تالش و وقت ی همه که است این بر اصرارم و است منفی جوابم

 جهوت،  ایون  در شواءاهلل  ان. برویم سمت این به باید. ماست ملت بزرگ آرزوهای از و انقالب هدفهای بزرگترین از یکی که باشد،

 بوه  رسویدن  توا  باشویم،  کورده  پیشورفت  هوم  حدی هر به ما. کرد توقف نباید راه این در. شد خواهد هم سریعتر و تندتر حرکت،

 .کند پیدا ادامه تالش باید لذا دارد؛ وجود فاصله اسالمی جمهوری نظام و اسالمی انقالب بزرگ آرزوهای

 

 1373/12/22امیرکبیر صنعتی دانشگاه دانشجویان پاسخ و پرس  جلسه در بیانات

 انقوالب  آرمانهوایی  تحقوق  بورای  موردم . بوود  مردم خود انقالب انقالب،. کند پاسخگویی ایران مردم برای که بود نیامده انقالب

 وابستگی از نجات اجتماعی، عدالت از برخوردار و آگاه مردم داشتن آزاد، و آباد ایران یک ساختن از بود عبارت آرمانها این. کردند

 مون  ایم؛ رسیده اهداف این به چقدر ما پرسید می. بود حکمفرما مملکت این بر روز آن که قهری و استبداد و علمی ماندگی عق  و

 پوی   قدم به قدم و کرد مجاهدت و تالش آن برای باید که است چیزهایی است؛ تدریجی ف،اهدا این تحقق که کنم می عرض

 سونگ  سونگ  و آجور  آجر باید که است نظامی نیست؛ - ساخته پی  های خانه مثل - ساخته پی  نظام یک اسالمی، نظام. رفت

 عودالت  - گفتم من که هم مفاهیمی این. یایدب پی  مشکالتی که است طبیعی کار، این اثنای در. برد با  را آن و چید هم روی

 بور  کوه  هسوتند  چیزهوایی  اینها. نیستند متحجری و ایستا مفاهیم - نظامند این مبانی جزو که معنویت؛ آگاهی، آزادی، اجتماعی،

 بسویار  پرزحموت،  و پورتالش  بسویار  کار این اثنای در. کند پیدا تغییر مصادیقشان است ممکن زمان، اقتضائات و پیشرفت حس 

 ای نقطوه  هیچ که بود مراق  و کرد معماری و مهندسی بایستی دائم و پیوسته طور به چون آید؛ پی  مشکالتی که است طبیعی

 پوی   کوار  نیوروی  کمبوود  و مصالح کمبود و نظر اختالف گاهی است ممکن البته. نشود ساخته صحیح جهت برخالف بنا این از

 بنا، این ی گوشه در عمله، یا بنا فالن است ممکن گاهی. کند ویران را آن از ای گوشه و بنددب منجنیق به را بنا این دشمن و بیاید

 بنوا  ی سوازنده  و معموار  خودشوان  که کسانی در است ممکن گاهی. کرد ترمیم را آن و رفت باید که دهد، انجام نادرست را کاری

. اسوت  دیگوران  ی ناحیه از و تحمیلی ضعفها بگوییم که نیست طور این هم اش همه. باشد داشته وجود تنبلیهایی و ضعفها هستند،

 ایون  از بخشوی  طلو ،  قودرت  و طمواع  آدمهوای  و راه نیمه رفیق مصالح، کمبود. دارد وجود فراوانی مشکالت راه، این در بنابراین

 .برویم پی  قدم به قدم و ذره ذره و بسازیم را نظام این باید ما. است مشکالت

 

 1373/12/22امیرکبیر صنعتی دانشگاه دانشجویان پاسخ و رس پ جلسه در بیانات

 زیوادی  راه هنوز ما. ابدا: است این من پاسخ قانعم، حد این به آیا که بپرسید من از اگر منتها ایم؛ کرده زیادی پیشرفت ما بنابراین

 آن بوه  هوم  - اسوت  سوختگیر  سویار ب خصوص این در اسالم و - است خواسته ما از اسالم که یی اجتماعی عدالت به هم داریم؛

. اسوت  طوو نی  راهوی  راه، این داریم؛ کار هنوز ما. ایم نرسیده هنوز است، آن شایسته و مستحق ایران ملت که آزادی از سطحی

 ستا راهی هم راه این. کنید طی را راه این باید شما. است همین برای کنید، آماده را خودتان گویم می جوانها به بارها من که این

 بایود  اجتمواعی  عودالت  سوربازان . کورد  توقف نباید راه این در لذا است؛ شده نص  «ممنوع توقف» تابلوی کیلومترش هر در که

 ملوت،  یوک . نکنند حس خستگی باید کنند، می حرکت بزرگ آرمانهای و طو نی راههای این در که کسانی. باشند ناپذیر خستگی

 برای مصیبت بزرگترین. رسد نمی سعادت و سیادت به تنبلی با ملتی هیچ. رسد می خودش یآرمانها و آقایی و سیادت به گونه این

 دنبوال  را هودفها  بایسوتی  نخیر؛! ول  پس کنیم، تأمین را خود هدفهای ی همه نتوانستیم ما چون بگوید که است این ملت یک

 .کرد
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 1373/12/23 تهران نمازجمعه های خطبه در بیانات

 وجود هم این از بزرگتر خطر اما. شوند خطر دچار و کنند غفلت خودشان طرف، دو و جناح دو که این از شد عبارت خطر، یک پس

 نفووذ  طورف  دو هور  از دشومن  یوک  گواهی . کنند نفوذ افرادی است ممکن طرف دو هر از. است نفوذ خطر آن چیست؟ آن. دارد

 کنود  می مخالفت هم رفته راههای با حتی کند؛ می مخالفت حولیت هرگونه با و آید می گرایی ارزش عنوان به طرف آن از: کند می

 بیایند کسانی پیشرفت، و تحول و تغییر عنوان به است؛ قضیه طرف این خطرناکتر، این از. برگرداند را انقالبی حرکت خواهد می و

 سوا ری  سورمایه  هموان  دچوار  مخالفنود؛  اجتمواعی  عودالت  اصول  با و مردم تدین اصل با و اسالم اصل با و ارزشها اساس با که

 نوام  بوه  اینهوا ! نیاورند زبان به ولو مخالفند، هم دین نام با مخالفند؛ طبقاتی تبعیض رفع اصل با اند؛ دوختن کیسه دنبال اند؛ غربی

 ی دنوه ب در اسوت  ممکون  اینهوا . کننود  میدانوداری  و شووند  میدان وارد بیایند اصالح، نام به پیشرفت، نام به تغییر، نام به تحول،

 چوون  اسوت؛  خطرناک البته کنند، نفوذ جامعه اقتصادی ی بدنه در غریبه و بیگانه آدمهای گونه این اگر. کنند نفوذ جامعه اقتصادی

 مراکوز  در بیاینود  کوه  اسوت  این خطرناکتر آن از اما. باشد امین انسانهای دست باید و است مهم جامعه در ثروت و مال و اقتصاد

 چیزی همان. بگیرند اختیار در و کنند قبضه را مردم صحیح سیر خط مردم، باورهای مردم، ایمان مردم، هنذ کنند؛ نفوذ فرهنگی

 و رادیوهوا  کوه  همچنوان . سا ری سرمایه یعنی افتد؛ می اتفاق غرب دنیای سیمای و صدا و مطبوعات ی صحنه در که بیفتد اتفاق

 هوم  را فرهنگوی  مراکوز  و بیاینود  ما کشور داخل به اینها دارهاست، سرمایه دست در دنیا خبری امپراتوری المللی بین تلویزیونهای

 در را آن هوای  نشوانه  این، از قبل سال چند بنده که است چیزی همان این. بگذارند اثر بخواهند فرهنگی طریق از و کنند تصرف

 تهواجم  اصال گفتند و کردند انکار را  اصل هم بعضی پذیرفتند، بعضی. گفتم را «فرهنگی تهاجم» و کردم مشاهده کنار و گوشه

 !ندارد وجود فرهنگی

 

 1373/12/14معلمان و کارگران دیدار در بیانات

 توا  اسوت،  اقتصوادی  سخت دوران یک از گذر حال در ما کشور امروز. کنم عرض مسمو ن از بعضی به خواهم می هم جمله یک

 این و عظیم طبیعت این هبات و عطایا و منافع از بتوانند مردم که برسد رفاه از برخوردار و خوب آزاد، باز، دوران یک به شاءاهلل ان

 دوران هموین  در کوه  آفواتی  از یکی لیکن داریم؛  زم هم را همه تالش ما. کنند استفاده هست، ما کشور در که فراوانی امکانات

. شوود  زیاد طبقات بین شکاف کشور، در هاسوءسیاست ی وسیله به که است این است، کشور عمومی ی توسعه و رشد حرکت متوجه

 بوه  نوه  مستضوعف،  و مظلوم قشر به نه که هستند کسانی اینها. کنند می فکر خود به فقط ای عده. باشند مراق  بسیار باید را این

 ثوروت  بیشتر هرچه گردآوری به و خودشان شخصی زندگی به خودشان، جی  به فقط و کنند نمی فکر کشور ی آینده به نه و فقرا

. است اساس اجتماعی، عدالت. کنند بیشتر را شکافها و ها فاصله مرت  اینها که دهند اجازه نباید مسمول دستگاههای. اندیشند می

 و خوورد  نخواهود  مستضوعفان  و فقورا  درد بوه  اقتصوادی  رونوق  ایون  نباشد، اجتماعی عدل اما باشد، کشور در اقتصادی رونق اگر

 های کارخانه با ست، تولید که کنید می مالحظه شما کشورها از بسیاری در امروز که همچنان رد؛ک نخواهد برطرف را محرومیت

 و اروپوایی  ی پیشورفته  کشوورهای  همین جمله از هست؛ کشورها آن در محرومیت اما شود؛ می تولید ثروت کارند، مشغول بزرگ

 محوالت . اسوت  خووب   جاهوای  دهنود،  موی  نشان شما و من به دوربینها پشت از و تلویزیونها در کشورها این از که آنچه. غربی

 باغهوای  و عوالی  خیابانهوای  و سواختمانها  دهند؛ نمی نشان که را حسرتها و محرومیتها و گرسنگیها و تلخ زندگیهای و فقیرنشین

 هموین  شوود  موی  شود، نبا اجتمواعی  عدالت اما باشد، اقتصادی رونق و صنعتی پیشرفت اگر! دهند می نشان را اینها امثال و بزرگ

 را اقتصوادی  رونوق  فقوط  جامعوه  در موا . خوواهیم  نمی را این که ما. بدترند هم آنها از که کشورهایی از بعضی وضعیت و وضعیت

 اقتصوادی  رونق اما باشد، اجتماعی عدالت گوییم نمی البته. خواهیم می را اجتماعی عدالت با همراه اقتصادی رونق ما. خواهیم نمی
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 و رفاه به جامعه حال درعین و نیست مهمی چندان عامل اجتماعی عدالت نیست، اقتصادی رونق هیچ که جایی آن رد چون نباشد؛

 موا  کوه  شود نمی. شد خواهد شکوفا جامعه باشد، اقتصادی پیشرفت با همراه اجتماعی عدل اگر. رسید نخواهد  زم برخورداری به

 .نکنیم رعایت را اجتماعی عدالت

 

 1373/12/11 تهران بزرگ مصلّای در جوانان با اردید در بیانات

 رفوع  و اجتمواعی  عودالت  نوام  به چیزی اما باشد؛ هم اقتصادی فعالیت باشد، هم دمکراسی است ممکن دنیا مناطق از بسیاری در

 جنگ و بارزهم دارد، اعتبار و رسمیت که آنچه گوناگون، طبقات میان در و داری سرمایه کشورهای در امروز. نیست مطرح تبعیض

 عنووان  به و ارزش یک عنوان به وظیفه، یک عنوان به اجتماعی، عدالت نام به چیزی و است خودشان منافع حفظ برای اشخاص

 هودایت  را موا  قووانین  و دهود  می تشکیل را ما اساسی قانون که اسالم. ندارد وجود کشورها، آن ریزان برنامه دوش بر تکلیف یک

 در فقور  نفوی  بورای  اجتمواعی،  عودالت  برای کشور در مسمو نی اگر. است های  توصیه بزرگترین زوج اجتماعی عدالت کند، می

 عنووان  بوه  را آنهوا  موردم  و افتواد  خواهنود  موردم  چشوم  از نکننود،  کار غنی و فقیر طبقات میان شکاف کردن کم برای و جامعه

 .پذیرند نمی طبعا باشند، آنها قبول و عالقه مورد که مسمو نی

 

 1373/11/19(ع)رضا حضرت مجاوران و زائران بزرگ اجتماع در ناتبیا

 نباشود،  امنیوت  اگور . بوود  نخواهد هم اجتماعی عدالت نباشد، امنیت اگر. بود نخواهد دیگر هم اقتصادی فعالیت نباشد، امنیت اگر

 لوذا . شود  خواهود  گسسته هم زا بتدریج مملکت یک های رشته ی همه نباشد، امنیت اگر. بود نخواهد هم علمی پیشرفت و دان 

 .است اساس و پایه امنیت،

 

 13731373/11/11 سال حلول مناسبت به نوروزی پیام

 یعنوی  - اسوالمی  جمهوری نظام و ملتمان و کشور بزرگ آرزوی به السالم، علیه امیرالمممنین به نزدیکی ی سایه در توانیم می ما

 بتووانیم  تا کنند تالش مردم آحاد ی همه و - اول ی درجه در - کشور مو نمس ما که امیدوارم. شویم نزدیک - اجتماعی عدالت

 ی هموه  و شوهیدان  و مبوارزان  ی هموه  عودالتخواهان،  ی هموه  بوزرگ  آرزوی این. کنیم مستقر کشور، این در را اجتماعی عدالت

 .هست و بوده عالم تاریخ در و ما تاریخ در عالم رادمردان

 

 1378/11/14نظام کارگزاران دیدار در بیانات

 حرکوت  یوک  شوما،  گفتار یک شما، رفتار یک. باشید مراق  باید دارید، قرار مسمولیتی هر در و هستید جا هر! خواهران و برادران

 تشریفاتی زندگی ی درباره بنده که سالهاست. بگذارد مردم زندگی در وسیعی تأثیرهای تواند می بگذارد؛ ماندگار تأثیر تواند می شما

 شوأن  دون و بود  ایون  کوه  است تشریفات و تجمالت به پایبندی اصل لحا  از جنبه یک: دارد جنبه دو این. دهم می ذکرت مکرر

 اسوت؛  مسورفانه  بعوالوه،  اسوت؛  انسوان  شأن دون که شود می پایبند  زم غیر چیز یک به انسان وقت یک یعنی وا ست؛ انسان

 تجمول  اصول  است؛ بد اسراف اصل که است قضیه بعد یک این. هست آن در موجودیها تضییع و اموال تضییع ها، سرمایه تضییع

 آن و نیسوت  اول ی جنبوه  از کمتور  اهمیوت   که دارد دومی ی جنبه لیکن است؛ بد و است روی زیاده با همراه و اسراف با همراه

 محویط  و دفتور  و اتاق وضع ،مردم چشم جلو شما وقتی. کنند می غفلت این از بعضیها. است مردم زندگی در شما تجمل انعکاس

 را ایون  حوداقل . گذارد می اثر او بر بیند، می را این هرکسی و است عملی درس یک این کنید، می چنانی آن را زندگی محیط و کار

 ی روحیوه  ایون  اگور  اموروز  چوون  نودهیم؛  قرار تجمل به کردن عادت و گرایی تجمل و تجمالتی فضای را، فضا. کرد رعایت باید
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 مشوکالت  از بسویاری  - اسوت  کورده  پیودا  رواج هوم  زیوادی  میوزان  تا متأسفانه که - کند پیدا رواج ما ی جامعه در ییگرا تجمل

 خطرهوای  و ضررها زندگی، در اشرافیگری به گرای  و گرایی تجمل. شد نخواهد حل اصال کشور اخالقی و اجتماعی و اقتصادی

 ی هموه  برای که - همدلی و انس و الفت و برادری ی روحیه وقت هیچ شد؛ نخواهد تأمین اجتماعی عدالت وقت هیچ: دارد زیادی

 و اقودام  و حورف  تأثیر همان این. آمد نخواهد پی  - است  زم هوا و آب مثل ما، ی جامعه بخصوص جوامع، ی همه و کشورها

 همدلی به مکرر اواخر، این در من که این. کند می زیاد قدر این را ما تقوای اهمیت این. است مردم ی روحیه در شما و من عملکرد

 آنهاست، بین که حرفهایی این که بدانند هایشان دنباله و خطو  و جریانها که است این برای ام، کرده توصیه یکدیگر با مسمو ن

 الفاخوت  و اسوت  مسوأله  یوک  سولیقه  اختالف اما - ندارند که این نه - دارند سلیقه اختالف هم مسمو ن. نیست مسمو ن بین

 .کند می تلخ مردم بر را زندگی دومی این. است دیگر حرف یک دادن، قرار بهانه کشمک  برای را سلیقه

 

 1378/13/11 شریف صنعتی دانشگاه دانشجویان دیدار در بیانات

 گردیود  یسیاس بازیهای درگیر بحث این گذشته، سال چند در شما بیانات رغم علی. دارم «اجتماعی عدالت» بحث به راجع سمالی

 بحوث  ایون  بوه  اصوولی  طریوق  به که است نرسیده آن زمان آیا. نشد نزدیک چندان بودید، فرموده عالی جناب که غایتی آن به و

 دهیم؟ تسری جامعه در مرور به و کنیم آغاز دولتمردان از را امر این و دهیم قرار بررسی مورد را افراد داراییهای و بنگریم

 سومت  بوه  کوه  ایون  مجرد به. نماید می مشکل بسیار بسیار کردن  عمل اما است، آسان گفتن  هک است خوبی بسیار حرف این

 تراشوی  موانع  هوم  کوار  اصل در که بینید می وقت یک. آنهاست فریاد و شکوه و گله اول طبعا شود، دراز دست مسمو ن از بعضی

 و نیسوت  ایون  در شوکی  - شود تعقی  باید «ماعیاجت عدالت» بحث که دارم جدی ی عقیده یک من! گیرد نمی انجام و شود می

 کوه  هسوتند  دولتی دستگاههای و قضایی دستگاههای نیستم؛ بنده کند، تعقی  باید که کسی آن منتها - ام گفته را این هم بارها

 یوک  شوود؛  حول  اجورا  برکت به باید مقدار یک شود؛ حل خوب قوانین برکت به باید قضیه این از مقدار یک. کنند دنبال بایستی

 ی زیرمجموعوه  بخشهای به نسبت دولتی، دستگاههای یعنی شود؛ حل با تر و برتر دستگاههای بازرسی برکت به باید هم مقدار

 .برود پی  که امیدوارم و ام همعقیده نامه این ی نویسنده با قضیه، این به نسبت من هرحال، به. خودشان

 

 1378/13/11 ریفش صنعتی دانشگاه دانشجویان دیدار در بیانات

 کورده  فرق کلی به سیاسی جهت گذشته، به نسبت. کرد عوض کلی به را کشور سیاسی جغرافیای ی هندسه و آمد اسالمی انقالب

. اسوت  آموده  وجوود  بوه  مردموی  صددرصد نظام یک اسالمی، و دینی نظام یک مستقل، نظام یک. است شده متفاوت گذشته با و

 - هسوتند  فراوانوی  ملتهای. دارند امریکا ی سلطه از ای فروخورده ی عقده که است شده کسانی ی همه توجه برای پایگاهی ایران،

 شوما  کوه  آوردم موی  اسمهایی توانستم، می اگر من. شوند می خوشحال ایران ضدامریکایی شعارهای از امروز که - نیستند هم کم

 طلبوی  افزون مقابل در قدرت ی همه با که دارد وجود جا ینا ملتی که این از که هستند بزرگی معروف کشورهای. کردید می تعج 

 عنووان  بوه  بیاینود  عوده  یوک  حوا   شرایطی، چنین در! خوشحالند و کنند می هیجان احساس زند، می حرف صراحت به امریکاییها

 و غیرمنطقوی  و سوت س و پو  بسیار عناوین تحت امریکا به گرای  یعنی کنند؛ علم را آذر شانزده حرکت مقابل ی نقطه دانشجو،

 اسوت؛  دیگور  چیوز  یوک  کلی به این نیست؛ دانشجویی جنب  اصال این است؛ دانشجویی جنب  به کردن پشت این. غیرمستدل

 دهنود،  قورار  آن امثوال  و گرایوی  جناح بنیاد بی و سست و کوچک بسیار قالبهای در را امریکا با مخالفت ی مسأله. است آن عکس

 دانشوجویی  جنب  آفات از یکی پس،. است دانشجویی جنب  آفات از این. شود نمی این. ببرند بین از را قضیه اصل که این برای

 دانشوجو  شوود،  می مطرح کشور در اجتماعی عدالت ی مسأله که وقتی مثال یا. کنند پشت آرمانگرایی و آرمانها به که است همین

 بوه  را اجتمواعی  عودالت  شوعار  داشتند اصرار که کسانی حتی که است چیزی آن اجتماعی، عدالت. کند حمایت مسأله این از باید
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 غیر دنیا، در. کنند مطرح را اجتماعی عدالت شدند مجبور نتوانستند؛ با خره کنند، کمرنگ گوناگون های انگیزه با و سیاسی د یل

 کشوور  در شوعار  این. کند پشت نآ شعار و اجتماعی عدالت به که نیست انسانی هیچ عالم، چپاولگران و زورگویان و مستکبران از

 آن برای باید کسی چه بیندیشد؟ آن ی درباره همه از بیشتر باید کسی چه کند؟ حمایت شعار این از باید کسی چه شود؛ می مطرح

 حرکوت  ایون  کوه  داشوت  توجه باید غیردانشجویان؟ بگذارد، میزگرد و کند بحث و تحقیق آن، تأمین راههای ی درباره و کند کار

 آرمانهوا،  بوه  کوردن  پشوت  جنوب ،  ایون  آفات از یکی پس،. نرود جهتها عکس سمت به مطلقا دانشجویی، بیداری و جوییدانش

 .آرمانهاست بردن یاد از و آرمانها کردن فراموش

 

 1378/13/11 شریف صنعتی دانشگاه در دانشجویان های پرس  به پاسخ در بیانات

 گردیود  سیاسی بازیهای درگیر بحث این گذشته، سال چند در شما بیانات رغم علی. دارم «اجتماعی عدالت» بحث به راجع سمالی

 بحوث  ایون  بوه  اصوولی  طریوق  به که است نرسیده آن زمان آیا. نشد نزدیک چندان بودید، فرموده عالی جناب که غایتی آن به و

 دهیم؟ تسرّی جامعه در مرور به و کنیم غازآ دولتمردان از را امر این و دهیم قرار بررسی مورد را افراد داراییهای و بنگریم

 سومت  بوه  کوه  ایون  مجرّد به. نماید می مشکل بسیار بسیار کردن  عمل اما است، آسان گفتن  که است خوبی بسیار حرفِ این

 راشوی ت موانع  هوم  کوار  اصل در که بینید می وقت یک. آنهاست فریاد و شِکوه و گله اوّلِ طبعاا شود، دراز دست مسمو ن از بعضی

 بارهوا  و نیست این در شکّی - شود تعقی  باید «اجتماعی عدالت» بحث که دارم جدّی عقیده یک من! گیرد نمی انجام و شود می

 بایستی که هستند دولتی دستگاههای و قضایی دستگاههای نیستم؛ بنده کند، تعقی  باید که کسی آن منتها - ام گفته را این هم

 هوم  مقودار  یک شود؛ حل اجرا برکت به باید مقدار یک شود؛ حل خوب قوانینِ برکت به باید قضیه ینا از مقدار یک. کنند دنبال

. خودشوان  زیرمجموعوه  بخشوهای  بوه  نسبت دولتی، دستگاههای یعنی شود؛ حل با تر و برتر دستگاههای بازرسی برکت به باید

 .برود پی  که امیدوارم و ام همعقیده نامه این نویسنده با قضیه، این به نسبت من هرحال، به

 گزارشوهایی . کوردم  سمالی قضایّیه قوّه از زمینه همین در پی  چندی بنده. نشود کاری هیچ که این نه شود؛ می هم کارهایی البته

 و جووان  کوه  را شوما  برسود  چوه  کنود؛  راضوی  هوم  را بنوده  که نیست طوری کار روند لیکن گیرد؛ می انجام هم کارهایی و دادند

 .هستید هآرمانخوا

 

 1378/13/14 نمازجمعه های خطبه در بیانات

 و انقوالب  صواح   را آنهوا  اموام  که است محروم و مستضعف طبقات به کمک و اجتماعی عدالت امام، خط های مشخصه از سوم

 طور انهم و هست هم طور همین دانست؛ می ملت این پیروزیهای در عنصر مهمترین را پابرهنگان امام،. دانست می کشور صاح 

 پوانزده  بنیواد  مستضعفان، بنیاد امداد، ی کمیته سازندگی، جهاد انقالب، اول همان از امام. نکرد اکتفا هم گفتن به امام گفتیم، که

 اسوت؛  اصولی  شوعارهای  جوزو  اجتمواعی،  عودالت . داد وقوت  دولتهای به ممکد دستورات و آورد وجود به را مسکن بنیاد و خرداد

: فرموود  اموام  کوه  آینود  موی  در طورف  آن از ای عده حا ! شود؟ می مگر. راند حاشیه به و داد قرار دوم ی هدرج در را این شود نمی

 در نوان  شودن  قطوع  خواطر  به شد، پیدا 1317 سال در که روسیه اکتبر انقالب بله؛! نیست نان برای نیست، نان انقالب ما انقالب

. آمود  نموی  پوی   انقوالب  آن - معموولی  نان همین - داشتند نان روز نآ مردم اگر. بود - مسکو مثال - روز آن اصلی شهرهای

 به اقتصاد، به مردم، زندگی به نباید انقالب که نیست این معنای  اما بود؛ ایمان یک براساس ما انقالب نبود، گونه این ما انقالب

 موورد  اول، ی درجوه  در آنچوه  و داد می دستور و پرداخت می مسائل این به امام ؟!است حرفی چه این. بپردازد مردم رفاه به و نان

 و بنشوینند  ای گوشوه  بلدند همیشه که آنهایی گودنشینها، کنار امروز البته. مستضعف و محروم طبقات از بود عبارت بود، امام نظر

 عودالت  ینود گو موی  - کننود  احسواس  مسومولیتی  هویچ  یا است، چگونه واقعیتها بدانند که این بدون - کنند صادر نسخه و دستور
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 اموا  - کنویم  مجاهدت باید خیلی - است نکرده پیدا تحقق بالشک کامل، اجتماعی عدالت البته! است نکرده پیدا تحقق اجتماعی

 شوهرهای  و روستانشوین  و روستا برای حقی هیچ که - بود مملکت این در که را غلطی ی نقشه و برنامه آن و آمد اسالمی نظام

 دولوت  اهتموام  بیشوترین  امروز. گذاشت چیزها این روی را اهتمام بیشترین و داد تغییر - نبودند لقائ محروم طبقات و دست دور

 موردم  بورای  اهتمامشوان  بیشوترین  بودنود؛  طوور  این دولتها همیشه انقالب، دوران طول در. است محروم نقا  برای ما خدمتگزار

 عودالت  عنصور  هموین  برکوت  بوه  اینهوا . اسوت  گرفتوه  جامان هم عظیمی خدمات و فراوان کارهای و بود محروم نقا  و محروم

 .است امام خط در اجتماعی

 

 1378/13/14 نمازجمعه های خطبه در بیانات

 قوای مردمی، و غرض بی طمع، بی مممن، مسمو ن که کنیم می افتخار. داریم نشا  با و زنده و جوان ملتی که کنیم می افتخار ما

 بحمداهلل ما مسمو ن و ملت توطئه، همه این رغم علی و استکبار دشمنی رغم علی که کنیم می ارافتخ. کنند می اداره را کشور این

 روز روزبوه  شود؛  خواهود  بیشوتر  سوازندگی،  این روز روزبه. بسازند را مملکت و ببرند پی  را انقالب دشوار و طو نی راه اند توانسته

 خواهود  محکمتر کشور، این در اسالم به تعبد و اسالم های پایه روز روزبه رفت؛ خواهیم پیشتر اجتماعی، عدالت سمت به شاءاهلل ان

 .شد

 

 1378/13/12(ره)خمینی امام حضرت ارتحال سالگرد مراسم در کنندگان شرکت دیدار در بیانات

 از آزادی تبد،مسو  و دیکتواتور  قدرتهای از آزادی - خودشان زندگی محیط در آزادی هم دهد؛ می آزادی و استقالل ملتها به اسالم

. اسوتکبار  سیاسوی  فشوار  و اقتصوادی  قدرت کمند از آزادی هم و - فکریها کج و جاهالنه تعصبهای از آزادی جهالتها، و خرافات

 طبقوات  بوین  ی فاصوله  که اقتصادی پیشرفت آن. دهد می هم اجتماعی عدالت با همراه اقتصادی پیشرفت و رفاه ملتها به اسالم

 ارائوه  و پیچنود  موی  دنیوا  موردم  بورای  غربی کشورهای امروز که اقتصادی ی نسخه آن. نیست اسالم نظر دمور کند، زیاد را مردم

 گورفتن  قرار فشار زیر و شدن فقیر و شدن ضعیف قیمت به و برد می با  را اقتصادی رونق و کند می مرفه را طبقاتی که دهند می

 روح بوا  هموراه  و مواسوات  روح بوا  همراه عدالت، با همراه اقتصادی رفاه. پسندد نمی اسالم را این شود؛ می تمام جامعه از طبقاتی

 .آید می دست به اسالم ی سایه در باز برادری،

 

 1378/12/31 سوم ساله پنج برنامه کلی های سیاست ابالغ

 سووم  ی پنجسواله  هبرنامو  کلی سیاستهای( ارواحنافداه) ا عظم بقی اهلل حضرت توجهات و سبحان خداوند عنایت و فضل به اینک

 و علموی  و دینوی  ارتقواء  اجتمواعی،  عودالت  اسوتقرار : هدف با سیاستها این. میگردد ابالغ اساسی قانون دهم و یکصد اصل برابر

 اصورار  بوا  است، برخوردار اولویت از سوم ی برنامه مدت در که المللی بین اعتبار و عزت افزای  اقتصادی، رفاه و امنیت فرهنگی،

 کشوور  ی توسوعه  و پیشورفت  بورای  تحققی قابل و متین چهارچوب و پایه میتواند و شده تنظیم مردم مشارکت و حضور بر ممکد

 .شاءاهلل ان باشد،

 میوان  فاصوله  کواه   و «اجتمواعی  عودالت » سووی  و سومت  به اقتصادی ی توسعه و رشد به مربو  فعالیتهای همه تمرکزدادن

 درآمد کم قشرهای از محرومیت رفع طبقات، درآمدهای

 و عموومی  نهادهوای  از حمایوت  و فقر با مبارزه و مستضعفان و محرومان حقوق از حمایت برای اجتماعی تأمین جامع نظام ایجاد

 انقالبی و دینی مالحظات رعایت با مردمی های خیریه و ممسسات
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 ایجواد  و تولیودی،  گوذاریهای  مایهسور  و تولیود  ضرورت به توجه مالیات، گرفتن در عدالت برقراری:  درجهت مالیاتی نظام اصالح

 دولت درآمدهای در مالیات نسبت افزای  و مالیات پرداختن در مردمی های انگیزه

 امنیتی دفاعی، سیاسی، اجتماعی،

 

 و ها، عرصه ی همه در بانوان قانونی و شرعی حقوق استیفای و اجتماعی، های صحنه در و آن در زن جایگاه و خانواده نهاد تقویت

 .آنان ی سازنده نق  به یژهو توجه

 .یی منطقه تعادلهای و اجتماعی عدالت گسترش

 بوا  مومثر  مقابلوه  و پیشوگیری  و عمومی امنیت بهبود دولت، حاکمیت اعمال به مربو  وظایف به منابع، تخصیص در جدی توجه

 .تظامیان امنیتی، قضایی، دستگاههای هماهنگی و تقویت طریق از امنیتی و اجتماعی مفاسد و جرائم

 

 1378/11/13 دولت پیشنهادی موارد به رسیدگی برای نظام مصلحت تشخیص مجمع رئیس به پیام

 :با همراه توسعه و رشد امر است  زم اقتصادی سیاستهای تنظیم در... 

 ملی وری بهره افزای  جریان در عمومی مندی بهره و اجتماعی، عدالت -

 ...و 

 [باشد]

 

 1377/12/14دانشجویی نشریات سردبیران و مسئول مدیران سخپا و پرس  جلسه در بیانات

 بوا  منطقوی،  و مجدانوه  اجتمواعی،  عودالت  خواسوت  و اجتمواعی  عودالت  ی مسوأله  به نسبت مردم باید که است این اعتقادم من

 دهود،  می جتماعیا عدالت شعار که را کسی آن باید. بخواهند را این مجلس نمایندگان از و دولتها از و کنند صحبت مسمو نشان

 دهد می قرار پنجم ی درجه در را اجتماعی عدالت که کسی آن باشند داشته توجه باید. نمایند مطالبه او از و کنند مسمول و موظف

 البتوه . کنود  موی  دور نظر از و گیرد می نادیده را جامعه یک نیاز بیشترین او گذارد، می اجتماعی عدالت جای به را دیگری عناوین و

 پوی   سوال  ده مثال است ممکن گویید، می شما که ای گذشته. نیست درست است، گذشته از بی  فاصله فرمایید می شما هک این

 اموروز  از ها فاصله زمانها آن بود؛ دیگری طور زمانها آن. نخیر دیدیم، و شناسیم می ما که زمانهایی اما - است ممکن این - باشد

 برخورداریهوایی  همین هم اقلیتی و بود پایین شدت به زندگیشان سطح مردم از اکثریتی ت،طاغو رژیم زمان در. بود عمیقتر خیلی

 ثروتهای آن حا  که این ولو است؛ خوب وضع  جهت هر به که دارد وجود متوسطی ی طبقه امروز. داشتند گویید، می شما که را

 .دارند یزیاد برخورداریهای که هستند هم ای عده لیکن ندارد؛ هم را یی افسانه

 

 1377/14/17قضایی دستگاه مسئو ن دیدار در بیانات

 نظوام  اسوت؛  وابسته عدالت به زمین و آسمان ؛«وا رض السموات قامت بالعدل»: است جامعه در ارزش مهمترین عدل، و عدالت

 سبک همان به آزاد حتی - آزاد ی جامعه یک در.نیست جامعه در چیز هیچ نباشد، عدالت اگر. است وابسته عدالت به هم اجتماعی

 نفر چند - بود خواهد طبقه یک علیه و طبقه یک نفع به هم آزادی همان و نیست جاها آن در که - نباشد عدالت اگر - امریکایی

 روی و برنود  موی  بیابانهوا  بوه  بندنود،  می خودشان اتومبیل به و دارند برمی ویلچر روی از را معلول پوست سیاه نفر یک سفیدپوست

 چوی  سوءاسوتفاده  و برخووردار  و مرفوه  ی طبقوه  خدمت در هم امنیت نباشد، که عدالت! دیگر است آزادی با خره! کشند می زمین

 دوران سوال  هشوت  کوه  کوردم  عورض  عزیزان شما به پارسال من. رود می طرف یک به خیرات ی همه نباشد، عدالت اگر. است

 اسوت؛  شده کشیده زحمت خیلی است، شده تالش خیلی. است بوده ما انهایدور پرکارترین و بهترین از که گذراندیم را سازندگی
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 کسوانی  خوداترها،  بوی  ترها، قانون بی ترها، مالحظه بی زرنگترها،. است زیاد جامعه در پول که است این بازسازی دوران خاصیت اما

 آنهاسوت،  دوش بور  بارهوا  که کسانی. نندک می سوءاستفاده شرایطی چنین در تپد، نمی تیر هفتم شهدای امثال خون به دلشان که

 دوش روی بور  تورم بار که کسانی یعنی ها، پابرهنه یعنی مستضعفین، ی طبقه یعنی کشور، اکثریت یعنی ماند؛ می کاله بی سرشان

 در کوه  ای قاضوی  پاکودامن،  قضات ضعیف، ی کسبه کارگر، ی طبقه کارمند، ی طبقه یعنی آورد؛ می فشار آنها بر گرانیها و آنهاست

 بنشویند،  گورم  اتواق  یوک  در تابسوتان  فصل و ببرد خانه به بگذارد، بغل زیر را پرونده کیلو چند باید بازنشستگی به نزدیک سنین

 عدالت خالف این. مانند می عق  اینها اینهاست؛ روی فشارها! باشد داشته آن مقابل در درآمدی که این برای. کند بررسی ساعتها

 بتووانیم  موا  کوه  اسوت  ایون  - هستم طلبه یک بنده که - جا این در من امثال و من وجود ی فلسفه. ایم امدهنی این برای ما. است

 عبواده  عنود  و عنوداهلل  خالیوق  ی هموه  اعوز  کوه  - کنیود  می زمانتان امام آمدن برای شما که دعایی. و غیر کنیم اجرا را عدالت

 دنبوال  و عدالت ی تشنه بشر. خلقا و دینا گویید نمی ،«قسطا و عد  رضا  به یمالاهلل»:گوییم می که است این - است الصالحین

 .است عدالت

 

 1379/13/18اسالمی کشورهای سران اجالس هشتمین آغاز در بیانات

 روابوط  مورد،  و زن روابوط  تجاوز، و زورگویی با مبارزه عاد نه، صلح گوناگون، آزادیهای اجتماعی، عدالت اسالم؛ سیاسی نظام در

 بور  مبتنی همه و همه خداوند، با فرد هر باطنی ی رابطه و نفس ی تزکیه نیز و یکدیگر با جوامع روابط و جامعه یک در مردم آحاد

 هموان  از بشور  زندگی، رنگین و دلنشین ظواهر رغم به هم امروز. است همیشگی و کهن دردهای آن درمان به ناظر و ها پایه آن

 دسوت  در را زموین  ثوروت  بیشوترین  معدود، ای عده و فقیرند جهان مردم اکثر. است برده یختار طول در که برد می رنج دردهایی

 جهان، کنار و گوشه در. اند کرده دیگران به زورگویی ی وسیله را خود دان  جمعی و نصیبند بی علمی پیشرفت از ملتها اکثر. دارند

 طبقوات  میوان  کشوورها  اغلو   در نیوز  و کشورها میان جهان حسط در. بیمناکند جنگ بروز از دائما هم دیگران و برپاست جنگها

 شوده  همتها بزرگترین شهوت، و شکم و پول و دهد می سوق مادیگری به را همه غرب، مادی تمدن. دارد وجود تبعیض مختلف،

 و حورص  و ئوه توط و نیرنوگ  بوه  را خود جای عالم، از عظیمی بخشهای در ایثار، و گذشت و یکرنگی و صفا با خره و شود می و

 .است داده زشت خویهای دیگر و بخل و حسد

 

 1379/15/23شهدا های خانواده و ایثارگران از جمعی دیدار در بیانات

 ی عهوده  بوه  کوه  اسوت  عظیموی  حرکوات  کشوور،  داخول  در. گیرد انجام باید که دارد وجود زیادی کارهای کشور، داخل در البته

 و معنووی  نوسوازی  هم مادی، نوسازی هم بسازند؛ را کشور و دهند انجام را بزرگی کارهای مردم کمک با باید و است مسمو ن

 رشود  از جلووگیری  و تبعویض  و سووادی  بوی  و محرومیت و فقر بردن بین از هم و اجتماعی عدالت استقرار و تأمین هم فرهنگی،

 جووهر  آن و موردم  عظویم  حرکوت  شود،  رهوا کا این که وقتی. گیرد انجام باید که است کارهایی اینها. جامعه در منفی خصلتهای

 .بکند را خود کار توانست خواهد انقالب معنوی

 

 1379/15/12 ایران اسالمی جمهوری ریاست ی دوره هفتمین تنفیذ حکم متن

 ایوران  ملوت  و کشوور  نثوار  یوی  سوابقه  بی حتی و بزرگ خدمات دولتها جمهوری، ریاست متوالی های دوره در که است آن حقیقت

 و تورین  صوادق  شوامل  کوه  موردم  ضوعیف  اقشار حال این با داشت؛ انتظار توان نمی بزرگ خدای از جز را آنها پاداش که دان کرده

 و. طو نینود  و ویوژه  اهتموام  و کوار  و توجوه  نیازمنود  همچنان بود، خواهند و اند بوده دشوار روزهای در انقالب یاوران فداکارترین

 .است اجتماعی عدالت استقرار راه در مجاهدت و آنان برای جویی عالج و رسیدگی ،همکارانتان و عالی جناب اهم ی وظیفه
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 1379/15/13ششم دولت هیات اعضای و جمهور رئیس دیدار آخرین در بیانات

 بوه  مربوو   مسوائل  و اجتماعی عدالت به مربو  مسائل قبیل از. است شده برآورده ما آرزوهای ی همه که بگویم خواهم نمی من

 داد؛ خواهند انجام را آنها بعدی دولتهای شاءاهلل ان و گیرد انجام مرور به بایستی که دارد وجود زیادی کارهای گوناگون، قشرهای

 بهتورین  بوه  بحمداهلل بگیرد، انجام توانست می بازسازی ی زمینه در سال هشت طول در و بود دولت این ی عهده بر که آنچه ولی

 نتوایج  بوه  و کردیود  که تالشی این به و باشد راضی شما از و دهد اجر شما ی همه به شاءاهلل ان خداوند. است گرفته انجام وجهی

 .باشد بعدی کارهای برای خوبی ی زمینه بتواند که دهد، برکت کارتان،

 

 1379/14/25انتظامی نیروی فرماندهان از جمعی دیدار در بیانات

 ایون  البته. بگیرد کاستی لحظه یک نباید کشور، در اجتماعی عدالت ی مسأله به اهتمام. است طور همین نیز اجتماعی عدالت شعار

 در اموروز  که کارهایی همین. کنند تالش باید دستگاهها ی همه شود؛ نمی تمام مسأله هم گفتن با نیست، شعاری ی قضیه قضیه،

 مسومو ن  از. باشود  اجتمواعی  عدالت تأمین جهت باید اینها جهت منتها گیرد؛ انجام باید و است  زم همه گیرد، می انجام کشور

 را این باید همه دیگران، و روشنفکران تا نگاران، روزنامه تا گویندگان، تا روحانیان، تا قانونگذاران، تا قضایی، مسمو ن تا اجرایی،

 طبقوات  زیوان  بوه  د،گیر انجام کشور در کاری هر شود، ضعیف کشور در اجتماعی عدالت جهتگیری اگر. بدانند خودشان ی وظیفه

 راههوای  که شکن قانون قانوندانهای و پادارها و دست و کلفتها گردن و زرنگها معدود ی عده یک سود به و مردم ی عامه و ضعیف

 هوم  آن از بخشوی  است؛ همه ی عهده به کارها این از ای مجموعه. شد خواهد تمام دانند، می هم را شکنی قانون و بلدند را قانون

 قودر  بوه  همچنوین  و کیفوی  گسترش و تکمیل و اصالح راه. است انتظامی نیروی عزیزان شما ی عهده به است، میتاه قابل که

 انتظوامی  نیروی در که شود می احساس است چندی بحمداهلل که گونه همان کنید؛ دنبال قدرت و جدیت با را کمی گسترش  زم،

 .است محسوس حرکتی واقعا

 

 1379/13/17مجلس نمایندگان دیدار در بیانات

 رئویس  شوعارهای  دادنود؟  رأی کسوی  چه به مردم، میلیونی بیست اکثریت! اعتراضی؟ چه! است اعتراض انتخابات، این که گفتند

 طورف  به و اجتماعی عدالت گسترش و تبعیض رفع و قانون و نظم منتخ ، جمهور رئیس شعارهای چیست؟ مگر منتخ  جمهور

 شوعارهای  اینهوا ! اسوت؟  اسالمی نظام با مخالفت اینها آیا. است بزرگوار امام وصایای از پیروی و رفتن انقالبی و اسالمی اهداف

 کوچکی ی حادثه چه اسالمی جمهوری در ببیند که است نشسته منتظر دشمن. دارند می دوست را اینها مردم. است اسالمی نظام

 را ایوران  ملت ی چهره و کرد تلخ ما مردم برای و چسباند آن به را بدی چیز سریشم، من صد با بشود تا بیفتد، اتفاق است ممکن

 .نمود مشوه دنیا در

 

 1379/11/11رضوی مطهر حرم مجاورین و زائرین دیدار در بیانات

 دوران از بعضوی  یوا  السوالم،  علیوه  امیرالمممنین دوران مثل - است بوده حقیقی حاکمیت اسالم، حاکمیت که تاریخ از قطعاتی در

 از نفور  چنود  ببینیود  شوما . اسوت  کورده  جوذب  خوود  به را دلها مانده، باقی که اسالمی عدالت از مقدار همان - الماس صدر دیگر

 سوخن  حضورت  آن عودالت  بوه  راجوع  و انود  نوشته کتاب السالم علیه امیرالمممنین ی درباره غیرمسلمان، دانشمندان و نویسندگان

 براسواس  کوه  ای جامعه اگر. است گونه این عدالت،. اند باخته دل او به و اند شناخته را السالم علیه علی عدالت، ی انگیزه به اند؛ گفته

 بوه  عودالت  باشد، داشته اجرایی عدالت و قضایی عدالت و حقوقی عدالت و اجتماعی عدالت خود، میان در آید، می وجود به اسالم
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 دلهای جذب برای عاملی جامعه، این در عدالت این خود باشد، ثروت صحیح تقسیم و شود اجرا مردم میان در کلمه مطلق معنای

 .برند می رنج عدالتی بی از انسانها چون چرا؟. است اسالم به دنیا جای همه در مردم و ملتها

 

 1375/12/18اهواز مردم بزرگ اجتماع در بیانات

 چهوارم  قودم  این البته. کامل معنای به اجتماعی عدالت استقرار یعنی است؛ ایران معنوی نوسازی دارد، وجود که چهارمی قدم اما

 و بوا تر  چیزهوا  ی هموه  از عودل  اجتمواعی،  نظوام  یوک  در. کند پیدا بیشتری شتاب روز روزبه باید منتها است؛ شده برداشته هم

 و جهول  و فقور  و تبعویض  رفتن بین از عدالت،. خداست پیامبران فرستادن و الهی نظامهای تشکیل هدف عدالت،. است باارزشتر

 ما. گیرد انجام باید که است چیزهایی کشور، کنار و گوشه در مردم از بخشی اذهان در کرده رسوب و نفوذ نادانیهای و حرومیتم

 زن کراموت  احیای و حقوق برابری ایجاد و تبعیض بردن بین از و عدالت استقرار جهت در اما ببریم، پی  هم باز را سازندگی اگر

 عودالت  و اخالق و دین و معنویت بتوانیم که است وقتی آن موفقیت،. ایم نیاورده دست به موفقیتی نکنیم، فعالیتی مسلمان مرد و

 .کنیم مستقر جامعه میان در را گوناگون تواناییهای و سواد و معرفت و

 

 1375/13/13نظام کارگزاران دیدار در بیانات

 را آرمانهوایی  و ببخشود  تحقق را دینی آرزوهای و اهداف ؛کند پیدا بسط و گسترش توانست خواهد شود، همراه قدرت با اگر دین

 خیوال  شوما  مثال. است ممکن قدرت با ندارد؛ امکان قدرت بدون اینها. آورد وجود به جامعه در است، داده می را آنها شعار دین که

 رفوع  اجتمواعی،  عودالت ! آورد؟ وجوود  بوه  خوواه   و التمواس  توصیه، نصیحت، با شود می جامعه، در را اجتماعی عدالت کنید می

 سطح در و - صورت یک به - جامعه داخل سطح در قدرت، بدون شود می مگر را قانون در تساوی استقرار برای کمک و تبعیض

 !آورد؟ وجود به دیگر صورت به - جهان

 

 1375/13/13نظام کارگزاران دیدار در بیانات

 تحقوق  بورای  حکوموت  تشوکیل . جاست این اساسی ی نکته. نیست هدف حکومت، تشکیل اما است؛ حکومت تشکیل بعدی قدم

 کلوی  ی قاعوده  یوک  ایون . است منحرف حکومت نرفت، پی  آرمانها تحقق جهت در ولی شد، تشکیل حکومت اگر. آرمانهاست

 هوت ج اموا  باشد؛ داشته وجود راه سر بر مشکالتی و موانع بکشد؛ طول سالهایی آرمانها تحقق است ممکن. است معیار این است؛

 کوه  باشود  آرزوهوایی  و آرمانها و هدفها آن سمت به باید حتما - است شده تشکیل که قدرتی این سمتگیری و جهت - حکومت

 حکوموت  بالشوک  نبوود،  جهوت  آن در اگور . دارد وجوود  اسالمی احکام و قرآن متن در و شود می داده و است شده داده آن شعار

 .شود مستقر جا همه الهی مقررات و آید وجود به قانون بر متکی نظم و عیاجتما عدالت که است این معیار،. است منحرف

 متوسوط،  هودف  یک هنوز کرد، پیدا تحقق اجتماعی عدالت و آمد وجود به اسالم به متکی نظم شد؛ مستقر الهی مقررات چنانچه

 بوا  و دغدغوه  بوی  آسوودگی،  بوه  ظوام، ن این در که مردمی که است آن بعد ی مرحله. است شده طی راه، مراحل از یکی واقع در یا

 خواسوتم  من که است چیزی آن این،. کنند پیدا شوق و فرصت حسنه، اخالق به تخلق برای کنند، می زندگی عدل از برخورداری

 تشوکیل  از بعود  بلکوه . اسوت  هدف این حکومت، تشکیل از بعد که کنم عرض را نکته این خواهم می و کنم تکیه آن روی امروز

 .است بعدی هدف این،.است این هدف اسالمی، واقعا حکومت و اجتماعی عدالت استقرار و نهعاد  نظام

 

 1375/13/15نظام کارگزاران و مردم مختلف اقشار دیدار در بیانات
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 قودرت  دستگاه نگاه و نظر یعنی اجتماعی، عدالت. کنیم بلند خودمان ی جامعه در پرچم، مثل باید ما را ارزش دو این! من عزیزان

 و دوسوت  یکوی  بوا  انسان البته. باشد یکسان برخوردها و امتیازات قانون، مقابل در. باشد یکسان مردم آحاد به نسبت حکومت، و

 یوک  یوا  اداره یک مسمول - دارند مسمولیتی جایی در که کسانی آن. نیست صورت یک به همه، با ارتباطات لذا است؛ خویشاوند

 بوا  انسوان  بوا خره  که دانند می - است هم مثل همه بزرگ، مسمولیتهای یا کوچک، ی حیهنا یک مسمولیت. کند نمی فرقی میز،

 بوه  امتیوازات  پای که جایی آن. است قانونی رفتار و برخورد ما منظور. بگوییم را این خواهیم نمی. نیست آشنا یکی با و آشنا یکی

 که کنند احساس باید همه. باشد یکسان باید جا این شود، می راث منشأ مسمول، این سوی از اشاره، و نگاه و حرکت و آید می میان

 کننود؛  موی  کوتواهی  بعضویها  رونود؛  نمی کار دنبال و تنبلند بعضیها البته. شوند می مند بهره اسالمی نظام خیرات از یکسان طور به

 بوه  نسوبت  رفتارها و مقررات ن،قانو که است این اجتماعی عدل معنای اما. جداست آنها حساب کنند؛ می ظلم خودشان به بعضی

 این امیرالمممنین. است اجتماعی عدل معنای این. باشد نداشته دلیل بدون ای ویژه امتیاز کسی و باشد یکسان جامعه افراد ی همه

 .کرد را کار

 

 1375/18/31کشور سراسر بسیجیان از جمعی دیدار در بیانات

 مقودس  و نوورانی  احکوام  و توحیود  و اسوالم  ی سایه در امنیت و رفاه و ماعیاجت عدالت خود، عشق و ایمان و عقیده ایران، ملت

 آن و اسوت  فهمی کج و تعص  و تحجر آنها نظر از این،. دهد می شعار و کند می تالش آن برای و است داده قرار هدف را، اسالم

 بوه  قرائن از که طور آن. کند می مبارزه هم باز است؛ کرده مبارزه امریکا مستکبر رژیم با اول، روز از ایران ملت! گیرند می عی  را

 .کند مقابله ملت، این و هدف این و راه این و فکر این با دارد تصمیم امریکا مستکبر رژیم است، هنوز که هنوز آید، می دست

 

 1375/19/18وزیران هیأت و جمهور رئیس دیدار در بیانات

 کوه  اساسی ی نکته لیکن باشند؛ کار مباشر و همکار شریک، سهیم، ولت،د کارهای در بایستی مردم که هست هم اصل یک این،

 زرنوگ  افوراد  از بعضی یا مردم قشرهای از بعضی که شود این به منجر نباید مردم، دخالت نوع که است این دارد، وجود جا این در

 هموان  یعنوی . بماننود  در زنودگی  اولیوات  در مردم، از دیگری ی عده که حالی در ببرند؛ بادآورده و کالن سودهای مردم، میان در

 بخشوهای  در ا ن. گیرد قرار توجه مورد باید مختلف، بخشهای در قشرها ی همه به رسیدگی و اجتماعی عدالت اساسی ی مسأله

 هک - دارد وجود خاص ی وزارتخانه این در که سیاستهایی طبق یا قانون، طبق یا مختلف، های وزارتخانه در دولت کشور، مختلف

 توجوه  بایود  حتموا  لویکن  کنند؛ می متوازن و هماهنگ مردم، با را مسائلشان نحوی به کدام هر - ندارد ایرادی و هست هم خوب

 وجوود  بوه  ای بادآورده ثروتهای که نشود طور این - است مردم ی همه به متعلق که - دولت موجودی و امکانات قبل از که کنید

 .بمانند محروم ای عده است، کشور در بادآورده ثروت وجود ی  زمه که همچنان مقابل، در و آید

 

 1374/13/23نظام کارگزاران دیدار در بیانات

 هموان  آن، و اسوت  تور  اصولی  یکوی  البته. است اصلی هدف دو این. است عدالت تأمین ذکر، آن کنار در انبیا، ی همه هدف اولین

 لوذا، . آید نمی وجود به هم عدالت و شد نخواهد عاید چیزی بیاید، غفلت اگر. است قضیه اساس و ای ریشه آن،. است تذکر موضوع

 هدیوه  خودشوان  جوامع مردم به عدالت، نوع از چیزی نتوانستند بودند، اجتماعی عدالت مدعی که کسانی و نظامها آن دیدید شما

 نتوانسوتند  را اجتمواعی  عودالت  اموا  ساختند؛ برایشان پیما قاره موشکهای دادند، آنها به فضانوردی! دادند دیگر چیزهای چرا؛. کنند

 ایون . شد خواهد حاصل ذکر، و خدا به توجه ی سایه در و بواطن و نفوس انسان، اصالح ی سایه در اجتماعی، عدالت! کنند مستقر

 .محدود ای دایره در ولو کند؛ محقق را آنها توانست و است پیغمبر هدف دو،
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 بوه  کسوی  جامعوه،  آن از ای گوشه در بود ممکن. اجتماعی عدالت اعالی حد از برخوردار و اهآگ متذکر، آورد وجود به ای جامعه او

 عودالت  ی حاکمانوه  اسوتقرار  اجتماعی، عدالت عدم و وجود مالک. نیست اجتماعی عدالت فقدان مالک این، اما بکند؛ ظلم کسی

 عموومی  حرکت است، عدالت نیت نیت، و است ادلع حکمران است، عاد نه حکمروایی و قانون که ای جامعه در. است اجتماعی

 اجتمواعی  عودالت  بوه  بوا خره  اما بکشد؛ طول مدتی و شود طی راه این زود یا دیر است ممکن. است اجتماعی عدالت سمت به

 داد، نشوان  الگوو . نپوذیرفت  و برنتافت بزرگوار آن را، عدالتی بی کمترین. آورد وجود به اکرم پیغمبر را وضعیتی چنین. رسید خواهد

 امیرالموممنین  دوران در بواز  و دیودیم  اسوالمی  جواموع  در مودتها  توا  را تربیت آن آثار اکرم، نبی مبارک حیات از پس ما البته که

 .کردیم مشاهده زمان، آن در اسالم دنیای بزرگوار و مطهر حاکم شخص در را مطلق عدالت همان الصالةوالسالم، علیه

 

 1374/17/22ساری مردم دیدار در بیانات

 رفواه  نودارد،  وجوود  جامعوه  در معنویوت  وقتی. ندارند معنویت اما دارند؛ حدودی تا مادی رفاه و اقتصادی رونق دنیا جاهای بعضی

 و کنود  نمی کن ریشه را گرسنگی آورد، نمی وجود به اجتماعی عدالت کند، نمی برطرف را تبعیض بخشد؛ نمی ای فایده هم اقتصادی

 درون در شووهر  و زن اموا  باشد، داشته پول ای خانواده اگر. نیست کشور یک چیز همه که اقتصادی رونق. برد ینم بین از را فساد

 یوا  نباشود،  خانه درون در امنیت اما باشد، داشته پول ای خانواده یا. است تلخ خانواده آن در زندگی کنند، دعوا دائما هم با خانواده،

 .برد نمی را پولداری لذت خانواده این شد،با هروئین به معتاد خانواده آن جوان

 

 1374/19/14نماز سالیانه گردهمایی مناسبت به پیام

 تورین  واجو   از یکی گردیده، مفتخر اسالم حاکمیت به و برافراشته خوی  سر فراز بر را اسالم پرچم که کشوری در نماز ی اقامه

 شوکوفایی  و عموومی  رفاه به دستیابی اجتماعی، عدالت تأمین: لقبی از نیکبخت، ی جامعه یک هدفهای ی همه زیرا. است فرائض

 گسترش ملی، اقتدار و استقالل و عزت تجربه، و بین  و دان  از برخورداری مردم، آحاد در خالقیتها و استعدادها پرورش مادی،

 اخالقوی  تهوذی   و فردی تربیت که شود می تأمین صورتی در وا ، هدفهای دیگر و مردم آحاد میان سالم روابط و انسانی اخالق

 و صوبر  و اخوالص  و توکول  و هموت  از برخووردار  و پاک انسانهایی و شود تأمین کشور، امور کارگزاران در ویژه به مردم آحاد در

