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 :پیشگفتار
تا گامی کوچک در مسیر فهم بیانیه گام  همراهمان نمودا خدای رحمن و رحیم را شاکریم که توفیق ر

انقالب جاودان خمینی )ره( برداشته و این نوشته را در کمتر از دو هفته از  م انقالب و خدمتی در مسیر نورانیدو

 .انتشار بیانیه آماده نماییم

د تا رح و تفسیر نمایام معظم رهبری شمق اوال، متن بیانیه را از زبان هدف این نسخه فشرده آن است که

یا ابهام های متنی نیفتیم به همین دلیل تمرکز کار در این نسخه روی گزینش نقاط  در دام تحلیل های تحمیلی و

ام معظم رهبری آن ابهام ها رفع گردد و ثانیا، این یه بود تا به کمک دیگر بیانات مقحساس و مهم و یا پر ابهام بیان

و  وار باشدبنیادی قویم استها بر ها و اظهار نظربازر اندیشه گردد تا پایه تحلیل روانهکار در کمترین زمان ممکن 

هفته  بیانیه به سمت و سوی اهداف بلند خویش قدم بر دارد و بحمد اهلل این کار طی صد حاشیه و در کمتر از دو

اهلل علیها و فرزند بی مثالش  ا سالمطمه زهراقارن با سالروز میالد بانوی دو گیتی حضرت فشار بیانیه ماز زمان انت

 خمینی )ره( به پایان رسید. ماام

شکل یک  د را تفصیل داده و بهاین نسخه فشرده که هم اکنون تقدیم می گرد قصد ما بر آن است تا

و  و بسط بیشتر شرحنمایم، اوال؛  «درسنامه بیانیه»اف هدای گذرا به امایلم در اینجا اشارهر آوریم. د« درسنامه»

بیانیه در بر تحلیل ثانیا؛ تمرکز ، لیدی رهبر انقالب تا پیش از صدور بیانیهگزینش متون کدقیقتر محتوای بیانیه با 

ها، و در نهایت ارهای عملیاتی تحقق توصیهراهبردها و راهکام فکری ایشان، ثالثا؛ پرداختن تفصیلی به بستر نظ

 ان مسیر پر افتخار انقالب نماییم.نگمتن بیانیه را چونان یک کتاب درسی تقدیم تش

 اکنون توضیحی مختصر در مورد اثر پیش رو:

ری پیش از صدور گزینش سخنان مهم مقام معظم رهبه نمود که تمرکز این اثر بر از حیث قالب باید توج

ها در این ایم ولی از هرگونه توضیح و تبیین حاشیهبه صورت صد حاشیه برمتن در آوردهآنها را  است که بیانیه

وح حاکم ر درک بهتر ایبر لکن ،ایموا گذاشته« رسنامه بیانیهد»نسخه فشرده پرهیز نموده و آن را به اثر تفصیلی 

تها نو در ا اقدام نمودیم« هندسه بیانیه»م به ترسی هبر بیانیه در ابتدای آن به کمک یک نمودار و چند توضیح کوتا

 شوند،به سه دسته تقسیم می های بیانیهحیث محتوا نیز حاشیه. از ایمختهپردا« تحلیل بیانیه» نیز طی ده گام به

 هایحاشیه با کههستند. هدف آن بوده  نیز مکمل متن سوم دسته، یک دسته تشریح متن و یک دسته تکرار متن

ری بیان شده ور مکرر در گام اول نیز توسط مقام معظم رهبطهای بیانیه گام دوم به اندیشه ،دسته اول نشان دهیم

های اجمال ،دسته دوم هایو با حاشیه باشد،مستمر و ال یتغیر ایشان می هایکه در واقع ثابتات انقالب و اندیشه
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یه که غالبا های یک سوهای دسته سوم از تحلیلصیل یابد و با حاشیهمحتوایی بیانیه از زبان خود ایشان شرح و تف

 به عمل آید. یجلوگیر ان داردشناختن ابعاد دیگر تفکر ایشریشه در ن

 این باشد که تشکر ویژه خود ازحوزه علمیه قم می الش جهاد گونه گروهی از طالباین اثر محصول ت

که در تدوین بخشی از  باقریسجاد حجت االسالم جناب  نمایم.می مقبول خدمتقرین دعای را سروران ارجمند 

یافتن محتواها و اجرای نمودار هندسه بیانیه و مخصوصا جناب یمی که در رحعلی میرسید جناب آقای و حواشی

الزم  از اثر پیش رو تالش فراوان نمودند. اما بیش از همه ایآقای محمدصادق اکبری که در تدوین بخش عمده

دوین ابتدایی و نهایی اثر و هم های مستمر جناب آقای دانیال ادیب که هم در تپیگیری است از تالش مجدانه و

 گشت.تنظیم محتوایی آن نقش اصلی را داشتند یاد کنم که شکل گیری این اثر جز با همت ایشان میسر نمی در

و ثبات قدم در  ش ناچیز را در مسیر حسن عاقبتجزانه از حضرت حق مسالت داریم این تالدر پایان عا

فاطمه مرضیه در دنیا و  ،قه طاهرهراه توحید والیت قرار دهد و ما را از خادمان آستان پر نور و شکوه حضرت صدی

 آخرت قرار دهد. 

 :رسانیم که حسن مطلعی بر آغاز این اثر استاز مقام معظم رهبری به پایان می سخنیکالم را با 

براى « زهرا يا» رمزدر دوران دفاع مقدس به رزمندگان نگفت كه  -نه امام بزرگوار، نه بزرگان انقالب -كسهيچ» 

كنيد، در طول دوران دفاع مقدس، اسم ببنديد؛ اما هرچه كه شما نگاه مى« يا زهرا»يا سربند  حمالتتان بگذاريد،

ى ى مباركى است؛ نشانهين نشانه؛ ... اهاى مطهر و مبارك ديگر بيشتر مطرح استى ناممبارك حضرت زهرا از همه

بعد از پدر بزرگوار و  -  رانيتاز لحاظ نو ى وجودنظير در عرصهتوجه آن بانوى دو عالم، آن عنصر ملكوتىِ الهىِ بى

ها كه گفتند. ما شنيديم از بعضىبعضى از اهل معنا هم اين توجه ويژه را مى امير المومنين )عليه السالم( است.

در اى دارند. اين خيلى باارزش است، اين اميدبخش است؛ ما را در دلهامان، گفتند بانوى دو عالم توجه ويژهمى

ها محكم و استوار برداشته كند؛ گام، به دست يافتن به اهداف نهائى، مطمئن و خاطرجمع مىجانماناعماق 

                  (3/3/1390)«.شودمى

 سالم اهلل علی الشهداء فی سبیله                                                                            

 1440جمادی الثانی  20مطابق  07/12/1397سه شنبه                                                                              

 امام خمینی )ره( و سالروز والت دخت مکرم نبی اکرم )ص(                                                                             

 حسین بغدادی، قم مقدسه در جوار مضجع مطهر حضرت فاطمه معصومه )ص(                                                                              
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و جایگاه بردی مقام معظم رهبری راه کالن از نظام فکر ایو هندسه نقشه هدف از ترسیم نمودار فوق ارائه

ندسه بیانیه را به اجمال مرور محور خطوط کلی ه طی پنجو در در ادامه  کهبیانیه گام دوم انقالب در آن است؛ 

 کنیم:می

 نظام فکر راهبردی مقام معظم رهبریمحور  (1
 

ولی اکنون  م پرداختدر قسمت تحلیل بیانیه به طور مفصل به محور نظام فکری مقام معظم رهبری خواهی

ای گذرا باید گفت که نظام فکری مقام معظم رهبری را در دو الیه بنیادین و راهبردی می توان عنوان اشاره به

در نمودار فوق مساله تمدن  می باشد.« تمدن»و محور الیه راهبردی « توحید»ن ه محور الیه بنیادیبررسی نمود ک

و مراحل کالن تحقق آن در محور عمودی با عنوان تحقق اهداف اسالم آمده است که بر گرفته از بیانات مقام 

ب اسالمی را در پنج مرحله متوالی که از انقال« یند تحقق اهداف اسالمیفرآ»یشان معظم رهبری است چراکه ا

، البته باید توجه نمود که مرحله انقالب اسالمی در تمام مراحل اندآغاز و تا تمدن اسالمی ادامه یابد تبیین نموده

سعی بر آن بود تا حضور موثر کماالت هر مرحله در مراحل باالتر نشان داده  بعدی نیز حضور دارد که در نمودار

 شود.

هاى معنوى غيبى ملت ايران به فضل پروردگار، با هدايت الهى، با كمك»  :1376 /05 /29ديدار ايثارگران،  بيانات در

ى زاكيه و هدايتهاى معنوى ولى اللّه االعظم أرواحنا فداه خواهد توانست تمدّن اسالمى را بار ديگر در عالم و با ادعيه

قطعى شماست. جوانان، خودشان را براى  ى. اين، آيندهافراشته نمايدسر بلند كند و كاخ باعظمت تمدّن اسالمى را بر

 «اين حركت عظيم آماده كنند. نيروهاى مؤمن و مخلص، اين را هدف قرار دهند.

در این امر در نظام فکری مقام معظم رهبری میت مساله تمدن سازی کلید فهم اهباید توجه داشت که 

 ارواحنا فداهیت زمینه سازی ظهور حضرت حجت ها و محو نظام سلطه و در نهافته است که تنها مسیر تحقق آرماننه

که تمدن نوین  ایمسعی در ترسیم همین مطلب داشتهنمودار  باالی قسمت رسیدن به تمدن نوین اسالمی است.

 است. فداه ارواحنا حجتاسالمی تنها مسیر تحقق آرمان های اسالمی و زمینه سازی ظهور حضرت 

اگر حرف شما ملت ايران پيش رفت، اگر شما توانستيد پيروز شويد، به » : 19/10/1391 بيانات در ديدار با مردم قم،

عصر )ارواحنا له الفداء( امر و ولىّ ی ظهور ولىّ ی موعود برسيد، آن وقت مسير تاريخ عوض خواهد شد؛ زمينهآن نقطه

 «ی جديدی خواهد شد.آماده خواهد شد؛ دنيا وارد يك مرحله

 دهیم.در وصیت ایشان قرار می)ره( مطلب را کالمی از حضرت امام خمینی پایان بخش این  
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مسئوالن ما بايد بدانند كه انقالب ما محدود به ايران نيست. انقالب مردم ايران »  ؛327، ص21صحيفه امام، ج 

مسلمانان است كه خداوند بر همه  -ارواحنافداه -نقطه شروع انقالب بزرگ جهان اسالم به پرچمدارى حضرت حجت

اى مسئولين و جهانيان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. مسائل اقتصادى و مادى اگر لحظه

اى كه بر عهده دارند منصرف كند، خطرى بزرگ و خيانتى سهمگين را به دنبال دارد. بايد دولت جمهورى را از وظيفه

ها را از اهداف  بهتر مردم بنمايد، ولى اين بدان معنا نيست كه آناسالمى تمامى سعى و توان خود را در اداره هرچه 

 «عظيم انقالب كه ايجاد حكومت جهانى اسالم است منصرف كند.

 جایگاه گام های راهبردی در نظام فکری ایشان (2
 

نظام فکری مقام معظم رهبری با بیانیه تمدن و ن نسبت مباحث مربوط به یمساله اصلی در این قسمت تبی

ر دو محور نمودار خود را نشان دهد، توضیح آنکه تمرکز بیانیه گام دوم بر د م است که سعی شد این نسبتدوگام 

های اهداف ای کالن از الیهروند عملی تحقق اهداف است ولی مباحث مربوط به نظام تفکر تمدنی به عنوان نقشه

 اند: اهداف تاکید کرده آن الیه راهبردهای تحققحضرت آقا در سخنرانی زیر به تفکیک الیه اهداف از می باشد. که 

» : 1392 /06 /14، ى خبرگانبيانات در ديدار رئيس و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى در پايان اجالس دور روزه

سازىِ نظام، وظيفه داريم به مسائل گوناگون كشور با نگاه كالن و جامع گيرى و تصميمما در سطوح مختلف تصميم

ى ى مسئوالن كشور است، وظيفهى مجموعهى ما است، وظيفهكنيم كه وظيفه... آنچه ما تصوّر مىنگاه كنيم. 

ى اقدامها ها و همهگيرىى تصميمى بزرگ را براى همهدولت جمهورى اسالمى است، اين است كه اين سه مؤلّفه

 در نظر داشته باشد:

ها مطلقاً نبايستى از جمهورى اسالمى؛ كه اين اهداف و آرمانها و اهداف نظام ى اوّل عبارت است از آرمانمؤلّفه

 ....خالصه كرد.« ايجاد تمدّن اسالمى»ى كوتاهِ شود در جملهنظر دور بشود؛ كه آرمان نظام جمهورى اسالمى را مى

عمومى و كلّى؛ اين راهبردها را  رساند؛ راهبردهاىهايى كه ما را به اين اهداف مىى دوّم عبارت است از راهمؤلّفه

ى به آراء مردم و آنچه راهبرد تكيه ...ى ظالم نبودن و مظلوم نشدن ى بر اسالميّت، مالحظهبايستى شناخت، تكيه

هاى كالن و اساسى و راهبردهاى اصلى ى از اين قبيل؛ اينها سياستدهد و راهبردهايساالرى را تشكيل مىكه مردم

 ....ها؛ نظام جمهورى اسالمى است براى رسيدن به آن آرمان

 « ...[ واقعيّات، واقعيّات را هم بايد ديد؛ سوّم یمولفه]
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 های گام دومتبیین گام اول و تحلیل دستاوردهای آن به عنوان ظرفیت (3
 

است که در آن عالوه  میچهل سال آغازین انقالب اسال و تحلیل تبیین ،م بیانیه گام دومهای مهیکی از محور

باشد نیز اشاره سنگ آن که ظرفیت امید بخش حرکت آینده میبه دست آوردهای گران ،بر تحلیل راه طی شده

در نمودار جایگاه مباحث مربوط به این قسمت را در نظام کالن فکری مقام معظم رهبری در پنج ضلعی  شده است.

 توان چنین خالصه کرد:گام اول طی شده را در یک جمله میایم. نشان داده« گام اول»سمت چپ 

راى نزديك شدن براى حاكميت اسالم و ب قدم اولين  »: 1370 /11 /30قم، مردم بزرگ اجتماع در بيانات

ى ملت ايران برداشته شده وسيلههاى مسلمان به عهد ظهور مهدى موعود )أرواحنا فداه و عجّل اهلل فرجه(، بهملت

 «است؛ و آن، ايجاد حاكميت قرآن است.

هایی است که در مسیر سرفصل مهم دیگری که در امتداد این محور به آن پرداخته شده ابعاد ظرفیت

های ها تمرکز نمود. البته الزم است به این نکته توجه شود که تمرکز این بیانیه بر ظرفیتآنپیش رو باید بر 

داخلی ایران است و مقام معظم رهبری در بیانات دیگری به ظرفیت های مهم جهان اسالم و منطقه و ... نیز 

 .هاست اختن به همین ظرفیتهای بعدی پردهای گام دوم و گامیک قسمت از پنج ضلعی در نمودار پرداخته اند.

 «جهاد تمدنی جوانان»گام دوم بر محور راهبردی  (4
 

راهبردهای آن را منتهی توان سمت و سوی تمام می بیانیه ه از جهت گیری راهبردیدر یک جمع بندی فشرد

ه تمدن زمین تحقق مسیر پر فراز و نشیبکه بار مسئولیت  دانست،« سازیتمدن» و« جهاد»، «جوان»به سه عنصر 

ها را در نمودار ترسیم شده یک بخش از پنج ضلعی .است جهادی و انقالبیی با روحیه بر دوش جوانان ،ساز ظهور

گام »توان محور راهبردی گام دوم را در ذیل پنج ضلعی که می ایمبه تبیین محور راهبردی هرگام اختصاص داده

اند که به بیانات خود اشاره نمودهدر  این سه عنصررهبری به  مشاهده نمود. شایان ذکر است که مقام معظم« دوم

 کنیم:اشاره می هادو نمونه از آن

، ..... جهاد مداوم كه نياز يك كشور و يك امت و يك تاريخ است» :11/02/1392، بيانات در ديدار جمعی از مداحان

مجاهدتِ . شده است ها، به برکت مجاهدتِ دائمسازیی تمدنهمهها، ی پيشرفتهمه. نياز همه است

امروز آفرين است. جهاد، شادی و نشاط آفرين است. اش به معنای رنج كشيدن نيست. جهاد، شوقدائم هم همه

شود ها میيكاری و بيكارگی دعوت كند، اين، كسی بيايد به تنبلی و كسالت و انزوا و بکه نياز به این جهاد داریم

 «.اين نبايد بشود، « رأ لم تر الی الّذين بدّلوا نعمت اللّه كفرا و احلّوا قومهم دار البوا » كفران نعمت الهی؛

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22443
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بعد از رحلت امام، »  :14/03/1395 اهلل(و هفتمين سالگرد رحلت امام خمينی )رحمه بيانات در مراسم بيست

كرديم، عقب مانديم و ناكام  انقالبيگری و حركت جهادی غفلت از هرجا پيش رفتيم و عملكرديم البیانق هرجا ما

 «.استنسل امروز و نسل فردا و نسل فرداهای بعد مخاطب اين سخن،  ...؛ شديم

 «توصیه های گام دوم»هفت عرصه جهاد  (5
 

آید میز متن بیانیه در ادامه اور جهاد جوانان است بر محهبردی چهل سال دوم انقالب که غالبا را مطالبات

ذیل راهبردهای  اتاین مطالبجایگاه در نمودار باال ، نامید« چکیده مطالبات بیانیه گام دوم»که می توان نام آن را 

 نشان داده شده است. عملی گام دوم انقالب

...ولی اينك مطالبه ی عمومی من از شما جوانان آن است كه اين راه را ... همچون يك  علم و پژوهش:» .1

 « در پيش گيريد. جهاد

... شعور معنوی و وجدان اخالقی در جامعه هر چه بيشتر رشد كند بركات بيشتری به  معنویت و اخالق:» .2

بايد در اين باره ها برنامه های كوتاه و تالش است...در دوره پيش رو  جهادبار می آورد؛ اين، بی گمان محتاج 

 «مدت و ميان مدت جامعی تنظيم و اجرا شود، ان شااهلل
های اقتصادی در درون دولت خواهند ی جوان و دانا و مؤمن و مسلّط بر دانستهيك مجموعه...  اقتصاد:» .3

 «.باشد ایچنين مجموعه فعّاليّترو بايد ميدان توانست به اين مقاصد برسند. دوران پيشِ 

الطّبع با دستانی پاك ، و منيعجهادگراين مبارزه نيازمند انسانهايی باايمان و ...  عدالت و مبارزه با فساد:» .4

ی ها است؛ و اگر زمام ادارهی آن، چشم اميد به شما جوانولی برای اجرای شايسته ...و دلهايی نورانی است

سپرده شود،  -كه بحمداهلل كم نيستند-و دانا و كاردان  های گوناگون كشور به جوانان مؤمن و انقالبیبخش

 «.شاءاهللاين اميد برآورده خواهد شد؛ ان
اند. ملّت ايران منزلت آزادی و استقالل را كسانی بيشتر ميدانند كه برای آن جنگيده ... استقالل و آزادی:» .5

موظّف به حراست از آن با  -ت جمهوری اسالمیمخصوصاً دول-همه  .... ی آنها استی خود از جملهسالهچهل جهادبا 

 «ی وجودند.همه
به  جهادیكه جز با شجاعت و حكمت مديران ...  عزت ملی، روابط خارجی مرزبندی با دشمن:» .6

و گر های اروپايی را نيز خدعهكار، تعدادی از دولتبر آمريكای جنايت امروز ملّت ايران عالوه ..آمد.دست نمی

 «اعتماد ميداند.غير قابل 



10 

 

جبران اخالقی و های بیتالش غرب در ترويج سبك زندگی غربی در ايران، زيان...  سبک زندگی:» .7

طلبد جانبه و هوشمندانه میهمه جهادیاقتصادی و دينی و سياسی به كشور و ملّت ما زده است؛ مقابله با آن، 

 «.ها استكه باز چشم اميد در آن به شما جوان

 «مقتضای مسئولیتم باید توجه شود!به سخنان » 
 

 اند: ایشات ایشان است، چراکه خود فرمودهفرم سعی ما در این نوشته برداشتن گام کوچکی در مسیر فهم

شناخته  يددارم با خودميت مسول یمقتضاكه من به  يیت و درخواست هامطالبا» : 28/2/1379 ، بيانات در تاريخ

 «مهم است. هاين. ايستو هدف چ يمو دنبال چه هست يمخواهیما چه م يدد يدباشود. 

هایی مشفقانه بنابراین نباید با نگاهی سطحی از کنار سخنان ایشان گذشت و آن را تنها به عنوان توصیه

گمان نمود بلکه بیانات ایشان دستورات فرمانده نبرد جبهه حق علیه باطل در عصر حاضر است که ما به عنوان 

 ای تاریخی در قبال فهم صحیح آن و اقدام در مسیر تحقق آن داریم.امت اسالم وظیفه

ها را بايد بگوييم، تكرار بكنيم اين حرف» :1385 /05 /23ها، مؤسسات آموزش عالى، در ديدار رؤساى دانشگاهبيانات 

طور نيست كه سخنانى كه ما به شما عرض كرديم، موعظه نيست و اين ...موعظه هم تلقى نكنيد.  ها را فقطو اين

االجراست. بايد اين كارها االطاعه و الزمها اجرائياتى است كه الزميك منبر رفتيم و حاال يك تذكراتى داديم؛ نه، اين

گرفت، فالن وزير يا فالن مجازات معينى ندارد كه بگويند چنانچه اين كار انجام ن ،را بكنيد. اگر نكرديد، در قانون

ى شما خواهد شد. قضاوت ترى دارد و آن قضاوتهايى است كه در بارهمسئول، بايد مجازات بشود؛ اما مجازات سخت

ما امروز در مورد آن كسانى كه دانشگاههاى ما را از آغاز پيدايش با بافت غير بومى و غير ناظر به نگاههاى ملت و 

وقت به اينجا رساندند و به اين انحطاط ما را كشاندند، چيست؟ چنانچه كوتاهى كنيم، آنكشور تشكيل دادند و ما را 

يك چنين قضاوتى در مورد ما خواهد بود. مجازات ما از مجازاتى كه حاال در قانون براى يك جرم مشخص تعريف 

 «تر است.كرده باشند، سخت

 اند:ایشان در مورد وظیفه خطیر خویش چنین فرموده

كه همان مديريّت انقالب » : 22/02/1382، بيانات در جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتی

ها نظام از آرمانو نظام را دارد؛ بايد مواظب باشد انقالب و  مسؤوليت حفظ جهتگيری انقالب رهبری باشد 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3177
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؛ فريب دشمن را نخورد و راه را عوضی نرود؛ اينها مسؤوليتهای رهبری است. مسؤوليت و منصرف نشودمنحرف 

 «، بايد طبق مسؤوليت خود عمل كند.اجرايی به عهده مسؤوالن اجرايی است و هر كس مسؤوليتی دارد

مسئولیت خطیر در این میان بیانیه گام دوم یک اثر منسجم و دقیق از مقام معظم رهبری در راستای 

 ایشان است که با حساسیت زیاد و به قلم شریف خود ایشان نگاشته شده است.

اند و ما این اثر را بر اساس همین روش تنظیم روش این کار را هم خود مقام معظم رهبری تبیین نموده

 :ایمنموده

امام چگونه دست پيدا کنيم؟ به نظرات پرسند كه مى» : 7.7.1387، بيانات در ديدار دانشجويان سراسر كشور

نظر من اين كاملًا روشن است. نظرات امام يك مجموعه است و خوشبختانه بيانات امام ثبت شده است و همين به 

ى درستِ استنباط. شود تفكر گوينده را استنباط كرد؛ منتها با شيوهها مىى متونى كه از آناست كه هست. مثل همه

، هست ها عامها را در كنار هم قرار بدهند؛ توى آنها را ببينند، آناست كه همه حرفى درستِ استنباط اين شيوه

ها را بايد با همديگر سنجيد، تطبيق كرد؛ مجموع اين حرفها، نظر خاص هست؛ مطلق هست، مقيد هست. حرف

جتهادى است؛ روشن است که باید چه کار کنيم: یک کار ااى نيست، اما امام است. البته كار خيلى ساده

هاى مختلف، هاى كارى در زمينه. بنشينند واقعاً گروهآیدى شما جوانها برمىاجتهادى است که از عهده

 «هاى امام به دست بياورند.نظر امام را استنباط كنند، از گفته
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 الرّحیمبسم اهلل الرّحمن 

 الطّاهرین الحمدهلل ربّ العالمین و الصاّلة و الساّلم علی سیّدنا محمّد و آله

 .و صحبه المنتجبین و من تبعهم باحسان الی یوم الدّین

 تحلیل انقالب اسالمی ایران[]
 

پاخاسته ههایی که بگمارد؛ و در میان ملّتهای زیر ستم، کمتر ملّتی به انقالب همّت میی ملّتاز میان همه

های آرمان ها،جز تغییر حکومتبهاند، کمتر دیده شده که توانسته باشند کار را به نهایت رسانده و و انقالب کرده

ترین انقالب عصر جدید ترین و مردمی. امّا انقالب پُرشکوه ملّت ایران که بزرگرا حفظ کرده باشند 1انقالبی

و در  نهاده پشت سر  2هایشبدون خیانت به آرمانی پُرافتخار را تنها انقالبی است که یک چلّهاست، 

 صیانت کرده از کرامت خود و اصالت شعارهایش  رسیدند،هایی که غیر قابل مقاومت به نظر میی وسوسهبرابر همه

                                                

ی ی آزاد، جامعهی عادل، جامعهرسیدن به جامعه ها چیست؟آرمان»: 17/03/1396بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان، . 1

ی مستقل؛ اینها آرمان ی قوی و مستحکم، جامعهحد، جامعهی متّی مرفّه، جامعهی متعبّد، جامعهی مؤمن، جامعهپیشرفته، جامعه

 «.ا در راه این آرمانها، برای خاطر خدا ]بدهد[است. ارزش دارد که انسان جانش ر

 

در طول قرنهاى  هاى دنیاتاریخ انقالب بزرگ انقالب نخستیناین » : 1383 /11 /19، در دیدار پرسنل نیروى هوایى بیانات. 2

. در آخر قرن گیرى خود را در یک چنین مدت طوالنى حفظ کند؛ این سابقه ندارداخیر است که توانسته خط مستقیم و جهت

هجدهم، هنوز پانزده سال از انقالب فرانسه نگذشته بود که این انقالبِ علیه استبداد، تبدیل شد به یک استبداد بسیار سهمگین در 

ها ى آنپاخاسته بود؛ مسألهمعروف است، علیه استبداد به« انقالب کبیر فرانسه»خود کشور فرانسه! ملت فرانسه در انقالبى که به اسم 

تر از پنجهى با سلطنت و رژیم پادشاهى بود؛ اما هنوز پانزده سال نگذشته بود که پادشاهى بسیار مستبدتر و فراگیرتر و قوىمبارزه

روى کارآمد و یک امپراطورى با استبداد کامل تشکیل شد. .... این انقالبى  -ها را برانداخته بودندکه آن -هاى بوربنپادشاهِى سلسله

انقالب شوروى خیلى زودتر از پانزده سال دچار انحراف شد. انقالبى که به کمک  دنیا معروف به انقالب کبیر فرانسه است. است که در

ى مردم روى کار آمده بود، تبدیل شد به دیکتاتورىِ استالینى که سالهاى متمادى ادامه داشت و بعد به اعقاب استالین به ارث توده

هاى گ، حتّى کمترین اختیارى براى بخش مهمى از زندگى شخصىِ خودشان نداشتند؛ چه برسد در زمینهرسید. مردم در آن کشور بزر

اند، هایى هم که در دنیا اتفاق افتادههاى دنیا این است. خرده انقالباجتماعى و سیاسى و حکومتى و مملکتى. سرنوشت انقالب

اولین انقالبى که  هاى فراوانى خواهد دید.تاریخ باشد و نگاه کند، شگفتىها داشتند؛ که اگر کسى اهل هرکدام سرنوشتى شبیه همین

انقالب  هداف خود را کم و زیاد نکرد،با مردم شروع کرد، با مردم ادامه داد، حرف خود را عوض نکرد، راه خود را تغییر نداد و ا

تقالل و آزادى آغاز شد و این راه را همچنان ادامه داده اسالمى ایران است. این انقالب به نام خدا و براى مردم و براى عدالت و اس

 «هاست و به توفیق الهى این شعارها همچنان خواهد بود.است. هنوز شعارها همین



14 

 

است. درودی از اعماق دل بر  شده  3سازیتمدّن وی پردازخودسازی و جامعه یاینک وارد دوّمین مرحلهو 

  5و جهانیفرایند بزرگ  نسلی که اینک واردو بر   4آغاز کرد و ادامه داد نسلی کهاین ملّت؛ بر 

                                                

سالمى ایران این خصوصیات انقالب ا ترینیکى از مهم» : 1390 /03 /03؛ در دیدار جمعى از شاعران و ذاکرین اهل بیت)ع( بیانات

همه سیاستهاى یناهمه معارضه، با همه مزاحمت، با ایناست که در طول این سى و دو سال، با وجود راهى دشوار و طوالنى، با این

؛ شعارها ستپیدا نکرده ااین خط مستقیم در انقالب مطلقًا زاویه برخورد گوناگون، با شکلهاى مختلف و از جوانب مختلف، 

 -م بزرگوارمانهمان شعارهاست، اهداف همان اهداف است، خط همان خط است، راه همان راه است. به برکت بیان روشن و رساى اما

یلى وجود ندارد؛ راه، راه مستقیمى است؛ این راه را انقالب پیش رفته است. و من به تفسیر و تأو -که خوشبختانه مضبوط هم هست

کنیم، ید حرکت مىداریم، با امداریم، چشممان را از هدف برنمىعرض بکنم؛ تا آن وقتى که من و شما قدمهامان را محکم برمىشما 

 «تواند راه ما را سد کند.هیچ قدرتى در دنیا نمى

در نظام جمهوری اسالمی این است که مراقب باشد  مسؤولیت رهبری»  :17/02/1384،رفتبیانات در دیدار مردم شهرستان جی

اندرکاران اجرایی کشور در بخشهای مختلف، هر . دستاز سمت هدفها منحرف شودنگذارد جهتگیری نظام اسالمی تغییر کند و 

 «.ویه پیدا کند و منحرف شودکدام وظایفی دارند. ما باید نگذاریم نظام جمهوری اسالمی از این جهتگیری زا

مسؤولیت  مدیریّت انقالب که همان رهبری باشد » : 22/02/1382، بیانات در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی

؛ فریب دشمن را نظام از آرمانها منحرف و منصرف نشودانقالب و و نظام را دارد؛ باید مواظب باشد  حفظ جهتگیری انقالب

نخورد و راه را عوضی نرود؛ اینها مسؤولیتهای رهبری است. مسؤولیت اجرایی به عهده مسؤوالن اجرایی است و هر کس مسؤولیتی 

 «دارد، باید طبق مسؤولیت خود عمل کند.

فظ انقالب به معناى حفظ وضع موجود نیست. چرا؟ چون انقالب ح»  :13/04/1390بیانات در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران، . 3

در ذات خود یک حرکت پیشرونده است، آن هم پیشرفت پرشتاب. به کجا؟ به سمت هدفهاى ترسیم شده. هدفها عوض نمیشوند. 

زشهائى هستند که در اهداف، مشخص این اصول و ارزشهائى که بر روى آن بایستى ایستادگى کرد و براى آن جان داد، اصول و ار

 یجادتر از آن ا ییناست. هدف پا یتر از آن انسان ساز ییناست. هدف پا یو تکامل و قرب اله یتعال یینها هدفاند؛ شده

 «است. یاهداف عوض نشدن ینا ،ها اهداف هستند ینا ... است یجامعه اسالم

براى حاکمیت اسالم و براى  قدم اولینباید این مطلب را عرض کنم که »: 1370 /11 /30قم، مردم بزرگ اجتماع در بیانات. 4

ى ملت ایران برداشته شده است؛ وسیلهنزدیک شدن ملتهاى مسلمان به عهد ظهور مهدى موعود )أرواحنا فداه و عجّل اهلل فرجه(، به

 «و آن، ایجاد حاکمیت قرآن است.

ی موعود ه آن نقطهبحرف شما ملت ایران پیش رفت، اگر شما توانستید پیروز شوید،  اگر» : 19/10/1391 بیانات در دیدار مردم قم،

عصر )ارواحنا له الفداء( آماده خواهد شد؛ دنیا وارد یک امر و ولىّی ظهور ولىّبرسید، آن وقت مسیر تاریخ عوض خواهد شد؛ زمینه

 «ی جدیدی خواهد شد.مرحله

 
طور مستقیم به هاى اجتماعىمعجزه »:  16/04/1383، رسنل اداره کل اطالعات استان همدانبیانات در دیدار اعضاى بسیج و پ. 5

تصمیم بگیرد، اراده کند، اقدام  ملتى هرگاه«. انّ اللَّه ال یغیّر ما بقوم حتّى یغیّروا ما بأنفسهم»کند؛ ى انسانها ارتباط پیدا مىبه اراده

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3287
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3177
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آن روز که جهان میان شرق و غرب مادّی تقسیم شده بود و کسی گمان یک نهضت  .شودیم 6چهل سال دوّم

ها را شکست؛ کهنگی انقالب اسالمی ایران، با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد؛ چهارچوب بُرد،بزرگ دینی را نمی

  را در کنار هم مطرح کرد 7دین و دنیا کشید؛ها را به رخ دنیا کلیشه

                                                

افتد. البته در تحوالت اجتماعى حق بودن کافى ى اجتماعى اتفاق مىد، آن وقت معجزهکند، حرکت متناسب با هدفش را انجام ده

ى ى اقدام، عمل، اراده و به اضافهکند. حق بودن به اضافهکند و عبور مىآید حق را لگدکوب مىنیست. خیلى اوقات امواج باطل مى

ى یدارى، این ایستادگى، این تصمیم و این فداکارى در صحنهبخشد. این پاایستادگى و پایدارى است که آن معجزه را تحقق مى

جامعه و کشور ما به برکت همین اخالصها، بینشها و بصیرتها که امروز در جمع جوانان مؤمن و بسیجى کشور ما متبلور است اتفاق 

بزرگ و باورنکردنى بود، این است که نظام  ىکنیم. اما آنچه بزرگتر از آن حادثهى باارزش آن را اینجا مشاهده مىافتاد، که یک نمونه

 «ى در پیرامون خود، هم ماند و هم رشد کرد.ى امواج متالطم و خصمانهجمهورى اسالمى با وجود همه

کشور مسئول  شرفتیپ یها خودتان را در قبال مسئلهشما جوان» : 12/08/1397، انیبا دانش آموزان و دانشجو داریدبینات در 

ـ  یرانیا شرفتیپ یالگو د،یاست. مالحظه کرد یادهیفکرشده و سنج یبرنامه است، یمشخّص یبرنامه شرفت،یپ یبرنامه. دیبدان

شده است، و آماده شدهنییو تع شدهنیی، تبکشور در جهات مختلف باشد نیقالب حرکت ا تواندیتا پنجاه سال مکه  یاسالم

و  عیوس ینقشه نیاز فعّاالن ا ینند. شما خودتان را جزئکنند و کامل ک لینظران است که آن را ورز بدهند و تکمصاحب اریدر اخت

کردن است،  قیوز با تحقر کیروز با درس خواندن است،  کی ،یآمادگ نی. ادیآن خودتان را آماده کن یبراو  دیجانبه بدانهمه

 دانیور در مروز با حض کیاست،  یاسیروز با اتّخاذ مواضع درست س کیو ابتکار است،  روز با کار کیک روز با ساختن است، ی

در که  دیاحوال موظّف بدان یاقتضائات را دارد. خودتان را در همه نیاز ا یکیشما  یاز زندگ یاهر دوره ،یاست؛ هر روز استیس

 «.دیو مسئول بدان میسهکشور، خودتان را  شرفتیقبال پ

 
عمر  یبرا ست؛ین یادیخب، چهل سال ]از انقالب[ گذشته است. چهل سال زمان ز» : 19/10/1397بیانات در دیدار مردم قم، . 6

 ییشکوفا نیاست و ا یی]بلکه[ دوران شکوفا ستین یریدوران پ یسالگاست. چهل یآغاز بلوغ و حرکت فکر یسالگچهلها تمدّن

 «.شاءاهلل وجود خواهد داشتان

؛ اما آیدها یک ساعت است. به نظر ما طوالنى مىدر تاریخ عالم، عمر ملت»  :1376 /05 /29در دیدار دیدار ایثارگران، بیانات 

روند. این ساعت را طوالنى کردن، آیند و مىها ساعتى هستند و مىکنید، هرکدام از این ملتکه به گذر جریان تاریخ نگاه مىوقتى

ى آن هم سخت است؛ لذا ود آوردن، به دست آحاد ملتهاست. قرآن، این را به ما درس داده است. تجربهخوب کردن و با افتخار به وج

کنند. اما ملت ما این تجربه را انجام داد. این را هایش را هم تحمّل مىخورند و سختیکنند و توسریش را مىها غالباً تجربه نمىملت

 «قدر بدانید؛ خیلى عظیم است.

بزرگوار ما،  جوهر اصلى در مکتب امام» : 14/03/1374، اهلل(در مراسم شانزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه بیانات. 7

 « کنند.ى دین و سیاست و دین و زندگى هم تعبیر مىو دنیاست؛ یعنى همان چیزى که از آن به مسأله ى دینرابطه

زندگی گوارا. یک ملت آن وقتی زندگی حیات طیبه یعنی » : 02/01/1383، بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی

کند؛ های او حرکت میرود و به سمت هدفیند که دنیا و آخرت او بر طبق مصلحت او به پیش میگوارا دارد که احساس کند و بب

اند که اند و موفق شدههایی که به زندگی دنیا چسبیدهنیست. آن ملت« آخرت»نیست، فقط هم « دنیا»این زندگِى گواراست؛ فقط 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3295
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  را اعالم نمود.  8عصر جدیدی آغازو 

                                                

اً زندگی گوارا ندارند. زندگِى گوارا وقتی است که رفاه مادی با عدالت، یی از کمال برسانند، لزومزندگی دنیوی را به مراتب پیشرفته

. از طرف دیگر، حیات طیبه و زندگی گوارا فقط ادیان الهی میتوانند برای بشر تأمین کنندمعنویت و اخالق همراه شود. و این را 

را آباد کنم، دنیای آنها هرجور شد، شد؛ این  فقط آخرت هم نیست. اسالم نمیگوید من میخواهم زندگی اخروىِ بعد از مرگ مردم

مندیهای مادی ی اسالمی باید از مواهب الهی سرشار شود و بشر با بهرهاین است که زندگی جامعه منطق اسالممنطق اسالم نیست. 

عدالتی و  م و بیوجود آمد، آن وقت در جامعه ظلدر زندگی خود، راه معنویت را گم نکند و درست حرکت کند. اگر آن زندگی به

کن میشود؛ جنگها و برادرکشیها از بین میرود؛ ناامنیها در زندگی بشر به صفر کن میشود؛ تجاوز به حقوق انسانها ریشهتبعیض ریشه

 «.برای این جان دادندی خداوند در تاریخ بشر، میرسد. انبیاء برای این کار و مجاهدت کردند؛ بزرگان برگزیده

هاى مادّى به اسالم عمل اى است که اگر از لحاظ جنبهى اسالمى جامعهجامعه» :1393 /02 /23، دم استان ایالمبیانات در دیدار مر

ابط اجتماعى، از لحاظ قرار خواهد گرفت؛ از لحاظ علم، از لحاظ صنعت الزم، از لحاظ معیشت، از لحاظ رو بدون تردید در قلّهبکند، 

ى هدفها نیست. اگر زندگى ى کارها نیست، همهگیرد؛ اّما این همهالمللى در اوج قرار مىبین عزّت و شرف دنیائى و عمومى و مّلى و

 «ى بدبختى و روسیاهى ما باشد، چه فایده دارد؟ى مرگ ما لحظهما در دنیا زندگى خوبى باشد، امّا لحظه

ى چشمهاى تیزبین، از همان آغاز تشخیص همه»  :1369 /03 /10، به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینى)ره(. پیام 8

نامید « خمینى عصر امام»دادند که با پیروزى این انقالب عظیم، عصر جدیدى در مناسبات عالم پدید آمده است. این عصر را باید 

ن بتهاى قدرت ظالمانه و ها و شکستها در برابر زورگویى ابرقدرتو ویژگى آن، عبارت است از بیدارى و جرأت و اعتماد به نفس ملت

 «بالندگى نهال قدرت واقعى انسانها و سر برآوردن ارزشهاى معنوى و الهى.

شود، آغاز مى در تاریخ بشر عصر جدیدىوقتى » : 03/1369 /14، بیانات در مراسم اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینى)ره(

کس ممکن یچطور بوده است. هى تاریخ بشر هم همینتواند خود را از تأثیرات آن عصر برکنار بدارد. دوران گذشتهکس نمىهیچ

عالم خواهیم این را امىهاى محکم الهى و انسانى در جهان شروع شده، دور بدارد. ما نیست خودش را از تأثیرات دورانى که با پایه

ى سیاسى دنیا عوض شده اگرچه بسیارى از ملتها و دولتهاى سطح زمین، تحت تأثیر این عصر جدید قرار گرفتند، حتّى نقشه بکنیم.

ها اعتراف ده است. آنکنندگانِ قدرتمند و سیاسى عالم اقرار کنند که این عصر آغاز شگران و قضاوتاست، اما توقع نداریم که تحلیل

کنند. این عصر و این دوران اند و آن را احساس مىوران جدیدى آغاز شده است؛ اما تحت تأثیر این دوران قرار گرفتهکنند که دنمى

 «نامید. «خمینى امام دوران»جدید را باید 

ن، تاریخ یخ جهابدانید امروز تار» :1390 /11 /10، «جوانان و بیدارى اسالمى»کنندگان در اجالس جهانىبیانات در دیدار شرکت

ین دوران عبارت ى بزرگ و واضح اشود. نشانهى عالم دارد آغاز مىدر همه جدیدى بشریت، بر سر یک پیچ بزرگ تاریخى است. دوران

هاى مادى عبور کرده ى به وحى. بشریت از مکاتب و ایدئولوژىاست از توجه به خداى متعال و استمداد از قدرت الیزال الهى و تکیه

دموکراسى غرب، در آمریکا، در بینید در مهد لیبرالىم -دموکراسى غرب جاذبه داردز نه مارکسیسم جاذبه دارد، نه لیبرالاست. امرو

اى دارند. امروز در میان امت اسالمى، بیشترین ه ناسیونالیستهاى سکوالر جاذبهن -کنند به شکستاروپا چه خبر است؛ اعتراف مى

و اسالم عزیز  ه قرآن، به مکتب وحى؛ که خداى متعال وعده داده است که مکتب الهى و وحى الهىجاذبه متعلق است به اسالم، ب

 «ى بسیار مبارک و بسیار مهم و پرمعنائى است.تواند بشر را سعادتمند کند. این یک پدیدهمى
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چپ و راستِ ، امّا این واکنش ناکام ماند. واکنش نشان دهند 9سردمداران گمراهی و ستم طبیعی بود که

گون برای خفه کردن تالش گسترده و گونه، تا  11جدید و متفاوت صدای، از تظاهر به نشنیدن این 10مدرنیته

 ، 12آن

                                                

 

لت ایران در پیش دارد، راه آباد کردن راهى که م» :1384 /03 /14، در مراسم شانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینى)ره( بیانات. 9

که اجزاء گوناگون  -هاى کالن جامعه رادنیاست. علم را، دانایى را، اقتصاد را، سیاست را، زندگى فردى را، روابط اجتماعى را، برنامه

ین تحقق پیدا خواهد کرد. امام ى دها در سایهى اینها را به شکوفایى رساند؛ و همهباید آباد کرد، پیش برد، رونق داد و آن -دنیاست

ها با نظام جمهورى اسالمى بود، و امروز ناپذیر و خصومت کورِ ابرقدرتهمین عاملِ دشمنىِ آشتىاین را به ما آموخت؛ و 

گویند چرا ؛ مىهمین یگانگى دین و دنیاستهاى تهاجم دشمنان ما در سطح تبلیغات جهانى، امروز هم یکى از آماج هم هست.

 «دانید.دنیا مى پیشوا و مهندس دین را

 
دنیا تا چند سال قبل، دوقطبى بود؛ یک طرف نظام غربى به  » :1374 /08 /10، آموزان و دانشجویانبیانات در دیدار دانش. 10

این دو نظام، در صد مسئله هم با یکدیگر توافق سرپرستى و رهبرى امریکا بود، یک طرف هم نظام شرقى به سرپرستى شوروى. 

شود. باهم توافق . یکى از آن مسائل حفظ نظام سلطه بود. یعنى هر دو این را پذیرفته بودند که دنیا به دو منطقه تقسیم مىداشتند

ى خودش مستقر کند. امروز هم که کرده بودند که هر دو طرف به یکدیگر کارى نداشته باشند و هرکدام نظام سلطه را در مجموعه

اندازى و کسب میراث گیرد؛ بلکه در فکر دستاشید و از بین رفت، آن دیگرى از فروپاشى رقیب عبرت نمىیکى از این دو قطب فروپ

 «بازمانده از اوست.

که تمدّن سرنوشت حتمى عبارت است از این»  :14/07/1379 جمع اساتید، فضال و طلّاب حوزه علمیه قم، بیانات در دیدار با .11

که لزومًا نظام سیاسىِ اسالمى در نقاط بگستراند. نه به معناى این ى عظیمى از دنیا، پرتوِ خود رااسالمى یک بار دیگر بر مجموعه

دید، یک حرف بلکه تمدّن بر اساس یک فکر جدیگر جهان هم قبل از عصر ظهور گسترش پیدا کند؛ نه. معنایش این نیست؛ 

که دلهاى نسلهاى  زبان نویى استو مسائل انسانیت و عالج دردهاى انسانیت است؛ یک  جدید، یک نگاه جدید به مسائل بشر

، تا رساندن یک پیام است به دلهاکنند. به معناى فهمند و درک مىنوى انسان و قشرهاى محروم جوامع گوناگون، آن زبان را مى

 «مختلف گسترش و رشد پیدا کند.بتدریج در میان جوامع 

در طول هشت سال جنگ، بارها مشاهده » :1368 /04 /21بیانات در مراسم بیعت روحانیون، مسئوالن و مردم استان خوزستان، . 12

 اى بود که استکبار جهانى و شرقى دروازهمثابهعراق بهشد که نیروى دشمن با نیروى ما نابرابر است. دشمن فقط عراق نبود؛ 

کردند. همه فهمیدند و دنیا هم فهمید که سالحهاى فرانسوى و روسى و انگلیسى و غیره در کنار از آن به ما تهاجم مى و غرب

انداختند. آوردند و دالرهاى نفتى را به نفع دشمن ما به کار مىکردند و از بسیارى کشورها مزدور مىیکدیگر علیه ما تهاجم مى

 «دولت در مقابل ما نبود؛ بلکه استکبار و اذناب او علیه ما وارد نبرد شده بودند.بنابراین، یک کشور و 
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ی انقالب و چهل . اکنون با گذشت چهل جشن ساالنهشدند  13تراجلِ محتوم خود نزدیکبه هرچه کردند  

 14نزدیکی احتضارخبر از  مشکالتی کهی فجر، یکی از آن دو کانون دشمنی نابود شده و دیگری با دهه

 .رودکند! و انقالب اسالمی با حفظ و پایبندی به شعارهای خود همچنان به پیش میوپنجه نرم می، دستدهندمی

                                                

و سقوط  نقالبى اول، سقوط ا، در درجهکردندهائى که آنها دنبال مىهدف» : 1389 /11 /15، نماز جمعه تهران خطبهات در بیان

حقق پیدا نکند، تد که اگر براندازى نظام جمهورى اسالمى بود. هدف بعدى این بو براندازىنظام جمهورى اسالمى بود. هدف اول، 

ن برود. در این زمینه خیلى کنند؛ یعنى صورت انقالب باقى بماند، اما باطن انقالب، سیرت انقالب، روح انقالب از بیاستحاله انقالب را 

اى در عده حقیقت، یک تالشى بود. یکبود. در  88ى ى آنها که روى صحنه آمد، همین فتنهتالش کردند؛ که آخرین نمایشنامه

ام؛ طراح و سیر این توطئه شدند. من بارها گفتها -امراض خطرناک نفسانى از این قبیل -داخل، به خاطر حب به نفس، حب به مقام

سته. این هم ى ندانکش و مدیر صحنه، در بیرون از این مرزها بود و هست. در داخل با آنها همکارى کردند؛ بعضى دانسته، بعضنقشه

توان نفسى که مىماند، از عناصر ضعیف الهدف دوم. هدف سوم هم باز این بود و هست که کارى کنند که اگر نظام اسالمى باقى مى

خره نظامى به وجود بیاید کرد، استفاده کنند و اینها را در مسائل کشور، در واقع طرفهاى اصلى خودشان قرار بدهند. باالنفوذ در آنها 

در مقابل  -ت که سرسپرده باشد، مطیع باشدعمده این اس -امه پیدا کند که قدرت کافى نداشته باشد، ضعیف باشد، مطیع باشدو اد

 «آمریکا نایستد، قد علم نکند. اهداف اینهاست.

 
بدانید که اگر انقالب اسالمى پیروز نشده بود و »  :1368 /11 /09، بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمى. 13

شدند. البته درست است که یک روز مارکسیسم و متالشى نمى به این زودىشد، نظامهاى کمونیستى ایران جمهورى اسالمى نمى

دیگر باشد. تحول و یا شصت سال  یا چهل خوردند، اما آن روز حاال نبود. آن روز، ممکن بود سىنظامهاى مارکسیستى شکست مى

و من  ادعا نیست؛ این تحلیل استعظیمى که در دنیا به وجود آمد، ناشى از اسالم و انقالب اسالمى و رو آمدن معنویت بود. این، 

ى انقالب اسالمى اش به معجزهبه آن اعتقاد دارم. تمام مسایلى که در دنیاى اروپاى شرقى و کًلا بلوک شرق به وجود آمد، ریشه

 «ردد.گبرمى

های معتبر دنیا شناسبسیاری از سیاسیّون معتبر دنیا و جامعه» : 12/08/1397بیانات در دیدار با دانشجویان و دانش آموزان، . 14

 قدرت نرم این است کهاست، در حال از بین رفتن است. قدرت نرم چیست؟ شده آمریکا فرسوده« قدرت نرم»معتقدند که 

ی خود را به اطراف بقبوالند و آنها را اقناع کند به نظر خود؛ این قدرت در آمریکا د و نظر خود و عقیدهی خویک دولتی بتواند خواسته

فقط اقتدار معنوی و قدرت نرم خود آمریکا رو به  نه.... های مختلف. امروز رو به ضعف کامل و رو به فرسودگی کامل است؛ در زمینه

 ... ی اساسی تمدّن غرب استهم که پایه دموکراسی راافول است بلکه حتّی لیبرال

شان خود ملّتهای غربی را که پایه و اساس حکومتشان و نظام اجتماعی -امگفتهبنده قبلها هم مکرّر این را -دموکراسی البتّه لیبرال

چاره کرده؛ شکافهای اجتماعی، ای که امروز در غرب رایج است، خود آنها را بیدموکراسیدموکراسی است، بدبخت کرده. لیبرالبر لیبرال

 ... اندهای افراطی و شدید؛ خود آنها بیچاره شدهگیر، فردگرایینبود عدالت اجتماعی، نابود شدن خانواده، فساد اخالقیِ فراگیر و همه

 . قدرت سخت،قدرت سخت آمریکا هم بشّدت ضربه دیدهکنم بنده عرض می .حاال این در مورد قدرت نرم آمریکا است خب

گری، قدرت اقتصاد؛ اینها قدرت سخت است. بله، ابزار نظامی دارند، اّما نیروی انسانیِ نظامیِ آمریکا بشدّت افسرده، یعنی قدرت نظامی

سردرگم، سرگشته، مردّد ]است[. برای همین است که در بسیاری از کشورهایی که آنها حضور دارند، برای اینکه بتوانند مقاصد 

کنند؛ یعنی سرباز آمریکایی قادر به اجرای واتر و از این قبیل استفاده میکاری مثل بلکهای جنایتند، از سازمانخودشان را پیش ببر
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انقالب دینی از این قاعده  طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، امّا شعارهای جهانی این چیز میتوانبرای همه

ی عصرها با آن سرشته است. فایده نخواهند شد، زیرا فطرت بشر در همهمصرف و بیمستثنا است؛ آنها هرگز بی

معه مربوط نیست یک نسل و یک جاآزادی، اخالق، معنویّت، عدالت، استقالل، عزّت، عقالنیّت، برادری، هیچ یک به 

اندازهای ای دیگر افول کند. هرگز نمیتوان مردمی را تصوّر کرد که از این چشمای بدرخشد و در دورهتا در دوره

گردانی مسئوالن از این ارزشهای دینی بوده است و نه از زدگی پیش آمده، از رویزده شوند. هرگاه دلمبارک دل

 .ش برای تحقّق آنهاپایبندی به آنها و کوش

                                                

جور. آمریکا امروز پانزده تریلیون دالر بدهکار است؛ اقتصادشان هم همین .شان این استی آمریکایی نیست؛ نیروی انسانیآن نقشه

ی آمریکا است در ده تریلیون دالر بدهکاری آمریکا است! قریب به هشتصد میلیارد دالر کسر بودجهاست؛ پانز ایرقم، رقمی افسانه

ها وبرق، با شعار، با حرفهای گوناگون، با ظاهرسازیهای اقتصادی است. حاال با زرقماندگیهمین سال جاری؛ یعنی اینها درواقع عقب

؛ این را بنابراین آمریکا رو به افول است. ا این است؛ این قدرت سخت آمریکا استپوشانند امّا واقعیّتهای آمریکروی اینها را می

ی فلسطین را در این منطقه بکلّی فراموش کنند، بدانند آمریکا رو همه بدانند. آن کسانی هم که به پشتیبانی آمریکا حاضرند مسئله

نده است، حقایقی است که در این منطقه وجود دارد. آمریکا در اند؛ آن چیزی که زهای منطقهبه افول است. آن که زنده است، مّلت

 «!ی خودش هم رو به افول است، چه برسد در اینجامنطقه

اگر امروز » :27/10/1373، بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم، 171 – 170کتاب آمریکا، نشر موسسه پژوهشی انقالب اسالمی،ص 

ر چند سال دیگ دنیا قلدرِ منحصر به فردی شده است و در همه امور عالم دخالت می کند،بگویند حکومت امریکا که در همه جای 

ا چند سال را خواهد داشت که ت سرنوشت انگلیسیعنی  –تبدیل خواهد شد و از های و هوی خواهد افتاد  کشور معمولیبه یک 

ها چیست؟! بسیاری از ظاهربینان خواهند گفت: این حرف –پیش قدرت مطرحی بود، ولی امروز یک دولت درجه دو و سه دنیاست 

 «شود.مگر چنین چیزی امکان دارد؟! چند سال دیگر که بگذرد، ان شاء اهلل همه خواهند دید که این طور می

رف ه با معاکنداریم؛ بنده هیچ تردیدی ندارم. هرکسی  شک دشمن شکست در ما» :02/03/1397در دیدار مسئوالن نظام،  بیانات

وَ مَا النَّصَرُ اِلّا »ای که تالوت کردند که ؛ یا همین آیهاهللُ مَن یَنصُرُه ، وَ لَیَنصُرَنَّ«اِن تَنصُرُوا اهللَ یَنصُرکُم»اسالمی آشنا باشد میداند که 

جمهور کنونی هم یسرئمیخورند؛ میدانیم که سرنوشت  شکست این تردیدی نیست. میدانیم که در ، اینها مسلّم است و«مِن عِندِ اهلل

تاریخ گم خواهد شد  در خواهد بود؛ این هم مثل همانهان -های ریگان و بقیّهها و دوروبریوش و نئوکانب-بهتر از سرنوشت اَسالفش 

است؛  ما یهدهعولیکن طبق سنّت الهی، یک وظایفی بر  .نداریم این هیچ تردیدی در ماند؛ و جمهوری اسالمی سربلند باقی خواهد

را از وظایفمان غافل کند. یک وظایفی  ما الهی نسبت به جمهوری اسالمی است، نباید ی قطعی که پیشرفت و نصرتهرگز این نتیجه

 «م.مان را انجام بدهیاست که اگر این وظایف را انجام ندهیم، نمیتوانیم به آن نتایج مطمئن باشیم؛ باید وظیفه ما یبر عهده
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ی تصحیح آمادهو   15دارای انعطافهمواره  ای زنده و بااراده،پدیدهانقالب اسالمی همچون 

دهد و آن نظرپذیر و اهل انفعال نیست. به نقدها حسّاسیّت مثبت نشان می تجدید است، امّا  16خطاهای خویش

هایش که بحمداهلل با ای از ارزشامّا به هیچ بهانهعمل میشمارد، های بیرا نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرف

به رکود و خموشی دچار  ، 17سازینظام اسالمی پس از انقالبگیرد. ایمان دینی مردم آمیخته است، فاصله نمی

                                                

وزیر و رئیس جمهور فرض بفرمائید ما یک روزى در قانون اساسى نخست»  :07/1390 /24، ویان کرمانشاهبیانات در دیدار دانشج. 15

داشتیم، با یک شکل خاصى؛ بعد تجربه به ما نشان داد که این درست نیست. امام دستور دادند گروهى از خبرگان ملت، از دانشگاهیان، 

ان و نخبگان بنشینند و آنچنان که بر طبق نیاز است، آن را تغییر بدهند. همین از روحانیون، از مجلس شوراى اسالمى، از برجستگ

. امروز نظام ما نظام ریاستى است؛ یعنى مردم در آینده هم اینها قابل تغییر استى قضا همین جور. کار را هم کردند. یا در زمینه

اى است. اگر یک روزى در شدهى بسیار خوب و تجربهیوهبا رأى مستقیمِ خودشان رئیس جمهور را انتخاب میکنند؛ تا االن هم ش

احساس بشود که به جاى نظام ریاستى مثلًا  -آیدهاى نزدیک، چنین چیزى پیش نمىکه احتمالًا در آینده -هاى دور یا نزدیکآینده

نظام جمهورى اسالمى میتواند  هیچ اشکالى ندارد؛ -مثل اینکه در بعضى از کشورهاى دنیا معمول است -نظام پارلمانى مطلوب است

البته همین تغییر هم باید متکى به  این خط هندسى را به این خط دیگر هندسى تبدیل کند؛ تفاوتى نمیکند. و از این قبیل.

