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طراحی این صفحه تغییر کرده است، برای ارجاع به صفحه ی قبلی اینجا کلیک کنید.
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آن وقت عوامل بیرونی است، که دیگر الی ماشاءاهللاَّ وجود داشته است؛ ھمه ی

کسانی که به نحوی از انقالب یا از ھدفھای انقالب متضرر میشدند، اینھا جلوی

انقالب ایستادند. از امنیت یک عده ای متضرر میشوند، از عدالت یک عده ای

متضرر میشوند، از نفی حاکمیت طاغوت یک عده ای متضرر میشوند، از نفی

سلطه ی بیگانه یک جماعتی متضرر میشوند، از نفی استبداد یک عده ای متضرر

میشوند. اینھا را شما میدانید؛ توضیح الزم ندارد. کی ھا از عدالت یا از استقالل یا

از آزادی و امثال اینھا متضرر میشوند؟ اینھا ھمه در مقابل انقالب صف کشیده اند.

 ١٣٨٧/٠٢/١۴ تا االن ھم این صف کشی ادامه دارد.
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این راھی که ملت ایران می خواھد برود، یک راه اسفالتھ ی بی مانع نیست؛ ما در

این راه چالش ھم داریم. ما دو دشمن بزرگ داریم. من این دو دشمن را امروز به

اختصار برای شما معرفی و چھرھ نمایی کنم تا ببینیم من و شما در مقابل این

دو دشمن چه باید بکنیم. یک ملت باید دشمن را بشناسد، نقشھ ی دشمن را

بداند و خود را در مقابل آن مجھز کند. ما دو دشمن داریم: یک دشمن، دشمن

درونی است؛ یک دشمن، دشمن بیرونی است. دشمن درونی خطرناک تر است.

دشمن درونی چیست؟ دشمن درونی خصلتھای بدی است که ممکن است ما

در خودمان داشته باشیم. تنبلی، نشاط کار نداشتن، ناامیدی، خودخواھی ھای

افراطی، بدبین بودن به دیگران، بدبین بودن به آینده، نداشتن اعتماد به خود- نه

به شخص خود و نه به ملت خود- این ھا بیماری است. اگر این دشمن ھای درونی

در ما وجود داشته باشد، کار ما مشکل می شود. ھمیشه دشمنان بیرونی ملت

ایران سعی کردھ اند این میکروبھا را در درون جامعھ ی ایرانی رسوخ دھند: «شما

نمی توانید»، «شما قادر نیستید»، «آیندھ تان تاریک است»، «افقتان تیره است»،

«بیچاره شدید»، «پدرتان درآمد». سعی این بوده است که ملت ما را ناامید،

کسل، بی اعتماد به نفس، تنبل و چشم به دست بیگانه بار بیاورند؛ این ھا دشمنان

درونی است. در طول سالھای قبل از بروز حرکت اسالمی در کشور ما، بالی

عمدھ ی ملت ما این ھا بود. اگر ملتی این بیماری ھا را داشته باشد، این ملت

پیشرفتش ممکن نیست؛ اگر ملتی مردمش تنبل باشند، ناامید باشند، اعتماد

به نفس نداشته باشند، با ھمدیگر پیوند نداشته باشند، به ھمدیگر بدبین

باشند، از آینده ناامید باشند، چنین ملتی پیش نخواھد رفت؛ این ھا مثل

موریانھ ای که در درون پایھ ی بنا بیفتد، بنا را ویران می کند؛ مثل کرمی است که

داخل میوه قرار بگیرد، میوه را فاسد می کند. باید با این صفات مبارزه کرد. ملت ما

باید امیدوار، دارای اعتماد به نفس، خوش بین به آینده، عالقھ مند به پیشرفت، و

معتقد و مؤمن به معنویاتی باشد که او را در این راه کمک می کند. بحمد اهللاَّ امروز

ملت ما چنین اعتماد به نفس و چنین امیدی دارد؛ باید این ھا را تکمیل کرد. اگر ما

بتوانیم این دشمن ھا را در درون خود، در جان خود، در فرھنگ عمومی جامعھ ی

خود از کار بیندازیم، دشمن بیرونی ھم نمی تواند به ما صدمه و لطمھ ای برساند.

و اما دشمن بیرونی. دشمن بیرونِی این ھدف ما عبارت است از نظام سلطھ ی

بین المللی؛ یعنی ھمان چیزی که به او می گوییم استکبار جھانی. استکبار جھانی

و نظام سلطه، دنیا را به سلطھ گران و سلطھ پذیران تقسیم می کند. اگر ملتی

بخواھد در مقابل سلطھ گران از منافع خود دفاع کند، سلطھ گران با آن ملت

دشمنی می کنند؛ روی او فشار می آورند و سعی می کنند مقاومت  او را در ھم

بشکنند. این، دشمِن یک ملتی است که می خواھد مستقل و عزتمند و آبرومند و

پیشرفته بشود و زیر بار سلطھ گران نرود؛ این دشمِن بیرونی است. امروز مظھر

این دشمنی عبارت است از شبکھ ی صھیونیسم جھانی و دولت کنونی ایاالت

متحدھ ی امریکا. البته این دشمنی مال امروز نیست؛ روشھا تغییر می کند، اما

سیاست دشمنی با ملت ایران از اول انقالب تا امروز بوده است. ھرچه

توانستھ اند، فشار وارد آوردھ اند، اما عبث؛ فشارھای آن ھا نتوانسته است ملت

ایران را ضعیف کند یا به عقب نشینی وادار کند؛ نه تحریم اقتصادیشان، نه تھدید

نظامی شان، نه فشار سیاسی شان، نه جنگ روانیشان. امروز ما از پانزده سال

قبل، از بیست سال قبل، از بیست و ھفت سال قبل بسیار قوی تر ھستیم؛ این

نشان دھندھ ی این است که دشمن در دشمنی با ملت ایران و نظام جمھوری

اسالمی ناکام مانده است؛ اما این دشمنی ھست.

امروز در دنیا تناقضی وجود دارد. ملت ایران از نظر ملتھای مسلمان و ملتھای

منطقه- ملتھای آسیا، ملتھای آفریقا، ملتھای امریکای التین، ملتھای منطقھ ی

خاورمیانه- یک ملت شجاع، مدافع حق و عدالت، و ایستادھ ی در مقابل

زورگویی ھاست؛ ملت ایران را این طور شناختھ اند. آن ھا ملت ایران را تحسین و

ستایش می کنند. اما ھمین ملت ایران و ھمین نظام جمھوری اسالمی که این قدر

مورد ستایش ملتھاست، از نظر قدرتھای زورگو، متھم به نقض حقوق بشر

است، متھم به سلب امنیت جھانی است، متھم به حمایت از تروریسم است!

این تناقض است؛ تناقض بین نگاه ملتھا و خواستھ ی قدرتھا. این تناقض،

تھدیدکنندھ ی نظام سلطھ ی جھانی است. روز به روز این ھا دارند از ملتھا دور

می شوند؛ این یک رخنھ ی فرسایشی را در بنای لیبرال دموکراسی غرب به وجود
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ما دو دشمن داریم: یک دشمن، دشمن درونى است؛ یک دشمن، دشمن

بیرونى است. دشمن درونى خطرناک تر است. دشمن درونى چیست؟ دشمن

درونى خصلتھاى بدى است که ممکن است ما در خودمان داشته

 ١٣٨۶/٠١/٠١ باشیم.
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دولت اسالمی دشمنانی ھم دارد. دولت اسالمی دو دسته دشمن دارد؛ یک

دسته دشمنان شناخته شده ھستند. ھمه ی سلطه گران و دیکتاتورھای دنیا به

دالیل واضح دشمن دولت اسالمی اند؛ چون دولت اسالمی با اصل سلطه و

دیکتاتوری مخالف است. کسانی ھستند که به دین یا به ورود دین در عرصه ی

زندگی معتقد نیستند - به اصطالح سکوالرھا - اینھا ھم با دولت اسالمی

مخالفند؛ می گویند اقتصاد باید از دین جدا باشد، سیاست از دین جدا باشد،

زندگی اجتماعی از دین جدا باشد، تحرکات و نشاطھای مردمِی عمومی از دین

جدا باشد. مخالفت ھا ھم در طیف وسیعی انجام می گیرد؛ از مخالف بودن، تا

مخالفت کردن، تا معارضه ھای جدی کردن. مترفین بین المللی - یعنی ثروتمندان

عظیم جھانی که نفت و منابع عمده ی جھانی را در اختیار خودشان می خواھند و

برای این کار دارند حداکثر تالش علمی و عملی را می کنند - اینھا ھم جزو

دشمنان بیرونی دولت اسالمی اند. عرض کردیم دشمن ھا لزومًا دشمنی

نمی کنند؛ بعضی از آنھا دشمن اند، بعضی دشمنی کردنشان به صورت مخالفت

و اعتراض است، بعضی وارد میدان می شوند و گالویز می شوند. بنابراین انواع و

اقسام دشمنی وجود دارد و باید با ھر کدام به نحوی برخورد کرد.

دسته ی دوم دشمنان درونی اند؛ یعنی آفت ھا، بیماری ھا و میکروب ھا. مرگ ما

بیش از آنچه ناشی از این باشد که دیگری بیاید ما را بُکشد، ناشی از این است

که در درون خودمان اختالفی به وجود می آید. غالبًا مرگ ھای ما ناشی از

ویروسی، میکروبی، بیماری یی و سلول عاصی یی است که سرطان درست

می کند؛ کمتر ناشی از این است که کسی بیاید آدم را بُکشد. دولت اسالمی

ھم ھمین طور است؛ باید مواظب دشمن ھای درونی اش باشد؛ اینھا آفتھایش

 ١٣٨۴/٠۶/٠٨ است.
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جستجو...

امروز چھارشنبه، ١٧ مھر ١٣٩٨
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آورده است و روز به روز این رخنه بیشتر خواھد شد. باالخره تبلیغات استکبار تا

مدتی می تواند حقایق را پنھان کند؛ ھمیشه که نمی توانند حقایق را پنھان کنند؛

ملتھا روز به روز بیدارتر می شوند. شما نگاه کنید؛ رئیس جمھور ملت ایران به

کشورھای آسیا، به کشورھای آفریقا، به کشورھای امریکای جنوبی مسافرت

می کند، ملتھا برای او شعار می دھند، به نفع او تظاھرات می کنند، اظھار حمایت

می کنند؛ رئیس جمھور امریکا ھم به کشورھای امریکای جنوبی- یعنی حیاط خلوت

امریکا- مسافرت می کند، ملتھا پرچم امریکا را به مناسبت آمدن او آتش می زنند؛

این معنایش تزلزل پایھ ھای لیبرال دموکراسی ای است که امروز غرب و جلوتر از

ھمه امریکا، مدعی پرچم داری آن ھستند. تناقض در خواست آن ھا و تمایالت مردم

و مشاھدات مردم روز به روز بیشتر می شود. دم از دموکراسی می زنند، دم از

حقوق بشر می زنند، دم از امنیت جھانی می زنند، دم از مبارزھ ی با تروریسم

می زنند، اما باطن شریر آن ھا حکایت از جنگ طلبی آن ھا می کند؛ حکایت از پایمال کردن

حقوق ملتھا می کند؛ حکایت از میل وافر و اشتھای سیری ناپذیر آن ھا بر منابع انرژی

جھانی می کند؛ این را ملتھا می بینند. روز به روز آبروی لیبرال دموکراسی و آبروی

امریکا- که پیش قراول لیبرال دموکراسی است- در دنیا در نظر ملتھا دارد کم و

کمتر می شود. در مقابل، آبروی ایران اسالمی دارد بیشتر می شود. ملتھا می فھمند

که امریکایی ھا در ادعای دفاع از حقوق بشر دروغ می گویند؛ یک نمونھ ی آن، رفتار

آن ھا با کشور خود ماست. ایران در زمان طاغوت- زمان رژیم پھلوی- یکسره در

مشت امریکایی ھا بود؛ امریکایی ھا بر سراسر ایران مسلط بودند؛ پایگاه نظامی در

ایران به وجود می آوردند، برای تسلط بر تحرک کشورھای عرب منطقه؛ می خواستند

این ھا را از پایگاه ایران زیر نظر داشته باشند. ایران ھمپیمان اسرائیل بود؛ بدترین

دیکتاتوری ھا بر این کشور حاکم بود؛ مبارزان را در زندان شکنجه می کردند؛ در

سرتاسر کشور- در ھمین شھر مشھد، در تھران و در ھمھ ی شھرھای کشور-

اختناق و شدت عمل مأموران جالد رژیم طاغوت بر مردم مسلط بود؛ نفت ما را

تاراج می کردند؛ اموال عمومی و ثروتھای ملی را به نفع حکام و به نفع بیگانگان به

تاراج می دادند؛ ملت ایران را از حضور در مسابقھ ی علمی و صنعتی دنیا مانع

می شدند؛ ملت را تحقیر می کردند. آن ایران، متحد درجھ ی یک امریکا در این منطقه

بود؛ زمامدارانش ھم محبوب امریکا بودند؛ ھیچ اعتراضی ھم به نقض حقوق

بشر و نقض دموکراسی بر آن حکومت طاغوتی وارد نبود. امروز ایران یک کشور

آزاد است؛ با این مردم ساالری واضح- که مردم ساالری ما در دنیا بسیار کم نظیر

است- با این ارتباط مستحکم بین مردم و مسئوالن کشور؛ این ایران از نظر

امریکایی ھا، از نظر دولت امریکا و سیاستمداران امریکا یک کشور نامطلوب به

حساب می آید؛ این نشان دھندھ ی جھت گیری استکبار جھانی در مقابل حقایق

موجود عالم است. البته امریکایی ھا از این دشمنی سودی نبردھ اند و بازھم

نخواھند برد. ملت ایران روز به روز قوی تر می شود و ارزشھای انقالب روز به روز

 ١٣٨۶/٠١/٠١ برجستھ تر و تازھ تر می شود.

بیانات  در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطھر رضوی 

دشمن درونی.دشمن بیرونی 

جستار

لینک ثابت

لزوم تحقیق شعائر اسالمی در رفتار و عمل و پرهیز از تظاهر

دسته ی دوم [دشمنان دولت اسالمی] دشمنان درونی اند؛ یعنی آفت ھا،

بیماری ھا و میکروب ھا. مرگ ما بیش از آنچه ناشی از این باشد که دیگری بیاید

ما را بُکشد، ناشی از این است که در درون خودمان اختالفی به وجود می آید.

غالبًا مرگ ھای ما ناشی از ویروسی، میکروبی، بیماری یی و سلول عاصی یی

است که سرطان درست می کند؛ کمتر ناشی از این است که کسی بیاید آدم را

بُکشد. دولت اسالمی ھم ھمین طور است؛ باید مواظب دشمن ھای درونی اش

باشد؛ اینھا آفتھایش است. 

یکی دو مورد از این آفتھا را بگویم. اوِل صحبت به بخشی از این آفتھا اشاره

کردم. غفلت کردن و از راه منحرف شدن، یکی از آفتھایش این است که ما ادبیات

دینی را غلیظ کنیم؛ بدون این که مابازایی در عمل داشته باشد. این ما را، ھم به

ریاکاری می کشاند و ھم ریاکاری را در بین مردم تشویق می کند. این که ادبیات

دینی تقویت شود، من با آن ھیچ مخالفتی ندارم؛ ولی باید مابازا داشته باشد.

بیش از آنچه در رفتارمان اسالمی عمل می کنیم، در زبان و اظھار و تظاھراتمان

نخواھیم خود را جلوه دھیم. بیشتر اھمیت دادن به فرم تا به محتوا، از آن

آفتھاست. 

محتوا را باید اسالمی کرد. اگر می خواھیم حقیقتًا اسالمی شویم، باید در

نحوه ی مدیریتمان تحول ایجاد کنیم. یکی از حرفھای خوب آقای رئیس جمھورمان

در تبلیغات انتخاباتی - که به نظر من این حرف، عده ی زیادی را جذب کرد - تحول

در مدیریت بود. این تحول در مدیریت را چه کسی باید انجام دھد؟ خود ما باید

انجام دھیم. اولین گام در تحول این است که رفتار خودمان، کیفیت کارمان، عزل

و نصب خودمان، ِاعمال مدیریت خودمان، جذبه یی که به خرج می دھیم، انعطافی

که به خرج می دھیم، برخوردی که با طبقات مخاطب و مراجع به خودمان انجام

می دھیم، اسالمی باشد. 

البته این که گفتم ادبیات دینی را غلیظ کردن بدون مابازا، یکی از آفتھاست،

اشتباه نشود با کاری که بعضی ھا گوشه و کنار دنبالش ھستند که پرچم ھای

اسالمی و نشانه ھای اسالمی را از بین مردم بردارند؛ نخیر، بنده این را

نمی گویم. مطلقًا نباید نشانه ھای اسالمی را تضعیف کرد. «و من یعّظم شعائر

اهللاَّ فاّنھا من تقوی القلوب»(١) اصًال بنای شعائر بر تظاھر و بر نشان دادن و بر

مطرح کردن و جلو چشم نگھداشتن است. شعائر را مطلقًا نباید تضعیف کرد.