 موانوع  برابور  در و باشند دارا را سنگین بارهای برداشتن توانایی روحی، ی پشتوانه این یاری به که باشند جامعه آن در سختکوشی

 بیشوتر  وکشووری  جامعوه  در انسوانها  گونه این شمار چه هر.باشند داشته ایستادگی یارای تباهی، و فساد امواج ویژه به و گوناگون

 خواهود  آسوانتر  و تر ممکن کشور، آن و جامعه آن در نیکبختی سوی به حرکت و روشنتر کشور، آن و جامعه آن ی آینده باشد،افق

 .بود

 

 1374/14/13ها استان  عمومی  فرهنگ  شوراهای  اعضای دیدار در بیانات

 صودر  در کوه  را صوفاتی  و دهیم پرورش اسالمی خلقیات با را مردم کنیم، اسالمی را فرهنگ کنیم، اسالمی را اخالق بتوانیم اگر

 بایود . تدستاوردهاس بزرگترین همینها کنیم، زنده ملتمان در کرد، درست مقتدر و عظیم ملت یک کوچک، جماعت یک از اسالم

 کار و علم دنبال: بود اسالمی فرهنگ همین از ناشی آمد، وجود به انسانها برای ترقی و پیشرفت از آغاز، در آنچه که داشت توجه

 برادرانوه  و خووب  تعامل و پرداختند زندگی راههای و تاریخ انسان، طبیعت، معرفت به کردند، نوآوری کردند، سعی و تالش رفتند،

 در توانود  نموی  کند، اصالح را آنها بین  و مردم فرهنگ که آن بدون قدرتمندی، دستگاه هیچ که است چیزهایی هااین. پذیرفتند را

 آنهوا  بور  آنها اختیاری پذیرش و مردم فرهنگ اصالح به توجه بی کمونیستها، که ای اجتماعی عدالت آن مثال. کند ایجاد ای جامعه
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 هوم  به را چیز همه اجتماعی، عدالت اسم به یعنی. است شده ثبت تاریخ در که شد معیوبی غلط ناقص چیز همان کردند، تحمیل

 .نیاوردند بار به ای فایده هیچ و ریختند

 کمونیسم ایجاد از خودشان زعم به که آنها عظیم مرفه طبقات ویژه به هستند؛ عظیمی ی تجربه کمونیستی، کشورهای رو، این از

 و ظوالم  و فاسود  و بدکار استالین یک و جدید تزار یک عدالت، این جای به اما بودند؛ ماعیاجت عدالت دنبال به دولتی، و حکومتی

 .شود می این اش نتیجه باشد، جدا صحیح فرهنگ و اخالق از که ای اجتماعی عدالت بله؛! آوردند وجود به القل  قسی

 برکوت  بوه  جز است، جامعه در فرمانروایی ی شیوه و سیاست حکومت، به مربو  و محض اجتماعی امر یک که اجتماعی، عدالت

. اسوت  گونوه  ایون  هوا  صوحنه  ی همه در موفقیتها ی همه اصو . نیست شدنی تأمین مردم، یکایک اذهان در صحیح فرهنگ یک

 گرفتوه  اسوالمی  ی جامعه این ی پیکره از که را چیزهایی آن و اسالمی فرهنگ خواهید می. ایرانی ی جامعه و شمایید اینک خوب؛

 هموین  مصداق  است، آمده «ا خالق مکارم» دعای در که این،« .منی فسد ما بقدرتک استصلح و»: برگردانید آن به است، شده

 دخالتهوای  و رویها کج و فهمیها کج و انحرافها و استبدادها و ظلمها تأثیر تحت که را مان زندگی از بخشهایی آن خواهید می. است

 ارشواد،  وزارت اگور  کوه  حدی، به است؛ بزرگی بسیار و عظیم کار این،. کنید اصالح است، شده دفاس و ضایع اینها امثال و بیگانه

 خووب؛ . نیسوت  دار عهده را کمی کار و است کافی آن برای بنده، نظر به نکند، دیگری کار هیچ عمومی، فرهنگ اصالح جز واقعا

 دسوت  هوم  آنهوا  ی همه به شاءاهلل ان. دارند کنارش در هم یگرد کار صد و کنند می را کار این با ست؛ همتشان آقایان بحمداهلل،

 .یابند می

 

 1372/19/13دولت هیأت اعضای و جمهور رئیس دیدار در بیانات

 یک تشکیل که اش خواسته به رسیدن از اسالمی جمهوری که ندارم معنا این به اعتقادی هیچ من. نداریم کم چیزی بحمداهلل ما،

 ایون  در موا  کوه  ایون  بوه . ندارم اعتقاد این به وجه هیچ به من. است ناتوان است، عمومی رفاه و تماعیاج عدالت اساس بر جامعه

 و دیگوران  بوا  همکاری دیگران، از استفاده دیگران، با مراوده البته. ندارم اعتقادی اصال هم داریم دیگران به ی تکیه به نیاز قضیه

 و کشوور  سیاسوتهای  و قوانون  که ثغوری و حدود با البته. است خوب سطوح ی همه در است؛ خوب همیشه دیگران، با ستد و داد

 ی اداره اساس. ندارم اعتقاد من را چیزی چنین آن؛ بدون ناتوانی و استناد و اتکا! نه تکیه لکن. کند می مشخص با  مدیران تدبیر

 غایوت  و هودف  کنیود،  موی  نگاه شما که دینی رآثا تمام در. اجتماعی عدالت: شده تکرار بارها که است همین نیز کشور تشکیالت

 شوود  می گفته اینها اغل  در و هست اثر همه این زمان امام به راجع. است عادله ی جامعه تشکیل اسالمی، ی جامعه حرکت برای

 شوده  گفتوه  «کننود  حق دین از پر» شده گفته که آنچه از بی . کنند عدل از پر را جهان که این تا بیاورند تشریف بزرگوار آن که

 .گیرد انجام باید که است «عدالت» است، مطرح اول ی درجه در که چه آن یعنی. «کنند عدالت از پر»

 

 1372/15/12جمهوری ریاست حکم تنفیذ مراسم در بیانات

 بحموداهلل،  کوه  کونم  عورض  اقتصادی سیاستهای باب در جمله یک فقط من. هاست برنامه و سیاستها ی مسأله هم دوم ی مسأله

 در اساس کرد خواهد شروع کمتر، یا سال یک از بعد را دوم ی برنامه زودی به و رساند اواخرش به را اول ی برنامه عزیزمان دولت

 .است همین داری سرمایه نظامهای با ما ی عمده فرق. اجتماعی عدالت و عمومی رفاه از است عبارت اسالمی، نظام

 تولیود  بهتور  و بیشوتر  کوه  هر. است ثروت تولید و ازدیاد و اقتصادی شکوفایی و صادیاقت رشد اساس، داری، سرمایه نظامهای در

 از کثیوری  جمع رفاه نداشتن و درآمدها در فاصله. آید پی  فاصله یا تبعیض که نیست این مسأله جا آن. است مقدم او کند، ثروت

 داری، سورمایه  نظوام  نظور  از کند، تقسیم را ثروت که ریتدابی حتی داری، سرمایه نظام در. نیست داری سرمایه نظام نگرانی مردم،

 بگیوریم  شوما  از را آن توا  کنیود  جمع ثروت بگوییم ما که ندارد معنی»: گوید می داری سرمایه نظام. است مردودی و منفی تدابیر
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 ی جامعوه  یک به معتقد یاسالم نظام. نیست گونه این اسالمی نظام« !شد نخواهد شکوفایی که این. ندارد معنی این! کنیم تقسیم

 بورای  و اجتماعی عدالت برای اقتصادی رشد ولی است؛ اقتصادی رشد به معتقد. مانده عق  و فقیر ی جامعه یک نه است، ثروتمند

 در تبعویض  نباشود؛  محوروم  نباشود؛  جامعوه  در فقیور  که است این است، اول ی درجه در آنچه. نیست اول ی مسأله عمومی، رفاه

 اسوت  عموومی  کوه  آنچوه  اما. اوست خود به متعلق کرد، فراهم امکاناتی خودش برای کس هر. نباشد عمومی کاناتام از استفاده

 خوود  پای نفر یک که ندارد معنی. باشد نداشته وجود تبعیضی اینها در باید و است کشور ی همه به متعلق امکانات و فرصتها مثل

 بعود  و بکند ای افسانه رشدی بگیرد، امتیاز غلط، روشهای اعمال با ناکرده خدای و ترفند با و دولتی مأمورین دوش روی بگذارد را

 نیسوت،  صحیحی ی پایه بر که ثروتی. نداریم را چیزی چنین اسالمی، نظام در« .ام آورده دست به خودم را ثروت من آقا،»: بگوید

 .است نامشروع اصل از

 سیاسوت  اسواس . کند می طی را سلک آن و دارد اسالمی ی جامعه یاقتصاد مسائل در مسلکی. دارد خود خاص روش یک اسالم

 ی بهره بیشتر، استعداد و تالش با نفر یک است ممکن البته. اجتماعی عدالت و عمومی رفاه از است عبارت کشور، اقتصادی کلی

 و برنامه سازمان. باشد این باید زانری برنامه هدف. باشد نباید فقر جامعه در اما. ندارد مانعی این. کند فراهم خودش برای بیشتری

 .کنند ریزی برنامه باید اساس این بر و کلی سیاست این با کشور، ریزان برنامه

 

 1372/14/23مردم مختلف اقشار دیدار در بیانات

 اموا . تاسو  جامعوه  قووانین  و مقوررات  به مربو  آن ی عمده بخ  البته. است اخالق به وابسته زیادی مقدار به اجتماعی، عدالت

 هسوتند  ما، ی جامعه در امروز. نیست کارساز چندان باشند، برخوردار اسالمی و الهی اخالق از افراد که این بدون قوانین، و مقررات

 هور  بوه . دارنود  را تخصوص  آن کمی افراد یا است، نیازی مورد تخصص آنها تخصص یا حال. دارند زیادی درآمدهای که کسانی

 اخوالق  این. است مادی اخالق این کنند؟ خودشان صرف باید را درآمد همه این آیا. دارند زیادی هایدرآمد دلیل، هر به و جهت

 و انسوانی  اخوالق . اسوت  خوودش  شوخص  موال  دارد، هرچوه  حیووان . است حیوانی اخالق این تر، درست تعبیر به. است شیطانی

 توأمین  را خودتوان  ضوروری  نیاز که آن از پس باید ،دارید شما آنچه. کند نمی حکم طور این اسالمی، وا ی اخالق آن بخصوص

 اگور  شوما  ی همسوایه . شوود  صرف هستند جامعه آن در که انسانهایی ی بقیه برای نمودید، عمل را خودتان های خواسته و کردید

 یوک  سوازی  مدرسوه  موا،  ی جامعوه  در امروز کنید فرض. شود او صرف دارد، نیازی اگر شما خویشاوند. شود او صرف دارد، نیازی

. اسوت  مهم کار یک ذهنی، و جسمی معلولین و ها افتاده عق  به رسیدگی همین یا آموزشی، فضاهای ساختن. است مهم ی مسأله

 اینهوا  بورای  را خودشان ثروت از بخشی که است فریضه یک اخالقی لحا  از و است شایسته بسیار دارند، مالی امکان که کسانی

 .است اخالقی دگرگونی همان این،. کنند صرف

 در ولوو  کننود؛  موی  زندگی بهشت در انسانها و شود می آباد جامعه شود؛ می تأمین اجتماعی عدالت شد، تأمین جامعه در اخالق اگر

 در که است فسادهایی و سوء اخالق از ناشی آید، می آدم بنی سر بر که فجایعی عمده کنیم می مشاهده عالم، سطح در. دنیا همین

 غافول  سیاسوی  علول  از موا  البتوه ! کنیود  نگواه  شود می دنیا سطح در که را ظلمهایی همین شما. هست بشر نوع از افرادی اخالق

 عنصور  یوک  کنیود،  دقوت  آنهوا  ی هموه  ی پایوه  و ریشه در اگر لکن. است روشن تحلیلها این سیاسی و اقتصادی عوامل. نیستیم

 بوزرگ  مصیبتهای دچار دنیا در را ملتهایی امروز که است غلط خالقهایا و تربیتها که است این بنده اعتقاد. دارد وجود سوءاخالق

 دچوار  و شووند  موی  عام قتل گونه این اروپا قل  در که مظلومی مسلمانان موطن هرزگوین بوسنی ی مسأله همین در. است کرده

 را وضوعیت  ایون  جوا  آن لمانانمسو  بوود،  نمی دنیا استکباری قدرتهای مسمولین از بعضی دروغگویی اگر هستند روزافزونی مصائ 

 یعنی فاشیست نژادپرست وحشی عده یک ضربات زیر مظلوم، ملت این و بیچاره مردم این که است ماه چند و سال یک. نداشتند

. دارد دروغگوویی  و ریاکواری  فاسود،  اخالق در ریشه اینها ی همه و کنند می گرم را مردم سر الفا ، و کلمات با. دارند قرار صربها
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. دارد اخالقوی  ی ریشوه  و اسوت  اخالقی ی مسأله یک بنیاد، و بن در دارد، امریکا ی متحده ایا ت رژیم امروز که استکباری خوی

 انسانیت اگر داشتند؛ مروت اگر داشتند؛ انصاف اگر. ندارند انصاف اینها. است فاسد اخالق یک است؛ اخالقی امر یک هم استکبار

 .کردند نمی عمل طور ینا دنیا ملتهای با بود، آنها در

 

 1372/11/11 شمسی هجری 1372 سال حلول مناسبت به اسالمی انقالب معظم رهبر نوروزی پیام

 اصولی،  هودف  کوه  کننود  توجه برنامه این در که است این کنم، می سفارش ممکدا دولتی مسمولین و ریزان برنامه به من که آنچه

 و موا  کشور در اصلی هدف. کند می نزدیک «اجتماعی عدالت» به را ما که است چیزی این،. باشد جامعه محروم طبقات به کمک

 خوواهیم  نموی  ما. است آن ی مقدمه سازندگی، تالش و اقتصادی رونق و است عدالت تأمین از عبارت اسالمی، جمهوری نظام در

 و شووند  برخووردار  بیشوتری  تمکون  از ای عده که باشد این اقتصادی، رونق ی نتیجه یا سازندگی این ی نتیجه که کنیم سازندگی

 و شوود  سوازندگی  خوواهیم  می ما. نیست ما قبول مورد و اسالم رضای و الهی رضای مورد وجه هیچ به این،. شوند فقیرتر ای عده

 فقیور  و شوود  نزدیوک  اجتمواعی  عدالت به بتواند تا کند، رشد اقتصادی ازلحا  و کند پیدا مادی پیشرفت و اقتصادی رونق کشور

 نداشوته  کشور در محروم ی منطقه تا نباشند؛ محروم و نکنند محرومیت احساس جامعه، در محروم طبقات دیگر، تا باشیم؛ داشتهن

 ایون . دهنود  قورار  نظور  مورد برنامه در را این باید. است اصلی هدف این،. شود کمتر روز روزبه غنی، و فقیر بین ی فاصله و باشیم

 کوه  را، جهوت  ایون  بایود . اسوت  انقوالب  اهوداف  سومت  به دولت و ملت حرکت برای درشتی رقم مکدا هر ساله، پنج های برنامه

 .نمایند حفظ را آن و کنند رعایت آن در تمامتر، چه هر اصرار و تأکید با است، انقالبی جهتگیری

 

 1371/11/11نظام کارگزاران دیدار در بیانات

 بوا  «قسوط ». «.بالقسط الناس لیقوم». است اجتماعی عدالت است، شده نمعی هدف عنوان به که چیزی اجتماعی، حیات قلمرو در

 و عموومی  و شخصوی  زندگی در که است ای برجسته و وا  معنای همان عدل. است عام معنای یک عدل. کند می فرق «عدل»

 صوحیح؛  رفتوار  ییعنو . اسوت  این عدل. صحیح ی موازنه یک یعنی. دارد وجود دنیا حوادث ی همه و چوب و سنگ و جان و جسم

 انسوان  کوه  طوور  آن قسوط،  لکون . اسوت  عدل معنای این،. نرفتن حد از خروج و عی  سمت به و بودن معتدل صحیح؛ ی موازنه

 ایون، . کنویم  می تعبیر «اجتماعی عدالت» به آن از امروز ما که چیزی آن یعنی. است اجتماعی مناسبات در عدل همین فهمد، می

 قاموت  بالعودل » - اسوت  کلوی  معنوای  به عدالت آن سمت به شان کلی حرکت چه اگر انبیا. است کلی معنای به عدل آن از غیر

 مسوأله  بشر برای فعال که چیزی آن اما - هستند پا سر بودن میزان و عدالت و اعتدال همان با هم آسمانها ؛«ا رض و السموات

 عدالت شکل به و شود خرد عدل، که این یعنی قسط. است طقس کند، زندگی تواند نمی آن از کمتر با و است آن ی تشنه او و است

 .آمدند این برای انبیا« .بالقسط الناس لیقوم». آید در اجتماعی

 

 1371/13/14(ره)خمینی امام  حضرت ارتحال سالگرد مراسم در بیانات

 و منطوق  در. بودند «اصل» ،امام چشم در مردم همیشه،. اجتماعی عدالت تأمین و محرومین نجات به دادن محوری نق  هفتم،

 امثوال  و اقتصادی فعالیتهای ی همه و شدند می محسوب گیریها تصمیم محور مستضعفان و محرومان امت، امام حکومتی خط در

 .بود محرومیتها از محرومین نجات محور بر آن،

 

 1371/13/13حج عظیم کنگره به پیام
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 سوازماندهی  بور  قوادر  اسوالم  کوه  کند می وانمود چنین است، جدید صلیبی ی حمله از بخشی که اسالم ضد بر استکباری تبلیغات

 محتووای  و شوکل  و معیارهوا  بوا  که ندارند این جز ای چاره مسلمان ملتهای و نیست مسلمان ملتهای اقتصادی و سیاسی زندگی

 کشوورهای  کوردن  وابسوته  بورای  کوه  است مزورانه دروغ و ترفند یک این،! کنند زندگی غرب داری سرمایه نظامهای و حکومتها

 غورب،  داری سورمایه  نظام. شود می تبلیغ است سالها و شده طراحی آن مادی منابع استثمار و غرب استکباری اردوگاه به اسالمی

 کلوی  بوه  اجتمواعی،  عدالت استقرار از دارد، اختیار در که فراوانی ثروتهای وجود با و رفته فرو  ینحل انسانی مشکالت در گلو تا

 امریکوای  و آفریقوا  و آسویا  ملتهای به نسبت فقط نه امریکا نظام که داد نشان امریکا، در سیاهان اخیر شورش. است مانده انناتو

 پاسوخ  سرکوب و خشونت با را اعتراض جاها، آن مانند نیز جا این در و کند می عمل عدالتی بی با نیز خود ملت به نسبت که  تین،

 و فعلوی  وضوع  بوا  هوم،  داری سورمایه  اردوگواه  یعنی آن، رقی  اما شد، نابود و متالشی کمونیزم اردوگاه که است درست. دهد می

 سقو  شاهد دنیا زود، یا دیر و نیست ماندنی شده، دچار بدان قدرت میدان در شدن تاز یکه از پس که طغیانی و غرور با بخصوص

 .بود خواهد نیز آن شدن متالشی و

 

 1371/11/15رضوی مطهر حرم جاورینم و زائرین دیدار در بیانات

 رحم دارای کنند، می عمل و اندیشند می درست مردم  و انسانها که ای جامعه اگر. آورند وجود به را ای جامعه چنین تا آمدند انبیا

 خود رایب را چیز همه و نیستند ماده در غرق معنویتند، احساس دارای بزرگند، خدای پی  در مسمولیت احساس دارای مروتند، و

 وجوود  بوه  خیور  دنیوا،  انسانهای ی همه برای مادی، رفاه و پیشرفت آن و قدرت و پول آن بیابند، مادی رفاه و قدرت خواهند؛ نمی

 کوه  انودازه  هموان  بوه  و آمد اسالم. کرد روشن دنیا در را معنویت و علم چراغ و آمد اسالم اسالم، صدر در که طور همان. آورد می

 بوه  دنیوا  سوطح  در و کورد  مستقر دنیا از عظیمی سطح در را اجتماعی عدالت بودند، برخوردار معنویات از ماسال صدر فاتح جوامع

 .پرداخت انسانها تربیت

 

 1371/11/31قم ی علمیه ی حوزه فضالی از جمعی دیدار در بیانات

 دیگور  کوه  کنود  دگرگوون  چنوان  آن را کشور این ظاهر ی چهره توانست خواهد گرفته، انجام آنچه که کند تصور کسی نباید البته

 سوال  سویزده  مدت در شده می مگر! است بصره فتح همان مثل این نیست؛ طور این نه، نکند؛ پیدا گذشته دردهای از اثری انسان

 در را رفق اند توانسته ماست، برابر صد گاهی و برابر بیست برابر، ده ملیشان، های بودجه و ثروتها که آنهایی مگر کرد؟ کار طور این

 .کنند دنبال را اجتماعی عدالت خواهند نمی آنها شویم؛ نمی قیاس آنها با ما البته! کنند؟ کن ریشه کشورهاشان

 

 1371/11/17(ع)مسیح حضرت میالد مناسبت به پیام

 یپوا  بشوری  جواموع  زنودگی  در انسوانی  وا ی ارزشهای و معنویت حذف بر اخیر، سال صد در بخصوص عالم، ستمگر قدرتهای

 افوزای   و اسوتثمار  رشد نیز و خانواده بنیان ویرانی و بندوباری بی و اعتیاد و اخالقی فسادهای گسترش آن، ی نتیجه و اند فشرده

 و مرگبار سالحهای تولید و انسان کرامت به اعتنایی بی و اجتماعی عدالت از روزافزون دوری و غنی و فقیر ملتهای میان ی فاصله

 .است شده دینی ارزشهای به اعتنایی بی و معنویت حذف قربانی انسان، مانند نیز علم. است گردیده جمعیدست کشتارهای افزای 

 

 1393/19/15 آزادگان از جمعی دیدار در بیانات

 دنیا ملتهای ی همه که کنیم آباد و بسازیم چنان آن معنوی، و مادی جهت از را - اسالمی سرزمین این - خودمان مملکت باید ما

 بوه  کشوور،  ایون  در اجتمواعی  عدالت باید. است وجه بهترین به کشور یک و ملت یک سازندگی به قادر اسالم، که کنند یقتصد
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 هوم  بواز  لویکن  شوده؛  کوتواه  ظوالم  دستهای از خیلی و رفتیم پی  خیلی هم امروز. کند پیدا استقرار کامل، اسالمی شکل همان

 .داریم مقابلمان در راههایی

 

 1393/15/11ایران اسالمی جمهوری کارداران و سفرا و خارجه امور وزارت مسئو ن ردیدا در بیانات

 همان دانیم، می خودمان دنیای و دین صالح به را آن ما که آنچه. است امام راه و خط همان ماست، ی جامعه متن امروز که آنچه

 و کوردیم  حرکوت  آن در قدرت با سال یازده و گذاشتیم آن در قدم و شده باز ما مقابل در امام ی اشاره انگشت با که است چیزی

 ترسیم( علیه تعالی اهلل رضوان)امام ی وسیله به که آرمانهایی از هیچیک از. داد خواهیم ادامه را راه آن داریم، بدن در جان تا هم باز

 پابرهنگوان  ترجیح ی زمینه در چه اجتماعی، عدالت ی زمینه در چه داخلی، مسائل ی زمینه در چه کرد؛ نخواهیم پوشی چشم شده،

 مرفهوان  اموام،  تعبیور  به و - مرفهان بر آنها احساسات و ها انگیزه و خواستها و منافع ترجیح نیز و ما کشور در و اسالمی نظام در

 و شوان خود نیروهوای  بر مردم ی تکیه ی زمینه در چه دانستن، فریضه را آن و مسمو ن از مردم حمایت ی زمینه در چه - درد بی

 بوا  مقابلوه  یعنوی  خوارجی،  مسوائل  ی زمینه در چه خودکفایی، و کشور درون در استعداد های سرچشمه جوشاندن سمت به حرکت

 روزی آن در - «غربی نه شرقی، نه» افتخارآمیز عنوان با که چیزی آن کننده؛ دخالت قدرتهای و ابرقدرتها از جدایی خط استکبار،

 ی معارضوه  و مقابلوه  عوالم،  سوتمگر  و ظوالم  قدرتهای با ی مبارزه شد، می معرفی - داشت غرب و شرق بندی بلوک واقعا دنیا که

 نظوام  چنگالهوای  تسولط  موا  نظر از کند، نمی فرقی دنیا هرجای در - باشد مشهود دنیا در که گری سلطه از یی نشانه هر با حتمی

 و فلسوطین  ی مسأله شمردن اصلی و بزرگ ی زمینه در زنی و - است مردود هرجایی در و کشوری هر و ملت هر به نسبت سلطه

 .کردند ترسیم امام که روشنی خطو  ی بقیه

 

 1393/13/15خراسان مردم از جمعی دیدار در بیانات

 آزرده چیزهوا  آن از ایشوان  مطهور  روح قاعودتا  هوم  اموروز  بردنود،  می رنج دنیوی زندگی در ایشان روز آن که چیزهایی همان از

 مبارزه و مقابله و اجتماعی عدالت و ضعفا و فقرا طرفدار و وحدت طرفدار امام. بردند می رنج چیزهایی چه از ایشان یدببین شود؛ می

 و متعهد علمای و روحانیت بیشتر هرچه کیفیت با و روزافزون فعالیت طرفدار بود، وابستگانشان و جهانی استکبار کلفتهای گردن با

 همان هم امروز. بود مند عالقه مسمو ن طرفدار بود، پرشور و اخالص با جوانان طرفدار بود، ضلفا و عالم و شناس وظیفه و آگاه

 پیمووده  درست راه، این که باشید مواظ . راههاست همان و هدفها همان مرزها، و حدود همان خط، همان هم امروز. حرفهاست

 .بشود

 

 1393/13/14(ره)خمینی امام حضرت ارتحال سالگرد اولین مراسم در سخنرانی

 انقوالب  بوا  آشنایان و ما ملت تحلیلهای در هم بارها که خصوصیات این. داشت خود به مخصوص خصوصیاتی ما، بزرگ انقالب

 مفاهیم در نظر تجدید اسالمی، حکومت ایجاد گیری هدف اسالم، به ی تکیه: شد می مشاهده انقالب یک در بار اولین شده، تکرار

 ی پایوه  بور  کوه  یوی  جامعوه  و دنیا سمت به حرکت و - دیگر چیزهای و اجتماعی عدالت و استقالل و دیآزا مثل - عالم سیاسی

 .باشد شده بنا اسالمی ارزشهای

 

 1393/13/11(ره)خمینی امام حضرت ارتحال سالگرد اولین مناسبت به پیام

 میوزان  و کتواب  نوزول  و خدا پیامبران یامق. است اسالمی قسط و اجتماعی عدالت استقرار اسالمی، نظام تشکیل هدف فوریترین

 آن پرتوو  در و کننود  زندگی عدل و قسط ی سایه در یافته، نجات تحمیل و تبعیض و ظلم فشار از مردم که بود همین برای الهی،
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 اجتمواعی،  عدالت راه در پیگیر عملی و راسخ اعتقادی منهای اسالمی، نظام به دعوت. آیند نایل انسانی کما ت به عاد نه، نظام

 محرومین، و ضعفا، نجات و عدل و قسط تأمین اگر اسالمی، آرای  با هرچند نظامی هر و است دروغ و غلط بلکه ناقص، دعوتی

 وجوود  بوا  کوه  حکوامی  و سوالطین  ادعوای  که جاست همین از و. است منافقانه و غیراسالمی نباشد، آن های برنامه ی سرلوحه در

 اغنیوا  صوف  در خوود  و کرده بیشتر را غنی و فقیر ی فاصله و پیموده را جباران دیگر راه قرآن، از یپیرو شعار و مسلمانی ی داعیه

 معارف به آشنا هوشمندان سوی از همواره حاضر، زمان در چه و تاریخ در چه اند، مانده غافل پابرهنگان و فقرا درد از و گرفته قرار

 .است شده دانسته مردود اسالم، و قرآن

 

 1393/13/11(ره)خمینی امام حضرت ارتحال سالگرد اولین مناسبت به پیام

 :...بود اول صدر اسالمی حرکت بر منطبق همه که داشت وجود مهم خصوصیت چند ایران، اسالمی انقالب در

 اقتصوادی  استغنای و سیاسی استقالل و اجتماعی عدل متضمن که اسالمی شریعت استقرار یعنی مطلوب، ی جامعه اصلی خطو 

 تبودیل  معنوای  به که «اسالمی جمهوری غربی، نه شرقی، نه» شعار و گرفت قرار همگان منظر در است، اخالقی و علمی رشد و

 .گردید مطرح است، اسالمی بنیانهای به جاهلی زندگی بنیانهای ی جانبه همه و واقعی

 

 1393/11/22رمضان مبارک ماه پانزدهم روز در مردم مختلف اقشار دیدار در بیانات

 و دعاهوا  در کوه  -( الصالةوالسالم علیه)زمان امام خصوصیت بزرگترین که دانیم می و است( عج)زمان امام پروردگار، عدل مظهر

. بکنیم عدالت ی جامعه را جامعه امروز باید ما. «عد  و قسطا ا رض به اهلل یمأل»: باشد می عدالت - است آمده روایات و زیارات

 یعنی عدالت،. است احکام و حدود و حقوق در تبعیض عدم معنای به عدالت،. است مهمتر چیز همه از دالتع جامعه، یک بنای در

. باشود  مستضوعفان  زنودگی  توأمین  جهت در کشور، کلی حرکت و ها برنامه که این یعنی عدالت،. ضعیف و محروم مردم به کمک

. برسند حقوقشان به ماندند، محروم خود حقوق از طاغوتی، ظامن سنگین ی سایه زیر در که کسانی که است این معنای به عدالت،

 و اجتمواعی  و انسوانی  حقووق  کوه  ایون  یعنوی  عدالت،. نباشند قایل یی ویژه حق خودشان برای خاصی ی عده که این یعنی عدالت،

 و ناصوحیح  کارهوای  اساس بر یا و زور و فری  بر تکیه با که کسانی جلوی اگر. شود اجرا مردم بر یکسان الهی، حدود و عمومی

 توا  شوود  گرفتوه  کننود،  پیودا  دسوت  است، نبوده آنها حق که چیزهایی به توانستند معنویت، از منحرف و مادی عقلهای بر مبتنی

 .است کرده پیدا تحقق عدالت نکنند، پیدا خود کار ی ادامه برای فرصتی

 

 1398/12/22مردم مختلف اقشار و مسئو ن دیدار در بیانات

 و دعاهوا  در کوه  -( الصالةوالسالم علیه)زمان امام خصوصیت بزرگترین که دانیم می و است( عج)زمان امام پروردگار، دلع مظهر

. بکنیم عدالت ی جامعه را جامعه امروز باید ما. «عد  و قسطا ا رض به اهلل یمأل»: باشد می عدالت - است آمده روایات و زیارات

 یعنی عدالت،. است احکام و حدود و حقوق در تبعیض عدم معنای به عدالت،. است مهمتر چیز ههم از عدالت جامعه، یک بنای در

. باشود  مستضوعفان  زنودگی  توأمین  جهت در کشور، کلی حرکت و ها برنامه که این یعنی عدالت،. ضعیف و محروم مردم به کمک

. برسند حقوقشان به ماندند، محروم خود حقوق از ،طاغوتی نظام سنگین ی سایه زیر در که کسانی که است این معنای به عدالت،

 و اجتمواعی  و انسوانی  حقووق  کوه  ایون  یعنوی  عدالت،. نباشند قایل یی ویژه حق خودشان برای خاصی ی عده که این یعنی عدالت،

 و ناصوحیح  یکارهوا  اساس بر یا و زور و فری  بر تکیه با که کسانی جلوی اگر. شود اجرا مردم بر یکسان الهی، حدود و عمومی

 توا  شوود  گرفتوه  کننود،  پیودا  دسوت  است، نبوده آنها حق که چیزهایی به توانستند معنویت، از منحرف و مادی عقلهای بر مبتنی

 .است کرده پیدا تحقق عدالت نکنند، پیدا خود کار ی ادامه برای فرصتی
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 1398/12/21قوا کلّ فرماندهی ستاد مدیران دیدار در بیانات

 آنچوه  از راقیتر مرات  به کند، می مطرح اسالم که سبکی به بشر حقوق و کنیم می مطرح ما که یی اجتماعی التعد بعکس، امروز

 و بشور  حقووق . اسوت  تر پیشرفته سوسیالیسم، اصطالح به دنیای از ما، اجتماعی عدالت. است کند، می مطرح دمکراسی دنیای که

 بوه . دارد قبوول  هوم  دنیا را این و است تر پیشرفته شود، می مطرح دمکراسی اصطالح به دنیای در که آنچه از ما، فردی آزادیهای

 نگواه  کننود،  می تکرار را ارتجاع ی واژه دایما و نویسند می و گویند می چیزی و گیرند می پول که مجالتی و رادیوها و تبلیغات این

 .نیستند توجه و ذکر قابل اینها نکنید؛

 

 1398/12/11پاسداران دیدار در بیانات

 موا  ملت. ماست دید پی  امت، امام ی توصیه و صفا و راه و دعاها این و است رمضان مبارک ماه ی آستانه و شعبان ماه ماه، این

 و اسوالم  ی کلموه  اعوالی  و اسوالمی  اموت  مجود  راه و نشی  و پرفراز راه این در استوار قدم و پو دین عزم به همیشه، و امروز

 دنیوا  در کوه  چیوزی  - ضوعیف  و مظلووم  از حمایت و اجتماعی عدالت واقعی کردن مجسم و سالمیا ارزشهای احیای و مسلمین

 .دارد احتیاج - نشد عمل اما دادند، را شعارش

 

 1398/12/14(ص)اکرم رسول بعثت سالروز در جهان کشور چهل قاریان دیدار در بیانات

 شوعار  مثول  نیسوت؛  شوعارها  آن تحوت  عملی غالبا چه اگر است؛ الهی بعثت همان است، مطرح دنیا در شعارها از که آنچه امروز،

 صاحبان و ملتها و دولتها که شعارهایی دیگر و زندگی سطح تعالی خواهی، ترقی و دان  و علم آزادی، و آزادگی اجتماعی، عدالت

 البتوه  که است شده مطرح( خاتم تبعث) آخرین بعثت و بعثتها برکت به دنیا، در شعارها این نفس. دهند می را آنها مکات ، و افکار

 .کنند می حرکت آن سمت به بعضی و دارد وجود مردم دست در ناقص ، شکل به

 

 1398/11/13نظام کارگزاران و مسئو ن دیدار در بیانات

 و کشور به آنها. است دشمن و دوست ی غبطه مورد جهت همه از و کامل و آباد ایران یک داریم، خود مقابل در امروز ما که آنچه

 آن به جا این از ما رسیدن آیا شما، نظر به. کنند می نگاه آمیزی تحسین دید با ما، اجتماعی عدالت و حکومت و کشاورزی و صنعت

 تبودیل  یعنوی  رسیدن، جا این به جا آن از. است آسانتر خیلی من نظر به نه، جاست؟ این به نقطه آن از ما رسیدن از مشکلتر نقطه،

 مراتو   به - بود خواهد و است گونه آن ایران، بحمداهلل امروز که - آن ضد مستحکم سنگر به جهانی استکبار امن ی قلعه شدن

 آزاد آبواد  کشوور  یک یعنی - مطلوب ی نقطه آن به خواهیم می امروز ما که است راهی آن از تر نشدنی طی و دشوارتر و طو نیتر

 در ابزارش و شدنیتر و رفتنیتر و نزدیکتر خیلی راه، این. برسیم - عزیز و ندآبروم پرحرکت پرتپ  اسالمی خوب مرت  ی عاد نه

 .است «هلل تقوموا ان» شرط  اما برویم؛ را راه این توانیم می ما. است راه آن از اختیارتر

 

 1398/11/13نظام کارگزاران و مسئو ن دیدار در بیانات

 موا  ی جامعوه  اجتمواعی،  عدالت تأمین بدون. است «اجتماعی عدالت» ،است  زم که چیزهایی از یکی داخلی، سیاست محیط در

 آن در ولوی  کند، پیدا تحقق - اسالم دین فقط نه - واقعی و الهی دین است ممکن که کند تصور کسی اگر. بود نخواهد اسالمی

 قسوط  ی اقاموه  پیوامبران،  هدف. کند می اشتباه که بداند باید باشد، نکرده پیدا تحقق آن وسیع و صحیح معنای به اجتماعی عدل

 هودف  و اسوت  راه در منوزل  یوک  قسوط  ی اقامه البته،. کنند قسط ی اقامه تا آمدند پیامبران اصال. «بالقسط الناس لیقوم»: است
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 ظالموان  و طاغیوان  جوور  و ظلوم  شر از را مردم و کنند قسط ی اقامه که است این اولشان کار آمدند، که آنها لیکن نیست؛ نهایی

 .است عدل همین باز هم زمان آخر در( الشریف فرجه تعالی اهلل عجل) عصر ولی حکومت هدف. دهند تنجا

 

 1398/11/13نظام کارگزاران و مسئو ن دیدار در بیانات

 از موا  نظام در ارزش اولین. است اجتماعی عدالت تأمین( الشریف فرجه تعالی اهلل عجل)عصر ولی قیام هدف و پیامبران بزرگ هدف

 .گیرد قرار توجه مورد آن، امثال و عملها و ریزیها برنامه تمام در باید مهم این. باشد اجتماعی عدالت تأمین باید عملی، حا ل

 

 1398/11/13نظام کارگزاران و مسئو ن دیدار در بیانات

 جامعه در عدل استقرار یعنی تماعی،اج عدالت. کرد تلقی یکسان را دو این نباید. است اجتماعی عدالت تأمین از غیر فقر، با مبارزه

 دشمن سه آن بردن بین از که بگویم هم را این البته. است دیگر ی مسأله یک و با تر ارزش یک تبعیض، هرگونه رفتن بین از و

 .است اسالم تعالیم محور در همه اجتماعی، عدالت تأمین یا و

 

 

 1398/11/13نظام کارگزاران و مسئو ن دیدار در بیانات

 هموین  از موثالا . طریقهاسوت  این سر حرف ی همه کردند؟ استفاده طریقی چه از اما بکنند کن ریشه را فقر خواستند دنیا در خیلیها

 کردند، اختراع را سوسیالیسم روش اول از که آنهایی. درآمد آب از غلط روش این که دیدید ولی کردند، استفاده سوسیالیسم روش

 مردم از را ها سرمایه ی همه بیاییم گفتند. است درست آنها راه و کار کردند می فکر بلکه نداشتند؛ وییس قصد - حتماا یا و - شاید

 متشوکل  هم دولت که بودند غافل آنها. برافتد داری سرمایه تا بدهیم کند، می تقسیم عاد نه را منابع که دولتی دست به و بگیریم

 و پُرضوررتر  چیوزی  بوه  حتّی مدتی، از بعد. دارند را احساسات همان دارها، مایهسر همان مثل هم آنها که است انسان عده یک از

 کشوور  رهبور  آن. اسوت  شورقی  اروپوای  کشوورهای  وضوعیتِ  ایون  کوه  کردیود  مالحظه.شدند تبدیل دارها سرمایه آن از تر بیکاره

 بوه !! اسوت  کورده  موی  اسوتفاده  طالیی ترازوی از سگ ، غذای کردن وزن برای دخترش داد، می داغ شعارهای که سوسیالیستی

 ایون  از دنیوا،  در داری سرمایه کدام. دارد واقعیت از نشان اظهارات، و حرفها این حال، هر به. نداریم کاری دروغ  و راست میزان

 اجتمواعی  عدالت کنیم، برطرف را فقر توانیم می اسالم تعالیم راه از فقط ما. است گونه این سوسیالیسم،! کند؟ می کار لجنتر و بدتر

 مقاصودمان  و برسویم  اهوداف  این به توانیم نمی اسالم بدون. نماییم کن ریشه را سوادی بی و کنیم ایجاد را امنیت کنیم، مستقر را

 .شد نخواهد برآورده

 

 1398/15/12جمهوری ریاست حکم تنفیذ مراسم در بیانات

 عودالت  تأمین هم، داخلی مسائل در. نیست هدف تنها زندگی،سا ایجاد و مشکالت رفع و رفاه سازندگی، و داخلی مسائل در البته،

 کشوور،  عموومی  حرکت سطح در که همچنان است؛ اصلی رکن یک محروم، و ضعیف طبقات رعایت و عمومی امنیت و اجتماعی

 .یردبگ قرار توجه مورد باید هم، اسالمی ی حسنه خلقیات ی بقیه و ایثار و گذشت و برادری و اسالمی روحیات و اخالق

 

 1398/14/23(ره)خمینی امام ارتحال روز چهلمین در ایران شریف ملت به پیام
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 توأم و اجتماعی عدالت با همراه مادی رفاه آن، در که نمونه کشوری ساختن از است عبارت عمده هدف انقالب، از مرحله این در

 موورد  یوا  ضوعیف  اصلی، رکن چهار این از هریک. شود نتأمی اسالم اخالقی ارزشهای از برخورداری با انقالبی، آرمان و روحیه با

 .شد نخواهد ممکن گوناگون مراحل از آن عبور و انقالب بقای باشد، غفلت

 بودین  بلکوه  - است غرب فرهنگ شوم سوغاتهای از یکی خود، که - نیست گرایی مصرف ی روحیه ترویج معنای به مادّی، رفاه

 رونوق  جامعوه،  بهداشوت  و سالمت تأمین طبیعی، منابع از استفاده و معادن استخراج ن،عمرا و آبادی نظر از کشور که است معنی

 و فرهنوگ  و علم و برسد قبول قابل حد به خودی، انسانی نیروهای ذاتی استعدادهای بر تکیه با تجارت، و تولید رواج و اقتصادی

 ژرف ی فاصوله  که است معنی بدین اجتماعی، عدالت. بربندد رخت افتادگی عق  و فقر های نشانه و شود همگانی تجربه و تحقیق

 وفوادارترین  و مطمئنتورین  هموواره  که پابرهنگان و مستضعفان و برود میان از محرومیتها و نابحق برخورداریهای و طبقات میان

 و  زم قووانین  ابو . گیرد می انجام صادقانه و جدی حرکتی محرومیت، رفع سمت به که کنند مشاهده و احساس انقالبند، مدافعان

. شود جمع مردم زندگی مشروع ی حیطه به اندازی دست و مظلومان حقوق به تعدی و تجاوز بسا  کشور، در قضایی امنیت تأمین

 خوود  توالش  و کوار  بوا  کوه  بداند کس همه و برد، پناه مطمئن ملجأ به تواند می تعدی و ظلم برابر در که کند احساس کس همه

 .آورد فراهم لوبیمط زندگی توانست خواهد

 

 1398/14/21مشهد ی علمیه ی حوزه طالب و فضال بیعت مراسم در بیانات

 و کنویم  عمول  بود  و ضعیف ما اگر. جاست این اسالم نمادین ی جامعه مظهر و علم و قب ا سالم جهانی، ناظران نظر از درحقیقت

 اخوالق  نتوانیم و کنیم استفاده آنها از و سازیم جوشان را دهااستعدا و ببخشیم استقرار را اجتماعی عدالت و اسالمی احکام نتوانیم

 نتوانست اسالم که بود خواهد این دنیا قضاوت کنیم، تنظیم مطلوب صورت به را انسانها روابط و دهیم رواج جامعه در را اسالمی

 متفاوت نظامهای با که دیگر ایکشوره علمای و ماست، ی عهده بر فقط مسمولیت این که بینید می. کند عمل خود های وعده به

 .ندارند خود در را احساس این کنند، می زندگی

 

 1398/14/18مردم مختلف اقشار بیعت مراسم در بیانات

 عموران  هوای  زمینوه  کوردن  زنوده  و کشور بازسازی به دیرتر ما که بود این خاطر به کردند، تحمیل ما بر را ساله هشت جنگ اگر

 و آبواد  ایرانوی  بتواند کشور دلسوز مدیران و گردانندگان و مسمو ن کمک به ما ملت اگر که دانند می باراستک و استعمار. بپردازیم

 شوریعت  چتور  زیور  در و کنود  اسوالمی  ارزشوهای  سوایر  و اجتمواعی  عدالت از برخوردار و مرفه کامال را جامعه آحاد و بسازد آزاد

 ی هموه  بوه  کند، تالش کسی که آن بدون و خود خودی به ما کوهمندش و بزرگ انقالب صورت آن در نگهدارد، اسالم ی مقدسه

 .گرفت خواهد قرار دیگران الگوی و شد خواهد صادر اسالمی کشورهای
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 جدّیِّ دات طرف و مستکبران و المللی بی  قلدتان جبهه با صریح برخوتد خاتجی؛ بُعد دت .5

 جهان مظلومان

 کیست؟ دشمن

 حقیقوت  یوک  بوه  همگوی  البته که اند داده سمال این به متعددی های پاسخ انقالب رهبر کیست؟ دشمن که داد پاسخ سمال این به باید ابتدا

 :دارند اشاره واحد

 مظهور  روز یوک . عوالم  مسولط  قدرتهاى گوییم؛ مى «استکبار» آن به ما که همان است؛ استکبار است؛ اسالمى ضد ى جبهه ؟ کیست  دشمن»

 مردموى،  ضود  قدرتهاى مرتجع، قدرتهاى. است گرفته قرار استکبار رأس در آمریکا نیست، شوروى که امروز. ندبود شوروى و آمریکا استکبار،

 ثبوت  اسوتکبار  ى جبهوه  در هموه  دانند، مى خود به متعلق را دنیا و خواهند مى خود مشت در را ضعیف ملتهاى که قدرتهایى متجاوز، قدرتهاى

 «  .روست روبه اینها با اسالمى انقالب و اسالم و اند کرده نام

 و شوهوت  مسوتِ  که کسانى( 27/نساء) «عظیما میال تمیلوا ان الشهوات یتّبعون الّذین یرید و»: فرمود قرآن که است همان ؟ کیست  دشمن»

 و ملوت . اسوت  این مسئله! مستند ها آن چون باشند؛ مست همه. باشند غفلت حال در مردم ى همه خواهند مى که هستند ها آن. پولند و قدرت

 بوه  بیودارى  دنیوا،  در کوه  کنیود  مى مالحظه شما امروز و نمودند طى را راه همین -کرد مى حرکت انبیا راه در که مردى آن -ایران الهى رهبر

! اسوت؟  چگونوه  دشومن  العمل عکس که بینید مى. است حقیقت یک بلکه نیست؛ آلود مبالغه و آمیز اغراق سخنى سخن، این. است آمده وجود

 نظوام  و ایوران  ملت علیه تبلیغات براى و پردازند مى تهدید به چگونه آمریکا استکبارى قدرت ها آن رأس در و استکبارى قدرتهاى که بینید مى

 نشوان  العمول  عکوس  بودنود  نخوورده  ضوربه  ایوران  ملت عظیم حرکت از ها آن اگر. هاست آن العمل عکس این! کنند؟ مى خرج پول اسالمى

: گفتنود ( 98/ انبیواء ) « آلهوتکم  انصوروا  و حرّقووه  قالوا»: وقت آن نمود، بیدار را مردم و کرد را حرکت آن الساّلم، علیه ابراهیم، وقتى. دادند نمى

 سوخنى  ابوراهیم  چوون  کند؛ مى بیدار را مردم ابراهیم چون دارد؛ ضرر ها آن براى ابراهیم چون بسوزانند؟ را ابراهیم چرا« !بسوزانید را ابراهیم»

 شوما  و بزرگووار  اموام  حوقِّ  به نداى که بود کارى همان این. لرزاند مى را قدرت مستان مادّىِ ى ظالمانه شوکت هاى پایه که کند مى طرحم را

 رادیوو  انگلویس،  دولتوى  رادیوو  -کننود  مى باز را دشمنان رادیوهاى مردم که وقتى هرجا، در امروز،. کرد دنیا استکبارى قدرتهاى با مممن، ملت

 محویط  از اى خاکروبوه  مثول  ایوران،  ملوت  کوه  ها؛ آن ى مانده پس مزدورِ عوامل رادیوهاى صهیونیستى، غاص  حکومت رادیو آمریکا، دولتى

 اسوالم  بوه  و اموام  بوه  کننود؛  مى بدگویى نظام به کنند؛ مى بدگویى دولت به کنند؛ مى بدگویى ملت به بینند مى -ریخت بیرونشان خود زندگى

 «  .کنند مى بدگویى

 سوودجویان،  غوارتگران،  ورزان، طموع . اسوت  دشومن  اسوت،  مخوالف  دینوى  مردموى  مسوتقل  نظام حاکمیت با که هرکس ؟ کیست  دشمن»

 رأس در البتوه . انود  دشومن  بیننود،  موى  شخصى زیان دینى فرهنگ حاکمیت از که کسانى و فساد به مایلین وابستگان، زورگویان، زراندوزان،

 هوم  هنووز  و دیود  خسوارت  اسوالمى  حکوموت  تشوکیل  از هموه  از بی  آمریکا. اند دیده ضرر همه از ی ب که هستند خارجى دشمنان اینها

 مختلوف  بخشوهاى  در گوناگون بندوبارهاى بى طور، همین جهانى بزرگ هاى کمپانی طور، همین صهیونیستها اند؛ همه از جلوتر ها آن. بیند مى

 ى جبهوه  یوک  مجموع، در ولى است؛ مختلف دشمن، درجات. دشمنند ها این ى همه .طور همین ملى ثروت براى هاى دوخته کیسه طور، همین

 دینوىِ  مردموىِ  حکوموت  کوه  اسوت  این هدف. بگیرد پس را قلعه این کرده سعى انقالب اوّلِ از مرتّ  جبهه این. است آمده وجود به دشمن

 بتوانود  راحوت  آمریکا که شود تبدیل انحصارى ى وابسته حکومت کی به دارد وجود ایران در امروز که مردم ى اراده و عشق و ایمان به متّکى

 «  .بکنند را کار این توانند نمى امروز اما. بگیرد امتیاز آن از و بدهد شخصى امتیاز آن به کند؛ مذاکره آن با

 حکوموت  و افوراد  با دوستی و رابطه زا را اسالمی حکومت آنها در متعال خداوند که است قرآن آیات این کننده تداعی انقالب رهبر بیانات این

 : است کرده نهی دارند، جنگ سر جامعه در اسالم دین حاکمیت اصل با که هایی

 إِنَّموا *الْمُقْسِوطِینَ  یُحِو ُّ  اللَّوهَ  نَّإِ إِلَویْهِمْ  تُقْسِوطُوا  وَ تَبَورُّوهُمْ  أَنْ دِیارِکُمْ مِنْ یُخْرِجُوکُمْ لَمْ وَ الدِّینِ فِی یُقاتِلُوکُمْ لَمْ الَّذِینَ عَنِ اللَّهُ یَنْهاکُمُ  »

 خودا  الظَّوالِمُونَ؛  هُمُ فَأُولئِکَ یَتَوَلَّهُمْ مَنْ وَ تَوَلَّوْهُمْ أَنْ إِخْراجِکُمْ  عَلى ظاهَرُوا وَ دِیارِکُمْ مِنْ أَخْرَجُوکُمْ وَ الدِّینِ فِی قاتَلُوکُمْ الَّذِینَ عَنِ اللَّهُ یَنْهاکُمُ
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 نهوى  نراندنود  بیورون  دیارتوان  و خانوه  از و نکردنود  پیکوار  شوما  بوا  دیون  راه در کوه  کسانى به نسبت عدالت رعایت و کردن نیکى از را شما

 کوه  کنود  موى  نهوى  کسانى با رابطه و دوستى از را شما تنها. دارد دوست را پیشگان عدالت خداوند که چرا( نباشند مسلمان که هرچند)کند نمى

 دوسوتى  رابطوه  آنوان  بوا  کوس  هور  و کردند کمک شما راندن بیرون به یا راندند بیرون هایتان خانه از را شما و ردندک پیکار شما با دین امر در

 (8-3/ممتحنه)«!است ستمگر و ظالم باشد داشته

 بوا  کوه  اسوت  کسوی  تنهوا  دشومن  نیسوتند؛  دشومن  ندارنود  اسالم با جنگ سر ولی دارند، اسالم از غیر دیگری دین که هایی دولت بنابراین

 .است مخالف جامعه در اسالم دین حاکمیت

 کوه  کننود  می فعالیت اسالم حاکمیت علیه بر منافقانه نیز اسالمی حکومت داخل در افرادی بلکه نیست؛ خارجی دشمن به منحصر دشمن اما

 :داند می دشمن را ینانا خاص تأکیدی با منافقون مبارکه سوره از آیاتی در خداوند که همانگونه. شوند می محسوب دشمن نیز آنها

 اللَّوهُ  قواتَلَهُمُ  فَاحْوذَرْهُمْ  الْعَودُوُّ  هُمُ عَلَیْهِمْ صَیْحَ ٍ کُلَّ یَحْسَبُونَ مُسَنَّدَةٌ خُشُ ٌ کَأَنَّهُمْ لِقَوْلِهِمْ تَسْمَعْ یَقُولُوا إِنْ وَ أَجْسامُهُمْ تُعْجِبُکَ رَأَیْتَهُمْ إِذا وَ»

 فورا  گووش  سخنانشوان  بوه  بگوینود،  سوخن  اگور  و برد مى فرو شگفتى در را تو آنان قیافه و جسم بینى، مى را آنها که هنگامى یُمْفَکُونَ؛ أَنَّى

 دشومنان  آنهوا  پندارنود  مى خود ضد بر شود بلند جا هر از فریادى هر! اند شده داده تکیه دیوار به که هستند خشکى چوبهاى گویى اما دهى مى

 (4/منافقون)« !شوند؟ مى منحرف حق از چگونه بکشد، را آنها خداوند! باش رحذ بر آنان از پس هستند، تو واقعى

 :فرمایند می اشاره نیز داخلی منافقان این دشمنی به سخنانی در انقالب رهبر

 طئوه تو مخوالف،  نظور  یوک  اعالمِ نقاب زیر در که کسى با کند، مى بیان را مخالف نظر این و دارد مخالفى نظر که کسى آن بین است فرق»

 مقابلوه  او بوا  بایود  ماسوت،  دشومن  او کنود،  اخوالل  خدمتگزار، دولت این کار در اقتصادى لحا  از کسى امروز اگر. ورزد مى دشمنى و کند مى

 در دشومنى  و نظوامى  ى عرصوه  در دشمنى. کرد مقابله آن با باید و است دشمنى اقتصادى ى عرصه در دشمنى. است دشمنى دشمنى،. کنیم

 یوک  و نشویند  موى  کسى اگر. است دشمنى هم فرهنگى کار ى عرصه در دشمنى. کرد مقابله آن با باید و است دشمنى نیتى،ام کار ى صحنه

 در مجمووع  در کوه  است این نوشته آن هدف دهد، مى نشر اى روزنامه در تدریجاا و کند مى جور روز بیست یا روز، ده ظرف در را نوشته سلسله

 بواقى  کوردن  کوار  نشوا   کوس  هویچ  براى که کند تصویر بد چنان آن را کشور وضعیت و سازد ناامید خود ى یندهآ به نسبت را مردم کار پایان

 از مهمّوى  بخشوهاى  نکوردن  بیوان  یوا  و خوالف  مطالو   بیوان  با دروغ، با را کشور در مسئول هاى دستگاه کسى اگر. است توطئه این. نماند

 بوه  نشواطى  و امیود  اصولاا  کنود،  مى کار کارگاه در که جوانى براى خواند، مى درس نشگاهدا در که جوانى براى که کند معرفى طورى حقیقت،

 را اسوالمى  نظوامى  مشوروعیت  اصل و بنویسند بنشینند کسانى اگر! نیست؟ خیانت این کنیم کار ما دارد فایده چه آقا، بگوید نماند باقى آینده

 حورف  بیوان  ایون  اسوت؛  کوردن  دشومنى  هوا  ایون  اسوت،  توطئه ها این ببرند، السم زیر است، آمده دست به فداکارى و خون همه این با که

 گونواگون  هواى  گوشه مختلف، بخشهاى اگر. است دیگر حرف یک زدن مخالف حرف و است، حرف یک خوانى مخالف. نیست خوانى مخالف

 قضویه  دهود،  موى  را او جواب هم کسى یک ند،ز مى را حرفى کسى یک. نیست بدى چیز دهند، قرار انتقاد و نقد مورد را مختلف سیاستهاى و

 در را نظوام  ایون  مشوروعیت  و کشور و ملت این ى آینده را، نظام اصلى هاى پایه و اساس خود، ى نوشته با بخواهد کسى اگر اما شود؛ مى تمام

. اسوت  دیگور  حورف  یوک  زدن مخوالف  حورف  و اسوت  حرف یک براندازى، و دشمنى. است براندازى و خیانت این کند، متزلزل مردم ذهن

 بیگانوه  رادیوهواى  هموین  اسوتکبارى،  نفووذ  ابزارهاى ترین مهم از یکى بدانید، شما هم را این. بیند مى صریح طور به را دشمنان دست انسان،

 و آمریکوا  اینکوه  خصووصِ  در گذشوته  سوال  دو یکوى  در مون . کننود  مى گذارى سرمایه و گذارند مى پولهایى کنند، مى زیادى خرجهاى! است

 کوه  کوردم  بحوث  جمعوه  نماز در. دادم مفصّلى شرح اند، کرده تکیه جمعى هاى رسانه این به چگونه دنیا اقتصادىِ خواران جهان و صهیونیستها

 آینود  موى  عده یک هم داخل در. هاست آن کار ابزار جمعى هاى رسانه. کنند نفوذ ملتها در طریق این از خواهند مى ها این که است شده چطور

 !شوند مى صدا هم ها این با و

 بعضوى  ناداننود،  دوسوتانِ  هوم  بعضوى . باشود  معلووم  هوم  ایون  نیسوتند؛  دشومنان  کنند، مى خالف کار میدان، این در که کسانى ى همه البته