 ى از اصول اسالمى باشد.. همین نگاِه دوباره و نوسازى و بازسازى هم بایستى ناظر به اصول باشد؛ برگرفته و برخاستهاصول باشد

ساالرى، به این شکل، بهتر تحقق پیدا میکند؛ یا عدالت، به این شکل، ساالرى. احساس بشود که شایستهمثلًا فرض بفرمائید شایسته

 «کند.بهتر تحقق پیدا می

  
بنده خودم هم در این خطا سهیمم  -یکی از خطاهائی که خود ما کردیم »  :19/07/1391، بیانات در اجتماع بزرگ مردم بجنورد. 16

شد. البته اوّلی که سیاست تحدید نسل اتخاذ شد، خوب به این طرف باید متوقف می 70ی ی تحدید نسل از اواسط دههاین مسئله -

متوقف نکردیم؛ این اشتباه بود. عرض کردم؛ مسئولین کشور در شد. این را باید متوقف می 70ی بود، الزم بود، لیکن از اواسط دهه

 «.ی حقیر هم در این اشتباه سهیمم. این را خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشداین اشتباه سهیمند، خود بنده

 
توان این هدفها را در آن خواهیم ... آن حکومتى را که بما مى»  :1379 /09 /12، بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام .17

گوییم، که مى است. البته انقالب اسالمى شروعش از انقالبمحقّق کرد، به وجود آوریم. این یک فرایند طوالنى و دشوارى دارد و 

خوششان ها بینیم در بعضى از نوشتهها نیست؛ برخالف آن برداشتهایى است که مىحتماً به معناى زدوخورد و شلوغ کارى و امثال این

بازى کنند! .... انقالب یعنى دگرگونى بنیادى. البته این دگرگونى بنیادى در اغلب موارد بدون چالشهاى  ى انقالبآید با کلمهمى

هاى درستى به جاى آن شود و پایههاى غلطى برچیده مىپذیر نیست؛ ... انقالب آنجایى است که پایهدشوار و بدون زورآزمایى، امکان

اسالمى، یعنى  است. نظام اسالمى نظام شود. این قدِم اوّل است. انقالب که تحقّق پیدا کرد، بالفاصله بعد از آن، تحقّقمىگذاشته 

سلطنتىِ استبدادىِ فردىِ موروثىِ  طرح مهندسى و شکل کّلى اسالمى را در جایى پیاده کردن. مثل اینکه وقتى در کشور ما نظام

شود؛ با همین شکل کلّى که قانون اساسى دینِى تقوایىِ مردمِى گزینشى جایگزین مى د، به جاى آن، نظاماشرافىِ وابسته برداشته ش

به  اسالمى دولتاسالمى پیش آمد، نوبت به تشکیل  اسالمى. بعد از آنکه نظام کند؛ یعنى نظامبرایش معیّن کرده، تحقق پیدا مى

ى اول ى اسالمى؛ چون این در وهلهتشکیل منش و روش دولتمردان یعنى ماها به گونهتر، رسد؛ یا به تعبیر روشنمعناى حقیقى مى

کنیم. نظام اسالمى مى ى سوم است که از آن تعبیر به ایجاد دولتفراهم نیست؛ بتدریج و با تالش باید به وجود آید. ..... این مرحله

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2221
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21126
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21126
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ی نظریّهاز بیند، بلکه سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمیشود و میان جوشش انقالبی و نظم و نمی نشده

های نو به نو، فاقد ها و موقعیّتجمهوری اسالمی، متحجّر و در برابر پدیده .کندتا ابد دفاع می  18نظام انقالبی

                                                

گانه، مسئوالن کشور، معناى عام، نه به معناى هیئت وزرا؛ یعنى قواى سه به باید اسالمى شود. دولت اسالمى قبلًا آمده، اکنون دولت

 دنیاى اسالمىاست.... از این مرحله که عبور کنیم، بعد از آن،  کشوِر اسالمىى چهارم که بعد از این است رهبرى و همه. مرحله

ما در کدام آید. رش در دنیا به وجود مىشود دنیاى اسالمى درست کرد. الگو که درست شد، نظایاست. از کشور اسالمى مى

تواند اّدعا کند که کشور ما اسالمى کس نمىهیچایم. ى سّومیم؛ ما هنوز به کشور اسالمى نرسیدهایم؟ ما در مرحلهمرحله

 .«. است

ی تمدن نوین یعن این سخنرانی یکی از کلیدی ترین بیانات مقام معظم رهبری است که در آن به کالن ترین محور راهبردی خویش

، 21/09/1380های بعد کرارا به این بیانات ارجاع می دهند، مانند بیاناتشان در تاریخ های: اسالمی اشاره می کنند و در سال

 کنیم:یک نمونه از آنها اشاره می . که در ادامه تنها به24/07/1390، 08/06/1384، 28/05/1384، 06/08/1383

نی و البته یک فرایند طوالفرایند تحقّق هدفهای اسالمی،  » :21/09/1380ی، ظام جمهورى اسالمدر جمع کارگزاران نبیانات 

تر و ها، بسیار طوالنی است. قدم اوّل که پُرهیجانبه طور نسبی انسان به آن اهداف نزدیک میشود؛ اما تحقّق آن دشواری است.

ترین است. قدم بعدی، ترتّب نظام اسالمی بر پُرسروصداتر از همه است، ایجاد انقالب اسالمی است. کار آسانی نبود؛ لیکن این آسان

ی عمومی جامعه، اسالمی بشود؛ که این هم ظام اسالمی، که گفتیم نظام اسالمی، یعنی هندسهانقالب اسالمی است؛ یعنی ایجاد ن

ی کارگزاران سالمی است. دولت نه به معنای هیئت وزیران؛ یعنی مجموعهاایجاد دولت  -ها دشوارتر استکه از این -شد. قدم بعدی

تر از مراحل قبلی ون این نظامِ اسالمی، اسالمی شویم. این مشکلحکومت؛ یعنی من و شما. ما باید به معنای واقعی کلمه، در در

 «.است

و  از اوِّل انقالب یک تفکّر غلطی وجود داشتی انقالب، در مجموعه » :07/03/1397بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان، . 18

ساالری و مانند اینها مستقر و مقرّرات و دیوان که نظام تشکیل شد و نهادهاآن این بود که انقالب، تا وقِت تشکیل نظام است؛ وقتی

شد، دیگر انقالب برود دنبال کارش؛ دیگر کاری با انقالب نداریم؛ انقالب را هم معنا میکنند به تنش و دعوا و سروصدا و کارهای غیر 

تفکّری وجود داشت؛ این تفکّر،  قانونی و از این حرفها. یک چنین تفکّری مال امروز نیست و از روز اوّل پیروزی انقالب یک چنین

ی اوّل انقالب بود یعنی انفجار در مقابلِ نظامِ غلطِ اتّفاق افتاد، مرحله 57انقالب مراحلی دارد؛ آنچه در اوّل انقالب در سال  .غلط است

ی اوّل انقالب فاهیم نو؛ این مرحلههای نو و با لغت نو، با تعابیر نو، با مها و ارزشباطلِ طاغوت و ایجاد یک نظام جدید بر مبنای آرمان

کنم و بعضی را میگویم، ی دوّم، این نظام بایستی ارزشها را محقّق کند؛ این ارزشها و آرمانهایی که حاال اشاره میبود. بعد در مرحله

. انقالبی دولت شودآن میباید در جامعه تحقّق ببخشد. به این ارزشها اگر بخواهد تحقّق ببخشد، یک دستگاه مدیریّتی الزم دارد که 

دولتی که ارکان آن، انقالب را از بن دندان باور کرده باشند و  ،است انقالبی دولت انقالبی، ایجاد ی بعد از نظاممرحلهبنابراین 

 -اجرای درستقانون درست، -ی اجرائیّات درست وسیلهوقت بایستی بهشد، آن تشکیل انقالبی دولت این دنبال انقالب باشند. بعد که

وقت نتیجه میشود یکی در جامعه تحقّق پیدا کنند؛ آنانقالبی، یکی این آرمانها و ارزشهایی که مطرح شده، این آرزوهای بزرگ

انقالبی،  دولت انقالبی، نظام انقالبی، حرکتی چهارم است. آید که این مرحلهبه وجود می انقالبی ی؛ یک جامعهانقالبی یجامعه

به  و اسالمی انقالبی تمدّنوقت زمینه برای ایجاد درست شد، آن انقالبی یاین چهارم ]است[. بعد که جامعه قالبی؛ان یجامعه
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های خود با رقیبان و دشمنان بشدّت حسّاس بشدّت پایبند و به مرزبندی اصول خود احساس و ادراک نیست، امّا به

و برایش مهم است که چرا بماند و چگونه بماند.  کندمباالتی نمیخود هرگز بی  19خطوط اصلی بااست. 

امّا دهد، را عذاب داده و می  20خواههای آرمانوجدانها، همواره ی میان بایدها و واقعیّتفاصلهشک بی

شک در آینده، با شدنی است و در چهل سال گذشته در مواردی بارها طی شده است و بیای طیاین، فاصله

 .و دانا و پُرانگیزه، با قدرت بیشتر طی خواهد شد نسل جوان مؤمن حضور

ها و افراطمرتکب ان، قدرتمند امّا مهربان و باگذشت و حتّی مظلوم بوده است. انقالب اسالمی ملّت ایر

ای حتّی . در هیچ معرکهها است، نشده استها و جنبشی ننگ بسیاری از قیامکه مایه  21هاییرویچپ

                                                

؛ بگذارید« اسالمی»ی میتوانید کلمه« انقالبی»یبه جای کلمهکردم؛ « انقالبی» آید. حاال من تعبیر بهوجود می

 «.این مراحلی است که وجود دارد ی اسالمی، تمدّن اسالمی؛اسالمی، جامعه دولت یعنی

 
   «اسالمی مظهرانقالب» اهللرحمه امام » :14/11/1394، دیدار دبیر و کارشناسان دبیرخانه شورای عالی امنیت ملیبیانات در . 19

 ، اهللرحمه براساس سخنان امام. ... است «انقالب مبانی»ها جلد کتاب مدون شده، بر همین اساس، بیانات ایشان که در ده و است

، «ی فلسطینمسأله»، «و زورگویی استکبار مبارزه با»، «اسالمی تدین و پایبندی به مبانی» ، «کشور استقالل» ،«مردم»موضوع 

 «انقالب یهندسه»هستند که از ترکیب آنها  انقالب خطوط اصلی، «فقر رفع و مستضعفین توجه به»، «موضوع معیشت مردم»

 «.آیددست میبه

بینى را مطرح گرایى، واقعکنند که در مقابل آرمانبعضیها اشتباه مى» : 1382 /10 /14، بیانات در دیدار جهادگران و کشاورزان. 20

گرایى، خودش واقعیتها را چون آرمانگرایى است. این خطاى بزرگى است؛ ى مقابل آرمانبینى نقطهها واقعکنند. در نظر اینمى

تها را طبق آرمان خود شکل دهد و به وجود آورد. تواند واقعیو داراى هدفهاى بلند مى ى با آرمانیک مجموعهسازد. در جامعه مى

ى گرایى بوجودآورندهبینى؟! این کمال غفلت است. آرمانى واقعها را کنار بگذاریم، به بهانهطور پیش رفته است. آرماندنیا این

ها ایستادند و پاى آرمان اندرکارانشواقعیتهاى شیرین و مطلوب است. وقتى یک انسان، یک مجموعه و یک ملت با مسئوالن و دست

کند. این خودش ها تغییر مىواقعیتها به سمت آرمانافتد؟ حاضر نشدند کوتاه بیایند و برایش کار کردند، چه اتّفاقى مى

 «کنند؟بزرگترین واقعیت و قانون زندگى است؛ چرا بعضى این را فراموش مى

 ییگرامخالف واقع یخواهرمانکه آ کنندیو وانمود م کنندیم غیتبل یاعدّهکی»  :20/04/1394بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان، 

هرچه - یتیّهر واقع میشما تسل یعنی یکار. محافظهییگرااست، نه مخالف واقع یکارمخالف محافظه یخواهآرماناست؛ نه آقا، 

به  دیاست که نگاه کن نیا ییگراآرمان ی. معناستا یکارمحافظه نیا د؛یاز خودتان نشان نده یحرکت چیو ه دیباش -تلخ، هرچه بد

 نی. ادیو مبارزه کن دینکمقابله  یو منف یسلب یتهایّبا واقع د،یمثبت استفاده کن یتهایّاز واقع د؛یو آنها را درست بشناس تهایّواقع

 «.است. چشمتان به آرمانها باشد ییگراآرمان یمعنا

بنده به عنوان کسى که از اوّلِ این انقالب تا امروز در مسائل »  :1379 /04 /19، نظام در دیدار مسئوالن و کارگزاران بیانات .21

شناسم، هم حرفها را ها را مىام؛ هم آدمهاى مختلِف این نظام، با جوانب و جریانهاى گوناگون مواجه بودهگوناگون و در عرصه

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=996
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=5399
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=5399
http://farsi.khamenei.ir/sahifeh-content?id=15796
http://farsi.khamenei.ir/sahifeh-content?id=15796
http://farsi.khamenei.ir/sahifeh-content?id=16664
http://farsi.khamenei.ir/sahifeh-content?id=13573
http://farsi.khamenei.ir/sahifeh-content?id=14977
http://farsi.khamenei.ir/sahifeh-content?id=14977
http://farsi.khamenei.ir/sahifeh-content?id=14518
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ى جانبهیک طرح همهطور خالصه این است: ام که بهبندى رسیدهمعاى دنیا آشنا هستم؛ به یک جشناسم و هم با تبلیغات رسانهمى

طرح و جوانب آن از همه جهت سنجیده شد. این طرح،  امریکایى براى فروپاشى نظام جمهورى اسالمى طرّاحى شد

همان طرح را در خواهند اتفاق افتاد. به نظر خودشان مى اى است از آنچه که در فروپاشى اتّحاد جماهیر شوروىشدهبازسازى

ها در چند مورد اشتباه کردند: اشتباه اوّلشان این است که آقاى خاتمى، گورباچف نیست. اشتباه دومشان این ایران اجرا کنند. ... این

 است که اسالم، کمونیسم نیست. اشتباه سومشان این است که نظام مردمىِ جمهورى اسالمى، نظام دیکتاتورى پرولتاریا نیست. اشتباه

است که  چهارمشان این است که ایرانِ یکپارچه، شوروىِ متشکّل از سرزمینهاى به هم سنجاق شده نیست. اشتباه پنجمشان این

سرِ  65و  64حدود سالهاى  1985. ... گورباچف وقتى در سال بدیل رهبرى دینى و معنوى در ایران، شوخى نیستنقش بى

برخورد بود؛ شعارى که او مطرح کرد، شعار پروستریکا فکر و خوشاى پیر قدیمى بود. روشنهکار آمد، یک عنصر جوان در قبال دبیرکل

ى دوم بود. تعبیر فارسى پروستریکا، بازسازى و اصالحات اقتصادى است؛ و گالسنوست یعنى ى اوّل و گالسنوست در درجهدر درجه

ها، آوارى از حرف و تحلیل ى رسانه. در یکى، دو سال اوّل، به وسیلههاى مسائل اجتماعى، آزادى بیان و امثال ایناصالحات در زمینه

جایى رسید که توسط مراکز امریکایى، گورباچف به دهى و پیشنهاد بر سر گورباچف فروریخت و کار بهو تفسیر و تشویق و جهت

یکاییها شبح هر موفّقیتى را در شوروى عنوان مرد سال معرفى شد! این در همان دوران جنگ سرد هم بود؛ یعنى در دورانى که آمر

کردند و علیه آن تهاجم زدند! قبل از گورباچف، اگر واقعیتهاى خوبى هم در شوروى وجود داشت، به شدّت آن را انکار مىبا تیر مى

وان یک مشوّق بزرگ، عنانداختند. اما ناگهان نسبت به گورباچف چنین وضعى را پیش گرفتند! این آغوش باز غرب، بهتبلیغاتى راه مى

چنان هاى سیا او را سر کار آورده بودند آنها یا دستگاهتوانم ادّعا کنم که گورباچف کسى بود که غربىگورباچف را فریب داد! من نمى

نچه که مسلّم بینم و البته خبرى هم از پشت پرده ندارم؛ اما آهاى این را واقعاً نمىکردند من نشانهکه بعضى کسان در دنیا ادّعا مى

ها، گورباچف را فریب داد. او به ى خندان، تجلیل و تبجیل و تشویق و احترام غربىى باز، چهرهآغوش باز، چهرهاست، 

شعارهاى گورباچف یکى، دو سال رو به اوج بود؛ اما بعداً ناگهان یک ؛ اما فریب خورد .... ها و آمریکاییها اعتماد کردغربى

. نقش او این است که مرتب کننده است، نقش تعییندر کنار گورباچف پیدا شد. نقش یلتسین سینعنصر دیگر به نام یلت

اى ندارد؛ این شتاب کم است؛ دیر شد؛ اصالحات عقب افتاد! اگر آدم عاقل مدبّرى پا به زمین بکوبد و بگوید که این شعارها فایده

دغدغه انجام دهد همچنان که این کار در چین اتفاق آن اصالحات را بى توانستجاى گورباچف بود، شاید در طول بیست سال مىبه

جایى رسید که گورباچف معاون خود دارى را هم از دست گورباچف بیرون کشید. کار بهافتاد اما همین مقدار خوددارى و خویشتن

ویتش کردند! ... حال بعد از گذشت هفتاد و سه هاى امریکایى و غربى نه فقط عزلش نکردند، بلکه تقرا عزل کرد؛ اما رسانه یلتسین

یلتسین ى شوروى انجام گیرد. کاندیدا کیست؟ آقاى یلتسین! با رأى باالیى سال، بناست اولین انتخابات در جمهورى روسیه نه همه

 1370 /3 /24یعنى  1991جمهور شد. از اینجا داستانِ شیرینى است. از روزى که یلتسین در ژوئن رئیس یعنى همان عنصر تندرو

ماه که رسماً شوروى منحل شد، حدود هفت ماه طول کشید. یعنى این چند سال جمهور شد، تا حدود چهارم یا پنجم دىرئیس

دست گورباچف، برخى هم وقتى تاریخ مصرف گورباچف تمام شد، به دست یلتسین انجام صرف مقدّمات شد. بخشى از مقّدمات به

جمهور امریکا و غرب، تا رسیدن یلتسین به قدرت شتاب گرفت. به مجرّد اینکه یلتسین به قدرت رسید و رئیس ى مورد نظرشد و برنامه

گیرى روسیه و نفر دوم شوروى شد، ابتکار عمل به دست او افتاد. ... این روند از اواخر خردادماه شروع شده بود. به دنبال آن، کناره

پیشنهاد انحالل حزب کمونیست، سپس شکست کمونیزم اعالن شد همان چیزى که  گورباچف از دبیرکلى حزب مطرح شد؛ بعد

اى از ى استعفاى گورباچف منتشر شد. در همان زمان طى مصاحبهکردند و بعد هم باالخره شایعهآمریکاییها بسیار از آن کیف مى

شود! ى امریکا به مسکو بیاید تا ببینم چه مىجهگورباچف سؤال شد که شما استعفا خواهید کرد یا نه؟ گفت منتظرم وزیر امور خار

ى امریکا به مسکو آمد و قبل از آنکه با گورباچف تماس بگیرد، رفت با یلتسین تماس گرفت؛ آن هم در کاخ اصلى وزیر امور خارجه
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دفاع کرده و البتّه ی دشمن از خود از حملهی موارد، پس ی اوّل را شلّیک نکرده و در همهبا آمریکا و صدّام، گلوله

ریز بوده و نه منفعل و مردّد. رحم و خونضربت متقابل را محکم فرود آورده است. این انقالب از آغاز تا امروز نه بی

با صراحت و شجاعت در برابر زورگویان و گردنکشان ایستاده و از مظلومان و مستضعفان دفاع کرده است. این 

ای در کنار مظلومان ی عمل جهانی و منطقهداقت و صراحت و اقتدار، این دامنهجوانمردی و مروّت انقالبی، این ص

 .ی سربلندی ایران و ایرانی است، و همواره چنین بادجهان، مایه

 ]مرورگام اول انقالب[
 

مایلم با جوانان عزیزم، نسلی ی ناچیز اینک در آغاز فصل جدیدی از زندگی جمهوری اسالمی، این بنده

برای ساختن ایران اسالمی بزرگ را   22بخش دیگری از جهاد بزرگگذارد تا میدان عمل میکه پا به 

 ت.ی گذشته اس. سخن اوّل دربارهویمآغاز کند، سخن بگ

 بسیاریتوان دانست. ی دیگران نمیی خود یا گوش سپردن به تجربهها را جز با تجربهعزیزان! نادانسته

. 23شما خواهید دید و ایمنسل شما هنوز نیازموده و ندیده است. ما دیده ایم،از آنچه را ما دیده و آزموده

                                                

نحالل شوروى اعالم شد! مالقاتهاى کرملین. معناى کارش این بود که گورباچف تمام شد! سه روز بعد هم گورباچف استعفا کرد و ا

یعنى یک ابرقدرت را با یک طرح کاملًا هوشمندانه، با صرف مقدارى پول، با خریدن این طرح موفّق امریکا در شوروى بود. 

گیرى شش، هاى تبلیغى، توانستند طى یک طرّاحى سه، چهارساله و یک نتیجهبرخى اشخاص و با به کار گرفتن رسانه

 «کنند و از بین ببرند! کلّى منهدمماهه بههفت

، نیاز همه .....جهاد مداوم که نیاز یک کشور و یک امت و یک تاریخ است» :11/02/1392، بیانات در دیدار جمعی از مداحان. 22

اش به معنای رنج مجاهدتِ دائم هم همه. شده است مجاهدتِ دائمها، به برکت سازیی تمدنهمهها، ی پیشرفتهمه. است

، کسی بیاید به تنبلی امروز که نیاز به این جهاد داریمآفرین است. جهاد، شادی و نشاط آفرین است. کشیدن نیست. جهاد، شوق

أ لم تر الی اّلذین بدّلوا نعمت اللّه کفرا و احلّوا » شود کفران نعمت الهی؛ها میو کسالت و انزوا و بیکاری و بیکارگی دعوت کند، این

 «.این نباید بشود «رقومهم دار البوا

 هر انسانى همیتا» : 06/02/1394، اهللبیانات در دیدار فرماندهان نیروى انتظامى جمهورى اسالمى در حسینیه امام خمینى رحمه

 «کند.ت پیدا میگیرد و این انسان یا این مجموعه یا این سازمان به همان اندازه اهمیقدر آن مسئولیّتى است که بر دوش میبه

 
انتظار دارد،  رانیرا که ملّت ا یاجهیمذاکرات آن نت نی]از[ ا کنمیمن فکر نم»  :12/08/1392بیانات در دیدار دانش آموزان، . 23

ندارد اّما  یرادیخواهد کرد؛ ا تیو تقو خواهد داد شیرا افزا رانیملّت ا یتجرب یپشتوانهاست و  یالکن تجربه د،یایدست ببه

 تیقرص و محکم حما کنند،یکار م کنند،یم تیّفعّال یپلماسید یخودمان که دارند در جبهه نیباشد. ما از مسئول داریالزم است ملّت ب
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کنید و آن را  های شما است و شمایید که باید کارآزموده و پُرانگیزه از انقالب خود حراستهای آینده دههدهه

  24 اسالمی تمدّن نوین آرمان بزرگش که ایجادهرچه بیشتر به 

                                                

از  یدشمن و بعض ریبگمواجب یهایغاتچیاز تبل ی]تا[ بعض افتدیدارد م یباشد، بداند چه اتّفاق داریب دیامّا ملّت با م،یکنیم

 «را گمراه کنند. ینتوانند افکار عموم - یلوحساده یاز رو - مزدومواجبیب یهایغاتچیتبل

حال پیشرفت و سازندگی و در حال بنای یک تمدّن ما در »  :01/01/1373شمسی،  1373پیام به مناسبت حلول سال . 24

را از آب بکشیم.  خودمان گلیمخواهم به شما بگویم: مسأله ما این نیست که زندگی خودمان را نجات دهیم و . من این را میهستیم

 «در حال پدید آوردن یک تمدّن است. -همچنان که شأن اوست  -مسأله این است که ملت ایران 

نای یک نظام و تمدّن اسالمی و یک تاریخ جدید، قضیه ب»  :11/08/1373آموزان و دانشجویان، دار جمعی از دانشبیانات در دی

نده، چنان بنای تمدّن رفیعی سال آیدهها . آن را جّدی بگیرید... به فضل پروردگار در طول سالهای آینده و ای جدّی استقضیّه

که دیگر حقیقت و ز اسالم و مسلمین آشکار خواهد شد خواهد شد و چنان عظمتی ا ریزیجا و بسی جاهای دیگر، شالودهدر این

 «و دیگر استکباری وجود نخواهد داشت. واقعیّتی برای استکبار جهانی باقی نخواهد ماند

نوى غیبى و با هاى معملت ایران به فضل پروردگار، با هدایت الهى، با کمک»  :1376 /05 /29بیانات در دیدار دیدار ایثارگران، 

عالم سر بلند کند و  درتمدّن اسالمى را بار دیگر  ى زاکیه و هدایتهاى معنوى ولى اللّه االعظم أرواحنا فداه خواهد توانستادعیه

 عظیم آماده جوانان، خودشان را براى این حرکتى قطعى شماست. کاخ باعظمت تمدّن اسالمى را برافراشته نماید. این، آینده

 «وهاى مؤمن و مخلص، این را هدف قرار دهند.کنند. نیر

جدید  تمدن اسالمیی اسالمی و ایجاد هدف نهائی را باید امت واحده»  :26/06/1390، المللی بیداری اسالمیبیانات در اجالس بین

 «.ی دین و عقالنیت و علم و اخالق، قرار دادبر پایه

ایجاد تمدّن  ى کوتاهِ شود در جملهنظام جمهورى اسالمى را مى آرمان » :06/1392 /14، بیانات در دیدار مجلس خبرگان رهبرى

 «.خالصه کرد اسالمى

ی روشن و گونه تردیدی آیندهجوان ها! بدانید، بدون هیچ»  :29/08/1392بیانات در دیدار پنجاه هزار فرمانده بسیج سراسر کشور، 

شما به توفیق برسانید؛  امیدبخش این کشور و این نظام متعلّق به شما است؛ شما خواهید توانست کشورتان و ملّتتان را به اوج افتخار

؛ برای اینکه بتوانید این کیل بدهیدنِ اسالمی را در این آب و خاك تشی کاملِ تمدّنِ نویالهی خواهید توانست الگو و نمونه

شتر ترویج کنید و تقویت وظائف بزرگ را انجام بدهید، بایستی دین را، تقوا را، عفّت را، پاکیزگِی روحی را در میان خودتان هرچه بی

 «کنید.

. کردیمات را فراهم نممقدّ نیبرود، ا شیکار پ نیخداوند متعال اگر اراده نکرده بود که ا» :19/10/1397بیانات در دیدار مردم قم، 

بسهولت انجام گرفته است، استنتاج کرده بودند که  یکار کی کهنیاز ا -ستین ادمی اتیّمتأّسفانه جزئ- یابرهه کیامام بزرگوار در 

متعال اراده  یاست خدا دایپ شود،ی؛ مقدّمات کار که فراهم ماَسبابَه اَیَّهَ ئاًیشَ هللُ: اِذا اَرادَ اردیکار انجام بگ نیا خواهدیمتعال م یخدا

 یسالمنظام ا لیاست، تشک یاسالم یجمهور لیانقالب است، تشک جادیمقدّمات کار، ا. ردیکار انجام بگ نیفرموده است ا

 یاست که خدا یتمقدّما نهایاقرن.  نیزمان و با ا نیامتناسب با  یِآن تمدّن اسالم جادیا یمقدّمات کار است برا نهایاست؛ ا

 «.دیرس میشاءاهلل خواهو ان میمتعال فراهم کرده است که به آنجا برس
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 .کنید نزدیک ، 25است( ارواحنافداه) میادگی برای طلوع خورشید والیت عظآمو 

 26گرفت درس هاتجربه از و شناخت درست را گذشته باید آینده، در استوار هایگام برداشتن برای

 قرار ناشناخته تهدیدهای مورد آینده و نشست خواهند حقیقت جای به هادروغ شود، غفلت راهبرد این از اگر ؛

ال ی گذشته و حتّی زمان حال را دنبپردازی دربارهای قوی، تحریف و دروغاهد گرفت. دشمنان انقالب با انگیزهخو

ی ابزارها برای آن بهره میگیرند. رهزنان فکر و عقیده و آگاهی بسیارند؛ حقیقت را از کنند و از پول و همهمی

 .توان شنیدامش نمینظدشمن و پیاده

چیز علیه ما بود، چه رژیم فاسد ی صفر آغاز شد؛ اواّلً: همهانقالب اسالمی و نظام برخاسته از آن، از نقطه

دست بر وابستگی و فساد و استبداد و کودتایی بودن، اوّلین رژیم سلطنتی در ایران بود که به طاغوت که عالوه 

                                                

ی نقطهاگر حرف شما ملت ایران پیش رفت، اگر شما توانستید پیروز شوید، به آن » : 19/10/1391 بیانات در دیدار با مردم قم،. 25

عصر )ارواحنا له الفداء( آماده خواهد شد؛ دنیا امر و ولىّولىّ ی ظهور؛ زمینهبرسید، آن وقت مسیر تاریخ عوض خواهد شد موعود

 «ی جدیدی خواهد شد.وارد یک مرحله

شما چیست؟ شما  دهد، یعنى چه؟! امروز تکلیفآید انجام مىامام زمان مى»: 1376 /09 /25، بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم

ى آماده، اقدام فرماید. از صفر که و در آن زمینه کنى، تا آن بزرگوار بتواند بیایدرا آماده  باید زمینهامروز باید چه بکنى؟ شما 

نبیا و او الّا مثل  تواند پذیراى مهدى موعود أرواحنا فداه باشد که در آن آمادگى و قابلیت باشد،اى مىشود شروع کرد! جامعهنمى

از بدیها پاک و پیراسته  یاى بزرگ اولى العزم آمدند و نتوانستند دنیا راشود. چه علّتى داشت که بسیارى از انباولیاى طول تاریخ مى

خودش؛ در همان مدّت  ها آماده نبود. چرا امیر المؤمنین على بن ابى طالب علیه الصّالة و السّالم در زمانکنند؟ چرا؟ چون زمینه

هایى که در شخصیت ندگىروى اراده، با آن زیباییها و درخشکوتاه حکومت با آن قدرت الهى، با آن علم متّصل به معدن الهى، با آن نی

 «ى بدى را بخشکاند؟ى او نتوانست ریشههاى پیامبر اکرم در بارهآن بزرگوار وجود داشت و با آن توصیه

 را آمادهمینه زحقیقتًا منتظر به حساب بیاییم که توانیم ما آن وقتى مى» : 1370 /11 /30قم،  مردم بزرگ اجتماع در بیانات

المى و حاکمیت قرآن . براى ظهور مهدى موعود )أرواحنا فداه( زمینه باید آماده بشود؛ و آن عبارت از عمل کردن به احکام اسکنیم

ین امتحان بزرگ که ؛ این تمحیص و ا«و اللّه لتغربلنّ»و « و اللّه لتمحّصنّ»اند: طور که عرض کردم، فرمودهو اسالم است. همان

راى حاکمیت اسالم عصر )أرواحنا فداه( با آن مواجه هستند، همان امتحان تالش براى حاکمیت اسالم است. بیعیان ولىّمریدان و ش

 «قدم را برداشتند.باید کوشش کنید؛ ملت بزرگ ما این یک

 
بی، تاریخچه این صدوپنجاه، نمیدانم آیا جوانان نسل ما و نسل انقال»  :21/05/1371بیانات در دیدار جمعی از کارگزاران فرهنگی، . 26

ام این است که جوان انقالبی امروز، نداند مابعد از چه دورانی، امروز در ایران اند یا نه؟ من همه دغدغهدویست سال را درست خوانده

وران از دوران اواسط قاجار به این طرف؛ از د -مشغول چنین حرکت عظیمی هستیم. تاریخچه این صدوپنجاه، دویست سال اخیر 

 «.را بخوانید و ببینید چه حوادثی بر این کشور گذشته است -جنگهای ایران و روس به این طرف 
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های غربی، و سرِ کار آمده بود، و چه دولت آمریکا و برخی دیگر از دولت بر -و نه به زور شمشیر خود  27بیگانه

 .آور در علم و فنّاوری و سیاست و معنویّت و هر فضیلت دیگرافتادگی شرمچه وضع بشدّت نابسامان داخلی و عقب

ی مارکسیستی ای در برابر ما وجود نداشت. بدیهی است که قیامهاشدهی پیشینی و راه طیثانیاً: هیچ تجربه

توانست برای انقالبی که از متن ایمان و معرفت اسالمی پدید آمده است، الگو محسوب شود. و امثال آن نمی

و ابزارهای تشکیل و   28ترکیب جمهوریّت و اسالمیّتانقالبیون اسالمی بدون سرمشق و تجربه آغاز کردند و 

                                                

  «.ها هم رفتها آمد، به دستور انگلیسىرضاخان به دستور انگلیسى»  :17/10/1393بیانات در دیدار مردم قم،  .27

همراه است.  این کشور و در این نظام، اسالم با جمهوریتدر » :1382 /11 /24، ى تهرانهاى نماز جمعهبیانات در خطبه. 28

را از کسى  . ما نخواستیم جمهوریتساالرى نباشددهد در این کشور مردمما از اسالم گرفته شده و اسالمِ ما اجازه نمى جمهوریتِ 

است. در ذهن این ملت  تقد به جمهوریتو امالء کرد. این ملت، متمسّک به اسالم و مع یاد بگیریم؛ اسالم این را به ما تعلیم داد

و خداى متعال این توفیق را داده است که مردم این راه را طى کنند. ..... این  در این نظام، خدا و مردم در طول هم قرار دارندو 

 «را. ملت، این نظام، این چارچوب و این قانون اساسى توانسته است هم اسالم را تضمین کند و هم جمهوریت

داد. ما باید روى  ساالرى اسالمى و حضور مردم را انقالب به مابستر مردم»  :1384 /05 /10، در دیدار اعضاى هیئت دولتنات بیا

. یک جا ندنظام و اسالمیت، رقابتى به وجود بیاور از طرف کسانى سعى شده که بین جمهوریتاین زمینه تکیه کنیم. البته 

ضعیف تتکیه شد، اسالمیت  تضعیف شد؛ یک عده هم بگویند روى جمهوریت شد، جمهوریت ها بگویند روى اسالمیت تکیهبعضى

 .«از اسالمیت جدا نیست طورى نیست. در کشور ما جمهوریتشد. این

مقدم است  یتاین بحث که در نظام اسالمى، جمهور»  :1388 /05 /12، در مراسم تنفیذ حکم دهمین دوره ریاست جمهورىبیانات 

وصل  دو عنصر جدا نیستند که به یکدیگر . اسالمیت و جمهوریتمعنى و انحرافى استیک بحث بىالمیت مقدم است، یا اس

ى به مردم کیه. در دل اتکاء به حکم الهى، تهست در دل اسالمیت، جمهوریتباشند و یک حقیقت را به وجود آورده باشند؛ شده 

ان است. این، ى انقالب اسالمى به ملت ایراسالمى یک حقیقت واحد است که هدیهو احترام به خواست و رأى مردم هست. جمهورى 

 «آن چیزى است که در این سى سال، امتحان کارآمدِى خود را به بهترین وجهى داده است.

: اسالم و شدیه مخالص زیبزرگوار ما در دو چ محور همه اصول و قواعد کار امام»  :14/03/1382بیانات در سالگرد ارتحال امام، 

 «.مردم

ى این نیازهاى مردم، خود را جمهورى اسالمى در مقابل همه» :1386 /03 /14، سالگرد رحلت حضرت امام خمینى)ره(در  بیانات

داند و مردم به معناى حقیقىِ کلمه، صاحب رأى و صاحب اختیارند؛ برخالف دمکراسى رائج در غرب؛ لیبرال دمکراسى موظف مى

ى بدنه ؛ حتى انتخابانتخاب زرساالران استى غربى. دمکراسى غربى در حقیقت انتخاب مردم نیست، رسواشدهى خوردهشکست

ها هستند که تصمیمهاى برند؛ آنآورند و مىها هستند که حکومتها را مىاحزاب هم نیست، انتخاب سران و رهبران احزاب است. آن

قدر کند. آنها اعتنا نمىاند؛ کسى هم به آنسازىگیرى و تصمیمرگ، برکنار از تصمیمسازند. مردم در اکثر تصمیمهاى بزبزرگ را مى

خواهند، به زبان بیاورند. کنند که آنچه را که مىتوانند و فرصت آن را پیدا نمىکنند که نمىها را گرفتار مشغله و کار مىهم آن

ها در ، امروز در بسیارى از کشورهاى غربى و در رأس آنهو دیکتاتورى به شکل بسیار مدرن و پیشرفت ساخت استبدادى

امریکا مستقر و حاکم است. آنجا مردم به معناى انسانهاى صاحب اختیار و صاحب اراده، نقشى در بر سر کارآوردن حکومتها ندارند؛ 
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بزرگ امام خمینی، به دست نیامد. و این نخستین  یپیشرفت آن، جز با هدایت الهی و قلب نورانی و اندیشه

قطبی تبدیل کرد و سپس نگاه انقالب ملّت ایران، جهان دوقطبی آن روز را به جهان سهپس آ. درخشش انقالب بود

اسالم و »ی جدید تقابل دوگانههای جدید قدرت، با سقوط و حذف شوروی و اقمارش و پدید آمدن قطب

ی از سویی نگاه امیدوارانه ی جهان معاصر و کانون توجّه جهانیان شد.جستهی برپدیده  29«استکبار

                                                

در مجراى دلخواه خود به حرکت کند و همه چیز را پول است و زورِ صاحبان سرمایه و زرساالران است که همه چیز را تعیین مى

ساالرى دینى به معناى کرامت حقیقى کند. مردماندازد. نظام جمهورى اسالمى، آن دمکراسى مبتنى بر مبانى غلط غربى را رد مىمى

هاى کمپانیهاى اقتصادى و اصول انسان و حرکت عموم مردم در چهارچوب دین خدا و نه در چهارچوب سنتهاى جاهلى و خواسته

هاست؛ حرکت در چهارچوب دین خداست ساالران است. در نظام جمهورى اسالمى، حرکت برخالف آنى نظامیان و جنگودساختهخ

شده و بد ها امریکا، همین دمکراسىِ بد تجربهى مطلق است.امروز نظامهاى غربى و در رأس آنکنندهى مردم، تعیینو اراده

کنند؛ براى ه بعضى کشورها تحمیل کنند. دولت فلسطین را که از آراء مردم برخاسته، قبول نمىزور بخواهند بهداده را مىپسامتحان

کنند؛ از کودتاهاى نظامى دولت عراق که از آراء مردم به معناى حقیقى کلمه، جوشیده و بر سر کار آمده، انواع مشکالت را درست مى

  «زنند!ساالرى مىکنند، باز دم از مردم، کمال حمایت را مىها باشندو کودتاگران نظامى به شرطى که زیر فرمان آن

 
دارى و کمونیزم که جنگ بر دو قطبِى سرمایه»  :1390 /11 /14، ترجمه خطبه عربى ،هاى نماز جمعه تهرانخطبهدر بیانات  .29

ین با مستکبران به امروز دو قطبى میان مستضعفین جهان به رهبرى جنبش مسلمسر قدرت و ثروت بود، پایان یافت و 

 «اصلى تشکیل شده است و اردوگاه سومى وجود ندارد. رهبرى آمریکا و ناتو و صهیونیزم است. دو اردوگاه

 ده اند:های اختصاصی و عناصر قدرت جبهه حق است، که آقا فرموکلید اساسی پیروزی در این نبرد تمدنی، تمرکز بر مزیت

 یاسیاستقرار و ثبات س ست؟یقدرت ما چ »: 12/07/1397ی، در ورزشگاه آزاد «انیجیخدمت بس» یها هزار نفرده شیدر هما اناتیب

است،  یعلم یتوسعه رو به شرفتِیانقالب است، حرکت پ یبه اصول و مبان یبندیاست، پا یاست، وحدت ملّ یاجتماع تیّاست، امن

ما هم  ینظام تشرفیمخالفند. البتّه با پ نهای؛ با اعناصر قدرت ما است نهایااست؛  یو اسالم یفرهنگ انقالب قیتوسعه و تعم

قدرت ما است؛ پس  هم جزو عوامل قدرت و عناصر نهایمخالفند، با موشک ما هم مخالفند، با حضور ما در منطقه هم مخالفند؛ چون ا

 رانیار ات است از هر آنچه موجب اقتدعبار یاسالم رانیتقابل استکبار با ا دانیمجنگ و  دانی. ماست نجایجنگ ا دانیم

 «دانست. نیبا قدرت مستکبر یریاز مراکز درگ یکیرا  نیا یستی؛ بااست یاسالم

جنگ نامتقارن این است که دو طرفِ معنای »:  03/03/1395، السالمبیانات در دانشگاه افسرى و تربیت پاسداری امام حسین علیه

های مختلف برخوردارند؛ این جنگ نامتقارن است؛ یعنی هرکدامِ از این دو طرف امکاناتی دارند، الحالی، با هویّتجنگ از منابع مختلف

و یک امکاناتی ؛ چرا؟ ممکن است اما با استکبار جهانی در حال جنگ نامتقارنیممنابع قدرتی دارند که طرف دیگر آن را ندارد. 

داشته باشد که ما نداشته باشیم امّا ما هم امکاناتی داریم که او ندارد؛ آن امکان چیست؟ توکّل، اعتماد به خدا، اعتماد به پیروزی 

 های انسان مؤمن؛ این را ما داریم؛ این شد جنگ نامتقارن. در جنگ نامتقارن ارادهنهایی، اعتماد به قدرت انسان، به قدرت اراده

ای غلبه پیدا کرد، پیروز خواهد شد. در میدان، اراده را ضعیف نکنید؛ در میدان نبرد، اراده را دچار هستند که با هم میجنگند؛ هر اراده

تان سست بشود، اش سست شد، قطعاً شکست خواهد خورد. نگذارید ارادهتزلزل نکنید؛ اگر یک طرفِ جنگ در میدان نبرد اراده

ی مستحکم را نگه دارید؛ این های دشمن، در اراده و عزم راسخ شما تزلزل ایجاد کند؛ این ارادهشمن و وسوسهنگذارید تبلیغات د

 «.ضامن پیروزی است
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ورزانه های مایل به استقالل، و از سویی نگاه کینهخواه جهان و برخی دولتهای آزادیهای زیر ستم و جریانملّت

ر جهان تغییر یافت و گونه مسیطلب عالم، بدان دوخته شد. بدینهای زورگو و قلدرهای باجی رژیمو بدخواهانه

ی شدّت آغاز شد و اگر نبود ها با همههای در بسترِ راحت آرمیده را بیدار کرد؛ دشمنیی انقالب، فرعونزلزله

الشّأن ما، تاب آوردن در برابر ی امام عظیمی این ملّت و رهبری آسمانی و تأییدشدهقدرت عظیم ایمان و انگیزه

فرسا، جمهوری ی این مشکالت طاقترغم همهبه .شدپذیر نمیو خباثت، امکانهمه خصومت و شقاوت و توطئه آن

های بلندتر و استوارتری به جلو برداشت. این چهل سال، شاهد جهادهای بزرگ و افتخارات روز گاماسالمی روزبه

آنگاه ی ملّت ایران سالههای چهلآور در ایران اسالمی است. عظمت پیشرفتدرخشان و پیشرفتهای شگفت

انقالب فرانسه و های بزرگی همچون های مشابه در انقالبشود که این مدّت، با مدّتبدرستی دیده می

گرفته از ایمان اسالمی الهام   31یهای جهادمدیریّت. مقایسه شود  30انقالب اکتبر شوروی و انقالب هند

                                                

 همتها و عزمها ىمبارزه، مبارزه: »1390 /11 /10، «اسالمى بیدارى و جوانان»جهانى اجالس در کنندگانشرکت دیدار در بیانات

غالب است.  ترى داشته باشد، او غالب است. آن کسى که دلش متکى به خداى متعال است، اوى قوىهاست. هر طرف ارادهو اراده

 .« ما پیش خواهید رفت؛ اگر نصرت خدائى را به دست بیاورید، هیچ کس بر شما غلبه نخواهد کرد؛ ش«ان ینصرکم اللَّه فال غالب لکم»
 

معروف « انقالب کبیر فرانسه»ملت فرانسه در انقالبى که به اسم »  :1383 /11 /19، پرسنل نیروى هوایىدر دیدار  بیانات.  30

ى با سلطنت و رژیم پادشاهى بود؛ اما هنوز پانزده سال نگذشته بود که ها مبارزهى آنپاخاسته بود؛ مسألهاست، علیه استبداد به

روى کارآمد و یک  -ها را برانداخته بودندکه آن -هاى بوربنتر از پادشاهىِ سلسلههپنجپادشاهى بسیار مستبدتر و فراگیرتر و قوى

خیلى  انقالب شوروى امپراطورى با استبداد کامل تشکیل شد. .... این انقالبى است که در دنیا معروف به انقالب کبیر فرانسه است.

ى مردم روى کار آمده بود، تبدیل شد به دیکتاتورىِ استالینى که هزودتر از پانزده سال دچار انحراف شد. انقالبى که به کمک تود

سالهاى متمادى ادامه داشت و بعد به اعقاب استالین به ارث رسید. مردم در آن کشور بزرگ، حتّى کمترین اختیارى براى بخش 

هاى و مملکتى. سرنوشت انقالبهاى اجتماعى و سیاسى و حکومتى مهمى از زندگى شخصِى خودشان نداشتند؛ چه برسد در زمینه

ها داشتند؛ که اگر کسى اهل تاریخ اند، هرکدام سرنوشتى شبیه همینهم که در دنیا اتفاق افتاده هایىخرده انقالبدنیا این است. 

را عوض نکرد، اولین انقالبى که با مردم شروع کرد، با مردم ادامه داد، حرف خود  هاى فراوانى خواهد دید.باشد و نگاه کند، شگفتى

 «راه خود را تغییر نداد و اهداف خود را کم و زیاد نکرد، انقالب اسالمى ایران است.

 

گیرد؛ اى انجام مىتالشى که در مقابل یک دشمنى جهاد عبارت است از» :1393 /04 /11 ،هابیانات در دیدار اساتید دانشگاه .31

گیرد؛ شى که در برابر یک چالش خصمانه از سوى طرف مقابل صورت مىهر جور تالشى جهاد نیست. جهاد عبارت است از آن تال

 « این جهاد است.

خدا تکیه کردیم، به نیروى مردم تکیه کردیم و  به که هر جایى» : 15/12/1392، بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى

ب تا حاال، هر جا ما مردم را آوردیم وسط کار، به نام خدا حاضر به حرکت جهادى شدیم، پیروز شدیم؛ نگاه کنید شما از اول انقال

این اتفاق افتاد، مردم آمدند، مردم  خود اصل انقالبشروع کردیم و حرکتمان حرکت جهادى بود، ما در آنجا پیروز شدیم. در 

هشت سال  -شت سالهدفاع هخیابانها را پر کردند، قشرهاى مختلف مردم آمدند وسط میدان، و حرکت حرکت جهادى بود. در 
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و پیشرفت  عزّت ایران را به،  33ی ما آموختامام بزرگوار به همهکه    32«توانیمما می» و اعتقاد به اصل

 .ها رسانیدی عرصهدر همه

انقالب به یک انحطاط تاریخی طوالنی پایان داد و کشور که در دوران پهلوی و قاجار بشدّت تحقیر شده 

و بشدّت عقب مانده بود، در مسیر پیشرفت سریع قرار گرفت؛ در گام نخست، رژیم ننگین سلطنت استبدادی را به 

جانبه و حقیقی ی پیشرفت همهمایهی ملّی را که جانعنصر ارادهتبدیل کرد و  ساالریمردم حکومت مردمی و

 ی مدیریّت کرد؛دار اصلی حوادث و وارد عرصهاست در کانون مدیریّت کشور وارد کرد؛ آنگاه جوانان را میدان

                                                

که  -مردم آمدند وسط کار. امام )رضوان اهلل تعالى علیه( -جنگ شوخى نیست؛ هشت سال جنگ را بر این مملکت تحمیل کردند

کار بکند؛ خدا به او الهام کرد، او را راز قضیه را فهمید که باید چه -روح مطهر این مرد بزرگ شاد باد و با انبیاء و اولیاء محشور باد

ى ایت کرد، مردم را آورد وسط میدان و نام خدا را سرِدست گرفت و حرکت کرد. درجنگ هشت ساله ما پیروز شدیم؛ در همههد

همیک واقعیتى که مردم آمدند و خداى متعال بر زبان و دل مردم حاکم بود و کار کار جهادى بود، ما پیروز شدیم؛ این موارد دیگرى

 «است.

 
تواند پیش برود. اینکه من بارها میگویم عزیزان من! کشور می» : 08/02/1395بری در دیدار کارگران، بیانات مقام معظم ره. 32

، شعار و رجزخوانی نیست، این نگاه به واقعیّتهای ی تمدّن اسالمی قرار بگیردبارها میگویم ایران میتواند قلّهتمدّن اسالمی و 

مان را پیشرفت بدهیم و را پیشرفت بدهیم، صنعتمان را پیشرفت بدهیم، کشاورزی کشور است. ما میتوانیم؛ ما میتوانیم اقتصادمان

طور که اوّل گفتم، هرکس خودکفایی را در آنجاهایی که خودکفایی الزم است به وجود بیاوریم؛ مسئولین باید تالش کنند. همان

 «.مسئول است حقّ آن مسئولیّت را اداء کند و تالش الزم را انجام بدهد

 
هاى جهان، از ملت سرافراز و امروز ملت» :1369 /08 /28، التحصیلى و اخذ سردوشى در دانشگاه هوایىبیانات در مراسم فارغ .33

استکبار جهانى اند که در مقابل تهدید و ارعاب قدرتهاى بزرگ، مرعوب نشوند. اول ملت ایران بود که فریاد زد، بزرگ ایران آموخته

ى او نیست. این را اول ملت ما فریاد جز رعد و برق، جز تشر، جز اظهار قدرت دروغین، چیزى در چنتهو  در درون خود تهى است

 .«آموخت امام بزرگمان، به ما و به ملتهاى دیگرزد و 

؛ مشروط قد برافرازید توانید در مقابل قدرتهاى متکى به زورشما مى»  :1371 /11 /01، بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام

هیچ مالحظه از ىبهیچ رودربایستى و بخش اسالم و تبعیت از احکام قرآنى بایستید و بىى وجود، پاى احکام نجاتبه اینکه با همه

سالم به ما توانید ایستادگى کنید. این درسى است که اوقت است که خوب مىکسى، در این راه و صراط مستقیم حرکت کنید. آن

 .«ت. عالج، این اسآموخت به ما با منش و حرفهاى خودکه امام بزرگوار، بعد از چهارده قرن،  داد. این درسى است

گشت به اسالم دعوت امام بزرگوار، ملت ایران را به بر»  :1375 /03 /16، بیانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینى)ره(

ادات فردى؛ کرد و گفت بیایید به اسالم به معناى حقیقى کلمه عمل کنید. نه فقط عمل کردن در داخل مسجدها و به صورت عب

المى را تشکیل داد. هورى اسبلکه به صورت عمل کامل این کار را انجام دهید و نظام زندگى را از اسالم بگیرید. به همین خاطر، جم

 «تواند.و فهماند که قدرت دارد و مى ى این ملت را احیا و بازسازى کرد. به ملت ایران آموختى دوم هم روحیهدر نقطه
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ه اتّکاء به توانایی داخلی را به هم ،تحریم دشمنان را به همگان منتقل کرد؛ به برکت« توانیمما می»و باور  روحیه

 د:آموخت و این منشأ برکات بزرگ ش

 [انقالب های گام اولدستاورد]

 اوال :

مرزها را که آماج تهدید جدّی دشمنان قرار گرفته بود و تمامیّت ارضی و حفاظت از  امنیّت کشور ثبات و

ساله و شکست رژیم بعثی و پشتیبانان آمریکایی و اروپایی و ی پیروزی در جنگ هشتضمانت کرد و معجزه

 .آورداش را پدید شرقی

 :  ثانیاً

عمرانی شد که ی و های حیاتی و اقتصادی علم و فنّاوری و ایجاد زیرساختموتور پیشران کشور در عرصه

بنیان، هزاران طرح زیرساختی و ضروری روز فراگیرتر میشود. هزاران شرکت دانشی آن روزبهتا اکنون ثمرات بالنده

ها ونقل و صنعت و نیرو و معدن و سالمت و کشاورزی و آب و غیره، میلیونهای عمران و حملبرای کشور در حوزه

ها طرح بزرگ از قبیل ، هزاران واحد دانشگاهی در سراسر کشور، دهل تحصیلی دانشگاهی یا در حاکردهتحصیل

های نخستین در کلّ جهان، فنّاوری و غیره با رتبههای بنیادی، فنّاوری نانو، زیستای، سلّولی سوخت هستهچرخه

ز نظر ها برابر شدن صنایع اشصت برابر شدن صادرات غیرنفتی، نزدیک به ده برابر شدن واحدهای صنعتی، ده

های گوناگون مهندسی از جمله در کیفی، تبدیل صنعت مونتاژ به فنّاوری بومی، برجستگی محسوس در رشته

ی دیگر از ها نمونههای مهم و حسّاس پزشکی و جایگاه مرجعیّت در آن و دهصنایع دفاعی، درخشش در رشته

. ایرانِ ب برای کشور به ارمغان آوردپیشرفت، محصول آن روحیه و آن حضور و آن احساس جمعی است که انقال

 .جز ترجمه هنری نداشتجز مونتاژ و در علم بهاز انقالب، در تولید علم و فنّاوری صفر بود، در صنعت بهپیش 

 اً : ثالث

های های داخلی، حضور در صحنهانتخابات، مقابله با فتنه مانند را در مسائل سیاسی  34مشارکت مردمی

ها و فعّالیّتهای نیکوکاری که از رسانیبه اوج رسانید و در موضوعات اجتماعی مانند کمک استکبارستیزیملّی و

                                                

ها توانست دشمن را مأیوس کند. اگر مردم در این سی سال ر صحنهحضور مردم د» :28/02/1388، بیانات در دیدار مردم بیجار. 34

کردند، در مراسم گوناگون، حضور خودشان های بیست و دو بهمن و روز قدس شرکت نمیپیمائیکردند، در راهدر انتخاباتها شرکت نمی

بود. این حضور را نان که امروز هست، نمیچکشیدند، مسلمًا هیبت ملت ایران، آنو این حجم عظیم ملت ایران را به رخ دشمن نمی

 «.حفظ کنید
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رسانی در حوادث ی خدمتاز انقالب، مردم در مسابقهاز انقالب آغاز شده بود، افزایش چشمگیر داد. پس پیش 

 .کنندو کمبودهای اجتماعی مشتاقانه شرکت می طبیعی

 :  رابعاً

تحلیل  .آوری ارتقاء دادی شگفتالمللی را به گونهبینش سیاسی آحاد مردم و نگاه آنان به مسائل بین

ی فلسطین و المللی در موضوعاتی همچون جنایات غرب بخصوص آمریکا، مسئلهو فهم مسائل بین  35سیاسی

ها و رذالتها و دخالتهای قدرتهای قلدر در امور ملّتها و امثال آن را افروزیی جنگظلم تاریخی به ملّت آن، مسئله

گونه، روشنفکری میان عموم ورد؛ اینبیرون آ ، 36روشنفکر ای به نامگزیدهی محدود و عزلتطبقهاز انحصار 

                                                

در خودتان بصیرت ایجاد کنید. قدرت تحلیل در خودتان ایجاد »  :08/1380 /12، بیانات در دیدار جوانان استان اصفهان. 35

ا بشناسید. این قدرت وجود آورید و چیزی ربندی ذهنی برای خودتان بههای جامعه یک جمع؛ قدرتی که بتوانید از واقعیتکنید

. در صدر اسالم هم ای که در طول تاریخ ما مسلمانان خوردیم، از ضعف قدرت تحلیل بودهر ضربهتحلیل خیلی مهمّ است. 