بعضی ھا به اسم این که ما اھل ریا نیستیم و نمی خواھیم تظاھر کنیم، شعائر

اسالمی و عالمتھای اسالمی و سیمای اسالمی و وجھه ی اسالمی و رفتار

اسالمی و پرچمھای اسالمی را از زندگِی خودشان و زندگی مردم جمع

می کنند؛ نخیر، بنده مطلقًا این را توصیه نمی کنم؛ بلکه بعکس، توصیه می کنم

مقید باشید اینھا را نگه دارید. منتھا اگر بناست جانماز آب بکشیم، واقعًا روی آن

جانماز نماز ھم بخوانیم؛ واّال انسان جانماز را آب بکشد و رویش نماز نخواند و

 ١٣٨۴/٠۶/٠٨ کنار بیندازد، فایده یی ندارد.

بیانات در دیدار رئیس جمھور و اعضای ھیأت دولت 

دشمن درونی.دشمن بیرونی, تحول 

قرآن

١ ) سوره مبارکه الحج آیه ٣٢ 
ذِٰلَك وَمَن يُعَظِّم َشعاِئرَ اهللاَِّ فَِإنَّھا ِمن تَقوَى القُلوِب 

ترجمه: 
این است (مناسک حج)! و ھر کس شعائر الھی را بزرگ دارد، این کار نشانه

تقوای دلھاست.

۱۳۸۴

لینک ثابت

دشمن, یارگیری دشمن, دشمن درونی.دشمن بیرونی, امیدوار کردن
دشمن

 ١٣٨۴/٠٣/٠٨ بالشک اعتماد و دلگرمی دشمن به کمک عناصر داخلی است.

بیانات در دیدار نمایندگان مجلس 

دشمن, یارگیری دشمن, دشمن درونی.دشمن بیرونی, امیدوار کردن دشمن 

جمله ھای برگزیده

۱۳۸۴

لینک ثابت

دشمن درونی.دشمن بیرونی

کشور ما و ملت بزرگ ما و بخصوص طبقه ی جوان ما آن روز به طور عام - فقط

استثناءھا بیرون بودند - دچار غفلت بود. در میان این غافلین آدمھای متدین و

متورع ھم بودند، آدمھای بی دین و الابالی ھم بودند؛ کسانی ھم بودند که اھل

گناه نبودند، جوانھای پاکی بودند؛ اما در غفلت عمومِی جوانھا ھمه ھمراه بودند.

بزرگترین کاری که نھضت اسالمی در ایران انجام داد، تلنگر زدن به ما ایرانی ھا

بود تا از خواب غفلت و بی تفاوتی و بی اعتنایِی به آینده خارج شویم. سعدی در

گلستان - داستان دوم یا سوِم باب اول - حکایت مجموعه ی دزدانی را ذکر

می کند؛ می گوید اینھا می خواستند به افرادی حمله کنند؛ اما «اولین دشمنی

که بر ایشان تاخت، خواب بود»؛ قبل از این که دشمن بیرونی بیاید، یک دشمن از

دروِن خودشان بر آنھا غلبه کرد؛ آن دشمن عبارت بود از خواب. ما خواب بودیم،

 ١٣٨٣/٠۴/١٧ انقالب ما را بیدار کرد.

بیانات در دیدار دانشجویان و اساتید دانشگاه ھای استان ھمدان 

دشمن درونی.دشمن بیرونی 

جستار

۱۳۸۳

لینک ثابت

دشمن درونی.دشمن بیرونی

وقتی جامعه ای روحیه اش قوی شد، دشمن نمی تواند به آن زور بگوید. وقتی

زورگویان دنیا بخواھند سوار فرد، جماعت و یا ملتی شوند، اّولین اقدامشان این

است که روحیه ی آن فرد یا ملت را بشکنند و احساس توانایی و ایستادگی اش

را از بین ببرند. تا زمانی که احساس قدرت و توانایی و روحیه در یک ملت و

جماعتی وجود دارد، ھیچ کس نمی تواند بر آن فائق آید؛ نه دشمنان بیرونی و نه

 ١٣٨٢/٠٨/٠۶ دشمنان درونی؛ تنبلی و بی عاری و بی کارگی.

بیانات در دیدار جمعی از قاریان قرآن 

دشمن درونی.دشمن بیرونی 

جستار

۱۳۸۲

دشمن درونی.دشمن بیرونی

ھمچنان  که پیروزی انقالب و والدت آن با مقاومت دشمنان روبه رو شد، تداوم

انقالب، برپا ماندن و اثربخش شدن آن ھم با دشمن و دشمنی ھا مواجه است.

دشمن ھم فقط دشمن بیرونی نیست. ما دو دشمن داریم: دشمِن اّول در درون

خود ماست. شاید این دشمن درونی از دشمن بیرونی خطرناکتر ھم ھست.

آلوده شدن به شھوات، حرِص به دنیا، دلبسته شدن به منافع فردی، مرعوب

الھی مانھای آ تحّقق و الھی وعدهی از شدن مأیوس شدن ونی ب دشمنان

۱۳۸۱

غفلت نکردن از دو دشمن درونی و بیرونی

[ما دو دشمن داریم: دشمِن اّول در درون خود ماست. آلوده شدن به شھوات،

۱۳۸۱
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لینک ثابت

دشمنان بیرونی شدن، مأیوس شدن از وعده ی الھی و تحقق آرمانھای الھی،

دشمنان درونی ما ھستند. ھمه ی کسانی که در جبھه ھای عظیم مثل جبھه ی

انقالب اسالمی به دشمن پشت کرده و فرار می کنند، اّول در جبھه ی دِل خود

شکست می خورند. یا مرعوب می شوند یا مجذوب جلوه ھای دنیا یا آلوده به

شھوات می گردند یا پول و مقام آنھا را فریب می دھد و یا چھره ی چاپلوس

دشمن دچار گمراھیشان می کند. انسان اّول در دِل خود شکست می خورد و

ھزیمت می کند، بعد ھزیمت او در جبھه ی بیرونی آشکار می شود.

دوم، دشمن بیرونی است. دشمن بیرونی عبارت است از آن قدرتھای

سلطه طلب جھانی که برای تحّقق مقاصد خود حاضرند ھمه ی دنیا را به خاک و

خون بکشند و جنگھای خونین راه بیندازند، برای این که به منافع خود دست پیدا

کنند.امروز تھدیدھای امریکا علیه عراق، دیروز علیه افغانستان، در طول این

سالیان علیه مردم فلسطین و مردم لبنان را نگاه کنید! عربده کشیھای مستکبران

عالم را ببینید! اینھا جلوه ھای ھمان دشمن بیرونی است.

در ھرجای دنیا که ملتی بیدار شود، حکومتی خودآگاھی پیدا کند، مردمی به

فکر تأمین منافع خود و قطع دست زورگویان باشد، دستگاه مرکزِی قدرت طلب

جھانی - که مجموعه ای از ھمین سرمایه داران بزرگ و صھیونیستھا ھستند -

مشغول می شود تا آن مرکز، آن کانون و آن حرکت را از سِر راه خود دور کند.

خیلی اوقات موّفق می شوند، در مواردی ھم موّفق نمی شوند؛ کمااین که در

مورد ملت ایران و انقالب اسالمی، با اراده و ایمان مردم و با الگوھای ماندگاری

که ملت ما از جوانان مبارز و پارسای خود نشان داد، موّفق نشدند و تا امروز

شکست خورده اند. بعضی ناخشنود می شوند از این که ما در ھشدارھای

عمومی مردم را به دشمن بیرونی متوّجه کنیم. این ناخشنودی ناشی از

سطحی نگری است. وقتی ما می گوییم دشمن بیرونی داریم، معنایش این

نیست که ضعفھا، اشتباھات، لغزشھا و کوتاھی ھای ما در ناکامیابی ھای نظام

اسالمی بی تأثیر بوده است. نخیر؛ این طور نیست. قرآن به ما یاد داده است که

ھمیشه از اشتباھات خود یاد کنیم: «رّبنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا».

نباید اسراف، زیاده روی، کوتاھیھا و افراط و تفریط خودمان را از یاد دور کنیم؛ باید

به فکر اصالح آنھا باشیم. اما این نباید ما را از عامل تشدیدکننده ی اشکاالت که

ھمان دشمن بیرونی است، غافل کند. در ھمین آیه ی شریفه که به ما تعلیم

می دھد از گناه و اسراف خود استغفار کنیم، بالفاصله می فرماید: «و ثّبت اقدامنا

و انصرنا علی القوم الکافرین»؛ یعنی دشمن بیرونی را ھم مورد غفلت قرار

ندھید. اوست که از اشتباھات شما حّداکثر بھره را می برد. لذا دشمن بیرونی

اشتباھات را تشدید می کند.

در داخل کشور ممکن است خیلی از چیزھا به طور طبیعی زمینه داشته باشد.

فرض کنید فساد و رواج فساد در بخشھایی - چه بخشھای دولتی و چه

بخشھای غیردولتی - یا آلودگیھای شھوانی در بین بعضی از مردم یا بخشھایی

از جوانان ممکن است وجود داشته باشد - زمینه ھای طبیعی ھم دارد - اما

وقتی که دشمن به فکر این است که یک ملت را زمین گیر کند، ھمین عوامل

ابزاری در دست دشمن می شود و آنھا را تشدید می کند. امروز شما وقتی

سرنخ بسیاری از قضایای داخل کشور و مشکالت را دنبال کنید، به سرانگشِت

بیگانه می رسید؛ به دستھای مزدور دشمنان و به تدبیر دستگاھھایی که ھمه ی

نیروی خودشان را علیه نظام اسالمی تجھیز کرده و می کنند. انقالب به فضل

الھی و به نیروی این ملت در سال پنجاه وھفت پیروز شد. جبھه ی مقابل انقالب و

اسالم که وابسته به ھمان دشمنان بیرونی بود، سرشکسته و مأیوس شد و

عقب نشست؛ اما آیا از معارضه و دشمنی کردن و از انتقام کشیدِن از انقالب و

ملت ایران منصرف شد؟ ابدًا. دشمن در یک رویارویی ممکن است شکست

بخورد و عقب نشینی کند؛ اما کمین خواھد گرفت، مواظبت خواھد کرد و حوادث

را رصد خواھد نمود تا در یک فرصت مناسب حمله کند و انتقام بگیرد. جوانان

غیور و مؤمِن این مرز و بوم از ھر قشری، از روحانی و دانشجو و کاسب و کارگر و

کشاورز ھمه باید متوّجه باشند. ھمه ی آنھایی که دلبسته ی دین و شرف خود و

عّزت ملی و استقالل کشور ھستند، باید مراقب و مواظب باشند. دشمن ممکن

است در یک برھه شکست خورده باشد و خورد. دشمن در مراحل متعّدد

شکست مفتضحانه ای ھم خورد؛ اما این دشمن کمین می گیرد، از غفلتھا

استفاده می برد و حمله می کند. حمله ی دشمن ھم ھمیشه نظامی نیست.

دشمن ممکن است حمله ی فرھنگی، اخالقی، اقتصادی و حمله ی امنیتی کند

یا در دستگاھھای حّساس نفوذ نماید. لذا ملت باید ھمیشه ھشیار باشد.

مسؤوالن به طور مضاعف بایستی ھشیار باشند. بخصوص که امید دشمنان

اسالم و این انقالب به این بوده و به این است که مردم را از نظام اسالمی

مأیوس کنند و این طور قلمداد نمایند که نظام اسالمی نمی تواند. در حالی که

نظام اسالمی بھتر از ھمه ی نظامھا می تواند مشکالت و گره ھا را برطرف کند.

نظام اسالمی بود که به این ملت که در طول قرنھای متمادی ھمواره زیر پنجه ی

نظامھای استبدادی دست و پا می زد، آزادی داد بدون این که این آزادی حقوق

 ١٣٨١/١٠/١٩ عمومی و آسایش عمومی را از بین ببرد و پایمال کند.

بیانات در دیدار مردم قم 

دشمن درونی.دشمن بیرونی 

جستار

لینک ثابت

حرِص به دنیا، دلبسته شدن به منافع فردی، مرعوب دشمنان بیرونی شدن،

مأیوس شدن از وعده ی الھی و تحّقق آرمانھای الھی، دشمنان درونی ما

ھستند. دوم، دشمن بیرونی است. دشمن بیرونی عبارت است از آن قدرتھای

سلطه طلب جھانی که برای تحّقق مقاصد خود حاضرند ھمه ی دنیا را به خاک و

خون بکشند.]

بعضی ناخشنود می شوند از این که ما در ھشدارھای عمومی مردم را به دشمن

بیرونی متوّجه کنیم. این ناخشنودی ناشی از سطحی نگری است. وقتی ما

می گوییم دشمن بیرونی داریم، معنایش این نیست که ضعفھا، اشتباھات،

لغزشھا و کوتاھیھای ما در ناکامیابیھای نظام اسالمی بی تأثیر بوده است. نخیر؛

این طور نیست. قرآن به ما یاد داده است که ھمیشه از اشتباھات خود یاد کنیم:

«رّبنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا». نباید اسراف، زیاده روی، کوتاھیھا و افراط

و تفریط خودمان را از یاد دور کنیم؛ باید به فکر اصالح آنھا باشیم. اما این نباید ما

را از عامل تشدیدکننده ی اشکاالت که ھمان دشمن بیرونی است، غافل کند. در

ھمین آیه ی شریفه که به ما تعلیم می دھد از گناه و اسراف خود استغفار کنیم،

بالفاصله می فرماید: «و ثّبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین(١)»؛ یعنی

دشمن بیرونی را ھم مورد غفلت قرار ندھید. اوست که از اشتباھات شما

حّداکثر بھره را می برد. لذا دشمن بیرونی اشتباھات را تشدید

 ١٣٨١/١٠/١٩ می کند.

بیانات در دیدار مردم قم 

دشمن درونی.دشمن بیرونی, دشمن 

قرآن

١ ) سوره مبارکه آل عمران آیه ١۴٧ 
وَما كاَن قَولَھُم ِإّال أَن قالوا رَبَّنَا اغِفر لَنا ذُنوبَنا وَِإسرافَنا في أَمِرنا وَثَبِّت أَقدامَنا

وَانُصرنا عَلَى القَوِم الكاِفرينَ 
ترجمه: 

سخنشان تنھا این بود که: «پروردگارا! گناھان ما را ببخش! و از تندرویھای ما در
کارھا، چشم پوشی کن! قدمھای ما را استوار بدار! و ما را بر جمعیّت کافران،

پیروز گردان!

لینک ثابت

دشمن درونی.دشمن بیرونی

پیمودن این راه، دشمن و مزاحم دارد. بزرگترین دشمن این راه عبارت است از

دشمنی که در درون خود ماست و آن دشمن عبارت است از: راحت گرایی،

غفلت گرایی، تنبلی گرایی، آسان گرایی و تمایل به پرھیز کردن از میدانھای

دشوار. این راه، جّد و جھد و مجاھدت الزم دارد. تمایالت انحرافی انسانھا - تمایل

به مال دنیا، تمایل به منطقه ھای انحصاری زندگی، تمایل به شھوات گوناگون -

موانع این راه است که بخصوص ما مسؤوالن و برادران و خواھرانی که در

بخشھای مختلف کشور مسؤولند، باید به خدای متعال پناه ببریم و مراقب باشیم

و به ھمدیگر تذّکر دھیم. این دشمن درونی، البته خطرناکتر از دشمن بیرونی

است.

این راه، دشمنان خارجی ھم دارد. دشمنان بیرونی کسانی ھستند که نگاه

می کنند، می بینند ایران اسالمی در حال تبدیل شدن به یک الگو در دنیای اسالم

است و آنھا نمی خواھند این طور شود. می دانند که اگر جمھوری اسالمی بتواند

مسائل زندگی و مسائل ماّدی و گره ھای گوناگون را - که در ھر کشوری کم و

بیش وجود دارد - برطرف و باز کند و به زندگی مردم رونق و شکوفایی بخشد،

آن گاه مسلمانھا گرم و گیراتر به سمت این الگو حرکت می کنند. لذا مرتب مانع

ایجاد می کنند. االن چند سال است که به طور آشکار، در پیشرفت مسائل

اقتصادی کشور، دشمنان ما از خارج به شیوه ھای گوناگون مانع ایجاد

 ١٣٨٠/١٢/١٢ می کنند.

بیانات در دیدار زائران و مجاوران حرم مطھر رضوی 

دشمن درونی.دشمن بیرونی 

جستار

۱۳۸۰

دشمن درونی.دشمن بیرونی

و اما دشمن پنجم. دشمن پنجم عبارت بود از دشمنی که در درون ھر یک از

افراد مسلمان و مؤمن وجود داشت. خطرناکتر از ھمه ی دشمنھا ھم ھمین

است. این دشمن در درون ما ھم وجود دارد: تمایالت نفسانی، خودخواھیھا،

میل به انحراف، میل به گمراھی و لغزشھایی که زمینه ی آن را خود انسان

فراھم می کند. پیغمبر با این دشمن ھم سخت مبارزه کرد؛ منتھا مبارزه ی با این

دشمن، به وسیله ی شمشیر نیست؛ به وسیله ی تربیت و تزکیه و تعلیم و

ھشدار دادن است. لذا وقتی که مردم با آن ھمه زحمت از جنگ برگشتند،

پیغمبر فرمود شما از جھاد کوچکتر برگشتید، حاال مشغول جھاد بزرگتر شوید.