  دشومن  موروز ا بفهمنود  بیندازند؛ کار به را خودشان فکر و کنند باز را خودشان ذهن قدرى خواهم مى مصرّاا ها خودى از من. غافلند هاى خودى
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 کوه  جهتوى  ایون  آیوا  کوه  بدانیود  بایود  جنوگ  ى جبهه در شما. است این عقل، چیست دشمن ى نقشه و کند مى چه و خواهد مى چه ، کیست

 چورا ! گیریود؟  موى  عهده به را دشمن کار شما چرا شود؟ بمباران خواهد مى دشمن که نیست جایى همان کنید، مى بمباران کنید، مى تیراندازى

 اینکوه  بور  کنویم  موى  همیشه ما که تأکیدى. است این مسئله! بزند؟ دور را خودى نیروهاى بتواند اینکه براى کنید مى هموار را شمند ى جاده

 منوافق،  و دورو دشومنان  نقابودار،  دشومنان  البتوه . نکننود  را اشوتباهات  گونوه  این که است این براى باشند، داشته سیاسى تحلیل قدرت افراد،

 و شوناخت  بایود  را هوا  آن! کننود  موى  پنهان را خود ساده، احیاناا و سالم و صادق عناصر پشت ندارند، هم شدن ظاهر جرأت حتّى که دشمنانى

 چوه  دشومن  بفهمنود  و باشوند  شوناس  دشومن  و بیدار باشند، هوشیار و تیزبین مردم، اینکه به دارد احتیاج ملت، و کشور امروز. داد هشدارشان

 « .کند مى

 :فرمایند می منافق دشمنان های فعالیت توصیف در دیگری بیانات در ایشان

 دنودان  بون  از را اسوالمى  نظوام  حکوموت  و اموام  حکومت روز یک حتى که کسانى هستند؛ منافق هاى ابى بن اللّه عبد کشور این در امروز»

 روم امپراتوورى  جاسوسوهاى  و قوری   کفّار و یهودیها اب که بود « ابى  بن  اهلل عبد» فعال، بسیار منافقان از یکى پیامبر، زمان در! نکردند قبول

 مدینوه  بوه  پیوامبر  آنکوه  از قبول  چون چرا؟ ببرد؛ بین از را پیامبر حکومت بتواند شاید اینکه براى کرد، مى استفاده اى وسیله هر از و ساخت مى

 ایون  در اموروز . بوود  کورده  سول   او از را او مقوام  واقع در رپیامب! شد خواهد مدینه پادشاه و حاکم و رئیس آینده، در که کرد مى تصوّر او بیاید،

 بوه  متعلّوق  و هوا  آن وقوف  حکوموت  دهود،  رخ کشوور  ایون  در انقالبوى  اگر کردند مى خیال که کسانى هستند؛ هایى ابى بن اللّه عبد» کشور

 بوا  پیوامبر . داشتند قبول را دینى احساسات نه اشتند،د قبول را مردم نه داشتند، قبول را امام نه داشتند، قبول را فقاهت نه که کسانى. هاست آن

 هوا  ایون . نپرداخوت  مجازاتشوان  به و کرد رفتارى خوش ها این با هم اسالمى نظام. ننمود مجازات را او و کرد رفتارى خوش « ابى  بن  اهلل عبد»

. بزننود  ضوربه  اسوالمى  نظام به که اند کرده پیدا تىفرص کنند مى خیال نگرند؛ مى هاست، آن در دشمن دست که هایى پدیده از برخى به امروز

 امیود  ایون  بوه  باشود؛  اختالف مردم بین که امید این به باشد؛ اختالف مسئو ن بین که امید این به کنند، مى را خودشان ى منافقانه فعّالیتهاى

 «  !کنند رقه دین با جوانان که امید این به کنند؛ قطع اسالمى نظام با را شان رابطه جوانان که

 فرعی دشمن اصلی، دشمن

 تعریوف  طبوق  کوه  اسوت  اسوالمی  حکوموت  به زدن ضربه پی در و کرده انتخاب را شیطانی و باطل راه ابتدا از که است کسی اصلی دشمن

 در بلکوه  ،نیسوت  باطل دنبال به ابتدا از که است کسی فرعی دشمن اما شوند؛ می تقسیم( منافقان)داخلی و خارجی دشمن بخ  دو به قبلی،

 .است خورده فری  یا و کرده خطا مسیر انتخاب

 :فرمایند می یارانشان به خطاب خوارج با جنگ از پس( السالم علیه)امیرالمممنین

 در کوه  کسوى  زیورا  نکنیود،  نبورد  خووارج  بوا  مون  از بعود  فَأَدْرَکَوهُ؛  الْبَاطِلَ طَلَ َ کَمَنْ فَأَخْطَأَهُ الْحَقَّ طَلَ َ مَنْ فَلَیْسَ بَعْدِی الْخَوَارِجَ تُقَاتِلُوا لَا»

 « (.معاویه)است یافته را آن و بوده باطل طال  که نیست کسى مانند( خوارج)کرد خطا و بوده حق جستجوى

 ایون  حتوی  گواه  و شود؛ می - معاویه همچون -اصلی دشمن از غفلت موج  - خوارج همچون -فرعی دشمنان به شدن مشغول گاه چراکه

 . سازد غافل خود از را او تا دهد می قرار اسالمی حکومت راه سر بر را فرعی دشمن هک است اصلی دشمن

 علیوه ) امیرالموممنین  همچنانیکه. باشد داشته را اسالمی حکومت امنیت به رساندن آسی  قصد که کرد مقابله باید زمانی تنها فرعی دشمن با

 بوا  مبوارزه  بوه  هم ایشان کردند، می مخالفت اظهار حضرت با فقط و نبردند مشیرش به دست خوارج زمانیکه تا و کردند عمل اینگونه( السالم

 .نکردند اقدام آنان

 موی  بواره  ایون  در ایشوان . نیسوتند  اصلی دشمن تکفیری، گروههای همچون خوارج، به شبیه گروههایی نیز انقالب رهبر فکری منظومه در

 : فرمایند

 دارنود  تشویع،  علیوه  شویعه،  علیه ایران، علیه سَلَفى، و وهابى و تکفیرى هاى گروه نام به سالما دنیاى مختلف بخشهاى در اى عده یک امروز»

 کننود،  موی  دشومنى . بدانند همه را این نیستند؛ اصلى هاى دشمن اینها اما کنند؛ می زشتى کارهاى کنند، می بدى کارهاى کنند، می تالش
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 کسوى  آن گوذارد،  موی  اختیارشان در پول که است کسى آن کند، می تحریک را اینها که است کسى آن اصلى، دشمن اما کنند؛ می حماقت

 و شوکاف  تخوم  که است کسى آن اصلى، دشمن کند؛ می دار انگیزه را آنها گوناگون وسایل با شد، ضعیف اندکى آنها ى انگیزه وقتى که است

 موا  لوذا . اسوت  اطالعواتى  و امنیتى هاى سرویس پنهانِ دست آن ااینه افشاند؛ مى ایران مظلوم ملت و جاهل، و نادان گروه آن بین را اختالف

 دشومن  کننود،  موی  مقابله اسالمى جمهورى نظام با اسالم نام به تکفیر، نام به گرى، سَلَفى نام به که را عقلى بى هاى گروه این ایم گفته مکرر

 اَخوافُ  اِنّوى  لِاَقتُلَکَ اِلَیکَ یَدِىَ بِباسِطٍ اَنا ما لِتَقتُلَنى یَدَکَ اِلَىَّ بَسَطتَ نلَئِ»: ایم گفته اینها به دانیم؛ می خورده فری  را شما ما دانیم؛ نمی اصلى

 را جاهول  و نوادان [ آدمِ] تو ما بندى، می خودت مسلمان برادر قتل به کمر کنى، می اشتباه کنى، می خطا اگر تو ؛(28/مائده)«العَلَمین رَبَّ اهللَ

 مواجوه  موا  محکوم  مشوت  بوا  بکنود،  حمله ما به کسى هر کنیم، می دفاع خودمان از البته ببندیم؛ او قتل به رکم بایستى که دانیم نمی کسى

 آن اسوت،  پورده  پشوت  دشومن  آن اصولى  دشمن. هستند خورده فری  نیستند، اصلى دشمنان اینها معتقدیم اما است؛ طبیعى این شد؛ خواهد

 «    .اندازد مى هم جان به را آنها و گیرد می را مسلمانان گریبان و آید مى بیرون امنیتى هاى سرویس آستین از که است پنهانى چندان نه دست

     

 اصلی دشمن با مواجهه چگونگی

 در کوه  اسوت  ایون  سومال  برخاسته، مبارزه به عامداا و عالماا اسالمی حکومت با و اسالم دین با که است کسی اصلی دشمن دریافتیم که حال

 کرد؟ باید چه ستکبرم دشمن این برابر

 ،(السوالم  علیوه ) امیرالموممنین  و( سولم  و آلوه  و علیوه  اهلل صولی ) اکرم پیامبر سیاسی سیره و البالغه نهج عبارات و کریم قرآن آیات در تأمل

 زمانیکوه  توا  زیورا  .ندارد او برابر در مقاومت و مبارزه جز راهی دشمنان، شر دفع برای اسالمی حکومت که رساند می یقین این به را ما همگی

 : دارد نمی بر دست او به رساندن آسی  از نیز دشمن کند، تبعیت او از کامالا و برندارد های  آرمان و دین از دست اسالمی حکومت

 تسولیم  کامول،  طوور  بوه  توا ) د،شو  نخواهنود  راضوى  توو  از نصوارى  و یهود هرگز مِلَّتَهُمْ؛ تَتَّبِعَ حَتَّى  النَّصارى   وَ الْیَهُودُ عَنْکَ  تَرْضى لَنْ وَ»

 (121/بقره)«.کنى پیروى آنان آیین از( و شوى، آنها هاى خواسته

 ایسوتادگی  و مقاوموت  و جهاد به را مسلمانان کریم قرآن متعدد آیات در متعال خداوند. ندارد وجود دشمن با جهاد و مقاومت جز راهی بنابراین

 : نمایند می دعوت دشمن برابر در

 وَ رِیحُکُومْ  تَوذْهَ َ  وَ فَتَفْشَولُوا  تَنوازَعُوا    وَ رَسُوولَهُ  وَ اللَّوهَ  أَطِیعُووا  وَ/ تُفْلِحُونَ لَعَلَّکُمْ کَثِیراا اللَّهَ اذْکُرُوا وَ فَاثْبُتُوا فِئَ ا لَقِیتُمْ إِذا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا»

 خودا  و! باشوید  قدم ثابت شوید، مى رو به رو گروهى با( نبرد میدان در) که هنگامى! اید آورده انایم که کسانى اى الصَّابِرِینَ؛ مَعَ اللَّهَ إِنَّ اصْبِرُوا

 و) قودرت  و نشووید،  سسوت  توا  نکنیود، ( کشمک  و) نزاع و! نمایید اطاعت را پیامبرش و خدا( فرمان) و!/ شوید رستگار تا کنید، یاد فراوان را

 (45-49/انفال)«!است کنندگان استقامت با خداوند که نیدک استقامت و صبر و! نرود میان از شما( شوکت

( بوار  ذلّوت ) صولح  بوه ( را دشومنان ) و نشووید  سست هرگز پس أَعْمالَکُمْ؛ یَتِرَکُمْ لَنْ وَ مَعَکُمْ اللَّهُ وَ الْأَعْلَوْنَ أَنْتُمُ وَ السَّلْمِ إِلَى تَدْعُوا وَ تَهِنُوا فاَل»

 (35/محمد)«!کند نمى کم را اعمالتان( ثواب) از چیزى و شماست با خداوند و ،برترید شما که حالى در نکنید دعوت

 اگور  یطٌ؛مُحِو  یَعْمَلُوونَ  بِموا  اللَّوهَ  إِنَّ شَویْئاا  کَیْدُهُمْ یَضُرُّکُمْ   تَتَّقُوا وَ تَصْبِرُوا إِنْ وَ بِها یَفْرَحُوا سَیِّئَ ٌ تُصِبْکُمْ إِنْ وَ تَسُمْهُمْ حَسَنَ ٌ تَمْسَسْکُمْ إِنْ»

 و اسوتقامت ( برابرشوان  در) اگور ( امّوا . )شووند  مى خوشحال دهد، رخ شما براى ناگوارى حادثه اگر و کند مى ناراحت را آنها برسد، شما به نیکى

 (121/نعمرا آل)«.دارد احاطه دهند، مى انجام آنچه به خداوند رساند نمى زیانى شما به آنان،( خائنانه) هاى نقشه کنید، پیشه پرهیزگارى

 و کنیود،  پیشوه  تقوا و استقامت اگر آرى، مُسَوِّمِینَ؛ الْماَلئِکَ ِ مِنَ آ فٍ بِخَمْسَ ِ رَبُّکُمْ یُمْدِدْکُمْ هذا فَوْرِهِمْ مِنْ یَأْتُوکُمْ وَ تَتَّقُوا وَ تَصْبِرُوا إِنْ  بَلى»

 آل)«!داد خواهود  مودد  دارنود،  خوود  بوا  هوایى  نشانه که فرشتگان، زا نفر هزار پنج به را شما خداوند بیاید، شما سراغ به زودى همین به دشمن

 (125/عمران
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 کَفَورُوا  ذِینَالَّو  مِونَ  أَلْفواا  یَغْلِبُووا  مِائَو ٌ  مِنْکُمْ یَکُنْ إِنْ وَ مِائَتَیْنِ یَغْلِبُوا صابِرُونَ عِشْرُونَ مِنْکُمْ یَکُنْ إِنْ الْقِتالِ عَلَى الْمُمْمِنِینَ حَرِّضِ النَّبِیُّ أَیُّهَا یا»

 غلبوه  نفور  دویست بر باشند، شما از استقامت با نفر بیست هرگاه! کن تشویق( دشمن با) جنگ به را مممنان! پیامبر اى یَفْقَهُونَ؛   قَوْمٌ بِأَنَّهُمْ

 (95/انفال)«!فهمند نمى که هستند گروهى آنها که چرا گردند مى پیروز شدند کافر که کسانى از نفر هزار بر باشند، نفر صد اگر و کنند مى

 ذلِوکَ  فَوإِنَّ  تَتَّقُووا  وَ تَصْوبِرُوا  إِنْ وَ کَثِیوراا  أَذىً أَشْرَکُوا الَّذِینَ مِنَ وَ قَبْلِکُمْ مِنْ الْکِتابَ أُوتُوا الَّذِینَ مِنَ لَتَسْمَعُنَّ وَ أَنْفُسِکُمْ وَ أَمْوالِکُمْ فِی لَتُبْلَوُنَّ»

 شوده  داده( آسومانى ) کتاب آنها به شما از پی  که کسانى از و! شوید مى آزمای  خود، جانهاى و اموال در( شما همه) یقین به الْأُمُورِ؛ عَزْمِ مِنْ

 ایون ( زیورا  اسوت  تر شایسته) سازید، پیشه تقوا و کنید استقامت اگر و! شنید خواهید فراوان آزاردهنده سخنان مشرکان، از( همچنین) و ،[یهود]

 (189/عمران آل)«.است اطمینان قابل و مهم کارهاى از

 شوما  بوا  همگوى  آنوان  کوه  چنوان  بجنگیود،  مشورکان  بوا  همگى و الْمُتَّقِینَ؛ مَعَ اللَّهَ أَنَّ اعْلَمُوا وَ کَافَّ ا یُقاتِلُونَکُمْ کَما کَافَّ ا الْمُشْرِکِینَ قاتِلُوا وَ»

 (39/توبه)«.است پرهیزگاران با خدا که بدانید و جنگند، مى

 وَ أَخْرَجُووکُمْ  حَیْوثُ  مِونْ  أَخْرِجُوهُمْ وَ ثَقِفْتُمُوهُمْ حَیْثُ اقْتُلُوهُمْ وَ/ الْمُعْتَدِینَ یُحِ ُّ   اللَّهَ إِنَّ تَعْتَدُوا   وَ یُقاتِلُونَکُمْ الَّذِینَ اللَّهِ سَبِیلِ فِی قاتِلُوا وَ»

 اللَّوهَ  فَوإِنَّ  انْتَهَووْا  فَوإِنِ / الْکافِرِینَ جَزاءُ کَذلِکَ فَاقْتُلُوهُمْ قاتَلُوکُمْ فَإِنْ فِیهِ یُقاتِلُوکُمْ حَتَّى الْحَرامِ الْمَسْجِدِ دَعِنْ تُقاتِلُوهُمْ   وَ الْقَتْلِ مِنَ أَشَدُّ الْفِتْنَ ُ

 شوما  بوا  کوه  کسوانى  بوا  خودا،  راه در و الظَّوالِمِینَ؛  عَلَى إِ َّ عُدْوانَ الفَ انْتَهَوْا فَإِنِ لِلَّهِ الدِّینُ یَکُونَ وَ فِتْنَ ٌ تَکُونَ   حَتَّى قاتِلُوهُمْ وَ/ رَحِیمٌ غَفُورٌ

 ابوا  جنوایتى  گونوه  هویچ  از کوه  پرستانى بت] را آنها و! / دارد نمى دوست را کنندگان تعدّى خدا که نکنید، تجاوز حدّ از و! کنید نبرد جنگند، مى

 هوم  کشوتار  از( پرسوتى  بوت  و) فتنوه  و! کنید بیرون را آنها ،[ مکه] ساختند بیرون را شما که جا آن از و! برسانید قتل به یافتید، کجا هر[ ندارند

 شوما  بوا ( جوا  آن در) اگور  پوس . بجنگنود  شما با جا آن در اینکه مگر! نکنید جنگ ،(حرم منطقه در) الحرام مسجد نزد در آنها، با و! است بدتر

! کنیود  پیکوار  آنهوا  با و./ است مهربان و آمرزنده خداوند کردند، خوددارى اگر و!/ کافران زاىج است چنین! برسانید قتل به را آنها کردند، پیکار

 برداشوتند،  دسوت ( خوود  نادرسوت  روش از) اگور  پوس . گردد خدا مخصوص دین، و نماند باقى( مردم، از آزادى سل  و پرستى، بت و) فتنه تا

 (131-133/بقره)«.ستنی روا ستمکاران بر جز تعدّى( زیرا! نشوید آنها مزاحم)

 أَیْموانَهُمْ  نَکَثُووا  قَوْمواا  تُقاتِلُونَ   أَ/ یَنْتَهُونَ لَعَلَّهُمْ لَهُمْ أَیْمانَ   إِنَّهُمْ الْکُفْرِ أَئِمَّ َ فَقاتِلُوا دِینِکُمْ فِی طَعَنُوا وَ عَهْدِهِمْ بَعْدِ مِنْ أَیْمانَهُمْ نَکَثُوا إِنْ وَ»

 وَ یُخْوزِهِمْ  وَ بِأَیْودِیکُمْ  اللَّوهُ  یُعَوذِّبْهُمُ  قاتِلُوهُمْ/ مُمْمِنِینَ کُنْتُمْ إِنْ تَخْشَوْهُ أَنْ أَحَقُّ فَاللَّهُ تَخْشَوْنَهُمْ أَ مَرَّةٍ أَوَّلَ بَدَؤُکُمْ هُمْ وَ رَّسُولِال بِإِخْراجِ هَمُّوا وَ

 لَمَّوا  وَ تُتْرَکُووا  أَنْ حَسِوبْتُمْ  أَمْ/ حَکِیمٌ عَلِیمٌ اللَّهُ وَ یَشاءُ مَنْ  عَلى اللَّهُ یَتُوبُ وَ قُلُوبِهِمْ غَیْظَ هِ ْیُذْ وَ/ مُمْمِنِینَ قَوْمٍ صُدُورَ یَشْفِ وَ عَلَیْهِمْ یَنْصُرْکُمْ

 پوس  را خوود  پیمانهواى  اگور  و تَعْمَلُونَ؛ بِما خَبِیرٌ اللَّهُ وَ یجَ اوَلِ الْمُمْمِنِینَ   وَ رَسُولِهِ   وَ اللَّهِ دُونِ مِنْ یَتَّخِذُوا لَمْ وَ مِنْکُمْ جاهَدُوا الَّذِینَ اللَّهُ یَعْلَمِ

( عمول  شودّت  بوا ) شواید  ندارنود  پیموانى  آنها که چرا کنید پیکار کفر پیشوایان با دهند، قرار طعن مورد را شما آیین و بشکنند، خوی  عهد از

 بوار  نخسوتین  آنهوا  که حالى در! کنید؟ نمى پیکار گرفتند، پیامبر اخراج به تصمیم و شکستند، را خود پیمانهاى که گروهى با آیا!/ بردارند دست

 کوه  کنیود،  پیکوار  آنهوا  بوا !/ هستید مممن اگر بترسید، او از که است سزاوارتر خداوند اینکه با! ترسید؟ مى آنها از آیا کردند آغاز( را شما با پیکار)

 مورهم  آنهوا  قلو   بور  و) بخشود  موى  شوفا  را مممنوان  از گروهى سینه و سازد مى رسوا را آنان و کند مى مجازات شما دست به را آنان خداوند

 آیوا ./ اسوت  حکویم  و دانوا  خداوند و پذیرد مى ،(بداند شایسته و) بخواهد را کس هر توبه خدا و! برد مى میان از را آنان دلهاى خشم و(/ نهد مى

 محورم  را مممنوان  و رسوول   و خودا  از غیور  و کردند، جهاد شما از که کسانى هنوز که حالى در شوید مى رها( خود حال به) که کردید گمان

 کنیود،  موى  عمل آنچه به خداوند و( گردد جدا هم از صفوف و شوید آزمون باید! )اند؟ نشده مشخّص( دیگران از) ننمودند، انتخاب خوی  اسرار

 (12-19/توبه)«!است آگاه

 آنوان  بور  و کون  جهواد  منافقوان  و کوافران  با پیامبر، اى الْمَصِیرُ؛ بِئْسَ وَ جَهَنَّمُ مَأْواهُمْ وَ عَلَیْهِمْ اغْلُظْ وَ الْمُنافِقِینَ وَ رَالْکُفَّا جاهِدِ النَّبِیُّ أَیُّهَا یا»

 (3/تحریم ؛73/توبه)«.است سرانجامى بد چه و بود خواهد جهنّم در ایشان جاى[  که] گیر سخت

 بهشوت  وارد( ایموان  ادّعواى  بوا  تنهوا ) که پنداشتید چنین آیا الصَّابِرِینَ؛ یَعْلَمَ وَ مِنْکُمْ جاهَدُوا الَّذِینَ اللَّهُ یَعْلَمِ لَمَّا وَ لْجَنَّ َا تَدْخُلُوا أَنْ حَسِبْتُمْ أَمْ»

 (143/عمران آل)«!است؟ نساخته مشخّص را صابران و شما از مجاهدان هنوز خداوند که حالى در شد، خواهید
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 و سرسوخت  کفوار  برابور  در هستند او با که کسانى و است خدا فرستاده محمد بَیْنَهُم؛ رُحَماءُ الْکُفَّارِ عَلَى أَشِدَّاءُ مَعَهُ الَّذِینَ وَ اللَّهِ ولُرَسُ مُحَمَّدٌ»

 ( 23/فتح)«.مهربانند خود میان در و شدید،

 دوسوتى  داده قورار  غضو   موورد  را آنها خداوند که قومى با اید آورده ایمان که کسانى اى عَلَیْهِمْ؛ اللَّهُ غَضِ َ قَوْماا تَتَوَلَّوْا   آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا»

 (13/ممتحنه)« .نکنید

 :فرمایند می است «جهاد» خطبه به معروف که ای خطبه در( السالم علیه) امیرالمممنین

 عَنْوهُ  رَغْبَو ا  تَرَکَهُ فَمَنْ الْوَثِیقَ ُ جُنَّتُهُ وَ الْحَصِینَ ُ اللَّهِ دِرْعُ وَ التَّقْوَى لِبَاسُ هُوَ وَ أَوْلِیَائِهِ لِخَاصَّ ِ اللَّهُ فَتَحَهُ الْجَنَّ ِ أَبْوَابِ مِنْ بَابٌ الْجِهَادَ فَإِنَّ بَعْدُ أَمَّا»

 وَ الْخَسْوفَ  سِویمَ  وَ الْجِهَوادِ  بِتَضْویِیعِ  مِنْوهُ  الْحَقُّ أُدِیلَ وَ بِالْإِسْهَابِ قَلْبِهِ عَلَى ضُرِبَ وَ الْقَمَاءَةِ وَ بِالصَّغَارِ دُیِّثَ وَ الْبَلَاءُ شَمِلَهُ وَ الذُّل ثَوْبَ اللَّهُ أَلْبَسَهُ

 زره تقووا،  لبواس  جهواد . اسوت  گشووده  خوود  مخصوص دوستان روى به را آن خداوند بهشت، درهاى از است درى جهاد بعد اما النَّصَفَ؛ مُنِعَ

 آورد؛ موى  هجووم  آنان به بال و پوشاند مى آنها تن بر ذلت لباس خداوند برگردانند روى جهاد از که مردمى. است خداوند مطمئن سپر و محکم

 آشوکار  آنهوا  در ذلوت  هواى  نشوانه  و شوود؛  موى  پایمال آنها حق جهاد تضییع خاطر به و گردد؛ مى تباه شان فهم و عقل شوند؛ مى ذلیل و حقیر

 « .دشون مى محروم عدالت از و گردد؛ مى

 :فرمایند می خطبه همان در دیگری عبارات در و

 خواهود  ذلیول  حتموا  گیورد،  قرار دشمن هجوم مورد اش خانه درون در ملتى هر سوگند خدا به ذَلُّوا؛ إِلَّا دَارِهِمْ عُقْرِ فِی قَطُّ قَوْمٌ غُزِیَ مَا فَوَاللَّهِ »

 « .شد

 :فرماید می فرستاد، یم دشمن با جنگ میدان به را او که کسی به خطاب حضرت

 أَنَّ اعْلَومْ  وَ بَصَورَکَ  غُوضَّ  وَ الْقَووْمِ  أَقْصَوى  بِبَصَورِکَ  ارْمِ قَدَمَکَ الْأَرْضِ فِی تِدْ جُمْجُمَتَکَ اللَّهَ أَعِرِ نَاجِذِکَ عَلَى عَضَّ تَزُلْ لَا وَ الْجِبَالُ تَزُولُ»

 را قودمهایت . ده عاریوت  خدا به را ات جمجمه. بفشار هم به را دندانهایت. مخور تکان تو شوند متزلزل کوهها اگر سُبْحَانَهُ؛ اللَّهِ عِنْدِ مِنْ النَّصْرَ

 تزلوزل  باعوث  آنچوه  از حال عین در اما(. )کنى پیشروى آنجا تا که) باشد دشمن لشکر پایان به نگاهت همیشه. بکوب زمین بر میخ همچون

 «  .است سبحان خداى جان  از پیروزى و نصرت بدان و بپوش، چشم( شود مى ات اراده در

 :فرماید می دیگر ای خطبه در و

 یَووْمَ  نَوارٌ  وَ الْأَعْقَوابِ  فِوی  عَوارٌ  فَإِنَّوهُ  الْفَورِّ  مِونَ  اسْتَحْیُوا وَ الْکَرَّ فَعَاوِدُوا اللَّهِ رَسُولِ عَمِّ ابْنِ مَعَ وَ اللَّهِ بِعَیْنِ أَنَّکُمْ اعْلَمُوا وَ بِالْخُطَا السُّیُوفَ صِلُوا وَ»

 بوا  و ببریود،  کوار  بوه  را شمشیر تیز لبه أَعْمالَکُمْ؛ یَتِرَکُمْ لَنْ وَ مَعَکُمْ اللَّهُ وَ الْأَعْلَوْنَ أَنْتُمُ وَ الْحَقِّ عَمُودُ لَکُمْ یَنْجَلِیَ حَتَّى صَمْداا فَصَمْداا... الْحِسَابِ

 اهلل صولی )پیغمبور  عموى پسر با و دارید قرار خداوند پیشگاه در جهاد حال در اکنون هم بدانید و برسانید دشمن به را شمشیر گام، نهادن پی 

 شوما  آینوده  نسولهاى  در که است ننگى لکه جنگ، از فرار که این چه نمائید شرم فرار از و. کنید حمله پى در پى. همراهید( سلم و آله و علیه

 شوما  زحموات  از و اسوت  شوما  بوا  خودا  برتریود  شوما » گوردد  آشوکار  شوما  بر حق عمود تا کنید مقاومت... رستاخیز در است آتشى و ماند مى

 ««  .کاهد نمى

 جهواد : باشود  دیگور  زموان  از متفواوت  زموان  هور  در آن مصادیق است ممکن و نیست «نظامی جهاد» در منحصر ،«جهاد» که است بدیهی

 حکوموت  بوا  مبوارزه  بوه  ای عرصه چه در دشمن اینکه به اردد بستگی زمان هر در جهاد نوع. غیره و سیاسی جهاد اقتصادی، جهاد فرهنگی،

 موی  توصویه  فرزندانشوان  بوه  عمور  آخور  لحظوات  در دیگری عبارات در( السالم علیه) امیرالمممنین که است اینگونه. است برخاسته اسالمی

 :که فرمایند

 راه در خووی   هواى  زبوان  و جانهوا  و امووال  بوا  جهواد  باره در را خدا را خدا اللَّه؛ سَبِیلِ فِی تِکُمْأَلْسِنَ وَ أَنْفُسِکُمْ وَ بِأَمْوَالِکُمْ الْجِهَادِ فِی اللَّهَ اللَّهَ»

 «   .خدا

 برابور  در بایود  جهواد،  هوای  عرصوه  ایون  از هریک در بلکه نیست؛ نظامی جنگ در مقاومت صرفاا دشمن، برابر در مقاومت از منظور بنابراین

 . کرد ایستادگی و مقاومت دشمن
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 اصول  اسوالم،  دیودگاه  از کوه  رسواند  موی  یقوین  این به را ما همگی - نشد ذکر اینجا در که – آنها به شبیه مورد دهها و روایات و آیات این

 نشوان  هوم  هایی انعطاف مسئله این در اسالم هرچند. اوست از نترسیدن و مقاومت و جهاد دشمن، با مواجهه چگونگی درباره اولیه و اساسی

 .گفت خواهیم سخن آن پیرامون که پذیرفته را دشمن با صلح خاصی، شرایط با و موارد برخی در و داده

 

 اسالمی حکومت امنیت کننده تضمین دشمن، ترساندن

. بترسود  آنهوا  از دشومن  کوه  کنند رفتار ای بگونه باید آن، از با تر بلکه کنند، مقاومت دشمن فشارهای برابر در باید تنها نه حکومت مسئولین

 حتوی  شوود؛  می تضمین حکومت «امنیت» اینگونه و کرد خواهد بیرون سر از را تهاجم فکر و شده مأیوس فشارها از آنگاه ترسید، اگر دشمن

 سسوت  ای اراده و تورس  بوا  هموراه  تهواجمی  گیرد، صورت دشمن سوی از هم تهاجمی - اسالمی حکومت مسئولین قاطعیت وجود با -اگر

 مسوئولین  در سسوتی  و ضوعف  کووچکترین  بیشوتر،  فشوار  بوا  همزموان  دشمن اگر اما. است دشمن کستش آن قطعی نتیجه که بود خواهد

 امنیوت  ضوری   آمودن  پوایین  یعنوی  این و شود؛ می بیشتر هم تهاجم احتمال و کرده بیشتر را فشارها آنگاه نماید، مشاهده اسالمی حکومت

 .ملی

 :       نمایند می دعوت دشمن برابر در روانی جنگ به را  یاران چگونه( السالم علیه)امیرالمممنین امام که بنگرید

 چشوم  گوشوه  با خشمگینانه و بجنبانید نیامشان در را آنها شمشیرها برکشیدن از قبل الْخَزْرَ؛ الْحَظُوا وَ سَلِّهَا قَبْلَ أَغْمَادِهَا فِی السُّیُوفَ قَلْقِلُوا وَ»

 «  .بنگرید دشمن به

 . بازدارد صحیح تصمیم گرفتن از را او و ریزد می هم به را او ادراکی سیستم دشمن، در ترس ایجاد و روانی جنگ

 :بترسد آنها از دشمن تا کنند بیشتر را قدرتشان توانند می هرچه کند می توصیه مممنین به کریم، قرآن از ای آیه در خداوند

 تُنْفِقُووا  موا  وَ یَعْلَمُهُومْ  اللَّوهُ  تَعْلَمُونَهُمُ   دُونِهِمْ مِنْ آخَرِینَ وَ عَدُوَّکُمْ وَ اللَّهِ عَدُوَّ بِهِ تُرْهِبُونَ الْخَیْلِ  ِرِبا مِنْ وَ قُوَّةٍ مِنْ اسْتَطَعْتُمْ مَا لَهُمْ أَعِدُّوا وَ»

( همچنوین ) و! سوازید  آمواده  ،[ دشومنان ] آنها با قابلهم براى دارید، قدرت در نیرویى هر تُظْلَمُونَ؛   أَنْتُمْ وَ إِلَیْکُمْ یُوَفَّ اللَّهِ سَبِیلِ فِی ءٍ شَیْ مِنْ

 کوه  را، اینهوا  از غیور  دیگورى  گوروه ( همچنین) و! بترسانید را خوی  دشمن و خدا دشمن آن، وسیله به تا ،(نبرد میدان براى) ورزیده اسبهاى

 شوود،  موى  بازگردانده شما به کامل بطور کنید، انفاق( اسالم دفاعى بنیه تقویت و) خدا راه در هرچه و! شناسد مى را آنها خدا و شناسید نمى شما

 (91/انفال)«!شد نخواهد ستم شما به و

 نظوامی  علموی،  سیاسوی،  اقتصادی،: است قدرتی نوع هر بلکه نیست، نظامی قدرت تنها شریفه آیه این در «قُوَّة» از منظور که کرد توجه باید

: اسوت  فرمووده  ذکور  جداگانوه  بیشتر، اهمیت دلیل به را نظامی قدرت هرچند. دارد زمان هر در دشمن با مبارزه نوع به بستگی این و.  غیره و

 .«الْخَیْلِ رِبا ِ»

 برابور  در آنهوا  بکوارگیری  لزومواا  نه داند، می «دشمن ترساندن» را حکومت قدرت کردن بیشتر علت شریفه، آیه این که است این دیگر نکته

 اسوت  ای بازدارنوده  عامل خود باشند، داشته وجود همینکه اما نشوند، گرفته بکار دشمن علیه بر ها قدرت این است ممکن حتی یعنی. دشمن

 .   گیرد می را دشمن سیاسی یا نظامی اقتصادی، تهاجم جلوی که

 و کنود  حوس  سوخنان   در هم و رفتار در هم را غلظت و قدرت دشمن که بگویند سخن دشمن با ای بگونه باید اسالمی حکومت مسئولین

 : بترسد او از درنتیجه و بیابد

 پیکوار  نزدیکترنود،  شما به که کافرانى با! اید آورده ایمان که کسانى اى غِلْظَ ا؛ فِیکُمْ لْیَجِدُوا وَ الْکُفَّارِ مِنَ یَلُونَکُمْ الَّذِینَ قاتِلُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا»

 (123/توبه)«.کنند احساس خشونت و شدت شما در باید آنها! کنید

 : افکند می ترس او دل در و دهد می را معاویه نظامی تهدیدات پاسخ چگونه( السالم علیه) امیرالمممنین امام که بنگرید

 در را المطلو   عبود  فرزنودان  دارى موى  وا خنده به را انسان گریه اوج در نیست شمشیر جز چیزى من یاران و من براى تو نزد که اى نوشته»

 زودى بوه  جوویى  موى  که را آن ؛«آید میدان به تو هماورد که کن صبر کمى» پس بهراسند شمشیر از و کنند دشمن به پشت که دیدى کجا



113 

 و انصوار  و مهواجران  از بوزرگ،  سوپاهى  میوان  در مون  و. یافوت  خواهى خود نزدیکى در گریزى مى آن از که را آنچه و کرد، خواهد پیدا را تو

. کنود  موى  توار  و تیوره  را آسمان غبارشان حرکت، هنگام به و فشرده، هم به جمعشان که لشکریانى آمد، همخوا تو سوى به سرعت به تابعان،

 شمشویرهاى  و بودر،  د وران از فرزندانى آنان همراه است؛ پروردگار با مالقات آنان داشتنى دوست مالقات و تن، بر شهادت لباس که کسانى

 دور چنودان  سوتمگران  از عوذاب  آن و». آیند مى کرد، چه خاندانت و جدّ و دایى و برادر پیکر بر آن تیز لبه دانى مى خوب که آیند مى هاشمیان

 « .«نیست

 

  زم و نودارد،  توو  بوه  ربطوى  امور این گزیدم، منزل بصره و کوفه در و ام، کرده تبعید را عایشه و کشته، را زبیر و طلحه که نوشتى ات نامه در»

 مکّوه  فوتح  در «یزیود » بورادرت  که روزى از هجرت آیى، مى من نبرد به انصار و مهاجران از گروهى با که وشتىن و. بخواهد عذر تو از نیست

 سووى  به مرا خدا که است، سزاوارتر بیایم تو دیدار به من اگر زیرا نگهدار، دست دارى، شتاب من با مالقات در اگر پس یافت، پایان شد اسیر

 سونگ  بوا  را آنها و وزد مى سخت تابستانى تندباد»: گفت اسدى شاعر که است چنان کنى دیدار من با تو اگر و ،گیرم انتقام تو از تا فرستاده تو

 بورادرت  و دایوى  و جدّ پیکر بر بدر جنگ در که است شمشیرى همان من نزد در و «کوبند مى هم در ها، سنگ تخته و غبار میان در و ها، ریزه

 وا سولّم  و آلوه  و علیوه  اللّوه  صولّى  محمّد نبوّت انکار به را آنها باطل آرزوى و شقاوت دارى شباهت کافرت هاى دایى و عموها به چقدر... زدم

 نوه  و حمایوت،  حریموى  از بود سزاوار که آنگونه نه و کنند، دفاع توانستند مرگ برابر در نه غلتیدند، خود گورهاى در دانى مى چنانکه و داشت،

 « .نیست شایسته آن برابر در سستى و فراوان، جنگ میدان در شمشیرها که کردند، ظحف را خود شمشیرها زخم برابر در

 

 اگور  و نودارد،  تو به ارتباطى هیچ شود اثبات اگر که اى آورده یاد را چیزى است؛ کس فالن و کس فالن اسالم در افراد برترین که پنداشتی»

 و( طلقواء ) شوده  آزاد اسیران. است کار چه سیاستمدار غیر و سیاستمدار برتر، غیر و تربر انسانهاى با را تو شود، نمى مربو  تو به باشد هم دروغ

 در را خوود  هرگوز  آنوان  مقوام  و منزلوت  شناسوایى  و درجوات،  ترتی  و نخستین، مهاجران میان امتیازات تشخیص به رسد چه را فرزندانشان

 کوتواهى  و نشوینى  نموى  جایوت  سور  بور  چرا مرد اى. باشد حاکم محکوم هک کشید جا بدین کار حال اى، بیگانه آن از که دهى مى قرار چیزى

 ارتبواطى  چوه  توو  با اسالم در پیروزمندان پیروزى و ضعیفان، برترى! گردى؟ نمى باز ات مانده عق  منزلت به و آورى نمى یاد به را هایت کردن

  «.گردانى روى راست راه از و سرگردان، گمراهى بیابان در همواره تو. دارد

 

 کوه  سووگندى  خوورم،  مى سوگند خدا به تو براى همانا. اندازد بر را تو نسل و برکند، را ات ریشه کوبنده بالیى با زودى به که خدا از بترس و»

 داوران رینبهتو  او و کنود  داورى ما میان خدا تا»: ماند خواهم تو راه سر بر چنان هم آورد، گرد جا یک در را تو و من روزگار اگر دارم، وفا آن بر

  ««است

 

 را گوشوت  و خورد،  را اسوتخوان  کوه  کوردى  موى  دریافوت  اى کوبنده ضربه نبود، شده تعیین مهلت در خونریزى از پرهیز اگر سوگند خدا به»

 سوزاوار  کوه  نآنا بر درود. بشنوى است تو سود به که اندرزى و بپردازى، کارت نیکوترین به تا گذارد نمى را تو شیطان که بدان معاویه بریزاند،

   «.درودند

 :کنند می تحقیر را معاویه ها، نامه برخی در حضرت همچنین

 تأییود  را او یواران   بوا  و برگزیود،  دیون   براى را( سلّم و آله و علیه اللّه صلّى) محمّد خداوند نوشتی آن در که رسید ات نامه خدا یاد از پس»

 از و کنوى  آگواه  فرموود،  عنایوت  ما به خداوند آنچه از را ما خواهى مى تو! است کرده شکارآ ما بر تو از شگفتى چیزهاى چه روزگار راستى کرد،

 بوه  را خوود  اسوتاد  یا برد؛ «هجر» خرماى پر سرزمین به خرما که است کسى داستان همانند تو داستان! سازى؟ خبرمان با پیامبر وجود نعمت

 «  .کند دعوت مسابقه
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 دروغگووى  و ماسوت،  از( سولّم  و آلوه  و علیه اللّه صلّى) پیامبر که برابرید ما با چگونه شما:( ایشان با اویهمع خویشاوندی ادعای به پاسخ در)»

 آتو   در کودکوان  و موا  از بهشوت  اهل جوانان سیّد دو شما، از(  ا حالف اسد) سفیان ابو و ماست، از( اللّه اسد) خدا شیر حمزه شما، از  رسوا

. هاسوت  رسووایى  همه آن شما از و ها، فضیلت همه این ما از شما؛ از  دوزخیان ک  هیزم زن و ما، از جهان زنان بهترین شما، از  شده افکنده

: فرموود  سوبحان  خوداى  کوه  نرسویده؛  موا  بوه  را آنچوه  آورد فراهم ما براى خدا کتاب و اند، دیده همه را ما شرافت و شنیده، همه را ما اسالم

 کسوانى  ،(السوالم  علیه)ابراهیم به مردم ترین شایسته»: فرمود سبحان خداى و. «خدا کتاب در دیگر بعض بر سزاوارترند بعضى خویشاوندان،»

 پیوامبر  بوا  خویشواوندى  خواطر  به بار یک ما پس. «است مممنان ولىّ خدا و آوردند ایمان که آنان و پیامبر این و دارند، پیروى او از که هستند

 « .سزاوارتریم خالفت به خدا، از اطاعت خاطر به دیگر ارب و ،(سلّم و آله و علیه اللّه صلّى)

 : کردند تحقیر اینگونه را معاویه دیگر ای نامه در یا و

 هماننود  «حورب » و ،«هاشوم » ما جدّ چونان «امیّه» شما جدّ امّا است، چنین آرى هستیم، «مناف عبد» فرزندان همه ما کردى ادّعا اینکه و»

 زاده حوالل  و! نیسوت (  طلقواء )شده آزاد اسیران همچون مهاجران، ارزش هرگز. بود نخواهند «ابوطال » مانند «ابوسفیان» و ،«المطلّ  عبد»

 « .بود نخواهد مفسد چون مممن و کرد، مقایسه توان نمى را است باطل بر که آن با است حق بر که آن و! باشد نمى زاده حرام همانند

 :نویسند می دیگر ای نامه در و

 و منزلوت  شناسوایى  و درجوات،  ترتیو   و نخسوتین،  مهاجران میان امتیازات تشخیص به رسد چه را فرزندانشان و( طلقاء) شده زادآ اسیران»

 « !آنان؟ مقام

 : نویسند می «تو بر درود السَّلَامُ؛ وَ» تعبیر بجای او، تحقیر برای معاویه، به خود های نامه برخی پایان در همچنین حضرت

 « !است درود مستحق که کسی بر درود لِأَهْلِهِ؛ السَّلَامُ وَ»

 بوا  نیوز،  حملوه  صورت در و کند؛ می کم بسیار را اسالمی کشور به حمله احتمال که افکند می او دل در ترسی دشمن، با گفتن سخن اینگونه

 .نیست شکست جز اش نتیجه - مسلمانان تفرقه عدم و مقاومت صورت در - که کرد خواهد را کار این ضعیف ای اراده

 تحقیور  و تمسوخر  بوا  هموراه  وگواه  تهدیدآمیز و صالبت پر ادبیاتی. است اینچنینی ادبیات از مملوّ نیز انقالب رهبر و( ره) خمینی امام سخنان

 . دشمن

 

 است عقلی بی نشانه دشمن به اعتماد

 :است تدبیری بی نشانه و شیمانیپ مایه او به اعتماد که داند می شکنی عهد را دشمن کریم قرآن از آیاتی در خداوند

 خوود  بوراى  را معبوودانى  خودا،  از غیور  آنوان  و ضِوداا؛  عَلَویهِم  یَکونونَ وَ بِعِبادَتِهِم سَیَکفُرونَ کاَل عِزاا، لَهُم لِیَکونوا ءَالِهَ ا اللَهِ دُونِ مِن وَاتَخَذُوا»

 بور ( بلکوه ) شود؛  خواهنود  آنوان  عبوادت  منکور ( معبودهوا  آن) زودى بوه ! نیست چنین هرگز!( خامى پندار چه! )باشد عزّتشان مایه تا برگزیدند

 (81-82/مریم)«!کنند مى قیام ضدّشان

 :فرماید می دیگری آیه در و

 (  12/توبه)«.نیستند پایبند پیمانی هیچ به کفر پیشوایان لَهُمْ؛ أَیْمانَ   إِنَّهُمْ»

 بوه  کوه  اسوت  «بلتعوه  ابوی  بن حاط » نام به منافقی به مربو  آیات این. است تأمل قابل باره این در نیز ممتحنه مبارکه سوره ابتدایی آیات

( سولم  و آلوه  و علیوه  اهلل صولی )پیامبر قصد از -خود خیال به - را آنها و داد رفت می مکه به که زنی به را آن و نوشت محرمانه ای نامه کفار

 بوا  توا  سواخت  موأمور  را جمعی نیز ایشان و کرد باخبر نامه این از را( سلم و آله و یهعل اهلل صلی)پیامبر جبرئیل،. نمود باخبر آنها به حمله برای

 و خواسوت  را «حاطو  » رسوید، ( سولم  و آلوه  و علیوه  اهلل صلی)پیامبر دست به نامه که همگامی. بگیرند او از را نامه زن، آن سوی به حرکت

 اى لحظوه  ام پذیرفتوه  را اسالم که روز آن از سوگند خدا به! خدا رسول اى: گفت پاسخ در او و. خواست توضیح او از آمیز خیانت کار این درباره
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 اسوت  ایون  مسواله  ولى نکردم؛ اجابت شدم جدا آنها از که زمان آن از را مشرکان دعوت هیچگاه و ام ننموده خیانت تو به هرگز و ام نشده کافر

 در مون  خوانواده  و غوریبم  آنها میان در من ولى کند، مى حمایت مشرکان برابر در آنها خانواده از که دارند مکه در را کسانى مهاجران تمام که

 خداونود  دانسوتم  موى  کوه  حوالى  در نشووند،  مون  خانواده مزاحم تا باشم داشته آنها گردن به حقى طریق این از خواستم گرفتارند؛ آنها چنگال

 . ندارد سودى آنها براى من نامه و کند مى شکست گرفتار را آنها سرانجام

 :کند می نهی شدت به کنند، دوستی اظهار دشمن به اینکه از را مسلمانان ابتدا خداوند آن در که شد نازل آیاتی ماجرا این از پس

 دوسوت  را خودتوان  دشومن  و مون  دشومن ! ایود  آورده ایموان  کوه  کسوانى  اى ؛... أَوْلِیواءَ  عَودُوَّکُمْ  وَ عَودُوِّی  تَتَّخِوذُوا    آمَنُووا  الَّذِینَ أَیُّهَا یا»

 ( 1/ممتحنه)«!نگیرید

 از بوازهم  یابود،  تسولط  شوما  بر روزی کنید می دوستی اظهار او به که دشمنی همین اگر که کند می اشاره حقیقت این به بعد آیه در سپس و

 : کرد نخواهد خودداری شما، به رساندن آزار

 خواهنود  دشومنانتان  شووند،  مسلّط شما بر آنها اگر تَکْفُرُونَ؛ لَوْ وَدُّوا وَ بِالسُّوءِ أَلْسِنَتَهُمْ وَ أَیْدِیَهُمْ إِلَیْکُمْ ایَبْسُطُو وَ أَعْداءً لَکُمْ یَکُونُوا یَثْقَفُوکُمْ إِنْ»

 (2/ممتحنه)«!بازگردید کفر به شما دارند دوست و گشایند، مى شما به نسبت کردن بدى به را خود زبان و دست و بود

 :است کرده اشاره مسئله این به زنی دیگری آیات در خداوند

 بَیَّنَّوا  قَودْ  أَکْبَرُ صُدُورُهُمْ تُخْفِی ما وَ أَفْواهِهِمْ مِنْ الْبَغْضاءُ بَدَتِ قَدْ عَنِتُّمْ ما وَدُّوا خَبا ا یَأْلُونَکُمْ   دُونِکُمْ مِنْ بِطانَ ا تَتَّخِذُوا   آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا»

 الْأَنامِولَ  عَلَویْکُمُ  عَضُّوا خَلَوْا إِذا وَ آمَنَّا قالُوا لَقُوکُمْ إِذا وَ کُلِّهِ بِالْکِتابِ تُمْمِنُونَ وَ یُحِبُّونَکُمْ   وَ تُحِبُّونَهُمْ أُو ءِ أَنْتُمْ ها/ تَعْقِلُونَ کُنْتُمْ نْإِ الْآیاتِ لَکُمُ

   تَتَّقُووا  وَ تَصْوبِرُوا  إِنْ وَ بِهوا  یَفْرَحُووا  سَیِّئَ ٌ تُصِبْکُمْ إِنْ وَ تَسُمْهُمْ حَسَنَ ٌ تَمْسَسْکُمْ إِنْ/ الصُّدُورِ بِذاتِ یمٌعَلِ اللَّهَ إِنَّ بِغَیْظِکُمْ مُوتُوا قُلْ الْغَیْظِ مِنَ

 شورّ  گونوه  هور  از آنها! نکنید انتخاب خود، غیر از اسرارى محرم! اید آورده ایمان که کسانى اى مُحِیطٌ؛ یَعْمَلُونَ بِما اللَّهَ إِنَّ شَیْئاا کَیْدُهُمْ یَضُرُّکُمْ

 آشوکار  شوان ( کوالم  و) دهوان  از دشمنى( هاى نشانه. )باشید زحمت و رنج در شما دارند دوست آنها. کنند نمى کوتاهى شما، باره در فسادى و

 اگور  کوردیم  بیوان  شوما  بوراى  را( آنهوا  شورّ  از پیشگیرى هاى راه و) آیات ما. است بیشتر هم آن از دارند، مى پنهان دلهایشان در آنچه و شده

 ایموان  آسومانى  کتابهواى  هموه  به شما که حالى در! ندارند دوست را شما آنها امّا دارید مى دوست را آنها که هستید کسانى شما!/ کنید اندیشه

 هنگوامى  امّوا « !ایوم  آورده ایموان »: گویند مى( دروغ به) کنند، مى مالقات را شما که هنگامى(. ندارند ایمان شما آسمانى کتاب به آنها و) دارید

 درون( اسورار ) از خودا ! بمیرید دارید که خشمى همین با»: بگو! گزند مى دندان به را خود انگشتان سر شما، بر خشم شدّت از شوند، مى تنها که

 در) اگور ( امّوا . )شوند مى خوشحال دهد، رخ شما اىبر ناگوارى حادثه اگر و کند مى ناراحت را آنها برسد، شما به نیکى اگر/ «.است آگاه ها سینه

 احاطوه  دهنود،  موى  انجوام  آنچوه  بوه  خداونود  رسواند  نمى زیانى شما به آنان،( خائنانه) هاى نقشه کنید، پیشه پرهیزگارى و استقامت( برابرشان

 (118 -121/عمران آل)«.دارد

 در انقوالب  رهبور . نیسوت  تودبیری  بوی  و عقلوی  بوی  جز چیزی او با دوستی و بدعهد دشمن به اعتماد که دهد می نشان هشدارها این همه

 :فرمایند می شد بیان بخ  این ابتدای در که ای آیه به استناد با سخنانشان

 و خِورَد  داراى انسوانهاى  باشد، عزتمندانه بخواهد زندگى اگر. هست مشکالت این زندگى، راه برسر دارد؛ وجود مشکالت دارد، وجود چال »

 هموین  خِرَدنود  بوى  که انسانهایى کنند؛ می تحمل اهلل الى تقرب و انسانى کرامت و انسانى شرف و عزت به رسیدن خاطر به را مشکالت تدبیر،

: کننود  موی  قبوول  را شیاطین و یت کنند، قبول را الهى و یت اینکه جاى به کنند؛ می تحمل ذلت با را آنها هست، آنها زندگى در مشکالت

 خوود  بوراى  را معبوودانى  خودا،  از غیور  آنوان  و ضِوداا؛  عَلَویهِم  یَکونونَ وَ بِعِبادَتِهِم سَیَکفُرونَ کاَل عِزاا، لَهُم لِیَکونوا ءَالِهَ ا اللَهِ دُونِ نمِ وَاتَخَذُوا»

 ضدّشوان  بور ( بلکوه ) شود  خواهنود  آنان عبادت منکر( معبودها) زودى به! نیست چنین هرگز!( خامى پندار چه! )باشد عزّتشان مایه تا برگزیدند

 کننود،  موی  اتخاذ و کنند می انتخاب دنیا در غافل انسانهاى خِرَد، بى هاى دستگاه خِرَد، بى انسانهاى که فرمولى( 81-82/مریم)«!کنند مى قیام

 هودایت  بوه  اینکوه  جواى  به بکنند، قبول را الهى و یت اینکه جاى به ببرند، پناه خدا به اینکه جاى به. است شده رسوا کریم قرآن در جور این

 عوزت  خودشوان  بوراى  اینکوه  بوراى  شووند  موی  متمسک بشریت دشمنان و اسالم دشمنان و یت به شیاطین، و یت به بزنند، چنگ الهى
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 وَ تِهِمبِعِبوادَ  سَویَکفُرونَ  کاَل»: کرد نخواهند سپاسگزارى آنها از هم نابکار شوندگان عبادت آن. آید نمى آنها دست به عزت این و کنند، درست

 انسوانها  قرآنوى،  هدایت خط شناخت، درست را راه باید گرفت، درس بیان این از باید است؛ روشنى بیان قرآن، بیان این ؛«ضِدا عَلَیهِم یَکونونَ

 « .خواست کمک متعال خداى از بایستى میرساند، سعادت به را

 

 (ع)امیرالمممنین سخنان در دشمنان نامیدن «شیطان» سابقه

 «شویطان » اسوالم،  و خودا  دشومن  تورین  اصولی  چراکه. است «شیطان» رفتارهای مرور دشمن، به اعتمادی بی اثبات راههای از ردیگ یکی

 شویطان  از تبعیوت  به که هم هایی دولت و افراد. کند نمی فروگذار تالشی هیچ از مردم دل و ذهن در اسالم نفوذ از جلوگیری برای که است

 البالغوه،  نهوج  در( السوالم  علیوه )امیرالموممنین . اند اسالم دشمن اند، کشیده رو از را شمشیر اصطالحاا و اند خاستهبر اسالم با مبارزه به جنّی

 :داند می - است جنّی شیطان که -ابلیس روش و راه از کنندگان اطاعت را صفت شیطان های دولت و ها انسان

 بِأَلْسِونَتِهِمْ  نَطَوقَ  وَ بِوأَعْیُنِهِمْ  فَنَظَورَ  حُجُورِهِمْ فِی دَرَجَ وَ دَبَّ وَ صُدُورِهِمْ فِی فَرَّخَ وَ فَبَاضَ أَشْرَاکاا لَهُ ذَهُمْاتَّخَ وَ مِلَاکاا لِأَمْرِهِمْ الشَّیْطَانَ اتَّخَذُوا»

 موالک  را شویطان  سویرتان،  زشوت   لِسَوانِهِ؛  عَلَى بِالْبَاطِلِ نَطَقَ وَ سُلْطَانِهِ فِی الشَّیْطَانُ شَرِکَهُ قَدْ مَنْ فِعْلَ الْخَطَلَ لَهُمُ زَیَّنَ وَ الزَّلَلَ بِهِمُ فَرَکِ َ

 در را آن هواى  جوجوه  و گذارده، هاشان سینه در را رزالت و پستى هاى تخم سپس و گزیده  -بر خوی  دام را آنان هم او اند، داده قرار کارشان

 کوردار  و شده سوار خوی  کننده گمراه مرک  بر دستیاریشان با و. ویدگ مى سخن آنان زبان با و نگرد مى آنان چشم با. داده پرورش دامنشان

 سوخنان  و اسوت،  شوده  انجوام  شویطان  همکوارى  با که دهد مى گواهى آنها اعمال( که مانند کسى به اینان. )داده جلوه نظرشان به را ناپسند

 « .است نهاده زبانشان به او را باطل

 :نماید می توصیف نهاینگو را جمل اصحاب دیگر، ای خطبه در و

 فورا  را خوود  لشکر پیادگان و سواره و آورده، گرد را خوی  حزب شیطان باشید آگاه رَجِلَهُ؛ وَ خَیْلَهُ اسْتَجْلَ َ وَ حِزْبَهُ جَمَعَ قَدْ الشَّیْطَانَ إِنَّ وَ أَلَا »

 « .است خوانده

 :فرماید می جمل اصحاب پیرامون هم باز و

 طرفوداران  و حوزب  شویطان  باشوید  آگواه  نِصَوابِهِ؛  إِلَى الْبَاطِلُ یَرْجِعَ وَ أَوْطَانِهِ إِلَى الْجَوْرُ لِیَعُودَ جَلَبَهُ اسْتَجْلَ َ وَ حِزْبَهُ ذَمَّرَ قَدْ طَانَالشَّیْ إِنَّ وَ أَلَا»

 « .فرستد باز نخستین  جایگاه به را باطل و برگرداند جای  به را ستم دیگر بار تا است آورده گرد را خود سپاه و کرده بسیج را خوی 

 :فرماید می معاویه به حمله برای صفین جنگ در اصحاب  به توصیه در و

 بورق  و زرق پور  سوراپرده  و کثیور  گوروه  آن بوه  کِسْورِهِ؛  فِی کَامِنٌ الشَّیْطَانَ فَإِنَّ ثَبَجَهُ فَاضْرِبُوا الْمُطَنَّ ِ الرِّوَاقِ وَ الْأَعْظَمِ السَّوَادِ بِهَذَا عَلَیْکُمْ وَ»

