
جزوه ی مطالعاتی جلسه ی ششم «راهنامه» 

شخصیت امام خمینی 
بیانات رهربی در بیست و ششمین و بیست و پنجمین سالگرد رحلت امام 

راهنامه 

راهنامه : کتابی که بدان کشتی بانان راه سپرند و بسوی لنگرگاه و جز آن پی برند.  



 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 هللاسالروز رحلت حضرت امام خمینی رحمه پنجمیندر مراسم بیست و  رهبری بیانات

 
 الرّحیمالرّحمناهللبسم

نیذینَ سَقَقونا الَّ الطّاهرین سیّما بقیّةاهلل فى االرضین. رَبَّنا اغفِر لَنا وَ لِاِخوانِنَا الحمدهلل ربّ العالمین و الصاّلة و الساّلم على سیّدنا محمّد و آله

 سَقیلِکَ  فِرعَونَ وَ مَالءَهُ زینَةً وَ اَموَلًا... رَبَّنا لِیُضِلّوا عَن ( رَبَّنآ اِنَّکَ ءاتَیت۱َءامنوا رَبَّنآ اِنَّکَ رَءووفٌ رَحیم، ) بِاالیمانِ وَ ال تَجعَل فى قُلوبِنا غِلًّا لِلَّنیذینَ

  الحمیم فى اتابها اَ لَم تَرَ اَی َ ضَرَبَ اهللُ مَلَلًاقال اهلل (2) یَرَوُا العنیَذابَ االَلیمَ یُؤمِنوا حَتّى قُلوبِهِم فَال اَموَلِهِم وَ اشدُد عَلى رَبَّنا اطمِس عَلى

 (3).السَّمآءِ. تُؤتى اُاُلَها اُلَّ حینٍ بِاِذنِ رِبِّها اَلِمَةً طَیِّقًَة اَشَجَرَةٍ طَیِّقَةٍ اَصلُها ثابِتٌ وَ فَرعُها فِى

ران عزیز در سه بخش عرض میمنما در بخش اول، یک واقعیت خواه یادماندنى و مهم، براى شما برادران وعرایض خودم را در این روز به 

است. در بخش دوم، یک اشاره و شرح  جمهورى اسالمى وجود دارد اه توجه به آن واقعیت براى ما، امروز حائز اهمیت ىمهمى درباره

ایم و اند و گفتهراحل سخن بسیار گفته امام ممتب ىبزرگوارمان عرض میمنم؛ اگرچه درباره امام توصیفىِ اوتاهى از ممتب ماندگار

ى عنوان یک پدیدهبزرگوار به امام ى آنچهاین مقطع براى ما الزم است؛ تصویر اوتاهى از مجموعه ایم، ولى این توصی  اوتاه درشنیده

اسالمى قرار  سوم، اشاره به دو چالش مهمى است اه بر سر راه ملت ایران و نظام جمهورى د. بخشوجود آورنظیر در دنیاى معاصر بهبى

 .پیمودن ما مهم است دارد؛ توجه به این دو چالش، براى درست حرات اردن ما و درست راه

نیذرد، ولى شور و اشتیاق براى شنیدن الشأن میگعظیم امام رحلت سال از 2۵در بخش اول، آن واقعیتى اه به آن اشاره اردم این است اه  

دنیاى اسالم، این واقعیت وجود دارد.  او ام نشده است؛ مخصوص اشور ما هم نیست، در دنیاى اسالم بلمه فراتر از ى او و دانستن ازدرباره

ا و عصر اینترنت اه ب ارتقاطاتبلمه در دنیاى اسالم، جوانان عصر  -انقالب در آن درحال بالیدن است  اه نسل سوم -تنها در اشور ما نه

 ى مسائل انقالب اسالمى و جمهورى اسالمى وبگیرند، دنقال این هستند اه درباره مسائلِ دور از محیط خود براحتى میتوانند ارتقاط

ى والیت فقیه، مسائلى است اه براى محیطهاى ، نظریهساالرى دینىمردم ىى معمار این بناى عظیم، مطالب بیشترى بدانند. پدیدهدرباره

 .فمرى دنیاى اسالم، حائز اهمیت و داراى جاذبه است

این تالش بیشتر شده است؛ از صدها بلمه هزاران ایستگاه  اى را از روزهاى اول آغاز اردند و هرچه جلو رفتیم،دشمنان ما تالش گسترده 

داران آن. خود این بزرگ آن و به طرف اسالمى و به بانىو اینترنتى استفاده اردند براى دشنام دادن به جمهورى ویزیونى و رادیویىتل

ت بدانند اه عل انجماوى را در مستمعان و مخاطقان در سراسر دنیا برانگیخته است؛ میخواهند مطلب به ما امک ارده است، یعنى حس

ها است، چه ماهیتى دارد، چه چیست، و آن حقیقتى اه آماج این دشمنى پراانى اردنپرانى اردن و لجنو سنگ اردنهمه دشمنىاین

اِنَّهُم یَمیدونَ اَیدًا. وَ » اند، اماما و نظام ما سخن گفته امام ىدارد. بنابراین دشمنان ما به قصد دشمنى نام ما را بردند و درباره حقیقتى

 وجوداردند اما در نهایت براى ما یک فرصتى به این را خداى متعال میفرماید؛ آنها با این نیت، این حرات وسیع را آغاز (۴) ؛«اَایدُ اَیدًا

 - بیدارى اسالمى ى ماها در سراسر جهان تحریک شد. در اشورهاى اسالمى و در منطقهاین دستگاه حس انجماوى مستمعانِ آمد، چون

، و یابى استگیرى و پاسخاوى و پاسخى همان انجمنشانه خود -ى دیگرى غلقه داشت اه احساسات ضد استمقارى در آن بر هر پدیده

اند خودشان گزارش انند اه توانسته ترهاىجور به بزرگهاى اطالعاتى غربى و آمریمایى ایندارد. مممن است دستگاه این همچنان ادامه

 هاىاردنتحلیلغلط ى وجور خیال انند، این هم یمى دیگر از خطاهاى راهقردانند. اگر این ى ما سراوببیدارى اسالمى را در منطقه

 ان نخواهد شد؛مدتى، در بخشى از دنیاى اسالم سراوب بشود اما بالشک ریشه دشمنان ما خواهد بود. بیدارى اسالمى مممن است براى

 جوان مسلمان در این منطقه، چیزى نیست اه به این گسترش خواهد یافت؛ و این فهم، این ادراک، این دریافت در اشورها و در نسل

آمیز هم مدت اوتاهى موفقیت بین بقرند؛ القته تالش میمنند، تالشهایشان مممن است در بعضى از بخشها براى ها بتوانند آن را ازآسانى

 .به نظر برسد، اما در نهایت ابتر است

ى دینى وجود دارد، ناشى از این ساالرى مردمى پدیدهدرباره - بخصوص در دنیاى اسالم -این انجماوى اه در نسل جوان امروز، در دنیا  

سال، با واانش خشن و  3۵مدت  سال از آغاز والدت آن گنیذشت، و در تمام این 3۵اى بود اه اسالمى یک پدیده است اه جمهورى

 ىواانش نظامى نشان دادند، هم واانش تقلیغاتى نشان دادند، هم واانش خصمانه ى قدرتهاى مسلط دنیا مواجه بودا همخصمانه

ن ای ]هم[ واانش سیاسى نشان دادند؛ -روز تا امروز تشدید شده است شد و روزبه آغاز تحریمها اه از اول انقالب -تصادى نشان دادند اق
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ستش برآمده، ارده است؛ تالش نظامى ارده است، به د سال است اه هر اارى از 3۵ى پرقدرت غربى، در مقابل جمهورى اسالمى جقهه

تقلیغات پرحجم علیه آن  اى علیه جمهورى اسالمى حمایت ارده است،ارده است، دشمنان را در هر نقطه مهاجمِ نظامىِ به اشور امک

جمهورى  اار برده است، اما در مقابلْى مممن و بدون سابقه بهدرجه را در اعلى ى اقتصادىمحاصره اار برده است، تالش تحریمى وبه

اارى نشد، هم به غرب باج نداد، از بین نرفت، هم دچار محافظه مالحظه، همهمه مخالفت خشن و بىهمه هجمه و ایناسالمى، دربرابر این

ى یکِ نظامى و سیاسى قدرتهاى درجه .چیزى است اه ماهیت این انجماوى را تشمیل میدهداشور پیشرفت ارد؛ این آن  روز همروزبه

تالش  رغمسال تالش انند، ]ولى[ آن حمومت على 3۵علیه یک اشورى، علیه یک حمومتى،  دست هم بدهندبهو اقتصادى دنیا، دست

 هاى مختل ، جمهورى اسالمىهم ندهد، به آنها اعتنا هم نمند. در عرصه جتر بشود، به آنها باروز قوىآنها، نه فقط از بین نرود، بلمه روزبه

بینند[ نسل دوم و سومِ انقالب در این میمنند، ]مى را و قابلیت بقاى خود را نشان داد. امروز وقتى به جمهورى اسالمى نگاه خود اقتدار

ده هزار استاد دانشگاه و  ى علوم دینى فاضل، چندین هزار پژوهشگر و محقق، چنددانشجو، چندین هزار طلقه اشور داراى چند میلیون

سیاسى و  ىاند، هزاران فعال و نخقهآور و شناخته شدهالمللى نامى بیندر عرصه ى علمى و فمرى اه بعضى از آنهاحوزه، هزاران نخقه

ى این جمهورى اسالمى در میدان علم و فناورى، با وجود همه .ى ما امروز این استفرهنگى و تولیدى و اقتصادى؛ واقعیت جامعه

نوپدید  ارى از دانشهاىتولید میمند، در بسی اىبه فضا میفرستد، موجود زنده به فضا میفرستد و برمیگرداند، انرژى هسته تحریمها، ماهواره

 در جمهورى اسالمى از سوى مرااز مسئول این اار در دنیا سیزده برابر متوسط پیشرفت علم میگیرد، شتاب جزو ده اشور اول دنیا قرار

میلیونى را اداره  ۷۵سابقه یک اشور تحریمهاى بى ل  صادر میمند، با وجوددنیا اعالم میشود، خدمات علمى و فنى به اشورهاى مخت

ازد سایستد، با ظالم نمیمى تنهحرف اول را میزند، در مقابل رژیم غاصب و مورد حمایت زورگویان عالم یک میمند، در سیاستهاى منطقه

 دشمنى، و همهاى است با اینموجود چیست، این پدیده چه پدیدهافتد اه این انجماوى مى و از مظلوم دفاع میمند؛ هر انسان آگاهى به

 هاى مسائل علمى و فناورى و مانندانجماوى این است. این حاال در زمینه هاى حیات و بقا؛ ماهیت اینهاى ذاتى و نشانههمه توانایىاین

 .اینها

سال است از انقالب ما گنیذشته است، و در طول  3۵اه  ن اشورساالرى در ایى باالى مردمى مسائل سیاسى و اجتماعى، جلوهدر زمینه 

نظیر ى بىیک نمونه وجود آمده است؛ این شوخى است؟انتخابات سراسرى در این اشور به 32داشتیم؛  انتخابات 32سال،  3۵این 

 درصدى، ۷۰باالتر از متوسط و میانگین جهانى و بعضاً بسیار باالتر؛ شرات  - باال مشاراتهاى هاى جمهورى اسالمى با]است[؛ انتخابات

اى است اه ما مردم، با آنها نظیر دیگر دو پدیدهى بىنمونه .]است[ساالرىى مردمجلوه -هاى ما از این ققیل است درصدى؛ انتخابات ۷2

پیمایى روز ودوم بهمن و راهپیمایى بیستراه العاده جنیذاب و مهم است، و آن عقارت است ازر جهانى فوقاما براى یک ناظ ایمعادت ارده

عظیمِ پرشورِ پرشموه در  پیمایىاند، با یک راهسال گرفته 3۵طور مداوم، هرسال تا این را مردم به قدس در ماه رمضان. جشن انقالب

براى  آید اما ناظر جهانى، اینها را میقیند وموضوع و عظمت موضوع به چشممان نمى م و اهمیتایروزهاى سرد پایان بهمن. ما عادت ارده