! جھاد بزرگتر چیست؟ ما این جھاد با این عظمت و با این عجب! یا رسول اهللاَّ

زحمت را انجام دادیم؛ مگر بزرگتر از این ھم جھادی وجود دارد؟ فرمود بله، جھاد

با نفس خودتان. اگر قرآن می فرماید: «اّلذین فی قلوبھم مرض»، اینھا منافقین

نیستند؛ البته عده ای از منافقین ھم جزو «اّلذین فی قلوبھم مرض»اند، اما ھر

کسی که «اّلذین فی قلوبھم مرض» است - یعنی در دل، بیماری دارد - جزو

منافقین نیست؛ گاھی مؤمن است، اما در دلش مرض ھست. این مرض یعنی

چه؟ یعنی ضعفھای اخالقی، شخصیتی، ھوسرانی و میل به خودخواھیھای

آ گ گ گ گ

۱۳۸۰

مردم, آزادی, دشمن شناسی, دشمن درونی.دشمن بیرونی, سوء
استفاده از مفاهیم شریف, سوءاستفاده ی دشمنان

عده اى مى خواھند با آشنا نبودن ما با فرھنگ آزادى، ھرج ومرج به وجود آورند تا

 ١٣٧٩/١٢/٠٩ مردم، تشنه ى يك استبداد قدرتمند شوند.

بیانات در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

ا ه فا ا ن ش ن ش ا ش ش ی ا آ

۱۳۷۹
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گوناگون؛ که اگر جلویش را نگیری و خودت با آنھا مبارزه نکنی، ایمان را از تو

خواھد گرفت و تو را از درون پوک خواھد کرد. وقتی ایمان را از تو گرفت، دل تو

بی ایمان و ظاھر تو باایمان است؛ آن وقت اسم چنین کسی منافق است. اگر

خدای نکرده دل من و شما از ایمان تھی شد، در حالی که ظاھرمان، ظاھِر

ایمانی است؛ پابندیھا و دلبستگیھای اعتقادی و ایمانی را از دست دادیم، اما

زبان ما ھمچنان ھمان حرفھای ایمانی را می زند که قبًال می زد؛ این می شود

نفاق؛ این ھم خطرناک است. قرآن می فرماید: «ثّم کان عاقبة اّلذین اسائوا

»؛ آن کسانی که کار بد کردند، بدترین نصیبشان السوأی ان کّذبوا بایات اهللاَّ

خواھد شد. آن بدترین چیست؟ تکذیب آیات الھی. در جای دیگر می فرماید: آن

کسانی که به این وظیفه ی بزرگ - انفاق در راه خدا - عمل نکردند، «فاعقبھم

نفاقا فی قلوبھم الی یوم یلقونه بما اخلفوا اهللاَّ ما وعدوه»؛ چون با خدا خلف

وعده کردند، در دلشان نفاق به وجود آمد. خطر بزرگ برای جامعه ی اسالمی این

است؛ ھرجا ھم که شما در تاریخ می بینید جامعه ی اسالمی منحرف شده، از

این جا منحرف شده است. ممکن است دشمن خارجی بیاید، سرکوب کند،

شکست دھد و تار و مار کند؛ اما نمی تواند نابود کند باالخره ایمان می ماند و در

جایی سر بلند می کند و سبز می شود. اما آن جایی که این لشکِر دشمن درونی

به انسان حمله کرد و درون انسان را تھی و خالی نمود، راه منحرف خواھد شد.

ھرجا انحراف وجود دارد، منشأش این است. پیغمبر با این دشمن ھم مبارزه

 ١٣٨٠/٠٢/٢٨ کرد.

بیانات در خطبه ھای نماز جمعه ی تھران  

دشمن درونی.دشمن بیرونی 

جستار
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مردم, آزادی, دشمن شناسی, دشمن درونی.دشمن بیرونی, سوء استفاده از

مفاھیم شریف, سوءاستفادھ ی دشمنان 

جمله ھای برگزیده

لینک ثابت

دشمن درونی.دشمن بیرونی

ھمه ی کسانی را که اسم آوردیم، معنایش این نیست که اینھا با نظام اسالمی

معارضه دارند؛ نه. ممکن است معارضه ای ھم نباشد؛ اما نظام اسالمی

نمی تواند اینھا را نبیند؛ نمی تواند حضور اینھا را، فکر اینھا را، تالش اینھا را،

اھداف و نیتھا و انگیزه ھای اینھا را که در کنار آن، در مقابل آن، در میان آن حضور

دارند، ندیده بگیرد. حکمت و تدبیر برای نظام اسالمی این است که اینھا را ببیند؛

اینھا را بشناسد و اینھا را عالج کند. عالج، معنایش استفاده ی از زور و قدرت

نیست. تصّور نشود که ھرجا گفته می شود باید این فکر را یا این کار را عالج کرد،

یعنی به زور متوّسل شد؛ نه. زور مال کسانی است که منطق ندارند.

مجموعه ای که منطق دارد، با حربه ی استدالل و منطق کاری می کند که ھیچ

حربه ی دیگری و ھیچ قدرت ماّدی ای نمی تواند آن کار را انجام دھد. بنابراین نیاز

به زور نیست.

پنجه افکندِن این صفوف گوناگون، و این که ھر کسی بخواھد در نظام اسالمی

پنجه بیفکند، چه زمینه ھایی در درون خود نظام اسالمی، مسؤوالن نظام،

سردمداران نظام، مؤثران نظام و مردم دارد؟ من چند نمونه اش را این جا یادداشت

کرده ام:

یکی از زمینه ھا، تحّجر است. نگاه نو به مسائل نکردن، گذراِن تاریخ و تحوِّل فکر

انسانھا را ندیده گرفتن، تعالی و ترقِّی فکر و اندیشه و راھھای زندگی را انکار

کردن. این تحّجر است. ھر دانشی را که شما نگاه کنید، تعالی و پیشرفت آن

دانش، فریادی علیه تحّجر است. اگر قرار بود ایستایی، پافشاردن بر ھر آنچه که

عادت کرده ایم آن را ببینیم، چیز خوبی باشد، اصول ما ھم پیشرفت نمی کرد؛

فقه ما ھم از ھزار سال پیش تا به حال این ھمه تحّوالت و پیشرفتھا را پیدا

نمی کرد. در ھمه ی امور زندگی این طور است. تحّجر، یکی از بزرگترین آفات

است.

در کنار تحّجر، ولنگاری فکری و عملی. ولنگاری و بی بندوباری، چه در فکر - یعنی

این که انسان ھر آنچه را که در بازار فکر و اندیشه مطرح می شود، بدون ارزیابی،

بدون نّقادی و بدون فھم درست با آن مواجه شود و با زرق و برق، این متاع

بسیار حّساس را برای خود تھیه کند - و چه در عمل؛ یعنی نقطه ی مقابل تقوا.

تقوا، ھمان ضّد ولنگاری است. تقوا، یعنی دّقت و مراقبت و مواظبت از این که

ھیچ عملی - چه گفتار، چه کردار، عمل جوارح، حتی عمل جوانح - بدون رعایت

موازین انجام نگیرد. این تقواست. نقطه ی مقابلش ھمین ولنگاری و بی بندوباری

است. اگر در زمینه ی فکر و اندیشه، در زمینه ی علوم و در ھر زمینه ای این

ولنگاری باشد، واویالست! ھرجا این روحیه ی بی بندوباری و ولنگاری وارد شد -

که به دنبال آن، سھل انگاری در قبول، سھل انگاری در عمل، سھل انگاری در فھم

خواھد بود - آن کسانی که دچار این آفت شوند، وضع و روز خوبی نخواھند

داشت.

تقلید کورکورانه ی از غرب بخصوص، این ھم یکی از آفتھاست. چون تمّدن غربی

از لحاظ علمی پیشرفت داشته است و زرق و برقی دارد، از او کورکورانه تقلید

کنند و ھر چیزی از آن جا آمد، بپذیرند؛ چه فلسفه، چه اخالق، چه حرفھای

گوناگون.

از جمله ی آفتھا، طعمه جویی است. این آفت بزرگی است. مسند را، مسؤولیت

را، مقام اجتماعی را و حتی علم را به عنوان طعمه نگاه کند، برای این که بتواند

به نان و نوایی برسد. این آفت است. فرصت طلبی، راحت طلبی و خوی شرارت،

از این قبیل است. اینھا آفتھایی است که وجود دارد. این زمینه ھاست؛

زمینه ھای درونی، اخالقی، رفتاری خود ماھاست؛ آن صف بندیھای طبیعی است

 ١٣٧٩/٠٧/١۴ که در مقابل نظام اسالمی ھست.
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دشمن درونی.دشمن بیرونی 

جستار

۱۳۷۹

لینک ثابت

دشمن درونی.دشمن بیرونی

از طرف سوم، دشمن خارجی است. دشمن خارجی نقشش این است که از

این امکانات معارضه ی با نظام در داخل استفاده کند و آنھا را تشدید نماید. بنده

گاھی که در صحبتھا بعضی کسان را به توطئه ھای دشمن تنّبه می دھم، افرادی

می گویند: آقا! شما چرا به دشمن خارجی می پردازید؟ چرا به مسائل خودمان،

به کمبودھای خودمان اشاره نمی کنید؟ حرف باید روشن بشود. اگر دشمن

خارجی در مقابل خود کمبودھا را، ضعفھا را، زمینه ھا را مشاھده نکند، نمی تواند

تسّلط پیدا کند. این که چیز بدیھی و روشنی است؛ بارھا ھم گفته ایم. اصًال

کامیابی دشمن از بیرون در آن صورتی است که در درون صفوف داخل نظام -

داخل کشور و داخل جامعه - نقاط ضعف و نقاط خأل وجود داشته باشد. در این که

شّکی نیست. اما دشمن خارجی را نمی شود منکر شد. دشمن خارجی می آید

از ھمین ضعفھا حداکثر استفاده را می کند. ھیچ انسانی را، ھیچ جامعه ای را و

بیش از ھمه ھیچ مسؤولی را کسی مدح نخواھد کرد که دشمن را نبیند؛ تالش

دشمن را نفھمد؛ سوء استفاده ی دشمن را از ضعفھای خودی بجا نیاورد. آری؛

دشمن خارجی یک حقیقت است؛ منتھا دشمن خارجی می آید از ضعفھای ما

استفاده می کند. نظام اسالمی اگر در درون توانسته باشد این ضعفھا را برطرف

کند، یقینًا دشمن خارجی ناکام خواھد ماند؛ اما وقتی که دشمن خارجی حمله

می کند، وظیفه ی فوری و فوتی، مواجھه ی با اوست. فرض بفرمایید وقتی

دشمن به مرزھا حمله می کند - در تشبیه به این دشمنِی جنگ نظامی - وظیفه

اّول این است که ھمه بروند جلِو او را بگیرند. ما بیاییم بحث کنیم که «علت

این که دشمن این جنگ را شروع کرد، چه بود؟ ممکن است فالن رفتاری که ما

کردیم، فالن پرخاشی که ما کردیم، فالن عمل خالفی که ما کردیم، موجب این

شده است»؛ جای این بحثھا نیست. ھرچه علت بوده است، ھر ضعفی وجود

داشته است، االن باید رفت جلوی دشمن را گرفت؛ بعد البته بپردازید علتھا را

 ١٣٧٩/٠٧/١۴ ھم برطرف کنید.
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تھدیدھایی که متوّجه آینده ی درخشان ماست، دو نوع است: تھدیدھای

خارجی؛ تھدیدھای داخلی. من ابتدا این یک کلمه را بگویم که اگر از داخل، این

ملت دشمن نداشته باشد؛ عامل نفوذی نداشته باشد و دو چھرگان در مسائل

کشور تخریب نکنند؛ دشمن خارجی نمی تواند کار زیادی انجام دھد. البته توّجه

کنید که بعضی از تھدیدھا از درون خود ما و در میان نفس خوِد ماست. من

می گویم ھر چیزی که به سالمت و ایمان و عزم و نشاط لطمه بزند و کار و

کوشش و تحصیل جوانان را معّوق بگذارد، تھدید است. ولنگاری تھدید است؛

بی بندوباری تھدید است؛ مواد مخّدر تھدید است؛ بی اھمیتی به علم و درس و

کار تھدید است؛ سرگرم شدن به مناقشات اجتماعِی بیھوده تھدید است؛

درگیریھای داخلی تھدید است؛ بی اعتمادی به نظام و مسؤوالن تھدید است؛

البته غفلت مسؤوالن ھم تھدید است؛ برنامه ریزی دشمن بیرونی ھم تھدید

است. یک ملت بیدار، یک ملت آگاه، یک ملت زنده، یک ملت جوان، یک ملت

انقالبی مثل ملت ما، باید ھمه ی این تھدیدھا را از سر راه خود

 ١٣٧٩/٠٢/٠١ بردارد.

بیانات در دیدار با جوانان در مصّالی بزرگ تھران  
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آن وقت عوامل بیرونی است، که دیگر الی ماشاءاهللاَّ وجود داشته است؛ ھمه ی

کسانی که به نحوی از انقالب یا از ھدفھای انقالب متضرر میشدند، اینھا جلوی

انقالب ایستادند. از امنیت یک عده ای متضرر میشوند، از عدالت یک عده ای

متضرر میشوند، از نفی حاکمیت طاغوت یک عده ای متضرر میشوند، از نفی

سلطه ی بیگانه یک جماعتی متضرر میشوند، از نفی استبداد یک عده ای متضرر

میشوند. اینھا را شما میدانید؛ توضیح الزم ندارد. کی ھا از عدالت یا از استقالل یا

از آزادی و امثال اینھا متضرر میشوند؟ اینھا ھمه در مقابل انقالب صف کشیده اند.

 ١٣٨٧/٠٢/١۴ تا االن ھم این صف کشی ادامه دارد.

از ش دانشگاهھای ان دانشجو و د ات ا دا د د انات

۱۳۸۷
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این راھی که ملت ایران می خواھد برود، یک راه اسفالتھ ی بی مانع نیست؛ ما در

این راه چالش ھم داریم. ما دو دشمن بزرگ داریم. من این دو دشمن را امروز به

اختصار برای شما معرفی و چھرھ نمایی کنم تا ببینیم من و شما در مقابل این

دو دشمن چه باید بکنیم. یک ملت باید دشمن را بشناسد، نقشھ ی دشمن را

بداند و خود را در مقابل آن مجھز کند. ما دو دشمن داریم: یک دشمن، دشمن

درونی است؛ یک دشمن، دشمن بیرونی است. دشمن درونی خطرناک تر است.

دشمن درونی چیست؟ دشمن درونی خصلتھای بدی است که ممکن است ما

در خودمان داشته باشیم. تنبلی، نشاط کار نداشتن، ناامیدی، خودخواھی ھای

افراطی، بدبین بودن به دیگران، بدبین بودن به آینده، نداشتن اعتماد به خود- نه

به شخص خود و نه به ملت خود- این ھا بیماری است. اگر این دشمن ھای درونی

در ما وجود داشته باشد، کار ما مشکل می شود. ھمیشه دشمنان بیرونی ملت

ایران سعی کردھ اند این میکروبھا را در درون جامعھ ی ایرانی رسوخ دھند: «شما

نمی توانید»، «شما قادر نیستید»، «آیندھ تان تاریک است»، «افقتان تیره است»،

«بیچاره شدید»، «پدرتان درآمد». سعی این بوده است که ملت ما را ناامید،

کسل، بی اعتماد به نفس، تنبل و چشم به دست بیگانه بار بیاورند؛ این ھا دشمنان

درونی است. در طول سالھای قبل از بروز حرکت اسالمی در کشور ما، بالی

عمدھ ی ملت ما این ھا بود. اگر ملتی این بیماری ھا را داشته باشد، این ملت

پیشرفتش ممکن نیست؛ اگر ملتی مردمش تنبل باشند، ناامید باشند، اعتماد

به نفس نداشته باشند، با ھمدیگر پیوند نداشته باشند، به ھمدیگر بدبین

باشند، از آینده ناامید باشند، چنین ملتی پیش نخواھد رفت؛ این ھا مثل

موریانھ ای که در درون پایھ ی بنا بیفتد، بنا را ویران می کند؛ مثل کرمی است که

داخل میوه قرار بگیرد، میوه را فاسد می کند. باید با این صفات مبارزه کرد. ملت ما

باید امیدوار، دارای اعتماد به نفس، خوش بین به آینده، عالقھ مند به پیشرفت، و

معتقد و مؤمن به معنویاتی باشد که او را در این راه کمک می کند. بحمد اهللاَّ امروز

ملت ما چنین اعتماد به نفس و چنین امیدی دارد؛ باید این ھا را تکمیل کرد. اگر ما

بتوانیم این دشمن ھا را در درون خود، در جان خود، در فرھنگ عمومی جامعھ ی

خود از کار بیندازیم، دشمن بیرونی ھم نمی تواند به ما صدمه و لطمھ ای برساند.