 «  .شده پنهان آن کنار در شیطان که بپردازید نبرد به آن دل در و برید، حمله سختى به( معاویه)

 «بزرگ شیطان» فریبکاری اثبات برای ،«شیطان» رفتارهای مرور

 گیرنود،  موی  الگوو  شیطان روش و راه از همواره آنها که شد معلوم و شد نمایان خوبی به «شیطان» با «اسالم دشمنان» وثیق ارتبا  که حال

 :فرماید می کریم قرآن در خداوند. است دروغ وعده و فری  صفت، شیطان دشمنان همیشگی ترفندهای از یکی که دانست باید

 جوز  کوه  حوالى  در سازد مى سرگرم وها،آرز به و دهد مى( دروغین ى) ها وعده آنها به شیطان غُرُوراا؛ إِلَّا الشَّیْطانُ یَعِدُهُمُ ما وَ یُمَنِّیهِمْ وَ یَعِدُهُمْ»

 (121/نساء)«.دهد نمى وعده آنها به نیرنگ، و فری 

 (94/اسراء)«.دهد نمى آنها به اى وعده دروغ، و فری  جز شیطان، غُرُوراا؛ إِلَّا الشَّیْطانُ یَعِدُهُمُ ما وَ»

 او بوه  پشوت  از و دارد موی  بور  او یاری از دست رساند، می گشتباز قابل غیر نقطه به را انسان که زمانی و اولیه دوستی اظهار از پس شیطان

 :      زند می خنجر

 فَاسْوتَجَبْتُمْ  دَعَووْتُکُمْ  أَنْ إِ َّ سُولْطانٍ  مِونْ  عَلَیْکُمْ لِی کانَ ما وَ فَأَخْلَفْتُکُمْ وَعَدْتُکُمْ وَ الْحَقِّ وَعْدَ وَعَدَکُمْ اللَّهَ إِنَّ الْأَمْرُ قُضِیَ لَمَّا الشَّیْطانُ قالَ وَ»

( باطول ) وعوده  شما به من و داد حق وعده شما به خداوند»: گوید مى شود، مى تمام کار که هنگامى وشیطان، أَنْفُسَکُمْ؛ لُومُوا وَ تَلُومُونِی فاَل لِی
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 را خوود  نکنیود  سورزن   مورا  این،بنوابر ! پذیرفتید مرا دعوت شما و کردم دعوتتان اینکه جز نداشتم، تسلّطى شما بر من! کردم تخلّف و دادم،

 (22/ابراهیم)«!کنید سرزن 

 

 توا ) شوو  کافر گفت انسان به که است شیطان همچون( منافقان) آنها کار مِنْکَ؛ ءٌ بَرِی إِنِّی قالَ کَفَرَ فَلَمَّا اکْفُرْ لِلْإِنْسانِ قالَ إِذْ الشَّیْطانِ کَمَثَلِ»

 (19-17/حشر)«.بیزارم تو از من: گفت شد کافر که هنگامى اما!( کنم حل را تو مشکالت

 تودبیری  بوی  و عقلی بی بیشترین قطعاا بدانند، مشکالت حالل را آنها با سازش و اعتماد و بپذیرند را عالم شیاطین و یت که کسانی بنابراین

 .اند شده مرتک  را

 کوه  اسوت  عقلوی  بودیهیات  از «اسوت  عقلی بی دشمن به اعتماد» که جمله این اصو ا البالغه، نهج عبارت و کریم قرآن آیات از نظر صرف

 کوارش  و اسوت  دشومن  دشمن، چراکه. شود می] «عقلی بی»[ «محمول» تصدیق موج ] «دشمن به اعتماد»[ «موضوع» تصور اصطالحاا

 . کند نمی کوتاهی اسالمی حکومت به رساندن آسی  برای کاری هیچ از و دشمنی؛

 

 کرد ایستادگی ندشم برابر در باید گوید می «عقل»

 اقتصوادی  و سیاسوی  اجتمواعی،  شخصی، مشکالت حل برای او به اعتماد و دشمن با سازش به دادن تن و مشکالت بر نکردن صبر تنها نه

 ،دشومن  برابور  در استقامت و صبر اتفاقاا که دهد می نشان( السالم علیه)امیرالمممنین عبارات و کریم قرآن آیات بلکه است، غیرعاقالنه کاری

 نتیجوه  ایون  بوه  نیوز  عقالنی محاسبات با الهی، های وعده به اعتماد بر عالوه یعنی. رساند می اهداف  به را انسان که است ای عاقالنه کار

 باشود  هوم  اسالمی غیر حکومتی اگر حتی دیگر، عبارت به. آورد خواهد همراه به را پیشرفت و امنیت دشمنان، برابر در استقامت که رسیم می

 و امنیوت  بوه  توا  گزیود  برخواهود  را «مقاومت» راه قطعاا بگیرد، تصمیم دشمن با اش مواجهه نوع درباره عقالنی کامالا محاسبات با اهدبخو و

 . برسد پیشرفت

 : فرمایند می روایتی در( السالم علیه)امیرالمممنین

 «  .است خردورزی نتیجه دشمن، برابر در استقامت اإلستقام ؛ العقل، ثمرة»

 : است آمده  ابراهیم مبارکه سوره 27 آیه ذیل در و نمونه فسیرت در

. بورد  نوام  بایود  را پوایمردى  و استقامت مساله اول ردیف در آنها همه میان از ولى اند گفته بسیار سخن بزرگ مردان پیروزى عوامل بیان در»

 زنودگى  در بزرگوى  پیروزیهواى  بوه  ولوى  است، متوسط کامال اآنه عمل ابتکار یا و برخوردارند متوسطى استعداد و هوش از که کسانى بسیارند

 سوایه  در تنهوا  ممثرى برنامه هر پیشرفت اجتماعى، نظر از. ندارد استقامت و ثبات جز دلیلى بینیم مى بررسى و تحقیق از پس که اند شده نائل

 را راسوتین  مممنوان  اصوو ا  و رود موى  کار به ثبات بردن میان از براى کنندگان تخری  کوش  تمام دلیل همین به و است، پذیر امکان ثبات

 « .شناخت زندگى طوفانهاى و سخت حوادث برابر در استقامتشان و ثبات از باید

 دسوت  و «امنیوت » ،«اسوتقالل » ،«دیون » حفوظ  برای که رسند خواهند نتیجه این به عاقالنه و درست محاسبه یک با اسالمی جامعه مردم

 رسواندن  آسوی   از و شده ناامید مدتی از پس دشمن اینصورت، در چراکه ندارد؛ وجود دشمن برابر در استقامت زج راهی ،«پیشرفت» به یابی

 جامعوه  اگور  اموا . گوردد  موی  حاصول  آن مصادیق و ابعاد همه در امنیت و پیشرفت که است آنگاه و کرد خواهد نظر صرف اسالمی جامعه به

 صوورت  ایون  در کوه  کند، نظر صرف ناب اسالم از و آمده کوتاه دشمن برابر در پیشرفت به یابی دست برای باید برگزیند، را دوم راه اسالمی

 خواسوته  از یوک  هویچ  به اینگونه و رسید نخواهد پیشرفت به عمالا اسالمی جامعه دشمن، فریبکارانه ماهیت و استکباری خوی به توجه با نیز

 .  رسید نخواهد های 

 

 شود می «ادیاقتص شکوفایی» موج  ،«مقاومت»
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 : داشت خواهد پی در را اقتصادی شکوفایی دشمنان، برابر در استقامت که دریافت توان می کریم قرآن آیات برخی از

 فوراوان  آب بوا  ورزنود،  اسوتقامت ( خودا ) راه در[  انوس  و جنّ] آنها اگر اینکه و فِیهِ؛ لِنَفْتِنَهُمْ غَدَقاا ماءً لَأَسْقَیْناهُمْ الطَّرِیقَ ِ عَلَى اسْتَقامُوا لَوِ أَنْ وَ»

 (19/جن)« !کنیم مى سیرابشان

 آیوه  ایون  طباطبایی عالمه.  دانند می «نعمت فراوانی و رزق در توسعه» از کنایه را شریفه آیه این در «فراوان آب» از منظور گرانقدر مفسرین

 : فرماید می که دانند مى الهی کالم این با مضمون  هم را شریفه

 پیشوه  تقووا  و آوردنود  موى  ایموان  آبادیهوا،  و شوهرها  اهول  اگور  و الْأَرْضِ؛ وَ السَّماءِ مِنَ بَرَکاتٍ عَلَیْهِمْ لَفَتَحْنا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا  الْقُرى أَهْلَ أَنَّ لَوْ وَ»

 ( 39/اعراف)« .گشودیم مى آنها بر را زمین و آسمان برکات کردند، مى

   «امنیت» کننده تضمین ،«مقاومت»

 موی  کشوور  امنیت افتادن خطر به نتیجه در و آنها بیشتر نظامی و اقتصادی فشار موج  را دشمنان برابر در مقاومت که برخی تصور فبرخال

 . دارد همراه به نظامی و اقتصادی امنیت دشمن، برابر در مقاومت که کرد اثبات را حقیقت این توان می متعددی روایات و آیات از دانند،

 بوه  محکموی  قلبوی  بواور  کوه  کسوانی  برای ها وعده این و دارند اشاره زمینه این در الهی های وعده به که هستند روایاتی و آیات اول، دسته

 : خوانیم می کریم قرآن از ای آیه در. بود خواهد درک قابل دارند، متعال خداوند

 نوه  کردنود،  اسوتقامت  سوپس  است، اللَّه ما پروردگار: گفتند که کسانى یَحْزَنُونَ؛ هُمْ   وَ لَیْهِمْعَ خَوْفٌ فاَل اسْتَقامُوا ثُمَّ اللَّهُ رَبُّنَا قالُوا الَّذِینَ إِنَّ»

 ( 13/احقاف)«.شوند مى اندوهگین نه و است آنان براى ترسى

 ،(14/احقواف )«فِیهوا  خالِودِینَ  الْجَنَّو ِ  أَصْوحابُ  أُولئِوکَ »: فرمایود  می اشاره کنندگان استقامت اخروی پاداش به بعد آیه در خداوند که آنجا از

 آن و دانسوت  آن دنیوایی  پواداش  به ناظر را شریفه آیه این در «یَحْزَنُونَ هُمْ   وَ عَلَیْهِمْ خَوْفٌ فاَل» عبارت توان می رسد می نظر به بنابراین

 . است – کلمه عام معنای به – دنیا همین در امنیت خدا، راه در جامعه یک استقامت نتیجه اینکه

 : فرماید می کریم قرآن از دیگری آیه در متعال خداوند

 گفتنود  کوه  کسوانى  تُوعَودُونَ؛  کُنْوتُمْ  الَّتِوی  بِالْجَنَّو ِ  أَبْشِرُوا وَ تَحْزَنُوا   وَ تَخافُوا أَ َّ الْماَلئِکَ ُ عَلَیْهِمُ تَتَنَزَّلُ اسْتَقامُوا ثُمَّ اللَّهُ رَبُّنَا قالُوا الَّذِینَ إِنَّ»

 بوه  شوما  بور  باد بشارت و مباشید، غمگین و نترسید که شوند مى نازل آنها بر فرشتگان کردند، استقامت سپس است یگانه خداوند ما دگارپرور

 (31/فصلت)«.است شده داده وعده شما به که بهشتى آن

 حوزن،  و خووف  عدم از مقصود دهد، می اخروی وعده کنندگان استقامت به که آن آخر بخ  قرینه به رسد می نظر به نیز شریفه آیه این در

 .دنیاست همین در امنیت

 :فرماید می دیگر ای آیه در خداوند

 اگور  مُحِویطٌ؛  یَعْمَلُوونَ  بِموا  اللَّوهَ  إِنَّ شَویْئاا  کَیْدُهُمْ یَضُرُّکُمْ   تَتَّقُوا وَ تَصْبِرُوا إِنْ وَ بِها یَفْرَحُوا سَیِّئَ ٌ تُصِبْکُمْ إِنْ وَ تَسُمْهُمْ حَسَنَ ٌ تَمْسَسْکُمْ إِنْ»

 و اسوتقامت ( برابرشوان  در) اگور ( امّوا . )شووند  مى خوشحال دهد، رخ شما براى ناگوارى حادثه اگر و کند مى ناراحت را آنها برسد، شما به نیکى

 (121/عمران آل)«.دارد طهاحا دهند، مى انجام آنچه به خداوند رساند نمى زیانى شما به آنان،( خائنانه) هاى نقشه کنید، پیشه پرهیزگارى

 : فرمایند می( السالم علیه)صادق امام

 بوه  را آن و کنود  شوکیبایى  کوه  الْآخِرَةِ؛کسوى  فِوی  لَوهُ  یَودَّخِرُ  مَا مَعَ أَعْدَائِهِ فِی عَیْنَهُ لَهُ اللَّهُ یُقِرَّ حَتَّى الدُّنْیَا مِنَ یَخْرُجْ لَمْ احْتَسَ َ وَ صَبَرَ  فَمَنْ»

 کوه  پاداشوهایى  بور  عوالوه  کنود،  روشن دشمنان  شکست با( دنیا همین در) را چشمان  خداوند تا رود نمى بیرون دنیا از ،بگذارد خدا حساب

 « .کرد خواهد ذخیره او آخرت براى

 یا نتیجوه  اسوت،  شوده  بیوان  دشمنان برابر در استقامت نتیجه عنوان به روایت این در که «دنیا همین در و مدت درکوتاه دشمنان شکست»

 .داشت نخواهد پی در...  و اقتصادی نظامی، امنیت جز
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 پیشورفت  و امنیوت  دشومنان،  برابر در استقامت که رسیم می نتیجه این به نیز عقالنی محاسبات با الهی، های وعده به اعتماد بر عالوه یعنی

 . آورد خواهد همراه به را

 : دان فرموده مضمون هم روایتِ چند در( السالم علیه) علی امام

 « .ورزد استقامت باید ،(باشد داشته امنیت)بماند سالم خواهد می هرکس اإلِستِقامَ ؛ لَزِمَ السَّالمَ  طَلَ َ مَن»

 « .است ایستادگی با همراه( امنیت)ماندن سالم اإلستِقَامَ ؛ مَعَ السَّالمَ ُ»

 « .ندهد دست از را( امنیت)سالمتی ورزد، ایستادگی هرکس السَّالمَ ؛ یَعدَمِ لَم اإلستِقامَ  لَزِمَ مَن»

 

  گیری نتیجه و بندی جمع

 راه و کنود  انتخواب  را راه دو ایون  از یکوی  بایود  اسوت، ... و اقتصوادی  نظامی، های حوزه همه در پایدار امنیت خواستار که مسلمانی ی جامعه

 : ندارد وجود هم سومی

 از را دشومن  آزار خوود  خیوال  بوه  تا بیایند کوتاه دشمن برابر در پیشرفت، به یابی دست امید به جامعه، زمامداران و مردم که است این اول راه

 زموانی  مگور  شد نخواهد راضی او بیاید، کوتاه دشمن برابر در هرچه اسالمی کشور کریم، قرآن فرموده به که درحالیست این. نمایند دفع خود

 : بردارد دست اش اصلی آرمانهای از اسالمی جامعه که

 

 تسولیم  کامول،  طوور  بوه  توا ) شود،  نخواهنود  راضوى  توو  از نصوارى  و یهود هرگز مِلَّتَهُمْ؛ تَتَّبِعَ حَتَّى  النَّصارى   وَ الْیَهُودُ عَنْکَ  تَرْضى لَنْ وَ»

 ( 121/بقره)«.کنى پیروى آنان، آیین از( و شوى، آنها هاى خواسته

 بوه  را دشومن  -شووند  هوایی  سوختی  متحمّل مدت کوتاه در هرچند – دشمن برابر در مقاومت با اسالمی جامعه مردم که است این دوم راه

 آزار او بوه  دیگور  کوه  اسوت  مسولمان  ملت از یأس با تنها دشمن. باشد نداشته  آنها کار به کاری دیگر تا کنند ناامید خود از را او و آورده ستوه

 .  رساند نمی

 دشمن با صلح پیرامون اسالم دیدگاه

 :است شمرده مجاز را دشمن با صلح موارد برخی در اسالم

 

  بدهد صلح پیشنهاد صادقانه دشمن زمانیکه. الف

 آزادانوه  خوود  توا  دهند نمی را دنیا مردم گوش به اسالم ندای رسیدن اجازه که هستند آنها. نیست دشمن با جنگ کننده شروع هیچگاه اسالم

 دیگور  یابود،  گسوترش  عوالم  در اسوالم  اگر که دارند باور و دانند می خود های هوسرانی مانع را اسالم همواره متکبر دشمنان. بگیرند تصمیم

 دیگور  باشود،  نداشوته  موا  دیون  با جنگ سر و بردارد زورگویی از دست دشمن اگر اما. ماند نخواهد باقی آنها هوسرانی و زورگویی برای جایی

 دشومن  اگور  کوه  کنود  می توصیه مسلمانان به قرآن از ای آیه در خداوند که است دلیل همین به. داشت نخواهد وجود او با جنگ برای علتی

 :بپذیرید را آن کرد، صلح درخواست صادقانه

 خودا  ربو  و درآى صولح  در از نیوز  توو  دهنود،  نشان صلح به تمایل اگر و الْعَلِیم؛ السَّمِیعُ هُوَ إِنَّهُ اللَّهِ عَلَى تَوَکَّلْ وَ لَها فَاجْنَحْ لِلسَّلْمِ جَنَحُوا إِنْ وَ»

 (91/انفال)«!داناست و شنوا او که کن، توکّل

 کوه  اسوت  دلیل همین به. فهمید را دشمن نقشه و کرد احتیا  باید آنگاه است، اسالمی حکومت فری  صلح، پیشنهاد از دشمن هدف اگر اما

 :فرماید می قبل آیه ادامه در

. اسوت  بوس  تو براى خدا[  یارى] بفریبند، را تو بخواهند اگر و بِالْمُمْمِنِینَ؛ وَ بِنَصْرِهِ أَیَّدَکَ الَّذِی هُوَ اللَّهُ حَسْبَکَ فَإِنَّ یَخْدَعُوکَ أَنْ یُرِیدُوا إِنْ وَ»

 (92/انفال)«.گردانید نیرومند مممنان و خود یارى با را تو که بود همو
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 اشوتر،  مالوک  بوه  معروفشوان  ناموه  از بخشوی  در حضرت .فرمایند می اشاره موضوع همین به البالغه نهج در نیز( السالم علیه) امیرالمممنین

 :بپذیر را آن کرد، صلح پیشنهاد تو به دشمن اگر که کنند می توصیه

 از صولح  پیشونهاد  هرگز لِبِلَادِکَ؛ مْنااأَ وَ هُمُومِکَ مِنْ رَاحَ ا وَ لِجُنُودِکَ دَعَ ا الصُّلْحِ فِی فَإِنَّ رِضاا فِیهِ لِلَّهِ و عَدُوُّکَ إِلَیْهِ دَعَاکَ صُلْحاا تَدْفَعَنَّ لَا وَ»

 « .گردد مى تأمین صلح در کشور امنیّت و تو، فکرى آرام  و رزمندگان، آسای  که مکن، رد است آن در خدا خشنودى که را دشمن طرف

 :دهند می هشدار دشمن فریبکاری و خیانت به نسبت حال عین در اما

 از زنهوار  زنهوار  لکون  الظَّونِّ؛  حُسْنَ ذَلِکَ فِی اتَّهِمْ وَ بِالْحَزْمِ فَخُذْ لِیَتَغَفَّلَ قَارَبَ رُبَّمَا الْعَدُوَّ فَإِنَّ صُلْحِهِ بَعْدَ عَدُوِّکَ نْمِ الْحَذَرِ کُلَّ الْحَذَرَ لَکِنِ وَ»

 « .کن متّهم را دخو خوشبینى و باش اندی  دور پس کند؛ غافلگیر تا شود مى نزدیک دشمن گاهى زیرا کردن؛ آشتى از پس خود دشمن

 تاکتیکی صلح. ب

 بوا  و تور  مناسو   زموان  در تا بدهد صلح پیشنهاد و کرده نشینی عق  دشمن، فری  قصد به اسالمی حکومت که است زمانی تاکتیکی صلح

 :است فرموده تأیید را نشینی عق  نوع این قرآن، آیات برخی در خداوند. کند حمله دوباره تر قوی نیروی

 بِغَضَو ٍ  بواءَ  فَقَودْ  فِئَ ٍ  إِلى مُتَحَیِّزاا أَوْ لِقِتالٍ مُتَحَرِّفاا إِ َّ دُبُرَهُ یَوْمَئِذٍ یُوَلِّهِمْ مَنْ وَ/ الْأَدْبارَ تُوَلُّوهُمُ فاَل زَحْفاا کَفَرُوا الَّذِینَ لَقِیتُمُ إِذا آمَنُوا لَّذِینَا أَیُّهَا یا»

 پشوت  آنهوا  بوه  شووید،  رو به رو نبرد میدان در کافران انبوه با که هنگامى! اید آورده ایمان که کسانى الْمَصِیرُ؛اى بِئْسَ وَ جَهَنَّمُ مَأْواهُ وَ اللَّهِ مِنَ

 قصود  بوه  یوا  و مجودد،  حمله براى میدان از گیرى کناره هدف  آنکه مگر -کند پشت آنها به هنگام آن در کس هر و(!/ ننمایید فرار و) نکنید

 جایگواهى  بود  چوه  و جهونم،  او جایگواه  و شود  خواهود  گرفتوار  خودا  غضو   بوه ( کسى چنین) -باشد بوده( انمجاهد از) گروهى به پیوستن

 (15 -19/انفال)«!است

 .شد امضا مکه مشرکین با( سلم و آله و علیه اهلل صلی) اکرم پیامبر زمان در که است حدیبیه صلح اسالم، تاریخ در صلح این نمونه

   

  راضطرا و ناچاری سر از صلح. ج

 حفوظ  بورای  هوم  او و کننود؛  خیانوت  او به و زنند سرباز او با همراهی از اسالمی حاکم و ولیّ همراهان برخی که است زمانی صلح از نوع این

 بوا ( السوالم  علیه)امیرالمممنین صلح اسالم، تاریخ در صلح این نمونه. باشد نداشته دشمن با صلح به دادن تن جز ای چاره مسلمین، مصلحت

 . است او با( السالم علیه)حسن امام صلح و صفین جنگ در همعاوی

 شکسوت  از توا  دانسوت  موی  شکست حال در دشمن سوی از فریبی را آن و بود مخالف حکمیت پذیرش با ابتدا از( السالم علیه)امیرالمممنین

 آن ناچواراا  یافوت،  بیشتر اسالمی حکومت ایبر آن پذیرش عدم بر را حکمیت پذیرش مصلحت و دید را یاران  اصرار زمانیکه اما. یابد نجات

 :اند فرموده ابراز اینگونه باره این در را خود دیدگاه حضرت. پذیرفت را

 سورانجام   و سورگردانى  و حسورت  مایوه  تجربوه،  با و دانا مهربان کننده نصیحت دستور از نافرمانى که بدانید خدا، ستای  و حمد از پس»

 قصویر  از کوه  کواش  اى. )گذاردم شما اختیار در را خود خالص نظر و گفتم، شما به حکمیّت به نسبت را ودخ فرمان و رأى من. است پشیمانى

 کننوده  نصویحت  که آنجا تا زدید، سرباز آن پذیرش از نافرمان، شکنانى پیمان و ستمکار، مخالفانى همانند شما ولى(  شد مى اطاعت سعد پسر

 منعورج،  سورزمین  در»: اسوت  سوروده  هوازنى برادر که است چنان شما و من داستان کرد، خوددارى ادند پند از و افتاد، تردید به دادن پند در

 «« .چشیدند را خود سرکشى سزاى فردا که نپذیرفتند، امّا دادم را  زم دستور

 :دانند می حکمیت پذیرش علت را حکومت درون در «وحدت حفظ» دیگر، عباراتی در و

 سور  از و آوردنود،  روى دنیوا  بوه . ماندنود  بواز ( گوردد  آنها نصی  آخرت در نفس تهذی  اثر در) بود ممکن که زیادى بهره از مردم از بسیارى»

 را آنهوا  درون زخوم  خوواهم  موى  مون . اند آمده گرد آن در  پسند خود اقوامى که گردیده من تعج  باعث کار این و گفتند، سخن نفس هواى

 اتحواد  و وحودت  بوه  نسبت که نیست کس هیچ که بدان(. شوند مى مانع آنها ولى) گردد عالج قابل غیر و مزمن ترسم مى که چرا کنم؛ مداوا
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 را شایسوته  سورانجام  و نیک پاداش کار این در من. باشد بیشتر من از آن به انس  و حریصتر من از( سلّم و آله و علیه اللّه صلّى) محمد امت

 «  .طلبم مى خدا از

 فاصوله  بوه  و شد هم همینگونه اتفاقاا که. دانند می «مردم بصیرت افزای » را حکمیّت انجام برای مدت عیینت مصلحت دیگر ای خطبه در و

 :شدند پشیمان خود کار از کردند، صلح قبول به مجبور شمشیر با را حضرت که مردمی همان حکمیت، پذیرش از پس کوتاهی

 امّوت  کار خدا صلح، و آشتى مدّت این در شاید اینکه و بماند، استوار خود عقیده بر نادا و بشناسد، را خود خطاى نادان تا کردم را کار این من»

 « .نگردند کننده گمراه فکر اوّلین تسلیم و نورزند، شتاب حق جستجوى در تا باشد، باز حق شناخت و تحقیق راه و. کند اصالح را

 بورای  را «عبواس  ابون » و نداشتند قبول اساس از را – اشعری وسیابوم یعنی – شده پیشنهاد فرد حضرت نیز، حکمیت اصل پذیرش از پس

 :نشد واقع قبول مورد هم باز که کردند پیشنهاد کار این

 ناخشونودى  بوه  هموه  از کوه  را فوردى  شوما  و برگزیدنود،  داشوتند  دوست که را فردى ترین نزدیک حکم، انتخاب در شامیان که باشید آگاه»

 و ببرّیود  را هوا  کموان  بنود  اسوت  فتنوه  جنوگ »: گفوت  موى  که است  قیس پسر اللّه عبد با شما کار و سر ناهما کردید، انتخاب بود تر نزدیک

 بوراى . اسوت  موتّهم  پوس  گفوت  موى  دروغ اگور  و کرده شرکت جنگ در اجبار بدون چرا پس گفت مى راست اگر« .کنید نیام در را شمشیرها

 در را اسوالمى  کشوور  دست دور مرزهاى و کنید، استفاده مناس  فرصت از و دهید، قرار عاص عمرو روى در رو را عباس بن اللّه عبد داورى،

 «  .است گرفته قرار دشمنان تیرهاى هدف شما هاى خانه و شده نبرد میدان شما شهرهاى که بینید نمى آیا. دارید نگه خود دست

 بندی جمع

 و. کنود  موی  دشومنی  اسوالم  بوا  علنواا  و بسته رو از را شمشیر اصطالحاا که است دشمنی با مبارزه و مقاومت اسالم، در اساسی اصل بنابراین،

 او بوه  دشومن  فریو   بورای  و تواکتیکی  بصوورت  یوا  و دهود  صلح پیشنهاد صادقانه دشمن، یا که است شده شمرده مجاز زمانی نیز «صلح»

 بوه  مجبوور  بوا تری،  مصولحت  رعایت برای یاسالم حاکم همراهان، خیانت یا و خواص همراهی عدم دلیل به یا و شود داده صلح پیشنهاد

 .شود صلح امضای

 دشومن  بوا  تورس  سر از و ذلت با یعنی ،«سازش» چراکه. دارد ماهوی تفاوت «سازش» با اسالم، در «صلح» که شود می معلوم جا همین از

 حواکم  نیوز،  صولح  سووم  نووع  در و. نودارد  وجوود  ترسی و ذلت صلح، انواع از یک هیچ در حالیکه در. رفتن او زور حرف بار زیر و شدن روبرو

 گموان  چراکوه  خوشوحالند؛  دشومن،  با سازش از دشمن، با سازشکاران درحالیکه خورد؛ می دل خون و است ناراحت صلح پذیرش از اسالمی

 دشومن،  بوا  سوازش  و است برعکس اتفاقاا که شد داده توضیح این از پی  درحالیکه اند، کرده دفع خود از را دشمن خطر کار، این با کنند می

 .کرد خواهد دار خدشه را اسالمی حکومت امنیت

 

 دشمن با بستن پیمان چگونگی

 حضورت . دارند اضطراری شرایط در دشمن با بستن پیمان چگونگی پیرامون توصیه دو اشتر مالک به شان نامه در( السالم علیه)امیرالمممنین

 :کند نقض را آن نباید اسالمی حکومت شد، امضاء قراردادی دشمن با اگر حتی کنند می توصیه مالک به ابتدا در

 محتورم  را خوود  تعهودات  و بپوشوان  خووی   عهود  بور  را وفا جامه دادى، او به را دادن پناه تعهد یا و شد بسته دشمنت و تو بین پیمانى اگر»

 بوا  جهوان  موردم  پیموان،  و عهد به وفاى چونهم که نیست الهى فرائض از یک هیچ زیرا ده؛ قرار خوی  تعهدات سپر را خود جان و بشمار

 «  .باشند داشته نظر اتفاق چنین این آن به نسبت دارند، که اختالفاتى تمام

 :فرمایند می دشمن، جویی بهانه از جلوگیری برای و

 بواقى  گفتگوو  جواى  آن تعبیورات  در کوه  مبنود  را پیمانى هرگز التَّوْثِقَ ِ؛ وَ تَّأْکِیدِال بَعْدَ قَوْلٍ لَحْنِ عَلَى تُعَوِّلَنَّ لَا وَ الْعِلَلَ فِیهِ تُجَوِّزُ عَقْداا تَعْقِدْ لَا وَ»

 « (.کند می خنثى را آن اثر که) مبر بکار توجیه قابل و سست عبارات محکم، عبارات و تأکید از بعد و بماند،
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 دشمن با شفاف مرزبندی

 اعوالم  دشومن  برابور  در صوراحتاا  کاری، مالحظه و رودربایستی بدون و اشدب داشته دشمن با مشخصی و روشن مرزبندی باید اسالمی دولت

 مسوئله  ایون  تبیوین  در انقوالب  رهبر. است آن از غیر ای مسئله و او با نداشتن یا داشتن رابطه از فارغ دشمن، با داشتن مرزبندی. کند موضع

 : فرمایند می جغرافیایی، مرزهای به عقیدتی مرزهای تشبیه ضمن

 آنجوا،  رویود  نموی  شوما  کوه  نیست این مرز این معنای کنید؛ می معین مرز اطرافتان کشورهای و خودتان کشور بین شما جغرافیایی مرز در»

 جوور  چوه  رود، موی  کسوی  چه رویم، می کِی باشد معلوم. بود خواهد منضبط وآمدی  رفت هر که است این مرز این معنای اینجا؛ آیند نمی آنها

 هوم  عقیودتی  مرزهوای  در اسوت؛  جوور  این جغرافیایی مرزهای در مرزبندی آید؛ می چرا آید، می جور چه آید، می کِی د،آی می کسی چه رود؛ می

 « .هستید کسی چه شما هستیم، کسی چه ما باشد مشخص که است این مرزبندی معنای بنابراین... است جور همین

 : فرماید می که کافرون مبارکه سوره اول،. است شده بیان خوبی به کریم قرآن از موضع دو در حقیقت این

 دِیونِ؛  لِویَ  وَ دِیونُکُمْ  لَکُمْ. أَعْبُدُ ما عابِدُونَ أَنْتُمْ   وَ. عَبَدْتُّمْ ما عابِدٌ أَنا   وَ. أَعْبُدُ ما عابِدُونَ أَنْتُمْ   وَ. تَعْبُدُونَ ما أَعْبُدُ  . الْکافِرُونَ أَیُّهَا یا قُلْ»

 شوما  را آنچوه  هرگوز  مون  نوه  و. پرسوتید  موى  کنم مى پرست  من را آنچه شما نه و. پرستم نمى من پرستید مى شما را آنچه! کافران اى بگو

 مون  آئوین  و خودتوان  بوراى  شما آئین( است چنین که حال. )کنید مى عبادت پرستم مى من که را آنچه شما نه و. پرستم مى اید کرده پرست 

 (1-9/کافرون)«.خودم براى

 : فرمایند می مبارکه سوره این درباره نقالبا رهبر

 شودن  جودا  و بندی صف و جنگ ی سوره که حالی در است، صلح ی سوره «الکافرون ایّها یا قل» ی مبارکه ی سوره که کنند می خیال بعضی»

 « .دارد وجود جناح دو که داند می دنیا نخواهید، چه و بخواهید چه امروز،. راههاست

 : است دشمنان با( ع)ابراهیم حضرت صریح مرزبندی به مربو  ارهب این در دیگر آیه

 بَیْونَکُمُ  وَ بَیْنَنوا  بَودا  وَ بِکُومْ  کَفَرْنا اللَّهِ دُونِ مِنْ تَعْبُدُونَ مِمَّا وَ مِنْکُمْ بُرَآؤُا إِنَّا لِقَوْمِهِمْ قالُوا إِذْ مَعَهُ الَّذِینَ وَ إِبْراهِیمَ فِی حَسَنَ ٌ أُسْوَةٌ لَکُمْ کانَتْ قَدْ»

 بوه  کوه  هنگوامى  داشوت،  وجوود  بودند او با که کسانى و ابراهیم زندگى در نیکى تاسى شما براى وَحْدَهُ؛ بِاللَّهِ تُمْمِنُوا حَتَّى أَبَداا الْبَغْضاءُ وَ الْعَداوَةُ

 دشومنى  و عوداوت  شوما  و موا  میوان  و یم،کوافر  شوما  بوه  نسوبت  ما بیزاریم، پرستید مى خدا از غیر آنچه و شما از ما: گفتند خود مشرک قوم

 (4/ممتحنه)«.بیاورید ایمان یگانه خداى به تا دارد ادامه چنان هم وضع این و است، شده آشکار همیشگى

 : فرمایند می شریفه آیه این بیان از پس دیگری سخنان در انقالب رهبر

 اموا  اسوت؛  روشنی موضع دارند، وجود منطقه در یا دارند وجود دنیا در امروز که ای سیاسی جهات از برخی به نسبت ما موضع که است معلوم»

 انجوام  بایود  خودش جای به دیپلماسی کار یعنی. باشید داشته توجه را این نیست؛ متعارف سنتیِ دیپلماسیِ کار نفی معنای به وجه هیچ به این

 شوان  دشومنی  عمل در هم ما دشمنان. کنند می عمل جور همین هم ما دشمنان اینکه کما.است گیری جهت این گیری، جهت منتها بگیرد،

. چیسوت  پشوت   فهمویم  می خوریم؛ نمی گول دیپلماسی تعارف آن به هم ما البته. دهند می انجام هم را دیپلماسی تعارفات اما کنند، می را

 « .شود توجه گرائی آرمان عمق و معنا به باید بنابراین

 قبول  بخو   در که همانگونه. اوست با نداشتن یا داشتن رابطه از غیر ای مسئله دشمن، با داشتن بندیمرز که پیداست خوبی به بیانات این از

 معانود  دشومن  موورد  در و باشد داشته رابطه ندارند دشمنی اسالم با که کفاری با که است داده را اجازه این اسالمی دولت به اسالم شد، اشاره

 حکوموت  بوه  اجوازه  ایون  موارد برخی در اما است، مستکبر دشمن با سیاسی رابطه هرگونه عدم اسالم، در اساسی اصل هرچند نیز مستکبر و

 هور  در اموا  بنشیند؛ مذاکره به معاند دشمنان با خاص، موارد برخی در و مهمتر مصالح دلیل به ویا تاکتیکی بصورت تا است شده داده اسالمی

 .نشود سوءتفاهم دچار آمیز، مصلحت رابطه این از مقابل، طرف تا باشد لوممع صریحاا و کامالا سیاسی های مرزبندی باید مورد دو
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 در اموام  کوه  اسوت  ایون  .نمیکورد  ای مالحظه هیچ داشت، قرار مستکبران و المللی بین قلدران مخالف ی جبهه در صریحاا امام خارجی، بُعد در

 را ایون  تقیّوه  بوی  و مالحظه بدون و صریح بود؛ مظلومان ی جبهه در ان،مظلوم با عالم زورگوی قدرتهای و مستکبران و قلدران میان ی مقابله

 ابوداع  یوک  آمریکوا،  بورای  «بوزرگ  شویطان » ی واژه .نداشوت  آشتی سرِ مستکبرین با امام .بود جهان مظلومان جدّیِّ دار طرف .میکرد بیان

 شویطان  را دسوتگاهی  یک را، کسی یک شما وقتی .است ادزی خیلی بزرگ شیطان تعبیر این عملی و معرفتی امتداد .بود امام سوی از عجیبی

 بوه  نسوبت  آخور،  روز توا  اموام  باشود؛  چگونوه  او به نسبت شما احساسات باید باشد، چگونه او مقابل در شما رفتار باید که است معلوم دانستید،

 انقوالب  اوّل از مقابول  در .داشت معنا این به تقاداع دندان بن از هم میبرد، کار به هم را، بزرگ شیطان عنوان داشت؛ را احساس همین آمریکا

 رژیوم  ایوران  ملّوت  .برافتواد  ایوران  ملّوت  ی وسیله به که است طاغوتی رژیم ی کننده تغذیه ی عقبه آمریکا که نمیکردند توجّه که بودند کسانی

 در - آمریکوایی  نهادهوای  از برخوی  فعّالیّوت  حتّی - نهاآ فعّالیّت با ها، آمریکایی حضور با که روز آن بودند کسانی امّا کردند، ساقط را طاغوت

 کوه  نمیکردنود  توجّوه  آنهوا  .میدیودیم  نزدیوک  از ما بود؛ قضیّه این سر بزرگوار امام با موقّت دولت ی عمده اختالف !بودند موافق کشور داخل

 میودان  او بوه  اگور  است، فعّال است، باقی هنوز کننده غذیهت دستگاه آن امّا است برافتاده حا  رژیم این بود؛ طاغوت رژیم ی کننده تغذیه آمریکا

 خواهود  وارد ضوعف  نقا  آن از و کرد خواهد جستجو را ضعف نقا  و زد خواهد ضربه و شد خواهد مشغول دوباره شود، داده مجال شود، داده

 دیودگاه  هموین  و نگاه همین از ناشی جاسوسی ی  نه ی مسئله ی زمینه در امام گیری موضع لذا میدید، را این امام .نمیکردند توجّه را این شد؛

 ای ضوربه  ایون  امّوا  کنیم؛ مالمت و شماتت را کسانی نمیخواهیم حا  که خوردند را اش ضربه و نکردند توجّه نقطه این به کسانی دنیا در .بود

 از را عقبوه  ایون  اموام  .گرفتنود  نادیده را آنها ی عقبه [ ولی] کردند، ساقط را مستکبر و مرتجع های رژیم اینکه خاطر به خوردند، بعضی که است

 .داشت موضع آمریکا امنیّتی و سیاسی دستگاه و آمریکا علیه امام آخر، تا لذا کرد؛ مقابله آن با دید، اوّل روز

 کوه  روزی آن .کورد  دفواع  انستانافغ از کرد، دفاع فلسطین از .کرد دفاع کرد، حمایت فلسطین از دراز سالیان این طول در بزرگوار امام متقابالا

 بوا  دارنود،  گرفتواری  طورف  یوک  با که مواقع این در معمو ا دولتها - بودیم آمریکا دشمنی گرفتار ما اینکه با شدند، افغانستان وارد ها شوروی

 کوه  دولتهوایی  از بعضی یحتّ را قاطع موضع این که گرفت، قاطع موضع  شوروی مقابل در حال همان در بزرگوار امام - میسازند دیگر طرف

 کورد،  حمایوت  لبنوان  ملّوت  از کورد،  حمایوت  افغانسوتان  ملّوت  از ای مالحظوه  هویچ  بدون بزرگوار امام امّا نگرفتند هم داشتند غربی گرای 

 میشوود  اموروز  منطق این با .استکبار با ی مقابله مورد در است امام منطق این .داد قرار خودش حمایت مورد صمیمیّت کمال با را ها فلسطینی

 در داعو   جریوان  ی ظالمانوه  و وحشویانه  رفتار با که ای اندازه همان به ما امروز .فهمید میشود را درست موضع کرد، شناسایی را دنیا قضایای

 هسوتند  هم ثلم دو هر اینها - مخالفیم کشورشان داخل در آمریکا فدرال پلیس ی ظالمانه رفتار با اندازه همان به مخالفیم، سوریه در و عراق

 و مظلووم  موردم  بمباران با اندازه همان به مخالفیم، غزّه مظلوم مردم علیه است ای ظالمانه ی محاصره که غزّه ی محاصره با اندازه همان به -

 ی حملوه  بوا  انودازه  هموان  بوه  مخوالفیم،  آیود  موی  وجوود  بوه  بحورین  مردم علیه که هایی گیری سخت با اندازه همان به مخالفیم، یمن پناه بی

 طورف  دو هسوت  ظلوم  هرجوا  .است امام منطق منطق، این .مخالفیم پاکستان در و افغانستان در مردم به آمریکا سرنشین بدون هواپیماهای

 از یکوی  ایون  و میوداد  انجوام  بصوراحت  امام که است ای گیری موضع این ظالمیم؛ با مخالف مظلومیم، دار طرف ما مظلوم؛ و ظالم :دارد وجود

 از فلسوطین  ی مسوئله  .بداننود  همه را این است؛ اصلی ی مسئله یک ما برای فلسطین ی مسئله دلیل همین به هم امروز .است یاصل خطو 

 ای حادثوه  هیچ است، اسالمی  زم و واج  مجاهدتِ یک ی عرصه فلسطین، ی مسئله .شد نخواهد خارج اسالمی جمهوری نظام کار دستور

 اسوت  جودا  آنهوا  حساب نکنند، عمل وظایفشان به که باشند فلسطین ی صحنه در کسانی است ممکن .یکندنم جدا فلسطین ی مسئله از را ما

 .هستند ما حمایت و تأیید مورد فلسطینی مجاهدان فلسطین، ملّت فلسطین، مردم امّا

  14/3/34  اهلل رحمه خمینی امام حضرت رحلت سالروز اُمین29 مراسم در انقالب رهبر بیانات
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 1334/13/14بسیج های گردان فرماندهان دیدار در بیانات

 بایود  کوه  هسوت  دشمنی مگر کند؟ دفاع که دارد وجود ای حمله مگر که میرسد ذهن به سمال یک کند، دفاع باید میگوییم وقتی

 دشومن  ؛هسوت  دشمن بله، میدانید؛ بروشنی را سمال این جواب شماها. آید می ذهن به سمال این دشمن؟ آن مقابل در کرد دفاع

 .استکبار کیست؟ دشمن آن دارد؛ وجود عظیم حرکت این مقابل در صفت شیطان متقلّ ، وپادار، دست زرنگ،( 4)غدّار،

 ایون . اسوت  مشغول دائم است؛ مشغول نیست، بیکار دشمن، این. بود انگلیس روزی یک است؛ آمریکا امروز استکبار، مظهر البتّه

 حرکوت  بوین  جهوانی،  درگیوری  اموروز . اسوت  درسوتی  تحلیل کامالا این بود، عزیزمان یجعفر سردار صحبتِ اوّل در که تحلیلی

 در اموروز  دعوا است؛ اسالمی جمهوری یا اسالمی انقالب مظهرش که است هویّتی و ملّی استقالل و ارزشی حرکت و استکباری

 دعووا  هوم  بوا  افتنود،  می هم جان به سگها هم( 5)جیفه یک سر بر با خره چرا، نیست؛ دیگری دعواهای اینکه نه است؛ این دنیا

 حسّواس  دشومن  دارد، وجوود  دشومن  لوذا  است؛ این اصلی ی جبهه و اصلی خطّ است، این اصلی دعوای لکن هست این میکنند،

 .است

 سیاسوی  دسوتگاه  فقوط  اسوتکبار  اسوت،  اسوتکبار  سیاسی دستگاه این امّا است؛ آمریکا امروز مظهرش کردیم، عرض استکبار این

 هم عمدتاا که دنیا بزرگ دارهای پول و بزرگ های کمپانی و شرکتها این[  مثل] است؛ ممثّرتر و تر مهم گاهی مالی دستگاه ؛نیست

 زور و زر مثلّوث  حا  زور؛ و زر زور، هم و زر هم واقع در. مشغولند دائم اینها هستند؛ اینها استکبار ی مجموعه هستند؛ صهیونیست

. بوود  دینوی  تزویور  تزویور،  از منظورموان  تزویر، و زور و زر میگفتیم ماها که قدیمها. هست هم درستی ثمثلّ که گفتند را تزویر و

 اموروز  امّا. زور و زر لشکر ورود برای میکنند صاف را جادّه میکنند؛ صاف را زمینه و آیند می دین پوش  تحت که عناصری یعنی

 در بشدّت دیپلماسی، های دستگاه سیاسی، های دستگاه یعنی هست؛ هم سیسیا تزویر نیست، دینی تزویر فقط تزویر از منظورمان

 هموان  در و آیند می جلو باز آغوش با میشوند، ظاهر خندان ی چهره به اند؛ طرّاحی و ریزی برنامه و توطئه و چینی نقشه تزویر، حال

 تزویور  اموروز  بنوابراین . میکنود  فورو  قلب  در هم را خنجر میگیرد، بغل که را طرف اید، دیده ها فیلم از بعضی در اینکه مثل حال

 در دشومنی  ایون  اسوت،  دشومنی  ایون  خو ، . کورد  توجّه آن به باید که هست هم اینها مانند و دیپلماسی و سیاسی تزویر شامل

 کنیم، تمرین م،کنی تکرار خودمان با را اینها دائم باید یعنی کنیم؛ توجّه باید ما را اینها. بشود ظاهر است ممکن مختلفی شکلهای

 که دیگرانی و عزیز های بسیجی شما کشور، مدیران کشور، سیاستمداران هم- مان همه بکنیم؛ باید کار چه بفهمیم تا نبریم یاد از

 .باشیم داشته ذهن در دائم باید را اینها -کارند اهل متفکّرند، فعّالند،

 

 1334/18/12دانشجویان و آموزان دان  دیدار در بیانات

 مغتونم  بسویار  اسوت،  شوده  نامیده استکبار با ی مبارزه و مقابله عنوان به که روزهایی در آموز دان  دانشجو، عزیز، جوانان ی جلسه

 انسانهای بلکه جوانها فقط نه و ما؛ ملّت هوشیار جوانهای مجموع از هستید ای نمونه یک دارید، تشریف اینجا در که جمعی. است

 .خودتان بیانات با خودتان، شعار با کردید ابراز اینجا در امروز شما که دارند را مواضعی همین همه ،بصیرت اهل تحلیل، اهل آگاه،

 

 1334/18/12دانشجویان و آموزان دان  دیدار در بیانات

 حرکوت  یوک  و علمی، ی پشتوانه دارای و منطقی و معقول حرکت یک ما ملّت میان در و اسالمی انقالب در استکبار با ی مبارزه

 منطق به متّکی است، احساساتی است، شعاری حرکت یک این که بکنند وانمود میخواهند بعضی آنچه برخالف است، خردمندانه

 اسوت  دینی الهام آنچه و قرآن ی آیه و دین از. است عقالنیّت به متّکی حرکت یک ایران ملّت حرکت بعکس، نیست، عقالنیّت و
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 به کسانی چون میگذاریم، کنار فعالا را( 2)«الکُفر اَئِمَّ َ قاتِلوا» و( 1)«بَینَهُم رُحَمآءُ» و «الکُفّار لَیعَ اَشِدّآءُ» میکنیم؛ نظر صرف فعالا

 .میکنیم تکیه ایران ملّت ی تجربه به ندارند؛ هم باور یا نیستند هم معتقد چیزها این

 

 1334/14/27فطر عید نماز های خطبه

 روز در بودنود،  کشویده  بیداری صبح تا قدر ش  و رمضان مبارک ماه وسوّم بیست احیاء بتمناس به را قبل ش  که داری روزه مردم

. اسوت  ایران ملّت این ایران؛ ملّت شناخت درست راه است اینها. کردند شرکت عظیم پیمایی راه این در روزه زبان با تابستان، گرم

 عرضوه  را خود جور، این استکبارْ با ی مبارزه و مقابله ی صحنه رد و جور، آن عبادتْ محراب در رمضان ماه که است ایران ملّت این

 ایون  از حورکت ،  از شوعارش،  از خوودش،  از را موا  ملّوت  شناخت؛ نباید دیگران مغرضِ زبان از را ما ملّت. میدهد نشان و میکند

 بعضوی  و بدهود  نشوان  ایوران  ملّوت  از میکند سعی فضاسازی با دشمن آنچه. ایران ملّت است این شناخت؛ باید عظیم های جلوه

 را خود گوناگون اجزاء و ابعاد که است ملّتی همان ایران ملّت. است غلط و انحراف میکنند، تکرار را همان متأسّفانه هم ها فهم کج

 .داد نشان رمضان ماه این در

 

 1334/14/27فطر عید نماز های خطبه

. کرد نخواهد تغییری هیچ آمریکا مستکبر دولت مقابل در ما سیاست رتصو هر در است، شده تهیّه که متنی با و مذاکرات این با

 مسوائل  موورد  در نوداریم؛  ای موذاکره  ای منطقوه  و جهانی گوناگون مسائل مورد در آمریکا با ما کردیم، تکرار بارها که طور همان

 هوم  موورد  ایون  ایم؛ کرده مذاکره مصلحت، اساس بر ای، هسته مورد این مثل استثنائی موارد در گاهی نداریم؛ ای مذاکره دوجانبه

 سیاسوتهای . ام کورده  اشواره  آنهوا  بوه  قبلوی  عمومی های سخنرانی در من که است بوده مواردی هم این از قبل است، نبوده فقط

 کوه - را لبنوان  مقاوموت  و را اهلل هواحزب  آمریکوایی . دارد اخوتالف  درجوه  181 اسوالمی  جمهوری سیاستهای با منطقه در آمریکا

 مقابول،  در وقوت  آن. نمیشوود  با تر انصافی بی این از میکنند، تروریسم به متّهم -کشورند یک در ملّی دفاع نیروهای داکارترینف

 کورد،  معاملوه  میشود چگونه سیاستی چنین یک با میدهند، قرار خودشان حمایت مورد را کُ  کودک صهیونیستیِ تروریست دولت

 جوای  بورای  میگوذارم  را تفصویل   من که هست هم دیگر موارد حا  رسید؟ توافق به یشودم چگونه کرد، مذاکره میشود چگونه

 .دیگر

 

 1334/14/21دانشجویان از جمعى دیدار در بیانات

 بوا  ی مبوارزه  مگور  خو ،  چیست؟ مذاکرات از پس استکبار با ی مبارزه تکلیف ،[که بود این] کردند سمال که دیگری ی نکته یک

 کوه  است حرفهایی همین جزو هم این. نیست پذیر تعطیل سلطه نظام با ی مبارزه استکبار، با ی مبارزه است؟ پذیر تعطیل استکبار،

. است انقالب مبانی جزو است، اساسی کارهای جزو است، ما کارهای جزو این. بگویم شما به که ام کرده یادداشت من امروز اتّفاقاا

 اسوتکبار،  مصوادیق  موورد  در. نمیشود تمام که استکبار با ی مبارزه. نیستیم قرآن تابع الااص ما نباشد، استکبار با ی مبارزه اگر یعنی

 پیودا  اجازه اینها حا  که- میکنند مذاکره ای هسته ی قضیّه در که محترمی مسئولین این به ما. است استکبار مصادیق اتمّ آمریکا

 سطح، این در داشت؛ سابقه تر پایین سطوح در نه، سطح این در داشت، قهساب البتّه بزنند؛ حرف هم با رو روبه مسئولین که اند کرده

 موذاکره  نداریود  حوق  دیگوری  ی مسئله هیچ در کنید؛ مذاکره دارید حق شما ای هسته ی مسئله در فقط که ایم گفته -بود بار اوّلین

 ایون  در موا  میگوینود  اینهوا  میکشد، پی  را اینها مانند و یمن و سوریه و منطقه مسائل گاهی مقابل، طرف آن. نمیکنند و کنید،

 کوه  د یلوی  همان به هم آن است، ای هسته ی مسئله ی زمینه در فقط مذاکره. نمیکنند صحبت و نداریم صحبتی شما با ها زمینه

 مفصّول  را ایون  مون  کردیم؛ انتخاب را رویکرد این را، گرای  این ما ای هسته ی قضیّه در چرا که کردم تکرار چندبار و گفتم من
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 بوا  ی مبارزه ی ادامه برای کنید آماده را خودتان و است روشن کامالا تکلیف  نیست، پذیر تعطیل استکبار با ی مبارزه. کردم تشریح

 .استکبار

 

 1333/12/21رهبرى خبرگان مجلس اعضاى دیدار در بیانات

 یعنی( 3.)«المُنکَر عَنِ نَهَوا وَ بِالمَعروفِ اَمَروا وَ الزَّکوةَ ءاتَوُا وَ الصّلوةَ وااَقامُ ا َرضِ فِی مَکَّنّهُم اِن اَلَّذینَ» که میفرماید شریفه ی آیه

 وَ بِوالمَعروفِ  اَمَوروا  وَ الزَّکوةَ ءاتَوُا وَ» بعد «الصّلوة اَقامُوا» اوّل  که است اینها دارد، ارض در متمکّنین از متعال خدای که انتظاری

 ی اقاموه  از که باشیم داشته حق میکنیم، توجّه قسط به ما اگر که نیست جور این[. است(]11) «ا ُمور عاقِبَ ُ  هللِ وَ المُنکَرِ عَنِ نَهَوا

 اجتَنِبُووا  وَ اهللَ اعبُودُوا  اَنِ» بلکوه  کنویم،  غفلوت  منکور  از نهی و معروف به امر به یا زکات به یا صالت به دادن اهمّیّت و صالت

 را پیغمبوران  متعوال  خدای اصالا که میدهد نشان - شده تکرار قرآن در مضمون این و لفظ این ربا چندین که -( 11) «الطّاغوت

 ی آیوه  آن در متعال خدای که وصیّتی یا. است این کار اساس خداوند؛ عبودیّت برای طاغوت، از اجتناب برای توحید، برای فرستاد

 اسوت،  نظور  موورد  آنکوه ( 12) الودّین؛  اَقیمُووا  اَن: است کرده بقیّه هب و  موسی به و ابراهیم به و نوح به شوری، ی سوره ی شریفه

 مَون  اِلَیوهِ  یَجتَبوی  اهللُ اِلَیوهِ  ماتَدعوهُم المُشرِکینَ عَلَی کَبُرَ فیهِ  تَتَفَرَّقوا وَ کرد؛ اقامه باید را دین ی همه یعنی است؛ دین ی اقامه

 هوم  اصلی معارض و است، توجّه مورد - دین ارکان ی همه و اجزا ی همه - دین ی همه یعنی( 13) یُنی ؛ مَن اِلَیهِ یَهدی وَ یَشآءُ

 عالم؛ مستکبران عالم، قلدرهای از عبارتند - بکلّه اجزائه، بجمیع بتمامه، دین ی اقامه یعنی - رویکرد این و حرکت این مقابل در

 اوّل در شوریفه  ی آیوه  در یوا  ؛[است گران] مشرکین برای میکنی، عوتد آن به تو آنچه( 14) اِلَیه؛ تَدعوهُم ما المُشرِکینَ عَلَی کَبُرَ

 اسوت  علویم  هوم  یعنوی ( 15) حَکیمًا؛ عَلیمًا کانَ اهللَ اِنَّ المنِفقینَ و الکفِرینَ تُطِعِ   وَ اهللَ اتَّقِ یاَیُّهَاالنَّبِیُّ احزاب؛ ی مبارکه ی سوره

 در را توو  راه حکمت، با است؛ حکیم هم و ذرّات، زندگی سازوکار و عالم ذرّات و اجزا تمام به دارد علمی ی احاطه که متعال خدای

 و اهللِ عَلَی تَوَکَّل وَ*  خَبیراا تَعمَلونَ بِما کانَ اهللَ اِنَّ رَبِّکَ مِن اِلَیکَ  یوحی ما اتَّبِع وَ. کنی دنبال باید و کرده مشخّص مجموعه این

 .داشت خواهد وجود دشمنی تو، حرکت این با ی مقابله در( 19) وَکیلاا؛ بِاهللِ  کَفی

 

 1333/13/19مستضعفین بسیج عالى مجمع اعضاى دیدار در بیانات

 جموع  هموه  حواسّ باید منتها. است این اسالمى جمهورى نظام ناپذیرى شکست دلیل اند؛ بسیجى بالقوّه ایران ملّت قاطع اکثریّت

 سمت به حرکت جهت بشود؛ نباید اشتباه حرکت جهت بشود؛ سست نباید حرکت هست؛ همه براى هست، همیشه امتحان باشد؛

 .است استکبار با ى مقابله است، استکبار

 دولوت  یوک  آمریکا چون است، استکبار خاطر به آمریکا ى مسئله[  چون] ما؛ خود ما، ملّت آوریم؛ مى بارها را آمریکا اسم که هم ما

 ملّوت،  یوک  عنووان  بوه  یوا  جغرافیایى ى مجموعه یک عنوان به آمریکا با ما است؛ استکبارى[ آمریکا] روش چون است، استکبارى

 اسوتکبار  ى مسوئله  آمریکوا،  بوا  موا  ى مسئله کشورها؛ ى بقیّه مثل هم آن نداریم، اى مسئله هیچ انسانى ى مجموعه یک عنوان به

 زدنود،  اى هسوته  مذاکرات همین سرِ روز چند این که حرفهایى همین طلبند؛ زیاده زورگویند، متکبّرند، مستکبرند، است؛ آمریکایى

 .زدن حرف همیشه مثل کردند شروع[ بعد] کردند، تمدید حا  و کردند مذاکره ماه چند ببینید؛ شما

 

 1333/14/19نظام مسئو ن دیدار در بیانات

 نگذارید کند؛ اغوا نگذارید بگذارد؛ اثر شما محاسباتی دستگاه در دشمن نگذارید بشویم؛ اشتباه دچار نباید محاسباتمان در امروز ما

