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مقدّمه

برقراري نظام جمهوري اسالمی به تعبیر رساي بنیانگذار آن ،حضرت امام
خمینی)ره( ،از نعمتهاي بـزر الهـی بـر مـردم ايـن سـرزمین و تمـامی
مستضعفین جهان بوده است .مروري بر تـاري پرافتخـار ايـن نهضـت و
شكلگیري نظام مقدّس جمهوري اسالمی به روشنی نقش و تـثيیر الـل
مترقّی واليت فقیه و رهبري حكیمانـهي حضـرت امـام)ره( و پـ از آن
حضرت آيتاهلل العظمی سیّدعلی خامنهاي ،رهبر معظّم انقالب اسـالمی،
را در هدايت انقالب در كوران حوادث گوناگون روزگـار نشـان میدهـد.
مؤسسهي پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی كه وظیفهي حفظ و نشر آيار
مقام معظّم رهبـري را برعهـده دارد ،در اناـام همـین وظیفـه بـه انتشـار
كتابهاي موضوعی به منظور نشر بیانات ،ديدگاهها و رهنمودهاي معظّمٌلـه
در مقاطع ،مناسبتها و موضوعات مختلف میپردازد.
كتاب حاضر حاوي بیانات مقام معظّم رهبري پیرامون دشـمنشناسـی
است كه به كوشش جناب آقـاي سـیّدامیر پورفاضـلی تـدوين شـده و از
سوي انتشارات انقالب اسالمی عرضه میشود.
دشمنشناسی از مفاهیمی است كه در آيات و روايات اسـالمی مـورد
توجه قرار گرفته است و بر هوشیاري همیشگی مؤمن و دشمنشناسی او
تثكید شـده و تبـرّي از دشـمن كـه الزمـهي آن دشمنشناسـی اسـت در
زمرهي فروع دين قرار دارد .علمـاي شـیعه نیـز بـه پیـروي از معـار و
احكام دينی توجه و اهتمام زيادي را لر معرفی دشمن و موضعگیري
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و  /دشمنشناس

در قبال آن در طول تاري داشتهاند.
پ از پیروزي انقالب اسالمی بخش معتنابهی از بیانات حضرت امام
خمینی(ره) و مقام معظّم رهبري به اين موضوع اختصاص داشته است.
رهبر انقالب بارها بر كسب بصیرت ،بصیرتزايی وبصیرتافزايی كـه
از ضروريات دشمنشناسی بـه خصـوص در طوفـان حوادثانـد تثكیـد
كردهاند .ايشان شناخت انواع و اقسام حیلههاي دشمن و معرفـی آنهـا و
آگاه كردن ملت را بارها و بارها به مسئوالن و مردم گوشزد كردهاند.
كتاب پیش رو به منظور شناخت و روشهاي دشمن و راههاي مقابلـه
با آن در چهارده فصل تعاريف ،ضرورت شناخت دشمن ،علـل و داليـل
دشمنی ،ماهیّت و ويژگیهاي دشمن ،اهدا دشـمن ،شـیوهها ،ابزارهـا و
زمینههاي دشمن ،برنامهريزيهاي دشمن ،شیوه ها وابزار مقابله با دشـمن،
اقشار مورد هد دشمن ،عوامل كمك به دشـمن ،نقـش امـام راحـل در
مقابله با دشمن ،ايستادگی در برابردشـمن ،رسـانهها و دشـمن ،اسـتعمار
فرانو و لهیونیسم ،بزرگترين دشمن ملّت ايران و كالم آخر تحت عنوان
پايان رويارويی ما با دشمنان چه وقـت خواهـد بـودن تنظـیم شـده و در
اختیار مخاطبان قرار میگیرد.
و من اهلل التوفیق
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مفهوم دشمن از منظر قرآن

آن عاملى كه ملتها را در مقابل قدرتها ضعيف ميکند ،بىارادگى خود
ملتهاست .اگر ملتى با اراده حركت كند ،به خدا متکى باشد و دستور
الهى را اطاعت نمايد ،هيچ قدرتى نميتواند مويى از سر او كم كند «افٍٍّّ
لكم ٍّو ٍّلما ٍّتعبدون ٍّمن ٍّدون ٍّاهلل» 0ابراهيم 7فرمود« :اف بر شما و بر آن
چيزى كه جاهالنه عبادتش ميکنيد و در مقابل آن سر فرو مىآوريد ».سير
حركت ابراهيم 7به اين ترتيب بود كه اول حركت تندى انجام داد ،تا
وجدانها و ذهنها را متوجه كند .آنگاه ،با استفاده از آن توجهى كه دلها
پيدا كرد ،سخن حق را در يک جمله به دلها و ذهنهاى آنها القاء نمود.
بعد از آنکه بيدارى در مردم به وجود آمد ،نوبت به دشمن رسيد تا
عکسالعمل نشان دهد .دشمن كيست؟ همان است كه قرآن فرمود« :وٍّ
يريدٍّالّذينٍّيتّبعونٍّالشّهواتٍّانٍّتميلواٍّميالًٍّعظيماً» 0كسانى كه مست شهوت
و قدرت و پولند ،آنها هستند كه ميخواهند همهى مردم در حال غفلت
باشند .همه مست باشند؛ چون آنها مستند! مسأله اين است .ملت و رهبر
الهى ايرانـ آن مردى كه در راه انبياء حركت ميکردـ همين راه را طى
نمودند و امروز شما مالحظه ميکنيد كه در دنيا ،بيدارى به وجود آمده
است .اين سخن ،سخنى اغراقآميز و مبالغهآلود نيست؛ بلکه يک حقيقت
 .0سورهی انبياء ،آيهی 61
 .0سورهی نساء ،آيهی 01
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است .ميبينيد كه عکسالعمل دشمن چگونه است؟! ميبينيد كه قدرتهاى
استکبارى و در رأس آنها قدرت استکبارى آمريکا چگونه به تهديد
ميپردازند و براى تبليغات عليه ملت ايران و نظام اسالمى پول خرج
ميکنند؟! اين عکسالعمل آنهاست .اگر آنها از حركت عظيم ملت ايران
0
ضربه نخورده بودند عکسالعمل نشان نميدادند.
دشمن كيست؟

دشمن كيست؟ هركس كه با حاكميت نظام مستقل مردمى دينى مخالف
است ،دشمـن است .طمعورزان ،غارتگران ،سودجويان ،زراندوزان،
زورگويان ،وابستگان ،مايلين به فساد و كسانى كه از حاكميت فرهنگ
دينى زيان شخصى ميبينند ،دشمنند .البته در رأس اينها دشمنان خارجى
هستند كه بيش از همه ضرر ديدهاند .آمريکا بيش از همه از تشکيل
حکومت اسالمى خسارت ديد و هنوز هم ميبيندـ آنها جلوتر از همهاندـ
صهيونيستها همينطور ،كمپانيهاى بزرگ جهانى همينطور ،بىبندوبارهاى
گوناگون در بخشهاى مختلف همينطور ،كيسهدوختههاى براى ثروت ملى
همينطور .همهى اينها دشمنند.
چه عاملى براى دشمنـ همان جبههى دشمنى كه گفتم؛ هر كس
هستـ بهتر از اين است كه در داخل جامعهى اسالمى ،مردم و جوانها
باالخره به اين نتيجه برسند كه چرا بايد با كيسهدوختههاى خارجى كه
ميخواهند منابع ايران را غارت كنند ،مخالف باشند؟! نخير ،بفرمايند
تشريف بياورند؛ حکومت را خودشان تنظيم كنند؛ ادارهى امور را
خودشان به عهده بگيرند؛ از منابع هم هرچه ميخواهند ،ببرند؛ لطف كنند
فقط چيزى به ما بدهند تا بخوريم و گرسنه نمانيم! همچنان كه در دوران
قبل از انقالب اينگونه بود .البته آنجا اين قسمت آخر ديگر نبود كه
«بدهيم بخورند تا گرسنه نمانند»؛ نخير ،گرسنگى و فقر و ناتوانى و
بىخونى عمومى ملت بيداد ميکرد .اگر اين فکر را در بين مردم ترويج
 .0بيانات در صحن آستان قدس رضوی 0313/10/10
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كنند و به صورت يک باور درآورند ،آيا خطرى براى يک ملت باالتر از
0
اين هست؟
***

جبههى دشمن ،غير از آن آدم غافلى است كه خودى هم هست؛ منتها
بيچاره دچار غفلت و اشتباه و فريب ميشود؛ بر اثر حادثهاى ،عقده و
كينهاى پيدا ميکند و در مقابل نظام مىايستد؛ در مقابل سخن حق
مىايستد؛ در مقابل امام و راه امام مىايستد .اين ،آن دشمن اصلى نيست؛
اين يک آدم فريبخورده است؛ اين يک آدم قابل ترحم است! دشمن
اصلى آن كسى است كه پشت سر اين قرار ميگيرد ،اما خودش را نشان
نميدهد .در داخل كشور ،خودش را نشان نميدهد؛ در خارج كشور چرا؛
در جبههى جهانى ،در جبههى بينالمللي ،بعنوان يک عضو وفادار
سازمان جاسوسى سياى آمريکا ،يا موساد صهيونيستها چرا .كامالً چهرهى
او آشکار است؛ حرف هم ميزند ،حقايق را هم ميگويد؛ انگيزههايى را هم
كه او براى مبارزه با اسالم و مسلمين دارد ،بيان ميکند؛ اما آن دنبالهى او
كه داخل كشور است ،خود را دم چک اقتدار حکومت قرار نميدهد.
ميداند كه اين حکومت ،حکومت مقتدرى است؛ حکومتى است كه متکى
به آراء مردم است؛ متکى به محبت مردم است؛ متکى به ايمان مردم
است .از اين حکومت ميترسند و خودشان را جلو نميدهند؛ حرفشان را
با يک واسطه ،با دو واسطه ،با سه واسطه ،از زبان آدمهاى غافل ميزنند.
يک وقت ميبينيد طرف يک روحانى است ،اما غافل و فريبخورده و
بىخبر؛ يا يک دانشجوست ،اما اسير احساسات شده و نينديشيده؛ يا يک
فرد معمولى حتى انقالبى است ،اما زمان را نشناخته ،دشمن را نشناخته،
يا احياناً دچار عقده و كينهاى شده است .حرف از زبان اين فرد خارج
ميشود؛ اما اين بيچاره حرف خودش نيست؛ حرف دشمن است! دشمن
ما آن كسى است كه« :قد ٍّبدت ٍّالبغضاء ٍّمن ٍّافواههم ٍّو ٍّما ٍّتخفى ٍّصدورهمٍّ
اكبر» .0دشمن ما آن كسى است كه براى اين انقالب ،نه فقط دل
 .0بيانات در ديدار جمع كثيری از مردم قم 0319/01/09
 .0سورهی آلعمران ،آيهی 008
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نسوزانده است ،بلکه حتى در مقابل اين انقالب ،در برهههايى از زمان
شايد ايستاده است .بعضيشان در مقابل انقالب در زمان رژيم پهلوى
ايستادند؛ بعضيشان بعد از آنکه نظام اسالمى بر سر كار آمد ،خرابکارى
كردند؛ بعضيشان مدتى را ترسيدند ،كنار رفتند و خود را مخفى كردند؛
بعد كه حاال فرصتى برايشان پيش آمده ،از الک خود بيرون خزيدهاند!
خيال ميکنند كه فرصتى هست.
گفت اين مار است او كي مرده است
از پـي بـيآلتـــي افســـــرده است
اينها از پي بي آلتي افسرده بودند ،بعد آفتابي به تنشان خورد ،خيال
ميکنند كه اآلن ميداني است كه بتوانند نيش بزنند ،وارد ميدان ميشوند.
0
منتها باز هم مارگونه!
دشمن دروني و دشمن بيروني

ما دو دشمن بزرگ داريم .من اين دو دشمن را امروز به اختصار
براى شما معرفى و چهرهنمايى كنم تا ببينيم من و شما در مقابل اين دو
دشمن چه بايد بکنيم .يک ملت بايد دشمن را بشناسد ،نقشهى دشمن را
بداند و خود را در مقابل آن مجهز كند .ما دو دشمن داريم :يک دشمن،
دشمن درونى است؛ يک دشمن ،دشمن بيرونى است .دشمن درونى
خطرناكتر است .دشمن درونى چيست؟ دشمن درونى خصلتهاى بدى
است كه ممکن است ما در خودمان داشته باشيم .تنبلى ،نشاط كار
نداشتن ،نااميدى ،خودخواهيهاى افراطى ،بدبين بودن به ديگران ،بدبين
بودن به آينده ،نداشتن اعتماد به خودـ نه به شخص خود و نه به ملت
خودـ اينها بيمارى است .اگر اين دشمنهای درونى در ما وجود داشته
باشد ،كار ما مشکل ميشود .هميشه دشمنان بيرونى ملت ايران سعى
كردهاند اين ميکروبها را در درون جامعهى ايرانى رسوخ دهند« :شما
نميتوانيد»« ،شما قادر نيستيد»« ،آيندهتان تاريک است»« ،افقتان تيره
است»« ،بيچاره شديد»« ،پدرتان درآمد» .سعى اين بوده است كه ملت ما
 .0بيانات در خطبههاى نماز جمعهى تهران 0318/9/06 /
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را نااميد ،كسل ،بىاعتماد به نفس ،تنبل و چشم به دست بيگانه بار
بياورند؛ اينها دشمنان درونى است .در طول سالهاى قبل از بروز حركت
اسالمى در كشور ما ،بالى عمدهى ملت ما اينها بود .اگر ملتى اين
بيماريها را داشته باشد ،اين ملت پيشرفتش ممکن نيست؛ اگر ملتى
مردمش تنبل باشند ،نااميد باشند ،اعتماد به نفس نداشته باشند ،با
همديگر پيوند نداشته باشند ،به همديگر بدبين باشند ،از آينده نااميد
باشند ،چنين ملتى پيش نخواهد رفت؛ اينها مثل موريانهاى كه در درون
پايهى بنا بيفتد ،بنا را ويران ميکند؛ مثل كرمى است كه داخل ميوه قرار
بگيرد ،ميوه را فاسد ميکند .بايد با اين صفات مبارزه كرد .ملت ما بايد
اميدوار ،داراى اعتماد به نفس ،خوشبين به آينده ،عالقهمند به پيشرفت،
و معتقد و مؤمن به معنوياتى باشد كه او را در اين راه كمک ميکند.
بحمداللَّه امروز ملت ما چنين اعتماد به نفس و چنين اميدى دارد؛ بايد
اينها را تکميل كرد .اگر ما بتوانيم اين دشمنها را در درون خود ،در جان
خود ،در فرهنگ عمومى جامعهى خود از كار بيندازيم ،دشمن بيرونى
هم نميتواند به ما صدمه و لطمهاى برساند.
و اما دشمن بيرونى .دشمن بيرونى اين هدف ما عبارت است از نظام
سلطهى بينالمللى؛ يعنى همان چيزى كه به او ميگوييم استکبار جهانى.
استکبار جهانى و نظام سلطه ،دنيا را به سلطهگران و سلطهپذيران تقسيم
ميکند .اگر ملتى بخواهد در مقابل سلطهگران از منافع خود دفاع كند،
سلطهگران با آن ملت دشمنى ميکنند؛ روى او فشار ميآورند و سعى
ميکنند مقاومت او را درهم بشکنند .اين ،دشمن يک ملتى است كه
ميخواهد مستقل و عزتمند و آبرومند و پيشرفته بشود و زير بار
سلطهگران نرود؛ اين دشمن بيرونى است .امروز مظهر اين دشمنى
عبارت است از شبکهى صهيونيسم جهانى و دولت كنونى اياالت
متحدهى آمريکا .البته اين دشمنى مال امروز نيست؛ روشها تغيير ميکند،
اما سياست دشمنى با ملت ايران از اول انقالب تا امروز بوده است.
هرچه توانستهاند ،فشار وارد آوردهاند ،اما عبث؛ فشارهاى آنها نتوانسته
است ملت ايران را ضعيف كند يا به عقبنشينى وادار كند؛ نه تحريم
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اقتصاديشان ،نه تهديد نظامىشان ،نه فشار سياسىشان ،نه جنگ
روانيشان .امروز ما از پانزده سال قبل ،از بيست سال قبل ،از بيست و
هفت سال قبل بسيار قويتر هستيم؛ اين نشاندهندهى اين است كه دشمن
در دشمنى با ملت ايران و نظام جمهورى اسالمى ناكام مانده است؛ اما
0
اين دشمنى هست.
مفهوم دشمن اسالم

دشمن اسالم كيست؟ جبههى استکبار ،از صهيونيسم تا آمريکا ،تا
كمپانيهاى نفتى ،تا قلم بهمزدان و روشنفکرانى كه براى آنها كار ميکنند،
در سرتاسر جهان مجهزند .هيچ وقت جبههى مقابل اسالم ،اينقدر به
همهى ابزارها مجهز نبوده است .دنياى اسالم ،در مقابل دشمن اسالم و
مسلمين ،با اين دو خصوصيت قرار دارد مجهز بودن بيش از هميشه و
حساسيت نسبت به اسالم بيش از هميشه .اين دشمن چه كار خواهد
0
كرد؟
مفهوم جهاد و مبارزه با دشمن

جهاد يعنى مبارزه .در زبان فارسى ،جنگ و ستيزهگرى معناى مبارزه
را نميدهد .ميگويى من دارم مبارزه ميکنم :مبارزهى علمى ميکنم،
مبارزهى اجتماعى ميکنم ،مبارزهى سياسى ميکنم ،مبارزهى مسلحانه
ميکنم؛ همهى اينها مبارزه است و معنا دارد .مبارزه يعنى تالش پُرنيرو در
مقابل يک مانع يا يک دشمن .اگر هيچ مانعى در مقابل انسان نباشد،
مبارزه وجود ندارد .در جادهى آسفالته ،انسان پايش را روى گاز بگذارد
و با باک پر از بنزين سفر كند؛ اين را مبارزه نميگويند .مبارزه آنجايى
است كه انسان با مانعى برخورد كند ،كه اين مانع در جبهههاى انسانى،
ميشود دشمن؛ و در جبهههاى طبيعى ،ميشود موانع طبيعى .اگر انسان با
 .0بيانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطهر رضوى 0386/0/0
 .0بيانات در ديدار مسئوالن و كارگزاران نظام و ميهمانان خـارجى شـركتكننـده در كنفـرانس
بينالمللى وحدت اسالمى0314/1/04
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اين موانع درگير شود و سعى كند آنها را از ميان بردارد ،اين ميشود
مبارزه .جهاد در زبان عربى عيناً به همين معناست؛ يعنى مبارزه .جهاد در
قرآن و حديث هم به همين معناست؛ همهجا به معناى جنگ مسلحانه
نيست .البته يک جا با جنگ مسلحانه تطبيق ميکند ،يک جا هم با جنگ
0
غيرمسلحانه تطبيق ميکند.
دشمن خارجي و دشمن دروني

دو خطر عمده ،اسالم را تهديد ميکند كه يکى خطر دشمنان خارجى
و ديگرى خطر اضمحالل داخلى است .دشمن خارجى يعنى كسى كه از
بيرون مرزها ،با انواع سالحها ،موجوديت يک نظام را با فکرش و
دستگاه زيربنايى عقيدتىاش و قوانينش و همه چيزش هدف قرار ميدهد،
كه شما در مورد جمهورى اسالمى ،اين را به چشم ديديد و گفتند كه «ما
ميخواهيم نظام جمهورى اسالمى را از بين ببريم» .دشمنانى بودند از
بيرون ،و تصميم گرفتند كه اين نظام را از بين ببرند .از بيرون يعنى چه؟
نه از بيرون كشور .از بيرون نظام؛ ولو در داخل كشور.
دشمن و آفت دوم ،آفت «اضمحالل درونى» است؛ يعنى در درون
نظام ،كه اين مال غريبهها نيست؛ اين مال خوديهاست .خوديها ممکن
است در يک نظام ،بر اثر خستگى ،بر اثر اشتباه در فهم راه درست ،بر اثر
مغلوب احساسات نفسانى شدن و بر اثر نگاه كردن به جلوههاى مادى و
بزرگ انگاشتن آنها ،ناگهان در درون ،دچار آفتزدگى شوند .اين ،البته
خطرش بيشتر از خطر اولى است .اين دو نوع دشمنـ آفت برونى و
آفت درونىـ براى هر نظامى ،براى هر تشکيالتى و براى هر پديدهاى
وجود دارد .اسالم براى مقابله با هر دو آفت ،عالج ،معين كرده و جهاد
را گذاشته است .جهاد ،مخصوص دشمنان خارجى نيست« .جاهد ٍّالكفارٍّ
و ٍّالمنافقين» 0منافق ،خودش را در درون نظام قرار ميدهد .لذا با همهى
اينها بايد جهاد كرد .جهاد ،براى دشمنى است كه ميخواهد از روى
 .0بيانات در ديدار اعضای هيأت دولت 0383/8/01
 .0سورهی توبه ،آيهی 13

WWW.BOOK-KHAMENEI.IR

 / 01دشمنشناسي

بىاعتقادى و دشمنى با نظام ،به آن هجوم بياورد .همچنين ،براى مقابله
با آن تفکک داخلى و از هم پاشيدگى درونى ،تعاليم اخالقى بسيار
باارزشى وجود دارد كه دنيا را بهطور حقيقى به انسان ميشناساند و
ميفهماند كه « :اعلموا ٍّانّما ٍّالحيوة ٍّالدّنيا ٍّلعبٌ ٍّوٍّلهوٌٍّوٍّزينةٌ ٍّو ٍّتفاخرٌ ٍّبينكم ٍّوٍّ
تكاثر ٍّفى ٍّاالموال ٍّو ٍّاالوالد»0؛ يعنى اين زر و زيورها ،اين جلوهها و اين
لذتهاى دنيا اگرچه براى شما الزم است؛ اگرچه شما ناچاريد از آنها بهره
ببريد؛ اگرچه زندگى شما وابسته به آنهاست و در اين شکى هم نيست و
بايد آنها را براى خودتان فراهم كنيد؛ اما بدانيد كه مطلق كردن اينها و
چشمبسته به دنبال اين نيازها حركت كردن و هدفها را به فراموشى
0
سپردن ،بسيار خطرناک است.
مفهوم جنگ نرم دشمن

همه اين را امروز فهميدهاند و دانستهاند كه مواجههى استکبار با نظام
جمهورى اسالمى ،ديگر از نوع مواجههى دههى اول انقالب نيست .در
آن مواجهه ،زورآزمايى كردند؛ شکست خوردند .مواجهه سخت بود؛
ايجاد جنگ بود ،كودتا بود .در اول انقالب كودتا راه انداختند ،شکست
خوردند؛ شورشهاى قومى راه انداختند ،سركوب شدند و شکست
خوردند؛ جنگ تحميلى را به راه انداختند كه هشت سال به طول
انجاميد ،شکست خوردند؛ پس دنبال اين راهها نخواهند رفت؛ يعنى
احتمالش ضعيف است .البته بايد هميشه هشيارى نسبت به همهى
جوانب باشد .اما اين ،اولويت استکبار در مواجههى با نظام اسالمى
نيست .اولويت ،آن چيزى است كه امروز به آن ميگويند جنگ نرم؛ يعنى
جنگ بهوسيلهى ابزارهاى فرهنگى ،بهوسيلهى نفوذ ،بهوسيلهى دروغ،
بهوسيلهى شايعهپراكنى؛ با ابزارهاى پيشرفتهاى كه امروز وجود دارد،
ابزارهاى ارتباطىاى كه ده سال قبل و پانزده سال قبل و سى سال قبل
نبود ،امروز گسترش پيدا كرده .جنگ نرم يعنى ايجاد ترديد در دلها و
 .0سورهی حديد ،آيهی 01
 .0بيانات در ديدار سپاه پاسداران و نيروی انتظامي ،به مناسبت سوم شعبان 0310/00/6
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ذهنهاى مردم.
يکى از ابزارها در جنگ نرم اين است كه مردم را در يک جامعه
نسبت به يکديگر بدبين كنند ،بددل كنند ،اختالف ايجاد كنند؛ يک
بهانهاى پيدا كنند ،با اين بهانه بين مردم ايجاد اختالف كنند؛ مثل همين
قضاياى بعد از انتخابات امسال كه ديديد يک بهانهاى درست كردند ،بين
مردم ايجاد اختالفى كردند .خوشبختانه مردم ما بابصيرتند .اينجور كارى
در كشورهاى ديگر اوضاع كشور را بکلى عوض كرد؛ در جاهاى ديگر،
ترديدافکنى در دلهاى مردم نسبت به يکديگر؛ يک بهانهاى مثل بهانهى
انتخابات را پيش بکشند ،ايجاد ترديد كنند ،دلها را نسبت به يکديگر
چركين كنند ،مردم را در مقابل هم قرار بدهند؛ بعد در ميانه ،عناصر
دستآموز مغرض معاند را به كارهاى خالف وادار كنند و مسئولين
كشور نتوانند تشخيص بدهند كى بود ،چى بود ،چه شد .اين جزو
0
طرحهاى اساسى است .اينجور كارى را دنبال ميکنند.

 .0بيانات در ديدار جمع كثيرى از بسيجيان كشور 0388/9/4
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همهى كارهاى ما ،يک نوع مبارزه است .زندگى ،ميدان مبارزه است.
شما در خانهى خودتان هم كه نشسته باشيد ،مجبوريد چالشى را بر
خودتان تحميل كنيد تا بتوانيد تنفس كنيد و ادامهى حيات دهيد.
مبارزهها فرق ميکند؛ كوچک و بزرگش فرق ميکند؛ شخصى و
عمومىاش فرق ميکند؛ جهتگيرى انسانى و ضدانسانىاش فرق ميکند؛
همه در حال مبارزهاند .اينکه گفتهاند «انما ٍّالحياة ٍّعقيدة ٍّو ٍّجهاد» ،0يک
واقعيت است .انسان راهى را انتخاب ميکند و در آن راه مشغول چالش و
مبارزه ميشود .زندگى اين است .اين مبارزه عليه كيست؟ فلش اين مبارزه
را به سمت چه كسى بايد قرار داد و جهت مبارزه كدام است؟ يعنى در
اين مبارزه ،عبارت اخراى اينکه دشمن كيست مهم است.
دستگاههاى مسلط بر اين كشور كه با فريب و نيرنگ و فشارهاى
گوناگون ،با ادامهى سلطهى ظالمانهى رژيم طاغوت نتوانسته بودند كارى
انجام دهند و همه چيز از دستشان در رفته بود ،يک راه بيشتر نداشتند و
آن ،كودتاى نظامى بود .ژنرال آمريکايى را به ايران فرستادند تا زمينهى
كودتاى نظامى را بررسى كند .اگر قرار بود اين كودتاى نظامى انجام
گيرد ،بهوسيلهى چه كسانى انجام ميگرفت؟ بهوسيلهى سران خودفروخته
و خائنى كه در نيروهاى مسلح آن روز جا گرفته بودند .پس در واقع چه
 .0حديث از امام حسين(ع) ،منهاج البراعة في شرح نهجالبالغه (خويي) ،ج  ،00ص .000
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كسى ميتوانست دشمن اين ملت و دين و انقالب و اين حركت عظيم
باشد؟
حال كه احساس تکليف كرديم ،ميخواهيم كارى كنيم .بنابراين بايد
موقعيت و فضا و زمينهها و امکانات را بشناسيم تا بدانيم كدام كار ،بهين
و برتر است و ما بايد آن را انجام دهيم .اين مبارزهى بهينه در برابر
كيست؟ دشمن ما كيست؟
اكثر رسانههاى دنيا در دست همان غارتگران است .راديوها و
تلويزيونها و مطبوعات و سازمانهاى خبررسانى متعلق به آنهاست .غالب ًا
در بيشتر نقاط عالم ،جنگ فرهنگى و سياسى عظيمى را عليه جمهورى
اسالمى شروع كردهاند؛ كه دنبال اين جنگ فرهنگى ،جنگ سياسى همراه
با موذيگريهاى اقتصادى و فشارهاى گوناگون است .اگر كسى اين
0
دشمن با اين وضوح را نبيند ،آيا چنانچه بدخواه نباشد ،غافل نيست؟!
اهمّيّت شناخت و روش دشمني

بنده به ملت ايران مکرر عرض كردهام؛ كه مهمتر از شناختن دشمن،
شناختن دشمنى و روش دشمنى كردن اوست .اگر انسان بداند دشمن از
چه راهى وارد ميشود ،حواس خود را جمع خواهد كرد .همه ،دشمن را
ميشناسند .امروز دشمن ملت ايران و دشمن استقالل و آزادى او ،دولت
استکبارى و متکبر آمريکاست .در اين شکى نيست؛ به اين موضوع،
خودشان هم اعتراف ميکنند .البته گاهى چاپلوسانه و رياكارانه ميگويند ما
با ملت ايران مخالف نيستيم؛ اما اتفاقاً مخالفت اصلى آنها با ملت ايران
است؛ چون ملت ايران است كه اين قيام عظيم را به راه انداخت؛ ملت
ايران است كه اين پشتيبانى صادقانه و غيرتمندانه را از اسالم ميکند؛
ملت ايران است كه موجب شده آمريکا نتواند طمع بورزد؛ والا اگر ملت
ايران پشتيبان نظام و مسئوالن نبود ،مگر مسئوالن ميتوانستند در مقابل
اين زيادهخواهيها بايستند؟ ما اين دشمن را ميشناسيم؛ اما روش دشمنى
را هم بايد شناخت .امروز روش دشمنى ،ايجاد اختالف و نفرت و كينه
 .0بيانات در ديدار گروه كثيری از پرسنل نيروی هوايي 0319/00/09
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ميان آحاد مردم است؛ ايجاد دلسردى نسبت به آرمانهاى اسالمى است؛
منحرف كردن شعارهاى مردم و طرح شعارهايى است كه با حركت
0
عظيم مردم هيچ همخوانى ندارد.
لزوم دشمنشناسي و فریبنخوردن از دشمن

يک عنصر ،دشمنشناسى و فريبنخوردن از دشمن است .اولين كار
دشمن اين است كه تبليغ ميکند هيچ دشمنى وجود ندارد! چطور نظام
اسالمى دشمن ندارد؟! جهانخواران را از اين سفرهى به يغما رفتهى
سالهاى متمادى ،محروم كرده است؛ معلوم است كه دشمنند ،ميبينيم كه
دشمنى ميکنندـ در تبليغات ،در محاصرهى اقتصادىـ هر كارى كه
0
ميتوانند در تقويت دشمن عليه نظام ،ميکنند؛ صريح هم ميگويند!
دشمنشناسي؛ اوّلين قدم مبارزه

بحمداهلل امروز جمهورى اسالمى در سطح دنيا داراى عزت و چهرهى
پيشرونده است .تالشهاى آمريکاييها براى اينکه بتوانند ملت و دولت
ايران را محاصره كنند و در انزوا بيندازند ،به جايى نرسيده است و هرگز
هم به جايى نخواهد رسيد .ملت ما پشت سر مسئوالن نظام ايستاده
است .شناختن دشمن از همه مهمتر است .دشمن سعى ميکند خود را
دوست جلوه دهد و شعارهاى ملتها را عوض كند؛ كمااينکه شعار
ضديت با صهيونيسم را در ميان بعضى از دولتمردان عرب ،تبديل به يک
شعار انحرافى كردند! يکى از كارهايشان تبديل كردن شعارهاست .ملت
و دولتى تسليم ميشود كه دشمن را درست نشناسد ،يا دچار فساد و
بدبختى باشد؛ اما اگر دشمنشناسى بودـ كه من اين توصيه را به جوانان
دارمـ آنوقت شعارها ،شعارهاى روشن و آگاهانهاى خواهد بود و آنچه
كه دشمن ميخواهد ،به فضل پروردگار آن را در ميان ملت ايران به دست
نمىآورد .اميدواريم خداى متعال شما جوانان را حفظ كند .با نور هدايت
 .0خطبههای نماز جمعهی تهران 0380/9/0
 .0خطبههای نماز جمعهی تهران 0318/3/04
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خود همهى دلها را هدايت كند و گامهاى ملت ايران را استوار بدارد و
دشمنان ملت ايران را منکوب فرمايد و انشاءاهلل شما جوانان با توجهات
ولىعصر(ارواحنافداه) آيندههاى روشن و درخشان را در اين كشور ببينيد و
0
با دست خودتان بسازيد.
شناخت دشمن

من در صحبتهاى خود بارها از دشمن اسم آوردهام و راجع به دشمن
صحبت كردهام .بعضى نسبت به اين رويکرد ،حساسيت نشان دادند؛
گفتند يا فهماندند كه شما چرا مرتب به دشمن ميپردازيد .من در جواب
آنها هميشه گفتهام و اكنون هم ميگويم كه اگر فرض كنيم دشمنى بر سر
هر راهى وجود دارد ،خردمندانه نيست كه انسان دشمن را نبيند و وجود
او را عدم فرض كند .اگر فرض كنيم كه دشمن در كمين ما نيست ،اين
لزوماً به اين معنا نيست كه او در كمين ما نباشد .اگر دشمنى فرض
ميشود ،بايد او را شناخت و از او برحذر بود .ما در زمينهى مسألهى
سياسى بزرگ كشورمانـ يعنى پيدايش نظام نو ،نظام بىسابقه ،نظامى كه
داراى پيام و سخن تازهاى است؛ يعنى نظام جمهورى اسالمىـ از روز
اول تا به حال با دشمنانى مواجه بودهايم .اگر ما چشم خودمان را بر اين
دشمنها ببنديم ،اين دشمنها از بين نميروند .اگر ما به خودمان تلقين كنيم
كه او دشمن ما نيست ،او از دشمنى منصرف نخواهد شد؛ بايد دشمن را
0
شناخت.
***

نظام سلطه ،مثل اختاپوسى خطرناک و مثل سرطان دنيا را گرفته است.
كشور ما جزو نقاط سالم دنياست .نميگوييم همهى دنيا ناسالمند .ممکن
است نقاط معدودى در دنيا سالم مانده باشند .كشور و دولتى كه از نظام
سلطه و كمند اين عنکبوت خطرناک تنندهى در تار و پود ملتها و
 .0بيانات در ديدار دانشجويان و دانشآموزان بهمناسبت سالروز تسخير النهى جاسوسى آمريکا
(روز ملى مبارزه با استکبار جهانى) 0318/8/00
 .0بيانات در ديدار گروه كثيری از جوانان استان اردبيل 0319/1/1
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كشورها ،سالم و بركنار مانده است ،نظام جمهورى اسالمى است .طبيعى
است كه عليه شما بيدار باشند ،فکر كنند و هر تالشى انجام دهند .شما
هم بايد بيدار باشيد .دانشجو ،طلبه و دانشآموز بايد بيدار باشد .بچههاى
دبيرستانى ،دخترها و پسرها بايد بيدار و هوشيار باشند .امروز از همهى
شما اين انتظار هست .شما نسل برگزيدهى اين كشوريد .دشمن بايد
0
شناخته شود .اين اولين قدم است.
دشوار نبودن شناسایي دشمن

ما امروز به معنای حقيقي كلمه در دنيا دشمن داريم .آيا ميتوانيم
دشمن را از دشمني منصرف كنيم؟ اين يک سؤال است .آيا ميتوانيم با
دشمن مقابله كنيم؟ اين هم سؤال ديگری است .پاسخ به اين سؤالها را
بايد داد .هر انسان صاحب آگاهي از مسائل سياسي عالم ،ميتواند پاسخ
اين سؤالها را با تأملي نهچندان دشوار پيدا كند .بحث من بر سر اين
نيست كه ما حاال بياييم دشمن را بهطور مشخص با نشانهها و با
خصوصيات معرفى كنيم؛ نه .شناسايى دشمن دشوار نيست .آنچه مسلم
است ،اين است كه يک نظام سلطهى جهانى وجود دارد كه امروز در
رأس آن ،رژيم آمريکاست .در گذشته ديگرانى بودند ،ممکن است در
آينده هم قدرتهاى ديگرى باشند .امروز آمريکا منافع خودش را در دنيا
تعريف كردهـ پنهانى هم نيستـ در مقاالتشان نوشتهاند؛ در تحليلهاى
سياسيشان ،منافع خودشان را تعريف كردهاند .منافع آنها عبارت است از
ايجاد دنياى يکقطبى؛ يعنى در رأس مجموعهى كشورهاى عالم ،دولتى
به نام دولت آمريکاست و در بدنه ،انواع و اقسام دولتها هستند؛ بعضى
داراى قدرت علمى و پيشرفتهاى علمى و داراى توان نظامىاند؛ بايد با
آنها به نحوى ساخت و در معارضهى با آنها ،منافع آنها را بر منافع خود
ترجيح دادـ اين تحليل آمريکايى استـ دولتهايى هم هستند كه از اقتدار
نظامى يا اقتدار اقتصادى برخوردار نيستند؛ اسمهايى براى آنها گذاشته
ميشود :كشورهاى در حال توسعه ،كشورهاىـ در اصطالح قبلىـ جهان
 .0بيانات در ديدار دانشآموزان و دانشجويان 0314/8/01
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سوم .از همهى فرصتهاى اينها كه ميتوان براى توسعهى اقتدار آمريکا
استفاده كرد ،بايد استفاده كرد .اگر به انرژى آنها احتياج داريمـ نفت آنها،
گاز آنهاـ بايد راه را به سمت نفت و گاز آنها به هر كيفيتى باز كرد .اگر
به بازار مصرف آنها احتياج داريم ،به هر كيفيتى كه ممکن است ،بايد اين
راه را به سوى بازار مصرف آنها باز كرد .اگر به حضور سياسى و
اقتصادى در ميان آنها نياز است ،بايد اين راه را گشود .اگر دولتهاى
مزاحمى در آن كشورها بر سر كارند ،بايد آن دولتها را كنار زد .اگر
انديشههاى مزاحمى در آن كشورها وجود دارد ،بايد آن انديشهها را از
فضاى ذهنى جامعه زدود .اگر شخصيتهايى در آن كشورها هستند كه
ميشود آنها را خريد ،بايد خريد .اگر نيروهايى در آن كشورها هستند كه
ميشود از آنها بعنوان نيروى فشار عليه دولتهايى كه با اين سياست
مخالفند ،استفاده كرد ،بايد خرج كرد و به كار برد .اين سياست استکبارى
است .امروز آمريکا اين سياست را دارد .يک روز انگليس داشت؛ آن
روزى كه در شرق و غرب دنيا حاكميت پادشاهى انگليس تثبيت شده
بود؛ در آسيا ،در شبه قارهى هند ،در استراليا ،در كانادا و در جاهاى
ديگر .قبل از آن هم روسيهى تزارى نسبت به همان منطقهى محدودى
كه روى آن نفوذ و فشار داشت ،اين سياست را اعمال ميکرد .البته امروز
0
ابزارها مدرنتر و وسايل پيشرفتهتر شده است.
شناخت دشمن با فکر و انتخاب درست

0

در اسالم هست كه« :تفكّرٍّساعةٍّخيرٌٍّمنٍّعبادةٍّستّينٍّسنةً» ؛ يک ساعت
فکر كردن ،ارزشش از عبادت سالها بيشتر است؛ بخاطر اينکه اگر شما
فکر كرديد ،عبادتتان هم معنا پيدا ميکند؛ تالش سازندگيتان هم معنا پيدا
ميکند؛ مبارزهتان هم معنا پيدا ميکند؛ دوستتان را ميشناسيد ،دشمنتان را
هم ميشناسيد .شما فرض كنيد در يک جبههى جنگى آدمهايى پيدا شوند
كه جبههى خودى را از جبههى دشمن تشخيص ندهندـ حيران و
 .0بيانات در ديدار گروه كثيری از جوانان استان اردبيل 0319/1/1
 .0مستدرکالوسائل ،ج 011 ،0
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سرگردان دور خودشان بچرخندـ گاهى اينجا تير بزنند ،گاهى آنجا تير
بزنند؛ گاهى باال تير بزنند ،گاهى به خودشان تير بزنند! ببينيد فکر كه
نباشد ،آدم اينطورى ميشود .عدهاى ميخواهند در هاىوهوى فريادها و
شعارها و رنگ و روغنها و رنگ و لعابهاى دروغين ،مجموعهى
دانشجويى را به اين سمت بکشانند .اين براى جنبش و حركت
دانشجويى خطر است .بايد فکر كرد .با فکر ،انتخاب ،انتخاب درستى
خواهد بود .اگر در انتخاب اشتباه هم بکند ،چنانچه انسان اهل فکر باشد،
با او راحتتر ميشود حرف زد .آن آدمى كه اهل فکر نيست ،هرگونه
انتخابى بکند ،اگر اندک خطايى در آن باشد ،نميشود با او حرف زد و
منطقى صحبت كرد؛ تسليم تعصبها و ندانستنها و جهالتهاى خودش
است؛ اما وقتى اهل فکر و دقت بود ،اگر خطايى هم اتفاق افتاده باشد،
يک نفر آدم خيرخواه ميتواند با او حرف بزند و بگويد به اين دليل ،اين
كار خطاست .نبايد سطحى بود .به هر شعارى ،به هر حرف گرمى ،به هر
دهان گرمى و به هر نقلى ،نميشود اعتماد كرد؛ بايد فکر كرد .اساس
قضايا فکر است .آن چيزى كه انتظار عمده از انسانهاى فرزانه و هوشمند
0
است ،اين است.
لزوم تمركز بر دشمنستيزی و دشمنشناسي

دشمنستيزى ،مشخص كردن دشمن اصلى و متمركز شدن روى
دشمنان اصلى ،از ديگر مسائل مهم است .بگرديد دشمن اصلى را بيابيد
و به مردم معرفى كنيد .سعى ميشود دشمنتراشى شود .بنده شنيدم كه
بعضى از افراد جناحهاى مختلف گفته بودند كه امروز دشمن اصلى ما،
جناح مقابل ماست! خطاى بزرگى در جامعه است كه در مجموعهاى كه
همه معتقد به اسالم و انقالب و نظام اسالمىاند ،يک جناح ،دشمن
اصلى خود را جناح مقابل بداند .اين خيلى تأسفبار است .اگر اين حرف
قائم به ذهن يک نفر يا ده نفر يا صد نفر باشد ،آدم ميگويد به جهنم!
بگذار آنطور خيال كنند؛ اما اگر اين بهصورت يک فرهنگ درآيد و در
 .0بيانات در ديدار از دانشگاه صنعتي شريف 0318/9/0
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ذهن مجموعهاى از مردم جا بگيرد ،چيز خيلى خطرناكى خواهد شد.
لذاست كه بايستى روى دشمن اصلى متمركز شد و او را معرفى كرد و
0
مردم را به ستيزه با او تشويق نمود.
دانستن و شناسایي ابعاد دشمنيها

ما بايد جوانب توطئهها را بروشنى بشناسيم و بشناسانيم؛ وظيفهی ما
اين است .امروز جنگ نظامى با ما خيلى محتمل نيستـ نميگوييم بکلى
منتفى است ،اما خيلى محتمل نيستـ لکن جنگى كه وجود دارد ،از
جنگ نظامى اگر خطرش بيشتر نباشد ،كمتر نيست؛ اگر احتياط بيشترى
نخواهد ،كمتر نميخواهد .در جنگ نظامى دشمن به سراغ سنگرهاى
مرزى ما مىآيد ،مراكز مرزى ما را سعى ميکند منهدم بکند تا بتواند در
مرز نفوذ كند؛ در جنگ روانى و آنچه كه امروز به او جنگ نرم گفته
ميشود در دنيا ،دشمن به سراغ سنگرهاى معنوى مىآيد كه آنها را منهدم
كند؛ به سراغ ايمانها ،معرفتها ،عزمها ،پايهها و اركان اساسى يک نظام و
يک كشور؛ دشمن به سراغ اينها مىآيد كه اينها را منهدم بکند و نقاط
قوت را در تبليغات خود به نقاط ضعف تبديل كند؛ فرصتهاى يک نظام
را به تهديد تبديل كند .اين كارهايى است كه دارند ميکنند؛ در اين كار
تجربه هم دارند ،تالش هم زياد دارند ميکنند ،ابزار فراوانى هم در
اختيارشان هست .بايد ابعاد دشمن و ابعاد دشمنى را بدانيم تا بتوانيم بر
او فائق بياييم .البته ما مدد الهى داريم ،كمک غيبى داريم بدون شک؛ اين
را انسان دارد مشاهده ميکند؛ لکن ما مادامى كه هوشيارانه ،آگاهانه در
ميدان نباشيم ،تدبير الزم را به كار نبريم ،كمک الهى به سراغ ما نخواهد
0
آمد.
لزوم دقّت مسلمانان در شناسایي دوست و دشمن

ما ميگوييم :اى مسلمانان عالم! در هر جاى دنيا كه هستيد ،اگر با هم
 .0بيانات در ديدار مديران صدا و سيما 0380/00/04
 .0بيانات در ديدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 0388/1/0
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دشمنى نکنيد ،عليه هم مبارزه و جنگ نکنيد و دشمنان و دوستانتان را
بشناسيد ،وضع زندگى شما با آنچه كه امروز است ،تفاوت خواهد كرد.
امروز ،دچار تشتت و ضعف و عقبماندگى هستيد .كشورهاى اسالمىـ
غالب ًا يا عموماًـ فقير و وابسته و اسيرند .دشمنان اسالم ميخواهند اسالم را
از ميان كشورهاى اسالمى به زور بيرون برانند .قلب آحاد مردم مسلمان،
با اسالم و خداست .آنها به اسالم عالقهمندند .سياستها و قدرتهاى بزرگ
جهانى سعى ميکنند بهوسيلهى دولتهاى دستنشانده ،مردم را از اسالم
دور نمايند .اگر شما با هم باشيد و با هم دعوا نکنيد و نيروى خود راـ
كه عنصر عظيمى است و براى بهتر كردن دين و دنياتان ،ميشود از آن
استفاده كنيدـ عليه يکديگر مصرف نکنيد ،اهداف پليد دشمن محقق
0
نخواهد شد.
لزوم درک و شناسایي دشمن

من ميخواهم به شما عزيزانم و به شما فرزندان و برادران بسيجي
خودم ،اين نکته را عرض كنم اين را سررشتهى يک تحليل طوالنى و
هميشگى قرار دهيد تا دشمن را بشناسيد و بفهميد دشمن ،امروز چه كار
ميکند .وقتى در يک نظام ،مسئولينى عدهاى كه يک كشور بزرگ مثل
ايران را اداره ميکنند متکى به آحاد مردم هستند؛ به اين نيروهاى زنده و
پرنشاط؛ به اين جوانانى كه خطر را در مقابل هدفهاى خودشان به هيچ
مىانگارند؛ به اين دلهاى سرشار از شور و شوق و عشق به هدف واال؛
همينهايى كه جنگ هشت ساله را اداره كردند؛ همينهايى كه امروز اگر ما
در مقابل استکبار جهانى با قدرت مىايستيم ،بخاطر اين است كه به
ايستادگى اين نيروى عظيم در داخل كشور اعتماد و اطمينان داريم؛ وقتى
كه بين اين نيروى عظيم با مركزيت كشور ،با مسئولين كشور ،با دستگاه
ادارهكنندهى كشور ،با رهبر ،با دولت ،پيوند و ارتباط مستحکم باشد،
ادارهكنندگان چنان قدرت روحى پيدا ميکنند كه در مقابل فشارها و
 .0بيانات در ديدار با جمع كثيرى از اقشار مختلف مردم ،روحانيون و معاونـان دفـاتر عقيـدتى،
سياسى نيروى زمينى ارتش و جمعى از شيعيان استان سرحد پاكستان 0368/1/09
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تحميالت جهانى بگويند «نه»؛ تا استکبار نتواند بر آنها چيزى را تحميل
كند .كمااينکه امروز آمريکاييها و بقيهى قدرتهاى ظالم و غاصب ،بر
خيلى از دولتها تحميل ميکنند .هم آنها قدرت پيدا ميکنند ،هم نيروى
مردم در راه مصالح كشور بهكار ميرود .ارادههاى مردم ،مشتهاى گره
كردهى مردم ،در راه استقالل و آباد شدن كشور و در راه آزاد زيستن و
عزت ملت بهكار مىافتد .و كدام عزت براى يک ملت از اين باالتر ،كه
هيچ قدرتى نتواند آن را ابزار دست و وسيله براى رسيدن به خواستهاى
0
خودش قرار دهد؟! اين ،براى يک ملت ،از هر عزتى باالتر است.
***

شما ببينيد نقطهى قوتتان چيست و روى آن تکيه كنيد؛ چنانکه در
ميدان جنگ همين كار را ميکنيد .يعنى نقطه ضعف طرف را مييابيد،
رخنهگاه را در صفوف طرف مقابل پيدا ميکنيد و حمله را بر نقاط ضعف
طرف متمركز مينماييد؛ و اگر بتوانيد نقاط قوت طرف را از بين ببريد ،به
اين كار ميپردازيد .فرض بفرماييد اگر دشمن هواپيماهاى بسيار تيزپروازى
دارد ،براى زمينگيركردن او در منطقه ،ضد هوايىتان را تقويت ميکنيد .يا
اگر زرهى بسيار مسلطى دارد ،شما ضد زرهىتان را مجهز ميکنيد تا او
زمينگير شود .در مبارزات نظامى ،اين قاعدهى كلى است و همهى
ارتشهاى جهان ،در نبردها چنين كارى ميکنند .در دنياى سياست نيز
همينطور است .استکبار به كشور ما نگاه كرده و ديده است كه ملت ايران
نقاط قوت و نقاط ضعفى دارد .بنابراين ميخواهد ضمن حداكثر استفاده
از نقاط ضعف ،تا آنجا كه ميتواند نقاط قوت را از بين ببرد و مانع
0
استفادهى اين ملت از نقاط قوت خود شود.
***

فرض كنيد شما در كالس آموزش تاكتيک ،شركت كردهايد .در آنجا
مثالً جبههى دشمن فرضى را مشخص ميکنيد ،جبههی خودى فرضى را
 .0بيانات در اجتماع بزرگ فرماندهان «نيروى مقاومت بسيج» سراسر كشـور در دومـين روز از
«هفتهى بسيج» 0310/8/31
 .0بيانات در ديدار ارتشيان ،به مناسبت «روز ارتش» 0313/0/04
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هم مشخص ميکنيد .بعد متوجه تاكتيک غلط جبههى خودى ميشويد و
ميبينيد كه طراح نقشهى خودى ،فالن اشتباه را كرده است .شما ديگر در
وقتى كه ميخواهيد تاكتيک طراحى كنيد ،نبايد مرتکب آن اشتباه شويد .يا
مثالً تاكتيک درست بوده؛ اما فرمانده يا بيسيمچى يا توپچى يا قاصد و يا
سرباز ساده ،در جبههى خودى ،فالن اشتباه را كردهاند .ميفهميد كه شما
0
نبايد آن اشتباه را تکرار كنيد .تاريخ ،اينگونه است.
لزوم شناخت روش و صفوف دشمن

دشمن را بشناسيد ،ادامهى صفوف دشمن را در داخل كشور
بشناسيد ،روشهاى دشمنى را بشناسيد ،تبديل شده و ترجمه شدهى آن
روشها در داخل كشور را هم بشناسيد .در داخل دانشگاه ،در داخل
دبيرستان ،در متن جامعه ،در فعاليتهاى كشور ،در مطبوعات و در
تبليغات ،ادامهى حضور استکبار را بشناسيد .استکبار ميخواهد در اين
كشور و در ميان اين ملت ،ايمان عميق نباشد ،سرگرمى به شهوات باشد،
«معروف» اسالمى نباشد و آنچه از نظر اسالم «منکر» است ،رايج باشد.
استکبار ميخواهد در داخل كشور ،تنبلى و بيکارگى باشد ،سازندگى و
ابتکار و اصالح امور اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى مردم نباشد.
استکبار ميخواهد پيشرفت علم و دانش در كشور نباشد ،تحقيقات نباشد،
0
كالس درس نباشد.
***

مقاصد بسيار خطرناكى براى ملت ايران دارند .آنها دنبال كارهاى
خودشان هستند؛ اما ما بايد كار دشمن را بشناسيم .ولو هيچ اقدامى هم
در مقابل دشمن نخواهيم بکنيم ،بايد بدانيم دشمن چه كار ميکند .ما
نبايد اجازه بدهيم كه دشمن نسبت به كشور ايران و ملت و مسئوالن آن،
هر كارى كه ميخواهد ،در زمينهى تبليغات بکند و ما همينطور سکوت

 .0بيانات در جمع فرماندهان لشکر  01محمد رسولالله(ص) 0311/3/01
 .0بيانات به مناسبت روز مبارزه با استکبار جهاني 0311/8/9
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كنيم! اينکه نميشود .الزم است اهداف و مقاصد دشمن شناخته شود.

0

***

دشمن را هوشيارانه بشناسيد .دشمن را در هر لباسى بشناسيد .دشمن
را در زير قالب هرگونه كلماتى بشناسيد و با دشمن ،با نفس رحمانى
مواجه شويد .با دشمن بهوسيلهى نام و ياد خدا مقابله كنيد كه نام خدا و
ياد خدا و اتکال به پروردگار ،دشمنانى را كه جهت شيطانى دارند ،دچار
0
هزيمت خواهد كرد.
تشخيص حق از باطل با آگاهي از اوضاع و احوال زمانه

«العالمٍّبزمانهٍّالٍّتهجمٍّعليهٍّاللّوابس»3؛ كسى كه زمانه را ميشناسد ،يعنى
وقتى اوضاع و احوال محيط خود و محيط پيرامونىاش و محيط جهان را
ميداند و ميفهمد جريانهاى گوناگون جهانى كىهايند ،كجايند ،اهدافشان
چيست ،چه جور با هم مواجه ميشوند ،دچار اشتباه نميشود؛ در قضاياى
گوناگون ،قضاوت اشتباه نميکند و دچار اشتباه نميشود .اين آشنايى،
براى همه الزم است؛ براى روحانى هم الزم است ،براى دانشگاهى هم
الزم است؛ براى معلم حوزه هم الزم است ،براى معلم دانشگاه هم الزم
است؛ اين يک چيز مهمى است .وقتى انسان جريانات گوناگون را
ميشناسد ،ميتواند پديدهها را استنتاج كند ،كه اين پديده چيست ،چه شد
كه اين اتفاق افتاد ،در تحليل ،دچار خطا و اشتباه نميشود.
البته دشمن مرتب دارد تحليلباران ميکند .اين تعداد رسانههايى كه
آمارش را چندى پيش اينجا آوردند و به ما دادند ،اصالً دهشتآور است.
اينها غير از رسانههاى اينترنتى استـ اينترنت كه ديگر يک دنياى بىمرز
و خارج از محدودهاى استـ منظور ،همين ماهوارهها و راديوها و
تلويزيونهاست .تحليلهايى كه در اين رسانهها مرتباً با هدف مقابله با
جمهورى اسالمى و نظام اسالمى و ملت ايران داده ميشود ،سرسامآور
 .0بيانات در خطبههای نماز جمعه تهران 0316/01/06
 .0بيانات در ديدار با مسئوالن و كارگزاران نظام به مناسبت عيد سعيد غدير 0311/0/01
 .3كافي ،ج  ،0ص 01
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است .حاال آنهايى كه انبوه توليد ميکنند ،ميدانند هم كه مردم به همهى
اينها گوش نميدهند .ميگويند هر مقدارى كه ميشود ،بايد تالش كرد.
راست را با دروغ مخلوط ميکنند ،مىآيند يک تحليل غلط و معيوب از
اين درمىآورند؛ «و ٍّلكن ٍّيؤخذ ٍّمن ٍّهذا ٍّضغثٌ ٍّو ٍّمن ٍّهذا ٍّضغثٌ ٍّفيمزجان».
اميرالمؤمنين ميفرمايد :اگر حق بهطور خالص و بىشائبه خودش را نشان
بدهد ،كسى دچار اشتباه نميشود؛ اگر باطل بدون آميختگى با حق،
خودش را نشان بدهد ،كسى دچار باطل نميشود؛ «فلوٍّانٍّّالباطلٍّخلصٍّمنٍّ
قٍّ ٍّخلص ٍّمن ٍّلبس ٍّالباطلٍّ
مزاج ٍّالحقّ ٍّلم ٍّيخف ٍّعلى ٍّالمرتادين ٍّو ٍّلو ٍّا ٍّّن ٍّالح ّ
ثٍٍّّ
ثٍّ ٍّو ٍّمن ٍّهذا ٍّضغ ٌ
انقطعت ٍّعنه ٍّالسن ٍّالمعاندين ٍّو ٍّلكن ٍّيؤخذ ٍّمن ٍّهذا ٍّضغ ٌ
فيمزجان» .0يک لقمه از حق ،يک لقمه از باطل را مخلوط ميکنند ،يک
غذايى كه ظاهرش نشان نميدهد مسموم است ،در اختيار كسى كه
بىاطـالع است ،ميگذارند؛ اين تحليل در ذهنها اثر ميکند .گاهى اوقات
تحليلهايى كه در بعضى از محافل دانشگاهى ،دانشجويى و استادى از
بعضى از مسائل ميشود ،آدم ميبيند اين بر اثر بىاطـالعى است؛ كسى
هيچ تقصيرى هم ندارد .بنابراين اساتيد بايد در جريان مسائل قرار
0
بگيرند.
موقعيّت و فرصتشناسي

غالب ًا كشورها و جوامع از ندانستن موقعيت و نشناختن فرصت،
ضربه ميخورند .وقتى دشمنى كمين ميگيرد و ما نميدانيم كه او كمين
گرفته است ،نميشناسيم؛ يا اگر چنانچه اطـالع پيدا كرديم ،عالج را زود
3
و بهنگام ارائه نميدهيم؛ آن وقت ضربه ميخوريم.
خدا ،رسول اكرم 9و جامعهی اسالمي معيار تشخيص دشمن

همهى آحاد مردم وظيفه دارند كه فضا را فضاى سالم قرار بدهند؛
 .0نهجالبالغه ،خطبهی 11
 .0بيانات در ديدار جمعي از اساتيد دانشگاهها 0391/6/0
 .3بيانات در جمع خانواده شهدا و ايثارگران استان كرمانشاه 0391/1/00
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فضايى كه در آن ،محبت بر خصومت فائق و غالب باشد .اين ،در اسالم
بسيار مهم است .انسان ،تركيبى از دوست داشتن و دشمن داشتن است.
هم احساس محبت و هم احساس بغض و عداوت ،در وجودتان هست.
اين ،طبيعى هر انسان است كه يک روح دوست داشتن و يک روح
دشمن داشتن و كينه ورزيدن ،در او وجود دارد .اسالم ،تکليف اينها را
معين كرده و گفته است روح خصومت و دشمنى شما ،مخصوص به
دشمنان خدا و نظام اسالمى و مردم است .ببينيد آن كسانى كه با خدا و
رسولش و جامعهى اسالمى و ملت مسلمان دشمنند ،چه كسانى هستند؛
دشمنى را متوجه آنها كنيد تا مابقى وجود شما ،دوستى و محبت نسبت
0
به آحاد جامعه باشد.
شناسایي نقاط مورد هدف دشمن

نظام جمهورى اسالمى به طبيعت خود ،نظامى وابستهى به علماى
دين است؛ و علماى دين ،هم از اين حيث كه در پديد آوردن اين نظام
سهم وافر را داشتهاند؛ و هم از اين جهت كه مردم دربارهى نظام به آنها
مراجعه ميکنند؛ و هم از اين جهت كه خود از جهات مختلف و در
مشاغل مختلف ،در نظام مسئولند؛ لذا علماى دين و حوزههاى علميه
بايد از وضعيت و موجوديت نظام ،آنچنان كه هست ،مطلع باشند؛
نقايص را بشناسند و پيشرفتها را بدانند؛ آنجا كه كمک الزم است ،آن را
تشخيص بدهند؛ آنجا كه دشمن به آن توجه پيدا كرده و هدف گرفته
است ،آن را شناسايى كنند ،تا بتوانند نقش صحيح خود را در تداوم اين
0
نظام ايفا كنند.
شناخت دشمن محصول شناختها

شناخت دشمن ،محصول همهی آن شناختها و متمم و مکمل
 .0بيانات در خطبههای نماز جمعهی تهران 0368/1/08
 .0بيانات در جمع علما و مدرسان و فضالى حوزهى علميهى قـم ،در خجسـته سـالروز مـيالد
حضرت مهدى(عج) 0311/00/31

WWW.BOOK-KHAMENEI.IR

فصل دوّم :ضرورت شناخت دشمن29 /

آنهاست .بدون آن ،دل و ذهن مسلمان ،مخزني بيحصار است كه از
0
دستبرد راهزن و خائن و غارتگر ،مصون نيست.
لزوم شناسایي دشمن در چهرهها و لباسهای مختلف

نکتهى قطعى و مسلم اين است كه آمريکا ،اروپا و همه ،قادر نيستند
برخالف ارادهى مردم مسلمان ايران ،در مورد اين كشور قدمى بردارند و
كارى صورت دهند .شما غالب هستيد؛ شما قدرتمند هستيد؛ شماييد كه
علىرغم خواست دشمن ،توانستيد اسالم و جمهورى اسالمى را حفظ و
از آن دفاع كنيد .شما توانستيد توطئهها را درهم بکوبيد؛ پس قويتر از
آنها هستيد .اين ،نکتهاى مسلم و قطعى است .اگر بخواهيد قدرتتان باقى
بماند ،بايد هشيار باشيد؛ همچنانى كه تا امروز هم هشيارى به درد اين
مردم خورده و آنها را نجات داده است .كسانى را كه عليه دين و تعاليم
دينى و معلمين راستين دين و علما و بزرگان دين اقدام ميکنند ،حرف
ميزنند ،توطئه ميچينند و سعى در ساقط كردن ارزشهاى آنان دارند،
بشناسيد .دشمن را در هر لباسى بايد شناخت .جوانان مسلمان ،مثل شما
جوانان قم و ساير نقاط كشور كه بحمداهلل مظهر شور و هيجان اسالمى و
شعار همراه با شعور و منطق هستيد ،اين شناخت را داريد و خدا را از
اين بابت شکرگزاريم .اتحاد و اتفاقتان را محکمتر و مستحکمتر كنيد.
انقالب اسالمى دستاورد بزرگى است و براى جمهورى اسالمى و ملت
ايران ،بزرگترين ارزش است .پيوند ميان مردم و مسئولين؛ پيوند ميان
آحاد مردم؛ احترام به خدمتگزاران دين؛ احترام به خدمتگزاران كشور و
كوشش براى عمق بخشيدن به معارف اسالمى ،عواملى است كه دشمن
را مأيوس ميکند .اين عوامل و ويژگيهاست كه راه را براى پيشرفت باز
ميکند .كشور ما بحمداهلل سرشار از امکانات بالقوهاى است كه بايد
بالفعل شود .سالها دشمنان ما تالش كردند اين امکانات را نابود ،يا از
آنها به نفع خودشان استفاده كنند .سالها تالش كردند استعدادها را
0
بميرانند .لذا ،سالهايى هم طول ميکشد تا همهى اينها مجدداً احيا شود.
 .0پيام به حجاج بيتاهللالحرام 0311/0/00
 .0بيانات در ديدار قشرهای مختلف مردم قم 0310/01/09
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شناخت اثر انگشت دشمن در فضای سياسي و فرهنگي

شما جوانان عزيز ميتوانيد اثر انگشت دشمن را در بسيارى از مسائلى
كه امروزه در فضاى سياسى و فرهنگى مطرح است ،مشاهده كنيد و
نشانههاى هدفمندى اين مسائل و جريانات را بسوى تغيير باورهاى
اسالمى و انقالبى ببينيد .اين واقعيت بايد سمت و سوى فعاليتهاى
جامعهى اسالمى دانشجويان و ديگر تشکلهاى اسالمى دانشجويى را
0
ترسيم كند.
***

بسيار كسان هستند كه سرانگشت دشمنند؛ اما نه در چهرهى يک
برخورد نظامى ،بلکه با برآشفتن محيط امن زندگى مردم ،با شکستن
حريم خلوت امن خانوادهها و با نفوذكردن در حصار محکم عفت
عمومى اين ملت .سرانگشت دشمن است كه اينگونه عمل ميکند .هنر
بزرگ شما اين است كه اينها را بشناسيد .همه يکسان نيستند .آنکه به
خطا و بىآنکه بخواهد ضربهاى وارد كند ،عملى انجام ميدهد ،تفاوت
دارد با كسى كه از روى نقشه و به دنبال ارادهى دشمنان اين ملت،
حركتى را انجام ميدهد .نيروى انتظامى بايد اين دو را از هم باز بشناسد
0
و به وظيفهى خود عمل كند.
لزوم شناسایي طبيعت دشمن

اين نکته را بايستى در اين مجالس و محافل تذكر داد كه اگرچه ما
امروز بحمداهلل از لحاظ سياسى ،در موضع قوتيم و دشمن؛ يعنى استکبار،
در موضع انفعال قرار دارد؛ اما اين به معناى تمام شدن كيد و مکر دشمن
نيست« .ولن ٍّترضى ٍّعنك ٍّاليهود ٍّوال ٍّالنّصارى ٍّحتّى ٍّتتّبع ٍّملّتهم» 3البته بر
مبناى« :قل ٍّانّ ٍّهدىاهلل ٍّهو ٍّالهدى» ،4جناح حق به خواست دشمن تسليم
نميشود؛ ولى بههرحال ،طبيعت دشمن را بايد شناخت .ما نبايد هيچ
 .0پيام به كنگرهی جامعهی اسالمي دانشجويان در مشهد 0381/6/01
 .0بيانات در مراسم دانشآموختگي دانشجويان «دانشگاه علوم انتظامي» 0310/4/06
 .3سورهی بقره ،آيهی 001
 .4سورهی بقره ،آيهی 001
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لحظهاى از كيد دشمن غافل باشيم .اين نکته را بايد به مردم گفت .ما
0
امروز در قوتيم و دشمن و استکبار جهانى ،در انفعال است.
دشمن ،واقعيّت انکارناپذیر

اگر در جمهورى اسالمى ،مسئوالن ،زبدگان و نخبگانـ اعم از علما و
امر ايشانـ به اين حقايق توجه و خويشتندارى كنند؛ خود را اسير هواها
و هوسها و مطامع دنيوى نسازند؛ جاذبههاى گمراهكنندهى دنيا آنها را
مفتون خود نکند؛ ارعاب و تهديد دشمنان ،آنها را از ميدان خارج نکند و
در ارادهى آنها تزلزلى به وجود نياورد ،هيچ قدرتى نخواهد توانست عزم
و ارادهى عظيم ملى را كه در اين كشور وجود دارد ،اندكى مخدوش
كند .دشمن وجود دارد و يک واقعيت است .انتظار اينکه دشمنى نباشد،
يا اينکه دشمن ،دشمنى نکند ،غلط است .دشمن هست و دشمنى هم
ميکند و ميخواهد به همهى مناطقى كه براى او سود مادى در آن هست،
پنجه بيندازد؛ از همهى ابزارها هم استفاده ميکند .آنچه دشمن را مأيوس
ميکند ،اين است كه امت اسالمى قدر و اهميت و توان و ارزشهاى خود
را بشناسد و عظمت خود راـ وقتىكه ميان او وحدت باشدـ بفهمد و
0
قدرت ايستادگىاى را كه خداى متعال در او قرار داده است ،قدر بداند.
فهم و درک نسبت به وارد شدن دشمن

كى با اين مردم در طول اين سى سال دشمن بوده است؟ در درجهى
اول ،آمريکا و صهيونيسم .از اينها دشمنتر ما سراغ داريم براى جمهورى
اسالمى؟ از روز اول ،دولت آمريکا و رژيم صهيونيستى و صهيونيستهاى
دنيا در مقابل نظام جمهورى اسالمى ايستادند .امروز هم حقاً و انصاف ًا
دشمنترين دشمنان ،اينها هستند .بنده كه نگاه ميکنم ،ميبينم بعضى از
 .0بيانات در ديدار با اعضاى جامعهى روحانيت مبارز و مجمع روحانيون مبارز تهـران ،علمـا و
ائمهى جماعت و جامعهى وعاظ تهران و اعضاى شوراى هماهنگى سازمان تبليغات اسالمى،
در آستانهى ماه محرم 0368/1/00
 .0بيانات در ديدار مسئوالن و كارگزاران نظام در سالروز عيد سعيد مبعث 0380/1/0
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دولتهاى غربى گاهى يک حرفهاى بىربط بىمعنايى ميزنند؛ اما محرک،
صهيونيستهايند؛ عامل ،همان طبقهى مسلطى هستند كه بر حکومت
آمريکا و دولت آمريکا و انتخابات آمريکا هم مسلطند؛ اينهايند كه دارند
صحنهگردانى ميکنند .خوب ،پس اينها شدند دشمنترين دشمنان ملت
ايران.
حاال اگر آن كسى كه در مقابل مردم ميايستد ،به اينها دل بست ،اين
آن خطاى دوم است كه اتفاق مىافتد .دل بستن به دشمن؟! وقتى ميبينيم
كه اين دشمن وارد ميدان شده است ،بايستى بفهميم ،بشناسيم؛ اگر
خطايى ،اشتباهى كرده باشيم ،بايد اشتباه را برطرف كنيم .از روز اول،
آمريکاييها عليه جمهورى اسالمى توطئه كردند .خوب ،اين توطئهها زائد
است كه بگوييم بىاثر بود؛ واضح است كه بىاثر بود؛ اگر اين توطئهها
بىاثر نبود كه حاال بايد اثرى ،نشانى از جمهورى اسالمى باقى نباشد؛
ميبينيد كه جمهورى اسالمى امروز دهها برابر قويتر از روز اول است؛
پس اين توطئهها بىاثر بود .امروز هم هى نقشهاى جديدى ميزنند ،باز
هم توطئه ميکنند؛ عبرت هم نميگيرند .من تعجب ميکنم! به گذشته فکر
نميکنند كه خوب ،اين همه توطئه كرديم ،اين همه عليه جمهورى
اسالمى پول خرج كرديم ،اين همه اينجا آنجا اين را ديديم ،آن را ديديم،
در داخل مزدور پرورش داديم ،در بيرون اين و آن را عليه جمهورى
اسالمى بسيج كرديم؛ اثرى نکرد .باز دوباره مينشينند چهل و پنج ميليون
دالر بودجه تصويب ميکنند ،براى اينکه جمهورى اسالمى را شکست
بدهند! بودجه تصويب ميکنند كه از طريق اينترنت ،انقالب ايران را از
بين ببرند؛ جمهورى اسالمى را سرنگون كنند! ببينيد چقدر اين دشمن،
دشمن درماندهاى است .خوب ،شما چند ده «چهل و پنج ميليون دالر» را
تا حاال مصرف كردهايد؟ چقدر شما براى شکست دادن جمهورى
اسالمى كار ديپلماسى كرديد ،تحريم اقتصادى كرديد ،انواع و اقسام
توطئهها را كرديد ،جاسوس فرستاديد ،جاسوس تربيت كرديد؛ چه
فايدهاى كرديد كه حاال باز ميخواهيد از اين طريق وارد شويد و ملت
ايران را به خيال خودتان از انقالب جدا كنيد؟ اين را دشمن نميفهمد.
اين ،همان سنت الهى است؛ اين ،همان زدن به چشم و گوش دشمن
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غافل از خداى متعال است كه حقايق را نفهمد؛ غافل كردن دشمن است.
«فسينفقونها ٍّثمّ ٍّتكون ٍّعليهم ٍّحسرة»0؛ پول را خرج ميکنند ،بعد هم برايشان
حسرت ميشود؛ چون بىفايده است .من نميدانم چقدر نشستند طراحى
كردند ،كار كردند تا بتوانند در تهران به يک بهانهاى آشوب راه بيندازند؛
خدا ميداند كه از چه مدت قبل اينها نشستند طراحى كردند؛ خوب ،چه
شد؟ غير از اين شد كه مردم از آنچه كه بودند ،بيدارتر شدند؟ اگر كسى
خيال ميکرد كه الزم نيست ديگر بيايد توى ميدان ،از نظام جمهورى
اسالمى دفاع كند ،با اين حوادث ،همه احساس كردند كه بايد هميشه
0
براى دفاع از جمهورى اسالمى حاضر باشند.
شناخت هندسهی كار دشمن

نقشههايي از پيش طراحى شده بود .من كسى را متهم نميکنم؛ اما
هندسهى كار دشمن را ميشناسم ،ميبينم ،آن را تشخيص ميدهم؛ نميتوانم
آن را انکار كنم .هندسهى كار دشمن ،يک هندسهى مشخصى بود .نظير
اين كار را در جاهاى ديگر هم كردند .وقتى قدرتهاى مستکبر بينالمللى
از يک نظامى ناراضى و ناخشنود باشند ،يکى از راههايى كه يافتند و
عمل كردند ،اين است كه منتظر يک فرصت انتخابات بشوند ،بعد در آن
فرصت انتخابات ،اگر كسانى كه مورد رضاى آنها نيستند ،بر سر كار
آمدند ،و آنهايى كه آنها ميخواهند ،بر سر كار نيامدند ،آن وقت با يک
حركت نمايشى مردمى ،اوضاع را برگردانند؛ با شعارهايى گروهى از
مردم را توى صحنه بکشانند ،با فشار در صحنهى خيابانها ،آن چيزى را
كه با قانون به دست آمده است ،با خشونت دگرگون كنند .اين يک
نقشهى شناخته شده است .اگر مالحظه ميکنيد كه حوادثى كه بعد از
انتخابات پيش آمد ،در ذهن مردم ،در ذهن تحليلگران مستقل و صادق و
تيزبين ،منتسب به عوامل خارجى و بيرونى ميشوند ،ناشى از اين است.
اگر كسى هيچ خبرى هم از پشت پرده نداشته باشد ،اطـالعاتى كه افراد
 .0سورهی انفال ،آيهی .36
 .0در ديدار مردم مازندران در سالگرد حماسهی  6بهمن 0388/00/6
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صاحب اطـالع به دست مىآورند ،اگر اين اطـالع هم در دسترس نباشد،
انسان شکل كار را كه نگاه ميکند ،ميفهمد كه اين كار ،كار دشمنان ملت
است؛ كار بيگانگان است .انتخاباتى انجام ميگيرد ،يک حركت قانونى
اتفاق مىافتد ،يک نتيجهاى هم با خود به دنبال مىآورد؛ اين نتيجه را به
زور خشونت بخواهند عوض كنند .يک عدهاى را بکشند توى صحنه؛
احياناً اگر اقتضاء شد ،خشونت هم بکنند ،آتشسوزى هم راه بيندازند،
بانک هم آتش بزنند ،اتوبوس هم آتش بزنند ،براى اينکه نتايج قانونى را
برگردانند .خوب ،اين حركتى است كه هم خالف شرع است ،هم خالف
قانون است .پيداست اين حركت ،حركت هدايتشدهاى از طرف
بيگانگان است .يک چنين اتفاقى را ميخواستند در كشور پيش بياورند.
آزمون مهمى بود براى كشور .من به شما عرض بکنم ،آزمون مهمى
بود؛ هم عبرتهاى زيادى داشت ،هم درسهاى زيادى داشت؛ و در اين
آزمون ،ملت ايران پيروز شد .آنها ميخواستند مردم را تقسيم كنند به يک
گروه اقليت ،به يک گروه اكثريت؛ يک گروهى كه برندهى انتخابات
است ،يک گروه هم كه در انتخابات به نتيجهى مطلوب خود دست پيدا
نکرده ،اينها را در مقابل هم قرار بدهند .ملت را دوپارچه كنند؛ يک عده
اغتشاشگر هم وارد ميدان بشوند و با ايجاد اغتشاش ،جنگ را در داخل
كشور مغلوبه كنند ،جنگ داخلى راه بيندازند؛ اميدشان اين بود .اما ملت
0
هوشيارى به خرج داد.
شناخت ترفندهای دشمن در زمان خود

هميشه اطـالع از آنچه كه دشمن در گذشته عمل كرده است ،موجب
ميشود كه انسان ترفندهای دشمن را در زمان خودش هم بداند .البته
روشها عوض ميشود .شما ميبينيد كه در مبارزات ورزشي هم مربيان
مينشينند و عملکرد فالن تيم رقيب را با دقت نگاه ميکنند تا روشهای او
را بشناسند .ملت ايران در طول صد سال اخير اقالً در دو قضيهی مهم
قبل از انقالب اسالمي با آمريکا و انگليس روبهرو شده است .يک قضيه،
 .0بيانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی 0389/0/0
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قضيهی مشروطيت است؛ يک قضيه ،قضيهی نهضت ملي شدن صنعت
نفت است .در هر دو قضيه ،آنها ترفندی زدند و ملت ايران را از لذت
بردن از پيروزی خود محروم كردند و يک ديکتاتوری سخت و سياه را
0
در هر كدام از اين دو مقطع در كشور به وجود آوردند.
شناسایي بهموقع دشمن

مقصود من از اين حرف اين نيست كه بخواهم نگرانى كسانى را از
مسائل فرهنگى كشور كاهش دهم؛ نخير ،من از همهى شما نگرانترم؛ از
زمان حيات مبارک امام هم من هميشه نگران مسائل فرهنگى بودهام.
بنابراين الزم است نگرانى باشد؛ اما عالج نگرانى مبارزه است؛ مبارزهى
درخور و شايسته ،ورود در ميدان ،فکر كردنـ اين ميدان ،ميدانى است
كه بيش از همهى ميدانها ،فکر در آن اهميت داردـ مطالعه كردن ،كار
ال شناختن و
خبرهوار انجام دادن ،بهموقع وارد ميدان شدن ،دشمن را كام ً
0
روشهاى او را سنجيدن.
***

يکى از اشکاالت كار ما ،نشناختن وضع زمانه است .بعضيها علم و
تقوا هم دارند ،اما درعينحال نميتوانند جايگاه و سنگرى را كه بايد در
آن بايستند و كار كنند ،بشناسند؛ مثل كسى كه در بين جبههى خودى و
دشمن ،سنگر و جايگاه خودش را گم ميکند و جهت دشمن را اشتباه
ميکند؛ آتش هم ميگيرد ،اما گاهى آتش را روى سر دوستان ميريزد.
نشناختن فضاى جغرافياى سياسى و فکرى دنيا و همچنين نقطهى تمركز
و خط نگاه و امتداد تير دشمنـ كه از كمان حقد و كينهى او پرتاب
ميشودـ ما را خيلى دچار اشکال ميکند .بايد در زمينهى علمى كار كنيم؛
در زمينهى سياسى هم براى خودمان آگاهى درست كنيم؛ خود را پاكيزه
3
كنيم و از لحاظ شخصى هم اهل تزكيه باشيم.
 .0بيانات در اجتماع بزرگ مردم شهرستان كاشان و آران و بيدگل 0381/8/01
 .0بيانات در ديدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 0319/00/01
 .3بيانات در ديدار علما و روحانيون كرمان 0384/0/00
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وقتى ميگوييم دشمن ،ميگويند دشمن چيست؟ وقتى ميگوييم توطئه،
ميگويند شما بدبين هستيد! نميشود با پاک كردن صورت مسأله ،قضيه را
تمام كرد .قضيه كه حل نميشود؛ بايد فکر كرد .البته علت اينکه من اين
را با قشر دانشگاهى در ميان ميگذارم ،بخاطر اين است كه براى
دانشگاهى احترام قائلم .من ارزش دانشگاه را براى كشور با همهى وجود
حس ميکنم .دانشگاه نقطهى اوج خدماتى را كه ميتواند به يک كشور
ارائه شود ،تأمين ميکند .دانشگاه براى كشور ،بسيار مهم است.
من از طرق رسمى و غيررسمى سعى ميکنم با واقعيات در تماس
باشم.گزارشهايى كه به من داده ميشود ،بسيار متنوع است .هم گزارشهاى
دستگاههاى مختلف اطـالعاتى استـ چه اطـالعات مربوط به وزارت
اطـالعات ،چه آنچه كه مربوط به اطـالعات نيروهاى مسلح است ،چه
آنچه كه مربوط به بعضى از دستگاههاى خبررسانى دستگاههاى دولتى
استـ هم بخشى از دفتر ما كارش اطـالعرسانى است؛ مثل دفتر ارتباط
مردمى و دفتر بازرسى ،كه اينها از طريق نامه و تلفن مرتب ًا با مردم در
تماسند .با اشخاص و تيپهاى مختلف اجتماعى هم مالقاتهاى فراوانى
دارم و نامه هم زياد دريافت ميکنم .بههرحال گوش من ،گوش فعالى
است؛ اما درعينحال مدعى نيستم كه همه چيز را ميدانم .ممکن هم
نيست كه همه چيز را بدانم؛ البته ممکن است چيزهايى را بدانم و
چيزهايى را هم ندانم .معتقدم كه براى يک مسئول در دستگاه حکومتىـ
اعم از مسئوليتى كه بنده دارم يا مسئوليتى كه ديگر مسئوالن دارندـ
انقطاع از واقعيات و دورى از مردم ،عامل انحطاط است .معتقدم كه يک
مسئول نبايد اجازه دهد كه از واقعيات جامعه و از خبرهايى كه در جامعه
جارى است ،دور بماند .البته انقطاع از مردمـ كه در تعبير اميرالمؤمنين7
احتجاب از مردم است؛ يعنى حجاب داشتن و با مردم هيچ مواجه
نشدنـ چيز بسيار خطرناكى است .حضرت به مالک اشتر فرمودهاند« :قلةٍّ
علم ٍّباالمور»؛ بخاطر احتجاب از مردم ،آگاهى انسان از همه چيز كم
ميشود .البته من به خانههاى اشخاص هم ميروم .يکى از كارهايى كه
بحمداهلل من از اوايل رياست جمهورى تا بهحال انجام دادهامـ البته گاهى
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بيشتر است ،گاهى كمترـ اين است كه به منازل اشخاصى از آحاد و
تودههاى مردم ميروم ،روى فرششان مينشينم ،با آنها حرف ميزنم و
زندگيشان را از نزديک لمس ميکنم .البته به شما عرض كنم ،اطـالع از
مردم ،يک بخش از اطـالع است؛ بخش ديگرش اطـالع از دشمن است.
كسى از من نپرسيد كه شما از دشمن هم اطـالعى داريد يا نه؟! ولى من
خودم عرض ميکنم :بله ،بنده از دشمنان هم بىاطـالع نيستم .خيليها
خيال ميکنند كه ما گاهى تير به تاريکى مىاندازيم و از دشمن صحبت
ميکنيم .نه؛ تير به تاريکى انداختن نيست؛ ميدانيم و حس ميکنيم كه
دشمن حضور دارد .اتفاقاً همين چند روز قبل بعضى از مطبوعات آمريکا
خبر از اظهارات رئيس سازمان سيا دادند كه در بعضى از روزنامههاى ما
هم منعکس شد .او گفته بود ما در فالن تعداد كشورـ از جمله ايران را
هم اسم آورده بودـ مأموران سازمان خودمان را فعال كردهايم كه زبان
مادريشان ،زبان آن كشورهاست .بعد بخصوص اسم ايران را آورده بود و
گفته بود ما مأمورانى داريم كه زبان مادريشان فارسى است و متوسط
سنىشان هم سى سال است .ممکن است براى بعضى اين سؤال پيدا
شود كه چرا اين حرفها را ميگويند .وقتى اطـالعاتى زياد و سرريز
ميشود ،براى صاحب آن اطـالعات اهميتش كم ميشود؛ لذا از گوشه و
0
كنار حرفها خيلى چيزها ميشود فهميد .بله ،نديدن دشمن هنر نيست.
لزوم شناخت چگونگي ورود دشمن

راههاى از بين بردن وحدت و چگونگى ورود دشمن را بشناسيد و با
آن مقابله كنيد .حضور در صحنههاى انقالب و حمايت از نظام و
احساس صاحب انقالب و كشور بودن را كه همهى ملت ما دارند ،حفظ
كنيد؛ راز اصلى اين است .اگر اينها حفظ شدـ كه البته به فضل الهى
خواهد شدـ تمام قدرتهاى بزرگ و همهى توطئهگرها و حيلهگرهاى
عالم ،از اينکه بتوانند به شما ضربه و خدشه وارد آورند ،ناتوان و
كوچکند .ما بايد فرض كنيم كه همواره دشمن داريم و انقالب تهديد
 .0بيانات و پرسش و پاسخ در جمع دانشجويان و اساتيد دانشگاه صنعتى اميركبير 0319/00/9
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ميشود .نميخواهم بگويم حتم ًا جنگى عليه ما به راه خواهد افتاد؛ شکل
خاصى از تهديد مورد نظرم نيست؛ اما آنچه كه ميتوانم در قلبم به آن
معتقد باشم ،اين است كه تهديد عليه نظام جمهورى اسالمى كه انقالب
را با خود دارد و از او جدا نشده است ،هميشگى است .فقط يک شق
ديگر وجود دارد كه ما آن شقه را رد كرديم و آن ،اين است كه جمهورى
اسالمى برقرار باشد ،اما ديگر انقالب نباشد؛ در آن صورت فرض ميشود
0
كه ما دشمنى هم نداشته باشيم!
انسان زمانشناس در برابر ترفندهای دشمن

اگر انسان زمانشناس نباشد و دنيا را نشناسد ،فريب خواهد خورد.
بايد زمانشناس باشد ،تا دشمن را بشناسد ،تا حيلهها و ترفندها را
بشناسد ،تا بتواند در مقابل ترفندها آنچه را كه الزمهى وظيفه و مسئوليت
اوست ،آن را تدارک ببيند و انجام دهد .اين ساز و كارهاى الزم ،در
0
قانون اساسى پيشبينى شده است .اين آن چيزى است كه مطلوب است.
دشمن را با چشم باز دیدن

هنگامى كه دشمن حمله ميکند ،ابتکار عمل در دست اوست؛ شما
بايد كامالً حواستان جمع باشد و مثل جبههى جنگ آمادگى خود را حفظ
كنيد؛ چون ما نميدانيم كه دشمن از كجا حمله خواهد كرد؛ ممکن است
از جبههى ميانى و يا باال و پايين حمله كند .بههرحال ،بايد در همه جا
بيدار باشيم .بايد در طول جبههاى كه يقيناً از لحاظ معنوى به مراتب
طوالنيتر از مرزهاى ماست ،دائماً بيدار باشيد و فوراً ضربه را به خودشان
برگردانيد صحنهاى كه شما درگير آن هستيد ،صحنهى بسيار عجيبى
است .شايد در ميان سنگرهايى كه جمهورى اسالمى مبارزه ميکندـ مبارزه
به معناى خاص آن و دست به يقهشدن و ضربهزدن و ضربهخوردنـ هيچ
سنگرى بافضيلتتر از سنگر شما نباشد؛ چون هميشه و در همه جا،
 .0بيانات در مراسم بيعت فرماندهان و مسئوالن سپاه پاسداران انقالب اسالمي 0368/4/09
 .0بيانات در خطبههای نماز جمعهی تهران 0319/0/03
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خطر از ناحيهى نفوذ اطـالعاتى دشمن بيشتر است .در قضيهى جنگ هم
اگر ما بيشتر ميزديم و كمتر ميخورديم ،بخاطر اين بود كه كار اطـالعاتى
شايسته و ممتازى انجام ميداديم .با چشم بسته كه نميشود به جنگ رفت؛
بايد با چشم باز دشمن را ديد و محل پرتاب ضربهاش را برآورد كرد ،تا
0
متقابالً پاسخ كوبندهترى به او داد.
دشمن را در هر چهره و لباس شناختن

هنوز دشمنهاى ما چشم ميگردانند تا نقاط ضعف را پيدا كنند و فشار
خود را وارد آورند .اگر مردم و قشرهاى مختلف و مسئوالن در هر
ردهاى ،به دشمن نقطه ضعف نشان دهند ،دشمن رحم نخواهد كرد .شما
كه به شهرهاى خود برميگرديد ،شاهد شايعهپراكنى ،اختالفافکنى ،نق
زدن ،كمكارى ،بدكارى و كارشکنى خواهيد بود .اينطور نيست كه
هركسى ما را قبول نداشته باشد ،ما با او با شدت عمل برخورد كنيم.
روش ما اين است كه با قدرت و تدبير و بدون عصبانيت برخورد كنيم.
ما بايد با روش درست و ادارهى صحيح ،دشمن راـ اگر با انصاف باشدـ
به دوست تبديل كنيم .البته بعضيها غرضورزى و توطئه و شماتت
ميکنند ،كه طبيعى است نظام جمهورى اسالمى با اينها برخورد قوى
خواهد كرد .وظيفهى مردم مؤمنـ خصوص ًا جوانانـ اين است كه او ًال
مغرضان را بشناسند و آنها را با آدم خيرخواه اشتباه نگيرند؛ ثانياً افراد
غافل را آگاه كنند و راه را به آنها نشان دهند .شما جوانها كه روحيه و
نشاط و توان بااليى داريد ،بايد مسئوليت بيشترى را بر دوش خود
احساس كنيد .آگاه كردن مردم ،هوشيار بودن و دشمن را در هر چهره و
0
لباسى شناختن ،اساسيترين تکليف ماست.

 .0بيانات در مراسم بيعت جمعي از مسـئوالن وزارت اطــالعات و ارتـش جمهـوری اسـالمي
ايران 0368/4/08
 .0بيانات در مراسم بيعت امام جمعه و نمايندهى ولىفقيـه و قشـرهاى مختلـف مـردم سـمنان،
كرج ،شيروان ،قوچان ،كازرون و جمعى از بسيجيان نيشابور 0368/4/4
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در اين شرايط وظيفهى شما سنگين ،پرهيجان و پُراجر است .شما و
ديگر تشکلهاى اسالمى دانشگاه ،به كار خود نظم دهيد ،آن را با هدفهاى
روشن كه از بينات و محکمات انقالب گرفته شده ،جهت بخشيد،
بصيرت الزم و ديد نافذ را براى شناخت دشمن و روشهاى كينهورزانهاش
براى خود و عموم دانشجويان فراهم سازيد ،فتنهگريها و فتنهگرها را
بخصوص در محيط دانشجويى شناسايى و خنثى كنيد ،اختالفات
درونسازمانى و برونسازمانى را به حداقل برسانيد ،خدا را در همه حال
حاضر و ناظر اعمال و نيات خود بدانيد ،و بدانيد كه هيچ هدفى براى
0
انسان ،شايستهتر و واالتر از رضاى الهى نيست.
***

انسانهاى بىبصيرت ،زود فريب ميخورند .همين امروز هم در دنيا
آدمهاى دلسوزى هستند كه فريب خوردهاند؛ دشمن را نشناختهاند و
صف را تشخيص ندادهاند .در ايران ،امام عظيمالشأن ما ،به بركت
بصيرت مردمـ كه با صبر و مقاومت آنها همراه بودـ اين راه را طى كرد و
به موفقيت رسيد .خود او ،در ايجاد اين بصيرت و صبر در مردم،
بزرگترين مؤثر بود .هرجا در انحاى عالم مبارزهای صورت ميگيرد،
حركتى ميشود ،انسان دلسوزى در پى نجات تودههاى مردم حركت
ميکند ،بايد بداند كه اين راه ،با هوشمندى و بصيرت و نيز با صبر و
مقاومت طىشدنى است ،و الغير .دشمن را بشناسيد و دشمنيها و
ترفندهاى او را درست تشخيص بدهيد .تبليغاتى كه دشمن ميکند ،حرفى
كه دشمن ميزند و شايعهای كه دشمن مىاندازد ،به چشمتان بيايد .توجه
كنيد كه دشمن با چه انگيزهای اين حرف را ميزند ،اين شايعه را
ميپراكند ،اين خبر دروغ را نقل ميکند و اين اظهار منافقانه را بر زبان
جارى مينمايد .بههرحال ،دشمن ،دشمن است.
نکتهى ديگر و بسيار مهمى كه بايد ملتهاى مسلمان و مبارز به ياد
داشته باشند ،اين است كه فريب ترفندها و تبليغات و حيلهگريهاى
 .0پيام به مناسبت برگزاری دومين كنگرهی جامعه اسالمي دانشجويان 0311/1/8

WWW.BOOK-KHAMENEI.IR

فصل دوّم :ضرورت شناخت دشمن40 /

دشمن را نخورند؛ دوست و دشمن را بشناسند و دشمن را در اظهاراتش
متهم كنند .اگر اينطور باشد ،اين حركتهاى اسالمى به پيروزى خواهد
رسيد .ما معتقديم كه اين دوران ،دوران اسالم و دوران غلبهى ارزشهاى
الهى و معنوى است ،و همانطورى كه سال گذشته عرض كردم ،اين
دوران ،دوران امام خمينى است و انشاءاهلل نسلهاى جوان ما اين آينده را
0
خواهند ديد.
تميز دادن عنصر خائن با افراد بصير

شما ببينيد در يک چنين وضعيتى چه چيزى بيش از همه براى انسان
مهم است؟ بصيرت .بنده بارها بر روى بصيرت تکيه ميکنم ،بخاطر
همين .مردم بدانند چه اتفاقى دارد مىافتد؛ ببينند آن دستى را كه دارد
صحنهگردانى ميکند ،صحنه را شلوغ ميکند تا در خالل شلوغيهاى مردم،
يک عنصر خائنى ،يک عنصر دستنشانده و دستآموزى بيايد كارى را
كه آنها ميخواهند ،انجام بدهد و نشود او را توى مردم پيدا كرد؛ اين
كارى است كه دشمن ميخواهد انجام بدهد .هر اقدامى كه به بصيرت
منتهى بشود ،بتواند عنصر خائن را ،عنصر بدخواه را از آحاد مردم و
تودهى مردم جدا كند ،او را مشخص كند ،اين خوب است .هر اقدامى كه
فضا را مغشوش كند ،مشوش كند ،انسانها را نسبت به يکديگر مردد كند،
فضاى تهمتآلود باشد ،مجرم و غيرمجرم در آن مخلوط بشوند ،اين فضا
مضر است ،مخالف است.
اصرار بنده بر اين است كه آحاد مردم ،ملت ايران ،جريانات مختلف
سياسى ،همه در مقابل آن افراد معدودى كه با اصل اين انقالب مخالفند،
با اصل استقالل كشور مخالفند ،هدفشان دودستى تقديم كردن كشور به
آمريکا و به استکبار است ،با يکديگر يکى باشند .دشمن از اينگونه
عناصر در داخل ملتها دارد؛ در داخل ملت ما هم اينجور كسانى هستند،
معدودى از اين قبيل پيدا ميشوند .متن ملت ،آحاد مردم ،اين تودهى
عظيم مردمىـ از خواص تا عامهى مردمـ اينها را بايد از آن عناصر
 .0بيانات در مراسم دومين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني(ره) 0311/3/04
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معدود خودفروخته جدا كرد؛ نبايد اشتباه اتفاق بيفتد .من ميبينم در
بعضى از اظهارات ،در بعضى از حرفها ،فضا آنچنان مغشوش ميشود كه
افراد سردرگم ميشوند؛ مردم نسبت به همديگر ،نسبت به نخبگانشان،
0
نسبت به مسئوالنشان بدبين ميشوند؛ اين درست نيست.
شناسایي توطئهی دشمن توسّط انسانهای بصير و خبير

علما ،بزرگان و مسئولين كشور ،به فضل پروردگار ،مثل هميشه در
نهايت هوشيارى عمل كردند و تا ديدند كه توطئه است ،اقدام نمودند.
البته سخنرانى در دنيا زياد است ،شبنامه در دنيا زياد است ،حرف
نادرست ،تهمت و افترا و دروغ ،كم نيست؛ اما هر تهمت و دروغى،
توطئه نيست ،هر شايعهاى بهوسيلهى دشمن نيست .آن شايعهاى كه
0
توطئهى دشمن است ،بهوسيلهى انسانهاى خبير و بصير شناخته ميشود.
***

در خودتان بصيرت ايجاد كنيد .قدرت تحليل در خودتان ايجاد كنيد؛
قدرتى كه بتوانيد از واقعيتهاى جامعه يک جمعبندى ذهنى براى خودتان
بهوجود آوريد و چيزى را بشناسيد .اين قدرت تحليل خيلى مهم است.
هر ضربهاى كه در طول تاريخ ما مسلمانان خورديم ،از ضعف قدرت
تحليل بود .در صدر اسالم هم ضرباتى كه خورديم ،همينطور بوده كه
حاال اينها بحثهاى تفسيرى زيادى دارد .در دورههاى گوناگون ديگر هم
همينطور است .نگذاريد كه دشمن از بىبصيرتى و ناآگاهى ما استفاده
3
كند و واقعيتى را واژگونه در چشممان جلوه دهد.
عدم شناخت انسانهای بيبصيرت از دشمن

انسانهای بيبصيرت ،زود فريب ميخورند .همين امروز هم در دنيا
آدمهای دلسوزی هستند كه فريبخوردهاند؛ دشمن را نشناختهاند و صف
 .0بيانات در ديدار جمع كثيرى از بسيجيان كشور 0388/9/4
 .0بيانات در جمع بسيجيان بهمناسبت هفتهی بسيج 0316/9/1
 .3بيانات در جلسـهی پرسـش و پاسـخ بـا جوانـان در دومـين روز از دهـهی مباركـهی فجـر
0311/00/03
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را تشخيص ندادهاند .در ايران ،امام عظيمالشأن ما ،به بركت بصيرت
مردمـ كه با صبر و مقاومت آنها همراه بودـ اين راه را طي كرد و به
موفقيت رسيد .خود او ،در ايجاد اين بصيرت و صبر در مردم ،بزرگترين
مؤثر بود .هرجا در انحای عالم مبارزهای صورت ميگيرد ،حركتي ميشود،
انسان دلسوزی در پي نجات تودههای مردم حركت ميکند ،بايد بداند كه
اين راه ،با هوشمندی و بصيرت و نيز با صبر و مقاومت طيشدني است،
0
و الغير.
***

بصير باشيد در شناسايى دشمن .بصير باشيد در شناسايى ترفندهاى
دشمن .ببينيد دشمن چطور ميخواهد جمهورى اسالمى را در سطح جهان
بد معرفى كند ،يا با شکلهاى غلط معرفى كند! البته موفق كه نميشود.
تبليغات دشمن ،انصافاً تبليغات حسابشدهاى است .اين را بايد قبول
كنيم .پول خرج ميکنند؛ ميلياردها دالر خرج ميکنند ،براى اينکه بتوانند
حرفى را جعل كنند كه وقتى اين حرف بر بال امواج راديوهايشان قرار
گرفت و با يکى دو واسطه به گوش فردى از ملت ايران رسيد ،در دل او
اثر كند .چقدر دروغها همينطور درست كردند! اينها متخصصينى براى
اينطور كارها دارند .لذا هدفشان را بايد فهميد .هدف آنها اين است كه ما
را از اسالم جدا كنند؛ ملت را از مسئولين جدا كنند؛ ملت را از انقالب
دلسرد كنند؛ ملت را از آيندهى جهاد و دفاعش نااميد كنند؛ ملت را از
ميدان و مركز صحنهى مبارزه عقب بزنند .البته بايد بدانند كه هرگز در
0
اين خواستنها ،موفق نخواهند شد.
دقّتِ دشمن در شناخت نقاط ضعف ما

دشمن نقاط ضعف ما را در دستگاههاى فنى و صنعتى نفتى ما ديده
بود و آنها را زير فشار قرار ميداد؛ و شما چه اين دستگاه را ،چه
دستگاههاى مربوط به تزريق گاز را ،چه دستگاههاى مختلفى را كه بعض ًا
 .0بيانات در مراسم دومين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني(ره) 0311/3/04
 .0بيانات در ديدار فرماندهان «بسيج» سراسر كشور 0310/8/01
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من خودم هم چند سال پيش آمدم و از نزديک ديدم ،و چه بعد از جنگ،
پااليشگاه آبادان و دستگاههاى مختلف مربوط به پتروشيمى و غيره را راه
انداختيد .همهى اينها مربوط به اين دستگاهى است كه بحمداهلل حركت
0
مفيدى دارد.
رخنهی دشمن از راههای مختلف

دشمن ،براى ضربهزدن به انقالب و اسالم ،از يک راه نمىآيد؛ از
راههاى مختلف مىآيد .بايد چشمتان را باز كنيد ،متوجه باشيد و دشمن
0
را بشناسيد .امام بزرگوار ،اين خطوط را براى ما درست مشخص كردند.
تالش دشمن در برابر ملّتهای تالشگر

ما ملتى نيستيم كه در دنيا هيچكس با ما دشمنى نداشته باشد .آن
ملتهايى دشمن ندارند كه ارزش وجودى ندارند .ملتى كه راهى دارد،
هدفى دارد ،كارى دارد ،تالشى ميکند ،دشمنانى هم پيدا ميکند .البته
دشمن داريم تا دشمن .دولت آمريکا هم در دنيا خيلى دشمن دارد؛ اما
دشمن دولت آمريکا كيست؟ ملتها .ملتهايند كه متنفرند ،مکدرند ،از
دولت آمريکا بدشان مىآيد .چرا؟ بخاطر اينکه دولت آمريکا سابقهى
تجاوز و تعرض به كشورها از پنجاه سال ،شصت سال قبل از اين تا
امروز در پروندهاش ثبت شده است .در طول پنجاه سال گذشته ،دولت
آمريکا نزديک به شصت كشور را مورد تجاوز نظامى خودش قرار داده؛
اين شوخى است؟ اين كم است؟ خوب ،پس او هم دشمن دارد ،نظام
جمهورى اسالمى هم دشمن دارد .دشمن نظام جمهورى اسالمى
كيست؟ دولتهاى مستکبر ،سرمايهدارهاى صهيونيست ،دشمنان بشر،
دستگاههاى جاسوسى غدار و سفاک .بنابراين دشمن هست؛ اين دشمنان
3
فعاليت ميکنند ،تالش ميکنند.
 .0بيانات در ديدار با وزير و جمعـي از مسـئوالن و كارشناسـان وزارت نفـت و مهندسـان و
كارگران اطفاى حريق چاههاى نفت كويت 0311/9/00
 .0بيانات در ديدار با جمع كثيرى از نيروهاى مقاومت بسيج ،گروهى از پرسـتاران و جمعـى از
پرسنل نيروى دريايى ارتش 0369/9/1
 .3بيانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی 0389/0/0
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پایانناپذیری توطئهی دشمن عليه انقالب

همه بايد بدانند كه توطئهى دشمن نسبت به انقالب تمام نشده است.
بزرگ و كوچک ما ،زن و مرد ما ،عالم و جاهل ما ،همه بايد خود را
سرباز مدافع از ارزشهاى انقالب بهحساب بياورند .هركدام ما هرجا
مشغول خدمت هستيم ،بايد آنجا را سنگر بدانيم .اگر اهل جهاد باشيم،
0
هرجا هستيم ،سنگر است.