و اما دشمن بیرونی. دشمن بیرونِی این ھدف ما عبارت است از نظام سلطھ ی

بین المللی؛ یعنی ھمان چیزی که به او می گوییم استکبار جھانی. استکبار جھانی

و نظام سلطه، دنیا را به سلطھ گران و سلطھ پذیران تقسیم می کند. اگر ملتی

بخواھد در مقابل سلطھ گران از منافع خود دفاع کند، سلطھ گران با آن ملت

دشمنی می کنند؛ روی او فشار می آورند و سعی می کنند مقاومت  او را در ھم

بشکنند. این، دشمِن یک ملتی است که می خواھد مستقل و عزتمند و آبرومند و

پیشرفته بشود و زیر بار سلطھ گران نرود؛ این دشمِن بیرونی است. امروز مظھر

این دشمنی عبارت است از شبکھ ی صھیونیسم جھانی و دولت کنونی ایاالت

متحدھ ی امریکا. البته این دشمنی مال امروز نیست؛ روشھا تغییر می کند، اما

سیاست دشمنی با ملت ایران از اول انقالب تا امروز بوده است. ھرچه

توانستھ اند، فشار وارد آوردھ اند، اما عبث؛ فشارھای آن ھا نتوانسته است ملت

ایران را ضعیف کند یا به عقب نشینی وادار کند؛ نه تحریم اقتصادیشان، نه تھدید

نظامی شان، نه فشار سیاسی شان، نه جنگ روانیشان. امروز ما از پانزده سال

قبل، از بیست سال قبل، از بیست و ھفت سال قبل بسیار قوی تر ھستیم؛ این

نشان دھندھ ی این است که دشمن در دشمنی با ملت ایران و نظام جمھوری

اسالمی ناکام مانده است؛ اما این دشمنی ھست.

امروز در دنیا تناقضی وجود دارد. ملت ایران از نظر ملتھای مسلمان و ملتھای

منطقه- ملتھای آسیا، ملتھای آفریقا، ملتھای امریکای التین، ملتھای منطقھ ی

خاورمیانه- یک ملت شجاع، مدافع حق و عدالت، و ایستادھ ی در مقابل

زورگویی ھاست؛ ملت ایران را این طور شناختھ اند. آن ھا ملت ایران را تحسین و

ستایش می کنند. اما ھمین ملت ایران و ھمین نظام جمھوری اسالمی که این قدر

مورد ستایش ملتھاست، از نظر قدرتھای زورگو، متھم به نقض حقوق بشر

است، متھم به سلب امنیت جھانی است، متھم به حمایت از تروریسم است!

این تناقض است؛ تناقض بین نگاه ملتھا و خواستھ ی قدرتھا. این تناقض،

تھدیدکنندھ ی نظام سلطھ ی جھانی است. روز به روز این ھا دارند از ملتھا دور

می شوند؛ این یک رخنھ ی فرسایشی را در بنای لیبرال دموکراسی غرب به وجود

آورده است و روز به روز این رخنه بیشتر خواھد شد. باالخره تبلیغات استکبار تا

مدتی می تواند حقایق را پنھان کند؛ ھمیشه که نمی توانند حقایق را پنھان کنند؛

ملتھا روز به روز بیدارتر می شوند. شما نگاه کنید؛ رئیس جمھور ملت ایران به

کشورھای آسیا، به کشورھای آفریقا، به کشورھای امریکای جنوبی مسافرت

می کند، ملتھا برای او شعار می دھند، به نفع او تظاھرات می کنند، اظھار حمایت

می کنند؛ رئیس جمھور امریکا ھم به کشورھای امریکای جنوبی- یعنی حیاط خلوت

امریکا- مسافرت می کند، ملتھا پرچم امریکا را به مناسبت آمدن او آتش می زنند؛

این معنایش تزلزل پایھ ھای لیبرال دموکراسی ای است که امروز غرب و جلوتر از

ھمه امریکا، مدعی پرچم داری آن ھستند. تناقض در خواست آن ھا و تمایالت مردم

و مشاھدات مردم روز به روز بیشتر می شود. دم از دموکراسی می زنند، دم از

حقوق بشر می زنند، دم از امنیت جھانی می زنند، دم از مبارزھ ی با تروریسم

می زنند، اما باطن شریر آن ھا حکایت از جنگ طلبی آن ھا می کند؛ حکایت از پایمال کردن

حقوق ملتھا می کند؛ حکایت از میل وافر و اشتھای سیری ناپذیر آن ھا بر منابع انرژی

۱۳۸۶

لینک ثابت

دشمن درونی.دشمن بیرونی

ما دو دشمن داریم: یک دشمن، دشمن درونى است؛ یک دشمن، دشمن

بیرونى است. دشمن درونى خطرناک تر است. دشمن درونى چیست؟ دشمن

درونى خصلتھاى بدى است که ممکن است ما در خودمان داشته

 ١٣٨۶/٠١/٠١ باشیم.
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دولت اسالمی دشمنانی ھم دارد. دولت اسالمی دو دسته دشمن دارد؛ یک

دسته دشمنان شناخته شده ھستند. ھمه ی سلطه گران و دیکتاتورھای دنیا به

دالیل واضح دشمن دولت اسالمی اند؛ چون دولت اسالمی با اصل سلطه و

دیکتاتوری مخالف است. کسانی ھستند که به دین یا به ورود دین در عرصه ی

زندگی معتقد نیستند - به اصطالح سکوالرھا - اینھا ھم با دولت اسالمی

مخالفند؛ می گویند اقتصاد باید از دین جدا باشد، سیاست از دین جدا باشد،

زندگی اجتماعی از دین جدا باشد، تحرکات و نشاطھای مردمِی عمومی از دین

جدا باشد. مخالفت ھا ھم در طیف وسیعی انجام می گیرد؛ از مخالف بودن، تا

مخالفت کردن، تا معارضه ھای جدی کردن. مترفین بین المللی - یعنی ثروتمندان

عظیم جھانی که نفت و منابع عمده ی جھانی را در اختیار خودشان می خواھند و

برای این کار دارند حداکثر تالش علمی و عملی را می کنند - اینھا ھم جزو

دشمنان بیرونی دولت اسالمی اند. عرض کردیم دشمن ھا لزومًا دشمنی

نمی کنند؛ بعضی از آنھا دشمن اند، بعضی دشمنی کردنشان به صورت مخالفت

و اعتراض است، بعضی وارد میدان می شوند و گالویز می شوند. بنابراین انواع و

اقسام دشمنی وجود دارد و باید با ھر کدام به نحوی برخورد کرد.

دسته ی دوم دشمنان درونی اند؛ یعنی آفت ھا، بیماری ھا و میکروب ھا. مرگ ما

بیش از آنچه ناشی از این باشد که دیگری بیاید ما را بُکشد، ناشی از این است

که در درون خودمان اختالفی به وجود می آید. غالبًا مرگ ھای ما ناشی از

ویروسی، میکروبی، بیماری یی و سلول عاصی یی است که سرطان درست

می کند؛ کمتر ناشی از این است که کسی بیاید آدم را بُکشد. دولت اسالمی

ھم ھمین طور است؛ باید مواظب دشمن ھای درونی اش باشد؛ اینھا آفتھایش

 ١٣٨۴/٠۶/٠٨ است.

بیانات در دیدار رئیس جمھور و اعضای ھیأت دولت 

دشمن درونی.دشمن بیرونی 

جستار
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لزوم تحقیق شعائر اسالمی در رفتار و عمل و پرهیز از تظاهر

دسته ی دوم [دشمنان دولت اسالمی] دشمنان درونی اند؛ یعنی آفت ھا،

بیماری ھا و میکروب ھا. مرگ ما بیش از آنچه ناشی از این باشد که دیگری بیاید

ما را بُکشد، ناشی از این است که در درون خودمان اختالفی به وجود می آید.

غالبًا مرگ ھای ما ناشی از ویروسی، میکروبی، بیماری یی و سلول عاصی یی

است که سرطان درست می کند؛ کمتر ناشی از این است که کسی بیاید آدم را

بُکشد. دولت اسالمی ھم ھمین طور است؛ باید مواظب دشمن ھای درونی اش

باشد؛ اینھا آفتھایش است. 

یکی دو مورد از این آفتھا را بگویم. اوِل صحبت به بخشی از این آفتھا اشاره

کردم. غفلت کردن و از راه منحرف شدن، یکی از آفتھایش این است که ما ادبیات

دینی را غلیظ کنیم؛ بدون این که مابازایی در عمل داشته باشد. این ما را، ھم به

ریاکاری می کشاند و ھم ریاکاری را در بین مردم تشویق می کند. این که ادبیات

دینی تقویت شود، من با آن ھیچ مخالفتی ندارم؛ ولی باید مابازا داشته باشد.

بیش از آنچه در رفتارمان اسالمی عمل می کنیم، در زبان و اظھار و تظاھراتمان

نخواھیم خود را جلوه دھیم. بیشتر اھمیت دادن به فرم تا به محتوا، از آن

آفتھاست. 

محتوا را باید اسالمی کرد. اگر می خواھیم حقیقتًا اسالمی شویم، باید در

نحوه ی مدیریتمان تحول ایجاد کنیم. یکی از حرفھای خوب آقای رئیس جمھورمان

در تبلیغات انتخاباتی - که به نظر من این حرف، عده ی زیادی را جذب کرد - تحول

در مدیریت بود. این تحول در مدیریت را چه کسی باید انجام دھد؟ خود ما باید

انجام دھیم. اولین گام در تحول این است که رفتار خودمان، کیفیت کارمان، عزل

و نصب خودمان، ِاعمال مدیریت خودمان، جذبه یی که به خرج می دھیم، انعطافی

که به خرج می دھیم، برخوردی که با طبقات مخاطب و مراجع به خودمان انجام

می دھیم، اسالمی باشد. 

البته این که گفتم ادبیات دینی را غلیظ کردن بدون مابازا، یکی از آفتھاست،
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جھانی می کند؛ این را ملتھا می بینند. روز به روز آبروی لیبرال دموکراسی و آبروی

امریکا- که پیش قراول لیبرال دموکراسی است- در دنیا در نظر ملتھا دارد کم و

کمتر می شود. در مقابل، آبروی ایران اسالمی دارد بیشتر می شود. ملتھا می فھمند

که امریکایی ھا در ادعای دفاع از حقوق بشر دروغ می گویند؛ یک نمونھ ی آن، رفتار

آن ھا با کشور خود ماست. ایران در زمان طاغوت- زمان رژیم پھلوی- یکسره در

مشت امریکایی ھا بود؛ امریکایی ھا بر سراسر ایران مسلط بودند؛ پایگاه نظامی در

ایران به وجود می آوردند، برای تسلط بر تحرک کشورھای عرب منطقه؛ می خواستند

این ھا را از پایگاه ایران زیر نظر داشته باشند. ایران ھمپیمان اسرائیل بود؛ بدترین

دیکتاتوری ھا بر این کشور حاکم بود؛ مبارزان را در زندان شکنجه می کردند؛ در

سرتاسر کشور- در ھمین شھر مشھد، در تھران و در ھمھ ی شھرھای کشور-

اختناق و شدت عمل مأموران جالد رژیم طاغوت بر مردم مسلط بود؛ نفت ما را

تاراج می کردند؛ اموال عمومی و ثروتھای ملی را به نفع حکام و به نفع بیگانگان به

تاراج می دادند؛ ملت ایران را از حضور در مسابقھ ی علمی و صنعتی دنیا مانع

می شدند؛ ملت را تحقیر می کردند. آن ایران، متحد درجھ ی یک امریکا در این منطقه

بود؛ زمامدارانش ھم محبوب امریکا بودند؛ ھیچ اعتراضی ھم به نقض حقوق

بشر و نقض دموکراسی بر آن حکومت طاغوتی وارد نبود. امروز ایران یک کشور

آزاد است؛ با این مردم ساالری واضح- که مردم ساالری ما در دنیا بسیار کم نظیر

است- با این ارتباط مستحکم بین مردم و مسئوالن کشور؛ این ایران از نظر

امریکایی ھا، از نظر دولت امریکا و سیاستمداران امریکا یک کشور نامطلوب به

حساب می آید؛ این نشان دھندھ ی جھت گیری استکبار جھانی در مقابل حقایق

موجود عالم است. البته امریکایی ھا از این دشمنی سودی نبردھ اند و بازھم

نخواھند برد. ملت ایران روز به روز قوی تر می شود و ارزشھای انقالب روز به روز

 ١٣٨۶/٠١/٠١ برجستھ تر و تازھ تر می شود.

بیانات  در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطھر رضوی 

دشمن درونی.دشمن بیرونی 

جستار
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اشتباه نشود با کاری که بعضی ھا گوشه و کنار دنبالش ھستند که پرچم ھای

اسالمی و نشانه ھای اسالمی را از بین مردم بردارند؛ نخیر، بنده این را

نمی گویم. مطلقًا نباید نشانه ھای اسالمی را تضعیف کرد. «و من یعّظم شعائر

اهللاَّ فاّنھا من تقوی القلوب»(١) اصًال بنای شعائر بر تظاھر و بر نشان دادن و بر

مطرح کردن و جلو چشم نگھداشتن است. شعائر را مطلقًا نباید تضعیف کرد.

بعضی ھا به اسم این که ما اھل ریا نیستیم و نمی خواھیم تظاھر کنیم، شعائر

اسالمی و عالمتھای اسالمی و سیمای اسالمی و وجھه ی اسالمی و رفتار

اسالمی و پرچمھای اسالمی را از زندگِی خودشان و زندگی مردم جمع

می کنند؛ نخیر، بنده مطلقًا این را توصیه نمی کنم؛ بلکه بعکس، توصیه می کنم

مقید باشید اینھا را نگه دارید. منتھا اگر بناست جانماز آب بکشیم، واقعًا روی آن

جانماز نماز ھم بخوانیم؛ واّال انسان جانماز را آب بکشد و رویش نماز نخواند و

 ١٣٨۴/٠۶/٠٨ کنار بیندازد، فایده یی ندارد.

بیانات در دیدار رئیس جمھور و اعضای ھیأت دولت 

دشمن درونی.دشمن بیرونی, تحول 

قرآن

١ ) سوره مبارکه الحج آیه ٣٢ 
ذِٰلَك وَمَن يُعَظِّم َشعاِئرَ اهللاَِّ فَِإنَّھا ِمن تَقوَى القُلوِب 

ترجمه: 
این است (مناسک حج)! و ھر کس شعائر الھی را بزرگ دارد، این کار نشانه

تقوای دلھاست.
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دشمن, یارگیری دشمن, دشمن درونی.دشمن بیرونی, امیدوار کردن
دشمن

 ١٣٨۴/٠٣/٠٨ بالشک اعتماد و دلگرمی دشمن به کمک عناصر داخلی است.

بیانات در دیدار نمایندگان مجلس 

دشمن, یارگیری دشمن, دشمن درونی.دشمن بیرونی, امیدوار کردن دشمن 

جمله ھای برگزیده

۱۳۸۴

لینک ثابت

دشمن درونی.دشمن بیرونی

کشور ما و ملت بزرگ ما و بخصوص طبقه ی جوان ما آن روز به طور عام - فقط

استثناءھا بیرون بودند - دچار غفلت بود. در میان این غافلین آدمھای متدین و

متورع ھم بودند، آدمھای بی دین و الابالی ھم بودند؛ کسانی ھم بودند که اھل

گناه نبودند، جوانھای پاکی بودند؛ اما در غفلت عمومِی جوانھا ھمه ھمراه بودند.

بزرگترین کاری که نھضت اسالمی در ایران انجام داد، تلنگر زدن به ما ایرانی ھا

بود تا از خواب غفلت و بی تفاوتی و بی اعتنایِی به آینده خارج شویم. سعدی در

گلستان - داستان دوم یا سوِم باب اول - حکایت مجموعه ی دزدانی را ذکر

می کند؛ می گوید اینھا می خواستند به افرادی حمله کنند؛ اما «اولین دشمنی

که بر ایشان تاخت، خواب بود»؛ قبل از این که دشمن بیرونی بیاید، یک دشمن از

دروِن خودشان بر آنھا غلبه کرد؛ آن دشمن عبارت بود از خواب. ما خواب بودیم،

 ١٣٨٣/٠۴/١٧ انقالب ما را بیدار کرد.

بیانات در دیدار دانشجویان و اساتید دانشگاه ھای استان ھمدان 

دشمن درونی.دشمن بیرونی 

جستار
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دشمن درونی.دشمن بیرونی

وقتی جامعه ای روحیه اش قوی شد، دشمن نمی تواند به آن زور بگوید. وقتی

زورگویان دنیا بخواھند سوار فرد، جماعت و یا ملتی شوند، اّولین اقدامشان این

است که روحیه ی آن فرد یا ملت را بشکنند و احساس توانایی و ایستادگی اش

را از بین ببرند. تا زمانی که احساس قدرت و توانایی و روحیه در یک ملت و

جماعتی وجود دارد، ھیچ کس نمی تواند بر آن فائق آید؛ نه دشمنان بیرونی و نه

 ١٣٨٢/٠٨/٠۶ دشمنان درونی؛ تنبلی و بی عاری و بی کارگی.