طور است. های گوناگون دیگر هم همینهای تفسیری زیادی دارد. در دورهها بحثطور بوده که حاال اینضرباتی که خوردیم، همین

 «من از بیبصیرتی و ناآگاهی ما استفاده کند و واقعیتی را واژگونه در چشممان جلوه دهد.نگذارید که دش

اند در ذهن خود و فکر خود و اوضاع توانسته یدگیچیدر قبال پ انیجیبس»: 02/08/1389، استان قم انیجیبس داریدر د اناتیب

 هایلیو خ اشتباه کنند هایلیرا نشان داد. ممکن بود خ نیا 88سال  یای؛ قضاکنند و بشناسند جادیا یدگیچیپخود  تیشخص

 ج،یبس میحرکت عظ کردند؛ اما حیتصح رااشتباه  یکم یکه اشتباه کرده بودند، به فاصله یهم اشتباه کردند؛ اگرچه اکثر آن کسان

الة و السّالم( الصّ هی)عل نیرالمؤمنیخود حفظ کرد؛ اشتباه نکرد؛ همان طور که ام یرا برا رتیپرچم بص نیو ا رتیشاخص بص نیا

قبول است، مورد  ردست، مواموجه محترم  یچهره کیداد.  صیحق را تشخ شودیها نم؛ با چهره«الحقّ بالرّجال عرفیال »فرموده بود: 

اشتباه  ند،رویم یراه را عوض غمبریپ یاز صحابه یمثل بعض یموجه یچهره یشاخص حق باشد. گاه تواندیاست؛ اما او نم میتکر

فت، حق است؛ هر راه ر نیباطل. هر که از ا ایشخص حق است  نیا میداد تا بفهم صیراه را تشخ دیحق را شناخت، با دی. باکنندیم

 رتیبص نیا ج،یسو پرچم ب جیسقف بس ریدر ز یشناخت. جماعت جوانِ مؤمنِ گردآمده دینرفت، مردود است. حق را با حقکه از راه 

کرد، قدرت  دایپ دیبا لیجور باشد. قدرت تحل نیهم دیهم با ندهیعنصر اول است. در آ رت،ی. بصرتندیرا نشان دادند؛ نشان دادند بابص

فرمودند  -داشت  میحرکت عظ نیگردن جامعه و ا به اتیبود، حق ح انیجر نیا یکه پدر همه یکس -کرد. امام  دایپ دیبا صیتشخ

امام )رضوان  حرف نیا ستند؛یاگر من از اسالم جدا شوم، مردم از من رو برخواهند گرداند. شاخص، اسالم است؛ شاخص، اشخاص ن

تا  میو بخوان میبفهم دشمن را ینقشه م،یبده صیرا تشخ حیصح کتحر م،یبده صیداد که راه را تشخ ادی( است. او به ما هیاللَّه عل

را  رتیبص عنصر اول است. رت،یکدام کار در جهت دشمن و در خط دشمن است و کدام کار در ضد اوست. پس بص میبفهم میبتوان

 «فراموش کرد. دینبا

 
فکری در ها گفتم روشنمن چند سال قبل در یکی از دانشگاه»  :05/03/1384، بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان بسیجی. 36

فکری در کشور ما از روشنفکری نگاه کنید، این را تصدیق خواهید کرد. اصًلا ی روشنایران بیمار متولد شد. اگر شما به تاریخچه

ما بیمار و معیوب و معلول متولد  کنم که مفهوم تجدد نیز در کشور. اآلن هم عرض میاول بیمار و وابسته به بیگانه متولد شد
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ائلی از این دست حتّی برای نوجوانان و نونهاالن، ی ساحتهای زندگی جاری شد و مسی کشور و همهمردم در همه

 .روشن و قابل فهم گشت

 :  خامساً

 37نارضایتی این حقیر از کارکرد عدالتی عدالت را در تقسیم امکانات عمومی کشور سنگین کرد. کفّه

همتا بر تارک نظام جمهوری اسالمی باشد و هنوز نیست، نباید ر کشور به دلیل آنکه این ارزش واال باید گوهر بید

به این معنی گرفته شود که برای استقرار عدالت کار انجام نگرفته است. واقعیّت آن است که دستاوردهای مبارزه 

شته قابل مقایسه نیست. در رژیم طاغوت بیشترین خدمات ی دیگر گذعدالتی در این چهار دهه، با هیچ دورهبا بی

نشینان یا همسانان آنان در برخی دیگر از نقاط کشور بود. و درآمدهای کشور در اختیار گروه کوچکی از پایتخت

ی زیرساختی مردم بیشتر شهرها بویژه مناطق دوردست و روستاها در آخر فهرست و غالباً محروم از نیازهای اوّلیّه

جایی خدمت و ثروت از حاکمیّتهای جهان در جابه ترینرسانی بودند. جمهوری اسالمی در شمار موفّقخدمت و

سازی و دست آن بوده است. آمار بزرگ راهنشین شهرها به مناطق پایینجای کشور، و از مناطق مرفّهمرکز به همه

دن برق و آب و مراکز درمانی و واحدهای دانشگاهی سازی و ایجاد مراکز صنعتی و اصالح امور کشاورزی و رسانخانه

شک این همه، نه در تبلیغات و سد و نیروگاه و امثال آن به دورترین مناطق کشور، حقیقتاً افتخارآفرین است؛ بی

و نه زبان بدخواهان خارجی و داخلی به آن اعتراف کرده است؛ ولی هست و  نارسای مسئوالن انعکاس یافته

                                                

شد، سطحی بود؛ این را هم به شما بگویم. نوع مخالفتی که با تجدد و موج هایی هم که با این تجددها میالبته مخالفت... . شد

طور نپسندم؛ از قدیم هم ایبنده آن را نمی -چه در اواخر دوران قاجار، چه در دوران پهلوی -تجددگرایی در ایران پیدا شد

ها هم در مقابل تحریم کردند، اینها افراط میها در تقلید از غربیکردند. آنپسندیدم؛ چون سطحی برخورد میها را نمیالعملعکس

  «د.کردنمی

این موجب نشود که از ضعفهای خودمان غافل بشویم.  دشمن خارجی هست، امّا»  :19/10/1396، بیانات در دیدار مردم قم. 37

جوری نیست که ما هیچ اشکالی نداریم، ما هم ضعف داریم، ما هم یک جاهایی اشکال و نارسایی و نابسامانی در کارمان هست؛ این

؛ زخم را نشیندروی زخم می مگس د[؛ نه،هیچ مشکلی در کار ماها نیست، فقط دشمن خارجی است که دارد ]مشکل ایجاد میکن

ها میتوانند اثر بگذارند، نه آمریکا میتواند خوب کنید، زخم را نگذارید به وجود بیاید. ما اگر مشکل داخلی نداشته باشیم، نه این شبکه

را باید حل کنیم؛ ما ضعف هیچ غلطی بکند. ما مشکالتمان را باید خودمان حل کنیم؛ مشکالت داخلی را باید حل کنیم، ضعفهایمان 

ی ما است، بخصوص ]دفاع ی ما است؛ بخصوص ]دفاع از[ ضعفا و از حقوق ملّت وظیفهی همهداریم. دفاع از حقوق مظلومین وظیفه

از[ طبقات ضعیف ملّت؛ همه بایستی مراقب باشیم. حاال طبقاتی هستند که مرفّهند، مشکالت زندگی آنها را فشار نمیدهد؛ اّما یک 

ی همّت ما این باشد که اینها را از زیر روه مهمّی هم در کشور هستند که فشارهای زندگی، آنها را زیر فشار قرار میدهد. باید همهگ

 «.فشار خارج کنیم؛ تالشمان باید این باشد
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و بااخالص نزد خدا و خلق است. البتّه عدالت مورد انتظار در جمهوری اسالمی   38مدیران جهادی ای برایحسنه

که مایل است پیرو حکومت علوی شناخته شود، بسی برتر از اینها است و چشم امید برای اجرای آن به شما جوانها 

 .است که در ادامه بدان خواهم پرداخت

 :  سادساً

ی مبارک را ای چشمگیر افزایش داد. این پدیدهعیار معنویّت و اخالق را در فضای عمومی جامعه بگونه

از هر چیز رواج داد؛ از پیروزی انقالب، بیش در طول دوران مبارزه و پس   39رفتار و منش حضرت امام خمینی

                                                

اینها مطالب حقّی است که اینجانب در چند سال اخیر بارها » : 20/4/1381، طاهری امام جمعه اصفهاناهلل ی آیتپاسخ به نامه .38

ی امکانات را برای مبارزه با فقر و فساد و ی آن هشدار داده و بسیج همهدر اجتماعات عمومی و نیز در دیدار مسئوالن ذیربط درباره

های و برخاسته از احساس درد و احساس خطر، این شجره با جهادی مخلصانه جزام. اکنون هم معتقدم تبعیض از همه خواسته

برای رفع ..... شود و این محتاج همکاری و همصدایی همه بخصوص صاحبان موقعیتهای حکومتی و اجتماعی است. ملعونه قلع نمی

تعداد و پرشمار این کشور است که مشکالت مشکالت مردم سه امر محوری وجود دارد، یکی تولید کار و اشتغال برای نسل جوان پراس

دارد، دوم مبارزه با فساد اقتصادی در دستگاهها است که اگر عزم همگانی بر آن قرار زندگی را از دوش بخش مهمی از مردم ما بر می

فاصله طبقاتی را سازد و ی تالشهای دولت کنونی و دولتهای قبلی را خنثی و دستاوردهای نظام مقدس ما را ضایع مینگیرد همه

دهد. سوم و از همه مهمتر وحدت ملّی و یکصدایی مسئوالن و عمیق و منابع محدود ملّی را به خورد متجاوزان به حقوق ملت می

رسد. مردم فداکار و مؤمن ما بحمداللَّه در زیر پرچم اسالم و خواص است که اگر مخدوش شود هیچ حرکت سازنده به سامان نمی

  «.انقالب متحدند

 

ها را تشخیص داد و انتخاب و دنبال کرد. به نظر من، امام، اولویّت » :1378 /07 /09، ى تهرانهاى نماز جمعهبیانات در خطبه .39

و استقالل در مردم. ... دومین چیزى که امام بر روى  روح خودباورى. ... : اول، احیاى ى اوّل دو چیز بودها در درجهاولویّتاین 

و تقویت ایمان در مردم بود؛ همان ایمانى که در خودش وجود داشت؛ لذا روى مسائل  روح دینىتمام را داشت، احیاى آن نهایت اه

شد نهایت کوشش و دقّت را داشت و هیچ حاضر نبود در این زمینه کوتاه بیاید؛ چون دین دین تعبّد و هرآنچه که به دین مربوط مى

تى بود، اثر آن فقط این نیست که از لحاظ شخصى، مردمِ خوب و پاکیزه و پارسایى خواهند کننده است. وقتى روح دینى در ملعالج

کرد، شود؛ اگر دینِ درست باشد. براى همین هم بود که با دینى که امام ترویج مىشد؛ اثر روح دینى، در زندگى اجتماعى منعکس مى

هایشان در داخل کشور، شروع به مخالفت کردند؛ رگ دنیا و دنبالهى دشمنان بزنامید، همهاسالمى که امام آن را اسالم ناب مى

شوند که آقا شما دیِن شدند حاال هم گاهى مىى دلسوزتر از مادر مىعنوان اینکه این دین، سیاسى و حکومتى است. گاهى هم دایهبه

شود! این، درست عکس ینى مردم سست مىشود؛ ایمان دکنید، دین از نظر مردم ضعیف مىسیاسى و دینِ حکومتى را که مطرح مى

واقعیت است. وقتى دین در یک جامعه بود، روح فداکارى در آن جامعه هست. وقتى دین در یک جامعه بود، آگاهى و هوشیارى و 

اطّالع بینید امروز در جامعه و کشور ما نسبت به مسائل دینى تا آنجایى که به احساس مسئولیت در یک جامعه هست. اینکه شما مى

خواهد این روح را تضعیف خاطر روح دینى است. دشمن مىرسد در مردم احساس مسئولیت و احساس غیرت هست، این بهمردم مى

؛ یعنى در دولت، کردى ارکان جامعه چه ارکان حکومتى، چه آحاد مردم به شدّت تقویت مى. امام این روح را در همهکند

وانین، در شوراى نگهبان، در انتخابات و در همه چیز، امام بر روى ایمان دینى و تعّبد دینى و تقیّد ى قضائیّه، در قدر مجلس، در قوّه
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های ایمان مردمش قرار گرفت که مایه های مادّی، در رأس کشوریآن انسان معنوی و عارف و وارسته از پیرایه

ها به آن بندوباری در طول دوران پهلویدار و عمیق بود. هرچند دست تطاول تبلیغات مروّج فساد و بیبسی ریشه

های سخت زده و لجنزاری از آلودگی اخالقی غربی را به درون زندگی مردم متوسّط و بخصوص جوانان ضربه

ی و اخالقی در جمهوری اسالمی، دلهای مستعد و نورانی بویژه جوانان را مجذوب کرد کشانده بود، ولی رویکرد دین

و فضا به سود دین و اخالق دگرگون شد. مجاهدتهای جوانان در میدانهای سخت از جمله دفاع مقدّس، با ذکر و 

بر چشم همه نهاد. پدران و ی برادری و ایثار همراه شد و ماجراهای صدر اسالم را زنده و نمایان در برادعا و روحیه

شتافتند دل کندند های گوناگون جهاد میی دینی از عزیزان خود که به جبههمادران و همسران با احساس وظیفه

رو شدند، مصیبت را با شکر همراه کردند. ی آنان روبهدیدهآلود یا جسم آسیبو سپس، آنگاه که با پیکر خون

بقه گرفت. صف نوبت برای اعتکاف از هزاران جوان و استاد و دانشجو و زن و سامساجد و فضاهای دینی رونقی بی

مرد و صف نوبت برای اردوهای جهادی و جهاد سازندگی و بسیج سازندگی از هزاران جوان داوطلب و فداکار آکنده 

و مستحب در  روی زیارت و مراسم گوناگون دینی و انفاقات و صدقات واجبداری و پیادهشد. نماز و حج و روزه

تر شده است. و اینها همه در دورانی روز بیشتر و باکیفیّتجا بویژه میان جوانان رونق یافت و تا امروز، روزبههمه

اتّفاق افتاده که سقوط اخالقی روزافزون غرب و پیروانش و تبلیغات پُرحجم آنان برای کشاندن مرد و زن به 

ای دیگر از معجزه ی عالم منزوی کرده است؛ و اینهای عمدهبخشلجنزارهای فساد، اخالق و معنویّت را در 

 .و نظام اسالمی فعّال و پیشرو است انقالب

 :  سابعاً

جهان و در رأس  نماد پُرابّهت و باشکوه و افتخارآمیز ایستادگی در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران

ناپذیری و صیانت و تر شد. در تمام این چهل سال، تسلیمروز برجستهکار، روزبهخوار و جنایتآنان آمریکای جهان

های متکبّر و مستکبر، ی آن در مقابل دولتپاسداری از انقالب و عظمت و هیبت الهی آن و گردن برافراشته

ای انحصارگر هقدرترفته است. شمار میژه جوانان این مرز و بوم بهی ایران و ایرانی بویشدهخصوصیّت شناخته

اندازی به استقالل دیگر کشورها و پایمال کردن منافع حیاتی که همواره حیات خود را در دست  40جهان

                                                

عنوان دستورالعمل در مقابل پاى این کرد. امام این دو خصوصیت را در اولویّتِ اوّل قرار داد. غالب آنچه را که امام بهدینى تکیه مى

 «ست.ملت گذاشته است، مربوط به این دو چیز ا

 

ى قدرتى استکبار به آن مجموعه» :1376 /09 /18، بیانات در مراسم گشایش هشتمین اجالس سران کشورهاى اسالمى. 40

آمیز به نوع بشر، که با تکیه بر تواناییهاى سیاسى و نظامى و علمى و اقتصادى خود و با الهام از نگرش تبعیض شودگفته مى

اى قلدرانه و تحقیرآمیز، به سود خود زیر فشار و استثمار هاى بزرگ انسانى یعنى ملتها و دولتها و کشورها را با سیطرهمجموعه
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ایران در در برابر ایران اسالمی و انقالبی، اعتراف به ناتوانی کردند. ملّت ، اندآنها برای مقاصد شوم خود دانسته

ی آمریکا و عنصر خائن به ملّت را از کشور برانَد و پس از نشاندهبخش انقالب توانست نخست دستفضای حیات

 .ی قلدران جهانی بر کشور با قدرت و شدّت جلوگیری کندی دوبارهآن هم تا امروز از سلطه

ی انقالب اسالمی است؛ لهساهای عمده در سرگذشت چهلجوانان عزیز! اینها بخشی محدود از سرفصل

 .بردارید  41را در پیشبرد آن گام بزرگ دوّم انقالب عظیم و پایدار و درخشانی که شما به توفیق الهی باید

                                                

ورزد و به فرهنگها و ها ستم مىگوید و به ملتکند؛ به دولتها زور مىاندازى مىها دستروت آنها دخالت و به ثگذارد؛ در کار آنمى

 «دارد.سنّتهاى آنان، اهانت روا مى

، عبارت است از چیزى آن بالى بزرگ در جهان امروز» :1371 /08 /13، آموزان، دانشجویان، معلمان و پرستارانبیانات در دیدار دانش

ه امروز بر ملتها کمعرفى کنم. این اسم، براى آنچه  «دیکتاتورى جهانى»و  «المللىاستبداد بین»وانم آن را به نام تکه بنده مى

ى معنایش . استکبار جهانالمللى و جهانى استى اعالى استکبار بینالمللى، مرتبهاستبداد بینگذرد، اسم مناسبى است. مى

ها را شوند: ثروت آنهاى دیگر، با برخورد استکبارى مواجه مىهستند که نسبت به ملتاین است که دولتها و قدرتهایى در دنیا 

و آن سمت  ها را به این سمتکنند و آنها اعمال نظر مىپردازند، در سیاستهاى آنها به دخالت مىبرند، در حکومتهاى آنمى

ر قرن ددهم و نوزدهم، با استعمار شروع شد و بعد همان چیزى که در قرن هجالمللى است. کشانند. این، استکبار بینمى

که  رآمد،بیستم به استعمار نوین مبدل گردید، و امروز، یا در دوران اوج قدرتهاى استکبارى، به شکل استکبار جهانى د

 «شردند.فى خود مىدوشیدند و در پنجهدنیا را بین دو قطب و دو قدرت تقسیم کرده بودند و هرکدام به نحوى ملتى را مى

کنم، شما خطاب نمى همچنین در این نوشته به سیاستمداران و دولتمردان» :1393 /11 /01، یام به جوانان اروپا و آمریکاى شمالىپ

 «اند.راه سیاست را از مسیر صداقت و درستى جدا کرده آگاهانهچون معتقدم که آنان 

  

انقالب یک امر دفعی نیست؛ یک امر تدریجی عزیزان من! » : 1379 /02 /23، ى تهرانهاى نماز جمعهدر خطبه بیانات. 41

ی انقالب که تغییر نظام سیاسی است، دفعی است؛ اما در طول زمان، انقالب باید تحّقق پیدا کند. این تحقّق چگونه . یک مرحلهاست

است؟ این تحقّق به آن است که آن بخشهایی که عقب مانده و تحوّل پیدا نکرده است، تحوّل پیدا کند و روز به روز راههای جدید، 

ی آن ارزشها در جامعه به وجود بیاید و پیش برود، تا آن ملت د و روشهای جدید، در چارچوب و بر پایهکارهای جدید، فکرهای جدی

بتواند با نشاط و با قدرت به سمت هدِف خودش حرکت کند. برگشت، غلط است؛ عقبگرد، خسارت است؛ اما ایستادن هم غلط است؛ 

هر ده سال، بیست سال یکبار، اگر انسان به کشور هم نیست؛ یعنی باید حرکت کرد و به جلو رفت... این تکامل، تمام شدنی 

ی بسیار روشنی پیش روی ماست، که به آینده .خواهد دید که در بخشهای مختلف، پیشرفت و ترقّی ایجاد شده استنگاه کند، 

اجتماعی و رفاه مادّی داشته  التای که ملت ایران خواهد توانست به برکت اسالم و نظام اسالمی، هم عدسمت آن در حرکتیم؛ آینده

به اعتقاد من، قسمتهای ایم و ، ما به سمت این آینده حرکت کردهباشد، و هم به استقالل کامل دست یابد. از روز اول پیروزی انقالب

ایمان  گویم بدون تحمل زحمت میشود به آن آینده رسید؛ اما میگویم با حفظ وحدت و. نمیایمترش را پشت سر گذاشتهسخت

توان به آن دست یافت. عمده این است که ما یاد و راه و هدفهای امام )ره( را همیشه در خاطر داشته ی حرکت، میو انگیزه و ادامه

 «.ها را حفظ کنیمباشیم و آن
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ساله، اکنون برابر چشم ما است: کشور و ملّتی مستقل، آزاد، مقتدر، باعزّت، متدیّن، محصول تالش چهل

بها، مطمئن و امیدوار، دارای تأثیر اساسی در منطقه و دارای منطق هایی گرانپیشرفته در علم، انباشته از تجربه

های باال در دانشها و رددار در رسیدن به رتبهقوی در مسائل جهانی، رکورددار در شتاب پیشرفتهای علمی، ر کو

نو و هوافضا و امثال آن، سرآمد در گسترش خدمات های بنیادی و ناای و سلّولهای مهم از قبیل هستهفنّاوری

های و بسی ویژگیهای جهادی میان جوانان، سرآمد در جمعیّت جوان کارآمد، اجتماعی، سرآمد در انگیزه

 .است  42های انقالبی و جهادیگیریجهتی همگی محصول انقالب و نتیجهافتخارآمیز دیگر که 

                                                

ی جامعه؛ تغییر ی نهادهای اصلی زندگانقالب یعنی تغییر بنیادیِن همه »: 1381 /11 /15، در دیدار مدیران صدا و سیمابیانات 

چنین نیست که  این حرف را ما از اوّل هم میگفتیم وبنیادینِ آنچه غلط و کج و نابجاست، به آنچه صحیح و مستقیم و بجاست. 

نکه روح و خواست این امری است که بتدریج و در طول زمان با تالش و مجاهدت دائمی انجام میگیرد؛ مشروط بر ایامروز بگوییم. 

 «.ب در مردم باقی بماندو ضرورت انقال

  
بعد از رحلت امام، »  :14/03/1395 اهلل(و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه بیانات در مراسم بیست. 42

؛ کردیم، عقب ماندیم و ناکام شدیم انقالبیگری و حرکت جهادی غفلت از هرجا پیش رفتیم و عملکردیم انقالبی هرجا ما

بنده در این سالها خودم مسئول بودم؛ اگر تقصیری در این مطلب باشد، متوجّه این حقیر هم این یک واقعیّتی است. 

کردیم،  غفلت و کردیم کوتاهی هرجا ؛ رفتیم کردیم، پیش کردیم، بر روی آن ریل حرکت بودیم، جهادی حرکت انقالبی هرجا هست؛

مخاطب این سخن، نسل امروز و نسل  .پیش برویم انقالبی حرکت کنیم و انقالبی عقب ماندیم. میتوانیم برسیم به شرط اینکه

ی ما هستیم؛ مسئوالن مخاطبند؛ فعّاالن سیاسی، فعّاالن فرهنگی، فعّاالن مخاطب این سخن، همه فردا و نسل فرداهای بعد است؛

ه مخاطب این سخنند؛ همه وران، روستاییان، شهریان، هماجتماعی، همه مخاطب این سخنند؛ جوانان، دانشگاهیان، حوزویان، پیشه

ی دیگری حرکت کرد وقت، پیشرفت قطعی است؛ و میتوان به شیوهحرکت کرد و آن انقالبی یباید بدانند میتوان این راه را با شیوه

اسالم سیلی »گفتند: امام تعبیر رایجی داشتند، مکرّر در مواردی میآوری خواهد بود. وقت سرنوشت سرنوشت رقّتو آن

 «.کردیم، ملّت ایران سیلی خواهد خورد، اسالم هم سیلی خواهد خورد اگر راه را عوض«. ردخواهد خو

که سازندگی کشور را در کنار تأمین  عالج مشکالت ما در این است» :12/05/1368 جمهوریبیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست

ی باعظمت و هیبت انقالب ببینیم. اگر به رفاه عمومی نیندیشیم و به سازندگی ی انقالبی در مردم و حفظ همان صالبت و چهرهروحیه

در مسائل رفاه  ی مطلوب را به دنیا ارایه بدهد. اگرکشور فکر نکنیم، مطمئنا نظام جمهوری اسالمی نخواهد توانست الگو و تجربه

های انقالبی را به دست غفلت بسپریم، به ابهت زندگی عمومی و ایجاد تسهیالت و رفع مشکالت غرق شویم، به طوری که جهتگیری

ایم و این، مطمئنا به کارایی ما ضربه خواهد زد. بنابراین، این دو ی آن را در دنیا مخدوش کردهایم و جاذبهو هیبت انقالب ضربه زده

 «.کنار هم مطرحنددر 

از موانع عبور کردن، موانع کوچک را بزرگ  کار جهادی یعنی» : 06/06/1392، جمهور و اعضای هیأت دولتبیانات در دیدار رئیس

ما هر جایی که به خدا تکیه کردیم،  کار؛ این کار جهادی استندیدن، آرمانها را فراموش نکردن، جهت را فراموش نکردن، شوق به 

یم، پیروز شدیم؛ نگاه کنید شما از اول انقالب تا حاال، هر جا ما مردم را شد جهادی حرکت به نیروی مردم تکیه کردیم و حاضر به

 اتفاق این انقالب اصل خود در. شدیم پیروز آنجا در ما جهادی بود، حرکت حرکتمان و آوردیم وسط کار، به نام خدا شروع کردیم
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 43توجّهی به شعارهای انقالببیو بدانید که اگر  

                                                

 هشت  دفاع در. بود جهادی حرکت حرکت سط میدان، وو آمدند مردم مختلف قشرهای کردند، پر را خیابانها مردم آمدند، مردم افتاد،

 اهلل رضوان) امام. کار وسط آمدند مردم - کردند تحمیل مملکت این بر را جنگ سال هشت نیست؛ شوخی جنگ سال هشت - ساله

کار بکند؛ خدا به باید چه که فهمید را قضیه راز - باد محشور اولیاء و انبیاء با و باد شاد بزرگ مرد این مطهر روح که -( علیه تعالی

 پیروز ما ساله هشت درجنگ. کرد حرکت او الهام کرد، او را هدایت کرد، مردم را آورد وسط میدان و نام خدا را سرِدست گرفت و

 شدیم؛ پیروز ما بود، جهادی کار کار و بود حاکم مردم دل و زبان بر متعال خدای و آمدند مردم که دیگری موارد یهمه در شدیم؛

 «.هم یک واقعیتی استاین

ایم انجام بدهیم، به برکت اعتماد به نفس و ما از اول انقالب، هر کار بزرگی که توانسته» :14/10/1384بیانات در دیدار کشاورزان، 

که حتی آن کسانی  بلندپروازی و کار جهادی بوده است. جوانانِ جهاد سازندگی آن روزی کارهای بزرگ را در این کشور شروع کردند

ردند که جوان ایرانی قادر به این کارهاست. در دوران رژیم طاغوت، کگرفت، باور نمیشان این کارهای بزرگ انجام میکه جلوی چشم

آمدند؛ این ها میتوانستند بسازند! باید روسساختند؛ آنها سیلو را هم نمیها برایشان میخریدند و سیلو را روسگندم را از امریکا می

اند مردم گندم بکارند؛ آمدند و گفتند امام دستور داده انشگاهیدهای اول انقالب، این جوانان جهاد صنعت در ایران نبود. در سال

دیدند دی میشروع کردند. افرا ی همت و ابتکار خودمان؛، جز درِ خانهی چه کسی برویمدرِ خانهخوب، گندم سیلو الزم دارد؛ 

ر ما یکی از کشورهای مطرح از لحاظ کردند! و امروز کشوما باور نمیا -لبته در روز اول، با ظرفیت کم ا -رود که این سیلو باال می

های گوناگون صنعتی و فنی و علمی و شدر هر بخشی از بخ ت.ها. کار جهادی، این اسسیلوسازی در دنیاست؛ به برکت همین جوان

؛ «وانیمتما می»که یعنی اعتقاد به این ی جهادی یعنی چه؟روحیهایم. ی جهادی وارد شدیم، پیش رفتهتحقیقاتی که ما با روحیه

. االن در همین بخش انرژی هابه جوان ی ظرفیت وجودی و ذهنی و اعتمادناپذیر و استفاده از همهوقفه و خستگیو کارِ بی

اند؛ صدها های تحصیلکردهجا مشغول کار هستند، جوانیی که این همه دنیای استکبار را سراسیمه کرده، اکثر کسانی که در آنهسته

طور است. به ها همینی بخشاند. در همهچرخانند و این عزت را برای کشور پدید آوردهصیلکرده، این چرخ را میسال و تحجوانِ کم

های با تجربه، اعتماد کنند. اعتماد به این افراد و توکل به خدای متعال و ها باشند و چه از انساننیروهای بااستعداد، چه از جوان

 «.ستاخالص نیت برای خدا، اساس کار ا

 
موزه بسپرند؛ صریحاً  به امام را شعارهای خواستند کارهائی بکنند،می» :20/06/1388بیانات در خطبه نماز جمعه تهران، . 43

؛ همیشه تازه است، همیشه برای آحاد مردم جذاب است. کهنه شدنی نیست انقالب شعارهای گفتند که اینها کهنه شده! نه،می

نفع عزت ملی است، شعاری که در آن مقاومت و ایستادگی است، این شعارها هیچ  به است، شعاری کهنفع مستضعفین  به شعاری که

 «.وقت کهنه نمیشود؛ برای هیچ ملتی کهنه نمیشود، برای نظام ما هم کهنه نخواهد شد
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بار هم که متأسّفانه بود و خسارت-بود نمی سالههایی از تاریخ چهلدر برهه  44غفلت از جریان انقالبیو 

کشور در مسیر رسیدن به آرمانهای بزرگ بسی جلوتر بود شک دستاوردهای انقالب از این بسی بیشتر و بی -بود

 .داشتو بسیاری از مشکالت کنونی وجود نمی

دار. رو است امّا با تفاوتی کامالً معنیایران مقتدر، امروز هم مانند آغاز انقالب با چالشهای مستکبران روبه

اگر آن روز چالش با آمریکا بر سر کوتاه کردن دست عمّال بیگانه یا تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی در تهران 

برچیدن ور ایران مقتدر در مرزهای رژیم صهیونیستی و ی جاسوسی بود، امروز چالش بر سرِ حضیا رسوا کردن النه

حمایت جمهوری اسالمی از مبارزات مجاهدان  و آسیا غرب یمنطقه از  45نفوذ نامشروع آمریکابساط 

                                                

به که مربوط به فرهنگند،  ییآنها ،یدولت یهادستگاه » :01/01/1395بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، .44

 یاسالم یرا، نه ارزشها یکه نه اسالم را قبول دارند، نه انقالب را، نه نظام اسالم یکسان یآغوش خود را به رو نکهیا یجا

 یهابچّه یبه رو ،یانقالب یهابچّه ی، به رومؤمن یهاجوان یو، به رهامسلمانبچّه ی]باز کنند[، آغوش خود را به رو را

 هانهیزم ی. در همهردیگیدارد انجام م یباارزش یفرهنگ یکارها کنند؛یکار کنند و دارند کار م توانندیم نهایباز کنند؛ ا یللّهاحزب

فردا مال شما است، امروز هم مال شما است؛  است،! کشور مال شما زیتالش کنند، کار کنند. جوانان عز توانندیما م یجوانان انقالب

و  کایآمر د،یشما اگر باور به خود داشته باش د،یبه خدا و توکل به خدا حرکت کن مانیشما اگر با ا د،یباش دانیشما اگر در م دیبدان

 «بکنند. توانندینم یغلط چیه کایتر از آمربزرگ

 
امروز به » :26/05/1394، های اسالمیی رادیو و تلویزیونالسالم و اتحادیهع جهانی اهل بیت علیهمبیانات در دیدار اعضای مجم .45

های استکبار در ی با نقشهکه در مقابل ما مسلمانها، ما پیروان اهل بیت قرار دارد، عبارت است از مبارزه مصداق مجاهدتنظر ما 

ها را باید اوّل شناخت، اوّل باید های استکبار باید مبارزه کرد. این نقشهترین مجاهدت این است. با نقشهی اسالمی؛ امروز بزرگمنطقه

ریزی کنیم و با اهداف دشمن مبارزه کنیم. فقط هم حالت کار میخواهد بکند؛ بعد بنشینیم برنامههدست دشمن را بخوانیم، بدانیم چ

؛ ها اصرار دارند اسم آن را بگذارند خاورمیانهاى که اروپایىاین منطقه...  مبارزه اعم است از دفاع و هجومدفاع و انفعال نیست. 

یک جا شرق دور است، یک جا شرق میانه است، یک جا شرق نزدیک است؛ این تکبّر  یعنى خاور را، شرق را به نسبت اروپا میسنجند.

ى بزرگى . آسیا یک قارّهآسیا است غلط است؛ اینجا غرب اسم خاورمیانه؛ «خاورمیانه»ها ]را ببینید![ از اوّل اینجا شده اروپایى

، از لحاظ اى است از لحاظ راهبردى مهممنطقهسى است؛ ى بسیار حساآسیا قرار داریم. این منطقه، منطقه است، ما در غرب

ى مهمّى است. روى این مهم. منطقه -آسیا و اروپا و آفریقا -نظامى مهم، از لحاظ منابع زیرزمینى مهم، از لحاظ ارتباط بین سه قارّه

م؛ این شد مجاهدت. قرآن به ما میگوید: جاهُِدوا ها را ببینیم چیست و با این مقابله کنیمنطقه برنامه دارند، نقشه دارند؛ باید این نقشه

 اهلل، امروز این است... ؛ جهاد فىفِی اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ

ت یکى عبارت اس-یادى دارد لکن عمده این دوتا استزالبتّه شعب  -ى این دشمن در این منطقه عمدتاً بر دو پایه استوار استنقشه

 ى دشمن در این منطقه است:از نفوذ. این، اساس نقشه از ایجاد اختالف، دوّمى عبارت است

؛ یعنى دلهاى تر از اختالف دولتها، اختالف ملّتها استخطرناك. ایجاد اختالف: اختالف بین دولتها و بعد اختالف بین ملّتها، که 1

عربیسم و ایرانیسم و پانى پانمسئلهملّتها را نسبت به یکدیگر چرکین کنند و عصبیّت بیافرینند؛ با نامهاى مختلف؛ حاال یک وقت 

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=5071
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30524
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در سراسر   46مقاومت و اهللحزب یشتهاع از پرچم برافراهای اشغالی و دففلسطینی در قلب سرزمین

امروز مشکل او  . و اگر آن روز، مشکل غرب جلوگیری از خرید تسلیحات ابتدایی برای ایران بود،این منطقه است

                                                

ى سنّى و شیعه و تکفیر و مانند اینها است؛ به هر عنوانى که بتوانند، ایجاد اختالف ترکیسم و این حرفها بود، یک روز هم مسئلهپان

ها بودند؛ آنها در ایجاد نگلیسشدّت دارند روى این کار میکنند. البتّه متخصّص این کار اکنند. این یک قلم از کارهاى اینها است که به

هاى تکفیرى ى وجود، امروز دارند کار میکنند. این گروهها هم از آنها یاد گرفتند و با همهاختالف مذهبى تخصّص دارند و آمریکایى

 ند... ها تردید داشتى دست اینها هستند. ما این را البتّه از چند سال پیش گفتیم، بعضىکه مشاهده میکنید، همه ساخته

وجود بیاورند میخواهند در کشورهاى اسالمى و در کشورهاى این منطقه، یک نفوذى بهى دوّم دشمن نفوذ است: . نقشه2

زسازى کنند. در کشور . امروز آمریکا آبروى گذشته را در این منطقه ندارد؛ میخواهند این را باها سال ادامه داشته باشدکه تا ده

 در ایران هم نیّتشان این است... ما هم قصدشان همین است؛ 

ترین فصول تاریخ امّت اسالمى، در طول این سالها ه یکى از برجستهک -ما از مقاومت در منطقه دفاع میکنیم؛ از مقاومت فلسطین

 ، ما ازو مقاومت را تأیید کندرژیم صهیونیستى را بکوبد فاع میکنیم. هر کسى با اسرائیل مبارزه کند و د -مقاومت فلسطین است

که با رژیم  جور حمایتى که براى ما ممکن است، از هر کسىاو حمایت میکنیم؛ انواع حمایتهایى که براى ما ممکن باشد؛ همه

ى کسانى که در مهصهیونیستى مقابله کند، خواهیم کرد. از مقاومت حمایت میکنیم، از تمامیّت ارضى کشورها حمایت میکنیم؛ از ه

وجود افکنى را بهى کسانى که این تفرقهى آمریکا ایستادگى میکنند حمایت میکنیم؛ با همهافکنانهتفرقه ى با سیاستهاىمقابله

ست که ائمّه ؛ این تشیّعى نیما تشیّعى را که مرکز و پایگاه تبلیغاتش لندن است قبول نداریمآورند طرفیم و مقابلیم. مى

کردن جادّه براى ى تمهید و صافى ایجاد اختالف، بر پایهستند. تشیّعى که بر پایهالسّالم( آن را ترویج کردند و آن را خوا)علیهم

رآن است. ما از قحضور دشمنهاى اسالم است، این تشیّع، تشیّع نیست؛ این انحراف است. تشیّع مظهر تامّ اسالم ناب است، مظهر 

ى مظلومان دفاع عمل میکنند مخالفت میکنیم، از همهکسانى که کمک به وحدت میکنند حمایت میکنیم، با کسانى که ضدّ وحدت 

 «میکنیم.

 

توانیم ما حق داریم و مى» : 1385 /01 /25فلسطین،  مردم حقوق از حمایت و قدس المللىبین کنفرانس سومین بیانات در. 46

نونى دنیاى اسالم از شرق آسیا هاى ما و نسل کگر را به خودشان برگردانیم؛ این احساس صادق ملتهاى سلطهتحقیر و تکبر دولت

، سخنى جهاد بنامیم تا قلب آفریقاست و این، میدانِ جهادى پیچیده و متنوع و دشوار و بلندمدت است، و اگر فلسطین را پرچم این

که درهاى است  کلید رمزآلودىى خود بداند؛ این، ى فلسطین را قضیهى دنیاى اسالم باید قضیه.امروز همهایمبه گزاف نگفته

 « .گشایدفرج را به روى امت اسالمى مى

ما به توفیق الهی، در کنار ملت فلسطین ایستادیم، در کنار » : 21/04/1391، اجالس جهانی زنان و بیداری اسالمی بیانات در دیدار

ی با آمریکا و ی کسانی که در مواجههان ایستادیم، در کنار مردم مظلوم بحرین ایستادیم، در کنار همهی مسلمکردههای انقالبملت

 «.کنیمکنیم و در این مورد از هیچ کس و هیچ قدرتی مالحظه نمیصهیونیسم قرار دارند، ما ایستادیم و از آنها دفاع می

حمایت از فلسطین، انتفاضه و مبارزه با »  :04/02/1380، المللی حمایت از انتفاضه فلسطینبیانات در مراسم گشایش کنفرانس بین

 «.است ارکان اصلی سیاستهای راهبردی جمهوری اسالمی ایرانصهیونیسم و حامیانش از 

با رژیم صهیونیستی مبارزه  هر جا هر ملتی، هر گروهی»  :14/11/1390، نماز جمعه تهران + ترجمه خطبه عربی خطبهبیانات در 

 «.کند، مقابله کند، ما پشت سرش هستیم و کمکش میکنیم و هیچ ابائی هم از گفتن این حرف نداریم

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20388
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3061
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3061
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18923
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آمریکا آن بود که با  ی ایرانی به نیروهای مقاومت است. و اگر آن روز گمانجلوگیری از انتقال سالحهای پیشرفته

خودفروخته یا با چند هواپیما و بالگرد خواهد توانست بر نظام اسالمی و ملّت ایران فائق آید، امروز  چند ایرانی

ها دولت معاند یا ی سیاسی و امنیّتی با جمهوری اسالمی، خود را محتاج به یک ائتالف بزرگ از دهبرای مقابله

ن به برکت انقالب، اکنون در جایگاهی متعالی و خورد. ایرامرعوب میبیند و البتّه باز هم در رویارویی، شکست می

 .های دشوار در مسائل اساسی خویش استی ملّت ایران در چشم جهانیان و عبورکرده از بسی گردنهشایسته

ای از مسیر افتخارآمیز به سوی آرمانهای بلند نظام جمهوری اسالمی است. شده فقط قطعهامّا راه طی

ها نیست، باید با همّت و هشیاری و سرعت عمل و ابتکار ان زیاد، به دشواریِ گذشتهی این مسیر که به گمدنباله

های ی میداندر همه ،دیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعّاالن جوانمشما جوانان طی شود. 

های شانهباید دالت، های دین و اخالق و معنویّت و ععرصه المللی و نیز درو فرهنگی و بین سیاسی و اقتصادی

 ،دهند  47خود را به زیر بار مسئولیّت

                                                

 /26، مت اسالمىحجت االسالم و المسلمین سید حسن نصر اهلل به مناسبت پیروزى مقاوپیام تبریک رهبر معظم انقالب اسالمى به 

جانب باالتر اید از حد توصیف ایننظیر خود به امت اسالمی هدیه کردهبا جهاد و مقاومت بی )حزب اهلل لبنان(آنچه شما»: 1385 /05

های مدرن و مرگبار در ی شما که نصرت الهی را به شما ارزانی داشت، بار دیگر ثابت کرد که سالحاست. جهاد دالورانه و مظلومانه

ی قدرتهای ستمگر نمیشود. پیروزی شما سیطره ایمان و جهاد دارد مغلوب، ناکارآمد است و ملتی که برابر ایمان و صبر واخالص

ی الهی ثابت کنید که برتری نظامی، به ابزار و سالح و هواپیما و ناو و تانک نیست، به پیروزی اسالم بود. شما توانستید به حول و قوه

ل کردید؛ تفوق امی خود را بر رژیم صهیونیستی تحمیقدرت ایمان و جهاد و فداکاری همراه با عقل و تدبیر است. شما برتری نظ

ناپذیری و هیبت دروغین ارتش صهیونیست را به سخره ی شکستئی و جهانی تثبیت نمودید؛ افسانهمعنوی خود را در ابعاد منطقه

ل آنان را که دهها سا پذیری رژیم غاصب را به نمایش گذاشتید. شما به ملتهای عرب، عزت بخشیدید و توانائیهایگرفتید؛ و آسیب

 «.ی عمل به همه نشان دادیدبود، در صحنههای استکباری، انکار شدهی تبلیغات وسیاستبوسیله

نمی گوییم  –تا وقتی در این مملکت، یک عده » : 14/12/1376، 87نشرصهبا، ویرایش دوم، ص   کتاب بصیرت و استقامت، .47

من بخش مهمی ند جانشان را بر سر این کار بگذارند، این بنا محکم ایستاده است! انسان مومن وجود دارند که حاضر –خیلی زیاد 

که این ستون های محکمی را که زیر این خیمه قرار دارند موریانه نخورد. من مرتب به مراعات زهد و مثل آن از همتم این است 

از جهت این است که قضیه مهم است. بحث این است که ما و اینها را به شما می گویم. این « به دنیا آلوده نشویم» توصیه می کنیم 

خیمه ای داریم که با ستون های برافراشته است اگر خدایی نکرده موریانه در این ستون ها افتاد دیگر آن را نمی شود کاری کرد. اگر 

ها، ان پایه های محکمی که میخ ها کنده شوند مهم نیست. گوشه ای از بدنه خیمه جر بخور می دوزیمش مهم نیست. اما ستون 

اند نباید بلرزد. لزومی ندارد وجه بد قضایا را زیادی ببینید و مبالغه کنید؛ نه، بحمد اهلل پایه  این بنا را روی دوش خودشان گرفته

 «انقالب بسیار مستحکم است.

 جیبس ست؛ین یجناح ست،یکارنیاسیس ست،ین زدهاستی، اما ساست یاسیس جیبس»: 06/09/1390، جیبا اقشار نمونه بس دارید

 جیست؛بسین یخراف ست،ی، اما متحجر نمتعبد استو  نیمتد قاًیعم جیبس ست؛ین یافراط ست،ین انضباطیاما ب مجاهد است،
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  48ی انقالبینگاه انقالبی و روحیههای گذشته بهره گیرند، ها و عبرتاز تجربه

                                                

 جیبس ست؛یدر اصول ن سامحاما اهل ت - یجذب حداکثر میاگفته - جذب است اهل جیبس ست؛ین ی، اما ازخودراضاست رتیبابص

 اکاریاست، اما ر یمتخلق به اخالق اسالم جیبس ست؛یزدهنطرفدار علم است، اما علم جیاست، پاسدار خطوط فاصل است؛ بس وریغ

 «فرهنگ. کیشد  نی. استین ایاما خود اهل دن است،یدر کار آبادکردن دن جیبس ست؛ین

 

شرط دوام حیات جمهوری اسالمی وجود »  :30/06/1396،بیانات در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری. 48

ی انقالبی نباشد، جمهوری اسالمی نخواهد بود؛ بله، یک حکومتی . اگر روحیهی انقالبی استهای انقالبی و وجود روحیهانگیزه

سالمی نیست. این حرکت مردم، این خونهایی که دادند، این زحماتی که کشیدند سرِ کار خواهد بود، امّا آن حکومت، دیگر جمهوری ا

ی انقالبی برای احیاء اسالم، برای احیاء شریعت اسالمی، برای این بوده؛ اینها از بین خواهد رفت، لگدمال خواهد شد. بنابراین، انگیزه

است؛ آیا کم شده، آیا زیاد شده، آیا ادامه پیدا کرده، چه  برای حفظ جمهوری اسالمی حتماً الزم است. این انگیزه در چه وضعی

و بر اساس آن، مطالبه تنظیم کنیم. فرض بفرمایید بنده  ی با آنها چیست؛هایی با این انگیزه انجام میگیرد، راه مقابلهها و مبارزهمقابله

، معنایش همین است؛ یعنی این یک کمک کنیداللّهی های انقالبی و حزبمدام میگویم که به بچّههای مختلف که در صحبت

 «و با نشناختن ضابطه و قانون نباید اشتباه کرد..مطالبه است بر اساس نگاه به حرکت انقالبی کشور. 

برای انقالبی بودن شاخصهایی وجود » :14/03/1395؛ اهلل(و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه بیانات در مراسم بیست

شود خصوصیّاتی را گفت لکن من فعالً پنج شاخص برای البتّه بیش از اینها می شاخص را در اینجا ذکر میکنم. دارد. من پنج

انقالبیگری ذکر میکنم که ما باید سعی کنیم در خودمان این پنج شاخص را ایجاد کنیم و حفظ کنیم، هرجا هستیم؛ یکی در کار 

الیّت سیاسی است، یکی در کار فّعالیّت علمی است، یکی در کار فّعالیّت اقتصادی هنر است، یکی در کار صنعت است، یکی در کار فعّ 

ی افراد ما مّلت ایران میتواند وجود داشته باشد. پنج شاخص که اینها را شرح کند؛ این شاخصها در همهو بازرگانی است؛ فرقی نمی

گیری آرمانهای انقالب و ، هدفشاخص دوّمی اساسی انقالب؛ ، پایبندی به مبانی و ارزشهاشاخص اوّلخواهم داد ]عبارتند از[: 

همّت بلند برای رسیدن به آنها که آرمانهای انقالب و اهداف بلند انقالب را در نظر بگیریم و همّت برای رسیدن به آنها داشته باشیم؛ 

تر از همه که مهم-، استقالل فرهنگی ی کشور، استقالل سیاسی، استقالل اقتصادیجانبه، پایبندی به استقالل همهشاخص سوّم

ی دشمن و عدم تبعیّت از او، که البتّه باید ، حسّاسیّت در برابر دشمن و کار دشمن و نقشهشاخص چهارمو استقالل امنیّتی؛  -است

نام نهاده « جهاد کبیر»قرآن این عدم تبعیّت را  عرض کردیم که-ی او را فهمید و از تبعیّت دشمن سر باز زد دشمن را شناخت، نقشه

، تقوای دینی و سیاسی که این بسیار مهم است. این پنج شاخص پنجم -باره صحبت کردممن این چند وقت دو سه بار دراین است؛

 «.طور که عرض کردیم، مختلف استانقالبی است؛ حاال درجات انقالبی بودن، همانشاخص اگر در کسی وجود داشته باشد، قطعاً 

شنوم گاهی اوقات بعضی در مقابل شعارهای انقالب، می»: 14/03/1396بیانات در مراسم سالروز رحلت حضرت امام خمینی )ره(، 

 هم واقعی عقالنیّت است؛ خطا این نه، ؛است انقالبیگری مقابل ینقطه عقالنیّت کأنّه میکنند؛ مطرح را عقالنیّت مفهوم عنوان و

انقالبیگری یعنی مسئولین کشور، هدفشان  .....  .بدهد نشان ما به را حقایق میتواند که است انقالبی نگاه. است انقالبیگری در

گرفتن نیروهای داخلی، ؛ مسئوالن کشور، هدفشان را راضی کردن مردم، به کار را راضی کردن قدرتهای مستکبر قرار ندهند

تقویت عناصر فّعال در داخل کشور قرار بدهند؛ این انقالبیگری است. معنای انقالبیگری این است که کشور و مسئوالن، تسلیم هیچ 

ای نشوند، دچار انفعال نشوند، دچار ضعف نفْس نشوند؛ نه زورگویی و قلدری را از طرف مقابل قبول کنند، نه فریب او را زورگویی

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=37721
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=37721
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=25&npt=7&aya=52#59279
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=25&npt=7&aya=52#59279
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 .ی اسالمی بسازندرا به کار بندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفته  49عمل جهادیو 

 [انقالب های تحقق گام دومظرفیت]
 

کنند که از سازان در نظر داشته باشند، این است که در کشوری زندگی میمهمّی که باید آیندهی نکته

استفاده ن بیاندرکاران تاکنونظیر است و بسیاری از این ظرفیّتها با غفلت دستهای طبیعی و انسانی، کمنظر ظرفیّت

البی، خواهند توانست آنها را فعّال و در پیشرفت های جوان و انقهای بلند و انگیزهاستفاده مانده است. همّتیا کم

                                                

است، از فریب هم دریغ نمیکنند؛ آنجایی که ممکن  چون قدرتها با وجود اینکه زورگویند و قلدرند و دستشان ُپر از اسلحه-بخورند 

 «.اینها معنای انقالبیگری است -باشد، اهل خدعه و فریب و دُور زدن و این حرفها هم هستند

 

از موانع عبور کردن، موانع کوچک را  کار جهادی یعنی» : 06/06/1392، جمهور و اعضای هیأت دولتبیانات در دیدار رئیس .49

ما هر جایی که به خدا تکیه  استبزرگ ندیدن، آرمانها را فراموش نکردن، جهت را فراموش نکردن، شوق به کار؛ این کار جهادی 

یم، پیروز شدیم؛ نگاه کنید شما از اول انقالب تا حاال، هر جا ما شد جهادی حرکت کردیم، به نیروی مردم تکیه کردیم و حاضر به

 این انقالب اصل خود در. شدیم پیروز آنجا در ما جهادی بود، حرکت حرکتمان و مردم را آوردیم وسط کار، به نام خدا شروع کردیم

 در. بود جهادی حرکت حرکت سط میدان، وو آمدند مردم مختلف قشرهای کردند، پر را خیابانها مردم آمدند، مردم افتاد، اتفاق

 امام. کار وسط آمدند مردم - کردند تحمیل مملکت این بر را جنگ سال هشت نیست؛ شوخی جنگ سال هشت - ساله هشت  دفاع

کار باید چه که فهمید را قضیه راز - باد محشور اولیاء و انبیاء با و باد شاد بزرگ مرد این مطهر روح که -( علیه تعالی اهلل رضوان)

 ساله هشت درجنگ. کرد حرکت بکند؛ خدا به او الهام کرد، او را هدایت کرد، مردم را آورد وسط میدان و نام خدا را سرِدست گرفت و

 پیروز ما بود، جهادی کار کار و بود حاکم مردم دل و زبان بر متعال خدای و آمدند مردم که دیگری موارد یهمه در شدیم؛ پیروز ما

 «.هم یک واقعیتی استاین شدیم؛

در سال نود و سه  ادىعزم ملّى و مدیریت جه»  :1393 /02 /10،بیانات در دیدار کارگران در گروه صنعتى مپنا در آستانه روز کارگر

یت ما است، این هویت ما است، این حیثشود، امّا این چیزى نیست که مربوط به سال نود و سه باشد؛ عنوان شعار مطرح مىبه

یشرفت پهم . اگر عزم مّلى بود، اگر مدیریت جهادى بود، اقتصاد ى سرنوشت ما استکنندهى ما است، این ترسیماین آینده

 «کند.کند، فرهنگ هم پیشرفت مىمى

مه است. ، نیاز ه...، است.. خیتار کیامت و  کیکشور و  کی ازیجهاد مداوم که ن»  :1392 /02 /11 ،بیانات در دیدار جمعى از مداحان

یدن معناى رنج کش اش به. مجاهدتِ دائم هم همهها، به برکت مجاهدتِ دائم شده استسازىى تمدنها، همهى پیشرفتهمه

ه تنبلى و کسالت و آفرین است. جهاد، شادى و نشاط آفرین است. امروز که نیاز به این جهاد داریم، کسى بیاید بنیست. جهاد، شوق

ارَ دکُفْراً وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ  لُوا نِعَْمتَ اللَّهِأَ َلمْ تَرَ إَِلى الَّذِیَن بَدَّ»شود کفران نعمت الهى؛ انزوا و بیکارى و بیکارگى دعوت کند، اینها مى

 «؛ این نباید بشود.«الْبَوارِ

 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23715
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نیروی انسانی ،  50کشور ترین ظرفیّت امیدبخشمهم. مادّی و معنوی کشور به معنی واقعی جهش ایجاد کنند

که بخش   51سال 40جمعیّت جوان زیر است.  مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی

 است، فرصت ارزشمندی برای کشور است. 60ی عیّتی ایجادشده در دههی موج جممهمّی از آن نتیجه

                                                

،  -خصوصا غرب آسیا -مقام معظم رهبری در بیاناتشان عالوه بر ظرفیت های کشور به ظرفیت های جهان اسالم ، قاره آسیا  .50

  انات اشاره می کنیم:کشور های مستقل و مستضعفین نیز پرداخته اند که در ادامه به چند نمونه از این بی

 الف( ظرفیت منطقه ای:

اى این منطقه»: 1394 /05 /26، هاى اسالمىى رادیو و تلویزیونالسالم و اتحادیهبیانات در دیدار اعضاى مجمع جهانى اهل بیت علیهم

جا شرق دور است، یک  میسنجند. یک؛ یعنى خاور را، شرق را به نسبت اروپا ها اصرار دارند اسم آن را بگذارند خاورمیانهکه اروپایى

غلط  ؛ اسم خاورمیانه«هخاورمیان»ها ]را ببینید![ از اوّل اینجا شده جا شرق میانه است، یک جا شرق نزدیک است؛ این تکبّر اروپایى

سیار حساسى است؛ ى بآسیا قرار داریم. این منطقه، منطقه ى بزرگى است، ما در غربآسیا است. آسیا یک قارّه است؛ اینجا غرب

آسیا و  -ه قارّهس، از لحاظ نظامى مهم، از لحاظ منابع زیرزمینى مهم، از لحاظ ارتباط بین اى است از لحاظ راهبردى مهممنطقه

ابله ها را ببینیم چیست و با این مقنطقه برنامه دارند، نقشه دارند؛ باید این نقشهمى مهمّى است. روى این مهم. منطقه -اروپا و آفریقا

 «کنیم.