 - دارد اداموه  قوّت با همچنان و شد آغاز انقالب با که - استکبار با اسالمی جمهوری نبرد امروز. بگذارد اثر او تهدید یا او تطمیع

 ی جامعوه  شوکیل ت دنبوال  هسوتیم؛  بلنود  آرمانهوای  دنبوال  ما. است جن و انس شیاطین با زمان، طواغیت با پیغمبران نبرد همان
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 شوهیدان  و صودّیقان  و پیوامبران  بوزرگ  آرزوهوای  بوه  بخشویدن  تحقّوق  و اسالمی امّت اسالمی، کشور اسالمی، نظام اسالمی،

 اذیوت  میکننود،  کارشوکنی [ بنوابراین . ]مخالفنود  حرکتی چنین یک با طبعاا و اند جبهه یک زمان شیطانی های دستگاه و ؛[ هستیم]

 که ای مادّی های توانایی و ظاهری جالل و دارد مقابل ی جبهه آن که برقی و زرق ی همه با حال عین در میکنند؛ تهدید میکنند،

 میکنود،  پیودا  توسعه روز روزبه میگذارد، اثر میرود، پی  و میدهد ادامه دارد را خودش راه پیامبرانه حرکت و الهی حرکت این دارد،

 .میکند پیدا عمق روز روزبه

 

 1332/18/23کشور سراسر بسیج فرمانده هزار جاهپن دیدار در بیانات

 اسوتکبار  با ما است؛ استکبار نظام با اسالمی، نظام خصومتهای گیری جهت. است استکبار است، اسالمی نظام مقابل ی نقطه آنچه

 و بودخواه  هوای  گوروه  و فرعون امثال ی درباره قرآن در که است قرآنی ی واژه یک استکبار. میکنیم مبارزه استکبار با ما مخالفیم،

 در اسوتکبار  بنودی  اسوتخوان . دارد وجوود  هوم  امروز تا است، بوده هم گذشته در استکبار. است رفته کار به حقیقت و حقّ معارض

 دارد؛ وجوود  اسوتکباری  نظام هم امروز. میکند تفاوت زمانی هر در روشها و خصوصیّات و ها شیوه البتّه است؛ یکی ها دوره ی همه

 عملکرد بدانیم، باید را استکبار خصوصیّات بشناسیم، باید را استکبار. است آمریکا ی متّحده ایا ت دولت دنیا، در هم اراستکب رأس

 در غیرخردمندانوه  برخوورد  با ما. کنیم تنظیم او مقابل در را خودمان رفتار خردمندانه بتوانیم تا بدانیم باید را استکبار گیریِ جهت و

 فوردی  و جمعوی  هوای  گیری جهت ی همه در ها، ریزی برنامه ی همه در ها، عرصه ی همه در معتقدیم ما فیم؛مخال ها عرصه ی همه

 را سولطه  نظوام  اموروز  اگور  نشناسیم، را دشمن نشناسیم، را دوست اگر نشناسیم، را صحنه اگر. کرد عمل حکمت و درایت با باید

 بایود  لوذا  کنیم؟ ریزی برنامه درست میتوانیم چطور کنیم؟ حرکت درایت و حکمت با میتوانیم چطور نشناسیم، را استکبار نشناسیم،

 .بشناسیم

 

 1332/18/23کشور سراسر بسیج فرمانده هزار پنجاه دیدار در بیانات

 زموان  از. اسوت  طورف  اسوتکبار  با اسالمی نظام نیست، طرف انسانها با نیست، طرف مردم با نیست، طرف ملّتها با اسالمی نظام

 داشوته  قورار  استکبار مقابل در حق ی جبهه: بوده همین هم امروز تا اسالم پیغمبر و بزرگ پیغمبران و پیغمبر نوح و لیلخ ابراهیم

 نظوام  نیسوت  قادر گفتیم، که خصوصیّاتی این با استکبار چون است؟ رو چه از استکبار با اسالمی نظام امروز ی مقابله چرا؟. است

 آمده پدید استکبار به اعتراض در اساساا اسالمی جمهوری نظام چون. کند تحمّل را ایران یاسالم جمهوری نظام مثل ای اسالمی

 شود،  قوی کرد، پیدا رشد شد، تشکیل اساس این بر و آمد وجود به ایران در استکبار عوامل و استکبار به اعتراض در انقالب است؛

 فعّوا ن  ایوران،  جوانان ایران، ملّت. بشود مأیوس که وقتی مگر د،کن تحمّل نمیتواند[ استکبار. ]کشید چال  به را استکبار منطق

 در یوأس  ایون  کوه  کننود  کواری  باید دارند، عقیده خاکشان و میهنشان به غیراسالمی دلیلی به ولو دلیلی هر به که کسانی ایران،

 دشووار  بسویار  آمریکوا  ی متّحده ایا ت دولت برای امروز و استکبار دستگاه برای. کرد مأیوس باید را دشمن بیاید؛ وجود به دشمن

 سیاسوی،  لحوا   از هم است؛ دنیا مناطق ترین حسّاس از یکی[  که] - آسیا غرب در عالم، حسّاس ی منطقه این در ببیند که است

 خود که است سربرآورده ملّتی یک نظامی، یک کشوری، یک - است اثرگذار عالم ی همه بر اینجا حوادث اقتصادی، لحا  از هم

 همه این او علیه میکند؛ حرکت مستقل نمیداند، - میداند قدرت اَبَد را خودش که - ابرقدرت قدرت آن به تبعِ و مربو  و متّصل را

 در را آمریکا نفوذ آنها خود اعتراف به و میکند عبور اسالمی نظام ها سختی و مشکالت این ی همه از[ امّا] میگیرد، انجام مخالفت

 آیود؛  درموی  منطقوه  ملّتهوای  برای الگویی و نمونه یک عنوان به و میدهد گسترش را خودش نفوذ و میکشد  چال به منطقه این

 .است سخت خیلی آنها برای این تحمّل
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 1332/18/12دانشجویان و آموزان دان  دیدار در بیانات

 گوروه  مسوتکبر،  دولت مستکبر، آدم است؛ هرفت کار به استکبار ی کلمه قرآن در است؛ قرآنی تعبیر یک استکبار چه؟ یعنی استکبار

 مداخلوه  آنهوا  کارهوای  ی هموه  در دارد، را دیگور  ملّتهای و انسانها امور در دخالت قصد که دولتی آن و کسانی آن یعنی مستکبر،

 را کشوورها  اموور  در دخالوت  حوقّ  است، قائل خود برای را ملّتها بر تحمیل حقّ میداند، آزاد را خود خود؛ منافع حفظ برای میکند

 سوتمگر،  و ظوالم  ی جبهوه  ایون  مقابول  ی نقطه. است مستکبر معنای این نیست؛ کس هیچ به هم پاسخگو است، قائل خود برای

 نورفتن؛  زورگوویی  ایون  بوار  زیور  اوّل ی درجه در یعنی چه؟ یعنی استکبار با ی مبارزه میکنند؛ مبارزه استکبار با که هستند گروهی

 قدرت تحمیل و جویی مداخله بار زیر ملّتی یک یعنی استکبارستیزی نیست؛ ای پیچیده دارِ وخم پیچ یزچ یک استکبارستیزی معنای

 با فرصتی یک در آینده در شاءاهلل ان البتّه من. است استکبارستیزی معنای این نرود؛ مستکبر دولت یا مستکبر انسان یا استکبارگر

 نیسوت؛  آن مجال ا ن که بکنم باید مفصّلی صحبت یک استکبارستیزی و ستکبارا ی درباره آموزان دان  دانشجوها، جوانها، شما

 .است استکبارستیزی معنای این و استکبار معنای این اجما ا

 

 1332/18/12دانشجویان و آموزان دان  دیدار در بیانات

 دولوت  یک آمریکا دولت. است نرفته مریکاآ دولت تحمیل بار زیر که است این خاطر به میداند، استکبارستیز را خود که ایران ملّت

 اموروز  میکنود؛  مداخلوه  کشوورها  امور در میکند، افروزی جنگ است، قائل خود برای را کشورها در ی مداخله حقّ است، استکباری

 در رسویده؛  پاارو به است، رفته فراتر  تین آمریکای و آفریقا و آسیا کشورهای ی محدوده از دیگر قضیّه این[  که] میکنید مشاهده

 ای زورگوئی و میکرد که دخالتی و داشت متّحده ایا ت دولت که استکباری این مقابل در ایران ملّت. میکنند دخالت هم آنها امور

 یوک  پادشواهی،  طواغوتیِ  حکوموت . ایسوتاد  بود، کرده درست خود برای سالها طول در ما عزیز کشور بر که تسلّطی و میکرد که

 ظلم مردم به میکردند؛ میخواستند کاری هر ایران در آمریکا به ی تکیه با داخلی؛ ی پشتوانه بدون بود آمریکا به ی وابسته حکومت

 و طبیعوی  حوقّ  که ای توسعه و ترقّی و رشد از را کشور میشدند، قائل تبعیض مردم بین میکردند، غص  را مردم حقوق میکردند،

 هوم  بعود  کورد،  انقالب ایستاد، ایران ملّت. کنند تأمین ایران در را آمریکا منافع ینکها خاطر برای بودند، داشته باز بود آن تاریخی

 تموام  نیمه را کار امّا کردند استکبار با ی مقابله که نبود دیگر کشورهای از بعضی مثل کرد؛ قطع کشور در را مستکبرین های ریشه

 .خوردند هم[ را] چوب  و گذاشتند

 ی مبوارزه  بوا  را هوا  انگلویس  جوور  و ظلوم  سالها و بودند کرده مبارزه ها انگلیس با که - آورم نمی اسم که - کشوری یک در بنده

 تفریحوی  مهمّ مراکز از یکی در را انگلیسی سردار یک ی مجسّمه که دیدم بودند، کرده پیدا استقالل و بودند کرده تمام خودشان

 در جنایوت  هوزاران  کوه  مستعمری مستکبرِ آن اسم به هم، را مرکز آن اسم چیست؟ دیگر این خ  گفتیم! کردند نص  خودشان

 داشوت،  ادامه کشور آن بر فشار یعنی نبردند؛ سودی هم کاری مماشات و کاری مالحظه این از البتّه! بودند گذاشته بود، کرده آنجا

 عظویم  انقوالب  و ایوران  اسالمی جمهوری. آورد نمی ارمغان به سود کشوری هیچ برای مستکبر با مماشات دارد؛[  ادامه] هم هنوز

 بور  متموادی  سوالهای  طول در را آمریکا دستِ ضربِ چون نکرد؛ رها هم کاره نیمه را کار و افتاد در آمریکایی استکبارِ با ملّت این

 .هستند چه هستند، کسانی چه اینها میفهمید بود؛ کرده احساس خود گوشت و پوست روی

 

 1332/18/12نشجویاندا و آموزان دان  دیدار در بیانات

 و درسوت  تحلیول  از ی برخاسوته  ی مسئله یک است، اساسی ی مسئله یک استکبارستیزی ملّی روز و استکبار با ی ستیزه ی مسئله

 بایود  آموزنود،  دانو   و دانشوجو  شما مثل هستند، کشور سرتاسر در که جوانی میلیونها و عزیز جوانهای شما و. است درست حرف

 بورای   چیوز  همه نمیخواست، تحلیل و نداشت تحلیل به احتیاج انقالب اوّلِ جوانِ خ ،. قضایا این از باشید داشته درستی تحلیل
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 آمووزِ  دسوت  سواواکِ  را، هوا  آمریکوایی  قسواوت  را، ها آمریکایی حضور بود؛ دیده خود چشم به خودش را چیز همه چون بود، روشن

 بوا  ایوران  ملّت چرا باشد معلوم نباشد؛ زبان[ با گفتن] صِرف کنید؛ دقّت کنید، لیلتح کنید، فکر باید شما امروز امّا را، ها آمریکایی

 اموروز  جووانِ  را ایون  چیسوت؛  از ناشی بیزاری این است؛ مخالف آمریکا ی متّحده ایا ت رویکردهای با چرا است؛ مخالف استکبار

 .بفهمد تحقیق با و بدرستی بایستی

 

 1331/15/25آزادگان از جمعی دیدار در بیانات

 آن به امام که چیزهائی و انقالب  ارزشهای و انقالب گفتمان امروز، تا بودند کار سر بر دهم دولت و نهم دولت که سالهائی این در

 استکبارسوتیزی،  مسوئو ن،  زیستی  ساده ی  مسئله: شده برجسته کامالا خوشبختانه آموختیم، انقالب از را آنها ما و میکردند توصیه

 عنووان  به میکردند سعی بود؛ افتاده انزوا به اینها و انقالبیگری و انقالب اسم که گذشت ما بر ای  دوره یک. انقالبیگری به افتخار

 نیست، اینجور خوشبختانه امروز. میشد گفته میزدند، حرف مینوشتند، مقاله کنند؛ یاد چیزها این از ارزش، ضد یا منفی ارزش یک

 مبوانی  و انقالبوی  ارزشوهای  انقالبوی،  جهتگیری انقالبی، حرکت به کشور مسئو ن و مردم یعموم گرای  است؛ بعکس درست

 اهمیوت  ارزشوها  این به مردم یعنی همینهاست؛ دولت، به مردم گرای  عوامل از یکی که باشید داشته توجه را این. است انقالب

 .است مهمی چیزهای خیلی اینها تجمل؛ از سئو نم بودن دور زیستی،  ساده ی  مسئله عدالت، به دعوت ی  مسئله. میدهند

 

 1331/11/11«اسالمی بیداری و جوانان» جهانی اجالس در کنندگان شرکت دیدار در بیانات

 بودانیم  باشویم؛  هوشیار باید آنجا آمریکاست، نفع به است، اسرائیل نفع به که میگیرد انجام دارد کاری بشود احساس که جائی هر

 ضود  و اسوالمی  حرکوت  یوک  حرکوت،  کوه  آنجوائی . نیست خودی حرکت است؛ غریبه حرکت است؛ یگانهب حرکت حرکت، این

 خوودی  هوم  بوا  هموه  آنجوا  اسوت؛  درستی حرکت حرکت، آنجا است، فساد ضد و استبدادی ضد و استکباری ضد و صهیونیستی

 .کنیم فکر جور یک همه باید .نمیکند تفاوت کشوریم، آن از کشوریم، این از هستیم، سنی هستیم، شیعه دیگر هستیم؛

 

 1331/19/19دولت هیئت اعضای و جمهوری رئیس دیدار در بیانات

 یوا  عودالتخواهی،  موثالا  دارد؛ جاذبوه  موا  موممن  موردم  بورای  شوعارها  این که هست و بود شعارهائی دهم و نهم دولت شعارهای

 مسوائل  در ارتباطوات  از ی استفاده سوء و خواری ویژه با ی همقابل یا اشرافیگری، من  با ی مقابله و زیستی ساده یا استکبارستیزی،

 بوه  و دولوت  بوه  مردم اقبال علت میدانید؛ را این هم شما بکنم، عرض من و. صادقانه رسانی خدمت یا اقتصادی، غیر و اقتصادی

 ضورورت  و آنها به نیاز و اند دلبسته شعارها این به مردم یعنی. بود شعارها این - 88 سال در چه ،84 سال در چه - جمهور رئیس

 اموام  کوه  بود ارزشهائی و اصول به پایبندی شعارها، ترین اساسی ی جمله از. برندارید دست شعارها این از. میکنند احساس را آنها

 شوعارها  هموین  اسوالمی،  انقالب به مندی عالقه رشد عامل هم دنیا در اتفاقاا که کرد؛ مطرح و کرد جامعه وارد را اینها ما بزرگوار

 و عنووان  بگیوریم،  کوار  بوه  و باشویم  بلود  را کافی تبلیغاتی های شیوه یا باشیم، داشته ای تبلیغاتی ابزار ماها اینکه بدون یعنی. بود

 رویکردها همین خاطر به و شعارها همین خاطر به این شد؛ جاری و ساری دنیا سراسر در و ملتها بین در ما بزرگوار امام محبوبیت

 صهیونیسوم  و آمریکوا  مظهورش  اموروز  کوه  - استکبار ظاهریِ ی فائقه قدرت مقابل در شما که هم این خود. بود ها جهتگیری و

 وجوود  بوه  امید ملتها دل در این خود میکند؛ ایجاد محبوبیت این خود میکند؛ ایجاد ارزش ایستید، می - است جهانی و المللی بین

 ایون  از عملکورد،  نوع در برخورد، نوع در اظهارات، در روشها، در باشید مراق . داد دست از نباید را این میدهد؛ پرورش و آورد می

 .نگیرد صورت تجاوزی شعارها
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 1331/15/24شعرا از جمعی دیدار در بیانات

 د؛کنیو  حفوظ  بایود  را این است؛ اسالمی انقالب گفتمان ی ارائه میداندارِ و مباشر و متصدی واقع در دارد؛ هویتی یک انقالب شعر

 یوک  بوه  نسوبت  ای، مسوئله  یوک  بوه  نسوبت  است شاعر تألمات از ناشی که بگیرد قرار هیجاناتی از برخی الشعاع تحت این نباید

 تألمات این میشود، تألماتی دچار هم شاعر لطیف روح دارد، وجود هائی ناهنجاری جا همه با خره. چیزی یک به نسبت ای، قضیه

 بورای  بایود . شوود  تألمات این مغلوب انقالب اصلی هویت آن انقالب، اصلی گفتمان آن نبایستی منتها میگذارد؛ اثر شعر در طبعاا

 - گفوتم  را این گذشته سال من. داده انجام بزرگی کار شما ملت. کنید کار و تالش انقالب گفتمان برای باید بزنید، حرف انقالب

 و گذاشوتن  کف بر جان و خدا راه در شهادت البته - نیست تشهاد ی مسئله فقط مسئله که - گفتم هم جلسه همین در نظرم به

 پرمطل  و گسترده انقالب معارف اینقدر است، گسترده دینی معارف اینقدر - است انسانی شرافتهای ی قله کردن، خدا راه تقدیم

 گواهی . شاعران ی عهده بر است ای وظیفه یک این امروز. کرد منعکس را آن میتوان و برد بهره آن از میتوان که است پرفیض و

 میدهود؛  قورار  الشعاع تحت را اصلی ی مسئله آن و میگذارد اثر تألمات این ها سروده و شعرها از بعضی در که بیند می انسان اوقات

 وابسوته  یوا  که شعرائی. است گفتمان همان اصل به اعتراضشان که کسانی آن با میشود آواز هم و هماهنگ انسان اینجا وقت آن

 کردنود،  قهر انقالب با اول از اینها بودند، چپ جریانات جزو هم یا پهلوی، فاسد دربار متعلقات و دربار و قدرت کانونهای به دبودن

 جوششوهای  آن انقوالب،  طورف  این که شد موج  ندادن نشان خوش روی همین که ندادند؛ نشان خوش روی انقالب به اول از

 مقودارش  یوک  شواید  جوشوید،  انقوالب  درون از برجسته و خوب شاعر همه این که این .بدهد نشان خودش از را پرفیضان و زیبا

 ایران ملت ی آزادیخواهانه حرکت اصل با انقالب، گفتمان اصل با انقالب، اصل با که جریانی آن حا  خ ،. آنها قهر از بود ناشی

 آنهوا  زبوان  به زبان  نباشد، انقالب اصلی گفتمان و هویت آن حفظ مراق  انسان اگر مخالفند، اسالمی انقالب دینمدار حرکت و

 هویچ  این میشود؛ منعکس شعر در خ ، بیند، می را ناهنجاری چیز یک انسان ندارم؛ مخالفتی اعتراض شعر با من. میشود نزدیک

. اسالمی انقالب انگفتم اصل به اعتقادتان حال در است، ناهنجاری یک به اعتراضتان شما باشید مراق  باید منتها ندارد؛ اشکالی

 شوعرای  کوه  اسوت   زم. نشود یکی او زبان با شما زبان باشید مراق  است؛ گفتمان اصل همین به اعتراض  که هست یکی اما

 استکبارسوتیزی  و استقالل و آزادیخواهی و نظام و انقالب مبانی اصل از که هستند آدمهائی. بکنند را مراقبت این عزیزمان جوان

 صمیمانه و نزدیک را ارتباطات خودتان بین میتوانید، که هم هرچه. نبندید آنها به مربو  محافل و آنها تحسین هب دل شما دورند؛

 .کنید

 

 1331/15/13دانشجویان از جمعی دیدار در بیانات

 در بوود،  هوم  مشخص که اهداف آن ولو - مشخصی اهداف با که بود حرکتی اسالمی انقالب. است استثناء یک اسالمی انقالب

 هودف . آمود  وجوود  بوه  - بود روشنی اهداف اهداف، اما شد؛ معلوم مصادیق  شد، روشن شد، خرد بتدریج بود؛ کلی جاهائی یک

 هودف  مظلووم،  از دفواع  هودف  انسوان،  بوه  بخشی کرامت هدف کشور، استقالل حفظ هدف استکبارستیزی، هدف خواهی، اسالم

 و( علیوه  اللَّه رضوان) امام فرمایشات در وقتی انسان. بوده انقالب اهداف ینهاا کشور؛ اقتصادی و فنی و علمی اعتالی و پیشرفت

 ایمان به متکی بودن، مردمی. دارد ریشه هم اسالمی متون در اینها ی همه که بیند می میکند، نگاه را اینها انقالب اصلی اسناد در

 خوط  ایون  کورده؛  پیدا ادامه خط این. است انقالب اصلی یها پایه جزو مردمی، عواطف و مردمی های انگیزه و مردم عقاید مردم،

 .است مهمی ی حادثه خیلی این میگذرد؛ انقالب از سال دو و سی امروز. نخورده زاویه خط این نکرده، پیدا انحراف

 

 1331/14/13مبعث عید روز در نظام مسئو ن دیدار در بیانات
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 را خودشوان  کراموت  و آزادی و میکنند حرکت دارند مسلمان ملتهای بینیم می که این از خوشوقتیم و خوشحال هم ایران ملت ما

 منطقوه،  حرکتهوای  منطقوه،  مسوائل  بوه  نسبت انقالب مواضع ایران، در انقالب این پیروزی و پیدای  آغاز از. آورند می دست به

 غاصو   دولوت  ضود  بور  سوت، ا صهیونیسوم  ضد بر است، استکبار ضد بر حرکت که جائی هر. است بوده روشن منطقه، قیامهای

 علیوه  حرکوت  جوا  هور . ماسوت  تأییود  و حمایوت  موورد  و مقبوول  حرکت حرکت، این است، فلسطین عزیز کشور در صهیونیستی

 جوا  هور  - اسوت  آورده وجوود  بوه  المللی بین دیکتاتوری یک آمریکا امروز که - است المللی بین دیکتاتوریِ این علیه آمریکاست،

 .موافقیم آنها با ما ملتهاست، حق احقاق برای است، داخلی های دیکتاتوری علیه حرکت

 

 1383/11/15عربی خطبه ترجمه+  تهران جمعه نماز های خطبه

 جمهووری  اموا  بود؛ سخت کار، این. ایستادیم هم زمینه این در. فشارها مقابل در تسلیم عدم است؛ استکبارستیزی بعدی، ی نقطه

 پیوروز  انقالب که حا  آقا میگفتند انقالب، اوائل همان از بودند ها خیلی. دهد انجام قیتموف با را سخت کار این توانست اسالمی

. شوود  تخطئوه  انقوالب  ستیزی ظلم شعار که بود این معنای  این! کنیم تمام را مسائل ها آمریکائی با برویم است؛ بس دیگر شد،

 دشومن  که کسی آن شویم؛ همراه آمریکا با برویم یعنی بودند؛ این دنبال که کسانی بودند زمان، طول در. میکردند تشویق را این

 حورف،  ایون  معنوای . اسوت  فلسوطین  ی قضویه  فروختن حرف، این معنای. ببریم پناه او دامن به او؛ بال زیر برویم ماست، اصلی

 ظلموی  هموه  ایون  روی بر بستن چشم حرف، این معنای. اینهاست امثال و افغانستان و عراق در آمریکا جنایات از کردن اغماض

 کوردن  عوادی  خو ، . نکنیم اعتراض مسائل این به یعنی حرف، این معنای. میدهد انجام دارد ملتها بر جهان در آمریکا که است

 آن مرحلوه  یک و بزنند؛ را حرفشان و کنند اعتراض صریح نتوانند ایران مسئولین و ایران ملت دیگر که است این معنای  روابط

 را الهوی  رحمت بود، بابرکت اما بود؛ زحمت پر استقامت، و ثبات این خ ،. کنند قبول را آنها حرف بشوند مجبور تدریجاا تر، طرف

 انقوالب،  اصلی شعارهای روی بر سال دو و سی این ظرف ایران ملت شما ایستادگی. کرد جل  هم را ملتها توجه کرد، جل  هم

 کشوورهای  بوه  شوما  کشوور  مسوئولین  وقتی. میکند نگاه عظمت چشم به ماسال دنیای امروز که است داشته را بزرگ برکت این

 کننود،  محاسوبه  را سیاسوی  شخصیتهای محبوبیت میخواهند حسابگرها وقتی. میشود آنها از استقبالی آنجور میکنند، سفر مختلف

 ایون . میکنیود  مشواهده  را این یها نشانه دارید امروز شد؛ الگو کارش ایران ملت. میگیرند قرار اول ردیف در شما کشور مسئولین

 .نمیشد معلوم زمان گذشت با جز که است خصوصیاتی از خصوصیت این و بزرگ برکت

 

 1383/19/18 دولت هیأت اعضای و جمهور رئیس دیدار در بیانات

 کنید، اجراء میخواهید و ریددا قبول را انقالب شعارهای اینکه به و پایبندید انقالب مبانی به الحمدللَّه که بدانید افتخار شما را این

 شوعارهای  را خوودش  شوعارهای  کوه  اسوت  ایون  دولت این خصوصیات مهمترین از یکی. است بزرگی توفیق این میکنید؛ افتخار

. باشود  معلوم هم این کردند؛ اقبال شما به همین خاطر به هم مردم. میکند افتخار و سربلندی احساس این، به و داده قرار انقالب

 موردم  بورای  اشورافیگری،  از اجتناب شعار است؛ جذاب مردم برای طلبی، عدالت شعار. مندند عالقه اند، دلبسته شعارها ینا به مردم

 تالش و کار شعار یا زیستی، ساده شعار یا استکبارستیزی، شعار یا مردم، به رسانی خدمت شعار یا است؛ جذابی شعار و مطلوب شعار

 از بیودار  ملت یک و کشور یک و جامعه  یک. میخواهند را اینها و میدارند دوست مردم که است چیزهائی اینها مردم؛ به خدمت و

 موردم،  بوا  صومیمی  ارتبا  ی مطالبه خدمت، ی مطالبه انصاف، ی مطالبه عدالت، ی مطالبه: میکند مطالبه را چیزها این مسئولین 

 این بحمداللَّه هم شما. میدارند دوست و میخواهند مردم را چیزها این. شرع به پایبندی دینی، ارزشهای به پایبندی دین، ی مطالبه

 .بشمارید مغتنم را این اند؛ کرده اقبال و قبول هم مردم اید، داده را شعارها
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 ایون  کوه  اسوت  ایون  من ی توصیه دولت کالن و کلی های جهتگیری ی زمینه در. میکنم عرض هائی توصیه سرفصل چند در من

 جهتگیوری  دیون،  جهتگیوری : نکنیود  پیودا  انصوراف  ها جهتگیری این از. کنید حفظ تعص  با و حدت با دت،ش با را ها جهتگیری

 سواد و فهم روزافزون رشد. عالم زورگویان و استکبار با ی مبارزه و مقابله جهتگیری خدمت، جهتگیری عدالت، جهتگیری اخالق،

 و تور  روشون  استکبارسوتیزی،  ی مسوئله  مردم برای امروز. بخواهند بیشتر را چیزها این که است شده موج  مردم سیاسی بلوغ و

 بوضووح  انود،  کورده  مشاهده خودشان چشم به را چیزها خیلی مردم امروز. است انقالب اوائل و قبل سالهای از مطلوبتر و تر واضح

 بورای  دائوم  ی مبوارزه  ی لهمسوئ  اسوت،  جوور  همین رسانی خدمت ی مسئله. است روشن برایشان چیزها خیلی لذا اند؛ کرده تجربه

 .نکنید رها و ندهید دست از را اینها یعنی باشد؛ شما کلی های جهتگیری باید اینها است؛ جور همین کشور پیشبرد

 

 1383/14/12ها دانشگاه علمی هیأت بسیجی اعضای دیدار در بیانات

 اینجا محترم، اساتید از یکی هم امروز و ایم فتهگ بارها را این. است اصلی شاخصهای و اهداف نشود، فراموش است مهم که آنچه

 بوا  شفاف مرزبندی -جهان سطح در بلکه کشور، در فقط نه -نفاق و کفر حرکت مقابل در قاطع ایستادگی استکبارستیزی؛ گفتند؛

 اگور  ؛دهود  موی  کواه   را خوودش  قدرِ کند، نمی شفاف مرزبندی کسی اگر. است شاخص ها این دین؛ دشمنان و انقالب دشمنان

 حرکت است، روشنی حرکت انقالب، حرکت. است اصلی خطو  آن و مبانی آن ها این. شود می خارج دائره از کند، می پیدا گرای 

 .کرد خواهد پیدا ادامه اللَّه شاء إن حرکت این و است جلوئی به رو

 

 1388/15/12 ایران اسالمی جمهوری ریاست ی دوره دهمین تنفیذ حکم متن

 نهوم  دولوت  ی چهارساله ی کارنامه که است هائی ویژگی به رأی محترم، و منتخ  جمهور رئیس به مردم ی سابقه بی و قاطع رأی

 پربرکت گفتمان به رأی این،. سازد می آشکار را ملت چرای و چون بی اکثریتِ گرایشهای سوی و سمت و است یافته زینت بدانها

 بوه  رأی اسوت؛  المللوی  بوین  طلبوان  سلطه برابر در شجاعانه ایستادگی و رستیزیاستکبا به رأی است؛ اسالمی انقالب مدار عزت و

 و ضوعیفان  از گسواری  غوم  و موردم  با نزدیکی و زیستی ساده به رأی است؛ اشرافیگری با مبارزه و تبعیض و فساد و فقر با مبارزه

 .است ناپذیر خستگی و وقفه بی تالشِ و کار به رأی است؛ مستضعفان

 

 1387/11/28شرقی  آذربایجان مردم از جمعی یدارد در بیانات

 انقوالب  کوه  اسوت  ایون  درصودد  خود توان ی همه با که کند می مالحظه را ای گسترده ی جبهه یک خود مقابل در ما ملت امروز

 مهووری ج نگوذارد  کوه  بوود  ایون  اش سعی جبهه همان انقالب، پیروزی اول از. بیندازد استکباری ضد اثر و خاصیت از را اسالمی

 و کنود،  رشود  نگذارند بنیان از را اسالمی جمهوری که کردند را خودشان تالش ی همه بگیرد؛ پا است، انقالب مولود که اسالمی

 کردنود،  تحمیول  ملوت  ایون  بور  سوال  هشوت  را تحمیلی جنگ کردند، اقتصادی ی محاصره کردند، سیاسی اقدام. نتوانستند البته

 ایون  بوه . نتوانسوتند  انداختنود،  اسالمی جمهوری نظام و انقالب جان به را درونی های وسوسه کردند، تجهیز را ملت این دشمنان

 موممن  موردم  ی سوپرکرده  های سینه آن، حامی آن، مدافع چون کرد؛ ساقط شود نمی را اسالمی جمهوری نظام که رسیدند نتیجه

 بوه  قوائم  نظوام  یک وقت یک. نیست ها این بحث و دولت و مسئولین بحث. اند داشته نگه را نظام این مممن انسان میلیونها است؛

 هوای  ایموان  بوه  متکوی  نظام یک وقت یک. ندارد خطری استکبار برای نظام آن نظامند؛ یک ی مرتزقه عده یک و است نفر چند

. اسوت  فهمیوده  اسوتکبار  را این. داد تکان شود نمی را نظام این است، مردم عمیق پشتیبانیِ به مردم، دلهای به متکی است، مردم

 حضوور  علموی،  پیشرفتهای. بود پرعظمت و باشکوه بسیار نمای  یک این مردم، شما امسالِ بهمن 22 همین ها، پیمائی راه همین

 نسوبت  شرمندگی با مسئولین از کسی -است شده پی  از تر زنده خوشبختانه که انقالب شعارهای مختلف، های صحنه در جوانها
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 و پرمغوز  و معتبور  اساسوی  قوانون  ایون  بوه  اسالم، به آزادی، به استقالل، به کنند می افتخار شود؛ نمی مواجه انقالب شعارهای به

 کوم  تواننود  موی  هرچه نظام محتوای از باید که اند رسیده نتیجه این به ها آن. داد تکان شود نمی را نظام که دهد می نشان -پرمعنا

 .کنند

 

 1387/13/24 صنعت و علم دانشگاه در دانشجویان و اساتید دیدار در بیانات

 در -دانشوجویی  جنوب   شوود  موی  گفتوه  او به متعارف زبان در که -ها دانشگاه در است خواهی آرمان ی مسئله آن که دوم جریان

 ایون  و کنود  پیودا  اداموه  باید حرکت این که کنم می تکیه روی  و گویم می جهت این از را این. دارد جالبی بسیار تاریخ ما کشور

 دارد مختصاتی و ها ویژگی و ساخت اسالمی، جمهوری نظام و است شرائطی در کشور چون بشود؛ متوقف بتواند که نیست زیچی

 و شوده  ثبوت  تواریخِ  در موا  کشوور  در دانشوجوئی  جنوب   این. باشد داشته حضور بایستی کنارش در دانشجوئی جنب  حتماا که

 جنب  ممیزات این. است بوده عدالتخواه شدت به و اختناق ضد استبداد، ضد سلطه، ضد استکبار، ضد همیشه خود، ی شده شناخته

. نیسوت  صوادق  باشود،  نداشته را ممیزات این اما باشد، دانشجوئی جنب  مدعی کسی اگر. امروز تا است اول روز از ما دانشجوئی

 افغانستان در کنند، می جنایت عراق رد کنند، می عام قتل فلسطین در که باشد کسانی دست در تواند نمی دانشجوئی جنب  دست

 جوور  ایون   اقول  موا  کشور در خاصیت  و خصلت دانشجوئی جنب . نیست دانشجوئی جنب  این گذرانند؛ می تیغ دم از را مردم

 شروع. است عدالت دار طرف و دیکتاتوری ضد سلطه، ضد استکباری، ضد که -باشد هم دیگر کشورهای از خیلی در شاید -است

 .است آذر 19 همین حرکت، این ی شده شناخته مقطع یا تحرک این

 

 1387/13/24 صنعت و علم دانشگاه در دانشجویان و اساتید دیدار در بیانات

 متعهود،  موممن،  دانشوجویان  حضوور  خطیور،  و حسواس  های لحظه گوناگون، حوادث انقالب، طول در مختلف، دورانهای تمام در

 جنوب   بوه  مون  نگواه  و دانشجوئی جنب  از من برداشت این. کند هدایت صحیح جهت در را فضا توانسته باگذشت، عدالتخواه،

 انحرافوی؛  گرایشوهای  ضود  زورگویانوه،  و گرایانه تجمل حاکمیت ضد اشرافیگری، ضد فساد، ضد استکباری، ضد: است دانشجوئی

 و فعوال  حضوور  هوا،  صوحنه  این در دانشجویان حضور انقالب، سالهای این ی همه در. است دانشجوئی جنب  خصوصیات ها این

 کوه  اند، کرده حاکم جامعه در را انقالبی و سیاسی گفتمانهای اند، ساخته فکری فضای اند، بوده ساز گفتمان دانشجوها. بوده ممثری

 .داشته وجود این زیادی موارد در

 

 1387/19/13نظام مسئو ن و قوه سه رؤسای دیدار در بیانات

 بوه  گذاشوتن،  اهمیوت  موردم  آراء بوه  کوردن،  کوار  مردم برای سوزاندن، دل مردم برای بودن، مردمی کنار در داری، مردم کنار در

 هسوتید،  اسوالمی  جمهووری  مسوئول  که شما ببینند مردم وقتی. بودن مردمی است این دادن؛ اهمیت مردم عواطف و احساسات

 طرفوی  از و خودتوان  بودن استبدادی ضد به خودتان، بودن یاستکبار ضد به خودتان، مسلمانی به کنید می اعتزاز کنید، می افتخار

 کموک  مردم از کنید، می محبت مردم به کنید، می پیدا انس مردم با هستید، مردم با مردم؛  خدمتگزاری به کنید می اعتزاز و افتخار

 مان وظیفه ما. آید می خوششان دارند؛ می دوست را مسئول این مردم شوند؛ می خرسند مردم خوب، گوناگون، مسائل در خواهید می

 ای صوبری  بوی  ایون . اسوت  صبری بی یک این، کنیم؛ نشینی عق  اسالم شعارهای و انقالب شعارهای از نداریم حق ما. است این

 سووی  بوه  کشور حرکت با دشمن، نظر برخالف دشمن، خواست برخالف شعارها این به پایبندی. کرد قبول را این نباید که است

 پس هستید، اسالمی اگر که کنند القاء جور این کردند می سعی همیشه که ندارد هم منافاتی هیچ کلمه، حقیقی عنایم به پیشرفت
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 درسوت  اسوت؛  بعکوس  درسوت  نخیور،  نیسوت؛  ممکن علمی پیشرفت و مادی رفاه با ی مراحل به یافتن دست و پیشرفت دیگر

 .بوده زیاد هایمان پیشرفت ما. است بعکس

 

 1387/19/12دولت هیأت اعضای و جمهوری رئیس ردیدا در بیانات

 پرتوو  هوا،  برناموه  و دولتموردان  مسئو ن، ی روحیه بر جدی صورت به خواهی عدالت شعار. شد پررنگ دولت این در خواهی عدالت

 کبارسوتیزی است معنوای . کرد پیدا تمیّز و تشخص دولت این در -دارد را خودش انقالبی ی ویژه معنای که -استکبارستیزی. افکند

 -بزنود  سور  نظوامی  هور  از و دولتی هر از -استکبار. است استکبار با کردن دشمنی معنای  نیست، دنیا دولتهای با کردن دشمنی

 کوه  ای مجموعوه  هور  و دولتوی  هر هرکس، هرجا، لیکن استکبارند؛ مظهر صهیونیزم و امریکا امروز البته. است بشریت برای آفتِ

 هوم  حالوت  ایون  با ی ستیزه. آورند می وجود به انسان زندگی نظام در و بشری ی جامعه در آفتی ورزند،ب استکبار دیگران به نسبت

 .است برجسته خوشبختانه که است مجموعه این خصوصیات از یکی هم این. است اسالمی مطلوب حالت یک

 

 1387/13/14(ره) خمینی امام حضرت ارتحال سالگرد نوزدهمین مراسم در بیانات

 شوعارهای  اموروز . گیرند می انرژی گیرند، می انگیزه گیرند، می نیرو ایران ملت از کنند، می نگاه ایران ملت به جهان ملتهای امروز

 کوه  اسوالمی  کشوورهای  از کشوری هر به شما امروز. است کرده پیدا گسترش اسالم دنیای ی همه در ایران ملت استکباری ضد

 هوائی  آرموان  و ها انگیزه به شما، شعارهای به ها آن ملتهای بینید می ای، حاکمه دستگاه نههرگو با رژیمی، هرگونه با کنید، حرکت

 ملت از دفاع مظلومان، از دفاع سلطه، با ضدیت ظلم، با ضدیت شعار کنند؛ می نگاه احترام و عزت چشم با کردید، ترسیم شما که

 شوما  حتّی. است اسالمی انقالب گسترش این است؛ مسلمان ملتهای دل این. صهیونیسم اختاپوسی ی شبکه با دشمنی فلسطین،

 را خوود  حوق  و داد خورج  به ایستادگی دشمنان فشار مقابل در ایران ملت که اینی -ایران ملت ایِ هسته انرژی شعار این بینید می

 خواسوتِ  که کنند می اعالم عربی و اسالمی کشورهای سخنگویانِ که شده منعکس چنان آن اسالم دنیای در امروز -کرد مطالبه

 .است شده تبدیل عرب ملتهای عمومی خواستِ به ای هسته انرژی

 

 1389/13/18اسالمی شورای مجلس دوره هفتمین نمایندگان دیدار در بیانات

 استکباری ضد موضعِ این ها، نشی  و فراز و ماجراها ی همه در و ایستاد گذاری قانون مجلسِ وا ی و رفیع موضع در مجلس این

 خیلوی  ایون . بوود  حواکم  او رفتوار  و سوخنان  بر هم استد ل و منطق. کرد بیان منطق، با و وضوح با صراحت، با علناا، را خودش

 یکی هم این. دارند قبول را این هم شما دشمنان دارند، قبول را این هم شما دوستان. گرفت ندیده را آن شود نمی و است باارزش

 .بگزارید را او شکر باید محاسباتتان، در که ستشما افتخارات اساسی خطو  آن از

 

 1382/11/11رضوی مطهر حرم مجاورین و زائرین دیدار در بیانات

 شویعه،  با و داشتند سلفی اعتقادات فکری، لحا  از ها آن. بودند شده سازماندهی آمریکاییها خودِ توسط طالبان ما، کشور شرق در

 موورد  در فراوانوی  گزارشهای و بود مشهود و دانستیم می را موضوع این ما. بودند شمند سخت هم امام و اسالمی انقالب ایران،

 عوربِ  شخصویت  یک بود، دیگری طور افغانستان در وضع که زمان آن من، جمهوری ریاست زمان در قبل سال چند. داشتیم آن

 از را کسوانی . اسوت  افغانسوتان  طرف از شما بعدی تهدید»: گفت من به قدس آستان در جا همین عربی، با ی محافل به متّصل

 موشوکهای  کردنود؛  تغذیه و سازماندهی آمریکاییها خودِ را طالبان که شد آن نتیجه. «کنند می تحریک شما علیه افغانستان طرف
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 تقویت را «ینحس صدّام» آمریکاییها، خود. پرداختند می ها آن از حمایت به مدّتها تا و گذاشتند اختیارشان در ضدّهوایی ی پیشرفته

 .شد ها آن خودِ متوجّه و کرد کمانه توطئه طرّاحان سمت به ها توطئه این اما کردند؛ تجهیز و

 و سوازماندهی  کوه  اسوت  درسوت . کرد زنده را مفاهیمی اسالم دنیای در انقالب ادبیّات و فرهنگ که بود این علّت بود؟ چه علّت

 اسوالم،  بور  کفر دنیای تسلّط با ضدّیت استکباری، ضدّ فرهنگ اما بود؛ ها آن های نشانده دست و آمریکاییها خود طرف از تأسیس

 ی وسویله  بوه  فرهنگهوا  ایون . کرد تربیت خودشان علیه را ها آن های توطئه ی همه بتدریج اقتصادی و سیاسی وابستگی با ضدّیت

 هوم  هنووز  و کننود  اشوغال  را افغانستان شدند رمجبو که رسید آنجا به کار. است کرده پیدا گسترش راحل امام تعالیم با و انقالب

 دشومنان . اسوت  کورده  نفووذ  و رسووخ  کامول  طور به اسالم دنیای در اسالمی انقالب فرهنگ. افغانستانند در امریکایی نظامیهای

 نواب  ماسوال  و اسوت  حواکم  هوا  آن ذهون  بور  قرآنی فرهنگ و اسالمند به معتقد اسالمی امّت و اسالم دنیای که وقتی تا دانند می

 افکار در را اسالم اند کرده سعی لذا. ببرند پی  از کاری توانند نمی است، آرمان و هدف مردم برای -راحل امام تعبیر به -محمّدی

 .کنند خراب دنیا عمومی

 

 1381/18/12 اصفهان استان جوانان دیدار در بیانات

 ها چپ اختیار در عمدتاا متعهّدها غیر کنفرانس. کردم شرکت زیمبابوه در متعهّدها غیر کنفرانس در جمهوری، ریاست زمان در من

 کاسوترو  فیودل  دیگوری  و موگابه رابرت یکی عمده، کارگردان اما بودند؛ آنجا در هم امریکا و غرب به متمایل دولتهای البته. بود

 در کوارگردانی  عموده  و اشوتند د حضوور  بودند، شوروی دار طرف که هم دنیا چپ جمهورِ رؤسای بقیه -بودند چپ ها این که -بود

 انقوالب،  حقوایق . بوود  استکباری ضدّ و امریکایی ضدّ صددرصد من سخنرانی. کردم سخنرانی آنجا در رفتم من. بود ها این دست

 صراحت همان با بعد. گفتم را ها این امثال و تحمیلی جنگ به مربو  مسائل ایران، ملت علیه جرایم امریکا، جرایم کشور، حقایق

 گفوت،  مون  به چپ جمهور رؤسای همان از یکی! بودند مانده مبهوت ها این. کردم حمله افغانستان به شوروی تجاوز به دّت،ش و

 حتّوی  و کنود  موی  پیودا  جلوه و اهمیت طور این جهانی، ابعاد در اسالمی نظام ببینید؛. است ایران کنفرانس، این در متعهّد غیر تنها

 .کنند حتراما آن به شوند می مجبور دشمنان 

 

 1373/15/15 اردبیل استان جوانان از جمعی دیدار در بیانات

 و صود  حودود  کردم ایراد آنجا در پُرشور بسیار نطق یک و کردم شرکت متعهدها غیر اجالس در جمهوری ریاست ی دوره در من

 غالبواا  کوه  هوا  آن بوین  در. کردنود  تأییود  و گفتند اهلل طیّ  ما قول به و آمدند کشورها سران غالباا بعد بودند جمع آنجا کشور یک

 و آمود  بوود،  فعّوال  بسویار  و جوان هم نسبتاا که آفریقایی جمهوری رئیس یک بودند، آسیایی و آفریقایی و سومی جهان کشورهای

 نهموی  عینواا  هوم  موا  دیگر، جاهای در و آفریقا وحدت سازمان در. هست هم ما حرفهای همه زدید، شما که حرفهایی این: گفت

 اتفاقواا ! ترسیم می امریکا از ما ولی آورید، می زبان بر را حرفها این کنید می جرأت شما که است این شما و ما فرق. داریم را حرفها

 را او و کردنود  کودتوا  او علیوه  بود، استکباری ضدّ چون. کرد پیدا هم تحقّق داشت، جوان این که ترسی و بیم همان چندی از بعد

 .افتاد اتفاق این سال دو ی،یک از بعد. کشتند

 

 1377/11/11رضوی مطهر حرم مجاورین و زائرین دیدار در بیانات

 ملتوی  هویچ  انوزوای  موجو   استکبارسوتیزی  و. اسوت  استکبارسوتیزی  روح همین اثر بر ما، کشور در مردم عزّت امروز اللّه بحمد

 بوا  موا ! شوود  می منزوی نکند، برقرار رابطه ما با ایران ملت راگ که کنند وانمود طور این خواهند می خودشان آمریکاییها. شود نمی

 کنفورانس  سوازمان  اجوالس  ی قضویه  در بلکوه  نشودیم،  منوزوی  که نه کردیم؛ رد هم را رابطه نکردیم، برقرار هم رابطه امریکا،
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 یوک  ایسوتادگی ! شد منزوی ایران ملت مقابل در آمریکا که گفتند دنیا ی همه آن، از قبل دیگر ی قضیه یک و تهران در اسالمی

 هوم  دیگور  دولوت  هر یا آمریکا دولت با رابطه که همچنان. گردد می او عزّت موج  بیشتر بلکه شود، نمی او انزوای موج  ملت،

 .کند نمی باز کند، عالج را خود دردهای نتواند خودش که ملتی کار از را ای گره هیچ

 

 1379/18/14ویاندانشج و آموزان دان  از جمعی دیدار در بیانات

 و ناراحوت  ملوت  از ایوران؛  دولوت  بوا  فقوط  نوه  است، مواجه ایران ملت با امریکا رژیم امریکا، ملت نه مواجهیم، امریکا رژیم با ما

. اسوت  ملت آحاد ی مسأله نیست؛ کنند، می حکومت که کسانی ی مسأله نیست؛ ایران دولت ی مسأله او، ی مسأله. است خشمگین

 سرنوشوت  داشوتن  دسوت  در و اسوتقالل  به میل استکبارستیزی، استکبار، ی سلطه از دوری فرهنگ چون. ستا واضح علّت چرا؟

 قورار  آنجوا  راموی  ی بوره  مثل که خواهند می را ملتی ها آن. ناراحتند این از ها آن. است کرده پیدا رسوخ مردم این دلهای در خود،

 انجام را ها آن مقاومتی هیچ بی هم ملت آن نمایند؛ دیکته او به مرزها سوی آن از یا کنند، تحمیل او بر را رژیمی هم ها این گیرد،

 ایون  بورخالف  بخواهند هم مسئو ن  اگر که ملتی سیاسی، مسائل به آگاه ملت هوشیار، ملت بیدار، ملت. برود را راه آن و دهد

 .ندارند دوست ها این را ملتی گونه این کرد؛ خواهد اعتراض بکنند، حرکتی مستقیم خطّ

 

 1371/15/17روحانیون از جمعی دیدار در بیانات

 امکانوات  و ابزارهوا  بوا  دشومن  هم، را ضعفها همین اما است؛ دشمن حمله ساز زمینه جامعه، یک درونی ضعفهای که است درست

 ضودّ  جهوتِ  انهمو  بایود  اموروز  اسوالمی،  جامعوه  حرکت جهت. شویم اشتباه دچار نباید. کند می تحمیل سالم جامعه یک بر خود

 مسولمین  بیوداری  بوا  دشمنند؛ اسالم با. است افکنده اسالم دنیای همه بر پنجه متأسفانه که باشد جهانی سلطه ضدّ و استکباری

 در. نشود زنده دنیا در اسالمی حرکت که است این ها آن تالش همه. دشمنند بودن  اسالمی خاطر به اسالمی، ایران با دشمنند؛

 اسوالم،  بوه  نسوبت  که بزرگی و کوچک قدرتهای همه او، سرِ پشت و امریکاست متجاوز و متجبّر دولت تهالب خصومت این رأس

 کوه  است همین سب  به دشمنند، که هم اسالمی ایران با. ترسند می اسالم از یا دارند، منافع اصطکاک یا دارند، دیرین خصومت

 پیروز انقالبِ این و حرکت این از را امیدشان هستند، که دنیا هرجای رد مسلمان ملتهای امروز و جوشید اینجا از اسالمی، بیداری

 دهنود،  شکسوت  باللَّوه،  العیواذ  نقطوه،  ایون  در را اسوالم  بتوانند، اگر. روند می پی  به و کنند می محکم را گامهایشان و گیرند می

 .دارد وجود امروز که است حقیقتی آن این،. دان آورده دست به عالم سرتاسر در اسالمی موج مقابل در را خود پیروزی بزرگترین

 

 1393/13/11(ره)خمینی امام حضرت ارتحال سالگرد اولین مناسبت به پیام

 اموام  بینیهوای  پی  کمونیست، استبدادی حکومتهای ضد بر مردمی قیامهای و شرق بلوک تالشی و مارکسیسم دفن با که امروز

 ابرقودرت  و گردیوده  تبودیل  دوم ی درجوه  قودرت  به و حذف عالم سیاست ی صحنه از ابرقدرت دو از یکی و یافت تحقق بزرگوار

 اقصوا  توا  اشوغالی  فلسطین و آفریقا شمال و جنوب از عالم، نقا  از بسیاری در مردمی مقاومتهای گیری اوج با سویی از هم دیگر

 داخول  در مکتبوی  تفکور  و معنویوت  خوأل  ری،بندوبا بی و ایمانی بی و فساد روزافزون گسترش با دیگر، سوی از و آسیا شرق نقا 

 یوک  خوأل  آن، بوا  خواسوتند  موی  امریکوا  سردمداران همواره که «کمونیسم با مبارزه» ی رشته شدن گسسته و امریکایی ی جامعه

 کمحوا  امریکوا  و اروپا روابط بر که محاسباتی ریختن برهم دیگر، سوی از نیز و کنند پُر خود ملت میان در را وحدتبخ  ی عقیده

 جهوان  در را خوود  موقعیوت  و کنود  موی  خطور  احسواس  شدت به شد، می اروپایی کشورهای بر حتّی امریکا دولت نفوذ موج  بود،

 .بیند می متزلزل
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 1398/19/22مردم مختلف اقشار دیدار در بیانات

 مسومو ن  و نظوام  ضداسوتکباری  و محکوم  موضوع  و اسوالمی  جمهووری  خارجی سیاست ی مسأله خصوص، این در دیگر مثال

 ایون  طوول  در ولی اند؛ نینداخته زبان از هرگز را «امریکا بر مرگ» شعار مردم،. امریکاست زورگوییهای مقابل در خارجی سیاست

 نظوام  مسمو ن و مردم عاقالنه، اصطالح به و اندیشانه مصلحت همیشه اندیشها، مصلحت و عقال اصطالح به عده یک سال، چند

 مبوارزه  و آوری رزم - اسوت  قودرتی  دنیا در که - امریکا با خود بی چرا شما که کردند می نصیحت را دمانفقی الشّأن عظیم رهبر و

 انود؛  فهمیوده  را آن ماهیت مردم که است جاهایی همان از هم این! اندازید؟ می جنگ به وحشتناکی غول با را خود چرا! کنید؟ می

 غوول  با دشمنی ایجاد به اقدام دلیلی، و علت هیچ بدون اسالمی جمهوری هک کردند می خیال آنها! نفهمیدند خواص از بعضی اما

 .نبود این قضیه که حالی در است؛ کرده جهان سطح در قدرتی پر

 

 

 پذیری سلطه تدّ و کشوت استقالل .6

 از یکوی  هوم  ایون  ؛[ اسوت ] پوذیری  سولطه  ردّ کشوور،  اسوتقالل  ی مسوئله  اموام،  تفکّور  اصلی خطو  و اصلی نقا  از دیگر یکی

 در آزادی یعنوی  اسوتقالل  (13)کوردم،  عورض  سوال  آن مسوتمعین  به جلسه همین در گذشته سال من .است مهم های سرفصل

 اسوتقالل  علیوه  امّوا  باشوند  فردی های آزادی دنبال شعار در یا زبان در بعضی اینکه .است استقالل معنای این ملّت؛ یک مقیاس

 در آزادی ملّوت،  یوک  آزادی امّوا  باشد محترم اشخاص فردیِ آزادی است ممکن رچطو .است تناقض یک این بزنند، حرف کشور

 .نیسوت  قبوول  قابول  نیسوت،  فهوم  قابول  اصالا این !نباشد محترم بیگانگان، و مخالفان تحریمهای مقابل در کشور، یک مقیاس

 ایون  بوه  گاهی میکنند، معنا انزوا به یگاه را استقالل کشور، استقالل نفی برای میکنند سازی تئوری که هستند کسانی متأسّفانه

 جامعوه  بوین  در هوم  حرفهوا  این میزنند؛ حرف و میکنند زنی قلم آید، نمی حساب به ارزش یک کشورها استقالل امروز که عنوان

 بوه  معتقود  اموام  .اسوت  خطرنواک  و مهم بسیار خطای یک بزرگ، غلط یک این .میکنند حرکت جوری این کسانی .میشود پخ 

 و موا  کشور علیه که فعّالیّتهایی از بسیاری سالها، این طول در ما دشمن .بود کشور [بر] ی سلطه ردّ به معتقد بود، کشور استقالل

 .انود  گرفته هدف را استقالل اینها تهدید، چه تحریم، چه بیاورد؛ وجود به استقالل در ی خدشه که بود این برای است کرده ما ملّت

 .است اصلی خطو  از یکی هم این .چیست دشمن هدفهای که انندبد باشند، هوشیار همه باید

 14/3/34  اهلل رحمه خمینی امام حضرت رحلت سالروز اُمین29 مراسم در انقالب رهبر بیانات

 

 1334/14/21دانشجویان از جمعى دیدار در بیانات

 ی رابطوه  ی پایوه  بر که نظامی یعنی سلطه، نظام. است استکبار و سلطه نظام با مبارزه ام، کرده یادداشت من که آرمانهایی از یکی

 آن پوذیر؛  سولطه  و گور  سولطه  بوه  میشوند تقسیم دنیا، بشری های مجموعه یا دنیا کشورهای یعنی شده؛ بنا پذیر سلطه و گر سلطه

 این است؛ همین سر هم نایرا با دعوای. پذیرند سلطه عدّه یک گرند، سلطه ای عدّه یک ؛[است این] افتاده دنیا در امروز که اتّفاقی

 از را خوودش  نیسوت،  که گر سلطه نپذیرفته؛ را پذیر سلطه و گر سلطه نظام این، که است این اسالمی جمهوری با دعوای. بدانید را

 پیشورفت  علموی،  پیشورفت - کورد  پیودا  پیشورفت  و شد موفّق ایران اگر. ایستاده حرف این پای و آورده بیرون هم پذیری سلطه

 میتووان  کوه  ملّتهوا  بوه  میشوود  داده نشوان  -جهوانی  و ای منطقوه  نفووذ  گسترش اجتماعی، پیشرفت اقتصادی، فتپیشر صنعتی،

 حرفهوا  ی بقیّوه  اسوت،  این سر دعواها ی همه بیفتد؛ اتّفاق این نمیخواهند. کرد پیشرفت و ایستاد خود پای روی و نبود پذیر سلطه

 .است بهانه
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 1334/12/31السالم علیه حسین امام سداریپا تربیت و افسرى دانشگاه در بیانات

 دار طورف  اسوت،  عودالت  دار طورف  اسالمی، گفتمان. است دنیا امروز جاهلیّتِ گفتمان گفتمان، این مقابل در پرچم، این مقابل در

 اسوت؛  انجهو  ی هموه  در سلطه نظام نابودی دار طرف است، استعمار و استکبار های زمینه رفتن بین از دار طرف است، بشر آزادی

 دست که است پرچمی همان این است؛ اسالمی نظام گفتمان این باشد؛ نداشته وجود پذیر سلطه و گر سلطه جناح دو دنیا در یعنی

 .است شما

 

 شووهدای کنگووره» و ،«دانشووجو شووهدای کنگووره» ،«تربیتووی امووور شووهدای کنگووره» سووتادهای اعضووای دیوودار در بیانووات