بیانات در دیدار جمعی از قاریان قرآن 

دشمن درونی.دشمن بیرونی 

جستار
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دشمن درونی.دشمن بیرونی

ھمچنان  که پیروزی انقالب و والدت آن با مقاومت دشمنان روبه رو شد، تداوم

انقالب، برپا ماندن و اثربخش شدن آن ھم با دشمن و دشمنی ھا مواجه است.

دشمن ھم فقط دشمن بیرونی نیست. ما دو دشمن داریم: دشمِن اّول در درون

خود ماست. شاید این دشمن درونی از دشمن بیرونی خطرناکتر ھم ھست.

آلوده شدن به شھوات، حرِص به دنیا، دلبسته شدن به منافع فردی، مرعوب

دشمنان بیرونی شدن، مأیوس شدن از وعده ی الھی و تحّقق آرمانھای الھی،

دشمنان درونی ما ھستند. ھمه ی کسانی که در جبھه ھای عظیم مثل جبھه ی

انقالب اسالمی به دشمن پشت کرده و فرار می کنند، اّول در جبھه ی دِل خود

شکست می خورند. یا مرعوب می شوند یا مجذوب جلوه ھای دنیا یا آلوده به

شھوات می گردند یا پول و مقام آنھا را فریب می دھد و یا چھره ی چاپلوس

دشمن دچار گمراھیشان می کند. انسان اّول در دِل خود شکست می خورد و

ھزیمت می کند، بعد ھزیمت او در جبھه ی بیرونی آشکار می شود.

دوم، دشمن بیرونی است. دشمن بیرونی عبارت است از آن قدرتھای

سلطه طلب جھانی که برای تحّقق مقاصد خود حاضرند ھمه ی دنیا را به خاک و

خون بکشند و جنگھای خونین راه بیندازند، برای این که به منافع خود دست پیدا

کنند.امروز تھدیدھای امریکا علیه عراق، دیروز علیه افغانستان، در طول این

سالیان علیه مردم فلسطین و مردم لبنان را نگاه کنید! عربده کشیھای مستکبران

عالم را ببینید! اینھا جلوه ھای ھمان دشمن بیرونی است.

در ھرجای دنیا که ملتی بیدار شود، حکومتی خودآگاھی پیدا کند، مردمی به

فکر تأمین منافع خود و قطع دست زورگویان باشد، دستگاه مرکزِی قدرت طلب

جھانی - که مجموعه ای از ھمین سرمایه داران بزرگ و صھیونیستھا ھستند -

مشغول می شود تا آن مرکز، آن کانون و آن حرکت را از سِر راه خود دور کند.

خیلی اوقات موّفق می شوند، در مواردی ھم موّفق نمی شوند؛ کمااین که در

مورد ملت ایران و انقالب اسالمی، با اراده و ایمان مردم و با الگوھای ماندگاری
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غفلت نکردن از دو دشمن درونی و بیرونی

[ما دو دشمن داریم: دشمِن اّول در درون خود ماست. آلوده شدن به شھوات،

حرِص به دنیا، دلبسته شدن به منافع فردی، مرعوب دشمنان بیرونی شدن،

مأیوس شدن از وعده ی الھی و تحّقق آرمانھای الھی، دشمنان درونی ما

ھستند. دوم، دشمن بیرونی است. دشمن بیرونی عبارت است از آن قدرتھای

سلطه طلب جھانی که برای تحّقق مقاصد خود حاضرند ھمه ی دنیا را به خاک و

خون بکشند.]

بعضی ناخشنود می شوند از این که ما در ھشدارھای عمومی مردم را به دشمن

بیرونی متوّجه کنیم. این ناخشنودی ناشی از سطحی نگری است. وقتی ما

می گوییم دشمن بیرونی داریم، معنایش این نیست که ضعفھا، اشتباھات،

لغزشھا و کوتاھیھای ما در ناکامیابیھای نظام اسالمی بی تأثیر بوده است. نخیر؛

این طور نیست. قرآن به ما یاد داده است که ھمیشه از اشتباھات خود یاد کنیم:

«رّبنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا». نباید اسراف، زیاده روی، کوتاھیھا و افراط

و تفریط خودمان را از یاد دور کنیم؛ باید به فکر اصالح آنھا باشیم. اما این نباید ما

را از عامل تشدیدکننده ی اشکاالت که ھمان دشمن بیرونی است، غافل کند. در

ھمین آیه ی شریفه که به ما تعلیم می دھد از گناه و اسراف خود استغفار کنیم،

بالفاصله می فرماید: «و ثّبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین(١)»؛ یعنی

دشمن بیرونی را ھم مورد غفلت قرار ندھید. اوست که از اشتباھات شما

حّداکثر بھره را می برد. لذا دشمن بیرونی اشتباھات را تشدید

 ١٣٨١/١٠/١٩ می کند.

بیانات در دیدار مردم قم 

دشمن درونی.دشمن بیرونی, دشمن 

قرآن

١ ) سوره مبارکه آل عمران آیه ١۴٧ 
أَقدامَنا وَثَبِّت أَمرنا في وَإسرافَنا ذُنوبَنا لَنا اغفر رَبَّنَا قالوا أَن إّال قَولَھُم كاَن وَما

۱۳۸۱
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لینک ثابت

که ملت ما از جوانان مبارز و پارسای خود نشان داد، موّفق نشدند و تا امروز

شکست خورده اند. بعضی ناخشنود می شوند از این که ما در ھشدارھای

عمومی مردم را به دشمن بیرونی متوّجه کنیم. این ناخشنودی ناشی از

سطحی نگری است. وقتی ما می گوییم دشمن بیرونی داریم، معنایش این

نیست که ضعفھا، اشتباھات، لغزشھا و کوتاھی ھای ما در ناکامیابی ھای نظام

اسالمی بی تأثیر بوده است. نخیر؛ این طور نیست. قرآن به ما یاد داده است که

ھمیشه از اشتباھات خود یاد کنیم: «رّبنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا».

نباید اسراف، زیاده روی، کوتاھیھا و افراط و تفریط خودمان را از یاد دور کنیم؛ باید

به فکر اصالح آنھا باشیم. اما این نباید ما را از عامل تشدیدکننده ی اشکاالت که

ھمان دشمن بیرونی است، غافل کند. در ھمین آیه ی شریفه که به ما تعلیم

می دھد از گناه و اسراف خود استغفار کنیم، بالفاصله می فرماید: «و ثّبت اقدامنا

و انصرنا علی القوم الکافرین»؛ یعنی دشمن بیرونی را ھم مورد غفلت قرار

ندھید. اوست که از اشتباھات شما حّداکثر بھره را می برد. لذا دشمن بیرونی

اشتباھات را تشدید می کند.

در داخل کشور ممکن است خیلی از چیزھا به طور طبیعی زمینه داشته باشد.

فرض کنید فساد و رواج فساد در بخشھایی - چه بخشھای دولتی و چه

بخشھای غیردولتی - یا آلودگیھای شھوانی در بین بعضی از مردم یا بخشھایی

از جوانان ممکن است وجود داشته باشد - زمینه ھای طبیعی ھم دارد - اما

وقتی که دشمن به فکر این است که یک ملت را زمین گیر کند، ھمین عوامل

ابزاری در دست دشمن می شود و آنھا را تشدید می کند. امروز شما وقتی

سرنخ بسیاری از قضایای داخل کشور و مشکالت را دنبال کنید، به سرانگشِت

بیگانه می رسید؛ به دستھای مزدور دشمنان و به تدبیر دستگاھھایی که ھمه ی

نیروی خودشان را علیه نظام اسالمی تجھیز کرده و می کنند. انقالب به فضل

الھی و به نیروی این ملت در سال پنجاه وھفت پیروز شد. جبھه ی مقابل انقالب و

اسالم که وابسته به ھمان دشمنان بیرونی بود، سرشکسته و مأیوس شد و

عقب نشست؛ اما آیا از معارضه و دشمنی کردن و از انتقام کشیدِن از انقالب و

ملت ایران منصرف شد؟ ابدًا. دشمن در یک رویارویی ممکن است شکست

بخورد و عقب نشینی کند؛ اما کمین خواھد گرفت، مواظبت خواھد کرد و حوادث

را رصد خواھد نمود تا در یک فرصت مناسب حمله کند و انتقام بگیرد. جوانان

غیور و مؤمِن این مرز و بوم از ھر قشری، از روحانی و دانشجو و کاسب و کارگر و

کشاورز ھمه باید متوّجه باشند. ھمه ی آنھایی که دلبسته ی دین و شرف خود و

عّزت ملی و استقالل کشور ھستند، باید مراقب و مواظب باشند. دشمن ممکن

است در یک برھه شکست خورده باشد و خورد. دشمن در مراحل متعّدد

شکست مفتضحانه ای ھم خورد؛ اما این دشمن کمین می گیرد، از غفلتھا

استفاده می برد و حمله می کند. حمله ی دشمن ھم ھمیشه نظامی نیست.

دشمن ممکن است حمله ی فرھنگی، اخالقی، اقتصادی و حمله ی امنیتی کند

یا در دستگاھھای حّساس نفوذ نماید. لذا ملت باید ھمیشه ھشیار باشد.

مسؤوالن به طور مضاعف بایستی ھشیار باشند. بخصوص که امید دشمنان

اسالم و این انقالب به این بوده و به این است که مردم را از نظام اسالمی

مأیوس کنند و این طور قلمداد نمایند که نظام اسالمی نمی تواند. در حالی که

نظام اسالمی بھتر از ھمه ی نظامھا می تواند مشکالت و گره ھا را برطرف کند.

نظام اسالمی بود که به این ملت که در طول قرنھای متمادی ھمواره زیر پنجه ی

نظامھای استبدادی دست و پا می زد، آزادی داد بدون این که این آزادی حقوق

 ١٣٨١/١٠/١٩ عمومی و آسایش عمومی را از بین ببرد و پایمال کند.

بیانات در دیدار مردم قم 

دشمن درونی.دشمن بیرونی 

جستار

لینک ثابت

وما كان قولھم ِإال أن قالوا ربنا اغِفر لنا ذنوبنا وِإسرافنا في أمِرنا وثبت أقدامنا
وَانُصرنا عَلَى القَوِم الكاِفرينَ 

ترجمه: 
سخنشان تنھا این بود که: «پروردگارا! گناھان ما را ببخش! و از تندرویھای ما در
کارھا، چشم پوشی کن! قدمھای ما را استوار بدار! و ما را بر جمعیّت کافران،

پیروز گردان!

لینک ثابت

دشمن درونی.دشمن بیرونی

پیمودن این راه، دشمن و مزاحم دارد. بزرگترین دشمن این راه عبارت است از

دشمنی که در درون خود ماست و آن دشمن عبارت است از: راحت گرایی،

غفلت گرایی، تنبلی گرایی، آسان گرایی و تمایل به پرھیز کردن از میدانھای

دشوار. این راه، جّد و جھد و مجاھدت الزم دارد. تمایالت انحرافی انسانھا - تمایل

به مال دنیا، تمایل به منطقه ھای انحصاری زندگی، تمایل به شھوات گوناگون -

موانع این راه است که بخصوص ما مسؤوالن و برادران و خواھرانی که در

بخشھای مختلف کشور مسؤولند، باید به خدای متعال پناه ببریم و مراقب باشیم

و به ھمدیگر تذّکر دھیم. این دشمن درونی، البته خطرناکتر از دشمن بیرونی

است.

این راه، دشمنان خارجی ھم دارد. دشمنان بیرونی کسانی ھستند که نگاه

می کنند، می بینند ایران اسالمی در حال تبدیل شدن به یک الگو در دنیای اسالم

است و آنھا نمی خواھند این طور شود. می دانند که اگر جمھوری اسالمی بتواند

مسائل زندگی و مسائل ماّدی و گره ھای گوناگون را - که در ھر کشوری کم و

بیش وجود دارد - برطرف و باز کند و به زندگی مردم رونق و شکوفایی بخشد،

آن گاه مسلمانھا گرم و گیراتر به سمت این الگو حرکت می کنند. لذا مرتب مانع

ایجاد می کنند. االن چند سال است که به طور آشکار، در پیشرفت مسائل

اقتصادی کشور، دشمنان ما از خارج به شیوه ھای گوناگون مانع ایجاد

 ١٣٨٠/١٢/١٢ می کنند.

بیانات در دیدار زائران و مجاوران حرم مطھر رضوی 

دشمن درونی.دشمن بیرونی 

جستار

۱۳۸۰

لینک ثابت

دشمن درونی.دشمن بیرونی

و اما دشمن پنجم. دشمن پنجم عبارت بود از دشمنی که در درون ھر یک از

افراد مسلمان و مؤمن وجود داشت. خطرناکتر از ھمه ی دشمنھا ھم ھمین

است. این دشمن در درون ما ھم وجود دارد: تمایالت نفسانی، خودخواھیھا،

میل به انحراف، میل به گمراھی و لغزشھایی که زمینه ی آن را خود انسان

فراھم می کند. پیغمبر با این دشمن ھم سخت مبارزه کرد؛ منتھا مبارزه ی با این

دشمن، به وسیله ی شمشیر نیست؛ به وسیله ی تربیت و تزکیه و تعلیم و

ھشدار دادن است. لذا وقتی که مردم با آن ھمه زحمت از جنگ برگشتند،

پیغمبر فرمود شما از جھاد کوچکتر برگشتید، حاال مشغول جھاد بزرگتر شوید.

! جھاد بزرگتر چیست؟ ما این جھاد با این عظمت و با این عجب! یا رسول اهللاَّ

زحمت را انجام دادیم؛ مگر بزرگتر از این ھم جھادی وجود دارد؟ فرمود بله، جھاد

با نفس خودتان. اگر قرآن می فرماید: «اّلذین فی قلوبھم مرض»، اینھا منافقین

نیستند؛ البته عده ای از منافقین ھم جزو «اّلذین فی قلوبھم مرض»اند، اما ھر

کسی که «اّلذین فی قلوبھم مرض» است - یعنی در دل، بیماری دارد - جزو

منافقین نیست؛ گاھی مؤمن است، اما در دلش مرض ھست. این مرض یعنی

چه؟ یعنی ضعفھای اخالقی، شخصیتی، ھوسرانی و میل به خودخواھیھای

گوناگون؛ که اگر جلویش را نگیری و خودت با آنھا مبارزه نکنی، ایمان را از تو

خواھد گرفت و تو را از درون پوک خواھد کرد. وقتی ایمان را از تو گرفت، دل تو

بی ایمان و ظاھر تو باایمان است؛ آن وقت اسم چنین کسی منافق است. اگر

خدای نکرده دل من و شما از ایمان تھی شد، در حالی که ظاھرمان، ظاھِر

ایمانی است؛ پابندیھا و دلبستگیھای اعتقادی و ایمانی را از دست دادیم، اما

زبان ما ھمچنان ھمان حرفھای ایمانی را می زند که قبًال می زد؛ این می شود

نفاق؛ این ھم خطرناک است. قرآن می فرماید: «ثّم کان عاقبة اّلذین اسائوا

»؛ آن کسانی که کار بد کردند، بدترین نصیبشان السوأی ان کّذبوا بایات اهللاَّ

خواھد شد. آن بدترین چیست؟ تکذیب آیات الھی. در جای دیگر می فرماید: آن

کسانی که به این وظیفه ی بزرگ - انفاق در راه خدا - عمل نکردند، «فاعقبھم

نفاقا فی قلوبھم الی یوم یلقونه بما اخلفوا اهللاَّ ما وعدوه»؛ چون با خدا خلف

وعده کردند، در دلشان نفاق به وجود آمد. خطر بزرگ برای جامعه ی اسالمی این

است؛ ھرجا ھم که شما در تاریخ می بینید جامعه ی اسالمی منحرف شده، از

این جا منحرف شده است. ممکن است دشمن خارجی بیاید، سرکوب کند،

شکست دھد و تار و مار کند؛ اما نمی تواند نابود کند باالخره ایمان می ماند و در

جایی سر بلند می کند و سبز می شود. اما آن جایی که این لشکِر دشمن درونی

به انسان حمله کرد و درون انسان را تھی و خالی نمود، راه منحرف خواھد شد.

ھرجا انحراف وجود دارد، منشأش این است. پیغمبر با این دشمن ھم مبارزه

 ١٣٨٠/٠٢/٢٨ کرد.

بیانات در خطبه ھای نماز جمعه ی تھران  

دشمن درونی.دشمن بیرونی 

جستار
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مردم, آزادی, دشمن شناسی, دشمن درونی.دشمن بیرونی, سوء
استفاده از مفاهیم شریف, سوءاستفاده ی دشمنان

عده اى مى خواھند با آشنا نبودن ما با فرھنگ آزادى، ھرج ومرج به وجود آورند تا

 ١٣٧٩/١٢/٠٩ مردم، تشنه ى يك استبداد قدرتمند شوند.