  ظرفیت جهان اسالم:ب( 

دنیاى بزرگى است و  دنیاى اسالم» : 25/6/1383، ى اسالمىکننده در اجالس بانک توسعهبیانات در دیدار با اقتصاددانان شرکت

نیا متعلق به دنیاى دداراى امکانات و ظرفیتهاى فراوانى است: ما بیش از یک میلیارد جمعیت هستیم؛ نزدیک به نیمى از ذخایر نفت 

اسالم فراوان نیاى اسالم است؛ در حدود بیست و پنج درصد ذخایر گاز دنیا متعلق به دنیاى اسالم است؛ نیروى انسانى مستعد در د

ها به کلّ منابع دنیا ر دنیاى اسالم متنوع و فراوان است و نسبت بعضى از آند -یر از منابع انرژىغ -است؛ منابع غنى زیرزمینى

؛ بازار دنیاى ى زمین هم متعلق به دنیاى اسالم استى کرهکنندههاى اساسى و تعیینکننده و باالست؛ بخش مهمى از آبراهتعیین

صنعت، کشاورزى،  را دارد که در ها همه ظرفیتهاى ماست. دنیاى اسالم این ظرفیتکى از بزرگترین بازارهاى دنیاست؛ ایناسالم ی

 نقش ایفا کند. ى عمومى جهانتولید علم و در رشد و توسعه

کنند حمایت از مردم بعضى خیال مى»: 03/11/1380 ،در دیدار کارگزاران حج و مسئوالن برگزارکننده مراسم دهه فجر یاناتب

تّکى نباشد و از فلسطین، خارج از منافع ملى کشورهاست. این اشتباه بسیار بزرگى است. وقتى یک ملت مسلمان به ملتهاى دیگر م

طور مظلوم این گیرد. اگر دنیاى اسالم متّحد بود، یک ملتگونه راحت در معرض تطاول دشمن قرار مىها حمایت نشود، اینطرف آن

یش آمده است. پشد. این قضیه ممکن است براى ملتهاى مسلمان دیگر هم پیش بیاید؛ کمااینکه دیدید در مواردى براى ملتها نمى

کند و اجازه ىمالمللى، کار را مشکل همبستگى اسالمى، براى دشمنان جهان اسالم و دشمنان ملتهاى این منطقه و غارتگران بین

نند. پس کر خواستند و انتخاب کردند و مصلحت دیدند، به یک کشور و ملت اسالمى تعرّض ها طبق میل خود، هرطودهد آننمى

است؛ این ضامن و حامل  یک کشورهاى مسلمانحمایت عمومى دنیاى اسالم از ملت فلسطین، در حقیقت حمایت دنیاى اسالم از یک

سئله حج و مدهد. بنابراین ها مىو تصمیم را به آن هاست؛ این چیز کمى نیست. حج، این معرفت و وحدت و عزمى آنمنفعت همه

هم است. هرچه ماستفاده از همه ظرفیتهاى این واجب عظیم الهى، براى بهبود حال مسلمین جهان و همه کشورهاى اسالمى، بسیار 

 «بتوان در این زمینه، کار و تالش و خدمت کرد، باارزش است.

 ج( ظرفیت های جهانی: 
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ورهای مستقل اشاره کرده ر دیدار با کشورهایی مانند روسیه ، ونزوئال ، غنا ، برزیل ، آفریقا جنوبی به ظرفیت کشمقام معظم رهبری د

زرگ به جان بشریت امروز سیاست های استکباری همچون بالی ب»  :02/09/1394بیانات در دیدار سران کشور ونزوئال، اند من جمله: 

 «است.زی کشورهای مستقل ایستادگی و تکیه بر توده های مردم در جنگ اراده هافتاده اند و تنها راه پیشرفت و پیرو

 

من اساساً در بین این خصوصیّات مهمّى که »: 07/02/1377، ى جوانگفت و شنود در دیدار جمعى از جوانان به مناسبت هفته .51

ها به سمت درستى هدایت شود، به نظر ، و اگر آنها مشخّص گردد، که اگر آنبینمرا خیلى بارز مى خصوصیّت سهجوانان دارند، 

ها سه خصوصیت برجسته شود به این سؤال شما پاسخ داد. آن سه خصوصیّت عبارت است از: انرژى، امید، ابتکار. اینآید که مىمى

ان مسائل فکرى و فرهنگى، کنند چه گویندگان مذهبى، چه گویندگها در کمکهاى فرهنگى که به ما مىدر جوان است. اگر واقعاً رسانه

شود کنم که خیلى راحت مىها بتوانند این سه خصوصیت عمده را درست هدایت کنند، من خیال مىچه صدا و سیما و چه مدرسه

خواهد این است که ما استعدادهاى خودمان را به فعلیّت یک جوان راه اسالمى را پیدا کند؛ چون اسالم هم چیزى که از ما مى

 «برسانیم.

ترین مهمتوانند یکى از ىکشورها و ملتها، م اى از تاریخجوانان در هر برهه»: 10/80/1374، آموزان و دانشجویانبیانات در دیدار دانش

ست. آلودگیهایى باشند. علّت هم این است که جوان از طهارت فطرى برخوردار است. جوان، پاک و ناآلوده ا مراکز سعادت یک ملت

روج و تکامل عبندد و آنان را از حرکت و آید و زنجیرهایى بر دست و پاى روح آنان مىکه در طول زندگى به سراغ انسانها مى

وارد دل او محلّ مبسیار کم است. جوان، مهبط لطف پروردگار است و در بسیارى دارد، در مورد جوانان یا وجود ندارد و یا بازمى

بیاورد و با آن از  تواند روح انسان به دستى الهى است. جوانان باید قدر این موهبت را بدانند. صفایى که مىى عنایات ویژهجلوه

 «هاست.ى انسانهرا پاک نگه دارد، در جوانان بیش از همهاى گرفتارى مادّى و آلودگیها و پلیدیها عبور کند و دامن خود الیه

و  ت اجتماعىموتور حرکت تحوال، در هر جامعه نسل جوان:  19/90/1392، بیانات در دیدار اعضاى شوراى عالى انقالب فرهنگى

 «خصوص جوان دانشجو؛ طبیعتش این است.تحوالت سیاسى است؛ به

ا، یک فرصت دیگر جمعیت جوان و بااستعداد م»: 15/50/1382، ن نظام جمهورى اسالمى ایرانبیانات در دیدار مسئوالن و کارگزارا

که این بزرگترین کنند؛ درحالىعنوان یک نعمت یاد نمىى تأسّف است که بعضیها از کثرت افراد جوان در کشور ما بهاست. مایه

 «اارزشى استى کار و فّعالیت، چیز بسیار بهمه جوانِ تشنهسرمایه است. این

ور حرکت است. جوان در هر جامعه و کشورى، مح» :15/80/1370، آموزانسخنرانى در دیدار با گروه کثیرى از دانشجویان و دانش

فرهنگى باشد، باز جوانان  اند. اگر حرکتِ سازندگى یا حرکتِاگر حرکتِ انقالبى و قیامِ سیاسى باشد، جوانان جلوتر از دیگران در صحنه

در اسالم محور ها کارآمدتر از دست دیگران است. حتّى در حرکت انبیاى الهى هم از جمله حرکت صاز دیگرانند و دست آن جلوتر

ه خاطر بعضى از آن کشورهایى که جوان کم دارند کمااینکه بعضى از کشورها امروز ب حرکت و مرکز تالش و تحرک، جوانان بودند.

یات جلو باشند، این حرفها، دچار کمبود نسل جوان هستند و لو در علم و تکنولوژى و ترق سیاستهاى تنظیم نسل و خانواده و از

هى است. هاى آفرینش الکارشان لنگ است؛ مجبورند از کشورهاى دیگر جوان قرض بگیرند! جوان و جوانى، یکى از درخشندگى

اند. این مربوط به بخصوص روى آن انگشت گذاشتهاند و دشمنان جوامع از جمله جوامع اسالمى این نکته را خوب تشخیص داده

 «گونه بوده است.امروز نیست؛ از یک قرن پیش تاکنون این

میدان بشوند،  الزم است که وارد از جوانهای مؤمن و انقالبی لشکری یک» :07/03/1397بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان، 

جوری کمک کنند، جای بحث دارد؛ حاال مطالبه کنند آرمانها را و خودشان کمک کنند به تحقّق این آرمانها که البتّه اینکه حاال چه

 «.شاید من اگر به آن بخش دوّم رسیدم، میتوانیم راجع به این هم نکاتی را عرض بکنیم
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میلیون نفر دارای تحصیالت عالی،  14سالگی، نزدیک به  40و  15ی میلیون نفر در سنین میانه 36 

و   52ی انقالبی رشد کردهروحیهانبوه جوانانی که با آموختگان علوم و مهندسی، ی دوّم جهان در دانشرتبه

، و جمع چشمگیر جوانان محقّق و اندیشمندی که به آفرینشهای علمی و تالش جهادی برای کشورندی آماده

با آن   53ی مادّیاندوختههیچ فرهنگی و صنعتی و غیره اشتغال دارند؛ اینها ثروت عظیمی برای کشور است که 

 .دتواند شمقایسه نمی

                                                

های بزرگ، در کارهای امروز هم جوان ما آماده است برای اینکه در راه»  : 14/03/1396خمینی )ره(  بیانات در مراسم رحلت امام 

ای مثل ها جوان داریم که اگر تجربهمیلیون بزرگ سینه سپر کند، وارد بشود، وارد میدان بشود؛ من عرض میکنم ما در داخل کشور

درت، با کمال عزّت نفس، با کمال دالوری و عزم وارد میدان میشوند قنها با کمال برای کشور پیش بیاید، قطعاً ای 60ی سالهای تجربه

 «.کنند و نگه میدارندو کشور را حفظ می

 
یکى دیگر از نقاط قوّت ما در این مدت، انتقال ارزشهاى »: 14/11/1390، هاى نماز جمعه تهران + ترجمه خطبه عربىخطبه. 52

اند. همین شهید عزیز اخیر ما، بینید این ارزشها را دریافت کردهکنید، مىامروز شما جوانها را نگاه مىانقالب به نسل دوم و سوم بود. 

نژاد، که اوائل امسال به شهادت یا آن شهید جوان قبلى، شهید رضائى -شهیدى که شهادتش دل ما را سوزاند -مصطفى احمدى روشن

ساله بودند؛ امام را درک نکردند، جنگ را درک نکردند، دوران انقالب را درک نکردند، رسید، اینها دو تا جوان، دانشمند، سى و دو سه 

فهمند هم که دانند و مىکنند؛ مىکنند، مقامات عالى را طى مىخوانند، تحصیالت مىاما اینجور با شجاعت، با شهامت درس مى

نژاد ارزشهاى انقالب است در نسل سوم. احمدى روشن و رضائى روند؛ این خیلى مهم است، این ارزش است؛ اینمورد تهدیدند، اما مى

و امثال اینها نسل سوم انقالبند. همین حرکت عظیم این جوانها که بعد از شهادت احمدى روشن اعالم کردند ما حاضریم بیائیم کار 

ت که این ارزشها به نسلهاى دوم و سوم کم گرفت. یکى از نقاط قوّت و مثبت ما همین اسکنیم، خیلى مهم است؛ اینها را نباید دست

 «منتقل شد.

 

ى قوت ما در قیام ترین نقطهمهم»:  16/4/1383، بیانات در دیدار خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان استان همدان. 53

، نه حزب داشتیم و نه ما که نه سالح داشتیم، نه پول داشتیم، نه سازماندهى داشتیم ى قوت انسانى بود.جمهورى اسالمى، نقطه

ى کشورهاى دنیا یک نقطه را نداشتیم که از قیام، انقالب و حرکت ما حمایت و دفاع کنند. پشتیبانى جهانى؛ ما ملت ایران در همه

 اال»که امیر المؤمنین در جنگ صفین فرمود: آنچه این ملت را پیروز کرد، قدرت نیروى انسانى بود؛ یعنى آگاهى و ایستادگى؛ همان

توانند این عَلَم ها هستند که مىفقط این ؛ بصر یعنى بصیرت و آگاهى؛ صبر یعنى پایدارى؛«ال یحمل هذا العََلم اّلا اهل البصر و الصّبر

 «را در دست بگیرند و پیش بروند.

اشند، به منابع بداشته دشمنان ما بیش از آنکه به منابع طبیعى ما چشم طمع » :15/4/1383، بیانات در اجتماع بزرگ مردم همدان

هاى اجتماعى از دست یک ملت گرفته شود، اگر دانند اگر این سرمایهها مىچشم طمع دارند. آن -ه منابع قدرت ما هستندک -انسانى

گر حرکت علمىِ ایک ملت غیرت ملى و ایمان و وحدت و همبستگى خود را از دست بدهد، اگر نشاط کار و ابتکار را از دست بدهد، 

توانند بر او ویند، مىتوانند راحت به او زور بگبه پیشرفت خود را از دست بدهد، کاملًا در دسترس دشمنان قرار خواهد گرفت؛ مى رو

دهد، همین ر مىتوانند منابع طبیعى و مادى او را هم غارت کنند. آنچه سد مستحکمى در مقابل دشمنان قراسلطه پیدا کنند، مى

 «که باید مراقب باشیم دچار شبیخون نشود.هاى معنوى است سرمایه
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تشکیل میدهد که مدیران کارآمد و پُرانگیزه و  جز اینها، فرصتهای مادّی کشور نیز فهرستی طوالنی رابه

گیری از آن، درآمدهای ملّی را با جهشی نمایان افزایش داده و کشور را خردمند میتوانند با فعّال کردن و بهره

کنند و مشکالت کنونی را برطرف نمایند. ایران با دارا بودن  نفسبهاعتمادنیاز و به معنی واقعی دارایثروتمند و بی

درصد ذخایر معدنی جهان است: منابع عظیم زیرزمینی، موقعیت استثنائی  7یک درصد جمعیّت جهان، دارای 

همسایه با  15ای با داشتن جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب، بازار بزرگ ملّی، بازار بزرگ منطقه

میلیون جمعیّت، سواحل دریایی طوالنی، حاصلخیزی زمین با محصوالت متنوّع کشاورزی و باغی، اقتصاد  600

 نخورده مانده است. بزرگ و متنوّع، بخشهایی از ظرفیّتهای کشور است؛ بسیاری از ظرفیّتها دست

ی اوّل در رتبهطبیعی و انسانی   54ینشدههای استفادهظرفیّتایران از نظر است که  گفته شده

دوّم ی دههشک شما جوانان مؤمن و پُرتالش خواهید توانست این عیب بزرگ را برطرف کنید. . بیجهان است

نشده باشد و برداری از دستاوردهای گذشته و نیز ظرفیّتهای استفاده، باید زمان تمرکز بر بهره 55اندازچشم

 .ی ارتقاء یابدپیشرفت کشور از جمله در بخش تولید و اقتصاد ملّ 

                                                

ى یک دارد؛ چون یروى انسانىِ سالم، براى کشور اهمیت درجهن»:  21/12/1391آوران المپیک و پارالمپیکبیانات در دیدار مدال

ر خوبى است؛ یاپیشرفت یک کشور، با نیروى انسانى است. منابع و معادن و استعدادهاى زیرزمینى و ثروتهاى طبیعى، چیزهاى بس

ى داراى این منابع اما اگر نیروى انسانى نباشد، استعداد در آن کشور نباشد، همان چیزى خواهد شد که امروز در بعضى از کشورها

نسانى باید پرورش دهند. استعداد اپرورى سوق مىکنند و اینها را بیشتر به تنآیند استفاده مىکنید؛ دیگران مىطبیعى مشاهده مى

 «ند تا استعدادهاى طبیعى حقیقتاً در خدمت جامعه قرار گیرد. پس نیروى انسانى شد مهمترین عامل.پیدا ک

 
هاى بسیار زیادى در کشور وجود دارد که از این ظرفیّتها یا استفاده نشده رفیّتظ»: 01/01/1394، بیانات در حرم مطهر رضوى .54

ى خود را ى خود و مادّهزا؛ اقتصادى که مایه[ اقتصاد درونتفاده کنیم؛ ]یعنىاست یا درست استفاده نشده است؛ از این ظرفیّتها اس

آورد. این یک نگاه است که میگویند براى رونق اقتصادى هاى مردم خودمان به دست مىاز درون کشور و از امکانات کشور و از توانایى

[ اقتصاد رشد درستى به کار بگیریم، ]آن وقتبشناسیم، آنها را به نگاه کنیم به امکانات درونى کشور و استعدادها را و ظرفیّتها را

 «خواهد کرد، نمو خواهد کرد؛ این یک نگاه.

ى ى جهانى، رتبهرفیّت دیگر، جایگاه اقتصادى کشور ما است. طبق آمارهاى رسمظ»: 02/04/1394، بیانات در دیدار مسئوالن نظام

ى دوازدهم سیدن به رتبهى بیستم قرار داریم و ظرفیّت الزم براى راسالمى است؛ ما در رتبهبیستم در اقتصاد دنیا متعلّق به جمهورى 

ى اوّل و گاز، رتبه را هم داریم؛ چون هنوز ظرفیّتهاى استفاده نشده در کشور زیاد است؛ منابع طبیعى داریم، نفت داریم، در نفت

 «تر است؛ معادن فراوان دیگرى هم داریم.ى کشورهاى جهان بیشجهانیم؛ مجموع نفت و گاز ما از همه

 
ى انتخابات و هم بنابراین امسال، سال دو آغازِ بسیار مهم است: هم مسأله»  :01/01/1384پیام نوروزی به مناسبت حلول سال،  .55

ساله. آنچه اهمیت دارد، این است که مسؤوالن به وظایف خود با چشم مسؤوالنه نگاه کنند و قواى  انداز بیستشروع سند چشم

ى کشور بدانند. اگرچه بار مسؤولیت عظیمى براى آیندهى آنها گذاشته است، ساله بر عهده انداز بیستگانه آنچه را که سند چشمسه

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=998
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 [انقالب های راهبردی گام دومتوصیه]
 

کنم. این هایی میتوصیه  56چند سرفصل اساسیاکنون به شما فرزندان عزیزم در مورد 

علم و پژوهش، معنویّت و اخالق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقالل و آزادی، عزّت  ها عبارتند از:سرفصل

                                                

ى هاى چهار ساله، تشکیل دهندههاى کوتاه مدت و چهارساله است، لیکن هر کدام از این حلقهساله، دوره مسؤولیتها در دوران بیست

 «ى سرنوشت کشور در بیست سال آینده خواهد بود.ى بسیار مهم و تعیین کنندهزنجیره

 

 :ستین نهایالبتّه فقط ا کنم؛یرا ذکر م بزرگ یهاآرمان ... »: 07/03/1397ت در دیدار جمعی از دانشجویان، بیانا. 56

احساسِ  نیکه ا یملّ احساس افتخار یعنی یمهم است! عزّت ملّ یلیخ نیانقالب است؛ ا یاز آرمانها یکی نیاست؛ ا یعزّت ملّ ،یکی

اوقات  یت و تصوّرات؛ وَالّا گاهبر توهّما یو نه متّک ن،یزم یدر متن جامعه و بر رو یاتیّواقع کیاز  یباشد، ناش اتیّاز واقع یافتخار، ناش

 ی. عزّت ملّستین نیآفرو توّهم است، افتخار یتصوّرات واه نهایهم بود؛ ا نهایو مانند ا انیو هخامنش انیبه حکومت ک افتخاراحساس 

 یکشور کینانچه در است که اگر چ ییزهایچ یاز جمله یعزّت ملّ نیمهم است. ا یلیخ نیا ت؛یّبه واقع یاحساس افتخار، متّک یعنی

 آن ملّت نخواهد آمد. ریگ زیچچیه گرید شود؛یآن ملّت نابود م تیّورفت و نابود شد، ه نیاز ب

 نیکه ا -گذشته، در مجامع بزرگ یدر سالها-ام مفصّالً بحث کرده ینفس ملّاعتمادبه نیا یکه بنده رو ؛یملّ نفساعتمادبهدوّم،  

دارد، بلکه  ازین یکه به وابستگ کندینفس وجود داشت، ملّت احساس نماعتمادبه نی. اگر ابنددیرا م یراه وابستگ ،ینفس ملّاعتمادبه

 .زدیگریم گرانیبه د یِاز وابستگ

 یعنی-اشت دوجود  نیملّت؛ که اگر چنانچه ا کی[ یاز آرمانها است ]برا یکی نیا ؛یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاسیاستقالل س ]سوم[

را از  لیو تحم ییکه زورگو شودین ملّت مجبور نمآ -دارد یایفصل طوالن کیکه هرکدام  یو فرهنگ یو اقتصاد یاسیاستقالل س

 از آرزوها استقالل است. یکیعالم تحمّل کند.  خواهانادهیو ز انیزورگو

، به چهارچوب است که حتماً به قانون یمقوالت یاز جمله ی....آزادعمل یآزاد ان،یب یآزاد شه،یاند یآزاد ؛یآزاد ]چهارم[

و به  ی، به تعدّاست که اگر قانون و چهارچوب وجود نداشته باشد، از حد تجاوز خواهد کرد نیا یآزاد عتیدارد. چون طب اجیاحت

ر نباشد، رشد وجود اگ یآزاد نی. ادیکنیرا در غرب مشاهده م شیهاکه امروز شما نمونه دیخواهد انجام یبد یو به جاها یولنگار

توقّف خواهد شد. رشد معمل وجود نداشته باشد، رشد در جامعه  یآزاد شه،یاند یآزاد ان،یب یفکر، آزاد یندارد. اگر در جامعه، آزاد

 دارد. اجیاحت هایدآزا نیه اجامعه، حتماً ب شرفتیو پ -جامعه یرشد معنو-جامعه 

قسط را  یاقامه بزرگ است. اصالً در قرآن، یجزو آرزوها نهایا ؛یطبقات یهافاصله ینف ض،یتبع یاستقرار عدالت، نف []پنجم

 غمبرانیما راه اسالم و راه پ ر،گید میرویرا م غمبرانی( ما ]هم[ راه پ3النّاسُ ِبالقِسط.) قومَیَ: لِداندیم غمبرانیو هدف پ یاصل یمسئله

. با میباش یستیبالش بااست که دن یآرمان و ارزش نیبشود گفت برتر دیشا ای نیاز برتر یکیقطعًا عدالت،  نینابراب. میرویم میرا دار

 کارها است. نیترعدالت جزو سخت یاست؛ اجرا یسخت زی. عدالت البتّه چشودیهم عدالت درست نم یلفّاظ

 داینجات پ دیبا یماندگکشور از عقب یعنیاز آرمانها است.  یکیهم  نیا ؛یبه برکت علم و فنّاور یو تمدّن یمادّ شرفتیپ]ششم[ 

 کند. 
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ی من امید و نگاه چیز، نخستین توصیهامّا پیش از همه .مرزبندی با دشمن، سبک زندگیملّی و روابط خارجی و 

گویم یک ها، هیچ گامی نمیتوان برداشت. آنچه میی قفلبینانه به آینده است. بدون این کلید اساسیِ همهخوش

ام، امّا خود و دوری جسته ندهامید صادق و متّکی به واقعیّتهای عینی است. اینجانب همواره از امید کاذب و فریب

و اکنون مانند - سالام و برحذر میدارم. در طول این چهل همه را از نومیدی بیجا و ترس کاذب نیز برحذر داشته

و حتّی   57سازی مردممأیوسهای آن، برنامه ترینفعّال و ای دشمنسیاست تبلیغی و رسانه -همیشه

                                                

کمک،  ثار،یق، اباشد. رحم، انفا یاخالق ی]است[؛ معاشرت مردم، معاشرتها یمعاشرت یهارشد اخالقاز آرمانها  گرید یک]هفتم[ی

 که مربوط به معاشرت انسانها با هم در جامعه است. یاتیّ قخل نیرشد ا نها؛یتعاون و مانند ا

از آن  یکیهم  نی؛ امستعد یشهوت و غضب در انسانها یِاز بردگ ییو رها تیّرشد معنو یفضا برا یسازآماده]هشتم[ 

ضا حرکت کنند، امثال مستعد بتوانند در آن ف یبشود که انسانها یفضا جور دی. باستیتوجّه ن نیآرزوها است که غالبًا به ا نیبرتر

واال و برتر که از  یانسانها ؛ندیایبه وجود ب یجورنیا یبرجسته یهاتیّو شخص هایباطبائط یو عّلامه هایقاض یآقایعل رزایحاج م

 نیچن کیما استعداد  ید. البتّه همهشوآماده ب نیا یبرا یستیفضا با یعنیکنند و فراتر بروند؛  دایپ یاند تعالتوانسته یمادّ یفضا نیا

 .یجوان یحرکت را دارند، بخصوص در دوره نیاستعداد ا ههستند ک یما کسان انیامّا در م میرا ندار یزیچ

حرکت  کیکند،  دایجامعه تحقّق پ آرمانها در نیا میاگر بخواه کند؛ینم دایمدّت تحقّق پآرمانها در کوتاه نیاست که ا یهیبد... 

است.  نیا شیمعنا م،یبمان یانقالب م،یباش یانقالب مییگویمدام م نکهی! ادینیزنده بودن انقالب. بب یعنیچه؟  یعنیبلندمدّت الزم دارد. 

نظر و دقّتِ یاریو هوش یاستمرار با آگاه نیآرمانها ممکن خواهد شد؛ اگر چنانچه ا نیکرد، تحقّق ا دایاستمرار پ الباگر چنانچه انق

 «.خواهد شد یآرمانها قطع نیباشد، تحقّق ا نهایو مانند ا

  

، عبارت اوّلکند. اى و مقطعى را تعقیب مىدشمن سه هدِف مرحله»: 1378 /09 /26، ى تهرانهاى نماز جمعهبیانات خطبه .57

ب ایمان و باورهاى کارساز در دل مردم؛ ، تخریدوماست از تخریب وحدت ملى؛ یکپارچگى ملت ایران را بشکنند و تخریب کنند. 

خور، به یک ملت پیشرو و شجاع و ى توسرىافتادهیعنى به تخریبِ ایمانها و باورها و اعتقاداتى که این ملت را از یک ملت عقب

کرد و انسان حرکت نمى دار در دنیا تبدیل کرد، بپردازند. این حرکت، با اعتقادات و باورهایى انجام گرفت؛ بدون این باورها کهمیدان

سوم، تخریب روح امید و تخریب آینده در خواهد این باورها را در ذهن ملت ما تخریب ند. رفت. دشمن مىاین ملت پیش نمى

بخش، و تخریب روح . پس، سه تخریب، مورد نظرِ دشمن است: تخریب وحدت ملى، تخریب باورهاى کارساز و مقاومتذهن مردم

 «امید.

امروز هر نفَسى و هر »  :1376 /09 /25، (فرجه تعالى اهلل عجل)مهدى حضرت میالد مناسبت به مردم مختلف اقشار دیدار در بیانات

اى که براى ناامید کردن مردم بَدمد و به صدا درآید بدانید که در اختیار دشمن است؛ چه خودش بداند، چه خودش نداند! هر حنجره

اى را در جهت ناامید و مأیوس کردن مردم روى کاغذ بیاورد، متعلّق به دشمن است. چه صاحب این قلم بداند، چه قلمى که کلمه

و به وجود مقدّس مهدى موعود أرواحنا فداه، امید را در دلها زنده  اعتقاد به مهدویّتکند. آن وقت داند، دشمن از او استفاده مىن

داند یک پایان روشنِ حتمى وجود دارد؛ بروبرگرد شود. چرا؟ چون مىوقت انسانى که معتقد به این اصل است، ناامید نمىکند. هیچمى

کوشند ند که خودش را به آن برساند. پس، عقیده این است. البته وقتى نتوانستند این عقیده را از مردم بگیرند، مىکندارد. سعى مى

آید و بگویند امام زمان مىآن را در ذهنهاى مردم خراب کنند. خراب کردن این عقیده چگونه است؟ به این صورت است که 
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ها، پنهان نشان دادن واقعیّت های مغرضانه، وارونهخبرهای دروغ، تحلیل. مسئوالن و مدیران ما از آینده است

ی های امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محسّنات بزرگ، برنامهکردن جلوه

در داخل های آنان ی صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملّت ایران است؛ و البتّه دنبالههمیشگی هزاران رسانه

گام ها در خدمت دشمن حرکت میکنند. شما جوانان باید پیشاند که با استفاده از آزادیکشور نیز قابل مشاهده

ی تبلیغاتی باشید. در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید. ترس و نومیدی در شکستن این محاصره

که به برخی -های امیدبخش . نشانهشما است  58ترین جهادیانخستین و ریشهرا از خود و دیگران برانید. این 

 . در برابر چشم شما است -از آنها اشاره شد

                                                

. این، تبدیل کردن موتور محرّکى به یک چوب الى چرخ است؛ عقیده است کند! این، خراب کردنى کارها را درست مىهمه

 «آور است.تبدیل کردن یک داروى مقوّى، به یک داروى مخدّر و خواب

 
خطرى که در مردم تداوم این حرکت » :1379 /03 /14، بیانات در اجتماع بزرگ عزاداران در صحن مطهر امام خمینى)ره( .58

. اگر دشمن بتواند مردم ما را، جوانان ما را، قشرهاى ما را، ى اوّل عبارت از ناامیدى استدر درجهکند، ىسرافرازانه را تهدید م

بینید با انواع و اقسام . لذا شما مى. این خطر عمده استى خود را زده استى این حرکتشان ناامید کند، ضربهنسبت به آینده

ند دلها را نسبت به تداوم این حرکت پُرافتخار اسالمى مردّد و مأیوس کنند و امید را از آنها کنها سعى مىروشها، بیانها، زبانها و شیوه

 «خطر است. بگیرند. این مهمترین

که حرکت،  ما در سرتاسر کشور بدانند مؤمن نیروهاى»:  12/06/1394، بیانات در دیدار رئیس و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى

اده باشند؛ نیروهاى اسالمى است؛ در این هیچ تردیدى نیست. و همه خودشان را آماده نگه بدارند، همه آمسمت اهداف و آرمانهاى به

کار باشند. ماده بهآ -اکثریّت قاطع این کشور را هم تشکیل میدهند که بحمداهلل -مؤمن، نیروهاى اصیل و معتقد در سرتاسر کشور

ى کار هم آماده ى کار فرهنگى باشند،ى کار اقتصادى باشند، هم آمادههم آماده ى جنگ نیست؛ یعنىکار به معناى آمادهآماده به

ن در مقابل ای هاى مختلف باشند؛ آماده باشند، ما همه باید آماده باشیم.ى حضور در میدانها و عرصهسیاسى باشند، هم آماده

ى یم و همه آماده باشیم. و وعدهى شب و روز نشناسما هم بایست -شناسندروز نمى که دشمنان ما شب و -هاى دشمنانگیرىجهت

بار من اینجا عرض [. یکى الهى ]نباید داشته باشیماش راست است، ما سوءظنّ به وعدهالهى هم راست است؛ خداى متعال وعده

ینَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَیْهِمْ الظَّانِّ[. خداى متعال لعنت کرده؛ ى الهى ]نداشته باشیمکه باید به خدا پناه ببریم و سوءظنّ به وعده کردم

َمصِیراً یعنی خدا لعنت کرده کسانى را که به خدا سوءظن داشته  دائِرَةُ السَّوْءِ وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ لَعَنَهُمْ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ

ر کن؛ این حسن ظنّ به خدا است؛ وقتى ، این را باو«إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ»ه باشند. حُسن ظنّ به خدا این است که وقتى میگوید ک

دانیم ب -دا همین استخمعناى نصرت  -ى است، این را باور کنیم. اگر حقیقتاً نیّت ما نصرت دین الهمیفرماید: لَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ

اى وقت آن سکینهآن و تردیدى در این زمینه نداشته باشیم؛ وقتى انسان با این روحیّه حرکت کرد،که خداى متعال نصرت خواهد کرد 

 «شاءاهلل نازل خواهد شد.که عرض کردیم بر دلهاى ما ان

تعال ى خود وفا کرد. خداى مبه وعده ملت این در مقابل متعال خداى»:  10/03/1390بیانات در دانشگاه افسرى امام حسین)ع(، 

إِْن »وعده کرده است که اگر با ایمان، در میدان سعى و مجاهدت قدم بردارید، به شما کمک خواهد کرد و به شما نصرت خواهد داد: 
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ودلهای امین و خدمتگزار، بمراتب بیشتر از و دست  59هابسی فراتر از ریزش های انقالبرویش

ابتکارهای ایرانی، در بسیاری از دوختگان است. دنیا به جوان ایرانی و پایداری ایرانی و مفسدان و خائنان و کیسه

آینده خیز بردارید و ها با چشم تکریم و احترام مینگرد. قدر خود را بدانید و با قوّت خداداد، به سوی عرصه

 بیافرینیدحماسه

 :هاو امّا توصیه

 

                                                

ى تواند بر شما غلبه کند. این وعدهوقتى خدا به شما کمک برساند و شما را نصرت کند، هیچ قدرتى نمى« یَنْصُرْکُمُ اللَّهُ فَال غالِبَ لَکُمْ

 «بینند.الهى است؛ این وعده را ملت ما و جوانان امروز ما در مقابل چشم دارند مى

 

نان خاطر اینکه چرا کسانى که شکند بهشود و مىدل انسان غمگین مى»  :1378 /09 /26 ،ى تهراننماز جمعه خطبهدر بیانات  .59

ى معصومین زدند، حاال طورى دند، دم از امام زمان زدند، دم از ائمّهنان اسالم را خوردند، نان امام زمان را خور انقالب را خوردند،

! این، انسان را برایشان کف بزنندى دنیا با اسالم دشمن است، مشى کنند که اسرائیل و امریکا و سیا و هرکسى که در هر گوشه

کند. بشارتهاى الهى خیلى ى را از دل پاک مىقدر زیاد است که هر غمکند. ولى به شما عرض کنم، بشارتهاى الهى ایندار مىغصّه

ى انقالبى دارند، از کاروان انقالب کنار رفتند، پس انقالب غریب ماند. نه زیاد است. نباید خیال کرد که اگر چهار نفر آدمى که سابقه

در کنار  ریزش دارند؛ دارند، هم رویش ى جریانهاى گوناگون اجتماعى، هم ریزشى فکرها، همهى انقالبها، همههمهآقا، 

 .رویش

ع کردند، چه کسانى ، ببینید آن کسانى که در دوران غربت اسالم و غربت على، از امیر المؤمنین دفابه صدر اسالم نگاه کنیدشما 

ها بودند. ثال ایناص و امداران اسالم، جناب طلحه و جناب زبیر و جناب سعد بن ابى وقّداران اسالم نبودند. سابقهها سابقهبودند؟ این

رویش، ش کدام است؟ ها بودند. اما رویها ریزشها در مقابل على ایستادند. اینها على را تنها گذاشتند؛ بعضى از اینبعضى از این

ها که ینهاى جدیدند. اها رویشعبد اهلل بن عّباس است؛ محمّد بن ابى بکر است؛ مالک اشتر است؛ میثم تمّار است. این

ى مالک اشتر در همه اند. شما ببینید یکها نهالهاى تازهها در همان دوران غربت اسالم روییدند؛ ایناین پیامبر نبودند؛ در زمان

یر المؤمنین شمشیر ى تأسّف است. وقتى به امتاریخ اسالم چقدر مؤثّر است. بله؛ ممکن است کسانى ریزش پیدا کنند که البته مایه

ى انقالب، پاى فرهطور که گفتم، غصّه دارد. غصّه دارد کسانى ریزش پیدا کنند که یک روز پاى س. همانزبیر را دادند، گریه کرد

ها، مالک اشترها هستند؛ ى اسالم و قرآن نشستند و نان و نمک اسالم را خوردند؛ اما در کنار آن ریزشى امام زمان، پاى سفرهسفره

رفت و امیر المؤمنین مى هرجا در میدانهاى جنگ احتیاج به زبان داشت، عبد اهلل بن عبّاسعبد اهلل بن عباسها هستند. امیر المؤمنین 

حمّد بن ابى بکر مثل مکرد. هرجا احتیاج به شمشیر داشت، مالک اشتر بود. مثل مالک اشتر، مثل عبد اهلل بن عبّاس، مثل را یارى مى

نفر آدمى که از راه  طور نیست که شما خیال کنید حاال چهارر بودند. ایناین رجال نه یکى، نه ده نفر، نه هزار نفر که هزاران نف

ها ى این ریزشر بارهدى عظیم تمام شده است...... جا دارد که برگشتند و نیرویشان تمام شد، معنایش این است که نیروى این گردونه

 «ث کنند.شناختى و تاریخى، کار و بحشناختى و روانها، از دیدگاه جامعهو رویش
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 : ( علم و پژوهش1 
 

. روی دیگر دانایی، توانایی است. دنیای یک کشور است  60قدرتی عزّت و آشکارترین وسیله دانش،

فراهم کند و با وجود   61سالهثروت و نفوذ و قدرت دویستغرب به برکت دانش خود بود که توانست برای خود 

مانده از کاروان علم، با تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع عقبتهیدستی در بنیانهای اخالقی و اعتقادی، 

. ما به سوءاستفاده از دانش مانند آنچه غرب کرد، توصیه  62ا را به دست گیردهاختیار سیاست و اقتصاد آن

                                                

. این تأکید، جدى است؛ تعارف نیست؛ از روى یک علم روى کنیمما تأکید مى»: 14/07/1389، بیانات در دیدار نخبگان جوان .60

خیزد. زورگوئى در دنیا زیاد است. زورگویان شده برمىاحساس کاذبِ تشریفاتىِ موسمى نیست؛ بلکه از یک تشخیص عمیق و محاسبه

شود شود مقابله کرد، نمىى از دانش آنهاست. بدون دانش نمىهستند. آن قدرت و آن ثروت و آن امکانات، برخاسته متکى به قدرتشان

؛ علم عبارت است از اقتدار. علم، خودش یک اقتدار است. هرکس «العلم سلطان»ام: مواجهه کرد. من یک وقتى این حدیث را خوانده

اى که نداشت، مجبور است از اقتدار دیگران پیروى کند. د؛ هرکسى، هر ملتى، هر جامعهتواند حرکت کناین اقتدار را داشت، مى

 «ى دقیق است.بنابراین، این یک محاسبه
 

ای از طرف مبارزه - از دویست سال پیششاید بشود گفت » :24/10/1373 ،بیانات در دیدار ارتشیان، به مناسبت روز ارتش .61

ی مناطق دنیا را در اختیار بگیرند، بر ملت ایران تحمیل شد. آنها خواستند همهی ثروت و قدرتِ بیشتر، که میقدرتمندانِ تشنه

ی کسب علم هست و اگر استعداد هست، ببرند و در خواستند اگر منابع طبیعی هست، اگر میراث فرهنگی هست، اگر وسیلهمی

یعنی همین تمدّن صنعتی و تشکیالت سیاسی مترتّب بر تمدّن صنعتی  -و سیاستی که تازه در اروپا به وجود آمده بود  خدمت تمدّن

که خودِ آن ملتها بخواهند، تحمیل ای کرد، بی آنشد از آنها استفادهی ملتهایی که میای را بر همهقرار دهند. آنها مبارزه -و نظایر آن 

ی ثروتهای دنیا هم، نه در اروپا که در چکی بود که در آن عطش قدرت زیادی وجود داشت. عمدهاروپا محیط کوکردند. 

. تشنگان ثروت و قدرت برای به دست آوردن چنان ثروتهایی مجبور بودند راههای دور و دراز را بپیمایند و آسیا و افریقا نهفته بود

ای که آن روز در اروپا، تازه طعم پیشرفت علمی و صنعتی سم نظامهای سیاسیخیز دنیا، آن ثروتها را در جبا قبضه کردن مناطق ثروت

کردند، تزریق کنند. بدین ترتیب بود که به جان ثروتهای آسیا و افریقا افتادند که هرکس کتابهای تاریخ معاصر را چشیده و مزمزه می

ی استعمار شد. ژاپن و تمام مناطق تعمار شد. چین طعمهی اسداند. هندوستان طعمهی داستان را میجهان را خوانده باشد، بقیه

 «!ی استعمار شدند و استرالیا یکباره بلعیده شدشرق آسیا هم طعمه

 
هاى رسد در صحنهمى به نظرمان که از مشکالتى بسیارى» :1369 /09 /19، بیانات در دیدار با اعضاى شوراى عالى انقالب فرهنگى .62

 «.گردداگر کاوش کنیم، به مشکالت فرهنگى برمىصادى و یا حتّى سیاسى داریم، مختلف اجتماعى و اقت

ستقالل هستیم، افرهنگ خیلى اهمیت دارد. اگر ما دنبال » :1375 /09 /20، بیانات در دیدار اعضاى شوراى عالى انقالب فرهنگى

نبال تدّین ، اگر به دفاه عمومى مردم هستیماگر دنبال خودکفایى و رباید به فرهنگ مراجعه کنیم و روى فرهنگ کار کنیم. 

ى فرهنگ تأمّل و تالش و توجّه و اید بر روى مسألهب -ه باید باشیم و البته هستیمک -بزرگ اسالمى هستیم مردم و یک تمدّن

 «اى بکنیم.گذارى ویژهسرمایه
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ورزیم. بحمداهلل استعداد علم ی دانش در میان خود اصرار مینمیکنیم، امّا مؤکّداً به نیاز کشور به جوشاندن چشمه

اخیز علمی در کشور رست اکنون نزدیک به دو دهه است کهو تحقیق در ملّت ما از متوسّط جهان باالتر است. 

یعنی یازده برابر شتاب رشد متوسّط علم در -و با سرعتی که برای ناظران جهانی غافلگیرکننده بود   63آغاز شده

ی شانزدهم در میان بیش به پیش رفته است. دستاوردهای دانش و فنّاوری ما در این مدّت که ما را به رتبه -جهان

های حسّاس و نوپدید به شگفتی ناظران جهانی شد و در برخی از رشته یاز دویست کشور جهان رسانید و مایه

وهمه در حالی اتّفاق افتاده که کشور دچار تحریم مالی و تحریم علمی بوده است. های نخستین ارتقاء داد، همهرتبه

                                                

ت فرهنگ در خدم اقتصاداست،  خدمت فرهنگدر  سیاست»  :1389 /06 /08، بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضاى هیئت دولت

کردند، دیگر  دانند که اگر فرهنگ را عوضاست، هنر در خدمت فرهنگ است، براى فشار آوردن به فرهنگ داخلى ملت ما. آنها مى

به خاطر فرهنگ ، ى با دخالت اجنبى هستى با استکبار هست، اگر میل به ایستادگى و مقابلهماند. اگر مبارزهاى باقى نمىمبارزه

ى فشار روى فرهنگ شود مال خودشان؛ لذا همهاست. انسان یک فرهنگى دارد، همین فرهنگ را بیایند عوض کنند، همه چیز مى

 «است.

 

 یمسأله  ریرکبیاول بار در دانشگاه ام ش،یچند سال پ»: 17/10/1383دانشگاه ها  یعلوم و رؤسا ریوز داریدر د اناتیب .63

جنبش و  کیعلم،  یعلم و شکستن مرزها دیعلم، تول ی نهیدر زم یعنی ،ی. جنبش نرم افزاررا مطرح کردم یجنبش نرم افزار

 یدانشگاه ها رو نو مسؤوال دیکه در سخنان اسات نمیب یاستقبال شد و من امروز م شنهادیپ نی. از ادیایبه وجود ب میحرکت عظ کی

 یهم شبهه م ییعده  !ستیحرف چ نیا یاصالً معنا میدان یگفتند ما نم یها م یبعض یالبته تا مدتشود.  یم هینکته تک نیا

اسمش  دیخواه یعلم! شما هرچه م دیتول دیگفتند چرا گفته ا یکردند و م یم یاست! البته بحث لغو یدکردنیکردند که علم مگر تول

بکارند و  گرانیتا د دیدست خود را دراز کن دینیننش یدر معرفت علم یعنی ،یکه معلوم است. جنبش نرم افزار مقصود د؛یرا بگذار

که  ییبنا یکن، برو رو یاریدر دست شما بگذارند. برو بکار، برو آب اورندیرا که الزم نداشتند، ب وهیکنند و هر مقدار از م ینیچ وهیم

سخنان  ییام که عده  دهیکنار شن ! االن هم از گوشه ومیفهم یگفتند ما نم یم ییهدف ما بود. عده  نیاساخته اند، بنا بساز؛  گرانید

 میتوان یم ایامروز دن یمعرفت علم یگوناگون و در فضا یدانهای. ما در ممیتوان یبله، م م؟یتوان یمگر ما مزنند:  یم نیآفر أسی

 «است. ریها کامالً امکان پذ نهیزم یهمه  رد نینو باشد؛ ا ایکه هنوز در دن میبکن ییکارها

همه  یرم افزارجنبش ن کیبتواند  دیدانشگاه با» :09/12/1379، ریکب ریام یدانشگاه صنعت دیو اسات انیدر جمع دانشجو اناتیب

 یهایقالبها و نوآور و با شنهادهایکه اهل کار و تالش هستند، با پ یملت بگذارد تا کسان نیکشور و ا نیا اریدر اخت قیجانبه و عم

. امروز کشور ما از را باال ببرند یاسالم یبر تفکرات و ارزشها یجامعه آباد و عادالنه مبتن کی یقیحق یبتوانند بنا یخود یعلم

 ییزهایاز چ یکی دیبدان نیقیراه باز بدارند؟  نیکنند که دانشجو و استاد را از ا یخواهد. دانشگاه را مشغول چه کار یرا م نیدانشگاه ا

 یرانیآگاه ا هانشگاو د داریب یتوانند دانشجو یچگونه م نندینکته است که بب نیا است، یاطاّلعات یسهایامروز مورد توجّه سروکه 

 «منصرف کنند و مانعش بشوند. نجامد،یکشور ب یتواند به اعتال یکه م یرا از آن راه
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زرگی است ایم و این نعمت بساز، به رکوردهای بزرگ دست یافتهما با وجود شنا در جهت مخالف جریان دشمن

  .خاطر آن باید روز و شب خدا را سپاس گفتکه به

و  ی اهمّیّتش فقط یک آغاز بوده استشده، با همهامّا آنچه من میخواهم بگویم این است که این راه طی

. باید از مرزهای کنونی  64ها دست یابیمباید به قلّههای دانش جهان بسیار عقبیم؛ نه بیشتر. ما هنوز از قلّه

ماندگی ایم. عقبها عبور کنیم. ما از این مرحله هنوز بسیار عقبیم؛ ما از صفر شروع کردهترین رشتهدانش در مهم

ی سختی ی علمی دنیا تازه شروع شده بود، ضربهها و قاجارها در هنگامی که مسابقهآور علمی در دوران پهلویشرم

آغاز کرده و با شتاب از این کاروان شتابان، فرسنگها عقب نگه داشته بود. ما اکنون حرکت را  بر ما وارد کرده و ما را

افتادگی جبران شود. اینجانب همواره به پیش میرویم ولی این شتاب باید سالها با شدّت باال ادامه یابد تا آن عقب

باره تذکّر و هشدار و فراخوان و جدّی دراینها و دانشگاهیان و مراکز پژوهش و پژوهندگان، گرم و قاطع دانشگاه

                                                

، عنصر انسانى و ظرفیت انسانى، خیلى خیلى باالست. انسانى استعدادهاى»  :19/08/1385بیانات در دیدار نخبگان استان سمنان  .64

کشور باید در علم، در دانش و به تبع علم و دانش، در آنچه که مترتب بر علم  ام.هدف، باید همان چیزى باشد که من بارها گفته

اما باید  ، هدف را بگیرید پنجاه سال دیگر؛یگر؛ نهگویم پنج سال دیگر، ده سال دهاى اول جهان قرار بگیرد. نمىاست، در رتبه

برویم و برسیم و این، به همت احتیاج دارد و من به شما عرض بکنم: مطمئن باشید این ملت، آن ملتى است که اگر این حرکت را 

موقعیِت جغرافیایى را  ؛ بعضى ملتها اینبعضى ملتها این استعداد را ندارندطور نیستند؛ ى ملتها اینبکند، خواهد رسید. همه

قدر شان اینى فرهنگى را ندارند؛ این میراث عظیم و غنى را ندارند؛ بعضى ملتها استعداد انسانىندارند؛ بعضى ملتها این گذشته

 «نیست.

آموز و دانش هاونیلیم نیدارد؛ کشور به ا اجیکشور به شما احت»: 01/02/1395، دانش آموزان یانجمن اسالم یبا اعضا دارید

کشور  م،یدار اجیال، باابتکار احتبانشاط، فعّ  دوار،یمُبرم دارد. ما به جوان مؤمن، وفادار، ام اجیاحت میکه امروز ما در کشور دار ییدانشجو

 سال با 37 نیاگذشته است و دشمن در  یاسالم یجمهور رسال از عم 37دارد. درست است که  اجیکشور احت یندهیدارد، آ اجیاحت

درازمدّت دارند.  یها؛ برنامه«شمرد چارهیو ب ریدشمن نتوان حق»درست است امّا  نینتوانسته بکند؛ ا یغلط چیتالشها ه یهمه

در  گریپنجاه سال د یما برا یامهگفتم، که برن نیمثالً[ من سه چهار سال قبل از ا]- گریپنجاه سال د مییگویکه ما م طورنیهم

او هم  ؛کندیفکر م هندیپنجاه سال آ یاو هم برا م،یکنیفکر م ندهیپنجاه سال آ یما برا یعنی -است نیا یعلم ینهیزم

 یکرد و در جاها دایماند، محصور نماند، تداوم پمنحصر ن رانیحرکت در ا نیکه ا-حرکت را  نیدرصدد است، در فکر است که تداوم ا

نگذارد؟ شما؛ شما جوانها؛ فردا  دیبا یچه کس م؛ینگذار یستیبادرهم بشکند؛ ما  -کرد دایمختلف گسترش پ یو به شکلها مختلف

 یستیدانشگاه، حضور در دانشگاه با دیروی. فردا شما مدیقدم بمانهم ثابت د،یکلمه بساز یواقع یمعنامال شما است. هم خودتان را به

جور  کیفتن به دانشگاه رتا قبل از  اند؛یجورنیا هایکند. بعض فیتضع نکهیکند، نه ا تیرا در شما تقو یبو انقال ینید تیّآن هو

است؛ دانشگاه  یه اسالمکند. دانشگاه هم، دانشگا دایپ تیتقو تیّهو نیا دی! نه، باشوندیم گریجور د کیرفتند دانشگاه  یهستند، وقت

کند؛ ثبات قدم  دای[ تداوم پتیّ هو نیاست. ]ا یملّت انقالب نیبه انقالب است، متعلّق به هم قهم متعلّق به اسالم است؛ دانشگاه متعلّ

 «مهم است. یلیثبات قدم خ نی. ادیکن دایپ
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همچون بیشتر و  احساس مسئولیّت آن است که این راه را با ی عمومی من از شما جوانانمطالبهام، ولی اینک داده

در کشور گذاشته شده و این انقالب، شهیدانی از قبیل در پیش گیرید. سنگ بنای یک انقالب علمی  یک جهاد

شما بشدّت   65یجهاد علم توز را که ازپاخیزید و دشمن بدخواه و کینهبهای نیز داده است. شهدای هسته

 .بیمناك است ناکام سازید

 : ( معنویّت و اخالق2
 

معنوی از قبیل: اخالص، ایثار، توکّل، ایمان در خود و  یشهاارز برجسته کردن  66معنویّت به معنی

چون خیرخواهی، گذشت، کمک به نیازمند، راستگویی،  ییهارعایت فضیلت  67اخالق به معنیدر جامعه است، و 

 68های حرکتی همهدهندهجهتمعنویّت و اخالق، نفس و دیگر خلقیّات نیکو است. شجاعت، تواضع، اعتمادبه

                                                

گیرد؛ اى انجام مىتالشى که در مقابل یک دشمنى جهاد عبارت است از» :1393 /04 /11 ،هابیانات در دیدار اساتید دانشگاه .65

گیرد؛ چالش خصمانه از سوى طرف مقابل صورت مى هر جور تالشى جهاد نیست. جهاد عبارت است از آن تالشى که در برابر یک

وقت معناى مدیریت جهادى در اینجا این است که توجّه بکنید که حرکت علمى کشور و نهضت علمى کشور و این جهاد است. آن

شما ، پیشرفت علمى کشور مواجه است با یک چالش خصمانه، که در مقابل این چالش خصمانه شما که مدیرید، شما که استادید

و مدیریت دستگاه؛ چه مدیریت دانشگاه، چه مدیریت وزارت، چه  باید بایستید؛ این شد حرکت جهادى، که دانشجو هستید

 .«ى عظیم، خواهد شد مدیریت جهادىمدیریت هر بخشى از بخشهاى گوناگون این عرصه

 
 «رابطه با خدا،جنبه اتصال و ارتباط قلب به خداست.معنویت جنبه » :1369 /01 /01 ،در دیدار مسئوالن کشورى و لشکرى بیانات .66

معنویت: فریب »: 1370 /06 /27، بیانات در مجمع فرماندهان و مسئوالن دفاتر نمایندگى ولى فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمى

 «ظواهر را نخوردن و دلبستگی به زر و زیور دنیا و ذخارف دنیا پیدا نکردن.

ه خدا، توکل به خدا، ب؛ ایمان  اصلی ترین عنصر اقتدار معنوی ایمان است»  : 1388 /07 /14، لوم دریایى نوشهربیانات در دانشکده ع

 «حسن ظن به خدا.

 
اخالقی با مردم نیست؛ بلکه به معنای پروراندن صفات نیکو و  نیکو هم فقط خوش اخالق» :06/01/1385با بسیجیان،  دیدار .67

 «.خود و انعکاس آنها در عمل خود استخلقیات فاضله در دل و جان 

ى حلم و اخالق یعنى چه؟ یعن»: 06/09/1393، ى بسیجبیانات در دیدار اعضاى مجمع عالى بسیج مستضعفین به مناسبت هفته

 «دامنى.بردبارى، صبر و مقاومت، صدق و صفا، شجاعت و فداکارى، طهارت و پاک

 

ملت ایران پرچم حاکمیتِ معنویت و »  :1386 /02 /19، آموزان سراسر کشوردانشهاى اسالمى بیانات در دیدار با انجمن .68

گوید من . پرچم معنویت را در دست گرفته، مى. این، خیلى مهم استدین را بر زندگى بشرى برافراشته و در دست گرفته

به پیشرفت علمى و به استقالل برسانم؛ و ثابت ها را در سایه معنویت به سعادت، به خوشبختى، به رفاه، به امنیت، خواهم انسانمى

هاى کند؛ روشها را باطل مىهاى آنکرده که این، شدنى است. این یک هماوردطلبى بزرگ نسبت به استکبار جهانى است و فلسفه

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2244
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؛ بودن آنها، محیط زندگی را حتّی با کمبودهای های فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه استو فعّالیّت

  .آفریندمادّی، بهشت میسازد و نبودن آن حتّی با برخورداری مادّی، جهنّم می

گمان آورد؛ این، بییشتری به بار میشعور معنوی و وجدان اخالقی در جامعه هرچه بیشتر رشد کند برکات ب

 توفیق چندانی نخواهد یافت.  69هابدون همراهی حکومتاین تالش و جهاد، محتاج جهاد و تالش است و 

آید، پس حکومتها نمیتوانند آن را با قدرت قاهره ایجاد اخالق و معنویّت، البتّه با دستور و فرمان به دست نمی

                                                

ى عظیمى جلوى ک دروازههاى پیشرفت و علم و ترقى برساند، یبرد. اگر این ملت بتواند خودش را به قلهها را یکسره زیر سؤال مىآن

 «شودها براى رفتن به سمت معنویت باز مىراه ملت

در اسالمی که  معنویت» :1386 /05 /28، السالم(کننده در چهارمین مجمع جهانى اهل بیت)علیهمبیانات در دیدار میهمانان شرکت

یت همراه با سیاست ا، بدون جدایی از زندگی، معنودر مکتب اهلبیت معرفی می شود به جامع و کاملی وجود دارد. معنویت بدون انزو

 «و عرفان، همراه با فعالیت اجتماعی، همراه با تضرع و گریه پیش خدای متعال و همراه با جهاد.