 .0بيانات در ديدار با فرزندان ممتـاز شـاهد ،گروهـى از خانوادههـاى معظـم شـهدا و جانبـازان
اســتانهاى تهــران و مازنــدران ،مــردم و مســئوالن شــهرهاى نــور و محمودآبــاد ،و اســاتيد و
دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس 0311/6/03
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علّت دشمنيها

امام1

دشمنيها چيست؟ عدهاى خيال ميکنند مسئوالن انقالب يا
دشمنتراشى كردهاند؛ نه ،قضيه اين نيست .اگر شما خانهاى داشته باشيد
كه گردنكلفت و ظالمى سالها آن را غصب كرده باشد ،بعد شما با اسناد
و مدارک به مراكز قانونى مراجعه كنيد و ايستادگى كنيد تا خانه را پس
بگيريد ،طبيعى است كه آن غاصب با شما دشمن خواهد شد .نميشود
شما را مالمت كرد كه دشمنتراشى كردهايد؛ شما خواستهايد حق خود را
بگيريد؛ اين دشمنتراشى نيست .سفرهاى در مقابل بيگانگان پهن بود و
بر سر اين خوان يغما هر كارى ميخواستند ،ميکردند .انقالب اين سفره را
جمع كرده؛ معلوم است دشمن ميشوند و كينه بر دل ميگيرند و غيظ پيدا
ميکنند .اين انقالب در دنياى اسالم و دنياى عرب اميدها را زنده كرد.
وقتى انقالب ما پيروز شد ،بهطور كلى دنياى عرب و دنياى اسالم در
يک حال ركود و سکوت و نوميدى بهسر ميبرد؛ صهيونيستها كار
خودشان را پيش برده و همه را ترسانده بودند و هيچ ملتى گمان نميکرد
در اميدى برايش باز باشد .ناگهان دروازهی عظيم فرج گشوده شد و
ملتها اميد پيدا كردند .صهيونيستها خيال ميکردند فلسطين را خوردهاند و
تمام شده است .شما ببينيد امروز ملت فلسطين با همهی وجود و با
همهی توان وسط ميدان آمده است و با اينکه فشار زيادى هم روى او
وارد ميکنند ،باز ايستاده است .اين فقط شکست اسرائيل نيست؛ اين
شکست آمريکاست؛ اين شکست همهی قدرتهاى صهيونيستى است كه
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بر دنيا مسلطند .يک ملت بىسالح محصور در اراضى فلسطين ،همهی
اينها را عاجز و بيچاره كرده است .اين روح اميدوارى بود كه ملت لبنان
را بيدار كرد .همان ايام انقالب ما ،لبنان غوغايى بود؛ صهيونيستها هر
كارى ميخواستند ،با لبنان ميکردند :حمله ميکردند ،ميکشتند ،تجاوز
ميکردند و هواپيماهايشان در آسمان لبنان مىآمدند و ميرفتند؛ مثل اينکه
آسمان كشور خودشان است! در عوض ،گروههاى لبنانى به جان هم
افتاده بودند .نزديک پيروزى انقالب ،يک نوار دو ساعته از مرحوم دكتر
«چمران» 0آورده بودند؛ بنده در مشهد آن را گوش ميکردم .خودش در
لبنان بود و جزئيات مصيبتهاى مردم لبنان را در آنجا شرح ميداد .اآلن كار
مردم لبنان به جايى رسيده است كه به اسرائيل ضربهاى ميزنند كه از اول
حضور صهيونيستها در اين منطقه ،هيچ دولت عربى چنين ضربهاى به
آنها نزده است .دو سال قبل ،آنها را وادار به عقبنشينى كردند؛ چند
هفته پيش هم علىرغم صهيونيستها چند صد زندانى خود را آزاد كردند
و قدرتمندانه جشن گرفتند .اگر در دل ملتى اميد نباشد ،اين چيزها پيش
نمىآيد؛ اين اميد را شما داديد .امروز اين اميدآفرينى در همهی دنياى
اسالم و عرب به چشم ميخورد ،كه مجال نيست جزئيات نمونهها را به
شما عرض كنم .انقالب ايران دنياى اسالم را اميدوار و زنده كرد .معلوم
است وقتى انقالب با اين خصوصيات وارد ميدان ميشود ،كسانى كه از
ركود و ضعف دنياى اسالم بهرهمند بودند ،با آن دشمن ميشوند؛ يک
موجود زنده هم كه ما باشيم ،از خود دفاع ميکنيم .يک ملت وقتى زنده
است و با او دشمنى كردهاند ،طبيعى است كه عکسالعمل نشان ميدهد.
نميشود ما دستبسته بنشينيم ،با ما دشمنىكنندـ دشمنى سياسى ،دشمنى
اقتصادىـ ما هم بگوييم چون نميخواهيم دشمنتراشى كنيم ،ساكت
بمانيم و از خود دفاع نکنيم! اينکه منطق عقاليى نيست .مسألهی دشمنيها
0
اين است.
 . 0شهيد مصطفي چمران متولـد  ،0300سرپرسـت جنگهـای نـامنظم در منطقـهی دهالويـه در
تاريخ  30خرداد  0361به شهادت رسيد
 .0خطبههاى نماز جمعهی تهران 0380/00/04
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نفي و اثبات جمهوری اسالمي

علت دشمنى عميق و آشتىناپذير استکبار و در رأس آنها آمريکا و
شبکهى صهيونيستى دنيا با جمهورى اسالمى ،اين حرفهايى كه گاهى
گوشه و كنار گفته ميشودـ چه چيزهايى كه آنها شعارش را ميدهند ،چه
تصوراتى كه بعضى در داخل ميکنندـ نيست .مسأله اين است كه
جمهورى اسالمى يک «نفى» با خود دارد ،يک «اثبات».
نفى استثمار ،نفى سلطهپذيرى ،نفى تحقير ملت بهوسيلهى قدرتهاى
سياسى دنيا ،نفى وابستگى سياسى ،نفى نفوذ و دخالت قدرتهاى مسلط
دنيا در كشور ،نفى سکوالريسم اخالقى؛ اباحيگرى؛ اينها را جمهورى
اسالمى قاطع نفى ميکند.
يک چيزهايى را هم اثبات ميکند :اثبات هويت ملى ،هويت ايرانى،
اثبات ارزشهاى اسالمى ،دفاع از مظلومان جهان ،تالش براى دست پيدا
كردن بر قلههاى دانش؛ نه فقط دنبالهروى در مسألهى دانش ،و فتح
قلههاى دانش؛ اينها جزو چيزهايى است كه جمهورى اسالمى بر آنها
پافشارى ميکند.
اين نفى و اين اثبات؛ اينها دليل دشمنى آمريکا و دشمنى شبکهى
صهيونيستى دنياست .اگر نفوذ آمريکا را قبول كنيم ،دشمنيها كم خواهد
شد؛ اگر راضى شويم كه ملت ما بهوسيلهى بيگانگان به طرق مختلف
تحقير شود ،دفاع از هويت ملى يا دفاع از ارزشهاى اسالمى را كنار
بگذاريم ،مطمئناً دشمنيها به همين نسبت كم خواهد شد .اينکه ميگويند
جمهورى اسالمى رفتار خود را عوض كند ،يعنى اين .شنفتهايد گاهى
مسئولين سياسى كشورهاى مستکبر از قبيل آمريکا ،دربارهى ايران كه
صحبت ميکنند ،ميگويند :ما نميگوييم جمهورى اسالمى از بين برود،
ميگوييم جمهورى اسالمى رفتارش را عوض كند .رفتارش را عوض
كند ،يعنى اين؛ يعنى از اين نفى و از اين اثبات دست بردارد .اين را
ميخواهند.
با همين ايستادگى در اين نفى و در آن اثبات ،جمهورى اسالمى
توانسته با جبههى گستردهى مجهز به انواع امکانات مواجه شود و در
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مقابل او مقاومت كند؛ همان حالتى كه در هشت سال دفاع مقدس بود كه
شرق و غرب و اروپا و ناتو و بعضى از كشورهاى عربى و همه ،دست
به دست هم دادند عليه جمهورى اسالمى و جمهورى اسالمى باالخره
همهى آنها را وادار به عقبنشينى كرد و خود هيچ عقبنشينى نکرد .در
عرصهى سياسى و در سالهاى بعد از جنگ تا امروز همين معنا وجود
داشته؛ يعنى جمهورى اسالمى توانسته در مقابل اين جبههى عظيمى كه
در برابرش شکل پيدا كرده ،بايستد؛ نه فقط عقبنشينى نکند ،بلکه
0
پيشروى كند و به دشمن ضربه وارد كند .اين ،اتفاق افتاده است.
قدرتطلبي و سلطهطلبي ،انگيزهی دشمنان

ما اگر توجه كنيم كجا ايستادهايم و در چه وضعيتي هستيم ،جواب
همهی اين سؤالها داده ميشود؛ اينکه اين اتفاقها چرا ميافتد و انگيزه و
هدف چيست؟ مسأله اين است كه ملت ايران با انقالب خودش سقف
فلک فرهنگ و سياست را در دنيا شکافته و طرح نويي در انداخته است.
روزی كه دنيا دو قطبي بود و دو ابرقدرت با همديگر آنطور معارضه
داشتند ،در مقابلهی با اين طرح نو با هم همدست شدند .پس معلوم
ميشود كه طرح نوی ملت ايران كه با انقالب اسالمي آن را به ميدان
آورد ،چيزی است كه جهت مشترک دو ابرقدرت را هدف و آماج خود
قرار داده بود و آن را تهديد ميکرد .آن جهت مشترک چيست؟
قدرتطلبي و سلطهطلبي .بله ،ما با نظام سلطه مواجه شديم .نظام سلطه
يعني اينکه در دنيا يک امپراتوری قدرت وجود دارد ،متشکل از طرفهايي.
در مقابل آنها ،منابع ثروت متعلق به ملتها وجود دارد .رابطهی بين اين دو
قطب ،رابطهی سلطه است؛ سلطهگر و سلطهپذير .او سلطهگری ميکند؛
ملتهايي هم كه يا خاكشان ،يا آبشان ،يا نفتشان ،يا منابعشان ،يا موقعيت
سوقالجيشيشان مورد نياز آن مركز قدرت است ،بايد سلطهپذير باشند و
آنچه را كه او الزم دارد و منافعش تأمين ميشود ،تقديم او كنند .اگر اين
كشورها منابع و ثروت خود را تقديم كردند ،فبها؛ مثل خيلي از
 .0بيانات در ديدار اساتيد و دانشجويان در دانشگاه علم و صنعت 0381/9/04
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كشورهای جهان سوم بهاصطالح رايج؛ يعني كشورهای عقبافتاده.
دولتهايي سر كار بودند و منافع ملتهای خود را دودستي تقديم ميکردند؛
مثل كشور خود ما در دوران رژيم طاغوت؛ اينها مطيع و تسليم بودند.
تسليم بودن معنايش اين نبود كه در همهی امور حرف آنها را گوش
ميکردند؛ نه ،در برخي از امور اختالفنظر هم داشتند ،اما خواستهی آنها
را برآورده ميکردند .آنها ميگفتند قرارداد نفت اينطوری باشد ،اينها قبول
ميکردند؛ در اپک آنطوری تصميم بگيريد ،اينها ميگفتند چشم؛ نسبت به
اسرائيل و صهيونيسم اينگونه عمل كنيد ،اينها ميگفتند چشم؛ نسبت به
كشورهای منطقه اينگونه عمل كنيد ،اينها ميگفتند چشم؛ موضعگيريتان
در سازمان ملل اينطوری باشد ،اينها ميگفتند چشم؛ بعد به تدريج وارد
امور داخلي كشورها ميشدند و ميگفتند دولت آنطوری بهكار بگماريد،
اين سياستها را اعمال كنيد ،چنين تغييراتي در كشور بهوجود بياوريد،
اينها هم ميگفتند چشم.
نوع ديگر سلطهپذيری اين است كه يک وقت دولتي در مقابل
منفعتي از منافع آنها سر بلند ميکند ،اما آنها ميزنند سرش را ميشکانند و
كنارش ميزنند؛ او هم كه پشتوانهی مردمي نداردـ چون همين سلطهگرها
او را نگه داشتهاندـ به راحتي از ميان ميرود؛ در نتيجه يکي ديگر را سر
كار ميآورند ،كه نمونههايش را در كشورهايي ديديم و من اآلن
نميخواهم اسم اين كشورها را بياورم؛ شايد خود شماها هم توجه داريد.
در ميان كشورهای همسايه ،از اين قبيل كم نداشتيم؛ يکي را بردهاند،
يکي را آوردهاند .اين نظام سلطه است در دنيا .كسانيكه در نظام سلطه
پامال ميشوند ،ملتها هستند؛ منافع و هويت و شخصيت و ارزشها و
فرهنگشان نابود ميشود .روزبهروز هم نظام سلطه تقويت شده است؛
يعني از وقتي كه استعمار بر اثر ارتباطات آسان دنيا با يکديگر و پيشرفت
علم بهوجود آمد ،نظام سلطه هم پديد آمد .هرچه استعمار پيش رفته،
نظام سلطه تقويت شده است .با امکانات جديد و وسايل ارتباطي سريع
و فوقالعادهای كه وجود دارد و امکانات نظامي و پولي و تبليغاتي و
غيره ،نظام سلطه هرچه ميخهای خود را بر سرزمين محل زندگي ملتها و
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انسانها بيشتر فرو كرده ،انسانها محکوم شدهاند به تو سری خوری و
0
سلطهپذيری .نظام ما آمد اين مدار را قطع كرد؛ گفت نميشود.
علل دشمني دنيای استکبار با نظام اسالمي

نظام جمهورى اسالمى با دنياى استکبار ،با آمريکا ،با دولتهاى ديگرى
از بلوک استکبار ،معارضات و اختالفاتى دارد .اختالف بر سر چيست؟
اين نکتهى مهمى است .دعوا سر چيست كه امروز وقتى تحليلگران
تحليل ميکنند ،ميگويند در مسائل گوناگون دنيا كه آمريکا وارد ميشود،
گوشهى چشمى به جمهورى اسالمى و ملت ايران دارد؛ چرا؟ علت
چيست؟ ما هم وقتى به مسائل داخلى خودمان نگاه ميکنيم ،ميبينيم
بسيارى از مشکالت ملت و كشور ما به طرق مختلف ،از ناحيهى تحميل
آمريکاييهاست؛ چرا؟ علت چيست؟ بايستى اين را با نگاه دقيق جستجو
و پيدا كرد.
دعوا بر سر چند مسألهى سياسى نيست .خوب ،دو كشور با همديگر
سر مسائلى ممکن است اختالف داشته باشند كه مينشينند با مذاكره اين
اختالف را حل ميکنند؛ تمام ميکنند .مسألهى جمهورى اسالمى و دولت
مستکبر آمريکا از اين قبيل نيست .مسأله ،مسألهى ديگرى است؛ مسأله
ريشهاىتر است .مسأله اين است كه رژيم اياالت متحدهى آمريکا از بعد
از جنگ جهانى دوم ،داعيهى ابرقدرتى مطلق دنيا را داشت .البته آن روز
شوروى در مقابلش بود ،اما اين مسألهى رقابت بين آمريکا و شوروى آن
روز صرفاً رقابت بين دو ابرقدرت نبود .آمريکا ميخواست بر روى تمام
منابع حياتى عالم دست بگذارد .عمالً هم منطقهى عظيم و حساسى كه به
آن خاورميانه ميگويند و شمال آفريقا و خليجفارسـ منطقهى نفتـ در
پنجهى اقتدار آمريکا بود .نفت ،خون حياتبخش تحرک دنياى امروز
است .حاال فردا چه بشود ،نميدانيم؛ اما امروز و توى اين دنيا ،نفت
مايهى توليد ،مايهى گرما ،مايهى نور و روشنايى و در واقع مايهى حيات
براى خيلى از كشورهاست .اگر نفت نباشد ،كارخانهها نيست ،توليدات
 .0بيانات در ديدار مسئوالن نظام 0383/8/6
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نيست ،تجارتها نيست .نفت يعنى خون؛ يعنى زندگى .حاال بخش اعظم
اين نفت توى اين منطقه است؛ منطقهاى كه اسمش خاورميانه است.
تسلط بر اينجا مهم است كه آمريکا هم تسلط پيدا كرده بود.
در وسط خاورميانه ،ايران قرار داشت؛ پايگاه اصلى استکبار .در
اطراف ايران كشورهاى مختلفى بودند كه هر كدام به نحوى در اختيار
آمريکا بودند .شوروى البته در اين خالل دستاندازيهايى كرده بود ،اما
آمريکاييها غلبه داشتند و اين روال بايد ادامه پيدا ميکرد .البته طمعورزى
مخصوص اين منطقه و مخصوص نفت هم نبود .آمريکاييها در آمريکاى
التين ،در آفريقا ،در شرق آسيا و در جاهاى مختلفـ كه حاال جاى
تفسير آن نيست؛ يک وقتى به شما جوانها عرض خواهم كردـ مشغول
تحکيم قدرت خودشان بودند و پيش هم ميرفتند و روزبهروز سلطه را
تقويت ميکردند و رقبايشان روزبهروز عقب ميکشيدند.
در وسط اين بحبوحهى روزافزونى اقتدار استکبارى و در حساسترين
نقطه ،انقالب اسالمى در ايران به وجود آمد كه مهمترين شعار اين
انقالب مقابله با ظلم و استکبار بود؛ دفاع از حقوق ملتها بود .انقالب
اسالمى اين نقطهى اصلى يعنى ايران را از زير سيطرهى آمريکا بيرون
كشيد .يک روز آمريکاييها توى همين كشور شما ،توى همين تهران شما،
توى مناطق مختلف كشور ،در همهى نقاط حساس ،آدم داشتند؛ در
نيروهاى مسلح ،در بخشهاى مربوط به ماليه و دارايى ،در بخشهاى
حساس سياست ،در بخشهاى امنيت ،عناصر و آدمهاى آنها همهكاره
بودند .خود شاه مملکت هم كه رئيس همهى دستگاههاى كشور بود و
دخالت در همهى امور ميکرد ،گوشش به دهان سفير آمريکا و سفير
انگليس بود .اگر آنها چيزى ميخواستند و اصرار داشتند ،او ناگزير ،خواه
و ناخواه ،اطاعت ميکرد .گاهى هم نميخواست ،اما مجبور بود اطاعت
كند و اطاعت ميکرد .از يک چنين نقطهاى آمريکاييها بيرون رانده شدند.
0
خوب ،اين خيلى حادثهى مهمى بود؛ اين زخم كوچکى نبود.
 .0بيانات در ديدار جمعـى از دانـشآمـوزان و دانشـجويان در آسـتانهى سـالروز سـيزده آبـان
0381/8/8
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كشورهاى استکبارى ميخواهند هميشه زور بگويند ،بچاپند ،ثروت و
قدرت عالم در اختيار آنها باشد؛ ملتهايى هم باشند كه كار كنند ،زحمت
بکشند و منابعشان غارت برود .هر حركتى كه در مقابل آنها بايستد ،با آن
دشمن ميشوند؛ و اسالم در مقابل آنها مىايستد .علت اينکه استکبار با
ايران مخالف است ،اين است .علت دشمنى عميق آمريکا با انقالب
اسالمى و با اسالم ،اين است .اين دشمنى ،تمامشدنى نيست .در اينجا،
آن عامل تعيينكننده كه ميتواند صحنه را به سود يک طرف سنگين كند و
تغيير بدهد و ميتواند معين نمايد كه كداميک از دو طرف پيروز خواهند
شد ،عبارت از حقيقت ،مفيد بودن براى انسانيت ،دلهاى مؤمن و قدمهاى
0
استوار است ،و اينها در طرف ما و پيش ماست.
***

من معتقدم ،اين حجت خداست كه به نفع جمهورى اسالمى تمام
كرده است .هرجا جناح خبيث و پليد و منفورى هست ،با جمهورى
اسالمى بد و مخالف و دشمن است؛ درست مثل زمان رسول اكرم 9كه
اشراف فاسد و زورگوها و دشمنان طبقات مظلوم و محروم و كسانى كه
خودشان به اين طبقات ظلم ميکردند و منافقان كه در دلشان مرض بود،
با دعوت پيامبر مخالفت كردند .امروز عيناً همان جناحها در برابر
جمهورى اسالمى ايستادهاند؛ چون جمهورى اسالمى راه پيامبران را طى
0
ميکند.
حجم دشمنيها

جنگ را عليه ايرانـ اگر نگوييم راه انداختندـ پشتيبانى كردند .احتمال
دارد كه در راهاندازى جنگ عراق عليه ايران هم ،آمريکاييها دست داشته
باشند .منتها چون نميخواهيم تا يقين نداشته باشيم ،چيزى بگوييم؛
 .0بيانات در ديدار با فرزندان ممتاز شاهد ،جانبازان شهرهاى مختلف ،جمعـى از دانشآمـوزان
مدارس تهران ،و گروهى از ورزشکاران و مسئوالن سازمان تربيت بدنى كشور 0369/6/00
 .0بيانات در اجتماع بزرگ مردم مشهد و زائران حضرت رضا(ع) 0369/0/0
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ميگوييم احتمال دارد .اما پشتيبانى آنها از عراق ،يقينى و قطعى است.
همه رقم پشتيبانى كردند .ملت ايران از يادش ميرود؟ همه نوع كمکى كه
عراق الزم داشت به آن كردند .ملت ايران فراموش ميکند؟ اين صدام
حسين و رژيم بعثى كه در قضيهى حمله به كويت ،در مطبوعات
آمريکايى و در نظرات رسمى آمريکا ،آن چهرهها را برايش ترسيم كردند،
در دورانى كه خانههاى مردم در سى ،چهل شهر ايران را در آن واحد با
موشکها ميکوبيد ،برايشان يک چهرهی خواستنى و محبوب و پسنديده
بود! ملت ايران اينها را فراموش ميکند؟ با ملت ايران دشمنى كردند؛ باز
هم دشمنى ميکنند و علت دشمنى هم معلوم است .حال ممکن است
كسى بپرسد :چرا اينقدر دشمنى ميکنند؟ از اول چرا كردند؟ علت اين
است كه ملت ايران ،با ايمان اسالمى و با فرهنگى كه اين مبارزه و اين
انقالب و آن امام به آن بخشيده است ،تسليم تسلط قدرتها نميشود.
آمريکاييها هم اين را دوست ندارند .سردمداران استکبارى دنياـ در رأس
همه و بيش از همه ،آمريکاـ دولتها و ملتهاى تسليم را دوست ميدارند.
ميخواهند ملتها و دولتها تسليم آنها باشند و هر چه آنها ميگويند ،گوش
كنند .نگاه كنيد و وضع اينها را در دنيا ببينيد! وقتى ملتى ايستاده است؛
قبول ندارد و ميگويد شما كه هستيد؟ شما يک كشور ،ما هم يک كشور؛
شما يک دولت ،ما هم يک دولت؛ شما دولتى هستيد كه ثروتمنديد ،پول
داريد ،پيشرفتهاى علمى داريد؛ ما هم ملتى هستيم كه استعداد درخشان
داريم ،سابقهى درخشان داريم ،امکانات داريم ،ذخاير ارضى داريم؛ شما
يکى ،ما هم يکى .وقتى ملتى با اين استقالل و با اين احساس توانايى و
قدرت در صحنه حاضر ميشود و دولتى به آنها ،به چشم يک ابرقدرت
نگاه نميکند ،ديگر تحملشان تمام ميشود .اين ،طبيعت سردمداران
استکبارى است .ميروند سراغ اينکه ببينند چنين فکرى را اين ملت از
كجا پيدا كرده است .اگر كسى اين فکر را به اين ملت داده بود ،از اعماق
0
با او دشمن ميشوند .مثل اينکه با امام ،از اعماق وجودشان دشمن بودند.
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مخالفت با تحميل فرهنگ غرب بر ملّتهای مسلمان

از ديگر مسائلى كه دشمن استکبارى را نسبت به جمهورى اسالمى
خشمگين ميکند ،اين است كه ما با تحميل فرهنگ غرب بر ملتهاى
مسلمان ،مخالفيم .فرهنگ غرب ،فرهنگى است كه در عين برخوردارى
از نقاط مثبت ،نقاط منفى هم دارد .ما معتقد به تبادل فرهنگها هستيم .ما
ميگوييم ملتى مثل ملت ايران ،يا ديگر ملل مسلمان ،بايد در ميان
فرهنگهاى عالم نگاه كنند و آنچه را كه برايشان مفيد و بهدردبخور است،
جذب و از آن استفاده كنند .از اين فرهنگها ،آنچه را هم كه برايشان الزم
و مفيد نيست بايد طرد كنند .اما دولتهاى غربى ،سردمداران نظامهاى
استکبارى و بخصوص نظام آمريکا ،اصرار دارند با انواع و اقسام طرق،
فساد و بىبندوبارى را كه جزو خصوصيات فرهنگ غربى است ،به
ملتهاى مسلمان و كشورهاى اسالمى تزريق و تحميل كنند .ما با اين
روشها ،كه مختص امروز هم نيست و در تاريخ معاصر ،مسبوق به سابقه
است ،مخالفيم .ما ميگوييم چرا شما آن روشى را كه خودتان دربارهى
زنان انتخاب كرديد و صددرصد به زيان آنان و منافع جوامع و مصالح
انسانيت و بر خالف عقل سليم و منطق درست است ،ميخواهيد به
ملتهاى ديگر تحميل كنيد؟! شما براى اين منظور ،از وسايل تبليغاتى و
طرق گوناگون استفاده ميکنيد .ما با اين مخالفيم .و اين از جمله مواردى
0
است كه سردمداران استکبارى را خشمگين ميکند.
صدور انقالب؛ علّت دشمني استکبار

هركس ،در هر جاى دنيا براى عزت اسالم قيام كند ،ما از او حمايت
معنوى و سياسى ميکنيم .دشمن ميخواهد بگويد «شما پشتيبانى مادى
ميکنيد ».اين ،دروغ است .دشمن ميخواهد بگويد «شما با نهضتهايى كه
در كشورهاى اسالمى است ،ارتباط داريد ».ما ارتباط سازمانى را ،ارتباط
رسمى را ،ارتباط به آن معنايى را كه دشمن در نظر دارد ،جداً تکذيب
ميکنيم .البته امروز همهى كسانى كه در دنياى اسالم ،به نام اسالم صدا
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بلند ميکنند ،تحتتأثير امام بزرگوار ما هستند .در اينکه ترديدى نيست.
دشمن به ما ميگويد چرا انقالبتان را صادر ميکنيد؟ ما در جواب دشمن
ميگوييم انقالبمان را صادر نميکنيم .انقالب ما صادر شد و گذشت و
تمام شد! شما در مقابل يک عمل انجام شده قرار داريد .صدور انقالب
به معناى صدور يک كاال نيست كه بهطور دائم ،آن هم بهوسيلهى
اشخاص بخواهد ادامه داشته باشد .صدور يک فکر و يک انديشه ،به
معناى آن است كه آن انديشه ،صحيح است و دل انسانها را در اكناف
عالم ،به خود جذب ميکند .اين كار انجام گرفت و روزبهروز آثارش را
در دنيا حتى بعد از رحلت امام بزرگوار ما نشان ميدهد .ولى ما حمايت
معنوى و سياسى ميکنيم .ما جوانانى را كه در مصر ،يا در الجزاير ،يا در
ساير كشورهاى اسالمى ،به نام اسالم سخن ميگويند ،يا مسلمانانى را كه
در تاجيکستان از تفکر اسالمى و قرآنى حمايت ميکنند ،يا مسلمانانى را
كه در هند ،هويت اسالمى خودشان را ميخواهند حفظ كنند ،يا مسلمانان
مظلومى را كه در عراق زير فشار رژيم بعثى قرار دارند ،يا هر گروه
مسلمانى را كه در هر نقطهى عالم تفکر اسالمى را احيا ميکند ،قبول
داريم و حمايت ميکنيم .قلباً براى آنها دعا ميکنيم و از بُعد سياسى ،در
0
سطح جهان از آنها حمايت مينماييم .اين هم يکى از مسائل است.
علل دشمني با پيشرفت هستهای ایران اسالمي

يکى از علل دشمنى استکبار و توطئههاى جهانى با ملت ايران در
قضيهى انرژى هستهاى و قضاياى مشابه همين است .شما ميبينيد در
همان حالى كه آمريکاييها پيشقراولند و بعضى از اروپاييها هم دنبالهرو
آمريکا در ضديت با دستيابى ملت ايران به انرژى هستهاى و تالش
ميکنند و تهديد ميکنند و الفاظ درشت به كار ميبرند ،ميروند با
كشورهاى ديگرى كه از لحاظ علمى و صنعتى بهمراتب عقبماندهتر
هستند و بسيار با ملت ايران فاصله دارند ،قرارداد انرژى هستهاى ميبندند!
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معناى اين حرف چيست؟ معنايش اين است كه اگر انرژى هستهاى
موجب وابستگى بيشتر يک ملت به خودشان شود ،آن را براى آن ملت
مجاز ميدانند .آنها با آن انرژى هستهاى مخالفند كه يک ملت با ابتکار
خود ،به دست خود ،بدون نياز به آنها ،با استقالل كامل به دست آورده
است .جوانان عزيز ما ،ملت بزرگ ما ،اين امتياز را پيدا كردهاند كه به اين
رتبهى علمى و صنعتى پيشرفته با اتکاء به نيروى خود رسيدند؛ وابستگى
ايجاد نکردند ،بلکه اين ضد وابستگى است .همين انرژى هستهاى براى
ديگر ملتها كه دولتهاى مستکبر به آنها ميدهند ،موجب وابستگى است؛
اما براى ملت ايران كه خود از درون ميجوشد ،ابتکار ميکند ،نوآورى
ميکند ،خودش خالقيت و توليد ميکند ،موجب قطع وابستگى است.
0
استکبار جهانى و دشمنان ملت ايران ،با اين دشمنند.
خشمگيني دشمن از نظام اسالمي

در بسيارى از كشورهاى ديگر دنيا ،به بركت همين احساس هويت و
بيدارى اسالمى كه اين انقالب بهوجود آورد ،امروز جمعيتهاى اسالمى
حضور دارند ،قوىاند و براى خودشان آينده دارند .اگر بگذارند ،احتمال
دارد دولت هم تشکيل دهند .اين جمعيتها ،مخالفان و دشمنان اسالم را
تهديد ميکنند؛ آمريکا را دشمن ميشمارند ،دشمنان اسالم را دشمن
ميشمارند .اين موضوع ،بيشتر از همه چيز استکبار جهانى را خشمگين
ميکند .البته وقتى آمريکاييها ،يا همدستانشان ،يا شبکهى صهيونيستى
خبرگزاريها و روزنامهنگاران دنيا ،ميخواهند عليه انقالب و ملت ايران
قلمفرسايى كنند يا حرف بزنند ،تهمتهايى را رديف ميکنند و ميگويند:
شما ضد حقوق بشريد ،حقوق زن را رعايت نميکنيد ،ميخواهيد سالح
اتمى درست كنيد و غيره .اما اينها ظاهرى است؛ بهانه است .باطن قضيه
اين نيست .باطن قضيه همين موضوعى است كه عرض كردم .اينها
ميگويند شما چرا موجب شدهايد كه در دنيا هرجا مسلمانى هست،
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احساس هويت كند ،بيدار شود ،طلبکار شود و از حالت برهاى مطيع و
0
رام و زيركارد بيرون آيد؟!
انگيزههای دشمن برای تهدید و دشمني كردن

داليلى وجود دارد كه انگيزهى دشمن براى تهديد و دشمنى كردن ،به
اين زوديها از بين نرود و ادامه پيدا كند يا گاهى تشديد شود .يکى از آنها
اين است كه ميلياردها دالر خرج كردهاند .البته دلشان نمىآيد به
خودشان بباورانند كه خرجهايى كه براى ضربهزدن به نظام اسالمى
كردهاند ،همه بيهوده بوده است .يک دليل اين است كه اميدوارند روح
دينى در جوانان ما زايل شده باشد .اگر خبرنگارشان در منطقهاى از
شهرهاى ايران چهار نفر جوان را پيدا كرد و توانست از آنها حرفهايى را
ضبط كند كه معنايش بىاعتنايى به دين باشد ،اين را بزرگ ميکنند و به
همهى جوانان كشور تعميم ميدهند و خودشان را دلخوش ميکنند و به
خود اميد ميدهند كه روح دينى ،روح ايمان و روح پايبندى به حفاظت
از ايمان مذهبى در ايران ضعيف شده است! البته اشتباه ميکنند .امروز اگر
حادثهاى به وقوع بپيوندد كه در آن ،ملت ايران احساس خطر كند ،تعداد
جوانانى كه فداكارانه و داوطلبانه حاضرند براى خدا ،نظام اسالمى و
منافع ملتشان سينه سپر كنند و جلو بروند ،يقيناً بيشتر از دوران جنگ
تحميلى است .جوانان ما همان شور و هيجان ،همان ايمان و همان
آمادگىاى كه چشم دنيا را در دوران جنگ تحميلى خيره كرد ،امروز هم
0
دارند.
جمهوری اسالمي؛ مهمترین خطر برای دشمن

انقالبى بهوجود آمده است و حکومت مقتدرى با رهبر عظيمى مثل
امام راحل ،خود را به دنيا نشان داده است .اگر ميتوانستند جلويش را
بگيرند ،عالج آن بود؛ اما نتوانستند و اين اتفاق افتاد .حال كه اتفاق افتاده
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و كار گذشته است ،چهكار كنند؟ دو راه بيشتر ندارند .اگر توانستند يکى
از اين دو راه را بروند و به يکى از اين دو مقصود برسند ،خطر از سر
استکبار برطرف شده است ،وگرنه خطر هست .تالش آنها براى اين
است كه يکى از اين دو راه را در پيش گيرند .يکى اين است كه
جمهورى اسالمى؛ اين بناى مستحکم را مضمحل كنند و از بين ببرند.
اگر بتوانند چنين كارى بکنند ،براى مسلمانان عالم تجربه ميشود و
ميگويند« :خوب؛ چه فايدهاى دارد! ما زحمت بکشيم ،كشته بدهيم ،اين
همه مشکل براى خود درست كنيم و آخرش هم بعد از پنج سال ،ده
سال ،پانزده سال ،مثل ايران شويم .جمهورى اسالمى از بين رفت ،تمام
شد ».اين يک تجربه ميشود .خطر از سر دشمن ،به خيال خودش،
برطرف ميگردد .اين تحليل آنهاست .البته ما در اين خصوص هم حرف
داريم .اگر اين كار نشدنى و رؤياى بىتعبير؛ يعنى از بين بردن جمهورى
اسالمىـ العياذ باهللـ روزى انجام گيرد ،باز مشکل استکبار الينحل باقى
خواهد ماند؛ هرچند آنها خيال ميکنند مشکلشان حل خواهد شد .به اين
دليل تالش ميکنند بلکه بتوانند اين نظام را با محاصرهى اقتصادى ،جنگ
و تهديد ،مضمحل كنند و از بين ببرند .تاكنون چندين بار هم تصميم
گرفتند كارهاى خطرناک بکنند؛ اما ديدند نميشود .بههرحال گير كردهاند؛
0
ماندهاند كه با جمهورى اسالمى چه كنند!
آگاهي اسالمي و بيداری؛ علّت دشمنيها

امروز بحمداهلل جوامع اسالمى به اهميت نظام اسالمى واقف شدهاند.
در طول سالهاى متمادى ،نويسندگان و گويندگان بزرگ و دلهاى فراوانى
به اين سمت متوجه شدهاند .بيدارى اسالمى شروع شده است؛ جوامع
اسالمى به اهميت اين ذخيرهاى كه در اختيار آنهاست ،واقف شدهاند؛
البته به همين نسبت هم دشمنيهاى دشمنان اسالم زياد شده است .مرتب
مشغول تفرقهافکنى و اختالفاندازى بين ملتهاى مسلمانند تا با تحريک
قوميتها و مليتها و عرقها و تعصبها ،هر گروهى را به سمتى بکشند .اين
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نشاندهندهى آن است كه دشمن فهميده است آگاهى اسالمى و بيدارى
اسالمى در محيط مسلماننشين عالم ،كار خود را ميکند .حقيقت هم
همين است .يقيناً همين احساس ،ملتهاى اسالمى را به سمت نظام
اسالمى و به سمت تشکيل امت واحدهى اسالمى خواهد كشاند؛ اين يک
آيندهى حتمى است .اين دشمنيها هم اثرى ندارد .نيروى اسالم باالتر از
اين حرفهاست؛ كمااينکه در ايران اسالمى ،نقطهاى كه هيچكس تصور آن
را نميکرد ،همين بود كه نيروى عظيم اسالمى توانست مردم را متحد
كند؛ دلها را به هم نزديک نمايد؛ ايمان اسالمى را پشتوانهى اين حركت
قرار دهد و يک نظام اسالمى را در اينجا به وجود آورد .اين امرى است
0
كه اتفاق افتاده است.
قصد دشمن؛ نابودی جمهوری اسالمي

وقتى به آنها گفته شد كه دشمن قصد دارد با تهاجم نظامى ،نظام
جمهورى اسالمى را منهدم كند و از بين ببرد ،مردم قبول كردند و به
ميدان جنگ رفتند و از موجوديت جمهورى اسالمى و تماميت كشور
دفاع كردند .با گذشت زمان ،روشن شد كه قضيه چه بوده است .همه
فهميدند كه قصد دشمن از سازماندهى اين حمله و تهاجم نظامى ،همين
بود كه نظام جمهورى اسالمى را از بين ببرد .مسأله ،يک مسألهى مرزى
0
و اختالف دو همسايه نبود.
مخالفت دشمن با محور تربيت و تعليم قرآني

امروز دنياى اسالم تشنهى عمل به قرآن است؛ و دشمنان اسالم اين
را نميخواهند .بديهى است كه دشمنان اسالم صريحاً نميگويند ما دشمن
قرآنيم يا دشمن اسالمـ «يخادعون ٍّاهلل ٍّو ٍّالّذين ٍّامنوا»3؛ آنها با خدا هم
 .0بيانات در ديدار مسئوالن و كـارگزاران نظـام جمهـورى اسـالمى بـه مناسـبت مـيالد پيـامبر
اكرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) 0318/4/01
 .0بيانات در خطبههای نماز جمعهی تهران 0368/1/08
 .3سورهی بقره ،آيهی 9
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خدعه ميکنند ،با بندگان خدا هم خدعه ميکنندـ آنها ميگويند ما طرفدار
اسالميم ،اما درست به همان نقطهاى كه اسالم از ما ميخواهد ،به آن نقطه
حمله ميکنند.
امروز شما ميبينيد در بعضى از كشورهاى اسالمى ،طرح مسألهى
جهاد جرم است؛ در كتاب درسى نبايد مسألهى جهاد مطرح بشود ،در
گفتگوهاى كسانى كه به نحوى با دستگاههاى دولتى مرتبطند ،اسم جهاد
و اسم شهادت نبايد مطرح بشود .به اين چيزها و به عمل ما حمله
ميکنند .اتحاد اسالمى را ضربه ميزنند ،دلها را نسبت به يکديگر بدبين
ميکنند ،مسألهى سنى و شيعه ،مسألهى فرق گوناگون بين شيعيان،
مسألهى فرق گوناگون بين اهل تسنن؛ اينها موضوع كارهاى دشمنان
اسالم است .نميگويد من با قرآن مخالفم ،اما با آنچه كه محور تربيت و
تعليم قرآنى است ،با او مخالفت ميکند ،كه مثالش همين مثال وحدت
است .چقدر خيرخواهان زحمت ميکشند كه بين برادران در دنياى اسالم
اتحاد ايجاد كنند ،يک وقت ميبينيم از يک جا بمبى منفجر شدـ بمب ضد
وحدتـ يا از آن طرف يا از آن طرف؛ فرقى نميکند.اين چيزهاست كه
بايستى ما بيدار باشيم ،هشيار باشيم .ما مردم ايران هم همينجور .ما آنچه
كه ميگوييم ،براى ديگران نيست؛ در درجهى اول براى خودمان است.
خود ما هم بايد وحدت را حفظ بکنيم .ببينيد همين آياتى كه اآلن
خواندند« :وٍّاذكرواٍّنعمتٍّاهللٍّعليكمٍّاذٍّكنتمٍّاعداءًٍّفألّفٍّبينٍّقلوبكمٍّفأصبحتمٍّ
بنعمته ٍّاخوانًاـ برادر شديد با همـ و ٍّكنتم ٍّعلى ٍّشفا ٍّحفرهٍ ٍّمن ٍّالنّار ٍّفانقذكمٍّ
منها»0؛ اسالم شما را از آتش تفرقه نجات داد .فراموش كرديد؟ هى اين
به آن ايراد بگيرد ،آن به اين ايراد بگيرد؛ فروع را اصل بکنيم ،اصول را
فراموش كنيم ،هى اختالف بين ما بيفتد .اينکه قرآن ميگويد« :و ٍّاعتصمواٍّ
بحبل ٍّاهلل ٍّجميعا» ،0يعنى همه با هم اعتصام به حبلالله بکنيد ،خوب ،اين
«همه» در سطح واحدى كه نيستند؛ بعضى ايمانشان قويتر است ،بعضى
ايمانشان ضعيفتر است ،بعضى عملشان بهتر است ،بعضى عملشان
 .0سورهی آلعمران ،آيهی 013
 .0سورهی آلعمران ،آيهی 013
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متوسطتر است؛ در عين حال خداى متعال به همه خطاب ميکند .ميگويد
اعتصام به حبلالله را جميعاً بکنيد ،با هم بکنيد .تو بگويى من جداگانه
اعتصام به حبلالله كردم و ديگرى نه؛ اوـ ديگرىـ باز بگويد من
جداگانه اعتصام به حبلالله كردم ،اين طرف را نه؛ اينکه نميشود.
همديگر را تحمل كنيد .اصولى هست ،محورهايى هست؛ اصل اين است
0
كه در اين اصول همدل باشيم.
دفاع از ملّتهای مسلمان؛ علّت خشم دشمن از جمهوری اسالمي

يکى ديگر از مسائلى كه دشمن را خشمگين ميکند ،دفاع از ملتهاى
مسلمان است .برادران و خواهران عزيز! بيش از يک سال است كه ملت
و دولت ايران ،از مردم مظلوم بوسنى دفاع ميکنند و سخن حق را در آن
مورد به زبان ميآورند .آنچه را كه بايد انجام گيرد ،ما اعالم كرديم .باز
هم اعالم ميکنيم كه غرب و بعضى از كشورهاى اروپايى و بهويژه
آمريکا ،در قضيهى بوسنى به اندازهى گروههاى افراطى و متعصب و
نژادپرست صرب ،گناهکارند .گناه همهى اينها به يک اندازه است.
ماههاست اعالم كردهايم كه راه حل مسألهى بوسنى اين است كه راه را
باز كنيد ،بگذاريد مسلمانان بوسنى بتوانند به امکانات دفاعى دسترسى
داشته باشند و از خودشان دفاع كنند .اين ،حرفى است كه همهى
منصفين عالم آن را ميفهمند و ميپذيرند .ما نخواستيم مثل بعضى از
دولتهاى ديگر ،خودمان را در قالب الفاظ فريبنده و بىمحتوا و پوچ مثل
قطعنامههاى بىحاصل شوراى امنيت سازمان ملل محصور و زندانى كنيم.
ما راه را بهطور دقيق و مشخص گفتيم :حمايت از ملتها .حمايت از ملت
بوسنى .حمايت از ملت فلسطين .اين راهى است كه پيمودنش وظيفهى
ماست و درست همين موضوع است كه دشمنان استکبارى ما را
0
خشمگين ميکند.

 .0بيانات در ديدار شركتكنندگان مسابقات قرآن 0388/1/3
 .0بيانات در خطبههای نماز جمعهی تهران 0310/3/04
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تالش دشمن جهت تضعيف اسالم

ملت ايران بداند :امروز بزرگترين تالشها و جهادها در سطح جهان
كه از نظر خداى متعال در جهت تحکيم اسالم و پيام اسالم است ،اين
است كه ايران اسالمى آباد و بركاتش آشکار شود .بايد زندگى در اين
كشور مايهی رشک ملتهاى ديگر شود ،تا بخواهند از آن درس بگيرند.
اين ،عاملى است كه دشمن را محکوم ميکند .دشمن ميخواهد وانمود
كند كه اگر كشور و ملتى به آغوش اسالم پناه برد ،بايد در فقر زندگى
كند ،از پيشرفتهاى علمى محروم بماند و نتواند خود را اداره كند .ملت
ايران! شما در طول اين شانزده سالـ از اول انقالب تا امروزـ با اين
خواست دشمن جنگيده و مبارزه كردهايد .شما ملت بزرگ ،عزيز،
هوشيار و توانا ،كارى كرديد كه كشور شما كه در آغوش و زير پرچم
اسالم زندگى ميکند ،بتواند براى كشورهاى ديگر الگو باشد .شما ملت
ايران براى بازسازى اين كشور خيلى زحمت كشيديد .هشت سال جنگ
تحميلى را از سر گذرانديد؛ با دخالت دشمن مبارزه كرديد؛ مرزها را
حفظ كرديد؛ استقالل را تأمين كرديد و تا امروز ،در آبادى اين كشور
سعى كردهايد .از امروز به بعد ،وظيفهى عمومى اين ملت اين است كه
0
اين كشور را هر چه ميتواند آبادتر و آبادتر كند.

 .0بيانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خميني(ره) در مرقد مطهر 0314/3/04
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شروع توطئه دشمن همزمان با پيروزی انقالب

از روز دوازدهم بهمن ،توطئهى دشمن شروع شده است .البته تاريخ
انقالب يک بحث ديگر است .بايد تاريخ انقالب را كسانى بنويسند.
تاريخ انقالب هم فقط تاريخ پيروزى انقالب نيست؛ تاريخ شروع نهضت
است .حقيقتاً مردم ما از قضاياى طوالنى اين نهضتى كه از روز شروع تا
روز پيروزى ،پانزده ،شانزده سال طول كشيد ،به تفصيل مطلع نيستند .از
قضاياى بعد از پيروزى هم ،گاهى به وسيلهى بعضى افراد ،مختصر
سخنى گفته ميشود؛ اما بهطور كامل و جامع و ريز ،بخصوص با شکلهاى
هنرى و ماندگار و نافذ ،ثبت نشده ،يا خيلى كم ثبت شده است .من از
كسانى كه توانايى اين قبيل كارها را ،بخصوص در زمينههاى هنرى
دارند ،واقعاً انتظار دارم .بايد تاريخ انقالب را ثبت كنند .من حاال
نميخواهم تاريخ بگويم .با امروز كار دارم؛ امروز ،دشمن در دشمنى
خود ،يک لحظه كوتاه نيامده است! اآلن هم آن دشمنان اصلى ،با شدت
تمام دشمنى ميکنند .البته بعضيها وسط راه ميبرند .دشمن ،اينطور است.
هميشه انسانها در هر بخش ،يک طيف هستند؛ باالخره بعضى زودتر
0
تسليم ميشوند و بعضى جانسختى نشان ميدهند.
تقسيمبندی دشمن

ما چند نوع دشمن داريم :بعضى دشمنها ،دشمن هستند؛ اما دائم ًا
 .0بيانات در خطبههای نماز جمعهی تهران 0311/00/00
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نميخواهند بهصورت انقالب پنجه بزنند .بعضيها نه ،دايم ميخواهند در
چشم انقالب و نظام اسالمى انگشت فروكنند و پنجه بزنند .وقتى نگاه
ميکنى ،ميبينى بعضى از اينها كسانى هستند كه بسيار تند و داغ ،خيليها را
قبول نداشتند؛ مثل شعلهای كه از روى خس و خاشاک بلند ميشود .البته
از چوب محکم هم گاهى شعلهى مفصل بلند ميشود؛ اما از خس و
خاشاک هم كه هيچ چيز ندارد ،شعله بلند ميشود ،ولى فوراً ميخوابد.
گاهى ما كسانى از اين قبيل داريم؛ ايمان اينها مستقر نيست؛ مستودع و
زوالپذير و بدون تکيهى به يک استدالل محکم است .همانطور كه
عرض كرديم ،اين ايمان زايل شده اينطور نيست كه وقتى بخواهد برود،
زنگ بزند و خبر كند و بگويد رفتم و از اين ساعت من ديگر كافر
ميشوم و نماز نميخوانم؛ بتدريج انسان نميفهمد و ملتفت نميشود كه
چگونه اين ايمان از او زايل شد .خيلى بايد مراقب بود و به خدا پناه
0
برد.
دشمنان دروني و بيروني دولت اسالمي

دولت اسالمى دشمنانى هم دارد .دولت اسالمى دو دسته دشمن دارد؛
يک دسته دشمنان شناختهشده هستند .همهى سلطهگران و ديکتاتورهاى
دنيا به داليل واضح دشمن دولت اسالمىاند؛ چون دولت اسالمى با اصل
سلطه و ديکتاتورى مخالف است .كسانى هستند كه به دين يا به ورود
دين در عرصهى زندگى معتقد نيستندـ به اصطالح سکوالرهاـ اينها هم
با دولت اسالمى مخالفند؛ ميگويند اقتصاد بايد از دين جدا باشد ،سياست
از دين جدا باشد ،زندگى اجتماعى از دين جدا باشد ،تحركات و
نشاطهاى مردمى عمومى از دين جدا باشد .مخالفتها هم در طيف
وسيعى انجام ميگيرد؛ از مخالف بودن ،تا مخالفت كردن ،تا معارضههاى
جدى كردن .مترفين بينالمللىـ يعنى ثروتمندان عظيم جهانى كه نفت و
منابع عمدهى جهانى را در اختيار خودشان ميخواهند و براى اين كار
دارند حداكثر تالش علمى و عملى را ميکنندـ اينها هم جزو دشمنان
 .0بيانات در ديدار اعضای هيئت دولت 0383/8/01

WWW.BOOK-KHAMENEI.IR

فصل چهارم :ماهیّت و ویژگیهای دشمن 70 /

بيرونى دولت اسالمىاند .عرض كرديم دشمنها لزوماً دشمنى نميکنند؛
بعضى از آنها دشمناند ،بعضى دشمنى كردنشان به صورت مخالفت و
اعتراض است ،بعضى وارد ميدان ميشوند و گالويز ميشوند .بنابراين
انواع و اقسام دشمنى وجود دارد و بايد با هر كدام به نحوى برخورد
0
كرد.
نحوهی توطئه دشمنان

شما مالحظه كنيد ببينيد توطئههاى دشمن چگونه است .گروههايى
هستند كه در اساسيترين مسائل ،فکرشان يکى است؛ در اعتقاد به اسالم،
در اعتقاد به شريعت ،در اعتقاد به نظام جمهورى اسالمى ،در تدين،
گاهى در رعايت حتى مستحبات ،فکرشان ،عقيدهشان ،راهشان ،حتى
عملشان يکى است؛ اما با تلقين دشمن اينها احساس جدايى و نفرت از
هم ميکنند؛ در مراكز مربوط به نظام ،جلو هم صفآرايى ميکنند؛ در بين
مردم ،جلو هم صفآرايى ميکنند؛ در بخشهاى مختلف ،جلو هم
صفآرايى ميکنند! در ميان اين مجموعهها ،هر كدام كه نسبت به ديگران
سختگيرتر ،با اعالم دشمنى صريح ،تندكنندهتر و تيزكنندهتر آتش
اختالف باشد ،اين چه بداند و چه نداند ،بيشتر در خدمت دشمنان اين
ملت و اين نظام است .اتحاد و وحدت هم يکى از شرايط الزم است.
اين ساختن و تأمين كردن آيندهى اين نظام است .البته حرف در اينباره
0
زياد است.
پنج دشمن اصلي جامعهی نبوی

پنج دشمن اصلي ،جامعهی تازه متولد شده پيامبر 9را تهديد ميکنند:
 .0يک دشمن ،كوچک و كماهميت است؛ اما درعينحال نبايد از او
غافل ماند .يک وقت ممکن است يک خطر بزرگ به وجود آورد .او
كدام است؟ قبايل نيمهوحشي اطراف مدينه .به فاصلهی ده فرسخ ،پانزده
 .0بيانات در ديدار اعضاى هيئت دولت 0384/6/8
 .0بيانات در ديدار پاسداران ،جانبازان ،دانشجويان و دانشآموزان 0319/8/00
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فرسخ ،بيست فرسخ از مدينه ،قبايل نيمهوحشيای وجود دارند كه تمام
زندگي آنها عبارت از جنگ و خونريزی و غارت و به جان هم افتادن و
از همديگر قاپيدن است .پيغمبر اگر بخواهد در مدينه نظام اجتماعي
سالم و مطمئن و آرامي به وجود آورد ،بايد حساب اينها را بکند .پيغمبر
فکر اينها را كرد .در هر كدام از آنها اگر نشانهی صالح و هدايت بود ،با
آنها پيمان بست؛ اول هم نگفت كه حتم ًا بياييد مسلمان شويد؛ نه ،كافر و
مشرک هم بودند؛ اما با اينها پيمان بست تا تعرض نکنند .پيغمبر بر عهد
و پيمان خودش ،بسيار پافشاری ميکرد و پايدار بود؛ كه اين را هم عرض
خواهم كرد .آنهايي را كه شرير بودند و قابل اعتماد نبودند ،پيغمبر عالج
كرد و خودش سراغ آنها رفت .اين سريههايي كه شنيدهايد پيغمبر پنجاه
نفر را سراغ فالن قبيله فرستاد ،بيست نفر را سراغ فالن قبيله ،مربوط به
اينهاست؛ كساني كه خوی و طبيعت آنها آرامپذير و هدايتپذير و
صالحپذير نيست و جز با خونريزی و استفاده از قدرت نميتوانند زندگي
كنند .لذا پيغمبر سراغ آنها رفت و آنها را منکوب كرد و سر جای
خودشان نشاند.
 .0دشمن دوم ،مکه است كه يک مركزيت است .درست است كه در
مکه حکومت به معنای رايج خودش وجود نداشت؛ اما يک گروه اشراف
متکبر قدرتمند متنفذ با هم بر مکه حکومت ميکردند .اينها با هم اختالف
داشتند ،اما در مقابل اين مولود جديد ،با يکديگر همدست بودند .پيغمبر
ميدانست خطر عمده از ناحيهی آنهاست؛ همينطور هم در عمل اتفاق
افتاد .پيغمبر احساس كرد اگر بنشيند تا آنها سراغش بيايند ،يقيناً آنها
فرصت خواهند يافت؛ لذا سراغ آنها رفت؛ منتها به طرف مکه حركت
نکرد .راه كارواني آنها از نزديکي مدينه عبور ميکرد؛ پيغمبر تعرض
خودش را به آنها شروع كرد ،كه جنگ بدر ،مهمترين اين تعرضها در اول
كار بود .پيغمبر تعرض را شروع كرد؛ آنها هم با تعصب و پيگيری و
لجاجت به جنگ آن حضرت آمدند .تقريباً چهار ،پنج سال وضع اينگونه
بود؛ يعني پيغمبر آنها را به حال خودشان رها نميکرد؛ آنها هم اميدوار
بودند كه بتوانند اين مولود جديدـ يعني نظام اسالميـ را كه از آن
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احساس خطر ميکردند ،ريشهكن كنند .جنگ اُحد و جنگهای متعدد
ديگری كه اتفاق افتاد ،در همين زمينه بود.
آخرين جنگي كه آنها سراغ پيغمبر آمدند ،جنگ خندقـ يکي از آن
جنگهای بسيار مهمـ بود .همهی نيرويشان را جمع كردند و از ديگران
هم كمک گرفتند و گفتند ميرويم پيغمبر و دويست نفر ،سيصد نفر،
پانصد نفر از ياران نزديک او را قتلعام ميکنيم؛ مدينه را هم غارت
ميکنيم و آسوده برميگرديم؛ ديگر هيچ اثری از اينها نخواهد ماند .قبل از
آنکه اينها به مدينه برسند ،پيغمبر اكرم از قضايا مطلع شد و آن خندق
معروف را كند .يک طرف مدينه قابل نفوذ بود؛ لذا در آنجا خندقي
تقريباً به عرض چهل متر كندند .ماه رمضان بود .طبق بعضي از روايات،
هوا بسيار سرد بود؛ آن سال بارندگي هم نشده بود و مردم درآمدی
نداشتند؛ لذا مشکالت فراواني وجود داشت .سختتر از همه ،پيغمبر كار
كرد .در كندن خندق ،هرجا ديد كسي خسته شده و گير كرده و نميتواند
پيش برود ،پيغمبر ميرفت كلنگ را از او ميگرفت و بنا ميکرد به كار
كردن؛ يعني فقط با دستور حضور نداشت؛ با تن خود در وسط جمعيت
حضور داشت .كفار ،مقابل خندق آمدند ،اما ديدند نميتوانند؛ لذا شکسته
و مفتضح و مأيوس و ناكام مجبور شدند برگردند .پيغمبر فرمود تمام
شد؛ اين آخرين حملهی قريش مکه به ماست .از حاال ديگر نوبت
ماست؛ ما به طرف مکه و به سراغ آنها ميرويم.
سال بعد از آن ،پيغمبر گفت ما ميخواهيم به زيارت عمره بياييم.
ماجرای حديبيه0ـ كه يکي از ماجراهای بسيار پُرمغز و پُرمعناستـ در
اين زمان اتفاق افتاد .پيغمبر به قصد عمره به طرف مکه حركت كرد .آنها
ديدند در ماه حرامـ كه ماه جنگ نيست و آنها هم به ماه حرام احترام
ميگذاشتندـ پيغمبر به طرف مکه ميآيد .چه كار كنند؟ راه را باز بگذارند
بيايد؟ با اين موفقيت ،چه كار خواهند كرد و چطور ميتوانند در مقابل او
بايستند؟ آيا در ماه حرام بروند با او جنگ كنند؟ چگونه جنگ كنند؟
باالخره تصميم گرفتند و گفتند ميرويم و نميگذاريم او به مکه بيايد؛ و
 .0تفسير عليبن ابراهيم قمي ،ج  ،0ص 301
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اگر بهانهای پيدا كرديم ،قتلعامشان ميکنيم .پيغمبر با عاليترين تدبير،
كاری كرد كه آنها نشستند و با او قرارداد امضاء كردند تا برگردد؛ اما سال
بعد بيايد و عمره بجا آورد و در سرتاسر منطقه هم برای تبليغات پيغمبر
فضا باز باشد .اسمش صلح است؛ اما خدای متعال در قرآن ميفرمايد« :انّاٍّ
فتحنا ٍّلك ٍّفتحاًٍّمبيناً»0؛ ما برای تو فتح مبيني ايجاد كرديم .اگر كساني به
مراجع صحيح و محکم تاريخ ،مراجعه كنند ،خواهند ديد كه ماجرای
حديبيه چقدر عجيب است .سال بعد پيغمبر به عمره رفت و عليرغم
آنها ،شوكت آن بزرگوار روزبهروز زياد شد .سال بعدشـ يعني سال
هشتمـ كه كفار نقض عهد كرده بودند ،پيغمبر رفت و مکه را فتح كرد،
كه فتحي عظيم و حاكي از تسلط و اقتدار آن حضرت بود .بنابراين
پيغمبر با اين دشمن هم مدبرانه ،قدرتمندانه ،با صبر و حوصله ،بدون
دستپاچگي و بدون حتي يک قدم عقبنشيني برخورد كرد و روزبهروز و
لحظهبهلحظه به طرف جلو پيش رفت.
 .3دشمن سوم ،يهوديها بودند؛ يعني بيگانگان نامطمئني كه
عليالعجاله حاضر شدند با پيغمبر در مدينه زندگي كنند؛ اما دست از
موذيگری و اخاللگری و تخريب برنميداشتند .اگر نگاه كنيد ،بخش
مهمي از سورهی بقره و بعضي از سورههای ديگر قرآن مربوط به
برخورد و مبارزهی فرهنگي پيغمبر با يهود است .چون گفتيم اينها
فرهنگي بودند؛ آگاهيهايي داشتند؛ روی ذهنهای مردم ضعيفااليمان اثر
زياد ميگذاشتند؛ توطئه ميکردند؛ مردم را نااميد ميکردند و به جان هم
ميانداختند .اينها دشمن سازمانيافتهای بودند .پيغمبر تا آنجايي كه
ميتوانست ،با اينها مدارا كرد؛ اما بعد كه ديد اينها مدارابردار نيستند،
مجازاتشان كرد .پيغمبر ،بيخود و بدون مقدمه هم سراغ اينها نرفت؛ هر
كدام از اين سه قبيله عملي انجام دادند و پيغمبر بر طبق آن عمل ،آنها را
مجازات كرد .اول ،بنيقينقاع بودند كه به پيغمبر خيانت كردند؛ پيغمبر
سراغشان رفت و فرمود بايد از آنجا برويد؛ اينها را كوچ داد و از آن
منطقه بيرون كرد و تمام امکاناتشان برای مسلمانها ماند .دستهی دوم،
 .0سورهی فتح ،آيهی 0
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بنينضير بودند .اينها هم خيانت كردندـ كه داستان خيانتهايشان مهم
استـ لذا پيغمبر فرمود مقداری از وسايلتان را برداريد و برويد؛ اينها هم
مجبور شدند و رفتند .دستهی سوم بنيقريظه بودند كه پيغمبر امان و
اجازهشان داد تا بمانند؛ اينها را بيرون نکرد؛ با اينها پيمان بست تا در
جنگ خندق نگذارند دشمن از طرف محلاتشان وارد مدينه شود؛ اما اينها
ناجوانمردی كردند و با دشمن پيمان بستند تا در كنار آنها به پيغمبر
حمله كنند! يعني نه فقط به پيمانشان با پيغمبر پايدار نماندند ،بلکه در آن
حالي كه پيغمبر يک قسمت مدينه راـ كه قابل نفوذ بودـ خندق حفر
كرده بود و محلات اينها در طرف ديگری بود كه بايد مانع از اين ميشدند
كه دشمن از آنجا بيايد ،اينها رفتند با دشمن مذاكره و گفتگو كردند تا
دشمن و آنهاـ مشتركاًـ از آنجا وارد مدينه شوند و از پشت به پيغمبر
خنجر بزنند! پيغمبر در اثنای توطئهی اينها ،ماجرا را فهميد .محاصرهی
مدينه ،قريب يک ماه طول كشيده بود؛ در اواسط اين يک ماه بود كه اينها
اين خيانت را كردند .پيغمبر مطلع شد كه اينها چنين تصميمي گرفتهاند.
با يک تدبير بسيار هوشيارانه ،كاری كرد كه بين اينها و قريش به هم
خوردـ كه ماجرايش را در تاريخ نوشتهاندـ كاری كرد كه اطمينان اينها و
قريش از همديگر سلب شد .يکي از آن حيلههای جنگي سياسي بسيار
زيبای پيغمبر همينجا بود؛ يعني اينها را عليالعجاله متوقف كرد تا
نتوانند لطمه بزنند .بعد كه قريش و همپيمانانشان شکست خوردند و از
خندق جدا شدند و به طرف مکه رفتند ،پيغمبر به مدينه برگشت .همان
روزی كه برگشت ،نماز ظهر را خواند و فرمود نماز عصر را جلو
قلعههای بنيقريظه ميخوانيم؛ راه بيفتيم به آنجا برويم؛ يعني حتي يک
شب هم معطل نکرد؛ رفت و آنها را محاصره كرد .بيستوپنج روز بين
اينها محاصره و درگيری بود؛ بعد پيغمبر همهی مردان جنگي اينها را به
قتل رساند؛ چون خيانتشان بزرگتر بود و قابل اصالح نبودند .پيغمبر با
اينها اينگونه برخورد كرد؛ يعني دشمني يهود راـ عمدت ًا در قضيه
بنيقريظه ،قبلش در قضيهی بنينضير ،بعدش در قضيه يهوديان خيبرـ
اينگونه با تدبير و قدرت و پيگيری و همراه با اخالق واالی انساني از
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سر مسلمانها رفع كرد .در هيچکدام از اين قضايا ،پيغمبر نقض عهد
نکرد؛ حتي دشمنان اسالم هم اين را قبول دارند كه پيغمبر در اين قضايا
هيچ نقض عهدی نکرد؛ آنها بودند كه نقض عهد كردند.
 -4دشمن چهارم ،منافقين بودند .منافقين در داخل مردم بودند؛
كساني كه به زبان ايمان آورده بودند ،اما در باطن ايمان نداشتند؛ مردمان
پست ،معاند ،تنگنظر و آمادهی همکاری با دشمن ،منتها سازماننيافته.
فرق اينها با يهود اين بود .پيغمبر با دشمن سازمانيافتهای كه آماده و
منتظر حمله است تا ضربه بزند ،مثل برخورد با يهود رفتار ميکند و به
آنها امان نميدهد؛ اما دشمني را كه سازمانيافته نيست و لجاجتها و
دشمنيها و خباثتهای فردی دارد و بيايمان است ،تحمل ميکند.
عبداهللبنابي ،يکي از دشمنترين دشمنان پيغمبر بود .تقريباً تا سال آخر
زندگي پيغمبر ،اين شخص زنده بود؛ اما پيغمبر با او رفتار بدی نکرد.
درعينحال كه همه ميدانستند او منافق است؛ ولي با او مماشات كرد؛
مثل بقيهی مسلمانها با او رفتار كرد؛ سهمش را از بيتالمال داد ،امنيتش
را حفظ كرد ،حرمتش را رعايت كرد .با اينکه آنها اين همه بدجنسي و
خباثت ميکردند؛ كه باز در سورهی بقره ،فصلي مربوط به همين منافقين
است .وقتي كه جمعي از اين منافقين كارهای سازمانيافته كردند ،پيغمبر
به سراغشان رفت .در قضيهی مسجد ضرار ،اينها رفتند مركزی درست
كردند؛ با خارج از نظام اسالميـ يعني با كسي كه در منطقهی روم بود؛
مثل ابوعامر راهبـ ارتباط برقرار كردند و مقدمهسازی كردند تا از روم
عليه پيغمبر لشکر بکشند .در اينجا پيغمبر به سراغ آنها رفت و مسجدی
را كه ساخته بودند ،ويران كرد و سوزاند .فرمود اين مسجد ،مسجد
0
نيست؛ اينجا محل توطئه عليه مسجد و عليه نام خدا و عليه مردم است.
يا آنجايي كه يک دسته از همين منافقين ،كفر خودشان را ظاهر كردند و
از مدينه رفتند و در جايي لشکری درست كردند؛ پيغمبر با اينها مبارزه
كرد و فرمود اگر نزديک بيايند ،به سراغشان ميرويم و با آنها ميجنگيم؛ با
اينکه منافقين در داخل مدينه هم بودند و پيغمبر با آنها كاری نداشت.
 .0بحاراالنوار  ،ج  ،00ص 063
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بنابراين با دستهی سوم ،برخورد سازمانيافته قاطع؛ اما با دستهی چهارم،
برخورد همراه با ماليمت داشت؛ چون اينها سازمانيافته نبودند و
خطرشان ،خطر فردی بود .پيغمبر با رفتار خود ،غالباً هم اينها را شرمنده
ميکرد.
 .1اما دشمن پنجم ،دشمن پنجم عبارت بود از دشمني كه در درون
هر يک از افراد مسلمان و مؤمن وجود داشت .خطرناكتر از همه دشمنها
هم همين است .اين دشمن در درون ما هم وجود دارد :تمايالت نفساني،
خودخواهيها ،ميل به انحراف ،ميل به گمراهي و لغزشهايي كه زمينه آن را
خود انسان فراهم ميکند .پيغمبر با اين دشمن هم سخت مبارزه كرد؛
منتها مبارزه با اين دشمن ،به وسيله شمشير نيست؛ به وسيلهی تربيت و
تزكيه و تعليم و هشدار دادن است .لذا وقتي كه مردم با آن همه زحمت
از جنگ برگشتند ،پيغمبر فرمود شما از جهاد كوچکتر برگشتيد ،حاال
مشغول جهاد بزرگتر شويد .عجب! يا رسولاهلل! جهاد بزرگتر چيست؟ ما
اين جهاد با اين عظمت و با اين زحمت را انجام داديم؛ مگر بزرگتر از
اين هم جهادی وجود دارد؟ فرمود بله ،جهاد با نفس خودتان .0اگر قرآن
ميفرمايد« :الّذين ٍّفي ٍّقلوبهم ٍّمرض» ،اينها منافقين نيستند؛ البته عدهای از
منافقين هم جزو «الّذين ٍّفي ٍّقلوبهم ٍّمرض»0اند ،اما هر كسي كه «الّذين ٍّفيٍّ
قلوبهم ٍّمرض» استـ يعني در دل ،بيماری داردـ جزو منافقين نيست؛
گاهي مؤمن است ،اما در دلش مرض هست .اين مرض يعني چه؟ يعني
ضعفهای اخالقي ،شخصيتي ،هوسراني و ميل به خودخواهيهای
گوناگون؛ كه اگر جلويش را نگيری و خودت با آنها مبارزه نکني ،ايمان
را از تو خواهد گرفت و تو را از درون پوک خواهد كرد .وقتي ايمان را
از تو گرفت ،دل تو بيايمان و ظاهر تو باايمان است؛ آن وقت اسم چنين
كسي منافق است .اگر خدای نکرده دل من و شما از ايمان تهي شد ،در
حالي كه ظاهرمان ،ظاهر ايماني است؛ پابنديها و دلبستگيهای اعتقادی و
ايماني را از دست داديم ،اما زبان ما همچنان همان حرفهای ايماني را
 .0امالي شيخ صدوق ،ص 466
 .0سورهی مائده ،آيهی 10
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ميزند كه قبالً ميزد؛ اين ميشود نفاق؛ اين هم خطرناک است .قرآن
ميفرمايد« :ث ٍّّم ٍّكان ٍّعاقبة ٍّالّذين ٍّاسائوا ٍّالسّوأي ٍّأن ٍّكذّبوا ٍّبايات ٍّاهلل»0؛ آن
كساني كه كار بد كردند ،بدترين نصيبشان خواهد شد .آن بدترين
چيست؟ تکذيب آيات الهي .در جای ديگر ميفرمايد :آن كساني كه به
اين وظيفه بزرگـ انفاق در راه خداـ عمل نکردند« ،فاعقبهم ٍّنفاقاً ٍّفيٍّ
قلوبهم ٍّالي ٍّيوم ٍّيلقونه ٍّبما ٍّاخلفوا ٍّاهلل ٍّما ٍّوعدوه»0؛ چون با خدا خلف وعده
كردند ،در دلشان نفاق به وجود آمد .خطر بزرگ برای جامعه اسالمي اين
است؛ هرجا هم كه شما در تاريخ ميبينيد جامعهی اسالمي منحرف شده،
از اينجا منحرف شده است .ممکن است دشمن خارجي بيايد ،سركوب
كند ،شکست دهد و تار و مار كند؛ اما نميتواند نابود كند باالخره ايمان
ميماند و در جايي سر بلند ميکند و سبز ميشود .اما آنجايي كه اين لشکر
دشمن دروني به انسان حمله كرد و درون انسان را تهي و خالي نمود،
راه منحرف خواهد شد .هرجا انحراف وجود دارد ،منشأش اين است.
3
پيغمبر با اين دشمن هم مبارزه كرد.
دشمن ما ،دشمني جهاني

ما با چالشهاى جهانى مواجهايم و دشمن جهانى داريم .نميخواهند
بگذارند زير پرچم دين و معنويت و اسالم ،جامعهای با اين خصوصيات
بهوجود بيايد .اين جامعه ،اهداف استکبارى را هدف قرار ميدهد و
ميکوبد؛ لذا مخالفت وجود دارد .ما با مسائل گوناگونى در عرصهى
كشور مواجه هستيم؛ چه مسائل خارجى ،چه مسائل داخلى .من هميشه
به بعضى از دوستان كه مىآيند سؤالى ميکنند و چيزى ميگويند ،ميگويم
ميدان مبارزه است .ما يک روز با رژيم طاغوت مبارزه ميکرديم و طرف
مقابل ما پليس شاه بود؛ امروز با نظام قدرتطلب خونريز جهانى داريم
مبارزه ميکنيم .مبارزه مشکالتى دارد؛ اين مشکالت را بايد تحمل كنيم و
 .0سورهی روم ،آيهی 01
 .0سورهی توبه ،آيهی 11
 .3بيانات در خطبههای نماز جمعهی تهران 0381/0/08
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به جان بخريم .بنده خودم براى تحمل مشکالت آماده هستم؛ در هر
مسئوليتى كه باشم .ملت ما هم نشان دادهاند كه آمادهاند؛ همانطور كه
يکى از برادران عزيز ما اآلن گفت .ملت ما امتحان خوبى دادهاند .مبارزه،
سختى دارد؛ عقبنشينى و پيشرفت دارد؛ اما همه چيز بايد با حساب و
كتاب باشد .در جنگ ،عقبنشينى هم گاهى تاكتيک است .عقبنشينى
غير از فرار است؛ نبايد فرار كرد؛ نبايد منهزم شد .عقبنشينى تاكتيکى
يکى از فنون جنگ است؛ مثل پيشروى تاكتيکى است .فرار يعنى
عقبنشينى بىنقشه؛ كمااينکه پيشروى بىنقشه هم منجر به شکست
خواهد شد .همهچيز بايد با ميزان و با حساب باشد؛ منتها در جهت
0
حركت به جلو.
آرایش دشمن به صورت طرحهای روزانه

خبرهايى كه از مراكز حساس سياسى و امنيتى دنيا به دست ما
ميرسد ،نشان ميدهد كه دستگاههاى عظيمى ،گستردهاى ،با بودجههاى
كالنى ،بهطور دائم متوجه به نظام جمهورى اسالمى هستند؛ با
انگيزههايى كه دارند ،كه گفته شده است و معلوم است براى ما و شما.
دارند كار ميکنند؛ هر روز طرحى را به ميدان مىآورند و هر روز
عرصهى جديدى را در مقابل جمهورى اسالمى مىآرايند .و اين ادامه هم
پيدا خواهد كرد ،تا وقتى كه مأيوس بشوند؛ آن وقتى كه نظام جمهورى
اسالمى به نصابهاى مشخصى در زمينههاى سياسى ،در زمينههاى
اقتصادى ،در زمينههاى امنيتى ،در زمينههاى علمى ،در زمينههاى اخالقى
برسد .تا جمهورى اسالمى به اين نصابهاى معين نرسيده است ،اينها ادامه
پيدا خواهد كرد؛ به آنجا كه رسيديم ،دشمن طبعاً مأيوس خواهد شد و
واقعيت را بهطور كامل خواهد پذيرفت .به هر حال امروز توطئهى
0
دشمن ،توطئهى پيچيدهاى است.
***

 .0بيانات در ديدار دانشجويان و اساتيد دانشگاههای استان كرمان 0384/0/09
 .0بيانات در ديدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 0388/1/0
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درجات دشمن ،مختلف است؛ ولى در مجموع ،يک جبههى دشمن
بهوجود آمده است .اين جبهه مرتب از اول انقالب سعى كرده اين قلعه
را پس بگيرد .هدف اين است كه حکومت مردمى دينى متکى به ايمان و
عشق و ارادهى مردمـ كه امروز در ايران وجود داردـ به يک حکومت
وابستهى انحصارى تبديل شود كه آمريکا راحت بتواند با آن مذاكره كند؛
به آن امتياز شخصى بدهد و از آن امتياز بگيرد .اما امروز نميتوانند اين
0
كار را بکنند.
فهم دشمن از آسيبپذیری انسان

اگر ميبينيد كه مسألهی تهاجم فرهنگي يا شبيخون فرهنگي يا قتلعام
فرهنگي در اين كشور بهشدت از طرف دشمن دنبال ميشود؛ اگر ميبينيد
كه تبليغات دشمن در همه جای دنيا روی جمهوری اسالمي بيش از
جاهای ديگر متمركز است و اگر ميبينيد كه دائم تالش ميکنند ذهن
ملتـ بخصوص جوانان و مؤمنينـ را در داخل جمهوری اسالمي
تصرف كنند ،به همين سبب است .دشمن و نهادهای دشمن ،بر اثر
تجربه فهميدهاند كه انسان ،آسيبپذير است .ميگويند« :هر انساني ،قابل
فاسد شدن است .هر كس باشد ،ميتوان فاسدش كرد ».البته راست
ميگويند؛ با يک استثنا« :الّا ٍّالمتّقين» .متقين را نميتوان فاسد كرد .آنها اين
را؛ يعني معنای تقوا را ديگر نميفهمند .بله؛ انسانها را ميتوان فاسد كرد و
ميتوان زيباييهای دنيا را از طرق نامشروع در جلو چشم آنها به رژه در
آورد و دلهايشان را بُرد؛ طوریكه همهی ارزشها را دور بريزند و در
مقابل جلوههای مادی قرباني كنند .اما اگر تقوا نباشد« :الّا ٍّالمتّقين» .تقوا
در قيامت هم اثر ميکند ،در دنيا هم اثر ميکند ،در سياست هم اثر ميکند،
در حفظ نظام هم اثر ميکند ،در جنگ هم اثر ميکند .و اين را خود شما،
0
درک و لمس كرديد و ديديد.
 .0بيانات در ديدار جمع كثيری از مردم قم 0319/01/09
 .0بيانات در ديدار فرماندهان و اعضاى «سپاه پاسـداران انقـالب اسـالمى» ،بـه مناسـبت «روز
پاسدار» 0313/01/01
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مردم ،اين انقالب را به پيروزی رساندند .حکومتي را خود اين مردم
به وجود آوردند كه حرف اولش اين است كه ميگويد ،من مصالح اين
ملت را محترم ميشمارم؛ نه مصالح كشورها و دولتهای ديگران را؛ هركس
ميخواهد باشد .در باب سياست خارجي و ارتباط با دنيا ،حرف اساسي
نظام جمهوری اسالمي ،اين است ديگر .از اين موضع ،عصبانياند .در
گذشته ،اگر گفته ميشد كه نفت را به فالن قيمت بفروشيد ،ميگفتند
چشم .به فالن كشورها بفروشيد ،ميگفتند چشم .به فالن كشورها
نفروشيد ،ميگفتند چشم .كما اينکه امروز نمونههايش را در اوپک ميبينيم.
امروز بعضي از كشورها هستند كه بخاطر آمريکا ،به خاطر سرمايهداران
بينالمللي ،بخاطر كمپانيهای غربي ،قيمت نفت خودشان را از صفر هم
كمتر ميدهند! يعني واقعاً اين پولي كه امروز بابت نفت ميگيرند ،چيزی
نزديک به صفر است! اگر يک مقدار مالحظه كنند و مدت و مهلت
بدهند ،زير صفر ميشود! برای خاطر اينکه مصالح آنها تأمين شود ،دستور
شركتهای خارجي و كمپانيهای بزرگ اين است كه بايستي اين ماده
حياتيـ كه امروز تمدن بشری متوقف به همين نفتي است كه متعلق به
ماست و اگر نفت ما نباشد ،تمام چرخهای بزرگ صنعت عالم از كار
خواهد افتاد و تمام شهرها خاموش خواهد شدـ با قيمت پايين عرضه
شود .نفت هم قسمت عمدهاش در منطقهی خليجفارس و خاورميانه
است .هر چه كه آنها بخواهند ،بعضي از اين آقاياني كه در اوپک هستند،
0
همان را عمل ميکنند؛ مالحظهی خودشان را نميکنند.
***

نميتوان انتظار داشت كه دشمن توطئه و دشمنى نکند؛ او دشمن است
و توطئه و دشمنى خواهد كرد .اين ما هستيم كه بايد در مقابل مشکالت
و توطئههايى كه دشمن سر راه ما ميگذارد ،صبر و استقامت كنيم و
نسبت به ادامهى راه ،خسته و كسل و ملول نشويم .از طرف ديگر ،بايد
 .0بيانات در خطبههای نماز جمعهی تهران 0311/01/08
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از خدا استعانت بجوييم و با او رابطه داشته باشيم و راه او را درست
0
بدانيم و جز حول و قوهى الهى ،به نيروى ديگرى اعتقاد نداشته باشيم.
***

دشمن ،بههرحال دشمن است و من هم نميتوانم از غيب بگويم آن
دشمن بيدار يا خواب است ،يا قصد جنگ دارد يا ندارد ،يا خواهد
جنگيد و يا نخواهد جنگيد؛ ولى ميگويم كه دشمن ،دشمن است و
مادامى كه از خودش انصاف نشان نداده است و پشيمانى از تجاوز و
تعرض در او مشهود نيست ،بايستى از او برحذر بود .دشمن ،چنين
0
است؛ مگر اينکه نشان بدهد دشمن نيست.
***

عزيزان من! ما در شناختن دشمن ،دچار اشتباه نخواهيم شد؛ اين را
دشمن بداند! خيال نکند كه اگر آمدند و چند نفر آدم سادهلوح و معمم
را وادار كردند كه حرفى بزنند ،ما اشتباه ميکنيم و خيال ميکنيم كه دشمن
ما اينها هستند! اينها كسى نيستند! دشمن ،خود را پشت پرده پنهان ميکند.
دشمن كه جلو نمىآيد و خود را نشان نميدهد .دشمن سعى ميکند
شناخته نشود! آن كسى كه سينه سپر ميکند و به خيال خود جلو مىآيد،
3
يک عامل است؛ ممکن است خودش هم نداند عامل است!
بيباک بودن دشمن در ارتکاب جنایت

دستهاى دشمن ،بىمالحظه و در ارتکاب به جنايت بىباک است كه
اگر اين حادثه ،حادثهاى محسوب شود كه برنامهريزى كرده و عمد ًا
خواسته باشد آن را به وجود آورد ،كسانى را از بهترين عناصر يک
كشورـ جوان و دانشجو؛ آن هم اينگونه دانشجويانىـ انتخاب كند! به
خيال او ،جرقه اينطورى زده شد .منتها محاسباتش غلط از آب درآمد؛ كه
حاال من خواهم گفت اشتباهات دشمن در محاسبات كجاها بود .من كه
 .0بيانات در مراسم بيعت جمع كثيری از اقشار مختلف مردم 0368/3/30
 .0بيانات در مراسم اعطاى نشان فتح به فرماندهان و نيروهاى نظامى ارتش و سپاه در عمليـات
كربالى  1و0368/00/01 1
 .3بيانات در جمع بسيجيان بهمناسبت هفتهی بسيج 0316/9/1
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اين اشتباه او را در محاسبه ميگويم ،ميدانم كه نميتواند اين اشتباه
محاسبهها را درست كند؛ يعنى راهى ندارد .نه اينکه بگويم كجا اشتباه
كردى كه برود اشتباهش را تصحيح كند؛ نه .دشمن قادر نيست خودش
0
را از اين تناقض و از اين موقع و موقف اشتباه خارج كند.
***

انقالب اسالمى يک تجربهى جديد و يک حرف نو در دنياست .نظام
اسالمى يک حرف تازه در محيط سياسى عالم است .اين چيزى نيست
كه نظامهايى كه منافع كالن قدرتهاى مستقر و مسيطر عالم به آن آنها
وابسته است ،حاضر باشند به آسانى از سرش بگذرند .لذا مقابله و
معارضه و كارشکنى و تهديد ميکنند؛ براى اينکه بتوانند اين تجربهى
جديد را به شکست بکشانند .بنابراين ،مشکالت ،تحميلى است .عالوه
بر ضعفها و فتورها و بىفکريها و عقبماندگيهايى كه در طول زمان بر
ملت و كشور ما تحميل شد ،فشارهاى دشمن هم زياد است .در اين
محيط حقيقتاً جنگ احزابى ،مسئوالن نظام وظيفه دارند از همهى توانشان
استفاده كنند؛ براى اينکه بتوانند يک قدم جلو بروند و كارى انجام دهند
و يکى از مشکالت را حل كنند و گرهها را بگشايند؛ و اين با اخالص،
با صفا ،با همکارى ،با حفظ آن مبانىاى كه اين انقالب براساس آن
بهوجود آمد ،ممکن است .عزيزان من! شما بدانيد كه دشمن شما ،دشمن
اين انقالب ،دشمن اين نظام ،برندهترين حربهاى كه در اختيار خواهد
داشت ،فقر و گرفتارى اقتصادى مردم است .روى اين مسأله بايد فکر
كرد .گرفتاريهاى اقتصادى مردم ،همين بيکارىاى است كه در كلمات
شما تکرار ميشود و درست هم هست؛ همين كمبودها و همين مشکالت
فراوان است .البته فسادهاى گوناگون ،سوءاستفادههاى گوناگون،
تبعيضهاى گوناگون ،مشکالت ادارى و مشکالت قضايى هم در كنارش
هست .اولويت اول براى شما اين است كه اميد مردم را حفظ كنيد.
اولويت اول اين است كه شکم مردم را سير كنيد .ميشود نشست و
 .0بيانات در خطبههای نماز جمعهی تهران 0318/1/8
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حرفهاى روشنفکرى زد :اگر فالنطور نشود ،فالنطور نخواهد شد؛ اگر
0
چنين نشود ،چنان نخواهد شد؛ اما بايد ديد واقعيت چيست.
توهّم نبودن توطئهی دشمن

اينجور نيست كه شما خيال كنيد توطئه نسبت به اين كشور ،يک
توهم است؛ نه ،يک واقعيت است؛ از همه طرف دارد توطئه ميشود.
ممکن است آن كسى كه در جهت آن توطئهها در داخل كشور محور
حركت قرار ميگيرد ،خودش اصالً نفهمد .فهميدن اين هم ذكاوت
ميخواهد .بعضيها اين ذكاوت را ندارند .ما آدمها را تجربه كرديم؛
نميفهمند دارند به ساز كى ميرقصند .ولى ،اين واقعيت را عوض نميکند
كه آنها بفهمند يا نفهمند؛ بدانند يا ندانند .اين توطئهها وجود دارد .در
عين حال اين كشور ،اين نظام نه فقط سست نميشود ،ضعيف نميشود؛
جامعهى علمىاش ،جامعهى پيشرفتهاشـ كه همين شما جوانها باشيدـ
امروزش از ده سال قبلش به صورت آشکارى جلوتر ميرود .اين معنايش
چيست؟ اين معنايش حقانيت است .اين معنايش اصالت است .اين
الٍّ ٍّكلمةً ٍّطيّب ًةٍٍّّ
معنايش ريشهدار بودن است« .الم ٍّتر ٍّكيف ٍّضرب ٍّاللّه ٍّمث ً
3
كشجرةًٍّطيّبةً»؛ 0اعتقاد ما اين است .ما با اعتقاد ،با دل كار ميکنيم.
توطئه و خدعهی هميشگي دشمن

شما از پيروزى انقالب گذشته ،بارها به دشمن تودهنى زدهايد و او را
دچار شکستى خفتبار كردهايد؛ اما باز هم دشمن دست به توطئه و
خدعه و خباثت خواهد زد .البته او انتظار دارد كه ملت ايران دهها بار
ديگر هم در مقابله با توطئههاى خبيثانهاش ،مشت محکم خود را به دهان
و سينهى او بکوبد و انشاءاهلل خواهد كوبيد .براى اين كار ،بيدارى ملت
 .0بيانات در ديدار با نمايندگان دورهی ششم مجلس شورای اسالمي 0319/3/09
 .0سورهی ابراهيم ،آيهی 04
 .3بيانات در ديدار جمعى از نخبگان علمى كشور 0388/8/6
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ايران و وحدت كلمهى شما مردم هميشه الزم است.

0

***

جنگ تبليغاتى عظيمى را در هر برههای كه الزم دانستند ،عليه
جمهورى اسالمى به راه انداختند و در يکى دو هفتهى اخير بعد از
بيستودوى بهمن ،پس از آنکه گيجى و عدم قدرت تحليل آنها برطرف
شد ،حجم عظيمى از تبليغات را عليه جمهورى اسالمى شروع كردند و
هر كارى كه توانستند ،انجام دادند .ملت ايران بايد توجه داشته باشند كه
دشمن دست به هر كارى ميزند :از شايعهپراكنى و دروغآفرينى تا
تحريک و بزرگ كردن ضعفها و ايجاد فضاى غبارآلود و نوميدكننده از
0
آينده؛ درست همان چيزهايى كه براى دشمن آرامبخش است.
***

بعضى خيال ميکنند حمله به دشمنان ،معنايش اين است كه انسان
حتماً توپ و تفنگ به جايى ببرد؛ يا فرياد سياسى بلند كند .البته اين هم
در مواقعى الزم است .بله؛ الزم است انسان فرياد سياسى هم بزند .بعضى
اينطور خيال نکنند كه وقتى ما به مسألهى فرهنگ اشاره ميکنيم ،منظور
فرياد كشيدن بر سر دشمن است؛ نه .البته آن هم جاى خودش كار الزمى
است؛ اما فقط آن نيست .كار سازندگى انسان بر روى خود ،بر روى
فرزندان ،زيردستان و كسان و بر روى امت اسالمى ،بزرگترين كارهاست.
دشمن دائم پنجه ميزند ،براى اينکه بتواند اين سد عظيم را به نحوى
متزلزل يا نازک و نفوذپذير كند .دشمن كه رها نميکند .دشمن با عظمت
ظاهرى و پوشالى خود ،همهى استکبار غربى و فرهنگ منحط جاهلى و
طاغوتى است .اين دشمن در طول قرنها به وجود آمده است؛ بر همهى
منافذ عالمـ منابع اقتصادى ،فرهنگى ،انسانى و سياسىـ دست و چنگ
انداخته است .حاال با يک مانع مهمى كه اسالم واقعى استـ نه اسالم
ادعايىـ روبهرو شده است .البته اسالم ادعايى هست .اسمشان مسلمان
 .0بيانات در خطبههای نمازجمعهی تهران 0368/4/03
 .0بيانات در ديـدار بـا جمـع كثيـرى از پاسـداران ،در سـالروز مـيالد امـام حسـين(ع) و روز
پاسدار0368/00/01
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است .سر سفرهى آن ،هم مينشينند؛ هم ميچرند؛ انگشتان را هم ميليسند!
0
طبيعى است آنکه ترسى ندارد.
سياستهای دشمن

ملت ايران بايد بداند چه كار بزرگى انجام داده است .طبيعى است كه
در چنين شرايطى ،دشمنان همهی همت خود را عليه نظام جمهورى
اسالمى متمركز كنند .چگونه اين كار را بکنند؟ با حملهی نظامى كارى از
پيش نميبرند؛ خودشان هم ميدانند .كودتا و روشهاى براندازى را تجربه
كردند و ديدند كارى از پيش نميبرند .يک راه براى آنها بيشتر باقى
نميماند و آن اين است كه در درون ملت نفوذ كنند؛ افکار و انگيزههاى
مخالف با اسالم را همراه با تهمت و اهانت و نارواگويى نسبت به
انقالب اسالمى گسترش دهند؛ بتدريج دلهاى مردم را نسبت به
سرچشمهی جوشان و فياضى كه آنها را در طول سالها وادار به حركت و
مقاومت كرده است ،سرد كنند .اين جزو كارها و برنامهريزيهاى اصلى
آنهاست .خود آنها از اين حركت به «فروپاشى» تعبير كردهاند و گفتهاند
ما ميخواهيم نظام اسالمى فروبپاشد! فروپاشى يعنى چه؟ يعنى ملت را
نسبت به آرمانهاى انقالب دچار ترديد و تزلزل و دودلى كنند و مردم
0
پشتيبانى الزم را از نظام نداشته باشند .اين ،سياست دشمن است.
***

خيال نکنيد ملتهاى دنيا نسبت به شعارهاى شما بىتفاوتند .هرچند
دولتهاى آنان غالباً محافظهكارند و مجبورند به نحوى مالحظه كنند؛ ليکن
ملتها اين شعارها را تا اعماق وجود ميفهمند ،ميشنوند ،مينيوشند و به آنها
معتقد ميشوند .اعتقادات مردم ما ،شعارهاى اساسى امروز ملتهاى مسلمان
3
است .دشمن بهشدت از اين امر بيمناک است.
***

هرگز دشمن آرام نمينشيند .يک سياست خبيثى از دوران طاغوت بر
 .0بيانات در ديدار پاسداران انقالب اسالمي به مناسبت روز پاسدار 0311/9/04
 .0بيانات در خطبههای نماز جمعهی تهران 0380/9/0
 .3بيانات در ديدار جوانان استان سيستان و بلوچستان 0380/00/6
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كشور حاكم بود و آن عبارت بود از بيگانه دانستن اقوام گوناگون؛ كُرد
بيگانه بود ،بلوچ بيگانه بود ،ترک بيگانه بود ،عرب و تركمن بيگانه
بودند ،اينها را بيگانه حساب ميکردند .در عملکرد آنها هم اين معنا
0
مشهود بود.
پابرجا بودن دشمنيها

سربازان انقالب فقط كسانى نيستند كه در هنگام بروز انقالب حضور
داشتند و ميتوانستند سربازى كنند .جوانان مؤمن و نوانديش و آزادفکر و
پاکدامن امروز ما و نسلهاى بعد هم سربازان انقالبند؛ چون انقالب يک
حقيقت هميشه جاويد است؛ انقالب پرچم عدالت و آزادى و استقالل و
عزت است؛ انقالب پرچم اسالم است .چنين چيزى هرگز كهنه نميشود،
هميشه طرفدار و سرباز دارد و هميشه در ميان انسانهاى آگاه ،داراى
دلباخته است .آن كسانى كه سعى ميکنند جوانان امروز ما را بعنوان نسل
سوم و نسل چهارم و امثال اين تعبيرات ،پشتكرده به اسالم و انقالب
وانمود كنند ،خودشان دلهاى افسرده و درمانده و وامانده دارند و حال
خودشان را به ديگران تعميم ميدهند ،در حالىكه حقيقت قضيه اين
نيست .همچنانكه اسالم  0411سال پيش ظهور كرد؛ اما حقايق اسالم در
تمام دورانهاى تاريخ دلهايى را مجذوب خود نمود ،جسمها و فکرها و
نيروهايى را به حركت درآورد و تحوالت عظيمى را در همهى
عرصههاى زندگى بشريت ايجاد كرد .انقالب يکى از همان تحوالت
است و نام و حقيقت و روح اسالم عنصر اصلى اين انقالب است؛ لذا
هميشه زنده است .البته انقالب زنده است و به همين دليل دشمن هم
دارد .همچنانكه پيروزى انقالب و والدت آن با مقاومت دشمنان روبهرو
شد ،تداوم انقالب ،برپا ماندن و اثربخش شدن آن هم با دشمن و
0
دشمنيها مواجه است.
***

 .0بيانات در جمع مردم استان كردستان در ميدان آزادى سنندج 0388/0/00
 .0بيانات در ديدار مردم قم 0380/01/09
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دشمن دهان را باز كرده است .يک روز اين كشور با همهى امکاناتش
در اختيار آمريکا و عوامل آمريکا بود .انقالب آمد ،مسأله را بکلى
دگرگون كرد؛ ملت را مستقل كرد ،كشور را مستقل كرد ،منابع كشور را
مستقل كرد .اينها كمين گرفتهاند و سينه خواباندهاند ،تا بلکه بتوانند
مجدداً كشور و منافع كشور و موارد حياتى كشور و اين ملت را در كام
0
خودشان بگيرند .ملت بايد بيدار باشد؛ و بيدار است.
***

ملت و جوانان بايد آماده باشند و ترس از دشمن را در دل خود جاى
ندهند؛ چون دشمن ميخواهد در سايهى اين رعب ،خردهفرمايشها و
تحميلهاى خود را بر گردن اين ملت سوار كند؛ بدون اينکه هزينهى يک
كار بزرگ و يک دخالت نظامى را متحمل شود .اين مربوط به ملت
0
است.
تالش دشمن در خدشه به انقالب اسالمي

دشمنان اسالم و انقالب ،با ياد دوران پيروزى انقالب دشمنند؛ اما
علىرغم ميل آنها ،خاطرهى انقالب را بزرگ بشماريد هميشه دشمنان ما
خواستهاند به اين انقالب خدشه وارد كنند و سيماى منور امام را
مخدوش نمايند .شما با گراميداشت دههى فجر ،تمايل دشمن را خنثى
3
كنيد.
***

يکي از چيزهايي كه از اول انقالب از طرف دشمنان شروع شد،
همين بود كه رواج سکه انقالب را در دنيا انکار كنند؛ بگويند انقالب
منزوی است و كسي آن را قبول ندارد .اآلن هم همان حرفهايي را ميزنند
 .0بيانات در ديدار كارگزاران حج 0318/00/06
 .0بيانــات در ديــدار دانشــجويان و دانــشآمــوزان بــه مناســبت گراميداشــت ســالروز  03آبــان
0380/8/03
 .3بيانات در ديدار با جمعى از علما ،مسئوالن و مردم شهرهاى الهيجان و رباط كـريم ،جمعـى
از دانشآموزان و فرهنگيان استانهاى تهران و كرمان و مازندران ،گروهى از قاريان قرآن كريم
0368/00/4
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كه بيست سال پيش ميگفتند .آن روز دروغ بود ،امروز هم دروغ است.
مفاهيم انقالب در دنيا زنده است .آنچه را كه ما به آن معتقديمـ
مردمساالری ديني ،خضوع در مقابل دين حق و ارزشهای ديني و
اخالقي ،نفرت و معارضه با قدرتهای زورگو ،قائل بودن حق برای همهی
انسانها و انسانيتـ مفاهيمي است كه همهی ملتها آنها را قبول دارند؛
ميپسندند و ميپذيرند .البته تبليغات دشمنان ،قوی است .من بارها گفتهام:
امروز زر و زور و تزوير با هم در اختيار استکبار است و تزويرشان به
0
وسيلهی همين بوقهای تبليغاتي است.
شقاوت دشمن؛ عکسالعمل نسبت به بيداری ملّتها

شقاوتى كه قدرتهاى استکبارى در اين سالهاى اخير در نقاط مختلف
عالم از خودشان نشان دادند ،عکسالعمل بيدارى و شجاعت ملتهاست.
وقتى ملتهاى تحقيرشده ،غبار تحقير را از لباس خود ميتکانند و احساس
تحقير را كنارى مىاندازند و سرپا بلند ميشوند ،قدرتهاى تحقيركننده
مجبورند هواى خودشان را داشته باشند .ضربه بر آنها وارد خواهد آمد و
وارد آمد و بيشتر از اين هم مىآيد .در جوامع اسالمى ،موج گرايش به
اسالم انقالبى ،يک موج زنده است؛ هيچ كارش هم نميتوانند بکنند .البته،
سركوب و سختگيرى ميکنند ،تهمت ميزنند ،رويشان اسم تروريست
ميگذارند ،ولو هيچ ارتباطى هم با جمهورى اسالمى نداشته باشند؛ ولى
براى اينکه دو طرف را بکوبانند ،اين ارتباط را ادعا ميکنند .اين كارها را
دشمن ميکند؛ اما آن كارى را كه نميتواند بکند ،از بين بردن اين موج
گرايش به اسالم انقالبى در ميان ملتهاست .اين كار را نميتوانند بکنند،
0
نتوانستند و بعد از اين هم نخواهند توانست انجام بدهند.
***

موضع ما در مقابل اين حركتهاى مردمى روشن است :هر جا حركت
 .0بيانات در ديدار گروه كثيری از اعضای سپاه پاسداران انقالب اسالمي 0380/6/04
 .0بيانات در ديدار با خانوادههاى معظم شهدا و مفقودان و اسرا و جانبـازان شـهرهاى رودبـار،
منجيل ،ساوه ،اراک ،محمودآباد آمل و فريدن و خانوادههاى معظم شهداى وزارت اطـالعات
0368/01/03
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اسالمى است ،مردمى است ،ضد آمريکايى است ،ما با اين حركت
همراهيم؛ اما اگر در جايى ببينيم با تحريک آمريکاييها ،با تحريک
صهيونيستها ،يک حركتى به راه افتاده است ،با آن حركت همراهى
نميکنيم .ما با حركتهاى ضد آمريکايى و ضد صهيونيستى همراهيم.
آنجايى كه خود آمريکا و خود صهيونيستها وارد ميدان ميشوند تا يک
رژيمى را ساقط كنند ،تا يک كشورى را اشغال كنند ،آنجا ما نقطهى
مقابل حركت آمريکاييها قرار ميگيريم .آمريکا نميتواند به نفع ملتهاى اين
منطقه فکرى بکند و كارى بکند؛ هر كارى ميکنند و هر كارى تا امروز
0
كردند ،بر عليه ملتهاى اين منطقه بوده است .اين موضع ماست.
كينهی عميق دشمنان نسبت به مسلمانان و جوامع اسالمي

در جهان اسالم آنچه امروز بروشنى به چشم ميخورد ،روش
خصومتآميز و جبههگيرى خشونتبارى است كه از سوى مراكز قدرت
استکبارى و عمدتاً از سوى آمريکا نسبت به مسلمانان عالم ديده ميشود.
البته گاهى سعى ميکنند با روشها و شيوههاى سطحى بگويند ما با
مسلمانان مسألهاى نداريم؛ اما اين روشها فايدهاى ندارد؛ چون در عمل و
گفتار ،بخصوص در يکى دو سال اخير ،بارها نشان دادهاند كه در دلشان
كينهی عميقى نسبت به مسلمانان و جوامع اسالمى وجود دارد .امروز
شايد در سطح دنياى اسالم هيچ كشور اسالمىاى را نشود پيدا كرد كه از
تحريکات و آسيبهاى گوناگون آمريکا و قدرت استکبارى محفوظ و
مصون باشد .كشورهاى عربى ،حتى كشورهايى هم كه سوابق دوستى
سنتى با آمريکا دارند ،امروز به انحاء مختلف زير فشار و مورد آزارند.
آنطور كه از حرفهاى مسئوالن آمريکايى برمىآيدـ كه در گفتارها و
مصاحبه ها و در گوشه و كنار ،اين حرفها از آنها بروز ميکندـ هدفشان
اين است منطقهاى را كه اتفاق ًا دنياى اسالم در آن قرار دارد و از لحاظ
سوقالجيشى و موقعيت جغرافيايى و همچنين از لحاظ منابع طبيعىـ
بخصوص نفتـ بىنظير و درجه يک است ،از وجود مزاحمى به نام
 .0بيانات در بيست و دومين سالگرد امام خميني(ره) 0391/3/04
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اسالم و فکر اسالمى و انگيزههاى اسالمى بکلى خالص كنند و آن را
صددرصد در مشت و قبضه خود بگيرند .اين مطالب ،تحليل نيست .البته
يک روز ما همين مطالب را بعنوان تحليل مطرح ميکرديم و ميگفتيم اينها
با اسالم مخالفند؛ اما امروز اين مطالب در واقع خبرهايى است از آنچه
وجود دارد و اتفاق مىافتد و به آن اقرار ميکنند .علت واقعى اين دشمنى
اين است كه امروز قدرت استکبارى آمريکا با حرص روزافزونى درصدد
توسعهی قدرت و نفوذ خود است و همانطور كه گفتيم منطقهی
خليجفارسـ بهطور خاصـ منطقهی خاورميانه و تقريباً عمده مناطق
اسالمى و به يک معنا همهی مناطق اسالمى جزو مناطقى است كه اگر
قدرت استکبارى آمريکا توانست آنها را تحت نفوذ خود درآورد ،از
لحاظ نفت و گازـ كه در واقع رگ حيات دنياى صنعتى كنونى استـ و
0
از لحاظ موقعيت سياسى و جغرافيايى ،ديگر دردسرى نخواهد داشت.
هميشگي بودن تهدید دشمن عليه دنيای اسالم

كسى فکر نکند كه از دنياى اسالم ،تهديد و خطر برطرف شده است.
درست است كه ما در اين سالها پيش رفتيم ،مناطقى را در صحنهى
سياسى تصرف كرديم ،كارهاى زيادى به بركت رهبريهاى امام
بزرگوارمان و پايمردى اين ملت انجام شد و ما امروز در دنيا نسبت به
سالهاى قبل ،قويتر ،قدرتمندتر و آبرومندتريم و ملتهاى عالم ،قدرت و
عظمت اين ملت را فهميدهاند و آن را تأييد كردهاند و ما دشمن را به
0
ميزان زيادى مأيوس كردهايم؛ اما تهديدها تمام نشده است.
***

امروز علىرغم همهى دشمنيها ،همهى خباثتها ،همهى لشکركشيهاى
تبليغاتى و سياسى و امنيتى و اقتصادى و غيره كه عليه ملت ايران و نظام
جمهورى اسالمى دارند انجام ميدهند و در واقع دشمنيها با اسالم است
و ميخواهند از اسالم انتقام بگيرند ،ما به توفيق الهى داريم پيش ميرويم؛
 .0بيانات در خطبههای نماز جمعهی تهران 0380/9/0
 .0بيانات در ديدار با گروه كثيرى از آزادگان ،در اولين سـالگرد آزادى و بازگشـت بـه كشـور
0311/1/08
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آن هم با سرعتى بيش از سرعت متوقع و متعارف .ما داريم خيلى خوب
به جلو حركت ميکنيم .اگر هيچ دليل ديگرى بر اين وجود نداشته باشد،
همين دليل كافى است كه دشمن متوجه و مترصد درصدد عکسالعمل
بربيايد؛ همين كارهايى كه ميبينيد در تبليغات و غيرتبليغات و فشار
اقتصادى و بهانههاى گوناگون در دنيا مطرح ميکنند .وقتى جبههى
استکبارـ كه يک دشمن قوىپنجهى مادى استـ اينجور وارد ميدان
ميشود ،خود اين دليل بر اين است كه شما داريد موفق ميشويد؛ والا اگر
شما بىاثر بوديد ،بىخاصيت بوديد ،عقبمانده بوديد ،پيشرفتى نداشتيد،
دشمن اصرارى نداشت كه اينجور با شما پنجه دربيندازد؛ دشمن ميبيند
0
كه شما داريد جلو ميرويد.
منافع مادّی دشمن در جنگيدن

داستان تسليحات و هزينههاى نظامى ،امروز در دنيا يکى از
داستانهاى غمانگيز بشريت است .امروز در دنيا كارخانههاى اسلحهسازى
انواع سالحها را ميسازند ،براى اينکه اين سالحها فروش برود .در دنيا
جنگ ايجاد ميکنند ،انسانها را به جان هم مىاندازند ،دولتها را در مقابل
هم قرار ميدهند ،ايجاد تهديد ميکنند تا بتوانند فکر خائنانه و طمع
خباثتآلود خودشان را تأمين و اشباع و ارضاء كنند .تا وقتى كه ابرقدرتها
سلسلهجنبان مسائل جهانى هستند ،جنگ در دنيا تمام نميشود .جنگ
براى آنها داراى منافع مادى است .اين جنگ ،جنگ در راه عدالت نيست.
دروغ ميگويند آمريکاييها و ديگران كه ميگويند ما جنگ ميکنيم براى
اينکه امنيت بدهيم؛ نه ،درست عکس اين است .هر جا حضور نظامى و
حركت نظامى دارند ،موجب ناامنى و موجب بىعدالتى و موجب سخت
كردن زندگى براى انسانها هستند .از وقتى كه اين ابزارهاى مدرن در دنيا
به وجود آمده است ،انسانها دچار فشارند .در طول چهل و پنج سالـ
يعنى از بعد از جنگ جهانى دوم تا سال  0991مسيحىـ كه به اصطالح
دوران «جنگ سرد» ناميده ميشود ،در گزارشهاى رسمى بينالمللى آمده
 .0بيانات در ديدار مسئولين اجرايي 0391/1/08
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است كه فقط سه هفته در دنيا جنگ وجود نداشته است! در تمام اين
چهل و پنج سال ،در گوشه و كنار دنيا جنگهايى وجود داشته است .اين
جنگها را كى به وجود مىآورد؟ همان كسانى كه تسليحات را توليد
ميکنند .هزينههاى نظامى قدرتهاى بزرگ ،امروز يکى از سرسامآورترين
هزينههاست .طبق آمارهاى خودشان ،در همين سال گذشتهى مسيحى،
دولت آمريکا بيش از ششصد ميليارد دالر صرف هزينههاى نظامى كرده
است! اين هزينههاى نظامى را ما امروز در همسايگى خودمان داريم
مشاهده ميکنيم .اين هزينهها صرف افغانستان ميشود ،براى سركوب ملت
مسلمان افغانستان؛ صرف عراق ميشود ،براى در قبضه نگهداشتن ملت
عراق؛ صرف كمک به رژيم خبيث صهيونيستى ميشود ،براى ملتهب
نگهداشتن هميشگى خاورميانه .امروز جهت قدرتهاى فاسد اين است.
0
اسالم با اينها مبارزه ميکند ،با اينها مخالفت ميکند.
ترس عدّهای از دشمنيها

عدهاى نگاه ميکنند به دشمنيها ،دلشان را از دست ميدهند؛ زهرهشان
آب ميشود از اينکه ميبينند دهانهاى از خشم گشوده ،عليه جمهورى
اسالمى بدگويى ميکنند ،حرف ميزنند .خوب ،همهى نظامهاى عالم،
همهى حکومتهاى عالم دشمنانى دارند و دوستانى؛ امروز هم اينجور
است ،در طول تاريخ هم اينجور بوده .هيچ حکومتى را شما پيدا نميکنيد
كه همهى مردم در داخل آن حکومت و خارج آن حکومت با او خوب
باشند يا همه با او بد باشند؛ نه ،يک عدهاى موافق دارند ،يک عدهاى
0
مخالف.
وقاحت و پررویي دشمن

امروز نميخواهم بگويم كه دشمنان مسلح به پول و زور بيکارند و
ضربه نميزنند .ضربه ميزنند و حرفهايشان را هم ميشنويد .امروز آنقدر
 .0بيانات در ديدار مسئوالن نظام در روز عيد مبعث 0389/4/09
 .0بيانات در خطبههای نماز جمعهی تهران 0388/6/01
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هم بيحيا شدهاند كه صريحاً ميگويند :ما رفتيم به فالن كشور و گفتيم
كه رابطهاش را با ايران قطع كند ،يا فالن كشور ،معاملهاش را چنان كند.
وقاحت دشمنان ماـ بيش از همه آمريکاييهاـ آنقدر هست كه تصريح هم
ميکنند! صهيونيستهای بيوجود مجهولالهويه مجعولالنسب هم كه
جرأت نميکردند اظهار وجودی بکنند و همهی تالششان برای دفاع از
خود مصروف بود ،اكنون بخاطر بدكرداری بعضي از رؤسای عرب در
منطقه ،كارشان به جايي رسيده است كه اينجا و آنجا ميروند و ميگويند با
ايران اينگونه و آنگونه رفتار كنيد! گفت« :يکي را به ده راه نميدادند،
سراغ خانهی كدخدا را ميگرفت ».وجود خودشان در منطقه زيادی است،
0
حاال راه افتادهاند كه فالن و فالن!
***

در سطح جامعه ،تشنج ،اغتشاش ،درگيرى مصلحت نيست؛ اين
چيزى است كه دشمن ميخواهد .دشمن ميخواهد جامعه آرام نباشد.
امنيت ،مهم است .دشمنان امنيت مردم دوست دارند كه مردم در ناامنى
زندگى كنند ،ناراحت بشوند ،كالفه بشوند ،عصبانى بشوند؛ ما اين را
0
نميخواهيم .ما ميخواهيم مردم زندگىشان ،زندگى آرامى باشد.
عکسالعمل دشمن ،نشاندهندهی صحّت كارِ ما

تاريخ كوتاه انقالب ما سرشار از حوادثى است كه هركدام از آنها به
تنهايى ملتى را به تفکر و تأمل وادار ميکند .در همهى اين رويدادها ،دو
نکتهى روشن مشاهده ميشود :اول ،خباثت دشمن؛ و دوم ،مقاومت و
ايمان عميق و كمنظير ملت مسلمان و بااخالص ما .بارها گفتهام كه قبل
از پيروزى انقالب ،دستگاه جبار براى هر كلمهای كه مناديان نهضت
اسالمى در سرتاسر كشور بر زبان مىآوردند ،فشارهاى زيادى را متوجه
آنها ميکرد؛ در حالى كه خودشان علىالظاهر كارهاى شبهاسالمىـ
 .0بيانات در ديدار فرماندهان و اعضاى «سپاه پاسـداران انقـالب اسـالمى» ،بـه مناسـبت «روز
پاسدار» 0313/01/01
 .0بيانات در ديدار با جمعي از طلاب و روحانيون 0388/9/00
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سخنرانى مذهبى ،تالوت قرآن ،روضهخوانى و...ـ انجام ميدادند! آنها
روى كارهاى مبارزان ،بهشدت حساس بودند .عکسالعمل دشمن در آن
زمان ،نشاندهندهى صحت كار ما بود .اصوالً تا وقتى دشمن تهديد نشود،
به عکسالعمل وادار نخواهد شد .عکسالعمل دشمن ،نشاندهندهى اين
0
است كه كار و حرف و پيام و اقدام ما براى او خطرناک است.
خواست دشمن ،كنار آمدن جمهوری اسالمي با آنها

انقالب اسالمي تحول عظيمي را در شخصيت و روح و وجود
مسلمانان در همهی عالم بهوجود آورده است و بايد هم بهوجود بياورد و
اين را هم خبر داريم كه آنها از اين موضوع بهشدت عصبانياند .استکبار
در مقابل اين پديده دو راه بيشتر ندارد .اگر توانست يکي از اين دو راه
را در پيش گيرد ،خود را از خطر بيداری اسالمي نجات ميدهد.
بههرحال ،انقالبي بهوجود آمده است و حکومت مقتدری با رهبر عظيمي
مثل امام راحل ،خود را به دنيا نشان داده است .اگر ميتوانستند جلويش
را بگيرند ،عالج آن بود؛ اما نتوانستند و اين اتفاق افتاد .حال كه اتفاق
افتاده و كار گذشته است ،چهكار كنند؟ دو راه بيشتر ندارند .اگر توانستند
يکي از اين دو راه را بروند و به يکي از اين دو مقصود برسند ،خطر از
سر استکبار برطرف شده است ،وگرنه خطر هست .تالش آنها برای اين
است كه يکي از اين دو راه را در پيش گيرند .يکي اين است كه
جمهوری اسالمي؛ اين بنای مستحکم را مضمحل كنند و از بين ببرند.
اگر بتوانند چنين كاری بکنند ،برای مسلمانان عالم تجربه ميشود و
ميگويند« :خُب؛ چه فايدهای دارد! ما زحمت بکشيم ،كشته بدهيم ،اين
همه مشکل برای خود درست كنيم و آخرش هم بعد از پنج سال ،ده
سال ،پانزده سال ،مثل ايران شويم .جمهوری اسالمي از بين رفت ،تمام
شد ».اين يک تجربه ميشود .خطر از سر دشمن ،بهخيال خودش ،برطرف
 .0بيانات در مراسم بيعـت ائمـهى جمعـه ،روحـانيون ،مسـئوالن ،نماينـدگان مجلـس شـوراى
اسالمى ،اقشار مختلف مردم و خـانوادههـاى معظـم شـهداى اسـتانهاى يـزد و كهکيلويـه و
بويراحمد 0368/4/00
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ميگردد .اين تحليل آنهاست .البته ما در اين خصوص هم حرف داريم.
اگر اين كار نشدني و رؤيای بيتعبير؛ يعني از بين بردن جمهوری
اسالميـ العياذ باهللـ روزی انجام گيرد ،باز مشکل استکبار الينحل باقي
خواهد ماند؛ هرچند آنها خيال ميکنند مشکلشان حل خواهد شد .به اين
دليل تالش ميکنند بلکه بتوانند اين نظام را با محاصره اقتصادی ،جنگ و
تهديد ،مضمحل كنند و از بين ببرند .تاكنون چندين بار هم تصميم
گرفتند كارهای خطرناک بکنند؛ اما ديدند نميشود .بههرحال گير كردهاند؛
ماندهاند كه با جمهوری اسالمي چه كنند! راه دوم كه به خيال آنها آسانتر
است؛ اما همان اثر را دارد ،اين است كه كارى كنند جمهورى اسالمى
بماند ،لکن با استکبارـ دشمن ديروزـ كنار بيايد و دست از شعارهاى
مخالف خود بردارد .اگر اين كار هم انجام گيرد ،باز خطر از سر استکبار
برطرف شده است .چرا؟ چون سازش و كنار آمدن جمهورى اسالمى با
استکبار ،روحيهى مسلمانان راـ كه در همه جاى دنيا روحيه پيدا
كردهاندـ دچار ضربه و صدمه خواهد كرد و خواهند گفت« :فايدهاى
ندارد! ملتها جان ميکنند ،زحمت ميکشند ،بعد رهبران ،مثل رهبران
جمهورى اسالمى ايران ميشوند .ببينيد چه كردند! در نهايت تن به سازش
دادند!» باز خطر از سر استکبار برطرف خواهد شد .تمام كارهايى كه
امروز آمريکا و صهيونيسم و مزدوران و ايادى آنان و شبکهى تبليغاتى و
نظامى و امنيتى و بقيهى وابستگانشان ميکنند ،در جهت يکى از اين دو
راه است .ميگويند يا ضربه بزنيم كه جمهورى اسالمى از بين برود ،يا
فشار بياوريم كه مسئوالن جمهورى اسالمى بيايند بگويند ما با شما آشتى
ميکنيم! خوب؛ باالخره آنها هم آرزوهايى دارند! باالخره رؤسايشان هم
جوانند و آرزو بر جوانان عيب نيست! بگذار آرزو كنند كه يا جمهورى
اسالمى را دچار شکست و اضمحالل كنند ،يا جمهورى اسالمى را
وادارند كه از آمريکا عذرخواهى كند و بگويد ما اين چند ساله بدى
كرديم؛ به شما بد گفتيم ،مرگ بر آمريکا گفتيم ،شما ببخشيد! آنها آرزوى
خودشان را دارند؛ اما نکتهى اساسى اينجاست كه آيا اين آرزوى خام،
شدنى است يا نه؟ من عرض ميکنم :ملت ايران! اى كسانى كه در زمان
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حاضر بزرگترين حماسهى تاريخ معاصر را بهوجود آورديد! بدانيد كه
ال
اين آرزوهاى آمريکا در يک صورت نشدنى و در صورت ديگر كام ً
شدنى است .در چه صورتى نشدنى است؟ در صورتى كه آحاد و
قشرهاى مردم ،همچنان كه در صحنه حضور داشتند ،انقالب را مال
خودشان و مسئوالن را از خودشان دانستند و به مسائل كشور و انقالب
حساس بودند ،از اكنون به بعد هم در صحنه حضور داشته باشند ،انقالب
0
را مال خودشان بدانند.