 مندان و افرادىرا تحریک میمند و راه نویى را به ذهنهاى عالقه هااننده است؛ اینها عوامل آن جنیذابیتى است اه انجماوىاو بسیار خیره

است از توجه و انجماوى عمومى در دنیاى  . این واقعیت مهم دوران ما است اه عقارتاستفسار و تحقیقند، ارائه میدهد اه اهل سؤال و

 اسالمى، به توفیق اى اه در اشور ایرانآگاهان و اسانى اه اهل فهم مسائلند، نسقت به این پدیده اسالم از سوى جوانها، روشنفمران،

 .ست. این مطلب اولارده ا روز رشدالهى و به تأیید الهى تحقق یافته است و روزبه

اند ما با اغراق و ها خیال اردهایم، شاید بعضىخیلى حرف زده امام ىى دست معمار بزرگ است. دربارهاین واقعیت، ساخته و پرداخته 

چه ؛ بیش از آنایم، نه اغراق است، نه مقالغه است؛ بخشى از واقعیت استبزرگوارمان گفته امام ىمقالغه حرف میزنیم؛ ولى نه، آنچه درباره

ایران و در معرض  بزرگوار و عزیز ما داراى مضمون و معنا و مغز بود. آنچه در اختیار ملت امام ایم ارائه بدهیم،ایم و توانستهتوصی  ارده

 ى معمار رادست توانا است. ما براى اینمه راه را درست برویم، باید نقشه ى آندید و فمر ملتها در سراسر عالم است، ساخته و پرداخته

ت دسمعلوم نقاشد، سازندگان و بنایان هرچه هم چیره ى اصلىبدانیم. اگر در یک بناى متعارف معمولى، نقشه در اختیار نقاشد، نقشه

ست، در سازندگى و در احیاء ه ى اصلى، اگر هنرىساس آن نقشهى اصلى را دانست تا بتوان براانند؛ باید نقشه باشند، مممن است اشتقاه

بزرگوار این را میدانست و  امام عنداهلل بود؛ خودفقط از ذهن انسان صادر بشود، قطعاً مؤیدمن اى نقود اهى او نقشهاار برد. نقشهآن را به

 و درست فهمیده بود و چشم بصیر و بیناى او درست است با دست قدرت الهى است به آن معترف بود؛ خود او میگفت آنچه پیش آمده

بدهیم. اگر نقشه را ندانستیم، زاویه پیدا میمنیم؛ وقتى زاویه پیدا  دیده بود. ما مواظب باشیم؛ آن نقشه را بشناسیم تا بتوانیم راه را ادامه

راط مستقیم دور شدیم، از هدفها دور میشویم، به ص روز هرچه پیش برویم، از راه اصلى و صراط مستقیم دور میشویم؛ وقتى ازروزبه شد،

چشم ما  ى اصلى و اساسى، جلوىنقشه به هدف برسیم، باید راه را گم نمنیم؛ براى اینمه راه را گم نمنیم، باید هدفها نمیرسیم؛ براى اینمه

ى الزم براساس عقالنیت اسالمى بود؛ مقدمهسیاسى  -بناى یک نظم مدنى  ،امام ، اار اصلىامام ىباشد، آن را بشناسیم و بدانیم. نقشه

دیمتاتور بود؛ این سه خصوصیت در نظام پادشاهى وجود  اه هم فاسد بود، هم وابسته بود، هم -اار، این بود اه نظام پادشاهى  این
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ى به انگلیس، یک روز بستهوا ى به قدرتها بود، یک روزفسادهاى گوناگون اخالقى و مالى و غیره؛ هم وابسته داشتا هم دچار فساد بود،

أى مردم، بود، ر اشور را در مقابل منافع بیگانگان فراموش اند؛ و هم دیمتاتور بود، مستقد ى به آمریما، حاضر بود منافع خود را ووابسته

ى آن اار قدمهان شود[؛ م]ریشه-یک فصلِ بلند است، یک اتاب است  خواست مردم براى نظام پادشاهى مطرح نقود؛ هرادام از اینها

ان شد. همت را بر این گماشت و نظام ریشه ى دیمتاتور بود؛ان اردن این نظام فاسدِ وابستهمیخواست انجام بدهد، ریشه امام بزرگى اه

آن ه مسئله این است ا پادشاهىِ دیگرى بنشیند؛پادشاهى برود، به جاى او نظام پادشاهى یا شقه در اشور ما مسئله این نیست اه نظام

همه در  امام ، رفتارامام ، رهنمودهاىامام ان ارد؛ سخنانبزرگوار ریشه امام ان میشد وخصوصیاتى اه نظام پادشاهى داشت باید ریشه

 .جهت استاین

 تبه هم پیوند خورده است؛ به یک معنا دو روى یک حقیق ى اساسى وجود دارد اه این دو نمتهدر بناى آن نظم مدنى و سیاسى دو نمته 

اه خود از  -اینمه این حرات  ساالرى و از طریق انتخابات، و دومسپردن اار اشور به مردم از طریق مردم استا یمى عقارت است از

 .باید در چهارچوب شریعت اسالمى باشد -ساالرى و سپردن اار به مردم است مردم اسالم سرچشمه گرفته بود و هرآنچه ناشى از حرات

 .ا با یک نگاه، دو بُعد از یک حقیقت استاین، دو بخش است، ی

اسالمى و شریعت اسالمى؛ نه، اگر  بزرگوار ما، انتخابات را از فرهنگ غربى گرفت و آن را قاطى ارد با تفمر امام افرادى گمان نمنند اه 

هیچ تقیدى نداشت؛ آن آدم  امام د،مردم، جزو دین نمیقود و از شریعت اسالمى استفاده نمیش ى به آراءساالرى و تمیهانتخابات و مردم

 ها و اجراها وى قانونگنیذارىاست، لنیذا شریعت اسالمى چهارچوب است؛ در همه صریح و قاطع، مطلب را بیان میمرد. این جزو دین

شریعت اسالمى رعایت بشود. و گردش اار در این نظام  ها و رفتارهاى عمومى اه تابع این نظم سیاسى و مدنى است، بایدونصبعزل

انتخاب میمنند، وزرا را با واسطه  جمهور راى مجلس را انتخاب میمنند، رئیساست؛ یعنى آحاد مردم نماینده ساالرىى مردموسیلهبه

 امام حرات ى اصلىاست؛ این، پایه رهقرى را با واسطه انتخاب میمنند؛ اار، دست مردم انتخاب میمنند، خقرگان را انتخاب میمنند،

است. التزام به شریعت اسالمى، روح و حقیقت نظام اسالمى  بزرگوار است. این بناى عظیمى اه این بزرگوار گنیذاشت، متمى به این دو پایه

آزادى افراد را،  -مدنى را هاى عمومى و آزادى طور اامل اجرا بشود، همداشته باشند. شریعت اسالمى اگر در جامعه به است؛ این را توجه

ى به ملت، اه وابسته استقالل یعنى آزادى در ابعاد یک -هم آزادى ملت را اه اسم آن استقالل است  تأمین میمند، -آزادى فردى را 

 ن قراراى مخالفین خود یا دشمنان خود یا بیگانگهرصورت تحت نفوذ و سیطرهبه اسى و به جایى نقاشد؛ یک ملت آزاد یعنى ملتى اه

تضمین میمند؛ این چهار عنصر اصلى استا آزادى،  تضمین میمند، ]هم[ عدالت را در جامعه تضمین میمند، هم معنویت را -ندارد 

، خود را نشان میدهند. ى اسالمىجامعه هاى اساسى در نظمشریعت اسالمى بر جامعه حاام شد، این پدیده استقالل، عدالت، معنویت. اگر

ساالرى دینى را هم اه یک داده است؛ مردم بزرگوار ما شریعت اسالمى را اه روح جمهورى اسالمى است، مورد تمیه قرار امام بنابراین

 .از شریعت است، مورد تمیه قرار داده وسیله و ابزار است اه آن هم متخَنیذ

اسالمى قهر و غلقه معنا  اه از تغلب و از اِعمال زور حاصل شده باشد، مورد ققول نیست. در نظام امام اى در ممتبقههیچ قدرت و غل 

زور و غلقه و سالح  ى از اختیار مردم و انتخاب مردم؛ آن اقتدارى اه ناشى ازاقتدارِ برخاسته ندارد؛ قدرت معنا دارد، اقتدار معنا دارد، اما

آن،  وجود آمد، محترم است؛ در مقابلمعنا ندارد؛ آن قدرتى اه از انتخاب مردم به امام و در شریعتِ اسالمى و در ممتبباشد، در اسالم 

ن اار بقرد اه اگر یک چنین اارى ارد، اسم اار او فتنه است؛ ای اى بهاسى نقایستى سینه سپر بمند، در مقابل او اسى نقاید قهر و غلقه

ى جدید، افزود. در این نسخه بزرگوار ما به دنیا عرضه ارد و به ادبیات سیاسى عالم این فصل مهم را امام هجدیدى است ا ىآن نسخه

 در به امک مظلوم شتافتن و با ظالم مقابله اردن است؛ به امک مظلوم باید رفت اه - طور اه اشاره اردیمهمان -یمى از عناصر اصلى 

بزرگوار از روز اول تا آخر عمر، راجع به فلسطین تأاید  امام لومیت ملت فلسطین بود اه شما دیدیدى ما، در زمان ما، مصداق اتم مظدوره

نمنند؛ امک به مظلوم و ایستادگى در  حمایت ارد و وصیت ارد اه این مسئله را ملت ایران و مسئوالن اشور فراموش ارد، تمیه ارد،

 نظام و این هیقت و ابهت ظالم و شمستن این ابهت؛ این هم یمى از بخشهاى این انمار صریح هاى ظالم،اندازىمقابل ظالم، نفى دست

ى آن نظم اى و یک تصویر اوتاه و توصی  اوتاهى است از مجموعهبزرگوار ما عرضه ارد. این یک خالصه امام ى جدیدى است اهنسخه

قاطع مردم قرار گرفت، و  بزرگوار ما پس از فروپاشى نظام پادشاهى به اشور آورد، عرضه ارد، مورد ققول امام اى اهسیاسى و مقنایى

یران هم ا سیاسى، در اتابها نماند؛ آمد در واقعیت، تحقق پیداارد، تقلور پیداارد؛ ملت تحقق پیداارد؛ و این نسخه ملل خیلى از حرفهاى

 .تر اردند تا به امروز رسیده استروز قوىنگه داشتند، و روزبه رى اردند، این را حفظ اردند،همت اردند، وفادارى نشان دادند، فدااا

این اار بزرگ ادامه پیدا  در آن اارى اه میخواست انجام بدهد، به توفیق اامل دست پیداارد، ]اما[ آیا امام موفق شد؛ امام خب، پس 

 پُر -اى در این جدولهاى اجتماعى و تاریخى قرار دارند طقیعى بخشهاى خالى رطواه به -خواهد ارد؟ آیا بخشهاى خالى این جدول 

نشان بدهیم؛ ما چقدر آن خط روشن را مراعات انیم  خواهد شد؟ این بستگى دارد به اینمه من و شما چقدر همت انیم؛ ما چقدر آگاهى

 و این حرات موفق و اىتجربه این ا داریم مشاهده میمنیم، بابمنیم. بله، اامالً مممن است؛ با این ملتى اه م و در آن خط روشن حرات
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 ى این راه مممن است؛این ملت نشان داده است، بله، ادامه -سال  2۵در این  امام رحلت و بعد از -سال  3۵سِیر مستمرى اه در این 

 .ها خواهد رسیدى الهى به اوج قلهاهلل و به حول و قوهاذن پُر خواهد شد، اارهاى بزرگ انجام خواهد گرفت، و این ملت بههاى خالى خانه

است، چالشهایى هم دارد، موانعى هم دارد؛ این موانع را باید  هاى مهم اه به سمت هدفهاى بزرگ اشیده شدهى راهاما این راه، ملل همه 

خواهد شد، یا حتى غیر مممن خواهد شد. بنده امروز  م از آنها عقور انیم. اگر مانع را نشناختیم، عقور از مانع یا دشواربتوانی بشناسیم تا

خواهند شنید عرض میمنم، اما  محترم این مجلس عظیم و باشموه و در واقع به ملت ایران اه این سخنان را دارم اینها را به شما حضار