المللى انقالب،  ى جهانى و بینوجهه »  :1374 /03 /14، بیانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینى)ره( در مرقد مطهر

کردن عنصر معنویّت  .... پیام انقالب اسالمى، پیام معنویّت، توجّه به معنویّت، وارد از پیام معنویّت در سطح جهان استعبارت 

راه برد. حتّى اگر به جوامع در زندگى انسان و توجّه به اخالق و خداست. هرجا که نام و پیام امام نفوذ کرد، معنویّت را در آنجا به هم

ه کنید، معنویّت اى بردند نگاکه به انقالب اسالمى روى خوشى نشان دادند، از آن درسى طلب کردند و بهره مسیحى و غیر مسلمان

ین انقالب و امام معنوى ارا در آنجا مشاهده خواهید کرد. ردّ پاى انقالب بزرگ اسالمى ما معنویّت است و این معنویّت، اوّلین پیام 

شب با خدا ود که نیمهبشناس، متعبّد و قائم باللیل بود. امام، کسى معنوى، عارف، فقیه، دیناست؛ امامى که خودْ یک انسان واال و 

 «نمود.کرد و تضرّع مى خلوت مى 

 
 یکه آن نقطه کندیم دایپ رییتغ یوقتآن نید ریمس: »  30/06/1395، ریغد دیاقشار مختلف مردم به مناسبت ع داریدر د اناتیب. 69

 رییتغ زیچکند، همه دایپ رییاگر تغ است؛یر یهسته ت،یّریمد یقدرت، هسته یهسته یعنیکند؛  دایپ رییتغ یاصل یآن هسته ،یاصل

 «.کندیم

ه اسالمی )کتاب طرح کلی اندیش 19/07/1353جلسات روزانه ماه مبارک رمضان در مسجد امام حسن علیه السالم مشهد مقدس، 

ند؟ صومعه ک یدرست م یکند؟ مکتب فلسف یسازد؟ مدرسه درست م یها را مانسان یغمبرپ چگونه»در قرآن جلسه بیست و سوم( : 

دهد ده  یم یحترج یغمبرکند. پ یدرست م یساخت انسان کار خانه انسان ساز یبرا یغمبرکند؟ نه؛ پ یت درست مبادع یگاهو جا

درست کند.  یان سازانسان نباشد کارخانه انس یستانسان و دو انسان و ب یکسازد یتر موفق بشود، اما آنچه م یرسال د یستسال، ب

انسان، از کار خانه  یهساختن انسان ها و به قوام آوردن ما یبرا یغمبردهد. پس پ یلپسند تحو یغمبرکه به طور خودکار انسان کامل پ

 «است. یاسالم نظامجامعه و  ین سازکار خانه انسا یست آقا؟چ یکند. کارخانه انسان ساز یاستفاده م یانسان ساز
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را برای رواج آن در جامعه فراهم  و ثانیاً زمینه منش و رفتار اخالقی و معنوی داشته باشند،خود باید کنند، امّا اواّلً 

 ؛ باره میدان دهند و کمک برساننددراین  70نهادهای اجتماعیبه کنند و 

ا ها مردم را بجهنّمیاجازه ندهند که ی معقول بستیزند و خالصه با کانونهای ضدّ معنویّت و اخالق، به شیوه

  د.، جهنّمی کنن 71ر و فریبزو

                                                

اللّهی اینکه گفتیم جوانهای مؤمن و حزب»:  03/03/1395، السالمبیانات در دانشگاه افسرى و تربیت پاسداری امام حسین علیه .70

ردیم و میکنیم که های فرهنگی کشور را دعوت کی دستگاهنکنند و دنبال بکنند، و همهو انقالبی کارهای فرهنگی خودجوش را رها 

ی در این جهت حرکت کنند، این، بخش فرهنگیِ این عدم تبعیّت است، این جهاد بزرگ است، جهاد کبیر است. اینکه از همه

فت این کشور به کار بیندازند و به صحنه استعدادهای موجود کشور دعوت میکنیم که استعدادهای خودشان را در خدمت پیشر

کنیم که از این استعدادها استقبال بکنند، این آن بخشِ بیاورند و به میدان بیاورند و از مسئوالن دولتی و سایر مسئوالن دعوت می

 «کَبیرًا. جِهادًا بِه هِدهُمفعّالِ اجتماعِی این جهاد کبیر است. این جهاد کبیر ابعادی دارد: ج

های خودجوش مردمی که کار فرهنگی میکنند این مجموعه: » 01/01/1395، بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی

، خودشان فکر میکنند، خودشان ی خودجوش مردمی هست که دارند خودشان کار میکنندکه االن در سرتاسر کشور هزاران مجموعه-

های های دولتی باید به اینها کمک کنند. دستگاهروز باید توسعه پیدا کنند؛ دستگاهروزبه -تالش میکنند و کار فرهنگی میکنند

ا، نه نظام دولتی، آنهایی که مربوط به فرهنگند، به جای اینکه آغوش خود را به روی کسانی که نه اسالم را قبول دارند، نه انقالب ر

های انقالبی، مسلمانها، به روی جوانهای مؤمن، به روی بچّهاسالمی را، نه ارزشهای اسالمی را ]باز کنند[، آغوش خود را به روی بچّه

در  اللّهی باز کنند؛ اینها میتوانند کار کنند و دارند کار میکنند؛ کارهای فرهنگی باارزشی دارد انجام میگیرد.های حزببه روی بچّه

 «.ها جوانان انقالبی ما میتوانند تالش کنند، کار کنندی زمینههمه

 
امیرالمؤمنین فرمود: اگر از من » :23/02/1393، السالمبیانات در دیدار مردم استان ایالم در سالروز والدت امیرالمؤمنین علیه .71

 فرماید:البالغه این است؛ مىى نهج. عبارت امیرالمؤمنین در خطبهرسانممن شما را به بهشت مىاطاعت کنید، 

گویم، گوش کنید و عمل کنید، من شما را به فرمود: اگر آنچه من مى« فَان اطَعتُمونی فَاّنی حامِلُُکم ان شاءَ اهللُ عَلی سَبیلِ الجَنَّة » 

اگرچه این کار، بسیار دشوار است، بسیار سخت است، ؛ «وَ ان کانَ ذا مَشَقَّةٍ شَدیدَةٍ وَ مَذاقٍَة مَریرة» ؛ شاءاهللبهشت خواهم رساند، ان

[. رساندن انسانها به بهشت، هم تلخ است. این حرکت، حرکت کوچکى نیست، حرکت آسانى نیست؛ این هدف امیرالمؤمنین ]است

من از این جهت روى آفریند. [ در حیات اجتماعى مردم، نقش مىى روحى و قلبى مردم، ]هم[ در زمینهى فکرى مردم، ]همدر زمینه

وکنار وقتى صحبت از هدایت و راهنمایى و بیان حقایق دینى و مانند در گوشه شود کسانىگاهى شنیده مىکنم که این تکیه مى

فرق حاکم اسالمى با حکّام گویند آقا، مگر ما موظّفیم مردم را به بهشت برسانیم؟ خب بله؛ بله، همین است. شود، مىاینها مى

خواهد کارى کند که مردم به بهشت برسند؛ به سعادت حقیقى و اخروى و عقبائى برسند؛ : حاکم اسالمى مىمین استدیگر در ه

. فطرت انسانها متمایل به سعادت بحثِ زور و فشار و تحمیل نیست؛ بحثِ کمک کردن استها را باید هموار کند. اینجا ]لذا[ راه

ى ما است، ار را تسهیل کنیم براى مردم تا بتوانند خودشان را به بهشت برسانند؛ این وظیفهاست، ما باید راه را باز کنیم؛ ما باید ک

ى کند که مردم را به بهشت برساند. جامعهاین کارى است که امیرالمؤمنین بار آن را بر دوش خود گرفته است و احساس وظیفه مى

الم عمل بکند، بدون تردید در قلّه قرار خواهد گرفت؛ از لحاظ علم، از هاى مادّى به اساى است که اگر از لحاظ جنبهاسالمى جامعه

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33172
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و ضدّ  در اختیار کانونهای ضدّ معنویّت  72امکان بسیار خطرناکی ای پیشرفته و فراگیر،ابزارهای رسانه

روزافزون دشمنان به دلهای پاك جوانان و نوجوانان و حتّی   73تهاجم اکنوناخالق نهاده است و هم

باره وظایفی های مسئول حکومتی دراینبینیم. دستگاهگیری از این ابزارها را به چشم خود میبا بهره نونهاالن

و این البتّه به معنی رفع مسئولیّت سنگین بر عهده دارند که باید هوشمندانه و کامالً مسئوالنه صورت گیرد. 

 .نیست  74اشخاص و نهادهای غیرحکومتیاز 

                                                

المللى در اوج قرار لحاظ صنعت الزم، از لحاظ معیشت، از لحاظ روابط اجتماعى، از لحاظ عزّت و شرف دنیائى و عمومى و ملّى و بین

ى ى مرگ ما لحظهدنیا زندگى خوبى باشد، امّا لحظهى هدفها نیست. اگر زندگى ما در ى کارها نیست، همهگیرد؛ اّما این همهمى

 «بدبختى و روسیاهى ما باشد، چه فایده دارد؟

 

است و  بین قدرتها در دنیا رسانه ترین ابزار جنگمهمامروز »: 1383 /02 /28، بیانات در جمع کارکنان سازمان صدا و سیما. 72

هاى عظیم و این شبکه ها و هنرهاها و تلویزیونامروز تأثیر رسانهکنند. ها دارند کار مىامروز حتى قدرتهاى بزرگ هم با رسانه

 «است. امروز دنیا، یک چنین دنیایى است. از سالح و از موشک و از بمب اتم بیشتررسانىِ اینترنتى و ... اطالع

کنند، حرفهاى درست مى کنند، نوار بدعوامل استکبار، امروز فیلم بد درست مى»: 1375 /02 /26، بیانات در دیدار روحانیون و مبلغان

و مردم عادّى پخش  نویسند و این همه را، در داخل کشور، بین نوجوانان، جوانانگویند، داستان بد مىکنند، شعر بد مىبد درست مى

اقعاً گنداب فسادى است که تیرهاى زهرآگین و -اهوارهم -دهند. این مورد اخیر، رواج مىد و یا از طریق ماهوارهکننو منتشر مى

 «.کندگیرى مىخود را به سمت ملتها و کشورها هدف

 
دشمن : »04/1371 /22، هاى عاشوراى نیروهاى مقاومت بسیج سراسر کشوربیانات در دیدار فرماندهان گردانها، گروهانها و دسته. 73

سعی می کند جوان های ما را از ما بگیرد. کارى که دشمن از لحاظ فرهنگى  –فرهنگ فساد و فحشا  –از راه اشاعه ی فرهنگ غلط 

« قتل عام فرهنگى»و یک « غارت فرهنگى»یک « فرهنگى شبیخون»بلکه باید گفت یک « تهاجم فرهنگى»کند، یک مى

 «کند. ا ما مىاست. امروز دشمن این کار را ب

ریکا مورد کنند که از سوى امهم احساس مى هاحتّى اروپاییامروز »: 1382 /06 /19، بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان

 «اند و این یک واقعیت است.و سیاسى قرار گرفته فرهنگىتعرّض و تجاوز اقتصادى، 

 
هایی را میگویم که تحت هر نامی، معتقد به انقالبند، معتقد من تشّکل»  : 17/03/1396در دیدار جمعی از دانشجویان،  بینات .74

... ی عظیمند؛ تحت هر نامی که هستند فرق نمیکند؛ خطابم به آنها استاند، معتقد به این مبارزهبه دینند، معتقد به نظام اسالمی

شگاه. نگویید در دانشگاه دیگر نمیشود کاری کرد؛ جانبه برای غلبه دادن گفتمان انقالب در دانی بعدی؛ تالش جدّی و همهتوصیه

؛ نه آقا، در دانشگاه خیلی میشود کار کرد، اتّفاقاً در «آقا، دیگر در دانشگاه نمیشود کاری کرد»ها میگویند که شنفتم این را که بعضی

دانشگاه باید کار بکنید. البتّه خطاب بنده دانشگاه باید کار کرد. چه کسی باید در دانشگاه کار بکند؟ شما. شما تشکّلها هستید که در 

های فکری و عملیِ جهادی، فکری، فرهنگی در سرتاسر کشور مرتّباً میگویم: ی آن هستهدر غیر از این جلسه به همه است؛ من به همه

که دستور میدهد، امّا  اختیار. البتّه در جنگ، قرارگاه مرکزی وجود داردبهقول میدان جنگ، آتشهرکدام کار کنید؛ مستقل و به
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 .اهللشاءتنظیم و اجرا شود؛ ان جامعی  75مدّتمدّت و میانکوتاههای برنامهها بارهرو باید دراین ِی پیشدر دوره

 : ( اقتصاد3
 

ناپذیری عامل مهمّ سلطه ی قوّت واقتصاد قوی، نقطهکننده است. ی کلیدیِ تعییناقتصاد یک نقطه

و سلطه و دخالت دشمنان است.  نفوذ سازی ضعف و زمینهنقطهو اقتصاد ضعیف، است   76و نفوذناپذیری کشور

                                                

اختیار میدهد. خب شما افسرهای جنگ بهقطع شد یا قرارگاه عیبی پیدا کرد، اینجا فرمانده دستورِ آتشی قرارگاه اگرچنانچه رابطه

آنجایی که احساس میکنید دستگاه مرکزی اختاللی دارد و نمیتواند درست  -قرار شد شما افسران جوان جنگ نرم باشید-نرمید 

 . ؛ یعنی باید خودتان تصمیم بگیرید، فکر کنید، پیدا کنید، حرکت کنید، اقدام کنیداختیاریدبهآنجا آتشیریّت کند، مد

های مرکزی فکر و فرهنگ و سیاست و مانند اینها دچار اختاللند، دچار تعطیلند؛ واقعاً آدم گاهی اوقات انسان احساس میکند دستگاه

ی فرهنگی در کشور داریم، مسائل مهم که شاید من بتوانم همه ما مسئله مثالً فرض بفرمایید اینگاهی اوقات احساس میکند. حاال

ی مهم است، ]یعنی[ ی سینما، یک مسئلهی اصلیِ فرهنگی را بشمارم که اینها دچار مشکل است؛ فرض کنید مسئلهده مسئله

ی خارجی هم پیدا حاال پشتیبان-ود، از کجا پشتیبانی میشود داره میشای فرهنگی مهمّی است که سینمای کشور چه جوری مسئله

جوری میشود پیدا کرد، ی اینی هنر کشور و سینما که چیز کوچکی نیست؛ مثالً فرض کنید ده مسئلهاداره -هامیکنند برای فیلم

نگاری ی اصلی؛ نامهمیشود مسئلهض کنید اینکه فالن آهنگ قبل از افطار پخش بشود یا نشود، بینید مثالً فر]امّا[ ناگهان می

ی فرعی تشخیص نمیدهد و یک ی اصلی را از مسئلهی حضار( پیدا است که این دستگاه اختالل پیدا کرده که مسئلهمیکنند!)خنده

زی اختالل های مرکجوری دستگاهی اصلی، درشت میکنند. وقتی اینعنوان یک مسئلهاهمّیّت فرعی را بهاعتبارِ بیی اصالً بیمسئله

 «ی حضار(اختیاری است که عرض کردم.)خندهبهوقت اینجا جای همان آتشدارند، آن

ش و تمیز است؛ آنچه ما گفتیم به معنی کار فرهنگی خودجو ،اختیاربهآتش» :05/04/1396بینات در خطبه های نماز عید فطر، 

کارهای -کار را  ر، صاحبان همّت، خودشان با ابتکار خودشان،معنایش این است که در تمام کشور، جوانها و صاحبان اندیشه و فک

قانونی و فحّاشی و اختیار، به معنای بیبهنافذ فرهنگی را بشناسند و در مقابل آنها، کار انجام بدهند؛ آتشمپیش ببرند،  -فرهنگی را

ای انقالبی بیش از همه باید مراقب نظم کشور، اندیش و مدیون کردن جریان انقالبی کشور نیست. نیروهپوچ طلبکار کردن مّدعیانِ

ی ی دشمنان از وضعیّت کشور، و مراقب حفظ قوانین ]باشند[؛ این مراقبتها در درجهمراقب آرامش کشور، مراقب عدم سوءاستفاده

 «.بکندمندند و مایلند که کشور به سمت هدفهای خود حرکت اوّل متوجّه به نیروهای انقالب است که دلسوزند، عالقه

 
 . باید برنامه های کوتاه مدت و میان مدت داشت اما برای تشخیص مشکالت و ریشه یابی آنها نگاه بلند مدت الزم است:75

یگرى جز عالج مشکالت این کشور را چیز دبه نظر من »: 20/09/1375فرهنگى، انقالب عالى شوراى اعضاى دیدار در بیانات

یار نگاه کند و هم این است که یک مرکز بیناى هوش اوّل یک تصحیح فرهنگى الزم داریم. قدمتواند بکند. ما نمىاصالح فرهنگى 

 «ببیند مشکالت فرهنگى جامعه چیست. به مشکالت کوتاه مدّت هم توجّه نکند.

باید ما قوى بشویم؛ باید در داخل، خودمان را قوى کنیم. بنده مکرّر عرض » :18/06/1394، بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم .76

؛ اوّلًا از راه یک اقتصاد قوى؛ همین اقتصاد مقاومتى که شودجورى تأمین میچه قوّتى که براى کشور الزم استام این کرده

تر و بدون فوت عملیّاتى و اجرائى هم باید با شّدت هرچه تمام صورت کار عملى وهاى آن ابالغ شده است و بر روى زمین و بهسیاست
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ای ، امّا وسیله 77ی اسالمی نیستاقتصاد البتّه هدف جامعهگذارد. فقر و غنا در مادّیّات و معنویّات بشر، اثر می

بر تولید انبوه  . تأکید بر تقویت اقتصاد مستقلّ کشور که مبتنی ها رسیدهدفتوان به است که بدون آن نمی

دمندانه است و در سالهای اسراف، و مناسبات مدیریّتی خراندازه و بیمحور، و مصرف بهو باکیفیّت، و توزیع عدالت

تواند بر ست که اقتصاد میخاطر همین تأثیر شگرفی ااخیر از سوی اینجانب بارها تکرار و بر آن تأکید شده، به

انقالب اسالمی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت را  .زندگی امروز و فردای جامعه بگذارد

چالش به ما نشان داد، ولی عملکردهای ضعیف، اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته است. 

 78اثراثر و حتّی بیدر صورت اصالح مشکل درونی، کمکه ی دشمن است هابیرونی تحریم و وسوسه

  .های مدیریّتی استخواهد شد. چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعف

                                                

ی تصاد قوی و مقاوم، علم پیشرفته و روزافزون، و حفظ روحیّهاق: است هااین ملّی اقتدار سه عامل اساسی وقت دنبال بشود...

 «.دشمن مأیوس خواهد شدوقت ها است که میتواند کشور را حفظ کند؛ آنها؛ اینانقالبیگری در همه بخصوص در جوان

 
گرچه اسالم نهضت و حرکت » :1383 /06 /25، ى اسالمىکننده در اجالس بانک توسعهبیانات در دیدار اقتصاددانان شرکت .77

پیشرفت اعالى اسالم عبارت است از ساخت انسان متکامل و منطبق با طراز اسالمى، لکن بدون شک  معنوى و اخالقى بود و هدف

کنید که در تمدن اسالمى، اسالم در یکى ؛ لذا شما مالحظه مىهاى اسالمى استت و اعتالى اقتصادى جزو هدفعلم و پیشرف

هنوز پنجاه سال از عمر آن نگذشته بود که بیش از پنجاه درصد از ترین نقاط دنیا ظهور کرد؛ اما ماندهاز فقیرترین و عقب

و هنوز بیش از دو قرن از عمر این تمدن نگذشته بود که دنیاى بزرگ  تدنیاى متمدن آن روز در زیر پرچم اسالم قرار گرف

هاى مدنى و اقتصادى شد؛ این نبود مگر به برکت تعالیم ى تمدن بشرى از لحاظ علم و انواع دانش و پیشرفتاسالمى در آن روز، قله

ما باید براى استقالل ى انسانى غافل بمانیم. گوید که ما معنویت را مالحظه کنیم، اما از متن زندگى جامعهاسالم. اسالم به ما نمى

. بنابراین، ى اقتصاد استها، مسألهنترینِ آى تدابیر الزم را به کار ببریم، که یکى از مهمامت اسالمى و براى عزت آن، همه

 «هاى اسالمى است.ى اقتصادى دنیاى اسالم، از کارهایى است که بالشک جزو هدفتالش براى رشد و توسعه و اعتالى جنبه

هاى فرهنگى روح و فرهنگ هویت یک ملت است. ارزش» :1392 /09 /19 ،بیانات در دیدار اعضاى شوراى عالى انقالب فرهنگى

نیست،  استى حقیقى یک ملت است. همه چیز مترتب بر فرهنگ است. فرهنگ حاشیه و ذیلِ اقتصاد نیست، حاشیه و ذیلِ سیمعنا

 .«ک کنیمهاى دیگر منفتوانیم فرهنگ را از عرصه. نمىحاشیه و ذیل بر فرهنگند؛ به این باید توجه کرد اقتصاد و سیاست

 

، امّا این موجب نشود که از ضعفهای خودمان غافل بشویم. دشمن خارجی هست»  :19/10/1396، بیانات در دیدار مردم قم. 78

نداریم، جوری نیست که ما هیچ اشکالی ما هم ضعف داریم، ما هم یک جاهایی اشکال و نارسایی و نابسامانی در کارمان هست؛ این

؛ زخم را نشیندروی زخم می مگس هیچ مشکلی در کار ماها نیست، فقط دشمن خارجی است که دارد ]مشکل ایجاد میکند[؛ نه،

ها میتوانند اثر بگذارند، نه ما اگر مشکل داخلی نداشته باشیم، نه این شبکهخوب کنید، زخم را نگذارید به وجود بیاید. 

میتواند هیچ غلطی بکند. ما مشکالتمان را باید خودمان حل کنیم؛ مشکالت داخلی را باید حل کنیم، ضعفهایمان را باید حل  آمریکا

ی ما است، ی ما است؛ بخصوص ]دفاع از[ ضعفا و از حقوق ملّت وظیفهی همهکنیم؛ ما ضعف داریم. دفاع از حقوق مظلومین وظیفه
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ی وظایف دولت ترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخشهایی از اقتصاد که در حیطهمهم

بندی ی اندک از ظرفیّت نیروی انسانی کشور، بودجهداخلی، استفادهنیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت 

های زائد و د هزینهمعیوب و نامتوازن، و سرانجام عدم ثبات سیاستهای اجرائی اقتصاد و عدم رعایت اولویّتها و وجو

ل بیکاری ی مردم از قبیی اینها مشکالت زندگهای حکومتی است. نتیجهحتّی مسرفانه در بخشهایی از دستگاه

 .ی ضعیف و امثال آن استجوانها، فقر درآمدی در طبقه

برای   79های اجرائیبرنامهاست که باید  های اقتصاد مقاومتیسیاست حلّ این مشکالت،راه

ها پیگیری و اقدام های آن تهیّه و با قدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیّت، در دولتی بخشهمه

بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدّیگری نکردن دولت، ، مولّد شدن و دانشزایی اقتصاد کشوردرون شود.

گمان یک ها است. بیحلگرایی با استفاده از ظرفیّتهایی که قبالً به آن اشاره شد، بخشهای مهمّ این راهبرون

                                                

ت؛ همه بایستی مراقب باشیم. حاال طبقاتی هستند که مرفّهند، مشکالت زندگی آنها را فشار بخصوص ]دفاع از[ طبقات ضعیف ملّ

ی همّت ما این باشد نمیدهد؛ اّما یک گروه مهمّی هم در کشور هستند که فشارهای زندگی، آنها را زیر فشار قرار میدهد. باید همه

 «.اشدکه اینها را از زیر فشار خارج کنیم؛ تالشمان باید این ب

 

است. همین طور که اشاره  مدیریت کالن ارزشیواقع رهبری، یک  در»  :24/07/1390بیانات در دیدار دانشجویان کرمانشاه، . 79

یا غیر جائز وادار میکند؛  های غیر الزمانعطاف ها و ضرورتها، مدیریتهای گوناگون را به بعضی ازکردم، گاهی اوقات فشارها، مضیقه

رهبری بایستی مراقب باشد، نگذارد چنین اتفاقی بیفتد. این مسئولیتِ بسیار سنگینی است. این مسئولیت، مسئولیت اجرائی نیست؛ 

دخالت در کارها هم نیست. حاال بعضیها دوست میدارند همین طور بگویند؛ فالن تصمیمها بدون نظر رهبری گرفته نمیشود. نه، 

نطور نیست. مسئولین در بخشهای مختلف، مسئولیتهای مشخصی دارند. در بخش اقتصادی، در بخش سیاسی، در بخش دیپلماسی، ای

ی اینها ی قضائیه در بخش خودشان، مسئولیتهای مشخصی دارند. در همهنمایندگان مجلس در بخشهای خودشان، مسئوالن قوه

الت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصالً امکان ندارد. خیلی از تصمیمهای اقتصادی رهبری نه میتواند دخالت کند، نه حق دارد دخ

اما دخالت نمیکند؛ مسئولینی دارد، مسئولینش باید عمل کنند. بله،  رهبری قبول هم نداشته باشد،ممکن است گرفته شود، 

ئولیت پیدا میکند. در تصمیم و عملِ رهبری آنجائی که اتخاذ یک سیاستی منتهی خواهد شد به کج شدن راه انقالب، رهبری مس

 «.گرائیها قرار بگیردبینی در خدمت آرمانباید عقالنیت در خدمت اصول قرار بگیرد، واقع

هاى تنظیم سیاستى رهبرى در قانون اساسى، مهمترین وظیفه» : 26/09/1382بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان قزوین، 

 «.است کلّى
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توانست به  خواهند  80درون دولتهای اقتصادی در ی جوان و دانا و مؤمن و مسلّط بر دانستهمجموعه

 .ای باشدرو باید میدان فعّالیّت چنین مجموعه. دوران پیشِاین مقاصد برسند

ها در داخل کشور است. اینکه کسی گمان کند که حلی راهجوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که همه

لیم نشدن و تس 81علّت تحریم هم مقاومت ضدّ استکباریمشکالت اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است و »

                                                

 دولت مطلوبشاخصهاى دولتى که در این روزگار » : 1392 /06 /06جمهور و اعضاى هیأت دولت، ر دیدار رئیسبیانات د .80

 شود: محسوب مى

دى، سالمت اخالقى، سالمت سالمت اعتقا -هاى باالخصوص در مسئوالن ردهبه -شاخص، شاخص اعتقادى و اخالقى است اوّلین

ها است: اعتماد ]به خدا[ شود. به هر حال این یکى از شاخصعملکردى که از اعتقاد درست و نگاه درست به حقایق جامعه ناشى مى

 و انس با معنویّات... 

ى ا فلسفهى خدمت، که این گفتمان اصلى دولت اسالمى همین خدمت است؛ اصلًى خدمت به خلق است؛ روحیّه، مسئلهدوّمشاخص 

 ایم خدمت کنیم به مردم و هیچ چیز نباید ما را از این وظیفه غافل کند...وجود ما جز این نیست؛ ما آمده

معتقد  -ى از شماها در طول این سالهاخصوصى با بعضدر جلسات  -امى عدالت است. بنده بارها عرض کرده، مسئلهسوّمشاخص 

 ..نیستم به پیشرفتِ بدون عدالت.

 ..ى با فساد است.است، سالمت اقتصادى و مبارزه چهارمشاخص بعدى که شاخص 

یم، ارج شدخگرایى خیلى مهم است. قانون ریل است؛ از این ریل اگر چنانچه گرایى است. خب قانونى قانون، مسئلهبعدىشاخص 

 -چه عمل نشودحتماً آسیب و صدمه است. گاهى قانون ناقص است، گاهى قانون معیوب است؛ امّا همان قانون معیوب هم اگر چنان

شدن، بیشتر از ضرر عمل کردن به قانون است. این را باید نهادینه نضرر آن عمل  -که منتهى به بلبشو و هر که هر که خواهد شد

 ...کرد

و تبعات  ى جوانب و آثارى درست، مالحظهى حکمت و خردگرایى در کارها است؛ کار کارشناسى، مطالعهه، مسئلدیگریک شاخص 

 ..ى تبعات یک اظهارنظر.یک اقدام، و حتّى گاهى مالحظه

ن زاى کشور است؛ نگاهماعرض بکنیم، این بخش را من دیگر ادامه ندهم بیشتر از این؛ تکیه به ظرفیّت درون دیگر همیک شاخص 

 «...به بیرون نباشد

  

به افکار  شودیم قیکنم. دو اشتباه دارد تزر حیتصح خواهمیرا امروز م دوخطا»: 12/08/1395، دانش آموزان داربیانات در دی .81

داخل؛ ها در آدم یدوّم بعض یهستند، و درجه کایاوّل خود دستگاه استکبار و آمر یهم در درجه قیتزر نیمردم ما. عامل ا یعموم

 ییکایمراکز خاصّ آمر ای یاسیس ای یجاسوس یهاسیسرو التیبه تشک یوابسته شانیبعض -کنمیمن همه را متّهم نم-که  ییهاآدم

فکر را،  نیها ا. آنهادهیبه مشامشان رس ایلذّت دن یبو ها،شدهمانیها، پشافتادهندارند؛ ازنفس یهم نه، وابستگ شانیهستند، بعض

و گسترش  دهندیرا توسعه م نیا ف،مختل یهاگاهیمختلف، در جا یهم در منبرها نهایا نها،یبه ا دهندیدو خطا را دارند حواله م نیا

 کنم. حیتصح خواهمیدو خطا را امروز م نیمختلف. من ا یدانشگاه، در مطبوعات و جاها رونیداخل دانشگاه، ب دهند؛یم

 یحکم جار نیکه امروز هم هم- دیبزن کایبر سر آمر د،یدار ادیامام فرمود هرچه فر نکهیکه ا کنندیم غیتبل جورنیا نکهیا یکی 

درجه  180درست  کهیدرحال.....کنند.  جیترو خواهندیرا م نیا ست؛یپشت سرش ن یمنطق یعنیاز سر تعصّب و غرور است  -است
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خطایی « ی گرگ استو بوسه زدن بر پنجه حل، زانو زدن در برابر دشمندر برابر دشمن است؛ پس راه

 شود، امّاصادر میزدگان داخلی نابخشودنی است. این تحلیل سراپا غلط، هرچند گاه از زبان و قلم برخی غفلت

                                                

است  نیوجود دارد. آن منطق ا منطق محکم کیپشتش  د،یبزن کایبر سر آمر د،یدار ادیفرمود هرچه فر نکهیعکس است. ا هیّقض

را نشان  نیا گذرد،یکه از عمر آن م یسال 250 نیدر ا کایآمر خیاست. تار یاندازو دست یطلببر افزون کایآمر استیکه اساس س

 نیا کایآمر یکلّ استیس -شتریب یلیخ ش،یپ لکمتر از صد سا یاندک ای شیکمتر، از حدود صد سال پ یلیخ لیالبتّه اوا- دهدیم

عمل  جورنیکند؛ ا نیجهان و تصرّف مناطق نفوذ فراوان تأم یبه کشورها یاندازدست یلهیوسرا به اشیداخل تیّاست که امن

از پنجره  م،یکرد رونشیکه از در ب یکه دشمن شدیانقالب موجب م یروزیغفلت بعد از پ یاندک ... آنها است استیس نیا کنند؛یم

 یمعنابه د،یبزن کایبر سر آمر دیدار ادیهرچه فر د،یستیِبا کایگفتند در مقابل آمر نکهیا  را گرفت. نیا یگردد؛ امام نگذاشت و جلوبر

در آنجا لگدمال شده است؛  یانسان یارزشها.... یانسان یدفاع از ارزشهاها، مخصوص مسلمان یفقط ارزشهادفاع از ارزشها است؛ نه

بر  دیدار ادیهرچه فر»گفتند  نکهیا د،یزنیم ادیکه شما فر «کایمرگ بر آمر»لگدمال کردن حقوق بشر.  ،یاختالف، نژادپرست ض،یتبع

همه  نهایا  .دیبکش کایبر سر آمر د،یدار ادیگفت که هرچه فر زهایچ نیخاطر هم. امام بهزهایچ نیمرگ بر ا یعنی ،«دیبکش کایسر آمر

بزرگ  یضربه کی ینهیاّول، زم یهمان روزها نهایاست که ا نیهم ا هیّقض گریعامل مهمّ د کیو  هیّقض گریطرف د کیطرف،  کی

را فراهم کنند، عواملش را در  نهیاو را نگه دارند، زم نکهیا یبرا کا،یمحمّدرضا را پناه دادند در آمر یعنیرا فراهم کردند،  رانیبه ملّت ا

 ست،یجهالت ن یاز رو ست،یتعصّب ن یاز رو کایمربر سر آ دنیکش ادیفر نیا ،ییکایشعار ضّد آمر نیا نیبنابرا ....کنند،  تیتقو نجایا

 اوّل. یخطا حیتصح نیا ... است یو فکر یمنطق یپشتوانه و عقبه کیبه  یمنطق است؛ متّک یاز رو ست؛ین یلجباز یاز رو

 جیر داخل آن را تروهم د یو کسان شودیم قیتزر هاییکایآمر یاز سو ینحوهم باز دارد به نیکه ا یفکر غلط و خطائ دوّم؛ یخطا

 .حل خواهد شد مشکالت کشورمان م،یسازش کن کایاست که اگر ما با آمر نیاست، ا ترخطرناك یاز اوّلو  کنندیم

. شودیالت کشور حل ممشک م،یسازش کرد کای[ اگر ما با آمرندیگویخطرناک ]است[. ]م اریو بس بیوغربی[ از آن اشتباهات عجنی]ا 

 کایا آمرباست. سازش  بیحرف فر نیحرف دروغ است، ا نیحرف غلط است، ا نیا نکهیا یشمرد برا شودیم لیخب، حاال ده تا دل

را، نه مشکالت  یتیّرا، نه مشکالت امن یاسی، نه مشکالت سرا ینه مشکالت اقتصاد کند؛یمحل ن وجهچیهمشکالت کشور را به

 یهیّقض نیهم اشیآخر ه؛یّقض نیا یکرد برا فیشمرد و رد شودیوجود دارد و م لیبلکه بدتر خواهد کرد. ده پانزده دلرا،  یاخالق

حاال مالحظه  ستند؛یایحرفشان نم یپا نهایا ند،یدروغگو نهایابدعهدند،  نهایبرجام است. من چقدر در طول مذاکرات گفتم که ا

کنندگان ما که همحترم کشور، خود مذاکر نیمسئول ستم؛یمن ]فقط[ ن گریآنها بدعهدند د دیگویکه دارد م ی! امروز آن کسدیکنیم

ج از کشور، روز خار ستیب پانزده روز، ،مذاکره کردند، رفتند، نشستند، برخاستند؛ ده روز یاسال و خرده کی دند،یزحمت کش همهنیا

 «.ندیگویآنها دارند م دند،یزحمت کش ختند،یهمه زحمت، عرق رمذاکره با آن زیپشت م

اى که در دنیا براساس امروز مظهر نظام سلطه، امریکاست. هر سیّئه»: 1374 /08 /10، آموزان و دانشجویانبیانات در دیدار دانش

 «نظام سلطه به وجود آید، حتماً بخشى از گناه آن به گردن امریکاست.
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گیران سازان و تصمیمبه تصمیم است که با صد زبان  82ی خارجیهای فکر و توطئهمنشأ آن، کانون

 .شودداخلی القاء می افکار عمومی و

                                                

یکى از تهدیدهاى بزرگ است  نفوذ دشمنامروز » :1394 /06 /25، اسالمىبیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقالب . 82

ترین آن نفوذ اقتصادى است؛ و ممکن اهمّیّتبراى این کشور؛ دنبال نفوذند. نفوذ یعنى چه؟ نفوذ اقتصادى ممکن است، که البتّه کم

امّا در مقابل نفوذ فکرى و فرهنگى و کى نیست [ نفوذ امنیّتى باشد. نفوذ امنیّتى چیز کوچترین ]هماهمّیّتاست که جزو کم

جلوى نفوذ امنیّتى دشمن  -از جمله خود سپاه -نفوذ امنیّتى عوامل خودش را دارد، مسئولین گوناگوناهمّیّت است. سیاسى، کم

باشد و مواظب باشند هاى اقتصادى، چشمهاى بیناى مسئولین اقتصادى بایستى باز در زمینه گیرند.شاءاهلل میرا با کمال قدرت ان

. آنجاهایى که نفوذ اقتصادى ى اقتصادِ محکم را متزلزل میکندنفوذ دشمن پایه[ نفوذ اقتصادى پیدا نکنند؛ چون که ]دشمنان

سوار بکنند، پدر آن کشورها درآمد. اینجا ده  کردند، آنجاهایى که توانستند خودشان را بر اقتصاد کشورها و ملّتها مثل یک بختکى

ى ما بود، در سفرى که به تهران داشت ى منطقهزده سال قبل از این، رئیس یکى از همین کشورهایى که جزو کشورهاى پیشرفتهپان

گفت. فالن ؛ راست میما به خاطر نفوذ اقتصادى در ظرف یک شب تبدیل شدیم به فقیر، به گداو پیش ما آمد به من گفت آقا 

ى خودش را میکشد بیرون یا تصرّفاتى میکند راده میکند این کشور را به زانو دربیاورد: سرمایهخاطر فالن خصوصیّت ادار، بهسرمایه

است. دشمن  نفوذ سیاسى و نفوذ فرهنگىتر، که اقتصاد آن کشور به زانو دربیاید. این هم البتّه خیلى مهم است؛ .... و از همه مهم

جا رگون کند؛ و آن باورهایى را که توانسته این جامعه را سرِپا نگه دارد جابهى فرهنگى، باورهاى جامعه را دگسعى میکند در زمینه

وجود بیاورد. خرجها میکنند؛ میلیاردها خرج میکنند براى این مقصود؛ این کند، خدشه در آنها وارد کند، اختالل و رخنه در آنها به

 رخنه و نفوذ فرهنگى است.

هاى سیاسى و . وقتى دستگاهسازى، نفوذ بکنندگیرى، و اگر نشد تصمیمیمدر مراکز تصمنفوذ سیاسى هم این است که 

طبقِ خواست  ها در این کشور برگیرىى تصمیموقت همههاى مدیریّتى یک کشور تحت تأثیر دشمنان مستکبر قرار گرفت، آندستگاه

، حرکت آن رى تحت نفوذ سیاسى قرار گرفتى مستکبرین انجام خواهد گرفت؛ یعنى مجبور میشوند. وقتى یک کشوو میل و اراده

دوست نمیدارند  ى آنها است؛ آنها هم همین را میخواهند. آنهاهاى مدیریّتى، بر طبق ارادهگیرى آن کشور در دستگاهکشور، جهت

هند این کار را ر دکه یک نفر از خودشان را بر یک کشورى مسلّط بکنند، مثل آن چیزى که در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست 

از نها بهتر این است که پذیر نیست؛ براى آکردند؛ از خودشان آنجا مأمور داشتند؛ یک نفر از انگلیس رئیس هند بود. امروز این امکان

مصالح آنها  ، مثل آنها و بر طبقخود آن ملّت کسانى در رأس آن کشور باشند که مثل آنها فکر کنند، مثل آنها اراده کنند

سازى راکز تصمیمگیرى نفوذ کنند، اگر نتوانستند در م[ در مراکز تصمیمگیرند؛ این نفوذ سیاسى است. ]هدف این است کهتصمیم ب

 «دهد.سازى میکند. اینها کارهایى است که دشمن انجام می]نفوذ کنند[؛ زیرا جاهایى هست که تصمیم

ى خونریز استکبار جهانى در چه وضعیتى است. امروز امروز دنیا در پنجهببینید »: 1383 /10 /19، بیانات در دیدار مردم استان قم

استعمارى که بعدها اسمش را گذاشتند استعمار کهنه  -ى نو. یک روز استعمارِ کهنه بودهمان داستان استعمار است، منتها با شیوه

خیلى از کشورهاى دیگر. با بیدارى ملتها این استعمار کردند؛ مثل هند، مثل الجزائر، مثل رفتند بر کشورها تسلط پیدا مىمى -و کهن

هرحال ها را گرفتند؛ ولى بهاز بین رفت و دیگر نتوانستند ادامه دهند. البته در سالهاى دوران استعمار، ملتها را فشردند و واقعاً رمق آن

آمدند حکومت کنند؛ در رأس کشورها بیگانگان نمى استعمار کهن از بین رفت و جاى آن، استعمار نو را آوردند. استعمار نو این بود که

گماشتند؛ مثل رژیم مثل دوران استعمارِ قدیم نبود که حاکم انگلیسى برود در هند حکومت کند؛ نه، از خود کشورها کسانى را مى

جمله کشورهاى و از  -به قول خودشان -طاغوت، مثل رضا خان و پسرش، و مثل بسیارى از دولتهاى دیگر کشورهاى جهان سوم

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1650
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 :( عدالت و مبارزه با فساد4
 

ی چرکین کشورها و اخالقی و سیاسی، توده فساد اقتصادی . 83الزم و ملزوم یکدیگرنداین دو 

این برای و زننده به مشروعیّت آنها است؛ ی ویرانگر و ضربهی حکومتها عارض شود، زلزلهو اگر در بدنه هاو نظام

                                                

هاى کودتاچى را سرکار آوردند و هرطور توانستند، از حضور اسالمى. سالهاى متمادى ملتها را فشردند؛ مستبدان را آوردند؛ نظامى

اند و آن، نفوذ در بینند این هم بُردى ندارد؛ لذا راه دیگرى را براى تسلط بر کشورها در پیش گرفتهملتها مانع شدند. امروز مى

ست؛ که این همان چیزى است که من چندى پیش گفتم استعمار فرانو. باالتر از استعمار نو، یک نوع استعمار دیگر است. ایادى ملتها

ى مستکبران هاى گوناگون و رنگین نشان دادن و موجه نشان دادن چهرهتبلیغات و اغواگرى خودشان را به کشورها بفرستند و با پول و

تر از ى استعمار و استکبار زشتا را اغوا و تحریک کنند. البته این هم به جایى نخواهد رسید؛ چون چهرهظالم عالم، بخشى از ملته

 سرآمدهبه -هاستآن منابع و ناموس و مال و جان بر تسلط و ملتها به ظلم بر آن مبناى که -استکبارى نظام ... دوران این حرفهاست

سررسیده؛ ختى را تجربه کنند، اما دوران زورگویى و قلدرى در باطن انسانها و در باطن عالم بههاى ستها دورهمل است ممکن البته. است

  «توانند.بیشتر از این نمى

 
ى پیشرفت و دهه»ما این دهه را اسم گذاشتیم به » : 1392 /06 /06جمهور و اعضاى هیأت دولت، بیانات در دیدار رئیس. 83

کنید. ثروت ى غرب، امروز دارید مشاهد مىاى را خواهد داد که شما از تمدّن پرجلوههمان نتیجه پیشرفت بدون عدالت«. عدالت

شده؛ اینها حدّاکثر را دارند، اّما در عین حال شما و قدرت و علم و فناورى، بیشتر از آن چیزى که اینها دارند براى این دوره تصوّر نمى

، در تبلیغات سینمایى و داستانى و مانند اینها، حرف زیاد عدالت قضایى ىدر زمینه مالحظه کنید آنجا عدالت وجود ندارد. حاال

[ این خبرها دهد کههاى قضایى دارد هم ]نتیجه مىکه غالباً، یعنى صدى هشتاد، دروغ است؛ اطّالعاتى که انسان در زمینه -زنندمى

میرند، کسانى هستند که در کسانى هستند که از گرسنگى مى که کاملًا واضح است. ى اقتصادىدر زمینهامّا  -نیست در غرب

میرند! چرا انسان در گرماى چهل میرند، یا از گرماى چهل درجه مىسرماى فرض کنید که ده درجه زیر صفر در فالن کشور مى

]در[ گرماى چهل درجه، آب  ى خیابان است،درجه به هالکت بیفتد و بمیرد؟ جز این است که سر پناه ندارد، خانه ندارد، در گوشه

عدالتى اى هم امروز در غرب وجود دارد. این بى[ ثروتهاى انبوه افسانهرود؟ اینها وجود دارد؛ و ]از طرفىرسد، از بین مىهم به او نمى

ه امروز در ادبیّات غربى خواهیم، اسالم این را از ما نخواسته. ما پیشرفت را الزم داریم، پیشرفت به همان معنایى کاست، ما این را نمى

 گذاریم پیشرفت؛ این پیشرفت، قطعاً بایستى همراه با عدالت باشد.شود، ما اسمش را مىعنوان توسعه یاد مىبه

منصب  است. ببینید ى با فسادسالمت اقتصادى و مبارزه.... شاخص بعدى ]شاخص های دولت مطلوب[ که شاخص چهارم است، 

ید، شما باید چشم گذارد... شما باید مراقب باشها در اینجا انسان را راحت نمىابع مالى است؛ وسوسهحکومتى، جایگاه قدرت و من

رانید که نگذارید بصیرِ بیناى خودتان را بر سرتاسر این دستگاهى که زیر اشراف شما است و تحت مدیریّت شما است، آنچنان بگست

هاى نظارتى وارد حتّى قبل از آنکه دستگاهها کارگر بشود. و این وسوسهوجود بیاید اى ناسالمتِى اقتصادى بهدر یک گوشه

ى ه مربوط به قوّهاى دارند؛ چه آنچه مربوط به مجلس است، چه آنچهاى نظارتى در کشور داریم، آنها وظیفهخب، ما دستگاه بشوند؛

نکه نوبت به آنها برسد، خود آلکن قبل از  -ى مجریّهههاى قوّمثل بازرسى -ى مجریّه استقضائیّه است، چه آنچه مربوط به خود قوّه

 «؛ غفلت نباید کرد.این احتیاج دارد به نگاه دائم[ باشد و مدیر دستگاه مراقب سالمت ]آن

  

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1048
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1048
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تر از های مرسوم و مبنائیاز مشروعیّت  84مشروعیّتی فراتر جمهوری اسالمی که نیازمند نظامی چون

ی مال و مقام و ریاست، حتّی وسهتر از دیگر نظامها است. وستر و بنیانیبسیار جدّی ،اجتماعی استمقبولیّت 

السّالم( کسانی را لغزاند، پس خطر المؤمنین )علیهترین حکومت تاریخ یعنی حکومت خود حضرت امیردر عَلَوی

زیستی ی زهد انقالبی و سادهسابقهبُروز این تهدید در جمهوری اسالمی هم که روزی مدیران و مسئوالنش م

میدادند، هرگز بعید نبوده و نیست؛ و این ایجاب میکند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در 

 .های حکومتیمعنای واقعی با فساد مبارزه کند، بویژه در درون دستگاهگانه حضور دائم داشته باشد و بهقوای سه

های دیگر در میان کارگزاران حکومت جمهوری اسالمی در مقایسه با بسیاری از کشورالبتّه نسبت فساد 

ن نظام غالباً کمتر است و بحمداهلل مأموران ایو بخصوص با رژیم طاغوت که سرتاپا فساد و فسادپرور بود، بسی 

که طهارت اقتصادی  اند، ولی حتّی آنچه هست غیر قابل قبول است. همه باید بدانندسالمت خود را نگاه داشته

ی مقامات حکومت جمهوری اسالمی است. همه باید از شیطانِ حرص برحذر باشند و از شرط مشروعیّت همه

نظارتی و دولتی باید با قاطعیّت و  هایباره کمک بخواهند و دستگاهداوند دراینخی حرام بگریزند و از لقمه

ین مبارزه نیازمند انسانهایی باایمان و د آن مبارزه کنند. ای فساد پیشگیری و با رشحسّاسیّت، از تشکیل نطفه

ای جانبهالطّبع با دستانی پاک و دلهایی نورانی است. این مبارزه بخش اثرگذاری است از تالش همهجهادگر، و منیع

 .که نظام جمهوری اسالمی باید در راه استقرار عدالت به کار برد

                                                

یت. ى مشروعى پایهمشروعیتند، نه همه رکن یک مردم در اسالم»: 1382 /09 /26، بیانات در دیدار استادان و دانشجویان قزوین. 84

شود، استوار است. ى اساسىِ دیگرى هم که تقوا و عدالت نامیده مى، بر پایهعالوه بر رأى و خواست مردمنظام سیاسى در اسالم 

ى مردم هم که بر او اتّفاق کنند، از نظر اسالم این شود، از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همهاگر کسى که براى حکومت انتخاب مى

 .«مشروعى استحکومت، حکومت نا

ها هم باالتر است؛ براى در سطح رهبرى از این: »1379 /04 /19، بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمى ایران

یک گناه کرد، بدون  ؛ اگرحتى یک گناه نکنددارد و خبرگان و مردم از او توقّع دارند که  تعهّد معنوىخاطر اینکه رهبرىِ معنوى، 

 «ى مردم.ى خودش حجّت است، نه در بارهاینکه الزم باشد ساقطش کنند، ساقط شده است؛ حرفش نه در باره

 ایدام کشور در دنامروز ک»  :1372 /11 /17بیانات در دیدار روحانیان و مبلغان اعزامى به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان، 

به فضل پروردگار و  ،یاسالم یسطوح، آن چنان که در جمهور نیه مسؤوالن آن در باالترک - میکنیم یرا ما تحدّ نیا -وجود دارد 

. ستین یلهز به اراده اج ن،یاعتنا باشند!؟ البته ا یب یو لذّات مادّ ایدن شیّهمه نسبت به زخارف و تع نیوجود دارد، ا یبه لطف اله

. نه میض هستما عجِز محاست.  یال است؛ از اراده ذات مقدّس ربوبمتع ی. هرچه هست از خدامیستین یامورد ما کاره نیدر ا

ها را ها را نرم و جان. اراده و قدرت و خواست اوست که دلوجود ندارد. هر چه هست اوست یینه! ما م؛یاکرده یما کار کهنیا

 چیه گریکه د کندیتهج ممتعال مب یخدا تیرا به عبود یتاباند. کسان یها مدل یرا به بعض تیو نور معنو کند یم لیمتما قیبه حقا

 «.ها لذّت بنده خدا بودن را نداردآن یبرا ایدر دن زیچ
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و در جمهوری اسالمی نیز دارای   85های الهی استی بعثتهی همهای اوّلیّهعدالت در صدر هدف

صورت کامل، جز در ها است و بهها و سرزمینی زمانای مقدّس در همههمان شأن و جایگاه است؛ این، کلمه

صورت نسبی، همه جا و همه وقت ممکن و عصر )ارواحنافداه( میسّر نخواهد شد ولی بهحکومت حضرت ولیّ 

های بلندی ی همه بویژه حاکمان و قدرتمندان است. جمهوری اسالمی ایران در این راه گامعهدهای بر فریضه

ای کوتاه رفت؛ و البتّه در توضیح و تشریح آن باید کارهای بیشتری صورت گیرد برداشته است که قبالً بدان اشاره

 .ی جدّی دشمنان انقالب است، خنثی گرددسازی که اکنون برنامهنمایی و الاقل سکوت و پنهانی واژگونهو توطئه

گویم آنچه انتظار آنها است صریحاً میی کشور، چشمبا این همه، اینجانب به جوانان عزیزی که آینده

طور های مسئوالن بهای ژرف است. در جمهوری اسالمی، دلتاکنون شده با آنچه باید میشده و بشود، دارای فاصله

های عمیق طبقاتی بشدّت بیمناک باشد. در جمهوری اسالمی ها بتپد و از شکافمیّتدائم باید برای رفع محرو

تنها جرم نیست که مورد تشویق نیز هست، امّا تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به کسب ثروت نه

                                                

 ، عدالتو بدون عقالنیت بدیهى است که بدون معنویت» :1387 /06 /02، جمهورى و اعضاى هیئت دولتدیدار رئیسبیانات در  .85

 اگر عقالنیتشود به ظاهرسازى و ریاکارى؛ تبدیل مى ، عدالتنشد اگر معنویتایم. کند؛ این را قبلًا هم عرض کردهتحقق پیدا نمى

گیرد. آید و جاى عدالت واقعى را مىکند عدالت است، مىکند و آن چیزى که انسان تصور مىاصلًا تحقق پیدا نمى ، عدالتنشد

 در تحقق عدالت شرط است. و عقالنیت بنابراین معنویت

اشد و هم عدالت. بکند؛ باید هم پیشرفت یشرفت مفهومى ندارد و بدون پیشرفت هم عدالت مفهوم درستى پیدا نمىاما بدون عدالت، پ

ه همه براى او کار اگر بخواهید الگو بشوید و این کشور براى کشورهاى اسالمى الگو بشود، بایستى گفتمان حقیقى و هدف واالیى ک

 «کنند، این باشد.مى

است، داراى  ى کامل است، یک مجموعهمکتب امام یک بسته» :1390 /03 /14، مین سالگرد امام خمینى)ره(بیانات در بیست و دو

عد معنویت و بُعد عقالنیت بزرگوار ما، بُ  دو بُعد اصلى در مکتب امامابعادى است؛ این ابعاد را باید با هم دید، با هم مالحظه کرد. 

هم در مکتب امام  ُبعد عدالت ، از اسالم گرفته شده است...و عقالنیت مانند معنویت وجود دارد، که آن هم بُعد سومى هم است...

عد عدالت در اما برجستگى بُخیزد، به یک معنا عدالت هم از همان عقالنیت و نیز از معنویت برمىبسیار برجسته است. اگرچه 

 «د.دهترى در مقابل ما قرار مىمنظر امام بزرگوار، آن را به طور مشخص

قق پیدا کند، با به معناى حقیقىِ خودش در جامعه تح اگر بخواهیم عدالت»  :1384 /06 /08، بیانات در دیدار اعضاى هیئت دولت

جدا شد، دیگر  و معنویت از عقالنیت . اگر عدالتاست؛ دیگر معنویت شدت در هم تنیده است؛ یکى مفهوم عقالنیتدو مفهوم دیگر به

خرد در تشخیص  خاطر این است که اگر عقل ودنبالش هستید، نخواهد بود؛ اصلًا عدالت نخواهد بود. عقالنیت بهعدالتى که شما 

که نیست؛ رحالىدکند چیزهایى عدالت است، شود؛ خیال مىمصادیق عدالت به کار گرفته نشود، انسان به گمراهى و اشتباه دچار مى

دالت است... . اگر عبیند. بنابراین عقالنیت و محاسبه، یکى از شرایط الزمِ رسیدن به و چیزهایى را هم که عدالت است، گاهى نمى

ت نخواهد بود. عدالتى که همراه با معنویت و این هم عدال -که با معنویت همراه نباشد یعنى عدالتى -عدالت را از معنویت جدا کنیم

اهد شد؛ مثل نظامهاى ى و دروغ و انحراف و ظاهرسازى و تصنع تبدیل خونباشد، به ریاکار توجه به آفاق معنوىِ عالم وجود و کائنات

 «کمونیستى که شعارشان عدالت بود.
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ت؛ همچنین غفلت از انجامد، بشدّت ممنوع اسعدالتی میهمه به بیخواری و مدارا با فریبگران اقتصادی که ویژه

رو مورد قبول نیست. این سخنان در قالب سیاستها و قوانین، بارها تکرار شده هیچقشرهای نیازمند حمایت، به

های گوناگون کشور ی بخشها است؛ و اگر زمام ادارهی آن، چشم امید به شما جواناست ولی برای اجرای شایسته

سپرده شود، این امید برآورده خواهد شد؛  -که بحمداهلل کم نیستند-دان به جوانان مؤمن و انقالبی و دانا و کار

 .شاءاهللان

 : ( استقالل و آزادی5
 

 گر جهانهای سلطهاز تحمیل و زورگویی قدرت  86استقالل ملّی به معنی آزادی ملّت و حکومت

  است.

                                                

، خطوط اصلى تفکّر امامیکى دیگر از نقاط اصلى و »: 1394 /03 /14، اهللبیانات در سالروز رحلت حضرت امام خمینى رحمه .86

؛ این معناى استقالل است. اینکه در مقیاس یک ملّت آزادى استقالل یعنى [...پذیرى ]استکشور، ردّ سلطه ى استقاللمسئله

هاى فردى باشند امّا علیه استقالل کشور حرف بزنند، این یک تناقض است. چطور ممکن است بعضى در زبان یا در شعار دنبال آزادى

ن، محترم آزادى فردىِ اشخاص محترم باشد امّا آزادى یک ملّت، آزادى در مقیاس یک کشور، در مقابل تحریمهاى مخالفان و بیگانگا

سازى میکنند براى نفى استقالل کشور، تئورىنباشد! این اصلًا قابل فهم نیست، قابل قبول نیست. متأسّفانه کسانى هستند که 

زنى آید، قلم، گاهى به این عنوان که امروز استقالل کشورها یک ارزش به حساب نمىاستقالل را گاهى به انزوا معنا میکنند

جورى حرکت میکنند. این یک غلط بزرگ، یک ؛ این حرفها هم در بین جامعه پخش میشود. کسانى اینزنندمیکنند و حرف می

 «خطاى بسیار مهم و خطرناک است.

قریباً نوعى ، ت«، جمهورى اسالمى، آزادىاستقالل»این شعار معروف » :1394 /06 /12، بیانات در دیدار مجلس خبرگان رهبرى

بخشى از  استقالل«. آزادى»، بعد میگوییم «استقالل»ذکر عام بعد از خاص است؛ اّول میگوییم  نىحرکت از خاص به عام است، یع

 هاى قدرتها و ابرقدرتامّا آزادىِ از سلطهفردى را مالحظه کنیم، این یک روى سکّه است،  اگر چنانچه آزادىِ است یعنى آزادى

ر چنانچه استقالل جزو آزادى است و کسانى که آزادى میخواهند اگ راین استقاللروى دیگر سکّه است؛ این هم آزادى است؛ پس بناب

هاى مفهوم استقالل و مصادیق استقالل را با یک سفسطه روشنفکرنماهابیند بعضى از که متأسّفانه آدم گاهى می -را نفى کنند

 «.ر واقع با آزادى مخالفندد -ظاهر منطقى و در واقع ضدّ منطق نفى میکنندبه

ى دیگران؛ این ى بیگانگان و ارادهاز اراده ستقالل یعنى آزادىا -یعنى چه استقالل» :1393 /04 /16، بیانات در دیدار مسئوالن نظام

را خودش تعیین  تواند انکار کند؟ معناى استقالل این است که یک ملّتى سرنوشت خودشمعناى استقالل است؛ این را هیچ عقلى مى

ن کشور دست دیگران ، اّما مغزافزار این نظام و ایاستقالل ظاهرى سیاسى بودسالهاى متمادى دچار استقالل نبود؛ کند. این کشور 

ى آنها، بعضى هم کردند؛ افرادى هم در داخل بودند، بعضى دلبستهگرفتند؛ آنها بودند که کار مىبود؛ آنها بودند که تصمیم مى

 «لتى است.افتادند. استقالل، ایستادگى در مقابل یک چنین حادنبال آنها راه مى چندان دلبسته، امّا مجبور و ناگزیرنه
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ی افراد برای همهو عمل کردن و اندیشیدن   87گیریمعنای حقّ تصمیمآزادی اجتماعی بهو 

یند و هیچ کدام های الهی به انساناند و این هر دو عطیّههای اسالمیی ارزشاست؛ و این هر دو از جمله جامعه

ها موظّف به تأمین این دو اند. منزلت آزادی و استقالل را کسانی بیشتر تفضّل حکومتها به مردم نیستند. حکومت

ی آنها است. استقالل و آزادی کنونی ی خود از جملهسالهملّت ایران با جهاد چهلاند. میدانند که برای آن جنگیده

آوردِ صدها هزار انسان واال و شجاع و فداکار است؛ غالباً جوان، ولی همه در ایران اسالمی، دستاورد، بلکه خون

لوحانه و بعضاً مغرضانه، ی سادههارا با تأویل و توجیه ی انقالبی طیّبههای رفیع انسانیّت. این ثمر شجرهرتبه

 .ی وجودندموظّف به حراست از آن با همه -مخصوصاً دولت جمهوری اسالمی-همه توان در خطر قرار داد. نمی

 ،خود به معنی زندانی کردن سیاست و اقتصاد کشور در میان مرزهای  88نباید« استقالل»بدیهی است که 

                                                

در باب مفهوم آزادى، ما باید »: 1377 /06 /12، التحصیلى گروهى از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرسبیانات در مراسم فارغ .87

ى قلیدى و تبعى فکر نکنیم. اگر در این مسئله که پایه؛ تیعنى مستقل فکر کنیماستقالل را که شعار دیگر ماست به کار گیریم؛ 

اى که تفکّرات غربى را به بسیارى از مسائل و پیشرفتهاى ماست، بنا شد از دیگران تقلید کنیم و چشمهایمان را فقط بر روى دریچه

 ى تلخى در اختیار خواهد بود.ایم و نتیجهدهد، باز کنیم، خطاى بزرگى مرتکب شدهما مى

یکى از مقوالتى « آزادى»ى مسأله» : 1377 /06 /12، التحصیلى گروهى از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرسات در مراسم فارغبیان

عبیرى که در اینجا از طور مؤکّد و مکرّر روى آن تأکید شده است. البته تالسّالم بهاست که در قرآن کریم و در کلمات ائمّه علیهم

ه آزادى مطلق بکنم کسى در دنیا باشد که دارى در دنیا ندارد. فکر نمىآزادى مطلق نیست که هیچ طرف کنیم، مرادمانآزادى مى

حث ما نیست. دعوت کند. مرادمان آزادى معنوى هم که در اسالم و بخصوص در سطوح راقى معارف اسالمى هست، نیست؛ آن محلّ ب

« آزادى»ظور از ویاتند، آن را قبول دارند؛ محلّ رد و قبول نیست. منى کسانى که معتقد به معنآزادى معنوى چیزى است که همه

 اب کردنى یک حقّ انسانى براى اندیشیدن، گفتن، انتخاست؛ آزادى به مثابه« آزادى اجتماعى»کنیم که در اینجا بحث مى

 «و از این قبیل.