 .0بيانات در خطبههاى نماز جمعه 0314/00/01
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لزوم شناسایي اهداف و ترفند دشمن

يکى از هدفهاى دشمن اين است كه با تحريک احساسات ،در كشور
ايجاد ناامنى كند .من قوياً توصيه ميکنم كه بخاطر احساسات و بخاطر
طرفدارى از فالن كس ،مبادا برخالف قانون اقدامى شود .من به هيچ
وجه اجازه نميدهم .دشمن وقتى بخواهد ايجاد اغتشاش و درگيرى كند،
برايش چندان مشکل نيست كه چهار نفر مزدور را در بين بچههاى
مؤمن ،بچههاى حزباللهى و بچههاى صادق بفرستد؛ بعنوان طرفدارى
از رهبرى ،بعنوان اينکه رهبرى مظلوم واقع شده ،بياييد كمک كنيد؛
سپس جنجال درست كنند! مراقب نفوذيها باشيد .من ميخواهم فقط شما
بدانيد؛ ميخواهم افکار عمومى بىخبر نماند از اينکه دشمن در زمينهى
مسائل فرهنگى در كشور چه ميکند و هدفهايش چيست .هدفهاى دشمن
از اين كارها عبارت است از بىايمان كردن ،ايجاد گسست بين نسل
كنونى و نسل گذشته و كوچک كردن افتخارات بيست سال اخير .همهى
مردمان با فرهنگ در كشورها سعى ميکنند افتخارات گذشتهى خودشان
را بزرگ كنند .اين جنگ هشت ساله و اين دفاع مقدس ،از بزرگترين
افتخارات ملت ايران بود .همهى دنياـ ناتو ،كشورهاى بلوک شرق ،خود
آمريکا ،كشورهاى مرتجع منطقهـ با هم همدست شدند ،به عراق كمک
كردند و به ايران فشار آوردند؛ اما نتوانستند يک وجب از خاک اين
0
كشور را اشغال كنند.
 .0بيانات در ديدار با جوانان در مصلای بزرگ تهران 0319/0/0
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در جبهه ،يک فرماندهى خوب ،آن كسى است كه بتواند بفهمد
دشمن از كجا ميخواهد حمله كند و اين را به نيروهاى خودش تفهيم
نمايد .در دوران جنگ تحميلى ،جوانانى كه آن روز در ميدان جنگ
بودند ،اين نکته را خيلى خوب ميدانند .اگر در هر نقطهاى كه شما
هستيد ،بتوانيد بفهميد دشمن در فکر چيست ،يقيناً مبالغ زيادى از
حملهى دشمن را پيشگيرى خواهيد كرد و خودتان را مصونيت خواهيد
بخشيد و كارهايى را كه بايد انجام دهيد ،انجام خواهيد داد .البته ما
نميخواهيم حاال دشمن معرفى كنيم .غالباً ملت ايران دشمنان بينالمللى و
جهانى خودش را ميشناسد .اما هدفهاى دشمن در اين مرحله چيست؟
اگر از من سؤال كنند ،من ميتوانم دو ،سه هدف را بعنوان هدفهاى
مرحلهاى دشمن در اين مقطع زمانى براى كشور و ملتمان نام ببرم .البته
برخالف تبليغات راديوهاى همان دشمنان ،ما ادعا نميکنيم كه آنچه ما
ميفهميم ،مر حقيقت است و هيچ خدشهاى در آن نيست و ما در
فهميدن ،معصوم هستيم؛ نه .اين فهم من است؛ اين آن چيزى است كه
من بعنوان خدمتگزارى كه خداى متعال با همهى حقارت اين بندهى
حقير ،مسئوليت سنگينى را بر دوشم گذاشته ،احساس ميکنم و درمييابم
كه بايستى ذهن مردم را نسبت به اين مطالبى كه ميفهمم ،روشن كنم.
البته اگر كسى اطـالعات بيشتر و فهم بهترى از مسائل دارد و طور
ديگرى ميفهمد ،او هم فهم خودش برايش معتبر است؛ اما آنچه كه من
0
ميفهمم ،اينهاست.
هدف دشمن ،مبارزه با اسالم و تزلزل پایههای ایماني

هدف دشمنان جهانىـ اعم از استکبار و در رأس آن آمريکا و ديگر
خردهريزهاى دشمنـ در هر نقطهى عالم ،در مخالفت با انقالب ما اين
است كه با «اسالم» مبارزه كنند .اينها با اسالم مخالفند؛ چون كه اسالم را
باعث كوتاهشدن دست غارتگران ميدانند .با اسالم مخالفند .چون اسالم
 .0بيانات در خطبههاى نماز جمعهى تهران 0318/9/06
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را موجب بريده شدن پاى سگهاى ولگردى ميدانند كه به جان خزائن
اين كشور افتاده بودند .با اسالم مخالفند و آن را ضد حقوق بشر معرفى
ميکنند .هدفشان اين است كه اسالم را از چشمها بيندازند .اين در حالى
است كه اسالم پرچمدار حقوق بشر است .حقوق بشر يعنى چه؟ آيا
فلسطينيهايى كه در اين سرماى زمستان به وسيلهى صهيونيستهاى خبيث،
از خانه و كاشانهى خود آواره شدهاند ،بشر نيستند؟ اينها حقوق ندارند؟
حقوق بشر دربارهى اينها صادق نيست؟ مگر برجستهترين مادهى منشور
عمومى حقوق بشرـ كه اين آقايان از آن دم ميزنندـ اين نيست كه هر
كس در خانهى خود آزاد است و حق انتخاب مسکن خود را دارد؟ پس
چرا در خانهى اينها وارد شدند و صاحبان آن را از درون خانهى
خودشان بيرون كردند؟! مگر فلسطين ،خانهى فلسطينيها نيست؟ اين
حقوق بشر است؟ فلسطينيها بشر نيستند؟ اين جوانان مؤمن كه جرمشان
طرفدارى از اسالم است ،بشر نيستند؟ اين مسلمانانى كه در كشور
بوسنى هرزگوين ،از جانشان ،از خانهشان ،از ميهنشان و از استقاللشان
دفاع ميکنند و اينطور زير فشار قرار گرفتهاند ،بشر نيستند؟ اينها حقوق
ندارند؟ كيست كه امروز ترفند و دروغ خباثتآميز مدعيان حقوق بشر را
0
تشخيص ندهد و درک نکند؟
هدفِ دشمن؛ تزلزل پایههای مستحکم ایماني مردم

امروز تنها يک راه براى دشمن باقى مانده است  .آن راه ،عبارت
است از محاصرهى تبليغاتى .اين تنها راهى است كه دشمن ميخواهد با
همهى توان و قواى خود ،آن را آزمايش كند .البته تا اآلن صدها راديو و
روزنامه و مجله و تلويزيون و وسايل گوناگون ارتباط عليه اين انقالب و
مفاهيم اين انقالب در همهى دنيا راه انداختهاند و داخل ايران هم
گسترش دادهاندـ در اين شکى نيستـ اما ميخواهند همين را چند برابر
كنند و ميکنند و همين اآلن مشغولند .هدف چيست؟ هدف اين است كه
 .0بيانات در ديدار قشرهای مختلف مردم قم 0310/01/09
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مردم را نسبت به اين پايهى مستحکم ايمانى متزلزل كنند؛ البته مهم هم
0
هست.
فکر و پردازش تفکّر اسالمي ،هدف دشمن

انقالب مانند هر حركت اجتماعى عظيم ماندگار ،احتياج به سوخت
دارد؛ اين ماشين بدون سوخت متوقف ميشود؛ سوخت فکرى .روزبهروز
با توجه به تحوالت جهانى ،با توجه به حوادث جديد ،سؤالها و ابهامهاى
تازهای در ادامهى اين راه مطرح است .از طرفى ،قبل از آنکه نوبت به
عمل برسد ،نوبت فکر و پردازش تفکر راهنماست و اين ،خاص آشنايان
به مبانى اسالم است؛ و بديهى است كه دشمنان ،همين نقطه را هم مثل
بقيهى نقاط حساس هدف ميگيرند .بنابراين ،فضالى برجستهى حوزه،
نبايد گوششان بدهکار تالش دشمن باشد و بايد بدانند كه فکر جديد،
مفاهيم جديد و راههاى نو ،مدد فکرى براى پيشرفت اين حركت است.
امروز ما نسبت به اوايل انقالب دربارهى مبانى نظام اسالمى ،به بركت
تالش دينشناسان و عالمانـ چه در دانشگاه ،چه در حوزهـ
روشنبينيهاى بيشتر و مفاهيم تازهترى را در اختيار داريم ،كه اين
پشتيبانى فکرى بايد ادامه پيدا كند .امروز چشم دنيا به شماست؛ حاليا!
0
چشم جهانى نگران من و توست.
هدف دشمن؛ تشکيک عقيده مهدویّت

چقدر خطا ميکنند كسانى كه به اسم روشنفکرى و بعنوان تجددطلبى
مىآيند و عقايد اسالمى را بدون مطالعه ،بدون اطـالع و بدون اينکه
بدانند چهكار ميکنند ،مورد ترديد و تشکيک قرار ميدهند! اينها همان
كارى را كه دشمن ميخواهد ،راحت انجام ميدهند! عقايد اسالمى اينگونه
است .چند خصوصيت در عقيدهى مهدويت هست كه اين خصوصيات
براى هر ملتى ،به منزلهى خون در كالبد و در حکم روح در جسم است.
 .0بيانات در ديدار كارگران و معلمان در آستانهی روز كارگر و روز معلم 0311/0/9
 .0پيام به حجاج بيتالله الحرام 0384/01/09
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يکى ،اميد است .گاهى اوقات دستهاى قلدر و قدرتمند ،ملتهاى ضعيف
را به جايى ميرسانند كه اميدشان را از دست ميدهند .وقتى اميد را از
دست دادند ،ديگر هيچ اقدام نميکنند؛ ميگويند چه فايدهاى دارد؟ ما كه
ديگر كارمان از كار گذشته است؛ با چه كسى در بيفتيم؟ چه اقدامى
بکنيم؟ براى چه تالش كنيم؟ ما كه ديگر نميتوانيم .اين ،روح نااميدى
است .استعمار اين را ميخواهد .امروز استکبار جهانى مايل است كه
ملتهاى مسلمان و از جمله ملت عزيز ايران ،دچار روح نااميدى شوند و
بگويند :ديگر نميشود كارى كرد؛ ديگر فايدهاى ندارد! ميخواهند اين را
به زور در مردم تزريق كنند .ما كه در جريان خبرهاى تبليغاتى و
زهرآگين دشمنان قرار داريم ،به عيان ميبينيم كه اغلب خبرهايى كه تنظيم
ميکنند ،براى مأيوس كردن مردم است .مردم را از اقتصاد و از فرهنگ
مأيوس كنند ،متدينين را از گسترش دين مأيوس كنند ،آزادىطلبان و
عالقهمندان به مسائل فرهنگى و سياسى را از امکان كار سياسى ،يا كار
فرهنگى مأيوس كنند و آينده را در نظر افرادى كه چشم به آينده
دوختهاند ،تيره و تار جلوه دهند! براى چه؟ براى اينکه جوشش و اميد را
از اين مجموعهى انسانى كه با اميد كار ميکند ،بگيرند و آن را به يک
موجود مرده ،يا شبيه مرده تبديل كنند ،تا بتوانند هر كارى كه مايلند
انجام دهند! با يک ملت زنده كه نميتوانند هر كارى بخواهند ،انجام دهند.
به يک جسم بىهوش مدهوش بىحسى كه كنجى افتاده است ،هر كس
هرچه دلش خواست ،ميتواند تزريق كند؛ با آن هر كارى ميتوانند بکنند؛
اما با يک موجود سرحال زندهى باهوش متحرک فعال كه نميتوانند هر
كارى را انجام دهند! يک ملت نيز همينطور است .با ملت مسلمان و
انقالبى ايرانـ اين مردمى كه در سايهى جمهورى اسالمى زندگى
ميکنندـ نميتوانند هر كارى را انجام دهند .ملتى است بيدار ،زنده ،متوجه
كه قدر خودش را ميداند ،قدرت و عزت خودش را ميداند ،با دنيا آنطور
كه شايستهى خود اوست ،رفتار ميکند؛ نتيجه را هم ميبينيد .اگر ملتى
براى خودش تحركى نداشت و ارزش و آيندهاى براى خود قائل نبود،
دشمنان ميتوانند بيايند و برايش نقشه بکشند ،به او توصيه كنند ،به جاى
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او تصميم بگيرند و عمل كنند! بدون هيچ مانعى اين كارها را ميتوانند
انجام دهند .اين ناشى از عدم تحرک است .عدم تحرک ،ناشى از عدم
اميد است .لذا سعى ميکنند مردم را نااميد كنند! شما بدانيد .امروز هر
نفسى و هر حنجرهاى كه براى نااميد كردن مردم بدمد و به صدا درآيد
بدانيد كه در اختيار دشمن است؛ چه خودش بداند ،چه خودش نداند!
هر قلمى كه كلمهاى را در جهت نااميد و مأيوس كردن مردم روى كاغذ
بياورد ،متعلق به دشمن است .چه صاحب اين قلم بداند ،چه نداند،
دشمن از او استفاده ميکند .آن وقت اعتقاد به مهدويت و به وجود
مقدس مهدى موعود ارواحنافداه ،اميد را در دلها زنده ميکند .هيچوقت
انسانى كه معتقد به اين اصل است ،نااميد نميشود .چرا؟ چون ميداند يک
پايان روشن حتمى وجود دارد؛ برو برگرد ندارد .سعى ميکند كه خودش
را به آن برساند .پس ،عقيده اين است .البته وقتى نتوانستند اين عقيده را
از مردم بگيرند ،ميکوشند آن را در ذهنهاى مردم خراب كنند .خراب
كردن اين عقيده چگونه است؟ به اين صورت است كه بگويند امام زمان
مىآيد و همهى كارها را درست ميکند! اين ،خراب كردن عقيده است.
اين ،تبديل كردن موتور محركى به يک چوب الى چرخ است؛ تبديل
0
كردن يک داروى مقوى ،به يک داروى مخدر و خوابآور است.
تالش دشمن؛ در از بين بردن عقاید اسالمي مردم و ذهنيّت آنها

همهی عقايد سازنده ،مورد تهاجم دشمن قرار گرفته است .برادران و
خواهران عزيز! اين نکتهی بسيار مهمي است .توجه بفرماييد كه ما امروز
چقدر بايد هوشيار باشيم! دشمنان سراغ مجموعه احکام و مقررات اسالم
رفتندـ هر عقيده ،هر توصيهای از شرع مقدس كه در زندگي و سرنوشت
آينده فرد و جماعت و امت اسالمي تأثير مثبت بارزی داشته استـ و به
نحوی با آن كلنجار رفتند ،تا اگر بتوانند ،آن را از بين ببرند؛ اگر نتوانند،
روی محتوايش كار كنند!
خوب ممکن است شما بگوييد كه «مگر دشمن چهكاره است؟ چطور
 .0بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم به مناسبت ميالد حضرت مهدی(عج) 0316/9/01

WWW.BOOK-KHAMENEI.IR

فصل پنجم :اهداف دشمن 017 /

دشمن ميتواند عقايد اسالمى را كارى كند كه از استفادهى مردم خارج
شود؟» نه؛ اين خطاست .دشمن ميتواند؛ منتها نه در كوتاهمدت ،بلکه در
طول سالهاى متمادى .گاهى دهها سال زحمت ميکشند ،براى اينکه
بتوانند يک نقطهى درخشان را كور ،يا كمرنگ كنند ،يا نقطهى تاريکى را
به وجود آورند! سالهاى متمادى مينشينند و پول خرج ميکنند! يکى
زحمت ميکشد و تالش ميکند ،ولى توفيق نمييابد؛ بعد از او كسان
ديگرى مىآيند .روى عقايد دنياى اسالم ،از اينگونه كارها خيلى شده
است .روى عقيدهى توحيد ،عقيدهى امامت و اخالقيات اسالمىـ معناى
0
صبر ،معناى توكل ،معناى قناعتـ كار كردهاند!
منحرف كردن ذهن مردم از سرمایهگذاری دشمن

خطي كه دشمن دارد سرمايهگذارى ميکندـ منصرف كردن ذهن مردم
از دشمنى دشمن است .ما هرگز منکر نيستيم كه در نارساييهاى گوناگون
و مشکالت فراوانى كه بر سر راه جامعه و افراد پيش ميآيد ،تقصيرهاى
شخصى و تقصيرهاى اجتماعى ،از درون وجود دارد؛ در اين هيچ
ترديدى نيست؛ كسى اين را منکر نيست« .ماٍّأصابكٍّمنٍّحسنةٍّفمنٍّاهللٍّوٍّ
ما ٍّأصابك ٍّمن ٍّسيئة ٍّفمن ٍّنفسك»0؛ اينکه معلوم است؛ دشمن هم اگر
ضربهاى به ما زد و اين ضربه كارى شد ،اين هم «من ٍّنفسك» است؛ در
اين شکى نيست .در جنگ احد هم كه دشمن حمله كرد و ضربه زد ،در
حقيقت مسلمانها از خودشان ضربه خوردند؛ در اينکه بحثى نيست؛ منتها
نکته اين است كه اگر انسان بخواهد ضربه نخورد ،بايد نقش دشمن را
ببيند .يکى از لوازم توجه و مالحظه براى ضربه نخوردن ،ديدن دشمنى
است كه ميخواهد به ما ضربه بزند؛ از اين ما را نبايد غافل كنند .خط
اغفال بخصوص خواص و نخبگان از تأثير دشمن ،يکى از خطوط القايى
و تبليغاتى دشمن است .حاال طرق مختلفى البته براى اين كار دارند .تا
كسى بگويد دشمن ،ميگويند :آقا شما همهاش به گردن دشمن مىاندازيد!
 .0بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم به مناسبت ميالد حضرت مهدی(عج) 0316/9/01
 .0سورهی نساء ،آيهی 19
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خوب ،هست دشمن؛ چرا نميبينيم دشمن را؟ چرا نميبينيم شعف عظيمى
كه دشمن پيدا ميکند از آنچه كه اينجا از اختالف ما ،از حوادث
گوناگون ،از بلواى بعد از انتخابات به وجود مىآيد؟ تشويق كنند كسانى
را كه عامل هستند .آنجا ،رئيس يک كشور بزرگ از آدمها اسم مىآورد!
خوب ،اين جز ايجاد دشمنى است؟ از معارضين نظام اسم مىآورد و
تمجيد ميکند از فالن كس كه آقا از شجاعت او(!) ما تعجب كرديم.
چرا؟ چون يک كلمهاى گفته كه آنها خوششان آمده .اينها را بايد ديد؛
اينها را بايد متوجه شد و نبايستى از دشمنى دشمن غفلت كرد.
البته دشمنى او خالف انتظار نيست ،غفلت ما خالف انتظار است.
دولت انگليس كه كارنامهى دويست سالهى حضور آنها و ارتباط آنها با
كشور ما ،كارنامهى سر تا پا سياه استـ واقعاً يک نقطه و يکجا نداريم
كه بشود نشان داد كه دولت انگليس به نفع ملت ايران يک قدم كوچکى
برداشته باشد؛ هرچه بوده ضرر؛ هرچه بوده صدمههاى بزرگـ اينها
اعالن ميکنند كه ما طرفدار ملت ايرانيم! دولت آمريکا اعالم ميکند كه ما
طرفدار مردم ايرانيم! يعنى :با نظام جمهورى اسالمى بديم ،اما مردم را
دوست داريم! خوب ،مردم جزو اين نظامند؛ اين نظام كه منفک از مردم
نيست .اين ترفندهاى دشمن است .اينها را بايد شناخت ،فهميد .او البته
دشمنىاش را ميکند؛ امر طبيعى است ،اما اينکه ما نفهميم دشمنى او را و
از اين معنا غفلت كنيم ،اين قابل قبول نيست .يک وقت ميبينيد ما در
داخل جدول و پازلهاى دشمن قرار ميگيريمـ در پازل ،مجموعهاى را
كنار هم ميچينند ،تا يک شکلى از تويش دربيايدـ تا يکى از اين اجزاء را
ما تأمين بکنيم .خوب ،اين خيلى چيز بدى است؛ ما بايد سعى كنيم كه
تأمينكنندهى اجزاء او نباشيم .مثل اين جدول حروف متقاطع كه وقتى
كنار هم گذاشته ميشود ،يک كلمهاى از تويش درمىآيد .دشمن يک
جدولى اينجورى درست كرده ،براى اينکه يک حرفى از تويش در
بياورد؛ چند تا از اين حروف را هم ما بگذاريم! اين را بايد مراقبت كرد؛
بحث سر اين است؛ بايد جدول دشمن را كامل نکنيم؛ پازل دشمن را
كامل نکنيم؛ ببينيم دشمن چه كار دارد ميکند و چه كار ميخواهد بکند؛
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اهداف و حضور واضح او را ببينيم.
امروز مؤثرترين سالح بينالمللى عليه دشمنان و مخالفين ،سالح
تبليغات است؛ سالح ارتباطات رسانهاى است .امروز اين قويترين سالح
است و از بمب اتم هم بدتر و خطرناكتر است .اين سالح دشمن را شما
در بلواهاى بعد از انتخابات نديديد؟ دشمن با همين سالح ،لحظه به
لحظه ،قضاياى ما را دنبال ميکرد و به كسانى كه اهل شيطنت بودند،
رهنمود ميداد« .و ٍّانّ ٍّالشّياطين ٍّليوحون ٍّالى ٍّاوليائهم ٍّليجادلوكم»0؛ دائم به
اولياء خودشان ايحاء ميکردند .خوب ،اين حضور دشمن است ديگر؛
0
حضور دشمن را از اين واضحتر و روشنتر ميشود فرض كرد؟
***

ذهن مردم ،ايمان مردم ،دل مردم ،عواطف مردم و عشق مردم است
كه هدف دشمنان قرار دارد و نفوذ در اينها از طرق فرهنگى است .البته
تصور ميکنند كه موفقيت يافتهاند و گمان ميکنند كه پيشرفت كردهاند؛
ليکن خطا كردهاند؛ اشتباه كردهاند .اركان نظام مستحکم است و مسئوالن
نظام هم مراقبند و بايد هم مراقب باشند .من اآلنـ آقاى وزير ارشاد هم
اينجا هستندـ بخصوص ميگويم ،بايد مراقبت كنيد و مراقبت شما بايد
يک مراقبت مضاعف باشد .از جنجالها و از متهم شدن به اينکه اينها ضد
آزاديند ،نترسيد .شما حتى اگر باالترين انواع آزادى را هم بدهيد ،اما
اصولتان را حفظ كنيد ،باز هم خواهند گفت كه شما ضد آزادى هستيد!
كمااينکه اآلن در اين منطقه ،كشورهايى هستند كه در همهى تاريخ
خودشان ،روى يک مجلس ملى انتخاباتى را نديدهاند؛ آنها را متهم به
نظام ديکتاتورى نميکنند ،ولى كشور ما را كه در طول بيست سال
عمرش ،بيست تا انتخابات آزاد و انتخابات مردمى داشته ،متهم ميکنند! از
دشمن كه انتظارى نيست .براى خاطر حرف دشمن كه انسان نميتواند
ممشاى صحيح و منطقى و خردمندانهى خودش را تغيير دهد .بنابراين،
3
هيچ مالحظه نکنيد.
 .0سورهی انعام ،آيهی 000
 .0بيانات در ديدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 0388/1/0
 .3بيانات پس از بازديد از نمايشگاه كتاب در حسينيه امام خميني(ره) 0318/0/08
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اعمال جاهالنه در عزاداریها

اينجانب ميبينم كه چگونه اخالص و محبت مردم به ساالر شهيدان
حضرت اباعبداهلل الحسين 7مورد جفا در قضاوتهاى جهانى واقع
ميشود ،چگونه درک روشنبينانهى آنان در اعتقاد به مقام واالى
اهلبيت ،:بخاطر بعضى اعمال جاهالنه ،حمل بر امورى ميشود كه از
ساحت شيعه و ائمهى بزرگوارشان بسى دور است .ميبينم كه چگونه
عزادارى بر جگرگوشهگان زهراى اطهر :مورد تبليغ سوء دشمنان
متعصب و تبليغاتچيهاى شيطان استعمار قرار ميگيرد ،ميبينم كه بعض
اعمالى كه هيچ ريشهى دينى هم ندارد بهانه به دست دشمن مغرض
ميدهد كه بدان وسيله هم اسالم و تشيع را العياذباهلل بعنوان آئين خرافه
معرفى كنند و هم بغض و عداوت خود را نسبت به نظام مقدس
0
جمهورى اسالمى در تبليغات خود آشکار سازند.
هدفگيری دشمن روی علم

رمز پيشرفت يک كشور ،يعنى آن محور اصلى براى اقتدار يک
كشور ،پيشرفت همراه با اقتدار ،علم است .آماج بسيارى از توطئههاى
امروزى كه عليه جمهورى اسالمى هست ،علم و اهل علم و دانشجويان
علم و محيط علمى است؛ اين را توجه داشته باشيد .نگذاريد اين تير
طبق آن هدفگيرى دشمن ،به هدفى كه آنها گرفتهاند ،اصابت كند .كار
0
علمى را نگذاريد متوقف بشود.
***

هيچ چيز نبايد موجب شود كه در حركت علمى آنها ،اندک توقف و
تعللى به وجود آيد .دشمن اين را ميخواهد .نبايد بگذاريد او به اهدافش
برسد .علىرغم خواست دشمن ،بايد حركت علمى در كشور شکوفا و
3
اميدبخش و آيندهنگر باشد.
***

 .0پاسخ به نامهى امام جمعهى اردبيل حجةاالسالم والمسلمين آقاى مروج 0313/3/01
 .0بيانات در ديدار جمعى از نخبگان علمى كشور 0388/8/6
 .3بيانات در مراسم بيعت جمع كثيری از دانشجويان و دانشگاهيان 0368/3/03
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امروز ،يکى از حساسيتهاى استعمار و استکبار و آمريکا و
صهيونيستهاى طراح فساد در عالم عبارت است از اينکه نگذارند
كشورهاى برخوردار از نظام انقالبى ،از لحاظ علمى پيشرفت كنند .اين
حساسيت ،نسبت به كشور ما مضاعف است؛ چون حساسيتى كه آنها
نسبت به اسالم و انقالب اسالمى دارند ،نسبت به هيچ انقالب ديگرى
نداشته و ندارند و نخواهند داشت .البته اگر در آينده ،انقالب
غيراسالمىاى تحقق پيدا كند ،اين حساسيت را نخواهند داشت .امروز،
كسانى كه ميتوانند دانش را در اين كشور رشد بدهند ،بايد احساس
وظيفهى مضاعف كنند؛ چون دشمن نميخواهد بگذارد ما روى پاى
خودمان بايستيم .روى پاى خود ايستادن ،آن وقتى تحقق پيدا خواهد كرد
كه علم از درون خود ما بجوشد و ما دست گدايى به سمت دشمنانمان
دراز نکنيم .استعدادهاى خوب و برجسته ،دانشآموزان تيزهوش و
كسانى كه ميتوانند براى آيندهى كشور مفيد باشند ،بايستى خيلى احساس
وظيفه و مسئوليت كنند .البته خيلى هم بايد خوشحال باشند كه علىرغم
0
ميل دشمنان ،ميتوانند براى كشور و ملتشان مفيد و مؤثر باشند.
***

عزيزان من! امروز كشور به نشاط شما ،به نيروى شما ،به ابتکار شما،
به ايمان شما و به صفاى شما بهشدت نيازمند است .امروز جوانها بايد
خردمندى خودشان را ،معرفت و دانش خودشان را ،ايمان خودشان را،
همبستگى و يکپارچگى خودشان را هرچه ممکن است ،تقويت كنند؛
درست همان مناطقى كه دشمن ميخواهد تقويت نشود .دشمن ميخواهد
دانش ما پيشرفت نکند؛ دانشگاههاى ما بهجاى درس خواندن ،به كارهاى
ديگر بپردازند؛ ايمان نسل جوان تقويت نشود و جوان مؤمن تبديل شود
به جوان هوسران .دشمن ميخواهد وحدت بين نيروهاى ما نباشد و
برادران تبديل شوند به دشمنان .دشمن ميخواهد ما صفا و نورانيت و
معنويت نداشته باشيم و جوان ما به يک عنصر مادى و بىعاطفه تبديل
 .0بيانات در ديدار با جمع كثيری از دانشگاهيان و طلاب حوزههای علميه 0368/9/09
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شود؛ اين چيزى است كه دشمن ميخواهد .امروز همه وظيفه دارند در
0
مقابل اين حركت كنند.
تالش دشمن برای از بين بردن آرامش

از مدتى پيش احساس ميشد كه مراكز عمدهى دشمنى با ملت ما ،در
انتظار حوادثى در ايران هستند؛ در حرفهايشان اين معنا روشن بود .در
سال گذشته ،رئيس سازمان جاسوسى كشور آمريکا در گزارشى كه براى
خودشان تهيه كرده بود و داد ،اينطور گفت :در سال  0999در ايران
انتظار حوادثى را داريم كه در اين بيست سال گذشتهـ يعنى از اول
انقالب تاكنونـ بىسابقه است! در واقع با اين زبان ،نشان ميداد كه از
چيزهايى پشت پرده مطلع است .بعضى از اين فراريهايى هم كه با دشمن
همکارى ميکنند و به آمريکا پناهنده هستند ،شبيه اين حرفها را زدند.
يکى از همين وابستگان فرارىـ آنطور كه در خبرها آمده بودـ گفته بود
كه ما سال آينده به ايران خواهيم رفت! اين خوابهاى خوش بىتعبيرى كه
هميشه ميبينند! پس معلوم بود كه صهيونيستها ،آمريکاييها و مراكز اصلى
قدرت ،در فکر حوادثى در ايران هستند و قرار است حوادثى اتفاق
0
بيفتد.
ایجاد هرج و مرج ،هدف دشمن

بىشک يکى از مهمترين هدفهاى دشمن ايجاد هرج و مرج و
آشفتگى و درگيرى ميان اقشار ملت است .با كمال هوشيارى از تحقق
3
اين خواستهى دشمنان زبون و ابله و پليد ،جلوگيرى كنيد.
***

دشمن ميخواهد در كشور هرج و مرج شود؛ بىايمانى باشد؛
بىاعتمادى به حکومت باشد و در سايهى اين هرج و مرج و اغتشاش،
 .0بيانات در ديدار گروه كثيری از جوانان استان اردبيل 0319/1/1
 .0بيانات در خطبههای نماز جمعهی تهران 0318/1/8
 .3پيام بـه مناسـبت انتشـار نامـهی آيـتاهلل سـيدجاللالـدين طـاهری امـام جمعـهی اصـفهان
0380/4/01
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يک ديکتاتورى مثل ديکتاتورى رضاخان را سر كار بياورد؛ همان چيزى
كه يک بار در اوايل اين قرن در دورهى رضاخان و يک بار هم در 08
مرداد در ايران تجربه شد 08 .مرداد هم همينطور شد؛ گروهى از ايادى
داخلى آنها تبليغات و جنجال و هياهو راه انداختند و اغتشاشگران به
خيابانها ريختند .به دنبال آن ،كنار زدن روحانيت و نااميدى مردم و آمدن
آمريکا بود و ديکتاتورى سخت و سياه دوران محمدرضا آغاز شد .امروز
0
ميخواهند آن كارها را بکنند.
جنجالهای زیر نام آزادی از نقشههای دشمن

عزيزان من! امروز همدلى شما مردم در هر نقطهى كشور ،يک امر
تشريفاتى و تزئيناتى نيست؛ يک امر ضرورى است .چيزهاى مورد
اختالف را مطرح نکنند ،به نقاط اختالف فکرى تکيه نکنند ،چيزهاى
مورد اتفاق را بگويند .همهى اين مردم ،مسلمانند .همهى اين مردم،
طرفدار اسالم و قرآنند .تمام اين مردم ،انقالبشان را دوست دارند ،امام
بزرگوار و رزمندگان مدافع شرف و حيثيت را دوست دارند؛ روى اينها
تکيه كنيد .كسانى نيايند چيزى را بهانه قرار دهند .مثالً يک وقت كسى
يک كلمه حرفى زده ،اين را بهانه براى جنجال كنند! يا دستگاه قضايى
با يک نفر برخورد كرده ،آن را بهانه براى جنجال كنند! يا يک نفر در
فالن دستگاه امنيتى ،يا اقتصادى ،يا سياسى ،حركتى انجام داده است ،اين
را بهانه براى جنجال كنند! اين جنجالها به ضرر كشور است .چرا؟ چون
دلهاى مردم را از هم دور ميکند .همهى اينها هم زير نام آزادى است!
آزادى هديهى الهى و هديهى انقالب است .آزادى متعلق به مردم و جزو
فطرت مردم است .اما اين كارها ربطى به مسألهى آزادى ندارد؛ اينها
بخشى از نقشهى دشمن است .من امروز براى مردم عزيز كشورمان
هوشيارى ،هوشمندى ،تمسک به اسالم ،تمسک به نام امام ،تمسک به راه
و معنويت امام بزرگوار كه امسال سال آن بزرگوار است ،تمسک به
وحدت كلمه و برافراشتن پرچم برادرى و مهربانى را از واجبترين
0380/1/1 .0
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واجبات ميدانم و اميدوارم همين خواستهى بزرگ ملى و دينى ،مورد
ادعيهى زاكيهى حضرت بقيةاهللاالعظم(ارواحنافداه) قرار گيرد و آن بزرگوار
براى رفع مشکالت و براى باز شدن راهها به سمت پيشرفت و براى گرم
0
كردن دلهاى اين ملت دعا كنند .ما هم در اين آستان ،دعا ميکنيم.
پوساندن انقالب با ترویج فساد

دشمن نبايد بتواند با ترويج فرهنگ فسادـ هر نوع فسادى ،چه
فسادهاى مربوط به شهوات جنسى و چه فسادهاى مالى و چه انواع و
اقسام فسادهاى اخالقى و عملى ديگرـ اين انقالب را از درون بپوساند.
يکايک شما زن و مرد ،بايد مثل آن جوان شجاع و غيرتمندى كه در برابر
خانه و حريم و خانواده و موجودى خود سينه سپر ميکند و از آن دفاع
ميکند ،از انقالب و اسالم و مسئوالن و دستاوردها و ايمان اسالميتان
0
دفاع كنيد و در مقابل كسانى كه به آن هجوم ميورزند ،بايستيد.
به فساد كشاندن زنان

غرب ميخواهد فرهنگ خود را بر همه جا حاكم كند .فرهنگ غرب،
برهنگى است .البته به شما عرض كنم كه اين برهنگى ،اين فساد و
بىبندوبارى و اين شکل فضاحتآميزى كه بعضى از زنان در بسيارى از
كشورهاى غربى دارند ،بحمداهلل در خود غرب نيز همهگير نيست .اين،
كارى است كه بر اثر تبليغات غلط خود آنها ،روزبهروز افزايش پيدا
ميکند .والا حتى تا چهل ،پنجاه سال پيش ،در خود كشورهاى غربى ،به
اين شدت نبود .آنها ميخواهند همان فساد و بىبندوبارى را كه خودشان
گرفتارش شدهاند ،به كشورهاى اسالمى هم صادر كنند .ولى ما اين را
نميخواهيم .اين ،براى زندگى اجتماعى مضر است و براى آنها هم مضر
است .هرجا باشد ،مضر است .روش اسالمى براى ما بهترين است .زنان
 .0بيانات در ديدار مردم مشهد و زائران عليبـن موسـيالرضـا(ع) در صـحن امـام خمينـي(ره)
0318/0/0
 .0بيانات در خطبههای نماز جمعهی تهران 0368/1/08
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ما در طول حوادث انقالب و بعد از انقالب تا امروز ،نشان دادهاند كه در
آن چيزهايى كه معيار واقعى زندگى و ارزش و برجستگى آنهاست ،در
سطوح عالى قرار دارند .مادرى كه فرزندان خود را در راه خدا و در راه
هدفـ هدفى كه براى او مقدس است و پيش خدا هم مقدس استـ
تقديم ميکند و خم به ابرو نمىآورد ،يک عمل برجسته انجام داده است
و اين امر كوچکى نيست .اين را با هر معيار و ميزانى اندازهگيرى كنيد،
باعظمت است .زن جوانى كه حرمت همسرش و خودش را به مدت ده،
يازده سال كه همسرش در زندانهاى دشمن اسير بوده ،باكمال عفت و
سربلندى و پاكدامنى حفظ كرده است ،آيا كارش ارزش نيست؟! اينها
0
ارزشند.
كارزار همهجانبهی فرهنگي دشمن در برابر ملّت

وقتى به صحنهى نبرد نگاه ميکنم ،صحنهای را ميبينم كه يک طرف
آن ،شما ملت ايران كه طرفدار اسالم و نجات مستضعفان و دشمن نظام
استکبارى دنيا هستيد ،قرار داريد و طرف ديگر آن ،دشمنان شما ،يعنى
سردمداران جبههى استکبار و ضد اسالم ،دنبالهروهايشان و اراذلى كه در
اين بين ،بخاطر منافع شخصى و هواهاى نفسانى ،دنبال بوق استکبار و
خر دجال او راه افتادهاند ،قرار دارند .اآلن ،كارزارى برپاست؛ شوخى
نيست .جنگ نظامى ،تمام شد .تازه اگر دشمنـ يعنى استکبار جهانىـ
بتواند ،حرفى ندارد كه باز هم جنگ نظامى را راه بيندازد؛ منتها برايش
آسان نيست.
اآلن ،يک كارزار فکرى و فرهنگى و سياسى در جريان است .هركس
بتواند بر اين صحنهى كارزار و نبرد تسلط پيدا كند ،خبرها را بفهمد،
احاطهى ذهنى داشته باشد و يک نگاه به صحنه بيندازد ،برايش مسلم
خواهد شد كه اآلن دشمن از طرق فرهنگى ،بيشترين فشار خود را وارد
مىآورد .كم هم نيستند قلمبهمزدها و فرهنگيهاى دين و دل و وجدان
باخته و نشستهى پاى بساط فساد استکبارـ چه غالباً و اكثر ًا در خارج
 .0بيانات در ديدار گروهي از خواهران پرستار 0313/1/01
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كشور و چه تکوتوكى در داخل كشورـ كه براى مقاصد استکبارى ،قلم
0
هم بردارند ،شعر هم بگويند ،كار هم بکنند و دارند ميکنند.
تسخير پایگاههای فرهنگي

دل بىآاليش جوان ،هنگامى كه با نور ايمان و فروغ انديشهى عالمانه
روشن شود گنجينهاى الهى است كه فرآوردههاى آن ،امروز و فرداى
كشور را بهرهمند ميسازد .در مرحلهى كنونى ،آنچه ميبايد پس از تحصيل
علم ،در صدر فعاليتهاى دانشجويى قرار گيرد ،ارتقاء فکرى دانشجويان
در زمينهى فرهنگ و سياست است .امروز هيچکس نميتواند انکار كند
كه فوريترين هدف دشمنان جمهورى اسالمى ،تسخير پايگاههاى
فرهنگى در كشور است .آنان درصددند بدينوسيله ،باورهاى اسالمى و
انقالبى را كه اصليترين عامل ايستادگى ملت ايران در برابر نظام سلطهى
استکبارى است ،از ذهنها و دلها بزدايند و باورهاى سلطهپذيرى و
فرودستى در برابر غرب را به جاى آن بنشانند .تالش آشکار از سوى
واسطهها و دستنشاندگان امپراتوريهاى زر و زور ،در بسيارى از
عرصههاى فرهنگى براى ترديدافکنى در مبانى اسالم و انقالب ،امروز
افراد ديرباور را نيز به دغدغه افکنده است ،و كسانى كه ديروز هشدار در
برابر شبيخون فرهنگى را جدى نميگرفتند ،امروز آن را به چشم خود
ميبينيد .بيشک نخستين آماج اين شبيخون ،جواناناند ،بويژه آنانکه در
جادهى دانش و فرزانگى قدم برميدارند و آيندهى فرهنگى و سياسى
كشور در دست آنها است .درست است كه دشمن بهرغم تالش و
هزينهى فراوان ،نتوانسته است به محصول مورد نظر خود دست يابد،
ولى بروشنى ميدانيم كه مهمترين پاسخ كوبندهى بدخواهان ،معرفت و
ايمان روشنبينانه و قدرت تحليل سياسى است ،و اينها همان است كه
تشکلهاى دانشجويى شايستهى همت گماشتن و پرداختن به آن
0
ميباشند.
 .0بيانات در ديدار با گروه كثيـرى از معلمـان و مسـئوالن امـور فرهنگـى كشـور و جمعـى از
كارگران ،به مناسبت روز معلم و روز جهانى كارگر0369/0/00
 .0پيام به كنگره جامعهی اسالمي دانشجويان در مشهد 0381/6/01
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حملهی دشمن به كشور با ابزار فرهنگي

دشمن وقتى كه ميخواهد با ابزار فرهنگى به كشور و جامعه و نظامى
حمله كند ،چيزهايى را هدف ميگيرد ،كه به نظر من امروز در كشور ما
چنين چيزهايى هست .هم در عالم كتاب هست ،هم در عالم مطبوعات
هست ،هم در عالم هنر هست .البته وقتى ما ميگوييم كه اين فکر غلط،
يا اين طرح غلط ،يا اين سخن نادرست ،در چارچوب يک طرح امنيتى و
براندازى قرار دارد ،ممکن است صاحب آن انديشه ،مطلقاً نداند كه چه
كار ميکند! اين به معناى آن نيست كه خود او هم در آن طرح براندازى يا
خرابکارى شريک است؛ نه ،گاهى اصالً او هيچ سهمى ندارد ،اما دشمن
از او استفاده ميکند .اينجا يک انسان خيرخواه ،به مجرد اينکه ديد از
سخن او ،از حرف او و از كار او بعنوان جزئى از يک مجموعهى
خرابکارى در اين كشور استفاده ميشود ،اگر خود او به اين كار براندازى
يا خرابکارى مايل نيست ،فوراً عقب ميکشد .قاعدهاش اين است؛ اگر
عقب نکشيد ،پس او هم سهيم و شريک است .اين ،نوع دوم از
انديشههاى غلط است .خطاست اگر كسى گمان كند ،ما كه نسبت به
مسألهی مطبوعات و كتاب و نوشتن و نشر در جامعه حساسيت بهخرج
ميدهيم ،با تفکر آزاد ،با فکر آزاد و با مباحثهى آزاد مخالفيم؛ نه .ما
كسانى هستيم كه اولين شعارهاى اين مسائل را دادهايم و الحمدهلل تا اآلن
هم دنبالش بودهايم؛ اما با آزادى گناه و آزادى ويرانگرى مخالفيم .نميشود
اجازه داد كه نسل جوان يک كشور كه به اعتماد ما ميآيد كتاب را از
شما ميخرد و ميگويد اينها متدينين و در رأس كار هستند ،از اين طريق
0
گمراه يا فاسد شود؛ يا از اين طريق دشمن بخواهد كارى انجام دهد.
***

0

من شنيدهام كه در قضاياى جنگ جهانى در روسيه ،شور علىاف ـ
آهنگ معروفى است كه البته من نه آهنگش را شنيدهام ،نه درست ميدانم
چيست؛ آقايان ميدانندـ در تهييج مردم براى وارد شدن به ميدان جنگ،
 .0بيانات پس از بازديد از نمايشگاه كتاب در حسينيه امام خميني(ره) 0318/0/08
 .0موسيقي كه در زمان شوروی سابق خوانده ميشد.
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بيشترين تأثير را داشت؛ يعنى در خدمت اهداف مردمى قرار گرفت.
بهطور طبيعى اين توقع از هنرمند هر كشورى وجود دارد؛ بنابراين چطور
ميتواند نسبت به اين قضيه بىتفاوت بماند؛ در حالى كه دشمن از ابزار
0
هنر استفاده ميکند.
***

براى من كتابهاى متعددى از نقاط مختلف عالم ميرسد ،كه پيداست
اصالً سعى افرادى بر اين بوده كه اين كتابها براى ايجاد كينه و كدورت و
بغض و نگرانى نوشته بشود .حاال كه در جمهورى اسالمى بحمداهلل
پرچم اسالم و قرآن بلند است ،و حاال كه شعارها ،شعارهاى اسالمى و
پرجاذبه است ،سعى ميکنند از طريق ديگرى كينهى اين كشور ،اين ملت
و اين حکومت را در دل برادران مسلمان در نقاط مختلف عالم وارد
كنند؛ كتابهايى مخصوص اين كار مينويسند؛ دشمن كه بيکار ننشسته
0
است.
تحقير جریان هنر و فرهنگ انقالب از دسيسههای دشمن

من وقتى به تنوع ابزارهاى دشمن نگاه ميکنم ،ميفهمم چقدر اين
قضيه براى اينها اهميت داشت! يکى از كارها اين بود كه جريان ادب و
هنر و فرهنگ انقالبى را در كشور تحقير كنند و به انزوا بکشانند .اين
يکى از كارهايشان بود .از جمله كارهاى مهمى كه انقالب كرده ،يکى
اين است كه يک عده عنصر فرهنگى و اديب و هنرمند و داراى اقتدار
فرهنگى تربيت كرده و بحمداهلل كم هم نيستند .شعراى زيادى به وجود
آمدند؛ داستاننويسان زيادى به وجود آمدند؛ نويسندگان قلمزن دقيق
فارسىنويس محکمى به وجود آمدند و بحمداهلل هستند .از اول انقالب
تاكنون ،سيزده سال گذشته است .شما نگاه كنيد ببينيد كدام سيزده سال
در دوران عمر فرهنگى و تاريخى ما ،توانسته است شخصيتهاى درجهى
 .0بيانات در ديدار اصحاب فرهنگ و هنر 0381/1/0
 .0بيانات در ديـدار بـا اعضـاى شـركتكننـده در گردهمـايى نخسـتين دورهى شـوراى عـالى
بينالمللى مجمع التقريب بين المذاهب االسالمية 0311/1/0
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يک به وجود آورد؟ البته اينها تا شخصيت درجهى يک بشوند ،هنوز
فاصله دارند؛ اما كسانى كه شخصيت درجهى يک بشوند ،در اين
مجموعهاى كه انقالب پديد آورده ،زيادند .مادر ميهن ما ،در دوران
استبدادهاى اواخر دوران پادشاهى ،سترون و عقيم شده بود .حقيقتاً
آدمهاى بزرگ ،نويسندگان بزرگ ،هنرمندان بزرگ ،بخصوص در بعضى
از رشتههاى هنرى ،پرورش پيدا نميکردند .لکن امروز ميبينيم در ميان
بچههاى جوان ما ،سينماگران خوب ،نمايشنامهنويسان خوب ،كارگردانان
خوب ،شعراى خوب و داستاننويسان خوب ،زيادند .انقالب است كه
0
اين نيروها را آزاد كرد.
حضور دشمن در پشت پردهی فرهنگ و سياست

حضور دشمن را در پشت پردهى فرهنگ و سياست جدى بگيريد.
اين يک واقعيت است و هرچه ميگذرد ،اين حقيقت كه دشمن در
مقاصد پليد خود ،اميد زيادى به مقولهى فرهنگ و مسائل سياسى دارد،
بيشتر واضح و آشکار ميشود .نبايد غافالنه و سادهلوحانه بعضى از
پديدهها را جداى از علت و بريدهى از عامل اصلىاش تلقى كرد و به
اين و آن نسبت داد .حقيقتاً دشمنان ميخواهند از فضاى فرهنگى كشور
عليه انقالب ،نظام و دولت استفاده كنند .باز مجدداً تأكيد ميکنم :هم به
مردم اطـالعرسانى كنيد ،خبر دهيد و پيشرفتها را بگوييد؛ هم اگر واقع ًا
موانعى وجود دارد ،آنها را هم شفاف با مردم در ميان بگذاريد .صرف
اينکه ما بگوييم موانعى در كار هست ،مردم را قانع نميکند و آنها
نميپذيرند .اگر واقعاً موانعى وجود دارد و كسانى هستند و جريانى
موجود است كه نميگذارد شما كار كنيد ،اين را شفاف و صريح به مردم
بگوييد .يا اين است كه حقيقتاً معلوم ميشود اين شخص يا اين افراد يک
حركت مجرمانه انجام ميدهند و نميگذارند مسئوالن يا دولت كار كنند،
كه در اين صورت بايد به اين جرم رسيدگى شود ،يا اين است كه آن
 .0بيانــات در ديــدار وزيــر ،معــاونين و رؤســای منــاطق آمــوزش و پــرورش سراســر كشــور
0310/1/00
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طرف هم منطقى دارد .باالخره يا بايد او را متقاعد كرد يا او شما را
متقاعد كند .اين را در معرض افکار عمومى بگذاريد و صريح و روشن و
شفاف با مردم در اين زمينهها صحبت كنيد .به نظر من اين به پيشرفت
0
كار كمک ميکند.
اهداف گوناگون دشمن برای سلطه بر ملّت ایران

اروپاييها وقتى خواستند اندلس را از مسلمانان پس بگيرند ،اقدامى
بلندمدت كردند .آن روز صهيونيستها نبودند؛ اما دشمنان اسالم و مراكز
سياسى ،عليه اسالم فعال بودند .آنها به فاسد كردن جوانان پرداختند و در
اين راستا انگيزههاى مختلف مسيحى ،مذهبى يا سياسى داشتند .يکى از
كارها اين بود كه تاكستانهايى را وقف كردند تا شراب آنها را بهطور
مجانى در اختيار جوانان قرار دهند! جوانان را به سمت زنان و دختران
خود سوق دادند تا آنها را به شهوات آلوده كنند! گذشت زمان راههاى
اصلى براى فاسد يا آباد كردن يک ملت را عوض نميکند .امروز هم آنها
همين كار را ميکنند .البته دشمن هدفهاى اقتصادى ،فرهنگى و سياسى
هم دارد .هدفهاى اقتصادىاش معلوم است؛ براى آنها تسلط اقتصادى بر
منطقهى خاورميانه حياتى است .امروز در حال راهاندازى يک جنگ
بزرگ در همسايگى ما و در كشور عراق هستند .همهى دنيا ميدانند كه
هدف آنها در درجهى اول هدف اقتصادى است .تسلط بر اپک ،نفت
عراق و سلطهى نهايى بر نفت خاورميانه از جملهى اين اهداف است.
اقتصاد ،خداى امروز دنياى مادى است؛ خداى واجباالطاعهاى كه همه
بايد در مقابل او زانو بزنند و هر كارى براى بهدست آوردن ثروت بکنند.
اين اقدامات براى بهبود اقتصاد بشر صورت نميگيرد؛ بلکه در جهت پر
كردن جيب كمپانيهاى نفتى و تسليحاتى و امثال آنها كه مظهر فرعونيت
0
و قارونيت هستند ،صورت ميپذيرد.
***

 .0بيانات در ديدار اعضای هيأت دولت ،به مناسبت هفتهی دولت 0380/6/4
 .0بيانات در ديدار جوانان استان سيستان و بلوچستان 0380/00/6
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استکبار ميخواست دولتها را با نظام جمهورى اسالمى دشمن كند.
بعضى از دولتها هوشيارانه فهميدند و نگذاشتند خواست استکبار عمل
شود؛ اما بعضى از دولتها ،بدون توجه در اين دام استکبارى غلتيدند .در
سطوح ملتها هم مسألهى اختالفات فرقهاى و اختالفات شيعه و سنى و
اختالفات عقيدتى را مطرح كردند و افراد زيادى را واداشتند كه با گرفتن
مزد ،عليه جمهورى اسالمى يا عليه تشيع يا عليه برخى از عقايد ملت
مسلمان ايران ،كتاب بنويسند و كتابهاى زيادى نوشته شد .عدهاى را هم
وادار كردند با زبان خود آنها ،كه به اين كتابها و به اين اشکالها و دشنامها
پاسخ دهند .متأسفانه هر دو طرف در اين دام افتادند .عزيزان من! امروز
0
در دنياى اسالم ،مسأله اين است.
تالش دشمن؛ خارج كردن مردم از عرصههای انقالب اسالمي

همهى تالش دشمن اين بود كه مردم را از عرصهى عظيم انقالب
خارج كند .پاسخ شما مردم ،آنچنان بوده است كه در همهى سالهايى كه
بر اين انقالب ميگذرد ،در ميدانهايى كه بايد حضور مردم در آن آشکار
شود ،پاسخ شما به استکبار جهانى ،كوبندهتر و صريحتر و قاطعتر بوده
است .يک نمونه ،اجتماع عظيم شما در روز جمعهى آخر ماه مبارک
رمضان امسالـ روز قدسـ بود .عجيب است كه سال هجدهم از اعالم
روز قدس ،مردم بيشتر از سال هفدهم شركت ميکنند .سال هفدهم،
بيشتر از سال شانزدهم شركت ميکنند .اين ،چه حركت و چه همت و
چه لطفى از طرف پروردگار عالم به اين ملت بزرگ است! پيشبينيها از
قبل از انقالب اين بود كه چون در مجموعهى ملت ايران ،اقوام مختلف
حضور دارند و زبانهاى مختلف رايج است ،پس ،زمينهى اختالف زياد
است؛ اما خالفش ثابت شد و همه ديدند كه ملت ما يک ملت متحد و
متفق است .شما ببينيد در مراسم گوناگون و در صحنههايى كه جاى ابراز
عقيده نسبت به يک مسألهى سياسى استـ مثل مراسم «روز قدس» كه
 .0بيانــات در ديــدار رؤســاى ســه قــوه ،كــارگزاران نظــام اســالمى و شخصــيتهاى خــارجى
شركتكننده در كنفرانس بينالمللى وحدت اسالمى0311/1/03
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پريروز برگزار شد و شما مالحظه كرديد كه چه غوغايى در سراسر
ايران ،چه در شرق و غرب و چه در مركز بودـ ملت يکپارچهى ما
چگونه وحدت خود را به نمايش ميگذارند! اقوام مختلف ،در هرجا كه
هستندـ فارسشان ،تركشان ،كردشان ،عربشان ،بلوچشان و تركمنشانـ
همه يکسان حركت ميکنند ،يک شعار ميدهند و يک حرف را ميزنند.
اين همه ،نشانگر وحدتى عجيب و بزرگ است .نوبت انتخابات هم كه
ميرسد ،مردم همينطور شركت ميکنند .نوبت دفاع مقدس هم كه ميرسدـ
جنگ هشت سالهى ماـ مردم همينگونه از همه جا شركت ميکنند؛ همه
شهيد ميدهند؛ همه براى خدا وارد ميدان ميشوند و همه حول يک
احساس وظيفهى مشترک ،اقدام ميکنند .حتى در دوران دفاع مقدس ،در
بين داوطلبان ماـ سرباز وظيفه كه به جاى خود محفوظـ همميهنان
غيرمسلمان هم شركت داشتند .مسيحيانى بودند كه داوطلبانه به ميدان
جنگ رفتند و جانشان را هم در اين راه فدا كردند .اينها را ديديم،
شناختيم و ميشناسيم .يعنى وحدت عجيبى در ميان ملت ما وجود دارد؛
با اينکه دشمن هم براى از بين بردن آن خيلى كار كرده است .بنابراين،
در داخل كشور ايران اسالمى ،به بركت حاكميت اسالم و به بركت
وجود محورهاى اساسى وحدتآفرين ،هر دو محور ذكر الهى و وحدت
عمومى تأمين است و در آينده هم انشاءاهلل مثل گذشته خواهد بود.
نگرانى ،بابت امت اسالمى است؛ چون متأسفانه در سطح امت اسالمى،
0
شرايط ،اينگونه نيست.
هدف دشمن تضعيف ارزشهای انقالب و اسالم

عزيزان! نگذاريد با تضعيف ارزشهاى انقالب و اسالم ،به جبههى
دشمن كمک كنند؛ و بخصوص نگذاريد غفلتزدگانى از اين قبيل ،در
مجموعههاى شماـ يعنى در صفوف مقدمـ جا بگيرند .شعارهاى انقالب
را كه پرچمهاى راهنما در راه اعتالء و سربلندى و آبادانى اين كشور
است ،گرامى بداريد و با همهى وجود از آن دفاع كنيد و سهلانگارى
 .0بيانات در ديدار كارگزاران نظام ،به مناسبت «عيد سعيد فطر» 0311/00/00
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نسبت به آن را از بيگانگانى كه احياناً به لباس خودى درمىآيند و با زبان
0
خودى سخن ميگويند ،تحمل نکنيد.
هدف دشمن تسلّط بر دنيا

من يادم است كه در شورای انقالب ،بعضي از افراد هيأت دولت آن
روز كه در شورای انقالب شركت ميجستند ،كار دانشجويان را تخطئه
ميکردند و ميگفتند چرا به سفارت آمريکا رفتند؟! اينها دلشان آن طرف
بود .كسانى كه دلشان آن طرف است ،اآلن هم هستند .اينها به چيزى به
نام استقالل ملى ،هويت ملى ،شخصيت و عزت ملى باور ندارند.
تربيتهايشان طورى است كه به آنها اجازه نميدهد درست بفهمند كه
حضور يک قدرت استکبارى در يک كشور ،چقدر براى يک ملت،
زيانبار و سنگين است .دستورات اسالم هم براى بعضى از آنها چندان
اهميت و ارزشى ندارد .اينها هميشه يک اقليت كوچک بودند؛ امروز هم
هستند .البته فعاليت ميکنند ،تبليغات ميکنند ،تبليغات دشمنان اسالم را
ادامه ميدهند؛ اما دل متن مردم ،بخصوص جوانانـ دانشجويان،
دانشآموزان و ساير قشرهاى مختلف جوانـ هر جا هستند ،درک ميکنند
كه براى يک ملت ،بزرگترين اهانت اين است كه تسليم قدرت استکبارى
بيگانه باشد .هركس كه اهل تحليل باشد ،اين معنا برايش روشن است كه
امروز آمريکا براى ايران هيچ نقشهاى جز نقشهى استکبارى ندارد؛ يعنى
بازگشت به وضعيت قبل از انقالب! معلوم است كه ملت ايران در مقابل
اين نقشه مىايستد .اين ،آن جهتگيرى ضد استبدادى ملت ايران است.
البته تالشهايى از طرف دشمنان هست :تبليغات ميکنند ،حرف ميزنند،
سفسطه ميکنند؛ بعضى حتى سعى ميکنند روز سيزده آبان راـ كه روز
مقاومت در مقابل استکبار استـ به روز نرمش در مقابل آمريکا تبديل
كنند! اگر نگوييم سادهلوحى است ،ناچاريم بگوييم خيانت است؛ منتها
چون انسان نميخواهد بگويد خيانت ،البد اين كارها از روى سادهلوحى
و غفلت است .شما جوانان بايد خيلى هوشيار و بيدار باشيد؛ بايد اهداف
 .0پيام به مناسبت گردهمايي مسئوالن انجمنهای اسالمي دانشگاهها 0311/1/01
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دشمن را بشناسيد .امروز قدرت استکبارى آمريکا هدفش تسلط بر
دنياست و اين چيزى نيست كه پنهان و پوشيده باشد .حتى دولتهاى
اروپايى از تهاجم فرهنگى و از دخالت و از نفوذ مداخلهجويانهى پول
آمريکا گله دارند .مسأله ،مسألهى تصرف و دستاندازى است .البته
كشورهايى هستند كه نميتوانند مقاومت كنند و بايستند؛ اما ملت ايران
ايستاده است .آن طرف مقابل هم تهديد ميکند ،تطميع ميکند ،چربزبانى
ميکند ،تبليغات ميکند؛ از همهى اينها هم يک هدف را دنبال ميکند ،تا
اينکه راهى بگشايد و مجدداً وارد كشور ايران شود و دوباره بساطش را
پهن كند و بتواند آن وضع شرمآور قبل از انقالب را براى ملت ايران
تکرار نمايد؛ اما بدون ترديد ملت ايران در مقابل اين طمعهاى استکبارى،
0
با قدرت تمام خواهد ايستاد.
اهداف دشمن عليه انقالب اسالمي

هدفهايى كه آنها 0دنبال ميکردند ،در درجهى اول ،سقوط انقالب و
سقوط نظام جمهورى اسالمى بود .هدف اول ،براندازى بود .هدف بعدى
اين بود كه اگر براندازى نظام جمهورى اسالمى تحقق پيدا نکند ،انقالب
را استحاله كنند؛ يعنى صورت انقالب باقى بماند ،اما باطن انقالب،
سيرت انقالب ،روح انقالب از بين برود .در اين زمينه خيلى تالش
كردند؛ كه آخرين نمايشنامهى آنها كه روى صحنه آمد ،همين فتنهى 88
بود .در حقيقت ،يک تالشى بود .يک عدهاى در داخل ،بخاطر حب به
نفس ،حب به مقامـ از اين قبيل امراض خطرناک نفسانىـ اسير اين
توطئه شدند .من بارها گفتهام؛ طراح و نقشهكش و مدير صحنه ،در
بيرون از اين مرزها بود و هست .در داخل با آنها همکارى كردند؛ بعضى
دانسته ،بعضى ندانسته .اين هم هدف دوم.
هدف سوم هم باز اين بود و هست كه كارى كنند كه اگر نظام
 .0بيانات در ديدار دانشجويان و دانشآموزان بهمناسبت سالروز تسخير النهى جاسوسى آمريکا
(روز ملى مبارزه با استکبار جهانى) 0318/8/00
 . 0منظور دشمنان است.
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اسالمى باقى ميماند ،از عناصر ضعيفالنفسى كه ميتوان در آنها نفوذ كرد،
استفاده كنند و اينها را در مسائل كشور ،در واقع طرفهاى اصلى خودشان
قرار بدهند .باالخره نظامى به وجود بيايد و ادامه پيدا كند كه قدرت
كافى نداشته باشد ،ضعيف باشد ،مطيع باشدـ عمده اين است كه
سرسپرده باشد ،مطيع باشدـ در مقابل آمريکا نايستد ،قد علم نکند.
0
اهداف اينهاست.
تحریف حقایق و تاریخ

از اوايل انقالب ،يکى از اهداف مهم دشمن ،تحريف حقايق و تاريخ
بود .اگر يک وقت در داخل كشور حنجره يا قلم مزدورى پيدا ميشد كه
حقايق جنگ و انقالب و اسالم را تحريف ميکرد ،ميديديد فريادهاى
تشويق از اطراف دنيا بلند ميشود .امروز نيز همينطور است .امروز هم اگر
در داخل كشور كسانى بخاطر خوش كردن دل استکبار و راضى كردن
دشمنان اسالم و اين ملت و اين كشور چيزى بگويند و بنويسند كه در
آن تحريف اسالم و تاريخ انقالب و چهرههاى انقالب باشد ،ميبينيد كه
در دنيا از طرف دستگاههاى تبليغاتى استکبار براى او هورا ميکشند و او
را تشويق ميکنند! تبيين ،موضوع بسيار مهمى است .انسانها تابع بينش و
ديد خودشان هستند .اگر كسى بتواند حقايق را در چشم مردم تحريف
كند ،يعنى در واقع عمل و بازو و ارادهى مردم را به سمت گمراهى
كشانده است .اين همان چيزى است كه دشمن ميخواهد .امروز اگر
كسانى عليه اسالم و مقدسات و مجاهدتهاى اين ملت قلمفرسايى كنند و
چيزى بنويسند؛ اگر كسانى عليه بهترين فرزندان اين كشورـ يعنى
شهيدان ما و مجاهدان راه خداـ اظهارنظرى كنند و ريشى بجنبانند؛ اگر
كسانى عليه بسيج و جهاد و شهادت حرفى بزنند و چيزى بنويسند؛
ميبينيد مورد تشويق راديوها و سياستمداران و نويسندگان خارجى قرار
ميگيرند .امروز همهى افرادـ چه كسانى كه بياناتشان در حوزههاى وسيع
كاربرد دارد ،چه كسانى كه در حوزههاى كوچکتر سخنانشان مؤثر واقع
 .0بيانات در خطبههای نماز جمعهی تهران 0389/00/01
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ميشود؛ مثل مدرسه و كالس و دانشگاه و محيطهاى كارگرى و غيرهـ
مسئولند و اگر ديدند حقايق و محکمات اسالم و انقالب مورد تحريف
قرار ميگيرد ،وظيفه دارند تبيين كنند؛ نبايد سکوت كنند .امام به اين نکته
بسيار توجه ميکرد .و اين يکى از چيزهايى است كه راز استحکام و
0
ماندگارى و پايدارى نظام در آن مندرج است.
تردیدافکني و سلب اعتماد مردم

ترديدافکنى در ارزشهاى اصولى ،بزرگنمايى مشکالت و نفى
موفقيتها ،از نيازهاى قطعى آمريکاست .آمريکا به اين عوامل و شرايط
نياز دارد تا بتواند موفقيت خود را در تقابل با جمهورى اسالمى تضمين
كند .هر كس در اين زمينهها به نفع آمريکا كار كند ،در واقع زمينهسازى
ميکند براى اينکه آمريکا بتواند مقاصد خودش را ،ولو با شيوه نظامى يا
شبهنظامى ،نسبت به ملت ايران انجام دهد .البته در بعضى جاها انسان
ميبيند اين تصور و تصوير را خيلى پر و بال ميدهند تا آمريکا را بعنوان
يک قدرت موفق در حال پيشرفت و پيروزى معرفى كنند و جبهه مقابل
را در حال انفعال نشان دهند .اين صددرصد نادرست و غيرواقعى است؛
اين محصول كار تبليغاتى رسانههاى آمريکايى است؛ بههيچوجه اينطور
نيست .پيروزى نظامى بر رژيم صدام ،غير از برآورده شدن هدف آمريکا
در مسألهی عراق و حتى افغانستان است .البته مسألهی عراق از مسألهی
افغانستان خيلى مهمتر است؛ مشکالت آمريکا در عراق هم بهمراتب
بيشتر از مشکالتش در افغانستان خواهد بود .ميخواهند اينطور وانمود
كنند كه مسأله تمام شده و آمريکا به همهی هدفهاى خود رسيده است؛
در حالىكه بههيچوجه اينطور نيست؛ مسأله تمام نشده است و مشکالت
0
فراوانى بر سر راه اينها قرار دارد.
***

يکى از مسائلى كه اينها بهشدت دنبال آن هستند ،سلب اعتماد مردم
 .0بيانات در اجتماع زائران مرقد مطهر امام خميني(ره) 0381/3/04
 .0بيانات در ديدار با دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتى 0380/0/00
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از كارايى نظام است .بعضى از حرفهايى كه ميشنويد ،اتفاقى نيست.
تصادفى نيست كه بعضى كسان بيايند دربارهی نظام اسالمى بحث كنند و
بحران مشروعيت نظام را مطرح سازند .نظامى را كه با رأى و خواست و
مجاهدت مردم و با اين همه احساسات و عواطف سر كار آمده ،با اين
همه مشکالت دست و پنجه نرم كرده و از اين همه دشمنيها و مقابلهها
سرافراز بيرون آمدهـ و همه هم به كمک مردم بوده استـ زير عالمت
سؤال بگذارند و بگويند بحران مشروعيت! اينها تصادفى نيست .بعضى از
حرفهايى كه ميبينيد در بعضى از تريبونها پخش ميشود ،همه در جهت
همين تصويرسازى منفى از نظام اسالمى در ذهن مردم و براى سلب
اعتماد آنهاست تا آن مقصود حاصل شود؛ يعنى گسستگى پيوند ميان
0
مردم و نظام.
ایجاد شکاف و اختالف در بدنهی حاكميّت نظام

دشمن وقتى ميتواند به هدفهاى خودش برسد كه بتواند در بدنهى
حاكميت نظام و در مسئوالن بخشهاى مختلف ،اختالف و شکاف ايجاد
كند .دشمن دنبال اين قضيه است .درگيرى در سطوح باالى حکومت،
همان چيزى است كه دشمن آن را ميخواهد و آن را بهجد تعقيب ميکند.
همان چيزى كه قبالً عرض كردم :اگر توانستند كسى را نفوذ دهند ،اين
كار را ميکنندـ كه خوشبختانه تاكنون در مراكز باال چنين توفيقى پيدا
نکردهاند و انشاءاهلل بعد از اين هم توفيق پيدا نخواهند كردـ اما راه
ديگرى كه در دسترس آنهاست ،اين است كه خودشان را به بعضى
نزديک نشان دهند و عليه بعضى و به نفع بعضى دعوا را تشديد كنند.
يکى از سياستهاى واضح و روشن ضدانقالب در چند سال اخير همين
نکته بوده است .اگر حرف ميزنند ،با اين هدف است؛ اگر موضعگيرى
ميکنند ،با اين هدف است؛ اگر راديو به راه مىاندازند ،با همين هدف
است .در داخل هم دنبالههاى ضدانقالب و عوامل سرويسهاى جاسوسى
خارجى هستندـ اينطور نيست كه نباشندـ اينها نيز همانطور موضعگيرى
 .0بيانات در ديدار با دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتى 0380/0/00
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ميکنند ،همانطور حرف ميزنند و همان هدف را تعقيب ميکنند .فقط
ايجاد شکاف در دستگاههاى باالى حکومتى ،هدف آنها نيست؛ ايجاد
شکاف در حوزهى علميه هم هدف ديگر آنها بود .سعىشان اين بود كه
بين مراجع و بزرگان و علماى نامدار در سطح حوزهى علميه ،اختالف
0
ايجاد كنند ،كه خوشبختانه نتوانستند و اميدواريم در هيچ جا نتوانند.
در اختيار گرفتن افکار عمومي ،هدف دشمن

دشمن ميخواهد افکار عمومى را در اختيار گيرد .شما بايد نگذاريد
كه او افکار عمومى ملت خودتان و ملتهاى ديگر راـ تا هرجايى كه
صداى شما ميرسدـ در اختيار گيرد .شما امروز حادثهاى مثل حادثهى
فلسطين را ببينيد كه ديگر در آنجا جبههى حق و باطل معلوم است .ملتى
را از سرزمين آبا و اجداديشـ كه استخوانهاى اجدادش در اين زمين
دفن شده و همهى تاريخ ميگويد كه اينجا مال اوستـ و از خاک و
زندگى و خانه و از حق انتخاب در كشور خودش محروم كردند و يک
عده بيگانه را از اروپا و اروپاى شرقى و روسيه و آمريکا و از جاهاى
ديگر جمع كردهاند و گفتهاند شما اينجا را اداره كنيد! خوب؛ اگر هيچ
عامل ديگرى هم در اين بين نبود ،همين اندازه نشان ميدهد كه حق و
باطل كجاست؛ چه برسد به اينکه آن گروه بيگانهى متصرف اشغالگر ،با
انواع و اقسام روشهاى خشونتبار و سبعوار ،آن جمعى را كه صاحب
آن سرزمين هستند ،نابود ميکند؛ يعنى ميزند ،ميکوبد و ميکشد .ديگر حق
و باطل از اين منحازتر و متمايزتر؟! شما ببينيد همين را جماعت طرفدار
حضور اسرائيل در اين منطقهـ آمريکا و خود صهيونيستها و بعضى
دولتهاى ديگرـ چگونه در افکار عمومى دنيا عوض كردهاند! يعنى افکار
عمومى را طورى تغيير دادهاند كه امروز در مقابل اين حوادث تلخ در
دنيا حركت مهمى انجام نگيرد .والا اگر اين تبليغات نبود ،ملتهاى دنياـ
ولو هيچ رابطهاى هم با فلسطين نداشتندـ روزى نبود كه تظاهراتى به نفع
مردم فلسطين راه نيندازند ،اعتراضى نکنند ،حکومتها را زير فشار قرار
 .0بيانات در خطبههای نماز جمعهی تهران 0319/00/06
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ندهند و دولتهاى خودشان را براى موضعگيرى تحت فشار نگذارند .اگر
اين تبليغات نبود ،اصالً صحنهى سياست دنيا عوض ميشد .اينها افکار
عمومى را همانطور كه خودشان ميخواستند ،تصرف و هدايت كردندـ
بخاطر رعايت همان ترتيب منطقى كار رسانهاىـ و اين دروغ بزرگ را
در ذهن مردم جا انداختند .اگر ما بتوانيم يک كار رسانهاى درست انجام
دهيم ،ميتوانيم اين صحنهى باطل را الاقل تا حدودى به صحنهى حق
تبديل كنيم؛ يعنى در افکار عمومى دنيا كار را طورى پيش ببريم كه واقع ًا
قضيه بعکس شود .بنابراين ما در اين زمينه ضعيف هستيم« .ما» كه
ميگويم ،يعنى جبههى حق .اين در مورد افکار عمومى دنيا نسبت به يک
قضيهى بينالمللى است .در مورد افکار عمومى داخل كشور هم عين ًا
0
همين مسأله وجود دارد.
بياعتمادّی ملّت ایران به فرهنگ خود

ملت ما را در طول سالهاى متمادى به يک ملت وابسته تبديل كرده
بوند؛ ملت ما را با تبليغات پيوسته ،از فرهنگ خود ،از اعتماد به خود
تهى كرده بودند؛ ملت ما را به خود بىاعتماد و نااميد كرده بودند .ملتى
با اين سابقهى تاريخى ،در اين موقعيت حساس جغرافيايى ،با اين همه
استعداد انسانى و طبيعى نهفتهى در اين سرزمين ،تبديل شده بود به
وسيلهاى براى استفاده و بهرهبردارى قدرتهاى بيگانه؛ مدتى انگليس ،بعد
هم آمريکا؛ اما اين انقالب ما را بيدار كرد؛ ما را به خود آورد؛ اين همان
حركت عاشورايى بود .اين اقدام بزرگ ،سرنوشت و راه ما را عوض كرد.
ما امروز در راه عزت ،در راه استقالل ،در راه استفاده از استعدادهاى
طبيعى و انسانى خودمان حركت ميکنيم و پيش رفتهايم و دنيا هم تا
حدود زيادى به اين اعتراف كرده و آن را قبول كرده است؛ چارهای
ندارد؛ اما ما بايد اين راه را ادامه بدهيم .هيچ ملتى با تنبلى و تنآسايى
نخواهد توانست به عزت برسد .رسيدن به استقالل ،رسيدن به عزت
ملى ،رسيدن به كرامت انسانى ،براى يک ملت هزينه دارد ،كه بايد اين
 .0بيانات در ديدار مديران صدا و سيما 0380/00/04
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هزينه را متحمل شد و بايد تالش كرد؛ بايد به عاقبت كار ،اميدوارانه و
واقعبينانه نگاه كرد ،كه يک نگاه واقعبينانه ،اميد به انسان خواهد بخشيد.
0
اين دشمن است كه ميخواهد شما را مأيوس كند.
اضمحالل یکپارچگي و تماميّت ارضي ایران

دشمن ميخواهد ايران نباشد .دشمن ميخواهد يکپارچگى و تماميت
ارضى ايران نباشد .دشمن ميخواهد پرچم اسالم باالى سر اين ملت در
اهتزاز نباشد .دشمن ميخواهد در رأس اين حکومت ،كسانى مثل رژيم
گذشتهـ نوكرها و دستنشاندههاى خودشـ بر سر كار باشند .البته كه
دشمنان جهانخوار حاضر نيستند يک ملت مستقل را با اتکا به نفس ،با
اعتماد به خدا ،با تکيه به دين اسالم ببينند؛ آن هم در چنين منطقهى
حساسى از عالم و با اين احساس عظمتى كه در اين ملت هست و
0
احساس همدردىاى كه نسبت به مسلمانان دارند!
***

در قضيهى قوميتها ،كه دشمنان كمين گرفتهاند؛ پشت خم كردهاند تا
بلکه بتوانند به نحوى بين قوميتهاى ايرانى كه در طول تاريخ در كنار هم
زندگى كردند ،اختالف ايجاد كنند ،بايد هوشيارتر و مواظبتر باشيد .اينها
آن نقطههايى است كه دشمن ميخواهد ازشان استفاده كند .بايد در مقابل
3
اينها ايستاد.
از بين بردن یکپارچگي و انشقاق

متن ملت عزيز ما ،تسليم فشار تبليغاتى دشمن نشده و نخواهد شد؛
اما كسانى كه خودشان اشتباه كردند ،در بين ما هستند .اينها راه غلطى
رفتند و بعضى از مجموعهها را هم با خودشان به راه غلط كشاندند .امام
به ملت ما ياد دادند كه بايد مسئوالن در فکر ضعفا و پابرهنهها باشند و
 .0بيانات در ديدار پرسنل نيروى هوايى 0384/00/08
 .0بيانــات در ديــدار كــارگزاران نظــام ،بهمناســبت ســالروز والدت رســول اكــرم(ص) و امــام
جعفرصادق(ع) 0310/6/04
 .3همان
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به نيازهاى مردم توجه كنند .آنها در تبليغات و در تهاجم فرهنگى خود،
توجه به خواست قدرتهاى استکبارى را مالک قرار دادند؛ ببينند آمريکا
از چه چيزى بدش مىآيد ،از آن پرهيز كنند؛ ببينند قلدران و زورگويان
عالم به چه چيزى تمايل دارند ،به طرف آن حركت كنند .اين نقطهى
مقابل تعاليم جمهورى اسالمى است كه در گفتار امام بزرگوار ما تجلى
ميکرد .امام به ما ياد دادند كه هرچه فرياد داريد ،بر سر آمريکا بکشيد؛
اما عدهاى فريادهاى خود را بر سر خوديها كشيدند؛ به ديگران هم ياد
ميدهند كه بر سر همديگر فرياد بکشند! امام در وصيتنامه و در تعليمات
دوران حيات بابركت خود تکرار ميکردند كه از غريبهها و نامحرمها و
نفوذيها برحذر باشيد .مراقب باشيد تا كسانى كه با اين انقالب و اين
نظام و اين اسالم و با منافع مردم هيچ ميانهى خوبى ندارند ،در اركان
تصميمگيرى كشور نفوذ نکنند .مسألهى غريبهها و نااهلها و نامحرمها را،
اول امام مطرح كردند .اينها در مقابل آن جهت و آن خط روشن،
ميگويند از دوستان و از خوديها برحذر باشيد و پرهيز كنيد .اينها را با
نامهاى گوناگون و چپ و راست مطرح ميکنند .اگر شما هر كدام از اين
راديوهاى بيگانه را باز كنيد ،در هر يک از برنامههايشان ،حداقل چند بار
اسم جناح محافظهكار و نوگرا را مطرح ميکنند؛ تعبيراتى كه ملت ايران و
عالقهمندان به انقالب و مؤمنان و وفاداران به مصالح عمومى اين ملت و
اين كشور را به جبهههاى مختلفى تقسيم ميکند .امام ميگفتند ايران
يکپارچه ،ملت متحد و همزبان؛ اما عدهاى سعى ميکنند طبق خواست و
ميل و صالحديد دشمنان اين ملت ،جهات غيرعمومى راـ قوميتها و
مذاهب و دستهدسته كردن مردم و بازى با الفاظى از قبيل حزب و امثال
آن راـ در ميان مردم رايج كنند و يکپارچگى مردم و آن وحدتى را كه
ميتواند ايران اسالمى را از البالى توفانها عبور دهد ،به هر شکلى دچار
0
انشقاق و پراكندگى كنند.
***

آنچه كه مهم است ،اين است كه ما در داخل ،حركت خودمان را
 .0بيانات در اجتماع بزرگ مردم مشهد و زائران حرم مطهر امام رضا(ع) 0381/0/0
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بهطور منطقى ادامه بدهيم .دستگاه در سطوح تصميمگيرى ،سياستگذارى،
قانونگذارى و اجراـ در هر جايى كه دستگاه بهصورت اصولى دارد عملى
انجام ميدهدـ همين هدف اسالمى را با قوت و قدرت پى ميگيرد .ما
تکليف و وظيفهى خودمان ميدانيم كه هر گامى كه برميداريم ،انشاءاهلل
خود را يک گام به اهداف اسالمى نزديکتر كنيم؛ اين وظيفه را انشاءاهلل
با قوت و قدرت انجام ميدهيم؛ از تبليغات و جنجال و عصبانيت دنياى
استکبارى هم مطلقاً بيمى نداريم .البته شرط موفقيت در اين راه ،اتحاد و
هماهنگى و وحدت كلمهى ملت است؛ لذا مقاصد دشمن اين است كه
ملت را دچار انشقاق كند و اگر بتواند ،ملت را از نظام و از دولت و از
مسئوالن جدا نمايد؛ كه بحمداهلل تاكنون نتوانسته و انشاءاهلل بعد از اين
0
هم نميتواند.
به زنجير كشيدن ملّت

براى به زنجير كشيدن يک ملت ،هيچ چيزى ممکنتر و سهلتر از اين
نيست كه قدرتمندان عالم بتوانند باورهاى آن ملت و آن كشور را بر طبق
نيازهاى خودشان شکل دهند .هر باورى كه يک ملت را به اتکاى به
خود ،اعتماد به نفس ،حركت به جلو و تالش براى استقالل و آزادى
وادار كند ،دشمن خونى آن ،كسانى هستند كه ميخواهند با قدرت
متمركز ،همهى دنيا را در اختيار بگيرند و به نفع خودشان همهى بشريت
را استثمار كنند .لذا با آن فکر مبارزه ميکنند .در نقطهى مقابلش ،سعى
ميکنند با راهها و شيوههاى مختلف ،افکار و باورها و جهتگيريهايى را در
ميان آن ملت ترويج كنند كه بهگونهاى بينديشد كه آنها ميخواهند .وقتى
آنطور انديشيد ،آنگونه هم عمل و حركت خواهد كرد .اين يک ابزار
بسيار رايج است؛ تئورىسازى استعمارى .اين كار را از اول انقالب در
ايران كردهاند و امروز هم ميکنند .در جاهاى ديگر دنيا هم انجام دادهاند؛
0
مخصوص اين دوران هم نيست.
 .0بيانات در ديدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری 0311/00/00
 .0بيانات و پرسش و پاسخ در جمع دانشجويان و اساتيد دانشگاه صنعتى اميركبير 0319/00/9
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اگر دشمن بتواند مردم ما را ،جوانان ما را ،قشرهاى ما را ،نسبت به
آيندهى اين حركتشان نااميد كند ،ضربهى خود را زده است .اين خطر
عمده است .لذا شما ميبينيد با انواع و اقسام روشها ،بيانها ،زبانها و
شيوهها سعى ميکنند دلها را نسبت به تداوم اين حركت پرافتخار اسالمى
0
مردد و مأيوس كنند و اميد را از آنها بگيرند .اين مهمترين خطر است.
***

چرا ملت ايران اميدوار نباشند؟ دشمن كه ميخواهد ملت ايران
اميدوار نباشند ،در تبليغات و شايعهپراكنيها و دروغسازيهاى خود ،اين
نوميدى را منعکس ميکند .خدا ميداند كه در اين روزها ،چقدر شايعهى
دروغ به دست دشمن در ميان جامعهى ما منتشر كردند .من ،دائماً در
جريان اين شايعات قرار ميگيرم و ميدانم كه مخصوصاً چه شايعاتى راـ
حتى در بعضى از شهرهاـ به وسيلهى همين راديوها و معدود عناصر
0
خودفروختهى خائن پشت به خدا و خلق كرده ،منتشر ميکند.
***

دشمن اميدوار است كه از طريق ايجاد دودستگى و اختالف ،در ميان
ما نفوذ كند .اين ،كار بسيار ظريف و دقيقى است كه روى آن
سرمايهگذارى ميکند .اينطور نيست كه ما بگوييم دشمن ميخواهد
تفرقهافکنى كند ،ما هم مشتها را گره ميکنيم و شعار ميدهيم و نميگذاريم
دشمن به اهدافش برسد؛ خير ،او روشها و مکانيسمهاى بسيار
3
حسابشده و دقيقى را براى اين كار دارد؛ لذا ما بايد هوشيار باشيم.
گرفتن عزم راسخ از مردم

دشمن ،همان عنصری است كه ميخواهد يک ملت و يک كشور را از
ابزارهای اقتدارش تهيدست كند .ابزارهای اقتدار و عزت كنوني ملت ما
 .0بيانات در اجتماع بزرگ عزاداران در صحن مطهر امام خميني(ره) 0319/3/04
 .0بيانات در ديـدار بـا جمـع كثيـرى از پاسـداران ،در سـالروز مـيالد امـام حسـين(ع) و روز
پاسدار0368/00/01
 .3بيانات در مراسم بيعت ائمهی جمعـهی سراسـر كشـور بـه اتفـاق رئـيس مجلـس خبرگـان
0368/4/00
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چيست؟ ايمان ،عزم راسخ الهي ،كار برای خدا ،احساس سربازی دين
خدا .اينهاست كه ملت ما را عزيز كرده است؛ اينهاست كه انسانهای
پوالدين بهوجود آورده است و ميآورد و ميتوانند مقابله كنند .دشمنان
ميخواهند اين خصوصيات را از جوانمردان و انسانهای واالی كشور
بگيرند.
كار دشمن قابل فهم است .قابل فهم است كه دشمن بخواهد مردم را
از ايمانشان ،از تقوايشان ،از روحيهى غيرت دينىشان ،از عزم راسخشان
و از اميدشان تهيدست كند .دشمن در اين صدد است؛ منتها بعضيها كه
شايد دشمن هم نيستند ،ندانسته ،نفهميده و با غفلت كارهايى ميکنند كه
نتيجهى آن كارها ،بىايمانى مردم ،نوميدى مردم و ترديد و تزلزل روحى
0
در مردم است.
تخریب وحدت ملّي؛ باورساز و اميد

دشمن سه هدف مرحلهاى و مقطعى را تعقيب ميکند .اول ،عبارت
است از تخريب وحدت ملى؛ يکپارچگى ملت ايران را بشکنند و
تخريب كنند .دوم ،تخريب ايمان و باورهاى كارساز در دل مردم؛ يعنى
به تخريب ايمانها و باورها و اعتقاداتى كه اين ملت را از يک ملت
عقبافتادهى توسرىخور ،به يک ملت پيشرو و شجاع و ميداندار در دنيا
تبديل كرد ،بپردازند .اين حركت ،با اعتقادات و باورهايى انجام گرفت؛
بدون اين باورها كه انسان حركت نميکرد و اين ملت پيش نميرفت.
دشمن ميخواهد اين باورها را در ذهن ملت ما تخريب كند .سوم،
تخريب روح اميد و تخريب آينده در ذهن مردم .پس ،سه تخريب ،مورد
نظر دشمن است :تخريب وحدت ملى ،تخريب باورهاى كارساز و
مقاومتبخش ،و تخريب روح اميد .اسم اين تخريبها را هم «اصالح»
ميگذارند! من كارى به اين دوستان و خوديهاى غافل ندارم؛ بحث من بر
سر دشمن است كه سلسلهجنبان اين حركت ،به بيرون از اين مرزها
 .0بيانات در ديدار جمعي از پرسنل ارتـش جمهـوری اسـالمي ايـران بـه مناسـبت روز ارتـش
0318/0/01
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مربوط است .در داخل مرزها هم كسانىكه اساس كار دست آنهاست،
جزو دشمنانند؛ مثل جبههى قاسطين كه من سال گذشته در مورد
اميرالمؤمنين 7عرض كردم .در مقابل حکومت علوى ،سه جبهه وجود
داشت :قاسطين و مارقين و ناكثين .مارقين و ناكثين ،جبههى داخلى و
جبههى خودى بودند؛ منتها خوديهاى فريبخورده و به دام افتادهـ يا به
دام ثروتطلبى و مقامخواهى و عقدههاى خودشان ،يا به دام جهالتها و
حماقتها و تعصبهاى خودشانـ اما جبههى قاسطين ،جبههى دشمن بود؛
جبههى آشتىناپذير بود؛ با على آشتىبکن نبود .آمدند به اميرالمؤمنين7
عرض كردند« :يا اميرالمؤمنين! بگذاريد جناب معاویةبن ابىسفيان چند
صباحى در رأس حکومت بماند» اما حضرت فرمود« :نه؛ اگر من حاكمم،
او نميتواند استاندار اين حکومت باشد؛ بايد كنار برود ».آنها
اميرالمؤمنين 7را تخطئه كردند و گفتند بىسياستى كرده است! بعضى از
نويسندگان تا امروز هم ميگويند اميرالمؤمنين 7بىسياستى كرد! اما
خودشان بىسياستند؛ اميرالمؤمنين 7بسيار پخته عمل كرد؛ براى اينکه
معاویةبن ابىسفيان ،جناب طلحه و زبير نبود كه اگر آن امتيازى را كه
ميخواست ،به او ميدادند ،او ساكت مينشست؛ نه .آن جبهه ،جبههى
قاسطين بود؛ جبههاى بود كه با جبههى علوى نميساخت؛ در هيچ
شرايطى هم نميساخت .هرچه او عقب ميرفت ،اين يک قدم جلو مىآمد
و جز در ميدان جنگ ،نقطهى تالقى با هم نداشتند .اميرالمؤمنين 7اين
را ميدانست و لذا تا زمانى كه بر سر كار بود ،جبههى قاسطين هيچ كار
نتوانستند بکنند و هميشه شکست خوردند؛ اما وقتى اميرالمؤمنين 7به
شهادت رسيدـ كه شهادت على هم بهدست آن گروههاى شبهخودى
متعصب عقدهاى بدفهم كجفهم فريبخورده بود ،نه بيگانهى آنچنانىـ آن
بيگانههاـ قاسطينـ حکومت را گرفتند و با گذشت چند سال ،نشان دادند
كه ايدهآل آنها در حکومت چيست! حکومت «حجاج بن يوسف» در
همين كوفه بهوجود آمد؛ حکومت «يوسف بن عمر ثقفى» بهوجود آمد؛
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ال
حکومت يزيد بن معاويه بهوجود آمد! معلوم شد كه آن جريان ،اص ً
0
جريانى نيست كه بتواند در يک نقطه با جريان علوى تالقى كند.
ایجاد اخالل در وحدت ملّي

اقبال ملتهاى مسلمان در همه جاى دنياى اسالمـ بعضىجاها با شتاب
بيشتر و بعضى جاها با شتاب كمترـ به امور معنوى و دينى ،روزبهروز
زياد شده است .اما موضوع وحدت ،موضوع يکپارچگى ،موضوع يک
جهتى دنياى اسالم و موضوع «واعتصموا ٍّبحبل ٍّاهلل ٍّجميعا» ،0كه قرآن ما را
به آن امر ميکند ،متأسفانه ،آنگونه كه بايد باشد ،نيست و اين كار دشمن
است .ملتهاى اسالمى مايل به اتحادند .اما دشمن تالش ويژهاى براى
اخالل در اين امر انجام ميدهد؛ يعنى از طرق مختلف سرمايهگذارى
مادى و معنوى مخصوصى براى ايجاد تفرقه ميکند كه بخشى از اين
سرمايهگذارى ،مربوط به سابق است و مثل تقويت ناسيوناليستهاى
3
افراطى ،از قبل از انقالب است.
ایجاد ناامني در مرزها

عزيزان من! جوانان! اين مطالبى كه من به شما عرض ميکنم ،جزو
بينات و واضحات فضاى عمومى كشور است .در قبل ،اين حرفهايى كه
اآلن عرض ميکنم ،براى هيچكس در اين كشور تازگى نداشت؛ چون همه
با تمام وجود آن را لمس ميکردند؛ اما امروز نسل جوانى كه آن روز را
بهدرستى لمس و درک نکرده ،در ميدان است .ناامنى تبليغاتى و ناامنى
سياسى از طرف دشمن بهقدرى پرفشار است كه ميخواهد مانع شود و
نسل جوان امروز ،اين حقايقى را كه ده سال قبل ،پانزده سال قبل جزو
واضحات بود ،انکار كند و پوشيده بدارد .من ميخواهم ذهن شما نسل
جوان امروز را به اين حقيقت متوجه كنم كه حتى حقايق به اين روشنى
راـ كه براى كسانى كه آن روز در اين مملکت صحبت ميکردند و امروز
 .0بيانات در خطبههاى نماز جمعهى تهران 0318/9/06
 .0سورهی آلعمران ،آيهی 013
 .3بيانات در ديدار كارگزاران نظام ،به مناسبت «عيد سعيد فطر» 0311/00/00
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هم اكثر مردم مملکت را تشکيل ميدهند ،چيزهاى جديدى نيستـ
دشمن ميخواهد با حملهى سنگين تبليغاتى و سياسى خود بپوشاند .آن
روز به نفع عراق كه با ما وارد جنگ شده بود تا مرزهاى ما را ناامن كند،
همهى قدرتهايى كه در دنيا ميتوانستند در اين زمينه كارى بکنند ،وارد
شدند .عدهاىـ يا ناخردمندانه و يا خائنانهـ ميخواهند از ياد اين ملت
ببرند كه دشمنى رژيم آمريکا با ملت ايران ،چقدر براى اين ملت
خسارت ايجاد كرده است و هنوز هم خسارت ايجاد ميکند؛ ميخواهند
اين را انکار كنند! همين رژيم آمريکاـ كه آن روز ما به صورت تحليل
ميگفتيم و بعد از جنگ ،اخبار و آمار و اطـالعات ريز آن منتشر شدـ به
عراق كمک كرد؛ كمک الکترونيکى ،كمک تسليحاتى ،كمک در روشهاى
جنگيدن ،كمک مالى ،كمک مستقيم و غيرمستقيم! ناتو هم كمک كرد؛
بسيارى از كشورهاى عربى هم كمک كردند؛ براى اينکه بتوانند با فشار
ناامنى ،نظام انقالبى را از پا بيندازند و يا به زانو درآورند .باز هم همت
جوانان اين مملکت ،دلهاى پاک و باايمان اين كشور ،همين بسيج ،همين
سپاه ،همين ارتش ،همين انسانهاى مؤمن و پاکنهادى كه در پشت
جبههها كانون همت را گرم نگه ميداشتند ،توانست بر تمام توطئههاى
دشمن فائق آيد و به رژيم مهاجم و به همهى پشتيبانانشـ از آمريکا و
شوروى آن روز و ديگرانـ تودهنى بزند و ملت ايران را بعنوان قهرمان
اين برهه ،در مقابل چشم جهانيان قرار دهد و امنيت را بعنوان بزرگترين
نعمت به اين مملکت برگرداند؛ مرزها را آرام كند و براى شهرهايى كه
زير بمباران بودندـ كه در دوران جنگ ،تقريباً نيمى از جغرافياى اين
كشور در زير بمباران بودـ اعادهى امنيت كند؛ براى زن و مرد ،براى
كاسب ،براى عالم ،براى دانشجو ،براى كارگر ،براى سياستمدار ،براى
رئيس ،براى مرؤوس و براى همهى كسانىكه به امنيت نياز دارند ،امنيت
ايجاد كند؛ حتى براى آنهايى كه ناشکرانه اين امنيت را انکار ميکنند.
بنابراين ،دلهاى باايمان و عزم ايمانى و راسخ اين جوانان ،امنيت را براى
0
همهى مردم بهوجود آورد.
 .0بيانات در مراسم ديدار گروه كثيری از سپاهيان و بسيجيان در مشهد 0318/6/01
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تضعيف استقالل و اقتدار ملّي هدف دشمنان

هر چيزى كه بتواند يک ملت را به استقالل و به اقتدار ملى و
خودجوش و درونزا برساند ،آن چيز مبغوض مراكز قدرتى است در دنيا
0
كه همهى دنيا را براى خودشان ميخواهند؛ نظام سلطه اينطور است.
***

كسانى كه در داخل با انگيزههاى مختلف گاهى حرفهاى دشمن را
تکرار ميکنندـ كه انشاءاهلل نادانسته و ناخودآگاه و از روى بىاطـالعى
استـ بايد خيلى مراقب باشند .هر نقطهاى را كه دشمن هدف ميگيرد و
استکبار و صهيونيسم آن را آماج قرار ميدهند ،شما بدانيد آن نقطه يکى
از نقاط اصلى اقتدار ملت ايران است؛ ميخواهند اين اقتدار را درهم
0
بشکنند.
امنيّت اجتماعي و مدني مورد هدف دشمنان

امروز دشمنان ،امنيت اجتماعى و مدنى ما را هدف قرار دادهاند؛ اين
چيزى است كه بهطور واضح و جلو چشم ،همه ميبينند و مشاهده
ميکنند .دشمنانىكه با اساس جمهورى اسالمى مخالفند ،امروز بهترين راه
اعمال مخالفت خود را در اين پيدا كردهاند كه امنيت كشور را به خطر
بيندازند .عالوه بر امنيت اخالقى و فرهنگى كه چند سال است دشمن
روى آن با شدت كار ميکندـ كه مکرر بعنوان هشدار به مسئوالن ،تهاجم
فرهنگى دشمن را يادآور شدهايمـ و عالوه بر امنيت سياسى كه دشمن
در حركت سياسى كالن نظام ميخواهد اختالالتى ايجاد نمايد ،امروز
3
درصدد است امنيت اجتماعى و مدنى مردم را از بين ببرد.
در هم شکستن مقاومت ملّي ،خواست دشمن

ملت ايران ،به فضل پروردگار در مقابل همهى فشارها و تهديدهاى
دشمنان مقاومت كرده است؛ آن هم مقاومتى بسيار باعظمت و باشکوه.
 .0بيانات در خطبههای نماز جمعهی تهران 0383/8/01
 .0بيانات در خطبههای نماز عيد فطر 0380/9/01
 .3بيانات در ديدار مسئوالن ،قضات و كاركنان قوهی قضاييه 0380/4/1
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همين مقاومت شماست كه ملتهاى ديگر را اميدوار نگه داشته است.
دشمن ميخواهد اين مقاومت را در هم بشکند .اينکه ميبينيد سردمداران
استکبار جهانى ،پيوسته شعار ميدهند «ما مايليم با ايران روابط داشته
باشيم» ،اظهاراتى رياكارانه و خالف حقيقت است .معناى واقعى اين
اظهارات و شعارها ،محبت به ملت ايران و نظام جمهورى اسالمى
نيست .به معناى قبول كردن اشتباهات گذشتهشان نيست .به معناى تعهد
نسبت به آيندهـ كه بعد از اين به ملت ايران زورگويى نکنندـ نيست .اين
يک نوع فريب است .بهظاهر ميگويند «ما آمادهايم روابط برقرار كنيم» و
متعاقب آن عنوان ميکنند «مشروط بر اينکه ايران از حرفهاى افراطى خود
صرفنظر كند ».حرفهاى افراطى ما چيست؟ يکى از حرفهاى افراطى نظام
جمهورى اسالمى و ملت ايران ،همين است كه ميگوييم «نميخواهيم
دولتهاى استکبارى در كار ما دخالت كنند ».اين حرف ،افراطى است؟!
اين حرف ،به نظر سردمداران استکبار ،حرفى نگفتنى است! ميگويند چرا
عنوان ميکنيد كه «در كار ما دخالت نکنيد»؟! در همين منطقهى خاورميانه
و منطقهى اسالمى خودمان ،دولتهايى را ميشناسيم كه اگر بخواهند با
دولتى ديگر رابطه برقرار كنند ،از آمريکا اجازه ميگيرند! به آمريکا
ميگويند :شما اجازه ميدهيد ما با فالن دولت ،رابطه داشته باشيم؟ اين را
0
خودشان ميگويند .حيا نميکنند و خجالت هم نميکشند!
اتّحاد؛ نقطهی هدف دشمن

دشمنان ملت ايران براى ضربه زدن به اين ملت ،يکى از راههايى كه
پيدا كردهاند ،ايجاد اختالف ميان آحاد ملت مسلمان است؛ كما اينکه در
دنياى اسالم و در امت اسالمى هم همين سياست را دنبال كردهاند .از
اول پيروزى انقالب سعى كردند كشورهاى مسلمان همسايهى ما راـ از
جمله كشورهاى همسايهى در خليجفارس راـ از جمهورى اسالمى و از
انقالب اسالمى بترسانند؛ متأسفانه در مواردى هم موفق شدند؛ در حالى
كه جمهورى اسالمى ،دست برادرى به سوى همهى ملتهاى مسلمان و
 .0بيانات در صحن «آستان قدس رضوی» 0313/0/0
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همهى دولتهاى مسلمان دراز كرده بوده است و دراز ميکند .جمهورى
اسالمى از بن دندان معتقد به اتحاد اسالمى است؛ اتحاد اسالمى به معناى
همدلى ملتها و همکارى دولتهاست .ملتها بحمداهلل با هم همدلند؛
اختالفات طائفى و فرقهاى و مذهبى نميتواند ميان ملتها شکاف ايجاد
كند ،مگر به وسوسهى دشمن .اما دولتها را متأسفانه دست سياست
ميتواند به اين طرف و آن طرف بکشاند .ما امروز هم اعالم ميکنيم:
كشورهاى همسايه برادران ما هستند؛ دست دوستى و برادرى ما به سوى
اين كشورها دراز است .به آنها هيچ نيازى نداريم؛ اين برادرى ،از روى
نياز نيست .ملت ايران ثابت كرده است كه با توكل به خدا و با اعتماد به
نفس بر مشکالت فائق ميآيد ،اما ما اختالف را بر خالف مصلحت
دنياى اسالم ميدانيم؛ لذا دست دوستى به سوى همهى كشورها دراز
كردهايم .خوشبختانه امروز علىرغم تالش دشمنان دنياى اسالم و
علىرغم تالش دستگاههاى جاسوسى آمريکا و صهيونيستىـ كه دائم
مشغول فتنهانگيزى هستندـ و به كورى چشم آنها ،روابط دولت
جمهورى اسالمى با كشورهاى منطقهـ كشورهاى عربى ،كشورهاى
غيرعربىـ سالم و خوب و برادرانه است؛ و اين بايد روزبهروز تقويت
0
شود.
مسائل اقتصادی؛ نقطهی هدف و اميد دشمن برای فلج كردن نظام اسالمي

امروز دشمن چشمش به نقطهى حساس اقتصادى است تا بلکه
بتوانند اين كشور را از لحاظ اقتصادى دچار اختالل كنند .هرچه ميتوانند
اختالل ايجاد كنند و هرچه هم نميتوانند ،در تبليغاتشان وانمود كنند كه
اختالل هست! اين كارى است كه امروز در تبليغات دشمنان ما ،با قدرت
و به شکلهاى مختلف انجام ميگيرد .راه مقابله هم انضباط مالى و
صرفهجويى و نگاه پرهيزگرانهى به مصرفگرايى است .من اين را
ميخواهم به مردم عزيزمان تأكيد كنم :مصرفگرايى به صورت اسراف
يکى از بيماريهاى خطرناک هر ملتى است .ما يک خرده به اين
 .0بيانات در ديدار عمومي با مردم الر 0381/0/09
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مصرفگرايى افراطى دچار هستيم .يکى از نمونههايش را به مناسبت
مشکل كمآبىـ كه چند استان كشور از جمله استان شما تاكنون مشکل
كمآبى داشتهاند كه اميدواريم خداى متعال تفضل كند و باران رحمتش را
بر شما نازل بکندـ عرض بکنم؛ يکى از موارد اسراف ،اسراف در آب
است؛ نه فقط آبى كه مصرف شرب در خانهها ميشود ،نوع آبيارى
كشاورزى ما هم يک نوع مسرفانه است و آب را هدر ميدهيم .وظيفهى
مسئولين و دستاندركاران اين بخش است كه به اين مسأله بهطور ويژه
توجه كنند! پس به مسألهى اسرافـ هم در مسألهى آب و هم در مسائل
0
ديگرـ بايد با اهميت نگاه كنند.
سازندگي كشور؛ نقطهی هدف دشمن

نقطهاى كه دشمن به آن چشم دوخته ،اين است كه ايران اسالمى
نتواند بهطور شايسته ،سازندگى كشور را انجام بدهد .اين هم مايهى اميد
دشمنان است .آنها مايلند كه دولت جمهورى اسالمى نتواند در داخل
كشور سازندگى را پيش ببرد ،وضع زندگى مردم را سروسامان بدهد،
توليد داخلى را افزايش بدهد ،اتکاى به خارج از كشور را كم كند و
مردمان پابرهنه و مستضعف و فقير را به سروسامان زندگى الزم اسالمى
برساند .آنها ميخواهند دولت اسالمى ،توفيق اين وظايف بزرگ را به
دست نياورد و نتواند اين كارها را انجام بدهد .به اين آرزو ،چشم
دوختهاند .اگر كشور اسالمى ،با همت شما مردم و با پيوند مستحکمى
كه بحمداهلل بين شما و دولت هست ،به وضع درخشانى نايل بيايد،
استعمار ،آمريکا ،دشمنان دلباختهى سادهلوحى كه چشم به دهان آنها
دوختهاند و بعضى از گروهکها و جريانهاى داخلى ،خلع سالح خواهند
0
شد.

 .0بيانات در ديدار با مردم شيراز 0381/0/00
 .0بيانات در مراسم اولين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني(ره) 0369/3/04
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مرعوب كردن افراد از كارهای دشمن

دشمن ،بعضى كسان را مرعوب ميکند؛ به بعضى افراد تحليل غلط از
وضع كشور ميدهد؛ بعضى افراد را وابستهى به خود ميکندـ كه اينها
عالجى ندارند جز اينکه كار دشمن را بکنند و حرف او را بزنندـ بعضى
كسان را تشويق ميکند كه به طبل بىخيالى بزنند و پى شهوات و كيف
كردن بروند؛ بخصوص در جاهايى كه اميد بيشترى به آنهاست .دنبال
آرمانها نرفتن ،ارادهى اصالح را در دل از بين بردن و بىنظمى كردن ،از
0
كارهاى دشمن است.
فراموش كردن یاد شهدا؛ هدف دشمن

ما آن احساس افتخارى را كه نام شهيد و ياد شهيد به ما ميدهد ،حفظ
كنيم .همچنانيكه به دالورى مردان بزرگ صدر اسالم افتخار ميکنيم ،به
دالورى اين مردان بزرگ دوران خودمان افتخار كنيم .دشمن اين را
نميخواهد .دشمن ميخواهد ياد شهيدان فراموش شود .دشمن ميخواهد
خاطرهى اين مجاهدتها و بزرگمرديها در حافظهى اين ملت نماند.
درست نقطهى مقابل اين ،همه بايد حركت كنند .ياد شهيدان را برجسته
0
كنيد ،زنده كنيد ،خاطرهى آنها را حفظ كنيد.
تزلزل در مشروعيّت نظام اسالمي

دشمنان ملت ايران ميدانند كه وقتى اعتماد وجود نداشت ،مشاركت
ضعيف خواهد شد؛ وقتى مشاركت و حضور در صحنه ضعيف شد،
مشروعيت نظام دچار تزلزل خواهد شد؛ آنها اين را ميخواهند؛ هدف
دشمن اين است .ميخواهند اعتماد را بگيرند تا مشاركت را بگيرند ،تا
مشروعيت را از جمهورى اسالمى بگيرند .اين ،ضررش بهمراتب از آتش
زدن بانک و سوزاندن اتوبوس بيشتر است .اين ،آن چيزى است كه با
هيچ خسارت ديگرى قابل مقايسه نيست .مردم بيايند در يک چنين
 .0بيانات در ديدار اساتيد و دانشجويان دانشگاههاى استان زنجان 0380/1/00
 .0بيانات در ديدار خانوادههاى شهدا و ايثارگران كردستان 0388/0/00
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حركت عظيمى اينجور مشتاقانه حضور پيدا كنند ،بعد به مردم گفته بشود
كه شما اشتباه كرديد به نظام اعتماد كرديد؛ نظام قابل اعتماد نبود .دشمن
0
اين را ميخواهد.
قانون اساسي هدف دشمن

در نگاه واضحى كه انسان به مسائل ميکند ،ميتواند چند نقطه را
بروشنى پيدا كند .يک نقطه ،نظريهى حکومت اسالمى است .اين ،يکى از
موارد آماج حمالت دشمن است .يا به مبانى اسالم ،يا به قانون اساسى و
يا به برخى از بخشهاى برجستهى نظام اسالمى كه عالمت و شاخصهى
نظام است ،تهاجم فکرى و نظرى ميشود .اين تهاجم از تهاجم عملى
كماهميتتر نيست .چونـ همانطور كه آقايان اشاره كردندـ تکيهى نظام
اسالمى به قدرت مردم است .قدرت مردم هم با ايمان آنهاست؛ اگر
مؤمن باشند ،دفاع خواهند كرد؛ اما اگر پايهى ايمان سست شد ،اين
پشتيبانى و اين دفاع به مرور از بين خواهد رفت .بنابراين چيزى كه
ايمان و اعتقاد راسخ مردم را هدف گرفته است ،نبايد دستكم گرفت.
عالج اين كار ،پيکار نظرى است .يک حركت علمى در اين زمينه الزم
0
است.
ایجادِ وابستگي نظام اسالمي به قدرتهای بيگانه

مشروعيت اين نظام به تفکر اسالمى و به استوارى بر پايهى اسالم
است؛ مشروعيت مجلس و رهبرى هم بر همين اساس است .امام يک
وقت فرمود« :اگر من هم از اسالم روى برگردانم ،مردم مرا كنار
ميگذارند ».راست هم ميگفت .مردم امام را به اسالم شناختند؛ بخاطر
فداكارى و عظمت او در راه اسالم دنبالش راه افتادند ،كه همهى ما ،بنده
و شما هم همينطور هستيم .اگر ما از اين راه منصرف و منحرف شويم،
خودمان ضرر ميکنيم؛ اما اين حركت و جريان راه افتاده و متوقفشدنى
 .0بيانات در خطبههای نماز جمعهی تهران 0388/3/09
 .0بيانات در ديدار اعضای مجلس خبرگان 0381/6/01
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نيست .حقيقتاً نظام اسالمى به ما و امثال من و شما وابسته نيست .امام
يک وقت ميفرمود« :نظام اسالمى به من وابسته نيست!» ما واقعاً تعجب
ميکرديم ،چون امام خالق اين انقالب و در واقع پديدآورندهى اين نظام
بود و واقعاً تفکيک بين بقاى امام و بقاى نظام هم براى ما مشکل بود؛ اما
امام قرص و محکم ميگفت نخير ،نظام اسالمى به من وابسته نيست .حاال
وقتى امام با آن عظمت ،وجودش مالزم با وجود نظام نباشد و با نبودن
او اين مردم انقالب و اسالم را حفظ كنند ،ديگر امثال من چه جاى
حرف زدن دارند كه بگوييم اسالم و نظام به من وابسته است! نه؛ صدها
نفر از قبيل ما بايد قربان اسالم شويم؛ جانمان ،مالمان ،آبرويمان را بدهيم
تا نظام اسالمى بماند و پايههاى آن استوار شود .آنچه را كه دشمن هدف
گرفته ،اين است؛ بايد به اين موضوع توجه داشت .دشمن ،سياسى و
سياستمدار است؛ مغز طراح سياسى دارد ،فکر ميکند كه چهكار بايد
بکند .يکى از طراحيها اين است كه حرف آخر را اول نزنند؛ آرامآرام و
بتدريج طلبکارى ايجاد نمايند و طرف مقابل را وادار به عقبنشينى كنند.
بهمجردى كه عقبنشينى كرديد ،طلبکارى ديگرى شروع خواهد شد.
حاال بعضيها ميگويند چيزى بدهيم ،چيزى بگيريم! بدهيمش درست
است ،بگيريمش درست نيست؛ هيچ چيز نخواهند داد .شعارهايى را
درست ميکنند؛ ايران را در محور شرارت گذاشتهاند .فالن كارها را بکنيم
تا ما را از محور شرارت بردارند! اين شد حرف؟! غلط كردند گذاشتند
كه حاال بخواهند بردارند .دوباره و هر وقت الزم شد ،ما را در محور
شرارت ميگذارند .اگر قرار است قدرتى اين امکان و توان را پيدا كند كه
اخمهايش را در هم بکشد و بگويد من قوى هستم و ميزنم و ميبرم و
ميبندم؛ حواستان جمع باشد ،انسان جا بخورد ،اين جا خوردن ،حد يقف
ندارد؛ شما اين سنگر را عقب مينشينيد ،فرض كنيد فالن الحاقيه را قبول
ميکنيد ،بعد يک مطالبهى ديگرى را مطرح ميکنند :فالن دولت غيرقانونى
را به رسميت بشناسيد! باز همان فشارها و همان تهديدها .بهمجردى كه
فالن دولت غيرقانونى را به رسميت شناختيد ،باز يک درخواست ديگر
مطرح ميشود :اسم اسالم را از قانون اساسيتان برداريد! شما بايد ذرهذره
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عقب بنشينيد؛ اين حد يقفى ندارد .من اين موضوع را بارها به بعضى از
مسئوالنى كه دچار وسوسه و واهمههايى بودند ،گفتهام كه حد يقف
فشار آمريکا كجاست؛ آن را مشخص كنيد ،كه اگر به آنجا رسيديم ،ديگر
بعد از آن هيچ فشارى عليه ما نخواهد بود .من عرض كنم حد يقف
كجاست؟ آنجايى است كه شماـ كه چنين حقى را نه شما داريد ،نه منـ
از طرف ملت ايران اعالم كنيد كه ما اسالم ،جمهورى اسالمى و حکومت
مردمى را نميخواهيم؛ هر كسى كه شما مصلحت ميدانيد ،بيايد در اين
مملکت حکومت كند! اين حد يقف است؛ اول اسارت مملکت .مگر
ميتوانيم؟ من و شما مگر ميتوانيم مملکت را به دست دشمن بدهيم؟ مگر
0
ما چنين حقى داريم؟ اين ملت ما را براى اين سر كار نياورد.

 .0بيانات در ديدار نمايندگان مجلس شوراى اسالمى 0380/3/1
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آماج حمالت

در مجموع حوادث اين سى سال ،كشور بتدريج به مجموعهى
مصونيتدار ،ضد ضربه ،ضد بمب تبديل شده؛ يعنى نظام جمهورى
اسالمى .شوخى نيست .شما قدرت امنيتى و جاسوسى و تبليغاتى اين
سرويسهاى گوناگون امنيتى و تبليغاتى دنيا را دستكم نگيريد .همه اين
را احساس ميکنندـ حاال شايد كسانى كه كمتر توى مقولههاى گوناگون
تبحر داشتند ،كمتر ببينندـ هاليوود را شما دستكم نگيريد .قدرت
اثرگذارى هنرى در غرب و چينش بسيار دقيق حروف تبليغات در
دنياى غرب را دستكم نگيريد .همهى اين نيروى عظيم ،به اضافهى
ثروت بىپايان ،به اضافهى دستگاههاى عظيم سياسى و تبليغاتى ،افتادند
به جان جمهورى اسالمى .امروز هيچ كشور ديگرى در دنيا پيدا
نميکنيد كه اينجور آماج حمالت باشد .و جمهورى اسالمى دارد
مقاومت ميکند .اين شوخى است؟ اين موجود هفتجوش مستحکم
مصونيتيافته دارد مقاومت ميکند .اين ،كم چيزى نيست .توطئهى
0
توهم نيست؛ اين را جوانها ،اين جوانهاى عزيز ما ،بدانند.
ابزارهای دشمن در تضعيف و توهين اسالم

مسلمانان در همه جاى جهان ،بايد نسبت به اقدامات توطئهآميز
دشمنان براى تضعيف و توهين اسالم ،كامالً حساس و هوشيار باشند؛
 .0بيانات در ديدار جمعى از نخبگان علمى كشور 0388/8/6

WWW.BOOK-KHAMENEI.IR

 / 051دشمنشناسي

مخصوصاً نسبت به توطئههاى فرهنگى ،از قبيل نوشتن كتابها و ساختن
فيلمها و نمايشنامههاى ضداسالمى .در اين صحنه ،سنگرداران اصلى،
نويسندگان و هنرمندانى هستند كه دلشان براى اسالم ميتپد و از حقد و
كينهى دستگاههاى استکبارى با اسالم و مسلمين باخبرند .تهيهى
مقاالت و كتب و آثار هنرى در تبيين اسالم و افشاى توطئههاى دشمن
0
و دفاع از حقوق مسلمانان جهان ،وظيفهى عمومى و بزرگ آنهاست.
سعي دشمن در نابودی عنصر دین

دشمن ،هميشه درصدد است تا نيروى دفاعكنندهى طرف مقابل را
نابود كند و از بين ببرد .چون نيروى پيشبرنده و دفاعكنندهى اين
انقالب ،عنصر دين و رهبرى دينى بوده است ،لذا دشمن سعى ميکند
اين را از بين ببرد .شما ببينيد بعد از پيروزى انقالب ،چقدر عليه
حضور رهبرى دينى در انقالب حرف زدند! اين حرفها مخصوص بعد
از زمان امام هم نيست .كسى خيال نکند كسانى كه با رهبرى دينى
مخالفت ميکنند ،بعد از زمان رحلت امام 1پيدا شدهاند .ابداً! از اول
پيروزى انقالب ،همهى كسانى كه از دست اين انقالب داغدار بودند ،با
رهبرى و هدايت دينى اين انقالب مخالفت كردند .چرا؟ براى اينکه
انقالب را از پا درآورند .اين ،آن هدفى است كه دشمن نشانهگيرى
0
كرده است و باز هم ميکند.
***

خاصيت دين اصيل و عميق اين است كه براى نفوذ در دستگاهها و
در جاهاى مختلف و در محيطهاى انسانى ،منتظر اجازهى كسى
نميماند .دين ،در دانشگاه و در محيط روشنفکرى و در علم هم نفوذ
كرد و همهجا رفت؛ ليکن بنا ،بناى غلطى بود .اين بنا بايستى دگرگون
3
بشود و نگذاريم دوباره آنگونه بشود؛ البته دشمن بيکار نميماند.
 .0پيام به حجاج بيتاهلل الحرام 0368/4/04
 .0بيانات در ديدار قشرهای مختلف مردم قم 0310/01/09
 .3بيانات در ديدار با اعضاى شوراى عالى انقالب فرهنگـى ،بـه مناسـبت هفتمـين سـالگرد
تشکيل اين شورا 0311/9/01
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دین و وفاداری مردم نقطهی آماج دشمنان

دشمنان اين انقالب وقتى خواستهاند در طول اين مدت به اين
انقالب و اين نظام صدمهاى وارد كنند ،آماج حمالت آنها چه بوده
است؟ آماج حمالت دشمنان ،دو نقطهى اساسى است :يکى دين ،يکى
مردم و وفادارى آنها .ميدانند كه اگر اين انقالب ،يک انقالب دينى
نبود ،قدرت مقاومت نداشت؛ چون دين است كه پيروان خود را از
تسليم شدن در مقابل ظلم منع ميکند ،به مقابلهى با ظالم تشويق ميکند؛
عدالت و آزادى و معنويت و پيشرفت را به زندگى انسانها پيشنهاد
ميکند .اين ،خصوصيت دين است .پس آن نظامى كه بر مبناى دين
باشد ،معنى ندارد كه تسليم فشار و زور دشمنان و زورگويان و
زيادهطلبان بشود .اگر عنصر دين در اين انقالب نبود ،ممکن بود
مسئولين انقالب و سركردگان انقالب با گرفتن يک امتيازى در مقابل
دشمن كوتاه بيايند و راه را براى سلطهى دوبارهى دشمن باز كنند؛ اما
چون دين ستون فقرات اين انقالب است ،چنين چيزى تاكنون پيش
0
نيامده است و بعد از اين هم پيش نخواهد آمد.
هدف دشمن ،روشهای تبليغي و تخریب باورهای مردمي

شما امروز ميبينيد كه ايادى دشمن در تبليغاتشانـ چه در راديوهاى
بيگانه ،چه در ادامهى آن راديوها در داخل و در بعضى از رسانههاى
داخلىـ مرتب حرفهايى ميزنند و كارهايى ميکنند كه اينطور احساس
شود كه تشنج عظيم سياسىاى وجود دارد؛ در حالى كه واقعيت اين
نيست .شما به بعضى از اين رسانههاى داخلى نگاه كنيد! البته همهى
اينها بيگانه نيستند؛ اما بعضى چرا؛ بعضى مال آن دشمنانند! البته اينها را
هم ميشناسيد؛ همهاش هم فرياد ميزنند كه اختناق هست .حاال
نميفهمند همين فريادى كه ميزنند اختناق هست ،اين آنها را بيشتر رسوا
ميکند؛ بخاطر اينکه هر روز حرفهاى دروغ و خالف و تشنجآفرينشان
منتشر ميشود؛ دستگاهها هم ميبينند .مادامى كه يک جرم مشخصى را
 .0بيانات در اجتماع بزرگ مردم قم 0389/1/01
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مرتکب نشده باشند ،كسى به آنها كارى ندارد؛ حرفهايشان را ميزنند و
در واقع خودشان را تخطئه و تکذيب ميکنند؛ اما هستند و سعى ميکنند
فضا را آشفته ،مغشوش ،متشنج و ناآرام جلوه دهند .در حالى كه چنين
چيزى نيست .دانشجو در محيط دانشگاه خود نگاه ميکند ،ميبيند
كالسهاى درس داير است ،آزمايشگاه مشغول است ،امتحانات بر سر
جاى خود هست .كاسب در محيط كسب خودش نگاه ميکند ،كارگر
در كارخانهى خودش نگاه ميکند ،روحانى در حوزهى خودش نگاه
ميکند و ميبيند كه همه چيز سر جاى خودش هست؛ وقتى كه به تيتر
فالن روزنامه نگاه ميکنند ،گويى كه اآلن اينجا تشنجى هست! آن
كارشناسان خارجى هم بيچارهها به همين تيترها نگاه ميکنند و به طمع
مىافتند و باور ميکنند! آنها كه نزديک نيستند تا ببينند چه خبر است.
پس ،اين يکى از اهداف امروز دشمنان است كه از طريق همين
روشهاى تبليغى و راديوهاى مزدورـ راديو آمريکا كه بايد گفت راديو
صهيونيستها ،راديو انگليس و راديوى صهيونيستهاـ و از طريق
دنبالههاى كمارزششان در داخل دنبال ميشود .دومين هدف دشمنان،
تخريب باورهاست .ببينيد عزيزان من! همهى انسانها در هر مرحلهاى
كه مشغول فعاليتى هستند ،اين حركت جسمانى و حركت ذهنى و اين
همت آنها ،ناشى از باورهايى است .آن سربازى كه در ميدان جنگ
مشغول جنگيدن با دشمن است ،باورها و اعتقاداتى او را به اين كار
وادار ميکند .اگر اين اعتقادات را از او بگيرند ،او كه تا آن زمان مثل
گلولهى سوزانى به سينهى دشمن مينشست ،به يک موجود سرد تبديل
ميشود و به گوشه و كنارى مىافتد .اعتقادات و باورها اينطورند.
باورهاى اسالمى ،اعتقاد به پاداش الهى ،اعتقاد به حقانيت ملت ايران در
مقابل دشمنان متجاوز و در مقابل آمريکا ،باورهايى بود كه اين ملت را
به حركت واداشت؛ رژيم دژخيم بسيار فاسد پهلوى را از سر راه
برداشت و نابود كرد؛ نظام اسالمى را بر سر كار آورد و دست دشمنان
را كوتاه كرد .همين باورها بوده كه بيست سال است اين ملت در مقابل
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همهى توطئههاى دشمن توانسته مقاومت كند .هدف دشمن چيست؟
هدف دشمن اين است كه اين باورها را از مردم بگيرد؛ هر چند كار
0
آسانى هم نيست.
آگاهي دشمن به تأثيرات اسالم و ایمان

عقبهی ما ،در مبارزهی ملت ايران با قلدری استکبار جهاني ،عبارت
بود از «فرهنگ» ما .منطقهی عقبهی ما عبارت بود از اخالق اسالمي،
توكل به خدا ،ايمان و عالقه به اسالم .يعني عالقهی آن مادری كه
چهار پسرش شهيد شدهاند و ميگويد من اينها را در راه اسالم دادم ،و
به اين راضي است .بنده خانوادههايي را از نزديک ديدهامـ يعني به
خانهی آنها رفتهام و با پدران و مادران صحبت كردهام .روايت نيست؛
خودم از نزديک ديدهام.ـ خانوادهای كه دو پسر داشتند ،هر دو شهيد
شدند .خانوادهای كه سه پسر داشتند و هر سه شهيد شدند .اين مگر
شوخي است؟! اين مصيبت ،مگر قابل تحمل است؟! اين پدر و مادر
بايد از غصه ديوانه شوند .آن وقت ،مادر ،كه عواطف جوشانتری هم
دارد ،با كمال قدرت ميگويد« :ما اينها را در راه اسالم داديم ،و حرفي
نداريم ».عجب!
پس تأثير اسالم اين است! تأثير ايمان به خدا اين است! اين را
دشمن فهميد .پدر و مادرى به جوان خود ميگويند «تو هنوز شانزده
سالت است ،هفده سالت است؛ برو درست را بخوان؛ برو بازيت را
بکن؛ لذتت را ببر .برادرت رفت و شهيد شد».؛ جوان ميگويد« :نه! من
سهم خودم را بايد براى اسالم ادا كنم ».اين ،عبارتى است كه ما در
وصيتنامههاى شهدا ديدهايم و از پدران و مادران شهدا و خانوادهها
شنيدهايم .اثر اسالم ،اين است.
يک روز امام فرمود« :امروز اسالم محتاج كمک شما جوانهاست».
بعدازظهرش بنده به خيابانها آمدم و كارى داشتم .ديدم مثل روزهاى
اول انقالب شده و مردم به طرف پاوه در حركتند .اين ماجرا و اين
 .0بيانات در خطبههاى نماز جمعهى تهران 0318/9/06
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صحنه ،بارها تا آخر جنگ تکرار شد .هر وقت كه اسم اسالم و فرمان
امام به گوش مردم ميرسيدـ فرمان امام ،فرمان اسالم بود و مردم براى
امام بخاطر اسالم اهميت قائل بودندـ ناگهان ميديديد اين ملت ،به
جوش و خروش درمىآيد .جوانان شهر را ،ده را ،دانشگاه را ،بازار را،
كار و كسب را ،ميدان فوتبال را ،همه را رها ميکنند و ميروند .براى
چه؟ براى اينکه جانشان را در معرض خطر مرگ بگذارند! اين شوخى
نيست! دشمن كه كور نبود .دشمن اينها را ديد ،دشمن اينها را تحليل
كرد و فهميد اين ملت عقبهاى دارد .فهميد تا آن عقبه هست ،اين ملت
را با محاصرهى اقتصادى و با محاصرهى نظامى و يا چه و چه ،نميشود
به زانو درآورد .پس ،آن عقبه را بايد بمباران كرد؛ فرهنگ او را ،اخالق
او را ،ايمان او را ،ايثار او را ،اعتقاد به دين او را ،اعتقاد به رهبرى او را،
اعتقاد به قرآن و جهاد و شهادت او را؛ اينها را بايد از بين برد و شروع
0
كرد.
احکام و مقرّرات اسالم ،مورد هجوم دشمنان

دشمنان سراغ مجموعهى احکام و مقررات اسالم رفتندـ هر عقيده،
هر توصيهاى از شرع مقدس كه در زندگى و سرنوشت آيندهى فرد و
جماعت و امت اسالمى تأثير مثبت بارزى داشته استـ و به نحوى با
آن كلنجار رفتند ،تا اگر بتوانند ،آن را از بين ببرند؛ اگر نتوانند ،روى
محتوايش كار كنند! اين عقيده كه همهى مسلمانان هم به آن معتقدند،
مخصوص شيعه نيست .البته در خصوصيات و جزئياتش ،بعضى فرق،
حرفهاى ديگرى دارند؛ اما اصل اينکه چنين دورانى پيش خواهد آمد و
يک نفر از خاندان پيامبر چنين حركت عظيم الهى را انجام خواهد داد
و «يمأل اهللٍّبهٍّاالرضٍّقسطاًٍّوٍّعدالًٍّكماٍّملئتٍّجوراًٍّوٍّظلماً» 0بين مسلمانان
متواتر است .همه ،اين را قبول دارند .خوب؛ اين عقيده از آن عقايد
 .0بيانات در ديـدار وزيـر ،معـاونين و رؤسـای منـاطق آمـوزش و پـرورش سراسـر كشـور
0310/1/00
 .0كفایةاالثر ،ص 89
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بسيار كارگشاست كه من مختصرى راجع به آن عرض خواهم كرد .به
دليل همين كه كارگشاست ،دشمنان از يک طرف و البته دوستان نادان
هم از طرف ديگر بر آن ميتازند .گاهى دوستان نادان ،از روى نادانى و
بر اثر بىتوجهى ،كارى ميکنند كه هيچ دشمن دانايى به آن خوبى
0
نميتواند ضربه بزند!
***

تکليف ما اين نيست كه بگوييم« :ما گفتيم؛ هر كس ميخواهد ،عمل
بکند» .اين مربوط به اين دوره نيست كه حکومت به دست مسلمين
است؛ دورهای كه بار ادارهى جامعه بر دوش ماست؛ بخصوص دورهاى
كه دشمن اين همه تالش ميکند ،تا مفاهيم اسالمى را از ذهنها بزدايد.
تکليف ما فقط اين نيست كه حاال مطلبى را گفتيم؛ شد ،شد؛ نشد،
نشد؛ ما فقط بايستى حرفمان را بزنيم؛ اينگونه نيست .ما بايستى حرف
خود را به دلها برسانيم؛ «وٍّماٍّعلىالرّسولٍّالّاٍّالبالغ» .0اينکه چيزى را در
هوا پرتاب كنيم ،كسى گرفت ،گرفت؛ نگرفت ،نگرفت؛ به جايى رسيد،
رسيد؛ نرسيد ،نرسيد؛ اين قبول نيست .من اين را بعنوان يک مشکل
3
مشاهده ميکنم.
اساس حملهی دشمن ،خارج ساختن حکومت از محور دین و امامت

در صدر اسالم بزرگترين و مهمترين ضربهاى كه بر اسالم وارد شد،
اين بود كه حکومت اسالمى از امامت به سلطنت تبديل شد .حکومت
امام حسن و حکومت علىبنابىطالب :به سلطنت شام تبديل شد!
البته امام حسن مجتبى 7آن روز بخاطر يک مصلحت بزرگترـ كه
حفظ اصل اسالم بودـ مجبور شد اين تحميل را به جان بپذيرد.
حکومت را از امام حسن گرفتند .وقتى حکومت از مركز دينى خودش
خارج شد و در اختيار دنياطلبان و دنياداران گذاشته شد ،بديهى است
كه بعد هم حادثهى كربال پيش مىآيد .آن وقت حادثهى كربال حادثهاى
 .0بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم به مناسبت ميالد حضرت مهدی(عج) 0316/9/01
 .0سورهی مائده ،آيهی 99
 .3بيانات در آغاز هفتمين گردهمايي ائمهی جمعهی سراسر كشور 0311/6/01
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نيست كه بشود جلوش را گرفت؛ اجتناب ناپذير ميشود .بيست سال
بعد از آنکه حکومت اسالمى از دست محور اصلى آنـ كه امامت
استـ گرفته شد ،امام حسين فرزند پيامبر در كربال با آن وضع فجيع به
خاک و خون كشيده شد .اساس حمله و نقشهى دشمن اين است كه
حکومت را از محور اصلىـ محور امامت ،محور دينـ خارج كند .بعد
0
خاطرش جمع است كه همه كار خواهد كرد!
تبليغ دشمن مبني بر جدایي اسالم اخالقي از اسالم سياسي