فقط د؛ نهانن ها و بخشها بنشینند فمر انند، اار انند، مطالعهروى هرادام از این سرفصل ن ما، زبدگان فمرى ما،باید جوانان ما، فرزانگا

اه ما عرض میمنیم  ت. اینهایى]بلمه[ بحلهاى ااربردى، بحلهاى عملیاتى، بحلهاى ناظر به واقعی ،روشنفمرىبحلهاى ذهنىِ شقه

 .دخواهد ش دنقال -ترند اه از ما خیلى بهترند، خیلى آماده -ى جوانان ما وسیلهبه شاءاهللهایى است براى اارهاى فمرى اه انسرفصل

 رودربایستىمزاحمتهاى استمقار جهانى است؛ بى من دو چالش را عرض میمنما یک چالش بیرونى، یک چالش درونى. چالش بیرونى ما 

سیاسىِ خودشان هم  هاى بعضى از متفمراناندازى میمنند. درست است اه شاید در تحلیلاست؛ سنگ حرف بزنیم، مزاحمتهاى آمریما

 انست؛ى اار آنها را باید داندازى میمنند. نقشهعظیم مقابله ارد؛ لمن سنگ اى ندارد، نمیشود با این حراتاین هست اه میگویند فایده

خالل بحلها و گزارشها و اظهارنظرها و رفتارهاى آنها لو  ى االن آمریما است اه امروز درى آمریما است؛ این نقشهى لو رفتهنقشهاین 

فرمانها، اشورهاى بهقِسم گوش اشورهاى دنیا، جریانهاى دنیا، آدمهاى دنیا را به سه قِسم تقسیم میمندا یک رفته استا آمریما

اه  فرمان، یک عده اینها هستند؛ یک عده اشورهایىبهفرمان یا آدمهاى گوشبهگوش نهاى سیاسى و اجتماعىفرمان، جریابهگوش

هستند  جورىها، بعضى از جریانها به نظر آمریما اینبعضى از شخصیت فرمان نیستند، اما باید با آنها مدارا ارد، بعضى از اشورها،بهگوش

فعالً انار آمد، اه حاال بعد توضیح عرض میمنم؛ قِسم سوم  جورى با آنهابا آنها مدارا ارد، منافع مشتراى ]با آنها[ تعری  ارد، یک اه باید

ى ها همهاینها هستند. به نظر آمریمایى آنهایى اه زیر بار آمریما نمیروند، باج به آمریما نمیدهند، یک دسته هم اشورهاى نافرمان،

دار ممتاز و نشان هاى برجسته وى آدمها و شخصیتو اجتماعى و مدنى و اقتصادى عالَم و همه ى جریانهاى سیاسىیا، همهاشورهاى دن

افرمانند و ن فرمانند، یا مستقلى هستند اه باید با آنها مدارا ارد، و یا اینمهبهگوش اند وعالَم از این سه قِسم خارج نیستندا یا سرسپرده

 .آنها رفتار ارد دهند و گستاخى نشان میدهند اه جورى دیگر باید بادلیرى نشان می

مجانى نیست، حمایت میمنند و آنها را میدوشند؛ در واقع  ى اول حمایت اامل است؛ القته حمایت مفت وها با آن دستهسیاست آمریمایى 

میمنند؛ از آنها سوارى میگیرند، از آنها  نافع خودشان استفادهاز اممانات آنها به نفع منافع خودشان، براى تأمین م هاى آنها واز توانایى

رفتارى از آنها سر زد اه  اه عرض اردیم آنها را میدوشند، اهمیتى هم نمیدهند. القته اگر چنانچه طورجور خدمت را میگیرند، همانهمه

مستقدى  را توجیه هم میمنند؛ ملالً اشورهاىآن نمیمنند، از آن دفاع هم میمنند، در عرف جهانى زشت بود، آن رفتار را هم محموم

ها بار میدهند و در خدمت آمریما ها خوبند، به آمریمایىآمریمایى وجود دارند اه با نظامهاى ارتجاعىِ بشدت استقدادى اداره میشوند، با

ا نمیگویند اشورهاى دیمتاتور، میگویند اینه بمنند، ها وقتى میخواهند اینها را توصی اند، جزو گروه اولند؛ آمریمایىسرسپرده حاضرند،

چه؟ پدرساالرند. پدرساالر در نظام سیاسى یعنى دیمتاتورى آنها را پنهان میمنند، میگویند اینها دیمتاتور نیستند، !اشورهاى پدرساالرند

دارد، نه قلم آزادى وجود  دنى وجودزآن نه مجلسى وجود دارد، نه انتخاباتى وجود دارد، نه قدرت حرف معناى آن چیست؟ اشورى اه در

 هاى حاام، با شدت و حِدت و خشونت سراوب میشود؛ این اشور اشورخواسته دارد، نه بیان آزادى وجود دارد و اندک تخلفى از

 پدرساالر است؟

ى الزم را از او اردند، در ى حمایتهابود؛ در آن مدت همه هافرمانبهها و گوشحسین در یک بخشى از زندگى، جزو این سرسپردهصدام 

ها اش  میشد در اختیار او گنیذاشتند، ماهواره هاى تحراات نظامى ما را اه باگرفتند، به او سالح شیمیایى دادند، نقشه خدمت او قرار

سوم است. گروه  آنها بود، علیه نظام متمرد جمهورى اسالمى بود، اه نظام جمهورى اسالمى جزو ى جنگى دادند؛ چون در خدمتنقشه

 .یک دسته اینها هستند

راى چه؟ یعنى فعالً منافع مشتمداراى با آنها است. مدارا یعنى ى آمریماى دوم، گفتیم اشورهایى هستند اه سیاست آمریما و نقشهدسته 

ا قلب آنها میموبد و قلب آنها ر خنجر را از پشت به وقتى اه فرصتى پیدا ارد،میمند، آنها را در انار خود قرار میدهد، اما آن با آنها تعری 

جورى است. آمریما با اروپایى این هم نمیمند. ملل چه اشورهایى؟ ملل اشورهاى اروپایى؛ امروز وضع اشورهاى ى آنها رامیدرد؛ مالحظه

خود  پیماناشورِ هم شخص اولمنافع آنها را رعایت میمند؛ نه، آنجایى اه بتواند لگد هم میزند؛ از  اینها مدارا میمند، نه به معناى اینمه

همراه هم میمند، از زندگى خصوصى او جاسوسى میمند، اِبایى هم ندارد؛  ى تلفنوسیله( جاسوسى به۵جاسوسى اینترنتى هم میمند، )

ت و سانجام گرفت! حاضر نیستند عنیذرخواهى در اى نقود،هم اه اش  میشود، میگوید اه بله، بقخشید، این اار شد دیگر، چاره وقتى

خودشان را در خدمت  ها در یک خطاى بزرگ راهقردى قرار دارند اهمسائل سیاست این است اه اروپایى حسابى هم بمنند. فهم بنده از

این هم  .جور استآمریما منافع آنها را رعایت نمیمند و نخواهد ارد؛ تا آخر هم همین اند. منافع آمریما را رعایت میمنند،آمریما قرار داده
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 .ى دومتهدس

یه ى مممن باید على اینها این است اه از هر وسیلهدرباره ى سوم اشورهایى هستند اه زیر بار آمریما نمیروند؛ سیاست آمریما،دسته 

دیدید اشورى در مقابل آمریما نافرمان  ى مممن؛ هیچ حدومرزى نمیشناسند. اگر شمانافرمان استفاده ارد؛ از هر وسیله این اشورهاى

زبان  سر راه وجود دارد؛ به نمیمند یا تحریم نمیمند، بدانید یک اشمالى آنجا وجود دارد؛ یعنى مانعى بر ى نظامىو آمریما ملالً حمله است

ر آمریما حاض بتواند، انجام میدهد. تنها جرم این اشور نافرمان هم این است اه در مقابل ساده، نمیتواند انجام بدهد اه انجام نمیدهد؛ اگر

ها براى منافع خودش مقدم بدارد؛ این میشود اشور نافرمان. آمریمایى ه تسلیم نیست، حاضر نیست باج بدهد، حاضر نیست منافع او را برب

برایشان مممن باشد انجام میدهند؛ اگر اارى انجام ندهند  این اشور را به زانو دربیاورند، از هیچ اارى فروگنیذار نمیمنند؛ هر اارى اینمه

 .است خاطر نتوانستنبه

ها یک اولویت نیست؛ فهمیدند اه در نظامى از نظر آمریمایى ىها انجام میدهند چیست؟ امروز حملهخب، حاال این اارهایى اه آمریمایى 

اى اه براى اشور موردِ همان اندازه رر اردند؛ فهمیدند اه تهاجم نظامىى افغانستان اه تهاجم نظامى اردند، ضقضیه ى عراق و درقضیه

این را  اننده مممن است موجب خطر باشد؛اننده و حملهگاهى بیشتر براى اشور هجوم تهاجم موجب خطر است، گاهى همان اندازه و

ها این است اه پیشقرد ى دیگرى دارند. یمى از راههامنصرفند؛ راه ى نظامى و حراات نظامىدرست فهمیدند. لنیذا میتوان گفت از حمله

ى همان اشور بسپرند. مسئله فقط مسئله به عناصر داخلىِ -آنها است  اه آماج دشمنى -خودشان را در آن اشور مورد نظر  هدفهاى

مشاهده میمنیم. یا  ن را داریمهاى آجاى دنیا اینها این اارها را میمنند و ما نمونهدر همه ایران اسالمى و جمهورى اسالمى نیست؛

قابل آنها م اى را اه دراودتا راه بیندازند و آن نظامى را و دستگاه دولتى و سیاسى ى اودتا؛ اسانى را تقویت انند اه در اشور،وسیلهبه

 به خیابانها است اه این انقالبهاى ها اشاندن بخشى از مردماست. یمى از راه ها اینتسلیم نمیشود، با اودتا از سر راه بردارند؛ یمى از راه

آید سرِ اار؛ باالخره هر دولتى اه ققیل است. یک دولتى مى وجود آمد، از اینجاى این منطقه در این چند سال اخیر بهرنگى اه در جاى

ها میروند سراغ آن ریمایىنداده باشند؛ آم مممن است اگر با شصت درصد آراء مردم هم آمده باشد، چهل درصد به او رأى آیدسرِ اار مى

میمنند اه آن چهل درصد یا  بین آنها انتخاب میمنند، با تطمیع، با پول، با تهدید، آنها را وادار چهل درصد، عناصر و لیدرهایى را در

در این  ختل  اههمین انقالبهاى رنگى، این انقالب نارنجى، انقالب اجا در اشورهاى م .بخشى از آن چهل درصد را به خیابانها بمشانند

( از اروپا در جریان ۶اى)در مورد حوادثى اه این روزها در منطقه ها پشت این اار بود. ما هیچ قضاوتىچند سال دیده شد، دست آمریمایى

یه یک ( در تظاهرات یک اقلیتى عل۷مسئول آمریمایى) نمیخواهیم بمنیم، اما انسان وقتى نگاه میمند، میقیند اه سناتور آمریمایى، است

هى از این است اه با اشاندن گرو ایفا اند اه در آنجا حضور پیدا میمند؟ حضور پیدا اردند. یمى از اارهایشان اشور، چه نقشى میتواند

ا بیندازند. یمى از ااره را اه مورد ققول آنها نیست و حاضر نیست به آنها باج بدهد، از اار مردم به خیابانها و نافرمانى مدنى، آن دولتى

برخى از  تروریست است؛ این را در عراق انجام دادند، در افغانستان انجام دادند، در هاىهاى ترور و راه انداختن گروهفعال اردن گروه

هاى تروریست را راه بیندازند، آدمهاى مشخص را ]ترور انند[. گروه اشورهاى عربى منطقه انجام دادند، در اشور خود ما هم انجام دادند؛

ققل از آن هم اسان دیگرى، نخقگان سیاسى،  اى را زدند و به شهادت رساندند،دانشمندان را زدند، متخصصین انرژى هسته شور مادر ا

خاطر این خدماتى به هاى روحانى را زدند؛ و اینها زیر دامن آمریما رشد اردند، بعضى همشخصیت هاى علمى،نخقگان فرهنگى، شخصیت