 1333/11/27«هنرمند

 و قدرتمنودان  چپواولگری  و زورگوویی  و زور مودار  بر مبتنی که دنیایی در. داد انجام عظیمی کار داد؛ انجام بزرگی رکا ایران ملّت

 یوک  دنیوا  ایون  در دارنود،  قورار  زورمنودان  ایون  فشار زیر در دائماا عالم از فراوانی مناطق در مستضعف ملّتهای و است زورمندان

 گری سلطه حرکت که - را عالم غلط حرکت این کامل شجاعت با مالحظه، بدون ،صریحاا که کرد بلند سر هویتی یک موجودی،

 گر سلطه بر مبتنی که را سلطه نظام ایران ملّت. است ایران ملّت کار این کرد؛ نفی - سلطه نظام به میکنیم تعبیر آن از ما و است

 جوور  هموین  هوم  اموروز  است؛ پذیر سلطه و گر سلطه به یادن تقسیم بر چپاولگر، قدرتمندِ دنیای مبنای. کرد نفی است، پذیر سلطه و

 شودیدتر  امروز البتّه است؛ بوده جور همین هم تاریخ طول در و بود جور همین هم آمد وجود به اسالمی انقالب که دورانی در است،

 پوی   سوال  هوزار  پونج  و پی  سال هزار و پی  سال صد با مقایسه قابل سلطه، ابزارهای امروز چون است؛ گذشته دورانهای از

 میکنند؛ استفاده کامل طور به دارند امکان این از و دارند مستضعفان بر و مظلومان بر بیشتری تسلّط امکان گران سلطه لذا نیست؛

 و میدهند؛ گسترش را گرسنگی محروم و مظلوم ملّتهای بین در میکنند، تذلیل را انسانها میکنند، نابود را فرهنگها میبرند، را منابع

 مبوانی  وحوی،  مبوانی  بوه  بود متّکی که اسالمی انقالب نام به آمد وجود به هویتی یک حرکت، این مقابل در. دیگر فراوان فجایع

 بحمداهلل حرکت این. است ایران ملّت حرکت این میکند؛ بیان را آن دارد صراحت با قرآن آنچه و الهی حرکت الهی، اخالق الهی،

 .رفته پی  حرکت این رده؛ک پیدا توسعه هم روز روزبه

 

 1333/12/31السالم علیه حسین امام پاسداری تربیت و افسرى دانشگاه در بیانات

 ایون  تورینِ  مهوم  شود؛  بزرگى آفتهاى دچار المللى، بین استکبار و استعمار شوم و ننگین ى پدیده بُروز با اخیر، قرن دو یکى در دنیا

 و گور،  سولطه  گروه یک: بشوند تقسیم گروه دو به ملتها زمین، روى در که است آن معناى به سلطه نظام. است سلطه نظام آفتها

 در ملتهوا،  فرهنوگ  در ملتها، اقتصاد در بگویند، زور کنند، گرى سلطه که اند کرده عادت استکبارى دولتهاى. پذیر سلطه گروه یک

 آنهوا  اختیار در دنیا چیزِ همه کنند؛ دخالت طلبى سلطه و استکبار سر از ملتها، زندگى سبک در ملتها، تربیت در ملتها، ورزى سیاست

 .باشد

 

 1333/12/31السالم علیه حسین امام پاسداری تربیت و افسرى دانشگاه در بیانات

 تقسویم  بودِ  عوادت  مقابل در است؛ ایستاده سلطه نظام مقابل در اسالمى جمهورى نظام که است این خاطر به ما دشمنان دشمنىِ

 حقووق  بهانوه،  روز یک است؛ اى هسته ى مسئله بهانه، امروز. است بهانه چیزها ى بقیه است؛ ایستاده پذیر سلطه و گر سلطه به دنیا

 و قلودرها  مقابول  در ایسوتادگى  از را اسوالمى  جمهوورى  نظوام  میخواهنود  آنهوا . اسوت  دیگر چیز یک بهانه، روز یک است؛ بشر

 میودانهاى  در را خوود  توانایى ایران ملت. افتاد نخواهد اتفاق این البته کنند؛ صرفمن عالم زورگویان و بگیرها باج و ها کلفت گردن
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 میشوود  هوم  کورد،  پیودا  علمى پیشرفت میشود هم آمریکا، به ى تکیه بدون که کرده اثبات ایران ملت: است کرده اثبات مختلف

 را ایون . کورد  پیودا  بشوریت  دنیواى  در سیاسوى  زتع میشود هم کرد، پیدا المللى بین نفوذ میشود هم کرد، پیدا اجتماعى پیشرفت

 .ناراحتند این از آنها و کرده اثبات اسالمى جمهورى

 

 1332/11/13ارت  هوایی نیروی کارکنان و فرماندهان دیدار در بیانات

 تقسویم  بوه  است کیمتّ که ای المللی بین نظام آن یعنی سلطه نظام. نکرد پوشی پرده هیچ مخالفیم، سلطه نظام با ما اینکه در امام

 در میکنود  پیودا  تجسّود  و تجسّوم  خود کامل شکل در هم سلطه نظام آن. کرد رد را این قاطعاا امام پذیر؛ سلطه و گر سلطه به دنیا

 بوه  آمریکوا  مقابل در ما گیری موضع. گرفت موضع آمریکا مقابل در صریحاا امام لذا آمریکا؛ ی متّحده ایا ت کنونی دولت و رژیم

 مسوئله  باشود؛  داشوته  توأثیری  نژادی خصوصیّات یا باشیم مخالف ملّت این با ما که باشند ملّتی یک اینها که نیست این مناسبت

 در اموام  اسوت؛  گوری  سولطه  و گوری  مداخله آمریکا، ی متّحده ایا ت دولت رفتار و ذات و من  که است این مسئله نیست؛ اینها

 .گرفت شفّاف و صریح موضع این، مقابل

 

 1331/11/13قم مردم دیدار در ناتبیا

 هوم  اسوالم،  دنیای برای هم خودش، کشور برای هم دارد؛ بزرگی حرفهای دارد، هائی داعیه دارد، آرمانهائی ایران ملت هم امروز

 یها مجموعه این زور، و زر های کمپانی این افسارگسیخته، سبعهای گرسنه، گرگهای هم ایران ملت مقابل در. بشریت عالم برای

 ی اراده و میول  بوا  را ملول  سوازمان  افروزنود،  می جنگ میکنند، صادر اسلحه میسازند، اسلحه اند؛ کشیده صف دنیاپرست دنیاطل ِ

 غاصو   صهیونیسوتهای  از میکننود،  حمایوت  ظلوم  از میکننود،  جنایت میبرند؛ نظامی افراد میخواهند، جا هر میچرخانند؛ خودشان

 در را اش نمونوه  که همانی قبیل از ظاهری؛ ی دبدبه و کبکبه با ظاهری، قدرت با بشری، ی هجامع در میکنند ظلم میکنند؛ حمایت

 دشومنان  ی پیوسوته  هوم  بوه  صوفِ  این مقابل در میشود مگر آقا: میگویند ای عده یک هم امروز. میدیدیم ایران در طاغوت دوران

 یوک  این. است حرف همان هم امروز برد؟ پی  میشود گرم ایستاد؟ چیز همه و سیاست و اقتصاد و رسانه و زور و پول به مسلح

 .است تجربه

 لو و» است؛ قطعی پیروزی کردید، ایستادگی و گذاشتید میدان در پا خدا برای اگر: است قرآن حرف این نیست؛ ما حرف این بله،

 ایون . «تبودیال  اللّوه  لسنّ  تجد لن و قبل من خلت قد الّتی اللّه سنّ . نصیرا   و ولیّا یجدون   ثمّ األدبار لولّوا کفروا الّذین قاتلکم

 .است اللّه سنّت ؛«األدبار لولّوا کفروا الّذین قاتلکم لو و» که نیست اسالم صدر جنگ ماجرای به مربو  فقط

 یوا  یسوتیم، نا حورف  آن پای یا کنیم، طرح و بگوئیم نباشیم بلد یا ندانیم، نباشیم، بلد را خودمان حساب حرف ما که وقتی آن بله،

. اسوت  معلووم  رسوید؛  نخواهد جائی به مجاهدت کنیم، سست پا ها تنبلی یا نفس های وسوسه یا شیطانی های وسوسه با راه وسط

 با خدا نصرت - بکنیم خدا نصرت اگر. نمیشود با تر تأکید، این از دیگر. «ینصره من اللّه لینصرنّ»: که است آنجائی سر بر بحث

 در بوردن،  کار به آن پیشبرد برای تدبیر ایستادن، آن پای عالم، در آن درست کردن مطرح ناب، های ندیشها اندوختن کردن، فکر

 اسوت؛  این «لینصرنّ» معنای. کرد خواهد نصرت قطعاا و حتماا متعال خدای ؛«اللّه لینصرنّ» - کردن سپر سینه آن خطرات مقابل

 کیست؟ راستگوتر خدا از ؛«قیال اللّه نم اصدق من و». میکند نصرت قطعاا و حتماا خدا یعنی

 ایون  در عوازم،  و پرتووان  و روحیوه  خووش  جوانهای شما ما، عزیز ملت شما اگر. است کرده هم تجربه عمل در را اینها ایران ملت

 شعارهای و ها داعیه و آرزوها و آمال تمام متناس ، زمان در خود، زمان در که نکنید شک کنید، ایستادگی میروید، دارید که راهی

. کرد خواهد پیدا تحقق بشری ی جامعه و اسالمی امت و اسالم دنیای به نسبت بلکه کشور، این خود به نسبت فقط نه ایران ملت
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 موورد  که ای نقطه آن به ایران ملت. کرد خواهد پیدا تحقق آرزوها این خود، متناس  زمان در دارد؛ زمانی دارد، ای دوره کاری هر

 .است کردن مقاومت راه  رسید؛ خواهد است، ورزیده اهتمام است، کرده حرکت آن نبالد به اوست، نظر

 ظلوم  مسویر  تاریخ، مسیر امروز. شد خواهد عوض تاریخ مسیر کرد؛ خواهد پیدا تغییر دنیا تاریخ مسیر افتد؟ می اتفاقی چه وقت آن

 ایران ملت شما حرف اگر. پذیرند سلطه دنیا در عده کی گرند، سلطه دنیا در عده یک است؛ پذیری سلطه و گری سلطه مسیر است؛

 ظهوور  ی زمینوه  شود؛  خواهود  عوض تاریخ مسیر وقت آن برسید، موعود ی نقطه آن به شوید، پیروز توانستید شما اگر رفت، پی 

 و مون  اموروز  عوزم  به ستهب این. شد خواهد جدیدی ی مرحله یک وارد دنیا شد؛ خواهد آماده( الفداء له ارواحنا) عصر ولیّ و امر ولیّ

 .شماست و من امروز معرفت به بسته این شماست،

 

 1331/13/23اسالمی کشورهای سفرای و نظام مسئو ن دیدار در بیانات

 الهی آیات در وقتی نمیکنیم، مطالعه وقتی نمیکنیم، فکر وقتی. داریم نهفته خود در عظیمی استعداد اندیشیدن، برای بشر، آحاد ما

 هوای  گرفتواری  در اسوت،  آمده پی  بشریت برای که گوناگونی قضایای در خود، ی گذشته در خود، تاریخ در وقتی نیم،نمیک تدبر

 میمانیم؛ محروم است، داده قرار ما در خدا که معنوی ی گنجینه آن از نمیکنیم، تدبر ملتها، برای بزرگ پیروزی عوامل در گذشته،

 .دارد احتیاج دو، این به بشر امروز. «العقول دفائن لهم یثیروا و... نعمته منسیّ یذکّروهم و»

 در هست، تبعیض که این در هست، ظلم که این در کجاست؟ از بشر بدبختی ببینند بیندیشند، کنند، فکر دارند نیاز بشری جوامع

 بشوریت  ی مجموعوه  بور  امروز که بارزی ظلم دارد؟ وجود شکی مگر است، حاکم جهان مسلط قدرتهای بر دوگانه منطق که این

 هموه  چشوم  جلووی  اسوت،  خوالی  دفاعی امکانات از دستشان که ملتهائی بر مسلط قدرتهای ظلم. است همه مشهود میرود، دارد

 کوه  کشووری  یوک  بور  موا،  ی منطقه در اینجا آید می میشود بلند راه کیلومتر هزاران از قدرتی یک. میکنید مشاهده را این است؛

 میکننود؛  عوزا  بوه  تبودیل  را هوا  عروسوی  وقوت  آن میکنود؛  تحمیول  را خوود  ی سولطه  زور به ندارد، یامکانات و است خالی دست 

 بگویود؛  چیوزی  آنهوا  بوه  نمیتوانود  هوم  کسوی  میکننود،  ویوران  را مردم های خانه. میریزند مردم سر بر «مرگ» هلیکوپترهاشان

 را دنیا اقتصادی مسائل همین امروز. است جور ینهم هم پیشرفته کشورهای در حتّی. دنیاست وضع این! نمیکنند هم عذرخواهی

 از بانکدارهاسوت،  از گشوائی  گوره  نیسوت؛  مردم از گشائی گره اروپا، امروز ی مسئله. است گونه همین وضع بینید می کنید، نگاه که

 مطرح مسلط قدرتهای برای بشر، نوع بشر، آحاد. است این آنها ی مسئله امروز. است کالن ثروتهای صاحبان از دارهاست، سرمایه

 اسوت؛  سولطه  نظوام  منشأ، کجاست؟ این منشأ ببیند کند فکر بشریت خ ، دارد؛ وجود دنیا در که است حقایقی یک اینها. نیستند

 اگر رفت، خواهد بین از سلطه نظام باشد، نداشته وجود گر سلطه اگر که همچنان. است پذیر سلطه و گر سلطه قط  دو وجود منشأ،

 در ملتهاسوت؛  تکلیوف  تکلیف، که اینجاست. خورد خواهد هم به نظام این باز نپذیرد، را گر سلطه و دشمن ی سلطه مه پذیر سلطه

 .فرهنگی نخبگان سیاسی، نخبگان است؛ نخبگان تکلیف تکلیف، هم، ملتها میان

 کوه  - موردم  سووی  از دیوبخ  آزا و بزرگ حرکت یک دنیا از ای گوشه هر در وقتی استکبار های دستگاه به ی وابسته شیطانهای

 از یوا  خوود،  ضود  بوه  کننود  تبودیل  را حرکوت  آن که میکنند متمرکز را نیروشان تمام میکنند، مشاهده - است ناب است، خالص

 آمریکا، به وابستگی از نجات برای میکنند انقالب کشورها در مردم. است خبر چه ما ی منطقه در امروز بینید می. بیندازند خاصیت

 تموام  اسوالمی؛  کشوورهای  دل در سورطانی  ی غده این وجود از نفرت ابراز برای صهیونیسم، تسلط مقابل در ذلت از تنجا برای

 .اینهاست مسئله،. کنند خنثی را حرکت تا افتد می حرکت به های  وابسته و استکبار مالی و اطالعاتی و سیاسی های دستگاه

 

 1383/17/14 جوان نخبگان دیدار در بیانات
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 و ملی ثروت. بگیریم فرا باید انسان حقوق از حقیقی دفاع برای انسانی، فضائل پیشرفت برای معنویت، برای خدمت، برای را علم

 نگوئیم؛ زور کسی به. بگیرد دست در را عدالت پرچم جهان، رائج سنت برخالف بتواند ملت این که باشد این برای باید ملی اقتدار

 .بگیریم را ظالم جلوی شویم؛ مواجه و قابلم ظالم با کنیم؛ کمک مظلوم به

 و ملتهوا،  استثمار و استعمار و استکبار و زورگوئی و ظلم از است عبارت رائج ی سکه که دنیائی این توی اگر بکنید؛ را فکرش شما

 هوم  عده یک د،میگوین زور ای عده یک -میکند دنبال را راه همین میگذارد، پیشرفت و علم و دان  ی جاده در قدم که کسی هر

 قودرت  باشود،  عوالم  کند، علم قد ملتی یک -آورند می وجود به را سلطه نظام مجموعاا که پذیر، سلطه و گر سلطه میپذیرند؛ را زور

 گونواگون  ابزارهوای  و پیشورفته  فنواوری  دارای برساند، دنیا به را خودش صدای بتواند و باشد داشته زدن برای حرف باشد، داشته

 کنود؛  مقابلوه  و مواجهه سلطه نظام این با و باشد با  نفس به اعتماد با انسانهای دارای باشد، تبلیغات قدرت دارای باشد، ارتباطی

 ببینید کند، سپر سینه ملت آن از دفاع به او کنند، له پا زیر کنند، مظلوم را ملت یک تا میدهند هم دست به دست همه که آنجائی

 .شد خواهد دگرگون دنیا وضع داد؛ دخواه رخ عجیبی اتفاق چه دنیا در

 

 صاحبان و آموزان علم که روشی اگر والّا -است  زم این -باشید این دنبال بگیرید، فرا این برای را علم کنید، کار هدف این برای

 را راه هموان  هوم  ما رفتند، آنها که راهی بایستیم، آنها صف ته هم ما کردند، دنبال سال سیصد سال دویست این در دنیا در علم

 بواز  را جدیودی  راه بایسوتی  ما. بگذارد مایه آن برای خودش جان از انسان که نیست هدفی که این نیست؛ هنری که این برویم،

 -آورد موی  خوودش  دنبوال  بوه  را دیگر چیز همه که -علمی اقتدار و علم ابزار بودن دارا با ملتی یک که است این جدید راه. کنیم

 شوما  از موا  کوه  اسوت  تووقعی  آن این،. برافرازد را پرچم  و کند عَلم دنیا در را الهی اخالق و الهی ارزشهای و الهی های انگیزه

 .داریم

 

 1383/14/12ها دانشگاه علمی هیأت بسیجی اعضای دیدار در بیانات

 سیاسی هیچ و ای فرزانه ددانشمن هیچ آگاهی، ملت هیچ که است آرزوهائی داریم، وسیع ی گستره این برای ما امروز که آرزوهائی

 انسوانی  حتی پذیر؛ سلطه و گر سلطه: گری سلطه ی رابطه یعنی داریم؛ را سلطه نظام محو ی داعیه ما. کند نمی رد را ها این منصفی،

 رابطوه  جهوانی،  مناسبات در یعنی کند؛ نمی رد را این کند، می زندگی است گر سلطه صددرصد دولت  که کشوری یک در که هم

 در بخصووص . بشور  تهدیود  بورای  نه بشر آسای  برای علم از ی استفاده و عدالت همچنین. نباشد پذیر سلطه و گر سلطه ی رابطه

 در آنچه از بسیاری اخیر، قرن یک این در بخصوص و طرف این به -رنسانس -دنیا علمی جنب  از بعد اخیرِ های دوره این طول

 تهدیود  یوا  اخوالق،  تهدیود  یا جان، تهدید یا بوده؛ بشر تهدید در باشد بشر آسای  ایبر اینکه جای به گرفته، انجام علم ی زمینه

 موا . کارتلهوا  و تراسوتها  پدیدآورنودگان  و صواحبان  و المللوی  بوین  چپاولگران جی  کردن پر و گرائی مصرف به تشویق و خانواده؛

 و روح خودمت  در و انسان آرام  خدمت در انسان، آسای  خدمت در بگیرد؛ قرار انسان خدمت در ها این جای به علم، گوئیم می

 .کند رد تواند نمی دنیا که است هائی حرف ها این. انسان روان

 بوا  هوا،  عرصه این در پیشرفت برای ایمانی همتِ کارگیری به با -خصوصیات این با ملتی و ها آرمان این با نظامی وقتی دانید می

 بوه  -دانستن للَّه شهادت و خدا به وصول را مرگ و مرگ از نترسیدن با مممنین، نصرت ی زمینه در قرآنی های وعده از ی استفاده

 .داریم ما که است توقعی آن این! رسید؟ خواهد کجا به بشود، مفتخر و مزین چمران قبیل از فرزانه و دانشمند شخصیتهائی

 

 1388/11/11انقالب رهبر با همراه هیأت و گویان جمهور رئیس جاگدئو بهارات دیدار
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 پوذیر  سولطه  و گور  سلطه به جهان کشورهای تقسیم و سلطه نظام استیالی و قدرتمندان سلطه جهانی، جامعه به ستم بزرگترین

 .است شده استوار سلطه نظام با مخالفت بر ابتدا از ایران اسالمی جمهوری سیاست دلیل همین به است

 

 1388/11/11انقالب رهبر با همراه هیأت و گویان جمهور رئیس جاگدئو بهارات دیدار

 .هستند ما دوست زبانی و نژاد هر با کنند گری سلطه نخواهند و نباشند سلطه زیر خواهند می که کشورهایی

 

 1387/11/13ارت  هوائی نیروی کارکنان و فرماندهان دیدار در بیانات

 و اسالمی حرکت و اسالمی نظام علیه روز و ش  مروزا قدرتها، این به متعلق مدرنِ فوق مجهزِ تبلیغاتیِ های دستگاه که حالی در

 سرزمین یک کوچک، ی مجموعه یک آورد؛ می وجود به را غزه ی حادثه فکر، این گسترش کنند، می تبلیغ دارند اسالمی جمهوری

 ی هموه  ندشوم  آن. ایسوتد  موی  دانود،  موی  دنیوا  اولِ ی درجوه  نظامی قدرت چند از یکی را خود که دولتی یک مقابل در محدود،

! اسوت؟  کموی  چیز این! است؟ کوچکی ی حادثه این. تواند نمی و کند مقهور را ملت این بتواند که کند می میدان وارد را امکانات 

 صهیونیسوتی  رژیوم  بوه  هوا  آمریکائی حتّی و بردند کار به را امکانات ی همه باز که بود، قبل سال دو در لبنان قضایای آن، از قبل

 او بوه  هوا  آمریکوائی  بواز  اسوت،  نظوامی  تجهیزات ی صادرکننده و است اتم بم  ی سازنده خودش او که. دندکر تسلیحاتی کمک

 و سی جنگ در نتوانستند؛ و کند پیدا غلبه -کردند می دفاع که -عازم و مممن جوان عده یک بر بتواند اینکه برای دادند تجهیزات

 !است؟ کوچک ها این. روزه سه

 و گور  سولطه  بوه  را دنیا که را جهانی ی عاد نه غیر نظام شکل. داده تغییر دنیا در را قدرت جغرافیای که تاس نقاطی همان ها این

 کورده  عوادت  آمود،  وجود به استعمار ی پدیده که میالدی هجدهم و هفدهم قرن از بعد دنیا. داده تغییر کند، می تقسیم پذیر سلطه

 اتکواء  با نه خودشان، نظامی قدرت به اتکاء با را -ملتها دولتها، -دنیا شورهایک سرنوشت محدودی، و معدود دولت تا چند که بود

 طوور  به اش، اخالقی جوش  خاطر به فکرش، قوت خاطر به دولتی یک هست وقت یک. باشند داشته دست در اخالقی، قدرت به

 قهرآمیوز  نفووذ  اسوتعمار،  نفوذ. نبود جوری این اراستعم نفوذ اما کند؛ می پیدا نفوذ دولتها یا ملتها از ای مجموعه یک بین در طبیعی

 و دولتها اکثریت و باشند داشته را سرنیزه این ای عده یک بود کرده عادت دنیا. بود سرنیزه زور با بود، نظامی قدرت خاطر به بود،

 و نوان  ای عوده  یوک  هوا،  شده تسلیم این میان از خودشان، زرنگی به بسته وقت آن باشند؛ تسلیم ها این مقابل در هم دنیا ملتهای

 بعضوی  که ارباب یک بردگان و غالمان مثل. باشند نداشته هم را نوا و نان همان حتّی نه، ای عده یک باشند؛ داشته بهتری نوای

 .کشند می هم گرسنگی و هستند هم برده نه، بعضی آید؛ می گیرشان هم ای نواله ای، لقمه یک حا 

 را آخور  حورف . نیسوت  آخور  حرف حرفشان دنیا گر سلطه قدرتهای نخیر، شد معلوم. رفت دنیا سر از اسالمی انقالب با عادت این

 انقوالب  از قبل دنیا در انقالب البته. داد یاد ایران ملت را این. زند می را آخر حرف که ملتهاست ایمان و ملتها عزم زنند؛ می ملتها

 و او از قبول  و فرانسه کبیر انقالب از کنید؛ نگاه شما انقالبها تاریخ ولط در -انقالبی هیچ لیکن است، آمده وجود به هم اسالمی

 حفوظ  را اصوول  ایون  ایران اسالمی انقالب که چنانی آن کند؛ حفظ متوالی های دهه طول در را خودش اصول نتوانسته -او از بعد

 .رفته جلو سمت به تقیممس را خودش راه نشده؛ آن و این تسلیم کرده؛ حرکت خودش مستقیم خط در و است کرده

 کامل و نهائی پیروزی راه. دانید می و بدانید باید شما و بدانند باید و دانند می را این ایران ملت ی همه است؛ همین آینده ی نسخه

 راه و ملی نفس به اعتماد ملی، قدرت به ایمان خود، به ایمان خدا، به ایمان ایمان؛ خط مستقیم، خط این که است این ایران ملت

 و ایموان  و -نظامی مجاهدت است،  زم که آنجایی و -عملی مجاهدت علمی، مجاهدت اشکال ؛ ی همه در مجاهدت و حرکت

 .ندهند دست از را جهاد
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 1387/13/24 صنعت و علم دانشگاه در دانشجویان و اساتید دیدار در بیانات

 ایون  اسوالمی،  جمهووری  بوا  دنیوا  صهیونیسوتی  ی شوبکه  و کوا آمری هوا  آن رأس در و استکبار ناپذیر آشتی و عمیق دشمنی علت

 داخول  در بعضوی  کوه  تصووراتی  چه دهند، می را شعارش ها آن که چیزهائی چه -شود می گفته کنار و گوشه گاهی که هائی حرف

 .«اثبات» یک دارد، خود با «نفی» یک اسالمی جمهوری که است این مسئله. نیست -کنند می

 دخالوت  و نفووذ  نفوی  سیاسوی،  وابسوتگی  نفی دنیا، سیاسی قدرتهای ی وسیله به ملت تحقیر نفی پذیری، هسلط نفی استثمار، نفی

 .کند می نفی قاطع اسالمی جمهوری را ها این اباحیگری؛ اخالقی؛ سکو ریسم نفی کشور، در دنیا مسلط قدرتهای

 برای تالش جهان، مظلومان از دفاع اسالمی، ارزشهای اثبات ایرانی، هویت ملی، هویت اثبات: کند می اثبات هم را چیزهائی یک

 کوه  اسوت  چیزهوائی  جوزو  ها این دان ؛ های قله فتح و دان ، ی مسئله در روی دنباله فقط نه دان ؛ های قله بر کردن پیدا دست

 .کند می پافشاری ها آن بر اسالمی جمهوری

 ها دشمنی کنیم، قبول را آمریکا نفوذ اگر. دنیاست صهیونیستی ی شبکه دشمنی و آمریکا دشمنی دلیل اینها اثبات؛ این و نفی این

 از دفواع  یوا  ملوی  هویوت  از دفواع  شود، تحقیر مختلف طرق به بیگانگان ی وسیله به ما ملت که شویم راضی اگر شد؛ خواهد کم

 خوود  رفتوار  اسالمی جمهوری دمیگوین اینکه. شد خواهد کم نسبت همین به ها دشمنی مطمئناا بگذاریم، کنار را اسالمی ارزشهای

 میکننود،  صحبت که ایران ی درباره آمریکا، قبیل از مستکبر کشورهای سیاسی مسئولین گاهی اید شنفته. این یعنی کند، عوض را

 کنود،  عووض  را رفتوارش . کند عوض را رفتارش اسالمی جمهوری میگوئیم برود، بین از اسالمی جمهوری نمیگوئیم ما: میگویند

 .میخواهند را این. بردارد دست اثبات این از و نفی این از یعنی این؛ یعنی

 

 1387/14/14(الساّلم علیهم) بیت اهل مداحان دیدار در بیانات

 ی مسوئله  تقریباا قبل سال دویست حدود از آرام آرام که -نوزدهم قرن از یعنی -شد شروع دنیا در استعمار ی مسئله که دورانی از

 کار سر سلطه نظام شد، شروع کنند، اندازی دست توانستند می که قدرتهائی سوی از دیگر کشورهای به ازیاند دست یعنی استعمار

 و خوور  توسوری  و ضوعیف  بخو ِ  یوک  گور،  سولطه  و زورگوو  و کلفوت  گوردن  بخ ِ یک بخ ؛ دو به شود تقسیم دنیا یعنی آمد؛

 شوما  کوه  اینی. ایستاد بود، شده تبدیل سیاست دنیای عیطبی حرکت به که حرکتی این مقابل در شما اسالمی انقالب. پذیر سلطه

 ایوران  ملوت  حرکوت  مخلووق  این است؛ جدیدی چیز این شود، می بلند آمریکا بر مرگ صدای کشورها از خیلی در امروز بینید می

 کشوورهای  در یحتّو  چه اسالمی، کشورهای در چه دنیا، ی همه در امروز بینید می شما که اینی. نداشت وجود چیزی چنین. است

 حرکت این از ناشی این هستند، دنیا سیاستمداران منفورترینِ آمریکا کشور سران و سیاستها منفورترینِ آمریکائی سیاست اروپائی،

 قدرتهای چرا چرا؟. طلبید چال  به را سلطه نظام شکست، را ها ابرقدرت ابرقدرتیِ شاخِ اول، که بود اینجا. است ایران ملت عظیم

 سران ما خود ایرانِ توی بزنند؟ حرف قدرت موضع از باید بودند، پذیر سلطه همیشه که کشورهائی با دیگران و آمریکا لمث بزرگ

 در انگلویس  سوفیر  و آمریکا سفیر با قبلاا اینکه مگر کردند، نمی اقدام مهمشان های گیری تصمیم برای طاغوت، رژیم روسیاهِ ذلیلِ

 یوک  تسولیم  و توابع  بایسوتی  خود، معنوی و مادی و فرهنگی ذخائر با خود، توانائیهای با ملت یک چرا چرا؟. کنند مشورت ایران

 .گفت اسالمی انقالب اول، را «چرا» این چرا؟ شود؟ بیگانه قدرت

 

 1387/11/11رضوی مطهر حرم مجاوران و زائران اجتماع در بیانات

 انقوالب . رساند ثبت به بشریت تاریخ و خودش تاریخ در را آن نایرا ملت که بود تاریخی بزرگِ نوآوری یک خود اسالمی انقالب

 یوک  گر، سلطه بخ  یک: شد تقسیم بخ  دو به دنیا استعمار، شروع دوران از بعد از. بود نوآوری اسالمی جمهوری بود؛ نوآوری

 زیر را دیگری کشورهای توانستند گری، فری  به تکیه با سالح، به تکیه با دان ، به تکیه با قدرتهایی و دولتها پذیر؛ سلطه بخ 
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 میوان  تقسویم  بوه  کرد عادت دنیا. پذیر سلطه شدند -ناخواه و خواه -کشورها این و ملتها این گر، سلطه شدند ها آن بگیرند؛ سلطه

 قورار  دیگوری  ملتهوای  و دولتهوا  اسوتکبار  و اسوتثمار  یووغ  و فرمان زیر باید ملتها از جمعی سنتی، طور به پذیر؛ سلطه و گر سلطه

 اسوالمی  جمهووری . شکست هم در را غلط نظام این و باطل خطکشی این و آمد اسالمی جمهوری و اسالمی انقالب. گرفتند می

 را دیگری ملت نه کرد؛ نخواهد گری سلطه هرگز باشد، داشته قدرت و بتواند اگر هم خود و است مخالف گری سلطه با کرد اعالم

 پوذیری  سولطه  بوا  اما است؛ مخالف گری سلطه با. کشید نخواهند خود ی ناخواسته ی سلطه رزی را خود ملت کشور، مسئو ن نه و

 .است مخالف بیشتر

 بر و کنند غارت را او منابع و بیایند تا نشیند می که ملتی آن. است گران سلطه کردن تشویق و شدن تسلیم معنای به پذیری سلطه

 و گوری  سولطه  اخالقی، لحا  از. کند می را خود گور خود دست به و کند می یقتشو را گران سلطه دارد بشوند، مسلط او سرنوشت

 گرفتنود،  قورار  سولطه  زیور  وقتی ملتها. هاست آن هویت سل  و ملتها تحقیر کشور، یک بر ی ظالمانه تسلط و کشور یک استثمار

 ها آن از ملی و مردمی و عمومی غیرت و ملی عزت آن و دهند می دست از بتدریج را خود شخصیت و خود هویت و خود فرهنگ

 طواغوت،  دوران در کوه  همچنوانی . گورفتن  دسوت  در را ملوت  یوک  سرنوشت یعنی گری سلطه سیاسی، لحا  از. شود می گرفته

 فرموان  با و بودند گذاشته کار سر بر را مستبدی یک بود؛ کاره هیچ هم ملت و داشتند سلطه ما کشور بر امریکا رژیم و امریکائیها

 عوزل  کردنود،  موی  نصو  : کردنود  موی  دخالت ملت این داخلی امور در و بودند داده قرار سلطه تحت را ملت این او سر تپش و او

 در و وزراء تعیین در حتی بردند، می وزیر نخست آوردند، می وزیر نخست کردند، می تعیین و تنظیم دولت برای مشی خط کردند، می

 منوابع  گذاشتن معطل یا کشور یک منابع غارت یعنی گری سلطه هم اقتصادی لحا  زا. کردند می دخالت ارت  فرماندهان تعیین

 .است گری سلطه نتائج این. کشور یک

 شواخصِ  گیوری  موضوع  این با اسالمی جمهوری است سال سی تقریباا. کشید ها این ی همه بر بطالنی خط و آمد اسالمی انقالب

 سولطنت  منطقوه  این در امریکا رژیم. ایستاد دانند می خود به متعلق واقع در را نیاد ی همه که گرانی سلطه مقابل در خود، تاریخیِ

 -است منطقه این جغرافیائی مرکز و خاورمیانه نگین که -ایران بود؛ امریکایی دولتمردان و مستکبرین پااندازِ خاورمیانه و کرد می

 و ایسوتاد  معرکوه  ایون  قل  در رشادت با اسالمی جمهوری نظام زد؛ برهم را اوضاع این ی همه و آمد انقالب. بود ها آن نفوذ زیر

 .شد عوض مسئله

 قودرت  و رشود  از جلوگیری برای سالها، این در. امریکاست شکستهای و امریکا ناکامی نمایشگاه خاورمیانه کنید، نگاه شما امروز

 کوار  هور  خطاسوت؛  نزدنود،  و بزننود  توانستند می ای ضربه کنید تصور شما اگر. کردند توانستند که کاری هر اسالمی، نظام یافتن

 اقتصادیشوان،  تحوریم  شوان،  دزدانوه  تهواجم  شان، تحمیلی جنگ مقابل در. توانستند نمی چون نکردند، کار هر کردند؛ توانستند می

 مقابول  در نود، انداخت راه بوه  دنیوا  در اسالمی جمهوری علیه که هایی بازی قرشمال و جنجال و هیاهو تبلیغاتشان، روانیشان، جنگ

 نگوه  را خوود  توانست اینکه معنای به فقط نه ایستاد،. ایستاد محکم رشید، و بزرگ ملت این پشتیبانی به اسالمی جمهوری همه،

 .افزود خود قدرت بر روز به روز اینکه معنای به بلکه نشود، نابود و دارد

 

 1389/11/19انقالب رهبر با یزد استان مردم مختلف اقشار از جمعی و اجرایی مسئو ن دیدار

 بوه  و دهود  نجوات  پوذیری  سولطه  و اسوتبداد  از سسوتی  و رکود ها قرن از بعد را ملت یک توانست که( ره) خمینی امام گرم نفس

 .است جاری ملت جان و روح در و شود می دمیده قدرت با چنان هم کند، تبدیل دنیا ملت ترین زنده

 

 1389/18/13بسیجی ویاندانشج و آموزان دان  دیدار در  بیانات
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 سرنوشوت  ایون . دهود  موی  نشوان  را راه اسوت،  درس کنود؛  آگواه  بشری آحاد و ملتها عمومی سرنوشت از را ما باید تاریخ به نگاه

 سوزد می یا است، گرفته قرار ستم تحت جهان سیاسی ی ظالمانه روابط در که ملتی. ملتهاست عمومی تاریخ سرگذشت. ملتهاست

. کنود  موی  تعیوین  انتخواب  این را ملتها سرنوشت. نیست خارج حال دو این از. آید برمی پاسخ درصدد یا کند، می تحمل سازد؛ می و

 و گور  سولطه  قدرتهای میان ظالمانه روابط. دهد می نشان ما به را راه این،. کنید فکر و تأمل باید خیلی جوانها شما نکته این روی

 .است تاریخ ی همیشه مال نیست؛ دیروز و امروز ی مسئله سلطه، زیر کشورهای و ملتها

 ظلوم  کننود،  سوتم  دیگور  ملتهوای  به دهند می حق خود به خود، نظامی و مالی توانائیهای با خود، کوپال و یال با قدرتها از بعضی

 را آن اسم ما که چیزی همان شود می این. ظالمانه روابط شود می این کنند؛ غارت ببرند، کنند، لگدمال بکُشند، بشوند، وارد کنند،

 .پذیر سلطه طرف یک گر، سلطه طرف یک یعنی سلطه نظام. سلطه نظام ایم گذاشته

 یوا . کند می مشخص سمال این به پاسخ را او سرنوشت کرد؟ خواهد عمل چگونه گرفت؟ خواهد تصمیمی چه سلطه زیر ملت این

 سواختن،  و سووختن  کوه  ملتی چنین سرنوشت که است لوممع خوب، که سازم، می و سوزم می گوید می کند، می انتخاب را اول راه

 زیور  او سرنوشوت . اسوت  چه گزیند، برمی را کردن زندگی روز سه دو همین و بار خفت زندگی به تن و برنیاوردن دم کردن، تحمل

 نگواه  اخیور  نقور  دو ایون  طول در اسالم امت به کنید، پیدا ملتهائی چنین برای واضحی مثال خواهید می اگر. است ماندن سلطه

 .کنید

 کوی  شرایط این در. را برنیاوردن دم راه را؛ ساختن و سوختن راه کردند؛ انتخاب را راه این اخیر، قرن دو این در اسالمی کشورهای

 این ملتها این سرنوشت. مقصرند جامعه آن امید مورد و نیاز مورد جوانان مقصرند،  دین علمای مقصرند، فکران روشن است؟ مقصر

 اسوالمی  کشوورهای  تموام  که برسد آنجا به کارشان سیاسی، درخشان ی سابقه آن با غنی، فرهنگی میراث آن با. شد که ودش می

 یوا  غیوره،  و عربی کشورهای از خیلی مثل علنی، و صریح استعمار یا اخیر؛ قرن دو یکی این در بودند استعمار ی سلطه زیر تقریباا

 از است؛ همین اول راه انتخاب ی نتیجه. طاغوت نظام ی دوره در ما کشور مثل -نوین ماراستع اصطالح به -مستقیم غیر استعمار

 بیشوتر  فقورِ  بوه  رو روز بوه  روز زنودگی  وضوع  لحوا   از ماننود،  می عق  المللی بین افتخارات لحا  از مانند، می عق  علمی لحا 

 آن مقابول،  در. کشوورها  ویرانی نتیجه؛ شود می این رود؛ می غارت به شان طبیعی منابع ماند، می معطل شان انسانی منابع روند، می

 وارد بیشوتری  زور و شووند  موی  مسولطتر  و کننود  موی  تور  قوی روز به روز را خودشان ها، این منابع از ی تغذیه با گر سلطه قدرتهای

 .کنند می

 

 1389/18/13بسیجی دانشجویان و آموزان دان  دیدار در  بیانات

 بوا  را هوا  آن از بزرگتور  و هوا  آن انقالب،. کند نمی تحمل را آن کند، مقابله او با بخواهد چیزی هر که ستا خروشانی موج انقالب

 پیودا  نجوات  و کننود  هموراه  انقوالب  با نحوی به را خودشان با خره و شوند همسو انقالب جریان با توانستند بعضی. برد خودش

 .است تر خطرناک جسمی نابودی از معنوی نابودی صدالبته، و شدند نابود و رقغ موّاج اقیانوس این در هم دیگر یی عده امّا کنند؛

 اندیشوه  این جداست، کشور مدیران و انقالب پیشروان و مسئو ن از که بکند احساس این دچار را جوان که ای اندیشه هر امروز،

 در و هوم  دسوت  بوه  دست و پشت به پشت ولت،د و ملت باید امروز. است شده تزریق غلطِ سیاسیِ تفکرات همان نوع از تفکر، و

 و مهم بسیار ی صحنه این،. ببرند بین از و بشکنند را سلطه و استکبار طلسمهای ی همه تا کنند تالش توان تمام با یکدیگر، کنار

 کار و اسالمی تفکرات به دانشگاهها در باید. است اسالمی تفکر بکند، باید و کرد خواهد هدایت را شما که تفکری. است حساسی

 .بدهید اهمیت خیلی اسالمی،

 

 1389/19/31 نظام کارگزاران دیدار در بیانات
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 ی پدیوده  شودن  پیودا  از بعد بخصوص دنیا نظام. کنید می معرفی دنیا به دارید را جدیدی حقیقت یک شما. کنید نگاه را دنیا وضع

 ایون  بوزرگ  جنگهای به شد منتهی که استعمار ی سلطه ی دوره آن در بالخصوص باز و اخیر قرن دو این در بخصوص و استعمار

 خودشوان  نظور  بوه  و کنند می گری سلطه خاصی، دلیل به دولت، تا چند کشور، چند. بود گری سلطه و پذیری سلطه اساس بر قرن،

. بپذیرنود  را سلطه این باید و باشند سلطه زیر باید باشند؛ داشته پذیری سلطه باید هم ملتها ی بقیه و دولتها ی بقیه! بکنند هم باید

 کشوورهای  ثروتمنودان  حقیقوت  در امریکاسوت،  و غورب  سیاستهای منتقد که غربی معروف شناسِ جامعه ی نویسنده این قول به

 کشوورهای  ثروتمنودان  و. نیسوت  هوم  کشوورها  آن ی هموه  موال  هاسوت،  آن مال سلطه. گرند سلطه کشورهای اغنیای گر، سلطه

 .است درستی تحلیل هست؛ هم درست. گیرند می قرار و بگیرند؛ قرار ها آن متخد در باید هم پذیر سلطه

 الّوذین  إنّ». اسوت  این مهم ایستادید؛ هم پای  و کردید انکار را جهانی ی ظالمانه ی جاافتاده ی شده پذیرفته نظام این آمدید شما

 و مکورراا  مردموی،  انقوالب  ی پدیده مردمی، حکومت ی دیدهپ خوب، شعار خوب، حرف. است مهم این ؛«استقاموا ثمّ اللَّه ربّنا قالوا

 پیکوره  ایون  بتوانود  بدواند، ریشه نهال این بتواند دارد، نگه را خودش بتواند پدیده این اینکه اما بوده؛ دنیا جاهای خیلی در متعدداا

 انجوام  را بزرگوی  کارهوای  و بگوذرد  عمورش  از سال هشت و بیست که کند ناپذیر آسی  گوناگون تهاجمهای مقابل در را خودش

 با کنند دهن به دهن را خودشان نبودند حاضر وقت هیچ که متکبری مخالفان هم آن بکشد؛ چال  به را خودش مخالفان و بدهد

 را ایون . اید کرده آغاز شما را جدیدی مقطع یک که است این ی دهنده نشان ها این سومی، جهان خودشان اصطالح به کشور یک

 .بدانید را بزرگ مسئولیت این اهمیت .بدانید قدر

. برسانید آخر به باید را کار بدهید؛ ادامه باید را کار که است این چیست؟ مسئولیت و موضع و جایگاه شناختن این ی نتیجه خوب،

 شکسوت  عوامل باید .شود وقفه دچار مطلقاا تالشتان که نگذارید باید. بشوید نباید خسته بگذارید؛ کاره نصفه را کار این ندارید حق

 .کنید دور خودتان از را ها آن و کنید شناسائی را آمدن در زانو به و

 

 1389/15/31انقالب رهبر با کشورها دیگر در ایران اسالمی جمهوری سفرای و خارجه امور وزارت مسئو ن دیدار

 رویم نمی سلطه بار زیر موضوعی، هیچ در اما منداری گری سلطه داعیه البته کنیم، نمی قبول وجه هیچ به را سلطه نظام رفتار ما

 .میدانیم «پذیر سلطه – گر سلطه» قاعده از خروج و سلطه نظام جهانی رفتار با مقابله را خود دیپلماسی شاخص و

 

 1389/14/25رویان ی پژوهشکده از بازدید در بیانات

 مکنود،  موی  را ثروت است؛ اقلی حد دادنِ و اکثری حد فتنِگر بر بنای  نیست؛ دادن و گرفتن بر بنای  دنیا در سلطه نظام امروز

 گواهی  مقابول،  در و گیرنود  موی  اختیوار  در و مکند می کشورها در را اجتماعی و اقتصادی و سیاسی اختیارات مکند، می را امکانات

 سیاسوی  بافوت  اآلن. دهنود  می مقابل ی نقطه کشورِ آن به چیزکی یک هم گاهی دهند، می مضری چیز گاهی دهند، نمی چیز هیچ

 .پذیر سلطه و گر سلطه: است این دنیا

 جایگواهی  عوالم  روابوط  در ملتهایشوان  استعداد و ملتهایشان ظرفیت قدر به بتوانند کشورها و بخورد هم به بافت این بناست اگر

 .رفت پی  باید فت؛گر جدی باید را علم بنابراین. است علم دارد، تأثیر کار این در که چیزی ترین عمده باشند، داشته

 

 1389/12/31ها دانشگاه دانشجویی بسیج اعضای دیدار در بیانات

 حقیقوت  ایون  گذارنود  نموی  کوردیم؛  نووآوری  اقتصواد،  و سیاسوت  ی پُرمسئله ی پیچیده دنیای در که هستیم نظامی یک امروز ما

 دنیوای  ام، گفتوه  بارهوا  مون . اسوت  داشوته  ثریپُرا و پُرهیاهو نوآوری یک اسالمی، جمهوری و ایران ملت. بشود آشکار درستی به

 چنود . پذیر سلطه و گر سلطه به دنیا تقسیم یعنی سلطه؛ دنیای به شد تبدیل -فراوان های شدن رو و زیر و چالشها از بعد -سیاست
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 دودیمعو  ی عوده  یوک  فقوط  و پوذیر  سولطه  مردم آحاد هم گر سلطه کشورهای در پذیرند؛ سلطه کشورها ی بقیه و گر سلطه کشور

 دنیوا  ی هموه  بور  دارد که رسد می کوچکی رأس به تندوتیز حرکت یک با قاعده، وسیع سطح از ناگهان دنیا هرم یعنی. گرند سلطه

 بوه  رأس، این یعنی شده؛ تر تنگ اش دامنه بازهم سلطه دنیای شوروی، فروریختنِ از بعد. است سلطه دنیای این کند؛ می حکومت

 کوتواه  امریکوا  مقابول  در که هم روسیه نیست؛ قانع هم امریکا. امریکاست او و درآمده قدرت کی و دولت یک انحصار در شکلی

 ببینید، را -اروپا در -ناتو قلمرو در موشکی های سامانه استقرار اآلن کند؛ می پیشروی طور همین دارد و نیست قانع امریکا باز آمد،

 دارد طوور  هموین  امریکوا ! بوده روسها خلوت حیات روزی یک قفقاز ببینید؛ را قفقاز در امریکا حضور یا کارهاست؛ آن از یکی این

 .کند می محاصره هم را روسیه

 قودرت  مقابول  در کننود  نموی  جرأت قدرتند، ی خانواده جزو خودشان که هم اروپایی دولتهای حتّی که -سلطه دنیای این در حا 

 آن مسولّمات  تموام  که آمده بوجود ملتی -پایین و متوسط دولتهای به دبرس چه زنند؛ می نق گاهی فقط و بزنند زیاد حرفِ امریکا

 اموا  نیسوت؛  چیزی نفسه فی رفتن، سمال زیر. سمال زیر رفته قدرت، رأس سیاسیِ مسلّمات ی همه برده؛ سمال زیر را قدرت رأس

 کوه  ملتهوا؛  کیستند؟ تماشاگرها. دارد تماشاگر عظیمی ی مجموعه یک سیاسی، ی مجادله این که است این امریکا برای اشکال 

. اسوت  تر تلخ زهری هر از امریکا استکباری قدرت برای گذارد، می ملتها ی روحیه در این که تأثیری. بینند می و کنند می نگاه دارند

 بوین  رد - توین  امریکوای  و خاورمیانوه  و آفریقوا  و آسیا در -است مسلط ها آن دولتهای بر امریکا که کشورهایی همان در امروز

 .نیامده پی  تصادفی این نیامده؛ پی  خود خودی به این. دنیاست دولتهای منفورترینِ امریکا ها، آن ملتهای

 

 1389/12/27خراسان ایثارگران و شهدا های خانواده دیدار در  بیانات

 موا . بزنود  موا  جونس  سور  تو جیخار تبلیغات تواند نمی. است بزرگی ی داعیه نیست؛ کوچکی ی داعیه امروز، دنیای در ما ی داعیه

 هور  در اسوالم،  دنیوای  در اموروز  که است ای داعیه چنان آن ما ی داعیه. دانیم می را ارزش  داریم؛ چه و خواهیم می چه دانیم می

 اکثریوت  بشوود،  مطورح  شوعارها  ایون  و ها داعیه این ای نقطه هر در و -آسیا در چه آفریقا، در چه -اسالمی کشورهای از کشوری

 یعنوی  ماست؛ ی داعیه این،. کرد خواهند عشق و ارادت اظهار و داد خواهند شعار آن برای کرد؛ خواهند همراهی آن با مردم قاطع

 جمهوور  رئویس  از مسولمان  کشورهای در مسلمانها که را استقبالی شما. است مسلمان ملتهای ی همه دل حرف که است ای داعیه

 عورب  دیگر این. ببینید اند، کرده -دانستند می اسالمی نظام مظهر را ها آن که -ما جمهور رؤسای از قبل دورانهای در و ما کنونیِ

 نوه  دلهوا،  شود، می حاضر کشورها آن در و است اسالمی ایران مظهر که کسی وقتی. ندارد آفریقائی و آسیائی اینجا ندارد؛ عجم و

 هوای  دسوتگاه  و هوا  آن پلیسهای و دولتها اگر دهند؛ می شعار او برای و روند می او استقبال به ظاهرسازی، نه تشریفات، صورت به

 من. دارد اکثری حد دار طرف اسالم دنیای ی همه در داعیه این و است ای داعیه  چنین ما ی داعیه. نگیرند را جلوشان ها آن امنیتی

 کنود  می دارد اسالمی جمهوری که کاری با که مردمی اسالم، دنیای غیر در است؛ تر وسیع این از دائره اما اسالم، دنیای گویم می

 متناسو   تبلیغوات  موا،  تبلیغوات . اسوت  کمتور  هوا  آشنائی آنجا منتها دارند؛ را احساس همین هم ها آن هستند، آشنا است، کرده و

 چیسوت؟  نآرموا  این. کنند می داری طرف آرمان این از دانند، می که هرجائی. است بوده ضعیف تبلیغاتمان نبوده؛ کارمان باعظمت

 .است «سلطه نظام با ضدیت» آرمان این

 کنند می غلط گران سلطه. مخالفیم این با ما. پذیر سلطه و گر سلطه: قسم دو به اند کرده تقسیم عالم گران سلطه را دنیا گوئیم می ما

 قبوول  را گوران  لطهسو  آن زورگووئی  کوه  -پوذیر  سولطه  دولتهوای  و. کننود  پیدا سلطه خواهند می خودشان کشور غیر دنیای بر که

 ملتهوا  گووئیم  موی  ما. ماست حرف این شوند؛ می گرها سلطه آن تسلیم خودشان ملتهای میل رغم علی که کنند می بیجا -کنند می

 بوه  نبایود  دیگران باشد؛ خودشان برای باید شان طبیعی منابع کنند؛ حفظ باید را خودشان منافع کنند؛ حفظ باید را خودشان هویت

 کوه  اسوت  حرفی این کنند؛ پیدا فرهنگی و سیاسی ی سلطه ها این بر نباید کنند؛ غص  را ها این سرزمین نباید گویند؛ب زور ها این
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 دنیوا  در شعار. ماست ی داعیه این. پذیرند می را حرف این دندان بن از و دارند قبول را حرف این دولتها از بسیاری و ملتها ی همه

 فکرهای روشن. «نیست کردار نیم چون گفته دوصد» کرده؛ محقق عمل در را شعار این که است این ایران ملت هنر است؛ خیلی

 و کرد برکت که بود ایستادگی همین و ایستاد ایران ملت کرد؛ عمل ایران ملت. بود حرف اما زدند؛ را حرفها همین دنیا در زیادی

 ی داعیوه  ایون . شودند  ایوران  ملوت  به مند عالقه دیگر هایملت طور این و کرد ثابت دیگر ملتهای برای را ایران ملت دعای صدق

 ایون  برخالف بتواند و نکند مالحظه مردم از کند جرأت! بردارد؟ دست او از بتواند ما کشور در کسی که است ای داعیه این. ماست

 تووی  مردم کند، رفتار این برخالف بخواهد که جریانی آن جناحی، آن گروهی، آن حزبی، آن ای، مجموعه آن! کند؟ حرکت داعیه

 .زنند می جریان آن دهن

 

 1389/11/11رضوی مطهر حرم مجاوران و زائران اجتماع در  بیانات

 منوافع  از گران سلطه مقابل در بخواهد ملتی اگر. کند می تقسیم پذیران سلطه و گران سلطه به را دنیا سلطه، نظام و جهانی استکبار

 ایون، . بشوکنند  هم در را او  مقاومت کنند می سعی و آورند می فشار او روی کنند؛ می دشمنی ملت آن با گران سلطه کند، دفاع خود

 بیرونوی  دشومنِ  این نرود؛ گران سلطه بار زیر و بشود پیشرفته و آبرومند و عزتمند و مستقل خواهد می که است ملتی یک دشمنِ

 ایون  البتوه . امریکوا  ی متحوده  ایوا ت  کنوونی  دولت و یجهان صهیونیسم ی شبکه از است عبارت دشمنی این مظهر امروز. است

 هرچوه . اسوت  بووده  اموروز  توا  انقوالب  اول از ایوران  ملوت  با دشمنی سیاست اما کند، می تغییر روشها نیست؛ امروز مال دشمنی

 نوه  کنود؛  وادار نشینی ق ع به یا کند ضعیف را ایران ملت است نتوانسته ها آن فشارهای عبث؛ اما اند، آورده وارد فشار اند، توانسته

 سوال  بیسوت  از قبول،  سال پانزده از ما امروز. روانیشان جنگ نه شان، سیاسی فشار نه شان، نظامی تهدید نه اقتصادیشان، تحریم

 نظوام  و ایوران  ملوت  بوا  دشمنی در دشمن که است این ی دهنده نشان این هستیم؛ تر قوی بسیار قبل سال هفت و بیست از قبل،

 .هست دشمنی این اما است؛ مانده ناکام میاسال جمهوری

 ملتهوای  آفریقوا،  ملتهوای  آسویا،  ملتهوای  -منطقه ملتهای و مسلمان ملتهای نظر از ایران ملت. دارد وجود تناقضی دنیا در امروز

 ملوت  اسوت؛ ه زورگویی مقابل در ی ایستاده و عدالت، و حق مدافع شجاع، ملت یک -خاورمیانه ی منطقه ملتهای  تین، امریکای

 اسوالمی  جمهوری نظام همین و ایران ملت همین اما. کنند می ستای  و تحسین را ایران ملت ها آن. اند شناخته طور این را ایران

 اسوت،  جهوانی  امنیت سل  به متهم است، بشر حقوق نقض به متهم زورگو، قدرتهای نظر از ملتهاست، ستای  مورد قدر این که

 نظوام  ی تهدیدکننده تناقض، این. قدرتها ی خواسته و ملتها نگاه بین تناقض است؛ تناقض این! است متروریس از حمایت به متهم

 غرب دموکراسی لیبرال بنای در را فرسایشی ی رخنه یک این شوند؛ می دور ملتها از دارند ها این روز به روز. است جهانی ی سلطه

 کنود؛  پنهوان  را حقوایق  توانود  موی  مدتی تا استکبار تبلیغات با خره. شد اهدخو بیشتر رخنه این روز به روز و است آورده وجود به

 بوه  ایوران  ملوت  جمهوور  رئویس  کنیود؛  نگواه  شوما . شوند می بیدارتر روز به روز ملتها کنند؛ پنهان را حقایق توانند نمی که همیشه

 او نفوع  بوه  دهنود،  موی  شوعار  او برای ملتها کند، می مسافرت جنوبی امریکای کشورهای به آفریقا، کشورهای به آسیا، کشورهای

 -امریکوا  خلووت  حیوا   یعنوی  -جنوبی امریکای کشورهای به هم امریکا جمهور رئیس کنند؛ می حمایت اظهار کنند، می تظاهرات

 اسوت  یا دموکراسی لیبرال های پایه تزلزل معنای  این زنند؛ می آت  او آمدن مناسبت به را امریکا پرچم ملتها کند، می مسافرت

 موردم  مشاهدات و مردم تمایالت و ها آن خواست در تناقض. هستند آن داری پرچم مدعی امریکا، همه از جلوتر و غرب امروز که

 بوا  ی مبوارزه  از دم زننود،  موی  جهوانی  امنیت از دم زنند، می بشر حقوق از دم زنند، می دموکراسی از دم. شود می بیشتر روز به روز

 حکایوت  کند؛ می ملتها حقوق کردن پایمال از حکایت کند؛ می ها آن طلبی جنگ از حکایت ها آن شریر باطن اما زنند، می تروریسم

 دموکراسی لیبرال آبروی روز به روز. بینند می ملتها را این کند؛ می جهانی انرژی منابع بر ها آن ناپذیر سیری اشتهای و وافر میل از

 ایوران  آبوروی  مقابول،  در. شود می کمتر و کم دارد ملتها نظر در دنیا در -است موکراسید لیبرال قراول پی  که -امریکا آبروی و
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 رفتوار  آن، ی نمونه یک گویند؛ می دروغ بشر حقوق از دفاع ادعای در ها امریکایی که فهمند می ملتها. شود می بیشتر دارد اسالمی