امام عمالً نشان داد كه اسالم سياسى ،همان اسالم معنوى است .در
طول دوران استعمار ،دشمنان اسالم و دشمنان بيدارى ملتهاى اسالمى،
تبليغ ميکردند كه اسالم معنوى و اسالم اخالقى از اسالم سياسى
جداست .امروز هم همين را تبليغ ميکنند .امروز هم دستگاههاى
تبليغاتى دشمن و جبههى دشمن نظام اسالمى با انواع و اقسام وسايل
تبليغاتى سعى ميکند اسالم سياسى و اسالم عدالتخواه و اسالم
اجتماعى را بعنوان چهرهاى خشن در دنيا معرفى كند و مردم را به
اسالم منزوى ،اسالم تسليمطلبانه و اسالمى كه در مقابل متجاوز و ظالم
و زورگو هيچ عکسالعملى از خود نشان نميدهد ،سوق دهد .امام اين
را شکست و اين انگارهى دروغين از اسالم را باطل كرد و اسالم ناب
را مطرح نمود .اسالم نابى كه امام مطرح كرد ،يعنى ضد اسالم متحجر
و خرافى و همچنين ضد اسالم رنگباخته در مقابل مکاتب بيگانه و
التقاطى .هم آن روز ،هم در طول سالهاى مبارزه براى تشکيل نظام
اسالمى ،و هم تا امروز ،اين يکى از نقاطى است كه جبههى دشمن
اسالم روى آن تأكيد ميکند :سياست را از معنويت جدا كردن؛ يعنى اگر
كسى ميخواهد مسلمان باشد ،بايد سر خود بگيرد و گوشهاى بنشيند و
به اينکه دشمن چه ميکند ،متجاوز چه ميکند ،اشغالگر چه ميکند ،كارى
نداشته باشد .امروز هم اين را تبليغ ميکنند .امام نقطهى مقابل اين را در
دنياى اسالم مطرح كرد و امروز دنياى اسالم اين موج عظيم را در
 .0بيانات در ديدار با جوانان در مصلای بزرگ تهران 0319/0/0
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درون خود دارد .شما به هر كشورى از كشورهاى اسالمى برويد،
ميبينيد اسالم زنده ،در نظر نخبگان ،جوانان ،دانشگاهيان ،دانشمندان،
علما و آزادگان آنجا ،اسالمى است كه بتواند ملت خود را در مقابل
زورگويان و قلدران و قدرتطلبان و متجاوزان عالم حفظ و حمايت
كند و به آن مصونيت ببخشد و اجازهى دخالت و تسلط و سيطرهى
دشمن را بر مردم ندهد .آنها اين اسالم را ميخواهند و اسالم ناب
0
محمدى يعنى همين.
تبليغات دشمن عليه والیت فقيه

در داخل ايران اسالمى كه مركز توجه خصمانهى دشمن است،
دشمن از تجربههاى خود حداكثر استفاده را ميکند .لذا ما ملت ايران
بايد هشيار باشيم .دشمن چند نکته را برحسب تجربه فهميد و دانست
كه اينها نقاط اصلى پيشرفت انقالب اسالمى است و بايد با اينها مقابله
كند .يک نکته ،امام ،آن رهبر عجيب ،استثنايى و عظيمالقدر بود .دشمن
متوجه شد كه نفوذ رهبرى در ايران اسالمى چه ميکند و چگونه اين
رابطهى محبتآميز ميان رهبر و ملت ،در ميدانهاى مختلف گرهگشا و
بازكنندهی راههاست .دشمن ديد كه نفوذ امام ،1چگونه مردم را در
همهى ميدانها ،مقابل دشمن بسيج ميکند .اين ،نکتهاى بود كه دشمن
روى آن تکيه كرد .تجربهاى كه دشمن پيدا كرد اين بود كه بايد شخص
امام امت 1و مطلق رهبرى اسالمىـ يعنى همان چيزى كه در معارف
انقالب و معارف اسالمى با عنوان «واليت فقيه» شناخته شده استـ را
زير سؤال ببرد .لذا بيشترين تبليغات دشمن ،عليه امام بود .منتها به
شکلى هدايت شده ،دقيق و البته بىفايده! امروز هم ايادى دشمن ،در
اطراف عالم و داخل ايران ،عليه امام تبليغ ميکنند .منتها به نام امام
كارى ندارند؛ چون ميدانند كه به نام امام نميشود نزديک شد و به آن
جسارت كرد .لذا به راه و عملکرد امام حمله ميکنند و گذشتهى
 .0بيانات در چهاردهمين سالگرد رحلت بنيانگـذار جمهـورى اسـالمى ايـران حضـرت امـام
خمينى(ره) 0380/3/04
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انقالب را زير سؤال ميبرند .اين قلمهاى مأجور و مزدور و يا غافلـ از
اين دو خارج نيستـ كه در يک مقاله ،سالهاى اول انقالب را بکلى زير
سؤال ميبرند ،مقصودشان چيست؟! اينها با چه كسى طرفند؟! با امام؟!
مگر رهبرى امام نبود كه ده سال به اين ملت كمک كرد تا بتواند
دشوارترين راهها را بپيمايد؟ چه كسى ميتوانست كشور ويرانشدهاى را
كه ايادى دشمن و رژيم فاسد پهلوى آن را به خاک سياه نشانده بودند
و در دل آن ،جنگ خانمانبرانداز و ويرانگرى پيش آمده بود ،حفظ كند
و به پيش ببرد؟ چه كسى ممکن بود اين كار را بکند؟ اين ،رهبرى امام
بود .و حال رهبرى امام و رهبرى اسالمى را زير سؤال ميبرند؛ اصل
0
مفهوم رهبرى فقيه و حاكميت دينشناسان را زير سؤال ميبرند.
نفوذ رهبری؛ نقطه مقابله دشمن

دشمن از نفوذ و شخصيت امام و نفوذ رهبرى دينى ،در هر زمانى
به شدت صدمه خورده و داغدار است .يکى از نقاطى كه دشمن
0
ميخواهد با آن مقابله كند ،رهبرى و نفوذ آن است.
***

در كشور خود ما ،انقالب مشروطيت بود .اما بعد از پيروزى،
هنگامى كه علما را كنار زدند ،از مسير منحرف شد و مشروطيت به
جايى رسيد كه رضاخان قلدر ،فردى كه ضد همهى آرمانهاى
مشروطهخواهى بود ،به حکومت رسيد .اگر انقالب اسالمى ما هم
تحت رهبرى دينى نبود ،سرنوشتى چون انقالب مشروطيت پيدا ميکرد.
هر انسان هوشمندى ،وقتى توجه ميکند كه اوالً شروع اين نهضت و
پيروزى آن ،ثانياً بقاى جمهورى اسالمى و مضمحل نشدن آن و ثالثاً
مستقيم حركت كردن جمهورى اسالمى و انحراف نشدن آن ،به بركت
دين و رهبرى دينى است ،پشت سر آن ،يک نکتهى ديگر را هم
 .0بيانات در ديدار مهمانان خارجي دههی فجـر و قشـرهای مختلـف مـردم در روز نيمـهی
شعبان 0310/00/08
 .0همان
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ميفهمد و آن نکته اين است كه دشمنان انقالب اسالمى ،چه در خارج
و چه در داخل ،سعى ميکنند دين و رهبرى دينى را از اين انقالب
بگيرند .اين ،يک امر قهرى است .اگر از يک قلعه يا حصار ،جوانى
كارآمد ،جانانه دفاع كند ،دشمن آن قلعه و آن حصار ،راه را در اين
0
ميبيند كه زير پاى آن جوان ،حفره و گودالى بکند و او را از بين ببرد.
***

من در دنيا هيچ كشورى را سراغ ندارم كه در آن علقهى عاطفى و
رابطهى قلبى ميان ملت و مسئولين ،مانند ايران باشد .ملت ،مسئولين را
دوست ميدارد؛ مسئولين هم ملت را با همهى وجود دوست ميدارند و
خود را خدمتگزار او ميدانند .اين ملت است و اين احساساتش.
تبليغات دشمن ،هرچه ميخواهد بگويد .در سالهاى آخر زندگى بابركت
امام ،دشمن تبليغ ميکرد كه گويا راه امام ،از نظر مردم راه متروكى
است! اما بدرقهاى كه مردم از جسد اين بزرگمرد كردند ،باشکوهتر از
استقبالى بود كه از خود ايشان در هنگام ورود فاتحانه به تهران كردند.
اين است علقه و ارتباط ميان ملت و دولت .اين امام ،اين نظام ،اين
دستگاه سياسى ،اين برنامه و اين هم ملت .همه استثنائى و همه از
0
جهات مختلف ،در دنيا منحصربهفرد.
جمود و تحجّر

آنهايى كه به ارزشها توجه ميکنند و تحول و تغيير و پيشرفت را
نديده ميگيرند ،خطر تحجر تهديدشان ميکند؛ بايد مراقب باشند .آنهايى
كه به تحول و تغيير توجه ميکنند و ارزشها را در درجهى اول قرار
نميدهند ،خطر انحراف برايشان وجود دارد؛ اينها هم بايد مراقب باشند.
هر دو طرف بايد مواظب باشند .مبادا گروه اول دچار جمود و تحجر
شود .مبادا گروه دوم دچار انحراف و زمينهسازى براى دشمن و
مخالفان اساس ارزشها شود .اگر دو گروه اين توجه را داشته باشند،
 .0بيانات در ديدار قشرهای مختلف مردم قم 0310/01/09
 .0بيانات در مراسم «پنجمين سالگرد ارتحال حضرت امام(ره)» 0313/3/04
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آنوقت جامعه ميتواند جامعهاى باشد كه با همان وحدتى كه مورد نظر
و الزم است ،زندگى خودش را به سمت تکامل و تعالىاى كه اسالم
0
براى او در نظر گرفته ،پيش ببرد.
اختالفات مذهبي از ابزار دشمن

ما اطـالع داريمـ اينها تحليل نيست ،اطـالع استـ آمريکاييها
طرحهاى خطرناكى براى كردستان دارند؛ هدفشان دفاع از قوم ُكرد
نيست؛ هدف پنجهانداختن و سلطه يافتن بر قوم كرد است؛ اين را ما از
روى اطـالع ميدانيم؛ اينها تحليل نيست ،اطـالع است .دوستان كُرد ما
در آن سوى مرزهاى غربى به ما اطـالع دادند و اطـالع ميدهند افسران
آمريکايى پول ميبرند باالى بلنديهاى «قنديل» ،به قيمت خون جوانان
كُرد از آنها اطـالعات ميگيرند؛ پول ميدهند براى مزدورسازى .اين شأن
جوان كُرد نيست .به هرجا بتوانند دست ميزنند ،دست مىاندازند ،براى
اينکه بتوانند پنجهى ننگين و خونين خود را در پيکر مردم كُرد فرو
ببرند .ملت ما و كُرد ايرانى ،بحمداهلل هشيار است و من اين را هم
بگويم :جماعت كُرد و قوم كُرد حتى در غير ايران هم غالباً خودشان را
ايرانى ميدانند؛ به ايرانى بودن خودشان افتخار ميکنند .اگر كسانى از
كُردهاى بيرون ايران در خدمت هدفهاى آمريکا قرار ميگيرند ،بدانند كه
ممکن است در كوتاهمدت چيزى گيرشان بيايد ،اما در بلندمدت نفرين
و لعنت قوم ُكرد آنها را تعقيب خواهد كرد و رهايشان نخواهد كرد.
اين هوشياريها را بايد حفظ كنيد .هشيارى فقط در اين زمينه نيست .در
زمينهى اختالفات درونى خود ما هم ،همه بايد هوشيار باشند .من در
سنندج هم در روز اولـ سهشنبهى گذشتهـ گفتم ،اينجا هم باز تکرار
ميکنم :مذاهب اسالمى بايد دست در دست هم ،برادروار در جهت
اهداف و آرمانهاى بلند اسالمى به كمک هم حركت كنند .دشمن اميد
بسته است كه بتواند پيروان مذاهب گوناگون را مقابل هم قرار بدهد.
هيچکس نبايد تسليم اين نقشهى خائنانه و خباثتآميز دشمن بشود.
 .0بيانات در خطبههای نماز جمعهی تهران 0319/0/03
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آنها ميخواهند شيعه در مقابل سنى ،سنى در مقابل شيعه ،دلها از هم
چركين ،نسبت به هم بدبين؛ آنها اين را ميخواهند .براى همين است كه
من اعالم كردم ،باز هم تأكيد ميکنم :خط قرمز از نظر نظام اسالمى و از
نظر ما ،عبارت است از اهانت به مقدسات يکديگر .آن كسانى كه
نادانسته ،از روى غفلت ،گاهى از روى تعصبهاى كور و بيجا ،چه
سنى و چه شيعه ،به مقدسات يکديگر توهين ميکنند ،نميفهمند چه
ميکنند .بهترين وسيله براى دشمن همينها هستند؛ بهترين ابزار در دست
0
دشمن همينها هستند؛ اين خط قرمز است.
***

سنى و شيعه هر كدام مراسم مذهبى خودشان را ،آداب خودشان را،
عادات خودشان را ،وظايف دينى خودشان را انجام ميدهند و بايد
بدهند؛ اما خط قرمز اين است كه نبايد مطلقاً بين اينها بخاطر اهانت به
مقدساتـ چه آنچه كه از سوى بعضى از افراد شيعه از روى غفلت
صادر ميشود ،چه آنچه كه از روى غفلت از بعضى از افراد سنى مثل
سلفيها و امثال اينها صادر ميشود كه يکديگر را نفى ميکنندـ چيزى بيان
شود .اين همان چيزى است كه دشمن ميخواهد .اينجا هم بايد
0
هوشيارى باشد.
بيگانه كردن مسلمانان از هویّت اسالمي سرانگشت دشمن

هر پديده ،يا شخص ،يا حکومتي و نظامي كه مسلمانان را از هويت
اسالميشان بيگانه كند ،يا به تفرق و پراكندگي بکشاند ،يا به كسب
عزت و عظمت اسالمي بياعتنا ،يا از آن مأيوس سازد ،كاری دشمنانه
ميکند؛ و اگر خود ،دشمن نيست ،سرانگشت دشمن است!
شيطان در قرآن ،تعبيری از نيروهای شرآفرين و فسادآفرين و
انحطاطآفرين است كه در صف مقابل انبيا قرار ميگيرد؛ «وكذلك ٍّجعلناٍّ
 .0بيانات در ديدار مردم سقز 0388/0/09
 .0بيانات در ديدار مردم سقز 0388/0/09
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لکلّ نبيٍّ عدوًّا شياطين اإلنس والجن 1».و در سراسر قرآن ،ياد و نشان
شيطان تکرار شده و در تمام طول مدّت نزول وحي ،از آن نام برده
شده است .اين بدان معناست که ياد و نشان دشمن ،هرگز نبايد مورد
2
غفلت جوامع مسلمان قرار گيرد.
وجود وسایل تفرقهافکنی

به کشورهاى اسالمى نگاه کنيد! همهجا وسايل براى تفرقهافکنى
هست .يك عدّه هم ،حقيقتاً در اين بين ،سرشان کاله ميرود .يعنى
فريب ميخورند ،بازى ميخورند و بازيچهی دست دشمن ميشوند .امروز
امّت اسالمى ،بايد متّحد باشد .نقاط اتّحاد و اجتماع زيادى هست که
3
هميشه بايد آنها را در نظر داشته باشيم.
منابع انسانی و مالی را در مقابل هم قرار دادن

امروز در دنياى اسالم ،پول زياد است ،فکر زياد است ،نيروى
انسانى قابلى وجود دارد ،جمع کثيرى از علما ،شعرا ،نويسندگان،
هنرمندان و شخصيّتهاى سياسى قابل در دنياى اسالم هستند و بخش
عمدهاى از منابع عظيم مالى و منابع زيرزمينىـ معادن خداداد
زيرزمينىـ در اختيار کشورهاى اسالمى است .اگر اينها با هم همسو
باشند ،يا الاقل عليه هم کار نکنند ،ببينيد در دنيا چه اتّفاقى خواهد
افتاد! دشمن کارى ميکند که در دنياى اسالم ،همهى اين منابع انسانى و
مالى ،در مقابل هم قرار گيرد ،رژيم عراق را تحريك کردند؛ هشت
سال يك جنگ خانمانبرانداز در اين منطقه به وجود آوردند ،بعد هم
کمکش کردند که اگر بتواند اين نهال نورسته را بکلّى از بيخ و بن
4
برکند ،که البتّه نتوانستند.
 .1سورهی انعام ،آيهی 112
 .2پيام به حجّاج بيتاهللالحرام 1311/1/12
 .3بيانات در ديدار کارگزاران ،به مناسبت «عيد غدير خم» 1314/2/22
 .4بيانات در ديدار مسئوالن و کارگزاران نظام و ميهمانان خارجى شرکتکننـده در کنفـران
بينالمللى وحدت اسالمى 1314/5/24
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حضور دشمنى مانند حکومت صهيونيستى در قلب قلمرو اسالمى،
شايد ميتوانست ما را به يکديگر نزديکتر سازد ،ولى دستهاى مرموز
استکبار ،اين خطر را هم از برابر خود برداشت .با ما کارى کرد که
اينك از يکديگر بيشتر ميترسيم تا از دشمن! وسوسهها و دروغها و
تبليغات موذيانه ،کشورهاى اسالمى را بهغلط و نابجا از يکديگر
1
ترسانده است.
سوءاستفادهی دشمن از اختالف بین امّت اسالمی

آنچه که ما امروز بايد به آن توجّه کنيم ،اين است که شيعه اين
عقيده را براى خود مثل جان عزيزى در طول قرنهاى متمادى حفظ
کرده است؛ با وجود دشمنيهايى که شده استـ که اين دشمنيها را کم و
بيش همه ميدانند؛ چقدر ظلم کردند ،چقدر فشار آوردند ،چقدر اختناق
ايجاد کردندـ شيعه اين عقيده را حفظ کرد؛ معارف تشيّع را گسترش
داد؛ فقه شيعه ،کالم شيعه ،فلسفهى شيعه ،علوم گوناگون شيعه ،تمدّن
شيعى ،فکر راقى شيعيان ،بزرگان شيعه و برجستگان شيعه در تاريخ
اسالم درخشان است .بنابراين ،اين عقيدهاى است که شيعه آن را حفظ
جه بکنيد که اين اعتقاد مايهى
کرده است و حفظ خواهد کرد؛ امّا تو ّ
دعوا و نزاع نبايد بشود .اين ،آن حرفى است که ما سالهاست اين را
گفتيم و تکرار کرديم ،باز هم تکرار ميکنيم .و ميبينيم که دشمن چه
نيّتى دارد ،چه قصد خبيثى دارد از ايجاد اختالف بين آحاد امّت
اسالمى به عناوين مختلف ،از جمله با عنوان شيعه و سنّى .دشمن يعنى
دشمن اسالم ،دشمن قرآن ،دشمن مشترکات ،دشمن توحيد؛ نه دشمن
يك بخشى از اسالم .دشمن سعىاش اين است که بين امّت اسالمى،
دشمنى برقرار کند؛ ميفهمد که اتّحاد دنياى اسالم چقدر براى او مضر
است .دشمن ديد که وقتى انقالب اسالمى در ايران پيروز شد ،عظمت
اين انقالب و تشعشع اين انقالب ،چطور در دنياى اسالم و در
کشورهاى اسالمى توانست دلها را به خود جذب کند؛ دلهايى که شيعه
 .1بيانات در مراسم گشايش هشتمين اجالس سران کشورهای اسالمي 1311/9/12
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نبودند .ميليونها نفر از برادران اهل سنّت در کشورهاى عربى ،در
کشورهاى آفريقايى ،در کشورهاى آسيايى مجذوب انقالب شدند و از
اين ناحيه ،دشمن ضربه خورد؛ از اتّحاد دلها ،از توجّه دلها به جمهورى
اسالمىـ دلهاى آحاد مسلمانهاـ دشمن ضربه خورد .ميخواهد اين توجّه
1
را از بين ببرد؛ چه جور؟ با ايجاد دشمنى بين شيعه و سنّى.
معرّفی انقالب اسالمی بعنوان یک حرکت شیعی

پ از پيروزى انقالب اسالمى در ايران و گسترش فکر آن در
سراسر آفاق اسالمى ،يکى از ترفندهاى استکبار در مقابله با اين موج
همهگير اسالمى اين بوده است که از سويى انقالب اسالمى ايران را
يك حرکت شيعى به معناى فرقهای آنـ و نه اسالمى به معناى عامـ
معرّفى کرده ،و از سوى ديگر ،در ايجاد نفاق و نقار ميان شيعه و سنّى
سعى بليغ کنند .ما از آغاز با توجّه به اين مکر شيطانى ،همواره اصرار
بر وحدت فرق مسلمين داشته و کوشيدهايم اين فتنهگرى را خنثى کنيم
و بحمداهلل با تفضّل الهى توفيقات فراوان نيز داشتهايم ،که يکى از
آخرين آنها ،تشکيل مجمع جهانى تقريب مذاهب اسالمى است و
هماکنون در سراسر جهان اسالم ،علما و روشنفکران و شعرا و
نويسندگان و عامهى مردم از همهى مذاهب اسالمى ،دوشادوش و با
يك زبان و يك نف  ،از انقالب اسالمى و جمهورى اسالمى ايران
دفاع ميکنند؛ ليکن دشمن با پول و طرح و تبليغ و خباثت فراوان مجهّز
است و متأ ّسفانه در نقاطى از جهان کسانى را مييابد که بتواند با
تطميع و اغفال ،بر ذهن و زبان آنان تسلّط يابد .لذا گاهبهگاه در
کشورى از يك سياستمدار ،و در کشور ديگرى از يك عالمنما يا
انقالبىنما شنيده ميشود که به تشنيع و ناسزا به شيعيان يا به ملّت
ايرانـ که بزرگترين انقالب معاصر را به وجود آورده و به گونهای
بهتانگيز از آن دفاع کردهاندـ زبان ميگشايد و قلم ميراند .يا در کشور
 .1بيانات در ديدار هزاران نفر از قشرهاى مختلف مردم به مناسـبت عيـد سـعيد غـدير خـم
1321/9/21
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مسلمان پاکستانـ که ملّت آن ،در شمار عزيزترين ملّتها براى ما و
هميشه در خط دفاع از اسالم و جمهورى اسالمى ايران بوده و هستـ
کسانى با دالرهاى دشمنان اسالم و وحدت مسلمين ،جلسات داير
ميکنند و کتاب و مقاله مينويسند ،تا شيعه و تشيّع اهلبيت پيامبر 9را
1
به باد حمله بگيرند و به مق ّدسات اهانت کنند.
نزاع میان فرق اسالمی

دشمن ميخواهد ميان فرقههاى اسالمى نزاع باشد؛ بخصوص بعد از
پيروزى انقالب اسالمى دشمن خواسته است بين ايران انقالبى و
اسالمى و بقيهى ملّتها جدايى بيندازد .از خدا ميخواهند که در دنياى
اسالم گفته شود« :اينها شيعه هستند و انقالبشان انقالب شيعى است و
به ما سنّيها ربطى ندارد»! ملّت ايران از اوّل انقالب گفته است بله ،ما
شيعه و مواليان اهلبيت پيامبريم؛ امّا اين انقالب ،يك انقالب اسالمى
بر اساس قرآن ،بر اساس توحيد ،بر اساس اسالم خالص و ناب ،بر
اساس وحدت و برادرى بين همهى مسلمين است .اين را از اوّل ملّت
2
ما گفتند و امام ما نيز اين را فرياد کشيد و بيان کرد.
***

امروز وظيفهى اين ا ّمت بزرگ ،در مقابل پيامبر ،نجاتدهنده ،پيشوا،
معلّم ،امانت الهى در ميان خود و محبوبترين چهره در ميان ا ّمت؛ يعنى
وجود مقدّس نبىاکرم 9اين است که ع ّزت و شوکت امّت اسالمى را
با حفظ وحدت پاس بدارد .اين وظيفهى امروز امّت است .ا ّمت از
پيامبر خود عيدى ميخواهد؛ امّا ا ّمت ،در مقابل پيامبر مو ّظف است
وظيفهى عيدى خود را هم انجام دهد .عيدى امّت اين است که حفظ
وحدت کند و آبروى پيغمبر را محفوظ بدارد .امروز همهى تالش
دشمنان اسالم و امّت اسالمى اين است که اين ا ّمت را به جان يکديگر
بيندازند و آنها را با همديگر دشمن کنند .اين تالش ،مخصوص امروز
 .1پيام به حجّاج بيتاهللالحرام 1311/3/21
 .2بيانات در خطبههای نماز جمعهی تهران 1311/1/5
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نيست و از گذشته نيز همينطور بوده است .ا ّما امروز ،اين مأموريّت
خباثتآميز و رذالتآلود از طرف دشمنان ،با سازماندهى و تدبير و
همهجانبه انجام ميگيرد .علّت هم اين است که احساس ميکنند روحيه
و شوق اسالمى ،در ميان مسلمانان رو به فزونى است و اسالم ،دلها را
1
زنده کرده است.
ایجاد حسّاسیّتهای مذهبی

ما که مسلمان هستيم ،بايد حواسمان جمع باشد .ما بايد بفهميم که
پول نفت فالن کشورى که به نوکرى آمريکا و غرب ،در ميان ملّتهاى
مسلمان شناخته شده و روسياه است و به استکبار وابستگى دارد ،اگر
صرف انتشار کتابى در رد تشيّع شد ،محض رضاى خدا و عالقهى به
تسنّن نيست و غرض خبيثى را دنبال ميکند .عک قضيه هم صادق
است .اگر ديديم عواملى در جامعهى شيعى ،مشغول تحريك و
برانگيختن حسّاس ّيت نسبت به برادران اهل سنّت يا مق ّدسات آنها
هستند ،اگر حمل بر کجسليقگى و بدفهمى نکنيم ،بايد بدانيم که قطعاً
دست دشمن است .دشمن ،از کجى سليقه نيز بيشترين استفاده را
ميکند .لذا امروز ،اتّحاد مسلمين و صفاى دل برادران مسلمان با
2
يکديگر ،شرط اصلى اعالى کلمهى اسالم است.
سوءاستفاده دشمن از اختالفات مذهبی

آحاد ملّت ما ،علىرغم توطئهها و بذر نفاقافکنيها ،با هم م ّتحدند و
در يك جهت حرکت ميکنند :در جهت اسالم؛ در جهت قرآن؛ در
جهت حاکميّت دين؛ بدون فرقى بين شيعه و سنّى و قوميّتهاى مختلف
(فارس و عرب و ترك و ترکمن و بلوچ و کُرد و غير اينها)؛ يك ملّت
يکپارچه .واقعاً ملّت ايران ،به برکت اسالم ،يك نمونه است .بين
ملّتهاى مسلمان ،يك الگوى موفّق است .خداوند از شما ملّت ايران،
 .1بيانات در خطبههای نماز عيد سعيد فطر 1313/12/11
 .2بيانات در ديدار با جمعى از بسيجيان و روحانيون تهـران ،مدرّسـان و طلّـاب اهـل سـنّت
استان خراسان و گروهى از اعضاى حزباللّه لبنان 1312/1/5
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بخاطر صادقانه پاسخ گفتنتان به دعوت دين و نداى امام بزرگوارتان
راضى باشد .اين را بايد حفظ کنيد .همين وحدت باارزشى که به برکت
آن ،شما توانستهايد اين همه پيروزى را به دست بياوريد ،دشمنهايى در
کمين دارد .بايد هوشيار باشيد و نگذاريد اختالفات به وجود آيد .در
آنجايى که بهانهى اختالف هست و دشمن ميتواند آنجا مستمسکى
براى اختالف درست کند ،بيشتر مواظب باشيد .در مسألهى مذهب و
اختالفات مذهبى ،که قرنهاى متمادى دشمنان از آن سوءاستفاده کردند،
1
بيشتر بايد مواظب باشند .هم شيعه بايد مواظب باشد ،هم سنّى.
***

دست دشمن ،توطئهى دشمن و تدبير دشمن را در وراى اين
اختالفات ميشود به وضوح ديد؛ اين را بايد عالج کرد .عقالى امّت از
همهى فرقهها بايد نگذارند امواج فتنه در ميان مسلمانهاـ که بهوسيلهى
دشمنان اسالم تحريك ميشودـ بهطور روزافزون آرامش و الفت و
2
محبّت را به خطر بيندازد.
ایجاد اختالف بین شیعه و سنّی از سیاست دشمنان

سياست دشمنان اسالم ايجاد اختالف بين شيعه و سنّى است .اين،
يکى از راههايش است .هر کسى به اين اختالفات شديد کمك کند ،در
واقع به آن اهداف کمك کرده است .جا دارد که همهى گروههاى
عراقى ،اين حرکات را محکوم کنند و از آن تبرى بجويند .خوشبختانه
بزرگان شيعه عاقالنه و خوب عمل کردند؛ به شيعيان توصيه کردند که
3
عک العمل نشان ندهند ،که اين کار مهمّى بود.
سیاست دشمنان برای جدا کردن شیعه از غیرشیعه

سياست استکبار امروز ،جدا کردن شيعه از غيرشيعه است ،جدا
 .1بيانات در ديدار کارگزاران نظام ،بهمناسبت سالروز والدت رسول اکرم(ص) و امام
جعفرصادق(ع) 1311/1/24
 .2بيانات در ديدار کارگزاران نظام و سفرای کشورهای اسالمي 1324/2/1
 .3بيانات در خطبههاى نماز جمعهى تهران 1324/1/29
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کردن گروههای مسلمان از يکديگر و به جان هم انداختن گروههای
مسلمان است .ما بايد کمك نکنيم به اين هدف؛ ما بايستى نگذاريم
دشمن به اين هدف برسد؛ هم ما موظّفيم ،هم غيرشيعه؛ آن کسانى که
شيعه نيستند؛ جمعيّتها و مذاهب غيرشيعه در اسالم .همه اين را بدانند:
امروز شيعه است که در ايران اسالمى ،اين پرچم اقتدار اسالمى و عزّت
اسالمى را بلند کرده است و بر روى دست گرفته و استکبار احساس
ع جز ميکند؛ اين يك واقعيّت است؛ اين يك واقعيّت است .اين
توطئه هايى که در اين سى سال عليه نظام جمهورى اسالمى از سوى
دشمنان گوناگونـ البتّه در رأس آنها آمريکا و خبيثترين آنها انگلي ـ
انجام دادند ،بخاطر اين است که اينها مرعوبند؛ از حرکت اسالمى ،از
بيدارى اسال مى ،از به خود آمدن دنياى اسالم ميترسند؛ ميدانند که اگر
دنياى اسالم به خود بيايد ،توجّه کند ،احساس استقالل کند ،احساس
هويّت کند ،احساس عزّت بکند ،اين منطقهى حسّاس دنيا که در اختيار
مسلمانان استـ که حسّاسترين مناطق دنيا ،همين منطقهى
مسلماننشين استـ از تحت سيطرهى استکبار بيرون خواهد رفت؛ از
اين ميترسند .چون ميترسند ،توطئه ميکنند؛ ابزارهاى گوناگون را به کار
ميگيرند .امروز سردمداران سياستهاى استکبارىـ آمريکا و صهيونيستها
و بقيّهى مستکبرينـ همهى توان خودشان را به کار گرفتهاند ،بلکه
بتوانند ملّت ايران را ،نظام جمهورى اسالمى را منزوى کنند ،بىاثر
کنند؛ نتوانستهاند و به توفيق الهى ،به فضل الهى ،به حول و قوّهى الهى
1
باز هم نخواهند توانست.
مهمترین شگرد؛ دشمن ایجاد دودستگی در بین مردم

امروز مسئول ّيت من و شما خيلى خطير است .بايستى با عقل ،تدبير
و همراه با توکّل به خدا و شجاعت ،نه با جبن ،راه را طى کرد .اوّلين
کار ،استحکام داخلى است .نبايد بگذاريد اين مباحثات و بگومگوها به
 .1بيانات در ديدار مردم به مناسبت عيد غدير 1322/9/15
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مقابله و مواجهه و تخاصم تبديل شود؛ اين تنها توصيهى من به
شماست .گفتن و شنودن و اعتراض کردن ،هيچ اشکالى ندارد .افرادى
از اعتراض کردن بدشان مىآيد که يا متک ّبرند يا پشتوانهى مردمى
ندارند؛ ميترسند؛ دلشان ميلرزد .اگر کسى اهل تک ّبر نباشدـ که خداى
متعال را شکر ميکنيم که اين آلودگى را در ما قرار ندادهـ و متّکى به
حمايت مردم باشد ،بههيچوجه از اين گفتنها و شنيدنها ناراحت
نميشود؛ ا ّما مراقب باشيد که از اين گفت و شنودها ،دشمن همان چيز
را که ميخواهد وانمود کند ،به دست نياورد .امروز يکى از مهمترين
شگردهاى دشمن اين است که بگويد در داخل نظام جمهورى اسالمى
دودستگى است و اين دو دسته با هم بدند .دو صدايى و چند صدايى
که شما ميگوييد و بنده هم معتقدم ،نميگويد .بحث چند صدايى نيست؛
چند صدايى همهجا هست .ميگويد مخاصمه و دشمنى؛ يعنى فرض
ميکند يك گروه ،گروه ديگر را ميخواهد نابود کند! اينگونه تصوير
ميکند .نگذاريد اين تصويرسازى مطلوب دشمن تحقّق پيدا کند؛ اين را
مراقب باشيد .بحث و مجادله و مباحثه و گفتگو را طلبگى انجام دهيد.
امام هم مکرّر به ما ميفرمود .واقعيّت هم همين است که در محيطهاى
طلبگى ،گاهى دو طلبه دعوا و جنجال ميکنند؛ عصبانى ميشوند ،امّا
وقتى مباحثه تمام ميشود ،با يکديگر ناهار و چايى ميخورند و «لم يکن
شيئا مذكورا!» حرفهايشان را ميزنند ،ا ّما بينشان دشمنى و شکاف ايجاد
نميشود .در بحث ،منطق و استدالل باشد ،چهارچوب هم چهارچوب
قانون است .قانون هم در درجهى اوّل ،قانون اساسى است .اين
چهارچوب را رعايت کنيد .بنده آن روز هم به جوانان دانشجو گفتم که
قانون آمده تا جاى صداى کلفت را بگيرد؛ کسى با صداى کلفت در هر
موضعى که هست ،بگويد اينطور بايد بشود! خيال هم نکنيد که استبداد
و ديکتاتورى و صداى کلفت و افزونطلبى ،مخصوص کسانى است که
در رأس نظامند؛ نخير ،در بدنهى نظام هم چنين چيزهايى وجود دارد و
همه جايش هم بد است .خوى پادشاهى ،خوى استبداد در همه جا بد
است؛ در هر جا زشت است؛ به هر شکلى که باشد ،بد است .قانون

WWW.BOOK-KHAMENEI.IR

 / 211دشمنشناسي

آمده جلو اين مسائل را بگيرد .بر طبق قانون و در چهارچوب آن بايد
حرف زده و عمل و رفتار شود و حل و فصل هم بهوسيلهى قانون
صورت گيرد .اين بهترين معيار وحدت است؛ انگيزههاى ديگر را کنار
بگذارند .امروز روزى نيست که اگر از اين وظيفهى حفظ استحکام
داخلى عدول کنيم و آن را پشت سر بيندازيم ،خداى متعال و مردم و
تاريخ بر ما ببخشايند؛ امروز روزى نيست که بشود اين وظيفه را نديده
گرفت؛ بايد هوشيار بود .نبايد در نيروى دشمن مبالغه کرد و نبايد هم
دشمنى و کيد او را ناديده گرفت؛ بايد مراقب بود .اميرالمؤمنين فرمود:
ضبع تنام على طول اللّدم» .1معروف است بين عربها که
«واهلل ال اكون كال ّ
کفتار را وقتى ميخواهند صيد کنند ،پايکوبى ميکنند و آهنگى ميخوانند
که خوابآور است .کفتار را با آهنگى در النهاش ميخوابانند و وقتى
خوابيد ،به سراغش ميروند .حضرت اميرالمؤمنين ميفرمايد« :واهلل ال
اكون كالضبع» من آن کفتارى نيستم که مرا با پايکوبى آوازهخوانى
2
بخوابانند و هر کار ميخواهند ،بکنند.
تبلیغات از شگردهای دشمن

يکى از شگردهاى دشمن ،تبليغات است .تبليغ کنند که جمهورى
اسالمى نتوانست .تبليغ کنند که اسالم کافى نيست .تبليغ کنند که مردم
ايران ترسيدند و عقبنشينى کردند .تبليغ کنند که ملّت ايران ،از
انقالب و از اسالم فاصله گرفتهاند .تبليغ کنند که دولت ضعيف است و
نميتواند کار کند .سعى کنند که احساسات قشرى و صنفى را در افراد
زنده کنند ،تا چوب الى چرخ دولت و مسئوالن و کارگزاران کشور
بگذارند .دشمن فقط اين کارها را ميتواند بکند؛ کار ديگرى از دست
دشمن ساخته نيست.
شما خيال نکنيد که دشمن فقط از جبههى جنگ حمله ميکند.
دشمن وقتى در مقابل نظامى مثل نظام جمهورى اسالمى قرار گرفت و
 .1نهجالبالغه ،خطبهی 1
 .2بيانات در ديدار نمايندگان مجل

شوراى اسالمى 1322/3/1
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ديد که نميتواند از جبهه ،بر اين انقالب و بر اين ملّت پيروز بشود،
سعى ميکند که در داخل ملّت رخنه کند و از درون ،کار را مشکل
نمايد.
بله ،هنر انقالب اين است ،و هنر امام اين بود .آن بزرگوار ،در
جامعهای که دشمن پنجاه ،شصت سال بهطور مستقيم و غيرمستقيم
روى آن کار کرده بود ،تا آن را به لجنزار فساد بکشاند ،کار کرد و
جوانانش را مثل گل ،پاك و پاکيزه تربيت کرد .خود آن بزرگوار فرمود:
اين ،فتحالفتوح است .بله ،فتحالفتوح امام ،ساختن جوانان مؤمن،
مخلص ،سالم ،صادق ،بىاعتناى به شهوات و دلهايشان متوجّه به سمت
خدا بود .در طول تاريخ ،در اين مملکت و يا در ساير ممالك اسالمى،
1
ما چه موقع اينقدر جوان خوب و صالح ،مثل دوران انقالب داشتيم؟
تالش تبلیغاتی دشمن جهت حذف نظام اسالمی

دشمن ميکوشد با جوسازى و حيلههاى تبليغاتى ،شما را از نام
حکومت اسالمى و نظام اسالمى برحذر دارد ،و شايد برخى از
سادهدالن به اين فکر بيفتند که براى حسّاس نشدن آمريکا و دولتهاى
غربى ،بهتر است که در اظهارات علنى ،از نام حکومت اسالمى اجتناب
شود .توصيهى اينجانب ،اجتناب جدّى از اين مصلحتانديشى خالف
مصلحت است .هدف تشکيل نظام اسالمى و حاکميّت قرآن و اسالم
را ،بىهيچ انفعالى به صراحت و به تکرار و در همهى شرايط بيان کنيد
و با عدول از نام مق ّدس اسالم ،دشمن را به طمع نيندازيد و هدف را
2
مبهم و غبارآلود نسازيد.
***

امروز الگوى زندگى سياسى و اقتصادى و منش کلّى انقالبى ما
همان چيزى است که از امام دانستهايم و شنيدهايم و همان منش و
افکار و رفتار امامـ که درست هم بود ،منطبق بر حق هم بود ،با همهى
 .1بيانات در مراسم ويژهی روز بسيج در پادگان امام حسن مجتبي(ع) 1319/9/5
 .2پيام به حجّاج بيتاهللالحرام 1311/3/21
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جان و دل هم ملّت ايران و مسئوالن دنبال آن راه بودند و بعد از آن هم
هستندـ راه حق است و يك لحظه نبايد از راه حق جدا شد .واقعيّت
اين است؛ منتها دشمن دستبردار نيست .او (دشمن) سعى ميکند براى
افکار عمومى دنياـ که اين افکار عمومى عالم ،متضمّن افکار و
احساسات و استفهامات ملّتهاى مسلمان و ملّتهاى جهان سوّم ،که
مخاطب انقالب اسالمى بودند ،نيز هستـ اثبات کند که ايران خودش
آن دوران را تخطئه ميکند؛ شما از چه کشورى ميخواهيد تقليد کنيد؟!
ميخواهد براى مردم فالن کشور اسالمى و يا حتّى غيراسالمى ثابت کند
که ايران از مواضع قبلى خود عدول کرده است .ما ديديم که کشورهاى
غيراسالمى ،در حرکات عظيم خودشان ،راه ايران را بعنوان شعار
مشخّص کردند ،تابلو زدند و گفتند راه ما همان راهى است که ايران
رفته است؛ يعنى راه مقابلهى با استکبار آمريکايى و غول خونخوار
قدرت سلطهى جهانى .ميخواهد به مردم دنيا بگويد که شما دنبال آن
راه رفتيد و جاذبهى آن شما را به حرکت درآورد و به شما اميد
بخشيد؛ امّا حاال خود متولّيان و کارکنان و رهروان آن راه ،آن را تخطئه
1
ميکنند؛ شما چه ميگوييد؟! ميخواهد اين را در دنيا جا بيندازد.
وادار کردن اتّهامات خصمانه از ابزار تبلیغاتی دشمن

تبليغات مدرن و داراى پوشش جهانى ،بىشك کارآمدترين حربهى
استکبار است .امروز تعداد رسانههاى صوتى و تصويرى و
مطبوعاتىاى که بيشترين تالش خود را وقف دشمنى با اسالم کردهاند،
بسيار زياد و همچنان رو به افزايش است .کارشناسانى مزدور ،فقط
سرگرم ساختن و پرداختن مطلب و خبر و تحليل ،براى گمراه کردن
ذهن مستمعان خود و معرّفى نادرست و ترسيم زشت از نهضت
اسالمى و شخصيّتهاى بزرگ اسالمىاند ،و جمهورى اسالمى در
سالهاى پ از پيروزى انقالب تا امروز بىوقفه و روزافزون با چنين
 .1بيانات در ديدار با مسئوالن وزارت امور خارجه و سـفرا و کـارداران جمهـورى اسـالمى
ايران 1311/4/12
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تبليغات خصمانهای مواجه بوده است .بايد گفت که اين ترفند نيز در
مقابل حرکت اسالمى اصيل و نشأت گرفته از فطرت و نياز ،توفيق
زيادى نداشته و مقصود دشمن را برنياورده است .گسترش موج دعوت
انقالبى امام راحل عظيمالشأن در سراسر دنياى اسالم و حضور فکر و
نام و رهنمود و عک و نشان آن بزرگوار در شرق و غرب عالم ،با
وجود آن همه تبليغ دروغ و سخن ناحق که به نيّت مخدوش کردن
سيماى ملکوتى آن وارث پيامبران ،گفته و پخش شده است ،روشنترين
دليل اين م ّدعا است .با اين همه بايد اذعان کرد که عامل مهم در حفظ
سالمت و سداد فکر ملّتهاى مسلمان ،روشنگريهاى علما و روشنفکران
و نويسندگان و هنرمندان و جوانان ف ّعال و آگاه است .و همه بخصوص
علما متعهّد دين در اين مورد وظيفهای بزرگ بر عهده دارند .دشمن
پ از پيروزى انقالب اسالمى در ايران ،همواره تا امروز سياههای از
اتّهامات را متوجّه ايران اسالمى کرده است .ميبينيم که همان تهمتها
امروزه به همهى نهضتهاى اسالمى در هر جاى دنيا که باشند نيز زده
ميشود .تهمت تعصّب و جمود فکرى که از آن ،با عنوان «بنيادگرايى»
نام ميبرند ،تهمت تروريسم ،تهمت بىاعتنايى به حقوق بشر ،تهمت
ضدّيّت با دموکراسى ،تهمت بىاعتنايى به حقوق زنان ،تهمت ضدّيّت
با صلح و طرفدارى از جنگ .اندکى انصاف ،هر کسى را به دروغ بودن
اين تهمتها و بىشرمى واردکنندگانش آگاه ميسازد .ايران اسالمى در
حالى متّهم به مخالفت با دموکراسى ميشود که از پنجاه روز پ از
پيروزى انقالب کبير اسالمى تا  14ماه پ از آن ،دو همهپرسى
عمومى ،که در يکى از آنها مردم ايران ،جمهورى اسالمى را بعنوان
نظام سياسى کشور برگزيدند ،و در ديگرى به قانون اساسى رأى دادند،
و سه انتخابات که در آنها به ترتيب :اعضاى مجل خبرگان براى
نوشتن قانون اساسى ،رئي جمهور ،و نمايندگان در مجل شوراى
اسالمى معيّن شدند ،در آن برگزار شده ،و تا امروز همواره انتخابات
آزاد ،با شرکت پرشور مردم براى تعيين رئي جمهور و نمايندگان
مجل  ،در موعد قانونى خود انجام گرفته است .تهمت به تروريسم را،

WWW.BOOK-KHAMENEI.IR

 / 211دشمنشناسي

کسانى به ايران اسالمى ميزنند ،که خود از دولت تروريست
صهيونيستى بيشترين پشتيبانى را کرده و گروههاى تروريست
ضدّانقالب ايرانى را در زير چتر حمايت خود قرار ميدهند و
حقوقبگيران آنان صدها بار در داخل ايران اسالمى بمبگذارى کرده و
هزاران نفر از مردم عادى و عناصر انقالبى و مرد و زن و کودك بيگناه
را به قتل رساندهاند .ضدّيّت با صلح را کسانى به جمهورى اسالمى
نسبت ميدهند که جنگى هشت ساله را با تشويق رژيم بعثى عراق و به
دست او بر ايران تحميل کردند و در همهى آن م ّدت ،انواع کمکها را
به آن رژيم که بخاطر حمله به ايران اسالمى ،رژيم محبوب آنان به
شمار ميرفت مبذول داشتهاند .تضييع حقوق زنان ،تهمت از سوى
کسانى است که شأن واالى زن ايرانى را که با حفظ حجاب و حد
شرعى ،در برترين فعّاليّتهاى کشور شرکت ميورزد ،نميپسندند و ابتذال
حاکم بر روابط زن و مرد و بهرهکشى ناجوانمردانه از زن در جوامع
غربى را ،نسخهى مطلوب در حيات اجتماعى زن ميشمرند .تهمت
نقض حقوق بشر را رژيمهايى متوجّه ايران ميسازند که خود قلمهاى
بزرگ و حيرتانگيز پايمال کردن حقوق انسانها را مرتکب شده يا
1
زمينهسازى کردهاند.
تازگی نداشتن جنجالهای تبلیغاتی

اين جنجالهاى تبليغاتى عليه جمهورى اسالمى ،تازگى ندارد و مال
امروز و ديروز نيست .از اوّل انقالب اين بحثها بود .البتّه اوّل اوّل
انقالب را نميگويم؛ چون اوّل اوّل انقالب ،دشمن گيج بود؛ سرگيجه
داشت؛ نميفهميد چه شده است؛ قدرت نداشت موقعيّت را درك کند.
لذا ،آن چند ماه اوّل انقالب ،تبليغاتى از اين قبيل نبود .امّا هنوز چند
ماهى نگذشته بود که سناى آمريکا عليه جمهورى اسالمى ايران
مصوّبهاى گذراند و دشمنى خودش را با اسالم و نظام جمهورى
اسالمى و امام بزرگوار ما روشن و واضح کرد .اين اقدامها ،از آن روز
جاج بيتاهلل الحرام 1312/2/22
 .1پيام به ح ّ
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تا امروز ،ادامه داشته است .پ اينها تازگى ندارد .هميشه دشمن
ميخواهد ضربهها و حملههاى خود را بزرگ نشان دهد .يادتان هست
در دوران جنگ تحميلى ،وقتى جوانان ما سرزمينهايى را ميگرفتند و
ضربات سختى را به دشمن وارد ميکردند و دشمن هم در مقابل ،پاتك
کوچکى ميکرد ،جنجال راه ميانداخت که «ما عمليات کرديم .چنين
کرديم ،چنان کرديم»؟ دشمن اگر حرکتى تعرّضآميز انجام ميدهد،
ميخواهد آن را بزرگ نمايش دهد تا روحيهى طرف مقابل را تضعيف
کند .خودشان که حمله ميکنند ،حمالتشان را بزرگ ميشمارند و در
راديوهايشان ،جنجال راه مىاندازند؛ اين از آن نقل ميکند و آن از اين
نقل ميکند! اينها تازگى ندارد .اينها با اسالم بدند؛ با جمهورى اسالمى
بدند؛ با استقالل يك ملّت به شدّت دشمنند و با ملّتى که بخواهد در
مقابل آنها استقالل خودش را حفظ کند ،از اعماق قلب کينه ميورزند.
1
پ  ،اينها تازگى ندارد.
***

دشمن ،تبليغات ،زهرپراکنى و لجنپراکنى زيادى ميکند .از دشمن،
غير از دشمنى انتظارى نيست .دشمن يا بايد محاصرهى اقتصادى کند،
يا تبليغات دروغ کند ،يا تهاجم امنيّتى و توطئه کند .دشمن ،دشمن
است .امّا ملّت ايران ،به خداى بزرگ معتقد و متّکى است .با خداى
بزرگ رابطه دارد .از قدرت پروردگار عالم برخوردار است که به برکت
2
اسالم و مسلمين ،به يك ملّت آن قدرت را بخشيده است.
***

برادران و خواهران عزيز! اينها [مصمّم بودن ارادهی مردم در قيام،
اعتماد به خدا ،حفظ وحدت و ]...تجربيّات ما [در پيروزی عليه
ابرقدرتها و مزدوران] است ،من بعنوان برادر مسلمان شما و از سر
تعهّد ديني ،آن را با شما در ميان گذاشتم .بوقهای تبليغاتي دشمن مانند
هميشه فرياد خواهند کرد که ايران ميخواهد دخالت کند ،ميخواهد
 .1بيانات در اجتماع مردم نوشهر 1312/2/12
 .2بيانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خميني(ره) در مرقد مطهّر 1314/3/14
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مصر را شيعه کند ،ميخواهد واليت فقيه را به مصر صادر کند و
ميخواهد و ميخواهد ...اين دروغها را سي سال است ميگويند تا ملّتهای
ما را از يکديگر جدا و از کمك يکديگر محروم کنند و مزدوران آنها
هم آن را تکرار ميکنند« .يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا ولو
شاء ربّك ما فعلوه فذرهم وما يفترون» .1با اين ترفندها ،هرگز وظايفي را
2
که اسالم بر دوش ما گذاشته است ،رها نخواهيم کرد.
فریب نخوردن از لبخند دشمن

يکى از کارهاى اصلى که بايد انجام بدهيم و همه بايد به آن توجّه
داشته باشيم ،اين است که فريب لبخند دشمن و وعدههاى دروغ
جبههى دشمن را نخوريم .در اين سى سال ،تجربه هم پيدا کردهايم.
گاهى به روى ما لبخند زدند .اوايل گاهى بعضى از ما باور ميکرديم.
يواشيواش فهميديم پشت صحنه چيست .فريب لبخند دشمن را،
فريب وعدههاى دروغ دشمن را نخوريم .جبههى قدرت مادّىاى که
امروز بر دنيا مسلّط است ،راحت عهد ميشکند .بدون هيچ دغدغهاى
عهدشکنى ميکنند ،زير قولشان ميزنند ،زير حرفشان ميزنند ،نه از خدا
خجالت ميکشند ،نه از خلق خجالت ميکشند ،نه از طرف مذاکره
خجالت ميکشند؛ راحت دروغ ميگويند! من نمونههاى زنده دارمـ که
حاال در اينجا جاى بحثش نيست؛ شايد آن وقتى که الزم باشد ،عرض
بکنمـ همين اظهاراتى که آمريکاييها کردند ،رئي جمهور آمريکا کرد؛
نامهاى که به ما نوشت ،جوابى که ما داديم؛ بعد عک العمل و اقدامى
که آنها با مضمون آن نامهها کردند .اينها يك روزى در اختيار افکار
عمومى دنياـ آن وقتى که الزم باشدـ قرار خواهد گرفت؛ خواهند ديد
که اينها چه جورىاند ،حرفشان چقدر اهمّيّت و ارزش دارد ،وعدهشان
چقدر ارزش دارد .بنابراين يکى از کارهاى اساسى ما اين است که
 .1سورهی انعام ،آيهی 112
 .2خطبههای نماز جمعهی تهران 1329/11/15
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فريب لبخند و وعدهى دروغ اينها را نخوريم.

1

***

شيوههاى دشمن از هميشه پيچيدهتر و هشداردهندهتر است و
مسلمين در سراسر جهان بايد مسأله را از هميشه جدّيتر بگيرند و براى
2
آن فکرى و کارى بکنند.
مقابله با شیوههای دشمن در پایمال کردن حقّ ملّت

دشمن نميتواند با تهديد کاری بکند .اين روزها باز صدای
تهديدشان بلند شده است :آمريکا و صهيونيستها يك جور ،بعضي از
دولتهای اروپايي هم جاهالنه و ناخردمندانه ،دنبالهرو آمريکا! مگر ملّت
ايران را تجربه نکرديد؟ مگر اين ملّت عظيم و مقاوم را نيازموديد؟ ما
راه خودمان را با قدرت ادامه خواهيم داد و نميگذاريم مستکبران عالم،
حق اين ملّت را پايمال کنند .اين تکليف ما ،وظيفهی ما و حق اين
ملّت عظيم است که ما بايد به مقتضای مسئوليّتمان ،اين حق را ادا
کنيم؛ بايد نگذاريم دشمن با شيوههای گوناگون ،با روشهای مختلف ،با
جنگ رواني و با انواع و اقسام حيلهها و ترفندها حق اين ملّت را پامال
3
کند و به فضل پروردگار نخواهيم گذاشت.
صفآرایی دشمن در برابر ما

من مجدّداً تأکيد ميکنم که از کيد دشمن غافل نباشيد .درست است
که ما علىالظاهر در جبههى نظامى جنگ نداريم؛ ا ّما در جبهههاى
اقتصادى ،سياسى ،تبليغاتى ،فرهنگى و همچنين در جبههى پنهان
نظامى ،دشمن در مقابل ما صفآرايى کرده است .مسئوالن کشور بايد
با خيال راحت و حواس جمع و با قدرت ،کيد دشمن را خنثى کنند و
به مقابله با آن بپردازند .مردم بايد کمك کنند که ذهن مسئوالن آرام
 .1خطبههای نماز جمعهی تهران 1391/11/14
 .2پيام به حجّاج بيتاهللالحرام 1311/3/21
 .3بيانات در ديدار با مردم و عشاير شهرستان نورآباد ممسني 1321/2/15
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باشد تا بتوانند انشاءاهلل با جرأت و قدرت ،کار خود را ادامه بدهند و
1
مطمئناً خداى متعال هم به ما لطف خواهد کرد.
***

دشمنى آن دشمن ،آشکار است و براى اهل بصيرت ،مخفى نيست
و دشمن آشکار هم ،با وجود اينکه دشمنيش آشکار است ،شيوههايى
براى فريب دارد .غالب ملّتهايى که فريب خوردند و دولتهايى که اشتباه
کردند ،از اينجا اشتباه کردند که روشهاى دشمن را درست نشناختند.
اگر ما روشهاى دشمن را نشناختيم و مبارزه با دشمنى که ميخواهد ما
را نابود کند ،به فراموشى سپرديم ،بديهى است که راهى را خواهيم
2
رفت که دشمن ميپسندد؛ يعنى راه نابودى ،راه ويرانى ،راه فساد.
***

در صدر اسالم هم خداى متعال به پيامبر خود همين نکته را فرمود:
«لو انفقت ما فى االرض جميعاً ما الّفت بين قلوبهم ولکنّ اهلل الّف بينهم».3
خدا دلهاى شما را به هم نزديك کرد .او احساس محبّت و صميميّت و
فشردگى صفوف براى دفاع از انقالب را به شما داد .شکر نعمت اعطا
شده آن است که ما اين مح ّبت و الفت را در دل و عمل و زبان
خودمان حفظ کنيم .دشمن بيکار نمينشيند؛ او دائماً مشغول ايجاد شر و
4
فساد است.
سوءاستفادهی دشمن از غفلت و تنبلیها

يك عدّهاى غفلت ميکنند ،نميفهمند که ما اين همه حرکت کردهايم،
پيش آمدهايم؛ نميفهمند که ما هنوز راه طوالنىاى در پيش داريم؛
نميفهمند که ما دشمن داريم ،دشمن از تنبلى ما ،از غفلت ما ،از
اختالف ما ،سوءاستفاده ميکند .مخاطب بيشتر اين حرف شخصيتهاى
مطرح جامعهـ سياسى و فرهنگى و غيرهـ هستند که بايد مراقب حرف
 .1بيانات در ديدار با گروهي از روحانيون و مردم رفسنجان 1312/1/21
 .2بيانات به مناسبت روز مبارزه با استکبار جهاني 1315/2/9
 .3سورهی انفال ،آيهی 13
 .4بيانات در مراسم بيعت روحانيون ،مسئوالن و اقشار مختلف مردم آذربايجان 1312/3/31
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زدنهاى خودشان ،مراقب نوشتنهاى خودشان ،مراقب موضعگيريهاى
خودشان باشند .اتّحاد و اتّفاقى که رمز همهى پيشرفتها و پيروزيهاست،
امروز بيشتر از همه براى اين کشور الزم است .مسئولين کشور هم
واقعاً دارند زحمت ميکشند ،حقيقتاً دارند زحمت ميکشند .دولت،
مسئولين ،مديران بخشهاى مختلف ،تالش ميکنند .اگر کسى ايراد و
انتقادى هم دارد ،نبايد آن را جورى مطرح کند که اين مديرى که در
تالش هست براى اينکه کار را بهتر انجام دهد ،او را تضعيف کند.
اختالفات غالب ًا از هوسهاى نفسانى برميخيزد .اگر کسى بگويد اين عمل
من که اختالفانگيز بود ،تفرقهانگيز بود ،براى خداست ،اين را باور
نکنيد .تفرقهى بين مؤمنين کار خدايى نيست ،براى هدف خدايى انجام
نميگيرد؛ کار شيطانى است؛ کار شيطانى است .ايجاد بغضاء و کينه بين
مؤمنين ،فضاى اختالف را به وجود آوردن ،اين کار شيطان است ،کار
خدايى نيست .کار خدايى همدلى است .يك نفر يك کارى دارد،
مسئوليّتى را بر عهده گرفته ،ديگران بايد کمك کنند تا کار را خوب
انجام دهد .اگر ضعفى داشت ،به او تذکّر دهند؛ امّا نگذارند او تضعيف
شود .اين کسى که اين علم را بر دوش کشيده ،بلند کرده ،همه بايد
کمکش کنند؛ يکى عرقش را پاك ميکند ،يکى بادش ميزند .اگر ديدند
که در نگه داشتن علم دارد اشتباه ميکند ،راهش اين نيست که يك
مشتى هم به پشتش بزنند ،خود او و علم را سرنگون کنند .راهش اين
است که کمکش کنند اين اشکال برطرف شود؛ اين نکته را بايد همه
توجّه کنند ،بخصوص کسانى که در عرصهى سياست و در عرصهى
فرهنگ و در عرصهى رسانه و در عرصههاى گوناگون نقش و
1
حضورى دارند.
***

بايد روزبهروز هشيارتر شويم .البتّه دشمن با همهى توش و توان
خود به ميدان آمد ،کارى از پيش نبرد ،بعد از اين هم به فضل الهى و
به اذن الهى ،دشمن کارى نخواهد کرد و نخواهد توانست بکند؛ امّا اين
 .1بيانات در ديدار جمعى از مدّاحان و ستايشگران اهلبيت (عليهمالسّالم) 1321/4/4
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در صورتى است که ما هوشيار باشيم؛ ما بيدار باشيم .اگر دچار غفلت
شديم ،اگر سرگرم مسائل کوچك شديم ،اگر در کنار مسائل روزمرهى
خود از مسألهى اصلى که حفظ کيان اين ملّت و حفظ کيان اين نظام
مق ّدس است ،غافل شديم ،دشمن ممکن است ضربه بزند .اميرالمؤمنين
در نهجالبالغه فرمود« :و من نام لم ينم عنه»1؛ اگر شما در سنگر خوابت
ببرد ،معناش اين نيست که دشمن تو هم در سنگر خوابش برده .ممکن
2
است او بيدار باشد و از خواب و غفلت تو استفاده کند.
مأیوس کردن مردم با شواهد دروغین

تبليغاتچيهای دنياـ و امروز بيشتر از گذشتهـ سعي ميکنند ملّت
ايران را ،که ميرود تا به قلّه برسد ،مأيوس کنند .ميگويند« :آقا ،وضع
اقتصاد خراب است! آقا ،دنيا نميگذارد! آقا ،آمريکا نميگذارد! آقا ،مردم
ناراحتند!» دائم در گوش مردم اين چيزها را ميخوانند؛ آن هم با
روشهای تبليغاتي بسيار زيرکانه .بنده حرفهای اينها را گوش ميدهم.
حرفهايشان را گاهي مستقيم ًا گوش ميدهم و بسياری اوقات هم
مينويسند يا ضبط ميکنند و برايم ميآورند .من ميبينم اينها چه ميگويند.
ميبينم که نشستهاند و کلماتي را انتخاب کردهاند که مردم اين حرف را
باور کنند! يك دروغ مسلّم را ميخواهند مردم باور کنند! متأسّفانه بعضي
در داخل ،هر چه حرف ميزنند برای مأيوس کردن مردم است .يا
سکوت ميکنند ،يا اگر يك کلمه حرف هم زدند ،برای اين است که
مردم را مأيوس کنند!
چرا مردم را مأيوس ميکنيد؟! چرا به اين ملّت قدرتمند و شجاع،
که ميتواند راههاى دشوار را برود و دشوارترين بخش راه را هم تاکنون
رفته است ميگوييد« :نميتوانيد به حکومت و جامعه و نظام عادالنه
اسالمى برسيد»؟! چرا؟! همهى راهها را دشمن رفت ،بلکه بتواند شما
ملّت را شکست دهد؛ و نتوانست .همهى راهها را رفتند :راه جنگ
حاشى ،راه تهمت
نظامى ،راه محاصرهى اقتصادى ،راه تبليغات ،راه ف ّ
 .1نهجالبالغه ،نامهی 12
 .2بيانات در ديدار سران و معتمدان عشاير کردستان 1322/2/24
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زدن به مسئولين .چقدر تهمتها زدند بعد از اين هم ،البتّه خواهند زد
کسى باور نکرد .حرفهايى ميزنند با شواهد دروغين ،و مطلبى را ادّعا
1
ميکنند تا مردم را مأيوس کنند.
سرمایهگذاری دشمن در ایجاد یأس

همهى ما تصميم بگيريم که دشمن را مأيوس سازيم .دشمن روى
اين نکته بهشدّت سرمايهگذارى تبليغاتى ميکند و سعى ميکند به نحوى
دلهاى مردم راـ که در بهشتى از صفا آرميدهاندـ مشوّش و آشفته کند.
همهى دستگاههاى مسئول بايد تالش کنند و نگذارند آن سه نقطهى
اميد دشمن ،تأثير سوء خودش را بگذارد .شما نمايندگان محترم
ميتوانيد نقش عمدهای در خنثى کردن اهداف آنها در مجل شوراى
2
اسالمى داشته باشيد.
***

يکى از ترفندهاى تبليغاتى دشمن اين است که به نحـوى ذهنهـا را
نسبت به آينده دچار ترديد بکند .متأسّفانه ،بعضى از افراد سادهدلـ کـه
شايد آدمهاى مغرضى هم دنبال قضايا باشندـ وقتـى ميبيننـد کشـور بـه
سمت سازندگى و آبادى پيش ميـرود ،بـه جـاى کمـك و همکـارى و
تسهيل امور و روشن کردن افق ديد مردم ،بر همه چيز هالهای از ابهـام
و شك ميگسترانند؛ به گمان اينکه مردم را دچـار ترديـد کننـد .تـالش
مديريّت قوى بايد با پيشرفتها همراه باشد .چرا مـا در پيشـرفتهاى يـك
ملّت شك کنيم؟ کسانىکه حرفى ميزنند و اظهارنظرى ميکنند ،مواظـب
باشند مبادا بر طبق خواست دشـمن و اسـتکبار حـرف بزننـد .دشـمن،
همــين را ميخواهــد و مايــل اســت کــه مــردم در تــالش و ســازندگى
3
خودشان ،دچار شك و ترديد بشوند.
 .1بيانات در ديدار عمومي به مناسبت «روز ميالد حضرت علي(ع)» 1312/11/1
 .2بيانات در مراسم بيعت رئي و نمايندگان مجل شورای اسالمي 1312/3/24
 .3بيانات در ديدار با ائمّهى جمعه ،روحـانيون ،مسـئوالن و اقشـار مختلـف مـردم شـهرهاى
کبودرآهنگ و بهار همدان ،هشتپر طوالش ،سـبزوار و مرنـد و فرهنگيـان و دانـشآمـوزان
گلپايگان 1312/9/1
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حاکم کردن یأس در دلها

کارى که دشمن ميخواهد بکند ،اين است که يأس را بر دلها حاکم
کند و هرک به گونهاى مأيوس باشد؛ دانشجو يكطور ،دانشآموز
يكطور ،کارگر يكطور ،روحانى يكطور ،کاسب يكطور ،ادارى
يكطور ،مسئول دولتى يكطور ،مسئول بلندپايه يكطور .هرکدام
روشهايى دارند؛ ما از نزديك ميبينيم .روشهايى دارند که حتّى برخى از
مسئوالن بلندپايه را هم در يك کشور مأيوس کنند .ما مسئوالنى را از
کشورهاى ديگر ميبينيم که گاهى با ما صحبت ميکنند ،دلشان پر از
يأس است .واقعاً آدم مأيوس چهکار ميتواند بکند؟ ما سعى کرديم يأس
را از دلهاى آنها بيرون بکشيم و به جايش اميد تزريق کنيم .بحمداهلل
1
ملّت ما ،ملّت اميدوار و بانشاطى است .در مردم اميد را تزريق کنيد.
سعی دشمن بر تبدیل کردن مایههای تردید بر امید

دشمنان ما؛ دشمنان انقالب ،دشمنان نظام جمهورى اسالمى ،چند
خط را دارند دنبال ميکنند که اين در تبليغاتشان و در کارى که انجام
ميدهند ،واضح هم هست؛ اينها چيزهاى پوشيده و پنهانى نيست؛ بايد
در ذهن خودمان اينها را جمعبندى کنيم:
يکى اين است که نشانههاى اميد را مخدوش کنند؛ مورد خدشه
قرار بدهند ،که از جمله همين انتخابات بود .حضور هشتاد و پنج
درصدى مردم ،يك چيز اميدبخشى است ،يك چيز مه ّمى است؛
همانطور که عرض کرديم ،سى سال بعد از يك انقالب ،مردم کشور
بيايند به نظام برآمدهى اين انقالب يك چنين آراء وسيعى را تقديم
بکنند ،اين جز اعتماد به اين نظام و دل بستن به اين نظام ،معناى
ديگرى ندارد؛ و اين اتّفاق افتاد .يا رئي جمهورى را با اين رأى باال
انتخاب بکنند ،اين يك چيز بىسابقه است .اين اتّفاق افتاد؛ اين کار در
کشور شد .اين خيلى نقطهى قوّت مهمّى است .سعى شد اين نقطهى
قوّت را تبديل کنند به نقطهى ضعف؛ اين مايهى اميد را تبديل کنند به
 .1بيانات در ديدار با علما و روحانيون در آستانهی ماه مبارك رمضان 1311/11/3
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مايهى ترديد ،مايهى يأس .اين کار خصمانهاى است .در کشور،
مايههاى اميد فراوان است؛ زيرساختهاى کشور ،امروز زيرساختهاى
بسيار مستحکمى است؛ کارهاى مهمّى در طول اين سالها انجام گرفته
و امروز کشور آمادهى يك حرکت جهشوار به جلوست.
يعنى همهى اين نقاط مثبت ،اين قلّههاى برجستهاى که همهاش
اميدافزا هست ،اينها را سعى ميکنند در چشمها کمرنگ کنند .متقابالً
نقاط ضعف کوچکى که حتم ًا وجود دارد ،بزرگ کنند يا نقاط ضعف
راـ نميگوييم هم کوچك ،نقاط ضعفى وجود داردـ بزرگنمايى کنند؛
چند برابرِ آنچه که هست ،اين نقاط ضعف را نشان بدهند؛ سياهنمايى
کنند؛ تلقّيهاى بدبينانهى نسبت به نظام را گسترش بدهند .ميبينيد ديگر؛
بهزور ميخواهند اين يأس را به جامعه القاء کنند .وقتى يأس وارد
جامعه شد ،جامعه از پويايى خواهد افتاد؛ افراد مبتکر ،افراد نخبه ،افراد
جوان و پُرنشاط منزوى ميشوند ،کنارهگيرى ميکنند ،دست و دلشان به
کار نميرود ،مشارکتها کم ميشود ،پويايى جامعه از دست ميرود .اين
يکى از خطوط کارى دشمن است؛ مرتّباً القاى بنبست کردن .شما اگر
ببينيد اين تبليغات راديوها راـ حاال امروز راديوها ديگر نيست .يك
وقتى ميگفتيم دهها راديو ،امروز مسألهى هزارهاست؛ راديو هست،
تلويزيون هست ،اين وسائل اينترنتى هستـ بهطور دائم از مراکز
مشخصى ،مرتّباً القاى بنبست ،القاى بحران ،القاى سياه بودن وضعيّت
ميشود؛ هر مقدارى که بگيرد ،هر مقدارى که مستمع و شنونده پيدا
بکند و باورپذير باشد براى آنها؛ دارند در اين زمينه کار ميکنند .اين
1
يکى از خطوط کارى دشمن است.
تحریک مردم از راه واسطهها

امام بزرگوار ،مکرّر ميفرمود که گاهى دشمن با ده واسطه ،يك نفر
را تحريك ميکند که حرفى بگويد ،يا کارى را انجام دهد! اگر شما
بخواهيد دشمن را بشناسيد ،بايد ده واسطه را طى کنيد و برويد .دشمن
 .1بيانات در ديدار اعضای مجل

خبرگان رهبری 1322/1/2
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انقالب در ايرانـ يعنى ايادى استکبار جهانىـ راحت ميتوانند ده واسطه
پيدا کنند و خودشان را در حوزهى قم ،به بيچارهاى برسانند و او را به
حرفى ،به گفتهاى و به يك موضعگيرى غلط و ناشيانه وادار کنند!
آنقدر در کشور ،ورشکستگان سياسى ،ضربتخوردههاى از انقالب،
تودهنىخوردههاى از همين بسيج ،ضربتخوردههاى از دادگاههاى
انقالب ،ساواکيهاى قديم و کسانى که اميدشان به اين بود که نظام
مزدور گذشتهى ظالم بماند و آنها از آن استفاده کنند و محروم ماندند،
هستند که واسطه بشوند تا آن ده واسطه را درست کنند و خبر غلط و
حرف دروغى را به فالن آدم بيچاره و مفلوك بدهند و او خيال کند که
اوضاع و احوال به صورتى است که بايد حاال حرفى زد؛ خودش و
1
ديگران و زن و بچهى خود را به بال بيندازد!
عدم خوشبینی نسبت به دشمن

کسانى که روى مردم اثر ميگذارندـ کسانىکه حرفشان ،اقدامشان،
عملشان ،منششان ،نوشتهشان ،روى مردم اثر ميگذاردـ چند خطر بزرگ
آنها تهديدشان ميکند که بايد بسيار مراقب باشند .يکى خطر خستهشدن
است ،يکى خطر راحتطلبى است ،يکى خطر ميل به سازش است،
يکى خطر چسبيدن به منافع نقد است؛ همان باليى که بر سر کسانى که
انقالب فلسطين را منحرف کردند ،آمد؛ همان خطرى که بر سر همهى
رهبرانى آمد که ملّتهاى خودشان را از مسير درست و راهى که شروع
کرده بودند ،منحرف کردند و بازداشتند .بارهاى سنگين بر روى
نيروهاى اثرگذار روى ذهنهاى مردم است .بايد ايمان و پارسايى
خودشان را تقويت کنند؛ بايد اتکاى خودشان را به لطف و فضل خدا
زياد کنند؛ بايد به دشمن لحظهاى خوشبين نباشند؛ دشمن درصدد
ضربهزدن است .اگر خواص يك کشورـ يعنى نيروهايى که با زبانشان،
با قلمشان ،با رفتارشان ،با امضايشان ،بر روى مسير يك ملّت اثر
ميگذارندـ ميل به سازش و راحتطلبى و زندگى مرفّه و خوشگذرانى
 .1بيانات در جمع بسيجيان بهمناسبت هفتهی بسيج 1311/9/5
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پيدا کنند و از حضور در ميدانهاى خطر خسته شوند ،آن وقت خطر
تهديد ميکند .لذاست که شما ميبينيد اميرالمؤمنين 9در دوران خالفت
کوتاه خود ،بيشترين خطابش ،بيشترى مالمتش ،بيشترين توصيهاش و
بيشترين تذکّرش ،به کسانى است که به آنها مسئوليّت داده بود تا
بخشهاى مختلفى را در آن کشور بزرگى که در اختيار آن حضرت بود،
اداره کنند .امام بزرگوار ما بارها و بارها به مسئوالن کشور ،به ما ،به
شاگردان خودش ،به دستپروردگان خودش ،تذکّر ميداد .مضمون آن
تذ ّکر اين بود که مبادا به چرب و شيرين زندگى راحت ،خودشان را
1
عادت بدهند و از مجاهدت در راه خدا باز بمانند.
توسّل دشمن به دروغ و فریب

دشمن مايل نيست اهداف و مقاصد خيانتآميز و جنايتبار خود را
براى ملّتها تشريح کند .لذا از دور شعارهاى انساندوستى ،حقوق بشر،
دمکراسى و غيره را بر سر دست ميکند .ا ّما اين دروغگويى و فريب
نميتواند زياد باقى بماند .قدرتطلبان و مستکبران عالم ،در عمل
خودشان را افشا ميکنند .همين حاال در قضيهى عراق ببينيد .آمريکاييها
صريحاً ميگويند ما ميخواهيم به عراق بياييم و يك حاکم آمريکايى را
حداقل به م ّدت دو سال بر سر کار بگذاريم .اين ،افشاى مافىالضمير
آمريکاييهاست .آنها در ته دلشان همين را ميخواهند و به کمتر از اين
راضى نيستند .اگر بخواهند يك حاکم دستنشاندهى عراقى را هم بر
سر کار بگذارند ،باز آنها را اشباع نميکند .آنها ميخواهند يك ملّت ،يك
کشور و يك مجموعه منابع انسانى و مالى و مادّى را يکجا و يکپارچه
در حلقوم شرکتهاى افزونطلب صهيونيستى و مراکز قدرت جهانى
2
بريزند و به کمتر از اين راضى نيستند .خواست آنها اين است.

 .1بيانات در اجتماع بزرگ عزاداران در صحن مطهّر امام خميني(ره) 1319/3/14
 .2بيانات در ديدار مردم آذربايجان شرقي 1321/11/22
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راه عالج ،عدم تسليم

عالج كار در مقابل آمريکاى ماجراجو و متجاوز چيست؟ يک عده
نسخهى تسليم را تجويز ميکنند؛ اين نسخه كارساز نيست .البته شما
جوانان ميدانيد ،هركس هم كه از هويت انسانى مستقل برخوردار باشد،
ميداند كه نشان دادن نشانههاى تسليم در مقابل دشمن ،بههيچوجه
كارساز نيست .نشانههاى تسليم و انقياد و مرعوب شدن ،دشمن را
نيرومند ميکند؛ به او روحيه ميدهد و به او كمک ميکند تا بتواند راه
0
خود را در تجاوز ادامه دهد .بنابراين بههيچوجه نبايد تسليم شد.
مرعوب ساختن ملّتها از ابزارهای دشمن

بزرگترين خطا و زيان و خطر براى يک كشور در چنين شرايطى
اين است كه دشمن احساس كند كه توانسته است او را مرعوب كند.
اصالً يکى از ابزار ابرقدرتها مرعوب كردن است .گاهى اوقات هيبت
ابرقدرتى در مقابل ضعفا تأثيرش از سالح بيشتر است .بعضى كسان از
ترس ابرقدرت همان باليى را سر خودشان مىآورند كه آن ابرقدرت
ممکن است سر آنها دربياورد .مرعوب نشويد! بعضى كسان در
گفتگوهاى گوناگونى كه اين روزها وجود دارد ،طورى حرف ميزنند،
بهگونهاى عمل ميکنند كه آن انضباط الزمى را كه در اين شرايط ،كشور
به آن احتياج دارد ،بر هم ميزنند .به نظر ما برخى از روى كجسليقگى
0
است و برخى نيز نتيجهى همين مرعوب شدن است.
شعارهای انحرافي در ميان مردم

نظام اسالمى ،بينات و واضحات و امر و نهىاى دارد .نظام اسالمى،
نظام عدالت است؛ هر بىعدالتىاى محکوم است .نظام اسالمى ،نظام
قسط است ،هر تبعيضى محکوم است .نظام اسالمى ،نظام استقالل ملى
است؛ هر نوع وابستگىاى محکوم است .نظام اسالمى ،نظام اُخوت و
 .0بيانات در ديدار با دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتى 0380/0/00
 .0بيانات در ديدار مسئوالن و كارگزاران نظام جمهوری اسالمي 0381/00/01
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برادرى و پيوندهاى قلبى آحاد ملت است؛ هر نوع تفرقهافکنى محکوم
است .نظام اسالمى ،نظامى است كه مسئوالن ،خدمتگزار مردم و براى
مردمند؛ هر نوع جدايى بين مسئوالن و مردم محکوم است .اينطور
نيست كه بشود در اين نظام كسانى بيايند كه بر طبق ميل دشمنان اين
ملت و برخالف جهت كلى اين نظام و اين مردم و حركت مردم در
جهت اسالم ،تالش كنند و نظام اسالمى هم بيکار و ساكت و بىتفاوت
بماند .مگر چنين چيزى ممکن است؟! همهى آحادى كه اهل فکر و
اهل تأمل در مسائلند ،بايد برروى اين مسأله فکر خود را متمركز كنند.
امروز اين كشور با اين امکانات وسيع ،با اين جمعيت جوان ،با اين
آفاق روشن آينده ،با اين پيشرفتهايى كه بحمداهلل در زمينههاى مختلف
در اين بيست سال به وجود آمده است ،با زمينههاى مضاعفى هم كه
براى پيشرفت وجود دارد ،مصلحتش در اين است كه حکيمانه و
خردمندانه و شجاعانه ،راه اسالم راـ كه دنيا و آخرت او را تأمين
ميکندـ پىبگيرد و دنبال كند .دشمن ،فريب و تبليغات اغواگر خود را
هم قطع نميکند؛ نبايد تسليم تبليغات اغواگر دشمن شد .آن كسانى كه
سعى ميکنند با شعارهاى انحرافى در ميان مردم ،ذهن مردم را از
حركت عمومى اسالمى و ايمانى آنها جدا كنند ،به نفع دشمن كار
0
انجام ميدهند؛ چه بفهمند ،چه نفهمند؛ چه بدانند ،چه ندانند.
***

دشمن روشهاى تبليغاتى بسيار فعالى دارد .امروز تقريب ًا همهى
رسانههاى تبليغاتى مهم دنيا در انحصار دستگاههاى زرساالر قدرتمندى
است كه بر بسيارى از حکومتها تسلط دارند .بسيارى از آنها
صهيونيست و يا از همپيمانهاى صهيونيستهايند .اينها بىحساب و
بىهدف تبليغ نميکنند ،كسى را مورد تهاجم قرار نميدهند يا كسى را
0
باال نميکشند .يا طمع دارند ،يا هدفى دارند؛ بنابراين بايد مراقب بود.

 .0بيانات در مراسم ديدار گروه كثيری از سپاهيان و بسيجيان در مشهد 0318/6/01
 .0بيانات در خطبههای نماز جمعهی تهران 0319/00/06
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تهاجم فرهنگي دشمن در برابر اسالم

از صد سال قبل هم تهاجم فرهنگى عليه اسالم بود؛ اما وقتىكه
انسان با يک دشمن خوابآلوده روبهروست ،آرايش نظاميش يک نوع
است؛ وقتى با يک دشمن بيدار روبهروست ،آرايش نظامى نوع ديگر
ميشود .آن روز عالم اسالم ،خوابآلوده ،بلکه تخديرشده و مست بود؛
اصالً گاهى دشمن به او ضربهای ميزد ،يک سوزن در رگش فرو ميکرد
و چيزى تزريق ميکرد؛ تمام ميشد ميرفت؛ اما االن اسالم بيدار است؛
دشمن دنياى غرب ،امروز بيدار است؛ مثل قهرمانى در ميدان است؛
يک خاطرهى تمامنشدنى از شخصيتى مثل امام را با خودش دارد؛ اين
همه ذخيرهى انقالبى دارد؛ اين همه جوان خوب دارد؛ اينها شوخى
نيست .امروز دشمن در مقابل وضع كنونى ما ،آن ژست و آرايش
نظامى صد سال يا پنجاه سال پيش را به خود نميگيرد .ما بايد آرايش
جديد دشمن را بشناسيم؛ اگر نشناختيم و خوابيديم ،از بين رفتهايم؛
همان «من ٍّنام ٍّلم ٍّينم ٍّعنه» است« .ان ٍّاخا ٍّالحرب ٍّاالرق ٍّو ٍّمن ٍّنام ٍّلم ٍّينمٍّ
عنه»0؛ مرد جنگ بايد بيدار باشد؛ و اگر تو خوابيدى ،الزمهاش اين
نيست كه حتماً دشمن تو در سنگر مقابل خوابيده باشد؛ او ممکن است
بيدار باشد .هدف از اين تبليغات چه بود؟ هدف از تبليغات ،روحانيت
نبودـ روحانيت كه خصوصيتى نداشتـ هدف از اين تبليغات ،دين
بود .اگر ما بياييم حيثيت روحانيت و فقاهت و رتبهى علمى فقاهت و
تأثير آن را در حركت كلى يک كشور منکر بشويم ،يا زير سؤال ببريم،
يا دچار خدشه بکنيم ،درحقيقت به گرايش دينى طبقهى كارآمد و
عظيمى لطمه زدهايم؛ و اين همان كارى است كه آنها ميخواهند ،و آبى
است به آسياب دشمن ريختن؛ لذا بايد در محيط دانشگاه ،به اين نکته
0
خيلى توجه شود.

 .0نهجالبالغه ،نامهی 60
.0ديدار با اعضای ستاد پيگيری قطعنامهی  198شوراى امنيت سازمان ملل متحد 0311/9/31
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عوض كردن ذهنيّت مردم ،هدف تهاجم فرهنگي دشمن

هدف تهاجم فرهنگى دشمن اين است كه ذهن مردم را عوض كند؛
از راه اسالم منصرف نمايد و از مبارزه نااميد سازد .آن آقايى كه
خودش به حسب آنچه كه ما ميبينيم خسرٍّالدنياٍّوٍّاالخرة است ،برميدارد
مينويسد كه «ملت ايران خسرٍّالدنياٍّوٍّاالخرة شدهاند»! مينويسند ،و چاپ
هم ميکنند كه «مسلمانهاى عالم و از جمله ملت ايران ،خسر ٍّالدنيا ٍّوٍّ
االخرة شدند ».چرا؟ چون با آمريکا جنگيدند؛ مقصودش اين است! اين،
خسرٍّالدنياٍّوٍّاالخرة بودن است؟! ملت ايران كه توانست خود را از ذلت
وابستگى نجات دهد؛ توانست خود را از ذلت و ننگ ارتباط و اتصال
با رژيم منحوس دستنشاندهى فاسد پهلوى و ارتباط با آمريکا نجات
دهد و اينطور شجاعت و شهامت و سربلندى در دنيا از خود به نمايش
بگذارد و در جادهى آزادگى گام نهد ،خسر ٍّالدنيا ٍّو ٍّاالخرة ٍّاست؟! اين
جوانان ما ،اين خانوادههاى مؤمن ما ،اين زن و مرد دلباختهى دين و
عاشق راه خدا ،خسرٍّالدنياٍّوٍّاالخرهاند؟! خودشان خسرٍّالدنياٍّوٍّاالخرهاند!
كسى كه اين را ميگويد ،حقيقت ًا خسرٍّالدنياٍّوٍّاالخرةٍّاست .نه دنيا دارند،
نه آخرت .دنياشان ،دنياى نکبت؛ آخرتشان هم بالشک ،قهر و عذاب
الهى است .نسبت به مردم اين حرفها را ميزنند و پخش هم ميکنند.
براى چه پخش ميکنند؟ براى اينکه مردم را متزلزل كنند؛ براى اينکه
ايمان مردم را عوض كنند .اين ،كار كيست؟ كار همان دشمنى كه
استقالل اقتصادى به ضرر اوست ،استقالل سياسى به ضرر اوست؛
0
استقالل فرهنگى به ضرر اوست.
اجزای نقشه دشمن :ایجاد مشکالت اقتصادی و تشنّج در كشور

اجزاى نقشهى دشمن چه چيزهايى است؟ اوالً تا آنجا كه بتوانندـ
زورشان برسد و تيغشان ببردـ مشکالت اقتصادى براى كشور درست
كنند و بتراشند؛ تحريم اقتصادى كنند و به مجازات شركتها بپردازندـ
 .0بيانات در ديدار كـارگران و فرهنگيـان كشـور ،بـه مناسـبت «روز كـارگر» و «روز معلـم»
0310/0/01
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همينهايى كه ميشنويدـ جلو خط لولهاى را كه فالن كشور ميخواهد از
اينجا بکشد ،بگيرند! در امر تجارت كشور ،اخالل ايجاد كنند؛ مثل دو
سال قبل كه در دنيا به دروغ شايع كردند پستهى ايران سرطانزاست! در
باب صنايع غيرنفتى هم هر طور كه ميتوانند ،بازارها را اشباع كنند ،با
دولتها و با كمپانيها بسازند و بهطور خالصه ،مشکالت اقتصادى براى
كشور درست كنند .در كنار اين ،در تبليغات خودشان ،نسبت به مسائل
اقتصادى كشور ،بزرگنمايى هم بکنند .البته مشکالت اقتصادى هست؛
اما دولت ما هم كه بيکار نيست ،كار ديپلماسى و كار تجارى ميکند.
وزارت خارجه ،وزارت بازرگانى ،وزارت صنايع ،وزارت راه و وزارت
نفت ،هر كدام از يک طرف ،دائم مشغولند ،دائم كار ميکنند .در اين
دنياى بزرگ ،باالخره دشمن تالش ميکند .ما هم كه دست و پايمان
چالق نيست! اقدام ميکنيم و اقدام ما بر اقدام دشمنانـ در بسيارى از
مواردـ فائق هم مىآيد؛ اما در تبليغات بيگانگان ،اين بخش از فعاليتهاى
مسئوالن كشور ،مسکوت گذاشته ميشود! آنها مرتب در تبليغات ،فقط
بزرگنمايى مشکالت ميکنند و به دروغ ميگويند :ايران چنين است،
ايران چنان است ،تورم چنان است ،دولت ورشکسته است و !...كارى
ميکنند كه روحيهى مردم را تضعيف نمايند و مردم احساس كنند كه
اى داد ،چه اتفاقى ميخواهد بيفتد! در حالى كه اگر مردم بدانند دولت و
مسئولينشان چه تالشهايى ميکنند ،پشتشان گرم و دلگرم ميشوند .اينکه
هم در زمان امام 1بارها ايشان به مسئولين ميگفتند و ما هم بارها تأكيد
كردهايم كارهايى را كه انجام ميدهيد ،به مردم بگوييدـ تا مردم بدانند
شما چقدر كار ميکنيدـ براى همين است .پس بزرگنمايى در مورد
مشکالت اقتصادى ،بخش ديگرى از توطئه است! از طرفى به بهانههاى
مختلف ،سعى ميکنند در فضاى سياسى كشور ،تشنج و جنجال بهوجود
آورند ،تا خود اين هم در مردم ،احساس ناامنى و احساس عدم انتظام
كارها را بهوجود آورد! آنها به هر بهانهاى ،به مناسبت مسائل امنيتى ،به
مناسبت محاكمهى يک نفر ،به مناسبت كشته شدن دو ،سه نفرـ كه
دولت با كمال پيگيرى آن را دنبال ميکندـ شروع ميکنند فضا را متشنج
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كردن و جنجال مىآفرينند .اين سال هفتادوهفتى كه ما گذرانديمـ
تقريباً از اول تا آخر سالـ بيشترين تالش دشمنان ما و دشمنان اين
ملت ،صرف همين ميشد كه در فضاى سياسى كشور ،تشنج و جنجال
ايجاد كنند! طبعاً وقتى جنجال ميشود ،يک دسته از مردم ،طرفدار يک
حرف ميشوند ،دستهى ديگر هم طرفدار حرفى ديگر ميشوند و قهر ًا
0
بين مردم ،بگومگو به وجود مىآيد .دشمنان هم همين را ميخواهند!
اقتصاد از نقاط اميد دشمنان در فلج كردن نظام اسالمي

به اعتقاد من امروز فوريترين كار اين است كه به مسائل اقتصادى و
مسألهى معيشت و در رأس همه مسألهى اشتغال ،با جديت پرداخته
شود .هيچکدام از اينها معضالت و گرههای كورى نيستند كه دستهاى
توانا و فکرهاى كارآمد ،نتوانند آنها را حل كنند .همهى اينها كارهاى
ممکن و روانى هستند؛ منتها تالش ،جديت ،ابتکار و پشتکار الزم است
تا اين كارها انجام گيرد .امروز اگر اندكى سستى و كوتاهى شود ،دير
خواهد شد .فرصت كوتاه است؛ فرصتهاى دولتها مثل برق ميگذرد.
چهار سال بهسرعت گذشت ،اين چهار سال هم بهسرعت خواهد
گذشت .بنابراين بايد اولويت را در نيازها جستجو كرد و با آگاهى و
شتاب الزم و تدبير مقتضى ،آن نيازها را برآورده ساخت .امروز اين امر
الزمى است .شما اگر به تبليغات جهانىـ كه بىگمان از مركزيتهاى
حسابشدهى سياسى و امنيتى هدايت ميشودـ نگاه كنيد ،ميبينيد يکى
از نقاط اميد دشمنان ما براى فلج كردن نظام اسالمى ،همين مسألهى
اقتصاد است .ما منابع ثروت و درآمد و نيروى كار فراوان و زمينههاى
متعددى براى شکوفايى اقتصادى داريم .ما ميتوانيم بسيارى از كارها را
0
انجام دهيم .ما ميتوانيم چهرهى زشت فقر را از كشور بزداييم.
***

 .0بيانات در ديدار مردم مشهد و زائران عليبن موسيالرضا(ع) در صـحن امـام خمينـي(ره)
0318/0/0
 . .0بيانات پس از مراسم تنفيذ حکم رياست جمهوری آقای سيدمحمد خاتمي 0381/1/00
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مسئولين دولتى ،دلسوز و كارآمدند .مردم هم به فضل پروردگار در
صحنهاند .دشمن ميخواهد در اين كشور تورم باشد .براى همين ،تومان
ايرانى را جعل ميکنند تا بتوانند پول اين كشور را با همان روشها و
0
فرمولهاى اقتصادى كه وجود دارد ،بىارزش كنند.
***

اگر چشمان باانصاف ،وضع كنونى كشور را هم نگاه كنند ،اين
موضوع را تصديق ميکنند .امروز اين ملت و اين دولت و اين كشورى
كه هشت سال جنگ را بر آن تحميل و مسلط كردند؛ كارخانههايش را
خراب كردند؛ راههايش را نابود كردند؛ محاصرهى اقتصادىاش كردند؛
امکانات را از او باز گرفتند؛ هيچ دولتى هيچ كمکى به او نکرد و از
داخل بهوسيله كارهاى سياسى و تبليغاتى هم انواع فشارها را بر آن
وارد آوردند ،برنامههاى بازسازى و بخصوص كارهاى زيربنايى را
چنان دنبال ميکند كه ناظران هم به تحسين ميپردازند .كسانى كه مىآيند
و ميبينند ،هم برنامه و هم مجريان برنامه را تحسين ميکنند .اگر فشار
دشمن نبود؛ اگر دستهاى خائن و تحريکشدهى دشمن نبود؛ اگر
حضور تبليغاتى و اقتصادى و سياسى دشمن در پشت مرزهاى ما نبود،
وضع ما بهمراتب بهتر از اين بود و بسيارى از مشکالتى كه امروز از
0
لحاظ اقتصادى در كشور هست ،وجود نداشت.

 . 0بيانــات در ديــدار اقشــار مختلــف مــردم در «صــحن امــام خمينــى» حــرم حضــرت
علىبنموسىالرضا(ع) 0314/0/3
 .0بيانات در مراسم «پنجمين سالگرد ارتحال حضرت امام(ره)» 0313/3/04
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حملهی دشمن به مسلّمات اسالمي و خدشه كردن چهرهی رسول اكرم9

دشمنان« ،واليت مطلقه» را به معناى «استبداد» گرفتهاند؛ يعنى ميل
فقيه عادل به صورت دلبخواه .اين معنا در دل خودش يک تناقض دارد:
اگر عادل است ،نميتواند مستبد باشد؛ اگر مستبد است و بر اساس دلخواه
عمل ميکند ،پس عادل نيست .دشمنان ،اين را ملتفت نميشوند و اين معنا
را نميفهمند .اين نيست مسألهی «واليت مطلقه» كه فقيه هر كار دلش
خواست ،بکند؛ يک وقت يک چيزى به نظرش رسيد كه بايد اين كار
انجام بگيرد ،فوراً انجام دهد؛ قضيه اين نيست .قضيه اين است كه يک
حالت انعطافى در دست كليددار اصلى نظام وجود دارد كه ميتواند در
آنجايى كه الزم است ،مسير را تصحيح و اصالح كند ،بنا را ترميم كند.
البته در اينجا هم خطرى كه وجود داردـ كه بايد از اين خطر برحذر بودـ
اين است كه ما تصور كنيم اين انعطاف بايستى تحتتأثير فشارهاى
بيرونى و تغيير در جهت انعطاف به قالبهاى غربى باشد .سر قضيهى
قصاص به ما اعتراض ميکنند و فشار مىآورند ،سر قضيهى ديه به ما
فشار مى آورند ،سر قضاياى گوناگون در مسائل مختلف به ما فشار
مىآورند؛ لذا ما تسليم شويم؛ انعطاف به اين معنا باشد .نه ،اين انحراف
است؛ اين انعطاف نيست .بايد توجه كنيم ،همان آيهى شريفهى «و ٍّانٍّ
تطع ٍّاكثر ٍّمن ٍّفى ٍّاالرض» اينجا هم جارى است .نبايد بخاطر اينکه
راديوهاى بيگانه و تبليغات خصمانه و اتاقهاى فکر دشمن و كمربستهى
عليه نظام اسالمى  ،راجع به فالن حکم ،راجع به فالن مبنا اعتراض
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ميکنند ،فرياد ميکشند ،ما بياييم بگوييم حاال تجديدنظر كنيم براى اينکه
با دنيا هماهنگ شويم؛ نه ،اين خطاست ،اين انحراف است؛ به اين
0
انحراف نبايد دچار شد.
***

بعد از دوران قرون وسطى كه در دنياى مغرب زمين و مسيحيت،
تهاجم تبليغاتى وسيعى نسبت به شخصيت رسول اكرم 9انجام گرفت
و دشمنان سوگندخوردهى اسالم فهميدند كه يکى از راههاى مبارزه با
اسالم اين است كه چهرهى نبى مکرم اسالم 9را مخدوش بکنند و
كارهاى زيادى هم در اين زمينه انجام گرفت ،تا امروز كه دشمن به نحو
مستمر و با شيوههاى مختلف ،روى امحاى شخصيت پيامبر از ذهنهاى
آزادگان عالم كار كرده است ،مردم بسيارى در دنيا هستند كه اگر پيامبر
اسالم را به همان اندازهاى كه مسلمانها ميشناسند يا حتى كمتر از آن
بشناسندـ يعنى حقيقتاً فقط شبحى از آن چهرهى منور بر دلهاى آنان
آشکار بشودـ عقيده و گرايش آنها نسبت به اسالم و معنويت اسالمى
0
تضمين خواهد شد .ما بايد روى اين مسأله كار كنيم.
كمرنگ كردن آرمانهای الهي

اگر اين ملتي كه با نيروى ايمان و با شجاعت ناشى از ايمان توانسته
كار بزرگى را انجام دهد ،يک دشمن داشته باشد ،اين دشمن چه كار
ميکند؟ خودتان فکر كنيد .راه غلبهى دشمن بر چنين ملتي چيست؟ راه
غلبهى دشمن اين است كه اين عامل معنوى را از اين ملت بگيرد .اين
دشمن ميداند كه تا وقتى در اين مردم ،همان روحيهى ايمانـ آن اخالص
ايمانى ،آن شجاعت ايمانى ،آن دلبستگى به هدفهاـ باشد ،اين ملت قابل
دسترسى نيست .چه كار بايد بکند؟ بايد تالش كند تا ايمان را در آنها
 .0بيانات در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى0391/6/01
 .0بيانات در ديدار با ميهمانان كنفرانس وحدت اسالمى ،روحانيون و مسئوالن و ائمـهى جمعـه
و برادران اهل تسنن و تشيع استانهاى كردستان و كرمانشاه و جمعى از اقشار مختلـف مـردم
0368/1/04
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ضعيف كند؛ آرمانهاى الهى را در ذهن آنها كمرنگ كند؛ ميان آنها و آن
آرزوهاى بزرگ فاصله بيندازد .اين كار هم با شمشير و با ابزار مدرن و
فوقمدرن نميشود؛ اين كار با تبليغات ميشود .از بعد از جنگ ،بلکه در
0
اثناى جنگ ،اين تبليغات دشمن شروع شده است و تا امروز ادامه دارد.
توطئهچيني مستمر دشمن عليه اسالم

خيال نکنيد كه دشمنان اسالم از دشمنى با اسالم فارغ شدهاند؛ خير،
روزبهروز مشغول توطئه هستند و اگر جاى پايى پيدا كنند ،هر لحظه
يکقدم جلوتر ميگذارند؛ بايد به آنها فرصت نداد .البته اگر به آنها بگويند
كه شما قصد اين خيانت و اين جنايت و اين سلطهگرى را داريد ،انکار
هم ميکنند؛ اما اگر فرصت پيدا كردند ،يک خاكريز و يک سنگر جلوتر
0
بيايند ،مىآيند .دشمن اينطور است.
***

اگر آنچه واقع شد ،ادامه پيدا نکند و تعميق نشود و تعميم نيابد و
نسلى كه رو به وجود است و نسلهاى بعدى را فرا نگيرد و خداى نکرده
اسم ،اسالم و جمهورى اسالمى و حاكميت مناديان اسالم باشد ،اما واقع
قضيه و متن زندگى مردم چيز ديگرى باشد ،اين انقالب قطع ًا موفق نبوده
و نيست .در آن صورت ،از اينکه چنين چيزى پيش بيايد ،به خدا پناه
ميبريم .نبايد بگذاريم چنين چيزى رخ دهد .دشمن روى اين نقطه كار
ميکند .تمام دستگاهها و تمام افراد ،بخصوص علماى اعالم و روحانيون،
بايستى روى تربيت نفوس مردم و تحقق انقالب قلبى و اخالقى در آنها،
3
مخصوصاً در جوانان تالش كنند.
***

 .0بيانات در ديدار جمع كثيرى از فرماندهان و رزمنـدگان عمليـات بيتالمقـدس بـه مناسـبت
سالروز آزادى خرمشهر 0318/3/3
 .0بيانات در ديدار با جمعي از خانوادههاى شـهدا ،جانبـازان و آزادگـان بـه همـراه كاركنـان و
مسؤالن بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمى 0311/1/01
 .3بيانات در ديدار با اعضای مجلس خبرگان 0369/00/0
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آدمهاى كوتهفکر گمان نکنند كه دشمنان اسالم از دشمنى با نظام
اسالمى و ملت مسلمان دست برداشتهاند .آنها اين دشمنى را در شکلهاى
مختلف ،در شکل تبليغات سوءـ كه امروز دنيا را از تبليغات عليه نظام
اسالمى و مسلمين و اسالم پر كردهاندـ نشان ميدهند .البته بحمداهلل
تبليغاتشان بىاثر يا كماثر است .آنها كار خودشان را ميکنند؛ ولو اثرى
نبخشد .آنها به وسيلهى رشد دادن عناصر خائنى كه به انقالب و ملت و
كشور پشت كردند و با دشمنان ساختند و مزدور دشمن شدند ،با ما
خصومت ميکنند .اين كارها را بعد از دوران جنگ هم ،به همان اندازه كه
در دوران جنگ انجام دادندـ و بلکه بيشترـ انجام ميدهند .تالش دشمنان
براى منحرف كردن افکار و جوانان ،رها كردن ايمان و تعصبهاى
پرجوش اسالمى و مذهبى ،كه هميشه در همهى مواقع بحرانى ،نگهدار
يک ملت و يک جامعه بوده است ،ادامه دارد .آنها ميخواهند تعصب دينى
و اسالمىـ كه اصل استـ و تعصب فرهنگ ملىـ كه آن هم برخاسته از
0
اسالم استـ نباشد.
اباحيگری از سياستهای دشمنان اسالم

يکى از مسائلى كه دشمن بهطور جدى در كشور تبليغ ميکند،
مسألهى اباحيگرى است .اباحيگرى اعتقادى و عملى ،يعنى پايبنديها و
تقيدات و تکيهگاههايى كه يک انسان را در حركت خود به سمت هدف
مشخصى عازم و مصمم ميکند ،از او گرفتن و او را سرگردان و لنگ
كردن .اين را بايد جدى بگيريد .يکى از سياستهاى دشمنان اسالم اين
است كه ايمان مردم را بگيرند و اعتقاد آنها به انقالب را سلب كنند .چند
سالى است كه اين را در تبليغاتشان شروع كردهاند .بنده از همان اوايلى
كه اين تبليغات در رفتارهاى دشمنان كشور ،اجرايى و عملياتى شده بودـ
حدود ده ،يازده سال پيشـ متوجه اين نکته شدم و به همه ،بخصوص به
مسئوالن فرهنگى هشدار دادم و گفتم اينها ميخواهند اصل اعتبار انقالب
را زير سؤال ببرند؛ انقالبى كه يکى از افتخارات تاريخ بشرى در زمان
 .0بيانات در مراسم ديدار قشرهای مختلف مردم با معظمٌله 0310/1/09
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ماست؛ انقالبى كه يک ملت با دست خالى و به بركت ايمان ،آن هم در
مقابل يک دژ علىالظاهر تسخيرناپذير استکبار در اين منطقه آن را بر پا
كرد و موفق شد؛ انقالبى به نام خدا؛ انقالبى در راه ارزشهاى اسالمى؛
انقالبى كه ملتهاى مسلمان را به اسالمشان اميدوار و به هويت اسالميشان
دلگرم كرد؛ انقالبى كه در همهى نقاط جهان ملتها را خودباورى بخشيد
و آنها احساس كردند كه يک ملتـ وقتى كه عزم و ارادهاى از خود نشان
دهدـ ميتواند بر بزرگترين موانع پيروز شود و فائق آيد .دشمنان
ميخواستند پيام آزادى ،معنويت ،ارزش و فضيلت و كرامت انسانىاى را
كه در اين انقالب بود ،نديده بگيرند .اين كارى بود كه به صورت
برنامهريزى شده و با انواع و اقسام طرق تبليغاتى ،آن را دنبال كردند.
البتهـ متأسفانهـ يک عده غافل ،به صورت پادو در داخل هم همانها را
تبليغ كردند و هنوز هم ميکنند .اين براى آن است كه پشتوانهى فکرىـ
كه در واقع تکيهگاه اراده و عزم راسخ مردم استـ از آنها گرفته شود و
مردم احساس كنند پشتشان خالى است .مگر بدون ايمان و اعتقاد و
بدون باور به راهى كه انسان در آن قدم گذاشته ،ميشود آن راه را ادامه
داد؟ همه بايد مسائل فرهنگى را جدى بگيرند .مظهر اين تهاجم ،همان
اباحيگرى است كه از راه خدشه در اعتقادات ،تشويق جريانهاى خالف
اخالق در جامعه و تشويق و ترويج انواع و اقسام فسادها ايجاد ميشود.
اينها چيزهايى است كه همهى مسئوالن كشور بايد به آن بسيار توجه
0
كنند و فقط مخصوص مسئوالن فرهنگى نيست.
اسالم منهای سياست و روحانيّت دو نکتهی اساسي در برنامهریزی
دشمنان

دشمنان دو نکتهى اساسى را در باب دين دارند دنبال ميکنند؛ چون
ديدهاند كه اين دو نقطه در زندگى مردم چقدر تأثيرگذار است :يکى
مسألهی اسالم منهاى روحانيت است؛ چون ديدهاند كه روحانيت در
جامعه ى ايرانى چه تأثير شگرفى را به وجود آورد و بر حركت مردم
 .0بيانات پس از مراسم تنفيذ حکم رياست جمهوری آقای سيدمحمد خاتمي 0381/1/00
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گذاشت .البته از قبل از انقالب هم اين زمزمهها را ميکردند .حضور
روحانيون در انقالب و پيشروى آنها در انقالب ،موقتاً اين معنا را از
صحنه خارج كرد؛ اما باز شروع كردند .يکى هم اسالم منهاى سياست
است ،جدايى دين از سياست است .اينها از جملهى چيزهايى است كه
امروز دارند با اصرار فراوان در مطبوعات ،در نوشتهجات ،در وسايل
اينترنتى ترويج ميکنند .مسأله براى آنها اهميت دارد .اين را توجه داشته
باشيم؛ هر آنچه را كه دشمن بر روى آن تکيه ميکند و نقشهى راه دشمن
و طرح كلى دشمن بر روى آنها متمركز است ،او ميتواند براى ما هم يک
طرح كلى و نقشه ى راهى را در اختيار بگذارد .همان چيزى را كه آنها
آماج حمله قرار ميدهند ،ما بايد توجه داشته باشيم و بدانيم كه آنها را
بايستى حفظ كنيم ،بايد بر روى آنها تکيه كنيم :حضور مردمى و معارف
0
دينى و اسالمى.
***

در حالى كه دشمنان اسالم و دشمنان امت اسالمى صد سالـ تقريباًـ
عليه اسالم و عليه روحانيت تبليغ كردند و تالش كردند و در حالى كه
پنجاه سال يک رژيم وابستهاى در اين كشور منافع ملت ايران را در
مقابل دشمنان و بيگانگان قربانى كرد و كشور را بهطور كامل وابستهى به
اجانب قرار داد ـ رژيم پهلوىـ امام بزرگوار با پرچم اسالم ،با پرچم
ضديت با سلطه و سلطهگرايى در اين كشور قيام كرد و اين كار بزرگ را
به ثمر رساند .انقالب اسالمى با همهى انقالبهاى ديگر متفاوت است؛ نه
يک انقالب صرفاً معنوى و فرهنگى است ،نه يک انقالب صرفاً اقتصادى
است ،نه يک انقالب صرفاً سياسى است؛ يک انقالب همهجانبه است.
مثل خود اسالم است .همانطورى كه اسالم ابعاد معنوى و اخالقى دارد،
ابعاد الهى دارد ،در عين حال ناظر به زندگى مردم است؛ بُعد اقتصادى،
بُعد سياسى ،بُعد اجتماعى در اسالم وجود دارد؛ انقالب اسالمى هم
داراى ابعاد مختلف بود و راز ماندگارى انقالب اسالمى و روزبهروز
زندهتر شدن اين انقالب در سطح منطقه و جهان ،همين ابعاد گوناگون
.0بيانات در اجتماع بزرگ مردم قم 0389/1/01
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آن است كه با نيازهاى بشر متوازن و همراه است.
مقطع سال  16كه عمق توطئهى دشمن را در اهانت به امام بزرگوار
درک كردند؛ فهميدند مسأله چيست؛ صرفاً اين نيست كه خواستهاند به
امام بزرگوار اهانتى بکنند .در شهر قم ،اولين تظاهرات مردمى گسترده
عليه آن حركت خائنانه به وجود آمد .خون جوانان قمى در اين خيابانها،
در همين خيابان ارم ،در خيابان چهارمردان بر روى زمين ريخته شد؛
جان دادند؛ با خون خودشان صدق سخن خودشان را اثبات كردند .در
طول اين سى سال بعد از پيروزى انقالب ،باز در همهى مقاطع ،اين مردم
مردمى هستند كه با اخالص ،با صدق و صفا و با بصيرت مثالزدنى وارد
ميدان شدند .دشمن براى قم برنامه داشت ،طرح داشت؛ اگر مردم قم
بيدار نبودند ،بابصيرت نبودند ،طرحهاى دشمنان دربارهى قم ،طرحهاى
خطرناكى بود .بيدارى مردم و حضور حوزهى علميه در اين شهر موجب
0
شده است كه اين شهر پايگاه بصيرت باشد.
اهمّيّت نقش رهبری در خنثيسازی توطئهی دشمن

رهبرى ،يعنى آن نقطهاى كه هرجا دولتـ هر دولتى در ايرانـ مشکلى
داشته باشد ،مشکالت العالجش به دست رهبرى حل ميشود .توجه
كنيد؛ هر جا كه تبليغات دشمن كارى كند تا مردم را به دولتها بدبين
سازد ،اينجا نقش رهبرى است كه حقيقت را براى مردم ،روشن ،و
توطئهى دشمن را برمال ميکند .اين چند ساله نديديد كه دربارهى دولتها،
دولتمردان و مسئوالن چه ميکردند و چگونه سعى مينمودند كه تبليغات
دروغ و ترفندهاى گوناگونى را رايج كنند تا مردم را مأيوس نمايند!
آنجايى كه ميخواهند مردم را مأيوس كنند ،رهبرى است كه اميد به مردم
ميدهد .آنجايى كه ميخواهند يک توطئهى سياسى بينالمللى براى ملت
ايران بهوجود آورند ،رهبرى است كه قدم جلو ميگذارد و تماميت
انقالب را در مقابل توطئه قرار ميدهدـ مثل همين قضيهى اخير اروپا كه
 .0بيانات در بيستمين سالگرد رحلت امام خميني (ره) 0388/3/04
.0بيانات در اجتماع بزرگ مردم قم 0389/1/01
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مالحظه كرديدـ و دشمن را وادار به عقبنشينى ميکند .آنجايى كه
ميخواهند در بين جناحهاى گوناگون مردم ،اختالف ايجاد كنند ،رهبرى
0
است كه مىآيد مايهى الفت و مانع از تفرقه ميشود.
الگوسازی دشمن در جوامع مختلف

امروز سعى ميشود در زمينه هاى گوناگون براى جوامع مختلف الگو
تراشيده بشود .حقيقتاً سياستهايى اين را دنبال ميکنند .وقتى شما ميبينيد
فرضاً يک موجود منحرف دوجنسى بدون اينکه يک هنر فوقالعاده
برجستهاى داشته باشد ،يکهو اول در تمام رسانههاى آمريکايى و بعد
غربى ،اسم و رسم پيدا ميکند و مجلات معتبر و پرتيراژ غربى عکسهاى
او را ،زندگينامه ى او را ،سنين مختلف او را ،شکلهاى گوناگون زنانه و
مردانهى او را منعکس ميکنند ،اين را نميشود حمل بر يک امر تصادفى
كرد؛ اين ،فکرشده است .اينها الگوسازيهايى است براى منحرف كردن
نسلهاى بشرى .آماج حمله هم فقط ايران نيست .با مشاهدهى اين چيزها،
در ذهن انسان تأييد ميشود آن چيزى كه سالها قبل بعنوان پروتکلهاى
صهيونيستى در دنيا منتشر شد و به زبانهاى مختلف ترجمه شد؛ كه يکى
از مواد آن پروتکلها اين بود كه بايد نسلهاى بشرى از رويهها و روشهاى
انسانى متعارف دور بشوند؛ دچار انحرافات اخالقى بشوند .حاال هدف
چيست ،جاى بحث فراوانى دارد .يکى از اصول كارهاى فراهمكنندگان
اين تفکر انحرافى و خطرناک صهيونيستى ،همين بوده .انسان روزهاى
اول شايد باور نميکرد ،اما بتدريج انسان باور ميکند .ميخواهند الگوسازى
كنند؛ حاال اين نوع بدترش است ،اما شکلهاى گوناگون ديگرى هم دارد.
ما نياز داريم براى جوان خودمان ،براى نسل نونهال خودمان ،الگوهايى
را از بخشهاى مختلف مشخص كنيم؛ آن كس كه عالقهى به علم دارد،
آن كس كه عالقهى به هنر دارد ،آن كس كه عالقهى به ادبيات دارد ،آن
كس كه عالقهى به تاريخ دارد ،آن كس كه عالقهى به كارهاى عملى
دارد ،آن كس كه عالقهى به كشاورزى يا صنعت يا فناورى دارد ،هر
 .0بيانات در جمع بسيجيان بهمناسبت هفتهی بسيج 0316/9/1
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كدام بتوانند الگوهاى شايستهى خودشان را پيدا كنند .اين يکى از
0
كارهاى الزم ماست ،كه تشکيل اين جلسات به ما كمک ميکند.
مطالعه و برنامهریزی دشمن برای ملّتها

فاتحان جنگ بينالملل اول و دوم كه عمدتاً چند كشور اروپايى و
آمريکا بودند ،اينها براى اين منطقهى مهم خاورميانه يک سياست
تثبيتشدهاى داشتند؛ چون اين منطقه ،هم از لحاظ موقعيت سوقالجيشى
مهم است ،منطقهى اتصال آسيا و اروپا و آفريقاست ،هم يکى از
بزرگترين انبارهاى نفت عالم استـ كه نفت ،شريان حياتى همهى
قدرتهاى صنعتى است كه بر دنيا مسلطندـ هم از لحاظ ملتها ،اينجا داراى
ملتهاى كهن ،ريشهدار و با سوابق تاريخى است؛ لذا براى اين منطقه يک
سياستى را اتخاذ كردند .آن سياست عبارت بود از اينکه در اين منطقه
بايد كشورهايى ،واحدهاى سياسىاى وجود داشته باشند كه اين
خصوصيات را داشته باشند :اوالً ضعيف باشند؛ ثانياً با يکديگر دشمن
باشند ،مخالف باشند ،باهم كنار نيايند ،نتوانند اتحاد بکنندـ لذا ديديد
سياست تقويت ناسيوناليسم عربى ،ناسيوناليسم تركى ،ناسيوناليسم ايرانى
در طول سالهاى متمادى دنبال شدـ ثالثاً حکامشان از لحاظ سياسى،
دستنشانده باشند ،مطيع باشند ،زير بار قدرتهاى غربى بروند،
حرفگوشكن باشند؛ رابعاً از لحاظ اقتصادى مصرفكننده باشند؛ يعنى
نفتى را كه تقريباً مفت از چنگ اينها خارج ميکنند ،پول همان نفت را باز
خرج واردات كنند ،خرج مصرف كنند تا كارخانههاى غربى رونق بگيرد؛
خامساً از لحاظ علمى عقبافتاده باشند ،اجازهى پيشرفت علمى به آنها
داده نشود .اينهايى كه من عرض ميکنم ،سرفصل است .هر كدام از اينها
حقيقتاً يک كتاب شرح و تفصيل دارد .چطور در ايران ما ،در بعضى
كشورهاى ديگر ،از توسعهى علم ،تعميق علم جلوگيرى ميکردند .ملتهاى
اين منطقه ،از لحاظ فرهنگى ،مقلد محض اروپاييها باشند؛ از لحاظ
 .0بيانات رهبـر معظـم انقـالب در ديـدار بـا نخبگـان و برگزيـدگان علمـي اسـتان كرمانشـاه
0391/1/06
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نظامى ،ذليل و آسيبپذير و ضعيف باشند؛ از لحاظ اخالقى ،فاسد باشند،
ال
دچار انحطاطهاى گوناگون اخالقى باشند؛ از لحاظ مذهبى هم كام ً
سطحى و قانع به مذهب فردى و احياناً مذهب تشريفاتى باشند .اين
تصويرى بود كه آنها از اين منطقه براى خودشان درست كرده بودند،
براى اين سياستگذارى كردند؛ شايد استراتژيستهاى غربى هزارها ساعت
نشستند دربارهى اين مسائل مطالعه كردند ،فکر كردند ،برنامهريزى
كردند ،آدمهايشان را اينجا در كشورهاى اين منطقه معين كردند و به
وسيلهى آنها كارها را انجام دادند .با اين تحليل ميشود رفتار رضاخان را
درست فهميد ،رفتار محمدرضا را فهميد ،رفتار مصطفى كمال تركيه و
0
ديگران و ديگران را فهميد .اين ،برنامهى اينها بود ،موفق هم شدند.
سعي دشمن در خنثي كردن حركتهای ملّت