 گرفتند. امروز منافقین در آغوش آمریما قرار دارند؛ در جلسات گوناگون، در ها قرارد ققول و پنیذیرش آمریمایىاه به آمریما اردند مور

اینجا آحاد مردم را اشتند، بزرگان را اشتند، علما  ى آمریما شرات میمنند، همین عناصر منافق، همینهایى اه درهاى انگرهامیسیون

مى ها هم این است. یهستند. یمى از راه وجود آوردند، امروز آنجا با آنهاسیون را اشتند و انفجارات بهاشتند، سیا را اشتند، دانشمندان را

آن نظامى اه با آنها همراه  دستگاهى، در رأس حاامیتها است؛ یمى از اارهایى اه اینها میمنند این استا آن ایجاد اختالف هااز راه

جاها بعضى جاها موفق نمیشوند،وجود بیاورند، حاامیت دوگانه درست انند؛ خیلىشماف به نیست، سعى میمنند در رأس آن اختالف و

این است اه با تقلیغات خود دلهاى مردم را، افمار مردم را از مقانى  هاها این است. یمى از راههم متأسفانه موفق میشوند؛ یمى از راه

المى اسى آمریما در مورد ایران عزیز ما، و ایرانمتحده هاى گوناگونى از این ققیل. و رژیم ایاالتشان منصرف بمنند؛ و راهایمانى اعتقادى و

گران، اودتاى نظامى، حمایت از فتنه .ى این اارها هم شمست خورده استالهى در همهرا انجام داده است و به فضل ى این اارهاما، همه

 بدهند، و بحمداهلل در انتخابات، ایجاد شماف، از این اارها یا انجام دادند یا تالش اردند اه انجام ى بااشاندن مردم به خیابانها، مقابله

 ؤمن بود، و اینجا است اه من میروم سراغ آن چالش دوم اه چالشچون ملت م ى اینها ناموفق ماندند. چرا؟ چون ملت بیدار بود،همه

 .درونى است

بزرگوار را از نظر دور بداریم و  امام برادران و خواهران عزیز! چالش درونى براى ملت ما عقارت است از اینمه روحیه و جهت نهضت 

اشتقاه انیم؛ در شناخت دوستمان اشتقاه انیم؛  شناخت دشمنمان ترین خطر است. درفراموش انیم و آن را از دست بدهیم؛ این بزرگ

اشتقاه بمنیم،  اصلى و فرعى مخلوط انیم، نفهمیم دشمن ایست؛ دوست ایست؛ یا در شناخت دشمن ى دشمن و دوست را با همجقهه

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=989
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1022
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1022
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2224
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2224


ایران توجه داشته باشند اه گاهى یمى با شما دشمنى میمند، اما اگر دقت  این هم خطر است. برادران عزیز، خواهران عزیز، عموم ملت

با  اال ]اگر[ انساندشمن اصلى را پیدا انید؛ و اصلى نیست، تابعى است از یک عامل دیگر، از یک اس دیگر؛دشمنىِ او دشمنىِ انید

 .ى مطلوبى نخواهد شدى اارْ نتیجههم قواى او تحلیل میرود، هم نتیجه سینه بشود،بهدشمن فرعى سینه

سَلَفى، علیه ایران، علیه شیعه، علیه تشیع، دارند  و وهابى و هاى تمفیرىگروه ناماى در بخشهاى مختل  دنیاى اسالم بهامروز یک عده 

 این را همه بدانند. دشمنى میمنند، حماقت اارهاى بدى میمنند، اارهاى زشتى میمنند؛ اما اینها دشمنهاى اصلى نیستند؛ تالش میمنند،

ه است ا شان میگنیذارد، آن اسىاه اینها را تحریک میمند، آن اسى است اه پول در اختیار میمنند اما دشمن اصلى، آن اسى است

دار میمند؛ دشمن اصلى، آن اسى است اه تخم شماف و اختالف را انگیزه ى آنها انداى ضعی  شد، با وسایل گوناگون آنها راوقتى انگیزه

. لنیذا ما ممرر هاى امنیتى و اطالعاتى استسرویس افشاند؛ اینها آن دست پنهانِگروه نادان و جاهل، و ملت مظلوم ایران مى بین آن

ى جمهورى اسالمى مقابله میمنند، دشمن اصل گرى، به نام تمفیر، به نام اسالم با نظامعقلى را اه به نام سَلَفىبى هاىایم این گروهگفته

 افُ اهللَ رَبَّطٍ یَدِىَ اِلَیکَ لِاَقتُلَکَ اِنّى اَخاَنا بِقاسِ ایما لَئِن بَسَطتَ اِلَىَّ یَدَکَ لِتَقتُلَنى مامیدانیم؛ به اینها گفته خوردهنمیدانیم؛ ما شما را فریب

خودت میقندى، ما تو ]آدمِ[ نادان و جاهل را اسى نمیدانیم  ( تو اگر خطا میمنى، اشتقاه میمنى، امر به قتل برادر مسلمان۸العَلَمین؛ )

مشت محمم ما مواجه خواهد شد، این  حمله بمند، باقتل او بقندیم؛ القته از خودمان دفاع میمنیم، هر اسى به ما  اه بایستى امر به

چندان نه خورده هستند. دشمن اصلى آن دشمن پشت پرده است، آن دستنیستند، فریب طقیعى است؛ اما معتقدیم اینها دشمنان اصلى

 .اندازدان هم مىمسلمانان را میگیرد و آنها را به ج آید و گریقانهاى امنیتى بیرون مىپنهانى است اه از آستین سرویس

اختالفات فرعى و اختالفات سطحى، ما را سرگرم بمند، در  چالشهاى درونى ما اینها استا سرگرم شدن به اختالفات در داخل اشور؛ 

 یمى از مصادیق آن چالش اصلى است وجود بیاورد، ما را از مسائل اصلى و از خطوط اصلى غافل بمند؛ اینتعارض به مقابل هم قرار بدهد،

شدن به  اارى، دچارروحیگى، دچار شدن به امچالشهاى ما است. دچار شدن به تنقلى و بى اه عرض شد. از دست دادن انسجام ملت از

( باید عزم داشته ۹فرمودند ما میتوانیم، ) امام طور اه، تصور اینمه تا حاال نتوانستیم؛ نخیر، همانما نمیتوانیم یأس و ناامیدى، تصور اینمه

ا است اه باید با اینها مقابله درونى م ها را باز اند. اینها همه، آن چالشهاىى این گرهمدیریت جهادى میتواند همه و عزم ملى باشیم،

هایى انند؛ اینها سرفصل جوانهاى عزیز ما، نخقگان ما، فضالى ما باید بنشینند این مسائل را بررسى طور اه عرض اردیمانیم. همان

رى اند و به ما امید ى این فصول یاهمه ى آن معمار بزرگ میتواند ما را درمرد و نقشهبزرگوارمان و یاد آن بزرگ امام است. نام مقارک

 .خواهد بود همچنان اه تا امروز چنین بوده است و به توفیق الهى در آینده ]هم[ چنین بقخشد و نشاط بدهد و روحیه بدهد؛

عزیز ما را در راه بناى آرمانى نظام اسالمى امک فرما.  پروردگارا! براات خودت را بر این ملت عزیز نازل بفرما. پروردگارا! جوانان 

تر قرار بده؛ آنها را بر دشمنانشان قوى ها و انحرافها محفوظ بدار. پروردگارا! دست ملت ایران را از دشمنانشروىاج روردگارا! ما را ازپ

و  امام ما بگردان؛ روح مطهر )ارواحنا فداه( را نسقت به ما مهربان بفرما؛ دعاى آن بزرگوار را شامل حال عصرپیروز فرما؛ قلب مقدس ولى

 .شهداى عزیز را با پیغمقر محشور فرما

 والسالم علیمم و رحمةاهلل و برااته

 
 ۱۰ى ى حشر، بخشى از آیهسوره (۱

 ۸۸ى ى یونس، بخشى از آیهسوره (2

 2۵ى و بخشى از آیه 2۴ى ى ابراهیم، آیهسوره (3

 ۱۶و  ۱۵ى طارق، آیات سوره (۴

 اشور آلمان (۵

 اشور اواراین (۶

 اینجان مک (۷

 2۸ى ى مائده، آیهسوره (۸

 32۷، ص ۱۹، ج امام ىاز جمله، صحیفه (۹
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 هللادر مراسم بیست و ششمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی رحمه رهبری بیانات

 

ی ادیان زّمان مورد اتّفاق همه)ارواحنا فداه( بمنیم. منجی آخرال األعظمدر آغاز عرایضم، الزم است عرض ارادتی به ساحت مقدّس بقیّةاهلل

در میان ادیان ابراهیمی مورد ققول همگان  است؛ اینمه اسی خواهد آمد و جهان را از منجالب ظلم و جور نجات خواهد داد، ابراهیمی

ب اسالمی به نام منیذاه یالعاده را در همهمشخّص شده است؛ این موجود الهی را، این انسان بزرگ فوق است. در اسالم، نام این منجی هم

 السّالم( ظهور خواهد ارد ورا نتوان سراغ داد اه معتقد نقاشد اه مهدی )علیه ایشناسند. شاید در بین فِرَق اسالمی هیچ فرقهمهدی می

ست اه خصوصیّتی اه در اعتقاد شیعه وجود دارد این ا .ی آن حضرت را هم مشخّص میمنندی پیغمقر است؛ حتّی نام و انیهاو از ذریّه

حضرت امام حسن عسمری  - ی اهل بیتمشخّص و معیّن معرفی میمند؛ او را فرزند امام یازدهمِ از ائمّه صورتاین شخصیّت را به

القاً اسالمی، غ مشخّص از نظر مورّخان شیعه و متملّمان شیعه روشن و واضح است؛ دیگر فِرَق طورمیداند؛ تاریخ والدت او به -الساّلم( )علیه

بعضی  .ی مسلّم و قطعی، حضور و وجود و والدت آن بزرگوار را اثقات میمندادلّه اند ولی شیعه بانظر را متنیذاّر نشده یا نپنیذیرفته این

ی طوالنی زنده بماند. این تنها استقعادی است اه در مورد قضیّه اند اه چگونه مممن است انسانی متولّد بشود و در این زماناستقعاد ارده

ضرت ی حاین استقعاد را برطرف میمند. درباره اند؛ لمن قرآن اریم با نصّ صریح خود،اند و تمرار اردهمخالفان مطرح ارده هدی،حضرت م

ه سال زندگی ارده است. ن ۹۵۰در میان قوم خود  ( یعنی نوح2میفرمایدا فَلَقِثَ فیهِم اَل َ سَنَةٍ اِلّا خَمسینَ عامًا؛) الساّلم(نوح پیغمقر )علیه

 .استقعاد جایی ندارد سال است؛ بنابراین، این ۹۵۰ظاهر مطلب این است اه دوران دعوت آن بزرگوار  اینمه عمر او این مقدار بود،

 

 های تاریخ خود در گنیذشته متّمیتشیّع فقط به برجستگی یترین خاصیّت این اعتقاد در میان شیعیان، امیدآفرینی است. جامعهبزرگ 

شرایط، دل ]را[ خالی از امید نمیداند و  ترینی مهدویّت طقق اعتقاد تشیّع، در سختدارد. یک نفر معتقد به مسئله نیست، چشم به آینده

قطعاً سپری خواهد شد؛ این  ن تسلّط ناحق و باطلمیداند اه این دوران تاریمی، این دوران ظلم، این دورا ی امید همواره وجود دارد؛شعله

یُمنِهِ بِ نمیشود؛ جا محدودی مهدویّت به همیناست. القتّه اعتقاد تشیّع نسقت به مسئله ترین آثار و دستاوردهای این اعتقادیمی از مهم

فروغ تابان،  ی فروزان، اینی اعتقاد به مهدویّت یک چنین اعتقادی است. این شعلهمسئله (3)؛وَ بِوُجُودِهِ ثَقَتَتِ األرضُ و السَّماء رُزِقَ الوَری

اهد شاءاهلل دوران انتظار منتظران سر خووجود خواهد داشت و ان در جوامع شیعی در طول قرنهای گنیذشته وجود داشته است و همچنان