 .ماست خود کشور با ها آن

 پایگواه  بودنود؛  مسولط  ایران سراسر بر ها امریکایی بود؛ ها امریکایی مشت در یکسره -یپهلو رژیم زمان -طاغوت زمان در ایران

 نظور  زیور  ایران پایگاه از را ها این خواستند می منطقه؛ عرب کشورهای تحرک بر تسلط برای آوردند، می وجود به ایران در نظامی

 در کردند؛ می شکنجه زندان در را مبارزان بود؛ حاکم کشور این رب ها دیکتاتوری بدترین بود؛ اسرائیل همپیمان ایران. باشند داشته

 طواغوت  رژیم جالد مأموران عمل شدت و اختناق -کشور شهرهای ی همه در و تهران در مشهد، شهر همین در -کشور سرتاسر

 دادند؛ می تاراج به بیگانگان فعن به و حکام نفع به را ملی ثروتهای و عمومی اموال کردند؛ می تاراج را ما نفت بود؛ مسلط مردم بر

 یوک  ی درجوه  متحود  ایوران،  آن. کردند می تحقیر را ملت شدند؛ می مانع دنیا صنعتی و علمی ی مسابقه در حضور از را ایران ملت

 آن بر دموکراسی نقض و بشر حقوق نقض به هم اعتراضی هیچ بودند؛ امریکا محبوب هم زمامداران  بود؛ منطقه این در امریکا

 بسویار  دنیوا  در موا  سوا ری  موردم  کوه  -واضح سا ری مردم این با است؛ آزاد کشور یک ایران امروز. نبود وارد طاغوتی کومتح

 و امریکوا  دولوت  نظور  از هوا،  امریکوایی  نظور  از ایوران  ایون  کشوور؛  مسئو ن و مردم بین مستحکم ارتبا  این با -است نظیر کم

 موجود حقایق مقابل در جهانی استکبار گیری جهت ی دهنده نشان این آید؛ می حساب هب نامطلوب کشور یک امریکا سیاستمداران

 و شوود  موی  تور  قووی  روز بوه  روز ایوران  ملوت . بورد  نخواهند بازهم و اند نبرده سودی دشمنی این از ها امریکایی البته. است عالم

 .شود می تر تازه و تر برجسته روز به روز انقالب ارزشهای

 

 1385/18/17سمنان استان مردم یدارد در بیانات

 کوه  کننود  بواور  باید ها آن. بگیرند درس ساله وهفت بیست ی تجربه این از باید هم ایران ملت معارضان چیست؟ ما دشمنان درس

 و سیاسوتها  شکسوت  قورن  -داریم پی  در که قرنی -قرن این. است شده شروع جهانی سطح در بزرگی المللیِ بین ی حادثه یک

 سووی  یوک  از غربی قدرتهای و سو یک از منطقه ملتهای برای بیستم و نوزدهم قرنهای. است بیستم و نوزدهم قرنهای روشهای

 .بود استثمار و استعمار قرن بود؛ کشورها به اندازی دست و سلطه سپس و زدایی دین قرن دیگر،

 قورنِ  فهمود،  می قرائن از انسان که آنچه رحس ب -ایم شده وارد آن در است سال چند که است قرنی این که -یکم و بیست قرن

 ملتهوا  و کشوورها  بر بزرگ قدرتهای استیالی های نشانه باید است؛ بیستم و نوزدهم قرنهای حرکت آثار کردن ازاله و کردن محو

 ملتی هر کنند؛ب کنند، زندگی خوب خواهند می آمریکاییها. باشد نداشته وجود باید سلطه بشود؛ پاک بشر زندگی ی صفحه از بکلی

 عموان،  دریوای  فارس، خلیج. کنند زندگی خوب خودشان کشور داخل در اما کند؛ زندگی خوب خودش تالش ی سایه در دارد حق

 صواحبان  ملتهوا . اسوت  صواحبان   موال  هوا  ایون  نیسوت؛  امریکا مال دنیا، حساس های تنگه دنیا، بخشهای ی بقیه هند، اقیانوس

 پوذیری  سلطه و گری سلطه طلسم شکستن و خود انسانیت به خود، هویت به ملتها بازگشت قرن باید قرن، این. خودند کشورهای

 بورای  زننود؛  می زیادی ی یاوه حرفهای سوم ی هزاره ی باره در حا . است معنویت به کردن رو قرن قرن، این که همچنانی باشد؛

 در گموان  و حودس  روی از بخواهد انسان اگر اما. نیست متکی فنی و علمی مستند هیچ به که کنند می هایی بینی پی  سال هزار

 انسوانها  هوزاره،  این در. است خودش ارزش به انسان معرفت ی هزاره هزاره، این که بگوید تواند می بزند، حرفی هزاره این ی باره

 حدس قابل که آنچه زد، حدسی هزاره برای بشود اگر. شوند می واقف خودشان خدای به شدن نزدیک ارزش و خودشان ارزش به

 و اسوتقالل  قورن  و معنویوت  بوه  روکوردن  قرنِ است، پی  در که قرنی این اما کنیم؛ نمی را هزاره بحث حا  ما. است این است،

 حرکوت  این با که قدرتهایی و آمد خواهد پی  دیگر جاهای بسیاری ایران ی دنباله. بود آن سرآغاز ایران، و ملتهاست ملی هویت

 .هاست این از یکی استکباری قدرت و خورد خواهند شکست بشوند، سینه به سینه و همواج بشری عظیم
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 1384/19/18دولت هیأت اعضای و جمهور رئیس دیدار در بیانات

 ی جامعوه  پیکر روی سنگینی بختک مثل که است نظامی سلطه، نظام. است اسالمی دولت وظایف از یکی هم سلطه با ی مبارزه

 ایون  بوا . پذیر سلطه و گر سلطه دارد؛ طرف دو سلطه نظام این. برد می بین از و کند می نابود را او و -است ادهافت و -افتد می بشری

  زم های میدان در شجاعت با و سیاسی، ایِ حرفه کار با عقل، با اش مبارزه نیست؛ شمشیر با هم اش مبارزه. کرد مبارزه باید نظام

 .است خودش متناس ِ و

 گوران  سلطه ی همه. هستند شده شناخته دشمنان دسته یک دارد؛ دشمن دسته دو اسالمی دولت. دارد هم منانیدش اسالمی دولت

. اسوت  مخوالف  دیکتواتوری  و سولطه  اصول  بوا  اسالمی دولت چون اند؛ اسالمی دولت دشمن واضح د یل به دنیا دیکتاتورهای و

 اسوالمی  دولت با هم ها این -سکو رها اصطالح به -نیستند تقدمع زندگی ی عرصه در دین ورود به یا دین به که هستند کسانی

 و تحرکوات  باشود،  جودا  دیون  از اجتمواعی  زنودگی  باشود،  جودا  دیون  از سیاست باشد، جدا دین از باید اقتصاد گویند می مخالفند؛

 توا  کردن، مخالفت تا ودن،ب مخالف از گیرد؛ می انجام وسیعی طیف در هم ها مخالفت. باشد جدا دین از عمومی مردمیِ نشاطهای

 خودشان اختیار در را جهانی ی عمده منابع و نفت که جهانی عظیم ثروتمندان یعنی -المللی بین مترفین. کردن جدی های معارضه

. انود  اسوالمی  دولوت  بیرونوی  دشمنان جزو هم ها این -کنند می را عملی و علمی تالش اکثر حد دارند کار این برای و خواهند می

 اعتوراض  و مخالفوت  صورت به کردنشان دشمنی بعضی اند، دشمن ها آن از بعضی کنند؛ نمی دشمنی لزوماا ها دشمن ردیمک عرض

 برخوورد  نحوی به هرکدام با باید و دارد وجود دشمنی اقسام و انواع بنابراین. شوند می گالویز و شوند می میدان وارد بعضی است،

 .کرد

 ما بیاید دیگری که باشد این از ناشی آنچه از بی  ما مرگ. ها میکروب و ها بیماری ها، آفت عنیی اند؛ درونی دشمنان دوم ی دسته

 میکروبوی،  ویروسوی،  از ناشوی  موا  هوای  مورگ  غالبواا . آید می وجود به اختالفی خودمان درون در که است این از ناشی بکُشد، را

 اسالمی دولت. بکُشد را آدم بیاید کسی که است این از ناشی کمتر کند؛ می درست سرطان که است یی عاصی سلول و ای بیماری

 .است آفتهای  ها این باشد؛ اش درونی های دشمن مواظ  باید است؛ طور همین هم

 

 1383/18/19 نظام کارگزاران دیدار در بیانات 

 اگور  موا . دارد جریوان  مسائل دیگر و اتمی انرژی ها، معارضه ها، مخالفت خارجی، داخلی، مسائل ی زمینه در درشتی و ریز اتفاقات

 و افتود  موی  چورا  هوا  اتفاق این اینکه شود؛ می داده سمالها این ی همه جواب هستیم، وضعیتی چه در و ایم ایستاده کجا کنیم توجه

 طورح  و شکافته دنیا در را سیاست و فرهنگ فلک سقف خودش انقالبِ با ایران ملت که است این مسئله چیست؟ هدف و انگیزه

 نوو  طورحِ  ایون  بوا  ی مقابله در داشتند، معارضه طور آن همدیگر با ابرقدرت دو و بود دوقطبی دنیا که روزی. است انداخته در ویین

 کوه  اسوت  چیوزی  آورد، میودان  به را آن اسالمی انقالب با که ایران ملت نوی طرح که شود می معلوم پس. شدند همدست باهم

 و طلبوی  قودرت  چیسوت؟  مشوترک  جهت آن. کرد می تهدید را آن و بود داده قرار خود جآما و هدف را ابرقدرت دو مشترک جهت

 از متشوکل  دارد، وجوود  قودرت  امپراتووریِ  یوک  دنیوا  در اینکوه  یعنی سلطه نظام. شدیم مواجه سلطه نظام با ما بله،. طلبی سلطه

 و گور  سولطه  اسوت؛  سولطه  ی رابطه قط ، دو این ینب ی رابطه. دارد وجود ملتها به متعلق ثروت منابع ها، آن مقابل در. طرفهایی

 شوان  الجیشوی  سووق  موقعیت یا منابعشان، یا شان، نفت یا آبشان، یا خاکشان، یا که هم ملتهایی کند؛ می گری سلطه او. پذیر سلطه

 ایون  اگر. کنند او تقدیم شود، می تأمین منافع  و دارد  زم او که را آنچه و باشند پذیر سلطه باید است، قدرت مرکز آن نیاز مورد

 کشوورهای  یعنوی  رایوج؛  اصوطالحِ  بوه  سووّمِ  جهوان  کشوورهای  از خیلوی  مثول  فبها؛ کردند، تقدیم را خود ثروت و منابع کشورها

 طواغوت؛  رژیوم  دوران در ما خود کشور مثل کردند؛ می تقدیم دودستی را خود ملتهای منافع و بودند کار سر دولتهایی. افتاده عق 

 اموور  از برخی در نه، کردند؛ می گوش را ها آن حرف امور ی همه در که نبود این معنای  بودن تسلیم. بودند تسلیم و یعمط ها این
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 قبوول  هوا  ایون  باشود،  طووری  ایون  نفوت  قورارداد  گفتند می ها آن. کردند می برآورده را ها آن ی خواسته اما داشتند، هم نظر اختالف

 هوا  ایون  کنیود،  عمل گونه این صهیونیسم و اسرائیل به نسبت چشم؛ گفتند می ها این بگیرید، تصمیم طوری آن اپک در کردند؛ می

 طووری  این ملل  سازمان در گیریتان موضع چشم؛ گفتند می ها این کنید، عمل گونه این منطقه کشورهای به نسبت چشم؛ گفتند می

 ایون  بگماریود،  کوار  بوه  طووری  آن دولوتِ  گفتنود  می و شدند می کشورها داخلی امور وارد بتدریج بعد چشم؛ گفتند می ها این باشد،

 .چشم گفتند می هم ها این بیاورید، وجود به کشور در تغییراتی چنین کنید، اعمال را سیاستها

 را سورش  زننود  می ها آن اما کند، می بلند سر ها آن منافع از منفعتی مقابل در دولتی وقت یک که است این پذیری سلطه دیگر نوع

 میوان  از راحتوی  بوه  -انود  داشته نگه را او گرها سلطه همین چون -ندارد مردمی ی پشتوانه که هم او زنند؛ می کنارش و شکانند یم

 کشوورها  این اسم خواهم نمی اآلن من و دیدیم کشورهایی در را های  نمونه که آورند، می کار سر را دیگر یکی نتیجه در رود؛ می

 را یکوی  انود،  بورده  را یکوی  نداشوتیم؛  کوم  قبیول  ایون  از همسایه، کشورهای میان در. دارید توجه هم شماها خود شاید بیاورم؛ را

 و شخصویت  و هویوت  و منوافع  هسوتند؛  ملتهوا  شوند، می پامال سلطه نظام در که کسانی. دنیا در است سلطه نظام این. اند آورده

 آسوان  ارتباطوات  اثر بر استعمار که وقتی از یعنی است؛ شده قویتت سلطه نظام هم روز به روز. شود می نابود فرهنگشان و ارزشها

 بوا . است شده تقویت سلطه نظام رفته، پی  استعمار هرچه. آمد پدید هم سلطه نظام آمد، وجود به علم پیشرفت و یکدیگر با دنیا

 سولطه  نظوام  غیوره،  و تبلیغواتی  و پوولی  و نظامی امکانات و دارد وجود که یی العاده فوق و سریع ارتباطیِ وسایل و جدید امکانات

 و خووری  توسوری  بوه  انود  شوده  محکووم  انسوانها  فروکرده، بیشتر انسانها و ملتها زندگی محل سرزمین بر را خود های میخ هرچه

 و داشوت  وجوود  سولطه  مدار اما بود، دنیا در هم کمونیسم هرچند. شود نمی گفت کرد؛ قطع را مدار این آمد ما نظام. پذیری سلطه

. آن دسوت  قسومت  یوک  این، دست قسمت یک ناچاری؛ روی از تقسیمِ رغبت؛ و طوع روی از نه البته بودند؛ کرده تقسیم را دنیا

 شورقی  اروپوای  در اجتماعی، عدالت و کمونیسم و سوسیالیسم مدعیِ شورویِ همان. داشت وجود هم آنجا در سلطه مدار بنابراین

 و کتابهوا  در بود    هوم  هوا  بعضی -هست یادمان که ماها -هست یادتان شماها از بعضی بد   که انداخت راه به عظیمی فجایع

 بردنود؛  تانکهوا  کشوتند،  هوا  آدم ریختنود،  خونها. طور یک چکسلواکی طور، یک مجارستان طور، یک لهستان. اید خوانده ها نوشته

 سلطه،. کردند افغانستان در قبل صباحِ چند ها ریکاییام که کاری همان کنند؛ می دارند عراق در ها امریکایی امروز که کاری همان

 قطوع  را مدار این آمده اسالمی ایران. داشت وجود سلطه محور بر و سلطه به متکیِ و آمیز سلطه حرکت مدار بنابراین. است سلطه

 نگواه  هورکس . اند شده معتقد خیلی طرح این به ملتها. است نمانده هم جواب بی دنیا در طرح، این. نداریم قبول ما گوید می کرده؛

 بدون بود، اشغال تحت سال ها ده فلسطین. است فلسطین اش نمونه یک بیند؛ می روشنی به را این های نشانه اسالم دنیای در کند،

. انود  ایسوتاده  چگونوه  فشوار  هموه  ایون  بوا  و انود  رسیده کجا به فلسطین ملت بینید می اما دهند؛ نشان خودی فلسطین ملت اینکه

 مردموی  جهات به گرای  و اسالم به گرای  و مردم به گرای  ی زمینه در ما خود وحوش حول کشورهای از بعضی که اراتیاظه

 فشوار  زیور  متموادی  سالهای که هستند کسانی همان ها عراقی این. بینید می را عراق مردم ایستادگی. است این خاطر به کنند، می

. است کرده بیدار طور این را ها عراقی که است اسالمی بیداری موج این کردند؛ نمی حرکت چپ عواملِ هم بعد و انگلیس حکومت

. اسوت  کورده  مطورح  بشوریت  بورای  جدیود  مسیر یک و جدید فکر یک جدید، فرهنگ یک کرده؛ را خودش کار جدید طرح این

 پراکنند، می دنیا در اتمی نظامیِ فعالیت توهم در آنچه های دنباله و اتم بم  ی مسأله. است این به مربو  اشکا ت و ها عصبانیت

 شوما  را ایون . نیسوت  مخوالفتی  اسالم شعار و اسالم خودِ عنوان به هم اسالم با حتّی. نیست این مسئله است؛ حرف و بهانه همه

 در. تاسو  فراوان نیست؛ کم روحانیان حکومت دین، مدعیِ حکومتهای یا دینی شعارهای حکومت تاریخِ در که باشید داشته توجه

 کشوورهای  از خیلوی  بور  کلیسوا  که هم گذشته قرن چند در. بود مسیحی روحانیون حکومت دنیا از مناطقی در ما، جوانی ی دوره

 چیزهوا  ایون . بینیم می را دین تولیت و دین مدعیان حکومت که هم اسالم تاریخ در. کرد می حکومت دیگر مناطق بعضی و غربی

 این که -است کمیاب دنیا در آنچه. دارد قرار دستشان سرِ دین شعار که هستند حکومتهایی یادن در هم اآلن نیست؛ کم تاریخ در
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 عودالت  تحقوق  بور  اصورار  یعنوی  اسوت؛  دیون  شودن  پیدا است؛ دینی ارزشهای حکومت -کرده جذب خودش به را دشمنی همه

 بیهووده  و پوو   موا  وجود نباشیم، اجتماعی لتعدا دنبال اگر ما. ماست هویت و حقیقت نیست؛ شعار گوییم، می ما اینکه. اجتماعی

 بایود  کنیم؛ پیاده جامعه در را اسالمی ارزشهای باید ببخشیم؛ تحقق را اجتماعی عدالت باید. ندارد معنی اسالمی جمهوری و است

 .کنیم اسالمی و دینی ی جامعه را، جامعه

 

 1383/17/22ارت  افسری های دانشگاه دانشجویان مشترک مراسم در بیانات

 سیاسوتهای  در پوذیری  سولطه  و گوری  سولطه  ناسوالم  روابوط  بوا  گری، سلطه با ظلم، با که شده شناخته این به دنیا در ایران ملت

 و هاسوت  زمینه ی همه در نوآوری اهل ابتکار، اهل سازندگی، اهل ملتی که شود شناخته باید هم این به است؛ مخالف المللی، بین

 اینکوه  از خوشووقتیم  ما. دارید امروز را فرصت این شما و است؛ انتظامی نیروی ویژه به و مسلح وهاینیر ها، زمینه بهترین از یکی

 و منطقوه  ملتهوای  بوار  مصیبت و تأسفبار اوضاع ی مشاهده البته. بینیم می را پیشرفت های نشانه گوناگون های زمینه در اللّه بحمد

 .است دشوار و سخت ایران ملت برای ما، ی همسایه

 

 کننود  موی  ادعا که درحالی کنند؛ می رفتار جور چه مردم با طلبان سلطه و اشغالگران عراق کشور در که کنید می مشاهده شما مروزا

 صودر،  شوهرک  فلوجوه،  بمبواران  عراق، شهرهای مکرر های بمباران. کنند می عام قتل را مردم آحاد هستند، ها تروریست دنبال به

 ایون  هوا  تروریسوت  و تروریسوم  بوا  ی مقابله معنای! باشد؟ تروریست مشتی با ی مقابله برای تواند می چطور شهرها، دیگر و سامرا

 ایون  با آیا! تروریستند؟ شوند، می نابود کور های بمباران این در که گناهی بی انسانهای و دفاع بی زنهای و معصوم کودکان! است؟

 سرویسوهای  و هوا  دسوتگاه  نفووذ  زیر شده، شناخته تروریستی سازمانهای نگوییم اگر شد؟ تشویق یا شد کن ریشه تروریسم رفتارها

 است این سخن کمترین -باشد گفته گزافه خیلی نیست معلوم بکند، هم ادعایی چنین کسی اگر که -اسرائیلند و امریکا جاسوسی

 و مردموی  مقاومتهوای  ی کننوده  تشویق خود، کشور در ملت یک حق گرفتن نادیده قلدری، عام، قتل زورگویی، تجاوز، بگوییم که

 .ملتهاست همین میان در تروریسم به گرای  احساس ی رشددهنده

 بوه  کنند؛ می بمباران را آوارگان اردوگاه! مردم این با کنند می چه ببینید. دارد اشغالی فلسطین در دیگری زشت ی نسخه رفتار، این

 قتول  بوه  را دفواع  بی مرد و زن و کودک نفر دهها کنند؛ می خراب را ردمم مزارع کنند؛ می ویران را مردم های خانه بندند؛ می توپ

 !گردند می فلسطینی مبارز دنبال به اینکه عنوان به رسانند؛ می

 که باشد امیدوار تواند نمی و است بشر حقوق دار طرف که کند ادعا تواند نمی بندد، می وقیحانه جنایتهای این بر را چشم که دنیایی

 .تروریسمند مشوق ها این کند؛ مقابله دنیا در رشد به رو تروریسم با توانست خواهد

 کنوار  در قدرتمنود،  مشوت  اخالق، با اقتدار،. باشد عبرت درس خواه، نیک انسانهای برای تواند می قلدران، و مستکبران زشت رفتار

 از و امنیتنود  محتاج که مردمی مقابل در نیک رفتار و مهربانی و نرم  و شکن، قانون مقابل در قدرت اعمال مهربان؛ و رحیم دلِ

 .برند می رنج شکنی قانون

 

 1383/19/31رهبری خبرگان مجلس اعضای دیدار در بیانات

 جهوانی،  سلطه نظام اپوزیسیون سیاستمدارها، تعبیر به. است ایستاده جهانی ی سلطه نظام مقابل در امروز اسالمی، جمهوری این

 -اسوت  پذیر سلطه و گر سلطه رکن دو بر مبتنی که سلطه نظام این مقابل در قد تمام که جایی نهات. است اسالمی جمهوری امروز

 بدهنود؛  نشان یی نمونه بزنند، حرفی گاهی است ممکن دیگر کشورهای. است اسالمی جمهوری ایستاده، -ندارد وجود ثالثی هیچ

 .اند نایستاده سلطه نظام این مقابل در اما
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 این. کنیم می تخطئه هاست، انسان خواست بر و عقل بر منطبق که صحیح، نظام یک ی ارائه با را دنیا در ودموج شیطانی نظام ما

 ی همه لذا کشور؛ داخل انسانهای روابط در فقط نه است؛ یکدیگر با انسانها ی همه روابط در عدل بر متکی که است نظامی نظام،

 بوا  کوه  بودنود  قد قدونیم شیاطین از و کوچک و بزرگ ی فراعنه از کدامیک دنیا در هک ببینید شما. اند کرده ائتالف ما علیه فراعنه

 جمهووری  که کنید می مشاهده امروز و گذراندیم را مختلف های برهه با خره ما اما نکردند؛ معارضه و مخالفت اسالمی جمهوری

 عورض  بعد حا  که -خودمان ما اگر و. بایستد واندت می که دهد می نشان و است، ایستاده ها این ی همه مقابل در محکم اسالمی

 بوه  عزم تر جدی و کنیم عمل تر قوی و بیندیشیم بیشتر کنیم، کار بهتر مقداری کنیم، وجور جمع را خودمان مقداری -کرد خواهم

 .کنیم فبرطر و جمع توانیم می شود، می مشاهده اطراف در که هایی وپاش ریخت و مشکالت همین از بسیاری دهیم، خرج

 

 1383/15/25خارجه امور وزارت مسئو ن از جمعی دیدار در بیانات

 و عمیق و عظیم و جدید ی پدیده و حادثه ما نکردیم؛ که کوچکی کار ما. نیست جدا ما انقالب اصول از ما خارجی سیاست اصول

 سیاسوت  اصوول  انقوالب  اول در چوه  ما. تاس اسالمی جمهوری نظام ایجاد و اسالمی انقالب که ایم آورده وجود به را ماندگاری

 در را موا  تکلیوف  خود بطن در جدید، ی پدیده و حرکت این ایجاد نفس باشیم، نکرده چه و باشیم کرده تدوین را خودمان خارجی

 -اربواب  نظوام  زدیم، هم به انقالب با کشورمان درون در را سلطه نظام که همچنان ما. است کرده روشن خارجی سیاست مسائل

 جهوان  سوطح  در رعیتوی  -اربواب  نظام با ما است؛ همین هم جهانی مسائل در ما دید زدیم، هم به را اجتماعی و سیاسی عیتیر

 را، پذیری سلطه و گری سلطه با مخالفت ی ایده این ما که است این ما خارجی سیاست اساس. مخالفیم سلطه نظام با ما مخالفیم؛

 انحصار و گرایی جانبه یک امروز. دهیم استقرار ملتها و دولتها سطح در المللی بین یاستس فضای در مستحکم، ستون یک عنوان به

 هوم  ابرقودرتی  و نباشود  گرایوی  جانبوه  یوک  اگور  اما است؛ یی منفی کاملاا موضوع البته که شود، می تکرار و مطرح امریکا ابرقدرتی

 مخوالف  هم روز آن ما. مخالفیم سلطه نظام با بازهم -بودند تابرقدر شوروی و امریکا که روزی آن مثل -نباشد امریکا به منحصر

 را المللوی  بین سیاست در سلطه نظام از ی برآمده و ناشی روابط ما. است اسالمی جمهوری سیاست این مخالفیم؛ هم امروز بودیم،

 و شوویم  سولطه  نظام وارد هاینک از شویم می مانع اسالمی جمهوری شخصیت و هویت در هم خودمان. نداریم قبول کنیم؛ می رد

 کنویم  می منعکس و ترویج دنیا در را فکر این ما. کنیم گری سلطه بخواهیم ما خود یا بیاید وجود به یی سلطه ما بر که دهیم اجازه

 .ماست سیاست اساس این کنیم؛ می کار آن اساس بر و

 مظلووم  ملت از دفاع و مسلمانها از دفاع ما است؛ شده ذکر صراحت به محرومان و مسلمانان از دفاع ما اساسی قانون ی مقدمه در

 ما سیاست در مظلوم ملت یک از دفاع فکر عمق و استحکام. کنیم نمی عدول آن از و دانیم می خودمان اصولی سیاستهای جزو را

 -شوان  سیاسوی  لاصو جزو ها آن. امریکاست  مثل دولتی سیاسی ی مجموعه در صهیونیسم از دفاع سیاست عمق از بیشتر بمرات 

 مبنوای  هویچ  بور  ایون  لکون  نیستند؛ هم بردار دست این از است؛ صهیونیستی اشغال و حکومت دولت، از دفاع -تفاوتهایی با البته

 بوا  مخالفوت  یا دیگر مظلوم ملت هر از دفاع یا فلسطین مظلوم ملت از دفاع ولی نیست؛ استوار نهایی کاوش در عقیدتی و فکری

 و تووانیم،  نموی  یوا  توانیم می چقدر اینکه اما دارد؛ عمق ما عملی ی برنامه در و سیاست در این از بی  می،نظا تسلط و اشغالگری

 را حقیقوت  این تواند نمی بحث، آن واقعیت. است دوم بحث ببریم، پی  را آن تا دارد وجود ظرفیت و فرصت ما برای چقدر اینکه

 هوا  آن از و کنویم  پیودا  مووردی  در را تاکتیکی و مدت کوتاه اهداف است نممک. کند عوض خارجی سیاست به ما نگاه و تفکر در

 خرج به توانیم می انتقال سرعت و عمل سرعت و کاردانی و هوشمندی و توانایی چقدر اینکه به دارد بستگی این که کنیم، استفاده

 المللوی،  بوین  روابوط  عمومی ی صحنه و عالم لمسائ ی زمینه در را، ما اساسی سیاست و نگاه آن تواند نمی موضوع، این اما دهیم؛

 منوابع  از اسوتثمارگر  قودرتهای  ی تغذیه با و هستیم اسالمی بیداری دار طرف و مسلمانها دار طرف و اسالم دار طرف ما. کند عوض
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 و اسوت  ایون  موا  اعتقواد  نیست؛ هم حرف و زبان در مخالفت این و مخالفیم استثمار با و استعمار با مخالفیم؛ مظلوم ملتهای غنی

 .است اسالمی جمهوری تفکر اساس بر -گفتم که طور همین -این و است همین هم ما خارجی سیاست قال 

 

 1383/14/11دانشگاهی جهاد مسئو ن از جمعی دیدار در بیانات

 حفوظ  بورای  انیجه ی سلطه نظام در گر سلطه قدرتهای که موضوعهایی ی عمده که بگویم باید تحقیق و علم ی مسأله ی باره در

. علموی  ی سلطه اقتصادی، ی سلطه فرهنگی، ی سلطه: است موضوع سه کنند، می تکیه روی  پذیر سلطه و گر سلطه ی رابطه این

 و اسوتقالل  بوه  زمینه سه این در شده، تحمیل او بر سلطه که کسی آن یا پذیر سلطه طرف آن نگذارند که است این هم اش  زمه

 و ارزشوها  خواص؛  معنوای  بوه  فرهنگویِ  و اعتقاد و ایمان شامل فرهنگی، مسائل ی زمینه در نه برسد؛ تپیشرف به و خودباوری به

 .علمی ی زمینه در نه و اقتصادی، ی زمینه در نه گیریها؛ جهت و هدفها

 از بعضوی  در بینید می که اند، داشته ظاهری رونق یک گاهی. اند نداشته حسابی و درست اقتصاد یک هرگز سلطه تحت کشورهای

 را حسواب  یک ببندند؛ رویشان را شیر یک اگر یعنی است؛ خراب اقتصادی ساخت اما دارند؛ ظاهری رونق سلطه تحت کشورهای

 چند توانست دار سرمایه یک که دیدید شما. شد خواهند نابود و ریخت فروخواهد چیز همه کنند، اقتصادی تصرف یا کنند، مسدود

 رونق و خوب نسبتاا ی توسعه که کشوری سه دو هم آن برساند؛ ورشکستگی به ماه سه دو دتم در را شرقی جنوب آسیای کشور

 همین گفت و کرد مالقات بنده با و بود آمده تهران به مناسبتی به روزها همان در کشورها همین از یکی رئیس. داشتند اقتصادی

 یک و کشند می یکباره به که نخی مثل یهودی امریکایی، دار سرمایه یک! شدیم فقیر بکلی ش  یک در ما که بگویم شما به قدر

  زم کوه  آنجوایی  آمریکاییهوا . ریخوت  هوم  به را چیز همه و کشید را نخ یک و کرد عمل ریزد، می هم روی عروسکی، بنای بنا؛

 باشوند،  نداشته  زم که آنجایی اما -دیگر یکی به میلیارد سی یکی، به میلیارد پنجاه -کردند تزریق میلیارد شصت پنجاه، داشتند،

 شوکل  بوه  را عروسکی ساخت همان دوباره اینکه یعنی کردن تزریق البته. نشانند می سیاه خاک به را کشور آن و کنند نمی تزریق

 .کند پیدا استحکام کشورها این اقتصاد گذارند نمی هرحال، به. کنند برپا دیگری

 کوه  اسوت  ایون  -است بوده مرسوم قدیم از که -کنند می گران سلطه که کاری اولین سلطه، تحت کشورهای فرهنگ با رابطه در

 و شمشویر  زور بوه  موواقعی  در و زور، بوا  فشوار،  بوا  تحقیور،  با را ایمانشان و سنتها ارزشهایشان، زبانشان، را؛ کشورها این فرهنگ

 بورای  کننود؛  تکلم خودشان زبان به مردم که گذاشتند نمی و کردند می نابود -داریم را آن از مواردی تاریخ در که -چشم درآوردن

 نگذاشوتند  بوود،  رایوج  دیووانی  زبان که را فارسی زبان آمدند، هند قاره شبه به ها انگلیسی وقتی. کنند قبول را وارداتی زبان اینکه

. آوردنود  جوای   به را انگلیسی کردند؛ منسوخ را فارسی بزنید؛ حرف فارسی ندارید حق که گفتند فشار با و گلوله با و بماند پابرجا

 بتودریج  موردم  از را اعتقوادات،  و ایموان  جامعه؛ به نیروبخ  و عمومی و مذهبی باورهای هم ها پهلوی سیاه حکومت ی دوره در

 .کردند زدایی ایمان و زدایی غیرت و کشاندند بیرون

 چوون  اسوت؛  علوم  ی مسوأله  شووند،  یم آن مانع شدت به و کند رشد سلطه زیر کشورهای در گذارند نمی که موضوعهایی از یکی

 و شورق  بوین  علوم  البتوه . بوود  تاریخ های پدیده از یکی این رسیدند؛ قدرت به علم با ها غربی خود. است قدرت ابزار علم دانند می

 کننود،  می توصیف خودشان که وسطا، قرون ی دوره همان در. بودند جهالت در ها آن هم مدتی برای و گشته دست به دست غرب

 و اقتودار  برای ابزار یک صورت به علم از رسیدند، علم به ها آن که بمجردی اما است؛ بوده علم شکوفایی وقت دنیا طرف این در

 تولیود  بواز  ثروت آن از و کردند استفاده خودشان برای ثروت تولید و ملتها ثروت جذب و سیاسی ی سلطه گسترش و ثروت کس 

 بوه  و ملوت  یک به بخشیدن قدرت در چقدر علم که دانند می ها آن. دادند رشد را خودشان  دان و بردند با  را علم و کردند علم

 جهوانی  نظم بر حاکمِ و بماند باقی پذیر سلطه و گر سلطه ی رابطه یعنی سلطه؛ نظام بخواهند اگر که لذاست دارد، تأثیر کشور، یک
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 و نودارد  بروبرگورد  کوه  است استراتژی یک این شوند؛ علم دارای ،باشند پذیر سلطه مایلند ها آن که بخشی آن نگذارند باید باشد،

 .کرد کار باید کرد؛ جهاد تحقیق و علم کس  برای باید لذا است؛ منوال همین بر دنیا در هم رفتارشان اآلن

 

 1383/14/11دانشگاهی جهاد مسئو ن از جمعی دیدار در بیانات

 ایوران  که بینند می دارند ها این که است این کرده، دستپاچه را ها این و آورده وجود هب را ایران علیه آمریکاییها جنجال امروز آنچه

 تولیود  داخول  در خوودش  هوم  را آن خووراک  و سووخت  و کنود  تولید یی هسته برق تواند می و آورده وجود به را یی هسته نیروگاه

 یک داشتیم، نفت به احتیاجِ ما و بود ها آن اختیار در فتن اگر که گفتم وقت یک من. هاست این نگرانی ی نقطه اولین این،. کند می

 یوا  سوی  بیسوت،  کنیود  فرض مثلاا را نفت ی بشکه یک که نبود طور این. فروختند می ما به مادرشان و پدر قیمت به را نفت بطری

 ی سورمایه  نفوت،  دارای کشوورهای  کوه  بینید می ولی. بفروشند فروشیم، می داریم اآلن ما که -مفت واقع در و -د ر پنج و سی

 وجوود  به اتمی سوخت ی مسأله در را معادله همین خواهند می ها این. ناقابل پول یک به کنند می تبدیل را خودشان تجدیدنشدنی

 .باشیم ها آن محتاج سوخت  برای داریم، هم اتمی نیروگاه ما اگر که کنند کاری یعنی بیاورند؛

. است بومی واقع در یعنی است؛ روئیده و کرده رشد داخل در دان  این که ناراحتند این از که است این ها آن نگرانی دوم ی نقطه

 ی خانه درِ کار این فراگیری برای ما که معناست این به بلکه نه، کردیم؛ اختراع را دستگاه این ما که نیست آن معنای به این البته

 عظویم  دستگاه این اند توانسته فکر خوش و متفکر مغز صدها و -شما مثل جوانهایی همین -خودمان جوان محققان. نرفتیم ها آن

 آن و ایون  ی خانوه  درِ و بیاورنود  وجوود  به را فناوری کنند؛ بارور خودشان میان در را دان  برسانند؛ نتیجه به و کنند اندازی راه را

 کوه  کشورهایی که است استکباری ی فلسفه نآ برخالف درست این بینید می چون چرا، هاست؛ آن های نگرانی از یکی این نروند؛

 هوا  آن. باشوند  ها آن محتاج باشد؛ دراز دستشان باید باشند؛ داشته استقالل فناوری و دان  در نباید باشند، سلطه تحت خواهند می

 اموت  اسوتقالل  هموان  کوه  دنیوا  در او حق سخن بنشیند، فناوری این ی قله بر توانست ایران ملت و کشور امروز اگر که دانند می

 قبوول  را آن بیشوتر  هوا  ذهون  و شود  خواهد جایگزین اسالمی جوامع در و مسلمانها بین در بیشتر است، اسالمی عزت و اسالمی

 .گویند می ها آن که است چیزی آن از غیر قضیه حقیقتِ بنابراین. کنند می جنجال لذا ناراحتند؛ این از کرد؛ خواهند

 

 1382/19/29آموزان دان  از جمعی دیدار در بیانات

 هور  در اسالمی انسان رشد و عزّت و شخصیت. شوند لگدکوب و بروند سلطه و زور بار زیر مسلمان ملتهای دهد نمی اجازه اسالم

 مطورح  هوم  هوا  ایون  شود،  مطرح زندگی ی برنامه عنوان به وقتی اسالم. است اسالم درون در ها این بماند؛ محفو  باید شرایطی

 به باید ملت این. ماست ملت برای افتخار ی مایه این. است برخوردار پسر و دختر جوانِ میلیونها از اللّه بحمد ما ی جامعه. شود می

 نظام به خود، انقالب به خود، کشور به باید هم جوان و ببالد نورانی و پاک دلِ همه این و استعداد همه این جوان، همه این وجود

 مممنانوه  و هوشمندانه کار با شود؛ نمی ساخته حرف با آینده. بسازد را آینده و ببالد خود اسالم ی برافراشته پرچم به و خود اسالمی

 در ناگهوان  بینیود  موی  شما امروز که جوانانی. ایمان ی پشتوانه از برخوردار و هوشمندانه کار هم آن کنید؛ کار باید. شود می ساخته

 در ناگهوان  و انود  کورده  کوار  و توالش  مممنانوه  مودّتها  شووند،  موی  ظواهر  بزرگ فناوریِ یک ایجاد یا و فنّی بزرگ کارِ یک قال 

 مون . دهید اهمیت پژوه  و تحقیق و مطالعه و درس کالس و علم به. توانید می هم شما. اند شده ظاهر طور این علم های عرصه

 بوه . گوویم  موی  ها آن خود به جداگانه ار آن و جداست سفارش این اما کنم؛ می سفارش هم مسئو ن و مدیران به ها زمینه این در

 دشومنان  اموروز . کنیود  کوار ! مون  عزیوزان : گوویم  موی  جداگانوه  ملت این دل های پاره و عزیز فرزندان  عنوان به هم جوانان شما

 و ایموان  حفوظ  و خوانودن  درس بوا  جووان  میلیونهوا  خواهنود  نمی ما دشمنان. باشد معلّم و مدرسه و درس و دانشگاه خواهند نمی

 ایون  اگور  داننود  موی . آورند وجود به مقتدر ایرانِ برای را شکوهمندی فردای منطقه این در شان، دامنی پاک و پارسایی و ستگاریر
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 آن بوه  بتوانند اینکه از دشمنان که آورد برخواهد سر منطقه این از عظمتی دوری، جندان نه فردای کند، کار طور این عظیم نیروی

 و ایموان  نموود،  عمول  استکباری و استعماری خواستِ این مقابل ی نقطه شما که دارم اصرار من. بود خواهند مأیوس بگویند، زور

 آوردن دسوت  بوه  راه در بایود  نشا  این و نیرو این. بدانید قدر را تان جوانی و بخوانید خوب را درستان کنید، حفظ را تان دامنی پاک

 شوما  به هم متعال خدای و دارید قرار خود عمر طالیی سالهای در امروز اشم. است اآلن هم وقت  شود؛ خرج وا  ارزشهای این

 توانسوته  اللّوه  بحمد که -اسالمی انقالب و اسالمی نظام مهربان و گرم دامان از و زندگی خوبِ فرصتِ این از. کرد خواهد کمک

. خوبنود  موا  جوانوان  گفوتم،  کوه  طوور  مانه. بکنید را استفاده بهترین -دهد پرورش خود درون در را خوب و مممن جوان همه این

 آغووش  به بازگشت و استغفار با توانند می که دارند را امتیاز این جوانان. نیست هم جوانان مخصوص دارد؛ وجود لغزشها و خطاها

 البتوه . تاسو  سوالخوردگان  از تور  آسان جهت این از جوانان کار. کنند پاک خود دامان از را آلودگی هرگونه الهی، رحمت و خداوند

 باید تالشتان ی همه بود؛ خواهد بیشتر بسیار او درخشندگی و نورانیّت و توفیقات نشود، آلوده لغزش و گناه به کند سعی که جوانی

 .باشد این

 

 1381/11/28شرقی آذربایجان مردم دیدار در بیانات

 هموین  به کند، پیدا نجات طواغیت تسلّط بار نکبت رآثا ی همه از و سوادی بی ماندن، سلطه زیر ذلّت، فقر، از اینکه برای ملت یک

 کنود،  اقودام  موقع به و بفهمد را چیز همه موقع به باشد، داشته تحلیل قدرت باشد، بیدار و آگاه باید ملتی چنین. دارد احتیاج چیزها

 دینی هویّت حفظ ی مایه که غیرت باشد، عمیق ملت آن در -است زندگی میدانهای ی همه در انسان یک قوّت ی مایه که -دین

 بوه  و هست امروز بود، گذشته در. هست مردم شما در صفات این. نباشد پرور تن و تنبل و باشد زنده او در است، ملت یک ملی و

 بوا  خواهنود  موی  ملوت  این دشمنان امروز و شد پیروز ایران ملت که بود خصوصیّات همین با. بود خواهد هم آینده در الهی فضل

 آگواهی  با مبارزه: است ملت یک حرکت موتور که است چیزهایی همین با استکبار امروز ی مبارزه. کنند مبارزه اتخصوصیّ همین

 ی مبوارزه  دشومن،  ی مبوارزه  اموروز . است مردم مقاومت و ایثارگری مردم، وحدت مردم، ملی و دینی غیرت با مبارزه است، مردم

 ارزشوهای  از دسوت  ایران ملت اما. کند می پُر ایران ملت علیه را ممکن فضاهای ی همه دشمن تبلیغاتی های بوق و است تبلیغاتی

 ملوت  خوودِ  از. کننود  انکوار  و کتمان ها خبرگزاری بگذارید! دیدید؟ را بهمن دوم و بیست امسال. دارد برنمی و برنداشته خود اصیلِ

 داشتند انتظار سیاه کاخ نشینان کاخ و جهانی استکبار نسردمدارا که وقتی همان در درست امسال! کنند کتمان توانند نمی که ایران

 و نشوا   و قودرت  و قووّت  با کشور شهرهای ی همه در مردم ندهند، قرار اعتنا مورد و نیاورند یاد به را انقالب ی خاطره مردم که

 .هستند مند عالقه خود افتخار و تعزّ و استقالل به و مممن خود راه به آگاهند؛ و بیدار که دادند نشان و آمدند میدان به اهتمام

 و شوویم  مسولّط  شوما  کشور بر ما بگذارید گویند می ها آن. است کلمه یک همین سر جهانی قدرت مراکز با انقالب دعوای ی همه

 اگور  د؛بنشوینی  نشستید، سیاه خاک به اگر بیفتید؛ افتادید، عق  علم در اگر. شُدید شُدید، هرچه شما کنیم؛ تأمین را خودمان منافع

 ایون  مهوم  نیسوت،  مهوم  ها این. بشود شد، پایمال شما تاریخ و گذشته و ملی حیثیت و شرف و ناموس اگر و بشوید شدید، تحقیر

 کوه  است این ایران ملت حرف مقابل، در. است این ها آن حرف! برسند منافعشان به صهیونیستها و امریکا قدرت، مراکز که است

 بوا  ایوران  ملت. برسید خودتان آرزوهای به ما کشور در متمدّن، لباس در وحشیهای و گردنه سر دانِدز شما که دهیم نمی اجازه ما

 ثابوت  و گفتوه  دنیا ورزانِ طمع و جهانی قدرت مراکز به وجود ی همه با و آشکارا سال، چهار و بیست این در صحنه در خود حضور

 .نشست نخواهد عق  قدم یک حتّی که است کرده

 

 1381/11/18هوایی نیروی پرسنل از جمعی و فرماندهان یدارد در بیانات
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 نفرت شما از دنیا ی همه. نیست متنفّر شما از ایران ملت فقط. است متنفّر ما از ایران ملت چرا که کنند می گله امریکا سردمداران

! نیسوتید؟  تنفّور  موورد  ملتها میان آسیا تاسرسر در شما! نیستید؟ تنفّر مورد  تین امریکای در شما. دارند نفرت شما از ملتها دارند؛

 متنفّور  شوما  از انسانها و جهان ملتهای تا اید گذاشته چه خودتان برای شما! هستید اروپا ملتهای تنفّر مورد اروپا خود در حتّی شما

 ممکون  چیزی چنین مگر! رزند؟بو محبّت او به دنیا ملتهای که دارد توقّعاتی چه مزوّر، و زورگو متکبّر، مستکبر، رژیم یک نباشند؟

 !است؟

 ایون  منوافع  بخواهود  کوه  قدرتی مرکز از. است متنفّر طل  سلطه و گر مداخله از اما ندارد؛ جنگ سرِ ابتدائاا کسی با ایران ملت بله؛

 بشر حقوق و یآزاد و دمکراسی پرچم که کسانی از. است متنفّر کند، لگدمال و بگیرد نادیده خود نامشروع منافع مقابل در را ملت

 را رفتوار  آن افغانسوتان  در و کنند می دفاع گونه این است، بشر حقوق ضدّ صددرصد که اسرائیل مثل رژیمی از اما کنند، می بلند را

 .است متنفّر کنند، می را رفتار آن دنیا ملتهای با و کنند می را رفتار آن خود جنگیِ اسرای با و کنند می

 بلنود  هودفهای  و ها آرمان دارای ایران ملت. است مرتبط و متّصل یکدیگر به ملت، این ایمان از پُر یدلها. است بیدار ایران ملت

 ملوت  برای. است چشیده پهلوی ی وابسته رژیم دوران در را تحقیرشدگی و ذلّت طعم متمادی، سالهای طول در ایران ملت. است

 ی سایه در را عزّت طعم و است شده بیدار ملت این. نیست پذیر مکانا بزرگ، قدرتهای ی وسیله به تحقیر دوران به بازگشت ایران

 ملوت  تنفّور  موورد  کند، مخدوش را ایران ملت هویّت و حیثیّت بخواهد هرکس بله؛. است چشیده اسالمی نظام و اسالمی انقالب

 .است ایران

 سولطه  نوه . دانویم  موی  زشت پذیری سلطه مثل هم ار طلبی سلطه ما چون شود؛ نمی متعرّض ابتدائاا ایران ملت بدانند، دنیا در همه

 و تنود  العمول  عکس مورد نماید، تهدید را او منافع و کند تعرّضی ملت این به هرکس اما ایم؛ سلطه طال  خودمان نه و پذیریم می

 .گرفت خواهد قرار ملت این ی کننده پشیمان

 

 1381/19/11مشهد در دانشجویان اسالمی جامعه کنگره به پیام

 آن، هوای  فورآورده  کوه  اسوت  الهی ئی گنجینه شود روشن عالمانه ی اندیشه فروغ و ایمان نور با که هنگامی جوان، آ ی  بی دل

 دانشوجوئی  فعالیتهوای  صودر  در علم، تحصیل از پس باید می آنچه کنونی، ی مرحله در. سازد می مند بهره را کشور فردای و امروز

 هودف  ترین فوری که کند انکار تواند نمی کس هیچ امروز. است سیاست و فرهنگ ی زمینه در دانشجویان فکری ارتقاء گیرد، قرار

 انقالبوی  و اسوالمی  باورهای وسیله، بدین صددند در آنان. است کشور در فرهنگی پایگاههای تسخیر اسالمی، جمهوری دشمنان

 باورهوای  و بزداینود  دلهوا  و ذهنهوا  از اسوت،  اریاسوتکب  ی سولطه  نظوام  برابور  در ایوران  ملت ایستادگی عامل ترین اصلی که را

 و زر امپراتوریهای نشاندگان دست و ها واسطه سوی از آشکار تالش. بنشانند آن جای به را غرب برابر در فرودستی و پذیری سلطه

 افکنوده  دغدغوه  به نیز ار باور دیر افراد امروز انقالب، و اسالم مبانی در تردیدافکنی برای فرهنگی های عرصه از بسیاری در زور،

 شوک  بوی . بینیود  موی  خوود  چشم به را آن امروز گرفتند، نمی جدّی را فرهنگی شبیخون برابر در هشدار دیروز که کسانی و است،

 سیاسوی  و فرهنگوی  ی آینده و دارند برمی قدم فرزانگی و دان  ی جاده در که آنان ویژه به اند، جوانان شبیخون، این آماج نخستین

 خوود  نظور  موورد  محصول به است نتوانسته فراوان، ی هزینه و تالش رغم به دشمن که است درست. است ها آن دست در کشور

 سیاسوی  تحلیول  قدرت و بینانه روشن ایمان و معرفت بدخواهان، ی کوبنده پاسخ ترین مهم که دانیم می روشنی به ولی یابد، دست

 .باشند می آن به پرداختن و گماشتن همت ی ایستهش دانشجوئی های تشکل که است همان ها این و است،

 اسوت،  مطورح  فرهنگوی  و سیاسوی  فضوای  در اموروزه  که مسائلی از بسیاری در را دشمن انگشت اثر توانید می عزیز جوانان شما

 بایود  اقعیّوت و ایون . ببینید انقالبی و اسالمی باورهای تغییر بسوی را جریانات و مسائل این هدفمندی های نشانه و کنید مشاهده

 .کند ترسیم را دانشجوئی اسالمی های تشکل دیگر و دانشجویان اسالمی ی جامعه فعالیتهای سوی و سمت
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 البتوه  و جمعوی،  و شخصی کار در پارسائی و پرهیزگاری رعایت نیز و آگاه و امین انسانهای از سیاست و دین آموختن راه، این در

 .است ضاللت بی مسیر و روشن خطّ مهربان، و دانا خداوند از طلبیدن راهنمائی و کمک

 

 1373/18/24اراک مردم بزرگ اجتماع در بیانات

 اموروز  کوه  اسوت  ایون  حقیقت آن. کند می مشاهده را حقیقتی بیندازد، نگاهی عالم فرهنگیِ و سیاسی جغرافیای به هرکس امروز

 بوه  دوران این در را جهانی ی سلطه نظام یک فانهمتأسّ هم روی بر که هایی مجموعه است؛ شده تشکیل سلطه قطبهای از جهان

 دنیوا  کشوورهای  از بعضوی  و گور  سولطه  دنیوا  کشوورهای  از بعضوی  که است این سلطه نظام چیست؟ سلطه نظام. اند آورده وجود

 هایکشور یعنی شمال کشورهای. کنند می تقسیم جنوب و شمال به را جهان کشورهای امروز که است این بر رسم. پذیرند سلطه

 هوم  قبل های دوره در. توسعه به رو کشورهای و یافته توسعه کشورهای یا فقیر مثلاا کشورهای یعنی جنوب کشورهای و ثروتمند

 یوک  در کردنود،  می تقسیم گانه سه بخشهای به را دنیا و بود هنوز سابق شوروی که زمان آن در من. کردند می دیگری تقسیماتِ

 صوورت  آن بوه  دنیوا  در قودرت  متضواد  ی دوگانه قطبهای و ندارد وجود ای شوروی که هم مروزا زدم؛ را حرف این جهانی مجمع

: دارد بخو   دو جهان که است این حرف آن و شود؛ می تأیید بیشتر حرف این گذرد، می زمان هرچه. دارم را عقیده همان نیست،

 بخ  باشند؛ برخوردار طبیعی ثروتهای از که ستندنی کشورهایی لزوماا گر سلطه بخ . پذیر سلطه بخ ِ یک گر، سلطه بخ ِ یک

  زم بسویار  طبیعویِ  منوابع  از دریاهوایی  روی بور  آفریقایی کشورهای. باشند فقیر همه که نیستند کشورهایی لزوماا هم پذیر سلطه

 ایون . دارد تیاقاشو  یوا  احتیواج  آن به بشر که هست بسیاری معدنی مواد هست، الماس آنجا در. کنند می زندگی مردمانشان برای

 صواح   بوه  را فقیور  ملت یک کند؛ می بسیار ها جادوگری این از سلطه ابزار اما نیستند؛ فقیر بنابراین هاست؛ آن مال طبیعی ثروت

 محتاجنود،  شبشوان  نوان  به که کشورهایی به برخوردارند، طبیعی بزرگ ثروتهای از که را ملتهایی اما کند؛ می تبدیل کالن ثروت

 ملتهوا  گونوه  این از اروپا، خود در  تین، امریکای مناطق از بسیاری در آسیا، مناطق از بسیاری در آفریقا، در امروز! یدنما می تبدیل

. پذیرنود  سولطه  بخ ، یک کنند؛ می حکومت کشورهایی در که گرند سلطه قدرتهای بخ ، یک است؛ دوگانه تقسیم این. هستند

 کوه  اسوت  ایون  بور  سعیشوان  کوه  هستند کشورهایی نه، پذیرند؛ سلطه نیستند، گر سلطه که کسانی ی همه بگویم خواهم نمی من

 اگر یا کنند؛ می فرار بیگانه تسلّط از اقتصادی ی جنبه در بیشتر بتوانند، اگر اما نپذیرند؛ را گران سلطه ی سلطه و نکنند پذیری سلطه

 واقعیتوی  ایون . اند پذیرفته را گران سلطه ی سلطه فرهنگی، ی بهجن در اما گریزند؛ می بیگانگان تسلط از سیاسی ی جنبه در بتوانند،

 .برسد نتیجه به تواند نمی کس هیچ واقعیتها انکار با. کند درک درست را آن انسان باید که است

 بور  ملت یک وقتی چون چرا؟. است تر خطرناک هم سیاسی تسلّط از و اقتصادی تسلّط از فرهنگی تسلّط: کنم عرض شما به من

 نجیو ِ  اصویلِ  انسوان  یوک  کنید فرض شما. رود می بین از است، سلطه زیر که ملتی هویّت کرد، پیدا فرهنگی تسلّط دیگر تمل

 او چون تواند؛ نمی آسانی به بگیرد، نوکری او از بخواهد کسی اگر. است باشرافتی بسیار ی خانواده و نیاکان دارای که داری خانواده

 کننود  وادار پست کارهای به را او بتوانند اینکه راه. دهد انجام پست کارهای نیست حاضر و است متّکی خود خانوادگی شرافت به

 او یاد از را او تاریخ و را او هویّت را، او ی سابقه را، او ی خانواده را، او شخصیت که است این بگیرند، منّت و مزد بی نوکریِ او از و

 دست او سر بر توانند می گونه همه کنند؛ تصرّف او در توانند می گونه همه گاه آن. رددا شخصیتی چه و کیست کند فراموش تا ببرند

 و علمی مفاخر از شخصیت ، از فرهنگ ، از اش، گذشته از تاریخ ، از را ملت یک اگر. است طور همین نیز ملت یک. کنند دراز

 گرفتنود،  او از را کتاب  گرفتند، او از را الفبای  گرفتند، وا از را زبان  بردند یادش از و کردند جدا اش فرهنگی و سیاسی و دینی

 پیودا  جوان  دیگور  ملت این. بیاورند سرش بر خواهند می هرچه که شد خواهد آماده ملت این گرفتند او از را اش فرهنگی ی سابقه

 .اند آورده رهاکشو از بسیاری سر بر را بال این. کنند ظهور آن در ای برجسته شخصیتهای اینکه مگر کند؛ نمی
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 و شورکتها  یعنی تراستها و کارتلها ی مجموعه که هستند رحمی بی بسیار و خطرناک بسیار های دستگاه امروز دنیا، در سلطه محور

 را امریکوا  موا  اینکوه . دارند امریکا دولت بر ها این هم را تسلّط بیشترین و دهند می تشکیل دنیا سرتاسر در را اقتصادی کمپانیهای

 آن خواطر  به این کند؛ می خطور امریکا دولت همه ذهن به جهانی، استکبار گوییم می وقتی ما اینکه دانیم؛ می مستکبر تدول یک

 ی هموه  و اسوت  بیشوتر  جوا  هموه  از حکوموت  آن بور  عوالم  زرسا رِ طل ِ قدرت سودجویِ استکباریِ های دستگاه تسلّط که است

 .رود می کار به ملتها استثمار راه رد دولت آن سیاسی و تسلیحاتی و علمی ابزارهای

 امروز باشید، داشته توجّه! عزیز جوانان بخصوص! من عزیز خواهران و برادران: است این است، من نظر مورد که ای اصلی ی نکته

 کنود،  یمو  مقاوموت  آن مقابول  در و مقابلوه  استکبار فرهنگیِ و سیاسی و اقتصادی ی سلطه با خود ملت کنار در که دولتی دنیا در

 جهوانی  قودرت  مراکوز  در ایوران  علیوه  شوما  کوه  ای منازعه و خصومت ی همه امروز. است ایران اسالمی جمهوری ملت و دولت

 در خودشوان  تبلیغواتِ  بوا  کوه  حرفهایی است؛ بهانه بشر حقوق است؛ بهانه حرفها ی بقیه. است همین خاطر به کنید، می مشاهده

 اصول . اسوت  بهانوه  و دروغ کننود  می ادّعا ها آن که سا ری مردم ی اشاعه و دمکراسی به میل است؛ بهانه کنند، می منتشر داخل

 اقتصوادی  و فرهنگوی  و سیاسوی  ی سلطه با خود ملت کنار در دولتی که ببیند تواند نمی دنیا در سلطه دستگاه است؛ همین قضیه

 .کند می مبارزه استکبار

 

 دارنود؛  را احساسوات  همین باشند، داشته آگاهی که ملتهایی. دارند وبی  کم را ماش احساسات همین دنیا جای همه در ملتها البته