ما در اين سى و دو سال تجربيات زيادى داريم .سى و دو سال است
كه ما با دشمنيها معارضه كردهايم ،ايستادگى كردهايم و بر دشمنيها فائق
آمدهايم .هيچ توطئهاى نبوده است كه غرب و آمريکا بتوانند عليه
جمهورى اسالمى انجام بدهند و انجام نداده باشند .هر كارى نکردند،
چون نميتوانستند .هر كارى توانستند ،كردند و در همهى مراحل توى
دهنشان خورده است و شکست خوردهاند .بعد از اين هم همينجور
خواهد بود .بعد از اين هم در همهى توطئهها عليه جمهورى اسالمى
شکست خواهند خورد؛ اين وعدهى الهى است به ما ،و ما شک نداريم.
ما در صدق وعدهى الهى ترديد نميکنيم .ما به خداى متعال سوءظن
نداريم .خداى متعال مالمت ميکند كسانى را كه به او سوءظن دارند؛ «وٍّ
يعذّبٍّالمنافقينٍّوٍّالمنافقاتٍّوٍّالمشركينٍّوٍّالمشركاتٍّالظّانّينٍّباللّهٍّظنٍّّالسّوءٍّ
عليهم ٍّدائرة ٍّالسّوء ٍّو ٍّغضباللّه ٍّعليهم ٍّو ٍّلعنهم ٍّو ٍّاعدّ ٍّلهم ٍّجهنّم ٍّو ٍّسائتٍّ
مصيرا» .وعدهى خداى متعال ،وعدهى صادق است .ما چون وارد ميدانيم،
داخل عرصهى مبارزه هستيمـ ملت ايران همهى امکانات خود را وارد
.0خطبههای نماز جمعهی تهران 0389/00/01
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عرصه كرده استـ بنابراين نصرت الهى قطعى است .در همهى
كشورهاى ديگر هم همينجور است .منتها بايد هوشيار باشيم .همهى ما
بايد هوشيار باشيم .همهى ما بايستى متوجه مکائد دشمنان باشيم .دشمن
0
سعى ميکند حركتها را خنثى كند ،اختالف ايجاد كند.
***

از دشمن نميشود توقع داشت راهى را كه براى مقابله با جبههى
مقابل خود در پيش گرفته است ،رها كند؛ مگر آن وقت كه مأيوس شود،
تيرش به سنگ بخورد و بفهمد فايدهاى ندارد .در همهى مسائلـ چه
مسائل سياسى ،چه مسائل اعتقادى ،چه مسألهى فلسطين ،چه مسألهى
حزباهلل و چه مسائل علمىـ دشمن شبههافکنى ميکند .نقشهى اساسى
دشمن چيست؟ مقابله با جمهورى اسالمى براى دستيابى و سلطه بر
ايران ،با همان خصوصياتى كه ميدانيم و عرض كرديم ايران براى اردوگاه
0
استکبار و آمريکا چه اهميتى دارد.
دشمن و تشکيل ناتوی فرهنگي

ما در تحوالت بنيانى اساسى جامعه ،به جاى اينکه بنيانها را حفظ
كنيم و بر آنچه نياز داريم ،پافشارى كنيم و آنچه را كه نداريم ،براى
خودمان فراهم كنيم ،هويت مستقل ملى خودمان را فراموش كنيم! كه
متأسفانه اين مسأله در كشور ما و خيلى از كشورهاى اسالمى داستان و
سرگذشت بسيار غمبارى دارد ،كه حاال بعد ممکن است اشارهاى بکنم.
از اين خطرناكتر ،اين است كه سررشتهى همين تحوالت منفى در
سطح بينالمللى ،در دست كسانى باشد كه آنها به وسيلهى اين تحوالت
ميخواهند اهداف خودشان راـ كه يا زر است يا زورـ تأمين كنند و براى
آنها چيزى به نام هويت ملتها اصالً ارزش ندارد؛ كه متأسفانه اين در صد
سال ،صد و پنجاه سال اخير ،در دنيا اتفاق افتاده است؛ يعنى تحوالت
كشورهاى آسيايى و آفريقايى و آمريکاى التين در دام طراحى باندهاى
.0بيانات در ديدار شركتكنندگان در اجالس جهانى «جوانان و بيدارى اسالمى»0391/00/01
 .0بيانات در ديدار با دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتى 0380/0/00
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قدرت بينالمللى افتاده است و طراح اينها صهيونيست و سرمايهداران
بينالمللى بودهاند .براى اينها آنچه مهم بوده ،كسب قدرت سياسى است
كه بتوانند در كشورها و دولتهاى اروپايى و غيره نفوذ كنند و قدرت
سياسى را در دست بگيرند و پول كسب كنند و اين كمپانيها ،سرمايههاى
عظيم ،كارتلها و تراستها را به وجود آورند .هدف اين بوده است؛ آن
وقت اگر اقتضاء ميکرده است كه اخالق جنسى ملتها را خراب كنند،
راحت ميکردند؛ مصرفگرايى را در بين آنها ترويج كنند ،بهراحتى اين
كار را انجام ميدادند؛ بىاعتنايى به هويتهاى ملى و مبانى فرهنگى را در
آنها ترويج كنند ،اين كار را ميکردند .اينها ،اهداف كالن آنها بوده است
كه تصوير ميکردند .آن وقت هميشه لشکرى هم از امکانات فرهنگى و
رسانهاى و روزنامههاى فراوان و مسائل گوناگون تبليغات در مشت اينها
بوده است ،كه اينها امروز يواشيواش دارد پخش ميشود و من پريروز در
روزنامهـ البته سه ،چهار ماه قبل از اين ،من مقالهاش را ديده بودمـ
گزارشى از تشکيل «ناتوى فرهنگى» را خواندم .يعنى در مقابل پيمان ناتو
كه آمريکاييها در اروپا بعنوان مقابلهى با شوروى سابق يک مجموعهى
مقتدر نظامى به وجود آوردند؛ اما براى سركوب هر صداى معارض با
خودشان در منطقهی خاورميانه و آسيا و غيره از آن استفاده ميکردند،
حاال يک ناتوى فرهنگى هم به وجود آوردهاند .اين ،بسيار چيز خطرناكى
است .البته حاال هم نيست؛ سالهاست كه اين اتفاق افتاده است.
مجموعهى زنجيرهى به هم پيوستهى رسانههاى گوناگونـ كه حاال
اينترنت هم داخلش شده است و ماهوارهها و تلويزيونها و راديوهاـ در
جهت مشخصى حركت ميکنند تا سررشتهى تحوالت جوامع را به عهده
0
بگيرند.
نيرنگ دشمن در القای تفکّرات غلط

ما صريح ًا به همهى ملتهاى جهان اعالم ميکنيم كه تفکر «خاتمه يافتن
دوران امام خمينى» كه دشمن با صد زبان سعى در القاى آن دارد ،خدعه
 .0بيانات در ديدار اساتيد و دانشجويان دانشگاههاى استان سمنان 0381/8/08
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و نيرنگى استکبارى بيش نيست و علىرغم آمريکا و همکارانش ،امام
خمينى در ميان ملت خود و جامعهى خود حاضر است و دوران امام
خمينى ادامه دارد و خواهد داشت .راه او راه ما ،هدف او هدف ما ،و
0
رهنمود او مشعل فروزندهى ماست.
انزوای مجموعههای مؤمن؛ از برنامههای دشمن

يکى از كارهاى دشمن ،اين است كه اين مجموعههاى مؤمن را
منزوى كند .جوان ،بىتجربه است .به مجرد اينکه ببيند در يک دستگاه
رسمى كشورـ مثالً در يک مركز فرهنگى كشورـ دو نفر به او اخم
كردند ،به او بىاعتنايى كردند ،او را تحقير كردند؛ در حركتش اثر
ميگذارد و او را كند ميکند .يا مثالً وقتى ببيند كه در مجالت بهاصطالح
ادبى و هنرى كشور ،چهرههاى مخالف با اين روش و خط را ،بزرگ
ميکنند ،برجسته ميکنند ،تعريف ميکنند ،اين جوان دلش آب ميشود و
روحيهاش را از دست ميدهد .وقتى يک فيلمساز ،اثرش را به مراكزى
ميبرد كه ميتوانند از او استفاده كنند و كارى كنند كه بتواند كارش را ادامه
دهد؛ اما با بىاعتنايى به او ميگويند« :نه آقا؛ ما اين را قبول نداريم.
اينطورش را قبول نداريم» ،و بعد در همان حال ببيند انواع و اقسام
كارهايى كه از لحاظ مايههاى هنرى از كار او كمتر است اما چون مايهى
اسالمى ندارد مورد قبول آنهاست؛ اين جوان به خودى خود ،منزوى و
نااميد خواهد شد .من بارها از اعماق جان ،قلبم براى اين جوانان مؤمن و
انقالبى ،سوخته و گداخته است .بارها تأسف خوردهام كه چرا بايد به
جوانان به اين خوبى ،بىاعتنايى شود!؟ اينها هيچ چيزشان از آن كسانى
كه در جاهايى بعنوان هنرمند معروف شدهاند ،كمتر نيست .در بسيارى از
امور ،از آنها خيلى هم بهترند .اما به اينها بىاعتنايى ميشود .وقتىكه انسان
مطلب را بهدرستى كاوش ميکند ،ميبيند سر رشته ميرسد به ارادهى
خباثتآميزى در نقطهاى! مسئولين هم متوجه نيستند .مسئولين فرهنگى،
مردمان خوبى هستند؛ اما در سطوح باال ،از كارهايى كه در سطوح
 .0پيام به مناسبت اولين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني(ره) 0369/3/01
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متوسط انجام ميگيرد ،بيخبرند .لذا ،اين جوان ،اين مجموعهى جوانان و
0
اين جريانها را ،نااميد ميکنند.
داشتن استدالل دشمنان برای حمله به جمهوری اسالمي

آنها (دشمنان) براى حملهى به جمهورى اسالمى استدالل دارند .به نظر
من استداللشان از ديدگاه آنها استدالل تامى است .در يک نقطهى بسيار
حساس جهان از لحاظ جغرافيايى ،يعنى اين نقطهى خاورميانه،
خليجفارس ،درياى سرخ ،شمال آفريقا ،بخشى از مديترانهـ اين حوزهى
عظيمى است ديگرـ مجموعهى امت اسالمى واقع شده .اآلن شما ببينيد
از اين پنج تا ،شش تا گذرگاه آبى حساس حياتى كه در دنيا وجود دارد،
سه تايش توى اين منطقه است :تنگهى هرمز است ،كانال سوئز است،
بابالمندب است .اينها گذرگاههاى مهمى است كه تجارت جهانى
متوقف به اينهاست .شما نقشهى جهان را برداريد جلوى رويتان نگاه
كنيد ،خواهيد ديد كه اين چند تا مركز چقدر براى ارتباط تجارى و
ارتباط اقتصادى دنيا مهم است .بنابراين ،اين منطقه ،منطقهى حساسى
است .حاال در اين منطقهى بسيار حساس ،يک قدرتى دارد قد ميکشد و
روزبهروز خودش را بيشتر نشان ميدهد .اين قدرت با همهى خواستههاى
استکبارى و دستگاههاى كمپانيها و شبکههاى عظيم اقتصادى مفسد
فىاالرض مخالف است؛ با نظام سلطه مخالف است ،با سلطهگرى
مخالف است ،با ظلم مخالف است؛ خب ،اين خيلى براى دستگاه
استکبار مهم است .دستگاه استکبار فقط اياالت متحدهى آمريکا نيست ،يا
فالن رئيسجمهور و فالن دولت آمريکا يا فالن كشور اروپايى نيست؛
دستگاه استکبار يک شبکهى عظيمترى است كه شامل اينهاست؛ شبکهى
صهيونيستى هست ،شبکهى تجار اساسى بينالمللى هست ،مراكز پولى
عظيم دنيا هست؛ اينها هستند كه مسائل سياسى دنيا را دارند طراحى
ميکنند؛ دولتها را اينها ميآورند ،اينها ميبرند .اين مجموعه كه تويش
دولت اياالت متحده هست ،دولتهاى اروپايى هستند ،خيلى از اين
 .0بيانــات در ديــدار وزيــر ،معــاونين و رؤســای منــاطق آمــوزش و پــرورش سراســر كشــور
0310/1/00

WWW.BOOK-KHAMENEI.IR

فصل هفتم :برنامهریزیهای دشمن 219 /

نفتخوارهاى ثروتمند منطقهى خودمان هستند ،با يک چنين قدرت رو به
رشد رو به اعتالى در حال قدكشى بهشدت مخالفند؛ بنابراين هرچه
بتوانند ،در مقابلهى او كار ميکنند .توى اين سى سال هم بيکار نماندند،
هرچه بگذرد هم باز بيکار نميمانند؛ مگر آن وقتى كه شماها همت كنيد؛
شما جوانها كشور را از لحاظ علمى ،از لحاظ اقتصادى ،از لحاظ امنيتى
به نقطهاى برسانيد كه امکان آسيبپذيرىاش نزديک به صفر باشد؛ آن
0
وقت كنار ميکشند و توطئهها تمام خواهد شد.
حمالت دشمن عليه ملّت و انقالب اسالمي با تبليغات وسيع و جبههای

دشمنان وقتي شروع ميکنند ،همه با هم شروع ميکنند؛ چون طرف،
يک جبهه است .از جمله ،همين خبرگزاريهای صهيونيستي و استکباریـ
همين چهار ،پنج خبرگزاری معروفـ كه همه آنتنهای دنيا ،خبرها ،تحليلها
و گزارشها را از آنها ميگيرند؛ و همين چند راديويي كه سالهاست
ميليونها دالر خرج ميکنند ،برای اينکه بتوانند مثالً صدايشان را به گوش
چند نفری در ايران برسانند .مينويسند؛ مترجمها و گويندهها استخدام
ميکنند؛ خرج فني و خرج تبليغاتي ميکنند؛ خرج مطلبنويسي ميکنند؛
سياستگذاری ميکنند و پولها ميدهند تا اين صدا را به ايران برسانند؛ شايد
چند نفری باالخره در گوشه و كنار ،گوش كنند و تحتتأثير آن حرفها
0
قرار گيرند.
فتنهانگيزی؛ توطئهی دشمن

ما در اختالفات بزرگ مذهبى ،فکرى ،سياسى ديدهايم كه كسانى وارد
ميدان فتنهانگيزى ميشوند و از زبان اين ،آن را ميکوبند؛ از زبان آن ،اين
را ميکوبند؛ در حالى كه نه به اين عالقه دارند ،نه به آن! اينها را پيدا
كنيد؛ مقصران اصلى بايستى مشخص شوند ،كه مطمئن ًا دست دشمن در
كار است .بعضى اظهارات ،متأسفانه عزيزترين قشرهاى اين كشور،
 .0بيانات در ديدار دانشجويان و نخبگان علمي 0388/6/4
 .0بيانات در خطبههای نماز جمعه در دانشگاه تهران 0310/00/09
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جوانان مؤمن و بسيجى ،را زير سؤال برد! اينجور نيست ،بلکه دستهاى
دشمن است كه در كار است براى فتنهانگيزى و براى ايجاد فساد( .اين
ملت ،ملت مؤمن و ملت پايبند به عدالت و تشنهى عدالت است .سالها و
قرنهاى متمادى عدالت در اين كشور سركوب شده است .در دوران
حکومتهاى جبار پادشاهان ،بخصوص آن وقتى كه در كنار استبداد،
نيروى خارجى و نفوذ خارجى هم وارد شد و دخالت خارجى با
ديکتاتورى و استبداد توأم شد ،اين مردم چهها كشيدند از توأم شدن اين
دو نيروى شر و شيطانى در كشور ما .مردم تشنهى عدالتند ،تشنهى
حقيقتند ،دشمن فسادند؛ مردم اينها را ميخواهند و آرا و شعارهاى مردم
هم همين را نشان ميدهد .ما وظيفه داريم در اين زمينهها كار كنيم.
مسئوالن كشور بايد آنچه را كه مورد نياز اين ملت هست ،بفهمند و
0
درک كنند و آن را انجام بدهند.
تدارک اتّحاد عليه جمهوری اسالمي بين دشمنان و دولتهای عربي

آمريکاييها دنبال اين هستند كه يک اتحادى متشکل از آمريکا و
انگليس و بعضى دولتهاى عربى عليه جمهورى اسالمى ايران درست
كنند .دولتهاى عربى بايد خيلى بيدار باشند؛ بايد حواسشان خيلى جمع
باشد .اتحاد دو دولت نحس نجس و دشمن با مصالح مسلمين عليه يک
ملت مسلمان؛ يک ملتي كه در راه اسالم اين همه مجاهدت كرده است،
اين همه براى عزت اسالم مايه گذاشته است ،اينقدر جوان در راه نگه
داشتن اين پرچم سربلند قربانى كرده است؛ كسى با دو رجس نجس
متحد بشود عليه يک چنين ملتى؟! كه البته فايدهاى هم نخواهد كرد .يک
روزى باالتر از اين اتحاد را هم كردند؛ آمريکا و انگليس و شوروى و
همهى اروپا و بسيارى از همين كشورهاى عربى در جنگ تحميلى عليه
جمهورى اسالمى با هم متحد شدند؛ هدف هم اين بود كه قسمتى از
خاک ايران را به وسيلهى اين بدبخت روسياه بدعاقبت تصرف كنند و
 .0بيانات در ديدار رئيس و مسئوالن قوهى قضائيه و خانوادههاى شـهداى فاجعـهى هفـتم تيـر
0384/4/1
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جمهورى اسالمى را بىآبرو كنند و بگويند نتوانست خاک خودش را
حفظ كند؛ هشت سال هم زور زدند و همهى نيرويشان را به كار گرفتند،
آخر هم هيچ غلطى نتوانستند بکنند .حاال هم همانطور است .توطئهى
آنها عليه نظام اسالمى به جايى نخواهد رسيد .ولى بايد بيدار باشند و
مراقب باشند در دام دشمنان نيفتند .هرچه جمهورى اسالمى از لحاظ
علمى ،از لحاظ فناورى و از لحاظ اجتماعى قدرت پيدا كند ،اين قدرت
متعلق به دنياى اسالم است؛ يک وزنهى سنگينى در كفهى دنياى اسالم
0
است.
انواع توطئهچينيها در تخریب جمهوری اسالمي

من فراموش نميکنم در اواسط سال  ،61وقتى كه دشمنان و گروهکها
و تفالههاى ضدانقالب و استکبار ،آن جنايات و فجايع عظيم را در اين
كشور به وجود آورده بودندـ شهادت  10تن ،شهادت نخستوزير و
رئيسجمهورـ بنده در بيمارستان بودم .خطبههاى نماز جمعه در تهران،
به اعتقاد من ،در آن روز ،بيشترين حمل بار انقالب را بر دوش داشت.
هر جمعه كه ميشد ،از اين كانون نماز جمعه ،به سراسر كشور ،نور منتشر
ميشد .حقايق براى مردم تشريح ميشد و مردم ميفهميدند كه در اين
كشور چه ميگذرد و دشمن چه كار ميکند .تريبونهاى آزاد ،اينگونه است.
مجلس ،چنين شأنى بايد داشته باشد .در آنجا كه براى مردم ابهامى
هست ،آنجا كه دشمن سؤاالتى را مطرح ميکند؛ بذر ترديدى ميکارد و
در جامعه ميپاشد ،آنجا وظيفهى شماست كه اين بذر ترديد را از بيخ و
بن در بياوريد و حقايق را روشن كنيد .خيال ميکنيد دشمن بيکار است!؟
يک لحظه ،دشمن بيکار نيست .هر وقت ،هرطور بتواند ،عمل ميکند.
همين قضايايى كه اخيراً پيشامد كردـ قضاياى مشهد و امثال آنـ كار
دشمن است .دشمن جهاز فکرى خودش را به كار انداخته ،براى اينکه
ببيند چه وقت ميشود ضربه زد .درست مثل ميدان جنگ! همينطور كه
اميرالمؤمنين 7فرمود« :و ٍّان ٍّاخا ٍّالحرب ٍّاالرق ٍّو ٍّمن ٍّنام ٍّلم ٍّينم ٍّعنه ».شما
 .0بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم قم در سالروز عيد سعيد غدير خم 0381/01/08
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اگر داخل سنگر خوابت ببرد ،دليل بر اين نيست كه سنگرنشين روبهروى
شما هم خوابش برده است .شما اگر غافل شدى ،بايد انتظار داشته باشى
كه ضربه را ،بالفاصله بخورى! دشمن ،هوشيار نشسته است .ميليونها
دالر ،بلکه اگر مبالغه نباشد ميلياردها دالر صرف ميکنند ،تا بتوانند
ضربهى كارى را به اين انقالب بزنند .اينها كه با اين انقالب آشتى بکن
0
نيستند .هر وقتى بهگونهاى درصدد وارد آوردن ضربهاند.
***

امروز هم ،بيگانگان دشمن ،براى رساندن صداى مخالف خودشان به
گوش آحاد ملت ،پولها خرج ميکنند ،و اگر بگوييم ميلياردها دالر در اين
راه هزينه ميکنند ،اصالً مبالغه نيست .آنها ميخواهند ولو از راه تحليل
دروغين خود انقالب ،مسائلى را بيان كنند كه انقالب آنها را نفى كرده
0
است.
***

تا وقتى كه قلم در دست دشمن باشد و هرچه به قلمشان مىآيد عليه
ملت ايران بنويسند و هرچه به دهانشان مىآيد بگويند ،نميشود گله كرد
فالن انسان كه اهل كشور عربى ،آفريقايى يا اروپايى است ،چرا از وضع
ايران خبر ندارد؟ البته ما بهقدر توسعهى تبليغات خودمان و رسانهها
تبليغ ميکنيم؛ اما شمول تبليغات دشمن بيشتر است و دهها راديو ،صدها
3
روزنامه و مطبوعات عليه جمهورى اسالمى مينويسند.
***

دشمن منتظر نشسته است كه ببيند در جمهورى اسالمى چه حادثهى
كوچکى ممکن است اتفاق بيفتد ،تا بشود با صد من سريشم ،چيز بدى
را به آن چسباند و براى مردم ما تلخ كرد و چهرهى ملت ايران را در دنيا
4
مشوه نمود.
***

 .0بيانات در ديدار نمايندگان دورهی چهارم مجلس شورای اسالمي 10/3/01
 .0بيانات در خطبههاى نماز جمعه 0313/00/04
 .3بيانات در ديدار با مردم مشهد و زائران حضرت علىبن موسىالرضا(ع) در صـحن حضـرت
امام خمينى(ره) 0311/0/4
 .4بيانات در ديدار با نمايندگان مجلس شورای اسالمي 0316/3/1
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عزيزان من! كسى گمان نکند كه توطئهى دشمن تمام شد؛ نه! دشمن،
از مقابله با نظامى كه منافع نامشروع استکبار را در منطقه ،از او گرفته
است ،آشتى نخواهد كرد .البته به زبان ،چيزهايى اظهار ميکنند ،ولى
0
باطن ،چيز ديگرى است!
تالش دشمن برای ایرانهراسي

اآلن يکى از بخشهاى مهم سياست استکبار در همين منطقهى ماـ
عالوه بر دشمنيهاى ديگرى كه ميکنندـ اين است كه اين سران بعضى از
كشورهاى عربى را با خودشان همراه كنند و آنها را در مقابل ملت ايران
قرار بدهند؛ در مسائل گوناگون؛ در مسألهی هستهاى و غير مسألهی
هستهاى ،از مسائل مختلف .جلسه ميگذارند ،مينشينند ،معامله ميکنند،
توطئه ميکنند .آمريکا از بعضى از كشورهاى اسالمى مطالبه ميکند كه
شما چه سهمى حاضريد ايفا كنيد در مقابلهى با ايران .سعيشان ايجاد
دشمنى است .كارى كه دشمن ميتواند در محافل و تصميمگيريهاى
سياسى بکند ،اين است كه سران دولتها را با جمهورى اسالمى وادار به
مقابله كند؛ بيش از اين كارى نميتواند بکند .دشمن دل مردمـ دل مردم
كشورهاى عربى ،دل مردم كشورهاى اسالمى ،دل مردم فلسطين ،دل
مردم عراقـ را نميتواند از جمهورى اسالمى برگرداند؛ دلها را كه
نميتواند؛ حداكثر كارى كه بکنند اين است كه بتوانند دولتها را در مقابل
جمهورى اسالمى قرار بدهند .البته آن دولتها هم هر كدام
مالحظهكاريهاى خودشان را دارند و اينجور هم نيست كه آماده باشند
يکجا خودشان را در اختيار صهيونيستها و استکبار در اين قضيه قرار
بدهند؛ اما در دل مردم اثرى نميتوانند بکنند .در دل مردم چه اثر ميکند؟
چه چيزى ميتواند دلهاى دنياى اسالم را از جمهورى اسالمى و از ملت
ايران جدا كند؟ همين اختالفها و تعصبهاى مذهبى است .اينها ميتواند
دلها را از هم جدا كند .از اين بايد ترسيد؛ از اين بايد ترسيد .همه
مسئولند كه مراقبت كنند .اينکه در دنياى تشيع عليه برادران اهل سنت،
 .0بيانات در جمع بسيجيان بهمناسبت هفتهی بسيج 0316/9/1
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در دنياى تسنن عليه برادران شيعه كتاب بنويسند ،تهمت بزنند ،بدگويى
كنند ،اين نه هيچ شيعهاى را سنى خواهد كرد ،نه هيچ سنىاى را شيعه
خواهد كرد .آن كسانى كه مايلند همهى مردم دنياى اسالم به محبت
اهلبيت و واليت اهلبيت بگروند ،بدانند با دعوا راه انداختن و با اهانت
كردن و با دشمنى كردن هيچکس را نميتوان شيعه كرد و به واليت
اهلبيت متوجه كرد .دعوا ايجاد كردن جز بغضاء و جدايى و دشمنى
هيچ اثر ديگرى ندارد و اين بغضاء و دشمنى و جدايى همان چيزى است
كه امروز آمريکا ميخواهد ،صهيونيستها ميخواهند و دارند براى آن تالش
ميکنند .در يک كشور اروپايى غيراسالمى دشمن تاريخى و بنيادين با
كشورهاى اسالمى ،شما ميبينيد توى تلويزيونشان ،مناظرهى شيعه و سنى
راه مىاندازند .يکى را از شيعه دعوت ميکنند ،يکى را از سنى دعوت
ميکنند ،كه شما بياييد تو اين تلويزيون با هم مناظره كنيد .مقصودشان
چيست؟ يک كشور مسيحى ،يک كشور استعمارگر با سابقهى سياه،
مناظرهى شيعه و سنى به چه مقصود راه مياندازد؟ ميخواهد حقيقت
معلوم بشود؟ ميخواهد در بين مباحثه و مناظره ،مستمعين و مخاطبانش
حق را بفهمند؟ يا ميخواهد از اين گفتگوها و از آنچه در خالل اين
گفتگوها ممکن است از كسى سر بزند ،اين آتش اختالف را تشديد كند؟
نفت روى اين آتش بريزد؟ اينها بايد ما را بيدار كند .اينها بايد ما را به
0
خود بياورد؛ بايد هشيار بشويم.
سعي دشمن در سوق دادن نظام در جهت خالف اصول خود

آفتي كه مسئوالن و رهبران و گردانندگان اجتماعات را تهديد ميکند،
اين است كه آنها را دچار انفعال و خودباختگي كنند و و در موضع
تأثيرپذيری ناخواسته از ارادهی ديگران قرار دهند .امام بزرگوار ،در مقابل
اين آفت هم مثل كوه ايستاد .آن چيزی كه بايد مورد توجه قرار گيرد و
من اصرار دارم كه مردم عزيز ماـ بخصوص جوانانـ و همچنين مسئوالن
 .0بيانات در ديدار هزاران نفر از قشرهاى مختلـف مـردم بـه مناسـبت عيـد سـعيد غـدير خـم
0381/9/01
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بخشهای مختلف نظام مقدس جمهوری اسالمي به آن توجه كنند ،اين
است كه دشمنان نظام جمهوری اسالمي ،وقتي نميتوانند در ميدان مبارزه
روياروی ،كار مؤثری با اين نظام انجام دهند؛ يعني نميتوانند به آن ضربه
نظامي بزنند؛ نميتوانند انفجار داخلي درست كنند؛ نميتوانند ضربههای
امنيتي بزنند؛ نميتوانند با محاصرهی اقتصادی ،آن را به زانو درآورندـ
وقتي از همهی اينها مأيوس ميشوندـ يک راه برايشان باقي ميماند و آن،
اين است كه نظام اسالمي و انقالبي را به مواضعي برخالف اصول خود
سوق دهند ،يا به عبارت سادهتر و روشنتر ،آن را وادار كنند كه از
گفتههای خود در زمينهی مسائل انقالب برگردد؛ حرف و مواضع خود را
تخطئه كند و خودش را دچار تناقض نمايد! اين را از چه راهي انجام
ميدهند؟ از راه فشارهای تبليغاتي ،فشارهای سياسي ،فشارهای فرهنگي.
جو را آنچنان از فشار انباشته ميکنند كه انسانهای ضعيفالنفس ،در مقابل
0
اين فشار نميتوانند مقاومت كنند.
سعي دشمن بر زدودن شعارها و هدفهای انقالب

امام در وصيتنامهشان تأكيد ميکنند كه اين انقالب يک انقالب الهى
است و پايهى اصلى آن مردمند؛ يعنى اين انقالب متعلق به مردم است.
معناى اين حرف اين است كه هيچکسـ هيچ قشرى ،هيچ فردى ،هيچ
طبقهاىـ نميتواند و نبايد ادعاى مالکيت اين انقالب را بکند؛ خود را
مالک بداند ،ديگران را مستأجر اين انقالب بداند .اگر قرار بود كسى خود
را نسبت به اين انقالب مالک و صاحب بداند ،از همه مناسبتر و
شايستهتر ،خود امام بود كه انقالب بر محور عزم و اراده و شخصيت او
به وجود آمد؛ ولى امام خود را هيچکاره و خدا را همهكاره ميداند .اين
در بيانات امام موج ميزند و در وصيتنامه به آن تأكيد و تصريح شده
است .پس صاحب اين انقالب مردمند .وظيفهاى بر دوش همگان
سنگينى ميکند و آن حفظ اين امانت بزرگ الهى است .مردم بايد
خودشان را حافظ اين انقالب بدانند .انقالب هويتش ،معنايش به
 .0بيانات در اجتماع باشکوه زائران مرقد مطهر حضرت امام خميني(ره) 0316/3/04
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شعارهاى انقالب است؛ به جهتگيريهاى انقالب است؛ به ارزشها و مبانى
انقالب است .هميشه بودهاند ،امروز هم هستند ،در آينده هم خواهند بود
كسانى كه بخواهند به بهانهى اينکه اوضاع جهان عوض شده است،
شعارهاى انقالب را تغيير بدهند يا شعار دينىـ بُعد دينىـ را از انقالب
جدا كنند يا بُعد عدالت اجتماعى را از انقالب جدا كنند يا بُعد
سلطهستيزى و بيگانهستيزى را از انقالب جدا كنند يا بُعد ضد استبداد
بودن را از انقالب جدا كنند .انگيزههاى مختلف ،به بهانههاى مختلف
هميشه ممکن است وارد ميدان شوند ،براى اينکه شعارهاى انقالب و
هدفهاى انقالب را تغيير دهند .مردم بايد هوشيار باشند؛ بدانند .اين
انقالب با شعارهاى خود زنده است .اصليترين شعارهايى كه در اين
انقالب بر روى پرچم انقالب نوشته شده است ،شعار اسالمى بودن
است؛ پايبند بودن به مبانى دين و اصول و قواعد دينى است؛
سلطهستيزى است؛ ستيزهى با استکبار است؛ دفاع از مظلومان عالم است،
آن هم دفاع صريح و صادقانهى از همهى مظلومان.
از جملهى برترين شعارهاى اين انقالب ،تعلق اين انقالب به عموم
مردم است؛ هيچ قشرى ،هيچ طبقهاى ،در نسبت به انقالب بر ديگران
ترجيحى ندارد .جوانهاى امروز هم مثل جوانهاى دوران دفاع مقدس
صاحبان انقالبند .نميشود گفت آن كسانى كه انقالب را به وجود آوردند
يا در زمان انقالب در به وجود آوردن آن سهيم بودند ،آنها بيشتر با
انقالب نسبت دارند؛ نه ،كسانى بودند كه در اصل پيدايش انقالب
حضورى نداشتند ،اما در دفاع مقدس جان خود را كف دست گرفتند و
به ميدان آمدند؛ آنها هم به همان اندازه با انقالب نسبت دارند .در طول
اين سالهاى متمادى بيست سالهى بعد از پايان دفاع مقدس ،جوانانى به
صحنه آمدهاند كه با شعور خود ،با شور فوقالعادهى خود ،با
عالقهمنديهاى خود ،با انگيزههاى الهى خود ،با تالش علمى خود ،با
تالش اجتماعى و سياسى خود ،بقای اين انقالب و نشاط اين انقالب را
تضمين كردهاند؛ آنها هم فرزندان انقالبند؛ آنها هم مالکان انقالبند؛ نسبت
آنها با انقالب ،مثل نسبت كسانى است كه در صدر انقالب حضور
داشتهاند؛ در آينده هم همينجور خواهد بود .طبقهى جوان ،نسلهاى
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پىدرپىـ همهـ نسبت واحدى با انقالب دارند؛ همه سهيم در انقالبند و
0
همه سهيم در تکليف حفظ امانت اين انقالبند.
تشویق تخطئه شعار ظلمستيزی انقالب

خيليها بودند از همان اوايل انقالب ،ميگفتند آقا حاال كه انقالب
پيروز شد ،ديگر بس است؛ برويم با آمريکاييها مسائل را تمام كنيم! اين
معنايش اين بود كه شعار ظلمستيزى انقالب تخطئه شود .اين را تشويق
ميکردند .در طول زمان ،بودند كسانى كه دنبال اين بودند؛ يعنى برويم با
آمريکا همراه شويم؛ آن كسى كه دشمن اصلى ماست ،برويم زير بال او؛
به دامن او پناه ببريم .معناى اين حرف ،فروختن قضيهى فلسطين است.
معناى اين حرف ،اغماض كردن از جنايات آمريکا در عراق و افغانستان
و امثال اينهاست .معناى اين حرف ،چشم بستن بر روى اين همه ظلمى
است كه آمريکا در جهان بر ملتها دارد انجام ميدهد .معناى اين حرف،
يعنى به اين مسائل اعتراض نکنيم .خب ،عادى كردن روابط معنايش اين
است كه ديگر ملت ايران و مسئولين ايران نتوانند صريح اعتراض كنند و
حرفشان را بزنند؛ و يک مرحله آن طرفتر ،تدريجاً مجبور بشوند حرف
آنها را قبول كنند .خب ،اين ثبات و استقامت ،پُرزحمت بود؛ اما بابركت
بود ،رحمت الهى را هم جلب كرد ،توجه ملتها را هم جلب كرد.
ايستادگى شما ملت ايران ظرف اين سى و دو سال بر روى شعارهاى
اصلى انقالب ،اين بركت بزرگ را داشته است كه امروز دنياى اسالم به
چشم عظمت نگاه ميکند .وقتى مسئولين كشور شما به كشورهاى
مختلف سفر ميکنند ،آنجور استقبالى از آنها ميشود .وقتى حسابگرها
ميخواهند محبوبيت شخصيتهاى سياسى را محاسبه كنند ،مسئولين كشور
شما در رديف اول قرار ميگيرند .ملت ايران كارش الگو شد؛ امروز داريد
نشانههاى اين را مشاهده ميکنيد .اين بركت بزرگ و اين خصوصيت از
0
خصوصياتى است كه جز با گذشت زمان معلوم نميشد.
 .0بيانات در مراسم نوزدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينى (ره) 0381/3/04
 .0خطبههای نماز جمعهی تهران0389/00/01
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تالش برای ضدّ ارزش كردن انقالبيگری

آن كساني كه تالش ميکنند انقالب و انقالبيگری را ضد ارزش كنند،
همان كساني هستند كه بيشترين ضربه را از انقالب خوردهاند .ترديد در
مفاهيم انقالبي ،ضد ارزش است .ترديد در مبارزهی با قدرتهای ستمگر و
سلطهگر و ظالم ،ضد ارزش است .راه نجات ملتها ،در استقالل آنها از
قدرتهای ستمگر است .هميشه سعي قدرتهای ستمگر اين بوده كه به
ملتها ثابت كنند بيخود تکان ميخورند و اشتباه ميکنند .راه نجاتشان اين
است كه زير بال ما بيايند و پلکان ديگری از پلکان عروج در امور مادی
و سلطهی نابحق بشوند! اين را تفهيم ميکنند .ما باور نميکنيم و
0
نميخواهيم بگذاريم ملتهای ديگر هم باور كنند.
***

دشمن ،با همهى راههاى مختلفى كه براى ايجاد شکاف در جامعهى
اسالمى آزموده است ،امروز با پديدهاى بدون سابقه كه مركز وحدت
همهى مسلمين شده است ،روبهروست و آن «جمهورى اسالمى» است.
اين پرچم بلند و صداى رسا ،پديدهاى نوظهور است كه قانون اساسى و
شعار و عمل آن ،مطابق اسالم است و بهطور طبيعى دلهاى مسلمانان در
اقطار عالم ،براى آن ميتپد .امروز ،جاى ديگرى با اين قاطعيت و جديت،
دنبال احکام اسالمى نيست .منظور ،ملتها نيستند؛ چرا كه ملتهاى مسلمان،
همه جا عاشق اسالم و آماده براى عمل به اسالمند .منظور ،سياستها و
نظامها و دولتهاست كه اگر به نام اسالم هم شروع كردند ،وقتى با امواج
0
شديد تهاجمهاى جهانى مواجه شدند ،عقب نشستند.
وادار كردن ارزشهای غيراسالمي از برنامههای دشمن

يکى از كارهاى استعمارگران در جوامع اسالمى ،اين بوده است كه
خواستهاند كارى كنند كه مردم مسلمان ،در هر طبقه و رتبهاى از اهميت
 .0بيانات در ديدار با مسئوالن وزارت امور خارجه و سفرا و كارداران جمهوری اسـالمي ايـران
0369/1/0
 .0بيانات در ديدار با جمعى از بسيجيان و روحانيون تهران ،مدرسان و طلاب اهل سنت اسـتان
خراسان و گروهى از اعضاى حزبالله لبنان 0368/1/1
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و مسئوليت در زندگى و جامعه ،خودشان را به ارزشهاى غيراسالمى
نزديکتر كنند .يعنى لباسشان مثل لباس آنها ،رفتارشان مثل رفتار آنها،
بينششان مثل بينش آنها و اعمالشان هم مثل اعمال آنها باشد .در واقع،
ارزشهاى آنها را ارزش بشمارند ،ضد ارزشهاى آنها را ضد ارزش به
حساب آورند و از اسالم يادشان نيايد .سعى كردند اين كار را بکنند.
متأسفانه ،آنها در اكثر مناطق اسالمى ،در طول سالهاى استعمار و ورود
فرهنگ استعمارى به كشورهاى اسالمى ،موفق هم شدند .لباسها را
عوض كردند ،رفتارها را عوض كردند ،آداب زندگى را عوض كردند،
بينشها را عوض كردند و مسلمانان را از اسالم دور ،و به آنچه ضد اسالم
و غيراسالم است ،نزديک نمودند .امروز هم كه ملت ايران اصرار دارد و
پافشارى ميکند بر اينکه مواضع اسالمى ،ارزش اسالمى و فرهنگ
اسالمى را در رفتار خود ،در حركات خود ،در لباس خود ،در برخورد
جهانى خود و در گزينش دوست و دشمن خود رعايت كند ،بيشترين
0
حملهها را براى همين ميکنند.
شایعهپراكني از راههای نفوذ دشمن

از راههاي ي كه دشمن امروز سعى ميکند در ميان مردم ما نفوذ پيدا
كند ،شايعهپراكنى است .از زمان پيروزى انقالب تا امروز ،هرجا
توانستند ،شايعه پراكنى كردند .هدفشان اين است كه دل مردم را بلرزانند
و اميد آنها را از بين ببرند .يک ملت با اميد ميتواند به پيش برود .يک
سرباز در جبههى جنگ  ،فقط با اميد ميتواند بجنگد .اگر اميد را از او
گرفتند ،همه چيز را از او گرفتهاند .اگر كسى به اين تبليغاتى كه دشمنان
از راههاى مختلف القا ميکنند ،گوش كند ،به نظرش ميرسد كه در ايران
همه چيز در سراشيب سقوط است! انگارى ميخواهند همهى اميدها را
پايان يافته وانمود و قلمداد كنند .اف بر اين دشمنان خبيث! اين ملت
پرجوش و پرشور ،اين ملت جوان و شادابـ كه انقالب ،اين ملت را
جوان كردـ اين ملت بافرهنگ و باايمان ،اين ملتي كه در طول دوازده
 .0بيانات در ديدار كارگزاران نظام ،در روز «عيد غدير» 0313/3/8
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سال بر اين همه مشکالت فائق آمد ،آيا جايى براى نااميدى دارد؟ اميد از
خداستـ «الٍّتيأسواٍّمنٍّروحٍّاللّه»0ـ يأس از شيطان است .بايد آحاد مردم
بدانند ،آيندهاى كه در انتظار اين ملت است ،بهمراتب از سالهاى گذشته
بهتر و شيرينتر خواهد بود .به فضل پروردگار ،در سايهى پايمردى ملت
و تالش و توان شما مردم ،هيچ چيزى نشدنى نيست .آنها ميخواهند اين
0
ملت را نااميد كنند ،تا كارها را متوقف نمايند.
تبليغات سوء دشمن روی ظواهر اسالمي

حفظ آثار و شعائر و ظواهر و نماى اسالمى جامعه خيلى مهم است.
دشمنان سعى ميکنند كه اين حرفها را بمباران تبليغاتى كنند؛ ليکن گوش
به حرف دشمن ندهيد .دشمن ،دشمن است .ظواهر اسالمى جامعه بايد
حفظ بشود .اين جامعه ،جامعهى اسالمى نمونه است .زنان بايد مواظب
باشند .مردان بايد مواظب باشند .كسانى كه مأموريت دارند ،بيشتر بايد
مواظب باشند .كسانى كه در لباس انقالبندـ مثل روحانيون و ديگر
كسانى كه لباسهاى وابسته به انقالب را دارندـ بيشتر از ديگران بايد
مواظب باشند .همهى آحاد جامعه بايد سعى كنند كه صورت جامعه را
3
يک صورت اسالمى قرار بدهند.
آگاهي به توطئهچيني دشمنان از پشت مرزها

امروز ما اطـالع داريم دشمنان نظام جمهورى اسالمى در پشت
مرزهاى ما در حال توطئهاند .ما ميدانيم كُردها در آن سوى مرز هم
خودشان را ايرانى ميدانند .ما ميدانيم در بين برادران كُرد ما در آن سوى
مرز هم ،دوستان نظام اسالمى و انقالب اسالمى كم نيستند؛ شايد بشود
گفت اكثريتند .جوانان مؤمن ما در دوران جنگ تحميلى از توان و
 .0سورهی يوسف ،آيهی .81
 .0بيانات در اجتماع بزرگ مردم خرمآباد 0311/1/31
 .3بيانات در ديدار با خانوادههاى معظم شهدا و جانبازان شهرهاى مختلف ،جمعى از مهـاجران
جنگ تحميلى ،كشاورزان و مسئوالن هيأتهاى هفتنفرهى واگذارى زمين 0369/3/0
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هوشيارى برادران ُكرد ما در آن سوى مرز بهرههاى فراوان بردند .امروز
هم كه آنها مىآيند به ايرانـ مسافرت ميکنند و هميشه گفتگو ميکنندـ از
عظمت قيام ايرانى و اعتمادى كه آنها هميشه داشتند ،ياد ميکنند .اين را
ما ميدانيم؛ اما معناى اين سخن اين نيست كه دشمن از نفوذ ،از توطئه ،از
رخنه غافل باشد .آنجا مشغول كارند ،مشغول تالشند؛ با توطئه ،با ايجاد
اختالف ،با به كار گرفتن شيوههاى نامردانه ،سعيشان اين است كه هر
وقت توانستند ،ضربه بزنند .اين هوشيارى ميطلبد .اين هوشيارى و
آمادگى كه من با شما مطرح ميکنم ،صرفاً آمادگى نظامى نيست؛ آمادگى
روحى .دشمن ممکن است از لحاظ نظامى هم نتواند كار كند ،اميدى هم
نداشته باشد ،اما از لحاظ فرهنگى ،از لحاظ سياسى ،از لحاظ امنيتى ،از
جاسوسپرورى ،از رخنه در اعتقادات و ايمان راسخ مردان و زنان مؤمن
اين مرز و بوم ممکن است بخواهد وسيلهاى براى رسيدن به اهداف شوم
خودش پيدا كند .اين ،امنيت ما را تهديد ميکند .امنيت در كشور و در هر
منطقه ،اساس پيشرفت است .برخى از فرصتهاى كار در اين استان و
استانهاى همجوارـ در مناطق غرب و شمال غرب كشورـ بخاطر
ناامنىاى كه عوامل و ايادى مزدور دشمن در طول سالهاى اول بر اين
منطقه حاكم كردند ،از دست رفت .درست است كه مردم كُرد جانانه
دفاع كردند ،ليکن اين نيرويى كه صرف دفاع نظامى در اين منطقه شد،
ميتوانست صرف تالش عمرانى شود .اگر اين ميبود ،منطقه امروز جلوتر
0
از اين بود كه هست.
تالش دشمنان عليه بيداری اسالمي

دشمن شمارهى يک اين بيدارى و گرايش اسالمى و اين
آزاديخواهى ،قدرتهاى استکبارىاند .علت هم معلوم است؛ چون اسالم با
سلطه مخالف است؛ با وابستگى ملتها به قدرتهاى بيگانه مخالف است؛ با
عقبماندگى علمى و عملىـ كه بر كشورهاى اسالمى ساليان متمادى
تحميل كردندـ مخالف است؛ با تقليد محض ملتها و كوركورانه به
 .0بيانات در ديدار سران و معتمدان عشاير كردستان 0388/0/04
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ديگران نگاه كردن مخالف است .اينها همه درست نقطهى مقابل
سياستهاى استعمارى و استکبارى است كه در طول دويست سال يا
بيشتر ،از طرف مستکبران و غربيها بر دنياى اسالم اعمال شده؛ امروز هم
براى اين منطقه ،پيش خودشان منافعى تعريف كردهاند .بيدارى اسالم،
درست نقطهى مقابل خواستههاى آنهاست؛ لذا با همهى وجود با آن
مخالفند و مخالفت سياسى و تبليغاتى ميکنند .امروز همهى شگردهاى
تبليغاتى را دارند عليه اسالم اعمال ميکنند .شما نگاه كنيد ببينيد كارى كه
دولتهاى غربى عليه مسلمانان و عليه اسالم ميکنندـ چه در آمريکا و چه
در اروپاـ چقدر پيچيده و گسترده است .تمام ابزارهاى هنرى در اختيار
آنها ،در خدمت اين هدف پليد است .دشمنى را در اعلى درجهى ممکن،
با آميختهاى از فعاليتهاى فرهنگى و امنيتى و سياسى و نظامى ،عليه اسالم
به كار بردند؛ اين هم يک واقعيت روشن و مسلم است .مظهر اين
بيدارى اسالمى كسانى نيستند كه امروز چهرهى تروريسم را در دنياى
اسالم دارند نشان ميدهند .كسانى كه در عراق اين جنايتها را ميکنند؛
كسانى كه در دنياى اسالم ،به نام اسالم عليه مسلمانها فعاليت ميکنند؛
كسانى كه مهمترين وظيفهى خود را ايجاد اختالف بين مسلمانهاـ تحت
عنوان شيعه و سنى ،تحت عنوان قومگرايىـ قرار ميدهند؛ اينها نميتوانند
بههيچ وجه نمايشگر و نماد بيدارى اسالمى باشند؛ اين را خود مستکبران
هم ميدانند .همان كسانى كه سعى ميکنند اسالم را در چهرهى گروههاى
متحجر و دهشتافکن به دنياى غرب معرفى كنند ،ميدانند كه واقعيت
غير از اين است .اسالمى كه امروز بيدارى آن را دنياى اسالم دارد
احساس ميکند ،اسالم فکر و انديشه و تعمق و حرف نو است؛ اسالم
ارائهى راهحلهاى زندگى براى گشودن گرههاى زندگى بشريت است؛ نه
اسالم متحجر ،نه اسالم چشمبسته و نه اسالم دور از هرگونه آزادفکرى؛
0
اين را مستکبران ميفهمند.
 .0بيانات در ديدار مسئوالن و كارگزاران نظام به مناسبت مبعث فرخندهى پيـامبر مکـرم اسـالم
0384/6/00
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مقابلهی دشمن با سرچشمههای جوشان بيداری (ایران اسالمي)

يک استراتژيست آمريکايى در توصيههاى خود به دولت آمريکا گفته
بود :در كشورهاى اسالمى بههيچوجه نبايد براى ايجاد دموكراسى عجله
كرد؛ زيرا اگر امروز انتخابات آزاد در هر يک از كشورهاى اسالمى
برگزار شود ،حکومتهاى اسالمى و جريانات اسالمى سر كار مىآيند و
مردم اينها را ميخواهند .اين اعتراف بسيار عجيب و حرف بسيار مهمى
است .ميگويد دموكراسى در كشورهاى اسالمى ،زودرس است .اين
حرف و ادعا نشاندهندهی آن است كه تفکر بيدارى اسالمى و بازگشت
به اسالمـ كه كانون آن در جمهورى اسالمى و ميان شما مردم بودهـ
منتشر شده و به همهی دنيا رسيده است .اين اعتبار و ارزش كمى نيست.
اين بذر اكنون پاشيده شده است .اگر مراكز قدرت و كانونهاى استکبار
جهانى بخواهند اين بذر نرويد ،راهش چيست؟ طبيعيترين راه اين است
0
كه با سرچشمههاى جوشان آبيارىكنندهی اين بذر مقابله كنند.
***

عزيزان من! حضور جمهورى اسالمى در اين دنياى بزرگ؛ حضور
اين دولت قدرتمند ،اين نظام مقتدر و مستقل ،اين ملت شجاع و سربلند
و فعال و كارآمد و مؤمن ،اين كشور بزرگ ،اين انقالبى كه توفيق خود
را در اغلب عرصهها تا امروز اثبات كرده استـ هم در پيروزى انقالب،
هم در پيروزى بر تهاجم دشمن بيگانه در جنگ تحميلى ،هم در عرصهى
سازندگىـ و توانسته است وحدت ملى را به صورت كاملى حفظ كند،
دشمنان اسالم را بهشدت به فکر فرو برده است .آنها ميترسند؛ چون
ميبينند كه اين انقالب جاذبه دارد .هرجا در دنيا مسلمانى هست ،وقتى
سر بلند ميکند و چشمش به اين پرچم برافراشته و به اهتزاز درآمده
مىافتد ،به هيجان مىآيد و احساسات اسالمى در او زنده ميشود .شما
ببينيد از بعد از پيروزى انقالب اسالمى ،هيجانات و احساسات و
حركات اسالمى و موفقيتهاى گروههاى مسلمان در منطقهى اسالمى،
چقدر زياد شده است! از شمال آفريقا و الجزاير بگيريد ،تا به اينجا
 .0بيانات در ديدار با دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتى 0380/0/00
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برسيد و به طرف شرق برويد .اين ،به بركت همين پرچم رفيع و بلند
است .احساس استقالل ،احساس هويت اسالمى و احساس شخصيت در
جوامع اسالمى زنده شد و دشمن اسالم و مسلمين ،خائف گرديد.
كسانى كه دهها سال تالش كرده بودند تا مسلمانان را ضعيف و دلمرده و
بىشخصيت و بىهويت بار بياورند ،ناگهان ديدند كه همهى بافتههايشان
پنبه گرديد و همهى نقشههايشان نقش بر آب شد .قيام اين دولت
اسالمى ،به مسلمانان احساس اعتزاز داد .دشمنان درصدد برآمدند كه از
طرق مختلف ،رابطهى بين دولت اسالمى در ايران و بين جوامع و مجامع
مسلمان در اقطار عالم را قطع كنند .اين كار را ميکنند .يکى از آنها ،طرق
مذهبى است؛ جنگ سنى و شيعه ،دعواى سنى و شيعه ،عمده كردن و
درشت كردن تفاوت مذهبى ،كه آنها شيعهاند و به شما كارى ندارند؛ در
حالى كه ما در اينجا پرچم حکومت اسالم و قرآن و نام مبارک پيامبر
اكرم حضرت محمد مصطفى را بلند كردهايم .اين چيزى است كه همهى
مسلمانان ،مشتاق و عاشق آن هستند .يکى از راهها اين است .يکى از
راهها اين است كه با تهمت تروريسم و امثال آن ،جمهورى اسالمى و
اين ملت بزرگ و اين دولت معنوى و اخالقى و ارزشى را در دنيا از
0
چشمها بيندازند.
سعي دشمنان بر مشوّش كردن دل مسلمانان

هميشه دشمنان اسالم خواستهاند دل مسلمانان را مشوش و مضطرب
كنند .در طول تاريخ اسالم موارد زيادى پيش آمده است ،قبل از اسالم
هم در مورد حركتهاى عظيم جهادى پيامبران قبل از نبى مکرم ،مؤمنينى
كه توانستند ايمان خودشان را استوار نگه دارند ،آرامش روحى پيدا
كردند .اين آرامش روحى حركات آنها را در اختيار جهت ايمانى قرار
داد؛ مشوش نشدند ،مضطرب نشدند ،راه را گم نکردند؛ چون در حال
تشويش و اضطراب ،پيدا كردن راه درست دشوار ميشود .انسانى كه از
 .0بيانات در ديدار با ميهمانان كنفرانس وحـدت اسـالمى در سـالروز مـيالد خجسـتهى پيـامبر
اكرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) 0316/1/0
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آرامش روحى برخوردار است ،درست فکر ميکند ،درست تصميم
0
ميگيرد ،درست حركت ميکند .اينها نشانههاى رحمت الهى است.
سعي دشمن بر وابسته كردن افراد سياسي به خود

شما ببينيد حکومت پهلوى را چه كسى سر كار آورد؟ رضاخان را
چه كسى در اين كشور حاكم كرد؟ اينکه ديگر جزو نقاط مبهم تاريخ
نيست .امروز همه ميدانند كه رضاخان را انگليسيها در اين كشور سر كار
آوردند؛ همچنانکه وقتى احساس كردند رضاخان ديگر به دردشان
نميخورد ،او را بركنار كردند و محمدرضا را سر كار آوردند .اين جزو
بخشهاى واضح تاريخ معاصر ماست .كسانىكه آنها را سر كار آوردند،
همانها سعى ميکردند با انواع سياستهاى گوناگون ،آنها را وابستهى به
خودشان نگه دارند .وقتى نهضت مصدق در اين كشور پيش آمدـ كه يک
نهضت ملى بودـ جايىكه بيشترين احساس خطر را كرد ،دستگاه
حکومت و سلطنت نبود؛ انگليسيها بيشترين احساس خطر را كردند .بعد
هم كه انگليسيها ديدند از عهدهى كار برنمىآيند ،آمريکاييها را وارد كار
كردند .آنها به يک معنا آمدند صحنه را از دست انگليسيها ربودند و
حاكم شدند .يک نفر بلند شد و با يک چمدان دالر به اينجا آمد و با
ايجاد يک بحران مصنوعى ،حکومت ملى را سرنگون كرد و رژيم
محمدرضا پهلوى بر كشور مسلط شد .اين سياست اينهاست؛ اين چيز
واضحى است و مدارک و اسناد و دستنوشتههاى آن ،امروز در دسترس
همه قرار دارد.
البته متأسفانه شما جوانها كمتر فرصت ميکنيد به اين چيزها مراجعه
كنيد؛ اما الزم داريد و بايد بدانيد .امروز اسم كسىكه رضاخان را در
ايران سر كار آورد ،مشخص است؛ اسم كسىكه محمدرضا را سر كار
آورد ،مشخص است؛ اسم كسى كه به ايران آمد و پول آورد ،مشخص
است؛ نقشهاى كه در آمريکا طراحى شد و در اروپا اتاق عملياتش
تشکيل گرديد ،مشخص است؛ اينها نقشههاى واضح و مشخصى است
 .0بيانات در خطبههای نماز جمعهی تهران 0388/3/09
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كه وزارتخانههاى امورخارجهى خود آنها اينها را منتشر كردهاند و امروز
در اختيار همهى ماست.
از استقالل و خودباورى ملت ايران ،سياستهاى زيادهخواه و
دخالتجوى جهانى ضرر ميبردند .براى يک ملت ،سم بزرگ عبارت است
از وابستگى؛ و پادزهر اين سم ،عبارت است از خودآگاهى ،استقالل
فکرى ،استقالل علمى ،روى پاى خود ايستادن ،خود را اداره كردن و
خود را محتاج ديگران نديدن .بنابراين ،اينها بايد اين پادزهر را از
0
دسترس اين ملت دور نگه دارند؛ اين طبيعى است.
طرّاحي دشمن در عوض كردن ذهن خواص

دشمن انواع و اقسام كار را ميکند؛ انواع و اقسام فعاليت را ميکند؛
عمده هم امروز به گمان من ،هدف و آماج توطئههاى دشمن ،خواص
است؛ آماج دشمن ،خواص است .مينشينند طراحى ميکنند تا ذهن
خواص را عوض كنند؛ براى اينکه بتوانند مردم را بکشانند؛ چون خواص
تأثير ميگذارند و در عموم مردم نفوذ كلمه دارند .به نظر من يکى از
وظايف اصلى امروز ما و شما ،همين است :ما بصيرت خودمان را در
مسائل گوناگون تقويت كنيم و بتوانيمـ انشاءاهللـ بصيرت مخاطبان و
0
مستمعان خودمان را هم زياد بکنيم.
ایجاد جنگ قدرت بين مسئولين از برنامهریزیهای دشمن

دشمن بهشدت روى جزئيات وقايع كشور ما حساس است .اينها به
روزهايى اميد بسته بودند كه خأل وجود امام در جمهورى اسالمى آشکار
شود! به شروع اختالفات ميان مسئوالن و آن چيزى كه آنها آن را جنگ
قدرت (!) مينامند ،اميد بسته بودند! دلخوش بودند كه جمهورى اسالمى،
دچار آشفتگى سياسى شديدى شود و مسئوالنـ حتى اگر مسألهى
رهبرى را هم حل كرده باشندـ نتوانند اوضاع كشور را جمعوجور كنند و
 .0گزيدهای از بيانات در ديدار گروهي از مخترعان و نوآوران جوان كشور 0384/0/31
 .0بيانات در ديدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 0388/1/0
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كار را ادامه دهند! اميد بسته بودند كه مردم در صحنه حضور پيدا نکنند
و فقدان امام به معناى خاموش شدن شعلهى انقالب تلقى شود! امروز
شما حيرت و تعجب آنها را از واقعيات باشکوهى كه در كشور ما در
حال اتفاق است ،ميبينيد .هر روز با يک واقعه ،رشد سياسى مردم و عمق
ايمان انقالبى آنها و رشد سياسى مسئوالن و دستاندركارانـ كه موجب
0
نااميدى و حيرت دشمنان استـ تأييد ميشود.
***

شما ميبينيد امروز تبليغات جهانى روى چند چيز متمركز است :يکى
از آنها اين است كه در داخل نظام جمهورى اسالمى ،مجموعهى
متصديان و خدمتگزاران نظام و كارگزاران كشور را به دو دسته تقسيم
ميکنند و براى هر دسته اسم ميگذارند؛ البته يک عده هم سادهلوحانه در
داخل كشور همان حرفى را كه آنها ميزنند ،تکرار ميکنند كه در واقع
حرف اينها نيست ،حرف آنهاست .همان دشمن خارجى وقتى متصديان
نظام را به دو دسته تقسيم كرد ،اعالم ميکند ما با اين دسته موافق و با آن
دسته مخالفيم؛ يک دسته اسمشان اصالحطلب است ،يک دسته اسمشان
محافظهكار است .اينها دام دشمنان است؛ همه بايد متوجه باشند در دام
دشمن قرار نگيرند .اميرالمؤمنين 7به ما ميفرمايند« :صالح ٍّذات ٍّبينكم»0؛
دلها را با هم صاف و به هم نزديک كنيد .اختالف سليقهها را به معناى
دشمنى تلقى نکنيد .اختالف نظر و اختالف سليقه ،حتى اختالف عقايد
سياسى و دينى و غيره ،تا آنجايى كه به مبانى عملى نظام ارتباطى ندارد،
3
ميتواند موجب دشمنى و جدايى و خصومت با يکديگر نشود.
سوءاستفادهی دشمن از ناداني مردم

برادران و خواهران عزيز! آنچه صالبت اين ملت را حفظ خواهد
كرد ،عبارت است از وحدت حول محور ايمان و انقالب؛ اين چيزى
است كه دشمن را نااميد ميکند .آنها خيال ميکنند ما براى استحکام نظام
 .0بيانات در مراسم بيعت رئيس و نمايندگان مجلس شورای اسالمي 0368/3/04
 .0نهجالبالغه ،نامهی 41
 .3بيانات در خطبههای نماز جمعهی تهران 0380/9/0
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خود دنبال سالح كشتارجمعى و دنبال اتم و اين چيزها هستيم .اشتباه
ميکنند؛ اين هم تحليل غلط و اطـالعات نادرستى است .ما ميدانيم آن
چيزى كه بمب اتم هم در آن كارگر نميشود ،عبارت است از يک ملت
مصمم ،عازم ،مؤمن ،متحد و يکپارچه؛ اين است كه كسى نميتواند بر آن
فائق شود و غلبه پيدا كند ،والا مگر از اول انقالب تا بهحال با ما دشمنى
كم بوده است؟ مگر ما از اول انقالب تا اآلن بمب اتم داشتهايم؟ آنچه
عزت و كيان اين ملت را حفظ كرد؛ نظام اسالمى را سربلند و نام امام را
جاودانه كرد ،ايمان و عزم راسخ اين مردم و ايستادگى و وحدت و
يکپارچگى آنها بود .نکند بعضيها برخى از سادهلوحيها و نسنجيدهكاريها
را مرتکب شوند و بعضى حرفهاى نسنجيده را بگويند و بعضى
موضعگيريهاى نسنجيده را اتخاذ كنند و مردم را نااميد سازند! ضعفى در
فالن دستگاه وجود دارد ،فور ًا نظام اسالمى را زير سؤال ببرند كه چرا
اين ضعف در اين دستگاه هست .دستگاهها ،دولتها و مجموعههاى
كارى ،كار خوب دارند؛ اشتباه و خطا و كار بد هم دارند كه بايد اصالح
شود؛ اين چه ربطى به تركيب و هندسهى نظام اسالمى دارد كه بعضى
نسنجيدهگويى ميکنند؟ خيلى اوقات در اين نسنجيدهگوييها ،غرض هم
نيست؛ بلکه نادانى است؛ نادانيهايى است كه دشمن از آن استفاده ميکند.
اين «نادان دوست» كه در ادبيات و اشعار ما وجود دارد ،يعنى همين.
ممکن است دوست هم باشند ،اما نادانند .حرفى ميزنند كه نظام اسالمى
را زير سؤال ميبرد؛ حرفى ميزنند كه مردم را نسبت به آيندهى خود نااميد
كنند؛ چرا آخر؟! اين مردم بانشاط ،پراميد و پرتوان كه اين همه گردنهها
را پشت سرگذاشتهاند ،ميتوانند به قله برسند؛ چرا اينها را نااميد ميکنيد؟!
اگر به قويترين كوهنوردها هم در وسط راه بگويند كمرت ميشکند ،پايت
ميشکند ،سرت ميشکند ،چشمت كور ميشود ،نميتوانى و ميلغزى ،در
0
حقيقت مرددش ميکنند.

 .0بيانات در ديدار جمعي از مديران و مسئوالن وزارت آموزش و پرورش 0380/4/06
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دشمن به دنبال كوبيدن حركت علمي در كشور

فرض بفرماييد در كشور ترور اتفاق مىافتد؛ شهيد علىمحمدى،
شهيد شهريارى ،شهيد رضايىنژاد را ترور ميکنند .اين يک كار
تروريستى است .يک وقت به اين مسأله به چشم يک عمل تروريستى
ضد امنيتى نگاه ميکنيم؛ انسان غصه هم ميخورد؛ چند تا دانشمند ما مورد
اصابت جنايت دشمنـ يک چند تا تروريستـ قرار گرفتند .يک وقت
نه ،با همان چشم جبههاى نگاه ميکنيد :اين يک حركت در مجموعهى
حركتهاى خصمانهى عليه نظام اسالمى است .مثالً در جبههى جنگ
مرزى با عراقـ كه هشت سال جنگ داشتيمـ يکجا اگر چنانچه
توپخانهى دشمن كار كند ،معنايش اين نيست كه دشمن با اينجاى
بالخصوص كار دارد؛ اين معنايش اين است كه اين يک حركتى است كه
دشمن دارد اينجا انجام ميدهد ،احتما ًال براى اينکه شما حواستان به اينجا
منعطف شود ،او به يک جاى ديگر حمله كندـ به قول خودشان
حركتهاى پشتيبانى ،كه اين در واقع حيله استـ يا براى اين است كه
رزمندهى ما را در اينجا تضعيف كند تا مثالً بتواند يک حملهى سراسرى
انجام دهد .وقتى با اين چشم نگاه ميکنيد ،معلوم ميشود كه دشمن به
دنبال كوبيدن حركت علمى در كشور است؛ يعنى يکى از حلقههاى
ال
توطئهى دشمن اين است .چند تا حلقهى بههمپيوسته وجود دارد؛ مث ً
حلقههاى تحريم اقتصادى ،ترويج ابتذال ،ترويج مواد مخدر ،كارهاى
امنيتى ،ايجاد تزلزل در مبانى و مسائل اعتقادى؛ چه اعتقاد به اسالم ،چه
اعتقاد به انقالب .اينها حلقههاى گوناگون بههمپيوسته است؛ يکى از اين
حلقهها همـ كه مکمل اين زنجيره استـ كوبيدن حركت علمى در
كشور ،با ترساندن دانشمند ما ،با حذف دانشمند ماست .با اين چشم به
قضيه نگاه كنيم .اگر چنانچه به مجموعهى دشمن به چشم يک جبههى
مستمرى كه وظايف را تقسيم كردند ،نگاه كنيم ،آن وقت احساس
0
مسئوليت ما در هر قضيهاى شکل تازهاى به خودش ميگيرد.
 .0بيانات در ديدار جمعي از دانشجويان 0391/1/09
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مخالفت دشمن با استعداد ایراني

سالهاى متمادى گذشته و به اين ملت و اين هويت ملى ظلم شده؛
اين را بايد همهى ما دائماً در برابر چشم داشته باشيم .در طول زمان،
حقيقتاً به ملت ما ظلم شده است .توانايى و استعدادى كه امروز در
شماها هست ،در همهى دورهها در نسل جوان و مردان و زنان كشور ما
وجود داشته؛ اما استعداد انسانى احتياج به تشويق ،شناخت و تزريق روح
اعتماد و اميد دارد تا بتواند شکوفا شود .درست عکس اين سياست در
دورههاى مختلف عمل شده .مقصر اصلى هم در اين زمينه ،حکومتها و
سياستها بودند؛ در اين موضوع اصالً نبايد ترديد كرد .بعضى ميفهميدند
دارند چه كار ميکنند؛ مثل اغلب مسئوالن در دوران پهلوى ،كه دانسته و
شناخته اين راه را رفتند؛ يعنى از بروز استعدادها جلوگيرى ميکردند.
علت هم معلوم است؛ عقيدهى راسخ آنها اين بود كه ايرانى بايد وابسته
بماند .دشمنى آنها با نسل بااستعداد ايرانى ،يک دشمنى طبيعى نبود .نه
اينکه بخواهند واقعاً با اشخاص دشمنى كنند؛ نه ،سياستهاى قاهر و
0
مسلط جهانى از آنها اين را خواسته بود.
تحقير استعداد ملّت ایران

يکى از كارهاى دشمن اين است كه آنچه را داريم ،تحقير كند؛
درست مثل بعضى از شرخرها و كهنهداللها كه اگر جنسى را بخواهند،
توى سر جنس ميزنند و آن را بىاهميت ميکنند تا دارندهى آن جنس
راحت آن را از دست بدهد! نظام اسالمى شما بسيار مهم ،ارزشمند و
بزرگ است؛ استعداد ملت ايران هم بسيار درخشان است؛ اما دشمن دائم
توى سر جنس ارزشمند ما ميزند .امام صادق 7به صحابى خود فرمود:
«اگر تو گوهر درخشانى در دست داشته باشى كه قدر آن را بشناسى،
همهى دنيا هم كه جمع شوند و بگويند اين ريگ است ،باور نميکنى؛
اگر يک ريگ هم در دستت بگيرى و همهى دنيا شهادت بدهند كه
 .0گزيدهای از بيانات در ديدار گروهي از مخترعان و نوآوران جوان كشور 0384/0/31
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الماس است ،باز هم باور نميکنى! مهم اين است كه بدانى چه در دست
دارى ».تالش من اين است كه ملت ايران بداند چه سرمايهى عظيمى در
0
اختيار دارد و بداند چه امتداد باارزشى در دنياى اسالم دارد.
انکار مردمساالری در جمهوری اسالمي توسّط دشمن

عزيزان من! بزرگترين هديهاى كه انقالب اسالمى به اين ملت داده
است ،اين است كه شر حکومتهاى فاسد و وابسته را كه ساليان و ساليان
بر اين كشور و ملت و اين مواهب الهى مسلط شده بودند ،از سراسر اين
ملت و اين كشور كم كرده است .امروز به فضل پروردگار ،ادارهكنندگان
كشور ،از خود اين مردمند .امروز به همت و هوشيارى اين ملت ،بهترين
شکل حکومت مردمى و دخالت آرای مردم در اين كشور است .البته
دشمن در تبليغات خود ،اين را منکر ميشود و بايد هم بشود .از دشمن
چه انتظارى است؟! اينجا ،مردم با معيارهاى مورد اعتقاد خودشان كه
همان معيارهاى اسالمى است ،انسانى را براى ادارهى امور اجرايى كشور
و انسانهايى را براى قانونگذارى و هدايت مجريان انتخاب ميکنند؛ آن
هم با كمال آزادى و با تکيه به ايمان .اين همان نکتهى استثنايى است.
اگر در كشورهاى معروف امروز عالم كه ادعاى دموكراسى دارند،
دعواهاى احزاب و تعصبات حزبى و كشمکشهاى گوناگون سياسى،
انگيزهی رأى دادن است ،در ايران اسالمى و در اين كشور سربلند و
سرافراز ،انگيزهی رأى دادن فقط ايمان و تشخيص ارزشهاى الهى و
0
اسالمى است .اين ارزش دارد .اين اهميت دارد .و اين امروز هست.
***
تالش دشمن اين است كه وانمود كند در ايران ،دموكراسى نيست .در
حالى كه خود دشمن هم ميداند .اين دموكراسىاى كه امروز در ايران
است ،هيچ وقت در تاريخ ايران وجود نداشته است .هيچ وقت در
دورانهاى گذشتهى ايران ،چنين آزادىاى كه امروز هست ،نبوده است.
 .0بيانات در ديدار اساتيد و دانشجويان دانشگاههاى استان زنجان 0380/1/00
 .0بيانات در مراسم «پنجمين سالگرد ارتحال حضرت امام(ره)» 0313/3/04

WWW.BOOK-KHAMENEI.IR

 / 232دشمنشناسي

نمونهاش انتخابات و حضور مردم در صحنه است .دشمنان سعى ميکنند
آينده را در چشم مردم ،كدر و نااميدكننده معرفى كنند .اگر ميبينيد كه
گاهى بعضى راجع به اوضاع اقتصادى و آيندهى كشور ،حرفهاى
0
نااميدكننده ميزنند ،بدانيد اين حرفها اصلش از آن استکبار است.
هزینه و سرمایهگذاری دشمن در ضربه زدن به انتخابات

ملت عزيز ما ،خوشبختانه بر اثر بىاعتنايى به راديوها و بوقهاى
بيگانه ،چندان سر و كارى با تبليغات دشمن ندارد .ولى ما و كسانى كه
دستاندركار هستند ،بهطور روشن ميديديم كه دشمن براى اينکه شايد
بتواند انقالب اسالمى را از انتخابات عمومى با شركت قشر عظيمى از
مردم ،محروم كند ،يقهدرانى ميکند .از دو ماه پيش از انتخابات ،يا شايد
هم بيشتر ،شروع كردند به انواع و اقسام تبليغات مستقيم و غيرمستقيم و
استفاده از هركس و ناكس منجمله از فراريها و تفالههاى رژيم گذشته و
ضدانقالب بىآبرو و بىحيثيت تا شايد بتوانند از هر طريقى كه شده
است ،به انتخابات ضربه وارد كنند .در روز انتخابات ،اينها ديدند كه در
ايران چه خبر است .با وجود اينکه فصل امتحانات مدارس و فصل
كشاورزى است ،درعينحال ،ديدند كه مردم پاى صندوقهاى رأى جمع
شدند و قريب به هفده ميليون نفر در انتخابات شركت كردند كه از اول
انقالب تا بهحال آنطور كه آمار نشان ميدهد در هيچ انتخابات رياست
جمهورى ،مردم به اين تعداد شركت نکرده بودند .بديهى است كه دشمن
0
از اين ضربه ،بهشدت پريشان و آشفته شد.
***

چرا دشمن اينقدر هزينه و اصرار ميکند كه انتخابات رياست
جمهورى را خلوت كند؟ آيا از اين تالش مذبوحانهى دشمن ،نبايد
فهميد كه حضور در سر صندوقهاى رأى و انتخابات ،مشت محکمى به
دهان آنهاست؟ آيا از اين ترفند محکوم به شکست ،نبايد فهميد كه
 .0بيانات در خطبههای نماز جمعهی تهران 0310/0/1
 .0بيانات در جمع علما ،طلاب و روحانيان ،در آستانهی ماه «محرم» 0310/3/06
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دشمن از حضور مردم در صحنه ناراضى است؟ اين خود ،راه بسيار
0
روشن و تعيينكنندهاى است.
تالش دشمن برای خدشهدار كردن نظام قانوني

سيرهى امام بزرگوار فقط بيان شخصيت يک انسان نيست؛ بلکه
راهنماى عمل همهى ملت ايران و مسلمانان جهان است؛ راهنماى عمل
همهى كسانى است كه ميخواهند در سايهى اسالم ،براى خود زندگى
شايستهى انسانى فراهم كنند .البته ملت ايران بيش از ديگران مخاطب
اين سخنان است؛ زيرا بار امانتى كه بر دوش ماستـ يعنى حفظ
دستاورد عظيم اين انقالبـ يک ويژگى براى ملت ايران است .با
حفاظت از اين ذخيره ى عظيم ،بايد شکر اين نعمت را بگزاريم .اين بُعد
از شخصيت امام عبارت است از اينکه امام در ساخت و مهندسى نظام
جمهورى اسالمى ،همهى عناصر و اجزايى را كه ميتوانست اين نظام را
استوار و ماندگار كند ،مورد مالحظه قرار داد و با مهارت تمام اين عناصر
اصلى را در درون اين بناى شامخ و مستحکم كار گذاشت .اين عناصر
اصلى عبارت است از اسالم ،مردم ،قانونگرايى و دشمنستيزى .امام
بزرگوار در بناى نظام شامخى كه به جاى رژيم پوسيدهى سلطنتى در
ايران بر سر كار آورد ،اين عناصر و اجزا را با دقت تمام كار گذاشت؛ در
عمل خود به آنها پايبند و متعهد ماند و در پيام و بيان و تعاليم خود بر
آنها پافشارى كرد .امروز هم مثل بيستودو سال گذشته ،همهى كسانى
كه وجود نظام اسالمى را با منافع نامشروع خودشان ناسازگار ميبينند و
با آن دشمنى ميکنند ،بيش از همه با همين چهار عنصر مقابله ميکنند.
عمدهى تالش آنها اين است كه يا عنصر اسالميت را از نظام بگيرند؛ يا
تکيه بر مردم راـ با همان معناى وسيع و بديعى كه امام به آن توجه
داشتـ از نظام سلب كنند؛ يا در بناى قانونى نظام خدشه كنند؛ يا
هشيارى و بيدارى دائمى در مقابل دشمن را از نظام بگيرند و بيدارى را
 .0بيانات در خطبههای نماز جمعهی تهران 0310/3/04
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به خوابآلودگى و غفلت تبديل كنند .لذا براى ما اين چهار عنصر
0
اهميت پيدا ميکند.
تبليغات دشمن در تضعيف انتخابات

تبليغات دشمن كوچکتر و ناتوانتر از آن است كه حقايق را با اين
عظمت بتواند پوشيده نگه دارد .لکن ملت ما ،بايد امکان سوءاستفادههاى
تبليغاتى را به دست دشمنان ندهد .دشمنان ميخواهند ما در انتخابات
شركت نکنيم؛ دشمنان ميخواهند كه ما انتخاباتمان چشمگير نباشد؛
دشمنان ميخواهند چنين وانمود كنند كه ملت ،رغبتى به انتخابات و به
كارهاى مربوط به مجلس و مسائل اساسى نظام ندارد .شما بايد اين را
0
تخطئه كنيد و بايد شركت كنيد.
تخریب انتخابات؛ راهبرد كلّي دشمن

همهى همت و تالش محافل سياسى خارجىـ يعنى كسانى كه دشمن
ما هستندـ و دستگاههاى اطـالعاتى و تبليغاتيشان امروز متوجه به اين
مسأله است .راهبرد كلى آنها اين است كه انتخابات را تخريب كنند و
نگذارند انتخاباتى برگزار شود .آنها از انتخابات بهشدت ناراحت و
ناراضىاند و ميدانند انتخابات مانع توطئهها و جلوگير خباثتهاى آنها
نسبت به اين كشور است؛ لذا ميخواهند انتخابات برگزار نشود .اين
3
راهبرد كلى آنهاست.
***

دشمن به همان اندازهاى كه از اجتماع آرا در روز انتخابات ناراحت
است ،به همان اندازه هم درصدد است كه اگر اين تجربه به وسيلهى
ملت ايران با موفقيت انجام شد ،شيرينى انتخابات را به دهان مردم تلخ
كند .از مدتى پيش نشستهاند و براى اين قضيه برنامهريزى ميکنند.
 .0بيانات در اجتماع زائران مرقد مطهر امام خميني(ره) 0381/3/04
 .0مصاحبه در پايان بازديد از پنجمين نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران 0310/0/01
 .3بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم 0380/00/01
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شايعهى تقلب در انتخابات و صورى بودن آن را مطرح كردند ،لطيفه و
متل درست كردند و در دهان مردم انداختند؛ بعضى هم البته ناآگاهانه
آنها را تکرار ميکنند .من بايد عرض كنم ،شايعهى اينکه در انتخابات
تقلب خواهد شد ،از طرف دشمن است .راديوهاى بيگانه ،حرفهاى
دلسوزانهى رئيسجمهور محترم را حمل بر چيزهاى نامناسب و ناشايسته
كردند .حتى بعضى از تحليلگران و خوديها هم از روى غفلت برداشتند
آن مسأله را حمل بر اين كردند كه آيا چه چيزى قرار است اتفاق بيفتد!
0
اين حرفها چيست؟
اميد بستن دشمن به طرّاحي فتنهی 88

اين فتنههايى كه دشمن برپا كرده بود ،اميد بسته بود كه شايد بتواند
از اين آب گلآلود ماهى بگيرد .بحمداهلل اين فتنهها تمام شد .هر فتنهاى
در مقابل حق ،در مقابل ملت هوشيار از بين خواهد رفت؛ گرد و غبار
فروخواهد نشست .هميشه همينجور است.
حواشى ايجاد شده به وسيلهى يک عده دشمن ،يک عده غافل ،از
بين ميروند ،متن قضيه باقى ميماند .متن قضيه اين است كه در يک
انتخابات پرشکوه ،تقريباً چهل ميليون نفر از ملت ايران شركت كردهاند.
اين ،متن قضيه است؛ اين ،حقيقت قضيه است .چهل ميليون ،بعد از
گذشت سى سال از انقالب ،اعتماد خود را به نظام ،اميدوارى خود را به
آينده با اين حضورشان نشان دادند .اين ،ميماند .متن قضيه اين است كه
رئيسجمهورى با بيش از بيست و چهار ميليون رأى مردم انتخاب شده
است؛ اينها متن قضيه است .حواشى ،گرد و غبارها ،پيرايهها ،كارها و
حرفهاى دشمنشادكن تمام خواهد شد؛ اما اين حقيقت ميماند« .فأمّاٍّ
30
الزّبدٍّفيذهبٍّجفاءًٍّوٍّأمّاٍّماٍّينفعٍّالنّاسٍّفيمكثٍّفيٍّاألرض» .
***

 .0بيانات در ديدار خانوادههای معظم اسرا و مفقودان جنگ تحميلي 0316/0/30
 .0سورهی الرعد ،آيهی 01
 .3بيانات در سالروز والدت حضرت اميرالمومنين (ع) 0388/4/01

WWW.BOOK-KHAMENEI.IR

 / 236دشمنشناسي

اينى كه عرض ميکنم ،تحليل است؛ خبر نيست .به اعتقاد من ،با
تحليل من ،اين مسأله از بعد از انتخابات يا از روزهاى حول و حوش
انتخابات شروع نشده؛ اين از قبل شروع شده ،اين از قبل طراحى شده،
برنامهريزى شده .من متهم نميکنم افرادى را كه دستاندركار بودند ،كه
اينها دستنشاندهى بيگانههايند يا انگليسند يا آمريکايندـ اين را من ادعا
نميکنم ،چون براى من اين قضيه ثابت نيست؛ چيزى كه ثابت نيست،
نميتوانم بگويمـ اما آنى كه ميتوانم بگويم ،اين است كه اين جريان ،چه
پيشقراوالنش دانسته باشند ،چه ندانسته باشند ،يک جريانى بود طراحى
شده؛ تصادفى نبود .همهى نشانهها نشان ميدهد كه اين جريان
طراحىشده بود ،حسابشده بود .البته آنهايى كه طراحى كرده بودند،
يقين نداشتند كه خواهد گرفت.
بعد از انتخابات كه تحركاتى از طرف بعضيها شروع شد ،يک تجاوب
نسبى هم از سوى جمعى از مردم تهران صورت گرفت ،آنها اميدوار
شدند؛ فکر كردند آنچه كه تصور ميکردند ،انجام شد و گرفت و اميدوار
شدند .لذا ديديد كه اين دستگاهها و وسايل رسانهاى و صوتى و
الکترونيکى و ماهوارهای و غيره حضورشان در صحنه را چطور تشديد
ال اميدوار نبودند كه اين كار بگيرد؛
كردند؛ صريح وارد ميدان شدند .قب ً
بعد ديدند نه ،گرفت؛ لذا سريع وارد ميدان شدند؛ منتها خوشبختانه مثل
هميشه كه مسائل ايران را بد ميفهمند و ملت ايران را نميشناسند ،اين
دفعه هم نشناختند .اينها تودهنى خوردند ،سيلى خوردند ،ولى هنوز
نااميد نيستند .من به شما عرض كنم دانشجوهاى عزيز! اينها نااميد
نيستند؛ دارند قضايا را دنبال ميکنند؛ به اين زودى هم زمين نميگذارند.
0
اينها صحنهگردانهايى دارند ،صحنهگردانهايى هم پيدا خواهند كرد.
تدارک طرح همهجانبه برای فروپاشي نظام جمهوری اسالمي مانند
شوروی

بنده بعنوان كسي كه از اول اين انقالب تا امروز در مسائل گوناگون
 .0بيانات در ديدار دانشجويان و نخبگان علمي 0388/6/4
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و در عرصههای مختلف اين نظام ،با جوانب و جريانهای گوناگون
مواجه بودهام؛ هم آدمها را ميشناسم ،هم حرفها را ميشناسم و هم با
تبليغات رسانهای دنيا آشنا هستم؛ به يک جمعبندی رسيدهام كه بهطور
خالصه اين است :يک طرح همهجانبهی آمريکايي برای فروپاشي نظام
جمهوری اسالمي طراحي شد و جوانب آن از همه جهت سنجيده شد.
اين طرح ،طرح بازسازی شدهای است از آنچه در فروپاشي اتحاد
جماهير شوروی اتفاق افتاد .بهنظر خودشان ميخواهند همان طرح را در
ايران اجرا كنند .دشمن اين را ميخواهد .من اگر بخواهم قرائن و شواهد
اين معنا را بگويم ،اآلن در ذهنم هست؛ نه اينکه بخواهم دنبال
نشانههايش بگردم؛ شواهد آشکاری در اظهارات خودشان وجود دارد .در
طول اين چند سال ،از اظهارات مغرورانه و قدرتمندانه و احياناً حساب
نشده آنهاـ كه خودشان هم ميگويند فالن مصاحبهای كه ما كرديم،
عجوالنه بودـ صحت اين ادعا كامالً آشکار ميشود كه آنها به خيال
خودشان طرح فروپاشي شوروی سابق را منطبق با شرايط ايران بازسازی
كردند و ميخواهند در ايران پياده كنند .البته در چند مورد هم دچار اشتباه
شدند كه اين هم از الطاف الهي است.
دشمنان ما در مواقع حساس در محاسبات خود دچار اشتباه ميشوند.
البته اينها اشتباهاتي نيست كه اگر من ذكر كردم ،آنها بتوانند اصالحش
كنند؛ نه ،اشتباه در شناخت واقعيتها دارند .براساس اين اشتباه برنامهريزی
ميکنند و برنامهريزی غلط از آب درميآيد؛ لذا موفق نميشوند .آنها برای
دفاع از رژيم پهلوی برنامهريزی كردند و با همهی قدرت هم ايستادند؛
منتها در شناخت مسائل ايران ،در شناخت مردم ،در شناخت روحانيت و
در شناخت دين اشتباه كرده بودند؛ لذا شکست خوردند .اينجا هم
0
سرنوشتشان جز اين نيست و شکست خواهند خورد.

 .0بيانات در ديدار مسئوالن و كارگزاران نظام جمهوری اسالمي ايران 0319/4/09
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امام علي7؛ الگوی نهراسيدن از دشمن

از آمريکا نبايد ترسيد ،و ملت ايران نميترسد .با اين روح شجاعت،
با اين توكل به خدا ،با اين حماسه و شورى كه در اقشار ملت ماـ
بخصوص در جوانان ماـ هست ،اين ملت پيروز خواهد شد؛ به اهداف
خود خواهد رسيد و دشمنان را به زانو درخواهد آورد .هيچ دشمنى
نميتواند ملت ايران را از پيمودن اين راهى كه اسالم در مقابل او گذاشته
است ،بازدارد .فقط اين نکته را بايستى به ياد داشت كه مثل عليبن
0
ابىطالب ،از كثرت دشمن نبايد هراس داشت.
امام حسين7؛ الگوی قيام عليه دشمن

بعد از آنکه اسالم ،اشرافيت را قلع و قمع كرده بود ،يک طبقهى
اشراف جديد در دنياى اسالم به وجود آمد .عناصرى با نام اسالم ،با
سمتها و عناوين اسالمىـ پسر فالن صحابى ،پسر فالن يار پيغمبر ،پسر
فالن خويشاوند پيغمبرـ در كارهاى ناشايست و نامناسب وارد شدند ،كه
بعضى از اينها ،اسمهايشان در تاريخ ثبت است .كسانى پيدا شدند كه
براى مهريهى دخترانشان ،بهجاى آن مهرالسنهى چهارصد و هشتاد
درهمى كه پيغمبر اكرم 9و اميرالمؤمنين 7و مسلمانان صدر اسالم
مطرح ميکردند ،يک ميليون دينار؛ يک ميليون مثقال طالى خالص قرار
 .0بيانات در ديدار بـا اقشـار مختلـف مـردم ،در سـالروز مـيالد باسـعادت حضـرت علـى(ع)
0311/01/09
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دادند! چه كسانى؟ پسران صحابيهاى بزرگ ،مثالً مصعببن زبير و از اين
قبيل .وقتى ميگوييم فاسد شدن دستگاه از درون ،يعنى اين .يعنى افرادى
در جامعه پيدا شوند كه بتدريج بيمارى اخالقى مسرى خودـ دنيازدگى و
شهوتزدگىـ را كه متأسفانه مهلک هم هست ،همينطور به جامعه منتقل
كنند .در چنين وضعيتى ،مگر كسى دل و جرأت يا حوصله پيدا ميکرد
كه به سراغ مخالفت با دستگاه يزيدبن معاويه برود؟! مگر چنين چيزى
اتفاق مىافتاد؟ چه كسى به فکر اين بود كه با دستگاه ظلم و فساد آن
روز يزيدى مبارزه كند؟ در چنين زمينهاى ،قيام عظيم حسينى بهوجود
آمد ،كه هم با دشمن مبارزه كرد و هم با روحيهى راحتطلبى فسادپذير
رو به تباهى ميان مسلمانان عادى و معمولى .اين مهم است .يعنى
حسينبن على ،7كارى كرد كه وجدان مردم بيدار شد .لذا شما ميبينيد
بعد از شهادت امام حسين ،7قيامهاى اسالمى يکى پس از ديگرى به
وجود آمد .البته سركوب شد؛ اما مهم اين نيست كه حركتى از طرف
دشمن سركوب شود .البته تلخ است؛ اما تلختر از آن ،اين است كه يک
جامعه به جايى برسد كه در مقابل دشمن ،حال عکسالعمل نشان دادن
پيدا نکند .اين ،خطر بزرگ است .پس ،تا قبل از شروع قيام امام
حسين ،7خواص هم حاضر نبودند قدمى بردارند .اما بعد از قيام امام
حسين ،7اين روحيه زنده شد .اين ،آن درس بزرگى است كه در
ماجراى عاشورا ،در كنار درسهاى ديگر بايد بدانيم .عظمت اين ماجرا
اين است .اينکه «الموعودٍّبشهادتهٍّقبلٍّاستهاللهٍّوٍّوالدته»0؛ اينکه از قبل از
والدت آن بزرگوار «بكتهٍّالسماءٍّوٍّمنٍّفيهاٍّواالرضٍّوٍّمنٍّعليها»؛ حسينبن
على 7را در اين عزاى بزرگ مورد توجه قرار دادند و عزاى او را
گرامى داشتند و به تعبير اين دعا يا زيارت ،بر او گريه كردند ،به اين
خاطر است .لذا شما امروز وقتى نگاه ميکنيد ،اسالم را زنده شدهى
0
حسينبن على 7ميدانيد .او را پاسدار اسالم ميدانيد.
 .0بحاراالنوار ،ج  ،98ص 341
 .0بيانات در ديدار سپاه پاسداران و نيروی انتظامي ،به مناسبت سوم شعبان 0310/00/6
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درسهای عاشورا ،مقابله با دشمن

عاشورا پيامها و درسهايى دارد .عاشورا درس ميدهد كه براى حفظ
دين ،بايد فداكارى كرد .درس ميدهد كه در راه قرآن ،از همه چيز بايد
گذشت .درس ميدهد كه در ميدان نبرد حق و باطل ،كوچک و بزرگ،
زن و مرد ،پير و جوان ،شريف و وضيع و امام و رعيت ،با هم در يک
صف قرار ميگيرند .درس ميدهد كه جبههى دشمن با همهى تواناييهاى
ظاهرى ،بسيار آسيبپذير است( .همچنانکه جبههى بنىاميه ،به وسيلهی
كاروان اسيران عاشورا ،در كوفه آسيب ديد ،در شام آسيب ديد ،در مدينه
آسيب ديد ،و باألخره هم اين ماجرا ،به فناى جبههى سفيانى منتهى شد).
درس ميدهد كه در ماجراى دفاع از دين ،از همه چيز بيشتر ،براى انسان،
بصيرت الزم است .بىبصيرتها فريب ميخورند .بىبصيرتها در جبههی
باطل قرار ميگيرند؛ بدون اينکه خود بدانند .همچنانکه در جبههى
ابنزياد ،كسانى بودند كه از فساق و فجار نبودند ،ولى از بىبصيرتها
0
بودند.
واقعهی عاشورا حربه عليه دشمن

امروز كسانى هستند كه ميخواهند ماجراى عاشورا را بعنوان يک
درس ،خاطره و يک شرح واقعه ،از زبان علما ،روحانيون ،مبلغين،
مبلغات و امثال اينها بشنوند .ما در اين زمينه چه خواهيم كرد؟ در اينجا
به قضيهى خيلى مهم تبليغ ميرسيم .اگر روزى اين طلاب جوان ،فضالى
حوزههاى علميه ،مبلغين ،وعاظ ،مداحان و روضهخوانان ،توانستهاند
ماجراى عاشورا را مثل حربهاى عليه ظلمات متراكم حاكم بر فضاى
زندگى همهى بشر به كار گيرند و با اين تيغ برندهى الهى پردهی ظلمات
را بشکافند و خورشيد حقيقت را به شکل حاكميت اسالم ،واضح و
آشکار كنندـ اين حقيقت در زمان ما اتفاق افتاده استـ چرا نبايد متوقع
بود كه در هر عصر و زمانىـ هر چه هم كه تبليغات دشمن در آن دوره
 .0بيانات در ديدار فرماندهان گردانها ،گروهانها و دستههاى عاشوراى نيروهاى مقاومـت بسـيج
سراسر كشور ،در سالروز شهادت امام سجاد(ع) 0310/4/00
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سخت ،همهگير و ظلمات «اشد ٍّتراكما» باشدـ مبلغين ،گويندگان و
علماى دين ،بتوانند عليه هر باطلى ،شمشير حق و ذوالفقار علوى و
0
ولوى را در دست گيرند و از آن استفاده كنند؟!
رحمت الهي؛ موجبات تأثير نپذیرفتن از دشمن

ما به دل خودمان نگاه ميکنيم ،به دل مردممان نگاه ميکنيم ،رحمت
الهى را مشاهده ميکنيم .وقتى ميبينيم عزممان راسخ است ،وقتى ميبينيم
تحريک دشمن ما را متحرک نميکند ،اخم او ما را نميترساند ،وعدهى او
ما را به او دلخوش و خوشبين نميکند ،ميفهميم رحمت الهى است؛
خداى متعال پشت سر همهى اين عوامل ظاهرى و مادى است؛ دست
قدرتمند الهى پشت اين نظام است و دارد او را به پيش ميبرد؛ دارد
هدايت ميکند« .اللّهمّ ٍّإنّما ٍّيكتفي ٍّالمكتفون ٍّبفضل ٍّقوّتك».0در دعاى
صحيفهى سجاديهـ من توصيه ميکنم همهى شما را كه با صحيفهى
سجاديه انس پيدا كنيد؛ دعاهاى امام سجاد7ـ آمده :همهى كسانى كه
در دنيا قدرتى دارند ،اكتفای ذاتىاى دارند ،ريزهخوار قدرت تو هستند؛
در مشت قدرت تو هستند« .فصلّ ٍّعلى ٍّمحمّد ٍّو ٍّاله ٍّو ٍّاكفنا ٍّو ٍّا ّنٍّما ٍّيعطىٍّ
ل ٍّعلى ٍّمحمّد ٍّو ٍّاله ٍّو ٍّاعطنا ٍّو ٍّانّما ٍّيهتدىٍّ
المعطون ٍّمن ٍّفضل ٍّجدتك ٍّفص ٍّّ
3
المهتدون ٍّبنور ٍّوجهك ٍّفصلّ ٍّعلى ٍّمحمّد ٍّو ٍّاله ٍّو ٍّاهدنا»  .اعتماد به خدا،
اكتفای به كفايت الهى ،پشتگرمى به رحمت و هدايت خدا ،مگر ميگذارد
4
انسان نااميد شود.
انبيا؛ الگوی ایستادگي در مصاف با دشمن

راز اصلى اين است كه انبيا از ميدان درنرفتند و شکست يکى از آنها،
باعث نشد كه ديگرى به مصاف باطل نرود .همهى انبياـ مگر تعداد
 .0بيانات در ديدار روحانيون و وعاظ ،در آستانهی ماه محرم 0314/3/3
 .0صحيفهی سجاديه ،دعای پنجم
 .3همان
 .4بيانات در ديدار روحانيون و طلاب تشيع و تسنن كردستان 0388/0/03
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كمىـ در زمان حيات خود ،از طرف دشمنانشان ضربه خوردند.
درعينحال نتيجهى كار اين مجموعهاى كه يا كشته يا سوزانده شدند يا
زندان رفتند يا زندهزنده اره شدند و آن همه از قدرتمندان شکنجه
كشيدند؛ اين است كه امروز دنيا زير پرچم معارف انبيا :است و هر
جاى دنيا كه شما برويد ،ميبينيد كه معارف انبيا مطرح است و همهى
اخالقيات خوب و اين همه نامهاى زيبا ،مثل عدالت و صلح و ...بخاطر
تعليمات انبياست .راز همهى اينها ،خسته نشدن و از ميدان در نرفتن
است .در دوران امام حسين 7و آن بخش از تاريخ اسالم كه اينقدر
فاجعهآفرينى شده است؛ اين اصل وجود نداشت؛ بخاطر اينکه آنها با هم
پيوند و ارتباط نداشتند و زود احساس شکست ميکردند و زود خسته
0
ميشدند و ميدان را خالى ميکردند؛ در نتيجه دشمن هم جلو مىآمد.
بركت و اهمّيّت اسالم در دفع دشمنان

ايران جاى حساسى است؛ سرشار از منابع غنى است؛ سرشار از
ثروت است؛ سرشار از ثروت فرهنگى است و موقعيت بسيار مهم
سوقالجيشى دارد؛ لذا به اين آسانى دلشان نمىآيد كه از آن دست
بکشند .تالش ميکنند كه برگردند و مجدداً سلطه پيدا كنند و همان منافع
نامشروع را از اين كشور ببرند .پول و عامل نظامى و عامل تبليغاتى را
به كار انداختهاند .ملت هم ايستاده است ،بسيج هم ايستاده است،
نيروهاى مؤمن هم ايستادهاند ،دولت هم ايستاده است ،مسئوالن هم
ايستادهاند؛ همه ايستادهاند .مگر امروز كسى جرأت ميکند بر خالف نظر
اين مردمـ كه اسالم را ميخواهند و با دشمن اسالم دشمنندـ حركتى
انجام دهد؟ امروز همهى جوانان ما ،پيران ما ،دانشجويان ما ،روحانيون
ما ،بزرگان ما ،كوچکان ما و قشرهاى مختلف ماـ مگر من شذ و ندرى
كه دل به زندگيهاى رنگ و لعابى دروغين غرب بسته باشندـ فهميدهاند
كه سعادتشان در اين است كه اسالم را با بصيرت و با روشنبينى و
 .0بيانات در جمع فرماندهان ،مسـئوالن و پرسـنل سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمى و نيـروى
انتظامى و جمعى از جانبازان انقالب اسالمى به مناسبت روز پاسدار 0314/01/1
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خردمندى بفهمند و آن را بهكار گيرند تا بتوانند از دشمنيها بکاهند،
دشمنيها را دفع كنند .اين همان بسيج است؛ حقيقت بسيج يعنى اين.
0
ارتش بيست ميليونى كه امام فرمودند ،يعنى اين.
الگوگيری از سياست پيامبر 9در مقابله با دشمن

در ماجراى حركت پيامبر اكرم 9از مدينه به سمت مکه با چند صد
نفر از ياران و اصحاب خود به قصد عمرهـ در سال ششم از هجرتـ
حوادثى پيش آمد كه از چند جهت موجب طوفانى شدن دلهاى مؤمنان
بود .از يک طرف ،دشمنان با نيروى مجهزى آنها را محاصره كرده بودند؛
اينها از مدينه دور بودندـ حديبيه نزديک مکه استـ نيروهاى دشمن
متکى به عقبهى مکه بودند ،نيرو داشتند ،سالح داشتند ،جمعيت زياد
داشتند؛ اين يک طرف قضيه بود كه موجب اضطراب ميشد ،موجب
تشويش براى بسيارى از مؤمنين ميشد؛ از طرف ديگر ،پيغمبر اكرم بر
طبق آن سياست عظيم مکتوم الهىـ كه بعد براى همه آشکار شدـ در
مقابل كفارى كه آمده بودند در مقابل او ،در مواردى كوتاه آمد؛ گفتند
اسم «رحمان ٍّو ٍّرحيم» را« ،بسماهلل» ،را از اين نوشته حذف كنيد ،پيغمبر
قبول كرد؛ و چند مسأله از اين قبيل پيش آمد .اين هم دلهايى را مشوش
0
كرد ،مضطرب كرد ،به ترديد انداخت.
پيغمبر؛ الگوی مقابله و ایستادگي در برابر دشمن

امسلمه يک شب ديد پيامبر نيست؛ رفت ديد مشغول دعا كردن است
و اشک ميريزد و استغفار ميکند و عرض ميکند« :اللّهمٍّّالٍّتكلنيٍّإلىٍّنفسيٍّ
طرفة ٍّعينٍ ٍّأبدً» 3امسلمه گريهاش گرفت .پيامبر از گريهى او برگشت و
گفت :اينجا چه ميکنى؟ عرض كرد :يا رسولاهلل! تو كه خداى متعال
 .0بيانات در ديدار گروه كثيرى از پاسداران و بسيجيان به مناسبت ميالد امام حسـين(ع) و روز
پاسدار 0311/9/0
 .0بيانات در خطبههای نماز جمعهی تهران 0388/3/09
 .3بحاراالنوار ،ج  ،08ص 014
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اينقدر عزيزت ميدارد و گناهانت را آمرزيده استـ «ليغفرٍّلكٍّاللّهٍّماٍّتقدّمٍّ
منٍّذنبكٍّوٍّماٍّتأخّر» 0چرا گريه ميکنى و ميگويى خدايا ما را به خودمان
وانگذار؟ فرمود« :وٍّماٍّيؤمننى»؛ اگر از خدا غافل بشوم ،چه چيزى من را
نگه خواهد داشت؟ اين براى ما درس است .در روز عزت ،در روز ذلت،
در روز سختى ،در روز راحتى ،در روزى كه دشمن انسان را محاصره
كرده است ،در روزى كه دشمن با همهى عظمت ،خودش را بر چشم و
وجود انسان تحميل ميکند ،و در همهى حاالت خدا را به ياد داشتن،
خدا را فراموش نکردن ،به خدا تکيه كردن ،از خدا خواستن؛ اين ،آن
0
درس بزرگ پيامبر به ماست.
چگونگي شکست مسلمانان در جنگ اُحد

گناهان در زندگى انسان ،عالوه بر اين جنبهى معنوى ،عدم
موفقيتهايى را نيز به بار مىآورند .بسيارى از ميدانهاى تحرک بشرى
وجود دارد كه انسان بخاطر گناهانى كه از او سرزده است ،در آنها ناكام
ميشود .اينها البته توجيه علمى و فلسفى و روانى هم دارد؛ صرف تعبد يا
ال در
بيان الفاظ نيست .چطور ميشود كه گناه ،انسان را زمينگير ميکند؟ مث ً
جنگ اُحد ،بخاطر كوتاهى و تقصير جمعى از مسلمين ،پيروزى اوليه
تبديل به شکست شد .يعنى مسلمين ،اول پيروز شدند ،ولى بعد
كماندارانى كه بايد در شکاف كوه مينشستند و پشت جبهه را نفوذناپذير
ميکردند ،به طمع غنيمت ،سنگر خودشان را رها كردند و به طرف ميدان
آمدند و دشمن هم از پشت ،آنها را دور زد و با يک شبيخون ،حملهاى
غافلگيرانه كرد و مسلمانان را تار و مار نمود .شکست اُحد ،از اينجا به
وجود آمد .در سورهى آلعمران ،شايد ده ،دوازده آيه يا بيشتر ،راجع به
همين قضيهى شکست است .چون مسلمانان از نظر روحى بهشدت
متالطم و ناآرام بودند و اين شکست برايشان خيلى سنگين تمام شده
بود ،آيات قرآن هم آرامششان ميداد ،هم هدايتشان ميکرد و هم به آنها
 .0سورهی فتح ،آيهی 0
 .0بيانات در خطبههای نماز جمعهی تهران 0311/1/1
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تفهيم مينمود كه چه شد شما اين شکست را متحمل شديد و اين حادثه
از كجا آمد .بعد به اين آيهى شريفه ميرسد كه ميفرمايد« :إنٍّّالّذينٍّتولّواٍّ
منكمٍّيومٍّالتقىٍّالجمعانٍّإنّماٍّاستزلّهمٍّالشّيطانٍّببعضٍّماٍّكسبوا» 0يعنى اينکه
ديديد عدهاى از شما در جنگ اُحد ،پشت به دشمن كردند و تن به
شکست دادند ،مسألهى اينها از قبل زمينهسازى شده بود .اينها اشکال
درونى داشتند .شيطان اينها را به كمک كارهايى كه قبالً كرده بودند ،به
لغزش وادار كرد .يعنى گناهان قبلى ،اثرش را در جبهه ظاهر ميکند؛ در
جبههى نظامى ،در جبههى سياسى ،در مقابله با دشمن ،در كار سازندگى،
در كار تعليم و تربيت ،آنجايى كه استقامت الزم است ،آنجايى كه فهم و
درک دقيق الزم است ،آنجايى كه انسان بايد مثل فوالد بتواند ببرد و پيش
برود و موانع جلو او را نگيرد .البته گناهانى كه توبهى نصوح و استغفار
0
حقيقى از آنها حاصل نشده باشد.
عاشورا؛ مجاهدت در دو جبههی خارجي و بيروني

اميرالمؤمنين ،7شير ميدان نبرد با دشمن است و هنگامى كه سخن
ميگويد آدم انتظار دارد نصف بيشتر سخنان او راجع به جهاد و جنگ و
پهلوانى و قهرمانى باشد؛ اما وقتى در روايات و خطبهی نهجالبالغه او
نگاه ميکنيم ،ميبينيم اغلب سخنان و توصيههاى آن حضرت راجع به زهد
و تقوا و اخالق و نفى و تحقير دنيا و گرامى شمردن ارزشهاى معنوى و
واالى بشرى است .ماجراى امام حسين ،7تلفيق اين دو بخش است.
يعنى آنجايى كه هم جهاد با دشمن و هم جهاد با نفس ،در اعلى مرتبهى
آن تجلى پيدا كرد ،ماجراى عاشورا بود .يعنى خداى متعال ميداند كه اين
حادثه پيش مىآيد و نمونهى اعاليى بايد ارائه شود و آن نمونهى اعلى،
الگو قرار گيرد .مثل قهرمانهايى كه در كشورها ،در يک رشته مطرح
ميشوند ،و فرد قهرمان ،مشوق ديگران در آن رشته از ورزش ميشود.
البته ،اين يک مثال كوچک براى تقريب به ذهن است .ماجراى عاشورا
 .0سورهی آلعمران ،آيهی 011
 .0بيانات در خطبههای نماز جمعهی تهران 0311/01/08
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عبارت است از يک حركت عظيم مجاهدتآميز در هر دو جبهه .هم در
جبههى مبارزه با دشمن خارجى و برونى؛ كه همان دستگاه خالفت فاسد
و دنياطلبان چسبيده به اين دستگاه قدرت بودند و قدرتى را كه پيغمبر
براى نجات انسانها استخدام كرده بود ،آنها براى حركت در عکس مسير
اسالم و نبى مکرم اسالم 9ميخواستند ،و هم در جبههى درونى ،كه آن
0
روز جامعه بهطور عموم به سمت همان فساد درونى حركت كرده بود.
اميرالمؤمنين 7الگوی قاطعيّت در برابر دشمن

انسانى كه در راه خدا با دشمن ،با موارد غرضورزى ،آنچنان سخت
و قاطع برخورد ميکند؛ اما در مقابل انسانهاى مظلوم ،انسانهاى ضعيف،
آنچنان خاكسار است ،آنچنان بردبار است كه كسى باور نميکند اين
اميرالمؤمنين 7است .اوايلى كه اميرالمؤمنين 7وارد كوفه شده بودند و
مردم آن حضرت را نميشناختند ،رفتار آن حضرت ،لباس آن حضرت،
مشى آن حضرت ،جورى بود كه هيچکس تو كوچه و بازار كه حضرت
راه ميرفت ،نميفهميد كه اميرالمؤمنين 7به آن عظمت ،همين شخصى
است كه دارد بهطور معمولى و عادى راه ميرود .در مقابل مردم ضعيف،
مردم معمولى ،اين چنين متواضع و بردبار و خاكسار است؛ همان كسى
كه در مقابل دشمنان غدر ،دشمنان گردنكلفت ،آنچنان قاطع مثل كوه
0
مىايستد؛ اينها الگوست.
زینب3؛ الگوی ایستادگي در برابر دشمن

بانوى ما ،زينب كبرى ،3خطاب به سيهرويترين انسانهاى زمان خود
فرمود« :كد ٍّكيدكٍّ ،واسع ٍّسعيك ٍّفواهلل ٍّالتمحوا ٍّذكرنا» 3امروز ملت ايران و
مسئوالن اين كشور ،همان سخن را به دشمنان زورگو و ياوهگوى
 .0بيانات در ديدار سپاه پاسداران و نيروی انتظامي ،بهمناسبت سوم شعبان 0310/00/6
 .0بيانات در ديدار هزاران نفر از قشرهاى مختلـف مـردم بـه مناسـبت عيـد سـعيد غـدير خـم
0381/9/01
 .3لهوف ،ص 081
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جمهورى اسالمى ميگويند .آنهايى كه در موضع مسئوالن كشور آمريکا يا
هر گوشهى ديگر دنيا ،عليه ملت ايران سخنان ياوه ميگويند و زشتيهاى
خودشان را به ملت و دولت ايران نسبت ميدهند ،خودشان تروريست و
زورگويند .آنان بدكاره و نژادپرستند .آنان از حل كردن ابتداييترين
مشکالت اجتماعى خود ،يعنى مسألهى نژاد و سياه و سفيد ،عاجزند.
امروز همين سخنان را ملت و نظام ايران خطاب به آنها ميگويد:
«كدكيدكٍّ.واسع ٍّسعيكٍّ.فواهلل ٍّالتمحوا ٍّذكرنا ».مگر شما ميتوانيد كمترين
آسيبى به جمهورى اسالمى برسانيد؟! شما خواهيد مرد .شما خواهيد
رفت .شما مانند آن امپراتورى ديگر ،زايل خواهيد شد و پرچم اسالم
روزبهروز ،برافراشتهتر خواهد شد .ملت ايران و هركس كه متمسک به
0
اسالم است ،روزبهروز زندهتر خواهد شد.
فکر اعتقاد به مهدویّت نقطهی مقابل تبليغات ظالمانه دشمن

امروز دستگاههای تبليغاتي مراكز استکباری دنيا و روشنفکران وابسته
به آنها ،در سطح عالم اينطور تبليغ ميکنند كه هيچ حركتي در مقابل نظم
ظالمانهی كنوني ممکن نيست .با فکر انقالب و آرمانگرايي مبارزه ميکنند
و ميخواهند ملتها را متقاعد كنند كه به همين وضعيت كنوني ظالمانهی
دنيا بسازند و در مقابل آن هيچ عکسالعملي نشان ندهند .فکر اعتقاد به
مهدی ،نقطهی مقابل اين تبليغات غلط و ظالمانه است .جوانان و
روشنفکران و عموم ملت ما با اعتقاد به ظهور مهدی 7اين اعتقاد راسخ
را در دل خود پرورش ميدهند كه نظم ظالمانه جهاني ،قابل زوال است و
0
ابدی نيست؛ ميشود با آن مبارزه و در مقابل آن ايستادگي كرد.
ایمان به خدا؛ مایهی رفع طمعورزی دشمن

ما از اصول خود دست نکشيديم و همان حرف حق قوى را كه روز
اول زديم ،تا آخر زديم و به فضل پروردگار تا قطرهى خونى در رگها و
 .0بيانات در مراسم صبحگاه «نيروی هوايي» 0314/9/06
 .0بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نيمهی شعبان در مصلای تهران 0380/1/31
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نفسى در كالبد داريم ،آن را خواهيم گفت .راز ايستادگى و اقتدار اين
نظام اين است كه آحاد آن با خدا رابطهى قلبى و اعتقادى و پيوند واليتى
دارند .مردم ايران ثابت كردند كه دشمن نميتواند به آنها طمع ورزد؛
1
علّتش همين ايمان به خدا و كار براى رضاى اوست.
***

استكبار جهانى در طول اين چند وقت ،همواره نسبت به انقالب و
نظام جمهورى اسالمى ،تهديدهايى صريح و غيرصريح و مستقيم و
غيرمستقيم داشته است .ملّتي در مقابل تهديدهاى دشمن ،مطلقا
تحتتأثير قرار نميگيرد كه با خدا ارتباط دارد و خودش را وابستهى به
خدا ميداند .امروز ،مصداق آن به صورت سياسى و جمعى ،نظام
جمهورى اسالمى و ملّت مسلمان ايران است .بنابراين ،ما از تهديد
دشمن بههيچوجه دچار رعب نميشويم و از هيچ دشمنى نميترسيم و از
2
هيچ قدرتى در دنيا هراس نداريم.
***

آن سالحى كه هيچ دشمن مادّى ،قادر به مقابلهى با آن نيست ،سالح
ايمان مخلصانه و عمل مخلصانه است .اخالص يعنى اينكه انسان ،كار را
براى خدا و به عشق انجام وظيفه ،انجام دهد .انسان براى هواى نفس،
براى رسيدن به مال ،به ثروت ،به مقام ،نام نيك ،قضاوت تاريخ ،براى
انگيزههاى نفسانى ،براى اشباع صفت پليد حسد ،طمع ،حرص،
3
زيادهطلبى و افزونطلبى كار نكند!
بیایمانی ،نقطه ضعف دشمن

برادران عزيز ما اين نكته را بدانند كه دشمن بخاطر بىايمانى به
حقيقت و بخاطر تهيدست بودن از حق ،عليرغم تجهيزات ظاهرياش،
 .1بيانات در مراسم بيعت هزاران نفر از نمايندگان كارگران سراسر كشور 1331/4/5
 .2بيانات در ديدار با اعضاى جامعهى روحانيّت مبارز و مجمع روحانيون مبارز تهرران ،علمرا و
ائمّهى جماعت و جامعهى وعّاظ تهران و اعضاى شوراى هماهنگى سازمان تبليغات اسالمى،
در آستانهى ماه محرّم 1331/5/11
 .3بيانات در جمع بسيجيان بهمناسبت هفتهي بسيج 1333/9/5

WWW.BOOK-KHAMENEI.IR

 / 252دشمنشناسي

كامالً آسيبپذير و ضعيف است .ما اين را در طول جنگ تحميلى و در
همين درياها ،بارها و بارها تجربه كردهايم .امروز ما بهطور آشکار و
اعالم شده ،جنگى عليه خودمان سراغ نداريم؛ اما تهديدهايى هست كه
هوشيارى و آمادگى ما را ايجاب ميکند .هرچه ميتوانيد ،اين مانور را
0
قويتر و هماهنگتر انجام بدهيد ،تا كاراييها باال برود.
***

شما در آنجايى كه بايد طبق تکليف شرعى عمل كنيد ،هيچ مالحظه
نکنيد كه كسى خواهد گفت ،برو تند عمل كن ،اين چه مالحظهای است
كه ميکنى .ابداً .در ميدان جنگ هم وقتى با دشمن طرفيد ،آنجايى كه بايد
خشونت بکنيد ،به تکليف شرعى خود عمل كنيد و مالحظه نکنيد كه
0
كسى شما را بر تندى مالمت بکند؛ بايد حد را بشناسيد.
كوتاه شدن دست دشمن ،سنّت الهي

اين ،سنت خداست .مال زمان ما هم نيست .در هر زمانى كه عدهاى
از مؤمنين به اقامهى دين كمر ببندند ،خدا به آنها توفيق خواهد داد .اين،
وعدهى صريح قرآن و سنت اليتغير الهى است .امروز عدهاى به اقامهى
اين دين ،برافراشتن پرچم دين و تحکيم احکام و قوانين آن كمر بستهاند؛
خداى متعال هم ارادهاش بر اين قرار گرفته است كه اين خواست را
منجز و دست دشمن را كوتاه كند و كوتاه هم خواهد كرد .نگرانى ندارد
كه كسى در گوشه و كنار ،نگران اين مسائل باشد .بحمداهلل ،كشور در
حال عزت كامل ،در جهت اعتزاز بيشتر و به سمت اهداف الهى ،در پيش
است .هر كس مشغول انجام وظايف خود است .در اين مجموعه ،تالش
3
مقدس و مجاهدتآميز است .مجلس هم ،بحمداهلل ،مشغول است.
***

سياستمدارانى كه دائماً دم از جدايى دين و سياست ميزنند و كسانى
 .0بيانات در ميدان صبحگاه ناوگان منطقهى يکم نيروى دريايى ارتش جمهورى اسـالمى ايـران
0369/9/04
 .0بيانات در ديدار با فرماندهان و جمعي از پاسداران كميتههای انقالب اسالمي 0369/01/01
 .3بيانات در ديدار «نمايندگان دورهی چهارم مجلس شورای اسالمي» 0314/3/8
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از مدعيان ديندارى كه به كمک آنان شتافته و همين سخن را تکرار
ميکنند ،آيا هرگز در آيات قرآن و تاريخ اسالم و احکام شريعت
انديشيدهاند؟ آيا فکر كردهاند كه اگر دين جدا از سياست است ،پس چرا
قرآن همهى امور سياسى را ،يعنى حکومت را ،قانون را ،صفبنديهاى
زندگى را ،جنگ و صلح را ،تعيين دوست و دشمن را و ديگر مظاهر
سياست را ،همه و همه را به خدا و دين خدا و اولياى خدا مرتبط
ميکند؟ همهى ما در مقابل اسالم و انقالب و دين و قرآن ،مسئول و
مديون و بدهکاريم ،كه بايد اين بدهکارى را ادا كنيم .امروز بحمداهلل در
سطح عالم ،نظام جمهورى اسالمى بعنوان يک نظام مستحکم و
تثبيتشده و كامالً جاافتاده معرفى شده و دشمن را دچار حيرت كرده
است .اين ،به بركت ايمان قوى مردم و مخصوصاً وفادارى عموم
0
قشرهاى ملت نسبت به امام و انقالب است.
مسدود بودن راه دشمن با حاكميّت دین

در اول انقالب ،دو جريان در مقابل هم قرار گرفتند؛ يک جريان،
جريان انقالب و دين و حاكميت قرآنى و اسالمى و مبانى دينى و
ارزشهاى دينى بودـ كه امام 1و قاطبهى ملت اين راه را دنبال ميکردندـ
يک جريان هم جريانى بود كه به حاكميت دين خدا در اين كشور راضى
نبود .البته بعضى از اينها مردمانى بودند كه انگيزهشان ضديت با اصل
دين بود .بعضى ديگر هم انگيزهشان حمايت از حضور آمريکا و
قدرتهاى بيگانه بود؛ اما به خودى خود با دين كارى نداشتند .بعضيشان
علىالظاهر متدين هم بودند ،ولى ميدانستند كه وقتى نظام و دولتى
براساس دين و مبانى دينى بر سر كار باشد ،دخالت قدرتهاى مستکبر و
بيگانه امکانپذير نيست؛ اين را خوب ميفهميدند .لذا بهجاى اينکه در اين
مسأله و آن مسأله با نظام مباحثه و مجادله كنند ،اصل قضيه را مورد
سؤال قرار ميدادند :چرا بايد دين در مسائل جامعه دخالت كند؟ چرا بايد
متوليان امور دينىـ يعنى علماى دينـ اصالً كارى به كار جامعه داشته
 .0پيام به حجاج بيتاهلل الحرام 0368/4/04
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باشند؟ چرا بايد فقه اسالم كه امور زندگى مردمـ اعم از دنيا و آخرتـ
را براساس حکم الهى معين ميکند ،در قانون و جعل قانون و انتخاب
مسئول و امثال اينها دخالت داشته باشد؟ بنابراين ،بنا كردند با اصل دين
مقابله كردن .ميدانستند كه تا دين و حاكميت دينى هست ،از هيچ طرف
راهى براى دشمن وجود ندارد .البته من خواهش ميکنم كه متفکران و
صاحبنظران جامعه ،اين حرف را درست بشکافند كه چرا وقتى دين
هست ،دشمن نميتواند بيايد؟ يکى بخاطر خود احکام دينى و خود آيات
قرآنى و خود قوارهى نظام اسالمى است كه اصالً اجازهى دخالت به
مستکبر و ظالم و توطئهگر و غارتگر را نميدهد؛ جهت ديگر اين است
كه حاال دولتى كه معتقد است نبايد به بيگانگان اجازهى ورود داد ،با چه
ابزارى ميخواهد هدف خود را محقق كند؛ جز با ابزار مردم و ارادههاى
مردم؟ فقط در حاكميت دينى است كه ارادهى مردم ،همراه با عشق ،با
شور ،با ارادت و با اخالص ،همهى وجود آنها را در مقابلهى با دشمن
بسيج ميکند .در غير نظام دينى ،چنين چيزى ممکن نيست .اين نکتهى
خيلى مهمى است .راه اينکه پشتيبانى مردم را از يک نظام جدا كنند ،اين
است كه اعتقادات آنها را در دفاعشان دخالت ندهند؛ بين حضور و اراده
و اعتقادات آنهاـ آن هم اعتقادات دينىـ انفکاک ايجاد كنند؛ كه ميدانيد
فرق اعتقاد دينى با اعتقاد حزبى و سياسى اين است كه اعتقاد دينى،
ايمان است و در آن ،عشق و شور هست .بههرحال ،اينها با اصل دين
0
مقابله ميکردند.
***

اگر دشمن مالحظه كند كه در كشور ما يک گروه مؤمن ،متعهد،
منسجم ،همدل و كارآمد بر سر كار هستند ،نااميد ميشود و انگيزهى او
براى دشمنى كم خواهد شد .كسانى كه تفرقهى بين مسئوالن را تشويق
ميکنند ،بفهمند چه كار ميکنند .امروز سياست دشمنان كشور اين است
كه بين مسئوالن اختالف بيندازند .ما از گروهکهايى كه يک سرشان در
داخل است ،يک سرشان در خارج ،خبرهاى ويژه داريم .برنامهى عمدهى
 .0بيانات در ديدار مسئوالن قوهی قضاييه و خانوادههای معظم شهدای هفتم تير 0318/4/1
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اينها اين است كه بين مسئوالن كشور ،با عنوانهاى چپ ،راست و عناوين
ديگر ،اختالف بيندازند .مردم وحدت مسئوالن را ميخواهند .مردم هرجا
ببينند مسئوالن با هم هستند و همدل و همزبانند و يکديگر را تخريب
0
نميکنند ،خوشحال و اميدوار ميشوند؛ اما دشمن بعکس ،نااميد ميشود.
فضيلت جهاد در برابر دشمن

يکى از نکات برجسته در فرهنگ اسالمى ،كه مصداقهاى بارزش،
بيشتر در تاريخ صدر اسالم و كمتر در طول زمان ديده ميشود« ،فرهنگ
رزمندگى و جهاد» است .جهاد هم فقط به معناى حضور در ميدان جنگ
نيست؛ زيرا هر گونه تالش در مقابله با دشمن ،ميتواند جهاد تلقى شود.
البته بعضى ممکن است كارى انجام دهند و زحمت هم بکشند و از آن،
تعبير به جهاد كنند .اما اين تعبير ،درست نيست .چون يک شرط جهاد،
اين است كه در مقابله با دشمن باشد .اين مقابله ،يک وقت در ميدان
جنگ مسلحانه است كه «جهاد رزمى» نام دارد؛ يک وقت در ميدان
سياست است كه «جهاد سياسى» ناميده ميشود؛ يک وقت هم در ميدان
مسائل فرهنگى است كه به «جهاد فرهنگى» تعبير ميشود و يک وقت در
ميدان سازندگى است كه به آن «جهاد سازندگى» اطالق ميگردد .البته
جهاد ،با عنوانهاى ديگر و در ميدانهاى ديگر هم هست .پس ،شرط اول
جهاد اين است كه در آن ،تالش و كوشش باشد و شرط دومش اينکه،
0
در مقابل دشمن صورت گيرد.