میالد مسعود در جمع شما برادران و خواهران عزیز  مناسقت اینروز سالگرد والدت آن بزرگوار بود؛ این مختصر عرض ارادت، به آمد. دیروز

 .به عرض رسید

 

یز برای ن ی عظیم و باشموه حضور دارند وبرای برادران و خواهران عزیزی اه در این جلسه خرداد امّا مطلقی اه به مناسقت چهاردهم 

ی ایم امّا همچنان جای سخن دربارهباره زیاد گفتهما است. سخن در این ی امام بزرگوارام، طقق معمول بحلی دربارهملّت ایران آماده ارده

ها هم قابل تحریفند؟ است. آیا شخصیّت« امام تحری  شخصیّت»مرد بزرگ باقی است. آنچه امروز به شما عرض میمنم تحت عنوان  این

میشود تحری  ارد؟ بله. تحری   ها را همی تحری  متون به اار میقریم؛ آیا شخصیّتاصطالح تحری  را درباره عموالً عنوان تحری  را وم

عنا م صورت انحرافی و سطحیانسان بزرگ، یا مجهول بماند، یا غلط معنا شود، یا به ها به این است اه اراان اصلی شخصیّت آنشخصیّت

امام و پیشوا است، رفتار او، گفتار او برای نسلهای بعد از خود او  ینها برمیگردد به تحری  شخصیّت. شخصیّتی اه الگو است،ی اشود؛ همه

عنوان صرفاً یک شخصیّت محترم تاریخی مورد به وجود خواهد آمد. امام را نقایدرهنمود است، اگر تحری  شود زیان بزرگی به راهنما و

فعّال بود، مفید بود، بعد  میخواهندا امام یک شخصیّت محترمی است در تاریخ این اشور اه روزگاری بود، جوری اینتوجّه قرار داد؛ بعض

امام را  آوریم، صرفاً همین؛ بعضی میخواهنداحترامش میمنیم، نامش را با تجلیل می هم از میان جمعیّت رفت و روزگار او تمام شد؛

 .جور تلقّی انند؛ این غلط استینجور بشناسند و بشناسانند و ااین

 

و سیاسی و  فمری ممتب گنیذار یکامام مظهر عینی حرات عظیمی است اه ملّت ایران آغاز ارد و تاریخ خود را متحوّل ارد؛ امام بنیان 

ی این راه بستگی دارد به اینمه پنیذیرفت و در آن مشغول حرات شد؛ ادامه ین راه را، این نقشه رااجتماعی است. ملّت ایران این ممتب را، ا

ی راه، شناخته این نقشه -شناخت اصول امام  معنایبه -ی راه، درست شناخته بشود؛ بدون اینمه امام را درست بشناسیم نقشه این

رِ نیست؛ بحث بر س های مقطعی و مربوط به زمان یا ممانت؛ بحث بر سر تصمیممقانی فمری امام اس نخواهد شد. بدیهی است بحث ما بر
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 .میخواهیم درست بشناسیم ی اصلی تفمّر امام بزرگوار ما است؛ این راآن شااله

 

 ائلمس این در بود، نظری عرفان در نظرصاحب هم  بود، امام القتّه یک فقیه بزرگ بود؛ هم یک فقیه برجسته و بزرگ بود، هم فیلسوف 

وابسته نیست؛ بلمه شخصیّت  ادام از اینهای امام به هیچآمد لمن شخصیّت برجستهحساب مییک سرآمد به علمی و فنّی بخشهای[ و]

ی علمی، وارد های برجسته]بود[؛ امام بزرگوار با داشتن آن زمینه (۴)«هِدوا فِی اهللِ حَقَّ جِهادِهٰ  ج وَ» یاصلی امام در تحقّق مضمون آیه

وجود آورد؛ نه فقط در اشور خود عظیمی را به اهلل شد و این مجاهدت را تا آخر عمر خود ادامه داد و حراتسقیلمجاهدت فی میدان

 .نظیر بودبی ی جهان. محصول این حرات، یک محصولی دنیای اسالم و به یک اعتقار در همههمه ی ما و دری منطقهدر همهبلمه 

 

ارد؛ یمی برانداختن بنای سلطنت موروثی ظالمانه و غیر عاقالنه  ی امام تحقّق پیداوسیلهی در تاریخ اشور ما بهسابقهدو اار بزرگ و بی

 صورتدست انسانهایی باشد و به ی غلط اه حمومت اشور بهی اهنهدر اشور ما سابقه داشت. این بنای پوسیدهسال  اه چند هزار

رسد، یک ب زور نظامی حمومت به دست بیاید و بعد نسل به نسل از یمی به دیگری به ارث موروثی از اسی به اسی برسد، یا با شمشیر و

امام این بود اه این بنای غلط را برانداخت و اار را به دست مردم  در اشور ما بود؛ اار اوّلمنطق در طول چند هزار سال سنّت غلط و بی

 .سپرد اشور

 

اساس اسالم بود اه این هم در تاریخ اشور ما بلمه بعد از صدر  اار بزرگ دوّمی اه امام بزرگوار انجام داد، ایجاد یک حمومت و نظامی بر 

ارزشمندی داشت و لنیذا جا دارد واقعاً گفته  بقه بود. این جهاد بزرگ امام بزرگوار ما یک چنین محصولساالّ اسالم بی اسالم در تاریخ

ی اولیای دین اه درباره( و همچنان۶جِهادِه؛) اه در قرآن هستا وَ جهِدوا فِی اهللِ حَقَّ( همچنان۵؛)«جِهادِه جاهَدَ فِی اهللِ حَقَّ»بشود اه 

 .است« جاهَدَ فِی اهللِ حَقَّ جِهادِه»مصداق  همگفته میشود، این مرد بزرگ 

 

و اجتماعی یا جهاد فمری نقود بلمه همراه با  جهاد سیاسی ی این صحقت عرض بمنم اه جهاد این مرد بزرگ صرفاًالقتّه در حاشیه 

جور هم درس است. این جهاد با نفس، پایقندی به ارتقاط مستمر و دائم با خدای متعال هم بود؛ این نی،ی این جهادها، جهاد دروهمه

 شیم اه از این بخش ازیا جهاد سیاسی یا جهاد نظامی وارد شدیم، حق داشته با جهاد علمی نیست اه اگر ما در میدان جهاد فمری یا

اهل توسّل و تضرّع بود. در همین ماه مقارک شعقان ممرّر  نظر انیم. امام بزرگوار اهل خشوع بود، اهل بماء بود، اهل دعا بود،جهاد صرف

نَظَرِها اِلَیکَ حَتَّی  هَب لی اَمالَ الِانقِطاعِ اِلیکَ وَ اَنِر اَبصارَ قُلوبِنا بِضِیاءِ اِلهی :شعقانیّه را در سخنرانی خود تمرار میمرد ی مناجاتاین فقره

عای او، ارتقاط دائمی او سحرگاهان او، مناجات او، د یاین رفتار او بود، گریه (۷).مَعدِنِ العَظَمَة اِلی تَخرِقَ اَبصارُ القُلوبِ حُجُبَ النّورِ فَتَصِلَ 

اهلل امام سقیلی جهاد فیحاشیه را هم درمعنویِ تداوم و استمرار جهاد این مرد بزرگ را تشمیل میداد. این یاه این حالت، پشتوانه

 .بزرگوارمان به یاد داشته باشیم

 

ت اه بینی اساست. اواّلً متّمی و مقتنی بر یک جهان ی فمری امام دارای خصوصیّات اامل یک ممتب فمری و اجتماعی و سیاسیمنظومه 

ی تفمّرات اسالمی زیربنای اصلی همه ی منطق او مقتنی بود بر توحید اهی فعّالیّت او، همهاز توحید. همه بینی عقارت استاین جهان

 .است

 

ام ی فمری امآورد، این است اه منظومهر میالمه د صورت یک ممتب به معنای واقعیی فمری اه آن را بهخصوصیّت دیگر این منظومه 

میمردند. در ممتب فمری امام،  ی ایرانی را مطرح میمرد و مخاطقان، آن را حسابتالی جوامع بشری و جامعه روز بود؛ مسائل موردبه

ر مسلمان دیگ س میمرد، ملّتهایرا میزند؛ این آن چیزی است اه ملّت ایران هم آن را ح ضدّیت با استقداد و ضدّیت با استمقار حرف اوّل

 .دعوت گسترش پیدا ارد [ آن را حس اردند؛ برای همین اینبلمه ملّتهای غیر مسلمان ]هم

 

 هایازیسها و تئوریپردازیخصوصیّت دیگر این ممتب فمری این بود اه زنده و پویا و پر تحرّک و عملیّاتی بود؛ ملل بعضی از اندیشه 

منطق امام، فمر امام، راه امام، عملیّاتی  اه در محفل بحث، حرفهای زیقا و قشنگی است امّا در میدان عمل اارایی ندارد؛ نقود روشنفمرانه

 .ما را عوض ارد ، مسیر تاریخ اشوربود؛ به همین دلیل هم به پیروزی رسید و پیش رفت؛ این حرات بود؛ قابل تحقّق در میدان عمل
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ملّتی بودیم وابسته؛ ملّتی بودیم اه بعمد ما را عقب نگه داشته  هدفی و ناامیدی؛ ماما ملّت ایران، ملّتی بودیم زیردست و غرقه در بی 

ااروان لجنزاری از عادتهای زشت میقردند و هم  فمر خود را بر ما تحمیل میمردند، هم فرهنگ خود را؛ هم منابع اقتصادی ما را بودند؛ هم

ک انگیزه، به یک ملّت پر امید، به ی [ ما را تقدیل ارد به یک ملّت پرمیمردند؛ ما یک چنین ملّتی بودیم. ]امام سوی اشور ما سرازیررا به

سمت هدفهای بزرگ  ار است و بهبزرگ. امروز ملّت ایران پر تحرّک است، پر انگیزه است، امیدو ملّت پر تحرّک، به یک ملّت دارای هدفهای

 داریم امّا مهم این است اه در حال حراتیم؛ مهم این است اه نیرو و همّتِ روانه است. القتّه ما با هدفهای خودمان هنوز خیلی فاصله

طور الت اجتماعی را بهمیتوانند به این هدفها برسند؛ میتوانند عد پیشرفت در ملّت ما وجود دارد؛ مهم این است اه جوانان ما معتقدند اه

 یک اشور پیشرفته و دارای قدرت متناسب با انند؛ میتوانند پیشرفت و ثروت را به این اشور بیاورند؛ میتوانند ما را به اامل تأمین

جوانهای ما در این جهت در حراتند. ما از حال تخدیرشده  در اشور ما موج میزند وتاریخی خودمان تقدیل انند؛ این امید، امروز  هویّت

 .، این اار را نهضت امام بزرگوار ما و این مرد بزرگ انجام داده استبیرون آمدیم آلودگیخواب بیرون آمدیم، از حال

 

باید راه امام بزرگوار را درست بشناسد، اصول او را درست  ت ایران بخواهد به آن هدفها برسد، بخواهد این راه را ادامه بدهد،اگر ملّ 

اردن مسیر صراط مستقیم ملّت ایران  شخصیّت امام را تحری  انند، اه تحری  شخصیّت امام، تحری  راه امام و منحرف بشناسد، نگنیذارد

همه باید بدانند اه  .انیم یا خدای نمرده عمداً به انار بگنیذاریم، ملّت ایران سیلی خواهد خورد را گم انیم یا فراموشاست. اگر راه امام 

ی در شدهبرنداشته است؛ یک اشور بزرگ، یک اشور ثروتمند، یک اشور واقع ناپنیذیر استمقار جهانی چشم از اشورشانی سیریهاضمه

اند؛ فقط اند، چشم برنداشتهاز طمع خود برنداشته باز عالم خیلی مهم است. اینها دستدرتمندان دغلچهارراه حسّاس جهانی، برای ق یک

قطع بشود. اینجا  امید آنها چنان پیشرفتی پیدا انید اهچنان قدرتی پیدا انید، آناه شما ملّت ایران آن وقتی عقب خواهند نشستآن

ی این خطرات بزرگ امام تحری  شد، بد معرّفی شد، غلط معرّفی شد، همه است اه خطر تحری  امام اهمّیّت پیدا میمند؛ اگر شخصیّت