، در هیچ جا روز در نظام جمهورى اسالمى وجود داردیى هم که امآزادى»: 1368 /11 /20، ى تهراننماز جمعه خطبه بیانات در

ها و در پیمایىها و راهى مردمند که در نماز جمعهکنند. این تودهزنند و آراى خود را اظهار مىنیست. مردم آزادند و حرفشان را مى

رف مردم، حداشتند و دارند. ى آن چیزهایى که مربوط به مسائل سیاسى و عمومى است، حضور جنگ و مراسم گوناگون و در همه

گویند. مردم مى ها، همان چیزى است که مسئوالن مورد اعتماد مردم، از زبانزنیم. حرف آنهمان حرفى است که ما از زبانشان مى

 «کنند.ها را تکرار مىها هم، همینخود آن

 
ى ملتهاست، به اسالمى، دو خصوصیتى که آرزوى همهامروز در جمهورى »: 1368 /11 /20، نماز جمعهای هطبهبیانات در خ .88

نظیر. ؛ اگر نگوییم بىنظیر است. استقالل جمهورى اسالمى در دنیا کمو دیگرى آزادى بهترین وجهى وجود دارد: یکى استقالل

ین خصوصیات، با کشورى شناسیم که صنعتى و پُرادعا و داراى پیشرفتهاى گوناگونند که با تمام اما کشورهاى قوى و بزرگى را مى

خواهد جنس را تحویل بدهد، یى کرده و چند قلم جنس به یک کشور فروخته و پولش را هم گرفته است؛ اما وقتى مىمعامله

کند جنس را تحویل بدهد! این کشور، کنند که تحویل ندهد، این دولت هم دیگر جرأت نمىآمریکاییها از آن طرف دنیا اشاره مى

 زند!رگهاى گردنش بیرون مىتى و پیشرفته هم است و اگر به او بگویید شما مستقل نیستى، اروپایى و صنع
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و قدرتى در  استقالل، یعنى جمهورى اسالمى و وضعیتى که ما امروز داریم. هیچ ابرقدرت کنیم.ما استقالل را درست معنا مى

ستقالل است. هیچ ن چیزى را بر ما تحمیل کند. این، مفهوم اترییک از امور و شئون، نتوانسته کوچکطول این یازده سال، در هیچ

د بعضى تعجب . ال بحتّى کشورهایى مثل امریکا هم این استقالل را ندارندخواهم بگویم کشورى این استقالل را ندارد. من مى

ن است از لحاظ ست. اگرچه ممکوابسته ا المللىدارهاى صهیونیست بینسرمایهخواهند کرد. نه، تعجب ندارد. دولت امریکا هم به 

دارها که منافع سرمایه جمهور در امریکا، آنجایىدارها هم امریکایى باشند، اما دولت وابسته است. اگر یک رئیسملیت، خود آن سرمایه

 .آورندکنند و پدرش را درمىایش را از دایره بیرون مىپ -ثل کندى و امثال اوم -قدم کج برداردکند، یکایجاب نمى

ین نظام را وادار ااستقالل، یعنى آنچه که امروز در جمهورى اسالمى وجود دارد. هیچ قدرت و دولت و تشکیالتى در دنیا نتوانست 

 « ارد.قدمى برد -دهندمانى که مسئوالن تشخیص مىه -دهد مصلحتش استکند که برخالف آنچه که تشخیص مى

 
را اسالمى « آزادى»ى مقوله» : 1377 /06 /12، دانشجویان دانشگاه تربیت مدرسالتحصیلى گروهى از بیانات در مراسم فارغ. 89

باهم همکارى « آزادى»ى اسالمى کردن و بومى کردن و خودى کردن مقوله دو گروه هستند که بر ضدّبدانید. البته به نظر من، 

« آزادى»ى دو، سه قرن اخیر غربى براى مسأله ىهاى فالسفهکسانى هستند که در کلماتشان، مرتّب از گفته یک گروهکنند: مى

آورند؛ ها نجیبها هستند که اسم این فالسفه را مىطور گفته است. البته اینکس آنطور گفته است، فالنکس اینآورند: فالنشاهد مى

ى یا آلمانى یا امریکایى و حرف فالن فیلسوف فرانسو« جان استوارت میل»نماهاى مطبوعاتى هم هستند که حرف اما بعضى فیلسوف

کنند، لیکن بازهم به اینکه این فکر به وجود آید ها هم تقلّب مىگویند! اینآورند؛ به نام خودشان مىآورند، ولى اسمش را نمىرا مى

 کنند!که تفکّر آزادى و مفهوم آزادى اجتماعى، یک فکر غربى و یک هدیه از سوى غرب براى ماست، کمک مى

شوند، عوب مىشود، فوراً مرکنند، کسانى هستند که تا مفهوم آزادى مطرح مىها ندانسته کمک مىهم که به اینگر ى دیدستهیک 

ن از دست برود؟! آور آزادى است. چرا دیکشند که آقا! دین از دست رفت! نه؛ دین بزرگترین پیامکنند و فریاد مىاحساس وحشت مى

ها رشد پیدا یشهى دین به یک ملت و به یک جامعه است. به برکت آزادى است که اندین هدیهترآزادىِ درست و آزادىِ معقول، مهم

سالم، شکوفایى انسانها شود. استبداد، ضدّ استعداد است. هرجا استبداد باشد، شکوفایى استعداد نیست. اکند و استعدادها شکوفا مىمى

آزادى مگر ممکن است؟  ونیعى استخراج شوند، تا بتوانند دنیا را آباد کنند. بدخواهد. منابع عظیم انسانى بایستى مثل منابع طبرا مى

گرایان و احتیاط ى غرباین دو دسته گونه فکر کنند.با امر و نهى مگر ممکن است؟ بنابراین، این فکر هم غلط است که کسانى این

ى را کاملًا از حوزه« آزادى»کنند تا مفهوم ، باهم همدستى مىطورى اسمشان را بگذاریم در واقع بدون اینکه خودشان بداننداین کنان

 «یک مفهوم اسالمى است.« آزادى»اسالمى خارج کنند؛ در حالى که چنین چیزى نیست و مفهوم 
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 : عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن (6
 

ی جهانی، . صحنهاندالمللیدر روابط بین  90«عزّت، حکمت، و مصلحت»  اصلِ هایی ازاین هر سه، شاخه

 ی ظهورند: هایی است که تحقّق یافته یا در آستانهامروز شاهد پدیده

  91بیداری اسالمی بر اساس الگوی مقاومتنهضت تحرّک جدید 

                                                

و  و حکمت عزت»: 1370 /04 /18، بیانات در دیدار با مسئوالن وزارت امور خارجه و سفرا و کارداران جمهورى اسالمى ایران .90

لن یجعل اهلل »، «االسالم یعلو و ال یعلى علیه» عزت:ماست:   المللىیک مثلث الزامى براى چارچوب ارتباطات بین، مصلحت

ى دنیا با تکیه خواهیم عزتمان را با تکیه بر نژاد و ناسیونالیسم و حرفهایى که متأسفانه همهما نمى«. للکافرین على المؤمنین سبیال

کشند، ثابت کنیم ... ما براى خودمان، عزت را بر اساس اعتقاد و ایمان توحیدى که خاصیت و ها دور خودشان یک حصار مىآنبه 

ها قائلیم ... ما بر اساس عزت ى تفکر اسالمى است و دل بستن به خدا و محبت به بندگان و خالیق الهى و لزوم خدمت به آنشاخصه

یعنى حکیمانه و سنجیده کار کردن.  حکمت،آییم. کنیم. سراغ حکمت مىلت خودمان حرکت مىاسالمى، عزت توحیدى و عزت م

جهانى است، راه داد. همه  گونه نسنجیدگى را نباید در اظهارات دیپلماتیک و هرآنچه که مربوط به سیاست خارجى و ارتباطاتهیچ

باید مالحظه کنیم که آیا این سخن با موازین منطق و خرد منطبق چیز باید سنجیده باشد. آدم نباید هرچه به دهانش آمد، بگوید. 

است، یا منطبق نیست. اگر منطبق نیست، آن را کنترل کنیم. باید حکیمانه برخورد کنیم. فقط در حرف زدن نیست؛ در معاشرتها و 

د حاال که حرف نسنجیده نباید زد، گوینبرخوردها هم باید حکیمانه برخورد کرد. البته حکمت، به معناى نگفتن نیست. بعضى مى

شود کرد! نه، اگر گفتیم ما باید حکیمانه کار کنیم، معنایش این نیست که پس چرا باید حرف زد؟! گویى که هیچ کار سنجیده نمى

شما  مراد، مصلحت شخص من و مصلحت؛و اما  پس کار نکنیم، تماس نگیریم، حرکت نکنیم، حرف نزنیم، مبادا غیر حکیمانه درآید!

نیست، که اگر ما این اقدام را کردیم، ممکن است برایمان گران تمام بشود. نه، گران هم که تمام بشود، مگر ما که هستیم؟ اگر کارى 

به مصلحت کشور و به مصلحت انقالب است، ولى به مصلحت شخص من نیست، گو مباش؛ چه اهمیتى دارد؟ مصلحت، یعنى مصلحت 

شود.شما که مأمور وزارت خارجه هستید جانبه است؛ یعنى از رفتار شخصى ما بخصوص شما شروع مىانقالب، و این مصلحت همه

ى دوم کسانى که به خارج رفت و آمد دارند کار و منش شخصى شما، با منش شخصى بخصوص سفرا که در خارج هستند، و در درجه

 د.آوریى دیگر متفاوت است. شما رسول و پیامعضوى در یک وزارتخانه

 
انقالب اسالمى »: 1369 /03 /03، المقدسبیانات در مراسم اعطاى نشان فتح به تعدادى از فرماندهان عملیات فتح المبین و بیت. 91

بینید در کشورهایى اند؛ الگویى زنده و آموزنده. اینکه شما مىخوار، براى ملتها الگو شدهرغم میل قدرتهاى جهانو ملت ایران، على

هاى مظلوم ها مخصوصاً ملتهاى مسلمان و همچنین ملتدر قفس تنگ توهمات حزبى و ستم قومى گرفتار بودند، ملت که دهها سال

کنند، این به برکت زنند و حقشان را مطالبه مىکنند و حرفشان را مىبسیارى از کشورهاى دیگر احساس هویت و شخصیت مى

، ده سال و ى ما را تکرار کردندهاى دنیا الگو و نسخهملتم، تا روزى که استقامت ملت ایران است. از روزى که ما شروع کردی

 «ملت ایران است. الگوى مقاومتشود، بیشتر طول کشیده است. آنچه که در دنیا مشاهده مى

ى منطقهاین حوادثى که دو سال پیش در »: 1392 /07 /17، کنندگان در هفتمین همایش ملى نخبگان جوانبیانات در دیدار شرکت

ى العملى در مقابل آن نشان دادند. حوادث مصر، حوادث منطقهها چه عکسبینید غربىما پیش آمد، حوادث بسیار مهمّى بود؛ مى

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1940
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، ایستادن در مقابل تحقیرى که خالىها با دستبیدار شدن ملّتشمال آفریقا، حوادث این طرف، حوادث بسیار مهمّى بود؛ این 

ى بسیار بزرگى بود؛ البتّه تمام نشده؛ خیال ى عُمّال خودشان بر آنها تحمیل کرده بودند، حادثهخصوص آمریکا به وسیلهغرب و به

است؛  ریخىتا که منطقه در حال عبور از این پیچ بود تاریخى یک پیچکنند که آن را سرکوب کردند، به نظر ما سرکوب نشده؛ مى

دانند در منطقه چه دانند، در تفسیرهاى آنها هم همین هست؛ هنوز نگرانند، نمىها هم مىهنوز سرنوشت آن نهایى نشده؛ خود غربى

ى ظهور دهندهگذرد. این به برکت قیام ملّت ایران و تشکیل نظام جمهورى اسالمى و به برکت انقالب اسالمى بود که بشارتدارد مى

 «بود. -یک چنین قدرتى -رشد و اعتالمّلىِ عمیقِ مؤمنِ پابرجاىِ بااستعدادِ روبهیک قدرت 

نقالب کرده ها را تبدیل به ضد اکوشد انقالبشک غرب مىبى»  :1390 /11 /14، هاى نماز جمعه تهران+ ترجمه خطبه عربىخطبه

هاى خود و غییر مهرهجائى اصول و فروع و تها و جابهات تودهى احساسى جدید و تخلیهو نهایتاً با بازسازى رژیمهاى قدیمى به شیوه

 ند.کى خود را بر جهان عرب حفظ ها سال دیگر سیطرهاصالحات صورى و تصنعى و ظاهرسازى دموکراتیک، دوباره براى ده

بنان و فلسطین و عراق و ل هاى بیدارى اسالمى و بویژه سالهاى اخیر پس از شکستهاى پیاپى از ایران و افغانستان تاغرب در دهه

هاى سازى و تولید نمونهستیزى و خشونت علنى، به تاکتیک بدلاینک مصر و تونس و ... کوشیده است پس از شکست تاکتیک اسالم

اسالمگرائى و »را به جاى « تعصب و تحجر و خشونت»، «طلبىشهادت»تقلبى دست بزند، تا عملیات تروریزم ضد مردمى را به جاى 

را به جاى « نگىغربزدگى و وابستگى اقتصادى و فره»، «گرائىخواهى و امتاسالم»را به جاى « بازىگرائى و قبیلهقومیت»، «جهاد

اخالقى را به « فساد و هرج و مرج»، «عقالنیت»را به جاى « سازشکارى»، «گرائىعلم»را به جاى « سکوالریزم»، «پیشرفت مستقل»

فقر و »، «ه و ترقىتوسع»را به نام « زدگى، دنیاگرائى و اشرافیگرىمصرف»، «نظم و امنیت»به نام  را« دیکتاتورى»، «آزادى»جاى 

 قلمداد کند.« گرائى و زهدمعنویت»را به نام « ماندگىعقب

 سازى،گى نظامى اصلى شما، چگوناللّه واقعى بمانند و ادامه یابند و دچار توطئه یا استحاله نگردند، مسئلهاگر انقالبها باذن.... 

 د است.سازىِ اسالمى مجدد در عصر جدیى مهم تمدننویسى و مدیریت کشور و انقالبها خواهد بود؛ این همان مسئلهقانون

دینى و فقر و وابستگى حاکم بر ماندگى و استبداد و بىدر این جهاد بزرگ، کار اصلى شما این خواهد بود که چگونه یک تاریخِ عقب

ساالرانه و رعایت عقالنیت و اى مردمشاءاللّه جبران کنید و چگونه با رویکرد اسالمى و به شیوهترین زمانها اندر کوتاهکشورهایتان را 

منهاى « ىآزادى و حقوق اجتماع»سازى کنید و تهدیدهاى داخلى و خارجى را یک به یک از سر بگذرانید؛ چگونه علم، جامعه

یش به شریعت مترقى را نهادینه کنید؛ چگونه تقید خو« فاشیزم غرب»منهاى « نظم»، و «رکسیزمما»منهاى « برابرى»، و «لیبرالیزم»

آنکه ت کنید، بىآنکه منزوى شوید؛ چگونه پیشرفآنکه گرفتار جمود و تحجر شوید؛ چگونه مستقل شوید، بىاسالم را حفظ کنید، بى

ح شوند. دو الگوى تعریفها باید بازخوانى و اصال کار شوید.و محافظهآنکه سکوالریزه وابسته شوید؛ چگونه مدیریت علمى کنید، بى

« تدل و عقالنىاسالم اصولگراى مع»از سوى غرب به شما پیشنهاد شده و خواهد شد تا الگوى « اسالم الئیک»و « اسالم تکفیرى»

ردمى بودن و انتخابات ماگر به معناى « بودن دموکرات»در میان انقالبهاى منطقه تقویت نشود. کلمات را دوباره و بدقت تعریف کنید. 

ى دوم و تقلیدى هآزاد در چارچوب اصول انقالبهاست، همه دموکرات باشید؛ و اگر به معناى افتادن به دام لیبرال دموکراسى درج

ل و مبارزه با اصیاگر به معناى اصولگرائى در کتاب و سنت و وفادارى به ارزشهاى « گرىسلفى» باشد، هیچ یک دموکرات نباشید.

شونت میان ادیان خرافات و انحرافات و احیاء شریعت و نفى غربزدگى باشد، همگى سلفى باشید؛ و اگر به معناى تعصب و تحجر و خ

ازگار نخواهد بود و خود باعث س -انده ارکان تفکر و تمدن اسالمىک -یا مذاهب اسالمى ترجمه شود، با نوگرائى و سماحت و عقالنیت

 دینى خواهد شد.سکوالریزم و بى ترویج

به اسالم مطلوب واشنگتن و لندن و پاریس بدبین باشید؛ چه از نوع الئیک و غربگرا، و چه از نوع متحجر و خشن آن. به اسالمى که 

اتو دراز به سوى آمریکا و ن شود، دست آشتىکند، ولى با مذاهب اسالمىِ دیگر بیرحمانه مواجه مىرژیم صهیونیستى را تحمل مى
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گیر شدن و زمین ی غرب آسیامنطقه های آمریکا در؛ شکست سیاست 92صهیونیسمی آمریکا و در برابر سلطه

و بازتاب   93غرب آسیای سیاسی جمهوری اسالمی در همکاران خائن آنها در منطقه؛ گسترش حضور قدرتمندانه

 . 94جهان سلطهآن در سراسر  وسیع

                                                

زند و اشدّاء با مؤمنین و رحماء با کفار است، اعتماد نکنید. به اسالم اى و مذهبى دامن مىکند، ولى در داخل به جنگهاى قبیلهمى

هاى کشانند. در دههزدگى و انحطاط اخالقى مىدارى غرب و مصرفآمریکائى و انگلیسى بدبین باشید، که شما را به دام سرمایه

هاى کردند و از سمبلنخبگان و هم حاکمان، به وابستگى بیشتر خود به فرانسه و انگلیس و آمریکا و یا شوروى افتخار مىگذشته، هم 

 «گریختند؛ و امروز همه چیز برعکس شده است.اسالمى مى

 
ر کشورهاى اسالمى امروز د»: 1390 /11 /10، «جوانان و بیدارى اسالمى»کنندگان در اجالس جهانىبیانات در دیدار شرکت .92

المللى، که عبارت اى است براى قیام علیه دیکتاتورى جهانى و دیکتاتورى بینهاى وابسته قیام شده است؛ این مقدمهعلیه دیکتاتورى

المللى المللى و دیکتاتورى بینهاى استکبارى. امروز استبداد بینصهیونیستى و قدرت ى فاسد و خبیثاست از دیکتاتورى شبکه

 «.ى شیطانى و خطرناك صهیونیستىشبکهجسم است در دیکتاتورى آمریکا و پیروان آمریکا و مت

ما امروز بیش از در گذشته هم با اسالم، خیلى دشمنى و ستیزه شده است؛ ا»  :1374 /12 /01، هاى نماز عید فطربیانات در خطبه

است.  نیسماّتحاد شوم امریکا و صهیودر رأس این دشمنان هم،  تر است.جویانهتر و ستیزهتر و صریحهمیشه، این دشمنى خشن

ا یکدیگر و اخالل بامریکا به عنوان رأس قدرت استکبارى عالم و صهیونیسم به عنوان عامل فساد سیاسى و اخالل در روابط مسلمین 

 «.کنند. این دو، باهم متّحدنددر روند حرکت رشد ملتها و کشورهاى اسالمى، عمل مى

 

. تعبیر بگویم، نه خاورمیانه« آسیا غرب»این منطقه را  من اصرار دارم »: 1391 /05 /22، هاانات در دیدار اساتید دانشگاهبی .93

خاور دور، خاور نزدیک، خاور میانه درست نیست. دور از کجا؟ از اروپا. نزدیک به کجا؟ به اروپا. یعنى مرکز دنیا اروپاست؛ هر جائى 

خاور دور است؛ هرجا نزدیکتر است، خاور نزدیک است؛ هرجا وسط است، خاورمیانه است! این تعریفى  است، اسمشکه از اروپا دورتر 

اى است؛ شرقى دارد، غربى دارد، وسطى دارد؛ ما در غرب ها کردند؛ نه، ما این را قبول نداریم. آسیا یک قارهاست که خود اروپائى

 «ى خاورمیانه.ى غرب آسیاست، نه منطقهاسمش منطقهى ما آسیا قرار داریم. بنابراین منطقه

 
حاکم است.  سلطه امروز بر دنیا نظام»: 1368 /10 /06، سخنرانى در دیدار روحانیون، مسئوالن و گروهى از اقشار مختلف مردم .94

م قلدرى او را تحمل کنند. امروز، اینکه کسى در دنیا به اتکاى سر نیزه و زور، قلدرى بکند و شرم نکند و دیگران ه نظام سلطه یعنى

ى مالیمى که در اول کار به خود گرفته بود و تظاهر رغم چهرهجمهور فعلى امریکا، علىکنید و رئیساش را مشاهده مىشما نمونه

استکبار، و کرد که با سیاستهاى ریگان مخالف است، نشان داد که این هم برادر اوست و باهم فرقى ندارند و سیاست، یک سیاست مى

 «توانند طور دیگر باشند.و نمى یک طبیعت است

ملتها و دولتها یا باید آن است که کشورها،  معناى نظام سلطه»: 1374 /08 /10، آموزان و دانشجویانبیانات در دیدار دانش

و رهبرى امریکا بود، یک  دنیا تا چند سال قبل، دوقطبى بود؛ یک طرف نظام غربى به سرپرستى پذیر.گر باشند، یا سلطهسلطه

طرف هم نظام شرقى به سرپرستى شوروى. این دو نظام، در صد مسئله هم با یکدیگر توافق داشتند. یکى از آن مسائل حفظ نظام 

 شود. باهم توافق کرده بودند که هر دو طرف به یکدیگرسلطه بود. یعنى هر دو این را پذیرفته بودند که دنیا به دو منطقه تقسیم مى

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=5071
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آمد. می است که جز با شجاعت و حکمت مدیران جهادی به دست نمیاینها بخشی از مظاهر عزّت جمهوری اسال

 سردمداران نظام سلطه نگرانند؛ پیشنهادهای آنها عموماً شامل فریب و خدعه و دروغ است. امروز ملّت ایران عالوه

. دولت داندو غیر قابل اعتماد می  95گرهای اروپایی را نیز خدعهدولتتعدادی از کار، بر آمریکای جنایت

                                                

. امروز هم که یکى از این دو قطب فروپاشید و ى خودش مستقر کندهرکدام نظام سلطه را در مجموعهکارى نداشته باشند و 

 «اندازى و کسب میراث بازمانده از اوست.گیرد؛ بلکه در فکر دستاز بین رفت، آن دیگرى از فروپاشى رقیب عبرت نمى

اى که در دنیا براساس امریکاست. هر سیّئهمظهر نظام سلطه،  امروز»: 1374 /08 /10، آموزان و دانشجویانبیانات در دیدار دانش

مریکا براى خود در آن است که اگر رژیم ا معناى نظام سلطهنظام سلطه به وجود آید، حتماً بخشى از گناه آن به گردن امریکاست. 

نافعش مخالفت مى نظامى پیدا کند و هرکسى را که با مندانهاى از دنیا منافعى فرض کرد، حق دارد در آن نقطه حضور قدرتنقطه

ى نافع برخالف همهکند؛ و لو این مکند، بکوبد. موضوع بر سر مشروع یا نامشروع بودن این منافع نیست. براى نظام سلطه فرق نمى

 «المللى باشد.پیمانهاى بین

رحمى سیار بىهاى بسیار خطرناک و ب، امروز دستگاهطه در دنیامحور سل»: 1379 /08 /24 ،بیانات در اجتماع بزرگ مردم اراک

و  دهندى کارتلها و تراستها یعنى شرکتها و کمپانیهاى اقتصادى را در سرتاسر دنیا تشکیل مىمجموعههستند که 

گوییم استکبار قتى مىوکه ما دانیم؛ اینها بر دولت امریکا دارند. اینکه ما امریکا را یک دولت مستکبر مىبیشترین تسلّط را هم این

طلبِ درتهاى استکبارىِ سودجوىِ قکند؛ این به خاطر آن است که تسلّط دستگاهجهانى، به ذهن همه دولت امریکا خطور مى

ه استثمار ملتها ى ابزارهاى علمى و تسلیحاتى و سیاسى آن دولت در رابر آن حکومت از همه جا بیشتر است و همه زرساالرِ عالم

 «رود.کار مى به

 
ها، اوّلین ها، اوّلین خیانتها، اوّلین جاسوسیاوّلین تحریمها، اوّلین حمله» :12/04/1395 ،انیجمعى از دانشجو داریدر د اناتیب .95

و از ها شد دیگر؛ از طرف آمریکا ی تبلیغاتی علیه انقالب اسالمی از طرف غربیجانبهنفوذهای امنیّتی، اوّلین تهاجمات وسیع و همه

 «.طرف اروپا

ا از فرانسه، از ایتالیا، مى بدى ندارند. مردم ما از خیلى از کشورهاى اروپائى خاطره»: 1391 /07 /19، بیانات در اجتماع مردم بجنورد

؛ لیکن کشورهاى دیگر «خبیث انگلیس»گوئیم ى بد داریم؛ انگلیس را مىى بدى نداریم. بله، از انگلیس خیلى خاطرهاز اسپانیا خاطره

ه به نظر ما کاملًا غیرخردمندانه است، دشمنى ملت ایران را ک -اهى با آمریکاهمر -کننداروپائى نه. با این کارى که اینها دارند مى

 «کنند.کنند؛ خودشان را در چشم ملت ایران منفور مىبه خود جلب مى

وار نیست. امروز ى اصلى توطئه علیه ملت ایران کجاست؟ پاسخ به این سؤال، دشالنه»: 1392 /01 /01 ،بیانات در حرم مطهر رضوى

ن در طول این برده میشود، ذهن ملت ایران متوجه دولت آمریکا میشود... ملت ایرا« دشمن»چهار سال است که هرگاه نام سى و 

میشود...  ریکاتا میگویند دشمن، ذهن ملت ایران متوجه به آمسى و چند سال چیزهائى دیده است، مراحلى را گذرانده است، که 

 جا است.مرکز توطئه اینجا است، اساس دشمنى این

صهیونیستى هم هست،  آوریم: دشمنى اول و در ردیف اول به حساب نمىالبته دشمنهاى دیگرى هم هستند که ما اینها را در درجه

... دولت انگلیِس خبیث هم با در صف دشمنان ملت ایران به چشم بیایداى نیست که منتها رژیم صهیونیستى در قواره و اندازه

است؛ منتها دولت انگلیس نقش مکمل آمریکا را  و قدیمى ملت ایران یکى از دشمنان سنتىند؛ این هم کملت ایران دشمنى مى

روِ که انسان او را یک دشمن مستقلى به حساب بیاورد؛ دنباله خود دولت انگلیس استقاللى نداردکند. در این میدان بازى مى
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و ملّی خود، یک گام هم  ارزشهای انقالبی جمهوری اسالمی باید مرزبندی خود را با آنها با دقّت حفظ کند؛ از

در نظر داشته  حال، عزّت کشور و ملّت خود را؛ و در همه 96پوچ آنان نهراسدتهدیدهای از نشینی نکند؛ عقب

در مورد جویانه و البتّه از موضع انقالبی، مشکالت قابل حلّ خود را با آنان حل کند. باشد و حکیمانه و مصلحت

                                                

هم در چند  دولت فرانسهدانم که بگویم مسئولین د. من اینجا مناسب مىهائى دارنآمریکا است. بعضى از دولتهاى دیگر هم دشمنى

خصوص اند؛ این یک ناهوشمندى از سوى دولتمردان فرانسه است. انسان عاقل، بههاى آشکارى با ملت ایران کردهسال اخیر دشمنى

و نیست، تبدیل به دشمن کند. ما با دولت فرانسه، ى این را داشته باشد که موجودى را که دشمن اسیاستمدار عاقل، هرگز نباید انگیزه

که دولت  -با کشور فرانسه مشکلى نداشتیم؛ نه در طول تاریخ مشکلى داشتیم، نه در دوران حاضر؛ اما سیاست غلط از زمان سارکوزى

اى ست، کار غیرمدبرانه و غیرعاقالنهدشمنى با ملت ایران است. به نظر ما این کار غلطى ا -رودامروز فرانسه هم متأسفانه همان راه را مى

 «اى است.است، کار ناهوشمندانه

 
به خرج  یلوحساده میخواهینم د،ینیاست. بب فیدشمن ما هم امروز ضع»: 29/11/1397بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی:  .96

که ما از نقاط قوّتِ دشمن  ستین جورنیا یعنی، «شمرد چارهیو ب فیدشمن نتوان ضع» :امام و گفتهبنده بارها تکرار کرده م؛یبده

که استکبار است،  یاسالم ینظام جمهور یاصل؛ دشمنِ دشمن گرفتار است مینیبیم م،یکنیکه درست نگاه م یاّما وقت میغفلت کن

است؛  اشیائل خارجاست، هم گرفتار مس اشیاست که امروز گرفتار است؛ هم گرفتار مسائل داخل کایمتجاوز آمر میمظهرش رژ

 نهایا هایگرفتار نیهم... دینیبیمختلف که در خبرها م یایاختالف دارند سر قضا گریسران کشور است؛ با همد انیم یریگرفتار درگ

 شوندیم یعصبان ک،یاحمق درجه  -میطور که گفتهمان-واقعاً  ای العقلفیآن دولتمردان ضع دینیبیوقت شما مو آن کندیم یرا عصبان

 دهند،یم لیکنفرانس ورشو را تشک زنند،یم واریکردن؛ خودشان را به در و د ییکردن، بدگو یبه فحّاش کنندیبنا م رانیا ملّت هیو عل

 یبه ورشو برا کنندیرا دعوت م فیمرعوب و ضع یخودشان را، دولتها یهمکار خودشان را، مزدورها یکشورها رسد؛ینم ییبه جا

. پس دشمن ضعف دشمن است یهمه نشانه نهایا. رسدیهم نم جهیکنند، به نت یریگمیتصم رانیا یاسالم یجمهور هیعل نکهیا

دلِ فالن مسئول  یتو یستیجنجال نبا نیا کند؛یم ادیجنجال ز کند،یم ادیاست، هارت و هورت ز فیدشمن ضع یاست. وقت فیضع

 کیانقالب  نیکه ا یچه خبر است؛ نه. آن روز کند که حاال الی، و خفالن جوان را دچار اشتباه و خطا بکند ایکند  یرا خال

 نیبه ا فیبکَنند، نتوانستند؛ امروز آن نهال ضع نیرا از زم فینهال ضع نیکردند تا ا یکیدست به  نهایا یبود، همه یفینهال ضع

 دَکَ یفرمود: کِد کَ دیزیبه  نبیکه حضرت ز یاهمان جمله کنند؛ینم یغلط چیشده، ه لیتبد میعظ یبهیّط یشجره نیدرخت تناور، ا

 «.یبکن یتوانینم یغلط چیبکن، ]امّا[ بدان که ه یبکن یتوانیم ی( هر غلط9فَوَاهللِ ال تَمحو ذِکرَنا؛) ... کَیَسَع وَ اسعَ
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محصولی نخواهد با آن جز زیان مادّی و معنوی  مذاکره حلّ هیچ مشکلی متصوّر نیست و 97آمریکا

 . 98داشت

 : سبک زندگی (7

 کنم کهو به همین جمله اکتفا می  99آن را به فرصتی دیگر وامیگذارم .باره بسیار استسخن الزم دراین

                                                

و  ى اول، سقوط انقالبکردند، در درجههدفهائى که آنها دنبال مى»  ؛1389 /11 /15، هاى نماز جمعه تهرانطبهدر خبیانات . 97

 بود.  براندازى، هدف اولسقوط نظام جمهورى اسالمى بود. 

رت انقالب باقى کنند؛ یعنى صو استحالهاین بود که اگر براندازى نظام جمهورى اسالمى تحقق پیدا نکند، انقالب را  هدف بعدى

ى آنها که روى نمایشنامه بماند، اما باطن انقالب، سیرت انقالب، روح انقالب از بین برود. در این زمینه خیلى تالش کردند؛ که آخرین

از این  -ماى در داخل، به خاطر حب به نفس، حب به مقابود. در حقیقت، یک تالشى بود. یک عده 88ى صحنه آمد، همین فتنه

کش و مدیر صحنه، در بیرون از این مرزها بود ام؛ طراح و نقشهسیر این توطئه شدند. من بارها گفتها -قبیل امراض خطرناک نفسانى

 و هست. در داخل با آنها همکارى کردند؛ بعضى دانسته، بعضى ندانسته. این هم هدف دوم.

توان در آنها ىماند، از عناصر ضعیف النفسى که منظام اسالمى باقى مىهم باز این بود و هست که کارى کنند که اگر  هدف سوم

مى به وجود بیاید و ادامه کرد، استفاده کنند و اینها را در مسائل کشور، در واقع طرفهاى اصلى خودشان قرار بدهند. باالخره نظانفوذ 

ریکا در مقابل آم -است که سرسپرده باشد، مطیع باشدمده این ع -پیدا کند که قدرت کافى نداشته باشد، ضعیف باشد، مطیع باشد

 «نایستد، قد علم نکند. اهداف اینهاست.

  
خواهند ارتباط با دشمنان ملت و کشور، ارتباط و اتّصال با کسانى که مى»: 1375 /02 /26، بیانات در دیدار روحانیون و مبلغان .98

جز ضرر و خواهند ثروت این مملکت را به نفع خودشان مصادره کنند، ىبر کشور ما حکومت کنند؛ قصد دوستى با ما ندارند و م

ى جدایى و دورى از امریکا و متّحدینش، بحمد اللّه در این هفده سال، این همه ما در سایه زیان حاصلى براى ملت ما ندارد.

 «ایم که قابل مشاهده است.پیشرفت کرده

کند که این بیان مى ى ما با امریکا اوّل این راوضع کنونى یعنى قطع رابطه»: 1376 /26/10، هاى نماز جمعه تهرانبیانات در خطبه

ین است که اى مظلومیت ملت ایران است. حرف دوم ى رفتار و وضع طبیعى استکبار امریکایى است؛ در واقع، نتیجهوضع، نتیجه

 اى ملت ایران ضررمذاکره و رابطه با امریکا، براست که  اى براى ملت ایران ندارد. حرف سوم اینبا امریکا، هیچ فایده مذاکره

 «.دارد

رساند. اگر چند میلیون دالر به امریکا به هیچ کشورى سود نمى»: 1379 /02 /01، بیانات در دیدار با جوانان در مصالى بزرگ تهران

بینید که این کشورهاى اطراف ما دچار نگاه کنید، مىگیرد! امروز اگر شما به این منطقه کشورى وام بدهد، چند برابر از او امکانات مى

ها با امریکا روابط دارند. ى اینها مگر با امریکا روابط ندارند؟! همهفقر و ضعف و استبداد و فساد و مشکالت فراوانى هستند. این

 «رسانند!ها استفاده نمىکنند، اما به آنها استفاده مىها از آنآمریکایی

 
سازى نوین اسالمى جانبه را به معناى تمدنما اگر پیشرفت همه»: 1391 /07 /23، در دیدار جوانان استان خراسان شمالىبیانات  .99

باالخره یک مصداق عینى و خارجى براى پیشرفت با مفهوم اسالمى وجود دارد؛ اینجور بگوئیم که هدف ملت ایران و هدف  -بگیریم

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1045
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جبران اخالقی و اقتصادی و دینی و های بیدر ایران، زیان  100سبک زندگی غربیغرب در ترویج تالش  

طلبد که باز چشم امید جانبه و هوشمندانه میمقابله با آن، جهادی همه؛ به کشور و ملّت ما زده است سیاسی

 .ها استدر آن به شما جوان

                                                

: یک بخش، بخش تمدن نوین دو بخش دارداین  -ى درستى استاسالمى است؛ این محاسبه انقالب اسالمى، ایجاد یک تمدن نوین

 بخش ابزارىابزارى است؛ یک بخش دیگر، بخش متنى و اصلى و اساسى است. به هر دو بخش باید رسید.آن بخش ابزارى چیست؟ 

: علم، اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار کنیمعبارت است از همین ارزشهائى که ما امروز به عنوان پیشرفت کشور مطرح مى

المللى، تبلیغ و ابزارهاى تبلیغ؛ اینها همه بخش ابزارى تمدن است؛ وسیله است. البته ما در این بخش سیاسى و نظامى، اعتبار بین

  ایم...در کشور پیشرفت خوبى داشته

ین، است که عرض کردیم. ا زندگى همان سبکهد؛ که د، آن چیزهائى است که متن زندگى ما را تشکیل مىاما بخش حقیقى

ک، نوع ى خانواده، سبک ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوى مصرف، نوع خورامسئله مثلاست؛  بخش حقیقى و اصلى تمدن

فتار ما در مدرسه، ر، ى کسب و کار، رفتار ما در محل کار، رفتار ما در دانشگاهى زبان، مسئلهى خط، مسئلهآشپزى، تفریحات، مسئله

مادر، رفتار ما با همسر،  واى که در اختیار ماست، رفتار ما با پدر رفتار ما در فعالیت سیاسى، رفتار ما در ورزش، رفتار ما در رسانه

نظافت و طهارت ما، فرهاى ما، رفتار ما با فرزند، رفتار ما با رئیس، رفتار ما با مرئوس، رفتار ما با پلیس، رفتار ما با مأمور دولت، س

انسان است. تمدن نوین  رفتار ما با دوست، رفتار ما با دشمن، رفتار ما با بیگانه؛ اینها آن بخشهاى اصلى تمدن است، که متن زندگى

شود؛ اینها متن زندگى است؛ این همان ، از این چیزها تشکیل مىدر بخش اصلى -خواهیم عرضه کنیمآن چیزى که ما مى -اسالمى

به  افزارى تمدننرمى بخش شود این بخش را به منزلهمى ...عقل معاش گویند: است که در اصطالح اسالمى به آن مى چیزى

رفت نکنیم، افزارى به حساب آورد. اگر ما در این بخشى که متن زندگى است، پیشحساب آورد؛ و آن بخش اول را، بخشهاى سخت

بخشد؛ همچنان که بتواند به ما امنیت و آرامش روانى تواند ما را رستگار کند؛ نمىمىى پیشرفتهائى که در بخش اول کردیم، نهمه

 «بینید در دنیاى غرب نتوانسته.مى

ا عیارسنجى ربحث این است که خودمان، خودمان »  : 01/09/1391، «صالحین»در دیدار جمعى از بسیجیان و فعاالن طرح بیانات

حیط اجتماعى چگونه مکنیم. رفتار ما در محیط کار چگونه است؟ رفتار ما با همسر و فرزند چگونه است؟ رفتار ما در محیط زندگى و 

ه است؟ با دشمن ست چگوناست؟ رفتار ما با زیردست چگونه است؟ با کسى که باالدست ماست، رفتار ما چگونه است؟ رفتار ما با دو

 خود را درست شود عیار خویش را سنجیدن،چگونه است؟ اینها همه در اسالم اندازه و معیار دارد. خودمان را بسنجیم. این مى

محل بحث ماست،  ى بخشها، بخصوص در بسیج، که حاالشناختن. اگر از اینجا شروع کردیم، بنیان زندگى ما، بنیان کار ما در همه

 «خواهد شد.تقویت 

 

تسّلط فرهنگى از تسلّط اقتصادى و از تسلّط سیاسى هم » :1379 /08 /24، بیانات در اجتماع بزرگ مردم اراک .100

رود. است. چرا؟ چون وقتى یک ملت بر ملت دیگر تسلّط فرهنگى پیدا کرد، هویّت ملتى که زیر سلطه است، از بین مى ترخطرناك

ى بسیار باشرافتى است. اگر کسى بخواهد از او نوکرى دارى که داراى نیاکان و خانوادهجیبِ خانوادهشما فرض کنید یک انسان اصیلِ ن

تواند؛ چون او به شرافت خانوادگى خود متّکى است و حاضر نیست کارهاى پست انجام دهد. راه اینکه بتوانند او بگیرد، به آسانى نمى

ى او را، هویّت ى او را، سابقهمزد و منّت بگیرند، این است که شخصیت او را، خانوادهبى را به کارهاى پست وادار کنند و از او نوکرىِ

گونه توانند در او تصرّف کنند؛ همهگونه مىگاه همهاو را و تاریخ او را از یاد او ببرند تا فراموش کند کیست و چه شخصیتى دارد. آن
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ودوّم بهمن و چهلمین سالگرد شکن ملّت عزیز در بیستدر پایان از حضور سرافرازانه و افتخارانگیز و دشمن

اهلل ةیم. سالم بر حضرت بقیّ انقالب عظیم اسالمی تشکّر میکنم و پیشانی سپاس بر درگاه حضرت حق میسا

ی ملّت عزیز ایران ی شهیدان واالمقام و روح مطهّر امام بزرگوار؛ و سالم بر همه)ارواحنافداه(؛ سالم بر ارواح طیّبه

 .و سالم ویژه به جوانان

 

 ادعاگوی شم                                                                                   

 ایسیّدعلی خامنه                                                                                      

 1397ماه بهمن 22                                                                                     

                                                

اش، از فرهنگش، از شخصیتش، طور است. اگر یک ملت را از تاریخش، از گذشتههمینتوانند بر سر او دست دراز کنند. یک ملت نیز مى

اش جدا کردند و از یادش بردند زبانش را از او گرفتند، الفبایش را از او گرفتند، کتابش از مفاخر علمى و دینى و سیاسى و فرهنگى

خواهند بر سرش بیاورند. این ملت دیگر اده خواهد شد که هرچه مىاش را از او گرفتند این ملت آمى فرهنگىرا از او گرفتند، سابقه

 «اند.اى در آن ظهور کنند. این بال را بر سر بسیارى از کشورها آوردهکند؛ مگر اینکه شخصیتهاى برجستهجان پیدا نمى

هاى رسد در صحنهمى به نظرمان که از مشکالتى بسیارى» :1369 /09 /19، بیانات در دیدار با اعضاى شوراى عالى انقالب فرهنگى

ظام جمهورى . با اینکه نگردداگر کاوش کنیم، به مشکالت فرهنگى برمىمختلف اجتماعى و اقتصادى و یا حتّى سیاسى داریم، 

و مسئوالن رهنگى بود فى این نظام، یک عنصرِ بیش از همه چیز اسالمى، از آغاز بر یک مبناى فرهنگى بنیان شد و رهبر و پدیدآورنده

هاى فرهنگى، آن کار حال باید اعتراف کنیم که در زمینهاند، درعینطور بودهاین نظام هم در طول این مدت، تقریباً همیشه همین

هاى  در زمینهایم. نه اینکه کس خاصى یا جمع خاصى مورد سؤال باشد. نه، مجموعاًمطلوب و مورد انتظار را خیلى انجام نداده

 «کارى داریم؛ حقاً این را باید قبول کنیم.مفرهنگى، ما ک

یگرى جز عالج مشکالت این کشور را چیز دبه نظر من » :20/09/1375فرهنگى، انقالب عالى شوراى اعضاى دیدار در بیانات

نگاه کند و یار هم این است که یک مرکز بیناى هوش اوّل تواند بکند. ما یک تصحیح فرهنگى الزم داریم. قدمنمىاصالح فرهنگى 

 «ببیند مشکالت فرهنگى جامعه چیست. به مشکالت کوتاه مدّت هم توجّه نکند.

اى بزرگ است براى امروز نفوذ دشمن یکى از تهدیده»: 1394 /06 /25: بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمى

است؛ و ممکن است  نفوذ اقتصادىترین آن اهمّیّتکه البتّه کم این کشور؛ دنبال نفوذند. نفوذ یعنى چه؟ نفوذ اقتصادى ممکن است،

، رهنگى و سیاسىفنفوذ فکرى و [ نفوذ امنیّتى باشد. نفوذ امنیّتى چیز کوچکى نیست امّا در مقابل ترین ]هماهمّیّتکه جزو کم

 «اهمّیّت است.کم

ه هویّت ملّی تابع منافع تطبیق داده بشود، نه اینک هویّت ملّیا منافع ملّی بایستی ب»: 22/03/1396بیانات در دیدار مسئوالن نظام: 

جوری تعریف ت ملّی ما چه؛ این هویّت چیست؟ هویّ«هویّت ملّت ایران»خب میگوییم ... . ملّی قرار بگیرد، که قهراً منافع تخّیلی است

مسلمانی ما، عمق تاریخی ما، و انقالبی بودن است.  ن هویّت مادار در تاریخ، و انقالبی؛ ایمیشود؟ ما ملّتی هستیم مسلمان، ریشه

 «.عنصر اصلی است که هویّت ملّت ما را تشکیل میدهد ما سه
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 تحلیل بیانیه
 در ده گام

 

نظیم حواشی تبر روی از انتشار متن بیانیه آماده گردید کمتر از دو هفته پس این نسخه فشرده که  تمرکز

 هایاندیشه الیه سه گرچه اکنون جای بسیار مناسبی است که به یک تحلیل همه جانبه در بوده است. صد گانه

ثر تفصیلی با نام را به ااین مهم  ،بپردازیم لکن به دلیل محدودیت زمانی راهکارهای مصداقیبنیادین و راهبردی و 

عی در تبیین س چند نکته و در این قسمت تنها در طی نهیممی ینده تقدیم خواهد شد واکه در آ« درسنامه بیانیه»

م، چراکه تحلیل داری و نظام فکری ایشان مهم در تحلیل بیانیه با تمرکز بر سخنان مقام معظم رهبری نقاط یاولیه

 و بیانات ایشانن استفاده حداکثری از تمام متو با ودانیم که در بستر این نظام فکری می یموفق بیانیه را تحلیل

 انجام گیرد.

پرسند كه به نظرات امام چگونه دست پيدا كنيم؟ به نظر من اين كاملًا روشن است. نظرات امام يكى از دوستان مى»

ها ى متونى كه از آنيك مجموعه است و خوشبختانه بيانات امام ثبت شده است و همين است كه هست. مثل همه

ى درستِ استنباط اين است كه همه ى درستِ استنباط. شيوها شيوهشود تفكر گوينده را استنباط كرد؛ منتها بمى

، خاص هست؛ مطلق هست، مقيد هست. هست ها عامها را در كنار هم قرار بدهند؛ توى آنحرفها را ببينند، آن

نيست، اما اى ها، نظر امام است. البته كار خيلى سادهحرفها را بايد با همديگر سنجيد، تطبيق كرد؛ مجموع اين حرف

آيد. بنشينند ى شما جوانها برمىروشن است كه بايد چه كار كنيم: يك كار اجتهادى است؛ اجتهادى است كه از عهده

 1«هاى امام به دست بياورند.هاى مختلف، نظر امام را استنباط كنند، از گفتههاى كارى در زمينهواقعاً گروه

                                                

 07/07/1387بیانات در دیدار دانشجویان سراسر کشور، . 1
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 ساحت بنیادین و راهبردی  اول: نظام فکری مقام معظم رهبری در دو گام
 

ان دیگر سبه منظومه فکری حضرت آقا در دو ساحت می توان پرداخت، بدین شکل که ایشان را یکبار به  

انند: نگاه آقا ممراجع و علمای حوزه نگاه کرد و به اندیشه های بنیادین ایشان در موضوعات مرسوم علوم اسالمی 

ا فقهی پرداخت، یموضوعات بنیادین اخالقی و به مباحث اعتقادی مانند توحید، امامت و ... و یا نظرات ایشان در 

ت اما ساحت علمای دیگر رفاین رویکردی است که مختص ایشان نیست و با این رویکرد می توان به سراغ اندیشه 

توان نها میمی است و با این رویکرد تتنها مختص ایشان و برخواسته از حیث رهبری جامعه و حکومت اسال دیگر

 و یا افرادی که در چنین افقی دارای اندیشه هستند رفت. رهبران انقالب به سراغ اندیشه های

و اقدام  لها به عرصه عمو کشاندن آن اسالمی توجه به مطالب بنیادین باوظیفه ویژه رهبر آن است که 

کالن ه سمت بآنها را  پرداخته و های مختلف جامعهبه مدیریت و رهبری مصداقی نهادها، قشرها و گروه ،اجتماعی

 نامید.  دیشهیکرد خاص را بعد راهبردی انتوان نام این ساحت و رومی ؛دان و هدف انقالب اسالمی هدایت کنآرم

بحث ما  پرداختن  محلتوان گفت و نوشت اما های بنیادین مقام معظم رهبری بسیار میدر ساحت اندیشه

آقا داشته باشیم الزم  ی از نظام فکری بنیادینهیم ترسیماگر بخواو در ساحت راهبردی است  به نظام فکری ایشان

نموده  های متعدد اعتقادی، اخالقی، فقهی و ... جمع آوریرا در تمام علوم اسالمی و در بخشاست نظرات ایشان 

الیه بنیادین نظام فکری امام و  ،های آن بپردازیم، که مطمئنا محور کالنها و محورو به نقشه کالن آن و ستون

های ان بسط یافته همین توحید در جلوههای بنیادین و راهبردی ایشاست و تمام اندیشه« توحید» مسئلهآقا 

های ز آغاز نهضت و بسیاری از سخنرانیمختلف حیات بشری است، که بسیاری از کتاب های حضرت امام پیش ا

کتاب طرح کلی اندیشه حضرت آقا پیش از رهبری، مربوط به همین الیه بنیادین است که در مورد حضرت آقا 

 2باشد.های بنیادین ایشان میرآن نمودار بسیار خوبی از اندیشهاسالمی در ق

 به عنوان نمونه در آثار حضرت امام به دو عبارت زیر اکتفا می نماییم: 

صفات الهيه و اوصاف كامله روحيّه و ، كه اصلِ اصول معارف است، و اكثر فروع ايمانيه و معارفحقيقت توحيد» 

  3«نورانيّه قلبيّه از آن منشعب شود
 

                                                

منظومه فکری امام  های متعددی در مورد اندیشه های بنیادین امام و آقا نگاشته شده، بطور مثال بسیاری از مباحث کتاب. کتاب2

 و منظومه فکری مقام معظم رهبری، نگاشته جناب استاد خسرو پناه مربوط به همین الیه بنیادین است.