جهاد اقتصادی ،یعني عقيم كردن تالش دشمن

توسعه ى تحريمها و تنوع تحريمها در سالهاى اخير بيشتر بوده ،ليکن
در مقابل توسعه و تنوع فعاليتهاى سازنده در كشور ،كوچک و ناچيز
است .سى سال پيش كه تحريمها را عليه ما شروع كردند ،آن تحريمها
 .0بيانات در اجتماع بزرگ مردم اصفهان 0381/8/8
 .0بيانات در جمع فرماندهان لشکر  01محمد رسولالله(ص) 0311/3/01
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ممکن بود عليه ما كارگرتر واقع بشود تا تحريمهايى كه امروز عليه ما
دارند تصويب و اجرا ميکنند و همينطور هى وعده هم ميدهند كه
بيشترش خواهيم كرد  .اين معنايش اين است كه ما در مقابل تحريمها
تدريجاً يک حالت ضدضربه پيدا كرديم؛ ميتوانيم به شکلهاى مختلف با
تحريمها مقابله كنيم :يا با دور زدن تحريمهاـ كه شگرد خوب و جالب و
ظريفى است و خوب است كه دولت و ملت اين شگرد را به كار ببرندـ
يا از جهت رو آوردن به ظرفيتهاى درونىاى كه كار بنيادى و زيربنايى
است و حتماً بايد انجام بگيرد و تا حاال هم انجام گرفته .پس هدف
دشمن ،زمين زدن جمهورى اسالمى است؛ يعنى زمين زدن ايران
اسالمى؛ يعنى زمين زدن ملتي كه با حضور خود ،با پشتيبانى خود ،با
حمايت خود ،اين نظام را تا امروز پيش برده و رشد داده و رونق داده.
بنابراين ،بايستى در مقابلش مجهز بود .جبههى مقابل را بايد شناخت،
ابزار و سالح او را بايد شناخت و ضد آن سالح را بايد آماده كرد؛ اين
جهاد اقتصادى ميخواهد .جهاد يعنى چه؟ هر تحركى اسمش جهاد
نيست .تحركى با خصوصياتى اسمش جهاد است .يکى از خصوصيات
اين تحر ک كه اسمش جهاد است ،اين است كه انسان بداند اين در مقابل
دشمن است؛ يعنى بداند در مقابل يک حركت خصمانه و غرضآلودى
است كه دارد انجام ميگيرد .حركتى كه در مقابل يک چنين جهتگيرى
خصمانه وجود دارد ،يکى از شرايط اصلى جهاد است .جهت دومى كه
در مفهوم جهاد حتماً بايستى مالحظه بشود ،استمرار و همهجانبگى
است ،هوشمندانه بودن است ،مخلصانه بودن است .اينجور تحركى
اسمش جهاد است .بنابراين ،جهاد اقتصادى يعنى حركت مستمر
همهجانبهى هدفدار ملت ايران با نيت خنثىكردن و عقيم كردن تالش
0
خصمآلود و غرضآلود دشمن.
جهاد فکری عاملي برای مقابله با دشمن

يکى از جهادها« ،جهاد فکرى» است .چون دشمن ممکن است ما را
 .0بيانات در ديدار فعاالن و برگزيدگان بخشهاى اقتصادى 0391/1/06
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غافل كند ،فکر ما را منحرف سازد و دچار خطا و اشتباهمان گرداند؛ هر
كس كه در راه روشنگرى فکر مردم ،تالشى بکند ،از انحرافى جلوگيرى
نمايد و مانع سوءفهمى شود ،از آنجا كه در مقابله با دشمن است،
تالشش «جهاد» ناميده ميشود .آن هم جهادى كه شايد امروز ،مهم
محسوب ميشود .پس ،كشور ما امروز كانون جهاد است و از اين جهت
0
هيچ نگرانىاى هم نداريم.
***

اگر دشمن با امواج خبرى وارد كشور ما شود؛ با راديوهايش وارد
كشور ما شود و حرفهايش را وارد كشور ما كند و در ذهن ملت اينطور
وارد كند كه «مبارزه خوب نيست؛ دفاع از اسالم فايدهاى ندارد؛
ايستادگى در مقابل دشمن ثمرى ندارد؛ هر چه زحمت بکشيد و مبارزه
كنيد ،ضرر كردهايد» آيا باز هم در مملکت ايران ،مبارزهاى عليه دشمنان
اسالم باقى خواهد بود؟! معلوم است كه نه! خيلى از مسلمانان در دنيا
هستند كه با آمريکا و دشمنان اسالم مبارزه نميکنند .خيلى ملتها هستند
كه قرآن هم ميخوانند ،نماز هم ميخوانند ،عبادت هم ميکنند ،اما با دشمن
اسالم مبارزه نميکنند كه هيچ ،با آنها دوستى هم ميکنند! اگر دشمن
بتواند ملت ما را به ملتي كه اعتقادى به مبارزه ندارد ،اميدى به پيروزى
ندارد ،زهدى نسبت به جلوههاى شهوانى و مادى ندارد ،تبديل كند،
پيروز شده است .اينجاست كه مبارزهى فرهنگى ،مبارزهاى واجبتر از
0
واجب ميشود.
ایستادگي در برابر تعرّض و كيد دشمن

مقصود از مبارزه اين است كه ملت ايران ،در مقابل كيد و تعرض و
دستاندازى و تالشهاى سياسى دشمن و انواع و اقسام كارهايى كه
ميکند تا دوباره كشور ايران را به يکى از اقمار خود تبديل نمايد ،با
 .0بيانات در جمع فرماندهان لشکر  01محمد رسولالله(ص) 0311/3/01
 .0بيانــات در ديــدار كــارگران و فرهنگيــان كشــور ،بــه مناســبت «روز كــارگر» و «روز معلــم»
0310/0/01
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شدت و قدرت خواهد ايستاد و مقاومت خواهد كرد .مبارزه ،يعنى اين.
مبارزه با استکبار ،يعنى هر جا كه در سطح جهان ،دستمان برسد ،نسبت
به استکبار ،افشاگرى خواهيم كرد .هر جايى كه مظلومى ،از ظلم استکبار
دچار آسيب است و به جان آمده ،ما هر طور بتوانيم ،طرف آن مظلوم را
0
خواهيم گرفت.
لزوم شوق مؤمن در جهاد با دشمن

در دوران اختناق و مبارزه ،بعضى كه آنگونه مبارزات را قبول نداشتند
يا نميفهميدندـ افرادى كه معرفت سياسيشان كم بود و نميفهميدند كه
چرا بايد مبارزه و جهاد كردـ اما آدمهاى مؤمنى بودند ،ميگفتند« :اى كاش
وسيلهاى فراهم شود ،تا ما برويم در جايى كه دشمن خدا هست ،شمشير
بزنيم .در جبههها و سنگرها بجنگيم و از فضيلت جهاد برخوردار شويم».
دلشان به سوى چنان حالتى پرواز ميکرد .جهاد در اختيار هركس قرار
نميگيرد! جهاد با دشمن و در ميدان خطر ،در اختيار هر كس قرار
0
نميگيرد!
***

جوانان عزيز! عزيزان نورانى! خدا را شکر ميکنيم كه دولت قدر شما
را ميداند؛ ملت قدر شما را ميداند؛ مسئوالن كشور قدر شما را ميدانند؛
رئيسجمهور قدر شما را ميداند؛ مجلس قدر شما را ميداند .خدا را شکر
ميکنيم كه پرچم عزت و جهاد و ايثارى كه با دست شما جوانان در اين
كشور به اهتزاز درآمد ،امروز هم در دست جوانان است؛ جوانان مؤمن،
جوانان پاک و نورانى در ميدانهاى مختلف .اگر روحيهى جهاد و مقاومت
در مقابل دشمنيهاى دشمن باشد ،اين جوان هر جا هستـ در پادگان ،در
دانشگاه ،در حوزهى علميه ،در بازار ،در كارخانه ،در محيطهاى
گوناگونـ «مجاهد فىسبيلاهلل» است؛ پاسدار ارزشها و پاسدار دين است
3
و اين امروز بحمداهلل وجود دارد .اين را قدر بدانيد.
 .0بيانات به مناسبت روز مبارزه با استکبار جهاني 0311/8/9
 .0بيانات در ديدار فرماندهان ردههای مختلف «سپاه پاسداران» 0313/6/09
 .3بيانات در مراسم صبحگاه لشکر سيدالشهداء(ع) 0311/1/06
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تهدیدها نشاندهندهی عجز دشمن

تهديد ،هميشه به معنای اقدام نيست .يکي از فوايد تهديد اين است
كه بلکه بتوانند طرف مقابل را مرعوب و از ميدان خارج و وادار به
تسليم كنند يا بتوانند در صف يکپارچه مسئوالن ،يا در صف مسئوالن و
0
مردم ،يا در دل مردم ايجاد ترديد كنند.
***
مرتباً تهديد ميکنند؛ تهديد به اين زبان :همهى گزينهها روى ميز
است! يعنى حتى گزينهى جنگ .اين ،تهديد به جنگ است با اين زبان.
خب ،اين تهديد به جنگ ،به ضرر آمريکاست؛ خود جنگ ،ده برابر به
ضرر آمريکاست .چرا اين تهديدها به ضرر آمريکاست؟ بخاطر اينکه
خود اين تهديدها نشاندهندهى عجز آمريکا از مقابلهى منطقى و مقابلهى
گفتمانى است؛ يک گفتمانى در مقابل گفتمان جمهورى اسالمى ندارند؛
نميتوانند در ميدان مقابلهى فکرى و منطقى ،براى خودشان غلبهاى ايجاد
كنند؛ مجبور ميشوند توسل به زور و تشبث به زور بکنند .اين معنايش
اين است كه آمريکا جز زور ،هيچ منطقى ندارد؛ جز خونريزى ،هيچ
راهى براى پيشبرد خود ندارد .اين ،اعتبار آمريکا را بيش از آنچه تاكنون
شکسته است ،در چشم ملتها و در چشم ملت خودش خواهد شکست؛
اين همان چيزى است كه سرنوشت رژيمها را معين ميکند .آن رژيمى،
آن نظامى كه اعتبارش در چشم مردم خودش بشکند ،سرنوشتش معلوم
است؛ مثل رژيم شوروى سابق .اتفاقاً بعضى از صاحبنظران غربى همين
چند روز قبل گفتند كه امروز وضع آمريکا و غرب شبيه وضع شوروى
سابق در سالهاى اواخر دههى  81ميالدى است كه منجر به سقوط شد.
يعنى وقتى يک رژيمى ،يک نظامى از لحاظ گفتمان ،از لحاظ منطق ،در
چشم مردم خودش ساقط بشود ،ديگر اميدى به بقاى اين رژيم نيست.
لذا هرچه تهديد كنند ،به ضررشان است .البته آنها و ديگران بدانندـ
ميدانند همـ كه ما هم در برابر تهديد به جنگ و تهديد به تحريم نفتى،
 .0بيانات در پايان درس خارج فقه 0381/00/00
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تهديدهايى داريم كه در وقت خودش ،آن وقتى كه الزم باشد ،انشاءالله
0
اعمال خواهد شد.
بياعتنایي ملّت به تهدیدات دشمن

تهديد دشمن ،يک چيز قهرى و طبيعى است .هر ملتي بخواهد
مستقل زندگى كند و تحت سيطرهى قدرتهاى بينالمللى نباشد ،با اخم و
تهديد و زبان خشن و تيز آنها روبهرو خواهد شد .ملت ما به اين
تهديدها عادت كرده است .بيستوشش سال است كه جهانخواران و
جهانگشايان بينالمللى و در رأس آنها دولت آمريکا با زبان تهديد با
ملت ايران صحبت ميکنند و روبهرو ميشوند .گوش ملت ايران به شنيدن
اين تهديدها عادت كرده است .ملت ايران با بىاعتنايى به تهديد دشمن،
راه خود را ادامه داده است .امروز نظام جمهورى اسالمى و دولت
برخاستهى از انقالب ،تواناييهايش با آن روزى كه اين راه را آغاز كرد،
زمين تا آسمان تفاوت كرده .امروز ملت ايران قويتر است و تواناييهاى او
در زمينههاى علمى ،اقتصادى ،تسليحاتى و غيره بهمراتب باالتر است.
0
اين تهديدها هم وجود دارد.
فشار دشمن بخاطر درستي راه ما

يک وقت در جريانى ،امام بزرگوار 1ميفرمودند كه وقتى دشمن از
انسان تعريف كند و دشمنى نکند ،انسان در خودش شک ميکند .وقتى
بدگويى ميکند و فشار مىآورد ،انسان خوشحال ميشود و اطمينان پيدا
ميکند كه راه درست است .اينکه دشمن فشار مىآورد و اآلن هم با كمال
شدت فشار مىآورد ،بخاطر درستى راه است .اين حکومتـ كه راهش
درست است و براى مصلحت مردم و در خدمت آنهاستـ حکومت حق
3
است .مالک حق و باطل ،در اينجا معلوم ميشود.
 .0خطبههای نماز جمعهی تهران 0391/00/04
 .0بيانات در صحن جامع رضوی 0384/0/0
 .3بيانات در ديدار با جمعى از مسئوالن و كاركنان نهادها و سازمانهاى خدماتى و حمايتكننده
از مستضعفان و محرومان 0368/1/00
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مذمّت عقبنشيني در برابر دشمن

هركس و هر گروهى كه در ميان اين ملت تالش بيشترى كرده است،
در افتخارات و پيروزيها سهم بيشترى دارد .اگر ملتي از عزت و شرف
خود دفاع نکند و از هدفهاى خود دست بکشد و از گردنكلفتهاى عالم
بترسد و حرف خود را پس بگيرد و در ميدان مواجهه با دشمن
عقبنشينى كند ،سرنوشتش چيز ديگرى خواهد بود و نتايجى كه براى
او حاصل ميشود ،غير از آن چيزى ميباشد كه امروز براى ملت ايران
0
پديد آمده است.
***

دشمنان ما ،عمالً نشان دادند كه قادر نيستند به صورت جدى و قاطع
به ما ضربه بزنند؛ بخاطر اينکه در اين ده سال ،هر كارى كه ميتوانستند،
كردند و ما امروز بحمداهلل از هميشه قويتر و پابرجاتر و در بين خود،
اميدوارتريم .امروز ،آينده براى ما از هميشه روشنتر است .ما از دشمن
نميترسيم و دشمن هم قادر به ضربه زدن به ما نيست؛ اما همهى اينها
مشروط به حفظ هوشيارى و حضور آحاد مردم در صحنه است .اينطور
نباشد كه مردم احساس كنند كه حاال ديگر بحمداهلل كارها تمام شد و هر
كسى سراغ كار خود برود .نه ،صحنه را نبايد خالى كرد .ملت ،نبايد
حمايت از نظام و مسئوالن و مجريان و مديران كشور را ،يک لحظه
فراموش كند .البته ،مسئوالن و مديران هم ،در قبال اين ملت وظايف
0
زيادى دارند كه بيان و ذكرش ،جاى خود را دارد و مسلم است.
***

راه موفقيت اين است كه در مقابل دشمن ،انسان يک قدم هم
عقبنشينى نکند؛ والا يک قدم عقبنشينى در مقابل دشمن ،موجب
تشجيع دشمن در چنگ انداختن و دست انداختن ميشود .جمهورى
اسالمى اين افتخار را دارد كه در طول اين سى و دو سال ،يک قدم در
مقابل دشمن عقبنشينى نکرد .با اينکه فشار زياد بود؛ فشار نظامى بود،
 .0بيانات در مراسم بيعت روحانيون ،مسئوالن و اقشار مختلف مردم استان اصفهان 0368/4/01
 .0بيانات در ديدار با اعضاى جامعهى روحانيت مبارز و مجمع روحانيون مبارز تهـران ،علمـا و
ائمهى جماعت و جامعهى وعاظ تهران و اعضاى شوراى هماهنگى سازمان تبليغات اسالمى،
در آستانهى ماه محرم 0368/1/00
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فشار امنيتى بود ،فشار تحريم بود ،فشارهاى سياسى بود ،فشارهاى
تبليغاتى بود ،ولى ما عقبنشينى نکرديم .و من به شما عرض بکنم؛
عزيزان من! برادران! خواهران! جوانان آگاه و روشنفکر اين منطقه! بدانيد
ملت ايران و مسئولين كشور بعد از اين هم در مقابل باجخواهى و فشار
0
دشمنان ،يک قدم عقبنشينى نخواهند كرد.
***

وقتى دشمن روى يک نقطه متمركز شد ،ملت هم ايستادگى كرد .در
اين نقطهاى كه دشمن روى او تمركز پيدا كرده است ،اگر ملت
عقبنشينى كند ،اگر مسئولين عقبنشينى كنند و از اين حق قطعى و
روشن صرفنظر كنند ،بدون ترديد راه براى دستاندازى به حقوق ملى
0
براى دشمن باز خواهد شد.
علّت عقبنشيني دشمن؛ اقتدار ملّت

آن چيزى كه ابرقدرتها را در مقابل ملت ايران مرعوب كرده است ،در
درجهى اول وحدت كلمه بود .وقتى در ميان ملتي وحدت كلمه باشد،
قدرت آنها چند برابر ميشود .اگر دشمن در مقابل خود ملت مقتدرى را
مشاهده كرد ،مجبور به عقبنشينى خواهد شد .علت عقبنشينيهاى
3
مکرر دشمن در طول مبارزه و بعد از پيروزى انقالب هم همين بود.
***

گمان نکنيم كه اگر ما ضعيف باشيم ،دشمن ترحم خواهد كرد .آن
چيزى كه مردم مادى را كه معنويات و ارزشها برايشان مطرح نيست،
ميترساند ،قدرت است .براى دولتهاى گردنكلفت و مقتدر و زورگوى
عالم ،هيچ ارزش انسانى و اخالقى مطرح نيست .آن چيزى كه از آن
4
واهمه دارند ،قدرت است .قدرتهاى بزرگ مادى دنيا هم احتياط ميکنند.
.0بيانات در ديدار مردم پاوه 0391/1/01
 .0بيانات در ديدار اساتيد و دانشجويان در دانشگاه علم و صنعت 0381/9/04
 .3بيانات در مراسم بيعت روحانيون ،مسئوالن و مردم استان زنجان و شهرهاى نهاوند ،كاشـمر،
بجنورد ،اسفراين ،طرقبه و چناران ،اقليد ،بم ،مالير و دهبيد فارس 0368/4/01
 .4همان
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عقبنشيني دشمن در برابر مجد و عظمت امّت اسالم

ما تواناييهاى خودمان را دستكم نگيريم .از بزرگترين آفتهايى كه
فرهنگ غربى بر كشورهاى اسالمى وارد كرد ،دو تصور غلط و انحرافى
بود :يکى تلقين و تزريق ناتوانى ملتهاى مسلمان؛ باوراندند كه از شما
كارى برنمىآيد؛ نه در ميدان سياست ،نه در ميدان اقتصاد ،نه در ميدان
علم؛ گفتند شما ضعيف هستيد .ما كشورهاى اسالمى دهها سال طوالنى
در اين باور غلط باقى مانديم و عقب مانديم .تلقين دوم و باور دومى كه
به ما تزريق كردند ،بىنهايت بودن و غيرقابل شکست بودن قدرت
دشمنان ماست .اينجور تفهيم كردند كه آمريکا را كه نميشود شکست
داد ،غرب را كه نميشود به عقبنشينى وادار كرد؛ مجبوريم در مقابل
اينها تحمل كنيم .امروز براى ملتهاى مسلمان عينى شده است كه اين هر
دو باور ،غلط اندر غلط است .ملتهاى مسلمان ميتوانند پيش بروند؛
ميتوانند مجد و عظمت اسالمى را كه يک روز در اوج افتخار و در قلهى
درخشندگى علمى و سياسى و اجتماعى قرار داشتند ،تجديد كنند و
0
دشمن مجبور است در ميدانهاى متعددى عقبنشينى كند.
عدم تسليم در قاموس فرهنگ و تاریخ ما

موضع ما چيست؟ ما از هيچ جنگي استقبال نميکنيم؛ اين را همه
بدانند .اين موضع متحد و يکپارچه همهی مسئوالن نظام است؛ اجتناب
از جنگ را وظيفه خودمان ميدانيم .معتقديم رويکرد كنوني آمريکا ،منطقه
و دنيا را به بيثباتي ميکشد .درعينحال معتقديم كه آمريکا در برآورد
تواناييهای خودش دچار مبالغه است .همهی عناصر الزم برای آنچه آنها
ميخواهند به دست بياورند ،موشک و اتم نيست؛ خيلي چيزهای ديگر
الزم است كه آنها ندارند .در مورد تواناييهای ملت بزرگ ،منطقهی
حساس و مسئوالن هوشيار ما هم دچار غفلتند .ما تواناييهای انساني
داريم ،تواناييهای جغرافيايي داريم .منطقهی ما ،منطقهی بسيار حساسي
است .بيثباتي در اين منطقه ،دنيا را بيثبات ميکند .اينها حقايق بسيار
 .0بيانات در ديدار شركتكنندگان در اجالس جهانى «جوانان و بيدارى اسالمى» 0391/00/01
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مهمي است كه بايد به آن توجه داشته باشيم .جمهوری اسالمي ايران هم
«طالبان» نيست كه بند نافش به يک كشور بيگانه وصل بود ،لذا وقتي كه
بند ناف را قطع كردند ،به خودی خود از بين رفت .جمهوری اسالمي
كشوری بزرگ ،با مردمي بزرگ ،با امکاناتي فراوان ،با سرزندگي و نشاط
فراوان ،با عقبهی طوالني در همهی دنيای اسالم و با قدرت بازدارندگي
بسيار باالست .جمهوری اسالمي قابل مقايسه با جاهای ديگر نيست.
ما ضعيف نيستيم ،قوی هستيم ،عزيز هستيم ،سربلند هستيم .نه ملت
ما ،نه دولت ما ،نه تاريخ ما و نه فرهنگ ما اجازهی تسليم در مقابل هيچ
دشمني را نميدهد و اين ملت بههيچوجه تسليم نخواهد شد .موضع ما
پای فشردن بر حق و به كار گرفتن عقل و حزم و تدبير است و تنها راه
حفظ كشور را همين ميدانيم .بايد مواضع برحقِّ خودمان را حفظ كنيم و
بايد عقل و تدبير و حزم را در همهی مراحل به كار بنديم .در اين دوره
نخبگان وظايف سنگيني دارند و اين دوره ،دورهی آزمايش مهمي است:
روزگاری شد و كس مرد ره عشق نديد
حاليا چشم جهاني نگران من و توست
چشم تاريخي ،نگران من و توست .امروز شما صحنهگردانان و
قهرمانان و كارگردانان اصلي يکي از مقاطع مهم تاريخ كشور هستيد؛ بايد
0
حواستان را خوب جمع كنيد.
توانایي غلبهی نظام اسالمي بر تهدیدات دشمن

نقطهى مثبت و نقطهى قوت نظام اين است كه نظام ثابت كرده است
كه توانايى غلبه ى بر تهديدها را دارد؛ اين خيلى چيز مهمى است .ما در
طول اين سى و دو سال تهديدهاى فراوانى داشتيمـ تهديد سياسى،
تهديد امنيتى ،تهديد نظامى ،تهديد اقتصادىـ الزمهى اين تهديدها اين
بوده است كه نظام ضربه بخورد .البته آنها ميخواستند نظام را ساقط كنندـ
حاال اين ،دور از دسترسشان بودـ الاقل نظام را عقب نگه دارند ،كشور را
عقب نگه دارند .نظام بر همه ى اين تهديدها غلبه پيدا كرده است؛ يک
 .0بيانات در ديدار مسئوالن و كارگزاران نظام جمهوری اسالمي 0381/00/01
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نمونهاش جنگ تحميلى بود ،يک نمونهاش حركات آمريکاييها بود ،يک
نمونهاش تحريمهاى گوناگو ن بود .بعضى از اينها مستقيم ًا از طرف
بيگانگان بود؛ مثل تحريمها .تحريمها سالهاى متمادى وجود داشته است،
اما سالهاى اخير شدت پيدا كرده؛ خودشان گفتند تحريم فلجكننده .چه به
كمک سازمان مللـ كه در اختيار خودشان بودـ و چه مستقالً ،اين
تحريمها را تحميل كردند .اينها مربوط به بيگانگان بود ،كه مستقيماً آنها
دخالت داشتند .تهديدهايى هم بود كه زمينههاى داخلى داشت؛ اگرچه
دشمن هم ميتوانست از آنها استفاده كند؛ مثل مسألهی قوميتها در كشور.
نظام بر همهى اينها غلبه كرد .امروز قوميتهاى گوناگون كشور ما ،همه
برادروار در كنار هم دارند زندگى ميکنند؛ احساس اتصال به نظام و
دلبستگى به نظام در همهى آنها محسوس و مشهود است .به نظر من اين
يکى از مهمترين نقطه قوتهاست .ما در محاسبهى نقاط قوت نظام بايد
اين را در نظر بگيريم .نظامى تنها ،بدون پشتيبان بينالمللى ،با دشمنى
قدرتمندترين قدرتمندان مادى جهانى ،در طول سى و دو سال با
تهديدهاى متوالى و پىدرپى مواجه بوده ،اما بر همهى اين تهديدها فائق
آمده؛ اين خيلى نقطهى مهمى است .به نظر من نقطهى قوت درجهى اول
0
نظام اين است.
***

ملت ما بايد قدرت و عظمتى را كه در سايهى اسالم و وحدت و
مجاهدت به دست آورده ،حفظ كند و بر آن بيفزايد .كمترين گرايش
تسليمآميز به دشمن غدار ،اين سرمايه را كه با بيشترين فداكاريها به
دست آمده ،بر باد خواهد داد و دشمن مستکبر را جريتر از پيش خواهد
0
كرد.
***

آن نظامي كه به نام اسالم و به نام قرآن است ،ولي در مقابل دشمنان
خدا تسليم ميشود ،ديگر جمهوری اسالمي نيست؛ جمهوری اسالمي
 .0بيانات در ديدار مسئوالن نظام جمهورى اسالمى ايران 0391/1/06
 .0پيام به مناسبت روز ملي مبارزه با استکبار جهاني 0369/8/03

WWW.BOOK-KHAMENEI.IR

 / 266دشمنشناسي

آمريکايي است ،مکتب قرآن و راه انبيا نيست .آن چيزی كه در راهش،
جوانيها از بين رفت ،جانهای طيب و طاهر از تنها خارج گرديد ،خونها
ريخته شد ،برايش زحمتها كشيده شد ،اين ديگر آن نخواهد بود .چهرهی
جمهوریاسالمي نسبت به دشمنان خدا و متعرضان به حريم ملتها و
شرف انسانيت و استقالل ملتها ،چهرهی متعرض و عدم تسليم است .ما
بياعتماد و مخالف و معارض بوديم و هستيم و خواهيم بود .سياست
0
جمهوری اسالمي و ديپلماسي ما ،بر اين پايه است.
عدم تسليم در مقابل زیادهخواهي دشمن

خوشبختانه مسئولين كشور عزت ملي را كامالً در نظر دارند و
ميدانند كه در مقابل زيادهخواهي دشمنان ،راه نجات تسليم شدن و
عقبنشيني كردن نيست؛ اگر دشمن زورگويي و زورگيری ميکند ،بايد
در مقابل دشمن ايستاد و پيشرفت كرد .عالج ملت ايران در كسب اقتدار
است؛ اين اقتدار فقط به معنای اقتدار نظامي نيست؛ بايد اقتدار علمي،
اقتدار اقتصادی ،به دست آوردن قدرت اخالقي و اجتماعي و باالتر از
همهی اينها اقتدار معنوی و روحيـ كه از اتکال به خداوند متعال برای
0
يک ملت حاصل ميشودـ هم كسب كنيم.
***

آنچه دشمن بايد بداند ،اين است كه با تشر زدن و به كار بردن
ادبيات زورمدارانه و قلدرمآبانه نميتواند ملت ايران را وادار به تسليم كند.
آن چيزى كه براى ملت ما روشن و مسلم است ،اين است كه هر گونه
سلطهى خارجى در اين كشور ،سعادت دين و دنياى او را تهديد و ذلت
و تحقير را بر او تحميل خواهد كرد .امروز آمريکا نه فقط با ما ،بلکه با
دنيا با ادبيات قلدرمآبانه حرف ميزند و براى گسترش نفوذ و سلطهى
خود در دنيا ،صحبت از جنگ ميکند .هر ملت و دولتى كه مرعوب اين
 .0بيانات در ديدار با مسئوالن وزارت امور خارجه و سفرا و كارداران جمهـوریاسـالميايـران
0369/1/0
 .0پيام نوروزى به مناسبت حلول سال 0381/0/0 0381
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ادبيات و اين نحوهى برخورد شود و تسليم گردد ،قطعاً گور خود را
0
كنده و به ضرر خود اقدام كرده است.
نرمش نشان دادن یعني تيز كردن آتش دشمن

ما امروز به معناى حقيقى كلمه در دنيا دشمن داريم .آيا ميتوانيم
دشمن را از دشمنى منصرف كنيم؟ اين يک سؤال است .آيا ميتوانيم با
دشمن مقابله كنيم؟ اين هم سؤال ديگرى است .پاسخ به اين سؤالها را
بايد داد .هر انسان صاحب آگاهى از مسائل سياسى عالم ،ميتواند پاسخ
اين سؤالها را با تأملى نه چندان دشوار پيدا كند.
سؤال دوم مطرح ميشود :آيا امکان رفع اين دشمنى هست يا نه؟ اين
سؤال مهمى است .اگر انسان بتواند يک دشمن راـ هرچه هم بدخواه و
بددلـ از دشمنى منصرف كند ،اين يک پيروزى است .آيا امکان رفع اين
دشمنى هست يا نه؟ اينکه بعضى بردارند طبق ميل دل كارشناسان سياى
آمريکا ،دم از نزديکى و مذاكره و ارتباط بزنند و فضا را عاديسازى كنند،
اين بزرگترين توهين و خيانت به اين مردم است .اگر قرار است سخن از
رفع دشمنى دشمنان سوگند خورده بر زبان آورد ،بايد آن روزى باشد كه
اين كشور از لحاظ اقتصادى پايههاى خودش را مستحکم كرده باشد؛
محروميتها را رفع كرده باشد؛ اين نسبت بيکارى را از بين برده باشد؛
آيندهى جوانها را روشن كرده باشد؛ جوان تحصيلکرده و فارغالتحصيل
دغدغهى معاش و دغدغهى كار نداشته باشد؛ از لحاظ مسائل فرهنگى
اين كشور بتواند هنرمندانى تربيت كند كه بر طبق منافع و مصالح ملى،
سينماى كشور را اداره كنند؛ هنر كشور را اداره كنند؛ مطبوعات كشور را
اداره كنند .اگر اينطور شد ،آن وقت نوبت اين خواهد رسيد كه براى رفع
دشمنى فکر كنيم؛ والا در غير آن صورت ،هرگونه نزديک شدن به
دشمن ،هرگونه نرمش نشان دادن در مقابل دشمن ،تيز كردن آتش
دشمنى و ستمگرى دشمن است.
سؤال سوم؛ آيا اكنون كه ما با چنين دشمنانى در اين سطح مواجهيم،
 .0بيانات در اجتماع بزرگ زائران حرم امام خميني(ره) 0380/3/04
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امکان دفاع از خود ،يا ضربه به دشمن ،يا جلوگيرى از ضربهى دشمن را
داريم يا نه؟ اين هم سؤال مهمى است .پاسخ من اين است كه آرى،
داريم .نه اينکه بخواهم شعار بدهم .امروز در ميان كشورهايى كه من در
اين منطقه ميشناسمـ كشورهاى خاورميانه ،كشورهاى خليجفارس،
كشورهاى شرق آسيا ،كشورهاى آسياى ميانه و تازه استقالليافتهـ هيچ
كشورى جز ايران اين توان را ندارد .البته كشورهاى بزرگى هم هستند
كه آنها هم به داليل ديگرى اين توانايى را دارند؛ اما داليل ما ويژهى
0
خود ماست؛ ما كامالً اين امکان را داريم.
عدم انفعال در برابر دشمن

در مقابل دشمنان خدا؛ يعنى استقامت ،ايستادگى مطلق ،از دشمن
نترسيدن ،از دشمن حساب نبردن ،در مقابل دشمن به انفعال دچار نشدن.
اين خيلى مهم است كه انسان در مقابل دشمن ،دچار انفعال نشود .تمام
سعى امروز دنياى مادى مستکبرـ يعنى همين دولتهاى استکبارى كه زمام
مسائل اقتصاد و تسليحات عالم و حتى در موارد بسيارى ،فرهنگ خيلى
از كشورها را هم در دست دارندـ اين است كه هر جا مقاومتى هست،
آن را از طريق منفعل كردن خُرد كنند .انفعال در مقابل دشمن ،غلطترين
كار و بزرگترين اشتباه است .دشمن را از لحاظ دشمنى ،بايد به حساب
آورد؛ يعنى در مقابل او ،او را حقير نشمرد و در برابرش آماده بود و دفاع
كرد؛ اما از دشمن نبايد حساب برد ،نبايد تحتتأثير قرار گرفت و نبايد
در مقابلش منفعل شد .دشمن ميخواهد جوامع را منفعل كند .بزرگترين
پشتوانهى نقض حقوق بشر در هر جاى دنيا كه مشاهده شود ،همين
دولتهاى مستکبرـ امثال آمريکاـ هستند .آنوقت اينها داعيهدار حقوق بشر
ميشوند و آن را براى ملتها و دولتهايى كه ميخواهند با آنها دربيفتند،
چماقى ميکنند! اگر از اين طرف كسانى بيايند طورى در باب حقوق بشر
حرف بزنند ،براى اينکه او را راضى كنند ،اين خيلى سياست غلطى
0
است .اين ،يعنى انفعال در مقابل دشمن.
 .0بيانات در ديدار گروه كثيری از جوانان استان اردبيل 0319/1/1
 .0بيانات در ديدار با خانوادههای سرداران شهيد استان تهران 0316/0/01
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سر سخت بودن در برابر دشمن

0

«و ٍّاعتصموا ٍّبحبل ٍّاهلل ٍّجميعاً»  ،يک تعليم قرآنى است؛ بارها هم تکرار
كردهايم ،هى هم ميخوانيم .وقتى كه اين آيهى شريفه به عنوان الهام الهى،
بر دل ما نازل شدـ دل جذب كند ،هضم كند ،بگيرد ،دل به شکل اين آيه
صيرورت پيدا كند ،دل ما و جان ما در قالب اين آيه قرار بگيردـ آن
وقت مسألهی وحدت براى ما يک مسألهی اساسى خواهد شد و براى
خاطر اغراض و مقاصد شخصى ،وحدتهاى عظيم ملى را به هم نميزنيم؛
ببينيد ،اين اثرش اينجا ظاهر ميشود .اگر آيات قرآن آنچنان بر دل انسان
نازل بشود كه دل جذب كند و فهم كند و به شکل آن آيه دربيايد ،آن
وقت وقتى كه به ما ميگويند كه« :و ٍّالّذين ٍّمعه ٍّأشدّاء ٍّعلى ٍّالكفّار ٍّرحماءٍّ
بينهم» ،0پذيرش آن برايمان راحت ميشود .با كفار سختگير ،سخت،
اشداء؛ شديد و شدت به معناى سختى است؛ معنايش اين نيست كه
حتماً بايستى دشمن را آدم بکلى پايمال كند و سركوب كند؛ نه ،يک
وقت اقتضاى سركوبى دارد ،يک وقت هم اقتضاى سركوبى ندارد؛ اما در
همه حال بايد در مقابل دشمن سرسخت بود .خاكريزتان بايد در مقابل
دشمن نرم نباشد؛ دشمن نتواند نفوذ كند؛ نتواند تأثير بگذارد؛ اين در
مقابل دشمن .نقطهى مقابل« :رحماء ٍّبينهم»؛ با همديگر مهربان باشيم،
رحيم باشيم ،نرم باشيم در مقابل هم .ببينيد اين دستور قرآن است ديگر.
چرا عمل نميکنيم؟ اشکال كار كجاست؟ اشکال كار همين است .اگر
دلهايمان را ظرف پذيرندهى باران رحمت قرآن و باران هدايت قرآن قرار
بدهيم ،اگر دل را به قرآن بسپريم ،برايمان راحت ميشود .مقاصد
شخصى ،اغراض شخصى ،منافع مادى ،قدرتطلبى ،پولطلبى،
رفيقبازى ،اينها موجب نخواهد شد كه انسان اين توصيهى قرآنى و
3
هدايت قرآنى را فراموش كند؛ از دست بدهد؛ پشت سر بيندازد.

 .0سورهی آلعمران ،آيهی 013
 .0سورهی فتح ،آيهی 09
 .3بيانات در جمع قاريان قرآن در روز اول ماه رمضان 0388/1/30
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شکست حتمي دشمن در مقابل عزم و ارادهی مؤمنان

مسلمانان با همکارى و تکيه بر مبانى مشتركى كه قرآن و سنت بدان
ناطق است قدرت خواهند يافت كه در برابر اين اهريمن چندچهره
بايستند و آن را مغلوب اراده و ايمان خود سازند .ايران اسالمى با پيروى
از درسهاى امام خمينى كبير ،نمونهى بارز اين مقاومت موفق است .آنان
در ايران اسالمى شکست خوردهاند .سىسال ترفند و توطئه و دشمنى از
كودتا و جنگ تحميلى هشت ساله ،تا تحريم و مصادرهى اموال ،و از
جنگ روانى و تبليغاتى و صفبندى رسانهاى تا تالش براى جلوگيرى از
رشد علمى و دستيابى به دانشهاى نوين و از جمله دانش هستهاى ،و
حتى تحريک و دخالت آشکار در ماجراى پرشکوه و پرمعناى انتخابات
اخير ،همه و همه به صحنههايى از شکست و انفعال و سرگردانى دشمن
تبديل شد و آيهى «إنٍّّكيدٍّالشّيطانٍّكانٍّضعيفاً» 0در برابر چشم ايرانيان بار
ديگر مجسم گشت .در هر نقطهى ديگر نيز كه مقاومت برخاسته از عزم
و ايمان ،مردم را به مصاف مستکبران پرمدعا كشانيد ،پيروزى نصيب
مؤمنان و شکست و رسوايى سرنوشت حتمى ستمگران شد .فتح نمايان
 33روزه در لبنان و جهاد سرافراز و پيروز غزه در سه سال اخير ،شاهد
0
زندهى اين حقيقت است.
سختگيری دشمن ،نشانهی آسيبپذیری او

آنجايى كه شما احساس ميکنيد دشمن سختگيرى ميکند ،درست
همانجايى است كه دشمن آسيب ميبيند .فشارى كه اين روزها بهوسيلهى
صهيونيستها بر مسلمانان مظلوم فلسطينى وارد ميشود ،به معناى آن است
كه استکبار در سرزمينهاى اشغالى فلسطين مقدس ،بهطور جدى تهديد
ميشود .اگر تهديد جدى نبود ،اينقدر فشار زياد نميشد .اين روزها دولت
غاصب صهيونيست ،بهطور روزمره در سرزمين اشغالى به مردم حمله
ميکند و حتى شنيدم به زنها حمله كرده ،تعدادى از آنها را مضروب و
 .0سورهی نساء ،آيهی 16
 .0پيام حضرت آيتاهلل خامنهای به كنگرهی عظيم حج سال 0388/9/1 ،0431
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مجروح نموده و تعداد كثيرى از مردم را بهوسيلهى مزدوران نظامى و
پليس خود مجروح كرده است .چقدر از افراد را ميگيرند و در زندانهاى
خود بازداشت و شکنجه ميکنند و در نهايت فشار نگه ميدارند؛ اما
0
شعلهى مقدس ،روزبهروز در سرزمينهاى اشغالى مشتعلتر ميشود.
قدرت ملّت؛ عامل حيرت دشمن

جايى كه ما پايبندى و اعتقاد دينى قوىاى نشان دهيم ،دشمن در ما
چيزى از قدرت را احساس خواهد كرد كه چون او را درست نميشناسد،
ابهت آن در دلش جاى خواهد گرفت .چنين اعتقاد و اقتدارى ابهت
است؛ والا اين اقتدارهاى معمولى و ظاهرىـ چون پول و ثروت و علم و
تسليحات و...ـ قابل فهم و تشخيص است و خيليها هم بيشتر از ما از آن
0
برخوردارند.
***

اينکه اسالم ميفرمايد« :وهلل ٍّالعزه ٍّو ٍّلرسوله ٍّو ٍّللمؤمنين» يک وجه از
عزت مؤمنين همين است .مؤمن در سختترين شرايط هم احساس
ميکند عزيز است و احساس ذلت نميکند و خودش را نسبت به دشمن،
خوار احساس نميکند؛ چون اقتدار معنوى و درونى خودش را حفظ
3
كرده و از دست نداده است.
***

من به آينده بسيار اميدوارم؛ زيرا اوالً لطف الهى شامل حال مؤمنين
است؛ ثانياً مسئوالن نظام روزبهروز مجربتر ميشوند؛ و ثالثاً آگاهى مردم
در حد بااليى است .بايد احساسات و عواطف و حضور شما كمک كند،
تا انشاءاهلل بهترين تالشها در راه ساختن كشور و ادارهى درست آن
انجام گيرد .ما هرچه جلوتر ميرويم ،قدرت اسالم بيشتر ميشود و توطئه
 .0بيانات در ديدار با جمع كثيری از دانشگاهيان و طلاب حوزههای علميه 0368/9/09
 .0بيانات در ديدار با وزير ،معاونـان و مـديران كـل وزارت امـور خارجـه و سـفرا و رؤسـاى
نمايندگيهاى سياسى خارج از كشور0368/1/30
 .3بيانات در ديدار با جمع كثيرى از خانوادههاى معظم اسرا و مفقودان شهرهاى تهـران ،كـرج،
ورامين ،قم ،كاشان ،زنجان و اهواز 0368/1/03
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و مکر دشمن ضعيفتر ميگردد .آن روز كه دشمن احساس كند ديگر از
دستش كارى عليه اين نظام برنمىآيد ،مردم نفس راحتى خواهند كشيد،
و آن روز دور نيست .بايد از خداى متعال كمک بخواهيم و از روح
مقدس امام عزيز استمداد كنيم ،تا رابطهى ما با پروردگار عالم ،محکمتر
0
و عميقتر شود.
***

دشمن عليرغم تظاهر به قدرت ،قدرتمند نيست .قدرت استکبار،
قدرت مادى است ،و قدرت مادى توان مقابله با قدرت معنوى و انسانى
را ندارد .آنجا كه دلها و دستها و زبانهاى يک ملت با هم يکى باشند و
همه در راه هدفهاى واالى اسالم و انقالب احساس مسئوليت كنند،
استکبار جهانى و ديگر قدرتها نميتوانند ضربه وارد كنند و آنها را از
ميدان خارج سازند .ده سال است كه استکبار نسبت به ملت ايران
سختگيرى ميکند؛ اما ثبات ما روزبهروز بيشتر شده و قدرت كارى ما
0
باالتر رفته است.
لزوم احساس قدرت در برابر دشمن

امروز بحمداهلل اين استقالل ،اين شجاعت و اين ايستادگى در مقابل
زورگويى استکبار جهانى ،مخصوص اين ملت و اين كشور است و
همين است كه استکبار را نسبت به اين كشور و اين ملت ،دچار حقد و
بغض كرده است .اما من اين را عرض كنم؛ اين هم ناشى از وعدهى الهى
است كه حقد و بغض استکبار ،هيچ كارى نخواهد توانست بکند؛ «انتمٍّ
األعلون ٍّان ٍّكنتم ٍّمؤمنين» قرآن كريم در دو جا ميفرمايد« :وٍّالٍّتهنواٍّوٍّالٍّ
تحزنوا»« ،3فالٍّتهنواٍّوٍّتدعواٍّإلىٍّالسّلم» .4هرگز از مواضع خودتان پايين
نياييد و در مقابل دشمن احساس ضعف نکنيد .او كه بناى كار را بر
 .0بيانات در مراسم بيعت امام جمعه و نمايندهى ولىفقيـه و قشـرهاى مختلـف مـردم سـمنان،
كرج ،شيروان ،قوچان ،كازرون و جمعى از بسيجيان نيشابور 0368/4/4
 .0بيانات در مراسم بيعت روحانيون ،مسئوالن و اقشار مختلف مردم آذربايجان 0368/3/31
 .3سورهی آلعمران ،آيهی 039
 .4سورهی محمد ،آيهی 31

WWW.BOOK-KHAMENEI.IR

فصل هشتم :شیوهها و ابزار مقابله با دشمن 273 /

دروغ و فريب و زورگويى گذاشته ،ضعيف است؛ اما شما كه به خدا
0
متکى هستيد ،قوى هستيد.
عامل ناكامي دشمن در مقابله با جمهوری اسالمي

نظامي كه براساس بعثت بنا شده باشد ،هدفش ،سعادت و زندگى
راحت براى بشر است و اين ،جز با آن دو هدف ،تأمين نميشود .اگر
اينطور شد ،ديگر دشمنيها هم اثر نميکند .بسيارى متحيرند كه چه شد آن
روزى كه دو ابرقدرت بودند و هر دو ابرقدرت عليه ما اقدام ميکردند،
نتوانستند به جمهورى اسالمى آسيبى برسانند! امروز هم كه يک ابرقدرت
نابود شده و يکى مانده است ،او و همدستانشـ چه دولتهاى پيشرفته و
چه دولتهاى ضعيفى كه از روى حقارت و ذلت ،همدستى آمريکا را
پذيرفتهاند و با هم تالش ميکنندـ نميتوانند به جمهورى اسالمى ،ضربهى
كارى وارد كنند .سرش ،همين ايمان ،توجه و پايبندى مردم به دين،
حضور معنويت در زندگى مردم و اين احساس است كه نظام جامعه به
سمت عدالت حركت ميکند .البته دشمن خيلى عربده ميکشد و بسيار هم
تهديد و اقدام ميکند .منتها اقدام او ،اقدام مؤثرى نيست .فرق است بين
نظامى كه از مردم خود بريده است و ملتي كه متکى به معنويت نيست ،با
ملتي معنوى كه با نظام و حکومت خود يکپارچه است و بين آنها
ارتباطات مستحکمى وجود دارد .مردم ،دولت و رئيسجمهور را از خود
ميدانند .گاهى آنها را از فرزندان خودشان هم بيشتر دوست ميدارند.
مردم به نمايندگان مجلس و رؤساى قوا ،عالقهمندند .آنان را از خودشان
ميدانند و از ايمان و معنويت هم برخوردارند .اين ملت و دولت را
نميتوان با آن نظام بريدهى منقطع از مردم خود مقايسه كرد .لذا ،آن
0
تهديدها اثر نميکند.

 .0بيانات در اجتماع بزرگ مردم قم ،در سالروز ميالد حضرت مهدی(عج) 0311/00/31
 .0بيانات در ديدار كارگزاران ،در روز «عيد مبعث» 0314/9/09
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حسّاس بودن نسبت به حسّاسيّت دشمن

هر چيزى كه ديديد دشمن روى آن حساسيت نشان ميدهد ،شما هم
روى آن حساس بشويد و بفهميد كه دشمن از اينجا ميخواهد رخنه كند.
وقتى كه ميبينيد دشمنان خبيث ،نسبت به ملت و انقالب و پايبندى مردم
به انقالب تبليغات ميکنند ،بدانيد كه دشمن از پايبندى مردم به انقالب و
از حضور آنها در صحنههاى انقالب ميترسد .حضور شما در صحنههاى
0
انقالب و هوشيارى و آمادگيتان ،دشمن را مأيوس خواهد كرد.
كند بودن سالحهای دشمن

همهى سالحهاى دشمن ،در مقابل نظام الهى و قرآنى جمهورى
اسالمى ،كند است .دشمن ،بيخود خودش را زحمت و دردسر ميدهد.
هر كارى بکنند ،با نظامى مردمى كه راهى را انتخاب كرده است و آن را
0
آگاهانه و بااراده و با همت طى ميکند ،هيچ كارى نميتوانند بکنند.
مستحکم كردن ساخت داخلي نظام

عالج صحيح در مقابل تجاوز آمريکا ،مستحکم كردن ساخت داخلى
نظام است .نظامى كه حقيقت ًا متکى به مردم است و مردم از آن دفاع
ميکنند ،در درون خودش مستحکم است .رخنههاى گوناگونى كه به يک
نظام صدمه ميزند ،بسته شده است و هيچ قدرتى نميتواند اين نظام را از
بين ببرد .ما ميتوانيم ساخت داخلى را مستحکم كنيم؛ همانطور كه امروز
هم بحمداهلل مستحکم است .آمريکاييها اين را ميدانند؛ بهطور كامل انسان
ميتواند اين را در حرفهايشان بفهمد .آنها ميدانند كه وحدت اين ملت،
ارتباطش با اسالم ،استحکام پيوند بين نظام و مردم با توجه به مبانى دينى
و نقش ارزشهاى دينى در اين رابطه ،به چه كيفيتى است؛ ميخواهند اينها
را از بين ببرند .ما بنشينيم و تماشا كنيم كه اينها بيايند يکىيکى اين
 .0بيانات در ديدار با جمع كثيرى از نيروهاى مقاومت بسيج ،گروهى از پرسـتاران و جمعـى از
پرسنل نيروى دريايى ارتش 0369/9/1
 .0بيانات در ديدار مسئوالن و كـارگزاران جمهـوری اسـالمي بـه مناسـبت عيـد سـعيد غـدير
0316/0/6
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پيوندهاى مستحکم را ببُرند؟ يعنى در واقع سنگرهاى ملت ايران و
سنگرهاى نظام اسالمى را يکىيکى از سر راه بردارند و بعد راحت حمله
كنند .يکايک ملت ايران وظيفه دارند تا آنجايى كه ميتوانند ،استحکام
درونى نظام را كه به همبستگى ملت ،همبستگى دلها ،همبستگى ملت با
مسئوالن نظام و وحدت كلمه در مجموعه اركان نظام وابسته است ،حفظ
0
كنند.
پایبندی به مباني انقالب خالف خواست دشمن

بعضيها با نام عقالنيت ،با نام اعتدال ،با نام پرهيز از جنجال و دردسر
بينالمللى ،ميخواهند از مبانى انقالب و اصول انقالب كم بگذارند! اين
نميشود؛ اين نميشود .اين نشانهى بىصبرى و نشانهى خسته شدن است.
گاهى اين خسته شدن راـ كه خودشان خسته شدهاندـ به مردم نسبت
ميدهند :مردم خسته شدهاند! نه ،نخير .مردم آن وقتى كه احساس كنند
مسئولين كشور با سربلندى مسلمانى و عبوديت خودشان را اعالم
ميکنند ،خوشوقت ميشوند؛ خوشحال ميشوند .اين مردم ،مسلمانند.
حركت مردم هم بخاطر همين بود .اين مردم مگر همان مردمى نيستند كه
انقالب كردند؟ شعارهاى انقالب چه بود؟ اين مردم مگر همان مردمى
نيستند كه هشت سال اين جنگ مظلومانه را اداره كردند؟ همين مردم
اداره كردند .مگر مردم ديگرى هستند؟ غير از آن مردمى كه توى اين
كشور اين كارهاى بزرگ را انجام دادند ،كدام مردم اين كارها را كردند؟
پريشب تلويزيون فرمايش امام را راجع به مرحوم آيتاهلل طالقانى نقل
ميکرد ،كه ديدم واقعاً سر تا پاى بيانات امام ،اول تا آخر ،كلمهكلمهاش،
نکته و حکمت استـ رحمت و رضوان خدا بر او بادـ ايشان در
سخنرانى به مردم مطلبى به اين مضمون ميفرمود كه نگاه كنيد ببينيد مردم
در تشييع جنازهى آقاى طالقانى چه گفتند؟ گفتند اى نايب پيغمبر ما،
جاى تو خالى .عزادارى آنها براى نايب پيغمبر است .مسألهی نيابت
پيغمبر مطرح است؛ عالم دين .اين نکته را امام از حرف مردم استفاده
 .0بيانات در ديدار با دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتى 0380/0/00

WWW.BOOK-KHAMENEI.IR

 / 276دشمنشناسي

ميکند و به ما تحويل ميدهد .اين درست است .مردم ،پايبند اسالمند .در
كنار مردمدارى ،در كنار مردمى بودن ،براى مردم دل سوزاندن ،براى
مردم كار كردن ،به آرای مردم اهميت گذاشتن ،به احساسات و عواطف
مردم اهميت دادن؛ اين است مردمى بودن .وقتى مردم ببينند شما كه
مسئول جمهورى اسالمى هستيد ،افتخار ميکنيد ،اعتزاز ميکنيد به
مسلمانى خودتان ،به ضد استکبارى بودن خودتان ،به ضد استبدادى
بودن خودتان و از طرفى افتخار و اعتزاز ميکنيد به خدمتگزارى مردم؛ با
مردم هستيد ،با مردم انس پيدا ميکنيد ،به مردم محبت ميکنيد ،از مردم
كمک ميخواهيد در مسائل گوناگون ،خب ،مردم خرسند ميشوند؛ مردم
اين مسئول را دوست ميدارند؛ خوششان مىآيد .ما وظيفهمان اين است.
ما حق نداريم از شعارهاى انقالب و شعارهاى اسالم عقبنشينى كنيم؛
اين ،يک بىصبرى است .اين بىصبرىاى است كه نبايد اين را قبول
كرد .پايبندى به شعارها برخالف خواست دشمن ،بر خالف نظر دشمن،
با حركت كشور به سوى پيشرفت به معناى حقيقى كلمه ،هيچ منافاتى
هم ندارد كه هميشه سعى ميکردند اينجور القاء كنند كه اگر اسالمى
هستيد ،پس ديگر پيشرفت و دست يافتن به مراحل باالى رفاه مادى و
پيشرفت علمى ممکن نيست؛ نخير ،درست بعکس است؛ درست بعکس
0
است .ما پيشرفتهايمان زياد بوده.
لزوم برنامهریزی متناسب با طرحهای دشمن

ما از همه طرف ،با دشمنى و خصومت دشمنان اساسى و فرهنگيمان
در عالم مواجه هستيم كه نگذارند چه در زمينهى فرهنگ عمومى و
ذهنيتها و عمل فرهنگى مردم و چه در زمينهى كار مدرسى و تربيت
نيروى انسانى ،به مقاصد خودمان برسيم .ما بايد متناسب با دشمنى و
خصومت دشمن ،برنامهريزى كنيم .در مسألهى فرهنگ عمومى ،همين كه
مشاهده ميکنيم در جامعهى ماـ مثالً در پيچ و خم ادارات و دستگاههاى
دولتى و بخصوص در بعضى از ارگانها كه شکايت زيادى از آنها ميشودـ
 .0بيانات در ديدار رؤسای سه قوه و مسئوالن نظام 0381/6/09
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كارهاى مردم روان انجام نميگيرد و امروز و فردا ميشود و دردمندانه و
دلسوزانه با كار مردم برخورد نميگردد ،بخاطر يک نقص و بيمارى
فرهنگى است .يا اگر مشاهده ميکنيم كه افراد كارآمد فکرى ما در
دانشگاهها و كارگاهها و مراكز تحقيق ،به نوآوريهايى كه براى يک
محقق ،نان و آب و شهرتى ندارد ،اما زحمت زيادى دارد ،كمتر تن
ميدهند و به كارهاى آسانتر و سهلتر تسليم ميشوند ،يک بيمارى فرهنگى
0
است.
لزوم ابتکار جهت پيشبيني ضربات دشمن

دشمن دستبردار نيست و توطئهى خودش را متوقف نخواهد كرد؛
ضربه را ميخورد ،ولى باز خودش را براى ضربهى بعدى آماده و
جمعوجور ميکند؛ و بدون شک ضربهى بعدى دشمن ،با توجه به
نقصهاى او در ضربهى اول است .يعنى دقت ميکند ببيند شما چگونه و
از چه راهى توانستيد به او تودهنى بزنيد ،قطعاً آن روزنه را محکم
خواهد گرفت .دشمن بيشترين تالش خود را در ارزيابى دقيق نقطهى
ضعفش ميکند و با دستگاههاى آماده و منسجم و قوىاى كه دارد ،فور ًا
نقاط ضعف كار خود را پيدا ميکند و به جبران آنها ميپردازد .شما هم
0
بايستى در نوبت بعد ضربهى ابتکارآميز ديگرى بزنيد.
***

ما توقع نداريم دشمن نداشته باشيم؛ توقع هم نداريم كه دشمن،
دشمنى نکند .آنچه انتظار داريم ،از خودمان است .ما بايد بتوانيم با اميد و
شجاعت و عزم و اراده و وحدت و توكل به خدا ،به فضل الهى همهى
دشمنها و دشمنيها را از سر راه اين ملت برداريم و دشمن را از دشمنى
كردن پشيمان كنيم .به اميد خدا و به فضل الهى ما ميتوانيم و خواهيم
كرد و انشاءاهلل آينده اين را نشان خواهد داد .اميد ما به ايمان و عزم و
 .0بيانات در ديدار با اعضای شورای عالي انقالب فرهنگي 0368/9/00
 .0بيانات در مراسم بيعت جمعي از مسـئوالن وزارت اطــالعات و ارتـش جمهـوری اسـالمي
ايران 0368/4/08
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غيرت مردم و به بزرگوارى كمنظيرى است كه ملت ايران در دورانهاى
مختلف نشان داده است و با تالش و حضور و ايستادگى و هوشيارى
خود توانسته توطئههاى دشمن را خنثى كند .انشاءاهلل در آينده نيز
همينطور خواهد بود و مسئوالن با تکيه به ذخيرهى عظيم و تمامنشدنى
اقيانوس پربركت انسانهاى بزرگ در كشور ما ،خواهند توانست به
0
بهترين وجهى به وظايف خود عمل كنند.
لزوم مقابله با حيلهگری دشمن

دشمن از اين مانع ،غافل نيست .دائم بر اين پنجه مىاندازد .بايد با
پنجهافکنى و ناخنكشى و حيلهگرى دشمن مقابله كنيم .حركت و تالش
الزم است؛ هم در جبههى خودسازىـ اين مقدم بر همه است؛ مثل امام
حسين 7كه آقا و موالى شماستـ هم در جبههى سياسىـ كه آن امر
به معروف و حركت و حضور سياسى است و در جايى كه الزم است،
بيان مواضع و تبيين سياسى در مقابل دنياى استکبارـ هم در جبههى
فرهنگىـ يعنى آدمسازى ،خودسازى ،خودسازى فکرى و اشاعهى فکر و
فرهنگـ اينها وظيفهی همهى كسانى است كه امام حسين 7را الگو
ميدانند .خوشبختانه ملت ما همه نسبت به حسينبن على 7خاضعند و
آن بزرگوار را بزرگ ميشمارند .حتى خيلى از غيرمسلمانها اينگونهاند.
دشمن امام حسين ،7پول و زور و شمشيرزن و مروج و مبلغ و
سينهچاک داشت .عزيزان من! اآلن وضع شما اين است .كربال تا آخر دنيا
گسترده است .كربال كه به مرزهاى آن ميدان چند صد مترى محدود
نميشد .اآلن همان روز است .همهى دنياى استکبار و ظلم امروز ،با
0
جمهورى اسالمى مواجه است.
غفلت ما ،بزرگترین فرصت برای دشمن

اگر فراموش كرديد كه دشمن در كمين شماست ،غفلت ،شما را
 .0بيانات در ديدار با كشاورزان ،به مناسبت هفتهی كشاورزی 0381/01/00
 .0بيانات در ديدار پاسداران انقالب اسالمي به مناسبت روز پاسدار 0311/9/04
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فراخواهد گرفت ،حركت را كند خواهد كرد و از بين خواهد بردـ يعنى
بزرگترين فرصت براى دشمن استـ لذا شما ببينيد در طول اين سالهاى
متمادى ،هر وقت ،هر كسى و هرجا ،از دشمنى دشمنان و توطئهى
مستکبران و دشمنى آمريکا و اسرائيل و بقيهى مخالفان آزادى و سعادت
بشر ،سخن گفته است ،از سوى تبليغاتچيهاى جهانى مورد تخطئه قرار
گرفته است! آنها ميخواهند ملت ايران فراموش كند كه دشمنى دارد .در
سايهى اين فراموشى است كه ميتوانند مردم را به مسائلى كوچکتر،
سرگرم كنند و ميانشان اختالف بيندازند .يک ملت و يک جمعيت ،وقتى
بداند كه دشمن در كمين اوست ،به مسائل كوچک ،به مسائل روزمره و
درجهى دوم ،مشغول نخواهد شد .اگر اختالفى هم دارد ،آن را
علىالعجاله كنار ميگذارد؛ اما وقتى از دشمن غافل شد ،مسائل كوچک
داخلى ،عمده ميشود؛ اختالفات ،بزرگ ميشود و افراد به جان هم
مىافتند و جناحها تشکيل ميگردد .اين بر اثر غفلت از دشمن است.
عزيزان من! يکى از كارهاى مهم دشمن همين است كه شما و ما را
از وجود خود غافل كند ،تا ما دشمن را در ميان خود جستجو كنيم و
دنبال دشمن در ميان خوديها بگرديم! وقتى كسى دشمن بزرگى دارد كه
در بيرون مرزهاى او منتظر فرصت است ،هرگز به دشمنان كوچک ،به
دشمنان خيالى و به دشمنان جناحى توجه نميکند .ما دشمنان بزرگى
داريم .دشمن سعى ميکند هر كسى را كه بگويد «اين ملت ،دشمنى دارد
و دشمنى در كمين اوست» ،تخطئه كند! ميخواهند اينطور وانمود كنند كه
نه آقا ،چه دشمنى؟ كدام دشمن؟ حرفشان اين است كه شما ملت و اين
جوانان پاكباختهى مؤمن غيور ،آسودهخاطر شويد كه دشمنى شما را
تهديد نميکند! وقتى جماعتى اينطور احساس كردند كه در بيرون ،هيچ
دشمنى ندارند ،در درون خودشان دنبال دشمنان كوچک و خيالى و
فرضى و جناحى ميگردند؛ آن وقت اختالفات بهوجود مىآيد و رشد
ميکند .نه آقا! اينگونه نيست .دشمنان سهمگينى در كمين اين ملت و اين
كشور و اين انقالبند .اگرچه همين دشمنان سهمگين هم با همهى قدرت
ظاهريشان و به فضل پروردگار ،تا امروز هيچ غلطى نتوانستند بکنند؛ بعد
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از اين هم به فضل پروردگار نخواهند توانست هيچ غلطى بکنند؛ اما اين
0
موجب نميشود كه ما از وجود دشمن ،غافل بمانيم.
غفلت از توطئهی دشمن یعني اسير توطئه شدن

اينکه ميبينيد ملت ما بعد از بيستوشش سال «مرگ بر آمريکا» را
فراموش نميکند ،بخاطر اين است كه غفلت از توطئهى استکبار جهانى
همان ،و اسير توطئه شدن همان .در واقع «مرگ بر آمريکا»يى كه مردم ما
ميگويند ،مثل همان «اعوذ ٍّباهلل ٍّمن ٍّالشّيطان ٍّالرّجيم» است كه اول هر
سورهى قرآن قبل از «بسماهللالرّحمنالرّحيم» گفته ميشود .استعاذهى به خدا
از شيطان رجيم براى چيست؟ براى اين است كه انسان مؤمن يک لحظه
حضور شيطان را فراموش نکند؛ يک لحظه از ياد نبرد كه شيطان آمادهى
حمله به او و انهدام حصار معنوى و ايمانى اوست« .مرگ بر آمريکا» هم
براى اين است كه ملت فراموش نکند سلطهگران جهانى منافع سرشارى
كه در اين كشور داشتهاند و دست آنها كوتاه شده ،از ياد نبردهاند .آنها
هميشه دنبال اين هستند كه همان منافع را باز در داخل اين كشور براى
خودشان تأمين كنند و به قيمت نابودى استعداد جوانان و آيندهى اين
كشور ،بر ثروت و علم و فناورى خود بيفزايند .پس ملت ايران دير
شروع كرد؛ از انقالب اسالمى شروع كرد.
براى تبديل وضعيتى كه براى ملت پيش آمده بود ،به وضعيت
مطلوبى كه اول شرح دادم ،يک سال و دو سال و ده سال كافى نيست؛
اين تغييرات عظيم عميق اجتماعى بايد در طول چند نسل بهوجود بيايد.
ما امروز مبالغ زيادى از اين راه را پيش رفتهايم .كسانى كه در سنين شما
يا اندكى از سنين شما بيشتر ،در انقالب اسالمى حضور داشتند و جانانه
كار كردند ،وظيفهى خود را آن روز خوب انجام دادند؛ نسل بعد از آنها
0
هم در طول بيستوشش سال گذشته تالشهاى خوبى كردند.
 0بيانات در ديدار جمع كثيری از مردم آمل 0311/3/00
 .0بيانات در ديدار اعضاى اتحاديهى انجمنهاى اسالمى دانشآموزان 0383/00/04
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غافل نشدن از كيد و توطئه دشمن

در وضع كنونى نبايد يک لحظه از كيد و توطئهى دشمن و طرق
گوناگون آن غافل باشيم .فکر نکنيم كه چون مسألهى رهبرى حل شد،
قانون اساسى شکل مطلوب خودش را پيدا كرد و مردم حضور قوى
خودشان را در صحنه نشان دادند ،پس همهى قضايا تمام شد ،و بنابراين
از دقت وسواسآميز و مراقبتهايى كه بايد بکنيم ،خداى نکرده غافل
بشويم و منصرف بمانيم؛ نه ،من در مسئوليت خودم ،مسئوالن گوناگون
كشورى و عامهى مردم در كار خودشان ،و بخصوص شما آقايان محترم
در مسئوليت و وظيفهى خطيرى كه بر دوشتان گذاشته شده و بسيار مهم
و تعيينكننده است ،نبايد غافل شويم ،كه دشمن از طرق مختلف ممکن
0
است وارد شود و ضربه بزند.
***

ما در طول اين سالها ،تجربههاى زيادى كسب كردهايم .حقيقتاً به اين
كالم اميرالمؤمنين 7رسيدهام كه« :و ٍّمن ٍّنام ٍّلم ٍّينم ٍّعنه» .0اگر غفلت
كرديم ،در همان لحظهى غفلت ،ضربه را خواهيم خورد .دشمن از ضربه
زدن و هجمه كردن و توطئه كردن عليه اين بساط دينى و اسالمى،
هيچوقت منصرف نخواهد شد؛ منتها آن وقتى كه ما قاعدهى كار را
محکم كرده باشيم ،دشمن مأيوس خواهد شد .اگرچه در حال يأس هم
بتواند ،ضربه ميزند ،منتها وقتى اميد دشمن از او گرفته شد ،طبعاً تالش و
3
تحرک او هم كم خواهد شد.
بدانيد كه اگر اندكى غفلت كنيم ،دشمن عليه مقدسات ما شروع به
حمله و اقدام خواهد كرد .اين ،يک نمونه است و نمونههاى از اين قبيل
4
هم فراوان است .تکليف ما زياد است.
***

 .0بيانات در مراسم بيعت ائمهی جمعـهی سراسـر كشـور بـه اتفـاق رئـيس مجلـس خبرگـان
0368/4/00
 .0نهجالبالغه ،نامهی 60
 .3بيانات در مراسم بيعت ائمهی جمعـهی سراسـر كشـور بـه اتفـاق رئـيس مجلـس خبرگـان
0368/4/00
 .4بيانات در ديدار ائمهی جماعات و روحـانيون و مبلغـين ،در آسـتانهی مـاه مبـارک رمضـان
0310/00/01
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حاال بعضيها حساسند روى كلمهى دشمن ،كه چرا شما ميگوييد
دشمن؛ چرا هى تکرار ميکنيد دشمن .خوب ،تکرار هم ميکنيم و باز
بعضى اينجورى دچار غفلت ميشوند ،نميفهمند كه دشمن دارد با آنها چه
كار ميکند؛ اين همه هم ميگوييم و نميشود! اگر نميگفتيم ،چه ميشد! شما
ببينيد از اول تا آخر قرآن ،خداى متعال چقدر اسم شيطان و شيطانصفتها
و ابليس را آورده؛ چقدر اسم فرعون و نمرود و قارون و دشمنان پيغمبر
در زمان بعثت آمده و چقدر اينها در قرآن تکرار شده .داستان ابليس و
شيطان در قرآن تکرار شده .ميشد يک بار خداى متعال بگويد ،براى
اطالع كافى بود .اين براى اين است كه هيچ وقت نبايد از كيد دشمن
غافل بود .اميرالمؤمنين فرمود« :و ٍّمن ٍّنام ٍّلمينم ٍّعنه»؛ اگر شما توى سنگر
خوابتان برد ،الزمهاش اين نيست كه دشمن شما هم كه روبهرو نشسته،
او هم توى سنگرش خوابش برده باشد؛ نه ،ممکن است شما خوابت
برده باشد ،او بيدار باشد؛ آن وقت پدرتان درآمده است .نبايد غفلت كرد.
0
و ميبينيد كه غفلت ميشود.
هيجانات كشور باعث سوءاستفادهی دشمنان

وقتى هيجانات كور ،پا وسط بگذارند ،دشمن فوراً استفاده خواهد
كرد .بارها گفتهام ،باز هم تکرار ميکنم؛ من معتقدم كه جوان مملکت
بايستى در همهى ميدانها حضور و آمادگى داشته باشد؛ منتها با انضباط.
اينگونه حركاتى كه مالحظه شد كسانى به دانشگاه حمله كنند ،ناشى از
بىانضباطى است؛ با هر نامى انجام گيرد ،غلط و محکوم است .اگر با نام
دفاع از دين هم انجام گيرد ،غلط است؛ اگر با نام دفاع از واليت هم
انجام گيرد ،غلط است .مگر من بارها نگفتهام در اجتماعات كسانى كه
مخالفند ،هيچکس نبايد رفتار خشونتآميز داشته باشد؛ چون اين ،دشمن
را خوشحال ميکند .بارها ما اين حرف را گفتيم ،چرا گوش نکردند؟!
چرا گوش نميکنند؟! حتى اگر يک حرفى كه خون شما را به جوش
مىآورد به زبان آورندـ مثالً فرض كنيد اهانت به رهبرى كردندـ باز هم
 .0بيانات در ديدار وزير علوم و استادان دانشگاه تهران 0388/00/03
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بايد صبر و سکوت كنيد .اگر عکس مرا هم آتش زدند يا پاره كردند،
بايد سکوت كنيد .نيرويتان را براى آن روزى كه كشور به آن نيازمند
است ،براى آن روزى كه نيروى جوان و مؤمن و حزباللهى بايد در
مقابلهى با دشمن بايستد ،حفظ كنيد ،والا حاال فرض كنيم يک جوان ،يا
يک دانشجوى فريبخوردهاى هم حرفى زد و كارى كرد؛ چه اشکالى
0
دارد؟ من از او صرفنظر ميکنم.
فراهم كردن وسایل مصونسازی در برابر دشمن

بايد وسايل مصونسازى را فراهم كنيد .جوانان را مصون كنيد ،ذهنها
را مصون كنيد ،دلها را مصون كنيد كه اگر عليرغم شما ،روزى دشمن
توانست نفوذ كند ،شما قبالً مصونيت ايجاد كرده باشيد .راهش اين
است؛ اينگونه بايد با هجوم دشمن برخورد كرد .ما با اين روحيهى
مقاومت و با اين روحيهى ايستادگى ،توانستهايم قدرتى مثل استکبار
جهانى و مثل آمريکا را ،بيست سال پشت در نگه داريم و باز هم
ميتوانيم! ملت ايران قوى است و اين استقامت ،استقامت ايمانى است.
اين استقامت ،از دين ،از اسالم و از ايمان سرچشمه ميگيرد و هر جا كه
باشد ،موجب ناكامى دشمن خواهد شد .اين را ما بايد حفظ و تقويت
كنيم .ما بايد دين را تقويت كنيم؛ ايمان جوانان را تقويت كنيم؛ اجتناب
از فساد را تقويت كنيم .اين كار ،كار درستى است؛ اين راه ،راه صحيحى
است و شما ناشران عزيز ،در قبال اين چيزها مسئوليت داريد .البته شما
جمع معدودى از ناشران كشور هستيد كه اينجا جمع شدهايد و
خوشبختانه ما امروز شما را زيارت كرديم .بيشتر شما ،يا همهى شما هم
كسانى هستيد كه علىالقاعده ،اين حرفها را قبول داريد .حاال ممکن
0
است بعضى هم قبول نداشته باشند؛ باالخره اين هم نظرى است.
***

متأسفانه اين دستگاههاى تبليغاتى و مخرب و معاند با جمهورى
اسالمى و با ملت ايران ،دنبالههايى هم در داخل كشورمان دارند كه مال
 . 0بيانات در ديدار جمعي از دانشجويان به همراه اقشار مختلف مردم 0318/4/00
 .0بيانات پس از بازديد از نمايشگاه كتاب در حسينيه امام خميني(ره) 0318/0/08
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امروز هم نيست ،از دوران دفاع مقدس هم چنين چيزهايى بود .آنها هم
به هوش بيايند و بدانند كه پشتيبانى اين گرگهاى درنده به دردشان
نميخورد .اينها به فکر خودشان هستند ،به فکر منافع خودشان هستند .از
آدمها تا آنجايى كه منافع آنها تأمين بشود ،استفاده ميکنند؛ همچنانى كه از
محمدرضا و صدام استفاده كردند .آن وقتى هم كه الزم نبود ،مثل يک
دستمال كثيفشدهاى مچاله ميکنند و پرتابشان ميکنند كنار؛ همچنانى كه
از محمدرضا شاه در دوران نکبتش حمايت نکردند ،از صدام در دوران
0
رسوايى و نکبتش حمايت نکردند .كسى به آنها دل نبندد.
فراموش كردن دشمن یعني بزرگترین خطر

اين كشور ،اين انقالب و اين تاريخ ،نجاتيافتهى اين مجاهدتها و
اين خونهاست .بدانيم كه اين انقالب و اين ملت و اين كشور ،بخصوص
فعاالن اين نهضت بزرگ ،چه دشمنان خونخوار و بيرحمى در كمين
داشتند و هنوز هم دارند .همانهايى كه شهيد بهشتى را از دست اين ملت
گرفتند ،هنوز در دنيا هستند .همانهايى كه آنها را كمک ميکردند ،هنوز
هم ميکنند .مبادا بعضى سادهدليها يا احياناً كجفکريها موجب شود كه ما
تصور كنيم دشمنيها و دشمنها تمام شدند؛ كه اين خطر بزرگى را توليد
خواهد كرد .براى كسى كه در مواجهه با دشمن است ،هيچ خطرى باالتر
0
از فراموش كردن دشمن نيست.
عدم اعتماد به دشمن

به دشمن و ايادى او اعتماد نکنيد .اين بدحالتى است كه انسان ببيند
در داخل خطوط سياسى ،با خط مقابل خودشان خصمانه رفتار كنند؛ اما
مرزهاى خودشان را به روى دشمن باز بگذارند! من اين را نميپسندم؛
اين را ملت نميپسندد؛ به جرأت ميتوانم بگويم كه اين را خدا هم
3
نميپسندد.
 .0بيانات در سالروز والدت حضرت اميرالمومنين (ع) 0388/4/01
 .0بيانات در ديدار مسئوالن دستگاه قضايي كشور و خانوادههای شهدای هفتم تير 0311/4/1
 .3بيانات در خطبههای نماز جمعهی تهران 0318/1/8
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كار سازنده؛ مبارزه با دشمن

كار سازنده ،مبارزه با دشمن است .اگر كسى براى علم و براى ادارهى
كشور تالش كند ،با دشمن مبارزه كرده است .اگر كسى براى افزايش
ثروت ملى تالش كند ،با دشمن اين ملت و اين كشور مبارزه كرده است؛
چون دشمن نميخواهد اين كشور بخوبى اداره شود و امور مردم به
سهولت بچرخد .دشمن ميخواهد مشکل درست كند .بايد با ادارهى
0
صحيح و كار سازنده و صحيح و منطقى ،با دشمن مقابله كرد.
عکسالعمل ما در برابر تعریف و تمجيد دشمن

اين نظام ،نظامى استـ كه خود شماها هميشه هم ميگوييد ،درست
هم ميگوييدـ كه بر پايهى تالشهاى بيشمار و فداكاريهاى فراوان به وجود
آمده و امروز هم در دنيا دارد يکهتازى ميکند؛ اما همين راديوهاى
بيگانهاى كه آقاى پورمحمدى اشاره كردند ،هرچه ميخواهند بگويند،
بگويند .بله ،معلوم است؛ اگر مثالً ده نفر بچهى هرزه دور آدم دانشمند و
شخصيت برجستهاى را بگيرند؛ يکى به او اهانت كند ،يکى بگويد تو
بيسوادى و ،...طبعاً ممکن است او انکسارى هم در خودش پيدا كند؛ اما
شما كه او را ميشناسيد ،باورتان نمىآيد .بله ،نسبت به انقالب و
جمهورى اسالمى حرف ميزنند؛ نميزدند ،تعجب ميکرديم .امام ميگفتند
هر وقت از ماها تعريف ميکنند ،آدم در دلش چيزى پيدا ميشود كه چه
اشکالى در من بهوجود آمده كه دشمن دارد از من تعريف ميکند؛ واقع ًا
عقيدهى امام اين بود؛ نه اينکه فقط در حرفهاى عمومى آن را بيان كنند؛
حتى به ماها هم آن را ميگفتند .بنابراين ،ارزشها و اصول و هدفهايى
وجود دارد؛ اين تالش ارجمند شما بايد در همين سمت انجام گيرد؛
0
مقصود اين است.

 .0پيام نوروزی به مناسبت آغاز سال 0311/0/0 0311
 .0بيانات در ديدار با اعضای «گروه اجتماعي» صدای جمهوری اسالمي ايران 0311/00/09
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كوچک نشمردن دشمن

دشمن را نبايد كوچکتر از آنى كه هست گمان كرد؛ چون انسان آن
وقت ضربه خواهد خورد .اما نبايد هم دشمن را بزرگتر از آنکه هست
جلوه داد .يعنى همان كارى كه امروز دستگاه تبليغاتى صهيونيستها و
مستکبرين ،خودشان انجام ميدهند :از آمريکا و از قدرتها غولى درست
كردند ،كه اگر كسى تجربه نداشته باشد ،خيال ميکند به يک اشارهى
اينها ،همه جا دود خواهد شد ،پودر خواهد شد و از بين خواهد رفت!
اين حرفها چيست؟! اينها اگر قدرت داشتند ،روزبهروز نهضت اسالمى
در دنيا ريشهدارتر و پرشکوهتر نميشد! اينها در هر جا كه دخالت
زورمندانه و قدرتمندانه كردند يا خودشان يا عواملشان براى خودشان و
عواملشان جهنم سوزان و باتالقى درست كردند كه تا خرخره در آن فرو
رفتند .نگاه كنيد به آنجاها كه اينها كسانى را بر مردم تحميل كردند! ببينيد
در چه وضعيت زشتى به سر ميبرند و در چه گرفتاريهايى زندگى
0
ميکنند!
ضعف ما باعث جسارت دشمن

به هيچ ملتى ،دشمن با التماس چيزى نخواهد داد .هيچ ملتي بخاطر
ضعيف بودن و گردن كج كردن در مقابل دشمن ،به چيزى نميرسد .هر
ملتي كه در دنيا به جايى رسيده است ،بخاطر عزم و اراده و ايستادگى و
سينه سپر كردن و سر را باال نگهداشتن رسيده است .بعضى از ملتها اين
توان را ندارند؛ اما آن ملتي كه به اسالم معتقد است ،آن ملتي كه به قرآن
معتقد است ،آن ملتي كه به وعدهى خدا معتقد است ،آن ملتي كه معتقد
است لينصرن ٍّاهلل ٍّمن ٍّينصره هر كه خدا و دين خدا را يارى كند ،خدا با
0
تأكيد او را يارى خواهد كرد ،اين توانايى را دارد.
.0بيانات در اجتماع بزرگ فرماندهان «نيروى مقاومت بسيج» سراسـر كشـور در دومـين روز از
«هفتهى بسيج» 0310/8/31
 0بيانــات در جمــع بســيجيان شــركتكننــده در اردوی فرهنگــى ،رزمــى يــاران امــام علــي(ع)
0319/1/09

WWW.BOOK-KHAMENEI.IR

فصل هشتم :شیوهها و ابزار مقابله با دشمن 287 /
پيشرفت ما عليرغم خواست دشمن

عليرغم آنچه دشمنان ما ميخواستند و امروز تبليغ ميکنند ،ما
پيشرفت كردهايم .معناى اين پيشرفتها اين نيست كه ما به هدفهاى خود
رسيدهايم .من بارها گفتهام ،اآلن هم ميگويم :بنده بعنوان يک طلبهی
انقالبى معتقد به اسالم و انقالب ،اعتقادم اين است كه در بسيارى از
اهداف خود هنوز در نيمهی راه هستيم .ما عدالت اجتماعى و بنيانكنى
فقر و آبادسازى همهجانبهی كشور را ميخواستيم؛ اما هنوز به آن مقاصد
نرسيدهايم و در وسط راه هستيم؛ در عين حال حركت كردهايم و جلو
آمدهايم و بخش مهمى از راه را پيش رفتهايم .اين كارها را انقالب و نظام
0
اسالمى كرد.
كينهی دشمن را از دل بيرون نکنيد

مردم نبايد هيچوقت كينهى شيطانها و شيطانصفتان را از دل خود
بيرون كنند .نگوييد حاال گذشت و تمام شد و چه لزومى دارد كه ديگر
به يادمان آوريم .نه ،دين ما اين است« :هل ٍّالدّين ٍّإلّا ٍّالحبّ ٍّو ٍّالبغض».0
دين ،عبارت از محبت و كينه است :از يک طرف ،محبت به خوبان و
خوبيها و مظلومان و انسانهايى كه مورد جفاى شيطانها قرار گرفتهاند و از
طرف ديگر بغض و كينه نسبت به شيطانها و موجودات پليد و پليديها و
كسانى كه براى آنها ،انسان و انسانيت و خدا ،حرف مفت است .اين هم
جزو دين است .تولى و تبرى ،جزو فروع دين و به قول بعضى از علما،
جزو اصول دين است .زشتصورتى دشمنان خدا و خلق را فراموش
نکنيد .اگر فراموش كرديد ،همان دشمن ،چهرهى خودش را عوض
خواهد كرد و نزديک ميشود .دشمن كه نزديک شد ،براى ضربه زدن
نزديک ميشود .دشمن كه براى نوازش نزديک نميشود .اينکه شما ميبينيد
گاهى دشمنان ماـ چه دشمنان شناختهشده ،مثل مستکبران عالم و
قلدرهاى روزگار و چه دشمنان شناختهنشده كه خطرشان بيشتر استـ
 .0بيانات در خطبههاى نماز جمعهی تهران 0380/00/04
 .0بحاراالنوار ،ج  ،61ص63
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چهرهى خوب نشان ميدهند و مثل مار خوشخط و خال به صورت
فريبنده به طرف انسان مىآيند ،اظهار محبت ميکنند و ميگويند بياييد با
هم دست بدهيم ،بدانيد اين يک حمله و تهاجم خصمانه است .حواستان
جمع باشد .نبايد كينهى دشمن از دلتان خارج شود .وقتى كه دشمن
ميگوييم ،منظور ما دشمنى نيست كه براى يک شاهى صنار دنيا دشمنى
كندـ كه اينها دشمنى نيستـ و نه دشمنى براى اختالف سليقه و اختالف
نظرـ كه اينها خياالت استـ و نه دشمنى براى امور دنيوى و مادىـ كه
ممنوع و مطرود استـ دشمن ،يعنى آن شيطان و شيطانصفتى كه با
خوبيها و فضيلتها و بندگان صالح و صالح و خداى صالحآفرين ،مخالف
و دشمن است .اين ،آن دشمن اصلى است .نبايد كينهى اين دشمن از
دلتان خارج بشود .اگر احساس كرديد كه نسبت به اين دشمن ،در دلتان
بغض و كينه كم شد ،اين يک عالمت خطر شخصى براى شماست؛ بايد
احساس كنيد مثل اينکه درجهى ايمان در حال تنزل است .عيناً مثل
محبت بندگان خدا كه بايد روزبهروز در دل قويتر و ريشهدارتر بشود.
اگر به شيطان كينه و دشمنى نورزيد ،او مىآيد و راه شما به طرف خدا
را سد خواهد كرد .اين چيزى است كه ديگر قابل جبران نيست .بنابراين،
نسبت به اصل و تحليل حادثه و آن سيهروهايى كه اين حادثه را راه
انداختند ،بايد آحاد مردم از كوچک و بزرگ ،بغض و كينه داشته باشند و
0
آن را به يکديگر نيز توصيه كنند.
كم شدن كينه در برابر دشمن یعني یک عالمت خطر شخصي

مردم نبايد هيچوقت كينهى شيطانها و شيطانصفتان را از دل خود
بيرون كنند .نگوييد حاال گذشت و تمام شد و چه لزومى دارد كه ديگر
به يادمان آوريم .نه ،دين ما اين است« :هلٍّالدينٍّاالٍّالحبٍّوٍّالبغض» .دين،
عبارت از محبت و كينه است :از يک طرف ،محبت به خوبان و خوبيها و
مظلومان و انسانهايى كه مورد جفاى شيطانها قرار گرفتهاند و از طرف
 .0بيانات در ديدار با اقشار مختلف مردم استان چهارمحـال و بختيـارى و جمعـى از خـواهران
بسيجى شهرهاى اصفهان ،يزد ،فومن و گروهى از طلاب پاكستانى 0368/6/8
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ديگر بغض و كينه نسبت به شيطانها و موجودات پليد و پليديها و كسانى
كه براى آنها ،انسان و انسانيت و خدا ،حرف مفت است .اين هم جزو
دين است .تولى و تبرى ،جزو فروع دين و به قول بعضى از علما ،جزو
اصول دين است .زشتصورتى دشمنان خدا و خلق را فراموش نکنيد.
اگر فراموش كرديد ،همان دشمن ،چهرهى خودش را عوض خواهد كرد
و نزديک ميشود .دشمن كه نزديک شد ،براى ضربه زدن نزديک ميشود.
دشمن كه براى نوازش نزديک نميشود .اينکه شما ميبينيد گاهى دشمنان
ماـ چه دشمنان شناختهشده ،مثل مستکبران عالم و قلدرهاى روزگار و
چه دشمنان شناختهنشده كه خطرشان بيشتر استـ چهرهى خوب نشان
ميدهند و مثل مار خوشخط و خال به صورت فريبنده به طرف انسان
مىآيند ،اظهار محبت ميکنند و ميگويند بياييد با هم دست بدهيم ،بدانيد
اين يک حمله و تهاجم خصمانه است .حواستان جمع باشد .نبايد كينهى
دشمن از دلتان خارج شود .نبايد كينهى اين دشمن از دلتان خارج بشود.
اگر احساس كرديد كه نسبت به اين دشمن ،در دلتان بغض و كينه كم
شد ،اين يک عالمت خطر شخصى براى شماست؛ بايد احساس كنيد
مثل اينکه درجهى ايمان در حال تنزل است .عيناً مثل محبت بندگان خدا
كه بايد روزبهروز در دل قويتر و ريشهدارتر بشود .اگر به شيطان كينه و
دشمنى نورزيد ،او مىآيد و راه شما به طرف خدا را سد خواهد كرد.
اين چيزى است كه ديگر قابل جبران نيست .بنابراين ،نسبت به اصل و
تحليل حادثه و آن سيهروهايى كه اين حادثه را راه انداختند ،بايد آحاد
مردم از كوچک و بزرگ ،بغض و كينه داشته باشند و آن را به يکديگر
0
نيز توصيه كنند.
پيشگيری از نفوذ دشمن

آنچه امروز براى اين ملت اهميت دارد ،اين است كه مسئوالن كشور
با همهى قدرت و توان ،شاخصهاى اصلى را براى اصالح امور كشور در
 .0بيانات در ديدار با اقشار مختلف مردم استان چهارمحـال و بختيـارى و جمعـى از خـواهران
بسيجى شهرهاى اصفهان ،يزد ،فومن و گروهى از طلاب پاكستانى 0368/6/8

WWW.BOOK-KHAMENEI.IR

 / 291دشمنشناسي

نظر بگيرند؛ همان سه شاخص عمدهاى كه گفته شد :مبارزهى با فقر،
مبارزهى با فساد ،مبارزهى با تبعيض .اين اساس قضيه است .اگر فقر و
فساد و تبعيض به وسيلهى مسئوالن كشور تحمل نشود؛ رضاى الهى،
توفيق الهى ،هدايت الهى ،شامل حال همه خواهد شد؛ گرهها باز خواهد
شد .اين ملت در ميدان است؛ اين ملت باوفاست؛ اين ملت به قرآن دل
داده است .اگر بخواهيم اين كارها انجام گيرد ،راهش اين است كه جلو
نفوذ دشمن با كمال قدرت بسته شود .امام بزرگوار ما ،قاعدهاى پيش
خودشان داشتند و بارها هم آن را بر زبان مىآوردند .ميگفتند هرجا كه
ديديد دشمنان سوگندخوردهى اين ملت و اين كشور ،آنجا توجه و
عالقهمندى نشان ميدهند و از آنجا دفاع ميکنند ،به كار آنها سوءظن پيدا
كنيد .گاهى براى اينکه شخصيتى را خراب كنند ،از او جانبدارى ميکنند.
گاهى براى اينکه يک دستنشاندهى خود را بزرگ كنند ،از او حمايت
ميکنند و جنگ روانى به راه مىاندازند .خوشبختانه ملت ما سياسى
0
است؛ ملت ما هشيار و بيدار است و فريب اين چيزها را نخواهد خورد.
لزوم تبليغات در جهت شکست تبليغات دشمن

اگر آگاهى ملت ايران و گويندگان و نويسندگان و هنرمندان ،در
خدمت حقيقتى كه در اين كشور وجود دارد ،قرار نگيرد ،دشمن در
ميدان تبليغات غالب خواهد شد .ميدان تبليغات ،ميدان بسيار عظيم و
خطرناكى است .البته ،اكثريت قاطع ملت و آحاد مردم ما ،به بركت
آگاهى ناشى از انقالب ،در مقابل تبليغات دشمن بيمه هستند و مصونيت
پيدا كردهاند .از بس دشمن دروغ گفت و چيزهايى را كه در مقابل چشم
مردم بود ،به عکس و واژگون نشان داد و منعکس كرد ،اطمينان مردم ما
نسبت به گفتهها و بافتهها و ياوهگوييهاى تبليغات جهانى ،بکلى سلب
0
شده است.
 .0بيانات در اجتماع بزرگ مردم قم 0319/1/04
 .0بيانات در ديدار با اقشار مختلف مردم نـايين و ابـردهى خراسـان و جمعـى از خانوادههـاى
شهداى تهران ،گرگان و چهاردونگه ،اعضاى جمعيـت هـالل احمـر و خـواهران دانشـجوى
دانشگاه اصفهان 0368/6/09
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عدم نرمش در برابر پيشروی دشمن

دشمنى دشمنان و هياهوى آنان نبايد ارادهها را سست و دلها را
مرعوب كند .ملت ايران نشان داده كه ميتواند بر دشمنى مانند ابرقدرتها
در عرصههاى مختلف پيروز شود و با استقامت و ايمان و مجاهدت،
دشمن را از سر راه دور كند .خطاى بزرگى است اگر كسى گمان كند كه
با نرمش و عقبنشينى ميتوان دشمن را از پيشروى بازداشت .دشمن
يعنى همان استکبار جهانى و بهطور ويژه آمريکا و صهيونيزم ،به چيزى
كمتر از بازگرداندن وضع پيش از انقالب يعنى سلطهى كامل سياسى و
اقتصادى و قبضه كردن ايران و بر سر كار آوردن دستنشاندهاى همچون
محمدرضا پهلوى راضى نخواهد شد .ملت ايران بايد با استقامت و
0
قاطعيت خود آنها را براى هميشه مأيوس كند و خواهد كرد.
تمركز دشمن در نقاط حسّاس تبليغي

عزيزان من! يکى از خدمتهايى كه دشمنان ما به ما ميکنند ،همين
است كه به ما نشان ميدهند در تبليغ روى چه نقاطى بايد متمركز شويم.
امروز اگر شما نگاه كنيد ،ميبينيد كه همهى دستگاههاى تبليغى دشمن
دست به دست هم دادهاند و تبليغات خود را بر روى چند نقطه متمركز
كردهاند .در رأس آنها هم تبليغات صهيونيستهاست .صهيونيستها كه
عرض ميکنيم ،فقط مراد ما دولت صهيونيست غاصب نيست؛ او بخشى
از مجموعهى صهيونيستهاست؛ مجموعهى صهيونيستهايى كه
سرمايهداران بزرگ كشورهايى از جمله آمريکا را تشکيل ميدهند و بر
سياست آن كشور مسلطند .امروز متأسفانه كشور آمريکا ،دولت آمريکا،
كنگرهى آمريکا ،در زمينههاى گوناگونـ مالى ،تبليغاتى ،فرهنگى و غيرهـ
اسير طلسم صهيونيستند .تبليغات رسانهاى دنيا هم غالب ًا در اختيار
اينهاست .اين خبرگزاريهاى معروفى كه شما ميبينيد ،عمدهشان در اختيار
همين مجموعهاند .بعضيها هم كه متعلق به آنها نيستند ،با آنها همجهتند.
اگر شما تبليغات اينها را نگاه كنيد ،ميبينيد كه در مورد كشور عزيز و
 .0پيام به ملت ايران به مناسبت بيستمين سالگرد انقالب اسالمي 0311/00/00
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ملت بزرگ و قهرمان و درعينحال مظلوم ما ،بر روى چند نقطه
متمركزند :اول ،اختالف و دوئيت و تفرقه است؛ همان داستان قديمى
«تفرقه بينداز ،حکومت كن»؛ همان درد و بالى عمدهاى كه از قديم در
جان ملتها مىافتاده است .درصددند تفرقه ايجاد كنند ،يا اگر هرچه تالش
0
كردند ديدند نميتوانند تفرقه ايجاد كنند ،شايعهى تفرقه بيندازند.
***

دشمنان تبليغاتشان را ميکنند .قوام مملکت و نظام اسالمى و اين
استقالل دير يافته ،به اين است كه شما مردم و شما جوانان ،همان شور و
احساس انقالبى را كه در دوران جنگ و در آغاز انقالب بود ،با همان
قدرت حفظ كنيد .همان غيرت دينى ،همان انگيزه و همان احساس
حضور دشمن در جبههى مقابل را بايد حفظ كنيد .همچنان كه بحمداهلل،
0
جوانان حفظ كردند.
لرزش دشمن در برابر واحد امّت اسالمي

اگر امت اسالمى به معناى واقعى كلمهى امت تشکيل شود،
استعمارگران و طمعورزان و كسانى را كه خواستهاند اين منطقه را به نفع
خودشان بفشرند و از آن بهرهبردارى كنند ،بسيار ميترساند .آنها ميخواهند
3
اين اتفاق نيفتد.
***

شک نيست كه بىاعتنايى ملتهاى مسلمان در برابر اين وضع ،دشمن
را تشويق ميکند و صحنه را هر روز بر مؤمنين به اسالم تنگتر ميسازد.
مسلمانان بايد نشان دهند كه جهان اسالم داراى قدرت برخورد است و
ميتواند در برابر تجاوز و دشمنى آمريکا و هر متجاوز ديگرى بايستد.
همهى لطمات جبرانناپذيرى كه تاكنون از سوى استعمارگران ديروز و
مستکبران امروز به امت اسالمى وارد شده ،عمدتاً ناشى از ضعف نفس و
 .0بيانات در ديدار با علما و روحانيون در آستانهی ماه مبارک رمضان 0316/01/3
 .0بيانات در مراسم ديدار قشرهای مختلف مردم با معظمٌله 0310/1/09
 .3بيانات در ديدار ميهمانان شركتكننده در چهارمين مجمع جهانى اهل بيـت (علـيهمالسـالم)
0386/1/08
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ضعف روحيهى دولتها يا ملتها بوده است .ايستادگى ملتها ،دشمن را به
0
ستوه مىآورد و او را در رسيدن به هدفهاى متحيرانهاش ناكام ميسازد.
شجاعت و ایمان؛ عامل ناكام گذاشتن دشمن

دشمني كه با آن همه تجهيزات و پشتيبانيهای بينالمللي آمده بودـ كه
امروز يواشيواش به آن اعتراف ميکنندـ مجبور شد ناكام از اين مرزها
عقب بکشد و ذليل شود .اين موفقيت بخاطر همين شجاعتها و ايمانها
0
بود؛ اينها را بايد زنده نگه داريد.
شجاعت در برابر هيبت دشمن ،جزو شاخصها

شجاعت در برابر هيبت دشمن ،جزو شاخصهاست .در مقابل دشمن
اگر مسئولين كشور احساس رعب و خوف بکنند ،بر سر ملت بالهاى
بزرگ خواهد آمد .آن ملتهايى كه ذليل و مقهور دست دشمن شدند،
عمدهى علت اين بود كه مسئوالنـ پيشروان قافلهى ملتـ شجاعت الزم،
اعتماد به نفس الزم را نداشتند .گاهى در بين آحاد مردم عناصر مؤمن،
فعال ،فداكار ،آمادهى به جانبازى هستند ،منتها مسئولين و رؤسا وقتى
خودشان اين آمادگى را ندارند ،نيروهاى آنها هم از بين ميرود و اين
ظرفيت هم نابود ميشود .آن روزى كه شهر اصفهان در دورهى شاه
سلطان حسين مورد غارت قرار گرفت و مردم قتلعام شدند و حکومت
باعظمت صفوى نابود شد ،خيلى از افراد غيور بودند كه حاضر بودند
مبارزه و مقاومت كنند؛ اما شاه سلطان حسين ضعيف بود .اگر جمهورى
اسالمى دچار شاه سلطان حسينها بشود ،دچار مديران و مسئوالنى بشود
كه جرأت و جسارت ندارند؛ در خود احساس قدرت نميکنند ،در مردم
خودشان احساس توانايى و قدرت نميکنند ،كار جمهورى اسالمى تمام
3
خواهد بود.
***

 .0پيام به حجاج بيتاهلل الحرام 0310/3/03
 .0بيانات در ديدار گروه كثيری از اعضای سپاه پاسداران انقالب اسالمي 0380/6/04
 .3بيانات در ديدار اساتيد و دانشجويان در دانشگاه علم و صنعت 0381/9/04
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مبارزهى با سلطه هم يکى از وظايف دولت اسالمى است .نظام
سلطه ،نظامى است كه مثل بختک سنگينى روى پيکر جامعهى بشرى
مىافتدـ و افتاده استـ و او را نابود ميکند و از بين ميبرد .اين نظام
سلطه دو طرف دارد؛ سلطهگر و سلطهپذير .با اين نظام بايد مبارزه كرد.
مبارزهاش هم با شمشير نيست؛ مبارزهاش با عقل ،با كار حرفهاى سياسى،
0
و با شجاعت در ميدانهاى الزم و متناسب خودش است.
***

اينها از اسالم ميترسند .اينها از اسالم سيلى خوردهاند .اينها از اسالم و
مسلمانان مؤمن و مخلص و مبارز ،در ذهن خودشان خاطرهى تلخ دارند.
لذا از اول انقالب ،با نظام جمهورى اسالمى مقابله و مبارزه كردند و
انواع و اقسام توطئهها را به كار بردند ،كه يکى از خباثتآميزترين كارها
اين بود كه همسايهى ما را روزبهروز بيشتر و پيچيدهتر تجهيز كنند و به
جان جمهورى اسالمى بيندازند .شما ملت ايران ،آن غائله را ختم كرديد.
0
شجاعت شما (ملت) بود كه دشمن را وادار به ختم غائله كرد.
منع هراس از دشمن

بنده ميبينم دشمن ميخواهد با ترساندن ،كار خودش را پيش ببرد .ما
به اتکاى قدرت الهى كه مجسم در قدرت ملت بزرگ ماست ،از دشمن
مستکبر متکبر ،نميترسيم .معتقديم كاری نميتواند بکند« .انّ ٍّكيد ٍّالشّيطانٍّ
كان ٍّضعيفاً ».اين ،قرآن است .قرآن را بايد باور كرد .كيد شيطان ،ضعيف
است .اگر روزى در قرآن اين را ميخوانديم و از روى ايمان و تعبد ،فقط
قبول ميکرديم ،خدايا تو شاهدى كه امروز اين را از روى تجربه هم قبول
كردهايم .تجربه هم همين را نشان ميدهد .اگر شيطان ضعيف نبود،
جمهورى اسالمى را تحمل نميکرد .ببينيد چقدر با جمهورى اسالمى
دشمنند .ميبينيد كه «قدٍّبدتٍّالبغضاءٍّمنٍّأفواههم» .3رئيسجمهور آمريکا را
 .0بيانات در ديدار اعضاى هيأت دولت 0384/6/8
.0بيانات در ديدار با اقشار مختلف مردم و مسئوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمى ايـران،
در سالروز ميالد حضرت على(ع) 0369/00/01
 .3سورهی آلعمران ،آيهی 008
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ببينيد! آن وزير امور خارجهى بدشکلش را ببينيد! راجع به جمهورى
اسالمى كه حرف ميزنند ،نفرت و بغض و دشمنى ملت ايران و
جمهورى اسالمى ،از سر و صورتشان ميبارد .اما چرا با اين همه نفرت،
نميتوانند هيچ غلطى بکنند؟ چرا؟ علت چيست؟ چه دليلى دارد؟ كى
شما را نگه داشته است؟ كى مانع از ضربه زدن آنها شده است؟ كى مانع
شده است از اينکه محاصرهى اقتصادى كامل و تام و تمامى بکنند و به
تعبير خودشان ،پدر ملت ايران را دربياورند؟ آن وقت بعضى از اين
آدمهاى سادهلوح ضعيفالنفس هم ،همينها را تکرار ميکنند كه «آقا! پدر
ملت ايران را درمىآورند!» غلط ميکنند! مگر ميتوانند پدر ملت ايران را
دربياورند؟! اينها كسانى هستند كه ملت ايران پدرشان را درآورده است.
بنابراين ،ضعف دارند .قدرت آنچنان ندارند .البته ،شرطش اين است كه
ملت ايران ،همينطور كه بحمداهلل تا امروز در صحنه بوده است ،در
صحنه باشد .شرطش اين است كه خناسها و وسواسها نيفتند توى مردم،
دل آنها را خالى كنند كه «آقا چنين شد ،آقا چنان شد .آقا ميزنند ،آقا
ميبرند ».نه آقا! اين حرفها چيست؟! ما يک ملت قوى و مستحکم هستيم.
ما كه فالن كشور دو ،سه ميليونى فالن گوشهى آفريقا نيستيم كه هر
غلطى دلشان خواست ،بتوانند با ما بکنند .ما ملتي در مركز مدنيت
تاريخى دنيا ،و امروز هم در سر يک چهارراه مهم از چهارراههاى جهانى
0
هستيم.
وحدت و قاطعيّت ملّي عامل مقابله با دشمن

امروز تحليلگران سياسى در سرتاسر عالم ،اعتراف ميکنند كه ملت
ايران و نظام جمهورى اسالمى ،از لحاظ قدرت و قوت و ثبات ،نسبت به
سالهاى پيش ،اگر جلوتر و قويتر نباشد ،عقبتر و ضعيفتر نيست .علت
اين اعتراف ،رشد و آگاهى و اراده و تصميم آگاهانهى ملت ايران در
اثبات قوام جمهورى اسالمى است .با اين حركت و حضور مردم در
 .0بيانات در ديـدار دانـشآمـوزان و دانشـجويان بـه مناسـبت «روز ملـي مبـارزه بـا اسـتکبار»
0310/8/00
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مراسم عزادارى و اظهار وفادارى به امام عزيز و نظام جمهورى اسالمى،
و با اين وحدت و همدلى و هماهنگى و صفا كه در اين ايام بين تمام
اقشار ديده شد ،و با اين شجاعتى كه در برخورد با حادثهى فقدان امام
راحل از همهى مردم مشاهده گرديد ،دشمن جرأت نکرد در مقابل
0
قاطعيت و ارادهى ملى و اسالمى ملت ايران ،دست از پا خطا كند.
باج ندادن به قدرتها

جمهورى اسالمى ايران قصد باج دادن به قدرتهاى بزرگ را ندارد و
ثابت هم كرده است كه به هيچ قدرتى باج نخواهد داد و مرعوب هيچ
قدرتى نخواهد شد .بنابراين ،هيچگاه براى جلب محبت يا همکارى
قدرتهاى زورگوى عالم ،از مواضع بحق خودمان تنزل نخواهيم كرد .ما
اين اراده را در طول ده سال گذشته نشان دادهايم ،و امام فقيد عزيز
بزرگ ما كه مظهر تبلور نظام جمهورى اسالمى و مظهر صالبت و
مقاومت در مقابل زورگوييها بود ،قاطعانه در برابر باجخواهيهاى دشمن
0
مىايستاد و مرعوب آنها نميشد.
عزّت در برابر دشمنان

يک ملت اگر احساس عزت كرد ،پيشرفت خواهد كرد و خواهد
باليد؛ اما اگر توسرى خورد ،استعدادها در او خفه خواهد شد .عزت ملى
و آنچه را كه امروز به آن غرور ملى گفته ميشودـ البته تعبير «غرور» با
توجه به معناى لغوىاش خيلى رسا نيست ،اما رايج استـ بايد در ملت
تقويت كرد تا احساس عزت و توانايى كند .آنچه مايهى عزت يک ملت
است ،مثل تُراث عظيم فکرى و فرهنگى و علمى در مقابل چشم آنها
قرار ميگيرد؛ شخصيتهاى برجستهشان ،گذشتهى روشنشان ،استعداد
3
وااليشان.
 .0بيانات در مراسم بيعت وزير آموزش و پرورش ،معلمان و دانشآموزان تهران 0368/3/06
 .0بيانات در مراسم بيعت وزارت اطـالعات و پرسنل نيروهای نظامي و انتظامي 0368/3/31
 .3بيانات در ديدار اعضاى هيأت دولت 0384/6/8
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وحدت و الفت دلها نقطهی مقابل القاء دشمن

هرچه ميتوانيد ،همان سکينهاى را كه خداى متعال در زمان پيامبر ،در
جنگ بدر و در جنگ حنين و در قضاياى گوناگون ،بر دلهاى مؤمنين
نازل كرد ،با آيات الهى در دلهاى مؤمنين مستقر كنيد .دشمن ميخواهد
مردم را مضطرب كند .يکى از راههاى سکينه و اطمينان ،وحدت و الفت
دلهاست .وحدت ملت ،وحدت قشرهاى مختلف ،آشنايى دلها با يکديگر
و محبت انسانها به هم ،درست نقطهى مقابل آن چيزى است كه دشمن
ميخواهد القاء كند .دشمن ميخواهد بگويد كه مردم ،مسئوالن ،قشرها و
جناحهاى مختلف به خون هم تشنهاند .اين واقعيت ندارد .هركس امروز
طورى عمل كند ،طورى مشى كند و بهگونهاى حرف بزند كه معنايش
اين باشد كه در بين قشرهاى ملت اختالف است و در بين جناحهاى
مختلف ،اختالفهاى عميق و نفرتآور هست ،يقيناً به دشمن كمک كرده
است و يقيناً خدمت به دشمن است .بعضيها سادهلوحانه عملشان ،حرف
و اظهاراتشان اينگونه است! البته اختالف سليقه ،اختالف مذاقـ همانطور
كه امام بارها ميفرمودندـ مثل اختالف دو هممباحثهاى است كه سر يک
مسأله با هم اختالف دارند .مباحثه است؛ با هم ميگويند ،بحث ميکنند،
دعوا ميکنند؛ اما رفيقند و دلهايشان به هم نزديک است .در مسائل
0
گوناگون سياسى و اجتماعى هم همينطور است و بايد همينگونه باشد.
تأثير هنر در مقابله با دشمن

بيان هنرى شرط اصلى است؛ كمااينکه خطبهى حضرت زينب در
شهر كوفه و شهر شام ،از لحاظ زيبايى و جذابيت بيان ،آيت بيان هنرى
است؛ طورى است كه اصالً هيچکس نميتواند اين را ناديده بگيرد .يک
مخالف يا يک دشمن وقتى اين بيان را ميشنود ،مثل تير برنده و تيغ
تيزى ،خواهىنخواهى اين بيان كار خودش را ميکند .تأثير هنر به
خواست كسى كه مخاطب هنر است ،وابستگى ندارد .او بخواهد يا
نخواهد ،اين اثر را خواهد گذاشت .حضرت زينب 3و امام سجاد در
 .0بيانات در ديدار روحانيون و مبلغان در آستانهی ماه مبارک رمضان 0311/9/03
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خطبهى شام و در بيان رسا و بليغ و شگفتآور مسجد شام اين كارها را
0
كردند .شما هم داريد اين كار را ميکنيد.
***

طنز صادق و دلسوزانه بايد همهى نقاط معيوب ،بخصوص آنها را كه
كمتر به چشم مىآيند و آنها كه بيشتر به علم و اطـالع همگان از آن نياز
هست ،هنرمندانه ببيند و بنماياند .امروز جامعه و نظام انقالبى ما با
دشمنانى روبهروست كه همهى ابزارهاى محسوس و نامحسوس را براى
ضربه زدن و جريحهدار كردن مردم و نظام و انقالب به كار ميبرند .براى
آگاه كردن ذهن مردم از خدعهى دشمن ،چه وسيلهاى از طنز هنرمندانه و
0
شيرين و زيركانه ،بهتر و كاريتر؟
توجّه به بهرهوری سالح دشمن در هنر

انقالب آن وقتى ميتواند خودش را در قالب هنر بياورد ،كه هنرمند
خودى داشته باشد و خودش هنرمند را پرورش بدهد .البته يک عده از
جوانان دارند اين كارها را ميکنند؛ خيلى هم خوب است؛ شما هم در
هرجا و به هر شکل هستيد ،اين كار را بکنيد .به برايى اين سالح توجه
كنيد .به بهرهورى فراوان دشمن انقالب از اين سالح توجه كنيد .به اينکه
مفاهيم انقالب ،خوب ميتوانند در قالب هنرهاى گوناگون واقع بشوند،
3
توجه كنيد و احساس نماييد كه اين يک ارزش است.
سرمایهگذاری دشمن بر روی هنر