 خواهند می هم دولتها از بعضی. هست ملتها از بسیاری در احساسات این الّا و باشند؛ فساد در غرق بسیار یا نباشند آگاه اینکه مگر

 برخووردار  موردم  ی پشوتوانه  از کوه  حکومتهوایی . کننود  نموی  جرأت و توانند نمی اما کنند؛ همکاری و همراهی خودشان ملتهای با

 سواقط  را شوما  کنویم،  موی  تبلیغات تان علیه گویند می ها آن به. شوند می تهدید جهانی ی سلطه دستگاه همین ی وسیله به نیستند،

 اموروز . شووند  موی  اسوتکبار  هوای  خواسوته  تسولیم  نیسوتند  متّکوی  ملتهایشوان  به چون خود قدرت حفظ برای هم ها آن. کنیم می

. کننود  موی  حرکوت  جهت یک در یکدیگر با کشور آحاد ی همه و مسئو ن و دولت و ملت که است این اسالمی ایران خصوصیت

 .ندارد ای واهمه هیچ دیگری استکباری قدرت هیچ از نه و امریکا از نه لذا است، مردم به متّکی چون اسالمی جمهوری نظام

 ایون  جوواب  البتوه  شوویم؟  نموی  ها آن تسلیم چرا کنیم؟ می مقاومت و ایستادگی گران سلطه مقابل رد چرا که است این اوّل سمال

 آن منافع کند، پیدا نفوذ آن در و یابد تسلّط کشوری بر توانست سلطه دستگاه و استکبار اگر که است این جواب. است ساده سمال

 خواهود  بوین  از فرهنگوی  اعتالی و رشد و معنوی های خواسته تصادی،اق منافع مادّی، منافع. شد خواهد گرفته نادیده دیگر ملت،

 نواگزیر  ایران ملت بنابراین. بود حاکم اینجا در نشانده دست حکومت یک که شد خواهد انقالب از قبل دوران وضعیت مثل و رفت

 سوعادت  و کمال سوی به که را راهی و کند ایستادگی و مقاومت گر، سلطه دشمن مقابل در خود، سعادت برای و آینده برای است

 .بپیماید قدرت با اوست،

 ی سولطه  مراکوز  فشوارهای  بوه  اعتنوا  بوی  تواند می ایران ملت آیا نه؟ یا دارد را قدرت این ایران ملت آیا که است این بعدی سمال

 مهمی سمال این بپیماید؟ را ودخ معنوی و مادّی تعالی و کمال راه و کند ایستادگی خود تواناییهای بر و هویّت بر تکیه با جهانی،

 رغوم  علوی . توانود  موی  بله، که است این جواب. نداریم تردید آن در و است قطعی و مسلّم بسیار ما نظر از سمال این جواب. است

 بور  بوورزد  اصورار  خواهد می و کند می دنیا سرتاسر در تصویری و مسموع و مکتوب ی رسانه دهها ی وسیله به دشمن که تبلیغاتی

 تواناییهوای  اینکه اوّل: دلیل دو به دلیل؟ چه به. تواند می ایران ملت بایستند؛ ما مقابل در توانند نمی ملتی هیچ و ایران ملت نکهای

 کوه  است این دوم دلیل. کرد خواهم اشاره مختصراا ها آن از بعضی به من که است زیاد بسیار ملت این درونی استعدادهای و ذاتی

 خوواهم  اشواره  دشومن  ضوعف  های نمونه به و گفت خواهم هم را این دلیل است؛ ضعیف نمایی، قدرت به رتظاه ی همه با دشمن

 .کرد
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 1377/11/13هوایی نیروی پرسنل از جمعی دیدار در بیانات

 نگرفته هدایت نور و اسالم و انقالب سوی به را ارت  دست کس هیچ. ندارد ایران اسالمی جمهوری ارت  سر بر منّتی کس هیچ

 دارد حوق  موا  همه گردن به انقالب. دارد حق ما همه گردن به اسالم. اسالمیم و انقالب پذیرِ منّت ما همه. است نکشیده و است

 دورانوی  بوه  و نمود خارج بیگانگان سلطه قبول و استعدادها بروز امکان عدم و حالی بی و وابستگی و اسارت تلخ دوران از را ما که

 از ارت . است خود پای روی ایستادن برای و بهتر دنیای یک ایجاد راه در باشد، داشته هم ای سختی و دشواری اگر که کرد وارد

 آمود،  انقوالب  سومت  بوه  خطرهوا،  قبول با خود، ابتکار با خود، میل به خود، پای با خود، شوق با که بود ملت این از اجزایی جمله

 .بود 1357 بهمن نوزدهم روز ن،آ مظهر و شد حل انقالب در و گرفت آغوش در را انقالب

 

 1379/18/14دانشجویان و آموزان دان  از جمعی دیدار در بیانات

 فوراا که است گونه این سیاست. بود امریکا پیکر بر ضربه یک این،. گرفت ها این دست از را این یکجا ناگهان آمد، اسالمی انقالب

 را خوودش  واقعیوت  این با که افتاد فکر به لیکن خورد؛ را ضربه امریکا ژیمر. دهند می وفق واقعیت با را خود سیاسی، های دستگاه

 رسوماا  کوه  بیاینود،  کوار  سرِ بر انقالب عنوان با کشور این در کسانی کنند کاری که شد این نقشه کنیم؟ کار چه گفتند. دهد وفق

 و شود  هوم  هموین  کوار،  اوّلِ باشوند  داشوته  را یریپذ سلطه همان بتدریج و حسنه روابط و ارتباطات همان باطناا اما باشد، انقالبی

 و پنجواه  آبوان  سویزدهم  ی حادثوه . شود  موی  هم طور همان بود، نمی امام ی کننده تعیین و قوی حضور اگر. بشود بیشتر خواست می

 نوه  یعنوی  د؛شو  عکس به کردند، می فکر ها آن که را آنچه. ایستادند استوار کوه مثل هم امام زد؛ محکمی ی ضربه البته هم هشت

 موج  این. شد تقویت مردم در امریکا روزافزون نفوذ از جدایی و طلبی استقالل روح بلکه درنیامد، امریکایی رنگ به انقالب فقط

 .کند توطئه ایران ملت علیه دائم طور به امریکا رژیم که شد

 

 1374/18/11 دانشجویان و آموزان دان  از جمعی دیدار در بیانات

 بوود؛  دوقطبوی  قبل، سال چند تا دنیا. پذیر سلطه یا باشند، گر سلطه باید یا دولتها و ملتها کشورها، که است آن لطهس نظام معنای

 صود  در نظوام،  دو این. شوروی سرپرستی به شرقی نظام هم طرف یک بود، امریکا رهبری و سرپرستی به غربی نظام طرف یک

 دو بوه  دنیوا  کوه  بودنود  پذیرفتوه  را این دو هر یعنی. بود سلطه نظام حفظ سائلم آن از یکی. داشتند توافق یکدیگر با هم مسئله

 در را سولطه  نظوام  هرکودام  و باشوند  نداشوته  کواری  یکودیگر  به طرف دو هر که بودند کرده توافق باهم. شود می تقسیم منطقه

 عبورت  رقیو   فروپاشی از دیگری آن رفت، بین از و فروپاشید قط  دو این از یکی که هم امروز. کند مستقر خودش ی مجموعه

 دنیوا  در شورقی  اروپوای  بوه  نسبت غوغایی چه امروز ببینید. اوست از بازمانده میراث کس  و اندازی دست فکر در بلکه گیرد؛ نمی

 آسویای  کشوورهای  مثول  سوابق،  شوروی از شده جداشده کشورهای تصرّف برای غربی کشورهای بین ای مسابقه چه و درگرفته

 بعضوی  و دیگر طرف از صهیونیستها طرف، یک از امریکا! است خبر چه آذربایجان جمهوری در امروز ببینید! است شده ابرپ میانه

 و فشوار  زیور  انسان هزار صدها یا دهها میانه، آسیای با ارتبا  ی قضیه سرِ امروز شاید. اند آمده میدان به طرفی از هم اروپاییها از

 .ببلعد دنیا مناطق ی بقیه مثل هم را منطقه این خواهد می سلطه ظامن که دلیل این به مرگند؛ تهدید

 گوردن  بوه  آن گنواه  از بخشی حتماا آید، وجود به سلطه نظام براساس دنیا در که ای سیّئه هر. امریکاست سلطه، نظام مظهر امروز

 نقطه آن در دارد حق کرد، فرض منافعی ادنی از ای نقطه در خود برای امریکا رژیم اگر که است آن سلطه نظام معنای. امریکاست

 بوودن  نامشوروع  یا مشروع سر بر موضوع. بکوبد کند، مخالفت منافع  با که را هرکسی و کند پیدا نظامی ی مندانه قدرت حضور

 زموانی  سولطه،  نظوام . باشد المللی بین پیمانهای ی همه برخالف منافع این لو و کند؛ نمی فرق سلطه نظام برای. نیست منافع این
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 یوا  جمعیوت  دولت، سازمان، فالن که کند می اعالن وضوح و صراحت با هم زمانی دهد؛ می انجام مخفیانه را خود جوییهای سلطه

. بکوبود  را ملت و دولت شخص، سازمان، آن که کند می ایجاد امریکا برای حقّی بهانه این و است داشته تضاد ما منافع با حرکت،

. باشوند  پذیر سلطه که قبولند مورد گر سلطه نظر از کسانی تنها. است انسان فطرت برخالف انسانی غیر نظامی و جنگل قانون این

 نظور  او از و گذاشوت  گور  سلطه اختیار در را خود کشور گوناگون سیاستهای و خارجی روابط اقتصاد، امنیت، منابع، نفت، دولتی اگر

 ظوالم  دولوت  دولت، این که کند نمی فرقی برای . دارد قبول را کشور آن و است خوشایند گر سلطه برای بود، او مطیع و خواست

 نرسویده  یوا  رسیده ملت آن گوش به پارلمان اسم نیست؛ یا هست دمکراسی کشور آن در ندارد؛ یا دارد بشر حقوق عادل؛ یا است

 از آیا هستند؟ دولتهایی چگونه اند، یکاییآمر گران سلطه اعتراف و قبول مورد که دولتهایی! کنید نگاه خاورمیانه ی منطقه به. است

 را انتخابوات   معنوای  هوا  آن مردم فهمند؟ می را دمکراسی معنای اصلاا اند؟ کرده رشد دمکراسی و بشر حقوق سیاسی، فکری، لحا 

 -کوا امری یعنوی  -گور  سولطه  کشوور  مسئولین برای موضوعات این دارد؟ وجود کشیدن نفس فضای کشورها این در آیا دانند؟ می

 هور  بوا  سازمانی و جمعیت کشور، اگر اما. است کافی همین و گرند سلطه آن تسلیم کشورها این که است این مهم. ندارد اهمیتی

. گیورد  قورار  حملوه  موورد  و بخوورد  ضوربه  کوه  است آن خور در باشد دنیا هرکجای در نشد، گر سلطه تسلیم خصوصیّتی، و ملیّت

 تسلیم صورت در گر سلطه نظام! کنید مشاهده را اسالمی جمهوری نظام با مقابله! ببینید را منیهادش و دوستیها! ببینید را درگیریها

 .داند می بالمانع را ها آن علیه جنایتی هر ارتکاب ملتها، و کشورها نشدن

 

 1398/13/12میلیونی بیست ارت  فرماندهان گردهمائی به قوا کل فرمانده پیام

 کسو   بورای  مرکوزی  و خودا  بوا  او ی رابطه جایگاه و انسان حریت پایگاه که -مساجد به اسالم دشمنان جهان، مختلف نقا  در

 فعالیوت  و حضوور  و وجود با بتوانند، که آنجا تا و نگرند می عمیق یی کینه و بغض با -است زور و زر شیاطین شیطنتهای از آگاهی

 موورد  -است شده نیز مبارزه و بیداری پایگاه اللّه بحمد که -نمسلمی دوم ی قبله ا قصی، مسجد اکنون هم. کنند می ستیزه ها آن

 .است شده واقع تخری  و اهانت معرض در مسجد نیز هند و فرانسه در و گرفته، قرار پلید صهیونیستهای جسارت

 و عوالم  نمودارا  قودرت  اموروز  کوه  سوازد  می مجسم را هشداردهنده حقیقت این روشنی به آن، فراوان نظایر و حوادث این مجموع

( آلوه  و علیه اهلل صلّی) محمّدی ناب اسالم حیات تجدید و شمارند می بزرگ خطری را اسالم جهان، در سلطه نظام کنندگان اداره

 تقسویم  یعنوی  -سولطه  نظوام  اسوتقرار  و حفظ در عملاا که خود جهانی منافع برای بلکه ای، منطقه منافع برای تنها نه ایران، در را

 تووان  ی هموه  با اساس این بر و آورند، می حساب به جدی تهدیدی است، شده متبلور -پذیر سلطه و گر سلطه به جهان کشورهای

 مقودس  نظام و اسالمی پیروز انقالب یعنی -الهی فیض این امیدبخ  ی سرچشمه با همه از بی  و آمده، اسالم مصاف به خود

 .ورزند می عناد و دشمنی -ایران در اسالمی

 چگوونگی  در را جهوان  مسولمانان  و ایران ملت عموم جدیت و عزم و هوشیاری آن، گوناگون ابعاد به توجه و قتحقی این دانستن

 هوای  توطئه انواع با گذشته ی ساله ده طول در البته ما ملت. کند می طل  شود، می طراحی دشمن سوی از که هایی توطئه با مقابله

 است آن الهی مسلّم سنت و است؛ شده هم فایق ها آن بیشتر بر اللّه بحمد و ردهک نرم پنجه و دست ها آن با و شده آشنا دشمنان

 و نابحق و زورگو و مادّی دشمنانی با آن در بااراده، و هوشیار و برحق و انقالبی و مممن ملتی که میدانی در -میدانی چنین در که

 و اسوت؛  برخوردار فداکاری روح و راسخ ی اراده و خدا کمک از که است حق ی جبهه آنِ از پیروزی -کند می مبارزه صفت شیطان

 سراسور  در کوه  اسوت  چیزی همان و ایم؛ کرده تجربه امروز تا انقالب از بعد و قبل سالهای طول در ما که است چیزی همان این

 .است داده خبر آن از بارها قرآن و یافته تحقق نبوتها تاریخ

 

 1398/18/11نآموزا دان  و دانشجویان دیدار در بیانات
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 قورق  را کشووری  بیایند قدرتها اینکه. کنید می مشاهده زیاد چیزها قبیل این از کنید، نگاه دنیا سیاسی ی صحنه به امروز شما اگر

 هموان  ایون  بنشانند، ها آن جای و دهند تشکیل آنجا در را دیگری دولت زور، به و نمایند بیرون خودش ی خانه از را ملتی و کنند

 خوودش  ی خانوه  از را ملوت  یوک  و دادند هم دست به دست دنیا زورگوی قدرتهای فلسطین، ی حادثه در. است اریاستکب حرکت

 کشوورش  داخول  از را ملتی که است کرده عادت رویه این به دنیا امروز،. است عجیبی و بزرگ خیلی چیز این،. کردند آواره بکلی

 وجوود  به مصنوعی و دروغین ملتِ یک و بنشانند آنجا در و بیاورند دنیا تلفمخ جاهای از را هایی آدم زور، به سپس و کنند اخراج

 استکبار همان این،!! بشود تأمین حساس عربیِ ی منطقه آن در بزرگ قدرتهای منافع تا بگذارند رأس  در هم را دولتی و بیاورند

 .است

 و هیروشویما  در بمو   انفجار و زنند می حرف انسان هزاران کشتار از تمام، سردیِ خون با آمریکاییها کنید می مشاهده امروز اینکه

 روح هموان  ،!!دانستیم  زم را کاری چنین ما و بود مصلحت به اقدام آن: گویند می و کنند می تلقی عادی را انسان هزاران کشتار

 شد، تمام که بود یی قضیه: گویند می گیرند، می قرار اعتراض مورد و کنند می ساقط سرنشینان  با را هواپیمایی اگر. است استکبار

 !!نکنید را صحبت 

 فرضواا  یوا  و باشد میان در خودشان منافع پای که آنجایی اما است؛ معمولی امر یک جنایت، و آدمکشی ها آن برای طبیعی، طور به

 دنیا هنگام، این در بیاورند، او سر بالیی ناراحتی، و رنج فشارِ از نفر چند و باشد کرده غلطی دنیا از یی گوشه در ها آن شهروند یک

 قائول  را حوق  ایون  بشور،  افوراد  از یوک  هیچ برای که قایلند حیات و زندگی در حقی خودشان برای چون کنند؛ می پُر جنجال از را

 .دارد وجود دنیا کنونی ی سلطه نظام در که است استکبار روح همان این،. نیستند

 و بگویند زور قدرتهایی و دولتها اینکه یعنی سلطه، نظام. است مخالف سلطه نظام با المی،اس انقالب که ایم کرده اعالم دنیا در ما

 رد و کوردیم  رد را سولطه  نظوام  موا  و اند سلطه نظام طرفین طرفین،. کنند قبول را زور آن دولتهایی، و کشورها و گروهها و ملتها

 بوه  استکبار،. را پذیر سلطه هم و گر سلطه هم دانیم؛ می مقصر را فینطر سلطه، نظام در ما. خیزیم برمی مبارزه به آن با و کنیم می

 .است سلطه نظام همین معنای

 هویچ  دنیوا  در البتوه، . بینیود  موی  را هایی نشانه سلطه، و استکبار خصوصیت این از کنید، می نگاه غربی نظام کلّ به شما که امروز

 کلّ در. نیست هم امریکا مخصوص خصوصیت، این اما کند؛ نمی آشکار را تکباراس و سلطه امریکا، رژیم از تر وقیح و پُرروتر دولتی

 -هسوتند  قودرتی  خودشان برای که نظامهایی و وابسته و ارتجاعی دولتهای مثل -هستند ها آن تابع که کسانی و غربی نظامهای

 .نپذیرد ابرقدرت عنوان به را ها آن دنیا اگرچه دهد؛ می نشان را خودش سلطه خصوصیات

 

 1398/17/13زمینی نیروی نظامی علوم دانشگاه التحصیالن فارغ به سردوشی اعطای مراسم در در بیانات

 آرزوهوای  ی هموه  بور  را خودشوان  استراتژیک و سیاسی و اقتصادی منافع عالم، کلفتهای گردن و جهانی های سلطه که دنیایی در

 پایگواه  و ناوگان مرزهای ، از دورتر کیلومتر هزار چند در خود، منافع حفظ برای رژیمی که دنیایی در دهند؛ می ترجیح ملتها ملی

 تمام ملی امنیت حاضرند و کنند می را آن ادعای که امنیتی حفظ برای ها ابرقدرت که دنیایی در کند؛ می نگهداری نظامی عنصر و

 ناهنجار وضعیت این و کرده تحمل را وضع این ا،کشوره و دولتها و ملتها از بسیاری متأسفانه و بریزند هم به را مرزها و کشورها

 و گور  سولطه  بوه  دولتهوا،  و ملتها و فرماست حکم آن در سلطه ی رابطه که دنیایی در اند؛ کرده قبول را معقول غیر و انسانی غیر و

 و رشوید  ملوت  و اسوالمی  نظوام  غلوط،  ی معادله این با و دنیایی چنین در -معدود بسیار استثناهای الّا -اند شده تقسیم پذیر سلطه

 با بتوانم، تا هم را ملتها و دهم نمی سلطه بار زیر تن و کنم می رد را گر سلطه و سلطه من: گوید می و است کرده سربلند ما انقالب

 .کرد خواهم بیدار خود ی مخلصانه فریاد
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 ایون  کوه  اسوت  طبیعوی  داشوت؟  خواهنود  احساسواتی  چه ملتی چنین به نسبت دنیا، بگیر سرگردنه قدرتهای آن کنید می فکر شما

 معقوول  و انسوانی  و روشون  خطمشویهای  و هدفها این با ایران، ملت. بود خواهد متعرضانه و خصمانه و نبوده دوستانه احساسات،

 سور  گ،بوزر  حقیقتواا  انسان آن و بزرگوار و قدر عالی رهبر آن رهبری به ها، ایده این با یعنی. آورد وجود به را نظام این و بپاخاست

 مبنوای  بور  را اسوالمی  نظوام  ایون  آن، جای به و انداخت دور و برکند فاسدی دندان مثل را فاسد ی وابسته رژیم یک و کرد بلند

 قودرتهای  کوه  اسوت  طبیعوی . کورد  بنوا  متجواوزان  اطمواع  و بیگانگان آرزوهای بر ملی آرزوهای ترجیح و ملی آزادی و استقالل

 .کرد خواهند دشمنی نظام و ملت این با عالم، غارتگر دزدان و گر سلطه

 مکورر  جهوانی  مجوامع  در من،. آیند می هیجان به ملتها کنیم، می اعالم دنیا در را پذیر سلطه و گر سلطه و سلطه نظام رد وقتی ما

 است بسته نذهنشا و دست منتها آیند؛ می هیجان به دولتها رؤسای حتّی دیدم کردم،  مطرح را فکر این وقتی. ام کرده پیدا حضور

 و کنود  می دفاع فکری چنین از میدان، وسط در شجاعانه که ببینند را ملتی دارند می دوست اما است؛ کوتاه همتشان هم بعضی و

 و بلنود  آرموان  ایون  بوا  متناس  دفاعی  نیروی باید که ماست ملت آرمان، این با ملت آن. ترسد نمی هم کس هیچ از و ایستد می

 .بشود تقویت و سازماندهی شایسته،

 

 1398/14/25مردم مختلف اقشار بیعت مراسم در بیانات

 یوک : دارد طورف  دو بشور،  زنودگی  و دنیا بر سلطه نظام تسلط. است جهانی نظام یک این است؛ حاکم سلطه نظام دنیا در امروز

 ی گسوتاخانه  و وقیحانوه  دخالتهوای  کوه  هسوتند  پوذیر  سولطه  دولتهای دیگر، طرف و هایند؛ ابرقدرت همان که گرها سلطه طرف،

 و ضوعف  و ناآگاهی روی از که هستند بیچاره ملتها میان، این در. جرمند شریک خودشان هم ها این کنند؛ می قبول را ها ابرقدرت

 .روند می بین از و شوند می پایمال خودشان همتیِ بی یا

 بوس  آتو   و برند می حساب و ترسند می ودشانخ از و بدند همدیگر با قدرتها که گری سلطه غوغای و وح  جنگل این وسط در

 که است شده پیدا ملتی ناگهان ببرند، غارت به را کشورها منابع و کنند تقسیم تر راحت را دنیا تا اند کرده برقرار خود بین را پنهانی

 و است ایستاده خود پای روی ملت این. گوید می «نه» گذاریشان، قیمت و دخالتها و ها زورگویی به و وابستگانشان و قدرتها آن به

 و هسوتم  طلبیتان سلطه مخالف و دشمنم هاتان زورگویی و شما با من گوید می و کند می نگاه بزرگ قدرتهای چشم در شجاعت با

 .کنم می مبارزه شما با بتوانم، که آنجا تا

 که است این اش قاعده زند، می حرف نفس به کاءات با و ایستد می ها آن مقابل در قدرتها به اعتنا بی و شجاعت با گونه این که ملتی

 و ملوت  بینویم  موی  اگور . ببرند بین از است، ساخته طور این را ایران مردم که نظامی و ملت این و شوند متحد باهم قدرتها ی همه

 بوه  روز بلکه نرفته، بین از فقط نه کنند، می وارد او علیه که ضرباتی با و ها گستاخی و جرأتها این با و گفتنها «نه» این با ما نظام

 جمهووری  اسوت  شوده  مجبوور  دنیوا . است مقتدر و دار ریشه خیلی ایران ملت که باشد می دلیل این به است، شده هم تر قوی روز

 .بپذیرد و کند تحمل وضع همین با را ایران ملت و اسالمی
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 افک  تفرقه های توطئه به توجّه و ملّی وحدت ی مسئله .7

 ملّوی  وحودت  ی مسوئله  - میکنم عرض که است آخری مطل  این - امام خطّ و امام راه و امام تفکّر اصلی خطو  از دیگر یکی

 عرب و فارس قومیّتها، اساس بر ی تفرقه چه سنّی؛ و شیعه مذه ، اساس بر ی تفرقه چه افکن؛ تفرقه های توطئه به توجّه و است

 وحودت  روی بر اوّل از ما بزرگوار امام و بود دشمن قطعی سیاستهای از یکی افکنی تفرقه .اینها امثال و بلو  و لر و کرد و ترک و

 اموروز  .بکنیم دنبال باید هم را خط این ما امروز .است خطو  از یکی این که داشت نظیر کم ی تکیه یک ملّت، آحاد اتّحاد و ملّی

 رسویده  آنجوا  به کارشان ها آمریکایی .است استکبار اصلی سیاستهای از یکی اسالم دنیای ی تفرقه ی مسئله دنیا در بینید می شما

 حوالی  در .میکنند حمله یکی به میکنند، حمایت یکی از سنّی؛ اسالم شیعه، اسالم آورند؛ می سنّی و شیعه اسم دیگر حا  که است

 بورادران  بوا  موا  .شوت دا یکسوانی  کوامالا  نگواه  یوک  موذهبی  اخوتالف  ی مسئله این به نسبت اوّل از ایران اسالمی جمهوری که

 جوور  یوک  جوا  همه .کردیم عمل هستند شیعه که لبنان اهلل حزب برادران با که کردیم عمل جور همان اند سنّی که مان فلسطینی

 امّوت  اسوت،  سواز  امّوت  نگواه  اسوالمی  جمهوری نگاه اسالم دنیای در بود، این کشور داخل در ما بزرگوار امام نگاه .کردیم عمل

 ی دهنوده  نشوان  ایون  میکننود،  مطرح را شیعی هالل ی مسئله آیند می آمریکا دوّم دست نوکرهای اینکه .است نظر مورد اسالمی

 عوراق  در تکفیری افکن تفرقه های گروه همین به نسبت فراوان، تبلیغات رغم علی ها آمریکایی اینکه .است افکن تفرقه سیاستهای

 صریح صورت به که عواملشان میکنند، کمک مخفیانه و خبر بی صورت به آنها هب هم مواردی در احیاناا - میکنند مماشات سوریه و

 جمهووری  دشمنان و مسلمین و اسالم دشمنان نظر از افکنی تفرقه نق  که است این ی دهنده نشان این - میکنند حمایت آنها از

 آن .نخورند را دشمن بازی کند؛ توجّه سنّی مه کند، توجّه شیعه هم کنند؛ توجّه همه را این .است ای برجسته بسیار نق  اسالمی

 برادران آنها دوی هر هستند؛ هم مثل اینها بشود، صادر دنیا به لندن مرکز از که تشیّعی آن و کند حمایت آن از آمریکا که تسنّنی

 .استکبارند و غرب و آمریکا عوامل آنها دوی هر شیطانند،

 در .اسوت  اسوتوار  مبنوا  همین بر کردیم، تکرار آن از بعد مکرّر و کردیم تکیه آن بر سال اوّل امسال ما که ای زبانی هم و همدلی 

 بحمداهلل که همچنان - بدهند تشکیل واحده یدِ هم کنار در گوناگون، مذاه  از مختلف، اقوام از برادران و خواهران کشور، داخل

 و سونّی  بورادران  طوور  هموین  هم گسترده و وسیع سطح در .اسالم دنیای قلمرو در کند نفوذ دشمن نگذارند - است بوده امروز تا

 .اساسی خطو  از یکی هم این .میکند تهدید را اسالم موجودیّت اصل دارد [ که هست] دشمنی که بدانند هم کنار در شیعه

 14/3/34  اهلل رحمه خمینی امام حضرت رحلت سالروز اُمین29 مراسم در انقالب رهبر بیانات

 

 و تحریکهوا  بوا  مقابلوه  برای ما ملت ی وسیله مهمترین نیز امروزه و بوده مختلف مراحل در ایران ملت پیروزی رمز کلمه، وحدت

 برابور  در اسوالمی  جمهووری  ناپوذیری  آسی  از حاکی که آن، حوادث در تأمل و دهساله دوران سرگذشت به باتوجه. هاست توطئه

 .میشود آشکار بیشتر مسمو ن و ملت یکپارچگی و وحدت اهمیت است، خارجی و داخلی دشمنان های توطئه انواع

 نیروی و توان ی همه و گشته مجتمع اسالمی جمهوری نظام اساسی اصول گرد بر باید کشور، گردانندگان و مدیران و ایران ملت

 نتوانود  یی فرقه و یقوم و گروهی و فردی ی انگیزه هیچ و شعار و خواسته وهیچ کنند متمرکز آن از حراست و تحقق برای را خود

 ایوران،  رشوید  ملوت  ی هموه  .دارد بواز  اسوالمی  جمهوری نظام هدفهای به رسیدن و اصول آن برای تالش از را جمعی یا و فرد

 بوا  سواخته،  مرصووص  و متحود  را خود صفوف باید است، دیگران توجه و قضاوت معرض در عملشان و سخن که آنان مخصوصاا

 کوه  را گرفتوه  کموین  دشومنان  و کننود  حرکوت  قدرتمندانه اسالم، ی عالیه اهداف سوی به توار،اس گامهای با و همکاری و وحدت

 .سازند مأیوس فرصتند، مترصد

 بورروی  جهانینود،  سیاسوتهای  سردمداران خبیث اغراض و خصمانه نیّات و سیاستها و تمایالت مظهر که بیگانه خبری های رسانه

 نشوان  حساسویت  شودیداا  کرد، وانمود چنین بتوان یا و شود استشمام دودستگی و تالفاخ بوی آن، از که یی اشاره هر و کلمه هر
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 تالشوند  در دایوم  طور به ایران، در ها نوشته و ها گفته از دروغین استنباطهای ساختن مطرح و ریز های نکته کردن بزرگ با و داده

 و وحودت  از برخووردار  بحمداللَّوه  کوه  - اسالمی ایران از داخلی زدوخورد و اختالفات به آلوده و مشوّش تصویری بتوانند شاید که

. آورنود  وجوود  به ها وسوسه این با را نفاق و دودستگی ی زمینه و دهند ارایه جهان و ایران مردم به - است نظیری کم یکپارچگی

 کموین  در بدخواهانوه  و هماند عاجر اسالمی جمهوری تضعیف برای راهها ی همه از دشمن امروزه که است آن ی نشانه همه اینها

 .است نشسته عمومی وحدت شکست و داخلی اختالفات

 بوه  همیشوه  مانند باید نویسندگان، و گویندگان مجلس، محترم نمایندگان و کشور امور متصدیان و مسمو ن و ایران رشید ملت

 وجود ی همه با است، ایران ملت رب حق ی شامله رحمت و الهی صنع که را وحدتی و بدهند را مناس  پاسخ دشمن خام طمع این

 .کنند پاسداری

 (ره)پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی 93/13/11

 

نفس ملّی وجود داشت، ابتکار وجود داشت، نوآوری وجود داشوت، توالش و   وقتی در یک ملّتی، نگاه فکری مستقلّی بود، اعتمادبه

ی نیروها وجود داشت، حرکت مستمرّی وجود داشت، این خصوصیّات موج  میشود که هی بین همکار وجود داشت، وحدت کلمه

شما تصوّر کنید آن روزی  .و البتّه موانع زیاد بوده که عرض میکنم. و ملّت ما رشد پیدا کرده خوشبختانه. یک ملّت رشد پیدا کند

شد؛ از لحوا  علوم، از لحوا  فنّواوری، از لحوا  ثوروت      ی امروز بارا که ایران در پیشرفتهای مادّی در سطح کشورهای پیشرفته

میلیوونی، و بوا    211میلیونی یوا   151با علم پیشرفته، با صنعت پیشرفته، با یک جمعیّت : یک کشوری با این خصوصیّات .آفرینی

یسوت، بوه   برخورداری از معنویّت، یعنی دنبال سلطه نیست، دنبال زورگویی نیست، دنبال تحمیول حورف خوودش بوه دیگوران ن     

جوری را تصوّر کنید؛ ببینید این چقدر ایستد؛ یک کشور اینهای زورگوهای دنیا میگوییمظلومین کمک میکند، و در مقابل گُنده

با جمهوری اسالمی، برای این است کوه چنوین    یی تالشی که امروز میشود در مواجهههمه! سنگین است استکبار جهانیبرای 

ی یوک کشوور پیشورفته و دارای هموه    : روزی پی  نیاید؛ برای این است که این آینده برای جمهوری اسالمی تحقّق پیدا نکنود 

ی، حال برخوردار از معنویّت، برخوردار از صفای معنوی، برخووردار از سوبک زنودگی اسوالم    شاخصهای پیشرفتگیِ مادّی و درعین

افزایی ملّی و بدون تعدّی و تجاوز به دیگران؛ میخواهند چنوین روزی بورای ایوران اسوالمی     ، هموحدت ملّیبرخوردار از برادری، 

دعوا بر سر این اسوت  . این است  است؛ دعوا چنین چیزیها برای یکی توطئهی تالشها، همهی فعّالیّتها، همهپی  نیاید و همه

 .وجود بیاید، بسا  استکبار برچیده است، بسا  کفر برچیده استکه اگر یک کشور اسالمی با این خصوصیّات به

 رهبرى خبرگان مجلس اعضاى و رئیس دیدار در بیانات 1334/19/12

 

 نقوا   از برخی در متأسفانه امروز که تکفیری نیروهای ضورح. است ما وظائف جزو این اتحاد؛ حفظ ملی، وحدت وحدت، ی مسئله

 که است این بزرگ خطر اما است؛ بزرگ است، جنایت هم آن میکشند، را هان گناه بی که نیست این بزرگشان خطر فعالند، منطقه

 آن از نوه . بگیوریم  ایود ب را بودبینی  ایون  جلوی است؛ بزرگی خطر خیلی این میکنند؛ بدبین هم به نسبت را سنی و شیعه گروه دو

 مقابلوه  اینهوا  با که است تسنن اهل ی جبهه این میکند رفتار جور این شیعه با که آنچنانی گروه یک که کنند خیال شیعیان طرف

 و میزننود  کوه  تهمتهوایی  و میگوینود  شویعه  بوه  راجوع  آنهوا  آنچوه  - آنهوا  حرفهوای  توأثیر  تحوت  سنت اهل ی جبهه نه میکند،

 در بایسوتی  را ایون . باشود  مراق  سنی هم باشد، مراق  شیعه هم باشند؛ مراق  باید. بگیرند قرار - میکنند که هایی افروزی آت 

 بین از]  هست کشور بین در امروز وحدتی این که نگذارند بدانند؛ ها شیعه هم بدانند، ها سنی هم بدانند؛ همه کشور مناطق ی همه

 آتو   در دمیودن  و قوومی  خصوصیات کردن برجسته. است اقوام وحدت و سنی و شیعه مذاه  وحدت بخشها از یکی که ؛[برود

 .بکنند توجه باید هم این به است؛ آت  با بازی است، خطرناکی کارهای گرایی، قوم

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=2718
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=988
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 رهبری خبرگان مجلس اعضای دیدار در بیانات 1332/12/15

 

 بورای  کوه  هوم  ارزشوی  مهمترین. کرد پاسداری کرد، ینگاهبان بایستی را ارزشها. ایستاد آن سر بر باید که است چیزهائی اصول،

 آزادی اسوت،  اسالم در استقالل. اسالم از است عبارت بود، خواهد همین هم آخر تا و دارد وجود هم امروز و داشت وجود ما ملت

 در اینهوا  ی ههمو  است؛ اسالم در استعدادها شکوفائی است، اسالم در ملی وحدت است، اسالم در مادی پیشرفت است، اسالم در

 است همین کردند، تکیه «اسالمی جمهوری» ی کلمه روی امام اینکه علت. است مندرج و مندمج اسالم

 ارت  هوایی نیروی وخلبانان فرماندهان دردیدار بیانات 1383/11/13

 

 در و او، ابتکوار  و عمول  در و او، ایمان در علت  است، نفوذ دارای جهانی بزرگ سیاستهای در و است عزیز ایران ملت اگر امروز

. میشوود  تهدیود  دچوار  ما عزت بدهیم دست از که را عوامل این از کدام هر. اوست یکپارچگی و وحدت در و او، ی شجاعانه اقدام

 کوه  - را خودموان  توالش  و کوار  ی روحیوه  اگور  بودهیم،  دست از را خودمان ایمان اگر بدهیم، دست از را خودمان وحدت ما اگر

 خواهیم دست از را عزتمان بدهیم، دست از - است محسوس جوان نسل در بخصوص ملت، عظیم ی مجموعه در روزام بحمداللَّه

 .است - جوانها برای بخصوص - سیاسی حوادث تحلیل برای اساسی ی نقطه یک این. داد

 یوا  دشمنند؛ عوامل اینها که دانیدب هستند؟ کیها بزنند، هم به را ایران ملت وحدت میخواهند که کسانی آن ببینید کنید نگاه شما 

 را سنی و شیعه بین ی تفرقه ندای که کسی آن. ندارد برگرد برو دشمنند؛ سرانگشت یا میزنند، حرف دارند دشمن متن از خودشان

 هچو  بداند، چه است؛ دشمن مزدور سنی، چه و باشد شیعه چه بزند، هم به را ملی وحدت میخواهد مذه ، ی بهانه به و میدهد سر

 .نداند

  سنندج آزادی میدان در  کردستان استان مردم جمع در بیانات  1388/12/22

 

. متحدنود  ایوران  ملت امروز. است بزرگی نعمت خیلی این، بشود؛ دانسته قدر باید ملی وحدت بدانیم؛ قدر را خودمان اتحاد باید ما

 عموومی  پرچم و ایران اسالمی جمهوری پرچم زیر در ههم غیره، و ای فرقه و خطی و حزبی و سیاسی گوناگون پرچمهای امروز

 .است بزرگی نعمت خیلی این،. است اصلی پرچم این اهتزاز زیر در دارند، اهتزازی اگر و دارند قرار ملت

 سمنان استان مردم دیدار در بیانات  1385/18/17

 

 در ها ایمان این. کار آخر حتمىِ موفقیت به ایمان و راه این به ایمان مردم، به ایمان خدا، به ایمان: بود ایمان چهار این دارای امام

 ایون  بوه  ایمان مردم، به ایمان خدا، به ایمان که کسانی آن. میکند وادار رفتن، پی  به اندیشیدن، به حرکت، به را آنها مردم، دل

 همچنین. میدهد افراد این به را جایزه رینبزرگت دشمن،. اند کرده کار دشمن برای کنند، تضعیف مردم در را موفقیت به ایمان راه،

 از و علوم  از میخواهنود  را علموی  مرکوز  تحقیقی، مراکز ها، دانشگاه که کسانی آن مخالفند؛ کشور علمی حرکت با که کسانی آن

 کوه  کسوانی  آن. بدهود  افوراد  این به است حاضر را جایزه بیشترین دشمن،. میکنند کار دشمن برای کنند، دور پژوه  و تحقیق

 اقووام،  ایون  - را ایرانی وحدت میخواهند اقوام، از حمایت عنوان به میکنند، مخدوش را ملی وحدت میکنند، کار ملت امنیت علیه

 ... میکنند کار دشمن برای کنند، متزلزل - مفتخرند آن به و میدانند ایرانی را خود همه و ایرانند به وفادار همه ایرانیاند؛ همه

 جمهووری  مقابول  در اینهوا  میکننود،  دشومن  خواسوت  جهت در حرکت و میشکنند را وحدت عمل، و قول در عمداا که کسانی آن

 و غفلوت  سور  از ها«خودی» از بعضی میشود دیده گاهی. نکنند غفلت باشند؛ مراق  ها«خودی» البته. میکنند آرایی صف اسالمی
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 هووش  بوه  باید افراد این! میکنند را ها غریبه کارِ شخصی، های هکین تأثیر تحت - ناجوانمردانه بعضی ندرت، به هم گاهی - نادانی

 .باشند

 (ره)خمینی امام حضرت ارتحال سالگرد هفدهمین مراسم در بیانات  1385/13/14

 

 انسوانی  هویّت به و استقالل شرف، عزّت، به اگر. کند تقویت را خود و باشد خودش فکر به باید ملتی هر جنگل، قانون دنیای در

 ایون  اموا  اسوت؛  نظوامی  و سوالح  و مادّی دفاع قدرت، این از بخشی البته. آورد وجود به دفاع قدرت خود در باید است، معتقد خود

 موردم  بهروزی برای کشور مسمو ن تالش است؛ کشور مسمو ن با مردم همدلی و همکاری است؛ ملی وحدت و معنوی قدرت،

 .است مردم وحدت حفظ است؛

 ارت  افسری های دانشگاه دانشجویان مشترک مراسم در بیانات 1382/11/14

 

 و آحواد  ببرنود؛  بوین  از را مسمو ن بین وحدت و ملی وحدت که است این میکنند، دنبال آنها که آرزوهایی و کارها از دیگر یکی

 بلنود  دیوارهوای  ران،ایو  ملوت  عظویم  جمعیت بین بکشند؛ دیوار آنها میان و کنند جدا هم از مختلف نامهای با را مردم گروههای

 را دیوارهوا  آمود  اسالمی انقالب. سازند محو را یکپارچگی و وحدت و بکشند آمیز مجادله بحثهای و سیاسی حزبی، مذهبی، قومی،

 وحودت  دیگور  طورف  از انحرافوی،  مسوائل  طورح  بوا . میکنند دنبال را آن عکس درست اینها اما کرد؛ یکپارچه را ملت و برداشت

 دنبوال  را اهوداف  این. کنند تقویت را دیگر یکی و تضعیف را یکی بیندازند؛ اختالف دائم آنها بین ببرند؛ بین زا را کشور مسمو ن

 میدانند و برسد نتیجه به که ناامیدند هم خودشان که است کارهایی میدهند، انجام آنها آنچه: بگویم را این میخواهم من. میکنند

 بود خواهد ناموفّق دشمن، تدابیر همه کنیم، عمل آن به و بدانیم را خود وظیفه و باشیم هوشیار ما اگر. رسید نخواهد نتیجه به

 دانشجویان و آموزان دان  از جمعی دیدار در بیانات 1381/18/13

 

 بخواهنود  جوا  هر در آنها. است کلمه وحدت و ملی وحدت فقط و فقط بگیرد، را امریکا گستاخانه تهاجم جلوِ میتواند که چیزی آن

 انود  توانسوته  جوا  هور . ملتهاسوت  داخلوی  صوفوف  در اخوتالف  وجود آنها، موفّقیت وسیله. کنند تفرقه ایجاد باید اوّل بگذارند، دمق

 کلموه  وحودت  کوه  جوایی  آن. است داشته وجود شکاف ملت صفوف بین میبینید کنید، دقّت اگر کنند، خشونت اعمال و زورگویی

 مراعوات  مسمو ن، وحدت ملت، وحدت از است عبارت امریکا تهدیدهای با مقابله عالج. شوند نزدیک نمیکنند جرأت اینها باشد،

 و کرده معیّن نظام و انقالب این اصول عنوان به ما بزرگوار امام که محورهایی همان حول گردآمدن و سیاسی مختلف جناحهای

 ... کرد فداکاری آن برای ملت که چیزهایی همان است؛ ملت این قبول مورد

 ا ن. اسوت  ایسوتاده  هم ا ن است؛ داده خون است؛ داده جوان است؛ داده جان آن برای ایران ملت که است اصولی اصول، نای

 خواهنود  دنیا چشمهای همه بیایند، میدان وسط خود جان و جسم با باید کنند احساس ایران مردم که آید پی  ای معرکه اگر هم

 و اعتمواد  و اعتقواد  موورد  اصوول،  این. بود خواهد بیشتر هم تحمیلی جنگ دوران از یحتّ مردم هیجان و شور و استقبال که دید

 چوه  - هموه . اسوت  وحودت  محوور  اصوول،  ایون ! نگردنود  وحودت  محور دنبال بعضی. است وحدت محور و مردم عالقه و عشق

 ایون  کننود؛  ثابوت  رفتار با و نطق با م،قل به زبان، به بارها و بارها اصول، این به را خود وفاداری - سیاسی عناصر چه و مسمو ن

 .این یعنی ملی وحدت. وحدت محور میشود

 اما مفید؛ نه است، ممکن نه این. شود برداشته کشور سیاست صحنه از سیاسی جریانهای و مردم های سلیقه اختالف نمیگوییم ما

 و کشوور  از دفواع  وسویله  این. کنند حفظ و عایتر را وحدت این باید همه. شود منتهی شقاق و جدال به نباید نظرها اختالف این
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 کنود،  خطا پا از دست دشمن اگر البته. میکند تکرار مرتّ  را آن و تهدید دائماا که است دشمن گستاخانه تهاجم مقابل در حصاری

 .بمالد خاک به را دشمن بینی و کند دفاع خود حقّ از توانست خواهد ملت این

 (ره)خمینی امام حضرت ارتحال سالگرد در بیانات 1381/13/14

 

 نگیرنود؛  ندیوده  را نظام ارزشهای تبلیغاتشان در: میکنیم عرض را توصیه چند این هستند، میدان این در که محترمی آقایان به ما

 قدقیو  آمارهوای  بزنند، حرفی و بگویند آماری مردم به شد قرار اگر. بپرهیزند سست آمارهای دادن از و نکنند تخری  را همدیگر

 بگذارنود،  اثور  مردم دل در بخواهند اگر. بگویند مردم به هست، شان عقیده هرچه بزنند؛ حرف صداقت کمال با مردم با. کنند ارائه

 موردم  بوا  اختیوار  بگویند؛ مردم به را آن آنهاست، نیت و عقیده حقیقتاا که چیزی آن. میگذارد اثر مردم دل در بیشتر صداقت، این

 حرفوی  گوروه،  یوک  یا دسته یک جذب خاطر به که نباشد طوری. نکنند دار خدشه را ملی وحدت. کنند بانتخا را چیزی که است

 .شود دار خدشه ملت وحدت که بزنند

  تهران ی جمعه نماز های خطبه در بیانات 1381/12/28

 

 ایون  پس. کند سازی زمینه را دشمن نفوذ میخواهد بدانید یقین است، تفرقه فکر در دائم ملی، وحدت استحکامِ جای به کسی اگر

 بوه  دل ای عودّه  اسوالمی  نظوام  در کوه  اسوت  بد بسیار این. است ملی مصالح و ملی وحدت طرفدار که کند ادّعا نمیتواند شخص

 ببرند؛ سمال زیر را نظام مقدّسات نکنند، اکتفا هم این به بپردازند؛ دشمن حرفهای تکرار به نکنند، هم این به اکتفا بدهند؛ دشمن

 .دهند انجام عیناا میخواهد، دشمن که را کاری همان نکنند، اکتفا هم این هب

 آموزان دان  و دانشجویان جانبازان، پاسداران، دیدار در بیانات 1373/18/11

 

 و کردنود  لجاجت ای عدّه کردند؛ قبول ای عدّه. ندارد هم اهمیتی سیاسی و اختالفی جزئىِ موارد کنید، پافشاری اصول روی بر اگر

 کشوور  این مصالح و ملی منافع را، ملی امنیت را، ملی وحدت را، ملت وحدت کسانی باید چرا! دارد؟ معنا چه لجاجت این. میکنند

 است؟ بدتر برابر چند باشد، دشمن نفوذ با اگر و است بد بسیار باشد، دشمن نفوذ بدون اگر که کنند؛ جناحی اغراض قربانی را

 

 اسواس  بور  اساسی؛ قانون بیّنات اساس بر اسالمی؛ نظام اساسىِ اصول براساس کلمه وحدت به میکنم دعوت را همه هم باز بنده

 است روشنی خطّ این. میکند گری ستیزه ملت این با که کسی هر با ستیزه براساس مردم؛ منافع براساس امام؛ راه براساس اسالم؛

 .شوند جمع آن اسبراس میتوانند صادق افراد و دلسوزان و خیرخواهان همه که

  قم مردم بزرگ اجتماع در بیانات  1373/17/14

 

 یکپارچگی و وحدت به ما جامعه و ملت امروز که است نیازی احساس از ناشی کنم، عرض رسید نظر به دوم خطبه در که مطلبی

 .کرد خواهم عرض دارم، ذهن در که را مطل  این من جهت، این از. میکند

 

 و کشوور  احووال  و اوضواع  بوه  توجه با حقیقتاا. باشد «ملی امنیت» و «ملی وحدت» امسال، شعار که دیمکر عرض ما امسال اوّلِ

 اگور . اسوت  مهوم  شعار دو همین باشند، آن دنبال خود سهم به مردم و مسمو ن باید که آنچه المللی، بین مسائل و جاری مسائل

 و خوود  بوزرگ  وظوایف  خوود،  مسومولیتهای  خوود،  کارهوای  که میکند پیدا مجال هم دولت شد، تأمین ملی امنیت و ملی وحدت

 به کند، رسیدگی مردم زندگی مسائل به برسد، مردم اشتغال به برسد، مردم اقتصاد به میتواند. کند اجرا را خود سازنده های برنامه
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 کسوی  اوّل باشود،  سیاسی شنّجت دائماا باشد، جنجال و اختالفات نباشد، وحدت یا و امنیت اگر. کند رسیدگی کشور فرهنگ مسأله

 وضوع  مردم، وضع نداد، انجام را خود وظایف دولت وقتی. دهد انجام را خود وظایف نمیتواند چون است؛ دولت میخورد، ضربه که

. شود  خواهود  چگونه که است معلوم هستند، مسمول دستگاههای اقدامات تشنه که کسانی وضع جوانان، وضع مستضعف، طبقات

 .است مهم شعار دو این بنابراین،

 

 هم ملی امنیت نباشد، وحدت اگر. است وحدت از ناشی هم امنیت که این خاطر به دارم؛ بیشتری تأکید «ملی وحدت» روی بر من

 یوک  موردم  هموه  یعنی. نه کنند؟ فکر یکسان مردم همه یعنی چیست؟ وحدت از ما منظور. میشود ناامنی ایجاد و میافتد خطر به

 را گوروه  یوک  را، جنواح  یوک  را، شخصیت یک را، شخص یک را، چیز یک مردم همه یعنی. نه باشند؟ اشتهد سیاسی سلیقه نوع

 از کوه  جمواعتی  دو حتی. کشمک  و درگیری و نفاق و تفرقه نبودن یعنی مردم، وحدت. نیست اینها وحدت معنای نه؛ بخواهند؟

 کوه  عوواملی  از یکی. نکنند دعوا میتوانند باشند؛ هم کنار میتوانند باشند؛ داشته اتحاد میتوانند نیستند، هم مثل دینی اعتقاد لحا 

 معنوا  ای گونه به هم کس هر. میشود پرتاب مردم ذهنی فضای در دائماا که است مشتبهی مفاهیم میکند، دار خدشه را وحدت این

 مسوائل  ایون  همه در دشمن البته !میشود درست غیر زم اختالفِ و جنجال طرف؛ آن از عدّه یک طرف، این از عدّه یک میکند؛

 ...بگیریم ندیده نمیتوانیم ما را این. دارد هم دست - بعضیاش در یا اش، همه در یا - مسائل این در زیاد احتمال به و برد می سود

 گییکپارچ و وحدت به ما جامعه و ملت امروز که است نیازی احساس از ناشی کنم، عرض رسید نظر به دوم خطبه در که مطلبی

 .کرد خواهم عرض دارم، ذهن در که را مطل  این من جهت، این از. میکند

 

 و کشوور  احووال  و اوضواع  بوه  توجه با حقیقتاا. باشد «ملی امنیت» و «ملی وحدت» امسال، شعار که کردیم عرض ما امسال اوّلِ

 اگور . اسوت  مهوم  شعار دو همین باشند، آن دنبال خود سهم به مردم و مسمو ن باید که آنچه المللی، بین مسائل و جاری مسائل

 و خوود  بوزرگ  وظوایف  خوود،  مسومولیتهای  خوود،  کارهوای  که میکند پیدا مجال هم دولت شد، تأمین ملی امنیت و ملی وحدت

 به کند، رسیدگی مردم زندگی مسائل به برسد، مردم اشتغال به برسد، مردم اقتصاد به میتواند. کند اجرا را خود سازنده های برنامه

 کسوی  اوّل باشود،  سیاسی تشنّج دائماا باشد، جنجال و اختالفات نباشد، وحدت یا و امنیت اگر. کند رسیدگی کشور فرهنگ مسأله

 وضوع  مردم، وضع نداد، انجام را خود وظایف دولت وقتی. دهد انجام را خود وظایف نمیتواند چون است؛ دولت میخورد، ضربه که

. شود  خواهود  چگونه که است معلوم هستند، مسمول دستگاههای اقدامات تشنه که کسانی عوض جوانان، وضع مستضعف، طبقات

 .است مهم شعار دو این بنابراین،

 

 هم ملی امنیت نباشد، وحدت اگر. است وحدت از ناشی هم امنیت که این خاطر به دارم؛ بیشتری تأکید «ملی وحدت» روی بر من

 یوک  موردم  هموه  یعنی. نه کنند؟ فکر یکسان مردم همه یعنی چیست؟ وحدت از ما نظورم. میشود ناامنی ایجاد و میافتد خطر به

 را گوروه  یوک  را، جنواح  یوک  را، شخصیت یک را، شخص یک را، چیز یک مردم همه یعنی. نه باشند؟ داشته سیاسی سلیقه نوع

 از کوه  جمواعتی  دو حتی. کشمک  و یدرگیر و نفاق و تفرقه نبودن یعنی مردم، وحدت. نیست اینها وحدت معنای نه؛ بخواهند؟

 کوه  عوواملی  از یکی. نکنند دعوا میتوانند باشند؛ هم کنار میتوانند باشند؛ داشته اتحاد میتوانند نیستند، هم مثل دینی اعتقاد لحا 

 معنوا  ای گونه به هم کس هر. میشود پرتاب مردم ذهنی فضای در دائماا که است مشتبهی مفاهیم میکند، دار خدشه را وحدت این

 مسوائل  ایون  همه در دشمن البته! میشود درست غیر زم اختالفِ و جنجال طرف؛ آن از عدّه یک طرف، این از عدّه یک میکند؛

 ...بگیریم ندیده نمیتوانیم ما را این. دارد هم دست - بعضیاش در یا اش، همه در یا - مسائل این در زیاد احتمال به و برد می سود
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 جوانوان  از و ایوران  ملوت  از خدا البته که - جوانان و ایران ملت عموم از مردم، آحاد همه از جمعیتها، همه از ،گروهها همه از من

 ا ن. باشند دشمن فری  مراق  که میکنم خواه  - دادید نشان احوال همه در همیشه شما را نق  بهترین حقیقتاا باشد؛ راضی

 وظایفشوان  بوه  گواهی  اموا  بدهند؛ جهت را مردم افکار بایستی که است کسانی زا شکوه نیست؛ مردم از ای شکوه و گله هیچ هم

 اسوالمی،  نظوام  حول مردم وفاق مردم، محبّت مردم، روحی اتّحاد مردم، قلبی اتّحاد مردم، وحدت. نیستند آشنا یا و نمیکنند عمل

 که - کشور قوانین حول - است اسالمی اماحک بر منطبق هم اساسی قانون که - اساسی قانون حول اسالم، مقدّسه احکام حول

 .میدهد تشکیل را «ملی وحدت» - است منطبق اش همه نگوییم اگر است؛ اسالمی قوانین بر منطبق آنها اغل   اقل

  تهران جمعه نماز های خطبه در بیانات 1373/11/29

 

 و بشکنند را ایران ملت یکپارچگی ملی؛ وحدت تخری  از است عبارت اوّل،. میکند تعقی  را مقطعی و ای مرحله هدفِ سه دشمن

 از را ملوت  ایون  که اعتقاداتی و باورها و ایمانها تخری ِ به یعنی مردم؛ دل در کارساز باورهای و ایمان تخری  دوم،. کنند تخری 

 و اعتقوادات  بوا  حرکوت،  این. بپردازند کرد، تبدیل دنیا در میداندار و شجاع و پیشرو ملت یک به توسریخور، افتاده عق  ملت یک

 در را باورهوا  ایون  میخواهود  دشومن . نمیرفت پی  ملت این و نمیکرد حرکت انسان که باورها این بدون گرفت؛ انجام باورهایی

: اسوت  دشومن  نظورِ  موورد  تخریو ،  سوه  پس،. مردم ذهن در آینده تخری  و امید روح تخری  سوم،. کند تخری  ما ملت ذهن

! میگذارنود  «اصوالح » هم را تخریبها این اسم. امید روح تخری  و بخ ، مقاومت و کارساز اورهایب تخری  ملی، وحدت تخری 

 ایون  از بیورون  بوه  حرکوت،  این جنبان سلسله که است دشمن برسر من بحثِ ندارم؛ غافل خودیهای و دوستان این به کاری من

 ... دشمنانند جزو آنهاست، دست کار اساس کسانیکه هم مرزها داخل در. است مربو  مرزها

 داخول  در تجزیه عوامل که میدانید شما. بگیرند را ملت عمومی اتّحاد این و کنند تخری  را ملی وحدت که است این اینها هدف

 قبول  از ایوران  رشید ملت اما هست؛ جغرافیایی مناطق اختالف و زبان اختالف مواردی، در. نیست مفقود و منتفی بزرگ ملتِ این

 دشومن  میل رغم علی و است داده ترجیح تفرقه عوامل همه بر را خود یکپارچه وحدت این امروز، تا انقالب جریان رد و انقالب از

 . کند حفظ حساس میدانهای ی همه در را خود یکپارچگی و اتّحاد است توانسته

  نمازجمعه های خطبه در بیانات 1378/13/29

 

 درصوددند  ایوران  اسوالمى  نظام و ملت و کشور دشمنان امروز. است مردم یکپارچگى و وحدت و عمومى تالش است، مهمّ آنچه

 این. نمایند تقسیم را انسانها معنى، بى و پو  شعارهاى طرح با و دهند قرار هم مقابل در را گروهها کنند؛ مخدوش را مردم وحدت

 و اهوداف  بوه  توجّه با و کند حفظ را خود ىیکپارچگ و ملى وحدت و ملى عظیم منافع و اسالمى ایران اسالم، پرچم زیر باید ملت

 .شد خواهد تأمین گونه این مردم این آخرت و دنیا. دهد ادامه را افتخارآمیز راه این اسالمى، ارزشهاى

 بیرجند مردم جمع در بیانات 1378/19/19

 