 89. امام خمینی، شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 3
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اصل توحيد است. مطابق اين اصل،  -ماست ترين اعتقاداتكه مهمترين و با ارزش -ريشه و اصل همه آن عقايد» 

تعالى است كه از همه حقايق ما معتقديم كه خالق وآفريننده جهان و همه عوالم وجود و انسان تنها ذات مقدس خداى

اقدس حق آموزد كه انسان تنها در برابر ذاتادر بر همه چيز است ومالك همه چيز. اين اصل به ما مىمطلع است و ق

بايد تسليم باشد و از هيچ انسانى نبايد اطاعت كند مگراينكه اطاعت او اطاعت خدا باشد؛ و بنابراين هيچ انسانى هم 

آموزيم د. و ما ازاين اصل اعتقادى، اصل آزادى بشر را مىندارد انسان هاى ديگر را به تسليم در برابر خود مجبور كنحق

 4«ندارد انسانى و يا جامعه و ملتى را از آزادى محروم كند.كه هيچ فردى حق

د فکری از مقام معظم رهبری یک مقاله منسجم در موضوع توحید وجود دارد که به زیبایی ترسیم بنیا

رخی از باست که به « روح توحید نفی عبودیت غیر خدا»م آن دهد که نایشان را با محوریت توحید نشان میا

 کنیم:عبارات آن مقاله اشاره می

 كه كسانى نخستين كرد، اعالم ار االاهلل الاله شعار انسان، رهائى و نجات رسالت از گرانبار ،روزى كه پيامبر اسالم» 

و سپس به موازات  زبانى تخطئۀ و استهزا يعنى دشمنى سالح ترين ابتدائى با آغاز، در را او و شدند ستيزه سر بر او با

 ادند، سران و اشرافشكل گيرى هر چه بيشتر نهضت توحيدى، با ابزارها و سالح هاى قاطعتر مورد هجوم قرار د
او به خصومت برخاستند و منظره  قبائل بودند. ديگران زير نفوذ و تاثير آنان بود كه با پيامبر و گروه وابستگان فكرى

 اى شرم آور تاريخ در دورۀ سيزده ساله پيش از هجرت، تكرار شد.ه
 اسالمش آخر و ايد سخن اولتوحيد كه ب به ويژه و اسالم بازشناسى تاريخى نمايانگر حقيقتى است كه براى واقعيت اين

 رهاسازى آورانپيام  مهه براى بايد كه چيزها تاسف انگيزترين از يكى ما روزگار است. در بسيار دقت خور در دانست
 هيچ زيرا اديان؛ محتواى اصولىترين تحريف يعنى است؛ توحيد مفهوم تلقى شود  تحريف فاجعه اى انسان همچون

ن آمده و مبشر نجات خلق انسا كار رهاسازى به اندازه بدين تاريخ سراسر در كه داد نمی توان نشان را ديگرى مفهوم

تى بوده اند در جهت سودمندى تحوال دانسته ايم، بعثت ها و نبوت ها عموماً هاى ستمديده باشد. در تاريخ، تا آنجا كه 

 تجاوزها....  انسان و نجات مستضعفان و فرودستان، و بر ضد ستم ها و تبعيض ها و

ساخته هم تمامى مقصود خود را مطرح می ها همه در اصل توحيد خالصه شده اند. پيامبران با شعار توحيداين آرمان

كرده و يا آن را گرفت آن مقصود را در عالم واقعيت پياده میبه دنبال مبارزهای كه با طرح اين شعار در می اند و هم

اكتفا به يك  به تحقق نزديك مى نموده اند. در اين صورت ناشناخته ماندن يا تحريف معما و محتواى توحيد و

تر و ضروری تر از هميشه مطرح است، به برداشت سطحى و صرفا ذهنى در روزگارى كه همان آرمان ها فورى 

                                                

 387، ص 5. صحیفه امام، ج  4
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و  راستى بايد موضوعى تأسف آور تلقى شود، نه فقط براى معتقدان به جهانبينى توحيد، كه براى همۀ پىجويان

 مدعيان آن آرمان ها.
 است اين حقيقت آن زد،روشن سا توحيد دربارۀ را مهمى حقيقت می تواند اسالم طلوع آغاز جبهه بندى هاى كه گفتيم

كمربسته  خصومت به آن با كه است بوده كسانى همان نخست، متوجه درجۀ در شعار، اين ضربۀ «ال اله اال اهلل»: شعار ، 

 نهضت، يك و كرف يك برابر در يعنى طبقۀ مسلط و قدرتمند جامعه. همواره عكس العمل هاى خصومت آميز اند؛
ز راه مطالعه در چهرۀ  جهتگيرى ها، ا عمق و تاثير اينضريب  و آن اجتماعى براى جهتگيرى هاى گويائى است مفسر

دانست و از  را تنهض آن اجتماعى توان جهتگيرى طبقاتى وآنان، می دشمنان اين نهضت و وابستگى هاى طبقاتى

ن سبب است كه براى گيرى كرد. و بدياندازه تأثير آن را عمق و هايشان می تواندشمنى مطالعه در شدت و جديت

و جبهۀ دشمنان اين  در جبهۀ طرفداران مطالعه شناختن دعوت هاى الهى، يكى از راه هاى قابل اطمينان،درست 

 نهضت ها است....
است  الزم دهيم قرار تعمق اجتماعى، مورد سلطه هاى بر تعرضش ديدگاه از ديدگاه، اين از را توحيد بتوانيم آنكه براى

می كنند يك  تلقى ذهنى و فلسفى نظريۀ يك يانۀ رايج كه آن را صرفاقبال بدانيم كه توحيد بر خالف برداشت عام

 واژه هاى ميان است. در سياسى و نظريۀ زيربنائى در مورد انسان و جهان، و نيز يك دكترين اجتماعى و اقتصادى
 ابعاد به ناظر و سازنده و انقالبى مفاهيم پُربار از اين حد، تا كه يافت می توان را واژهاى كمتر مذهبى، غير و مذهبى

الهى در طول  نهضت هاى و دعوت ها همۀ كه باشد. تصادفى نبوده است انسان تاريخى و اجتماعى زندگى گوناگون

 5«است. می گرديده آغاز او، ربوبيت و الوهيت انحصارى و يگانگى خدا اعالن با تاريخ،

نمونه به  ند که تنها به عنوان یکزاین روح توحید محوری در تمام سخنان ایشان به وضوح موج می

 کنیم:فرمایش زیر اشاره می

بينى و فهم اساسى مفاهيم توحيدى، با نگاه توحيدى به جهان طبيعت، يك بصيرتى پيدا انسان در انتخاب جهان» 

ست، مند اى نظامميكند. فرق بين نگاه توحيدى و نگاه مادى در اين است: با نگاه توحيدى، اين جهان يك مجموعه

مدار است، طبيعت هدفدار است؛ ما هم كه جزئى از اين طبيعت هستيم، وجودمان، پيدايشمان ى قانونيك مجموعه

ى نگاه توحيدى است. معناى اعتقاد به وجود خداوند هدف به دنيا نيامديم. اين، الزمهمان هدفدار است؛ بىو زندگى

آئيم. خود اين جستجو، يك آنگاه در جستجوى آن هدف برمى عالم و قادر اين است. وقتى فهميديم هدفدار هستيم،

كنيم آن هدف را پيدا كنيم. بعد كه هدف را يافتيم، فهميديم هدف چيست، تالشى تالش اميدوارانه است. تالش می

ى زندگى ميشود تالش؛ آن هم تالش جهتدار و هدفدار. شروع ميشود براى رسيدن به آن هدف. در اين صورت همه

                                                

 . کتاب روح توحید نفی عبودیت غیر خدا، نشر صهبا.5
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طرف اين را هم ميدانيم كه با نگاه توحيدى، هر گونه تالش و مجاهدتى در راه هدف، انسان را قطعاً به نتيجه  از آن

ى مطلوب ميرساند. با اين نگاه، در زندگى انسان ديگر يأس، ميرساند. اين نتائج مراتبى دارد؛ يقيناً به يك نتيجه

دانيد وجود شما، پيدايش شما، حيات شما، تنفس شما با مینااميدى، سرخوردگى و افسردگى معنى ندارد. وقتى شما 

يك هدفى تحقق پيدا كرده است، دنبال آن هدف ميگرديد و براى رسيدن به آن هدف، تكاپو و تالش ميكنيد. از 

اى كه رسيديد، در ى هستى است، خود اين تكاپو هم اجر و پاداش دارد. به هر نقطهنظر خداى متعال كه آفريننده

ما »به هدف رسيديد. اين است كه در ديدگاه توحيدى، خسارت و ضرر براى مؤمن اصلًا متصور نيست. فرمود:  واقع

شويم، كه اين بهترين است؛ يا ؛ يكى از دو بهترين در انتظار ماست؛ يا در اين راه كشته می«لنا الّا احدى الحسنيين

ين هم بهترين است. پس در اينجا ضررى وجود ندارد. رسيم، كه ادشمن را از سر راه برميداريم و به مقصود می

 6«ى مقابل، نگاه مادى است.درست نقطه

 «تمدن» راهبردی، هایشهساحت اندی درمحور کالن نظام فکری امام و آقا توان گفت طع میبطور ق

دیق امروزین که مصا ایشان در بنیادین یهاامام و آقا امتداد و بسط اندیشه باشد، در واقع نظام فکری راهبردیمی

ساسی تمام پس همان طور که توحید محور ا .باشدروز اسالم و اقامه امر اهل البیت در عصر حاضر می هاینیاز

نماید و در یک نیا خود را به شکل تمدن متجلی میبسط نهایی توحید در د ،امام و آقا استبنیادین  هایاندیشه

 ه بشری است.وای تدبیر جامعتوان گفت تمدن تنزیل دین در مستکالم می

طور منسجم کالن ترین اهداف اسالم در نگاه مقام معظم رهبری و نسبت توحید و تمدن در سخنرانی زیر ب

 خالصه شده است:

يك حركت پيشرونده است، آن هم  ود نيست. چرا؟ چون انقالب در ذاتفظ انقالب به معناى حفظ وضع موجح» 

پيشرفت پرشتاب. به كجا؟ به سمت هدفهاى ترسيم شده. هدفها عوض نميشوند. اين اصول و ارزشهائى كه بر روى 

 هدفاند؛ آن بايستى ايستادگى كرد و براى آن جان داد، اصول و ارزشهائى هستند كه در اهداف، مشخص شده

 یيناست. هدف پا یتر از آن انسان ساز یينهدف پا است. یو تکامل و قرب اله یتعال یینها

 7«است. یاهداف عوض نشدن ينا ،ها اهداف هستند ينا ... است یجامعه اسالم یجادتر از آن ا
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  انقالب معظم رهبر فکری نظام راهبردی ترین محور در ؛«تـمدن»دوم:  گام
 

توان تنها یک طور واضح و صریح میعظم رهبری به پس از تتبع دقیق در بیانات حضرت امام و مقام م

 «سالمیتمدّن نوین ا»مسئله را به عنوان اصلی ترین هدف راهبردی انقالب اسالمی مطرح کرد و آن مسئله 

 است.

ندی از  های متعددی دارند، که در اینجا تنها به توضیح و تبیین چحضرت آقا در این زمینه سخنرانی

های ش از سالهایی که ایشان پر بسامد و بیمی می پردازیم؛ یکی از سالن اسالبیانات ایشان، در باب تمدن نوی

است که ایشان  دیگر روی مسئله تمدن اسالمی تمرکز دارند، سال هفتاد و نه می باشد؛ در واقع آنجا اولین سالی

ایشان  نانختوان گفت سرآغاز سشاید ب به طور منسجم به بیان کامل مراحل پنج گانه تحقق تمدن پرداخته اند؛

 فرمایند: باشد که میحوزه علمیه قم و در مدرسه فیضیه میدر جمع اساتید، فضال و طلّاب  بحث تمدن،در 

مطلب اوّل اين است كه خط كلّی نظام اسالمی چيست؟ اگر بخواهيم پاسخ اين سؤال را در يك جمله ادا كنيم، »

است. اين يك پاسخ كلّی و قابل توضيح و تشريح  خواهيم گفت خط كلّی نظام اسالمی، رسيدن به تمدن اسالمی

ى عظيمى از دنيا، پرتوِ خود كه تمدّن اسالمى يك بار ديگر بر مجموعه.. سرنوشت حتمى عبارت است از ايناست.

كه لزوماً نظام سياسىِ اسالمى در نقاط ديگر جهان هم قبل از عصر ظهور گسترش پيدا بگستراند. نه به معناى اين را

نه. معنايش اين نيست؛ بلكه تمدّن بر اساس يك فكر جديد، يك حرف جديد، يك نگاه جديد به مسائل بشر كند؛ 

انسانيت است؛ يك زبان نويى است كه دلهاى نسلهاى نوى انسان و قشرهاى دردهاى  و مسائل انسانيت و عالج

دن يك پيام است به دلها، تا بتدريج در كنند. به معناى رسانفهمند و درك مىمحروم جوامع گوناگون، آن زبان را مى

 8«.ميان جوامع مختلف گسترش و رشد پيدا كند

مراحل پنج گانه  برای اولین بار در دیدار با کرگزاران نظام پس از این سخنرانی و در حدود دو ماه بعد

های قبل از سال البته در کنند که در گام چهارم به آن خواهیم پرداخت.مطرح میمدّن اسالمی را رسیدن به ت

 :انداشاره فرموده 9ف بودن تمدن اسالمیبه هدنیز هفتاد و نه 

                                                

 14/07/1379 جمع اساتید، فضال و طلّاب حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیه، . بیانات در دیدار با8

 برند، به عنوان نمونه:نوین اسالمی بکار میایشان واژه حیات طیبه اسالمی را اصطالحی قرآنی و هم معنا و مترادف با تمدن  .9

دنیا و ی اسالمی را که ملت ما به فضل پروردگار خواهد توانست حیات طیبه»  :12/04/1368، ی جمعهبیانات در مراسم بیعت ائمه

دیدار با میهمانان خارجى ؛ بیانات در «.و رفاه در آن جمع شده است، به وجود آوردآخرت و ماده و معنا و علم و عبادت 

به  یرانکه ملت ا یمبارزات یاز همه هدف: » 12/11/1368، ى اسالمىى فجر و کنفرانس اندیشهکننده در مراسم دههشرکت

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2124
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خواهم به شما . من اين را میما در حال پيشرفت و سازندگی و در حال بنای یک تمدّن هستيم» 

كه  بگويم: مسأله ما اين نيست كه زندگی خودمان را نجات دهيم و گليم خودمان را از آب بكشيم. مسأله اين است

 10«در حال پديد آوردن يك تمدّن است. -همچنان كه شأن اوست  -ملت ايران 
 

ای جدّی است. آن را جدّی بگيريد... به جديد، قضيّه و يك تاريخ نظام و تمدّن اسالمیقضيه بنای يك » 

جا و بسی جاهای ديگر، فضل پروردگار در طول سالهای آينده و دهها سال آينده، چنان بنای تمدّن رفيعی در اين

ريزی خواهد شد و چنان عظمتی از اسالم و مسلمين آشكار خواهد شد كه ديگر حقيقت و واقعيّتی برای شالوده

 11«.جهانی باقی نخواهد ماند و ديگر استكباری وجود نخواهد داشتاستكبار 

 

هاى معنوى  ى زاكيه و هدايتملت ايران به فضل پروردگار، با هدايت الهى، با كمكهاى معنوى غيبى و با ادعيه »

 تمدّنخ باعظمت را بار ديگر در عالم سر بلند كند و كا اسالمى ولى اللّه االعظم أرواحنا فداه خواهد توانست تمدّن

ى قطعى شماست. جوانان، خودشان را براى اين حركت عظيم آماده كنند. اين، آينده برافراشته نمايد.را  اسالمى

 12«.نيروهاى مؤمن و مخلص، اين را هدف قرار دهند

 

دد؛ بايستی ، اين كشور بايد پيش برود. اين ملت بزرگ بايستی استعدادهايش شكوفا گراين كشور بايد ساخته شود» 

را در مقابل چشم جهانيان بگذارد و نشان دهد. ما هنوز اوّل  تمدّن عظيم اسالمیدر دنيا بدرخشد و باالخره آن 

 13«راه افتاديم. هنوز اوايل راهيم. راه انداخت و ما راه هستيم. ما در ابتدای راهيم. انقالب، موانع را برداشت، ما را به

ایشان در  به قبل را مرور کردیم مناسب است که برخی از جمالت اساسی اکنون که جمالت سال هفتاد و نه

 های بعد از هفتاد و نه نیز اشاره شود.ابعاد بحث تمدن در سال

                                                

کشور انجام شد،  ینانقالب در ا یروزیکه بعد از پ ییها تالش یو همه یدرس یروزیامام بزرگوار انجام داد تا انقالب به پ یرهبر

 «بود. یاسالم ییبهط یاتح یلتشک

 01/01/1373شمسی،  1373. پیام به مناسبت حلول سال 10

 11/08/1373آموزان و دانشجویان، . بیانات در دیدار جمعی از دانش 11

 1376 /05 /29، بیانات در دیدار ایثارگران، در سالروز ورود آزادگان به میهن اسالمى . 12

 27/01/1377. بیانات در دیدار کارگزاران نظام،  13
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 14«.خود باشيم و باور كنيم كه ممكن است تمدّنبايد امروز درصدد ساختن » 
 

را برای اين دوره و برای امت اسالمی در  متعلق به ملت ايران تمدن اسالمیِ ا إن شاء اللَّه خواهيم توانست م» 

 15«.اين زمان بار ديگر سر دست بياوريم و الگوئی را برای حركت امت اسالمی إن شاء اللَّه ارائه بدهيم
 

 یرا برا یاسالم یيبهط ياتحتا  يمما آمد ياوريم؛به وجود ب یاسالم یجامعه يك ينكها یبرا يمآمد ما» 

چون  يم،نگاه كن يعترنگاه وس يكبا  يم. و اگر بخواهيمكن ينآن را تأم يم؛كن يدمردممان بازْتول یكشورمان و برا

اسالم  يایدن یبرا یهمچنان الگوئ ی تواندو م ی توانستو م ی توانددر كشور ما م یاسالم یيبهط ياتح يدِ بازتول

. يمآمد ينا یما برا يم؛بكن يبهط یشجره ينو ا يقتحق يناسالم را متوجه به ا يایدن ينكها یبرا يمشود، در واقع آمد

 16«.يستن يگرید يزچ يننبود، االن هم هدف جز ا يگرید يزچ ينهدف، جز ا

 

ی دين و عقالنيت و علم و جديد بر پايه تمدن اسالمیی اسالمی و ايجاد هدف نهائی را بايد امت واحده» 

 17«.اخالق، قرار داد
 

 18.«است اسالمى نوین تمدن  ايران و هدف انقالب اسالمى، ايجاد يكاينجور بگوئيم كه هدف ملت » 

 

ى دولت جمهورى ى مسئوالن كشور است، وظيفهى مجموعهى ما است، وظيفهكنيم كه وظيفهآنچه ما تصوّر مى» 

ظر داشته ها در ن ى اقدامها و همهگيرىى تصميمى بزرگ را براى همهاسالمى است، اين است كه اين سه مؤلّفه

 باشد:

مى را ؛ كه آرمان نظام جمهورى اسال...ها و اهداف نظام جمهورى اسالمى؛  ى اوّل عبارت است از آرمانمؤلّفه

 19«.خالصه كرد ایجاد تمدّن اسالمى ى كوتاهِ شود در جملهمى

                                                

 03/07/1381. بیانات در دیدار جمعی از نخبگان علمی،  14

 17/02/1387، دیدار نخبگان و فرهیختگان استان فارس بیانات در.  15

 1387 /06 /19، دیدار رؤساى سه قوه و مسئوالن و مدیران بخشهاى مختلف نظام. بیانات در  16

 26/06/90، المللی بیداری اسالمیبیانات در اجالس بین.  17

 07/1391 /23، بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالى.  18

 06/1392 /14، ى خبرگانبیانات در دیدار رئیس و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى در پایان اجالس دور روزه . 19

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3435
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3435
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17269
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ی روشن و اميدبخش اين كشور و اين نظام متعلّق به شما است؛ گونه ترديدی آيندهها! بدانيد، بدون هيچ جوان» 

ی شما خواهيد توانست كشورتان و ملّتتان را به اوج افتخار برسانيد؛ شما به توفيق الهی خواهيد توانست الگو و نمونه

دهيد؛ برای اينكه بتوانيد اين وظائف بزرگ را انجام را در اين آب و خاك تشكيل ب تمدّنِ نوینِ اسالمیكاملِ 

 20«بدهيد، بايستی دين را، تقوا را، عفّت را، پاكيزگیِ روحی را در ميان خودتان هرچه بيشتر ترويج كنيد و تقويت كنيد.

 

عنويّت را برپا كنيم و دنيايی بسازيم كه سرشار باشد از معنويّت و با كمك م تمدّن نوین اسالمیتوانيم  ما می»

 21«.و هدايت معنويّت راه برود

 

 22« .است يّبهط ياتحياوريم، ب يشبرا یقرآن يرتعب يكو  ييمكلمه بگو يكدر  يمآرمان را ما اگر بخواه حاال»

 

ی ی ايجاد جامعهها، يكی مسئله ام به عنوان آرمانها چه هستند؟ جزو چيزهايی كه بنده اينجا يادداشت كرده رمانآ» 

 23«.است ن اسالمیتمدّاسالمی و 

 

 یقلّه توانديم رانيا ميگويو بارها م یتمدّن اسالم ميگويمن بارها م نكهيبرود. ا شيپ تواندیمن! كشور م زانيعز» 

 ميتوانيما م م؛يتوانيكشور است. ما م یتهايّ نگاه به واقع نيا ست،ين یشعار و رجزخوان رد،يقرار بگ یتمدّن اسالم

را در  يیو خودكفا ميبده شرفتيرا پ مانیكشاورز م،يبده شرفتيصنعتمان را پ م،يبده شرفتياقتصادمان را پ

طور كه اوّل گفتم، هركس تالش كنند. همان ديبا نيمسئول م؛ياوريالزم است به وجود ب يیكه خودكفا يیآنجاها

 24«انجام بدهد. رارا اداء كند و تالش الزم  تيّمسئول است حقّ آن مسئول

 

 یابرهه كي. امام بزرگوار در كرديمقدّمات را فراهم نم نيبرود، ا شيكار پ نياگر اراده نكرده بود كه اخداوند متعال »

متعال  یبسهولت انجام گرفته است، استنتاج كرده بودند كه خدا یكار كي نكهياز ا -ستين ادمي اتيّمتأسّفانه جزئ-

                                                

 29/08/1392. بیانات در دیدار پنجاه هزار فرمانده بسیج سراسر کشور، 20

 19/09/1392انقالب فرهنگی، بیانات در دیدار اعضای شورای عالی  .21

 25/06/1394، بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمى.  22

 20/04/1394. بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان،  23

  08/02/1395کارگران،  داریدر د یمقام معظم رهبر اناتیب. 24

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30791
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30791
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متعال اراده  یاست خدا دايپ شود،ي؛ مقدّمات كار كه فراهم ماَسبابَه اَيَّ هَ ئاًيشَ هللُ: اِذا اَرادَ ارديكار انجام بگ نيا خواهديم

است،  یاسالم یجمهور ليانقالب است، تشک جادیمقدّمات کار، ا. رديكار انجام بگ نيفرموده است ا

متناسب با  یِ آن تمدّن اسالم جادیا یمقدّمات کار است برا نهایاست؛ ا ینظام اسالم ليتشک

شاءاهلل و ان ميمتعال فراهم كرده است كه به آنجا برس یاست كه خدا یمقدّمات نهاياقرن.  نیزمان و با ا نیا

 25«.ديرس ميخواه

جه به ای از بیانات ایشان در بحث تمدن از مقابل دیدگانتان گذشت، ضروری است تواکنون که چکیده

ت که اس امام و آقا مبحث بسیار اساسی و مفصلیاین نکته شود که بحث از تمدن و ابعاد آن در نگاه حضرت 

اکه باید است، چر« تمدن تنها مسیر ظهور»با عنوان  مورد ایننگارش کتاب مستقلی در صاحب این قلم در حال 

ه ونه توحید در اندیشبطور دقیق نشان داد که، اوال چگونه توحید محور نظام فکری بنیادین امام و آقا است، ثانیا چگ

ی د امتداد یافتهثا چگونه این توحیگردد و ثالتمدنی می یابد و تبدیل به اندیشهدی امام و آقا بسط میهای راهبر

ان خود را متجلی ها و قشر های مختلف مردم ایران و مسلمین جهم سخنان اصلی امام و آقا با نهاددر تمدن، در تما

م و آقا نگونه توصیف کرد که هدف رهبری اماتوان ایسی این سه مطلب را در یک کالم میمی کند، نتیجه برر

ه ما در آن به سر کبسط توحید در تمام ابعاد حیات انسانی است. البته عصری علیهم السالم بسان انبیا و اولیاء معصوم 

بخشد، یژه میاجتماعی بشر رنگ و بویی و بسط توحید و تمدن در زندگی این بریم ویژگی خاصی نیز دارد که بهمی

ت به زمینه سازی ظهور حضرت حج در عصر غیبت امام معصوم، بسط حقیقی توحید در جامعه منتهیچراکه 

حضرت  ظهور ای با زمینه سازیع و مساله تمدن سازی پیوندی ریشهگردد لذا است که بسط توحید در اجتمامی

 خواهند داشت.

مدن را به نیم که ایشان نیز تک نات و مکتوبات حضرت امام اشارهبه برخی از بیا در پایان مناسب است

 اشت که ایشاندعنوان یک محور و هدف راهبردی بیان می کنند البته در برخورد با بیانات حضرت امام باید توجه 

ی اسالمی و ... هاکشوراند بلکه از تعبیرات دیگری مانند اتحاد کمتر به طور مستقیم از واژه تمدن استفاده کرده

 اند:بهره جسته

 26«است. اتّحاد با کشورهاى اسالمى ،؛ استقالل مملكت است؛ طرد عمّال اسرائيل استالم استاس هدف» 

 

                                                

  19/10/1397. بیانات در دیدار مردم قم، 25

 267، ص 1صحیفه امام، ج. 26
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م. برنامه ما برنامه در هر حال مهيا هستي ما براى دفاع از اسالم و ممالك اسالمى و استقالل ممالك اسالمى» 

است، برادرى با جميع فرق مسلمين است در  اتحاد ممالک اسالمىوحدت كلمه مسلمين است،  ست،اسالم ا

مقابل صهيونيست، مقابل اسرائيل، مقابل  دوَل اسالمى است در سراسر جهانتمام نقاط عالم، هم پيمانى با تمام 

 27«.دوَل استعمارطلب
 

را از هم ها  هايى كه از اجانب شد و اين هاى اسالم كه به واسطه تبليغاتى كه، فعاليت ملت من اميدوارم كه همه» 

، يك دولت زير دولت بزرگ اسالمىمتفرق كردند و مقابل هم قرار دادند، بيدار بشوند و همه با هم بشوند. يك 

 28«اين دولت بر همه دنيا غلبه بكند.تشكيل بدهند و  «ال إِلهَ إِلَّا اللَّهُ » پرچم

 

تمدن الهى، «! ن محمد رضايىتمد»، نه تمدن صحيح[ يك همه با هم به ]سوى همه با هم به جلو برويم.» 

 29«تمدن رسول اللهى

 

جهان واى كشورهاى اسالمى و مسلمانان جهان بپاخيزيد و حق را با چنگ و دندان بگيريد  و شما اى مستضعفان» 

و از هياهوى تبليغاتى ابرقدرتها و عمّال سرسپرده آنان نترسيد؛ و حكام جنايتكار كه دسترنج شما را به دشمنان شما و 

متعهد، زمام امور را به دست گيريد و همه  كنند از كشور خود برانيد؛ و خود و طبقات خدمتگزاراسالم عزيز تسليم مى

و به سوى یک در زير پرچم پر افتخار اسالم مجتمع، و با دشمنان اسالم و محرومان جهان به دفاع برخيزيد؛ 

كه با تحقق آن، همه مستكبران جهان را  هاى آزاد و مستقل به پيش روید دولت اسالمى با جمهوری

تضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهيد رساند. به اميد آن روز كه خداوند به جاى خود خواهيد نشاند و همه مس

 30«تعالى وعده فرموده است.

 تمدن تنها مسیر ظهورسوم:  گام
 

 توان مهمترین وظیفه هرشخص را تکلیف او در نسبت با ولیّ حیّ او دانست که سایرر تمامی اعصار مید

توان این وظیفه را در زمینه گیرند، در عصر حاضر میطول آن قرار می مفاهیم دیگر دینی در او در نسبت با ایفوظ

                                                

 336، ص 1صحیفه امام، ج. 27

  234 ، ص6صحیفه امام، ج. 28

 343، ص 6. صحیفه امام، ج29

 الهی امام(-)وصیت نامه سیاسی 448، ص: 21صحیفه امام، ج. 30
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خالصه کرد، معموال زمانی که صحبت از زمینه سازی ظهور به میان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف سازی ظهور منجی بشریت

شکی  لزوم این مواردباشد گرچه در ند، خودسازی، تقوا، دعا و ... میک، آنچه که به غالب اذهان خطور میآیدیم

ای در یک گستره اجتماعی و حکومتی شد، توان متوجه ضرورت کار ویژهت لکن با دقت نظر و تاملی چند مینیس

این کار ویژه همانی است که در کلمات امام و رهبری به عنوان یک طرح عملیاتی عینی در راستای زمینه سازی 

. در ادامه به چند 31تعبیر شده است «دّن زمینه ساز ظهورتم»یعنی  «تمدّن نوین اسالمی» ظهور از آن به

 :کنیمسخنرانی از حضرت امام در این زمینه اشاره می

است، و ان شاء اللَّه با گسترش آن، گسترش در حال  جهان با تأييد خداوند منان در سطح انقالب اسالمى ايران» 

تضعفان برپا و زمينه براى حكومت جهانى مهدى آخر مس قدرتهاى شيطانى به انزوا كشيده خواهند شد و حكومت

 32«مهيا خواهد شد. -عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف و ارواحنا لتراب مقدمه الفداء -الزمان

 

در اينجا با شما اينكه به جمهورى اسالمى، كه ثمره خون پدرانتان است، تا پاى جان وفادار بمانيد؛  سخنم و آخرين» 

و صدور انقالب و ابالغ پيام خون شهيدان، زمينه را براى قيام منجى عالم و خاتم االوصيا و االوليا،  و با آمادگى خود

 33«فراهم سازيد. -روحى فداه -حضرت بقيۀ اللَّه

 

انقالب ما محدود به ايران نيست. انقالب مردم ايران نقطه شروع انقالب بزرگ جهان  مسئوالن ما بايد بدانند كه »

است كه خداوند بر همه مسلمانان و جهانيان منت نهد و ظهور و  -ارواحنافداه -اسالم به پرچمدارى حضرت حجت

اى كه بر عهده دارند هاى مسئولين را از وظيففرجش را در عصر حاضر قرار دهد. مسائل اقتصادى و مادى اگر لحظه

منصرف كند، خطرى بزرگ و خيانتى سهمگين را به دنبال دارد. بايد دولت جمهورى اسالمى تمامى سعى و توان 

ها را از اهداف عظيم انقالب كه ايجاد  خود را در اداره هرچه بهتر مردم بنمايد، ولى اين بدان معنا نيست كه آن

 34«.كومت جهانى اسالم است منصرف كندح
 

                                                

نند، تمدن زمینه ساز ظهور است و تمدنی که بعد از ظهور، امام عصرعجل اهلل . تمدنی که مقام معظم رهبری از آن تعبیر می ک 31

 تعالی فرجه الشریف تشکیل می دهند همان تمدن آرمانی و مدینه فاضله بشریت است.

 349، ص 15. صحیفه امام، ج32

 29، ص 20. صحیفه امام، ج33

 327، ص21صحیفه امام، ج . 34
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هاى ما را به جمال  را نزديك فرمايد و چشم -سالم اللَّه عليه -كنم كه ظهور ولى عصرمى از خداوند تعالى مسألت» 

انتظار فرج داريم، و بايد در اين انتظار خدمت بكنيم. انتظار فرج، انتظار قدرت اسالم است،  مقدسش روشن. ما همه

 35«تحقق پيدا بكند، و مقدمات ظهور ان شاء اللَّه تهيه بشود.و ما بايد كوشش كنيم تا قدرت اسالم در عالم 

 
 كه بينيم و جنبشىاسالمى را در جهان مستضعفان و مظلومان بيش از پيش مى ما امروز دورنماى صدور انقالب»

از طرف مستضعفان و مظلومان جهان عليه مستكبران و زورمندان شروع شده و در حال گسترش است، اميدبخش 

آفتاب  شود براى طلوعنمايد. گويى جهان مهيا مىروشن است و وعده خداوند تعالى را نزديك و نزديكتر مىآتيه 

 36.«واليت از افق مكه معظمه و كعبه آمال محرومان و حكومت مستضعفان

شورهای که سازی ظهور را اتحاد تمدنی حضرت امام در وصیت نامه الهی سیاسی خویش راهکار عملی زمنی

در غالب عباراتی  نماید بلکه همان محتوی رااز واژه تمدن استفاده نمی امام نمایند، معموال حضرتی بیان میاسالم

 نمایند.ه جانبه کشور های اسالمی بیان میمانند اتحاد هم

و شما اى مستضعفان جهان و اى كشورهاى اسالمى و مسلمانان جهان بپاخيزيد و حق را با چنگ و دندان بگيريد » 

آنان نترسيد؛ و حكام جنايتكار كه دسترنج شما را به دشمنان شما  ها و عمّال سرسپردهاز هياهوى تبليغاتى ابرقدرت و

كنند از كشور خود برانيد؛ و خود و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام امور را به دست گيريد و و اسالم عزيز تسليم مى

دشمنان اسالم و محرومان جهان به دفاع برخيزيد؛ و به سوى يك  همه در زير پرچم پر افتخار اسالم مجتمع، و با

هاى آزاد و مستقل به پيش رويد كه با تحقق آن، همه مستكبران جهان را به جاى خود دولت اسالمى با جمهوری

ه خواهيد نشاند و همه مستضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهيد رساند. به اميد آن روز كه خداوند تعالى وعد

 37«فرموده است.

 فرمایند:معظم رهبری نیز در زمینه زمینه سازی ظهور توسط تمدن نوین اسالمی می مقام

                                                

 374، ص  8. صحیفه امام، ج 35

 481، ص 17صحیفه امام، ج. 36

 88وصیت نامه امام خمینی، صفحه .37
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ی موعود برسيد، آن وقت مسير اگر حرف شما ملت ايران پيش رفت، اگر شما توانستيد پيروز شويد، به آن نقطه »

ی له الفداء( آماده خواهد شد؛ دنيا وارد يك مرحله عصر )ارواحناامر و ولىّ ی ظهور ولىّ تاريخ عوض خواهد شد؛ زمينه

  38«جديدی خواهد شد.
متوقف بر رسیدن به یک نقطه موعود  ارواحنا له الفداء در سخنرانی مذکور، زمینه سازی ظهور حضرت ولیّ عصر

م که آن شده است، با توجه به توضیحات گذشته و با رجوع به دیگر بیانات حضرت آقا بطور واضح متوجه می شوی

 39.است« ایجاد تمدّن نوین اسالمی»همان هدفِ محوری یعنی نقطه موعود 

مطلب اوّل اين است كه خط كلّی نظام اسالمی چيست؟ اگر بخواهيم پاسخ اين سؤال را در يك جمله ادا كنيم، » 

ضيح و تشريح. خواهيم گفت خط كلّی نظام اسالمی، رسيدن به تمدّن اسالمی است. اين يك پاسخ كلّی و قابل تو

اند وارد ای كه تمدّنهای بزرگ تاريخ توانستهآری؛ بيشك تمدّن اسالمی ميتواند وارد ميدان شود و با همان شيوه... 

تصرّف كنند و بركات خود يا صدمات خود را به آنها  -بزرگ يا كوچك  -ای را ميدان زندگی بشر شوند و منطقه

و پُركار را بپيمايد و به آن نقطه برسد البته تمدّن اسالمی به صورت كامل در برسانند، اين فرآيند پيچيده و طوالنی 

دوران ظهور حضرت بقيۀاللَّه ارواحنافداه است. در دوران ظهور، تمدّن حقيقی اسالمی و دنيای حقيقی اسالمی به 

عرض ميكنم دوران  وجود خواهد آمد. بعضی كسان خيال ميكنند دوران ظهور حضرت بقيۀاللَّه، آخرِ دنياست! من

ظهور حضرت بقيۀاللَّه، اوّلِ دنياست؛ اوّلِ شروع حركت انسان در صراط مستقيم الهی است؛ با مانع كمتر يا بدون 

مانع؛ با سرعت بيشتر؛ ... اين خط اگر با جديّت، با پشتكار، با شناخت آنچه كه الزم است، با عمل به آنچه كه وظيفه 

ی عظيمی از كه تمدّن اسالمی يك بار ديگر بر مجموعهحتمی عبارت است از اين سرنوشت است، ادامه پيدا كند،

كه لزوماً نظام سياسىِ اسالمی در نقاط ديگر جهان هم قبل از عصر نه به معنای اين 40دنيا، پرتوِ خود را بگستراند.

ظهور گسترش پيدا كند؛ نه. معنايش اين نيست؛ بلكه تمدّن بر اساس يك فكر جديد، يك حرف جديد، يك نگاه 

های های نسلجديد به مسائل بشر و مسائل انسانيت و عالج دردهای انسانيت است؛ يك زبان نويی است كه دل

فهمند و درك ميكنند. به معنای رساندن يك پيام نوی انسان و قشرهای محروم جوامع گوناگون، آن زبان را می

 41«ها، تا بتدريج در ميان جوامع مختلف گسترش و رشد پيدا كند. اين امری است كه شدنی است.است به دل

                                                

 19/10/1391 بیانات در دیدار با مردم قم، .38

« تمدّن اسالمی چطور می خواهد زمینه ساز ظهور باشد؟.»1 . در اینجا دو سؤال پیش می آید که در جای خود باید بررسی شود:39

  «ظهور است؟ چرا تمدّن نوین اسالمی تنها مسیر زمینه ساز. »2

 منظور، اغلب کشورهای اسالمی اند. 40

 14/07/1379، در جمع اساتید، فضال و طالب حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیهبیانات  .41
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منیه سازی ن چرایی ضرورت تمدن برای زهمچنین زاویه نگاه ایشان به مساله مهدویت در فهم و تبی

 ست.ا ظهور بسیار راهگشا

را  دهد، يعنى چه؟! امروز تكليف شما چيست؟ شما امروز بايد چه بكنى؟ شما بايد زمينهآيد انجام مىامام زمان مى»

اى د شروع كرد! جامعهشوى آماده، اقدام فرمايد. از صفر كه نمىآماده كنى، تا آن بزرگوار بتواند بيايد و در آن زمينه

تواند پذيراى مهدى موعود أرواحنا فداه باشد كه در آن آمادگى و قابليت باشد، و الّا مثل انبيا و اولياى طول تاريخ مى

شود. چه علّتى داشت كه بسيارى از انبياى بزرگ اولى العزم آمدند و نتوانستند دنيا را از بديها پاك و پيراسته كنند؟ مى

ها آماده نبود. چرا امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه الصاّلۀ و الساّلم در زمان خودش؛ در همان مينهچرا؟ چون ز

مدّت كوتاه حكومت با آن قدرت الهى، با آن علم متّصل به معدن الهى، با آن نيروى اراده، با آن زيباييها و 

ى او نتوانست هاى پيامبر اكرم در بارهصيههايى كه در شخصيت آن بزرگوار وجود داشت و با آن تودرخشندگى

 42«ى بدى را بخشكاند؟ريشه

 

توانيم حقيقتاً منتظر به حساب بياييم كه زمينه را آماده كنيم. براى ظهور مهدى موعود )أرواحنا فداه( ما آن وقتى مى» 

طور كه اسالم است. همان زمينه بايد آماده بشود؛ و آن عبارت از عمل كردن به احكام اسالمى و حاكميت قرآن و

؛ اين تمحيص و اين امتحان بزرگ كه مريدان و «و اللّه لتغربلنّ»و « و اللّه لتمحّصنّ»اند: عرض كردم، فرموده

عصر )أرواحنا فداه( با آن مواجه هستند، همان امتحان تالش براى حاكميت اسالم است. براى حاكميت شيعيان ولىّ 

 43«قدم را برداشتند.زرگ ما اين يكاسالم بايد كوشش كنيد؛ ملت ب

ین صورت چرا توان گفت: هدف نهایی تعالی و قرب الهی است در اال مهم با توجه به منابع دینی میالبته یک سو

ه این پرسش بن بحث تمدن باید به عنوان مهمترین هدف جامعه اسالمی قرار گیرد؟ حضرت آقا در یکی از بیاناتشا

 دهند:بدین گونه پاسخ می

 يجادتر از آن ا ييناست. هدف پا یتر از آن انسان ساز ييناست. هدف پا یو تكامل و قرب اله یتعال يینها هدف» 

 44«است. یاهداف عوض نشدن ينا ،ها اهداف هستند ينا ... است یجامعه اسالم

                                                

  1376 /09 /25، در دیدار اقشار مختلف مردم بیانات. 146

  1370 /11 /30بیانات در اجتماع بزرگ مردم قم، . 43

 13/04/1390 بیانات در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران، .44
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ختصری از مشاید همین مقدار از بیانات ایشان برای پاسخ کافی باشد لکن برای توضیح بیشتر به تبیین 

است، مرحله  این بیان می پردازیم، در اینجا ایشان به سه مرحله ای اشاره می کنند که هر کدام مقدمه دیگری

ست برای اند که خود مقدمه ای ا اول همان تمدن نوین اسالمی است که از آن به جامعه اسالمی تعبیر کرده

 ی.قرب اله یمقدمه است برا یزن یو انسان ساز یانسان ساز یعنی دیگر یمطلب

ت آقا در انسان سازی توسط ایجاد تمدنی اسالمی روشی است بر خواسته از روش تربیتی انبیاء، که حضر

 برخی از سخنرانی هایشان اینگونه به آن اشاره فرموده اند:

يك پاسخ دارند به اين سوال كه چگونه می توان انسان ها را ساخت؟ چگونه می توان انسان ها را بر  انبيا فقط» 

طبق الگوهای صحيح الهی تربيت كرد؟ يك جواب دارند، ... انبيا می گويند اگر بخواهيم ما يكی يكی آدم ها را 

، بايد در منگنه يك نظام، انسان ها درست كنيم، شب می شود و عمر می گذرد؛ جامعه الزم است، نظام الزم است

 45«به شكل دلخواه ساخته بشوند و بس، فقط همين است و بس.

از چه راهی و از چه وسيله ای پيغمبر استفاده می كند برای ساختن انسان ها؟ چه جوری انسان ها را پيغمبر می » 

يگاه عبادت درست می كند؟ سازد؟ مدرسه درست می كند؟ مكتب فلسفی درست می كند؟ پيغمبر صومعه و جا

گفتيم كه نه؛ پيغمبر برای ساختن انسان، كارخانه انسان سازی درست می كند، ... كارخانه انسان سازی چيست آقا؟ 

 46«كارخانه انسان سازی، جامعه و نظام اسالمی است.

  ول آنکها، شودمی روشن اسالمی برای ما به تمدن  ایشان نگاه یهدو زاوبا توجه به سخنان حضرت آقا 

کارخانه  ینرت یمعظتمدن اسالمی،  نوین اسالمی همان راهکار عملیاتی زمینه سازی ظهور است و دیگر آنکه تمدن

 ی یعنی واال هدف انبیا می باشد.بشر یتترب

 

 تا تحقق تمدن نوین اسالمی کالن پنج مرحله : چهارم گام
 

                                                

)مخاطبان برای دیدن کامل  13/07/1353. جلسات روزانه ماه مبارک رمضان در مسجد امام حسن علیه السالم مشهد مقدس،  45

 متن این سخنرانی می توانند به کتاب طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن جلسه هفدهم مراجعه نمایند.(

)مخاطبان برای دیدن کامل  19/07/1353. جلسات روزانه ماه مبارک رمضان در مسجد امام حسن علیه السالم مشهد مقدس،  46

 متن این سخنرانی می توانند به کتاب طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن جلسه بیست و سوم مراجعه نمایند.(
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قق تمدن راحل پنج گانه تحبه بیان کامل ماولین سالی است که ایشان به طور منسجم فتاد و نه سال ه

ر آن سال و بحث تمدن، بیانات ایشان ددر شاید بتوان گفت یکی از مهمترین سخنرانی های ایشان  اند؛پرداخته

 :انداست که چنین فرموده رگزاران نظاماک جمع در 

به وجود آوريم. اين يك فرايند طوالنى ها را در آن محقّق كرد، خواهيم ... آن حكومتى را كه بتوان اين هدفما مى» 

گوييم، حتماً به معناى زدوخورد و كه مى است. البته انقالب اسالمى شروعش از انقالبو دشوارى دارد و 

آيد ها خوششان مىبينيم در بعضى از نوشتهها نيست؛ برخالف آن برداشتهايى است كه مىشلوغ كارى و امثال اين

ى كنند! .... انقالب يعنى دگرگونى بنيادى. البته اين دگرگونى بنيادى در اغلب موارد بدون باز ى انقالببا كلمه

شود و هاى غلطى برچيده مىپذير نيست؛ ... انقالب آنجايى است كه پايهچالشهاى دشوار و بدون زورآزمايى، امكان

ه تحقّق پيدا كرد، بالفاصله بعد از آن، شود. اين قدمِ اوّل است. انقالب كهاى درستى به جاى آن گذاشته مىپايه

اسالمى، يعنى طرح مهندسى و شكل كلّى اسالمى را در جايى پياده كردن. مثل  است. نظام اسالمى نظام تحقّق

دينىِ  سلطنتىِ استبدادىِ فردىِ موروثىِ اشرافىِ وابسته برداشته شد، به جاى آن، نظام اينكه وقتى در كشور ما نظام

شود؛ با همين شكل كلّى كه قانون اساسى برايش معيّن كرده، تحقق پيدا ردمىِ گزينشى جايگزين مىتقوايىِ م

به معناى حقيقى  اسالمى دولتاسالمى پيش آمد، نوبت به تشكيل  اسالمى. بعد از آنكه نظام كند؛ يعنى نظاممى

ى ى اسالمى؛ چون اين در وهلهبه گونه تر، تشكيل منش و روش دولتمردان يعنى ماهارسد؛ يا به تعبير روشنمى

 ى سوم است كه از آن تعبير به ايجاد دولتاول فراهم نيست؛ بتدريج و با تالش بايد به وجود آيد. ..... اين مرحله

به معناى عام، نه به معناى هيئت  بايد اسالمى شود. دولت كنيم. نظام اسالمى قبلًا آمده، اكنون دولتاسالمى مى

 کشورِ اسالمىى چهارم كه بعد از اين است گانه، مسئوالن كشور، رهبرى و همه. مرحلهيعنى قواى سهوزرا؛ 

شود دنياى اسالمى است. از كشور اسالمى مى دنياى اسالمىاست.... از اين مرحله كه عبور كنيم، بعد از آن، 

ى ایم؟ ما در مرحلهام مرحلهما در کدآيد. درست كرد. الگو كه درست شد، نظايرش در دنيا به وجود مى

 47«.تواند ادّعا كند كه كشور ما اسالمى استكس نمىهيچایم. سوّميم؛ ما هنوز به کشور اسالمى نرسيده

ا به این های بعد بارهای بر خوردار است چراکه در سالاز جایگاه ویژهبرای شخص ایشان این سخنرانی 

 صحبت مهم ارجاع می دهند، به عنوان نمونه:

   48«يند تحقق هدف های اسالمی يك فرايند طوالنی و البته دشواری است...گذشته عرض كردم فرآمن سال »
                                                

 12/09/1379. بیانات در دیدار کارگزاران نظام، 47

 21/09/1380 ،کارگزاران نظامدیدار ات در . بیان48
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گفتم ما يك انقالب اسالمى داشتيم، بعد نظام اسالمى تشكيل جلسات بنده دو سه سال قبل در يكى از همين »

ى بعد تشكيل سالمى است، مرحلهى بعد تشكيل كشور اى بعد تشكيل دولت اسالمى است، مرحلهداديم، مرحله

  49«است.الملل اسالمى تمدن بين
 

 50«من چند سال قبل عرض كردم كه مرحله بعد از نظام اسالمی دولت اسالمی است...»

تعدد مکه در سالیان  این پنج مرحله کالن ترین نقشه تحقق اهداف اسالمی و مسیر راهبردی آن است

های اخیر ایشان الوز قرار گرفته است که به عنوان نمونه به یکی از سخنان سمورد تاکید و تصریح ایشان تا به امر

 کنیم:که دارای نکات جدید و مهمی است اشاره می

ی اوّل انقالب بود يعنی انفجار در مقابلِ اتّفاق افتاد، مرحله 57انقالب مراحلی دارد؛ آنچه در اوّل انقالب در سال »

های نو و با لغت نو، با تعابير نو، با مفاهيم ها و ارزشد يك نظام جديد بر مبنای آرماننظامِ غلطِ باطلِ طاغوت و ايجا

اين نظام بايستی ارزشها را محقّق كند؛ اين ارزشها و آرمانهايی ی دوّم، ی اوّل انقالب بود. بعد در مرحلهنو؛ اين مرحله

ببخشد. به اين ارزشها اگر بخواهد تحقّق ببخشد،  كنم و بعضی را ميگويم، بايد در جامعه تحقّقكه حاال اشاره می

انقالبی،  ی بعد از نظاممرحلهبنابراين . انقالبی دولت شوديك دستگاه مديريّتی الزم دارد كه آن می

دولتی كه اركان آن، انقالب را از بن دندان باور كرده باشند و دنبال انقالب باشند.  ،است انقالبی دولت ایجاد

 -قانون درست، اجرای درست-ی اجرائيّات درست وسيلهوقت بايستی بهشد، آن تشكيل انقالبی لتدو اين بعد كه

وقت يكی در جامعه تحقّق پيدا كنند؛ آنانقالبی، يكی اين آرمانها و ارزشهايی كه مطرح شده، اين آرزوهای بزرگ

ی چهارم است. ين مرحلهآيد كه ابه وجود می انقالبی ی؛ يك جامعهانقالبی یجامعهنتيجه ميشود 

اين چهارم ]است[. بعد كه  ی؛انقالب یانقالبی، جامعه دولت انقالبی، نظام انقالبی، حرکت

آيد. حاال من تعبير به وجود می و اسالمی انقالبی تمدّنوقت زمينه برای ايجاد درست شد، آن انقالبی یجامعه

اسالمی،  دولت ؛ يعنیبگذارید« اسالمی»ی ميتوانيد کلمه« انقالبی»یبه جای کلمهكردم؛ « انقالبی» به

 51«.ی اسالمی، تمدّن اسالمی؛ اين مراحلی است كه وجود داردجامعه

                                                

 06/08/1383 ،. بیانات در دیدار مسئوالن نظام49

 25/08/1384 ،خطبه نمازجمعهبیانات در . 50

  07/03/1397. بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان، 51
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 )چرا امید بزرگترین جهاد است؟( مان بر بودن تحقق تمدنز تدریجی و: پنجم گام
 

ای نیاز هجدید در هر دوربرآوردن یک تمدن های بزرگ عالم نشان از آن دارد که سر ررسی تاریخ تمدنب

نگه  به استقامت چند نسل پی در پی و حرکت تدریجی به سمت آن تمدن دارد، بر همین اساس است که زنده

راکه آنها چاست، ای بر خوردار از اهمیت ویژهداشتن امید در تمام مراحل و خصوصا در مراحل میانی این حرکت 

بینند و ای مسیر میا آنقدر نزدیک به انتهاحل اولیه را دارند نه خود راند نه شوق احساس گونه مرکه در میانه راه

 ها است.فرا نسلی کلید اساسی تحقق آرمان دقیقا در همین فضا است که صبر

به طور نسبی انسان به آن  یک فرایند طوالنی و البته دشواری است.فرايند تحقّق هدفهای اسالمی،  »

تر و پُرسروصداتر از همه است، ها، بسيار طوالنی است. قدم اوّل كه پُرهيجانناهداف نزديك ميشود؛ اما تحقّق آ

ترين است. قدم بعدی، ترتّب نظام اسالمی بر انقالب ايجاد انقالب اسالمی است. كار آسانی نبود؛ ليكن اين آسان

معه، اسالمی بشود؛ كه ی عمومی جااسالمی است؛ يعنی ايجاد نظام اسالمی، كه گفتيم نظام اسالمی، يعنی هندسه

ايجاد دولت اسالمی است. دولت نه به معنای هيئت وزيران؛  -ها دشوارتر استكه از اين -اين هم شد. قدم بعدی

ی كارگزاران حكومت؛ يعنی من و شما. ما بايد به معنای واقعی كلمه، در درون اين نظامِ اسالمی، يعنی مجموعه

 52«.قبلی استتر از مراحل اسالمی شويم. اين مشكل

آغاز  یسالگچهلها عمر تمدّن یبرا ست؛ين یاديخب، چهل سال ]از انقالب[ گذشته است. چهل سال زمان ز» 

 يیشكوفا نياست و ا يی]بلكه[ دوران شكوفا ستين یريدوران پ یسالگاست. چهل یبلوغ و حرکت فکر

 53«.شاءاهلل وجود خواهد داشتان

كه به گذر جريان ؛ اما وقتىآیدساعت است. به نظر ما طوالنى مىها یک در تاریخ عالم، عمر ملت» 

روند. اين ساعت را طوالنى كردن، خوب آيند و مىها ساعتى هستند و مىكنيد، هركدام از اين ملتتاريخ نگاه مى

آن هم سخت  ىكردن و با افتخار به وجود آوردن، به دست آحاد ملتهاست. قرآن، اين را به ما درس داده است. تجربه

كنند. اما ملت ما اين هايش را هم تحمّل مىخورند و سختیكنند و توسريش را مىها غالباً تجربه نمىاست؛ لذا ملت

 54«تجربه را انجام داد. اين را قدر بدانيد؛ خيلى عظيم است.

                                                

  21/09/1380ی، در جمع کارگزاران نظام جمهورى اسالم. بیانات 52

 19/10/1397م، . بیانات در دیدار مردم ق53

  1376 /05 /29. بیانات در دیدار دیدار ایثارگران، 54
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ز اهداف خن اسدقیقا در همین فضا است که مقام معظم رهبری در دیدار با نهادها و اقشار تمدن ساز 

 بلند مدت پنجاه ساله می کنند.

هدف، باید همان چيزى باشد که ، عنصر انسانى و ظرفيت انسانى، خيلى خيلى باالست. انسانى استعدادهاى» 

هاى كشور بايد در علم، در دانش و به تبع علم و دانش، در آنچه كه مترتب بر علم است، در رتبه ام.من بارها گفته

اما بايد  ، هدف را بگيرید پنجاه سال دیگر؛گويم پنج سال ديگر، ده سال ديگر؛ نهيرد. نمىاول جهان قرار بگ

برويم و برسيم و اين، به همت احتياج دارد و من به شما عرض بكنم: مطمئن باشيد اين ملت، آن ملتى است كه اگر 

؛ بعضى ین استعداد را ندارندبعضى ملتها اطور نيستند؛ ى ملتها ايناين حركت را بكند، خواهد رسيد. همه

ى فرهنگى را ندارند؛ اين ميراث عظيم و غنى را ندارند؛ ملتها اين موقعيتِ جغرافيايى را ندارند؛ بعضى ملتها اين گذشته

 55«قدر نيست.شان اينبعضى ملتها استعداد انسانى

 

 یمشخّص یبرنامه شرفت،يپ یبرنامه. ديكشور مسئول بدان شرفتيپ یها خودتان را در قبال مسئلهشما جوان» 

تا پنجاه سال كه  یـ اسالم یرانيا شرفتيپ یالگو د،ياست. مالحظه كرد یادهيفكرشده و سنج یبرنامه است،

شده است، در و آماده شدهنييو تع شدهنيي، تبکشور در جهات مختلف باشد نیقالب حرکت ا تواندیم

 نياز فعّاالن ا یكنند و كامل كنند. شما خودتان را جزئ ليبدهند و تكمنظران است كه آن را ورز صاحب ارياخت

روز با درس خواندن است،  كي ،یآمادگ ني. اديآن خودتان را آماده کن یبراو  ديجانبه بدانو همه عيوس ینقشه

روز با اتّخاذ مواضع درست  كيروز با كار و ابتكار است،  كيك روز با ساختن است، يكردن است،  قيروز با تحق كي

اقتضائات  نياز ا یكيشما  یاز زندگ یاهر دوره ،یاست؛ هر روز استيس دانيروز با حضور در م كياست،  یاسيس

و مسئول  ميسهکشور، خودتان را  شرفتيدر قبال پكه  دياحوال موظّف بدان یرا دارد. خودتان را در همه

 56«.ديبدان

 در مسیر تمدن سازی عظیم ترین سرمایه « سیجیانمردم، جوانان و ب»ششم:  گام
 

                                                

  19/08/1385. بیانات در دیدار نخبگان استان سمنان 55

  12/08/1397، انیبا دانش آموزان و دانشجو دارید. بینات در 56
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یم ترین تمدن اسالمی که هدف نهایی اش رسیدن به کارخانه انسان سازی است به این معنا که تمدن عظ

ن نگاه آگهواره تربیت ساختاری نسل ها خواهد شد چه در مرحله ساخت تمدن و چه در مراحل مدیریت و صدور 

 همترین عنصر موثر در تمدن و مهمترین محصول و خروجی آن است.اصلی اش به مردم به عنوان م

 57«.: اسالم و مردمشدیخالصه م زيبزرگوار ما در دو چ محور همه اصول و قواعد کار امام» 

 

خدا تكيه كرديم، به نيروى مردم تكيه كرديم و حاضر به حركت جهادى شديم، پيروز شديم؛ نگاه  به كه هر جايى»

اول انقالب تا حاال، هر جا ما مردم را آورديم وسط كار، به نام خدا شروع كرديم و حركتمان حركت كنيد شما از 

اين اتفاق افتاد، مردم آمدند، مردم خيابانها را پر كردند،  خود اصل انقالبجهادى بود، ما در آنجا پيروز شديم. در 

هشت سال  -دفاع هشت سالهدر قشرهاى مختلف مردم آمدند وسط ميدان، و حركت حركت جهادى بود. 

مردم آمدند وسط كار. امام )رضوان اهلل  -جنگ شوخى نيست؛ هشت سال جنگ را بر اين مملكت تحميل كردند

كار راز قضيه را فهميد كه بايد چه -كه روح مطهر اين مرد بزرگ شاد باد و با انبياء و اولياء محشور باد -تعالى عليه(

او را هدايت كرد، مردم را آورد وسط ميدان و نام خدا را سرِدست گرفت و حركت كرد.  بكند؛ خدا به او الهام كرد،

كه مردم آمدند و خداى متعال بر زبان و دل مردم  موارد دیگرىى درجنگ هشت ساله ما پيروز شديم؛ در همه

 58«هميك واقعيتى است.حاكم بود و كار كار جهادى بود، ما پيروز شديم؛ اين

مدن سازی های ممتازی بر خوردارند که خصوصا بار اصلی تمختلف مردم جوانان از ویژگی قشاردر میان ا

را حرکت ن را متوجه خویش می نمایند و به همین دلیل است که سالها پیش نیز مقام معظم رهبری وظیفه جوانا

 اند:به سمت تمدن سازی فرموده

هاى معنوى  ى زاكيه و هدايتكمكهاى معنوى غيبى و با ادعيهملت ايران به فضل پروردگار، با هدايت الهى، با  »

 تمدّنرا بار ديگر در عالم سر بلند كند و كاخ باعظمت  اسالمى ولى اللّه االعظم أرواحنا فداه خواهد توانست تمدّن

آماده كنند. ى قطعى شماست. جوانان، خودشان را براى اين حركت عظيم اين، آينده برافراشته نمايد.را  اسالمى

 59«.نيروهاى مؤمن و مخلص، اين را هدف قرار دهند

                                                

 14/03/1382سالگرد ارتحال امام،  . بیانات در57

 15/12/1392، رهبرىبیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان . 58

 1376 /05 /29، بیانات در دیدار ایثارگران، در سالروز ورود آزادگان به میهن اسالمى . 59
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ای بعد قرار و به همین دلیل است که مقام معظم رهبری از هم اکنون نیز مخاطب خویش را نسل فرداه 

 می دهند:

انقالبيگری و حرکت جهادی  از هرجا پيش رفتيم و عملکردیم انقالبی هرجا مابعد از رحلت امام، » 

؛ اين يك واقعيّتی است. بنده در اين سالها خودم مسئول بودم؛ عقب ماندیم و ناکام شدیم کردیم، غفلت

كرديم، بر روی  بوديم، جهادی حركت انقالبی هرجا اگر تقصيری در اين مطلب باشد، متوجّه اين حقير هم هست؛

ميتوانيم برسيم به شرط كرديم، عقب مانديم.  غفلت و كرديم كوتاهی هرجا ؛ رفتيم كرديم، پيش آن ريل حركت

مخاطب این سخن، نسل امروز و نسل فردا و نسل  .پيش برويم انقالبی حركت كنيم و انقالبی اينكه

ی ما هستيم؛ مسئوالن مخاطبند؛ فعّاالن سياسی، فعّاالن فرهنگی، مخاطب اين سخن، همه فرداهای بعد است؛

وران، روستاييان، شهريان، همه اهيان، حوزويان، پيشهفعّاالن اجتماعی، همه مخاطب اين سخنند؛ جوانان، دانشگ

وقت، پيشرفت قطعی حركت كرد و آن انقالبی یمخاطب اين سخنند؛ همه بايد بدانند ميتوان اين راه را با شيوه

امام تعبير آوری خواهد بود. وقت سرنوشت سرنوشت رقّتی ديگری حركت كرد و آناست؛ و ميتوان به شيوه

اگر راه را «. اسالم سيلی خواهد خورد»گفتند: ، مکرّر در مواردی میرایجی داشتند

 60«.کردیم، ملّت ایران سيلی خواهد خورد، اسالم هم سيلی خواهد خورد عوض

ستجو کرد که جدلیل این تاکید مقام معظم رهبری را در منظومه فکری ایشان در مساله جوان می توان 

 ایشان در مساله جوانان می پردازیم.در ادامه به برخی از مهمترین بیانات 

، كه اگر بينمرا خيلى بارز مى خصوصيّت سهمن اساساً در بين اين خصوصيّات مهمّى كه جوانان دارند، »

شود به اين سؤال شما پاسخ آيد كه مىها به سمت درستى هدايت شود، به نظر مىها مشخّص گردد، و اگر آنآن

ها سه خصوصيت برجسته در جوان است. اگر واقعاً ت از: انرژى، اميد، ابتكار. اينداد. آن سه خصوصيّت عبارت اس

كنند چه گويندگان مذهبى، چه گويندگان مسائل فكرى و فرهنگى، چه ها در كمكهاى فرهنگى كه به ما مىرسانه

كنم كه خيلى ها بتوانند اين سه خصوصيت عمده را درست هدايت كنند، من خيال مىصدا و سيما و چه مدرسه

خواهد اين است كه ما شود يك جوان راه اسالمى را پيدا كند؛ چون اسالم هم چيزى كه از ما مىراحت مى

 61«استعدادهاى خودمان را به فعليّت برسانيم.