اينکه شما ميبينيد سياستهاى استعمارى ،عليه انقالب و عليه همهى
ارزشهايى كه آنها با آن بدند ،اينقدر روى هنر سرمايهگذارى ميکنند ،به
علت همين كارايى هنر است .شما بيرون برويد و شروع كنيد به نقل
كردن :بله ،فالنجا بوديم ،كسى اينطور شعرى خواند ،كسى اينگونه
 .0بيانات در ديدار جمعى از پيشکسوتان جهاد و شهادت و خاطرهگويـان دفتـر ادبيـات و هنـر
مقاومت 0384/6/30
 .0پاسخ به نامهی آقای كيومرث صابری ،مدير مسئول مجلهی گلآقا 0311/4/01
 .3بيانات در ديدار با اعضاى كنگرهى شعر حوزه 0311/1/01
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گفت ،كسى اينطور نشسته بود؛ اصالً ممکن نيست آنطورى كه هست،
انعکاس پيدا كند؛ آن شخص ،فقط خبرى ميشنود .اما با زبان هنر ميتوان
همين جلسه را منعکس كرد؛ بهطورى كه اگر مثالً عکاس هنرمندى از
زواياى خوبى از اين جلسه عکس بردارد يا فيلم تهيه كند ،بعد كسى كه
آن عکس يا فيلم را نگاه ميکند ،اگر صاحبنظر و صاحبذوق و ريزبين
باشد ،چيزهايى را خواهد ديد كه ماها اآلن شايد متوجه آنها نباشيم؛ مثالً
اينجا چند لباس فالن رنگ وجود دارد و كدام رنگها پهلوى هم
نشستهاند .ببينيد ،اينها استنتاجهايى است كه ما كه در اينجا نشستهايم،
اصالً از آن غافليم؛ اما نگاه هنرمند آن را فوراً حس ميکند و ميفهمد.
برادران! اگر اينطور است ،پس بدانيد كه ما اين سالح را آنچنان كه
بايد ،درست به دست نگرفتهايم .البته كشور و سرزمين ما ،سرزمين هنر
است؛ يعنى هنر جهانى از هزار سال پيش به اين طرف ،در مجموع
مديون سرزمين ماست ،مديون زبان فارسى است ،مديون هنرمندان ايرانى
است؛ ليکن ما اين سالح را در اختيار نگرفتهايم .علت هم اين است كه
عدهاى بودند ،هنرمند هم بودند ،صاحب جوهر هم بودند ،اما نتوانستند
خودشان را با انقالب تطبيق بدهند؛ چون هنرمندى به معناى بقيهى
خصال خوب كه نيست .اى بسا هنرمندى كه هنرش خيلى باالست ،اما
آدم پست و حقير و بد و فاسق و فاسد و خيانتکارى است .از اين قبيل
0
زياد داشتيم ،اآلن هم داريم و جلوى چشممان فراوان قرار دارند.
پيامهای دشمن به كمک ابزار هنر

امروز آن كسانى كه پيامى براى مردم دارند؛ چه پيام رحمانى ،چه پيام
شيطانىـ فرق نميکندـ بهترين وسيلهاى كه در اختيار ميگيرند ،وسيلهى
هنر است .لذا شما ميبينيد به كمک هنر ،امروز در دنيا باطلترين حرفها را
در ذهن يک مجموعهى عظيمى از مردم به صورت حق جلوه ميدهند كه
بدون هنر امکان نداشت ،اما با هنر و به كمک ابزار هنر اين كار را
ميکنند .همين سينما ،هنر است؛ همين تلويزيون ،هنر است؛ انواع و اقسام
 .0بيانات در ديدار با اعضاى كنگرهى شعر حوزه 0311/1/01
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شيوههاى هنرى را به كار ميگيرند براى اينکه بتوانند يک پيام باطل را به
شکل حق به ذهنها منتقل كنند .بنابراين هنر اينقدر اهميت پيدا كرده
است .منتها ما مسلمانها و بخصوص ما شيعيان ،امتيازى داريم كه ديگر
مليتها و اديان اين امتياز را به قدر ما ندارند و آن عبارت است از
اجتماعات دينى كه به شکل روبهرو ،چهرهبهچهره ،نفسبهنفس تشکيل
ميشود كه اين را در جاهاى ديگر دنيا و در اديان ديگر كمتر ميشود پيدا
كرد .هست؛ نه به اين قوت ،نه به اين وسعت ،نه به اين تأثيرگذارى و
0
محتواهاى راقى.
لزوم كار فرهنگي در مقابله با تبليغات دشمن

وقتى خأل نبود و پاسخ فکرى بهطور مناسب داده شد و معضالت
ذهن مخاطبين به شکل حکيمانهاى حل گرديد و گرهها باز شد ،دشمن
چه كار ميتواند بکند؟ تبليغ دشمن چه تأثيرى ميتواند ببخشد؟ حرف
درست اينجاست .وقتى خأل بود ،دشمن همه كار ميتواند بکند و در
خانهى ما هم ميتواند نفوذ كند و جوانان ما را ببرد و بعد ما بايد بدويم
0
تا به او برسيم .نبايد بگذاريد چنين وضعى پيش آيد.
***

عوامل استکبار ،امروز فيلم بد درست ميکنند ،نوار بد درست ميکنند،
حرفهاى بد درست ميکنند ،شعر بد ميگويند ،داستان بد مينويسند و اين
همه را ،در داخل كشور ،بين نوجوانان ،جوانان و مردم عادى پخش و
منتشر ميکنند و يا از طريق ماهواره ،رواج ميدهند .اين مورد اخيرـ
ماهوارهـ واقعاً گنداب فسادى است كه تيرهاى زهرآگين خود را به
سمت ملتها و كشورها هدفگيرى ميکند .بحمداهلل سال گذشته ،مجلس
شوراى اسالمى ،با حسن فهم قضيه ،ماهواره را ممنوع كرد .با اين همه،
اگر در جامعه ،به دستور اسالم و فرمودهى قرآن عمل شود ،هيچكدام از
 .0بيانات در ديدار جمعى از مداحان و ستايشگران اهلبيت (عليهمالسالم) 0381/4/4
 .0بيانات در ديدار جمع زيادى از روحانيون ،فضال و مبلغان اسـالمى در آسـتانهى مـاه مبـارک
رمضان 0314/01/01
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ابزار و عوامل فساد ،نميتواند كمترين اثرى بکند .به معناى دقيقتر ،توجه
از جوانب مختلف و امر به معروف و نهى از منکر ،نميگذارد دشمن
پيروز شود .اين است كه جامعهى اسالمى ،يک جامعهى ماندگار است.
اين است كه «إنّا ٍّنحن ٍّنزّلنا ٍّالذّكر ٍّو ٍّإنّا ٍّله ٍّلحافظون» .0اين است كه
3
«ولينصر ّن ٍّاللّهٍّمنٍّينصره» .0اين است كه «و ٍّالّذين ٍّجاهدواٍّفيناٍّلنهدينّهم»
اينها تعارف نيست كه خدا با ما كرده است .حال ،قدرتمندان دنيا عربده
بکشند و عليه نظام جمهورى اسالمى تهمت بزنند .بحمداهلل اينجا بناى
مستحکمى است .بنايى است كه هر كس با آن زورآزمايى كند ،دست و
پنجهى خودش را زخمى و مجروح خواهد كرد .امروز همهى عوامل بقا
و حيات ،در نظام اسالمى هست .كسانى هم كه گاهى اوقات نسبت به
بعضى از كارهاى دينى و شعارهاى اسالمى ،اعتراض دارند و نق ميزنند
كه «آقا؛ شما هم ديگر شورش را درآورديد! دائم راجع به ارزشهاى
اسالمى ميگوييد! فالن شعار ديگر چيست و فالن كار ديگر كدام است؟!»
در واقع حرف دشمن را تکرار ميکنند .دشمن مايل نيست كه اسالم
بهطور كامل پياده شود؛ چون اگر اسالم بهطور كامل پياده شد،
آسيبناپذير ميگردد .حال ،براى اينکه آسيبپذير شود ،بايد چهكار كنند؟
بايد ناقصش كنند .بايد يک گوشهاش را نگذارند عمل شود .مثالً نسبت
4
به «اليحهى قصاص» و «قانون مجازات» ،جنجالآفرينى كنند.
زیرساختهای اقتصادی مورد هجوم دشمن

ما در سند چشماندازـ كه يک سند اساسى باالدستى مهم و مرجع
استـ براى كشورمان رتبهى اول را در بخشهاى مهم و حياتى و اساسى
پيش بينى كرديم؛ بايد به اين رتبه برسيم .خب ،ديگران طبع ًا نمىايستند تا
ما برويم اول بشويم؛ ديگران هم دارند كار ميکنند ،تالش ميکنند .ما
 .0سورهی حجر ،آيهی 9
 .0سورهی حج ،آيهی 41
 .3سورهی عنکبوت ،آيهی 69
 .4بيانات در ديدار روحانيون و مبلغان ،در آستانهی «ماه محرم» 0311/0/06
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شاهد تالش و تحرک شديد اقتصادى برخى از كشورهايى هستيم كه در
همين حوزهى اول شدن ما واقع هستند .البته ما از بعضى از ابزارهايى كه
آنها استفاده ميکنند ،استفاده نميکنيم و نخواهيم كرد؛ ما نظيفتر و شريفتر
و نجيبانهتر حركت ميکنيم؛ اما معتقديم ميشود به آن مرحلهى اول رسيد،
اگر سرعت را بيشتر و منضبطتر بکنيم .لذا اين احتياج دارد به جهاد .هم
بايد شتاب باشد ،هم بايد تدبير باشد تا بتوانيم به اين رتبهى اول برسيم.
اين رتبهى اول بودن هم فقط يک هوس نيست كه بگوييم اول بشويم؛
نه ،اين بخاطر اين است كه سرنوشت ملتها امروز به اين وابسته است.
اگر يک كشورى نتواند از لحاظ اقتصادى ،از لحاظ علمى ،از لحاظ
زيرساختهاى پيشرفت  ،خودش را تأمين كند و رشد پيدا كند ،بيرحمانه
مورد تطاول قرار خواهد گرفت .ما نميخواهيم مورد تطاول قرار بگيريم.
دويست سال كشور ما مورد تعرض و تطاول قرار گرفته .ضعف
دستگاههاى سلطنتى بىعرضهى نااليق فاسد دنياطلب ،و نشاطى كه در
طرف مقابل وجود داشت ،باعث اين تطاول شد .از سال  0811انگليسها
اولبار در دستگاه سياسى كشور ما وارد شدند و دخالت كردند و نفوذ
كردند و يارگيرى كردند و همراه آنها يا قريب به آنها ،بعضى از
كشورهاى ديگر اروپايى هم در اين مدت همين كار را كردند .سال
 0811كه اولين سفير انگليس وارد كشور شدـ كه از هند هم آمد؛ يعنى
آن وقتى بود كه حکومت هند در اختيار انگليسها بود و نايبالسلطنه در
آنجا بودـ از همان بوشهر كه از كشتى پياده شد ،شروع كرد به رشوه دادن
و خريدن افراد ،و راحت توانست افراد را خريدارى كند .اين همه
شاهزاده و امير و اسمهاى دهنپركن ،همه در مقابل هداياى اين آقا
خاضع و تسليم شدند! روند تطاول دشمنان در اين كشور ،از آن زمان
شروع شد .اين خاک نرم و خاكريز بىبنياد ملى آن روز اجازه داد دشمن
نفوذ كند ،و نفوذ كردند .ما نميخواهيم ديگر اين ادامه پيدا كند .انقالب
يک سد پوالدينى در مقابل اينها درست كرده .ما ميخواهيم اين سد را
مستحکمتر كنيم .به هيچ قيمتى اجازه ندهيم اينها در اقتصاد ما ،در
فرهنگ ما ،در سياست ما ،در سرنوشت و مقدرات ما دخالت كنند؛ اين
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احتياج دارد به اينکه استحکام درونى و داخلى پيدا كنيم .اين استحکام
درونى ،يکى از پايههاى مهمش «اقتصاد» است .بنابراين ،اينکه ميگوييم
اول بشويم ،بخاطر اين است؛ نه بخاطر اينکه حاال يک هوسى است كه
ايران در منطقه اول بشود؛ نه ،سرنوشت ملت به اين وابسته است.
بنابراين ،تالش مستمر ،هوشمندانه ،مخلصانه و اثرگذار ،كه طبعاً همهى
ظرفيت كشور هم بايد در آن به كار گرفته شود ،در اين زمينه مؤثر
0
است.
لزوم تحمّل سختيها در مقابل چالشآفریني دشمن

آنچه براى يک انسان اهميت دارد ،اين است؛ موفقيت در اين دنيا،
چشمانداز خوب و در نهايت چشمانداز رضوان الهى و بهشت الهى
است .اين با مجاهدت به دست مىآيد ،با صبر به دست مىآيد ،با
پرهيزكارى و پاكدامنى به دست مىآيد و با تالش خستگىناپذير به
دست مىآيد .در مقابل چالشهايى كه دشمن آفريده ،انسان سختيهايى را
تحمل ميکند؛ اما قرآن به ما ميگويد از اين سختيها نترسيد« :ان ٍّتكونواٍّ
تألمونٍّفإنّهمٍّيألمونٍّكماٍّتألمون»0؛ اگر شما از ناحيهى آسيب دشمن رنجى
را تحمل ميکنيد ،دشمن هم از ناحيهى مقاومت ،صبر و رشادت شما
رنجهايى را تحمل ميکند؛ اما با اين فرق« :وٍّترجونٍّمنٍّاهللٍّماٍّالٍّيرجون»3؛
چشمانداز براى شما چشمانداز روشن است ،اما براى دشمن نه .مسألهی
شهادت و مسألهی جهاد در اسالم اين است :تالش از همه سو سود،
بدون زيان؛ تالش صادقانهاى كه به زندگى انسان معنا ميدهد؛ جهت
حركت انسان را معين ميکند؛ چشمانداز آيندهى زندگى را بعنوان يک
ملت ،چشمانداز روشن و تابناكى ميکند و چشمانداز سرنوشت نهايى
انسان را بعنوان يک فرد ،رضوان الهى قرار ميدهد؛ اين جهاد و شهادت
4
اسالم است؛ هيچ چيز جاى اين را نميگيرد.
 .0بيانات در ديدار فعاالن و برگزيدگان بخشهاى اقتصادى 0391/1/06
 .0سورهی نساء ،آيهی 014
 .3همان
 .4بيانات در ديدار خانوادههاى شهدا و ايثارگران استان سمنان 0381/8/08
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ناتوان بودن دشمن در برابر شهادت و شهادتطلبي

دشمنان نميدانند قدرتى وجود دارد كه باالتر از قدرت سالح آنهاست
و آن قدرت ملتهاست ،قدرت انسانهاست .هر ملتي كه به يک مبدأ و به
يک منطق و به يک مبناى فکرى اعتقاد داشته باشد و با عزم راسخ پاى
آن منطق بايستد ،هيچ قدرتىـ چه قدرت اتمى و چه باالتر و پايينتر از
اتمـ نميتواند مقهورش كند .اينها قدرت ملتها و قدرت خداوند قادر
متعال را كه پشت سر اراده و عزم و اقدام ملتهاست دستكم گرفتهاند:
«كالٍّنمدٍّهؤالءٍّوٍّهؤالء» 0هر گروهى براى اهدافى كه به آن ايمان دارد كار
كند ،خداى متعال كمک و مددش خواهد كرد .اگر گروهى مؤمن به خدا
باشد ،آن وقت در آويختن با آن و شکست دادنش ده برابر مشکلتر هم
ميشود؛ مگر آسان است؟! هر كس با اين نيروـ نيروى ملتها و انسانهاـ
درافتاد خُرد ميشود .آمريکا هم خُرد خواهد شد .اينها ميخواهند قدرت
مقاومت ملت فلسطين را نابود كنند و نميتوانند .خب؛ حاال باالخره چه
خواهد شد؟ اين حادثهاى كه امروز اتفاق افتاده است ،ظواهرى دارد و
بواطنى .ظواهرش همين است كه گفتيم :گروهى با زور و سرنيزه و
تفنگ و تانک و پشتيبانى سياسى آمريکا به جان زن و مرد و پيرزن و
كودک و غيره افتاده است .آنها را ميکشد ،خانهشان را ويران ميکند،
دستبند به دستشان ميزند ،تحقيرشان ميکند؛ آنها را با اهانت از خانه و
زندگيشان دور ميکند ،خانوادهها را آواره ميکند .اين ظاهر قضيه است.
اما باطن قضيه اين است كه همين قدرت بهظاهر مسلط ،در درون خود
ذوب ميشود ،آب ميشود .ملت فلسطين تصميم گرفته است؛ سازمانهاى
مبارز فلسطينى اعم از سازمان فتح ،سازمان حماس ،جبههى خلق ،جهاد،
حزباهلل و ديگران ،دستشان را روى هم گذاشته و تصميم گرفتهاند .همه
به يک نتيجه رسيده و راه فداكارى را پيدا كردهاند؛ فهميدهاند كه راه
نجات فلسطين آماده شدن براى فداكارى است .شهادت را تجربه كرده و
فهميدهاند كه دشمن در مقابل شهادت و شهادتطلبى و نترسيدن از مرگ
0
ناتوان است.
 .0سورهی اسراء ،آيهی 01
 .0بيانات در خطبههای نماز جمعهی تهران 0380/0/06
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ناكامي دشمن در كمرنگ كردن ارزشهای اسالمي

همهى سعى دولت محترم و خدمتگزار ،اين باشد كه ارزشهاى
اسالمى را هر چه بيشتر در جامعه زنده كند .باالترين ارزش هم ،ارزش
تقواست .تقوا عاملى است كه ما را در راه اسالم حفظ ميکند .تقوا يعنى
اينکه مواظب خود باشيم .اين امر به گروه خاصى اختصاص ندارد و هر
فردى را در هر جا كه هست و هر عضوى از اجزاى دولت راـ از اجزاى
عالى رتبه تا كارمندان معمولىـ دربر ميگيرد .هر فردى از آحاد مردم ،در
هر جاى كشور كه زندگى ميکند ،مراقب باشد كه از جادهى اسالم تخطى
نکند .اسالم وعدهى نصرت داده است .قرآن وعدهى پيشرفت و موفقيت
در همهى ابعاد زندگى داده است و دنيا و آخرت ملت را آباد ميکند.
همچنان كه به فضل پروردگار ،در همين مدت كوتاه كه اسالم در اين
كشور حاكم شده است ،كارهايى براى زندگى مردم انجام شده كه قابل
مقايسه با دوران گذشته نيست .خدماتى كه در اين مدت به طبقات
محروم شده است ،با آنچه قبل از پيروزى انقالب انجام گرفته ،قابل
مقايسه نيست و اين همه ،با وجود همهى مشکالتى صورت گرفته است
كه عليه اين كشور به وجود آوردهاند .راه اسالم ،راه سعادت است و
مالک پايبندى به اسالم ،رعايت تقواست .اين امر را هر كسى در عمل
شخصى خود ميتواند بفهمد و مواظب خود باشد .تقوا اين است .برادران
و خواهرانى كه در گوشه و كنار اين كشور هستيد! مراقب باشيد كه از
آنچه رضاى خدا در آن است ،تخطى نکنيد .تابع شهوات نفس نشويد،
تا راه خدا را گم نکنيد .مسئولين كشور هم اين مسأله را رعايت كنند.
قواى محترم مقننه ،قضائيه و مجريه كه بحمداهلل در اين راه هستند ،به
رعايت تقوا بکوشند .شما در هيچ جاى دنيا نميتوانيد دولتمردان ،رجال و
مسئولينى با اين تقوا و طهارت و پاكيزگى كه در جمهورى اسالمى
هستند ،پيدا كنيد .همه همين راه را بايستى ادامه دهند .اين راه ،راه
پيروزى است .دشمن در همهى آزمايشهاى خود عليه اسالم و مسلمين،
0
ناكام شده است و باز هم ناكام خواهد شد.
 .0بيانات در ديدار كارگزاران و مسئوالن نظام و ميهمانان كنفرانس وحدت اسالمي 0313/6/4
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ایستادگي و تمسّک به آرمانها و اصول تنها راه مقابله با دشمن

ملت ايران يک راه عالج دارد و همان راه عالجى است كه تا امروز
دنبال كرده و آن ،ايستادگى و تمسک به آرمانها و اصول خود و حضور
در صحنه است .من آن روز به ملت عزيزمان عرض كردم ،اآلن هم
عرض ميکنم :ملت بزرگ ايران! بدانيد اگر ايستادگى و حضور شما در
صحنه نبود ،نظام جمهورى اسالمى و هيچکدام از مسئوالن ،يک سال هم
نميتوانستند مقاومت كنند .ارادهتان را مستحکم نگه داريد و حضور و
وحدت خود را حفظ كنيد .ميبينيم و ميدانيم كه ملت ايران تا امروز
همينطور عمل كرده است ،بعد از اين هم همينگونه خواهد بود؛ ملت ما
ملت ممتازى است .در كنار اين ،بايد مسئوالن با كارآمدى و هوشيارى،
تالش عالمانه و دلسوزانه داشته باشند و مشکالت را يکى پس از ديگرى
حل كنند و اين راه نيمهرفته را به پايان برسانند .هم از لحاظ علمى ،هم
از لحاظ سياسى و هم از لحاظ اقتصادى ،اين ملت بايد روزبهروز خود
را قويتر كند؛ اين راه عالج ملت ايران است .بخشى از اين كار به دست
مردم استـ كه مردم عمل كردهاند و به فضل و حول و قوهی الهى بعد
از اين هم عمل خواهند كردـ بخشى هم بر عهدهی مسئوالن است كه
بايد وظايف خود را درست بشناسند و عمل كنند .در اين صورت
دشمنيها ديگر اثر نخواهد كرد .البته بيگانگان فشار اقتصادى و سياسى
مىآورند ،اما بيفايده است .در كوتاهمدت ممکن است فشار اقتصادى
عليه ملت ايران باشد ،اما خودشان هم ميدانند كه در بلندمدت ،هم به
نفع ملت ايران است و هم به ضرر آنهاست .همين فشارها ملت ايران و
دانشمندان و جوانان بااستعداد ما را به پيمودن راههاى علمى و كشف
راههاى علمى پيچيده و دور از دسترس كشاند؛ بنابراين فشار اقتصادى
تأثيرى ندارد .تا شما در صحنه هستيد ،فشار سياسى هم تأثيرى ندارد.
اين ملت تالش بزرگ و مجاهدت عظيمى كرده است؛ خداى متعال
هم طبق وعدهی خود به اين ملت پاداش داده است :استقالل و نظام
اسالمى .خداوند عاقبت خوشى براى شما مقرر كرده است و انشاءاهلل به
0
اين عاقبت خواهيد رسيد.
 .0بيانات در خطبههاى نماز جمعهی تهران 0380/00/04
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ایستادگي در برابر تحميل انحرافات دشمن

دنياى امروز ،دنياى دروغ ،دنياى زور ،دنياى شهوترانى و دنياى
ترجيح ارزشهاى مادى بر ارزشهاى معنوى است .اين دنياست! مخصوص
امروز هم نيست .قرنهاست كه معنويت در دنيا رو به افول و ضعف بوده
است .پولپرستها و سرمايهدارها تالش كردهاند كه معنويت را از بين
ببرند .صاحبان قدرت ،يک نظام و بساط مادىاى در دنيا چيدهاند كه در
رأسش قدرتى از همه دروغگوتر ،فريبکارتر ،بىاعتناتر به فضايل انسانى
و نسبت به انسانها بيرحمتر مثل قدرت آمريکاست .اين مىآيد در رأس
و همينطور ،مىآيند تا مراتب پايينتر .اين ،وضع دنياست .انقالب اسالمى،
يعنى زنده كردن دوبارهى اسالم؛ زنده كردن «ان ٍّاكرمكم ٍّعنداهلل ٍّاتقيكم».
اين انقالب آمد تا اين بساط جهانى را ،اين ترتيب غلط جهانى را بشکند
و ترتيب جديدى درست كند .اگر آن ترتيب مادى جهانى باشد ،معلوم
است كه شهوترانهاى فاسد روسياه و گمراهى مثل محمدرضا بايد در
رأس كار باشند و انسان بافضيلت منورى مثل امام بايد در زندان يا در
تبعيد باشد! در چنان وضعيتى ،جاى امام در جامعه نيست .وقتى زور
حاكم است ،وقتى فساد حاكم است ،وقتى دروغ حاكم است و وقتى
بىفضيلتى حاكم است ،كسى كه داراى فضيلت است ،داراى صدق است،
داراى نور است ،داراى عرفان است و داراى توجه به خداست ،جايش
در زندانها يا در مقتل و مذبح يا در گودال قتلگاههاست .وقتى مثل امامى
بر سر كار آمد ،يعنى ورق برگشت؛ شهوترانى و دنياطلبى به انزوا رفت،
وابستگى و فساد به انزوا رفت ،تقوا باالى كار آمد ،زهد روى كار آمد،
صفا و نورانيت آمد ،جهاد آمد ،دلسوزى براى انسانها آمد ،رحم و مروت
و برادرى و ايثار و از خودگذشتگى آمد .امام كه بر سر كار مىآيد ،يعنى
اين خصلتها مىآيد؛ يعنى اين فضيلتها مىآيد؛ يعنى اين ارزشها مطرح
ميشود .اگر اين ارزشها را نگه داشتيد ،نظام امامت باقى ميماند .آن وقت
امثال حسينبن على ،7ديگر به مذبح برده نميشوند .اما اگر اينها را از
دست داديم چه؟ اگر روحيهى بسيجى را از دست داديم چه؟ اگر به
جاى توجه به تکليف و وظيفه و آرمان الهى ،به فکر تجمالت شخصى
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خودمان افتاديم چه؟ اگر جوان بسيجى را ،جوان مؤمن را ،جوان
بااخالص راـ كه هيچ چيز نميخواهد جز اينکه ميدانى باشد كه در راه
خدا مجاهدت كندـ در انزوا انداختيم و آن آدم پرروى افزونخواه پرتوقع
بىصفاى بىمعنويت را مسلط كرديم چه؟ آن وقت همه چيز دگرگون
خواهد شد .اگر در صدر اسالم فاصلهى بين رحلت نبى اكرم 9و
شهادت جگرگوشهاش پنجاه سال شد ،در روزگار ما ،اين فاصله ،خيلى
كوتاهتر ممکن است بشود و زودتر از اين حرفها ،فضيلتها و صاحبان
فضايل ما به مذبح بروند .بايد نگذاريم .بايد در مقابل انحرافى كه ممکن
0
است دشمن بر ما تحميل كند ،ايستاد.
***

جز با ايستادگى پارسايانه و شجاعانه در مقابل دشمن ،امکانپذير
نيست .دشمن لحظهاى غافل نيست و هر كارى بتواند ميکند .من بارها
گفتهام دشمنان جهانى ما ،هيچ منتى بر ملت ايران ندارند كه بگويند ما
ميتوانستيم فالن ضربه را به شما بزنيم و نزديم؛ نه .هر ضربهاى كه نزدند،
نميتوانستند! نتوانستن كه فقط نداشتن مهمات نيست .هزار گونه مانع و
مشکل داشتند كه نميتوانستند .از عکسالعملش و از مشکالت منطقهاى
ترسيدند؛ ليکن هيچ وقت هم غافل نبودند از اينکه بتوانند ضربهاى را
وارد كنند كه كارى و مؤثر باشد .امتحان هم كردند ،ديدند كه براى اين
0
ملت ،ضربهى كارى وجود ندارد .ضربهاى از جنگ هشت ساله كاريتر؟!
***

هميشه خطر توطئه ى دشمن عليه ما وجود داشته است .آنچه مانع از
توطئه ،جنگ و غلبهى دشمن ميشود ،ايستادگى و بيدارى و حاضر بودن
3
در ميدان مقاومت است.

 .0بيانات در ديدار فرماندهان گردانها ،گروهانها و دستههاى عاشوراى نيروهاى مقاومـت بسـيج
سراسر كشور ،در سالروز شهادت امام سجاد(ع) 0310/4/00
 .0بيانات در ديدار پاسداران انقالب اسالمي به مناسبت روز پاسدار 0311/9/04
 .3بيانات در اجتماع بسيجيان و سپاهيان لشکر  01كربال 0380/6/09
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ایستادگي در برابر طرّاحي و نقشههای دشمن

دشمن طراحى ميکند .تو ميدانى كه او درست كرده ،بازى نکنيد؛
چون چه ببريد ،چه ببازيد ،به نفع اوست .طراحى دشمن ايجاد اختالف
است ،ايجاد نااميدى است ،به جان هم انداختن فعاالن سياسى است،
منزوى كردن خط اصيل و ارزشهاى اسالمى است .اين كارها ،نقشههاى
دشمن است؛ سرگرم كردن جوانها به هوى و هوس و لغويات و غافل
كردن آنها از حركت عمومى ملت ايران ،به تعطيلى كشاندن مدارس ،به
تعطيلى كشاندن كالسهاى دانشجويى .اينها نقشههاى دشمن است .بايد
مراقب بود .بايد در مقابل هر كارى كه به اين نقشهها منتهى ميشود،
ايستاد .وحدت را بايد حفظ كرد ،اميد را بايد حفظ كرد ،تالش را بايد
روزبهروز بيشتر كرد و با يکديگر صادق بود و دلها را به هم نزديک كرد
0
و در وظايف گوناگون اجتماعى ،بايد پرشور حركت كرد.
لزوم جهتگيری متّحد در برابر دشمن متجاوز

توصيهى مهمى كه هم قرآن به ما يادآور شده است ،هم تاريخ با
عبرتهاى خود به ما توصيه ميکند ،هم امام بزرگوار بارها و بارها به ما
گفتند ،اين است كه نبايد بگذاريم صداى ما و دعوت ما و شعارهاى ما
در تعارض و تضاد با يکديگر قرار گيرد .در مقابل دشمنهاى متجاوز و
در ميدانهاى مختلف ،بايد جهتگيرى متحد را حفظ كنيم؛ اين وظيفهى
امروز ماست .اختالف سليقه ،اختالف عقيده در بسيارى از جزئيات ،و
شايد اختالف مبانى در برخى از مسائل غير دخيل در اساس نظام ،وجود
دارد و غيرمنتظره هم نيست؛ بودن چنين اختالف ساليق و نظراتى
اشکالى هم ندارد؛ اما چيزى كه اشکال دارد ،اين است كه اختالفهايى
حتى در سطوح كوچکتر و پايينتر از اين ،به اينجا بينجامد كه كسانى در
مقابل چشم دشمن ،دربارهى مسائل كوچک يا بزرگ ،در مقابل هم قرار
گيرند و دشمن را فراموش كنند و احيان ًا بعضى در خالل دعواهاى
 .0بيانات در ديدار جمعـى از دانـشآمـوزان و دانشـجويان در آسـتانهى سـالروز سـيزده آبـان
0381/8/8
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خانگى و داخلى ،به دشمن چشمکى هم بزنند و بهطور آشکار يا پنهان،
به دشمن اظهار محبتى هم بکنند؛ اين بد است .چيزى كه ما همهى
جناحهاى كشور را بهشدت از آن برحذر ميداريم ،اين است؛ والا
اختالفات وجود دارد ،گفتگوها وجود دارد؛ هميشه هم بوده،
اجتنابناپذير هم هست؛ خطر مهمى هم براى نظام ندارد .وقتى مسئوالن
بخشهاى مختلف مشغول تالشند و كار ميکنند ،اهميتى ندارد كه اين
اختالفها هم وجود داشته باشد؛ به شرطى كه مانع كارها نشود .آنچه مهم
است و بايد از آن پرهيز كرد ،اختالف در موضعگيرى و نشان دادن
0
چهرههاى متناقض و متضاد به يکديگر و در مقابل چشم دشمن است.
رعایت قانون یعني جلوگيری از نفوذ دشمن

قانون اساسى ما يک قانون مترقى ،بسيار مستحکم و بسيار هوشمندانه
نوشته شده است .براساس اين قانون ،همه چيز در جاى خود قرار دارد و
قرار گرفته است .توصيهى من به همهى مسئوالن ،به همهى مراكز
قانونگذارى ،به همهى مراكز قانونى و به همهى آحاد ملت ،رعايت قانون
است .اگر ما قانون را رعايت كنيم ،دشمن نميتواند به طمعورزى خود
ادامه دهد .قانون بايد رعايت شود .قانون ،راه نفوذ دشمن را هم بسته
است .اگر ديده ميشود در مواردى اغتشاشگرانى از سوى دستگاههاى
تبليغاتى دشمن تأييد ميشوند ،اينجا بهترين پاسخ به دشمن اين است كه
قانون اجرا شود .اگر اغتشاشگران حوادثى از قبيل حوادث خرمآباد ،با
قوت و قدرت به وسيلهى دستگاههاى قانونى به مجازات خود برسندـ
هر كه هستندـ دشمن ديگر جرأت نميکند .با رعايت قانون ،با رعايت
انصاف ،بدون تن دادن به اختالفات جزيى سياسىـ كه همراه با
هوچيگراييها ،بزرگ نشان داده ميشودـ دشمن نميتواند به طمعورزى
0
خود ادامه دهد.

 .0بيانات در ديدار اعضاى مجلس خبرگان 0380/6/09
 .0بيانات در اجتماع بزرگ مردم قم 0319/1/04
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لزوم آگاهي و هوشمندی در مقابل توطئههای دشمن

هر چه از دشمن و توطئههاى دشمن غفلت كردهايم ،بايستى از آن
استغفار و توبه كنيم .اين توبه به معناى توجه دادن خود ،تنبه دادن به
خود به معناى آگاهى و هشيارى و باز شدن چشم ماست .مدتى اين
جنجال را راه انداختند كه شما از دشمن ،زياد اسم مىآوريد؛ توهم توطئه
داريد؛ خيال ميکنيد عليه شما توطئه است .با غفلت از توطئه ،مگر توطئه
از بين ميرود؟ امروز ديگر همه چيز آشکار و ظاهر شده است .آن روزى
كه اين حرفها زده ميشد ،شايد هنوز برخى از حرفها علنى نشده بود؛ اما
امروز بهطور علنى اعالن ميکنند كه عليه نظام جمهورى اسالمى ،عليه
قانون اساسى ما ،عليه ملت ما و عليه منافع ما توطئه وجود دارد .با غفلت
از توطئه نميتوان از توطئه جان سالم به در برد .بايد هوشمندانه و آگاهانه
با دشمنيها و توطئهها آشنا شد و در مقابل آن هوشمندانه و آگاهانه و
0
مدبرانه از خود و از منافع ملى خود و از هويت خود دفاع كرد.
تأثيرناپذیری از دشمن در صحنهی كسب علم

وابستگى را نبايد با اشتياق به فراگيرى علمـ كه هرجا انسان آن را
بيابد ،دنبال آن خواهد رفتـ اشتباه كرد .گاهى علم در دست دشمن
ماست؛ پيش دشمن ميرويم ،زانو ميزنيم و از او علم را فرا ميگيريم؛ اين
اشکالى ندارد .ارزش علم فراتر از اين است كه انسان بخاطر آن ،حتى
سراغ كسى كه با او مخالف است ،نرود .اين يک بحث است؛ تحتتأثير
آن دشمن قرار گرفتن از غير جنبهى علمـ يعنى جنبهى سياست ،فرهنگ
و چيزهاى ديگرـ يک بحث ديگر است .آنچه براى ما درست كردند ،اين
دومى است .آنچه براىـ به اصطالح رايجـ جهان سوم خواستند و
برنامهريزى كردند ،اين دومى است .اتفاق ًا كارى كردند كه اولى انجام
0
نگيرد.
 .0بيانات در ديدار كارگزاران نظام 0384/8/8
 .0بيانات در ديدار با اعضاى شوراى عالى انقالب فرهنگى ،به مناسبت هفتمين سالگرد تشـکيل
اين شورا 0311/9/01
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ناتواني دشمن در برابر صاحبان اندیشه

جوانان و صاحبان دانش و انديشه و خرد بايد تالش كنند .تصور هم
نکنيد كه دشمن ميتواند جلو اين تالش را بگيرد؛ نه .حداكثر كارى كه
اين دشمن كه امروز در مقابل ملتهاستـ يعنى آمريکاـ ميتواند بکند،
عبارت است از كار نظامى و جاسوسى ،كه يکى مثل صدام مفلوک
بدبخت را در بيغوله و حفره پيدا كند ،يا اينکه به كار فساد و
ابتذالپراكنى به وسيلهى رسانههاى جمعى و كارهاى فرهنگى بپردازد؛
والا حتى از راه فشارهاى اقتصادى هم آنچنان كه ميخواهد ،برايش ميسر
نيست؛ چون در زمينهى ارتباطات اقتصادى در دنيا ،گوشه و كنارها و
پيچيدگيهايى وجود دارد و اينطور نيست كه اگر بخواهند ملتي را از
لحاظ اقتصادى بيچاره كنند ،بتوانند .در دورهى جنگ ،دنياى غربـ
آمريکا و اروپا و وابستههايشانـ و دنياى شرق آن روز كه شوروى بود،
ما را تحريم كردند و از تعداد سالحها و هواپيماها و تانکهايمان هم خبر
داشتند و فکر ميکردند ظرف شش ماه همهى اينها تمام خواهد شد!
هشت سال جنگ را كش دادند كه در پايان اين هشت سال امکانات و
تجهيزات ما بهتر و بيشتر از اول شد! نتيجهى غلبهى نظامى بر
مجموعهاى مثل مجموعهى صدام كه هم خودش خائن و زبون بود و هم
اطرافيانش خيانتکارـ او به ملتش خيانت ميکرد ،اطرافيانش هم به اوـ
ميشود همين .غلبه بر مثل صدام دليل اقتدار نيست كه كسى خيال كند
حاال اين قطب ابر قدرت جهانى هر كارى دلش ميخواهد ،ميکند؛ نه،
اينطور نيست كه هر غلطى بخواهند ،بتوانند بکنند .غلبهى نظامى را
مهاجمان به ملتها مثل «چنگيز» و «تيمور» و امثال اينها پيدا ميکنند ،كه
آمدند ،بعد هم رفتند و نابود شدند؛ اما ملتها دوباره سر بلند كردند.
آنجايى كه ملتها بخواهند و بايستند ،هيچ دشمنى نميتواند در مقابل آنها
پايدارى كند و به تعرض ،تجاوز و افزونطلبى خود ادامه دهد .ضربهاى
0
ميزند ،ضربهاى هم ميخورد.
 .0بيانات در ديدار اساتيد و دانشجويان قزوين 0380/9/06
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دشمن ميخواهد ،مردم سياسي نباشند

بنده دلم ميخواهد اين جوانان ما شما دانشجويان؛ چه دختر ،چه پسر
و حتى دانشآموزان مدارس روى اين ريزترين پديدههاى سياسى دنيا
فکر كنيد و تحليل بدهيد .گيرم كه تحليلى هم بدهيد كه خالف واقع
باشد؛ باشد! خدا لعنت كند آن دستهايى را كه تالش كردهاند و ميکنند كه
قشر جوان و دانشگاه ما را غيرسياسى كنند .كشورى كه جوانانش سياسى
نباشند ،اصالً توى باغ مسائل سياسى نيستند ،مسائل سياسى دنيا را
نميفهمند ،جريانهاى سياسى دنيا را نميفهمند و تحليل درست ندارند.
مگر چنين كشورى ميتواند بر دوش مردم ،حکومت و حركت و مبارزه و
جهاد كند؟! بله؛ اگر حکومت استبدادى باشد ،ميشود .حکومتهاى مستبد
دنيا ،صرفهشان به اين است كه مردم سياسى نباشند؛ مردم درک و تحليل
و شعور سياسى نداشته باشند .اما حکومتى كه ميخواهد به دست مردم
كارهاى بزرگ را انجام دهد؛ نظام را ميخواهد با قدرت بىپايان مردم به
سرمنزل مقصود برساند و مردم را همه چيز نظام ميداند ،مگر مردمش
بخصوص جوانان ،و باالخص جوانان دانشجويش ميتوانند غيرسياسى
باشند؟! مگر ميشود؟! عالمترين عالمها و دانشمندترين دانشمندها را هم،
اگر مغز و فهم سياسى نداشته باشند ،دشمن با يک آبنبات ترش ميتواند
به آن طرف ببرد؛ مجذوب خودش كند ،و در جهت اهداف خودش قرار
0
دهد! اين نکات ريز را ،بايد جوانان ما درک كنند.
سست نشدن عقيده در برابر تمسخر دشمن

از روگرداندن و اعراض دشمن احساس تنهايى نکنيد .از تمسخر
دشمن دربارهى آنچه در دست شماستـ كه گوهر گرانبهايى استـ
عقيدهتان سست نشود .شما گوهر گرانبهايى را در مشت گرفتيد و كار
عظيمى انجام داديد .گنجى تمامنشدنى را در داخل كشور خودتان كشف
كرديد ،به اسالم رسيديد ،به استقالل و آزادى رسيديد و توانستيد خود را
 .0بيانات در ديـدار دانـشآمـوزان و دانشـجويان بـه مناسـبت «روز ملـي مبـارزه بـا اسـتکبار»
0310/8/00
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از يوغ قدرتها خارج كنيد .زمانى اين مملکت ،اين دانشگاه ،اين تهران،
اين پادگانها ،اين نيروهاى مسلح ،اين ادارات دولتى ،اين وزارتخانهها،
اين دستگاههاى اطـالعاتى ،همه و همه ،تيول آمريکا بود .امروز اگر اين
ملت در دورترين نقاط كشور ،در كورهدههاى اين كشور ،كسى را
طرفدار آمريکا ببيند ،سايهاش را با تير ميزند .زمانى در اين مملکت ،ملتي
وجود نداشت ،آرايى وجود نداشت ،مجلسى وجود نداشت ،انتخاباتى
وجود نداشت .همه چيز تشريفاتى ،صورى ،دروغى و تصنعى بود .دوران
پهلوى براى اين ملت واقعاً دوران عجيبى بود .مثل اينکه كارخانهى
عظيمى را در داخل يک سالن درست كنند! وقتى نگاه ميکنيد ميبينيد
كارخانه است و تجهيزات كارخانه است .وقتى نزديک ميرويد ،ميبينيد
همه چيز از نايلون و از پالستيک ،بازيچه درست شده است .مانند
عمارت عظيمى با مجسمهها و ستونها و سقفهاى مرتفع ،كه آدم خيال
كند كاخى عظيم است؛ اما وقتى نزديک رفت ،ببيند از برف درست
0
كردهاند!
لزوم دید حکيمانه در اتّخاذ مواضع مقابل دشمن

حکمت ،يعنى نظام اسالمى حکيمانه كار كند و از روى احساسات و
بىتوجه به منافع و شرايط الزم و بهرههايى كه ما بايد از رابطه با دنيا
بگيريم ،حركت نکند .ديد بايد كامالً حکيمانه و پخته باشد .اى بسا ما با
يک دشمن كه در نهايت هم برخورد داريم ،اآلن بايستى بنشينيم با او
طرح دوستى بريزيم .اين ،حکمت است .خيال نکنيد اينها از اسالم
نيست؛ نخير ،آنجايى كه جايش باشد ،از اسالم است؛ كمااينکه رسول
0
اكرم 9با خيليهاـ از جمله با يهود اطراف مدينهـ مذاكره كرد.
***

بايد ديد دشمن از كجا دارد حمله ميکند .براى يک دفاع خوب ،يک
معرفت خوب الزم است؛ اگرچه حتى براى يک هجوم خوب هم يک
 .0بيانات در خطبههاى نماز جمعه 0314/00/01
 .0بيانــات در ديــدار بــا مســئوالن و كــارگزاران نظــام جمهــورى اســالمى ،در آســتانهى
يازدهمينسالگرد پيروزى انقالب اسالمى ايران 0368/00/9
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معرفت خوب الزم است .اينها با همفكرى و با تبادلنظر و با كار مشترك
تأمين ميشود .بنابراين ،هفتهاى يك بار كه شما دور هم جمع ميشويد،
اگر فراغتى به اين جلسهى هفتگى شما بذل شودـ فقط براى مثالً رفع
خستگى نباشد؛ يك آمادگى باشد و برنامهريزى بشودـ و همين مجمع
شما كنار خودش دفتر يا دبيرخانهاى داشته باشد كه كارها را رديف كند،
1
خوب است.
ضعف و ناامیدی ،سبب طمع دشمنان

وعدهى الهى اين است كه ملّتهاى مسلمان را عزيز كند .اين يك شبه
كه ممكن نيست؛ بدون تالش و عمل هم ممكن نيست .وعدهى الهى اين
بود كه هر ملّتي در راه خدا مبارزه كند و ايمان داشته باشد ،پيروز شود.
بسيار خوب؛ شما ملّت ايران ايمان داشتيد ،مبارزه كرديد ،پيروز شديد.
وعدهى الهى اين است كه شما بعد از اين پيروزى ،با دشمنان خدا درگير
خواهيد شد و اگر پافشارى و صبر و ايستادگى كنيد ،باز هم پيروز
خواهيد شد؛ يعنى هم وعدهى پيروزى هست ،هم وعدهى درگيرى
هست .آرى؛ وقتى كه قدرت الهى ،قدرت اسالم ،قدرت قرآن ،قدرت
معنويّت ،در يك جا علم برمىافرازد ،كسانى كه مخالف معنويّتند ،دشمنى
ميكنند؛ كسانى كه اهل ظلمند ،دشمنى ميكنند؛ كسانى كه اهل فسادند،
دشمنى ميكنند؛ كسانى كه به هر جهتى معنويّت و دين را برنميتابند،
دشمنى ميكنند« .و لمّا رأ المؤمنون األحزاب قالوا هذا ما وعدنا اللّه و رسوله
و صدق اللّه و رسوله و ما زادهم إالّ إيماناً و تسليماً» .2وقتى در جنگ
احزاب ،قريش از يك طرف ،يهود از يك طرف ،سقيف از يك طرف و
انواع و اقسام دشمنان از اطراف حمله كردند و مدينه را محاصره نمودند،
در آنجا مردم دو دسته شدند؛ مؤمنين يكطور ،غيرمؤمنين و كسانى كه
«و الّذين في قلوبهم مرضٌ» 3بود ،يكطور ديگر .آنهايى كه در دلشان
 .1بيانات در ديدار با اعضاي مجمع نويسندگان مسلمان 1371/7/22
 .2سورهي احزاب ،آيهي 22
 .3سورهي احزاب ،آيهي 12
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مرض بود ميگفتند« :ما وعدنا اللّه و رسوله إالّ غروراً» 1ما فريب خورديم؛
اسالم نتوانست به ما عزّت و امنيّت دهد و ما را نجات بخشد .ببينيد؛
اطراف مؤمنين را محاصره كرده بودند .اين حزبها و گروههاى دشمن،
شرقىاش ،غربىاش ،همسايهاش ،دوردستش ،همه دستبهدست هم داده
بودند ،سر به هم آورده بودند و به دولت اسالمى حمله كرده بودند؛ امّا
مؤمنين ميگفتند« :هذا ما وعدنا اهلل و رسوله»؛ ما تعجّب نميكنيم .اين همان
چيزى است كه خدا و پيامبر به ما وعده كرده بودند .وعدهى خدا و
پيامبر اين است كه «الّذين آمنوا يقاتلون في سبيل اللّه و الّذين كفروا يقاتلون
في سبيل الطّاغوت» .2شما كه مؤمنيد ،در راه خدا مبارزه ميكنيد .آنهايى كه
با خدا ميانهاى ندارند ،در راه طاغوت مبارزه ميكنند .آرى؛ آنها هم مبارزه
ميكنند؛ ولى «فقاتلوا اولياء الشّيطان إنّ كيد الشّيطان كان ضعيفاً» 3اگر مبارزه
كرديد ،اگر ايستاديد ،اگر صبر و ثبات خودتان را از دست نداديد ،شما
پيروزيد؛ امّا اگر رها كرديد ،احساس ضعف كرديد ،احساس نوميدى
كرديد ،عقبگرد كرديد ،نه .پس ،حضور دشمن و حملهى دشمن ،مايهى
تعجّب نيست؛ «هذا ما وعدنا اهلل و رسوله و صدق اهلل و رسوله و مازادهم
اال ايمانا و تسليماً» 4بنابراين ،وعدهى الهى مسلّم است؛ يعنى هم در
صورت مبارزه ،در صورت صبر و در صورت ايستادگى ،پيروزى به
دست مىآيد و هم در صورتى كه شما صادق باشيد ،دشمنيها به سمت
5
شما توجّه پيدا ميكند.
نگاه امیدوارانه نه نگاه نومیدانه

عزيزان من! شرط اصلى ف ّعال ّيت درست شما در اين جبههى جنگ
نرم ،يكىاش نگاه خوشبينانه و اميدوارانه است .نگاهتان خوشبينانه باشد.
ببينيد ،من در مورد بعضىتان به جاى پدربزرگ شما هستم .من نگاهم به
 .1همان
 .2سورهي نساء ،آيهي 67
 .3سورهي نساء ،آيهي 67
 .4سورهي احزاب ،آيهي 22
 .5بيانات در خطبههاي نماز جمعهي تهران 1366/11/4
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آينده ،خوشبينانه است؛ نه از روى توهم ،بلکه از روى بصيرت .شما
جوانيدـ مركز خوشبينىـ مواظب باشيد نگاهتان به آينده ،نگاه بدبينانه
نباشد؛ نگاه اميدوارانه باشد ،نه نگاه نوميدانه .اگر نگاه نوميدانه شد ،نگاه
بدبينانه شد ،نگاه «چه فايدهاى دارد» شد ،به دنبالش بىعملى ،به دنبالش
بىتحركى ،به دنبالش انزوا است؛ مطلقاً ديگر حركتى وجود نخواهد
0
داشت؛ همانى است كه دشمن ميخواهد.
تقویت نظام ضربه به دشمن

عزيزان من! اين آيه مربوط به يکي از جنگهای پيامبر 9است« :الّذينٍّ
قالٍّلهمٍّالنّاسٍّإنٍّّالنّاسٍّقدٍّجمعواٍّلكمٍّفاخشوهمٍّفزادهمٍّإيماناً» .0خبر ميدادند
كه دشمن به صورت متراكم در انتظار شماست؛ بترسيد! در پاسخ به اين
هشدار و بيمدهىـ كه دشمن به صورت متراكم در انتظار شماست تا
ضربه را وارد كندـ اينها ميگفتند« :وٍّقالواٍّحسبناٍّاللّهٍّوٍّنعمٍّالوكيل»3؛ خدا
براى ما بس است و پشتيبانى او براى ما كافى است .البته «حسبناٍّاهللٍّوٍّنعمٍّ
الوكيل» را در پستوى اتاق و داخل بستر راحت نميشود گفت .ما نه كارى
بکنيم ،نه تالشى بکنيم ،نه حركتى بکنيم ،نه جانى را به خطر بيندازيم ،نه
از آبرويى مايه بگذاريم ،بعد هم بگوييم« :حسبنا ٍّاهلل ٍّو ٍّنعم ٍّالوكيل»! نه،
خداى متعال آدمى را كه در راه او مجاهدت نميکند ،كفايت نخواهد كرد.
اين كفايت مربوط به ميدان جنگ است .ما امروز در يک ميدان نبرديم؛
اگرچه نه نبرد نظامى و نبرد مرگ و زندگى .مستکبران عالم چون با
اسالم و نظام اسالمى بهجد دشمنند ،ما هر اقدام خوبى كه ميکنيم ،هر
قانون خوبى كه ميگذاريم ،هر اجراى خوبى كه ميکنيم ،هر قضاوت
خوبى كه ميکنيم ،هر منش خوبى كه از خودمان نشان ميدهيم ،هر كارى
كه به تقويت اين نظام و تقويت اسالم منتهى ميشود ،اگر از ما سر بزند،
در واقع داريم يک ضربه به دشمن ميزنيم .اينجاست كه آدم ميگويد:
«حسبنا ٍّاهلل ٍّو ٍّنعم ٍّالوكيل» .پاسخ خدا هم اين است كه «فانقلبواٍّبنعمة ٍّمنٍّ
 .0بيانات در ديدار دانشجويان و نخبگان علمي 0388/6/4
 .0سورهی آلعمران ،آيهی 013
 .3همان
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اللّهٍّوٍّفضلٍٍّلمٍّيمسسهمٍّسوءٌٍّوٍّاتّبعواٍّرضوانٍّاللّهٍّوٍّاللّهٍّذوٍّفضلٍٍّعظيمٍ ».
اهمّيّت آرامش در مواجهه با دشمن

چون تالش جريانهاى سياسى ضد جمهورى اسالمى و ضد اين
حركت عظيم اسالمى ملت ايران و ملتهاى منطقهـ اين جريان تبليغاتى
عظيمى كه امروز به راه انداختهاندـ در جهت ايجاد تالطمـ هم تالطمهاى
اجتماعى و هم تالطم روحىـ است؛ يعنى دلها را مضطرب كردن ،نگران
و ترسان كردن كه امروز سياست كلى امپراتورى خبرى در دنيا اين است
و تازگى هم نداردـ نه نسبت به ما در اين بيست و چند سال و نه نسبت
به جريان حق در طول تاريخ اسالم از اول تا امروزـ لذا مالحظه ميکنيد
يکى از مطالبى كه در قرآن روى آن بعنوان يک موضوع منفى تکيه شده،
«مرجفون» است؛ يعنى همان كسانى كه سعى ميکنند دلها را مضطرب،
پريشان و ملتهب كنند و دلهره ايجاد نمايند .آن روز اين آيهى شريفه را
براى دوستان ديگرى كه اينجا بودند ،خواندم« :الذين ٍّقال ٍّلهم ٍّالناس ٍّانٍّ
الناس ٍّقد ٍّجمعوا ٍّلكم ٍّفأخشوهم» 3در مدينهى پيغمبر جنجال درست
ميکردند كه« :جمع شدهاند و ميخواهند پدرتان را دربياورند! از بين
رفتيد ،نابود شديد؛ تمام شد» .آيهى قرآن نازل شد كه وقتى ياوهگويان و
هرزهگويان و ضعيفان چنين فضايى را ايجاد ميکنند و اين ميکروب و
ويروس خطرناک ترس را در فضا ميپراكنند ،مؤمنان كسانى هستند كه
1
«فزادهم ٍّايمانا»4؛ ايمانشان بيشتر ميشود« .و ٍّقالوا ٍّحسبنااهلل ٍّو ٍّنعم ٍّالوكيل»
اين «حسبنااهلل ٍّو ٍّنعم ٍّالوكيل» متعلق به اينجاست .يعنى در مواجهه با
تالطمى كه دشمن ميخواهد بهوسيلهى امواج تبليغاتى و روانى خود
ايجاد كند ،آرامش دارند .همان «سکينه» است« :هوٍّالّذيٍّأنزلٍّالسّكينةٍّفيٍّ
 .0سورهی آلعمران ،آيهی 014
 .0بيانات در ديدار مسئوالن و كارگزاران نظام جمهوری اسالمي ايران 0319/4/09
 .3سورهی آلعمران ،آيهی 013
 .4همان
 .1همان
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قلوب ٍّالمؤمنين»0؛ خداى متعال آرامش به دلهاى مؤمنين داد« :ليزدادواٍّ
إيماناًٍّمعٍّإيمانهم»0؛ براى اينکه ايمانشان هم تقويت شود .واقع قضيه هم
3
همين است.
***

انسانها اگر از سکينه و آرامش و توكل و اعتماد به خدا و اعتماد به
آينده و اعتماد به آنچه از مبانى حق در اختيار آنهاست ،برخوردار نباشند،
در مقابل اينطور حوادث دست و پايشان را گم ميکنند؛ بخصوص اگر
انسان بداند كه اين حوادث را دشمن برنامهريزى كرده است؛ كه بعيد هم
4
نيست و قرائنى هم دارد.
استحکام نظام باعث یأس دشمن

امروز دشمن در مقابل نظام جمهورى اسالمى ،با همهى ساز و برگ
خود از لحاظ نظامى ،از لحاظ سياسى ،از لحاظ تبليغى و از لحاظ
فرهنگى وارد ميدان شده است؛ اما درعينحال انسان بروشنى درمييابد
كه دشمن مأيوس است .دشمن احساس ميکند با اين نظام مستحکم
درگير شدن و به آن خدشه وارد آوردن ،كار او نيست .اميدش به اين
است كه ما كه مسئوليتهاى اين نظام را بر دوش داريم ،خودمان عوامل
شکست خود را فراهم كنيم .ما اگر خودمان عوامل شکست را فراهم
نکنيم ،دشمن نميتواند كارى كند .بزرگترين مصيبت براى يک ملت اين
است كه مسئوالن در ميان آن ملت ،از مسئوليتهاى حقيقى خودشان غافل
بمانند؛ از آن چيزى كه خدا از آنها خواسته است و پايهى اصلى
مسئوليت آنهاست ،غافل بمانند؛ به چيزهاى كماهميت سرگرم و مشغول
شوند؛ به نفع خود و نفعپرستى خود سرگرم و مشغول شوند؛ دل آنها به
جاى تپيدن براى وظيفهى الهى ،براى مسائل كوچک و حقير بتپد.
مسئوالن در همهى ردهها ،در همهى بخشها و در همهى سازمانهاى
 .0سورهی فتح ،آيهی 4
 .0همان
 .3بيانات در ديدار نمايندگان مجلس شوراى اسالمى 0380/3/1
 .4بيانات در ديدار كارگزاران نظام جمهوری اسالمي ايران 0318/01/4

WWW.BOOK-KHAMENEI.IR

 / 321دشمنشناسي

كشورى و لشکرى نظام ،بايد متوجه اين مسئوليت باشند و خدا را در
نظر داشته باشند .عوامل قدرت در ميان اين ملت و در اين نظام بهوفور
وجود دارد و اين عوامل معنوى ،قدرت خود را در طول اين بيست سال
نشان داده است و از ميدانهاى دشوار و تجربههاى سخت ،سرافراز بيرون
0
آمده است .اين عوامل را بايد حفظ كنيد.
***

امروز استکبار جهانى و قلدرهاى سياسى عالم و امپراتوريهاى زر و
زور در سرتاسر جهان كه در فساد و انحطاط غرقند ،با اسالم و نظام
اسالمى دشمن هستند؛ زيرا افشاگر و تهديدكنندهى آنها ،اسالم و بيدارى
مسلمين است .طبيعى است هر كارى كه عليه اسالم و نظام اسالمى و
جمهورى اسالمى از عهدهى آنها برآيد ،ميکنند .در يک صورت ،نظام
جمهورى اسالمى ميتواند خود را بهطور كامل از خطر و آسيب دشمن
مصون نگه دارد و آن ،وقتى است كه با اقتدار خويش آنها را مأيوس كند.
روزى كه جمهورى اسالمى ،با اثبات اقتدار سياسى و اقتصادى خود و
با اثبات قدرت ادامهى زندگى ،دشمن را مأيوس كرد ،ميتوان اطمينان
داشت كه دشمن از توطئه دست خواهد كشيد؛ چون احساس ميکند
0
تالش او بيفايده است.
***

اين «توانايى ماندن» ،اين «اقتدار» ،اين «ظرفيت بقا» بايستى حفظ
شود .اينجور نيست كه ما هر جور عمل كنيمـ ولو بىتفاوت ،ولو با عدم
توجه به وظايف حساس و مهمـ باز هم همين ظرفيت مقاومت باقى
بماند؛ نه ،بايستى نظام جمهورى اسالمى را به معناى حقيقى كلمهاش
حفظ كرد ،تا بتوان از منافع اين ملت ،از منافع اين كشور ،اين ملت را
بهرهمند كرد؛ تا بتوان اين ملت را به اوج ترقى و آرزوها و آرمانهاى
3
خودش رساند.
 .0بيانات در ديدار فرماندهان و گروه كثيرى از پاسداران سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمى بـه
مناسبت «روز پاسدار» 0318/8/00
 .0بيانات در مراسم بيعت وزير آموزش و پرورش ،معلمان و دانشآموزان تهران 0368/3/06
 .3بيانات در ديدار اساتيد و دانشجويان در دانشگاه علم و صنعت 0381/9/04
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لزوم موقعيّتشناسي خواص در برابر تهدیدات دشمن

بارها گفتهايم كه بههيچوجه نميتوانيم ادعا كنيم كه ايران قطعاً مورد
حمله قرار خواهد گرفت ،نه؛ چنين چيزى معلوم نيست؛ اما قطعاً تهديد
متوجه ماست .اين ما هستيم كه بايد بتوانيم اين تهديدى را كه متوجه
ماست ،خنثى كنيم و از بين ببريم و اين احتياج دارد به اينکه زبدگان و
نخبگان كشور ،مسئوالن و خواص كه عمدتاً شما هستيدـ كه در اين
مجلس جمع شدهايدـ موقعيت را درست بشناسيد؛ وظيفه را درست
تشخيص دهيد؛ بار سنگين مسئوليت را بر دوش خودتان درست حس
كنيد .ما امروز حق نداريم اشتباه كنيم .اين تهديدى كه وجود داردـ چون
رئيسجمهور آمريکا علناً و صريحاً اسم آورد؛ البته شصت كشور را مورد
اشاره قرار داد؛ منتها سه كشور ،از جمله كشور ما را اسم آوردـ از لحاظ
زمينه و انگيزههايش يک قضيهى مركب و چندعنصرى است كه بايد
0
عناصر آن را شناخت.
مرزبندی خواص در برابر دشمن

عقل سالم حکم ميکند و شرع هم همين را قاطعاً بيان ميکند عالج
عبارت است از صراحت در تبيين حق ،صراحت در بيان حق .وقتي شما
 .0بيانات در ديدار مسئوالن و كارگزاران نظام جمهوری اسالمي 0381/00/01
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ميبينيد يک حركتي به بهانهی انتخابات شروع ميشود بعد يک عامل
«دشمن»ی در اين فضای غبارآلوده وارد ميدان شد ،وقتي ميبينيد عامل
دشمن كه حرف او شعار او حاكي از مافيالضمير اوست آمد توی ميدان،
اينجا بايد خط را مشخص كنيد ،اينجا بايد مرز را روشن كنيد .همه
وظيفه دارند ،بيشتر از همه خواص و در ميان خواص بيشتر از همه آن
كساني كه مستمعين بيشتری دارند ،شنوندگان بيشتری دارند ،اين وظيفه
است ديگر مرزها روشن بشود و معلوم بشود كه كي چي ميگويد،
اينجور نباشد كه باطل خودش را در البهالی گرد و غبار برخاستهی در
ميدان مخفي كند ،ضربه بزند و جبههی حق نداند از كجا دارد ضربه
ميخورد .اين است كه حرف دوپهلو زدن از خواص مطلوب نيست.
خواص بايد حرف را روشن بزنند و مطلب را واضح بيان كنند .اين
مخصوص يک گرايش سياسي خاص هم نيست ،در داخل نظام اسالمي
همهی گرايشهايي كه در مجموعهی نظام قرار دارند اينها بايد صريح
مشخص كنند كه باالخره آن حمايتي كه مستکبرين عالم ميکنند مورد
قبول است يا مورد قبول نيست .وقتي كه سران استکبار ،سران ظلم،
اشغالگران كشورهای اسالمي ،كُشندگان انسانهای مظلوم در فلسطين و
در عراق و افغانستان و خيلي جاهای ديگر ميآيند وارد ميدان ميشوند،
حرف ميزنند ،موضع ميگيرند خوب بايد معلوم بشود اين كسي كه در
نظام جمهوری اسالمي است در مقابل اين چه موضعي دارد .حاضر است
0
تبری بجويد بگويد من دشمن شمايم.
تکليف خواص

عزيزان من! امروز دولتها ،كشورها ،مجامع و مجموعههاى بينالمللي،
براى اين كه خود را در عرصه مبارزه زندگى موفق كنند ،از همهی
امکانات خودشانـ امکانات جغرافيايى ،امکانات تاريخى ،امکانات قومىـ
استفاده ميکنند .چرا مسلمانان ،از اين امکان عظيم موهوب به آنها از
طرف پروردگار ،استفاده نميکنند؟ امروز منطقهی جغرافيايى مسلمانان،
 .0بيانات در ديدار با اعضای شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى 0388/01/09
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مهمترين مناطق عالم است .كشورهاى آنها از لحاظ طبيعى ،جزو
ثروتمندترين كشورهاى عالم است .امروز دروازهی آسيا به اروپا،
دروازهی اروپا به آسيا و آفريقا ،آفريقا به اروپا و آسيا ،متعلق به مسلمانان
است .اين منطقهی سوق الجيشى و سرزمينهاى بابركتى كه در اختيار
مسلمانان است ،امروز حامل و حاوى امکاناتى چون نفت و گاز و امثال
اينهاست كه بشر براى تمدن خود ،به صورت روزمره به آن احتياج دارد.
يک ميليارد و چند صد ميليون نفر مسلمان هستند؛ يعنى بيش از يک
پنجم مردم دنيا .اين همه جمعيت ،در چنين منطقهاى؛ آن هم با برافراشته
شدن پرچم اسالم در قلب اين منطقهـ يعنى در ايران اسالمى كه امروز
قلب و مركز اصلى دنياى اسالم استـ چرا بايد از اين استفاده نشود؟
اين ،يک امکان بزرگ در اختيار مسلمانان است .وسوسهی جدايى دين
از سياست را كه يک روز انگليسيها گفتند ،يک روز آمريکاييها ترويج
نمودند و يک روز ايادى آنها در بوق كردند ،براى اين است كه مسلمانان
از اين امکان و از اين موقعيت غفلت كنند .در اين زمينه ،بيشترين وظيفه
را هم خواص دارند .خواص ،يعنى علما و روشنفکران و شعرا و خطبا و
روزنامه نگاران و صاحبان نفوذ در بين گروههاى مردمى .اينها هستند كه
بيشترين تکليف را دارند .وقت آن رسيده است كه دنياى اسالم به خود
آيد و اسالم را بعنوان صراطالمستقيم الهى و راه نجات انتخاب كند و در
آن ،با استحکام قدم بردارد .وقت آن رسيده است كه دنياى اسالم ،اتحاد
خود را حفظ كند و در مقابل دشمن مشتركى كه همهی گروههاى
اسالمى ،آسيب آن دشمن را ديدهاندـ يعنى استکبار و صهيونيسمـ بهطور
متحد بايستد ،شعارهاى واحدى بدهد ،تبليغ واحدى بکند و راه واحدى
را بپيمايد .انشاءالله مورد تأييد پروردگار و مورد حمايت قوانين و سنن
0
الهى هم خواهد بود و پيش خواهد رفت.

 .0بيانات در ديدار با ميهمانان كنفرانس وحـدت اسـالمى در سـالروز مـيالد خجسـتهى پيـامبر
اكرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) 0316/1/0
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خطرهای تأثيرگذار در خواص

كساني كه روی مردم اثر ميگذارندـ كساني كه حرفشان ،اقدامشان،
عملشان ،منششان ،نوشتهشان ،روی مردم اثر ميگذاردـ چند خطر بزرگ
آنها تهديدشان ميکند كه بايد بسيار مراقب باشند .يکي خطر خسته شدن
است ،يکي خطر راحتطلبي است ،يکي خطر ميل به سازش است ،يکي
خطر چسبيدن به منافع نقد است؛ همان باليي كه بر سر كساني كه
انقالب فلسطين را منحرف كردند ،آمد؛ همان خطری كه بر سر همهی
رهبراني آمد كه ملتهای خودشان را از مسير درست و راهي كه شروع
كرده بودند ،منحرف كردند و بازداشتند .بارهای سنگين بر روی نيروهای
اثرگذار روی ذهنهای مردم است .بايد ايمان و پارسايي خودشان را
تقويت كنند؛ بايد ات کای خودشان را به لطف و فضل خدا زياد كنند؛ بايد
به دشمن لحظهای خوشبين نباشند؛ دشمن درصدد ضربه زدن است .اگر
خواص يک كشورـ يعني نيروهايي كه با زبانشان ،با قلمشان ،با
رفتارشان ،با امضايشان ،بر روی مسير يک ملت اثر ميگذارندـ ميل به
سازش و راحتطلبي و زندگي مرفه و خوشگذراني پيدا كنند و از
حضور در ميدانهای خطر خسته شوند ،آن وقت خطر تهديد ميکند.
لذاست كه شما ميبينيد اميرالمؤمنين 7در دوران خالفت كوتاه خود،
بيشترين خطابش ،بيشتری مالمتش ،بيشترين توصيهاش و بيشترين
تذكرش ،به كساني است كه به آنها مسئوليت داده بود تا بخشهای
مختلفي را در آن كشور بزرگي كه در اختيار آن حضرت بود ،اداره كنند.
امام بزرگوار ما بارها و بارها به مسئوالن كشور ،به ما ،به شاگردان
خودش ،به دستپروردگان خودش ،تذكر ميداد .مضمون آن تذكر اين بود
كه مبادا به چرب و شيرين زندگي راحت ،خودشان را عادت بدهند و از
0
مجاهدت در راه خدا باز بمانند.

 .0بيانات در اجتماع بزرگ عزاداران در صحن مطهر امام خميني(ره) 0319/3/04
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هوشياری در حرف زدن و اقدام كردن

مردم بر خالف تحليل تعداد انگشتشمار اشخاص مغرض يا
فريبخورده ،پشتيبان نيرومند انقالب و اسالم و اماماند .كسانى كه بر اثر
تلقين اطرافيان ناباب و نامطمئن پنداشتهاند كه نظام جمهورى اسالمى
دوران ضعف و انحالل را ميگذراند ،خودشان در دوران ضعف و
انحاللند .دشمنان سوگندخوردهى انقالب كه يکروز هم با امام و امت
دل صاف و مهربان نداشتهاند با اين تلقينها ميخواهند مردم را مأيوس،
جوانان را گمراه ،و بعضى پيران موجه ولى بيخبر را مدعى امام و انقالب
كنند .در چنين شرايطى حرف زدن و اقدام كردن هوشيارى بيشترى
ميطلبد و اندک غفلتى دشمنان داخلى و خارجى را در سوءاستفاده و
0
سوءنيت خود گستاخ ميسازد و جفاى بزرگى به اين ملت مظلوم است.
***

آمريکا براى عملى كردن تهديد خود در ايران تنها كمبودى كه دارد
وجود يک پايگاه مستحکم مردمى است كه بتواند با استفاده از آن انتقام
خود را از انقالب و اسالم و امام بگيرد و براى سركوب اين ملت آزاد و
شجاع ،يک ديکتاتورى سياه شبيه ديکتاتورى پهلوى در اين كشور مستقر
كند .البته اين خواب بىتعبير و خيال احمقانهى آنان مانند تحليلهاى غلط
هميشگىشان نسبت به مسائل كشور ،براى آنان جز خسران و يأس
چيزى به بار نخواهد آورد .مهم آن است كه خواص ملت نگذارند هيچ
0
حركت و اقدام آنان در خدمت آن هدف شوم قرار گيرد.
***

در اينجا اين مردماند كه شعارها را ميسازند هدفها را معين ميکنند
دشمن را شناسايي و معرفي و تعقيب ميکنند آيندهی مطلوب راـ اگر چه
به اجمالـ ترسيم ميکنند و در نتيجه اجازهی انحراف و سازش با دشمن
و تغيير مسير را به خواص سازشکار و آلوده و به طريق اولي به عوامل
3
نفوذی دشمن نميدهند.
 .0پيام بـه مناسـبت انتشـار نامـهی آيـتاهلل سـيدجاللالـدين طـاهری امـام جمعـهی اصـفهان
0380/4/01
 .0همان
 .3بيانات در نخستين اجالس بيداری اسالمي 0391/6/06
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 ) 2روحانيّت
روحانيّت آماج حمالت دشمن

امروز يکى از آماجهاى حمالت دشمنان بالشک روحانيت است.
روحانيت را با كليتش ميخواهند از بين ببرند؛ در اين هيچ ترديد نکنيد.
درست است كه در بين روحانيون كسانى را براى آماج قرار دادن ،هدف
قرار ميدهند و برايش اولويت قائل ميشوند؛ اما در نهايت ،از نظر دشمن،
كليت روحانيت مخل و مضر و مزاحم است؛ چون روحانيت پايبند به
معارف دينى است ،مگر آن روحانىاى كه بهطور كامل در دام شيطان
غلتيده باشد؛ كه البته چنين چيزى هم خيلى كم اتفاق مىافتد .امروز
روشنگرى دينى مهمترين زرهى است كه جامعهى اسالمى ما ميتواند بر
تن خودش بکند و در مقابل حمالت دشمن بايستد؛ لذا با روحانيت و
حضور فعال روحانى مخالفند .اگر روحانى مؤمن و فعال و كارآمد و
هوشمند و هوشيارى باشد ،با او بيشتر مخالفند و او را بيشتر آماج
حمالت خودشان قرار ميدهند .لذا امروز حفظ حوزههاى علميه و تربيت
طلاب فاضل و علماى بزرگ يک وظيفهى اساسى است؛ اين وظيفه در
كرمان هم وجود دارد ،در شهرستانهاى اين استان هم وجود دارد ،در همه
جاى كشور هم وجود دارد .بايد فضالى آگاه ،عالم ،فقيه ،فيلسوف،
متکلم ،مفسر و محدث كه درعينحال با مسائل جهان و تاريخ و
عملکردهاى دشمن آشنا باشند ،در حوزههاى علميه تربيت شوند .براى
0
اين هدف بايد فکر كرد
تضعيف پشتوانهی معنوی انقال ب

امروزه قلمهاى مزدور و دستهاى فروخته شده به دشمن ،در كار آنند
كه اين پشتوانهى معنوى انقالب را در چشم مردم تضعيف كنند .دشمن
انقالب ،جامعهى روحانيت را در صورتى تحمل ميکند كه روحانيون از
دخالت در امور سياست و حضور در صحنههاى انقالب كنار بکشند و
مانند جمعى از روحانيون بيخبر و متحجر گذشته و حال ،به كنج مدارس
 .0بيانات در ديدار علما و روحانيون كرمان 0384/0/00
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و مساجد اكتفا كنند و كشور و زندگى مردم را به آنان بسپارند و از
جملهى پديدههاى پرمعنى آن است كه در تمام مدت مبارزات و نيز
سالهاى پس از پيروزى ،علماى متحجر و بيخبر از حوادث كشور و دور
از جريانهاى سياسى ،هيچگاه در معرض تهاجم دشمنان قرار نگرفتند؛
بلکه حتى گاه مورد ستايش و تمجيد نيز واقع شدند و حمالت جسمى و
تبليغى و حتى تهمت ارتجاع و واپسگرايى از سوى روشنفکرنمايان عامل
بيگانه ،تنها متوجه علما و روحانيونى شد كه از لحاظ انديشهى سياسى و
نوآوريهاى عرصهى علم و عمل ،درخشيده و بعنوان قشرى پيشرو و
0
مترقى و آگاه ،شناخته شدهاند.
روحانيّت؛ هدف اصلي حمالت وحشيانهی دشمن

در دوران مبارزات پانزده ساله ،حوزههاى علميهى قم و ديگر
حوزههاى علميه و چهرههاى سرشناس روحانيت ،كانونهاى اصلى مبارزه
و بالطبع هدفهاى اصلى حمالت وحشيانهى دشمن بودند؛ ليکن اين
شدتعملهاى بىحد و حساب ،به ارادهى الهى موجب آن نشد كه
روحانيت از راه پرافتخار خودـ كه پيمودن آن ،وظيفهى تخلفناپذير
اسالمى او بودـ قدم باز پس نهد؛ بلکه در اين دوران ،فکر اسالمى
شکوفاتر ،صيقلخوردهتر و فقه قرآن ،پربارتر و شخصيت روحانيون
مبارز ،آبديدهتر شد و زمينه براى تشکيل حکومت اسالمى فراهم آمد.
پس از انقالب تاكنون نيز روحانيت ،بخصوص عناصر برجستهى آنـ كه
مستقيماً در خدمت نظام جمهورى اسالمى بودهاندـ بىوقفه آماج
حمالت مسموم دشمن بودهاند؛ چه در عرصهى تبليغات و چه در
عرصهى تروريزم خائنانه و آلت دست دشمن .و شهداى گرانقدرى ،هم
در جبههى جنگ تحميلى و هم در جبهههاى فعاليتهاى جهادى خود
تقديم داشتهاند و محراب نماز جمعه و عرصهى علم و سياست و تبليغ
دين را با خون مطهر خود رنگين ساختهاند .ملت عزيز ما ميدانند كه
انگيزهى دشمن از اين حمالت همهجانبه به علماى دين ،جز اين نيست
 .0پيام به مناسبت اولين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني(ره) 0369/3/01
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كه بهوضوح ميدانند روحانيت نقش تعيينكننده و بىبديلى داشته و دارند
و آنان حمله به روحانيت را با هدف تضعيف و محو انقالب انجام
0
ميدهند.
***

موضعگيريهاى دشمنان ،بهدرستى همان حقيقتى را براى مردم آگاه و
جامعهى روحانيت متعهد و انقالبى آشکار ميسازد كه امام حکيم و
روشنبين ما بارها آن را بيان كردهاند .يعنى اوالً اينکه قدرشناسى از
روحانيون بزرگوار و تبعيت از آنان ،وظيفهای دينى و ملى و انقالبى است
كه هيچگونه غفلت از آن جايز نيست .ثاني ًا اينکه تحجر و واپسگرايى در
ميان روحانيون و يا خداى نخواسته توجه به منافع شخصى و دنياطلبى و
روى آوردن به زيورهاى مادى و سوءاستفاده از مکانت اجتماعى،
خطرش براى روحانيت ،كمتر از حمالت دشمن نيست؛ بلکه بهمراتب از
آن بيشتر است .و ثالثاً وضعيت دوران انقالب و توجه روزافزون به اسالم
در خارج از مرزهاى كشور اسالمى ،ايجاب ميکند كه علماى دين ،با
بينشى كامالً نو و با استفاده از ذخيرهى بىپايان معارف دين و با اسلوب
فقاهت سنتى و اجتهاد زنده و پويا ،راه جامعهى اسالمى را هموار نمايند
و حوزههاى علميه با تحولى اساسى ،خود را با نيازهاى امروز جهان
تطبيق دهند و نوآورى را جهت و سمت برنامههاى خود قرار دهند و
البته با اعمال دقت الزم و برجسته كردن اصول و مبانى فقاهت ،راه را بر
التقاط و كجروى ببندند .رابع ًا انزوا و دورى از فعاليت سياسى راـ كه
خواست دشمنان و خالف وظيفهى اسالمى استـ بههيچوجه در زندگى
خود و حوزههاى علميه راه ندهند و همواره مخصوصاً در مواقع خطر،
پيشاپيش صفوف مردم ،به تالشى مخلصانه و خستگىناپذير مشغول
باشند و علم را با عمل و تفقه را با جهاد و معرفت را با تبليغ قولى و
0
عملى همراه سازند و هر سه سنگر :مدرسه ،مسجد و جبهه را پر كنند.

 .0همان
 .0پيام به مناسبت اولين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني(ره) 0369/3/01
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عدم فتح لباس روحانيّت توسّط دشمن

اين لباس 0همان چيزى است كه دشمن نتوانسته آن را فتح كند.
كسانى از اهل اين لباس فاسد شدند و در طول تاريخ ،فسادشان هم
ضررهاى بسيار شديد و لطمههاى بزرگى به اسالم و مسلمين زده؛ اما
دشمن نتوانسته اين حصار منيع را فتح كند .با اهل اين لباس خيلى هم
مبارزه كردند؛ خيلى هم توى سرشان زدند؛ خيلى هم دام بر سر راهشان
گستردند؛ اينها در طول اين سالهايى بود كه ما يادمان است ،يا قريب به
زمان ما بود؛ مثل زمان رضاخان كه بنده يادم نيست ،اما قضايايش را
اجماالً شنيدهام .جاها و جاذبههايى درست كردند ،تا طلبه را كه در
مضيقههايى گرفتار ميشود ،از درس و بحث و حوزه به آنجاها بکشانند و
دهانش را با يک آبنبات شيرين كنند؛ براى اينکه از اين سمت منخلعش
كنند .البته يک عده از سستعنصرها و آدمهايى كه آن نضج شخصيتى
الزم را نداشتند ،رفتند و مجذوب هم شدند؛ اما آنها قادر نشدند كه اين
0
قلعه را فتح كنند.
دشمني با روحانيّت

شما طلبهى جوانى هستيد در مدرسهى آقاى آخوند ،يا مدرسهى
زنگنه ،يا مدرسهى مرحوم آقاى آقاشيخ على دامغانى ،و داريد در همدان،
در مالير ،در فامنين و هر جاى ديگر درس ميخوانيد .اگر بحث
سياستهاى جهانى و استکبار جهانى و آمريکاى با آن عظمت ظاهرى
بشود و بگويند اينها با شما مخالفند ،شما نبايد بگوييد مگر من چه كسى
هستم كه با من مخالفند؛ من يک طلبهى گوشهى مدرسهى آقاى آخوند
در همدان هستم .من ميخواهم بگويم اين فکر اشتباه است .اينها با
يکيک شما نه تنها مخالفند ،بلکه دشمناند .به هر كدام از شماها به
چشم منبعى براى روشنگرى و افشاگرى نگاه ميکنند؛ كه اگر اين منبع
فعال شود و كار بکند و باطن و استعداد و ظرفيت خودش را بروز دهد،
 . 0منظور لباس روحانيت است
0311/00/31 .0

WWW.BOOK-KHAMENEI.IR

 / 332دشمنشناسي

كار بر استکبار دشمن دشوار خواهد شد .از نظر آنها هر يک از شما
بالقوه يک امام خمينى هستيد .اينها با يکيک عمامهبهسرها و طلبهها و
روحانيون دشمناند؛ چرا؟ چون بناى كار آنها بر ظلمات ،بر چشمبندى و
0
بر كتمان حقيقت و پرده روى كار كشيدن است.
نقش پرشور مرجعيّت در خنثيسازی توطئه دشمنان

يکى از بركات مهم الهى براى اين كشور ،وجود مراجع آگاه است.
مرجع تقليد آگاه ،براى مردم از هر نعمتى باالتر است .مرجع تقليد آگاه،
مرجعى كه فريب نميخورد ،مرجعى كه ذهن او را تبليغات دشمن
نميسازد ،مرجعى كه تحليل سياسى خود را از راديو اسراييل نميگيرد،
خيلى ارزش دارد .ديديد كه مراجع ،چطور در مقابل اين زمزمهها و
شايعههاى دشمنساز ،ايستادند؛ بعد هم حوزه و روحانيت قم ،بعد هم
شهرهاى مهم و مختلف كشور ،موضع خودشان را مشخص كردند.
0
معلوم شد كه ملت ايران ،بيدار است.
انتقام از مرجعيّت

3

در اوايل بيمارى مرحوم آيتاهللالعظمى اراكى ،ميخواستند (دشمن)
چند مطلب را به مردم بگويند .يک مطلب اين بود كه وانمود كنند
مرجعيت ديگر آن شأن و مکان هميشگى را ندارد .گذشت زمانى كه يک
مرجع تقليد از دنيا ميرفت و ايران تکان ميخورد؛ اكنون ديگر مرجع
اينقدر اهميت ندارد .اين مطلب را در بياناتشان در همين راديوهاى
بيگانه ،مکرر تکرار ميکردند .در گوشه و كنار دنيا چند نفر از آخوندهاى
بيسواد يا فرارى و بدنام و روسياه را هم پيدا كردهاند و اسمشان را
«آيتاهلل» گذاشتهاند! ميکروفونها را جلو دهن آنها ميبرند ،پولى هم در
مشتشان ميگذارند؛ آنها هم دهن باز ميکنند و هرچه اينها ميخواهند،
 .0بيانات در ديدار علما و روحانيون استان همدان 0383/4/01
 .0بيانات در جمع بسيجيان بهمناسبت هفتهی بسيج 0316/9/1
 . 3دشمن
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ميگويند .آنها كيستند؟ يا بيسوادانى از خدا فرار كرده و از اسالم گريخته
و پشت كرده به ملت و فرارىاند ،يا آدمهايى بددل و خبيث! ميخواهند از
زبان آنها چيزهايى را به خورد مردم بدهند .ميپرسند« :آقا! مرجعيت مثل
سابق در ايران اهميت دارد؟» آنها هم ميگويند« :نه آقا ،مرجعيت ديگر
تمام شده است و مردم به مرجعيت چندان اهميت نميدهند» و از اين
حرفها .ميخواستند اين مطلب را در ذهن مردم جا بيندازند .قصدشان اين
بود كه موقعيت مرجعيت را كه يک موقعيت عالى و الهى است و در
اعماق جان مسلمين داراى تأثير و نفوذ است ،پايين بياورند .چون از
مرجعيت چوب و تودهنى خوردهاند ،خواستند از مرجعيت انتقام بگيرند،
نه از يک مرجع خاص .اين ،يکى از مطالبى است كه تبليغات دشمن،
طى چهل روز بيمارى آن بزرگوار دنبال ميکرد .مطلب دومى كه
ميخواستند در ذهن مردم جا بيندازند ،اين بود كه «در سطح كشور ايران،
ديگر كسى نيست تا مقام مرجعيت را در دست گيرد؛ آن علماى بزرگ و
آن ريشههاى قوى ديگر تمام شدند؛ آيتاهللالعظمى اراكى آخريشان بود
ال
و تمام شد ».اين مطلب را ميخواستند جا بيندازند و در اين باره مفص ً
0
حرف زدند.
***

آن عالمى كه شريف نباشد ،حميت و غيرت دفاع از كشور و ملت و
آرمانها و ارزشهاى ملى و دينى خود را نداشته باشد ،آن عالمى كه دشمن
را بر خودى ترجيح بدهد و خود را در اختيار دشمن ملت قرار بدهد ،از
هر جاهلى بدتر است؛ همان دزدى است كه با چراغ به دزدى ميرود و
0
بيشتر صدمه ميزند.

 .0بيانات در ديدار عمومى به مناسبت روز والدت باسعادت حضرت جـواد(ع) و در آسـتانهى
ميالد با بركت حضرت على(ع) 0313/9/03
 .0بيانات در ديدار با فرزندان ممتاز شـاهد ،گروهـى از خانوادههـاى معظـم شـهدا و جانبـازان
اســتانهاى تهــران و مازنــدران ،مــردم و مســئوالن شــهرهاى نــور و محمودآبــاد ،و اســاتيد و
دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس 0311/6/03

WWW.BOOK-KHAMENEI.IR

 / 334دشمنشناسي
 ) 3نماز جمعه و ائمّهی جمعه
مأیوس نمودن دشمن از نفوذ ذهني در ملّت از وظایف ائمّهی جمعه

در اين نظام ،مجموعه و صحنهى عظيمى پر از مردم را تصور كنيد.
اگر در وسط اين تشکيالت ،مركز هدايت عمومىـ يعنى دستگاه رهبرىـ
را فرض كنيم ،آن پايگاهها و مراكز نزديک به ذهن و گوش و جسم
مردم در سرتاسر كشور ،نمازهاى جمعه است .يعنى نمازهاى جمعه در
هرجايى از نقاط كشور ،بهر و بخشى از كار دستگاه رهبرى اين كشور را
انجام ميدهند ،مردم را توجيه ميکنند ،به استقامت در راه وادار مينمايند،
از اشتباهات دور نگه ميدارند ،ذهن مردم را با معارف الزم آشنا ميکنند،
دشمنان را نسبت به نفوذ در اذهان مردم مأيوس ميکنند ،از اينکه دشمن
بتواند روى مردم اثر سوء بگذارد ،مانع ميشوند و مردم را به حركت و
تالش در مجموعهى كلى نظام وادار ميکنند .وقتى نظام مردمى است،
همهى مردم بايد حركت كنند ،تا نظام راه بيفتد؛ والا اگر عدهای از مردم
0
حركت نکردند ،حركت نظام ،كند خواهد شد.
تبليغات وسيع دشمنان نسبت به نماز جمعه

هر هفته تبليغات سنگين حجيمى از طرف دشمنان نسبت به نماز
جمعه صورت ميگرفت .حرفهايى ميزدند كه تقصير هم نداشتند؛ چون
ملت ايران را نميشناختند .به ضرر خودشان حرف ميزدند؛ مثل بسيارى از
جاهاى ديگر كه راديوهاى بيگانه و صداهاى دشمن ،نسبت به مردم ايران
حرف ميزنند و اظهارنظر ميکنند .اينها در واقع خود را پيش ملت ايران
رسوا ميکنند و بيخبرى خودشان را نشان ميدهند .حرفها ميزدند كه
مايهى خندهى مردم شركتكننده در نماز جمعه بود .ميگفتند به هر كدام
از افراد شركتكننده در نماز جمعهى تهران ،فالن قدر پول ميدهند ،فالن
قدر جنس ميدهند! اينها همان مردمى بودند كه با پشتيبانيهاى مالى
خودشان ،آن جنگ عظيم را پشتيبانى كردند .در همين نماز جمعهى
تهران ،انبوه پول و جنس و هداياى مردمى به سمت جبههها روانه ميشد.
 .0بيانات در ديدار با ائمهى جمعهى سراسر كشور0369/3/1
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اينقدر اين ايرانىناشناسها ،دربارهى اين مردم اشتباه ميکردند ،جفا
مينمودند و سخن به ياوه ميگفتند!
آنها به تبليغات هم اكتفا نکردند و نماز جمعه را مورد تهاجم خونين
قرار دادند .پنج امام جمعهى معتبر معروف را به شهادت رساندند :مرحوم
آيتاهلل قاضى ،مرحوم آيتاهلل مدنى ،مرحوم آيتاهلل صدوقى ،مرحوم
آيتاهلل دستغيب ،مرحوم آيتاهلل اشرفى .پنج عالم مجتهد پيرمرد باتقواى
پرهيزكار پارسا و پاكدامن را كه هر هفته مردم با دل و جان پشت سر
آنها ميايستادند و به آنها اقتدا ميکردند ،جلو چشم همين مردم در نماز
جمعه به شهادت رساندند .به بسيارى ديگر هم سوءقصد كردند كه
بحمداهلل به جايى نرسيد .همين نماز جمعهى تهران و همين محوطهاى
كه در آن نشستهايد ،بسيارى از شما به ياد داريد كه شاهد چه حوادثى
بوده است .در موشکباران طوالنىمدت تهران كه در چند نوبت بود ،مردم
در نماز جمعه شركت ميکردند .يک نوبت كه در حدود پنجاه روز يا دو
ماه بود و هر روز و شبى موشکهاى دشمن به اين شهر فرود مىآمد ،اين
نماز جمعه با اجتماعى عظيمـ شايد بشود گفت بيش از ساير اوقاتـ
مملو از جمعيت ميشد .چون خطر بود و مردم احساس ميکردند كه
حضورشان در اينجا خطرپذيرى است و براى خداست ،لذا براى ثواب
مضاعف شركت ميکردند! بنده نماز جمعههايى را به ياد دارم كه در اثناى
آن ،صداى انفجار موشکها از اطراف همين محل نماز جمعه مىآمد .در
همين نماز جمعه ،دشمن انفجار خونينى را به راه انداخت و جلو چشم
مردم در همين نقطه عدهاى به شهادت رسيدند؛ اما اين مردم مثل كوه
استوار ايستادند و تکان نخوردند .بنده آن روز در همينجا ايستاده بودم
كه آن انفجار اتفاق افتاد .اول خيال كرديم موشک يا بمباران هوايى است؛
نگران شدم كه نماز جمعه به هم خواهد خورد .معلوم ميشود كه ما هم
مردممان را درست نشناخته بوديم .خدا ميداند كه اين صفها تکان نخورد.
يک گله جا اين انفجار واقع شد و چند لحظه همانجا يک هياهويى شد،
بعد شهدا و مجروحان را بردند؛ اما مردم همانجا نشستند و نماز جمعه
و خطبهها ادامه پيدا كرد! اين نماز جمعه ،چنين مناظرى را شاهد بوده
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است .نماز جمعهى تهران ،بخاطر همان آثار و بركاتى كه عرض شد،
0
مركز و آماج سختترين حمالت دشمن قرار گرفت.
نماز جمعه حربهای برای آگاهي از توطئههای دشمن

نماز جمعه يک عمل صرف ًا عبادى نيست؛ عملى است كه در ذات و
تركيب خود ،آگاهيبخش است؛ هم اجتماع عظيم مسلمانان را هر هفته
تشکيل ميدهد و به رخ دوست و دشمن ميکشد و هم به وسيلهى خطيب
جمعه ،اوضاع و احوال سياسى براى آنها تشريح و تبيين ميشود .حقيقت ًا
نماز جمعه در اسالم تركيب عجيبى است؛ از يک طرف ،توصيهى مردم
به تقوا و پاكدامنى و اعراض از هواهاى نفسانى است و از طرف ديگر،
آگاه كردن مردم از جريانهاى سياسى و توطئههاى دشمنان و نيازهاى
دوستان و اوضاع دنياى اسالم است .قدر اين فريضهى عظيم را بايد
0
خيلى دانست.
 ) 4دانشگاه و مدارس
دانشگاه مورد هجمهی دشمن

در نظام جمهورى اسالمى كه يک نظام صددرصد مردمى است،
دانشجو بايد بارزتر از ديگر دانشجويان در هر جاى ديگر دنيا ،نقش
داشته باشد .درست است كه همهى ملتها و جوانها به كشور و سرنوشت
و ملتشان عالقهمندند ،اما فرق است بين نظامى كه براساس انقالب
مردمى و متکى به اراده و احساس عامهى مردم بنا شده و حركت كرده و
با دشمن درافتاده و موانع را برداشته باشد و يکايک آحاد مردم با آن
احساس پيوند عميقى كنند ،و نظامى كه اينچنين نباشد .عزيزان دانشجو
و جوانهاى خوب و باصفا و سالم! تا آنجا كه در توان و قدرت شماست،
در محيط دانشگاه يکپارچگى خود را حفظ بکنيد و نگذاريد نامهاى
گوناگون ،به معناى جهتگيريهاى گوناگون تلقى شود و نيروهايى كه بايد
 .0بيانات در خطبههای هزارمين نماز جمعهی تهران 0311/8/8
 .0بيانات در ديدار اعضای ستادهای نماز جمعه سراسر كشور 0380/1/1
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به سمت دشمن بايستند و موضع بگيرند ،روبهروى هم قرار گيرند؛
مواظب اين خطر باشيد .مطلقاً نبايد اسمها و عنوانها ،ديوار به وجود
آورند و مرز ايجاد كنند .طرح عناوينى مثل دانشجوى اين وزارت و
دانشجوى آن وزارت ،دانشجوى اين دانشگاه و دانشجوى آن دانشگاه،
دانشجوى دانشگاه دولتى و دانشجوى دانشگاه غيردولتى ،انجمن اسالمى
0
اينجا و انجمن اسالمى آنجا ،خطرآفرين است.
***

اگر از طرف بيگانگان و دشمنان خطری دانشگاه را تهديد كند،
بمباران همين دو مركز اساسي و مهم است؛ اعتماد به نفس را از
دانشگاهي بگيرند ،بخواهند فکرها و تئوريهای ترجمهای را وارد محيط
دانشگاه كنند و به مغز دانشجو و استاد رسوخ دهند و آنها را از ايمان و
دلبستگيهای مردم جدا كنند .اين ،آن خطر اساسي است .عالج هم عبارت
است از حفظ اتصال فکری با تودههای مردم و بهشدت چسبيدن و
متمسک شدن به ريشههای اصولي انقالب .عزيزان من! ارتباط با انقالب
را هرچه بيشتر بايد مستحکم كرد .ما ملت ايران ،در محيط بينالمللي،
شأن و جايگاه و هويت خودمان را گم كرده بوديم .انقالب اين هويت و
0
جايگاه و شأن را به ملت ايران برگرداند.
سعي دشمن ،ناامني در دانشگاهها

در دانشگاهها ناامنى ايجاد ميکنند .اين كار را در يکى ،دو مورد
تجربه كردند ،اما خود دانشجويان توى دهن دشمن زدند و نگذاشتند؛
البته در جاهايى هم ممکن است دشمن توفيقاتى به دست آورده باشد.
سعىشان اين است كه در محيط دانشجويى و در دانشگاهها ،با ايجاد
تشنج ،با ايجاد ناامنى ،به اسم شعار ،به اسم تظاهرات ،به اسم فالن،
كالسها را از فعاليت و نشاط و تالش بيندازند و استاد و دانشجو را بيکار
كنند .همه ميبينند كه امروز دانشجويان ما استعدادهاى درخشانى را نشان
ميدهند .ما در جاهايى در ميان كارهاى دانشجويى ،چيزهايى را مشاهده
 .0بيانات در مراسم بيعت جمع كثيری از دانشجويان و دانشگاهيان 0368/3/03
 .0بيانات و پرسش و پاسخ در جمع دانشجويان و اساتيد دانشگاه صنعتى اميركبير 0319/00/9
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ميکنيم كه حقيقت ًا اميدبخش است و نشاندهندهى آيندهى خوب و روشن
است .يکى از كارهاى دشمن ،ايجاد ناامنى در محيط دانشگاههاست؛
يعنى كارى كنند كه درس خواندن ،كالس رفتن ،درس گفتن و
آزمايشگاه ،يک امر ناممکن و دشوار شود .يا ناامنيهاى شهرى به وجود
آورند؛ مثل همان وضعيتى كه در  00و  00تيرماه سال  18در تهران پيش
آوردند؛ جان انسانها ،جان جوانان و كودكان ،جان زنان ،جان رهگذران،
جان آن كسى كه پشت پنجرهى اتاقش نشسته ،در معرض تهديد قرار
گيرد؛ چرا؟ چون عدهاى با يک حركت خشن و عنيد ،ترجيح دادند به
خيابان بيايند و ايجاد اغتشاش كنند؛ ماشين آتش بزنند ،يا شيشه بشکنند؛
بهانهاى هم باالخره برايش جور ميکنند! كدام بهانه مجوز اين است كه
مجموعهاى در يک كشور ،در خانهى خودشـ اينجا خانهى بيگانه كه
نيستـ ناامنى و اغتشاش ايجاد كند؟ بديهى است وقتى چنين حادثهاى
اتفاق مىافتد ،نيروهاى امنيتى ،نيروهاى نظامى و نيروهاى بسيج ،بيکار
كه نميمانند و ساكت نمينشينند .كسى كه بايد در مقابل اينگونه ناامنيها
هوشيار باشد ،كيست؟ آن ،خود مردمند؛ خود جوانانند؛ خود كارگرانند؛
خود دانشجويانند؛ خود آن محيطهايى هستند كه آماج چنين توطئه و
سوءنيتى قرار ميگيرند .بايد توجه كنند ،اگر ديدند يک نفر در تحريک،
بسيار پيش ميرود ،مچش را بگيرند؛ بدانند كه زبان دشمن است كه دارد
حرف ميزند ،صداى دشمن است كه از حنجرهى اين فرد دارد بيرون
مىآيد؛ كمااينکه هر جا هم كاوش كردند ،در هر موردى ،همينطور
چيزهايى را هم پيدا كردند .مسئوليت ايجاد امنيت ،پس از هوشيارى
آحاد مردم ،دستگاههاى ذيربطند؛ وزارت اطـالعات ،وزارت كشور،
نيروى انتظامى ،دستگاه قضايى و ...مهمترين مطالبهى مردم از دستگاه
حکومت اين است و اين مهمترين مطالبهى بنده از دستگاههاى ذىربط
است .همه بايد توجه كنند و مراقب باشند .همه بايد با قضايا هوشيارانه
برخورد كنند .ما كه نبايد اجازه دهيم دشمن هر كارى كه ميخواهد ،انجام
0
دهد.
 .0بيانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت رضا(ع) در مشهد مقدس 0319/0/6
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جلوگيری از نفوذ دشمن در دانشگاه

دانشجو و محيط دانشگاه بايد نگاه كالن به هدفهاى انقالب داشته
باشد؛ دنبال آنها برود .مراقب باشيد دشمن نتواند از محيط دانشگاه و از
عنصر دانشجو و استاد استفاده كند .اين آن چيزى است كه من روى آن
تأكيد ميکنم .ميبينيد يک حادثهى كوچکى اتفاق مىافتاد ،حاال در همين
دانشگاه خودتان ،يک تعدادى مثالً شايد در يک قضيهاى گلهمندند،
معترضند؛ ببينيد بالفاصله در دنيا روى آن تفسير ميگذارند ،تحليل
ميگذارند ،نه با جهتى كه آن دانشجو بخاطر آن جهت اين حركت را
انجام داده ،اين اقدام را كرده ،بلکه درست در نقطهى مقابل آن جهت.
يعنى حاكميت را ،نظام را ،اسالم را زير سؤال ميبرند با اين وسائل .بايد
0
هشيار بود؛ در محيط دانشگاه اين هشيارى از هميشه الزمتر است.
تالش دشمن در منحرف كردن دانشگاه از دین و روحيّهی انقالبي

همه ميتوانند ببينند كه دشمن امروز هم در تالش است كه دانشگاه را
از صراط مستقيم علم و دين و روحيهى انقالبى منصرف كند .بزرگترين
مسئوليت در مقابله با توطئه دشمنان ،بر دوش خود دانشگاهيان عزيز چه
اساتيد و چه دانشجويان است ،و يقيناً مانند برخى مقاطع حساس گذشته
به اين مسئوليت عمل خواهند كرد .انتظار اينجانب از فرزندان دانشجويم
آن است كه هوشيارانه حوادث سياسى جهان و كشور را زير نظر داشته
باشند .دشمن را در هر جا و با هر چهرهاى بشناسند و هدفها و روشهاى
خصمانه را با تيزبينى تشخيص دهند .در هيچ شرايطى اجازهى اخالل در
روند علم و دين را در دانشگاه به كسى ندهند و محيط مصفا و پرنشاط
دانشجويى را براى پيشرفت سريع علمى همراه با تعهد و تدين و تالش
0
انقالبى حفظ كنند.
***

امروز دانشجوييد ،امروز دانشآموزيد و فردا گردانندگان چرخهاى
 .0بيانات در ديدار با اساتيد و دانشجويان دانشگاههاى شيراز 0381/0/04
 .0پيام به مناسبت بازگشايي دانشگاهها 0318/1/6
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اين كشوريد .امروز خودتان را بسازيد .دانشگاهها را بسازيد .محيط
دانشگاه را محيط انقالبى و اسالمى كنيد .محيط دبيرستانها را نيز
همينطور .نميبينيد كه دشمن ،بيشترين توجهش را به اين محيطها
معطوف كرده است!؟ اين ،براى چيست؟ براى اين است كه از اين
محيطها ميترسد .در محيط دانشگاه ،جوانان انقالبى و مسلمان بايد مانند
يک دست ،مانند يک تن ،با يک فکرـ فکر اسالم و انقالبـ حركت
كنند .محيط را محيط انقالبى و اسالمى كنيد .از هر چيزى كه مُخل به
اين يگانگى در راه خدا و در راه انقالب باشد پرهيز كنيد ،تا بتوانيد
دانشگاهى را بسازيد كه فرداى ايران را تأمين كند؛ جمهورى اسالمى را
در مقابل دشمنان و بدخواهان و ملت ايران را در مقابل دوستان و
0
اميدواران عالم روسفيد كند .محيط دبيرستانها نيز همينطور.
غافل نبودن دشمن از دانشگاه

يک ركن مهم ايستادگى ،علم است .اين علم است كه به ما اعتماد به
نفس داده .اگر امروز نفت ما را شركتهاى خارجى بايد مىآمدند استخراج
و پااليش ميکردند ،گاز ما را بايد آنها لولهكشى ميکردند ،اگر نظام
سالمت ما وابستهى به متخصصين خارجى و عمدتاً فرنگى بود ،اگر
تغذيهى ما دست آنها بود ،اگر كشت و صنعت ما دست اسرائيليها بود،
اگر صنعت هستهاى ما در صورتى كه بنا نبود در آرزوى آن بميريم و
يک چيزى وجود ميداشت ،در اختيار فرانسه و آلمان و ديگران بود ،ما
امروز اين اعتماد به نفس را نداشتيم ،قدرت اين ايستادگى نبود ،اين
عزت و اين شرف وجود نميداشت .اگر ما براى ساختن يک سد ،براى
ساختن يک نيروگاه ،براى ساختن يک بزرگراه ،براى ساختن يک تونل،
براى ساختن سيلوهاى گندم ،دستمان به سمت صنعتگران و دانشمندان
شرق و غرب دنيا دراز بود ،ملت ما احساس عزت نميکرد؛ مسئولين
كشور هم آبروى اظهار وجود در قبال استکبار جهانى را نداشتند؛ نه
 .0بيانات در ديدار دانشآموزان ،دانشـجويان ،معلمـان و پرسـتاران ،بـه مناسـبت روز  03آبـان
0310/8/03
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چنين اعتماد به نفسى وجود داشت ،نه چنين قوت ارادهاى وجود داشت،
نه چنين عزمى وجود داشت .كى براى ما جاده ساخت و تونل ساخت و
نيروگاه ساخت و سد و پل و بزرگراه و سلولهاى بنيادى و انرژى
هستهاى را درست كرد؟ دانشگاه .اين دانشگاه بود كه به ملت ايران كمک
كرد تا بتواند عزت نفس خودش را حفظ كند ،آبروى خودش را حفظ
كند و در مقابل زيادهخواهى دشمنان سينه سپر كند .مسئولين كشور هم
از اين جهت مديون دانشگاهند.
من قصدم اين نيست كه مناقب دانشگاه را در جمع دانشگاهيها
بگويم؛ من از اين ميخواهم يک نتيجهاى بگيرم .دشمن ما از اين مركز
قدرتافزايى غافل نيست و غافل نخواهد بود؛ اين را همه بدانيم .هر
چيزى كه مايهى عزت كشور و عزت ملت و ايستادگى ملت و استقامت
ملت است ،بدون شک آماجى از آماجهاى دشمن است .احساس دينى،
احساس انقالبى ،استقاللطلبى و هرچه كه در اين زمينه هستـ از جمله
با اين بيانى كه عرض شد ،دانشگاهـ آماج دشمن است .در دانشگاه چه
كار ميخواهند بکنند؟ دشمن علىالقاعده دو تا كار را براى دانشگاه ما
برنامهريزى ميکند :يکى علمزدايى ،يکى دينزدايى؛ از دانشگاه علمزدايى
بشود ،از دانشگاه دينزدايى بشود .علمزدايى از دانشگاه چگونه است؟
يکى از كارهاى كوچکش همين ترور دانشمندان است؛ كه آخرىاش
همين دو سه تا دانشمند عزيز هستهاى ما بودند كه در اين يک سال اخير
از دست ما گرفته شدند .برنامه ،وسيعتر از اينهاست؛ اين يکى از
آسانترينهايش است .پيچيدهتر از اين ،اين است كه دانشگاه ما را ،استاد ما
را و دانشجوى ما را به كار غيرعلمى سرگرم كنند؛ نگذارند اين شکوفايى
0
علمى كه آرزوى ماست ،تحقق پيدا كند.
سعي دشمن در تعطيلي علم و تحقيق

هر وقت حركت سازندهاى در كشور به وجود مىآيد ،از آن طرف
دشمن براى اينکه جمهورى اسالمى نتواند حركات سازنده را انجام دهد،
 .0بيانات در ديدار جمعي از اساتيد دانشگاهها 0391/6/0
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تحريکاتى در كنارش به راه مىاندازد .اآلن چندى است كه راجع به علم
و تحقيق و اهميت آن ،حرفهايى جدى وجود دارد .در مالقات با بندهـ
چه استاد ،چه دانشجو ،چه رؤساى مراكز علمى و دانشگاهىـ هر كدام
كه دربارهى مسائل دانشگاه حرف ميزنندـ كه مکرر هم اتفاق مىافتدـ
راجع به اهميت علم صحبت ميکنند و از عقبماندگيهاى ما در مسائل
مربوط به علم و تحقيق و پژوهش و امثال اينها گله و شکوه ميکنند .بنده
هم به مسئوالن بارها تذكر دادهام و تصميمهاى خوبى هم گرفتهاند و
كارهايى را هم كردهاند .بنابراين حركت به سمت رونق دادن به بازار علم
و تحقيق و زبدهپرورى و ذهنها را در دانشگاهها و مراكز علمى پرورش
دادن ،چندى است كه جديتر از گذشته شروع شده است؛ اما يک وقت
شما ميبينيد در دانشگاه بهانهاى پيدا ميشود براى اينکه نه تنها علم و
تحقيق ،بلکه اصل جريان و روال معمول دانشگاهها هم به خطر بيفتد و
دچار وقفه و تعطيل شود! اين كار كيست؟ اين كار دشمن نيست؟ همان
وقتى كه كشور نهايت احتياج را دارد به اينکه جوانان دنبال علم و تحقيق
و پرورش نيروى فکرى خود باشند و نظام هم براى اين كار برنامهريزى
ميکند و جديتر از گذشته آن را دنبال مينمايد و اين يک نياز طبيعى است
و همه آن را احساس ميکنند ،ناگهان عدهاى پيدا شوند و دانشگاه و
دانشجو و استاد و محقق را از كار معمولى خود باز بدارند يا مزاحت
0
ايجاد كنند.
دانشجویان و دانشگاهيان ،آماج تبليغات خصمانهی دشمن

سادهانگارى است اگر اميد و طمع دشمن بر رجعت دانشگاه به آن
گذشتهى آفتزا ،ناديده گرفته شود .امروز آماج بسيارى از تبليغات
خصمانهى دشمنان ،در درجهى اول ،دانشجويان و دانشگاهيانند .امروز
در حالىكه نسل جوان روشنفکر در بسيارى از كشورهاى اسالمى،
مجذوب امام و انقالب و اسالم ناب محمدى 9است ،طراحان تبليغاتى
نظام سلطهى جهانى ،درصدد آنند كه نسل جوان و نوخاستهى كشور
 .0بيانات در خطبههای نماز جمعهی تهران 0380/9/0
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انقالب را با آرمانهاى انقالب ،بيگانه و از ريشهى خود جدا كنند.
دستهاى طرار و مغزهاى مکار و دالرهاى بيشمار در تالشى بيهوده ،نسل
جوان انقالب را هدف گرفتهاند .آنان از بيدارى جوانان و قدرت تحليلى
كه در پرتو انقالب به آنان داده شده ،غافلاند .با اينحال جوانان دانشور،
طلبه و دانشجو ،و اساتيد متعهد ،دانشگاهى و روحانى ،بايد مسئوليت
سنگين روشنگرى و جهاد فکرى و علمى را بيش از پيش بر دوش خود
احساس كنند و در ميدان علم و دين و آرمانگرايى به مسابقهای الهى كه
0
پاداش آن بهشت دنيوى و اخروى است ،بپردازند.
نفوذ دشمن در دانشجویان به قصد فساد و تباهي

حرف من به دانشجويان اين است كه مراقب دشمن باشيد؛ دشمن را
خوب بشناسيد؛ مبادا از شناسايى دشمن غفلت كنيد .غريبههايى را كه در
لباس خودى خودشان را در همه جا داخل ميکنند بشناسيد؛ دستهاى
پنهان را ببينيد .هيچکس بخاطر غفلت ستايش نميشود .هيچکس بخاطر
چشمها را بر هم گذاشتن ،مدح نميشود .اگر بر آدم غافل ضربهاى وارد
شد ،اول كسى كه مسئول و مذموم است ،خود اوست؛ مراقب باشيد.
دانشجو ،قشر فاخر و باارزشى است .دشمن ،دانشجو را هدف گرفته
است .چند سال است سعى ميکنند بلکه بتوانند دانشجويان را در مقابل
نظام قرار دهند؛ اما موفق نشدند؛ بعد از اين هم موفق نخواهند شد .اگر
يک عده نفوذى خواستند از فرصتى استفاده كنند و از آب گلآلودى
ماهى بگيرندـ وارد اجتماع دانشجويان شدند و شعارهايى درست كردند
و حرفهايى زدندـ خيال نکنند كه ما اشتباه خواهيم كرد؛ نه ،ما اشتباه
نخواهيم كرد .ما مخاطب و طرف خودمان را ميشناسيم .دانشجو ،فرزند
ماست؛ متعلق به ماست؛ متعلق به اين كشور است .دشمن است كه
ميخواهد با نام دانشجو يا با نام نفوذ در ميان دانشجويان ،فساد و تباهى
0
كند؛ خود دانشجويان بايستى هوشيارانه متوجه باشند.
 .0پيام به گردهمايي ويژهی دانشگاهيان و دانشجويان در تجليـل از حضـرت امـام خمينـي(ره)
0318/3/00
 .0بيانات در ديدار جمعي از دانشجويان به همراه اقشار مختلف مردم 0318/4/00
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وارد كردن دانشجویان از محاسبات دشمن

دانشجويان عزيز! ببينيد كه دشمن در محاسبات خود عنصر دانشجو
را وارد ميکند .البته از مدتى پيش وارد كرده است؛ اما حاال دشمن به
صورت عملى ميخواهد با عنصر دانشجو ،بازى كند .هوشيارى شما،
آگاهى شما ،ايمان شما و دقت نظر شما بايد دشمن را ناكام كند .هرچه
ميتوانيد ،در موضع يک انسان آگاه و هوشيار عمل كنيد .مملکت متعلق
به شماست .ما كه رفتنى هستيم؛ نسل شماست كه اين مملکت را ميگيرد.
پدران و نسل قبل از شما توانستند اين كشور را از چنگ غارتگران
خارجىـ و عمدتاً آمريکايىـ خارج كنند .آنها هنوز هم دست و پا
ميزنند ،پنجه ميکشند و تالش ميکنند! اين شما هستيد كه بايد خودتان را
مجهز كنيد و كشورتان را نگه داريد .نگذاريد اين كشور ،اين منابع ،اين
قدرت عظيم و اين منطقهى حساس به دست دشمن بيفتد .خودتان را
0
آماده كنيد.
***

جوانان ما ،مخصوصاً دانشجويان ،شور انگيزى در مبارزه با دشمن و
مقابله با تهاجم او بر دوش دارند .انجمنهاى اسالمى و ديگر تشکلهاى
اسالمى دانشگاهها ،بايد خود را در صفوف مقدم اين مبارزهى پرشور
0
قرار دهند.
***

در يک چنين موقعيت و فصل حساسى مثل اين فصل سال ( فصل
امتحانات دانشجويى ،فصل كنکور) كه همهى خانوادههايى كه جوانى
دارند ،اين فصل كه ميشود ،همهى همت خودشان را ميگذارند كه
جوانشان حواسش جمع باشد و بتواند در امتحان يا در كنکور موفق
شودـ آن كدام دستى است ،آن كدام دشمن آيندهى اين مملکت و
دانشگاه اين مملکت است كه اينطور جوانان را به يک سمت انحرافى
ميکشاند ،سرگرمى درست ميکند و تشويق مينمايد به اينکه سراغ درس
0381/1/8 .0
 .0پيام به مناسبت گردهمايي مسئوالن انجمنهای اسالمي دانشگاهها 0311/1/01
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و سراغ امتحان نرويد؛ اجتماع كنيد؟! اول كسى كه اينجا بايد هوشيارانه
0
چشم خود را باز كند و تصميم بگيرد ،خود دانشجوست.
مقابله با افزار تبليغي و فرهنگي دشمن

در صحنهای كه دشمن با ابزار فرهنگى و تکيه بر سالح تبليغ،
مزورانه به ميدان مىآيد ،چه كسى شايستهتر از دانشجو و طلبه است كه
در صفوف مقدم اين دفاع مقدس قرار بگيرد و با تکيه بر ايمان صادقانه
و منطق قوى و عمل صالح خود ،دشمن را مغلوب و رسوا كند .آرى،
بسيج مدرسهى عشق است ،و در همهى ميدانهاى دشوار ،فقط حضور
عاشقانه و مخلصانه است كه ميتواند پرچم حق و عدل و راستى و ايمان
را به اهتزاز درآورد و جنود شيطان را منهزم سازد .دانشجوى بسيجى
كسى است كه دشمن كمينگرفته را از ياد نميبرد و غافالنه ،خود و
دانشگاه و كشورش را به دست تطاول دشمن نميسپرد .دانشجوى
بسيجى ،جوانى خود را مغتنم ميشمرد و از لحظههاى گرانبهاى آن براى
خودسازى علمى و فکرى و روحى بهره ميگيرد .دانشجوى بسيجى،
پيکار فرهنگى و فکرى و عقالنى را نيز مانند حضور در ميدانهاى جنگ،
با تکيه بر هوشمندى و تالش و توكل به پيش ميبرد و خود را در همه
حال ،سرباز اسالم و انقالب و فرزند خمينى كبير ميشمرد .بسيج
دانشجويى در عين آنکه يک تشکل نظميافته و برخوردار از سازماندهى
است ،نه در جناحهاى سياسى ،هضم و حل ميشود و نه خود را رقيب
سازمانهاى دانشجويى متعارف ميشمرد .هر دانشجويى با هر سليقهى
سياسى ،اگر پايبند به ارزشهاى انقالب و آمادهى حضور در عرصهى
مبارزهى فرهنگى و سياسى با استکبار و ايادى آشکار و نقابدار آن است،
0
ميتواند در خيل بسيجيان دانشگاه و عضوى از بسيج دانشجويى باشد.