بیانات در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

مردم, آزادی, دشمن شناسی, دشمن درونی.دشمن بیرونی, سوء استفاده از

مفاھیم شریف, سوءاستفادھ ی دشمنان 

جمله ھای برگزیده

۱۳۷۹

دشمن درونی.دشمن بیرونی

ھمه ی کسانی را که اسم آوردیم، معنایش این نیست که اینھا با نظام اسالمی

معارضه دارند؛ نه. ممکن است معارضه ای ھم نباشد؛ اما نظام اسالمی

نمی تواند اینھا را نبیند؛ نمی تواند حضور اینھا را، فکر اینھا را، تالش اینھا را،

اھداف و نیتھا و انگیزه ھای اینھا را که در کنار آن، در مقابل آن، در میان آن حضور

دارند، ندیده بگیرد. حکمت و تدبیر برای نظام اسالمی این است که اینھا را ببیند؛

اینھا را بشناسد و اینھا را عالج کند. عالج، معنایش استفاده ی از زور و قدرت

نیست. تصّور نشود که ھرجا گفته می شود باید این فکر را یا این کار را عالج کرد،

یعنی به زور متوّسل شد؛ نه. زور مال کسانی است که منطق ندارند.

مجموعه ای که منطق دارد، با حربه ی استدالل و منطق کاری می کند که ھیچ

حربه ی دیگری و ھیچ قدرت ماّدی ای نمی تواند آن کار را انجام دھد. بنابراین نیاز
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به زور نیست.

پنجه افکندِن این صفوف گوناگون، و این که ھر کسی بخواھد در نظام اسالمی

پنجه بیفکند، چه زمینه ھایی در درون خود نظام اسالمی، مسؤوالن نظام،

سردمداران نظام، مؤثران نظام و مردم دارد؟ من چند نمونه اش را این جا یادداشت

کرده ام:

یکی از زمینه ھا، تحّجر است. نگاه نو به مسائل نکردن، گذراِن تاریخ و تحوِّل فکر

انسانھا را ندیده گرفتن، تعالی و ترقِّی فکر و اندیشه و راھھای زندگی را انکار

کردن. این تحّجر است. ھر دانشی را که شما نگاه کنید، تعالی و پیشرفت آن

دانش، فریادی علیه تحّجر است. اگر قرار بود ایستایی، پافشاردن بر ھر آنچه که

عادت کرده ایم آن را ببینیم، چیز خوبی باشد، اصول ما ھم پیشرفت نمی کرد؛

فقه ما ھم از ھزار سال پیش تا به حال این ھمه تحّوالت و پیشرفتھا را پیدا

نمی کرد. در ھمه ی امور زندگی این طور است. تحّجر، یکی از بزرگترین آفات

است.

در کنار تحّجر، ولنگاری فکری و عملی. ولنگاری و بی بندوباری، چه در فکر - یعنی

این که انسان ھر آنچه را که در بازار فکر و اندیشه مطرح می شود، بدون ارزیابی،

بدون نّقادی و بدون فھم درست با آن مواجه شود و با زرق و برق، این متاع

بسیار حّساس را برای خود تھیه کند - و چه در عمل؛ یعنی نقطه ی مقابل تقوا.

تقوا، ھمان ضّد ولنگاری است. تقوا، یعنی دّقت و مراقبت و مواظبت از این که

ھیچ عملی - چه گفتار، چه کردار، عمل جوارح، حتی عمل جوانح - بدون رعایت

موازین انجام نگیرد. این تقواست. نقطه ی مقابلش ھمین ولنگاری و بی بندوباری

است. اگر در زمینه ی فکر و اندیشه، در زمینه ی علوم و در ھر زمینه ای این

ولنگاری باشد، واویالست! ھرجا این روحیه ی بی بندوباری و ولنگاری وارد شد -

که به دنبال آن، سھل انگاری در قبول، سھل انگاری در عمل، سھل انگاری در فھم

خواھد بود - آن کسانی که دچار این آفت شوند، وضع و روز خوبی نخواھند

داشت.

تقلید کورکورانه ی از غرب بخصوص، این ھم یکی از آفتھاست. چون تمّدن غربی

از لحاظ علمی پیشرفت داشته است و زرق و برقی دارد، از او کورکورانه تقلید

کنند و ھر چیزی از آن جا آمد، بپذیرند؛ چه فلسفه، چه اخالق، چه حرفھای

گوناگون.

از جمله ی آفتھا، طعمه جویی است. این آفت بزرگی است. مسند را، مسؤولیت

را، مقام اجتماعی را و حتی علم را به عنوان طعمه نگاه کند، برای این که بتواند

به نان و نوایی برسد. این آفت است. فرصت طلبی، راحت طلبی و خوی شرارت،

از این قبیل است. اینھا آفتھایی است که وجود دارد. این زمینه ھاست؛

زمینه ھای درونی، اخالقی، رفتاری خود ماھاست؛ آن صف بندیھای طبیعی است

 ١٣٧٩/٠٧/١۴ که در مقابل نظام اسالمی ھست.

بیانات در جمع اساتید، فضال و طالب حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیه 

دشمن درونی.دشمن بیرونی 

جستار

لینک ثابت

دشمن درونی.دشمن بیرونی

از طرف سوم، دشمن خارجی است. دشمن خارجی نقشش این است که از

این امکانات معارضه ی با نظام در داخل استفاده کند و آنھا را تشدید نماید. بنده

گاھی که در صحبتھا بعضی کسان را به توطئه ھای دشمن تنّبه می دھم، افرادی

می گویند: آقا! شما چرا به دشمن خارجی می پردازید؟ چرا به مسائل خودمان،

به کمبودھای خودمان اشاره نمی کنید؟ حرف باید روشن بشود. اگر دشمن

خارجی در مقابل خود کمبودھا را، ضعفھا را، زمینه ھا را مشاھده نکند، نمی تواند

تسّلط پیدا کند. این که چیز بدیھی و روشنی است؛ بارھا ھم گفته ایم. اصًال

کامیابی دشمن از بیرون در آن صورتی است که در درون صفوف داخل نظام -

داخل کشور و داخل جامعه - نقاط ضعف و نقاط خأل وجود داشته باشد. در این که

شّکی نیست. اما دشمن خارجی را نمی شود منکر شد. دشمن خارجی می آید

از ھمین ضعفھا حداکثر استفاده را می کند. ھیچ انسانی را، ھیچ جامعه ای را و

بیش از ھمه ھیچ مسؤولی را کسی مدح نخواھد کرد که دشمن را نبیند؛ تالش

دشمن را نفھمد؛ سوء استفاده ی دشمن را از ضعفھای خودی بجا نیاورد. آری؛

دشمن خارجی یک حقیقت است؛ منتھا دشمن خارجی می آید از ضعفھای ما

استفاده می کند. نظام اسالمی اگر در درون توانسته باشد این ضعفھا را برطرف

کند، یقینًا دشمن خارجی ناکام خواھد ماند؛ اما وقتی که دشمن خارجی حمله

می کند، وظیفه ی فوری و فوتی، مواجھه ی با اوست. فرض بفرمایید وقتی

دشمن به مرزھا حمله می کند - در تشبیه به این دشمنِی جنگ نظامی - وظیفه

اّول این است که ھمه بروند جلِو او را بگیرند. ما بیاییم بحث کنیم که «علت

این که دشمن این جنگ را شروع کرد، چه بود؟ ممکن است فالن رفتاری که ما

کردیم، فالن پرخاشی که ما کردیم، فالن عمل خالفی که ما کردیم، موجب این

شده است»؛ جای این بحثھا نیست. ھرچه علت بوده است، ھر ضعفی وجود

داشته است، االن باید رفت جلوی دشمن را گرفت؛ بعد البته بپردازید علتھا را

 ١٣٧٩/٠٧/١۴ ھم برطرف کنید.

بیانات در جمع اساتید، فضال و طالب حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیه 

دشمن درونی.دشمن بیرونی 

جستار
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دشمن درونی.دشمن بیرونی

تھدیدھایی که متوّجه آینده ی درخشان ماست، دو نوع است: تھدیدھای

خارجی؛ تھدیدھای داخلی. من ابتدا این یک کلمه را بگویم که اگر از داخل، این

ملت دشمن نداشته باشد؛ عامل نفوذی نداشته باشد و دو چھرگان در مسائل

کشور تخریب نکنند؛ دشمن خارجی نمی تواند کار زیادی انجام دھد. البته توّجه

کنید که بعضی از تھدیدھا از درون خود ما و در میان نفس خوِد ماست. من

می گویم ھر چیزی که به سالمت و ایمان و عزم و نشاط لطمه بزند و کار و

کوشش و تحصیل جوانان را معّوق بگذارد، تھدید است. ولنگاری تھدید است؛

بی بندوباری تھدید است؛ مواد مخّدر تھدید است؛ بی اھمیتی به علم و درس و

کار تھدید است؛ سرگرم شدن به مناقشات اجتماعِی بیھوده تھدید است؛

درگیریھای داخلی تھدید است؛ بی اعتمادی به نظام و مسؤوالن تھدید است؛

البته غفلت مسؤوالن ھم تھدید است؛ برنامه ریزی دشمن بیرونی ھم تھدید

است. یک ملت بیدار، یک ملت آگاه، یک ملت زنده، یک ملت جوان، یک ملت

انقالبی مثل ملت ما، باید ھمه ی این تھدیدھا را از سر راه خود

 ١٣٧٩/٠٢/٠١ بردارد.

بیانات در دیدار با جوانان در مصّالی بزرگ تھران  

دشمن درونی.دشمن بیرونی 

جستار
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دشمن درونی.دشمن بیرونی

مواظب دشمن باشید. خصوصیت ارتش این است که مراقب دشمن است؛ چون

از مرزھا ھمیشه حراست می کند. پس، مراقب دشمن بودن، خصوصیتی است

که برای ارتش ناآشنا نیست. ارتشیان عزیز! مراقب دشمن باشید؛ نه فقط

دشمنی که از مرز حمله می کند، بلکه دشمنی که به مرزھای درون وجود ما

حمله می کند؛ اراده ی ما را تضعیف می کند، ایمان ما را تضعیف می کند، عزم

قاطع ما را بر کار کردن تضعیف می کند، عمل ما را از خلوص و صفا خالی می کند.

دشمن حقیقی این است. اگر ما توانستیم با این دشمن دست و پنجه نرم کنیم

و بینی او را به خاک بمالیم، آن وقت در مقابل آن دشمن بیرونی دست ما ُپر

است. آن کسی که در میدان جنگ دچار ھزیمت می شود، قبًال در درون خود دچار

ھزیمت شده است. اگر در درون خود دچار ھزیمت نشویم، در بیرون ھیچ

 ١٣٧٨/٠١/٢۵ دشمنی نمی تواند ما را منھزم کند.

بیانات در دیدار جمعی از فرماندھان و پرسنل ارتش 

دشمن درونی.دشمن بیرونی 

جستار
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اینک این اسالم است که سرافرازتر از ھمیشه در صحنه ی حیات بشر، حضور و

قدرت خود را بر ھمگان آشکار می سازد و فروغ امید را در دل انسان رنج

کشیده ی این عصر بر می افروزد. و این است بزرگترین سرمایه ی امت اسالمی.

ولی در راه بکار گرفتن این سرمایه ی بی زوال، خطرھای بزرگی کمین گرفته

است، و بزرگترین این خطرھا یکی خطر درونی است و دیگری خطری از بیرون.

خطر درونی که دشمن قدیمی امت اسالمی است ھمان کج فھمی و جمود و

تحّجر، یا خودباختگی و التقاط، یا نومیدی و ضعف نفس، یا تردید و وسوسه ی

فکری، و یا مجموعه یی از اینھا و امثال آن است. ملت رشید و پیشرو ایران به

رھبری امام خمینی عظیم راحل، دشمن درونی را شکست داد و بر آن فائق آمد

تا توانست در جبھه ھای سیاسی و نظامی پیروز شود و نظام جمھوری اسالمی

را در کشور خود مستقر و در مدت بیست سال در راه آن مجاھدت کند.

ولی تا دشمن بیرونی در مقابله با اسالم و جمھوری اسالمی فعال است، خطر

سر برآوردن آن دشمن درونی نیز ھمواره ھست و مسؤوالن نظام اسالمی در

ایران، این را خطری بالقّوه بزرگ و جّدی میشمارند. آنچه ما آن را تھاجم فرھنگی

دشمن می نامیم و پیوسته مردم ھوشیار خود و بیش از ھمه جوانان را به

با ما دشمنان جانبهی ھمه کوشش ھمانا فرامیخوانیم، آن برابر در مجاھدت

۱۳۷۷

دشمن درونی.دشمن بیرونی

یک نکته ی دیگر این است که در آسیب شناسی انقالب، باید نقش عوامل درونی

و بیرونی، ھر دو مالحظه بشود. البته این جا دو افراط وجود دارد که من مایلم

ذھن خودم را ھمواره از ھر دو افراط، رھا کنم و ذھن مردم را ھم برحذر بدارم که

دچار این دو افراط نشوند. یکی این که ما عوامل برونی را عمده کنیم و از عوامل

درونی غافل بمانیم؛ دیگری به عکس، عوامل درونی را عمده کنیم و از عوامل

بیرونی غافل بمانیم. االن کسانی ھستند که به ھر دو این افراطھا ھم مبتال

ھستند؛ ھر دو عامل، جدًا وجود دارد. اگر انسان نگاه کند، می بیند که عوامل

/ / ا ا ال ا ا
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مجاھدت در برابر آن فرامیخوانیم، ھمانا کوشش ھمه جانبه ی دشمنان ما با

استفاده از ھمه ی ابزارھای تبلیغی و خبری و سیاسی و امنیتی برای برانگیختن

 ١٣٧٧/١٢/٢٨ ھمین دشمن درونی است.

پیام به کنگره ی عظیم حج 

دشمن درونی.دشمن بیرونی 

جستار
لینک ثابت

 ١٣٧٧/١٢/١۵ بیرونی، دشمنی دشمنان انقالب از ھر دو جھت است.

بیانات در دیدار شرکت کنندگان در ھمایش آسیب  شناسی انقالب  

دشمن درونی.دشمن بیرونی 

جستار

لینک ثابت

دشمن درونی.دشمن بیرونی

ببینید، پس ما دو جور دشمن در داخل داشتیم. در انقالب شوروی، سرمایه دارھا،

زمین دارھا و این گونه افراد با انقالب، مخالفت کردند؛ اما یک مشت

روشنفکرھایی بودند که نان و آبی از رژیم گذشته ی شوروی عایدشان نمی شد،

بعد ھم با این رژیم، کنار آمدند و این رژیم ھم زرنگی کرد و جلبشان کرد. لذا

می بینید روشنفکرھایی که حتی در برھه یی، ناراضی بودند، جزو رژیم جدید

شوروی شدند و با آن ھمکاری کردند؛ برایش کتاب نوشتند! کتابھایشان االن

ھست؛ ھمان روشنفکرھای قبلی بودند - رمان نویس، شاعر، موسیقی دان و

غیره - ھمه ھمکاری کردند!

در ایران نه، کسانی بودند که از لحاظ آسیب دیدن از برخورداریھای مادی، ھیچ

مشکلی با انقالب نداشتند، تنھا از لحاظ این که یک حکومت دینی بود و آنھا از

دین، لجشان می گرفت و دین را قبول نداشتند، با انقالب، مقابل شدند! این یکی

از مسایل و حقایق قابل توجه است؛ چون انقالب، مدعی و مرّوج دین بود و مردم

را به دینداری سوق می داد و آنھا تحت تأثیر فرھنگ غربی، یا تفکرات گوناگون - و

به قول خودشان گرایش به ایدئولوژیھا و مکتبھای گوناگون - با دین، میانه یی

نداشتند، قبول نداشتند. در صورتی که حکومتھایی بودند که اصًال انگیزه ھای

استعماری نداشتند، نمی توانستند ھم داشته باشند؛ اما به ھر دلیلی - چه به

دالیل سیاسی، چه به دالیل عقیدتی - که با دین مخالف بودند، با انقالب

اسالمی، مخالف شدند! لذا یک چنین صف آراییھای عظیمی در مقابل کشور ما

شده است؛ االن ھم ادامه دارد!

اینھا عوامل بیرونی ھستند که ھمه، روی تضعیف انقالب، کار کردند! شما خیال

نکنید اینھا بی کار نشستند؛ اینھا ھمه کار و تالش کردند، تا جنگی شروع شد و

 ١٣٧٧/١٢/١۵ ھمه به دشمن ما در آن جنگ، کمک کردند!