ظران ندر گوش و چشم مسئوالن اشور، صاحب عنوان یک هشدار بایدملّت ایران خواهد شد؛ اینجا است اه خطر تحری  امام به متوجّه

 حوزویان تلقّی بشود. خب، ی به این راه دارند و عموم جوانان، فرزانگان، دانشگاهیان،اسانی اه عالقه فمری انقالب، شاگردان قدیمی امام،

 .ی عرایض من بوداین مقدمه

 

ارد در تقلیغات جهانی خود بود اه از اوّل انقالب سعی  طرف دشمندر زمان حیات امام هم برای تحری  شخصیّت امام اار میشد؛ از یک 

انقالب فرانسه، انقالب ماراسیستی  از نوع آنچه در تاریخ انقالبهای بزرگ و معروف عالم ملل -انقالبی خشک و خشن  صورت یکامام را به

صرفاً  یشود وباز نم معرّفی اند؛ یک انسانی اه خشک است و خشن است و گره ابروی او -شناسیم می شوروی و بعضی از انقالبهای دیگر

مام ا جوری معرّفی میمردند اه این غلط بود. بله،انعطافی در او نیست؛ امام را این ای، هیچی با دشمن و هیچ عاطفهنگاه میمند به مقابله

لطافت  انسانی راسخ بود لمن مظهر عاطفه بود، مظهر -خواهم ارد  طور اه حاال عرضهمان -قاطع بود، غیر متزلزل بود، در تصمیم خود 

نسقت به قشرهای مظلوم و مستضع   محقّت بود، مظهر دلداری و دلدادگی در مقابل خدا و در مقابل خلق خدا، بخصوص بود، مظهر

 .اوّل در انقالب ما، در تقلیغات جهانی نسقت به امام انجام میداد جامعه بود؛ این ااری بود اه دشمن از روز

 

میمردند؛ حتّی زمان حیات خود امام. هر حرفی را اه  انسته ]شخصیّت امام را[ تحری در داخل هم بعضی ندانسته، بعضی هم د 

هم همین جریان ادامه داشته است؛  اه ارتقاطی به امام نداشت. بعد از رحلت امامبه امام نسقت میدادند؛ درحالی نظرشان پسندیده بود،به

ی، های سیاسزمینه صورت یک آدم لیقرال اه هیچ قید و شرطی در رفتار او دربهاظهارات، امام را  حتّی تا آنجایی اه بعضی حرفها و بعضی

 میمنند؛ این هم بشدّت غلط و خالف واقع است. ما اگر بخواهیم شخصیّت امام را های فمری و فرهنگی وجود ندارد معرّفیحتّی در زمینه

رفتیم، مطلب حل خواهد شد والّا امروز اسانی  -خواهم ارد  اه عرض - به معنای واقعی المه پیدا انیم، این راه دارد؛ اگر ما این راه را

دیگری بیایند و بر طقق سالیق  جور امام را معرّفی میمنند، مممن است در فرداها اسانی خود یکخود و سلیقه آیند طقق میلمی

محقوبیّت امام  .دیگری معرّفی انند؛ این نمیشود آید، مصلحت بدانند اه امام را جورمی دیگری، بر طقق حوادث دیگری اه در دنیا پیش

ی تحری  شخصیّت امامِ نافنیذ در دلهای بقرد؛ برای همین، مسئله در بین مردم یک چیز ماندگار است؛ این را نتوانست دشمن از بین

 .خطر بزرگی محسوب میشود -در اشور و بیرون از اشور  - مردمان زیادی

 

ای دارد؛ این مقانی در طول ده امام یک اصولی دارد، یک مقانی .این تحری  بشود، بازخوانی اصول امام استآن راهی اه میتواند مانع از  
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گوناگون بیان شده است؛ اصول امام را در این  حاامیّت اسالمی و پیش از آن در طول پانزده سال دوران نهضت، در بیانات سال دوران

تشمیل خواهد شد؛ شخصیّت امام  ای از امام بزرگوارخطوط را انار هم اه بگنیذاریم، یک شااله اصول را، این بیانات میشود پیدا ارد؛ این

ن آ هایی دارد؛ حوادثی دری انسانهای دیگر فرازونشیبزندگی امام ملل زندگی همه این است. نمیگویم به هر مطلب فرعی توجّه انید؛

عرض میمنیم، آن چیزهایی اه قابل انمار نیست، جزو بیّنات امام  مطالب اصولی راای اقتضائی داشته است؛ اتّفاق افتاده است و هر حادثه

اسالمی، چه در دوران جنگ تحمیلی  سالهای متمادی، چه ققل از تشمیل حمومت اسالمی، چه در دوران تشمیل حمومت است، در طول

نقایستی انتخاب  تمرار ارده است؛ این اصول را گزینشی هماین اصول را امام در بیانات خود  ساله، چه ققل از آن و چه بعد از آن،هشت

جا هم میگویم اصول امام مممن است فقط اینها نقاشد، امّا همین ارد. من القتّه امروز پنج شش مورد از اینها را عرض میمنم

ه است، شدبحمداهلل تدوین -م را نگاه انند اما افرادی اه میتوانند و توانایی این اار را دارند، بروند دنقال انند، بیانات و  نظرانصاحب

بیانات امام را نمیتوانم عرض  ی اصول قابل استخراج ازانند. من امروز همه و این اصول را استخراج -است  موجود است، در اختیار همه

نچه را انند؛ امّا آ نمیخواهم گزینشی باشد، لنیذا میگویم افراد بروند نگاه انند، مواردی را پیدا بمنم، پنج، شش مورد را امروز عرض میمنم،

 .است خطّ امام و راه امام و من امروز عرض میمنم جزو مسلّماتِ منطق امام و ممتب امام

 

است. امام، اسالم ناب را در مقابل اسالم  اسالم آمریمایی و نفی اسالم ناب محمدّی [ امام وجود دارد، اثقاتِ]ممتب اوّلین مطلقی اه در 

شناسیم، تا آنجایی اه ما می -زمانها  یآمریمایی چیست؟ اسالم آمریمایی در زمان ما و در زمان امام و در همه . اسالمآمریمایی قرار داد

اسانی را اه تفمّر آن دو شاخه بیشتر نداردا یمی اسالم سموالر، یمی اسالم متحجّر؛ لنیذا امام، - جور باشدمممن است در آینده هم همین

همواره در ردی  اسانی گنیذاشت اه  -میخواستند  جدای از اسالم اجتماعی انسانها را، ی دین را، جامعه را، رفتاریعن -سموالری داشتند 

حجّر؛ ی برروی مقانی غلط، تمتعصّقانه و ی غیر قابل فهم برای انسانهای نواندیشافتادهداشتند؛ یعنی نگاه عقب ی به دیننگاه متحجّرانه

اسالم، در دنیای اسالم وجود  یبینید هردو نمونههمواره ذار ارده است. امروز اه شما نگاه میمنید، می هردوی اینها را امام در انار هم

و القاعده و املال اینها مورد  جریان منحرف داعش مورد حمایت آمریما است. امروز، هم دارد، هردو هم مورد حمایتِ قدرتهای قلدر دنیا و

اسالمی، مورد حمایت  ی از عمل اسالمی و فقه اسالمی و شریعتجریانهای به نام اسالم و بیگانه حمایت آمریما و اسرائیلند، هم بعضی از

یوه و ش متّمی به اتاب و سنّت است اه با فمر روشن، با آشنایی با زمان و ممان، با م بزرگوار، آن اسالمآمریما است. اسالم ناب از نظر اما

جور نیست اه روش استنقاط مورد توجّه آید. اینمیشود و به دست می های علمیّه، استنقاطی در حوزهشدهمِتُد علمیِ جاافتاده و تممیل

 روش این یک مِتُد دارد، این یک روش دارد؛ این ند و اصول حرات اجتماعی را استنقاط بمند؛ نه،هراسی بتواند قرآن را باز ا نقاشد و

هم  است. القتّه هراسیناب از نظر امام بزرگوار این  است، اارشده است، اسانی هستند اه میتوانند این روش را دنقال انند. اسالم علمی

عل زمان و ممان باشد، باید نیازهای بالف آن روش را بلد است، قادر نیست؛ باید فمر روشن داشته باشد، باید آشنا با اه آن مِتُد را بلد است،

وقت میتواند اسالم ناب را مشخّص های او را بداند، آنی دشمنینحوه ،دشمن را بشناسد یدرا بشناسد، با جوامع اسالمی جوامع بشری و

اسالم داعشی؛ از آن طرف،  -آوردند از آنها اسم می اه امام ممرّر با همین تعقیر -بشناسد و بشناساند. اسالم آخوندهای درباری  اند و

ی قدرتهای بزرگ و به اشاره ی به آمریما ودوختهجنایات صهیونیستی، در مقابل جنایات آمریما، اسالمِ چشم تفاوت در مقابلاسالمِ بی

معرّفی  اینها همه مردودند. اسالمی اه امامجا اینها همه به هم میرسند؛ از نظر امام  آمریما، اینها همه سر در یک آخور دارند؛ در یک

 امام است، باید مرزبندی داشته باشد؛ هم با اسالم متحجّر، هم با اسالم روی اینها است. پیرو امام، آن اسی اه دنقالهمیمند، در مقابل همه

بار گفته باشد؛ در سرتاسر آثار ت اه امام یکاین چیزی نیس .سموالر؛ اسالم ناب را شناسایی اند و دنقال اند. یمی از اصول امام این است

 .امام، گسترده است امام، بیانات

 

 و زورگویاعتمادی به قدرتهای مستمقر ی مقابل، بیو نقطه ،ی الهیوعده دوّما یمی از اصول امام اتّمال به امک الهی، اعتماد به صدق 

است به مؤمنین؛ و اسانی اه این وعده را  یمی از اجزاء ممتب امام است. اتّمال به قدرت الهی؛ خدای متعال وعده داده جهانی است؛ این

بِاهللِ ظَنَّ السَّوءِ عَلَیهِم دائِرَةُ  اَلظّآنّینَ» اه ( آن اسانی۹( وَ غَضِبَ اهللُ عَلَیهِم،)۸اندا وَ لَعنَهُمُ اهلل،)لعن شده باور ندارند در االم خودِ خداوند

 اه فرموده است -ی الهی ی الهی، به صدق وعدهاعتقاد به وعده (۱۰).«عَلَیهِم وَ لَعَنَهُم وَ اَعَدَّ لَهُم جَهَنَّمَ وَ سآءَت مَصیرًا السَّوءِ وَ غَضِبَ اهللُ

ی مقابل، به اتّمال ارد. نقطه یمی از اراان تفمّر امام بزرگوار ما است؛ باید به این وعده اعتماد و - (۱۱)«اِن تَنصُروا اهللَ یَنصُراُم»

بیانات امام  جهانی، مطلقاً نقاید اعتماد ارد؛ این هم در عمل امام، در رفتار امام، در ی دشمنان، مستمقران، قدرتهایهااُنَکخوشدل

به او، موجب میشد اه امام بزرگوار در مواضع انقالبی خود صریح باشد.  طور اامل مشهود است. این اتّمال به قدرت پروردگار و اعتمادبه
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اتّماء به خدا داشت، نه اینمه نمیدانست قدرتها بدشان  مرد؛ آنچه را مورد اعتقاد او بود صریح بیان میمرد، چونصراحت صحقت می امام با

باور داشت. در برابر حوادث،  نصرت الهی نمیدانست آنها عصقانی میشوند، میدانست امّا به قدرت الهی، به امک الهی، به آید، نه اینمهمی

اه به او نوشته  - های سران مستمقر دنیا یا وابستگان به مستمقر،امام شاید به دو نامه از نامه - هادچار رودربایستی نشد؛ به یمی از نامه

اسالمی پخش شد. القتّه  مای جمهوریوقت در صداوسیرا جواب داد اه همان بودند جواب داد، امام به آن نامه، با صراحت تمام، مطلب

این تواّل خود را امام ملل خونی در شریان ملّت جاری  ها بیان ارد ومؤدّبانه حرف میزد امّا مواضع قاطع و روشن خود را در آن نامه امام