 

                                                

  : 14/03/1395 اهلل(و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه بیانات در مراسم بیست. 60

 07/02/1377، ى جوانگفت و شنود در دیدار جمعى از جوانان به مناسبت هفته. 61
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باشند.  ترین مراکز سعادت یک ملتمهمتوانند يكى از كشورها و ملتها، مى اى از تاريخجوانان در هر برهه»

اين است كه جوان از طهارت فطرى برخوردار است. جوان، پاك و ناآلوده است. آلودگيهايى كه در طول  علّت هم

بندد و آنان را از حركت و عروج و تكامل آيد و زنجيرهايى بر دست و پاى روح آنان مىزندگى به سراغ انسانها مى

وان، مهبط لطف پروردگار است و در بسيارى موارد دارد، در مورد جوانان يا وجود ندارد و يا بسيار كم است. جبازمى

تواند روح انسان ى الهى است. جوانان بايد قدر اين موهبت را بدانند. صفايى كه مىى عنايات ويژهدل او محلّ جلوه

، در هاى گرفتارى مادّى و آلودگيها و پليديها عبور كند و دامن خود را پاك نگه داردبه دست بياورد و با آن از اليه

 62«هاست.ى انسانجوانان بيش از همه
 

خصوص جوان دانشجو؛ و تحوالت سياسى است؛ به موتور حرکت تحوالت اجتماعى، در هر جامعه نسل جوان

 63«طبيعتش اين است.

 

ى تأسّف است كه بعضيها از كثرت افراد جوان در كشور است. مايهجمعيت جوان و بااستعداد ما، يك فرصت ديگر »

ى كار و فعّاليت، چيز همه جوانِ تشنهكه اين بزرگترين سرمايه است. اينكنند؛ درحالىعنوان يك نعمت ياد نمىما به

 64«بسيار باارزشى است
 

جوان در هر جامعه و كشورى، محور حركت است. اگر حركتِ انقالبى و قيامِ سياسى باشد، جوانان جلوتر از ديگران »

ها كارآمدتر از سازندگى يا حركتِ فرهنگى باشد، باز جوانان جلوتر از ديگرانند و دست آناند. اگر حركتِ در صحنه

دست ديگران است. حتّى در حركت انبياى الهى هم از جمله حركت صدر اسالم محور حركت و مركز تالش و 

خاطر بعضى از سياستهاى آن كشورهايى كه جوان كم دارند كمااينكه بعضى از كشورها امروز به  تحرك، جوانان بودند.

تنظيم نسل و خانواده و از اين حرفها، دچار كمبود نسل جوان هستند و لو در علم و تكنولوژى و ترقيات جلو باشند، 

هاى آفرينش كارشان لنگ است؛ مجبورند از كشورهاى ديگر جوان قرض بگيرند! جوان و جوانى، يكى از درخشندگى

اند و بخصوص روى آن انگشت جوامع اسالمى اين نكته را خوب تشخيص دادهالهى است. دشمنان جوامع از جمله 

 65«گونه بوده است.اند. اين مربوط به امروز نيست؛ از يك قرن پيش تاكنون اينگذاشته

                                                

 10/80/1374، آموزان و دانشجویانبیانات در دیدار دانش. 62

 19/90/1392، بیانات در دیدار اعضاى شوراى عالى انقالب فرهنگى. 63

 15/50/1382، بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمى ایران. 64
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از جوانهای مؤمن و انقالبی الزم است كه وارد ميدان بشوند، مطالبه كنند آرمانها را و خودشان كمك  لشكری يك»

جوری كمك كنند، جای بحث دارد؛ حاال شايد من اگر به آن بخش تحقّق اين آرمانها كه البتّه اينكه حاال چهكنند به 

 66«.دوّم رسيدم، ميتوانيم راجع به اين هم نكاتی را عرض بكنيم

  

ارد ميدان های بزرگ، در كارهای بزرگ سينه سپر كند، وارد بشود، وامروز هم جوان ما آماده است برای اينكه در راه »

برای  60ی سالهای ای مثل تجربهجوان داريم كه اگر تجربه هابشود؛ من عرض ميكنم ما در داخل كشور ميليون

كشور پيش بيايد، قطعاً اينها با كمال قدرت، با كمال عزّت نفس، با كمال دالوری و عزم وارد ميدان ميشوند و كشور 

 67«.دارندرا حفظ ميكنند و نگه می

عده ای هستند  جوانان انقالبی وجهادی با روحیه های بسیجی همان ان جوانان نیز بطور خاصاما در می

 بار انقالب را به دوش کشیده و خواهد کشید. که شانه هایشان

 بر را جانشان حاضرند كه دارند وجود مومن انسان – اديز یليخ مييگو نمی –عده  كيمملكت،  نيدر ا یتا وقت»

 یمحكم یستون ها نياست كه ا نياز همتم ا یاست! من بخش مهم ستادهيبنا محكم ا نيكار بگذارند، ا ناي سر

آلوده  ايبه دن»  ميكن یم هينخورد. من مرتب به مراعات زهد و مثل آن توص انهيقرار دارند مور مهيخ نيا ريرا كه ز

 یا مهياست كه ما خ نيمهم است. بحث ا هياست كه قض نياز جهت ا ني. اميگو یرا به شما م نهايو ا «مينشو

 یشود كار یآن را نم گريستون ها افتاد د نيدر ا انهينكرده مور يیبرافراشته است اگر خدا یكه با ستون ها ميدار

. اما ستون ها، ان ستيمهم ن مشيدوز یجر بخور م مهياز بدنه خ ی. گوشه استيها كنده شوند مهم ن خيكرد. اگر م

 دينيبب یاديرا ز ايندارد وجه بد قضا یبلرزد. لزوم ديدوش خودشان گرفته اند نبا یبنا را رو نيكه ا یمحكم یها هيپا

 68«مستحكم است. اريانقالب بس هينه، بحمد اهلل پا د؛يو مبالغه كن

كه نه اسالم را  یكسان یآغوش خود را به رو نكهيا یبه جاكه مربوط به فرهنگند،  يیآنها ،یدولت یهادستگاه »

، هامسلمانبچّه ی]باز كنند[، آغوش خود را به رو را یاسالم یرا، نه ارزشها یقبول دارند، نه انقالب را، نه نظام اسالم

كار كنند و  توانندیم نهايباز كنند؛ ا یاللّهحزب یهابچّه یبه رو ،یانقالب یهابچّه ی، به رومؤمن یهاجوان یوبه ر

تالش  تواننديما م یجوانان انقالب هانهيزم ی. در همهرديگیدارد انجام م یباارزش یفرهنگ یكارها كنند؛یدارند كار م

                                                

 07/03/1397. بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان، 66
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شما اگر در  ديفردا مال شما است، امروز هم مال شما است؛ بدان است،! كشور مال شما زيكنند، كار كنند. جوانان عز

تر و بزرگ كايآمر د،يشما اگر باور به خود داشته باش د،يركت كنبه خدا و توكل به خدا ح مانيشما اگر با ا د،يباش دانيم

 69«بكنند. توانندینم یغلط چيه كاياز آمر

ات آن گام دوم می توان سمت و سوی تمام عبار بیانیه در یک جمع بندی فشرده از جهت گیری عبارات

دن به هدف دانست که در واقع در مسیر پر فراز و نشیب رسی« جوان»، «تمدن»، «جهاد» را منتهی به سه عنصر 

همواره  جمهوری اسالمی که رسیدن به تمدن زمینه ساز ظهور است، بار مسئولیت اصلی در پیش رفت این مسیر

گذرد نوبت یو اکنون که چهل سال از انقالب مبا روحیه جهادی و انقالبی حرکت کنند بر دوش جوانانی است که 

یر به جابه عبتوان از آن تصر فعال رسیده است که در واقع میبه حضور نسلی جدید از مسئوالن و مدیران و عنا

 ها تعبیر نمود.جایی قدرت میان نسل

 یمشخّص یبرنامه شرفت،يپ ی. برنامهديكشور مسئول بدان تشرفيپ یها خودتان را در قبال مسئلهشما جوان» 

تا پنجاه سال كه  یـ اسالم یرانيا شرفتيپ یالگو د،ياست. مالحظه كرد یادهيفكرشده و سنج یبرنامه است،

شده است، در و آماده شدهنييو تع شدهنيي، تبکشور در جهات مختلف باشد نیقالب حرکت ا تواندیم

 نياز فعّاالن ا یكنند و كامل كنند. شما خودتان را جزئ لينظران است كه آن را ورز بدهند و تكمصاحب ارياخت

روز با درس خواندن است،  كي ،یآمادگ ني. اديآن خودتان را آماده کن یبراو  ديجانبه بدانو همه عيوس ینقشه

روز با اتّخاذ مواضع درست  كيو ابتكار است،  روز با كار كيك روز با ساختن است، يكردن است،  قيروز با تحق كي

اقتضائات  نياز ا یكيشما  یاز زندگ یاهر دوره ،یاست؛ هر روز استيس دانيروز با حضور در م كياست،  یاسيس

و مسئول  ميسهکشور، خودتان را  شرفتيدر قبال پكه  دياحوال موظّف بدان یرا دارد. خودتان را در همه

 70«.ديبدان

 مراحل تمدن سازی کالن راهبرد جاری در تمام« عمل جهادیروحیه انقالبی و » :هفتم گام
 

بر  باید تاکیدتا اینجا دیدیم که مسیر تمدن سازی چیست و تمدن سازان چه کسانی هستند، اکنون 

مدن باید تصفت بنیادینی نمود که هم تمدن و هم تمدن سازان جز با آن صفت ره به مقصود نمی برند یعنی هم 

 نقالبی و جهادی باشد و هم تمدن سازان.ا

                                                

  : 01/01/1395. بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی،69

   12/08/1397، انیبا دانش آموزان و دانشجو دارید. بینات در 70
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 چنین فرموده اند:« تمدن انقالبی»مقام معظم رهبری در مورد 

و آن اين بود كه انقالب، تا وقتِ  از اوّلِ انقالب یک تفکّر غلطی وجود داشتی انقالب، در مجموعه»

ساالری و مانند اينها مستقر شد، ديگر كه نظام تشكيل شد و نهادها و مقرّرات و ديوانتشكيل نظام است؛ وقتی

انقالب برود دنبال كارش؛ ديگر كاری با انقالب نداريم؛ انقالب را هم معنا ميكنند به تنش و دعوا و سروصدا و 

از اين حرفها. يك چنين تفكّری مال امروز نيست و از روز اوّل پيروزی انقالب يك چنين كارهای غير قانونی و 

ی اتّفاق افتاد، مرحله 57انقالب مراحلی دارد؛ آنچه در اوّل انقالب در سال  .تفكّری وجود داشت؛ اين تفكّر، غلط است

های ها و ارزشاد يك نظام جديد بر مبنای آرماناوّل انقالب بود يعنی انفجار در مقابلِ نظامِ غلطِ باطلِ طاغوت و ايج

ی دوّم، اين نظام بايستی ارزشها ی اوّل انقالب بود. بعد در مرحلهنو و با لغت نو، با تعابير نو، با مفاهيم نو؛ اين مرحله

ق ببخشد. به اين كنم و بعضی را ميگويم، بايد در جامعه تحقّ را محقّق كند؛ اين ارزشها و آرمانهايی كه حاال اشاره می

ی مرحلهبنابراين . انقالبی دولت شودارزشها اگر بخواهد تحقّق ببخشد، يك دستگاه مديريّتی الزم دارد كه آن می

دولتی كه اركان آن، انقالب را از بن دندان باور كرده باشند  ،است انقالبی دولت انقالبی، ایجاد بعد از نظام

قانون -ی اجرائيّات درست وسيلهوقت بايستی بهشد، آن تشكيل انقالبی ولتد اين و دنبال انقالب باشند. بعد كه

يكی در جامعه انقالبی، يكی اين آرمانها و ارزشهايی كه مطرح شده، اين آرزوهای بزرگ -درست، اجرای درست

ی آيد كه اين مرحلهبه وجود می انقالبی ی؛ يك جامعهانقالبی یجامعهوقت نتيجه ميشود تحقّق پيدا كنند؛ آن

اين چهارم ]است[. بعد كه  ی؛انقالب یانقالبی، جامعه دولت انقالبی، نظام انقالبی، حرکتچهارم است. 

آيد. حاال من تعبير به وجود می و اسالمی انقالبی تمدّنوقت زمينه برای ايجاد درست شد، آن انقالبی یجامعه

اسالمی،  دولت ؛ يعنیبگذارید« اسالمی»ی ميتوانيد کلمه« انقالبی»یبه جای کلمهكردم؛ « انقالبی» به

 71«.ی اسالمی، تمدّن اسالمی؛ اين مراحلی است كه وجود داردجامعه

 

 چنین فرموده اند:« تمدن سازان انقالبی و جهادی»مقام معظم رهبری در مورد 

انقالبيگری و حرکت جهادی  از هرجا پيش رفتيم و عملکردیم انقالبی هرجا مابعد از رحلت امام، » 

؛ اين يك واقعيّتی است. بنده در اين سالها خودم مسئول بودم؛ کردیم، عقب ماندیم و ناکام شدیم غفلت

كرديم، بر روی  بوديم، جهادی حركت انقالبی هرجا اگر تقصيری در اين مطلب باشد، متوجّه اين حقير هم هست؛

كرديم، عقب مانديم. ميتوانيم برسيم به شرط  غفلت و كرديم كوتاهی جاهر ؛ رفتيم كرديم، پيش آن ريل حركت
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مخاطب این سخن، نسل امروز و نسل فردا و نسل . پيش برويم انقالبی حركت كنيم و انقالبی اينكه

ی ما هستيم؛ مسئوالن مخاطبند؛ فعّاالن سياسی، فعّاالن فرهنگی، مخاطب اين سخن، همه فرداهای بعد است؛

وران، روستاييان، شهريان، همه جتماعی، همه مخاطب اين سخنند؛ جوانان، دانشگاهيان، حوزويان، پيشهفعّاالن ا

وقت، پيشرفت قطعی حركت كرد و آن انقالبی یمخاطب اين سخنند؛ همه بايد بدانند ميتوان اين راه را با شيوه

امام تعبير آوری خواهد بود. توقت سرنوشت سرنوشت رقّی ديگری حركت كرد و آناست؛ و ميتوان به شيوه

اگر راه را «. اسالم سيلی خواهد خورد»گفتند: رایجی داشتند، مکرّر در مواردی می

 72«.کردیم، ملّت ایران سيلی خواهد خورد، اسالم هم سيلی خواهد خورد عوض

 

ی همهها، پيشرفتی همه. ، نياز همه است..... جهاد مداوم كه نياز يك كشور و يك امت و يك تاريخ است»

اش به معنای رنج كشيدن مجاهدتِ دائم هم همه. شده است ها، به برکت مجاهدتِ دائمسازیتمدن

، كسی امروز که نياز به این جهاد داریمآفرين است. جهاد، شادی و نشاط آفرين است. نيست. جهاد، شوق

أ لم تر الی الّذين » شود كفران نعمت الهی؛ها میاينبيايد به تنبلی و كسالت و انزوا و بيكاری و بيكارگی دعوت كند، 

 73«.اين نبايد بشود« ربدّلوا نعمت اللّه كفرا و احلّوا قومهم دار البوا

 

 جهادی كار و بلندپروازی و نفس به اعتماد بركت به بدهيم، انجام ايمتوانسته كه بزرگی كار هر انقالب، اول از ما»

 كه كسانی آن حتی كه كردند شروع كشور اين در را بزرگ كارهای روزی آن سازندگی جهاد جوانانِ. است بوده

 دوران در. كارهاست اين به قادر ايرانی جوان كه كردندنمی باور گرفت،می انجام بزرگ كارهای اين شانچشم جلوی

! بسازند توانستندنمی هم را سيلو آنها ساختند؛می برايشان هاروس را سيلو و خريدندمی امريكا از را گندم طاغوت، رژيم

 گفتند و آمدند دانشگاهی جهاد جوانان اين انقالب، اول هایسال در. نبود ايران در صنعت اين آمدند؛می هاروس بايد

 و همت یخانه درِ  جز برويم، كسی چه یخانه درِ  دارد؛ الزم سيلو گندم خوب، بكارند؛ گندم مردم اندداده دستور امام

 باور اما - كم ظرفيت با اول، روز در البته - رودمی باال سيلو اين كه ديدندمی افرادی. كردند شروع خودمان؛ ابتكار

 كار. هاجوان همين بركت به دنياست؛ در سيلوسازی لحاظ از مطرح كشورهای از يكی ما كشور امروز و! كردندنمی

 جهادی یروحيه با ما كه تحقيقاتی و علمی و فنی و صنعتی گوناگون هایبخش از بخشی هر در. است اين جهادی،

 و وقفهبی كارِ  و ؛«توانيممی ما» كهاين به اعتقاد يعنی چه؟ يعنی جهادی یروحيه. ايمرفته پيش شديم، وارد

 يیهسته انرژی بخش همين در االن. هاجوان به اعتماد و ذهنی و وجودی ظرفيت یهمه از استفاده و ناپذيرخستگی
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 اند؛تحصيلكرده هایجوان هستند، كار مشغول جاآن در كه كسانی اكثر كرده، سراسيمه را استكبار دنيای همه اين كه

 یهمه در. اندآورده پديد كشور برای را عزت اين و چرخانندمی را چرخ اين تحصيلكرده، و سالكم جوانِ صدها

 اعتماد. كنند اعتماد تجربه، با هایانسان از چه و باشند هاجوان از چه بااستعداد، نيروهای به. است طورهمين هابخش

 74«.است كار اساس خدا، برای نيت اخالص و متعال خدای به توكل و افراد اين به

 اند: انقالبی بودن را چنین بیان نمودهمقام معظم رهبری به زیبایی ویژگی ها و شاخص های  

البتّه بيش  برای انقالبی بودن شاخصهایی وجود دارد. من پنج شاخص را در اینجا ذکر ميکنم.»

ايد سعی كنيم شود خصوصيّاتی را گفت لكن من فعالً پنج شاخص برای انقالبيگری ذكر ميكنم كه ما باز اينها می

در خودمان اين پنج شاخص را ايجاد كنيم و حفظ كنيم، هرجا هستيم؛ يكی در كار هنر است، يكی در كار صنعت 

است، يكی در كار فعّاليّت سياسی است، يكی در كار فعّاليّت علمی است، يكی در كار فعّاليّت اقتصادی و بازرگانی 

راد ما ملّت ايران ميتواند وجود داشته باشد. پنج شاخص كه اينها را ی افكند؛ اين شاخصها در همهاست؛ فرقی نمی

، شاخص دوّم، پايبندی به مبانی و ارزشهای اساسی انقالب؛ شاخص اوّلشرح خواهم داد ]عبارتند از[: 

نظر گيری آرمانهای انقالب و همّت بلند برای رسيدن به آنها كه آرمانهای انقالب و اهداف بلند انقالب را در هدف

ی كشور، استقالل جانبه، پايبندی به استقالل همهشاخص سوّمبگيريم و همّت برای رسيدن به آنها داشته باشيم؛ 

، شاخص چهارمو استقالل امنيّتی؛  -تر از همه استكه مهم-سياسی، استقالل اقتصادی، استقالل فرهنگی 

ی يّت از او، كه البتّه بايد دشمن را شناخت، نقشهی دشمن و عدم تبعحسّاسيّت در برابر دشمن و كار دشمن و نقشه

 نام نهاده است؛« جهاد كبير»قرآن اين عدم تبعيّت را  عرض كرديم كه-او را فهميد و از تبعيّت دشمن سر باز زد 

، تقوای دينی و سياسی كه اين بسيار مهم شاخص پنجم -باره صحبت كردممن اين چند وقت دو سه بار دراين

طور كه همان بودن،درجات انقالبی  حاال؛ قطعاً انقالبی استاست. اين پنج شاخص اگر در كسی وجود داشته باشد، 

 75«.عرض كرديم، مختلف است

 تمدن بسویحرکت  راهبردی برای هشتم: گام های گام
 

مساله اصلی در این قسمت تبین نسبت مباحث مربوط به نظام فکری مقام معظم رهبری با بیانیه گام 

دوم است یعنی آنچه در نکته چهارم به عنوان پنج مرحله کالن تحقق اهداف اسالمی و رسیدن به تمدن نوین 
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حرکت به سمت تمدن دارد که بطور اجمال اسالمی آمد چه نسبتی با بیانیه گام دوم و بطورکلی گام های متعدد 

باید گفت که سعی شد در دو محوری که برای نمودار هندسه بیانیه در ابتدای کتاب آوردیم این نسبت را مشخص 

نکته نماییم و در یک کلمه می توان گفت تمرکز بیانیه گام دوم روی روند عملی تحقق اهداف است. اما مباحث 

راهبرد  ز الیه های اهداف می باشد. به بیان دیگر تمرکز بیانیه گام دوم برت مجموعهن انقشه ای کال اول تا چهارم

حضرت آقا در سخنرانی زیر به های عملیاتی حرکت برای تحقق هرچه بیشتر مراحل رسیدن به تمدن است که 

 اند: تفکیک الیه اهداف از الیه راهبردهای تحقق اهداف تاکید کرده

ور با نگاه كالن و سازىِ نظام، وظيفه داريم به مسائل گوناگون كشگيرى و تصميمصميمما در سطوح مختلف ت» 

ى ى مسئوالن كشور است، وظيفهى مجموعهى ما است، وظيفهكنيم كه وظيفهجامع نگاه كنيم. ... آنچه ما تصوّر مى

ى اقدامها ها و همهگيرىيمى تصمى بزرگ را براى همهدولت جمهورى اسالمى است، اين است كه اين سه مؤلّفه

 در نظر داشته باشد:

ها مطلقاً نبايستى از نظر مانى اوّل عبارت است از آرمانها و اهداف نظام جمهورى اسالمى؛ كه اين اهداف و آرمؤلّفه

ن خالصه كرد. تمدّ « مىايجاد تمدّن اسال»ى كوتاهِ شود در جملهدور بشود؛ كه آرمان نظام جمهورى اسالمى را مى

تواند رشد كند و به غايات مطلوبى اسالمى يعنى آن فضايى كه انسان در آن فضا از لحاظ معنوى و از لحاظ مادّى مى

گى عزّتمندى داشته باشد، كه خداى متعال او را براى آن غايات خلق كرده است برسد؛ زندگى خوبى داشته باشد، زند

يعت؛ تمدّن اسالمى يعنى اين؛ اى ابتكار، داراى سازندگىِ جهان طبانسان عزيز، انسان داراى قدرت، داراى اراده، دار

 هدف نظام جمهورى اسالمى و آرمان نظام جمهورى اسالمى اين است.

عمومى و كلّى؛ اين راهبردها را  رساند؛ راهبردهاىهايى كه ما را به اين اهداف مىى دوّم عبارت است از راهمؤلّفه

ى ظالم نبودن و مظلوم نشدن در تعامالت گوناگون؛ اينكه فرمود: ى بر اسالميّت، مالحظهبايستى شناخت، تكيه

ى به آراء مردم اين يك وظيفه است، اين يك راهبرد كلّى است. راهبرد تكيه ،« كونا لِلظّالِمِ خَصماً و لِلمَظلُومِ عَوناً »

دهد و راهبردهايى از اين قبيل؛ اينها سياستهاى كالن و اساسى و راهبردهاى ساالرى را تشكيل مىو آنچه كه مردم

ر عمومى، وحدت اصلى نظام جمهورى اسالمى است براى رسيدن به آن آرمانها؛ كار عمومى، تالش عمومى، ابتكا

 76« ...[ واقعيّات، واقعيّات را هم بايد ديد؛ سوّم یمولفه] كه وجود دارد.ملّى، و از اين قبيل چيزهايى 

اکنون به یک سوال مهم می توان اجماال پاسخ گفت و آن اینکه گام اول چه بود و گام های بعدی کدام است، در 

مده مرحله تحقق اصل انقالب اسالمی و تشکیل نهادها و قوانین مورد گام اول همان طور که در متن بیانیه هم آ
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ساختاری و مدیریتی آن و رفع موانع تا تثبیت نهایی نظام جمهوری اسالمی بود که به تصریح مقام معظم رهبری 

 اکنون در میانه مرحله سوم از مراحل پنج گانه هستیم یعنی دولت اسالمی انقالبی.

براى حاكميت اسالم و براى نزديك شدن ملتهاى مسلمان به عهد  قدم اولينكه  بايد اين مطلب را عرض كنم»

ى ملت ايران برداشته شده است؛ و آن، ايجاد حاكميت وسيلهظهور مهدى موعود )أرواحنا فداه و عجّل اهلل فرجه(، به

 77«قرآن است.

 

تواند ادّعا كند كه كس نمىايم. هيچمى نرسيدهى سوّميم؛ ما هنوز به كشور اسالايم؟ ما در مرحلهما در كدام مرحله»

 78«.كشور ما اسالمى است

ز جوانان ااکنون نوبت که نوبت گام دوم رسیده تمرکز راهبردی توصیه های آقا بر حضور لشکری  و

نها مرحله سوم امومن و کاردان در ساختار مدیریتی به عنوان مسئوالن کالن جمهوری اسالمی است تا با حضور 

 .به سالمت طی نماییمرا 

از جوانهای مؤمن و انقالبی الزم است كه وارد ميدان بشوند، مطالبه كنند آرمانها را و خودشان كمك  لشكری يك»

 79«.جوری كمك كنند، جای بحث داردكنند به تحقّق اين آرمانها كه البتّه اينكه حاال چه

له گام هایی است بیانیه گام دوم حلقه ای از سلسکه بیانیه گام دوم مکمل این سخنرانی است. در واقع 

 که در عصر اسالم و عصر امام خمینی در دوران معاصر به سوی زمینه سازی حضرت باید برداشت.

ى چشمهاى تيزبين، از همان آغاز تشخيص دادند كه با پيروزى اين انقالب عظيم، عصر جديدى در مناسبات همه» 

ناميد و ويژگى آن، عبارت است از بيدارى و جرأت و  «خمينى عصر امام»را بايد عالم پديد آمده است. اين عصر 

ها و شكستن بتهاى قدرت ظالمانه و بالندگى نهال قدرت واقعى ها در برابر زورگويى ابرقدرتاعتماد به نفس ملت

 80«انسانها و سر برآوردن ارزشهاى معنوى و الهى.
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کنیم و می موکول« درسنامه بیانیه»را به ست که آن ن و گفتگوبسیار جای سخ اما در مورد گام های بعد

 نماییم.انتهای وصیت جاودانشان اشاره می حضرت امام دربه کالم نورانی  دراینجا تنها

جهان واى كشورهاى اسالمى و مسلمانان جهان بپاخيزيد و حق را با چنگ و دندان بگيريد  و شما اى مستضعفان» 

ابرقدرتها و عمّال سرسپرده آنان نترسيد؛ و حكام جنايتكار كه دسترنج شما را به دشمنان شما و  و از هياهوى تبليغاتى

كنند از كشور خود برانيد؛ و خود و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام امور را به دست گيريد و همه اسالم عزيز تسليم مى

و به سوى یک ان جهان به دفاع برخيزيد؛ در زير پرچم پر افتخار اسالم مجتمع، و با دشمنان اسالم و محروم

كه با تحقق آن، همه مستكبران جهان را  هاى آزاد و مستقل به پيش روید دولت اسالمى با جمهوری

به جاى خود خواهيد نشاند و همه مستضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهيد رساند. به اميد آن روز كه خداوند 

 81«تعالى وعده فرموده است.

 های بیانیه گام دوم انقالب ویژگی: همن گام
 

فهرست وار  دچند مورد محدو با تامل در بیانیه گام دوم چند ویژگی مهم جلب توجه می نماید که به

 نماییم:موکول می« درسنامه بیانیه»ها را به نسخه مفصل تمام ویژگیتبیین  نماییم واشاره می

 نهادسازی؟بر مردم و جوانان است و نه چرا تمرکز  یک( 

 ،ریاست نکته اساسی در پاسخ به این پرسش آن است که سه سطح از وظایف کالن رهبر که عبارت اند از

ور تربیت مدیریت و تربیت باید به درستی از یکدیگر تمیز داده شود تا مشخص گردد که هدف این بیانیه منش

دو وظیفه در  رات ریاستی که هرکدام از اینتمدن سازان آینده است و نه نهاد های ساختاری مدیریتی و یا دستو

 مواقع دیگر جلوه گر می شود مانند ابالغ ساسیت های کلی نظام یا ...

 دو( چرا تمرکز بر جوانان انقالبی است؟

و  عظیم تمدنیتبیین این مطلب در نکته ششم بطور مفصل آورده شد و خالصه آنکه برای حرکت های 

این حرکت  درست تربیت شوند استمرار و بقای اند که اگر آن عدهساختن آیندهتاز ای پیشاجتماعی همواره عده

 تضمین خواهد شد.

 ؟نه جهان اسالم است بر ایرانز تمرک اسه( چر
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رای هر باهداف انقالب اسالمی در سه حیطه ایران، جهان اسالم و مستضعفین جهان متفاوت است، یعنی 

دد به اینها در سخنان متعمشخص و ویژه ای دارد که مقام معظم رهبری های حیطه راهبردها و اهداف و برنامه سه

که هسته چرا اند اما بیانیه گام دوم بطور مشخص متمرکز بر یکی از این سه حیطه یعنی ایران شده استپرداخته

تمام  است و اصلی تمدن در مراحل پنج گانه آن محوریت یافتن یک کشور به عنوان ام القرای تمدنی جهان اسالم

یست که از تالش جمهوری اسالمی آن است که ایران اسالمی قلب تمدن نوین اسالمی گردد اما این بدان معنا ن

ن اسالم های بسیار مفصل و محوری از مقام معظم رهبری در مورد جهاحیطه دیگر غفلت شود بلکه سخنرانیدو 

به ین بیانیه اها پرداخت تا به عنوان مکمل دانود دارد که بطور مستقل باید بو یا در مورد مستضعفین عالم وج

 صر نیست.جای پرداختن به آن در این مخت البته ترسیم نقشه راه کالن تمدن نوین اسالمی شود کهطور جامع 

ر درای جهان اسالم غالبا های انقالب اسالمی بکه کالن طرح اما اشاره وار می توان چنین گفت

ه بیداری بوط بهای حج یا سخنان مراند بیان شده است مانند پیاممسلمین عالمهایی که مخاطب آن کل سخنرانی

هان غالبا های عربی نماز جمعه یا ... و کالن طرح های انقالب اسالمی برای مستضعفین جاسالمی خصوصا خطبه

د جنبش ماننها است بیان شده است ی مستقل عالم و دیدار مسئولین آنهاهایی که مخاطب آن کشورسخنرانی در

ایران اند تمرکز آنها  عدم تعهد یا نامه به جوانان آمریکا یا ... اما آن سخنرانی هایی که مخاطب آن بطور ویژه مردم

نیز دقیقا در  بهمن که این بیانیه 22نیز بر اهداف انقالب در حیطه کشور ایران است مخصوصا سخنان به مناسبت 

الگی سنیز یک پیام مشابه به مناسبت بیست  77ظم رهبری در سال همین تاریخ نگاشته شده است و مقام مع

  انقالب با تمرکز بر مخاطب ایرانی داشته اند.

های کالن  های اندیشه ایشان در آنها گنجانده شده و قطعهبه برخی از این سخنان که سرچشمه در ادامه

 ره می شود:بیانیه گام دوم نگریست اشا نقشه راهبردی انقالب اسالمی اند و باید به هرکدام به عنوان مکمل

 .نها روی جهان اسالم استسخنانی که تمرکز آ

اى است براى قيام عليه هاى وابسته قيام شده است؛ اين مقدمهامروز در كشورهاى اسالمى عليه ديكتاتورى»

 صهيونيستى و خبيثى فاسد و ديكتاتورى شبكهالمللى، كه عبارت است از ديكتاتورى جهانى و ديكتاتورى بين

المللى متجسم است در ديكتاتورى آمريكا و پيروان المللى و ديكتاتورى بينهاى استكبارى. امروز استبداد بينقدرت

 82«.ى شيطانى و خطرناك صهيونيستىشبکهآمريكا و 
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هاى ساس صادق ملتگر را به خودشان برگردانيم؛ اين احهاى سلطهتوانيم تحقير و تكبر دولتما حق داريم و مى» 

ما و نسل كنونى دنياى اسالم از شرق آسيا تا قلب آفريقاست و اين، ميدانِ جهادى پيچيده و متنوع و دشوار و بلندمدت 

ى ى دنياى اسالم بايد قضيه.امروز همهايم، سخنى به گزاف نگفتهجهاد بناميم است، و اگر فلسطين را پرچم اين

است که درهاى فرج را به روى امت اسالمى  کليد رمزآلودى؛ اين، ى خود بداندفلسطين را قضيه

 83«.گشایدمى

 

های راهبردی ارکان اصلی سياستحمايت از فلسطين، انتفاضه و مبارزه با صهيونيسم و حاميانش از » 

 84«.است جمهوری اسالمی ایران

 

دارى و كمونيزم كه جنگ بر سر قدرت و ثروت بود، پايان يافت و امروز دو قطبى ميان مستضعفين دو قطبىِ سرمايه»

اصلى تشكيل  . دو اردوگاهآمريكا و ناتو و صهيونيزم استجهان به رهبرى جنبش مسلمين با مستكبران به رهبرى 

 85«شده است و اردوگاه سومى وجود ندارد.

 

ارد، عبارت است از كه در مقابل ما مسلمانها، ما پيروان اهل بيت قرار د مصداق مجاهدت امروز به نظر ما»

های استكبار بايد ترين مجاهدت اين است. با نقشهی اسالمی؛ امروز بزرگهای استكبار در منطقهی با نقشهمبارزه

 ...ها را بايد اوّل شناخت، مبارزه كرد. اين نقشه
-لبتّه شعب زيادى دارد لكن عمده اين دوتا استا -منطقه عمدتاً بر دو پايه استوار است ى اين دشمن در ايننقشه

 ى دشمن در اين منطقه است:. اين، اساس نقشهيكى عبارت است از ايجاد اختالف، دوّمى عبارت است از نفوذ

اختالف دولتها، اختالف تر از خطرناكاختالف بين دولتها و بعد اختالف بين ملّتها، كه : ايجاد اختالف. 1

؛ يعنى دلهاى ملّتها را نسبت به يكديگر چركين كنند و عصبيّت بيافرينند؛ با نامهاى مختلف؛ حاال ها استملّت

ى سنّى و شيعه و تركيسم و اين حرفها بود، يك روز هم مسئلهعربيسم و پانايرانيسم و پانى پانيك وقت مسئله

شدّت ر عنوانى كه بتوانند، ايجاد اختالف كنند. اين يك قلم از كارهاى اينها است كه بهتكفير و مانند اينها است؛ به ه

ها بودند؛ آنها در ايجاد اختالف مذهبى تخصّص دارند و البتّه متخصّص اين كار انگليس دارند روى اين كار ميكنند.
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هاى تكفيرى كه مشاهده يكنند. اين گروهى وجود، امروز دارند كار مها هم از آنها ياد گرفتند و با همهآمريكايى

 ... ها ترديد داشتندى دست اينها هستند. ما اين را البتّه از چند سال پيش گفتيم، بعضىميكنيد، همه ساخته

یک  خواهند در کشورهاى اسالمى و در کشورهاى این منطقه،می ى دوّم دشمن نفوذ است:. نقشه2

ا در اين منطقه ر. امروز آمريكا آبروى گذشته سال ادامه داشته باشد هاوجود بياورند که تا دهنفوذى به

 .. نيّتشان اين است. ندارد؛ ميخواهند اين را بازسازى كنند. در كشور ما هم قصدشان همين است؛ در ايران هم

سالمى، در ترين فصول تاريخ امّت اكه يكى از برجسته -ما از مقاومت در منطقه دفاع ميكنيم؛ از مقاومت فلسطين

رژیم صهيونيستى را دفاع ميكنيم. هر كسى با اسرائيل مبارزه كند و  -طول اين سالها مقاومت فلسطين است

جور حمايتى و مقاومت را تأييد كند، ما از او حمايت ميكنيم؛ انواع حمايتهايى كه براى ما ممكن باشد؛ همهبکوبد 

نيستى مقابله كند، خواهيم كرد. از مقاومت حمايت ميكنيم، از كه براى ما ممكن است، از هر كسى كه با رژيم صهيو

ى آمريكا افكنانهى با سياستهاى تفرقهى كسانى كه در مقابلهتماميّت ارضى كشورها حمايت ميكنيم؛ از همه

ما  آورند طرفيم و مقابليم.وجود مىافكنى را بهى كسانى كه اين تفرقهايستادگى ميكنند حمايت ميكنيم؛ با همه

؛ اين تشيّعى نيست كه ائمّه تشيّعى را که مرکز و پایگاه تبليغاتش لندن است قبول نداریم

كردن ى تمهيد و صافى ايجاد اختالف، بر پايهالساّلم( آن را ترويج كردند و آن را خواستند. تشيّعى كه بر پايه)عليهم

اين انحراف است. تشيّع مظهر تامّ اسالم ناب  جادّه براى حضور دشمنهاى اسالم است، اين تشيّع، تشيّع نيست؛

است، مظهر قرآن است. ما از كسانى كه كمك به وحدت ميكنند حمايت ميكنيم، با كسانى كه ضدّ وحدت عمل 

 86«ى مظلومان دفاع ميكنيم.ميكنند مخالفت ميكنيم، از همه

مدن اسالمی تهای آن علیه که تمرکز آنها بر شناخت دشمن و طرح مانند سخنرانی باال سخنانی البته 

 کنیم:های فراوانی دارد که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره مینمونه است

و  «المللىاستبداد بين»توانم آن را به نام آن بالى بزرگ در جهان امروز، عبارت است از چيزى كه بنده مى»

استبداد گذرد، اسم مناسبى است. معرفى كنم. اين اسم، براى آنچه كه امروز بر ملتها مى «دیکتاتورى جهانى»

. استكبار جهانى معنايش اين است كه المللى و جهانى استى اعالى استکبار بينالمللى، مرتبهبين

ها را شوند: ثروت آنهاى ديگر، با برخورد استكبارى مواجه مىدولتها و قدرتهايى در دنيا هستند كه نسبت به ملت

ها را به اين سمت و كنند و آنها اعمال نظر مىپردازند، در سياستهاى آنها به دخالت مىبرند، در حكومتهاى آنمى

همان چيزى که در قرن هجدهم و نوزدهم، با استعمار المللى است. كشانند. اين، استكبار بينآن سمت مى
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عمار نوین مبدل گردید، و امروز، یا در دوران اوج شروع شد و بعد در قرن بيستم به است

كه دنيا را بين دو قطب و دو قدرت تقسيم كرده  قدرتهاى استکبارى، به شکل استکبار جهانى درآمد،

 87«فشردند.ى خود مىدوشيدند و در پنجهبودند و هركدام به نحوى ملتى را مى

 توان از موارد زیر یاد کرد:ران میهای استکبار در مورد ایبطور مشخص در مورد کالن طرح

و سقوط نظام جمهورى اسالمى بود.  ى اول، سقوط انقالب، در درجهکردندهائى که آنها دنبال مىهدف» 

بود. هدف بعدى اين بود كه اگر براندازى نظام جمهورى اسالمى تحقق پيدا نكند، انقالب را  براندازىهدف اول، 

الب باقى بماند، اما باطن انقالب، سيرت انقالب، روح انقالب از بين برود. در اين كنند؛ يعنى صورت انقاستحاله 

بود. در حقيقت، يك  88ى ى آنها كه روى صحنه آمد، همين فتنهزمينه خيلى تالش كردند؛ كه آخرين نمايشنامه

اسير  -طرناك نفسانىاز اين قبيل امراض خ -اى در داخل، به خاطر حب به نفس، حب به مقامتالشى بود. يك عده

كش و مدير صحنه، در بيرون از اين مرزها بود و هست. در داخل با ام؛ طراح و نقشهاين توطئه شدند. من بارها گفته

آنها همكارى كردند؛ بعضى دانسته، بعضى ندانسته. اين هم هدف دوم. هدف سوم هم باز اين بود و هست كه كارى 

كرد، استفاده كنند و اينها نفوذ توان در آنها ماند، از عناصر ضعيف النفسى كه مىكنند كه اگر نظام اسالمى باقى مى

را در مسائل كشور، در واقع طرفهاى اصلى خودشان قرار بدهند. باالخره نظامى به وجود بيايد و ادامه پيدا كند كه 

در مقابل آمريكا  -مطيع باشد عمده اين است كه سرسپرده باشد، -قدرت كافى نداشته باشد، ضعيف باشد، مطيع باشد

 88«نايستد، قد علم نكند. اهداف اينهاست.

 

، عبارت است از تخريب وحدت ملى؛ يكپارچگى ملت اوّلكند. اى و مقطعى را تعقيب مىدشمن سه هدفِ مرحله»

مانها و باورها ، تخريب ايمان و باورهاى كارساز در دل مردم؛ يعنى به تخريبِ ايدومايران را بشكنند و تخريب كنند. 

دار در دنيا خور، به يك ملت پيشرو و شجاع و ميدانى توسرىافتادهو اعتقاداتى كه اين ملت را از يك ملت عقب

كرد و تبديل كرد، بپردازند. اين حركت، با اعتقادات و باورهايى انجام گرفت؛ بدون اين باورها كه انسان حركت نمى

سوم، تخریب روح اميد هد اين باورها را در ذهن ملت ما تخريب ند. خوارفت. دشمن مىاين ملت پيش نمى
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. پس، سه تخريب، مورد نظرِ دشمن است: تخريب وحدت ملى، تخريب باورهاى و تخریب آینده در ذهن مردم

 89«بخش، و تخريب روح اميد.كارساز و مقاومت

 اند:در نهایت در یک جمع بندی نهایی ایشان چنین فرموده

هاى مختلفِ اين نظام، با جوانب بنده به عنوان كسى كه از اوّلِ اين انقالب تا امروز در مسائل گوناگون و در عرصه» 

اى دنيا شناسم و هم با تبليغات رسانهشناسم، هم حرفها را مىها را مىام؛ هم آدمو جريانهاى گوناگون مواجه بوده

ى امریکایى براى جانبهیک طرح همهطور خالصه اين است: هام كه ببندى رسيدهآشنا هستم؛ به يك جمع

طرح و جوانب آن از همه جهت سنجيده شد. اين طرح،  فروپاشى نظام جمهورى اسالمى طرّاحى شد

اتفاق افتاد. به نظر خودشان  اى است از آنچه که در فروپاشى اتّحاد جماهير شوروىشدهبازسازى

ها در چند مورد اشتباه كردند: اشتباه اوّلشان اين است كه آقاى اجرا كنند. ... اينخواهند همان طرح را در ايران مى

خاتمى، گورباچف نيست. اشتباه دومشان اين است كه اسالم، كمونيسم نيست. اشتباه سومشان اين است كه نظام 

ايرانِ يكپارچه، شوروىِ مردمىِ جمهورى اسالمى، نظام ديكتاتورى پرولتاريا نيست. اشتباه چهارمشان اين است كه 

بدیل رهبرى دینى نقش بىاست كه  متشكّل از سرزمينهاى به هم سنجاق شده نيست. اشتباه پنجمشان اين

سرِ كار آمد، يك  65و  64حدود سالهاى  1985. ... گورباچف وقتى در سال و معنوى در ایران، شوخى نيست

برخورد بود؛ شعارى كه او مطرح كرد، شعار فكر و خوشنهاى پير قديمى بود. روشعنصر جوان در قبال دبيركل

ى دوم بود. تعبير فارسى پروستريكا، بازسازى و اصالحات اقتصادى ى اوّل و گالسنوست در درجهپروستريكا در درجه

، ها. در يكى، دو سال اوّلى مسائل اجتماعى، آزادى بيان و امثال ايناست؛ و گالسنوست يعنى اصالحات در زمينه

دهى و پيشنهاد بر سر گورباچف فروريخت ها، آوارى از حرف و تحليل و تفسير و تشويق و جهتى رسانهبه وسيله

جايى رسيد كه توسط مراكز امريكايى، گورباچف به عنوان مرد سال معرفى شد! اين در همان دوران جنگ و كار به

زدند! قبل از گورباچف، اگر تى را در شوروى با تير مىسرد هم بود؛ يعنى در دورانى كه آمريكاييها شبح هر موفّقي

انداختند. كردند و عليه آن تهاجم تبليغاتى راه مىواقعيتهاى خوبى هم در شوروى وجود داشت، به شدّت آن را انكار مى

عنوان يك مشوّق بزرگ، اما ناگهان نسبت به گورباچف چنين وضعى را پيش گرفتند! اين آغوش باز غرب، به

هاى سيا او را سر كار ها يا دستگاهتوانم ادّعا كنم كه گورباچف كسى بود كه غربىرباچف را فريب داد! من نمىگو

بينم و البته خبرى هم از هاى اين را واقعاً نمىكردند من نشانهچنان كه بعضى كسان در دنيا ادّعا مىآورده بودند آن

ى خندان، تجليل و تبجيل و ى باز، چهرهش باز، چهرهآغوپشت پرده ندارم؛ اما آنچه كه مسلّم است، 
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؛ اما ها اعتماد کردها و آمریکاییها، گورباچف را فریب داد. او به غربىتشویق و احترام غربى

شعارهاى گورباچف یکى، دو سال رو به اوج بود؛ اما بعداً ناگهان یک عنصر دیگر فريب خورد .... 

. نقش او اين کننده است، نقش تعيينپيدا شد. نقش یلتسين در کنار گورباچف به نام یلتسين

اى ندارد؛ اين شتاب كم است؛ دير شد؛ اصالحات است كه مرتب پا به زمين بكوبد و بگويد كه اين شعارها فايده

توانست آن اصالحات را جاى گورباچف بود، شايد در طول بيست سال مىعقب افتاد! اگر آدم عاقل مدبّرى به

دارى را هم از دغه انجام دهد همچنان كه اين كار در چين اتفاق افتاد اما همين مقدار خوددارى و خويشتندغبى

هاى امريكايى را عزل كرد؛ اما رسانه جايى رسيد كه گورباچف معاون خود يلتسيندست گورباچف بيرون كشيد. كار به

بعد از گذشت هفتاد و سه سال، بناست اولين انتخابات و غربى نه فقط عزلش نكردند، بلكه تقويتش كردند! ... حال 

یلتسين یعنى ى شوروى انجام گيرد. كانديدا كيست؟ آقاى يلتسين! با رأى بااليى در جمهورى روسيه نه همه

يعنى  1991جمهور شد. از اينجا داستانِ شيرينى است. از روزى كه يلتسين در ژوئن رئيس همان عنصر تندرو

ماه كه رسماً شوروى منحل شد، حدود هفت ماه طول جمهور شد، تا حدود چهارم يا پنجم دىسرئي 1370 /3 /24

دست گورباچف، برخى هم وقتى تاريخ مصرف كشيد. يعنى اين چند سال صرف مقدّمات شد. بخشى از مقدّمات به

يدن يلتسين به قدرت شتاب ى مورد نظر امريكا و غرب، تا رسگورباچف تمام شد، به دست يلتسين انجام شد و برنامه

جمهور روسيه و نفر دوم شوروى شد، ابتكار عمل به دست او گرفت. به مجرّد اينكه يلتسين به قدرت رسيد و رئيس

گيرى گورباچف از دبيركلى حزب مطرح شد؛ افتاد. ... اين روند از اواخر خردادماه شروع شده بود. به دنبال آن، كناره

كمونيست، سپس شكست كمونيزم اعالن شد همان چيزى كه آمريكاييها بسيار از آن بعد پيشنهاد انحالل حزب 

اى از گورباچف ى استعفاى گورباچف منتشر شد. در همان زمان طى مصاحبهكردند و بعد هم باالخره شايعهكيف مى

بيايد تا ببينم چه ى امريكا به مسكو سؤال شد كه شما استعفا خواهيد كرد يا نه؟ گفت منتظرم وزير امور خارجه

ى امريكا به مسكو آمد و قبل از آنكه با گورباچف تماس بگيرد، رفت با يلتسين تماس شود! وزير امور خارجهمى

گرفت؛ آن هم در كاخ اصلى مالقاتهاى كرملين. معناى كارش اين بود كه گورباچف تمام شد! سه روز بعد هم 

یعنى یک ابرقدرت ! اين طرح موفّق امريكا در شوروى بود. گورباچف استعفا كرد و انحالل شوروى اعالم شد

را با یک طرح کاملًا هوشمندانه، با صرف مقدارى پول، با خریدن برخى اشخاص و با به کار 

گيرى شش، هاى تبليغى، توانستند طى یک طرّاحى سه، چهارساله و یک نتيجهگرفتن رسانه

 90«!کلّى منهدم کنند و از بين ببرندماهه بههفت
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 دهم: هفت عرصه جهاد در گام دوم گام
 

ها دارد که ترین تحلیلترین و دقیقبه مفصل رسیم که خود نیازبه راهبردی ترین قسمت بیانیه می اکنون 

شاء اهلل در درسنامه بیانیه به آن خواهیم پرداخت، چراکه باید با تتبعی دقیق و موشکافنه در سخنان مقام  ان

معظم رهبری و تاملی ژرف در سیره عملی ایشان تا حد مقدور به نکات عملیاتی و اجرایی برای حرکت و اقدام 

ینجا تنها به یک سخنرانی مهم اما در ا تفصیل گسترده استجهادی در این عرصه ها بپردازیم که خود نیازمند 

ی مکملی کنیم که تقریبا همین هفت عرصه که در بیانیه آمده است را مقام معظم رهبری با تبیین هااشاره می

اند و نکته مهم در این سخنرانی آن است که این هفت عرصه را جزء آرمان های بزرگ انقالب اسالمی بیان نموده

 بهترین تبیین در چرایی پرداخت بیانیه به این هفت عرصه است. بیان فرمودهاند که خود

 :ستين نهايالبتّه فقط ا كنم؛یرا ذكر م بزرگ یهاآرمان ... »

احساس افتخار  یعني یمهم است! عزّت ملّ  یليخ نيانقالب است؛ ا یاز آرمانها یكي نياست؛ ا یعزّت ملّ  ،یكي

 یو نه متّك ن،يزم یدر متن جامعه و بر رو یاتيّواقع كياز  یباشد، ناش اتيّاز واقع یاحساسِ افتخار، ناش نيكه ا یملّ

 نهايهم بود؛ ا نهايو مانند ا انيو هخامنش انيك حكومتبه  افتخاراوقات احساس  یبر توهّمات و تصوّرات؛ وَالّا گاه

مهم  یليخ نيا ت؛يّبه واقع یر، متّكاحساس افتخا یعني ی. عزّت ملّ ستين نيو توهّم است، افتخارآفر یتصوّرات واه

آن  تيّ ورفت و نابود شد، ه نياز ب یكشور كياست كه اگر چنانچه در  يیزهايچ یاز جمله یعزّت ملّ  نياست. ا

 آن ملّت نخواهد آمد. ريگ زيچچيه گريد شود؛يملّت نابود م

گذشته، در  یدر سالها-ام مفصاّلً بحث كرده ینفس ملّ اعتمادبه نيا یكه بنده رو ؛یملّ  نفساعتمادبهدوّم،  

نفس وجود داشت، ملّت احساس اعتمادبه ني. اگر ابندديرا م یراه وابستگ ،ینفس ملّ اعتمادبه نيكه ا -مجامع بزرگ

 .زديگريم گرانيبه د یِدارد، بلكه از وابستگ ازين یكه به وابستگ كندينم

 نيملّت؛ كه اگر چنانچه ا كي[ یاز آرمانها است ]برا یكي نيا ؛یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاسياستقالل س ]سوم[

آن ملّت مجبور  -دارد یایفصل طوالن كيكه هركدام  یو فرهنگ یو اقتصاد یاسياستقالل س یعني-وجود داشت 

 از آرزوها استقالل است. یكيعالم تحمّل كند.  خواهانادهيو ز انيرا از زورگو ليو تحم يیكه زورگو شودينم

است كه حتماً به قانون،  یمقوالت یاز جمله ی....آزادعمل یآزاد ان،يب یآزاد شه،یاند یآزاد ؛یآزاد ]چهارم[

است كه اگر قانون و چهارچوب وجود نداشته باشد، از حد تجاوز  نيا یآزاد عتيدارد. چون طب اجيبه چهارچوب احت

را در غرب مشاهده  شيهاكه امروز شما نمونه ديخواهد انجام یبد یو به جاها یو به ولنگار یخواهد كرد، به تعدّ

عمل وجود  یآزاد شه،ياند یآزاد ان،يب یفكر، آزاد یاگر نباشد، رشد وجود ندارد. اگر در جامعه، آزاد یآزاد ني. اديكنيم

 نيجامعه، حتماً به ا شرفتيو پ -جامعه یرشد معنو-نداشته باشد، رشد در جامعه متوقّف خواهد شد. رشد جامعه 

 دارد. اجياحت هایدآزا
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ست. اصالً در ابزرگ  یجزو آرزوها نهايا ؛یطبقات یهافاصله ینف ض،يتبع یاستقرار عدالت، نف ]پنجم[

 ميرويرا م غمبراني( ما ]هم[ راه پ3سط.)النّاسُ بِالقِ قومَيَ : لِدانديم غمبرانيو هدف پ یاصل یقسط را مسئله یقرآن، اقامه

 نيبشود گفت برتر ديشا اي نيرترباز  یكيقطعاً عدالت،  نينابرا. بميرويم ميرا دار مبرانغيما راه اسالم و راه پ گر،يد

است؛  یسخت زيلبتّه چا. عدالت شوديهم عدالت درست نم ی. با لفّاظميباش یستياست كه دنبالش با یآرمان و ارزش

 كارها است. نيترعدالت جزو سخت یاجرا

كشور از  ینعياز آرمانها است.  یكيهم  نيا ؛یبه برکت علم و فنّاور یو تمدّن یمادّ شرفتيپ]ششم[ 

 كند.  داينجات پ ديبا یماندگعقب

باشد. رحم،  یقاخال ی]است[؛ معاشرت مردم، معاشرتها یمعاشرت یهارشد اخالقاز آرمانها  گريد یكي]هفتم[

 انها با هم در جامعه است.كه مربوط به معاشرت انس یاتيّقخل نيرشد ا نها؛يكمك، تعاون و مانند ا ثار،يانفاق، ا

 یهاشهوت و غضب در انسان یِ از بردگ ییو رها تیّرشد معنو یفضا برا یسازآماده]هشتم[ 

 یبشود كه انسانها یورجفضا  دي. باستيتوجّه ن نيآرزوها است كه غالباً به ا نياز آن برتر یكيهم  ني؛ امستعد

 یهاتيّ و شخص هایباطبائط یو علّامه هایقاض یآقایعل رزايمستعد بتوانند در آن فضا حركت كنند، امثال حاج م

كنند و فراتر  دايپ یاند تعالوانستهت یمادّ یفضا نيواال و برتر كه از ا یانسانها ند؛يايبه وجود ب یجورنيا یبرجسته

 یما كسان انيامّا در م ميرا ندار یزيچ نيچن كيما استعداد  یآماده بشود. البتّه همه نيا یبرا یستيفضا با یعنيبروند؛ 

 .یجوان یحركت را دارند، بخصوص در دوره نياستعداد ا ههستند ك

كند،  دايآرمانها در جامعه تحقّق پ نيا مياگر بخواه كند؛ينم دايمدّت تحقّق پآرمانها در كوتاه نياست كه ا یهيبد... 

 یانقالب م،يباش یانقالب مييگويمدام م نكهي! ادينيزنده بودن انقالب. بب یعنيچه؟  یعنيركت بلندمدّت الزم دارد. ح كي

 نيآرمانها ممكن خواهد شد؛ اگر چنانچه ا نيكرد، تحقّق ا داياستمرار پ الباست. اگر چنانچه انق نيا شيمعنا م،يبمان

 91«.خواهد شد یآرمانها قطع نيباشد، تحقّق ا نهاينظر و مانند او دقّتِ  یاريو هوش یاستمرار با آگاه

مقام معظم رهبری بر داشته تا  به لطف الهی توفیق همراهمان شد تا قدمی کوچک در مسیر فهم کالم

 . و الحمد هلل رب العالمین.92شاء اهلل از عمل کنندگان به این مطالبات نورانی باشیمان
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