بیانات در دیدار شرکت کنندگان در ھمایش آسیب  شناسی انقالب  

دشمن درونی.دشمن بیرونی 
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دشمن درونی.دشمن بیرونی

خوب، این دشمنیھا با انقالب، االن ھم وجود دارد، االن ھم ھست، االن ھم

سرمایه ھای زیاد و پولھای بسیاری دارد صرف می شود. بعضی از این موارد را

اخیرًا آمریکاییھا به خاطر این که قدری وقیحتر شده اند، اظھار می کنند؛ لیکن

خیلی بیشتر از این را نمی گویند! مثًال بیست میلیون دالری را که در مجلسشان

رسمًا تصویب کردند؛ ولی خرجھایی می کنند که خیلی بیشتر از این حرفھاست!

علیه انقالب، تبلیغاتی سازمان یافته یی دارد می شود؛ کار مطبوعاتی، کار

سیاسی و کار دیپلماسی بسیار قوی دارد می شود! عوامل آنھا در داخل ھم

ھستند؛ که این ھم جزو عوامل بیرونی است. من که می گویم عوامل بیرونی،

حتی کسانی منظور است که از آنھا الھام می گیرند و در داخل، علیه انقالب کار

می کنند، یا قلم می زنند، یا توطئه می کنند، یا ضربه ی اقتصادی و ضربه ی

سیاسی می زنند!

این عوامل است؛ نباید اینھا را ندیده گرفت. ھرکس اینھا را توّھم بداند - کما این

که کسانی می خواھند بگویند اینھا توّھم است - مثل کسی است که شب در

جنگلی قرار گرفته، اطرافش را گرگھا احاطه کرده و منتظر یک لحظه غفلت او

ھستند، تا او را بدرند، ولی او بگوید که من خیال می کنم! خیلی خوب، خیال

می کنی، بگیر بخواب! کسی غیر از خودت که ضرر نخواھد دید. لذا با «خیال

می کنم»، این دشمن موجود و مترّصد، از دست نخواھد رفت. این یک طرف قضیه

است.

طرف دیگر ھم عوامل درونی است. عوامل درونی، یعنی مواردی که در درون خود

ما انقالبیون و ما مؤمنین است؛ اینھا کم نیست، زیاد است. من می خواھم عرض

کنم که اگر ما این آسیبھای درونی را عالج بکنیم، آن آسیبھای بیرونی، مشکلی

برای ما به وجود نخواھد آورد.
ببینید، قرآن به طور صریح در این زمینه با ما حرف می زند؛ می گوید: «ذلک بانّ اهللاَّ

لم یک مغّیرا نعمة انعمھا علی قوم حتی یغّیروا ما بانفسھم»؛ نعمتی که خدا به

شما داد، محال است از شما بگیرد، مگر شما شرایط خودتان را عوض کنید. چون

نعمت الھی، بی حساب و کتاب نیست؛ خدا تحت شرایطی نعمتی را به کسی

می دھد. اگر آن شرایط را حفظ کردید، محال است که نعمت، از بین برود و پس

گرفته بشود.

این جزو مضامین و مسّلمات و بّینات دعاھای ماست. انسان در صحیفه ی

سجادیه و جاھای دیگر که نگاه می کند، برایش مسلم می شود که این جوری

است؛ خدا نعمت را نمی گیرد، مگر ما آن شرایط را عوض کنیم. االن این اتاق،

روشن است، این چراغھا االن دارند نور می دھند؛ چرا؟ البد شرایطی وجود دارد،

سیمھایی، امکاناتی و فضایی ھست؛ اگر اینھا تغییر پیدا کند، طبیعی است که

این ھم نخواھد بود. این چیز واضحی است. تقدیر الھی، یعنی اندازه گیریھای

دقیق پروردگار؛ این الیتخّلف است. چنانچه ما اندازه ھا را عوض کردیم، خدای

متعال ھم نتایج را عوض خواھد کرد.

خوب، حاال من دشمن داخلی، یعنی در واقع دشمن درونی را در سه چیز،

خالصه می کنم. اعتقاد من این است که ھمه ی این چیزھا به این سه چیز

برمی گردد - در بحثھای شما ھم که نگاه کردم، به خیلی از این موارد، اشاره و

درباره اش بحث شده است - اگر ما بتوانیم این سه چیز را عالج کنیم، خیلی از

مشکالت، حل خواھد شد. اول ھم خود من، نمی خواھم از کس دیگری اسم

بیاورم. بنده یکی از کسانی ھستم که در جریان امور این مملکت، نقش دارم.

یک مقدار از ضعفھا ھم در من است؛ در طبقات مختلف مسؤولین و در خواص

است. ھرچه پایین بیاییم، نقشھا کمرنگتر می شود. این ایرادھا در ماھاست؛ باید

آنھا را برطرف بکنیم. اگر ھست، باید برطرف بکنیم؛ اگر نیست که چه بھتر!

یکی از آنھا بی ایمانی - ضعف ایمان - است. این آسیب درون است. یکی، سوء

عملکرد در ھمه ی زمینه ھاست؛ از جمله در تبلیغ، که جای صحبت از صدا و

سیما ھم ھست. یکی از آنھا دنیا طلبی است؛ یعنی مزه ی دنیا را با حرص و

ولع، در دھان مزمزه کردن و چرب و شیرین دنیا را قدر دانستن!

به نظر من این سه چیز، عوامل اصلی است و ھمه چیز، به این سه چیز

برمی گردد. ھر دستگاه، یا ھر فردی که موجب این سه چیز بشود، به انقالب

ضربه می زند. ھر کس موجب گردد که مردم به بی ایمانی سوق داده بشوند و

 ١٣٧٧/١٢/١۵ ایمان مردم ضعیف بشود، کمک به آسیبھای انقالب می کند.

بیانات در دیدار شرکت کنندگان در ھمایش آسیب  شناسی انقالب  
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دشمن درونی.دشمن بیرونی

باید درس اخالق بگویید، درس اخالق سیاسی ھم بگویید، درس اخالق و

معنوّیت ھم بگویید، تحلیل سیاسی ھم بدھید، دشمن درونی را ھم - که نفس

اّماره یا شیطان رجیم است - معرفی کنید، دشمن اجتماعی را ھم - که شیطان

بزرگ یا شیطانھای گوناگونند - معرفی کنید، ایادی و اذناب شیطان را ھم معرفی

» اجتناب کند و کنید. وقتی معنای عبودّیت الھی این شد که انسان از «انداد اهللاَّ

»، یک وقت نفس پلید تبّری جوید، باید از ھمه ی َاشکال آن تبّری جوید. «انداد اهللاَّ

انسانی است که درون اوست؛ «نفسک التی بین جنبیک». یک وقت شیطان

است که در دعای صحیفه ی سّجادیه می گویید که «او را در وجود من مستقر

کردی و به چیزی که مرا از آن متمّکن نکردی، تمّکن بخشیدی.» یک وقت ھم

شیطانھای قدرتمند عرصه ی سیاسی اند که برای اغوا و راھزنی و تسّلط و ضربه

« زدن و به جھّنم کشاندن ملتھا و شعوب بشری منتظر نشسته اند. «انداد اهللاَّ

 ١٣٧۶/١٠/٠٣ اینھایند. دعوت به عبودّیت، نفی اینھا را می طلبد؛ چاره ای ندارید.

بیانات در دیدار جمعی از روحانیون 

دشمن درونی.دشمن بیرونی 

جستار

۱۳۷۶

دشمن درونی.دشمن بیرونی

برادران! بیایید ما برای آیندگان، میراثی از این افتخارآمیزتر به ارث بگذاریم. در

بررسی عوامل بیرونی وضع کنونی، من تھاجم جبھه ی استکبار را، از ھمه مؤّثرتر

می یابم. در فرھنگ ما، استکبار به آن مجموعه ی قدرتی گفته می شود که با

تکیه بر تواناییھای سیاسی و نظامی و علمی و اقتصادی خود و با الھام از نگرش

تبعیض آمیز به نوع بشر، مجموعه ھای بزرگ انسانی - یعنی ملتھا و دولتھا و

کشورھا - را با سیطره ای قلدرانه و تحقیر آمیز، به سود خود زیر فشار و استثمار

می گذارد؛ در کار آنھا دخالت و به ثروت آنھا دست اندازی می کند؛ به دولتھا زور

می گوید و به ملتھا ستم می ورزد و به فرھنگھا و سّنتھای آنان، اھانت روا

می دارد. مثالھای بارز آن را استعمار کھن و سپس استعمار نو و اخیرًا تھاجم

ھمه جانبه ی سیاسی و اقتصادی و تبلیغاتی و حتی نظامی، از سوی

استعمارگران دیروز و وارثان آنھا، در برابر چشم ملتھای ما نھاده و طعم تلخ آن را

به ایشان چشانده است. قدرتھای غربی در این تھاجم مؤّثر، از پیشرفت علم و

تکنولوژی و از برخی خصال ملی و بومی خود بھره برده اند. ما دشمن را مالمت

نمی کنیم. کسانی سزاوار مالمتند که با کوته بینی و راحت طلبی و خود

تھاجم در غرب ساختند. فراھم را خویش زوال و دشمن پیروزی زمینهی خواھی،

۱۳۷۶

انسان, غفلت, دشمن شناسی, دشمن درونی.دشمن بیرونی

شاید واقعًا برای انسان، ھیچ خطری باالتر و ھیچ دشمنی بزرگتر از غفلت

 ١٣٧۵/١٠/٢٨ نباشد.

بیانات در خطبه ھای نماز جمعه ی تھران  

۱۳۷۵
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لینک ثابت

خواھی، زمینه ی پیروزی دشمن و زوال خویش را فراھم ساختند. غرب در تھاجم

ھمه جانبه ی خود، ایمان و خصال اسالمی ما را نیز ھدف قرار داد و در سایه ی

متاع دانش خود که ھمه بدان احساس نیاز می کردند، فرھنگ اباحیگری و

بی مباالتی در دین و اخالق را - که خود دچار آن است - مّصرانه به جوامع ما

صادر کرد. بی شک این لجنزار اخالقی، روزی که چندان دور نیست، تمّدن کنونی

غرب را در خود فرو خواھد برد و محو خواھد کرد. دنیای اسالم، امروز بر اثر آن

تھاجم خصمانه، به اضافه ی عوامل درونی نسلھای گذشته، در وضعی مصیبت بار

است. فقر و جھل و عقب ماندگی علمی و ضعف اخالقی و از ھمه بدتر تسّلط

فرھنگی و بعضًا سیاسی دشمنانش بر آن، از یک سو و گرفتاریھای بزرگی از

قبیل مسأله ی فلسطین و مسائل افغانستان، لبنان، عراق، کشمیر، بوسنی و

ھرزگوین، قفقاز و غیر آن از سوی دیگر، فھرست بلندی از مسؤولیتھای الھی و

انسانی را در برابر حکومتھا و شخصیتھای سیاسی و رھبران جھان اسالم قرار

 ١٣٧۶/٠٩/١٨ داده است.

بیانات در آغاز ھشتمین اجالس سران کشورھای اسالمی 
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دشمن درونی.دشمن بیرونی

افراد و مجموعه ھای بشری ھمواره از دو سو آسیب می بینند، اول از درون خود

که منشاء آن ضعفھای بشری و ھوسھای مھار گسیخته و تردیدھا و

بی ایمانی ھا و خصلتھای منھدم کننده است، و دوم از دشمنان بیرونی که بر اثر

طغیان و افزون طلبی و تجاوز و ددمنشی، محیط زندگی را بر انسانھا و ملتھا

تنگ و فشار آلود می سازند و با جنگ و ظلم و تحمیل و زورگویی، بالی جان آنان

می شوند.

محیط اسالمی - چه افراد و چه ملتھا - ھمواره در معرض این دو گونه تھدید قرار

داشته و امروز بیش از ھمیشه قرار دارد. ترویج متعمدانه ی فساد در کشورھای

اسالمی و تحمیل فرھنگ غربی که از سوی برخی رژیم ھای وابسته نیز به آن

کمک می شود و از رفتار فردی تا شکل شھرسازی و محیط عمومی زندگی و

مطبوعات و غیره را در بر می گیرد، از یکسو و فشارھای نظامی و سیاسی و

اقتصادی بر بعض ملتھای مسلمان و کشتارھای لبنان و فلسطین و بوسنی و

کشمیر و چچنستان و افغانستان و غیره از سوی دیگر، شاھد بارز وجود این دو

 ١٣٧۵/٠٢/٠۴ گونه تھدید در محیطھای اسالمی است.

پیام به کنگره ی عظیم حج 

دشمن درونی.دشمن بیرونی 

جستار
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دشمن, رژیم صهیونیستی, ایاالت متحده امریکا, دشمن شناسی,
دشمن درونی.دشمن بیرونی

امروز در رأس دشمنان خارجی این ملت، رژیم فاسِد غاصِب خبیِث صھیونیسِت

حاکم بر فلسطین اشغالی و پشت سر او، رژیم ایاالت مّتحده ی

 ١٣٧۵/٠١/٠۴ امریکاست.

بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی 

دشمن, رژیم صھیونیستی, ایاالت متحده امریکا, دشمن شناسی, دشمن

درونی.دشمن بیرونی 

جمله ھای برگزیده

۱۳۷۵

لینک ثابت

دشمن درونی.دشمن بیرونی

ت انبیا و اولیا و اوصیا و صالحین و صّدیقین، این بوده است که انسان، ھمه ی ھمِّ

دشمِن درونِی خود را که نفس اّماره ی اوست، کشف کند و از آن بپرھیزد. این،

راز بزرِگ دست یافتن به مقامات و مراتب معنوی و الھی است. انسان از این

رھگذر است که می تواند از فرشته ھم باالتر برود. امروز ھمان روز است، عزیزان

من! ھمه ی ما - کسانی که این ماه مبارک رمضان را پشت سر گذاشته ایم -

ان شاءاهللاَّ به قدر ھّمت و استعداد خود از آن ضیافت و سفره ی گسترده ی الھی

استفاده کرده ایم و ھرکس توشه و دستاوردی از ماه رمضان برده است. با اّتکا به

این دستاورد، بیایید ھمه ی ما از امروز سعی کنیم بخشی از عیبھای درونی و

 ١٣٧٣/١٢/١١ نفسانی را از خودمان دور سازیم.

بیانات در خطبه ھای نماز عید فطر 

دشمن درونی.دشمن بیرونی 

جستار

۱۳۷۳

لینک ثابت

فساد, دشمن شناسی, دشمن درونی.دشمن بیرونی

بزرگترین دشمن كشورھا و ملتھا، فساد شخصی و اخالقی و فسادی است كه

 ١٣٧٣/٠٣/٠١ در سطوح تاثیرگذار بر زندگی مردم آن كشورھا حاكم می شود.

بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه ھوایی 

فساد, دشمن شناسی, دشمن درونی.دشمن بیرونی 

جمله ھای برگزیده

۱۳۷۳

لینک ثابت

جهاد راه مبارزه با دشمنان خارجی و داخلی

این دو نوع دشمن[دشمنان خارجی و اضمحالل داخلی] - آفت برونی و آفت

درونی - برای ھر نظامی، برای ھر تشکیالتی و برای ھر پدیده ای وجود دارد.

اسالم برای مقابله با ھر دو آفت، عالج، معین کرده و جھاد را گذاشته است.

جھاد، مخصوص دشمنان خارجی نیست. «جاھدالکفارو المنافقین.» (١) منافق،

خودش را در درون نظام قرار می دھد. لذا با ھمه ی اینھا باید جھاد کرد. جھاد،

برای دشمنی است که می خواھد از روی بی اعتقادی و دشمنی با نظام، به آن

 ١٣٧١/١١/٠۶ ھجوم بیاورد.

بیانات در دیدار جمعی از پاسداران 

دشمن درونی.دشمن بیرونی, جھاد 

قرآن

١ ) سوره مبارکه التوبة آیه ٧٣ 
يا أَيُّھَا النَِّبيُّ جاِھِد الكُفَّار وَالمُناِفقینَ وَاغلُظ عَلَیِھم ۚ وَمَأواُھم جَھَنَّمُ ۖ وَِبئَس المَصیرُ 

ترجمه: 
ای پیامبر! با کافران و منافقان جھاد کن، و بر آنھا سخت بگیر! جایگاھشان جھنم

است؛ و چه بد سرنوشتی دارند!

۱۳۷۱

لینک ثابت

فراموشی هدف ها، امری بسیار خطرناک

ھمچنین، برای مقابله با آن تفکک داخلی و از ھم پاشیدگی درونی، تعالیم

اخالقی بسیار با ارزشی وجود دارد که دنیا را به طور حقیقی به انسان

می شناساند و می فھماند که «اعلموا انما الحیوة الدنیا لعب ولھووزینة و تفاخر

بینکم و تکاثر فی االموال و االوالد»(١) تا آخر. یعنی این زر و زیورھا، این جلوه ھا و

این لذتھای دنیا اگرچه برای شما الزم است؛ اگرچه شما ناچارید از آنھا بھره

ببرید؛ اگرچه زندگی شما وابسته به آنھاست و در این شکی ھم نیست و باید

آنھا را برای خودتان فراھم کنید؛ اما بدانید که مطلق کردن اینھا و چشم بسته به

دنبال این نیازھا حرکت کردن و ھدفھا را به فراموشی سپردن، بسیار خطرناک

 ١٣٧١/١١/٠۶ است.