ام به مستمقرین هیچ اعتمادی و اینمه ام .تواّل به خدای متعال شد، به نصرت الهی معتقد شد، و در این راه وارد شد ارد؛ ملّت هم اهل

 -مقتدری هم بود  جمهورریگان، اه رئیس -جمهور آمریما های آنها اعتنائی نمند. رئیسوعده هیچ اعتقادی نداشت، موجب میشد اه به

ود، امام ب ای را اه او دادهاو اعتنائی نمرد، پاسخی به او نداد و اعتنائی نمرد و وعده به امام نامه نوشت و پیغام فرستاد و آدم فرستاد، امام به

 .به هیچ گرفت

 

ی به آمریما داده بود، بحث صدها میلیارد یا هزار وابسته ای در مورد پایان جنگ تحمیلی، یمی از دولتهایدر یک مورد دیگر، یک وعده 

جاری خودمان داریم همین معنا را لمس  ه آن نمردند، اعتماد نمردند. ما حاال در قضایای گوناگونبود، امام اعتنائی ب میلیارد در میان

عتماد ارد، ا ی خصوصی میزنند نمیشودی مستمقرین اعتماد ارد، به حرفهایی اه در جلسهوعده بینیم اه چطور نمیشود بهمیمنیم، می

اعتمادی به مستمقران. این القتّه به معنای ، بیاعتماد به خدا قرار داد، لیِ اار خوداین را داریم لمس میمنیم. امام آن را جزوِ خطوط اص

میفرستادند، امام هم به پیام تقریک آنها  به مناسقتهای مختل  برای امام پیام تقریک[ سران اشورها نقود، ]چون ی با دنیارابطه قطع

مستمقرین و قلدران و تقعه و  گونه اعتمادی بهحدّ معمول، مؤدّبانه و محترمانه وجود داشت امّا هیچ جوری، درجواب میداد. ارتقاط این

 .روان آنها وجود نداشتدنقاله

 

روزها ی خطوط اصلیِ حرات امام است. در آناین از جمله ی مردم و نیروی مردم، و مخالفت با تمرازهای دولتی؛سوّم؛ اعتقاد به اراده 

 -امام بارها و بارها هشدار میداد  ی اارهای اقتصادی اشور به دولت مواول و وابسته شود؛برداشت نادرست، همه خاطر یکسعی میشد به

مسائل  اه این مسائل را به مردم بسپارید؛ اعتماد به مردم داشت در -واضح منعمس است  طورو این هشدارها در بیانات ایشان به

امام از اوّل پشتیقان ارتش بود؛ اسی اه مانع از انحالل ارتش در  :اقتصادی، اعتماد به مردم داشت در مسائل نظامی. این را توجّه انند

وجود آورد؛ حرات نظامی را یک جریان را به وجود آورد، بعد هم نهاد بسیجرا بهشخص امام بود، با وجود این، نیروی سپاه  اشور شد،

، اه ی به مردمسازندگیِ اشور، تمیه ی به مردم؛ در مسائلی به مردم؛ در مسائل نظامی، تمیهاقتصادی، تمیه مردمی قرار داد. در مسائل

آراء مردم در مدیریّت  ی انتخابات اشور وه مردم؛ و باالتر از همه مسئلهی بمسائل تقلیغات، تمیه جهاد سازندگی را به راه انداخت؛ در

 دوران حاامیّت امام بزرگوار ما ده سال است؛ از این ده سال، هشت سال -مدّت  اشور و تشمیالت نظام سیاسی اشور. در تمام طول این

شاید در حدود ده انتخابات در اشور انجام گرفت،  اه -ها مشغول جنگ بودند در این اشور جنگ بود؛ شهرها بمقاران میشد؛ جقهه

شرایط، امام بزرگوار اصرار  یی احوال، در همهی مراحل، در همهاز تاریخ مقرّر خودش عقب نیفتاد؛ در همه انتخاباتهای گوناگون یک روز

امام یک روز  العاده اعالم میمنند،الت فوقبگیرد. اینمه در بعضی از اشورها معمول است ح داشت اه انتخابات در وقت مقرّر خود انجام

 روز انتخابات جزو اوّلین اسانی اه پای صندوق رأی حاضر میشد، شخص امام العاده اعالم نمرد، به انتخابات اهمّیّت میداد. درحالت فوق

خیص مردم قائل بود؛ مممن بود آن چیزی و افمار مردم و تش بزرگوار بود؛ اعتقاد به مردم، و به معنای حقیقی المه احترام برای آراء مردم

احترام قائل بود، آنها را محترم  حال برای آراء مردممیمنند، مورد نظر امام در یک موردی هم نقاشد امّا درعین را اه مردم انتخاب

نعمت مسئوالن معرّفی ولی ردم رااز چیزها است. امام در مورد مردم به اینها هم ااتفا نمرد، م میشمرد، آنها را معتقر میشمرد، این هم یمی

د بگوین ما هستند؛ مواردی خود را خادم ملّت معرّفی ارد؛ میگفتا اگر به من خادم ملّت نعمتارد؛ ممرّر امام ذار اردند اه این مردم ولی

ر حضو ی مردم و افمار مردم و آراء مردم وی جایگاه برجستهدهندهنشان بهتر از این است اه رهقر بگویند؛ این خیلی حرف بزرگی است،

ودل در ی او بود، مردم با جانآنجایی اه انگشت اشاره در نظر امام است؛ مردم هم پاسخ مناسب دادند؛ در صحنه حضور پیدا اردند؛ مردم

مردم را دوست داشت، مردم امام را دوست  متقابل بود؛ امام به مردم اعتماد داشت، مردم به امام اعتماد داشتند؛ امام نجا حاضر شدند. اینآ

 .طقیعی است ی متقابل، یک امرداشتند؛ این رابطه

 

فان بود؛ امام نابرابری اقتصادی را با شدّت و محرومان و مستضع دار جدّی حمایت ازی چهارم در بُعد مسائل داخلی اشور؛ امام طرفنمته 
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داری از مستضعفان شاید بود؛ طرف عدالت اجتماعی دارمیمرد؛ اشرافیگری را با تلخی رد میمرد؛ به معنای واقعی المه امام طرف حدّت رد

ل قطعی اصو بزرگوار ما در بیاناتشان گفتند؛ این یمی از خطوط روشن امام است؛ این یمی از لقی است اه امامیمی از پر تمرارترین مطا

تالش انند اه محرومان را از محرومیّت بیرون بیاورند و تا آنجایی اه  ان انند؛ همه بایدامام است، همه باید تالش انند اه فقر را ریشه

ر ای اه داین نمته -نشینی ی خوی ااخمیداد درباره مک انند. از آن طرف به مسئوالن اشور هشدارتوان اشور است، به محرومان ا در

نشینی برحنیذر میداشت، تأاید ممرّر میمرد بر اینمه و همه را از خوی ااخ (۱2)- اِنِ الَّنیذینَ ظَلَمواٰ  سوَ سَمَنتُم فی م :قرآن هم آمده است

ها را با نشینانند، این فقرایند، این محرومانند اه این صحنهاوخ وفاداری طققات ضعی  اعتماد انید؛ این را امام ممرّر میگفت اه این به

های بیشتری امّا[ آن اسانی اه برخورداریمیشوند؛ ] اند، اعتراض هم نمیمنند، در میدانهای خطر هم حاضرمحرومیّتها پر ارده وجود

وفاداری طققات متوسّط مردم و طققات  آمد، اتّفاقاً آنها بیشتر ابراز نارضایی میمردند. ایناگر مشملی پیش می داشتند، در موارد مختل 

 اردن از اسراف د میمرد، بر پرهیزالمال تأایبود و این را تأاید میمرد. بر مصرف درست بیت محروم مردم، از نظر امام یک امر برجسته

داری از محرومان و دوری از خوی اشرافیگری و خوی اجتماعی، طرف ی عدالتتأاید میمرد. این هم یمی از خطوط اساسی است. مسئله

 .عمل در این جهت گرایی وتجمّل

 

. ای نمیمردداشت، هیچ مالحظه قرار مستمقران للی والمی مخال  قلدران بین[. امام صریحاً در جقههی پنجم در بُعد خارجی ]استنمته 

بدون  ی مظلومان بود؛ صریح ومستمقران و قدرتهای زورگوی عالم با مظلومان، در جقهه ی میان قلدران واین است اه امام در مقابله

برای  «شیطان بزرگ»ی بود. امام با مستمقرین سرِ آشتی نداشت. واژه دار جدّیِّ مظلومان جهانا بیان میمرد. طرفتقیّه این رمالحظه و بی

بزرگ خیلی زیاد است. وقتی شما یک اسی را، یک  یک ابداع عجیقی از سوی امام بود. امتداد معرفتی و عملی این تعقیر شیطان آمریما،

مام تا نسقت به او چگونه باشد؛ ا است اه باید رفتار شما در مقابل او چگونه باشد، باید احساسات شما معلوم دستگاهی را شیطان دانستید،

معنا داشت. در  داشت؛ عنوان شیطان بزرگ را، هم به اار میقرد، هم از بن دندان اعتقاد به این روز آخر، نسقت به آمریما همین احساس را

برافتاد.  رانی ملّت ایوسیلهی رژیم طاغوتی است اه بهانندهی تغنیذیهآمریما عققه مقابل از اوّل انقالب اسانی بودند اه توجّه نمیمردند اه

 عّالیّت برخی از نهادهایحتّی ف -ها، با فعّالیّت آنها با حضور آمریمایی ملّت ایران رژیم طاغوت را ساقط اردند، امّا اسانی بودند آن روز اه

بزرگوار سر این قضیّه بود؛ ما از نزدیک میدیدیم. آنها توجّه  ی دولت موقّت با امامدر داخل اشور موافق بودند! اختالف عمده -آمریمایی 

ست، نوز باقی است، فعّال ااننده هدستگاه تغنیذیه ی رژیم طاغوت بود؛ این رژیم حاال برافتاده است امّا آنانندهآمریما تغنیذیه نمیمردند اه

خواهد ارد و از آن نقاط  مجال داده شود، دوباره مشغول خواهد شد و ضربه خواهد زد و نقاط ضع  را جستجو اگر به او میدان داده شود،

از همین  وسی ناشیی جاسی النهی مسئلهگیری امام در زمینهاین را میدید، لنیذا موضع ضع  وارد خواهد شد؛ این را توجّه نمیمردند. امام

اش را خوردند اه حاال نمیخواهیم اسانی را شماتت و مالمت ضربه نگاه و همین دیدگاه بود. در دنیا اسانی به این نقطه توجّه نمردند و

ه را نادیدی آنها [ عققهساقط اردند، ]ولی های مرتجع و مستمقر راخاطر اینمه رژیمای است اه بعضی خوردند، بهاین ضربه انیم؛ امّا

 .سیاسی و امنیّتی آمریما موضع داشت روز اوّل دید، با آن مقابله ارد؛ لنیذا تا آخر، امام علیه آمریما و دستگاه گرفتند. امام این عققه را از

 

زی ع ارد. آن روارد. از فلسطین دفاع ارد، از افغانستان دفا متقابالً امام بزرگوار در طول این سالیان دراز از فلسطین حمایت ارد، دفاع 

معموالً در این مواقع اه با یک طرف گرفتاری دارند،  دولتها -وارد افغانستان شدند، با اینمه ما گرفتار دشمنی آمریما بودیم  هااه شوروی

دولتهایی قاطع را حتّی بعضی از  موضع این اه گرفت، قاطع موضع  امام بزرگوار در همان حال در مقابل شوروی - با طرف دیگر میسازند

حمایت ارد،  ای از ملّت افغانستان حمایت ارد، از ملّت لقنانبزرگوار بدون هیچ مالحظه اه گرایش غربی داشتند هم نگرفتند امّا امام

ی با استمقار. با این منطق امروز منطق امام است در مورد مقابله ها را با امال صمیمیّت مورد حمایت خودش قرار داد. اینفلسطینی

 ی جریانای اه با رفتار وحشیانه و ظالمانهاندازه قضایای دنیا را شناسایی ارد، موضع درست را میشود فهمید. امروز ما به همان ودمیش

اینها هر دو ملل  -اشورشان مخالفیم  ی پلیس فدرال آمریما در داخلمخالفیم، به همان اندازه با رفتار ظالمانه داعش در عراق و در سوریه

اندازه با بمقاران  ای است علیه مردم مظلوم غزّه مخالفیم، به همانی ظالمانهغزّه اه محاصره یبه همان اندازه با محاصره -د هم هستن

ا ب آید مخالفیم، به همان اندازهوجود میهایی اه علیه مردم بحرین بهگیریسخت پناه یمن مخالفیم، به همان اندازه بامردم مظلوم و بی

پااستان مخالفیم. این منطق، منطق امام است. هرجا ظلم هست دو  پیماهای بدون سرنشین آمریما به مردم در افغانستان و دری هواحمله

اه امام بصراحت انجام میداد و این یمی  ای استگیریدار مظلومیم، مخال  با ظالمیم؛ این موضعظالم و مظلوم؛ ما طرف :طرف وجود دارد

ی فلسطین مسئله .ی اصلی است؛ این را همه بدانندی فلسطین برای ما یک مسئلهدلیل مسئله وز هم به همیناز خطوط اصلی است. امر
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ی یک مجاهدتِ واجب و الزم اسالمی است، هیچ فلسطین، عرصه یاز دستور اار نظام جمهوری اسالمی خارج نخواهد شد. مسئله

نها وظایفشان عمل نمنند، حساب آ ی فلسطین باشند اه بهاست اسانی در صحنه ی فلسطین جدا نمیمند. مممنمسئله ای ما را ازحادثه

 .مجاهدان فلسطینی مورد تأیید و حمایت ما هستند جدا است امّا مردم فلسطین، ملّت فلسطین،

 

های مهم [؛ این هم یمی از سرفصل]است پنیذیریسلطه ی استقالل اشور، ردّیمی دیگر از نقاط اصلی و خطوط اصلی تفمّر امام، مسئله 

یک ملّت؛ این معنای  ( استقالل یعنی آزادی در مقیاس۱3همین جلسه به مستمعین آن سال عرض اردم،) در سال گنیذشته است. من

 .های فردی باشند امّا علیه استقالل اشور حرف بزنند، این یک تناقض استآزادی استقالل است. اینمه بعضی در زبان یا در شعار دنقال

و  مخالفان تحریمهای مقیاس یک اشور، در مقابل چطور مممن است آزادی فردیِ اشخاص محترم باشد امّا آزادی یک ملّت، آزادی در

سازی میمنند برای نفی استقالل متأسّفانه اسانی هستند اه تئوری .بیگانگان، محترم نقاشد! این اصالً قابل فهم نیست، قابل ققول نیست

یمنند زنی مآید، قلماشورها یک ارزش به حساب نمی روز استقاللاستقالل را گاهی به انزوا معنا میمنند، گاهی به این عنوان اه ام اشور،

یک خطای بسیار مهم  جوری حرات میمنند. این یک غلط بزرگ،هم در بین جامعه پخش میشود. اسانی این و حرف میزنند؛ این حرفها

 من ما در طول این سالها، بسیاری ازی ]بر[ اشور بود. دشردّ سلطه و خطرناک است. امام معتقد به استقالل اشور بود، معتقد به

وجود بیاورد؛ چه تحریم، چه تهدید، اینها در استقالل به یفعّالیّتهایی اه علیه اشور ما و ملّت ما ارده است برای این بود اه خدشه

 .لی استاز خطوط اص اند. باید همه هوشیار باشند، بدانند اه هدفهای دشمن چیست. این هم یمیگرفته استقالل را هدف

 

ی وحدت ملّی است و توجّه مسئله -است اه عرض میمنم  این مطلب آخری -یمی دیگر از خطوط اصلی تفمّر امام و راه امام و خطّ امام  

و عرب و ترک و ارد و لر و  ی بر اساس قومیّتها، فارسچه تفرقه ی بر اساس منیذهب، شیعه و سنّی؛چه تفرقه ؛افمنتفرقه هایبه توطئه

اتّحاد آحاد ملّت، یک  سیاستهای قطعی دشمن بود و امام بزرگوار ما از اوّل بر روی وحدت ملّی و افمنی یمی ازبلوچ و املال اینها. تفرقه

ی تفرقه یبینید در دنیا مسئلهید دنقال بمنیم. امروز شما میما این خط را هم با نظیر داشت اه این یمی از خطوط است. امروزی امتمیه

آورند؛ به آنجا رسیده است اه حاال دیگر اسم شیعه و سنّی می ها اارشاندنیای اسالم یمی از سیاستهای اصلی استمقار است. آمریمایی

ی اسالمی ایران از اوّل نسقت به این مسئله جمهوری اسالم سنّی؛ از یمی حمایت میمنند، به یمی حمله میمنند. در حالی اه اسالم شیعه،

 لقنان اهللبا برادران حزب اند همان جور عمل اردیم اهمان اه سنّییمسانی داشت. ما با برادران فلسطینی اختالف منیذهقی یک نگاه اامالً

جمهوری  شور این بود، در دنیای اسالم نگاهاردیم. نگاه امام بزرگوار ما در داخل ا اه شیعه هستند عمل اردیم. همه جا یک جور عمل

ی هالل شیعی را مطرح میمنند، آیند مسئلهدست دوّم آمریما می ساز است، امّت اسالمی مورد نظر است. اینمه نوارهایاسالمی نگاه امّت

ن تمفیری در افمهای تفرقههمین گروهفراوان، نسقت به  رغم تقلیغاتها علیافمن است. اینمه آمریماییی سیاستهای تفرقهدهندهنشان این

 صورت صریح ازمیمنند، عواملشان اه به خقر و مخفیانه امکصورت بیاحیاناً در مواردی هم به آنها به -میمنند  عراق و سوریه مماشات

اسالمی  نان جمهوریافمنی از نظر دشمنان اسالم و مسلمین و دشماین است اه نقش تفرقه یدهندهاین نشان -آنها حمایت میمنند 

اند، هم سنّی توجّه اند؛ بازی دشمن را نخورند. آن تسنّنی اه  ای است. این را همه توجّه انند؛ هم شیعه توجّهنقش بسیار برجسته

وی هر د هستند؛ هر دوی آنها برادران شیطانند، حمایت اند و آن تشیّعی اه از مراز لندن به دنیا صادر بشود، اینها ملل هم آمریما از آن

 .استمقارند آنها عوامل آمریما و غرب و

 

همین مقنا استوار است. در داخل اشور،  اه ما امسال اوّل سال بر آن تمیه اردیم و ممرّر بعد از آن تمرار اردیم، بر ایزبانیهمدلی و هم 

 -تا امروز بوده است  اه بحمداهللهمچنان -از منیذاهب گوناگون، در انار هم یدِ واحده تشمیل بدهند  خواهران و برادران از اقوام مختل ،

عه در انار هم بدانند اه طور برادران سنّی و شیوسیع و گسترده هم همین نگنیذارند دشمن نفوذ اند در قلمرو دنیای اسالم. در سطح

 .اساسی [ دارد اصل موجودیّت اسالم را تهدید میمند. این هم یمی از خطوط]هست اه دشمنی

 

منحصر در اینها نیست. دیگران هم بگردند، منتها هراسی هر  من هفت مورد را از مقانی و اصول امام عرض اردم و مطمئنّاً اصول امام 

مربوط به امام موجود باشد، آن هم به  امام نسقت ندهد. آنچه را به امام نسقت میدهیم، باید در منابعپسندد به می حرفی را اه خودش

طور اه انسان مراجعه همین ای اه ما گفتیم؛ اینها از اوّل بیانات امام تا آخر،گانهموارد هفت شمل ممرّر، به شمل مستمر، ملل همین

یوه همین ش انسان در بیانات امام میقیند، اینها میشوند اصول. دیگران هم بگردند با مطالب را ی اینمیمند، در طول سالهای متمادی، همه
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ما هم میخواهیم جاذبه و دافعه داشته باشیم؛ جاذبه بر اساس این اصول،  .ی امام بر مقنای این اصول بوداصول را پیدا انند. جاذبه و دافعه

 .بر اساس این اصول دافعه

 

گاهی اخم میمنند،  -مختلفی اه از خودشان نشان میدهند  هایگیریاه هدف دشمنان ما با ریختهای مختل  و قیافه همه هم بدانند 

ی میخواهد برگردد به دوران سلطه تسلّط بر اشور است. دشمن -گاهی اوقات وعده میدهند، گاهی تهدید میمنند  گاهی لقخند میزنند،

« اسالم» ی دشمناین برگشت بشدّت مخال  است و نیروی مقاوم در مقابل این توطئه م باقیدوشرط خود بر این اشور؛ چون اسالبی

میدانند معارف اسالمی، احمام اسالمی در مقابل آنها سدّ مستحممی  خاطر این است اهاست، با اسالم مخالفند. مخالفت دشمن با اسالم به

هراسی در میان ملّت اه در مقابل دشمن  آنها ملل اوهی ایستاده است. با است. با ملّت ما مخالفند، چون ملّت در مقابل درست ارده

ند، با عناصر بیشتر مخالف مخالفند. با عناصر مؤمن بیشتر مخالفند، با سازمانها و نهادهای انقالبی ایستادگی بیشتری داشته باشد، بیشتر

 ست وگری ادر مقابل نفوذ دشمنان هستند. دشمن دنقال سلطه سدهای محمم و مستحمم اللّهی بیشتر مخالفند؛ چون میدانند اینهاحزب

ی پیشرفت و ترقّی و اوج این ملّت است اه مایه ی تالش دشمن برای این است اه جلوی حرات اسالمی نظام جمهوری اسالمی راهمه

، آنچه ندارند، باشند عیب ندارد اهمّیّتی هاهای تروریست تمفیری برای ما غربیآمریمایی گفته بود اه گروه مدارسیاستبگیرد. یک اهنه

به اار برده « امپراتوری»القتّه او تعقیر  -است  تمدّن عظیم ایران اسالمی درصدد ایجاد یک برای ما مهم است، ایران اسالمی است؛ چون

سازی را هم به ما اهمّیّت امّت ید ایران اسالمی را مقابل خودمان و دشمن مهمّ خودمان بدانیم. این حرف،با لنیذا ما -است اه غلط ارده 

 .نشان میدهد

 

دور تشری  آوردید، از شهرهای مختل . خوشامد عرض میمنیم؛  هایاین عرایض امروز ما ]بود[ به شما برادران عزیز، به اسانی اه از راه 

و آل محمّد تو را سوگند میدهیم رحمت و  ی شما را محفوظ بدارد. پروردگارا! به محمّدشاءاهلل خداوند همهانمیگوییم؛  خسته نقاشید

امام بزرگوار اه این  برومند نازل فرما. پروردگارا! رحمت و برات خود را بر روح این مرد بزرگ، این براات خودت را بر این ملّت بزرگ و

این راه قرار بده.  پروردگارا! ما را پیروان صادق این راه قرار بده و مرگ ما را به شهادت در .ارد نازل بفرما راه نورانی را در مقابل ما باز

 .راضی و خشنود بفرما عصر )ارواحنا فداه( را از ماپروردگارا! قلب مقدّس ولیّ 

 والسّالم علیمم و رحمة اهلل و برااته

  

 

 .االسالم والمسلمین سیّد حسن خمینی مطالقی بیان اردله، حجّتققل از شروع بیانات معظّم این بیانات در مرقد امام برگزار شد. (۱

 ۱۴ی ی عنمقوت، بخشی از آیهسوره (2

 ۴22الجنان ص زاد المعاد؛ مفاتیح (3

 ۷۸ی ی حج، بخشی از آیهسوره (۴

 ۱۸، ص 33بحاراالنوار، ج  (۵

 ۷۸ی ی حج، بخشی از آیهسوره (۶

 ۶۸۷، ص 2اققال االعمال، ج  (۷

 ۶۸ی ی توبه، بخشی از آیهسوره (۸

 ۱۴ی ی مجادله، بخشی از آیهاز جمله سوره (۹

 ۶ی ی فتح، بخشی از آیهسوره (۱۰

 ۷ی ی محمّد، بخشی از آیهسوره (۱۱

 ۴۵ی ی ابراهیم، بخشی از آیهسوره (۱2

۱3) ۱3۹3/3/۱۴ 
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