بیانات در دیدار جمعی از پاسداران 

دشمن درونی.دشمن بیرونی 

قرآن

١ ) سوره مبارکه الحديد آیه ٢٠ 
ٌ ِفي األَمواِل وَاألَوالِد ۖ ٌ بَینَكُم وَتَكاثُر اعلَموا أَنَّمَا الحَیاةُ الدُّنیا لَِعٌب وَلَھوٌ وَزينَةٌ وَتَفاخُر
كَمَثَِل غَیٍث أَعَجَب الكُفَّار نَباتُهُ ثُمَّ يَھیُج فَتَراهُ مُصفَرا ثُمَّ يَكوُن ُحطامًا ۖ وَِفي اآلِخرَِة

عَذابٌ َشديدٌ وَمَغِفرَةٌ ِمنَ اهللاَِّ وَِرضوانٌ ۚ وَمَا الحَیاةُ الدُّنیا ِإالّ مَتاعُ الغُروِر 
ترجمه: 

بدانید زندگی دنیا تنھا بازی و سرگرمی و تجمّل پرستی و فخرفروشی در میان
شما و افزون طلبی در اموال و فرزندان است، ھمانند بارانی که محصولش
کشاورزان را در شگفتی فرو می برد، سپس خشک می شود بگونه ای که آن را
زردرنگ می بینی؛ سپس تبدیل به کاه می شود! و در آخرت، عذاب شدید است یا

مغفرت و رضای الھی؛ و (به ھر حال) زندگی دنیا چیزی جز متاع فریب نیست!

۱۳۷۱

لینک ثابت

اسالم, دشمن درونی.دشمن بیرونی

دو خطر عمده، اسالم را تھدید می کند که یکی خطر دشمنان خارجی و دیگری

 ١٣٧١/١١/٠۶ خطر اضمحالل داخلی است.

بیانات در دیدار جمعی از پاسداران 

اسالم, دشمن درونی.دشمن بیرونی 

جمله ھای برگزیده

۱۳۷۱

نظام جمهوری اسالمی ایران, دشمن  ستیزی, دشمن درونی.دشمن
بیرونی

۱۳۷۱

رون ب دشم درون دشم

۱۳۷۱
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لینک ثابت

با آن خوره و موریانه ای که از درون به جان نظام اسالمی می افتد و روحیه ی

 ١٣٧١/١١/٠۶ جوانان را تضعیف می کند، باید مبارزه و مقابله کنید.

بیانات در دیدار جمعی از پاسداران 

نظام جمھوری اسالمی ایران, دشمن  ستیزی, دشمن درونی.دشمن بیرونی 

جمله ھای برگزیده

لینک ثابت

دشمن درونی.دشمن بیرونی

اجماًال، بشر دو نوع موانع بر سر راه خود دارد: یکی موانعی است که درون وجود

خود او قرار دارد و دیگر، موانعی که بیرون از وجود اوست و در داخل شخصیت و

روان او نیست. ھردو نوع این موانع، خطرناک و باز دارنده ی حرکتند. از موانع

درونی انسان، می توان به «خلقیات فاسد» اشاره کرد. مثًال در راه تکامل،

خودخواھی انسان یک مانع است. خودپرستی و خودبینی - که انسان فقط

شخص خود را به حساب بیاورد و دیگران را به چیزی نشمارد - مانع بزرگی در راه

تکامل انسان است که در او حسد، طمع، حرص و برادرکشی ایجاد می کند.

انسان مبتال به این گرفتاریھا، بسیاری از جنگھا را به راه می اندازد و بسیاری از

ظلمھا و نامردمیھا را به وجود می آورد. منشأ ھمه ی اینھا، خودخواھی است.

از جمله موانع دیگری که انسان را از راه کمال باز می دارد، تنبلی، تن پروری،

بی اعتنایی به کار و بی شوقی نسبت به حرکت است. شما در دعای شب اول

ماه رمضان می خوانید: «اللھم اجعلنا ممن نوی فعمل و ال تجعلنا ممن شقی

فکسل و ال ممن ھو علی غیر عمل یتکل.» ببینید چه عبارتھای پر مغز و چه

درسی در پوشش دعاست! دعا کننده از این که جزو کسانی باشد که دچار

کسالت و بی عملی ھستند، به خدا پناه می برد. نمی خواھد از جمله کسانی

باشد که می خواھند، اما عمل نمی کنند و انتظار دارند بدون کار کردن نتیجه

بگیرند و بدون کشتن بدروند. «و ال تجعلنا ممن شقی فکسل و ال ممن ھو علی

غیر عمل یتکل.» می گوید: خداوندا! مرا جزو کسانی که فقط به آرزو تکیه

می کنند و به عمل و تالش نمی پردازند، قرار مده.

شما به جوامع عقب افتاده ی عالم - از جمله جوامع اسالمی خود ما در

کشورھای متعدد - نگاه کنید! یکی از رازھای عقب افتادگی و انحطاط این

کشورھا - از لحاظ مادی و معنوی - این است که عمل در زندگی شان، نقش

زیادی ندارد. اینھا دردھا و مرضھای درونی است اینھا موانع درونی انسان است

که او را از کار باز می دارد. از جمله، شھوترانی یا میل به شھوات؛ که ھر چه

می خواھد انجام دھد، فکر عاقبت را نکند و دنباله رو ھوی و ھوس خود باشد. در

روایت معروفی نقل شده است که فرموده اند:«ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان،

اتباع الھوی و طول االمل»؛ ترسناکترین بالیی که از ابتالی شما مسلمانان به آن

می ترسم، این است که دنباله رو ھوای نفس خودتان باشید؛ یعنی شھوترانی

کردن و شھوات را بر عقل مسلط ساختن. اینھا ھمه موانع درونی انسان است.

یک نوع موانع ھم، خارج از وجود انسان است. مثًال حکومتھای ظالم و دیکتاتور،

در طول تاریخ مانع تکامل انسانھا بوده اند. سرمایه داران بزرگ و زراندوز که ھمه ی

تالش خود را صرف این می کرده اند که خود به نوایی برسند، دیگران را برای

رسیدن به مقاصد خود استخدام و استثمار می کردند. اینھا جزو موانع کمال

بشرند. فساد آنھا، ظلم آنھا، قدرت آنھا، پول آنھا، شّالق آنھا، شمشیر آنھا،

امروز بمب اتم آنھا، موشکھای بالستیک آنھا، سیاستھای پیچیده ی آنھا،

توطئه ھای تبلیغاتی آنھا، نیروھای نظامی آنھا، ھمه و ھمه، موجب می شود که

میلیاردھا انسان، از راه کمال باز بمانند. در کشورھایی ھم که سالطین مستبد

بر انسانھا حکومت می کنند، یا حکام وابسته به اجانب و قدرتھا زمام امور را در

دست دارند، انسانھا نمی توانند راه کمال را بپیمایند. وقتی نظام اجتماعی، غلط

و ظالمانه است و براساس صحیحی استوار نیست؛ وقتی انسانھا از حکومت

سالم، قانون درست و رجال مؤمن و دلسوز برخوردار نباشند، در چنین شرایطی

 ١٣٧١/٠١/١۵ انسان نمی تواند به تکامل برسد.

بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطھر رضوی 

دشمن درونی.دشمن بیرونی 

جستار

لینک ثابت

دشمن درونی.دشمن بیرونی

به ھمه ی ملت ایران توصیه می کنم که موانع راه را شما باید بردارید. راه برای ما

روشن است؛ موانع راه ھم برای ملت ایران روشن است. باید این موانع را

بردارید؛ ھم موانع درونی و ھم موانع بیرونی را. موانع درونی را باید با تضرع به

درگاه پروردگار، با دعا، با توجه، با تربیت و تھذیب نفس، با تقویت اخالق، با

عبادت و با توسل، از پیش پا بردارید. اگر دل ما سالم نباشد، نمی توانیم دنیای

سالمی درست کنیم. اگر در درون خودمان معیوب باشیم، نمی توانیم عیب

جامعه و جھان را برطرف کنیم. ملت ایران بار سنگینی بردوش دارد و باید آن را به

منزل برساند. باید دنیایی بسازد که ھم برای خودش شیرین باشد و ھم برای

جوامع دیگر. شما می توانید چنین کاری بکنید؛ اما شرطش این است که ھر یک

از ما، درصدد تھذیب نفس خودمان باشیم. نماز با توجه، انس با قرآن، دعا و

توسل، تضرع، روزه ی ماه رمضان و عبادات نیمه شب،مخصوصًا برای جوانان، که

 ١٣٧١/٠١/١۵ تأثیرپذیریشان زیاد است، می تواند مھذب نفس باشد.

بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطھر رضوی 

دشمن درونی.دشمن بیرونی 

جستار

۱۳۷۱

لینک ثابت

دشمن درونی.دشمن بیرونی

و اما، موانع بیرونی. امروز سنگر اصلی در سطح عالم، جمھوری اسالمی است.

این سنگر را باید محکم نگه دارید. با چه چیز؟ با اتحاد و اتفاق؛ با ھمدلی میان

آحاد مردم و میان مردم و مسؤولین کشور؛ با ھمدلی میان مردم و دولت، میان

مردم و مجلس، میان دولت و مجلس، میان کارگزاران کشور و میان آحاد مردم.

گروھھای مختلف، جناحھای مختلف، سیاستھا و جھتگیریھای مختلف، در مقابله

با دشمن، باید با ھم باشند و کاری نکنند که دشمن سوء استفاده کند. اختالف

سیاسی مانعی ندارد؛ اختالف نظر مانعی ندارد؛ مبارزات انتخاباتی به شکل

سالم، مانعی ندارد؛ اما خراب کردن یکدیگر، خراب کردن چھره ی کشور، خراب

کردن ذھن مردم و چھره ی مسؤولین دلسوز، اشکال دارد. ایجاد سؤال و ابھام در

ذھن مردم، اشکال دارد. با وحدت و یکپارچگی، «کأنھم بنیان مرصوص»، مثل یک

دژ پوالدین، در مقابل دشمن بایستید؛ مثل چند برادر در یک خانه. ممکن است دو

برادر از یکدیگر کدورت و گله ھم داشته باشند، اما در مقابل کسی که به خانه ی

آنھا حمله می کند، دوش به دوش، باید در کنار ھم بایستند. آحاد ملت باید این

گونه باشند. این، یکی از ویژگیھایی است که در این سنگر می توانید حفظ

 ١٣٧١/٠١/١۵ کنید.

بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطھر رضوی 

دشمن درونی.دشمن بیرونی 

جستار

۱۳۷۱

لینک ثابت

دشمن درونی.دشمن بیرونی

دشمنان انواع و اقسامی دارند: دشمن خارجی و دشمن داخلی. گاھی در درون

ھم دشمن ھست. دشمن داخلی - آن چھره ی نفاق آلوده - را ھم باید شناخت.

در مقابله ی با این دشمنان گوناگون، امید به شماھاست. شما ھستید که باید

 ١٣٧٠/٠٨/٣٠ مثل بنیان مستحکمی، در مقابل این دشمنان بایستید.

بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان 

دشمن درونی.دشمن بیرونی 

جستار
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ما ملت ایران باید به تھذیب نفس ھمت کنیم؛ خودمان را بسازیم، خودمان را

تطھیر و پاکیزه کنیم و نفوسمان را با خدا آشنا نماییم. این جھاد، بزرگتر از ھر

جھاد ظاھری، با ھر دشمنی و با ھر عظمتی است. ھمه ی انبیای الھی آمده اند

تا انسان را بسازند، او را از دست منیتھای خود نجات بدھند و از شر

وسوسه ھای درونی خودش خالص کنند. این شجاعت و این قدرت باید در ما به

وجود بیاید، تا بتوانیم بر وسوسه ھای درونی خودمان غلبه کنیم و با ھوای نفس

خودمان - با آن شیطانی که در وجود ماست و اسم آن «من» است - مبارزه

نماییم.

ھر کدام از ما در درون خودمان و از وجود خودمان شیطانی داریم که ھمان «من»

ماست، ھمان منیت ماست، ھمان خودخواھیھا و ھوسھا و ھوسرانیھای

ماست. چه چیزی ما را از دست این شیطان نجات خواھد داد؟ جز اراده ی دینی

و ایمان قوی و دلی که با تزکیه و اخالق الھی آشنا شده باشد؟ این، خیلی قّوت

و شجاعت الزم دارد. شجاعت این مبارزه، بیشتر از شجاعت مبارزه ی با ھر

دشمن بیرونی است.

آنھایی که در مبارزه ھای با دشمنان بزرگ پیروز می شوند، کسانی را به خاک

می نشانند و قدرتھایی را نابود می کنند، گرفتاری بزرگشان در مبارزه با نفس

خودشان است. این غروری که به ما دست می دھد، این ھوس و شھوتی که به

ما عارض می شود، این غفلت و نسیان از یاد خدا که ما را فرا می گیرد، این

شیطان صفتی یی که در معامله ی با برادرانمان، با جامعه مان و با حوادث

ا آن باید که است این است؛ ونی د طان ش آن میشود ض عا ما به مان وب دو

۱۳۷۰
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دشمن درونی.دشمن بیرونی

ھرجا شما اختالف دیدید، جستجو کنید، بدون دشواری شیطان را در آن جا

خواھید یافت، یا شیطانی را که در درون نفوس خود ماست و نفس اماره نام دارد

و خطرناکترین شیطانھا ھم است، پیدا خواھید کرد. بنابراین، پشت سر ھمه ی

اختالفات، یا خودخواھیھا و جاه طلبیھا و منّیتھای ماست و یا شیطانھای خارجی،

 ١٣۶٨/٠٩/٢٩ یعنی دستھای دشمن و استکبار و قدرتھای ظالم و ستمگر.

بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان و طالب 

دشمن درونی.دشمن بیرونی 
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لینک ثابت

دوروبرمان به ما عارض می شود، آن شیطان درونی است؛ این است که باید آن را

عالج بکنیم.

بشر بیشترین ضربه را از ھمین ھوس درونی و منیت خود خورده است. ذلت

انسان ھم ناشی از این است، تکبر انسان ھم ناشی از این است. ھم قدرتھای

استکباری و فرعونھا ضربه ی این منیت و فرمان نفس خودشان را خورده اند، ھم

آنھایی که زیر بار فرعونھا رفتند.

چرا انسانھایی تن به مبارزه ی با طاغوت نمی دھند؟ چرا کسانی جرأت نمی کنند

با امریکا بجنگند؟ چه چیزی مانع آنھاست؟ ھمین شیطان درونی؛ ھمینی که

می خواھد دو روز بیشتر زنده بماند، راحت تر زندگی کند و راحت تر بخورد و

بپوشد.

چرا در گذشته بسیاری از دانشمندان و افراد برجسته ی اجتماع، اسیر و

دستخوش خواست قدرتھای استکباری شده بودند، و حاال ھم در کشورھای

مختلف می شوند؟ چون اسیر نفس و راحت طلبی خودشان ھستند. کسانی که

اسیر راحت طلبی و شھوات نفسانی خودشان می شوند، اگر عالم و دانا باشند،

خطر و ضررشان بیشتر، و لغزششان خطرناکتر است.

خدای متعال در قرآن کریم، «بلعم باعورا» را برای ما مثال می زند: «و لکّنه اخلد

الی االرض و اّتبع ھواه»؛ انسانی که با معارف الھی آشنا بود، اما به زمین

چسبید؛ یعنی برای دو روز بیشتر زندگی کردن و راحت تر خوردن، به زندگی

خاکی، به ھوسھا و به خواستھای نفسانی خود چسبید. نتیجه ی این کار،

پستی بود.

ھم دولتھایی که در مقابل قدرتھای استکباری حرف خود را نمی زنند و از ملتھای

خود دفاع نمی کنند، اسیر نفس خود، اسیر دو روز بیشتر سلطنت کردن و دو روز

بیشتر در تخت قدرت باقی ماندن ھستند، ھم آن توده ھای مردمی که در مقابل

قدرتھای استکباری قیام نمی کنند؛ آنھا ھم اسیر ھمان یک لقمه غذایی ھستند

که می خواھند از راه راحتی به آنھا برسد؛ ھیچ چیز دیگر برایشان مطرح نیست؛

این ھم نفس است. پس ببینید، جھاد اکبر این است. اگر ملتی بخواھد راه عزت

و شرف را، راه خدا را، راه زندگی بھتر را، راه رسیدن به آرمانھای ماّدی و معنوی

را طی بکند، باید بر نفس خود مسلط باشد.

امروز ملت ما تجربه ھای بزرگی را گذرانده است؛ اما یکایک ما آحاد این ملت - و

بیش از ھمه خود بنده، که از ھمه محتاجترم - باید خودمان را اصالح کنیم؛ باید با

نفس خودمان مبارزه کنیم و با شیطان درونی خودمان بجنگیم، تا برای ادامه ی

این راه باعظمت و باعزت - یعنی راه پیامبران - آماده بشویم. این شجاعت،

 ١٣٧٠/٠٧/١٧ باالترین شجاعتھاست.

دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده ھای شھدا 
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