 .0بيانات در ديدار جمعي از دانشجويان به همراه اقشار مختلف مردم 0318/4/00
 .0پيام به پنجمين گردهمايي بسيج دانشجويي 0311/1/04
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اخالل دشمن در ميدان تعليم و تربيت

اگر شما ملت و عناصر فرهنگي بيدار نباشيد ،خدای نخواسته ،آن
وقتي درميآيد كه ديگر قابل عالج نيست ! جوان جبههرفتهی ما را اگر
محاصره كردند ،اگر اول ،يک ويدئو در اختيارش گذاشتند و بعد او را به
تماشای فيلمهای جنسي وقيح وادار كردند ،شهوت او را تحريک كردند
و بعد او را به چند مجلس كشاندند ،چه خواهد شد؟ وقتي تشکيالتي
وجود داشته باشد ،جوان را در اوج نيروی جواني فاسد ميکنند و حاال
دشمن اين كار را ميکند .من از شهرستانها خبر دارم .از شهرهاى مختلف
كشور خبر دارم .خبرهاى آنچنانى را به ما ميدهند .روز و شبى نيست كه
ما ،از اينگونه خبرها نشنويم .اين كارها را چه كسى ميکند؟ دشمن!
جوان ،دچار شهوترانى ميشود و ايمان خودش را از دست ميدهد .در
اوايل كار ،حتى همان جوان گريه ميکند؛ اما بتدريج او را همينطور
ميبرند .بچهمدرسهایهاى ما را ،دبيرستانيهاى ما را ،حتى بچههاى مدارس
راهنمايى ما را ،همينطور فاسد ميکنند .افرادى را پيدا ميکنند كه مواد
مخدر و عکسهاى ناجور به مدرسه ميبرند .من ميخواهم از شما سؤال
كنم :اگر مدير مدرسهاى ،نسبت به فاسد شدن پانصد يا ششصد يا هزار
نوجوانى كه به دست او سپردهاند ،حساس بود و گوش كسى را كه
وسيلهى دشمن قرار گرفته و داخل آن مدرسه هروئين آورده ،پيچاند ،ما
بايد به اين مدير مدرسه چه بگوييم؟ بگوييم« :آقا ،شما برخالف آزادى
عمل كردى؟ اين چه روشى است؟ شما ضد آزادى هستى؟!» اين حرف
درست است؟ اين درست است كه به مدير يک مدرسه كه ميگويد «هزار
تا جوان را دست من سپردهاند؛ من نميخواهم فردا اينها را هروئينى
تحويل مادران و پدرشان بدهم» بگويند« :نخير! شما بايد اجازه بدهى
خودشان انتخاب كنند! هر كس نخواست ،خودش نکشد! تو برو در
مضرات هروئين حرف بزن!» اين ،يک بخشى از تهاجم فرهنگى است.
نظام اسالمى را متهم ميکنند كه «اين مرام ،نظامى است و آزادى نميدهد».
0
چطور ما آزادى نميدهيم؟!
 .0بيانــات در ديــدار وزيــر ،معــاونين و رؤســای منــاطق آمــوزش و پــرورش سراســر كشــور
0310/1/00
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تالش دشمن در خارج كردن خوشنامي معلّمان

جامعهى معلمان ،امروز يک جامعهى خوشنام در كشور ما است؛ اما
بعضى تصميم گرفتهاند اينها را در چشم مردم از اين خوشنامى خارج
كنند؛ اين را ما در بعضى از تالشها ميبينيم .بعضى دانسته به دشمن
خدمت ميکنند ،بعضى هم ندانسته خدمت ميکنند؛ نميفهمند چه ميکنند.
امروز كه كشور احتياج دارد به اينکه در ميدان تعليم ،تربيت ،تحقيق و
ساختن انسانهاى واال ،سرعت مضاعف داشته باشد تا عقبماندگيهاى
دورانهاى قبل را جبران كندـ و به فضل الهى بسيار هم پيش رفتهايمـ
يکى از كارها اين است كه بر اين حركت سکتهای وارد كنند؛ هم به
دانشگاه ميپردازندـ تا شايد بتوانند دانشگاهها را دچار اختالل كنندـ و هم
0
به مدارس ميپردازند.
 ) 5مسئولين
تبليغات دشمن جهت فاصلهاندازی بين مردم و مسئوالن

ملت ما واقعيات را لمس ميکنند و ميبينند كه واقعيتها ،درست نقطهى
مقابل آن چيزى است كه دشمن ميخواهد به مردم تفهيم كند و بباوراند.
مردم ميبينند كه مسئوالن ،در دل مردم جا دارند و به آنها محبت ميورزند.
در زمان حيات حضرت امام(ره) هم ،تبليغات بر اين نقطه متمركز بود كه
بگويند مردم از امام جدا شدند! البته ،مردم ما به باطن و قلب خود كه
مراجعه ميکردند ،ميديدند كه پر از محبت امام است .اين حس اعتمادى
كه مردم نسبت به مسئوالن دارند ،چيز بسيار باارزشى است .تبليغات
دشمن سعى ميکند اين حس اعتماد را از مردم بگيرد؛ در حالى كه اين
حس اعتماد ،در طول دوران بعد از انقالب و حتى پيش از پيروزى آن،
براى ملت و انقالب ما كارساز بود .با همين روح اعتماد بود كه مردم
0
حركت كردند ،تجاوز دشمن را دفع نمودند و مملکت را نجات دادند.
***

 .0بيانات در ديدار معلمان و كارگران 0383/0/00
 .0بيانات در خطبههای نماز جمعهی تهران 0368/1/08
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دشمن ميخواهد مردم ايران نااميد شوند؛ اما ملت ايران اميدوار است.
دشمن ميخواهد مردم ايران به اسالم پشت كند؛ اما ملت ايران با همهى
وجود به اسالم و قرآن متمسک است .دشمن ميخواهد ميان ملت و
مسئولين فاصله و شکاف ايجاد كند؛ اما علقه و رابطهى عاطفى ميان مردم
و مسئولين دلسوز كشور ،روزافزون است .دشمن ميخواهد مردم به كار و
تالش پشت كنند؛ اما بحمداهلل روحيهى كار و تالش ،روزبهروز در ميان
0
مردم ما بيشتر ميشود.
رخنه ایجاد كردن در ارادهی مردم و مسئولين

امروز جبههى مقابل ماـ كه سردمدار آن جبهه هم آمريکا و
صهيونيستهايندـ به تمام طرقى كه ميتوانسته است متوسل و متشبث
بشود ،متشبث شده؛ از تمام راهها كه ميتوانسته براى مقابلهى با ملت
ايران بهرهگيرى كند ،بهرهگيرى كرده است ،براى اينکه بتواند اين دو
عامل ،يعنى عامل تقويتكنندهى نظام ،و عامل ايستادگى مردم در صحنه
را تضعيف كند و از بين ببرد .خودشان هم همين را تصريح ميکنند؛
ميگويند اين تحريمهايى كه ما بر عليه ايران تصويب و اجرا ميکنيمـ و با
عناد كامل دنبال ميکنندـ براى اين است كه مردم را خسته كنيم ،مردم از
صحنه خارج شوند ،مردم به نظام اسالمى پشت كنند .يا اين كار صورت
بگيرد ،يا در ارادهى مسئولين رخنه به وجود بيايد؛ مسئولين در محاسبات
خودشان تجديدنظر كنند .تعبير آنها اين است :ميگويند ميخواهيم
مسئولين جمهورى اسالمى احساس كنند كه هزينهى تصميمگيريهاى آنها
باالست .اين يعنى رخنه ايجاد كردن در ارادهى مسئولين كشور .با همهى
توانشان ،با همهى ترفندهايي كه بلدند ،دارند اين دو كار را دنبال ميکنند.
يا در مردم ايجاد ترديد كنند و مردم را از نظام جدا كنند ،يا در مسئولين
ايجاد ترديد كنند و مسئولين را وادار كنند كه در تصميمهاى خودشان
تجديدنظر كنند .اشتباه كردند؛ هيچکدام را نميتوانند انجام دهند.
يک روز در صدر اسالم ،دشمنان به نظرشان رسيد كه با شعب
 .0بيانات در ديدار با مردم «ياسوج» در «ميدان معلم» اين شهر 0313/3/01
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ابىطالب و محاصرهى اقتصادى مسلمانها ،آنها را از پا بيندازند؛ اما
نتوانستند .اين روسياههاى بدمحاسبهگر خيال ميکنند ما امروز در شرايط
شعب ابىطالبيم .اينجور نيست .ما امروز در شرايط شعب ابىطالب
نيستيم؛ ما در شرايط بدر و خيبريم .ما در شرايطى هستيم كه ملت ما
نشانههاى پيروزى را به چشم ديده است؛ به آنها نزديک شده است؛ به
بسيارى از مراحل پيروزى ،با سرافرازى دست پيدا كرده است .امروز
مردم ما را از محاصرهى اقتصادى ميترسانند؟ با اين حرفها ،با اين
ترفندها ميخواهند مردم را از صحنه بيرون كنند؟ مگر چنين چيزى ممکن
است؟ امروز ميخواهند در ارادهى مسئولين اختالل ايجاد كنند؟ «قل ٍّهذهٍّ
سبيلى ٍّادعوا ٍّالى ٍّاهلل ٍّعلى ٍّبصيرة ٍّانا ٍّو ٍّمن ٍّاتّبعنى»؛ اين راهى است كه با
بصيرت انتخاب شده است ،اين راهى است كه با مجاهدت باز شده
است ،اين راهى است كه با خون عزيزترينها هموار شده است .ما از اين
راه رفتيم ،به قلههايى هم دست پيدا كرديم .ما متوقف نميشويم ،انشاءاهلل
پيش ميرويم؛ ولى تا امروز هم به قلههاى بسيارى دست پيدا كردهايم.
جمهورى اسالمى ،امروز كجا ،بيست سال و سى سال قبل كجا؟ دشمنان
جمهورى اسالمى ،هيمنه و باد و بروت آن روزشان كجا ،ضعف و
انکسار امروزشان كجا؟ اينها نشانههايى است كه ملت ايران را تشويق
ميکند .نخير ،در ادامهى راه اسالمـ كه راه خداست ،راه دين است ،راه
سعادت دنيا و آخرت استـ ارادهى مسئولين همچنان مستحکم خواهد
ماند؛ مردم هم امروز و در آينده ،پاى ثابت اين حركت عظيم خواهند
0
بود.
مسئوالن مردمگرا؛ نقطهی تهاجم دشمن

نقطهی ديگرى كه براى دشمن بسيار مهم است ،موضوع مردمى بودن
دولت و مجلس و مسئوالن كشور است .در كشورهايى كه مثالً دمکراسى
وجود دارد ،اگر شما نگاه كنيد ،ميبينيد غالباً دولتمردان يا از سرمايهداران
 .0بيانات رهبر انقالب اسالمي در ديدار مردم قم به مناسبت سالروز دی 0391/01/09
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و يا وابسته به سرمايهدارانند و مجلسهايشان را غالباً افراد متنفذ ،پولدار،
قدرتمند و زور دار پر ميکنند .در كشورهايى هم كه دم از دمکراسى
ميزنند ،وضع به همينگونه است .در كشورهاى معروف و نامآشناى
جهان ،غالب كسانى كه در رأس حکومتها قرار ميگيرند از خانوادهها و
قشرهاى شناختهشدهى سياسى ،مالى ،نظامى و يا اشخاص وابسته به
طبقات داراى زر و زورند .در ايران اسالمى اينگونه نيست .مجلس
شوراى اسالمى متکى به عناصرى از متن مردم است .يک معلم ،يک
كشاورز ،يک روحانى ،يک پزشک ،يک كاسب يا يک دانشجو ،به يک
منطقهى انتخاباتى رفته است و مردم او را شناختهاند ،به او رأى دادهاند و
به مجلس شوراى اسالمى وارد شده است .دولت جمهورى اسالمى نيز
همينطور است .كسانى كه در رأس مسئوليتهاى دولتى قرار دارند ،افرادى
هستند كه عمر و جوانى خودشان را در مبارزات و سختيها و شدايد
0
گذراندهاند.
ارادهی قوی و كارآمدی مسئوالن

همهى مسئولين نظام بايد به اين نکته توجه كنند و به اسالم و احکام
اسالم و به ارزشهاى اسالمى افتخار كنند .درست است كه دشمنان
اسالمـ يعنى دشمنان ملت ايرانـ اين را نميپسندند .بديهى است شما
وقتى در مقابل يک دشمنى قرار بگيريد ،ارادهى قوى داشته باشيد،
اسلحهى كارآمد داشته باشيد ،دشمن اين را نميپسندد؛ ميخواهد ارادهى
شما را ،از شما بگيرد و شما را تضعيف كند؛ اسلحه را از دستتان
بگيرد .دشمنان ايران و ايرانى ميدانند كه مايهى ايستادگى و اقتدار اين
ملت و ارادهى مستحکم او ،همين ايمان اسالمى او بود؛ ميخواهند اين را
از او بگيرند .آنها تبليغات جهانى را در همين جهت سازماندهى قوهى
قضاييه و مجلس بايد به وظايف خود عمل كنند .هر كس امروز از
وظيفهى اصلى خود سرپيچى كند و خود را به كار ديگرى مشغول و
 .0بيانات در ديدار مهمانان خارجي دههی فجر و قشرهای مختلف مردم در روز نيمهی شـعبان
0310/00/08
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سرگرم سازد و از انجام وظيفه شانه خالى نمايد ،خيانت كرده است و
دچار لعنت ابدى خواهد شد .ما مسئوالن بايد روح اسالمى را در خود
زنده نگه داريم؛ روح اشرافيگرى را دور بيندازيم و ميکنند .ما بايد
0
هوشيار باشيم؛ مسئولين ما بايد هوشيار باشند.
اختالف مسئوالن موجبات شادی دشمن

آنجايى كه مسئوالن در غيرمسائل اصلى نظامـ در مسائل كارى،
ادارى ،فهم يک قانونـ با هم اختالفنظرى دارند ،نبايد اين اختالفنظر
جلو چشم مردم قرار گيرد و به كوى و بازار كشيده شود .اختالفنظر
نبايد نشاندهندهى اختالف مسئوالن باشد .چرا؟ چون مردم را مأيوس و
نگران و دشمن را خوشحال ميکند .البته اختالف بين مسئوالن در فهم
يک وظيفه ،يک امر متوقع است .مثالً ممکن است رئيسجمهور محترم و
رئيس محترم قوهى قضاييه دربارهى نقطهاى از نقاط ،داراى دو ديد و دو
بينش باشند و هر كدام هم براى خود استداللى داشته باشند .بسيار
خوب؛ اين راه حل دارد .در قانون اساسى ،راه حل اينها معين شده است.
هماهنگكنندهى سه قوه ،رهبر است و رهبرى ميتواند اين مشکالت را
برطرف كند .معيار همکارى ،قانون اساسى است؛ كه وظايف ،حکم موارد
اختالف و تنازع ،و حکم و مرجع را هم معلوم كرده است .در قانون
اساسى ،قوهى مجريه وظايفى دارد كه مشخص است .مديريتهاى عمدهى
كشور ،ادارهى همهى امور اجرايى كشور و هزينه كردن بودجهى كالن
كشور ،بر عهدهى قوهى مجريه است .وظيفهى قوهى مقننه عبارت است
از قانونگذارى و نظارت بر عملکرد مسئوالن دولتى .وظيفهى قوهى
قضاييه عبارت است از تعقيب متخلفان از قانون و احقاق حق ،تا كسى
به كسى ظلم و تعدى و تجاوز نکند .اگر هر كدام از قوا بخواهند وظايف
خود را انجام دهند ،آنقدر كار و جهاد خداپسند در اين مجموعه كارها
وجود دارد كه ديگر وقتى باقى نميماند .وظيفهى رهبرى هم در قانون
معلوم شده است .رهبرى در كارهاى اجرايى كشور هيچ دخالت
 .0بيانات در جمع تعدادى از خانوادههاى شهدا 0388/3/3
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مستقيمى نميکند؛ نه در قوهى مجريه ،نه در قوهى قضاييه و نه در قوهى
مقننه .مهمترين كار رهبرى عبارت است از تعيين سياستهاى كالن كشور؛
يعنى آن چيزهايى كه جهتگيرى كشور را مشخص ميکند؛ كه همهى
قوانين ،مقررات و عملکردها بايد در اين جهت باشد .حضور رهبرى در
همهى بخشهاى كشور ،به معناى حضور سياستهاى رهبرى است كه بايد
با دقت اجرا شود .و من به شما عرض كنم ،هرجايى كه اين سياستها
اجرا شده ،كشور سود كرده است؛ اما در طول سالهاى گذشته هر جا از
اين سياستها تخلف شده ،كشور ضرر كرده است؛ كه گاهى ضررش را
فهميدهاند ،گاهى هم بعد از گذشت مدتى ضررش را فهميدهاند .بنابراين
0
حضور رهبرى ،جدى است.
لزوم یکپارچگي و وحدت مسئوالن در برابر دشمن

ما در داخل كشورمان كم گرفتارى نداريم .ريشهى گرفتاريها از دو
چيز است :اول ،از غفلتها و كوتاهيها و تنبليها و احياناً بدعمل كردنهاى
خود ماست؛ در رابطهى با اموال عمومى ،در رابطهى با تجملگرايى ،در
رابطهى با پاسخگويى به مردم در دستگاههاى مختلف .ريشهى دوم،
دشمنانى هستند كه از همين مايهها و زمينهها سوءاستفاده ميکنند؛ بر اين
مردم تنگ ميگيرند؛ تهديد ميکنند؛ ايجاد اختالف ميکنند؛ دودستگى
مىاندازند؛ محاصرهى اقتصادى ميکنند .مردم ،يکپارچه و مؤمنند؛ اگر
بزرگان و مسئوالن كشور هم يکپارچه و يکدست باشند ،دشمن جرأت
نميکند .در اين صورت ،ديگر هيچ تالشى عليه اين ملت و اين كشور
بهثمر نميرسد .اين اختالفات را رها كنند .بزرگان بايستى كوچکترها را به
طريق مستقيم و راه راست بکشانند .آنها اگر اشتباهى ميکنند ،نبايستى آن
اشتباه را برايشان توجيه كنند و خودشان هم دنبال سر آنها راه بيفتند ،يا
احياناً آنها را به اشتباه بکشانند .نتيجهى اين اختالفات ،همين چيزهاست.
بعضيها هم همشان اين است كه بنشينند و ذهن و چشم و دست و قلم و
زبان مصرف كنند ،براى اينکه آتش اختالفى بيفروزند و به اسم مسائل
 .0بيانات در اجتماع بزرگ مردم اصفهان 0381/8/8
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خطى و حزبى و گروهى و جناحى ،دو دسته را به جان هم بيندازند! اين
0
كارها را بايد رها كنند.
تخطئهی مسئولين توسّط دشمن

دشمن و بيگانگان ،اينگونه وانمود ميکنند كه اگر يک مجموعه ،براى
ايجاد رفاه و حل مشکالت مردم كار ميکند ،لزوما به معناى دور افتادن از
معنويات و آرمانهاست! اين ،غلط است .اين ،تصور افراد سادهلوح و
تغليط و تسويل افراد مغرض است .اسالم ،براى دنيا و آخرت مردم،
برنامه و هدف دارد .مسئوالن ادارهى كشور موظفند همانقدر به امور
0
مادى مردم برسند كه به امور معنوى ميرسند.
خدشهدار كردن تصميمات مسئوالن ،مایهی شادی دشمن

يکى از چيزهايى كه دشمن را شاد ميکند ،همين است كه در هر شهر
و گوشهاى ،شروع به خدشهدار كردن تصميمات مسئوالن قضايى،
مسئوالن شهرى و مسئوالن استانى كنند .اين كار ،دشمن را خوشحال
ميکند .بگذاريد مسئوالن كشور با دست باز آنچه را كه مصلحت ميبينند،
در اين دوران انجام بدهند .جابهجايى ايرادى ندارد ،جابهجايى دليل بر
بدى نيست .شما برخاستهايد و به تهران آمدهايد ،حرفتان را بگوييدـ
ايرادى هم نيستـ اما مبادا شما و علما و ديگران ،به بعضى از افراد در
آنجا ميدان بدهيد تا با طرح شعارى ،جلوى كار مسئوالن را بگيرند .بايد
3
مانع اين كار بشويد.
مدیران فاسد پایگاه دشمنان خارجي

وقتى مديران و مردمى فاسد شدند ،به پايگاه دشمن خارجى تبديل
ميشوند .دشمن خارجى از آدمهاى فاسد ،براى اهداف سياسى خود در
كشور ،خوب استفاده ميکند .مبارزه با فساد ،يک جهاد همهجانبه است.
 .0بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم 0318/00/00
 .0بيانات در ديدار رئيسجمهور و هيأت وزيران 0368/6/8
 .3بيانات در ديدار با گروهي از روحانيون و مردم رفسنجان 0368/1/00

WWW.BOOK-KHAMENEI.IR

 / 354دشمنشناسي

من از مسئوالن كشور خواهش ميکنم اين جهاد عظيم را به اغراض
سياسى آلوده نکنند .اگر مسئوالن كشور آن خودآگاهى الزم را داشته
باشند ،آنگاه ميفهمند كه امروز مبارزه با فساد الزم است و يک جهاد
است .نشناختن موقعيت و خطر ،همان ناخودآگاهى است كه اين خود
خطر بسيار بزرگى است .من امروز احساس ميکنم مردم ما داراى
خودآگاهىاند؛ اما بعضى از نخبگان ما خودآگاهى ندارند! امروز يکى از
ضرورتهاى مهم اين است كه مسئوالن و نخبگان سياسى و
دستاندركاران ادارهى امور در همهى قواى سهگانه و ساير اركان اين
كشور ،خودآگاهى داشته باشند؛ بفهمند كجا قرار دارند؛ دشمن كجاست
و هدف او چيست و راه مقابلهى با آن كدام است .مردم ايستادهاند و در
اين راه ،محکم حركت ميکنند .با اينکه بخاطر دشمنيهاى دشمنان،
بسيارى از خواستههاى مردم برآورده نشده است؛ درعينحال مردم
ايستادهاند؛ چرا؟ چون ميدانند در صورت ادامه دادن به اين راهـ يعنى
استحکام نظام اسالمىـ دنيا و آخرت آنها آباد خواهد شد .اين را مردم از
اسالم شناختهاند و فهميدهاند و دشمن ميخواهد نگذارد همين كار
صورت گيرد .امروز هدف سياستهاى استکبارى و در رأس همهى
شياطين عالم آمريکا اين است كه نگذارند نظام اسالمىـ كه به اراده و
اختيار و ميل مردم متکى استـ به اهداف خود برسد .از اين طرف مانع
از كارايى نظام بشوند ،از آن طرف هم وسوسه كنند كه مشکل شما اين
است كه با آمريکا رابطه نداريد؛ و اگر رابطه برقرار كنيد ،همهى
مشکالت شما حل خواهد شد! با اين كار ،ميخواهند راه را براى سلطهى
0
مجدد بر اين كشور باز كنند.
وظایف مسئوالن در برابر آسيبرساني دشمن

به مسئوالن ميگوييم ضعفها را برطرف كنيد؛ به شما ميگوييم متوجه
اين دشمن باشيد تا به شما حمله نکند .وقتى دزدى كمين كرده است،
 .0بيانات در ديـدار اقشـار مختلـف مـردم ،بـه مناسـبت  09دی مـاه ،سـالروز قيـام مـردم قـم
0381/01/09
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وقتى حيوان وحشىاى در كمين انسان است ،وقتى دشمن سلطهگرى در
كمين يک ملت است ،يکى از وظايف اساسى و مهم مسئوالن و رهبرى
كشور اين است كه به مردم بگويند توجه كنيد؛ و نيز كارهايى كه ميدانند
جلو آسيب دشمن را ميگيرد ،به مردم بگويند و از آنها بخواهند؛ والا
0
نخير ،ما مشکالت داخلى كشور را به گردن آمريکا نمىاندازيم.
***

دستگاههاى تبليغاتى دشمنـ كه متأسفانه در داخل كشور گاهى
شعبههايى هم پيدا ميکنندـ تبليغ ميکنند كه بين مسئوالن دعوا و اختالف
است .خود و دوستان خود را به اين دلخوش ميکنند كه اين اختالف
موجب ميشود تا از دشمن غافل شوند .من به شما ملت عرض كنم:
مسئوالن كشور در قواى سهگانه ،در مقابله با دشمنان اسالم و در دفاع از
اصول اسالم ،همفکر و همقول و همجهتند .دشمنان اسالم ،اين آرزو را
به گور خواهند برد كه ببينند در اركان نظام اسالمى كسانى وجود دارند
كه ميخواهند با اصول امام و راه روشن اين انقالب و نظام اسالمى مبارزه
كنند و ميتوانند در دستگاهها و اركان نظام جمهورى اسالمى مؤثر باشند.
همت دشمن اين است كه عناصر بيگانه را به داخل بدنههاى حکومت
نفوذ دهد .ممکن است دشمن بتواند يا توانسته باشد عناصرى را به داخل
مجموعهى مسئوالن نفوذ دهد ،يا عناصر ضعيف و سستهمتى را به
سمت خود جلب كند؛ اما اين بههيچوجه به كار دشمن نخواهد خورد؛
چون اصول امام ،اصول انقالب و پايههاى مستحکم آن مورد قبول
مسئوالن نظام و قواى سهگانه و همهى دستاندركاران اصلى اين كشور
است و پشتوانهى محکم آن هم اين ملت بزرگ است .هر كه از اين راه
0
تخطى كند به سقوط خود كمک كرده است.

 .0بيانات در جلسهی پرسش و پاسخ دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتى 0380/0/00
 .0بيانات در چهاردهمين سـالگرد رحلـت بنيانگـذار جمهـورى اسـالمى ايـران حضـرت امـام
خمينى(ره) 0380/3/04
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آنچه كه بدخواهان و دشمنان اين ملت در پى آن هستند ،سلب اين
انگيزه و ايمان از مردم است .همه بايد در مقابل آن اقدام كنند .تالش
دشمن اين است كه مردم را از نظام اسالمى دلسرد كند؛ اما تالش
مسئوالن نظام اسالمى بايد اين باشد كه با عمل خودـ نه فقط با زبان
خودـ مردم را نسبت به خويش دلگرم و اميدوار كنند .تالش دشمن اين
است كه پايههاى ايمان و عقيده و عمل دينى را در مردم سست كند؛ اما
مسئوالن بايد بعکس ،خود را موظف و متعهد بدانند كه پايههاى ايمان
دينى را در دلها محکم كنند .در كشور ما با اين جمعيت عظيم جوانان،
يکى از اولويتهاى اساسى اين است :همهى مسئوالنـ در درجهى اول،
مسئوالن دولتى و همچنين ديگرانـ بايد همتشان بر اين باشد كه دلهاى
پاک اين جوانان را با نور اسالم منور كنند؛ پايههاى ايمان را در دل آنها
مستحکم نمايند و نگذارند بر اثر سوءرفتار ،سوءتشخيص ،سوءتبليغ ،بد
فهميدن حقايق ،بد ادا كردن حقيقتهاى روشن و ميدان دادن به افکار
مخرب ،دلهاى اين جوانان از جادهى حقيقت منحرف شود .اين مسئوليت
0
بزرگى بر دوش ماست.
***

امروز وظيفهى بزرگى بر دوش مسئوالن است و آن اين است كه اين
نعمت عظيم خداوندى را كه به آنها داده شدهـ نعمت خدمت به مردمـ
شکرگزارى كنند و متوجه باشند كه دشمن پشت سر است .آينده هم
آيندهى خوبى است؛ حرم در پيش است و حرامى در پس! اگر حركت
كنيد ،به اهداف واال خواهيد رسيد؛ اما اگر خداى نکرده سستى و تنبلى و
كندى و بدعملى كنيم ،مورد تهاجم دشمن قرار خواهيم گرفت؛ حد
وسط ندارد .امروز تالش همهجانبه ،وظيفهى مضاعف و بزرگى است كه
0
بر دوش همهى ماست.
 .0بيانــات در ديــدار مســئوالن و كــارگزاران نظــام جمهــورى اســالمى بــه مناســبت والدت
نبىاكرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) 0381/3/01
 .0بيانات پس از مراسم تنفيذ حکم رياست جمهوری آقای سيدمحمد خاتمي 0381/1/00
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چگونه ميشود شکاف ايجاد كرد؟ ميتوان دو راه را در پيش گرفت:
اينها از يک راه آن تقريباً مأيوس شدهاند؛ البته نميگويم كامل ،اما از آن
راه نتوانستهاند عمل كنند .راهى كه آنها نتوانستند در آن خيلى مانور كنند
و تحرک نشان دهند ،راه نفوذ در اركان حاكميت بود .اينها نميتوانند در
مراكز باالى حاكميت نفوذ كنند و هنوز هم نتوانستهاند .راه ديگرى كه
هميشه از اول انقالب آن را طى كردهاند و بنده از دوران رياست
جمهورى و بعد از آن ،در اين زمينه بسيار خاطرهها و نمونهها در ذهن
دارم ،اين است كه جمعى يا شخصى از حاكميت را مورد توجه خود
قرار دهند؛ از او تمجيد و حمايت كنند و خود را طرفدار او نشان دهند؛
شايد بتوانند از اين طريق ،هم ديگران را به او بدبين كنند ،هم او را به
خودشان خوشبين نمايند؛ يعنى در حاكميت شکاف به وجود آورند .اين
جزو برنامههاى هميشگى تبليغات دشمنان بوده است؛ هم قبالً بوده ،هم
امروز وجود دارد؛ بارها هم اين را تجربه كردهاند و در موارد متعددى هم
0
شکست خوردهاند.
لزوم آگاهي مسئوالن در برابر توطئه دشمن

چه اتفاقى مىافتد كه دشمنانـ اينهايى كه قطعاً دشمن ملت ايران و
دشمن مصالح ايرانند و ميخواهند سلطهى خودشان را مجدداً بر اين
كشور مستقر كنندـ از اينکه كسى صالحيتش رد شده يا نشده ،نگران
ميشوند؟ آيا اين نشانهى آن نيست كه آنچه كه بعنوان ردصالحيت در
مراكز قانونى انجام ميگيرد ،آن چيزى است كه درست با منافع قدرتمندان
و سلطهگران اصطکاک دارد؟ بعضى از كسانى كه نميفهمند چه ميگويند
0
و حرفهايشان را ملتفت نيستند ،قدرى بيشتر بايد دقت كنند.

 .0بيانات در خطبههای نماز جمعهی تهران 0319/00/06
 .0بيانات در ديدار كارگزاران حج 0318/00/06
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امروز مهمترين اميد دشمنان ملت ايران و نظام اسالمى و انقالب
يک چيز است و آن اين است كه دولت و نظام جمهورى اسالمى نتواند
خواستههاى طبيعى ملت را برآورده كند .همهى تالش سياسى و تبليغاتى
آنها تا امروز خنثى و بىاثر شده است .چشم اميد دوختهاند كه نظام
اسالمى نتواند نيازهاى مردم را برآورده كند ،تا بگويند نظام اسالمى و
اسالم نميتواند؛ تا همان كسانى كه دهها سال بر اين مملکت حکمرانى
همراه با ظلم و فساد كردند ،دوباره به پشتيبانى قدرتهاى چپاولگر بتوانند
اين كشور را در كام خود ببلعند .ميخواهند نگذارند نظام اسالمى كار
كند .راه نگذاشتن چيست؟ در درجهى اول ،ايجاد اختالف و تضعيف
نيروهايى است كه ميخواهند براى استقالل و سربلندى اين كشور كار
كنند .ايجاد فسادـ كه فساد در اركان هر جامعهاى به وجود بيايد ،در
حركت آن اختالل ايجاد ميکندـ و نابود كردن منابع كشور ،جزو كارهايى
است كه دشمن روى آنها برنامهريزى ميکند .هميشه در هر جمعيت و
هر كشورى عناصرى پيدا ميشوند كه دشمن بتواند روى اينها
سرمايهگذارى كند و اينها را مثل ابزار خود در دست گيرد؛ مسئوالن و
0
مردم بايد هوشيار باشند.
 ) 6نيروهای مسلّح
نقش نيروهای مسلّح در حفظ استقالل كشور

نيروى مسلح ما ميخواهد كشور ،در اختيار دشمن قرار نگيرد و
سلطهگران بر آن غلبه پيدا نکنند .اين كم چيزى است؟! اين هدف
كوچکى است؟! هدف از اين باالتر و مقدستر؟! اين ارتش است .هر چه
ميتوانيد ،به اين ارتش ،كيفيت بدهيد .شما كه در دورههاى مختلف
تحصيل كرديد و اين ارتش به گردنتان حق تعليم پيدا كرده است ،تمام
وجود و تالشتان را در حد ميسور ،در راه ارتقاى كيفيت اين ارتش
 .0بيانات در ديدار با كشاورزان ،به مناسبت هفتهی كشاورزی 0381/01/00
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صرف كنيد .البته نقص دارد؛ اما اين نقصها بايد برطرف شود .از دهها
سال پيش ،تالش بر اين بوده است كه نگذارند اين ارتش ،از لحاظ
تجهيزات ،روى پاى خودش بايستد .امروز ،بحمداهلل ،جهادهاى
خودكفايى و دستگاههاى فنى ،مشغول كارند .اين را هر چه ميتوانيد،
ادامه دهيد .سالها كوشش كردند از لحاظ سازماندهى و معيارهاى نظامى،
ارتش را وابسته كنند .با اين بايد مقابله كنيد .دانش نظامى را از همه بايد
فراگرفت .دانش را از هر كس و هر جا بايد فراگرفت؛ اما وابستگى
0
نظامى ،نه!
***

آمادگى نيروهاى مسلح بايد طورى باشد كه گويا فردا جنگ خواهد
بود .دائم بايد بيدار باشند« .و ٍّان ٍّاخا ٍّالحرب ٍّاالرقٍّ ،و ٍّمن ٍّنام ٍّلم ٍّينم ٍّعنه».
من اين كالم اميرالمؤمنين 7را ،شايد صدبار در خطاب به برادران
مسئول در نيروهاى مسلح ،تکرار كردهام« .مرد جنگ ،خواب ندارد .اگر
شما خوابيديد ،معلوم نيست دشمنى هم كه پشت سنگرش نشسته تا بر
شما بتازد ،در خواب باشد ».بايد بيدار باشيد .ممکن است ما هيچ جنگى
نداشته باشيمـ پيشبينى بنده هم همين استـ اما حضور و آمادگى
نيروهاى مسلح ،يکى از موجبات جنگ نداشتن است .اين را بدانيد!
سستى نيروهاى مسلح ،دشمن را به جنگافروزى تشويق ميکند.
استحکام و ايستادگى و نظم و آمادگى و ابتکار و پا به ركاب و كمر
بستهى اهداف عالى بودن شما ،دشمنى را كه قصد جنگ هم دارد ،در
0
قصدش مردد ميکند .پس ،بايد آماده باشيد.
***

عليه ما جنجال ميکنند كه «جمهورى اسالمى ،نظاميگر است ».بوق و
قلم و همه چيز در دست دشمن است؛ شما از دشمن چه انتظارى
داريد؟! از دشمن انتظار داريد كه از اسالم و امام بزرگوار و امت اسالمى
و جمهورى اسالمى ستايش و تعريف كند؟! معلوم است كه بد ميگويند!
 .0بيانات در ديدار فرماندهان و دانشجويان «نيروی زميني ارتش» 0310/1/08
 .0بيانات در ديدار اعضای ارتش جمهوری اسالمي ايران 0314/0/31
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معلوم است كه تهمت ميزنند؛ تهمت نظاميگرى هم ميزنند! اين نبايد
0
موجب شود كه ما آمادگى نداشته باشيم.
جایگاه نيروهای مسلّح در مقابله با تهاجم دشمن

در گذشته ،نيروهاى مسلح ما اگر چه از جهات ظواهر امر و
تجهيزات ،پشتيبانيهايى ميشدند؛ اما هنگامى كه در يک جنگ سخت
طوالنى در مقابل تهاجم دشمن قرار گرفتند و از ميهن خود دفاع كردند،
توانستند ارزش حقيقى خودشان را بازيابند و در چشم ملت ،بلکه
ملتهاى مسلمان ،عزيز شوند .اين ،يک حقيقت است .امروز ،بعد از اينکه
شما نيروهاى مسلح ،جنگ را بحمداهلل با افتخار تمام كرديد و اجازه
نداديد كه حتى يک وجب از ميهن عزيزتان در زير چکمههاى بيگانگان
متجاوز بماند ،و بعد از آنکه با تقديم هزاران شهيد از بهترين فرزندان اين
آب و خاک ،صداقت و صميميت خودتان را به ثبت رسانديد ،ميتوانيد
با سر بلندى ،خود را يکى از عناصر و اركان حقيقى نظام اسالمى بدانيد
و بناميد .نظام جمهورى اسالمى هم موظف است به نيروهاى مسلح،
چنانکه شايستهى آنان است ،رسيدگى كند ،و بحمداهلل مسئوالن كشور،
0
به اين وظيفه آشنا هستند.
***
ممکن است در تبليغات جهانى ،جمهورى اسالمى ايران را به
نظاميگرى متهم كنند كه اين هم جزئى از هوچيگرى تبليغاتى استکبار
جهانى است .ما امکانات نظامى را براى تجاوز به ديگران نميخواهيم .ما
ارتش و سپاه و بسيج را هرگز براى دستاندازى به همسايگان
نخواستهايم و نميخواهيم .اما نظام اسالمى ،بخاطر طبيعت ظلمستيزش ،با
ظالمان و مستکبران هميشه روبهروست و بايد بتواند از خود و حقيقت
ارجمندى كه در اختيار اوست دفاع كند .دشمنان ،خيلى ميخواستند و
ميخواهند كه جمهورى اسالمى قدرت دفاع خود را از دست بدهد تا به
آسانى بتوانند به خواستههاى شوم خودشان جامهى عمل بپوشانند .با اين
 .0بيانات در مانور عظيم عاشورا توسط «سپاه پاسداران انقالب اسالمي» 0314/3/01
 .0بيانات در جمع پرسنل «پايگاه هوايي شهيد بابايي» اصفهان 0310/1/08
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همه ،ما با اين حرفها خام نميشويم .ارزش جنجالهاى تبليغاتى وابسته به
استکبار جهانى ،مساوى با صفر است .همانهايى كه يک روز نظام متجاوز
عراق را با انواع سالح تجهيز كردند ،از دهها سال پيش تا امروز ،اسرائيل
غاصب و متجاوز را پيوسته با سالحهاى گوناگون تجهيز ميکنند .در هر
جاى دنيا رژيمى وابسته و سرسپردهى آنهاست ،آن را با انواع و اقسام
پيشرفتهاى تجهيزاتى مجهز ميکنند؛ اما وقتى ملتى مظلوم و تنها مثل
مسلمانان امروز بوسنى هرزگوين در مقابل تهاجم دشمن قرار ميگيرند،
با رسيدن يک تفنگ به آنها جنجال به راه مىاندازند .اين ،حقيقت
تبليغات ضدانسانى و ظالمانهى وابسته به استکبار جهانى را روشن
0
ميکند .پس ،جنجال تبليغاتى آنها چه ارزشى دارد؟
لزوم آمادگي نيروهای مسلّح در برابر دشمن

دشمن حملههايى دارد؛ ليکن باز كارآمدترين روش استکبار ،ضربهى
نظامى است .آن وقتى كه قدرتها ميخواهند قدرتنماييشان را نشان
بدهند ،به ضربهى نظامى متوسل ميشوند .آن وقتى كه نتوانند چنين كنند،
راههاى بلندمدت را در پيش ميگيرند .اما ميدانيد كه هميشه روشهاى
بلندمدت و تدريجى ،بعد از يأس از روشهاى كوتاهمدت و فورى است.
در كوتاهمدت كه نتوانستند كارى بکنند ،مجبورند سراغ مسائل
مدتطلب بروند .بنابراين ،بايستى اين نيروهاى مسلح ،قوى و آماده
0
باشند.
***

ارتش و سپاه ،با كمک و همکارى و رقابت مثبت ،خواهنـد توانسـت
مانند هميشه ،سدى مستحکم در برابر دشمنان اسالم و انقـالب و كشـور
اسالمى و دولت اسالمى پديد آورند و هر تجـاوزى را بـا قـدرت پاسـخ
3
گويند و حتى فکر تجاوز را هم از ياد دشمن بزدايند.
 .0بيانات در جمع پرسنل «پايگاه هوايي شهيد بابايي» اصفهان 0310/1/08
 .0بيانات در ديدار با فرماندهان عالىرتبهى نيروهـاى نظـامى و انتظـامى ،و اعطـاى آييننامـهى
انضباطى نيروهاى مسلح به رئيس ستاد فرماندهى كل قوا 0369/01/00
 .3پيام به مجمع بزرگ فرماندهان سپاه و بسيج 0368/6/06
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لزوم بصيرت نيروهای مسلّح در برابر دشمن

بصيرتتان را حفظ كنيد و دشمنتان را بشناسيد .دشمن ،ترفندهاى
گوناگون دارد؛ و آن ملتى موفق ميشود كه فريب نخورد .دشمن سعى
ميکند آرزوهاى انقالبى را در نظر يک ملت مؤمن ،كوچک كند .سعى
ميکند نيازهاى مادى و كوچک را در نظر او بزرگ كند .نياز مادى هم
نياز است ،اما از جان كه باالتر نيست! ملتى كه در راه خدا ،جان برايش
نثاركردنى است ،آنجايى كه ميدان مبارزه با دشمن است ،نيازهاى ديگر
چه تأثيرى ميتواند داشته باشد!؟ شما اآلن نگاه كنيد! سياستهاى امروز و
ديروز دنيا را مشاهده كنيد! ببينيد چه هنگام بوده است كه عليه اين نظام
مقدس اسالمى ،توطئههايى در آستين استکبار و استبداد جهانى نباشد؟
آنها از شيوع اسالم ميترسند .علناً اظهار ميکنند كه احساسات انقالبى
اسالمى ،در كشورهاى اسالمى رو به گسترش است .خود ما هم اين را
ميبينيم .اين ،يک واقعيت است .امروز ملت ايران يک ملت منزوى نيست.
به كشورهاى گوناگون در دنيا ،مثالً به قلب اروپا نگاه كنيد و از كسانى
كه به آنجا رفتهاند بپرسيد و بشنويد كه چطور ملتى مثل ملت بوسنى
هرزگوين كه در محاصرهى دشمنان انسانيت قرار گرفته است ،به نام شما
جوانان ايرانى ،شعار ميدهد و چطور از شما ،در بستن پيشانىبندها تقليد
ميکند! ببينيد چطور احساس كرده است كه راه ،آن راهى است كه شما
رفتيد و بايد همان راه را برود تا دشمن را شکست دهد! اين ،احساسات
اسالمى است كه روزبهروز گسترش پيدا ميکند .كانون اين احساسات،
همين كشور مقدس اسالمى شما بود و اآلن هم هست .از اينروست كه
استکبار ،بهطور مداوم برنامهريزى ميکند .برنامههايش هم برنامههايى
0
است كه انسان اگر با بصيرت نگاه كند ،ميتواند آنها را بشناسد.
نقش ارتش در مقابله با دشمن

ارتش ما امروز يک ارتش سربلند و باافتخار و باايمان است .امروز
بحمداهلل هم ظواهرى كه در ارتشهاى دنيا مورد اهتمام و توجه است در
 .0بيانات در ديدار فرماندهان «بسيج» سراسر كشور 0310/8/01
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ارتش ما وجود دارد و هم ايمان ،مجاهدت ،تقوا و فداكارى .باالتر از
همهى اينها ،ارتش ما يک ارتش مردمى است .ظواهر خوب است ،اما
كافى نيست .روزى ظواهر ارتش ايران خوب بود و خيلى به آن
ميرسيدند؛ اما در لحظهى حساس و وقتى كه دشمن در سالهاى 0301
شمسى به مرزهاى اين كشور حمله كرد ،ارتش ،كمترين مقاومتى نکرد.
ادعايى كه سردمداران رژيم فاسد پهلوى ميکردند و ميگفتند كه «ما به
ارتش رسيدگى و ارتش را اداره كردهايم» ،رسواييهايش در آن لحظهى
حساس آشکار شد .به خيال خود ،ارتش را با خرج زياد درست كردند؛
اما سودش براى كشور ،برابر صفر بود؛ چون از اين مملکت دفاع
نکردند .ما ارتش دوران حکومت اسالمى و نظام سربلند جمهورى
اسالمى ،در ميدانهاى نبرد ،مردانه ايستاد ،مقاومت و فداكارى كرد و
شهداى بزرگى داد .همين روزها سالگرد شهادت چند نفر از سرداران
بزرگ ارتش و سپاه است .سرداران ارزشمندى در نيروهاى سهگانهى
ارتش در دوران جنگ تحميلىـ قبل از آن و بعد از آنـ به بركت اسالم
فداكارى نمودند و نام خود و نام ارتش را درخشان و جاودانه كردند.
امروز هم كه شما ارتش جمهورى اسالمى را نگاه كنيد ،بحمداهلل پر است
از افسران مؤمن و سربلندى كه افتخار ميکنند از ميهن اسالمى خود دفاع
كنند؛ افسرانى كه از دشمن نميترسند ،اما دشمن از آنها ميترسد .امروز
ارتش و سپاه و نيروى عظيم بسيج مردمى ما ،از دشمنان ياوهگوى
پرگوى و از اين ببرهاى كاغذى ،ذرهاى ترس در دل ندارند؛ اما دشمنان،
0
حقيقتاً از اين نيروى عظيم ميترسند .اظهاراتشان هم اين را نشان ميدهد.
***

عزيزان من! داشتن وسايل مدرن و پيشرفتهاى كه بهوسيلهى ديگران
به يک كشور و به يک ارتش داده ميشود و در مقابل ،منابع آن كشور و
آن ملت غارت ميشود و بر كسانى كه صاحبان آن منابعند ،تسلط مييابند،
ارزشى ندارد .ارزش يک ارتش و يک نيروى هوايى به اين نيست كه
 .0بيانــات در مراســم فارغالتحصــيلى دانشــجويان دانشــگاه افســرى و اعطــاى سردوشــى بــه
دانشجويان جديد 0313/1/03
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مدرنترين هواپيماها را ،ديگرانى كه ساختهاند ،ديگرانى كه آن را
ميشناسند ،ديگرانى كه آن را تعمير ميکنند و ديگرانى كه خود را مالک
آن ميدانند ،با بهاى گزافى ،به يک ارتش ،يا به يک نيروى هوايى بدهند و
در برابر آن ،خود را آقا باالسر و همهكاره و صاحباختيار و كليددار آن
ارتش و آن نيروى هوايى بدانند .اين هيچ اعتبارى براى يک ارتش و يک
نيروى هوايى محسوب نميشود .اعتبار يک ارتش ،به استقالل آن است؛
به متصل بودن به منافع ملت است؛ به ايستادن روى پاى خود است؛ به
داشتن قدرت اقدام در مقابل دشمن است؛ به سرافرازى و غرور و
0
مناعت در مقابل بيگانگان است.
مراقبت از دشمن از خصوصيّات دشمن

خصوصيت ارتش اين است كه مراقب دشمن است؛ چون از مرزها
هميشه حراست ميکند .پس ،مراقب دشمن بودن ،خصوصيتى است كه
براى ارتش ناآشنا نيست .ارتشيان عزيز! مراقب دشمن باشيد؛ نه فقط
دشمنى كه از مرز حمله ميکند ،بلکه دشمنى كه به مرزهاى درون وجود
ما حمله ميکند؛ ارادهى ما را تضعيف ميکند ،ايمان ما را تضعيف ميکند،
عزم قاطع ما را بر كار كردن تضعيف ميکند ،عمل ما را از خلوص و صفا
خالى ميکند .دشمن حقيقى اين است .اگر ما توانستيم با اين دشمن
دست و پنجه نرم كنيم و بينى او را به خاک بماليم ،آن وقت در مقابل آن
دشمن بيرونى دست ما پر است .آن كسىكه در ميدان جنگ دچار
هزيمت ميشود ،قبالً در درون خود دچار هزيمت شده است .اگر در
درون خود دچار هزيمت نشويم ،در بيرون هيچ دشمنى نميتواند ما را
0
منهزم كند.

 .0بيانات در ديدار جمعي از پرسنل نيروی هوايي 0311/00/09
 .0بيانات در ديدار جمعي از پرسنل ارتـش جمهـوری اسـالمي ايـران بـه مناسـبت روز ارتـش
0318/0/01
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علّت دشمني با سپاه پاسداران انقالب اسالمي

به فضل پروردگار ،نظام جمهورى اسالمى بر اين پايههاى قدرت بنا
شد .اين نظام ،متکى به قدرت معنوى و متکى به ايمان و متکى به
پايههاى مستحکم عقيده است .آن فکرى كه امروز نظام جمهورى
اسالمى پايهاش بر آن قرار گرفته است ،يک فکر متين ،منطقى ،محکم،
مستدل و غيرقابل خدشه است .ايمان آحاد مردم ،عشق آنها به خدا ،به
اولياى خدا ،به پيامبر ،به خاندان پيامبر؛ اين بزرگترين سرمايه و بزرگترين
ابزار و مايهى قدرت براى اين كشور است .مجموعهى شما ،از جملهى
اين مجموعههاى مؤمن است .سپاه پاسداران را با همان عناصر
ارزشمندى كه با آن به وجود آمد و با آن توانست در مقابل دشمنان
قدرتنمايى كند و از امنيت مرزها و از استقالل ملى دفاع نمايد؛ با همان
خصوصيات و با همان پايههاى مستحکم ،حفظ كنيد و قدر بدانيد و ارج
بنهيد .امروز دشمن به مراكز اصلى اقتدار اين ملت ،بيشتر از همه دشمنى
ميکند و متوجه به آنهاست .يکى از آنها سپاه است .يکى از آن مراكزى
كه دشمن با آن بهشدت دشمن است ،سپاه پاسداران انقالب اسالمى
است .سعى ميکنند آنچه كه بتوانند ،از اين قدرت معنوى كم كنند؛ كه
اين يک كار بلندمدت استکبار است .ترويج ابتذال ،ترويج ماديگرى و
ترويج نفعپرستى در بين آحاد مردم ،از جمله كارهايى است كه اينها بر
آن همت گماشتهاند .حاال چقدر موفق شوند ،اين بسته به ارادهى ملت
مؤمن ماست؛ بسته به ارادهى دلها و انسانهاى منور و باايمان است كه
خودشان را حفظ كنند .مطمئن باشيد اگر شما و هر انسان مؤمنى تصميم
بگيرد و به خدا توكل و اتکا كند ،دشمن هيچ توفيقى در اين كارهاى
گمراهكننده و مضل خود بهدست نخواهد آورد .اين پايههاى معنوى
قدرت ،اين ايمان و اين همبستگىـ همبستگى و وحدت دلها در ميان
عناصر سپاه در سرتاسر كشورـ را قدر بدانيد .نگذاريد دلهاى شما را با
بازيچهها و فريبها و جلوههاى رنگارنگ دروغين ،به سمت خودشان
جذب كنند .شما در راه حقيقت مهم و بزرگى دفاع و مبارزه و مجاهدت
كرديد و پيروز شديد .پيروزى شما همين است كه اين نظام امروز
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بحمداهلل با استحکام كامل سرپا ايستاده است و دشمن احساس ميکند كه
0
نميتواند اين نظام را شکست دهد .اين توفيق خيلى بزرگى است.
صفآرایي دشمن در مقابل سپاه پاسداران

سپاه پاسداران انقالب اسالمى ،مجموعهاى است كه وجودش امروز
براى كشور و ملت ايران و همهى هدفهاى وااليى كه اين ملت براى
خودش ترسيم كرده است ،ضرورى و الزم است .سپاه پاسداران انقالب
اسالمى فقط براى يک مجموعهى نظامى نيست .يک مجموعهى نظامى
ميتواند با شکلهاى مختلف ،با هدفها و با رفتارهاى مختلف و با
خصلتهاى گوناگون باشد .البته بحمداهلل امروز در نظام جمهورى اسالمى،
همهى سازمانهاى نظامى به يک معنا سازمانهاى معنوى و الهى و داراى
اهداف خدايى هستند؛ ارتش هم همينطور است ،نيروى انتظامى هم
همينطور است ،سپاه پاسداران هم كه والدتش اينطور بوده است .هر كدام
خصوصياتى دارند .سپاه پاسداران انقالب اسالمى براى دفاع از انقالب،
تماميت انقالب و هدفهاى انقالب و براى مقابله با دشمنان انقالب به
وجود آمده است .انقالب هرچه دشمن دارد و دشمنى دارند ،بهطور
طبيعى در مقابل سپاه پاسداران صف بستهاند و حضور دارند؛ چون
پاسدار انقالب است .همهى آن نيروهايى كه در اين طبيعت «خداساخته»
و در اين قوانين و سنن الهى براى دفاع از انقالب و از حقانيت اسالم
وجود داردـ همهى آن نيروهاى معنوى ،همهى آن تواناييها و استعدادهاى
درونىـ همه در خدمت اين مجموعهاى است كه براى دفاع از انقالب
0
پديد آمده است.
بسيج مورد تهاجم دشمن

دشمنان ميدانند كه حضور بسيجى ،واقعيت بسيج در كشور و در ميان
 .0بيانات در ديدار فرماندهان و گروه كثيرى از پاسداران سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمى بـه
مناسبت «روز پاسدار» 0318/8/00
 .0بيانات در ديدار جمعي از فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمي 0318/6/04
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ملت ايران چقدر اهميت دارد؛ لذا همت ميگمارند بر اينکه اين حقيقت
مؤثر و كارآمد و نافذ را مورد تهاجم قرار بدهند .البته اين مظلوميت
است .مظلوميت ،مطلقاً به معناى ضعف نيست .قويترين انسانهاى دنيا هم
مظلوم واقع شدند .اميرالمؤمنين نيرومندترين انسان دورانهاى گوناگون
است و مظلومترين انسانها هم هست .انقالب ما و نظام جمهورى
اسالمى جزو مقتدرترين و نافذترين پديدههاى دوران معاصر است ،اما
مظلوم هم هست .شخص امام بزرگوارمانـ يک انسان مقتدر و قوى كه
ميتوانست دنيا را تکان بدهد و تکان دادـ جزو مظلومترين انسانهاى زمان
خودش بود .بنابراين مظلوميت منافات ندارد با اقتدار .بسيج مظلوم است،
ولى مقتدر است ،نافذ است ،اثرگذار است؛ اين اثرگذارى باقى خواهد
ماند و بايد اين را روزبهروز خود عناصر بسيجى و مجموعههاى بسيجى
تقويت و عميقتر كنند .تا بسيج هست ،نظام اسالمى و جمهورى اسالمى
0
از سوى دشمنان تهديد نخواهد شد؛ اين يک ركن اساسى است.
تبليغ دشمن؛ كنار گذاشتن ارزشهای بسيجي

در شرايط كنونى كشور ،بعضى كسان با همان تفسير غلطى كه فکر
ميکنند بسيج يک مجموعهى نظامى است ،يا سپاه و ارتش و نيروهاى
نظامى ،فقط در دوران جنگ حضورشان الزم است و بعد بايد بکلى
فراموش شوند و كنار بروند ،با اين تحليل غلط معتقدند كه همهى
ارزشهاى بسيجى ،همهى ارزشهاى خوب الهىـ كه بسيج مظهر آن استـ
بايستى از جامعه كنار برود! البته اين تبليغ دشمن است .واى به حال
ملتى كه گوشش به تبليغ دشمن باشد .دشمن ،خير انسان را كه
نميخواهد .دشمن اگر از شما تعريف هم بکند ،بايستى نسبت به اين
تعريف سوءظن پيدا كنيد .اگر بدگويى هم بکند ،بايد به آن بدگويىاش
لبخند تمسخر بزنيد .اگر بگويد وضعت خراب است ،بايد بدانى وضعت
خوب است .اگر بگويد اين راهى كه ميروى ،غلط است ،بايد بدانى او از
اين راه صدمه ميبيند .اگر از شما تعريف كند ،بايد به خودتان نگاه كنيد و
 .0بيانات در ديدار جمع كثيرى از بسيجيان كشور 0388/9/4
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ببينيد چه كار خالفى از شما سر زده كه موجب خوشحالى اوست؛ البته
0
اگر تعريف او واقعى باشد و كلکى در كار نباشد.
بسج یعني بيمناک كردن دشمن و اميدوار كردن دوستان

بسيج ،عبارت است از مجموعهاى كه در آن ،پاكترين انسانها،
فداكارترين و آماده بهكارترين جوانان كشور ،در راه اهداف عالى اين
ملت و براى به كمال رساندن و به خوشبختى نائل كردن اين كشور،
جمع شدهاند .بسيج ،عبارت است از تشکيالتى كه در آن ،افراد متفرق و
تنها ،به يک مجموعهى عظيم و منسجم و به يک گروه آگاه ،متعهد ،بصير
و بيناى به مسائل كشور و به نياز ملت ،تبديل ميشوند؛ مجموعهاى كه
دشمن را بيمناک و دوستان را اميدوار و خاطرجمع ميکند .معناى بسيج،
0
اين است.
***

اگر روزى دشمنى به كشورى حملهى نظامى كند .چه كسى در
مقابلش مىايستد؟ كسى كه از همه به سرزمين خود عالقهمندتر است؛
به ملت خود عالقهمندتر است؛ به زخارف دنيوى بىعالقهتر است؛
احساس مسئوليت بيشترى ميکند و متعهدتر است .چنين كسى ميرود
دفاع ميکند .شما ديديد كه در دوران جنگ ،چه كسانى رفتند دفاع كردند.
عمدهى ميدان ما را ،بسيج پر كرد .بسيج يعنى همين؛ يعنى عنصر مؤمن
انقالبى عالقهمند به سرنوشت ميهن ،عالقهمند به سرنوشت كشور و يک
3
فرد فداكار .رفت وسط ميدان و با فداكارى ،دشمن را به زانو درآورد.
***

عزيزان ،سالح شما ايمان صادقانه و منطق مستحکم و عزم پوالدين
است .نبايد تصور كرد كه بسيج دانشجويى حتى در دورانى كه كشور در
 .0بيانات در ديدار گروه كثيرى از پاسداران و بسيجيان به مناسبت ميالد امام حسـين(ع) و روز
پاسدار 0311/9/0
 .0بيانات در جمع بسيجيان بهمناسبت هفتهی بسيج 0316/9/1
 .3بيانــات در ديــدار وزيــر ،معــاونين و رؤســای منــاطق آمــوزش و پــرورش سراســر كشــور
0310/1/00
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حال جنگ مسلحانه نيست ،يک مجموعهى نظامى است .سازمان بسيج
در دوران حاضر بايد كانون رشد و اشاعهى تفکر بسيجى باشد .و تفکر
بسيجى تركيبى است از ايمان عميق ،تالش مخلصانه ،هشيارى در
شناخت دشمن ،گذشت و ايثار در برابر دوست ،و ايستادگى و مقاومت
شجاعانه و خستگىناپذير ...و اين است آن حقيقت وااليى كه امام
0
بزرگوار ما بخاطر آن ،بسيجى بودن را افتخار خود ميدانست.
 ) 7جوانان
سرمایهگذاری دشمن روی جوانان

من بعنوان فردى كه جريانها را ميشناسد و از جريانهاى جهانى و
پشت پرده و توطئههاى دشمن آگاه است و از اول انقالب با آنها سروكار
داشته است ،ميگويم كه جوانان عزيز! دشمن روى شما سرمايهگذاريهاى
زيادى ميکند؛ حواستان جمع باشد .عدهای را به بىتفاوتى ميکشاند و
عدهای را دلسرد و مأيوس ميکند .يأس ،بزرگترين آفت جوان است.
جوانها بدانند كه متأسفانه يأس به روح جوان زودتر راه پيدا ميکند؛
همچنان كه اميد اينگونه است .در مقابل يأسى كه دشمن ميخواهد به
0
جوانها تلقين و تزريق كند ،خودتان را مصونيت بدهيد.
***

نقطهاى كه دشمن روى آن سرمايهگذارى ميکند ،جوانان است .در
ايران اسالمى ،جوانان ما در كورهى انقالب ،افرادى پارسا بار آمدند.
پارسايى جوانان ما بىنظير يا الاقل كمنظير است .بنده كه نظيرى براى آن
سراغ ندارم! جوان برى از آلودگيهاى مختلف و پاک از شهوات ،وارد
ميدانهاى خطر ميشود؛ همه چيز را رها ميکند؛ آسايش و راحتى را كنار
ميگذارد؛ به فکر حركتى الهى است و احساس ميکند بار مسئوليت بر
دوش اوست .دشمن با چنين جوانى بهشدت مخالف است .به همين
 .0پيام به پنجمين گردهمايي بسيج دانشجويي 0311/1/04
 .0بيانات در ديدار با گروه كثيرى از دانشجويان و دانشآموزان ،بهمناسـبت سـيزدهم آبـان مـاه
(روز ملى مبارزه با استکبار)0368/8/01

WWW.BOOK-KHAMENEI.IR

 / 371دشمنشناسي

سبب كوشش ميکند تا جوانان ما پارسا نمانند .امروز باندها و دستهايى را
ميشناسيم كه به شکل يک گروهک ،ميخواهند جوانان را فاسد كنند .البته
ما با چنان باندها و دستهايى برخورد ميکنيم و با آنها كه نسل جوان را
0
تهديد ميکنند ،شديداً مبارزه خواهيم كرد.
تأثيرات تبليغات و عدم دفاع صحيح از حقایق روی جوان

نسل جوان در حال تباه شدن تدريجى به وسيلهى دشمن است؛ ما
بايد نگذاريم .ما بايد نسل جوانى را حفظ كنيم كه اگر جنگ بود ،دفاع
كند؛ اگر حادثهای در داخل بود ،حضور پيدا كند؛ آنجا كه نوبت علم و
تربيت علمى و تحقيقى است ،درس بخواند و خودسازى كند؛ آنجايى كه
صحبت آينده است ،خود را آماده كند .روى اين نسل جوان كه مايهى
تکيه و اميد است ،دارد بتدريج با شکلها و شيوههاى گوناگون ،كار و
تالش ميشود؛ اين تالش هم عمدتاً فرهنگى است .البته محافلى براى
اينکه جوانان را ببرند و آلوده به فساد بکنند ،وجود دارد ،كه جنبهى
غيرفرهنگى و جنبهى عملى دارد؛ ليکن آنچه كه بيش از همه خطرناک
است ،ذهن و فکر و روحيهى جوان است؛ اين را بايد دريافت .بيشترين
چيزى كه روى ذهن جوان اثر ميکند ،دو عامل است :يکى تبليغات
گوناگون دشمن است؛ تبليغاتى كه جوان را نسبت به حقايق مقدس
اسالمى و حقايقى كه در انقالب بعنوان مسلمات و پايهها و ستونهاى
اصلى اعتقاد شناخته شده ،سست و بىتفاوت كند .و عامل دوم ،عدم
تبيين و دفاع صحيح از اين حقايق و اصول است .من گمان ميکنم كه
تأثير عامل دوم ،كمتر از عامل اول نباشد؛ چون در نظام جمهورى
اسالمى ،بهطور صريح و علنى ،عليه اسالم و اصول اسالمى و مبانى
اسالمى و معارف اسالمى ،كمتر تبليغ ميشود و ميدان براى تبليغ وسيع
باز نيست؛ بنابراين تبليغ دشمن فقط سطح معينى را ميپوشاند؛ در حالى
0
كه عامل دوم ،ديگر حد و اندازهای ندارد.
 .0بيانات در ديدار مهمانان خارجي دههی فجر و قشرهای مختلف مردم در روز نيمهی شـعبان
0310/00/08
 .0بيانات در آغاز هفتمين گردهمايي ائمهی جمعهی سراسر كشور 0311/6/01
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برنامههای همهجانبهی دشمن در ضایع كردن نسل جوان

در كشورهاى اسالمى ،براى ضايع كردن نسل جوان ،برنامهى
همهجانبهای شروع شد .ميدانيد كه دوران استعمارـ يعنى دستاندازى
كشورهاى غربى به كشورهاى آسيايى و آفريقايىـ نزديک به دويست
سال قبل شروع شد .آنها ميدانستند كه اين وضع ادامه پيدا نميکند ،و اگر
جوانان رشد كنند ،بافرهنگ بشوند ،بااراده باشند ،نميگذارند آب خوش
از گلوى بيگانگان و چپاولگران پايين برود؛ لذا براى فاسد كردن نسل
جوان برنامهريزى كردند .هر حركتى كه منجر به اين بشود كه نسل جوان
احساس كند بايد از صحنهى مقاومت كناره بگيرد ،اين حركت ،با واسطه
يا بىواسطه ،مربوط به آمريکا و نظام استکبارى است؛ اين يک معيار كلى
است .هر كارى كه در كشورهاى ديگر كردند ،اينجا هم ميخواهند بکنند:
سرگرم كردن جوانان به مسائل جنسى ،سرگرم كردن جوانان به مسائل
شخصى ،آلوده كردن جوانان به مواد مخدر و مسکر ،منحرف كردن ذهن
جوانان از آرمانهاى انقالبى و اهداف اصلى ،متوجه كردن آنها به اهداف
كوچک و جزيى و صنفى و امثال اينها ،متزلزل كردن ايمان نسل جوان به
اسالم ،متزلزل كردن ايمان نسل جوان به اصول انقالب اسالمى و
جمهورى اسالمى و حتى به امام ،و نيز هر چيزى كه در راه اين مبارزهى
عظيم بهكار گرفته ميشود و وجودش الزم است ،آن را در چشم نسل
جوان ،بىرنگ و بىاثر و بىفايده و مهمل جلوه دادن .اگر شما جايى
چيزى در اين مضمونها ديديد ،در كتابى خوانديد ،در رمان ترجمهشده يا
نوشتهشدهای مطالعه كرديد ،در مقالهى ترجمهشدهای يا در شعر و يا در
فلسفهبافىاى مشاهده كرديد ،حتى در تظاهرات به اصطالح جسورانه و
پرخشمى چيزى از اين قبيل ديديد ،آن را متهم كنيد؛ بدانيد كه تصادفى
نيست؛ بدانيد كه آمريکا از شما ميترسد؛ بدانيد كه بزرگترين پستهاى
استکبار عالمى ،از حضور شما در صحنه ،احساس ناامنى ميکند .امروز
در بعضى از كشورهاى به اصطالح اسالمى ،چند ميليون جوان دستشان
را در جيبشان ميکنند و سوت ميزنند و بىاعتنا به حوادث عظيم عالم ،در
خيابان راه ميروند و قدم ميزنند! امروز چند ميليون جوان ،سرگرم مسائل
حقير در زندگى شخصياند و نميدانند كه دشمن انسانيت و دشمن آنها
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و دشمن شرف ملتها ،با ملتها چه ميکند .چنين جوانانى در دنيا هستند.
استکبار با خودش ميگويد كه چرا ما اين جوانان را هم به خيل آن
جوانان ملحق نکنيم؟ دارند تالش ميکنند؛ بايد در مقابل اين حركتها
بايستيد .در درجهى اول ،بايد دانشجويان و دانشآموزان ،و بعد بقيهى
جوانان در هر قشرىـ كارگر ،بازارى ،روستايى ،شهرىـ اين تالشها را
خنثى كنند .چرا كسانى از گفتن ابا ميکنند؟ يک عده بر اثر ضعف نفس
از گفتن ابا ميکنند ،يک عده هم خيال ميکنند كه گفتن فايدهای ندارد؛
بايد با دست جلو بروند! نه ،زبان از دست خيلى مهمتر است .امر به
معروف و نهى از منکر را اقامه كنيد؛ نگذاريد در جوامع جوانـ چه در
مدرسهها ،و چه در دانشگاههاـ كار به فساد بکشد .اين مراكز براى
دشمن هدف است .بدانيد كه نسل جوان اين جامعه و اين ايران اسالمى
زنده است؛ دشمن هم اين را بداند .با بودن شما جوانان مؤمن ،حجت
0
بر ما تمام است.
نفوذ دشمن در سنگرهای جوانان

جوان ناسالم و جوان سرگرم شهوات و غرق در ماديات و لهو و
لعب و فساد اخالقى و جنسى و انواع و اقسام فساد چه ميشود؟ همان
ميشود كه در بعضى از كشورهاى دنيا مشاهده ميکنيم؛ كه قدرت
استکبارى بر گردههايشان سوار است و از آنها نفس درنمىآيد! چرا؟
چون جوان ،وقت ندارد! جوانى كه مشغول لهو و لعب و مى و مطرب و
سرگرم فساد و فحشا و شهوت است ،مگر فرصت اين را دارد كه به
مبارزه بپردازد يا حرف جدى بزند!؟ ميخواهند جوانان ما را به اين طريق
بکشانند .خود جوانان بايد مواظب باشند .ما به دولت ،به پدران و مادران،
به وزارت ارشاد ،به صدا و سيما و به دستگاههاى مختلف هم سفارش
ميکنيم؛ اما ،سفارش اصلى من به خود شما جوانان ،اين است كه مراقب
باشيد؛ مواظب باشيد و خاكريزهايتان را محکم كنيد تا دشمن نتواند در
سنگرهاى شما نفوذ كند .با اين روحيهى ايمانى و استوار است كه
 .0بيانات در ديدار با گروه كثيرى از دانشجويان و دانشآموزان ،به مناسبت سـيزدهم آبـان مـاه
(روز ملى مبارزه با استکبار) 0311/8/01
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ميتوانيد شاخ استعمار را بشکنيد و اسلحه را از دستش بگيريد تا ملتتان
بتواند نفسى بکشد؛تا بتوانيد كشور را بسازيد؛ تا بتوانيد سطح زندگى را
باال ببريد؛ تا بتوانيد مشکالت و گرههايى را كه ميراث سالها دوران
استعمار و سلطهی اجانب است ،از بين ببريد .اين ،موانع درونى است.
زن و مرد و دختر و پسر فرق نميکنند؛ همه بايد موانع درونى را از سر
راه بردارند .ما نيز همينطور .اى مسنها و پيرها؛ كار ما سختتر از كار
0
جوانان است.
مهمترین برنامهی دشمن؛ از بين بردن هویّت جوانان

دشمن ميخواهد هويت جوان ايرانى را از او بگيرد؛ اهداف را از بين
ببرد؛ افقها را تيره كند؛ به او بگويد تو يک موجود حقير و محدود
هستى؛ پيش من بيا تا تو را زير بال بگيرم .معلوم است؛ كشور ثروتمند
ايران و منطقهى بسيار مهم و راهبردى ما و تأثيرات فراوانى كه اين ملت
از همه سو ميتواند بگذارد ،همه از طريق تحقير شخصيت جوانها ،در
مشت دشمن مىآيد .امروز برنامهى دشمن نسبت به شما جوانها اين
است؛ خيلى بايد بيدار باشيد .اين حرفها را به شما نميزنم تا معنايش اين
باشد كه مسئوالن كشور در قبال نسل جوان مسئوليتى ندارند؛ چرا ،آن را
قبالً گفتم؛ آنها هم مسئولند؛ مسئوليتهاى آنها به جاى خود؛ اما شما هم
0
مسئوليد.
هجوم دشمن به تفکّر و احساس جوانان

بايد مواجههى با دشمن را در حوزهى تفکر و احساس جوانها اهميت
بدهيد و بدانيد كه دشمن اولين نقطهاى را كه مورد توجه قرار ميدهد ،آن
نقطهى فعال است كه يکى از بخشهاى آن ،عبارت است از نسل جوان؛
چون اميد به نسل جوان است و سازندهى آينده ،نسل جوان است ،لذا
3
آنجا را دشمن هدف قرار ميدهد.
 .0بيانات در اجتماع زائران حضرت عليبنموسيالرضا(ع)در روز عيد سعيد فطر 0310/0/01
 .0بيانات در ديدار جوانان و فرهنگيان در مصلای رشت 0381/0/00
 .3بيانات در ديدار روحانيون و طلاب تشيع و تسنن كردستان 0388/0/03
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فسادانگيزی دشمن در نسل جوان

يکى ديگر از توطئههاى دشمن ،توطئهى فسادانگيزى است؛ نفوذ در
نسل جوان ،ايجاد فساد در ميان سربازان واقعى اسالم ،جوانان را به
مسائل فسادبرانگيز سرگرم و مشغول كردن .جوانان بدانند كه اين توطئه
است ،و من به شما عرض ميکنم كه امروز دست توطئهگرى با هدايت
بيگانه در سطح كشور وجود دارد ،تا بذر فساد و لغو در ميان جوانان
بيفشاند؛ براى اينکه جوانان را سرگرم و مشغول كند .ملتى كه جوانانش
سرگرم فسق و فجور باشند ،راه به جايى نخواهد برد .ميخواهند آن جوان
بسيجى مؤمن و مخلص و پارسا را كه براى جهاد فىسبيلاهلل به ميدان
جنگ ميرفت و پشت سرش را نگاه نميکرد و زندگى راحت و لذات و
همه را پشتگوش مىانداخت ،اسير و پابند كنند؛ هم مسئوالن و هم
جوانان متوجه باشند .البته مسئوالن توجه كردهاند و اميدواريم كه بتوانند
اين ريشهى فساد را از بيخ و بن بکنند و دست توطئهگر را از عرض و
0
آبروى اين ملت قطع كنند.
منزوی كردن مجموعههای مؤمن و جوان

يکى از كارهاى دشمن ،اين است كه اين مجموعههاى مؤمن را
منزوى كند .جوان ،بىتجربه است .به مجرد اينکه ببيند در يک دستگاه
رسمى كشورـ مثالً در يک مركز فرهنگى كشورـ دو نفر به او اخم
كردند ،به او بىاعتنايى كردند ،او را تحقير كردند؛ در حركتش اثر
ميگذارد و او را كند ميکند .يا مثالً وقتى ببيند كه در مجلات بهاصطالح
ادبى و هنرى كشور ،چهرههاى مخالف با اين روش و خط را ،بزرگ
ميکنند ،برجسته ميکنند ،تعريف ميکنند ،اين جوان دلش آب ميشود و
روحيهاش را از دست ميدهد .وقتى يک فيلمساز ،اثرش را به مراكزى
ميبرد كه ميتوانند از او استفاده كنند و كارى كنند كه بتواند كارش را ادامه
دهد؛ اما با بىاعتنايى به او ميگويند« :نه آقا؛ ما اين را قبول نداريم.
اينطورش را قبول نداريم» ،و بعد در همان حال ببيند انواع و اقسام
 .0بيانات در اجتماع بزرگ مردم خرمآباد 0311/1/31
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كارهايى كه از لحاظ مايههاى هنرى از كار او كمتر است اما چون مايهى
اسالمى ندارد مورد قبول آنهاست؛ اين جوان به خودى خود ،منزوى و
نااميد خواهد شد .من بارها از اعماق جان ،قلبم براى اين جوانان مؤمن و
انقالبى ،سوخته و گداخته است .بارها تأسف خوردهام كه چرا بايد به
جوانان به اين خوبى ،بىاعتنايى شود!؟ اينها هيچ چيزشان از آن كسانى
كه در جاهايى بعنوان هنرمند معروف شدهاند ،كمتر نيست .در بسيارى از
امور ،از آنها خيلى هم بهترند .اما به اينها بىاعتنايى ميشود .وقتىكه انسان
مطلب را بهدرستى كاوش ميکند ،ميبيند سر رشته ميرسد به ارادهى
خباثتآميزى در نقطهاى! مسئولين هم متوجه نيستند .مسئولين فرهنگى،
مردمان خوبى هستند؛ اما در سطوح باال ،از كارهايى كه در سطوح
متوسط انجام ميگيرد ،بيخبرند .لذا ،اين جوان ،اين مجموعهى جوانان و
0
اين جريانها را ،نااميد ميکنند.
تهي كردن جوانان از اميد ،توان و تالش

كاری كه آنها 0ميخواهند ،تحقق پيدا كند ،اين است كه دلبستگيها و
انگيزههاى اساسىاى كه ميتواند اين ملت را مقاوم و به صورت يکپارچه
در مقابل آنها نگه بدارد ،ضعيف كنند؛ باورها را برگردانند ،ايمانها را
عوض كنند ،اميدها را كور كنند و آينده و افق را تيره و تاريک و مبهم
جلوه دهند .ابزار كار آنها هم رسانه است .رسانهها در دنيا خيلى قدرت
دارند و به نفع صاحبان خود ،كارهاى خيلى بزرگى را انجام ميدهند.
بدانيد و ميدانيد كه مهمترين رسانههاى دنياـ چه خبرگزاريها ،چه راديو و
تلويزيونها ،چه روزنامههاى بزرگـ متعلق به سرمايهداران است؛ يعنى
همان پايههاى اصلى استکبار جهانى .در خبرهايى كه در دنيا پخش
ميکنند ،همه چيز بر طبق منافع و مصالح آنها تنظيم ميشود .بنابراين ،اين
هم يک خواسته است كه مردم و جوانان را از جانمايهى اميد و توان و
 .0بيانــات در ديــدار وزيــر ،معــاونين و رؤســای منــاطق آمــوزش و پــرورش سراســر كشــور
0310/1/00
 . 0منظور دشمن است.
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تالشى كه آنها را در مقابل دشمن متجاوز و متعرض نگه میدارد،
1
تهیدست كنند.
***

دشمن میخواهد اين را از ملت ايران و مسلمین در هر جا كه هستتند،
بگیرد .دشمنان ما میخواهند ملتهاى مستلمان بته يت عتی ذلتتبتار و
غفلتآمیز و غرق شدن در گنتدا و قبتو ستلههى بیگانگتان ،سترگر
شوند؛ كمااينکه قبل از انقال نیز اينگونه بود و امروز هم در بستیارى از
2
كشورهاى دنیا همینهور است.
***

دشمن از راه اشاعهى فرهنگ غلطت فرهنگ فساد و فحشات سعى
میکند جوانهاى ما را از ما بگیرد .كارى كه دشمن از لحاظ فرهنگى
میکند ،ي «تهاجم فرهنگی» بلکه بايد گفت ي «شبیخون فرهنگى» ي
«غارت فرهنگى» و ي «قتلعا فرهنگى» است .امروز دشمن اين كار را
با ما میکند .چه كسى میتواند از اين فضیلتها دفاع كند؟ آن جوان مؤمنى
كه د به دنیا نبسته ،د به منافع شخصى نبسته و میتواند بايستد و از
فضیلتها دفاع كند .كسى كه خودش آلوده و گرفتار است كه نمیتواند از
فضیلتها دفاع كند! اين جوان بااخالص میتواند دفاع كند .اين جوان ،از
انقال  ،از اسال  ،از فضايل و ارزشهاى اسالمى میتواند دفاع كند .لذا،
چندى پی گفتم« :همه امر به معروف و نهى از منکر كنند ».اآلن هم
عرض میکنم :نهى از منکر كنید .اين ،واجب است .اين ،مسئولیت شرعى
3
شماست .امروز مسئولیت انقالبى و سیاسى شما هم هست.

 .1بیانتتات در ديتتدار دانشتتجويان و دانت آمتتوزان بتتهمناستتبت گرامیداشتتت ستتالروز  13آبتتان
1381/8/13
 .2بیانات در جمع فرماندهان ،مسئوالن و پرستنل ستهاه پاستداران انقتال استالمى و نیتروى
انتظامى و جمعى از جانبازان انقال اسالمى بهمناسبت روز پاسدار 1331/11/5
 .3بیانات در ديدار فرماندهان گردانها ،گروهانها و دستههاى عاشوراى نیروهاى مقاومتت بستی
سراسر كشور ،در سالروز شهادت اما سجاد(ع) 1331/1/22
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شيوهی دشمن؛ تضعيف تقوای جوانان

جوان يک كشور اگر بخواهد مثل موتور پيشبرندهاى آن ملت را
پيش ببرد ،احتياج دارد به اينکه سرحال ،بانشاط ،تندرست ،قوى و
دلبستهى به كار و پيشرفت باشد .براى اينکه اين روحيه را در جوان
ايرانى از بين ببرند ،تالش ميکنند با توطئههاى گوناگون؛ با ترويج فساد،
با ترويج فحشاء ،با ترويج مواد مخدر ،با باندهاى هدايتشده ،جوان
ايرانى را منصرف كنند .جوان ايرانى بايد بهوش باشد .امروز اگر
مسئولين نظام جمهورى اسالمى با مواد مخدر بهسختى مبارزه ميکنند،
اين يک جهاد بزرگ ،يک حركت بسيار عميق در راه پيشرفت ملت ايران
است .اينها نميخواهند جوان ايرانى در كارگاه ،در آزمايشگاه ،در دانشگاه،
در محيط علمى ،در محيط كار و تالش صنعتى و كشاورزى بانشاط
باشد .آن جوانى كه سرگرم مسائل شهوانى جنسى باشد يا اسير مواد
مخدر باشد ،نه حال كار كردن دارد ،نه حوصلهى فکر كردن دارد ،نه
نيروى كار كردن دارد ،نه ابتکار دارد ،نه عزم و ارادهى راسخ و الزم را
دارد .امروز مبارزهى با توطئههاى سازمانيافته براى كشاندن جوان ايرانى
به شهوات ،به مواد مخدر ،به سرگرميهاى گوناگون جنسى ،يک توطئهى
بسيار خطرناكى است .مبارزهى با آن در درجهى اول بر عهدهى خود
آحاد ملت ،بخصوص جوانهاست .جوانها بايد هوشيار باشند .دشمن
دانسته است كه تقوا و پرهيزگارى جوان ايرانى و ديندارى جوان ايرانى
به پيشرفت او در ميدانهاى مختلف كمک ميکند؛ ميخواهد اين را
تضعيف كند .امام هشدار ميدهند؛ هم به جوانها ،هم به دانشگاهها ،هم
به حوزههاى علميه ،هم به قاطبهى جوانان كشور كه بيدار باشند ،هشيار
باشند .اغفال جوان و سست كردن جوانها ،به معناى عقب نگه داشتن
ملت است .همهى ملت بايد احساس مسئوليت كنند و مسئولين هم
0
بايستى با جد و جهد در اين راه تالش كنند كه جهاد بزرگى است.

 .0بيانات در مراسم نوزدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينى(ره) 0381/3/04
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جدا شدن نسل سوّم از ایدههای انقالب؛ محور جنگهای رواني دشمن

ميگويند نسل سوم انقالب از ايدههای انقالب جدا شده است! بعد
به دنبالش يک فلسفه هم ميگذارندـ مثل همهی فلسفههای قلابي و
دروغين و جعلي كه فقط برای توجيه يک حرف دروغ و غلط درست
ميکنندـ تا كسي جرأت نکند بگويد اين حرف غلط است .ميگويند اين
حرف متکي به يک فلسفه است! آن فلسفه چيست؟ آن فلسفه اين است
كه همواره در همهی انقالبها ،نسل سوم از آن انقالب رو برگرداندهاند!
حرف دروغ ،حرف غلط ،حرف چرند! كدام انقالبها را ميگوييد؟ در سال
 0189در فرانسه انقالب شده؛ اما نه نسل سوم ،نه نسل دوم ،بلکه همان
نسل اول از انقالب برگشتند! بعد از چهار ،پنج سال ،يک حركت عليه
انقالبيون اول به وجود آوردند و سه ،چهار سال قدرت را قبضه كردند؛
باز بعد از چهار ،پنج سال عليه آنها فعاليت شد .به سال  0810كه رسيد،
چنان ماهيت اين انقالب دگرگون شده بود كه كسي مثل ناپلئون توانست
بيايد و تاج پادشاهي را روی سرش بگذارد! يعني كشوری كه عليه
سلطنت مبارزه كرده بود و لويي شانزدهم را زير گيوتين گذاشته بود ،بعد
از ده ،دوازده سال وضعش بهگونهای شد كه ناپلئون بناپارت آمد و تاج
شاهي را بر سرش گذاشت و خودش را امپراتور ناميد و سالها هم در آن
كشور حکومت كرد؛ بعد هم تا نزديک به هشتاد ،نود سال رژيمهای
سلطنتيـ البته سلطنتهای گوناگون و سلسلههای مختلفـ در فرانسه
پابرجا بود ،كه دائم ًا در حال جنگ و ابتذال و فساد بودند! آن انقالب به
نسل سوم كه هيچ ،به نسل دوم هم نرسيد؛ چون پايههای انقالب،
پايههای سستي بود .امروز بعد از گذشت دو قرن ،بعضي كسان در
جمهوری اسالمي خجالت نميکشند؛ ميآيند ايدههايي كه در زمان
خودش يک انقالب را نتوانسته بود به سامان برساند ،با تيتر درشت به
انقالبيون ايران تقديم ميکنند؛ انقالبيوني كه توانستهاند عظيمترين انقالب
را با پايههای مستحکم به وجود آورند و سالهای متمادی آن را در مقابل
توفانها حفظ كنند.
انقالب اكتبر شوروی هم به نسل سوم نرسيد .هنوز شش ،هفت سال
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از پيروزی انقالب نگذشته بود كه استالينيسم بر سر كار آمد .استاليني بر
سر كار آمد كه امروز در دنيا هر كس را بخواهند به گردنكلفتي و
زورگويي و ظلم و بيمالحظگي و دوری از انسانيت متهم كنند ،به
استالين تشبيه ميکنند! درست هم هست؛ استالين واقعاً مظهر اين صفات
بد بود .حکومت به اصطالح كارگری ،كه برای طبقات ضعيف تشکيل
شده بود ،به حکومت استبداد مطلق فردی تبديل شد! استالين حتي به
حزب كمونيست هم كه در نظام شوروی همهكاره بود ،اجازه نميداد كه
در زمينههايي تصميمگيری كند .با آن وضعيت خشن و عظيم ،استالين
يک حکومت مطلقه سيوچند ساله را ادامه داد؛ هيچکس هم جرأت
نداشت اعتراض كند .شايد شما ماجرای آن تبعيدهای عجيب را شنيده
باشيد .اولين كتابي كه بعد از فروپاشي حکومت شوروی در تشريح
اوضاع اختناقآميز دوران اتحاد جماهير شوروی منتشر شد ،يک رمان
استـ كه اآلن اسمش يادم نيستـ دو جلدش به فارسي ترجمه شده كه
من آن را خواندهام؛ بسيار هم قشنگ نوشته و اوضاع آن زمان را تشريح
كرده است .اين تازه مربوط به اوضاع بعد از استالين است كه وضعيت
كامالً فرق كرد ،اما روش آن استبداد باقي ماند .بنابراين مسألهی نسل دوم
و سوم و اين حرفها نبود؛ همان اوايل كار ،همه چيز از دست رفته بود.
اين كدام فلسفه است ،با كدام انقالب تطبيق شده و در كجا تجربه
شده كه نسلهای سوم انقالب ،از انقالب برميگردند؟ نخير ،اين بسته به
اين است كه ايدهی آن انقالب چه باشد .اگر ايدههای يک انقالب بتواند
نسل دوم و سوم و دهم را بخاطر اصالت و صحت خود قانع كند ،آن
انقالب عمر ابدی خواهد داشت .ايدههای انقالب اسالمي ،ايدههايي
0
هستند كه عمر ابد دارند.
سرگرم كردن جوان به شهوات از تالشهای دشمن

دشمن ميخواهد جوانان ملت ايران را از او بگيرد .چگونه؟ با فاسد
كردن؛ با گرفتن احساس مسئوليت از آنها؛ با گرفتن شور و شوق ايمانى
 .0بيانات و پرسش و پاسخ در جمع دانشجويان و اساتيد دانشگاه صنعتى اميركبير 0319/00/9
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از آنها؛ با سرگرم كردن آنها به لهو و لعب و انداختن آنها در دام شهوات.
اگر جوانان يک ملت ،سالم و مؤمن باشند ،همان اتفاق مىافتد كه شما
در جبهههاى نبرد هشتساله ديديد .جوانان مؤمن ،جوانان پرحماسه و
جوانان پرشور ما ،چنان ايمان و صفايى از خود نشان دادند كه در عرفاى
كهنسال ،نظير آن را كمتر ميتوان پيدا كرد .اين جوانان در ميدان جنگ ،به
پشتوانهى همان ايمان ،توانستند سدهاى مستحکم را بشکنند ،پاى دشمن
را قطع نمايند و از تجاوز جلوگيرى كنند .اگر اين جوانان نبودند؛ اگر
اين ايمان نبود؛ اگر اين شور و شوق نبود ،ميدانيد بر سر اين ملت و بر
0
سر اين كشور چه مىآمد!؟
مقابلهی جوانان با تئوریهای وارداتي غربي

من ميخواهم محيط دانشگاه و جوان دانشجوى خودمان را توجه
بدهم كه مواظب تئوريهاى وارداتى غربى كه هيچ هدفى جز حفظ آن
روابط تحکمآميز غرب با كشورهايى از قبيل كشور ما را ندارد ،باشند.
البته تحت نامهاى مختلف ،بسيار حرفها زده ميشود؛ اما هدف يک چيز
بيشتر نيست .اين انقالب و اين نظام و اين حركت عظيم مردمى آمده و
اين سلطه و اتوريتهى تحکمآميز غربى را در اين كشور شکسته است.
امروز در كشور ما ارزشهاى غربى به صورت قانونى و رايج وجود ندارد.
امروز دادن منافع كشور به بيگانگان ،در كشور ما يک امر مذموم
محسوب ميشود .امروز سفرهاى را كه با هزاران طمع در اين كشور پهن
كرده بودندـ بخصوص آمريکاييهاـ جمعشده ميبينند .اين براى مراكز
قدرت و تسلط جهانى ،خسارت كمى نيست .براى برگرداندن اوضاع به
صورت قبلى چه كار كنند؟ اوايل انقالب ناشيانه آمدند و جنگ روبهرو
راه انداختند؛ ولى وقتى بينىشان به خاک ماليده شد ،فهميدند راهش اين
نيست .لذا به جنگ فرهنگى متوسل شدند .جنگ فرهنگى كار آسانى
نيست؛ كار زبدگان است .لذا زبدگان مينشينند فکر ميکنند و نسخه
مينويسند و متأسفانه عدهاى هم در داخل همانها را رله ميکنند! آنها
 .0بيانات در اجتماع زائران حضرت عليبن موسيالرضا(ع) در روز عيد سعيد فطر 0310/0/01
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حرفهايى را ميزنند ،عدهاى هم فارسى آن را ميگويند و شکل بومى به آن
0
حرفها ميدهند! بايد مراقب اينها بود.
سيل تهاجم تبليغاتي روی جوان و كودک

من به بعضى از مسئوالن تبليغاتى كشور بارها گفتهام ،آن روزى كه
شما توان و استعداد مقابله با تهاجم تبليغاتى دشمن را داشته باشيد ،آن
كسى كه بيش از ديگران ميداندار تکثر مطبوعات و روزنامهها و كتاب و
فيلم و غيره باشد ،بنده هستم؛ اما شما بگوييد ببينم در مقابل آن فيلمى
كه پايههاى فرهنگ مردم ،اعتقاد مردم ،دين مردم ،روحيهى انقالبى و
ايثار و شهادت را در مردم متزلزل ميکندـ كه نه يکى ،نه دو تا ،نه ده
تاستـ شما چند فيلم ساختهايد؟! اينجاست كه من احساس خطر ميکنم.
البته كار اساسى و بلندمدت اين است كه براى توليد آنچه كه خوب
است ،فکر كنيم؛ اما تا آنچه خوب است به ميدان بيايد ،من نميتوانم قبول
كنم و بپذيرم كه اين سيل لجن بيايد و جوان و كودک و قشرهاى
مختلف را در خودش غرق كند .از تمام شيوههاى دشمن شادكن و
دشمنآموز براى مقابلهى با تفکر انقالب استفاده شود؛ اگر كسى هم
مخالفت و مقابله كند ،فوراً انگ و تهمت بخورد! اينکه آزادى نشد؛ اينکه
عاقالنه و خردمندانه نيست؛ اينکه مديريت كشور نيست .شما مسئوليد به
نقش رسانهها توجه كنيد .اين بسيار بسيار مهم است .حساسيت بر روى
نقش رسانههاى مکتوب و روزنامههاـ بخصوص در شرايط كنونى ماـ
بسيار مهم است .با اين تصويرى كه عرض كردم ،مشخص ميشود كه آنها
چقدر ميتوانند به نفع دشمن نقش ايفا كنند .مدعى آنها هم بايد همهى
دستگاه و همهى جبههى متحد طرفدار نظام و مسئوالن قوههاى مختلف
و مسئوالن بخشهاى ميانى گوناگون باشند .مدعى آنها فقط دستگاه
0
قضايى يا فالن روحانى نيست .همه بايد در اين قضيه مدعى باشند.

 .0بيانات و پرسش و پاسخ در جمع دانشجويان و اساتيد دانشگاه صنعتى اميركبير 0319/00/9
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دانه پاشيدن دشمنان در مقابل جوانان ما

بدانيد امروز يکى از سالحهاى دشمنانى كه مرگ بر آنها ميگوييد ،اين
است كه در مقابل جوانان ما دانه بپاشندـ دانهى گناه ،دانهى جاذبههاى
گناه ،جاذبههاى فسادـ تا بلکه بتوانند آنها را جذب كنند .نفس قوى بايد
بايستد و تسليم اين جاذبهها نشود .مراقب باشيد! جوانان بسيجى ما
مؤمنند ،مطهرند ،پاكند .اما ممکن است در ميان آنها افرادى پيدا شوند كه
روح قوى نداشته باشند و تسليم ترفند دشمن و شيطان گردند .اينجا،
تقوا به درد ميخورد .تقوا يعنى اينکه دائم مراقب خودمان باشيم و
نگذاريم كه اشتباه كنيم .يکى از سالحهاى ما ،دعاست؛ «اليملك ٍّاالٍّ
الدعاء» ما دعا را داريم؛ سالح دعا را داريم؛ سالح تضرع را داريم و
سالح بکاء را داريم .ما از ترس ،هيچ وقت گريه نميکنيم .از هيچکس و
هيچ قدرتى در دنيا نميترسيم .اما بزرگترين افتخار براى يک انسان مؤمن
اين است كه در مقابل عظمت خداى خود ،اشک بريزد؛ به حال خود
گريه كند؛ بر گناهان خود و بر عمرى كه در گناه گذشته است ،تأسف
0
بخورد.
شناخت دوست از دشمن؛ وظيفهی جوانان

براى شما جوانان و نوجوانان عزيز كشور ما هم خيلى خوابها ديدند
و خيلى نقشهها كشيدند؛ اما بحمداهلل نتوانستند .البته اين نتوانستن،
بخاطر هوشيارى شماست .اين هوشيارى را هم در دانشگاهها و هم در
مدارس افزايش دهيد و به دنبال فهم صحيح معارف اسالمى و پايبندى
به تکاليف دينى و اخالق نيک باشيد .اين كشورى را كه بيست سال
است براى بهروزى خود تالش ميکند و اين همه قدمهاى بلند در دوران
خودتان برداشته است ،به يک نقطهى از همه جهت برجسته و پيشرفته
تبديل كنيد .اين كار شماست و در دست شماست و از امروز بايد
مقدماتش را در خودتان فراهم كنيد .شرط اول هم اين است كه پارسا
0
باشيد ،هوشمند باشيد ،فکر كنيد ،دوست را بشناسيد ،دشمن را بشناسيد.
 .0بيانات در ديدار فرماندهان «بسيج» سراسر كشور 0310/8/01
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 ) 8جناحهای سياسي
جناحبندی خصمانه در كشور از ترفندهای دشمن

توطئه و ترفند ديگر دشمن اين است كه القا كند بين مسئوالن و يا
مردم ،جناحبندى حاد خصمانه وجود دارد! مردم نبايد اين تبليغات را
جدى تلقى كنند .البته از لحاظ سياسى ،اختالف سليقه وجود دارد ،كه
طبيعى است و وجود آن خطرى را ايجاد نميکند .بارها امام(ره)
ميفرمودند :من از اين بحثها نگران نميشوم؛ نگرانى ما زمانى است كه
اينها را عمده كنيم .نبايد تصور كنيم كه بخاطر اين مباحثات ،آحاد ملت
از هم جدا ميشوند .اگر مسئوالن و يا مردم ،اختالف سياسى و سليقههاى
مختلف داشته باشند ،باز هم دوشبهدوش و دست در دست يکديگر،
براى كشور و نظام كار ميکنند .اگرچه در حال حاضر اختالفات سليقهای
كمرنگ شده است ،ولى مسئوالن و مردم نگذارند زمينههاى اختالف در
0
جامعه به وجود آيد.
***

گروههاى مختلف ،جناحهاى مختلف ،سياستها و جهتگيريهاى
مختلف ،در مقابله با دشمن ،بايد با هم باشند و كارى نکنند كه دشمن
سوءاستفاده كند .اختالف سياسى مانعى ندارد؛ اختالفنظر مانعى ندارد؛
مبارزات انتخاباتى به شکل سالم ،مانعى ندارد؛ اما خراب كردن يکديگر،
خراب كردن چهرهى كشور ،خراب كردن ذهن مردم و چهرهى مسئولين
دلسوز ،اشکال دارد .ايجاد سؤال و ابهام در ذهن مردم ،اشکال دارد .با
وحدت و يکپارچگى« ،كأنهم ٍّبنيان ٍّمرصوص» ،مثل يک دژ پوالدين ،در
مقابل دشمن بايستيد؛ مثل چند برادر در يک خانه .ممکن است دو برادر
از يکديگر كدورت و گله هم داشته باشند ،اما در مقابل كسى كه به
خانهى آنها حمله ميکند ،دوشبهدوش ،بايد در كنار هم بايستند .آحاد
ملت بايد اينگونه باشند .اين ،يکى از ويژگيهايى است كه در اين سنگر
ميتوانيد حفظ كنيد .دوم ،حضور در صحنههاى سياسى است .راهپيمايى
 .0بيانات در مراسم بيعت اصناف مشهد و تعاونيهـاى شـهرى خراسـان ،مسـئوالن بنيـاد پـانزده
خرداد و نهضت سوادآموزى و تعدادى از كاركنان و مسئوالن وزارت نيرو 0368/4/8
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روز قدس ،بسيار خوب بود .راهپيمايى بيست و دوم بهمن ،بسيار خوب
بود .ملت عزيز ما ،در مقابل دشمن ،آزمايش بسيار خوبى داد و دشمن را
0
مأيوس كرد.
اتّحاد جریانات سياسي در برابر دشمن

جريانها و خط و خطوط سياسى با هم اختالف سليقه دارند؛ با هم
بغض و كينه و دشمنى كه ندارند .واسطههايى بودند كه شروع به اين كار
كردند؛ آدم مشخصاً هدفهايشان را ميفهميد .در تبليغات بيرونى و در
همين كارهايى كه انجام ميگرفت ،انسان ميفهميد كه اينها تصميم دارند
هر جناحى را عليه جناح ديگر تحريک كنند؛ براى هر جناحى از
جناحهاى داخلى كشور ،اينطور وانمود كنند كه دشمن واقعى شما بيرون
اين مرزها نيست؛ دشمن واقعى شما همينجاست و آن هم آن جناح
0
مقابل شماست! آتش منازعات جناحى را داغ و برافروخته كردند.
حملهی دشمن از راه نفوذ در جناحهای سياسي

يک خطر اينکه دو جناح و دو طرف ،خودشان غفلت كنند و دچار
خطر شوند .اما خطر بزرگتر از اين هم وجود دارد .آن چيست؟ آن خطر
نفوذ است .از هر دو طرف ممکن است افرادى نفوذ كنند .گاهى يک
دشمن از هر دو طرف نفوذ ميکند :از آن طرف بعنوان ارزشگرايى مىآيد
و با هرگونه تحولى مخالفت ميکند؛ حتى با راههاى رفته هم مخالفت
ميکند و ميخواهد حركت انقالبى را برگرداند .از اين خطرناكتر ،اين
طرف قضيه است؛ بعنوان تغيير و تحول و پيشرفت ،كسانى بيايند كه با
اساس ارزشها و با اصل اسالم و با اصل تدين مردم و با اصل عدالت
اجتماعى مخالفند؛ دچار همان سرمايهساالرى غربىاند؛ دنبال كيسه
دوختناند؛ با اصل رفع تبعيض طبقاتى مخالفند؛ با نام دين هم مخالفند،
ولو به زبان نياورند! اينها به نام تحول ،به نام تغيير ،به نام پيشرفت ،به نام
 .0بيانات در اجتماع زائران حضرت عليبن موسيالرضا(ع) در روز عيد سعيد فطر 0310/0/01
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اصالح ،بيايند وارد ميدان شوند و ميداندارى كنند .اينها ممکن است در
بدنهى اقتصادى جامعه نفوذ كنند .اگر اينگونه آدمهاى بيگانه و غريبه در
بدنهى اقتصادى جامعه نفوذ كنند ،البته خطرناک است؛ چون اقتصاد و
مال و ثروت در جامعه مهم است و بايد دست انسانهاى امين باشد .اما از
آن خطرناكتر اين است كه بيايند در مراكز فرهنگى نفوذ كنند؛ ذهن مردم،
ايمان مردم ،باورهاى مردم ،خط سير صحيح مردم را قبضه كنند و در
اختيار بگيرند .همان چيزى اتفاق بيفتد كه در صحنهى مطبوعات و صدا
0
و سيماى دنياى غرب اتفاق مىافتد؛ يعنى سرمايهساالرى.
به جان هم انداختن جناحهای سياسي

عزيزان من! اين اختالفات سياسى و جناحى كه گاهى بسيار بزرگ
نشان داده ميشود ،به اين بزرگى نيست؛ به اين اهميت نيست .مردم راه
خودشان را ميروند .راه مردم ،راه اسالم ،راه انقالب ،راه خدا و راه امام
بزرگوار است .مردم با اين خطكشيهاى تصنعى و مصنوعى كارى ندارند.
دشمن دوست ميدارد جناحها را بيشتر به جان هم بيندازد .بنده از روى
دلسوزى كامل ،بارها در نماز جمعهـ كه مقدسترين مکانهاستـ و در
ساير جاها ،جناحهاى سياسى را دعوت كردم؛ گفتم بياييد بنشينيد با هم
صحبت كنيد ،با هم مذاكره كنيد .بياييد مواردى را كه بر روى آن با هم
اتفاقنظر داريد ،اصل قرار دهيد و اختالفات را براساس اينها حل كنيد.
اگر بر روى اصول پافشارى كنيد ،موارد جزئى اختالفى و سياسى اهميتى
هم ندارد .عدهاى قبول كردند؛ عدهاى لجاجت كردند و ميکنند .اين
لجاجت چه معنا دارد؟! چرا بايد كسانى وحدت ملت را ،وحدت ملى را،
امنيت ملى را ،منافع ملى و مصالح اين كشور را قربانى اغراض جناحى
كنند؛ كه اگر بدون نفوذ دشمن باشد ،بسيار بد است و اگر با نفوذ دشمن
0
باشد ،چند برابر بدتر است؟

 .0بيانات در خطبههای نماز جمعهی تهران 0319/0/03
 .0بيانات در اجتماع بزرگ مردم قم 0319/1/04
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جلوگيری از گسترش نفوذ دشمن

حرف امروز و حرف هميشهى من به جناحها و شخصيتهاى سياسى
در اين كشور اين است كه در مقابل دشمن بهگونهاى نباشيد كه او
احساس كند از اين طريق ميتواند در دل انقالب رخنه كند و نفوذ
خودش را گسترش دهد .اگر من گاهى از بعضى از اشخاص يا بعضى از
مطبوعات در اين كشور گله كردم ،بخاطر اين است .كارى نکنند كه اين
احساس را به دشمن بدهند كه ميشود از اينجا در داخل نظام رخنه كرد و
نفوذ خود را گسترش داد؛ كه گفتيم هرچه دشمن نفوذش بيشتر بشود،
عزت ملى ،اقتدار ملى ،عظمت ملى و تأمين آيندهى كشور ضعيفتر
خواهد شد .نسبت اينها ،نسبت معکوس است .اگر كسى به دشمن ميدان
ميدهد؛ اگر كسى روز سيزده آبان راـ كه روز اعالم خصومتهاى
آمريکاستـ تبديل به روز ذلت در مقابل آمريکا ميکند و اگر كسى به
جاى استحکام وحدت ملى ،دائم در فکر تفرقه است ،يقين بدانيد
ميخواهد نفوذ دشمن را زمينهسازى كند .پس اين شخص نميتواند ادعا
كند كه طرفدار وحدت ملى و مصالح ملى است .اين بسيار بد است كه
در نظام اسالمى عدهاى دل به دشمن بدهند؛ اكتفا به اين هم نکنند ،به
تکرار حرفهاى دشمن بپردازند؛ به اين هم اكتفا نکنند ،مقدسات نظام را
زير سؤال ببرند؛ به اين هم اكتفا نکنند ،همان كارى را كه دشمن
ميخواهد ،عين ًا انجام دهند؛ يعنى آن ايمان راـ كه شرط اولى بودـ در مردم
متزلزل كنند؛ آن شجاعت و اعتماد به نفس را در دل جوانها از بين ببرند؛
تيشه بردارند به ديوارهى اين نظام بزنند ،تا رخنه ايجاد كنند! اين كارها را
بکنند ،بعد نظام با آنها برخورد كند و طبق قوانين ،مجرمشان بشناسد؛ كه
مجرم شدن در نظام اسالمى ،يک لکهى ننگ ابدى است ،مگر آنکه «االٍّ
الذين ٍّتابوا ٍّو ٍّاصلحوا ٍّو ٍّبينوا» 0كسى توبه كند؛ چيزى را كه افساد كرده،
اصالح كند؛ ابهامى را كه ايجاد كرده ،تبديل به تبيين كند؛ خطاى
گذشتهى خودش را روشن كند؛ آن وقت خداى متعال از او خواهد
گذشت و جرمش تبديل به صالح ميشود .ولى مادامى كه اين كارها را
 .0سورهی بقره ،آيهی 061
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نکرده ،يک مجرم است؛ آن وقت كسانى برخالف قانون ،به حمايت از
0
اين مجرم بپردازند كه اين جزو بدترين كارهاست!
***

مجادالت سياسى براى كشور زيانبار است .نه فقط امروز كه دشمن ما
را تهديد ميکند ،بلکه هميشه مضر است؛ براى سازندگى و راه انداختن
چرخهاى اقتصادى مضر است .اگر بعضيها هر روزى به نحوى مسألهى
جديدى درست كنند و افکار عمومى را متوجه به يک مسألهى موهوم
0
كنند ،اينها به ضرر كشور است.
عداوت دشمن با هر دو جناح سياسي

اختالف سليقه در كشور وجود دارد؛ اما تبديل آن به تضاد بنيانى از
كارهايى است كه دشمن به آن ميپردازد و در شکلدهى آن مؤثر است.
بايد مواظب باشيم .مسئولين و جناحهاى سياسى مواظب باشند اختالف
سليقه را به تضادهاى بنيانى تبديل نکنند .چرا شعارهاى دشمن را تکرار
ميکنيد؟! دشمن با هر دو جناح عداوت دارد .خيال نکنيد يک جناح را
دوست دارد و از جناح ديگر بدش مىآيد .با هر دو جناح دشمن است.
گاهى از جناحى حمايت ميکند تا ديگرى را تضعيف نمايد .بعد كه يک
جناح ضعيف و يا از صحنه خارج و زائل شد ،به تضعيف ديگرى
ميپردازد .مردم ،مسئولين ،سياسيها و جوانان عزيز ما خيلى مواظب باشند.
دشمن ،خواهان دستهبنديهاى سياسى و جدايى بين صفوف مردم است.
خط دشمن در كشور ما عبارت است از جدا كردن مردم از نظام و ايجاد
فضاى هرج و مرج در جامعه .شاهد بوديد كه در سال هفتادوهشت اين
مسائل را به جنجالهاى خيابانى هم كشاندند كه قدرت بسيج مردمى جلو
تجاوزات آنها را گرفت .جوانان عزيز هوشيار باشند و بدانند كه
3
نقشههاى دشمن در اين كشور چيست و چه ميخواهد.
 .0بيانات در ديدار پاسداران ،جانبازان ،دانشجويان و دانشآموزان 0319/8/00
 .0بيانات در خطبههای نماز جمعهی تهران 0380/0/06
 .3بيانات در اجتماع مردم مشهد در حرم مقدس 0380/0/0
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سوءاستفادهی دشمن از بگومگوهای بيهودهی خودیها

آقايانى كه سردمداران خطوط سياسى و گرايشهاى سياسى هستيد،
حاال برسيد به اين حرفى كه ما ميگوييم شما خوديها وقتى سر قضاياى
بيهوده اينطور با هم درگير ميشويد ،دشمن سوءاستفاده ميکند؛ بفرماييد،
اين يک نمونه؛ ديديد دشمن چطور استفاده كرد؟! ديديد دشمن چگونه
نيش خود را زد؟! اين مسائل را كنار بگذاريد .البته ما اصرار نداريم كه
همه يکطور فکر كنند؛ اما براى كار سياسى و درگيرى سياسى ،حدى
قائل شويد و خط قرمزى بگذاريد .بىحساب و كتاب با هم مبارزه نکنيد
كه آنقدر مشغول شويد كه به دشمن اجازه دهيد اينطور بيايد و داخل اين
ميدانها بشود .سر اين قضيهى قانون مطبوعات و سر قضاياى گوناگون
ديگر ،چه جنجال و چه دعوايى به راه افتاد! همهاش مسائل خط و
خطوط! براى چه؟ براى اينکه قانونى در مجلس تصويب ميشود! من به
يک جريان سياسى خاص اشاره نميکنم؛ خطاب من به همه است .براى
من ،آن خط و اين خط و هر خط سياسى و سليقهى سياسى ديگر،
تفاوت نميکند .براى من ،مناط و مالک ،راه خدا و راه امام و راه اسالم و
حفظ كشور و رعايت مصالح مردم و حفظ آيندهى كشور مطرح است.
براى من فرقى نميکند كه فالن كس متعلق به خط «الف» است ،فالن
كس متعلق به خط «ب» است .من به همه عرض ميکنم؛ شما هم هشيار
0
باشيد.
متمركز شدن روی دشمنان اصلي

دشمنستيزى ،مشخص كردن دشمن اصلى و متمركز شدن روى
دشمنان اصلى ،از ديگر مسائل مهم است .بگرديد دشمن اصلى را بيابيد
و به مردم معرفى كنيد .سعى ميشود دشمنتراشى شود .بنده شنيدم كه
بعضى از افراد جناحهاى مختلف گفته بودند كه امروز دشمن اصلى ما،
جناح مقابل ماست! خطاى بزرگى در جامعه است كه در مجموعهاى كه
همه معتقد به اسالم و انقالب و نظام اسالمىاند ،يک جناح ،دشمن
اصلى خود را جناح مقابل بداند .اين خيلى تأسفبار است .اگر اين حرف
 .0بيانات در ديدار جمعي از دانشجويان به همراه اقشار مختلف مردم 0318/4/00
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قائم به ذهن يک نفر يا ده نفر يا صد نفر باشد ،آدم ميگويد به جهنم!
بگذار آنطور خيال كنند؛ اما اگر اين بهصورت يک فرهنگ درآيد و در
ذهن مجموعهاى از مردم جا بگيرد ،چيز خيلى خطرناكى خواهد شد.
لذاست كه بايستى روى دشمن اصلى متمركز شد و او را معرفى كرد و
0
مردم را به ستيزه با او تشويق نمود.
 ) 9نخبگان
نيفتادن روشنفکران در دام دشمنان

استکبار و دار و دستهی خبری و تبليغاتي و قلمها و بوقهای
مزدورش ،از اينکه كشوری در اعماق كهنهپرستي ،و ملتي در حال و
هوای سنتهای جاهلي خود سر كند ،ولي درهای خزاين مادی خود را به
روی آنان بگشايد و تسليم فزونخواهي و سلطهطلبي آنان شود و فرهنگ
فساد و فحشا و مصرفزدگي و ميخوارگي و شهوتراني را از آنان بپذيرد،
نه تنها نگران نيستند ،بلکه بسي خشنودند! آنان از بازگشت ملتها به
گذشتهای كه به آنان عزت و عظمت را يادآوری كند ،راه جهاد و شهادت
را به روی آنان باز كند ،كرامت انساني را به آنان برگرداند ،دست
سلطهگران را از غارت و چپاول به مال و ناموس آنان قطع كند ،آيهی
«ولن ٍّيجعلاهلل ٍّللكافرين ٍّعليالمؤمنين ٍّسبيال» 0را به آنان بياموزد ،كريمهی
«وهلل ٍّالعزّة ٍّولرسوله ٍّوللمؤمنين» 3را بر آنان فرو خواند ،خطاب «و ٍّما ٍّلكمٍّ
التقاتلونٍّفيسبيلاهللٍّوالمستضعفين» 4را به گوش و دل آنان برساند ،فرمان
«ان ٍّالحكم ٍّالّا ٍّهلل» 1را در زندگي آنان اجرا كند و خالصه ،خدا و دين و
قرآن را محور زندگي آنان سازد و دست طواغيت مستکبر و مستبد و
سلطهطلب را از زندگي آنان قطع كند ،از بازگشت به چنين گذشتهای و
0380/00/01 .0
 .0سورهی نساء ،آيهی 040
 .3سورهی منافقين ،آيهی 8
 .4سورهی نساء ،آيهی 11
 .1سورهی انعام ،آيهی 11
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پيوند با چنين تاريخي ،ناخشنود و سراسيمه و بيمناكند و لذا با هر بهايي
ميخواهند از آن مانع شوند.
مسلمين ،بخصوص جوامعي كه نسيم آزادی و قيام هلل بر آن وزيده،
و باالخص علما و روشنفکران و پيشگامان آنان ،بايد مراقب باشند كه در
اين دام نيفتند؛ از عنوان بنيادگرايي نترسند؛ از تهمت ارتجاع و
سنتگرايي آشفته نشوند؛ برای راضي كردن دشمنان خبيث و حسابگر،
از اصل اسالمي خود ،از احکام نوراني اسالم ،از تصريح به هدفهای
0
جامعهی ديني و نظام توحيدی ،تبری نجويند.
وظيفه نخبگان سياسي در مراقبت از گفتارها

آن كسانى كه به يک نحوى يک نوع مرجعيتى در افکار مردم دارند؛
از اين سياسيون و رؤساى احزاب و كارگردانان جريانات سياسى ،و يک
عدهاى از اينها حرفشنوى دارند ،اينها خيلى بايد مراقب رفتار خودشان
باشند؛ خيلى بايد مراقب گفتار خودشان باشند .اگر آنها كمى افراطيگرى
كنند ،دامنهى اين افراطيگرى در بدنهى مردم به جاهاى بسيار حساس و
خطرناكى خواهد رسيد كه گاهى خود آنها ديگر نميتوانند آن را جمع
كنند ،كه ما نمونههايش را ديدهايم .افراط وقتى در جامعه به وجود آمد،
هر حركت افراطى به افراطيگرى ديگران دامن ميزند .اگر نخبگان سياسى
بخواهند قانون را زير پا بگذارند ،يا براى اصالح ابرو ،چشم را كور كنند،
چه بخواهند ،چه نخواهند ،مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها،
آنهايند .من به همهى اين آقايان ،اين دوستان قديمى ،اين برادران توصيه
ميکنم بر خودتان مسلط باشيد؛ سعهى صدر داشته باشيد؛ دستهاى دشمن
را ببينيد؛ گرگهاى گرسنهى كمينكرده را كه امروز ديگر نقاب ديپلماسى
را يواشيواش دارند از چهرههايشان برميدارند و چهرهى حقيقى
خودشان را نشان ميدهند ،ببينيد؛ از اينها غفلت نکنيد.
امروز ديپلماتهاى برجستهى چند كشور غربى كه تا حاال با تعارفات
ديپلماتيک با ما حرف ميزدند ،نقاب از چهره برداشتند؛ چهرهى واقعى
 .0پيام به حجاج بيتاهللالحرام 0311/3/06
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خودشان را دارند نشان ميدهند؛ «قد ٍّبدت ٍّالبغضاء ٍّمن ٍّافواههم ٍّو ٍّما ٍّتخفىٍّ
صدورهم ٍّاكبر» .دشمنيهاى خودشان با نظام اسالمى را دارند نشان
0
ميدهند؛ از همه هم خبيثتر دولت انگليس.
***

بايد بصيرت داشت آنچه كه انسان از نخبگان جامعه و جريانات
سياسي و گروههای سياسي انتظار دارد اين است كه با اين حوادث با اين
خطوط دشمن با بصيرت مواجه بشوند با بصيرت اگر بصيرت وجود
داشت و عزم مقابله وجود داشت خيلي از رفتارهای ما ممکن است تغيير
پيدا بکند آنوقت وضعيت بهتر خواهد بود بعضي از كارها از روی
بيبصيرتي است اين محورهايي كه عرض شدـ اين خطوط دشمن راـ ما
در عمل خودمان و در اظهارات خودمان بايد محاسبه كنيم و بايد اينها را
در محاسبات خودمان بگنجانيم كه اگر اظهارنظری هم ميخواهيم بکنيم
با توجه به اينها باشد عمل و اقدامي ميخواهيم بکنيم با توجه به اينها
باشد ببينيم آيا داريم به دشمن كمک ميکنيم يا نه اين به نظر من چيز
0
مهمي است.
نخبگان فکری افسران جنگ نرمند

امروز جمهورى اسالمى و نظام اسالمى با يک جنگ عظيمى مواجه
است ،ليکن جنگ نرمـ كه ديدم همين تعبير «جنگ نرم» توى صحبتهاى
شما جوانها هست و الحمدهلل به اين نکات توجه داريد؛ اين خيلى براى
ما مايهى خوشحالى استـ خوب ،حاال در جنگ نرم ،چه كسانى بايد
ميدان بيايند؟ قدر مسلم نخبگان فکرىاند .يعنى شما افسران جوان
جبههى مقابلهى با جنگ نرميد.
اين كه چه كار بايد بکنيد ،چه جورى بايد عمل كنيد ،چه جورى بايد
تبيين كنيد ،اينها چيزهايى نيست كه من بيايم فهرست كنم ،بگويم آقا اين
عمل را انجام بدهيد ،اين عمل را انجام ندهيد؛ اينها كارهايى است كه
 .0بيانات در خطبههای نماز جمعهی تهران 0388/3/09
 .0بيانات در ديدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 0388/1/0
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خود شماها بايد در مجامع اصلىتان ،فکرىتان ،در اتاقهاى فکرتان
بنشينيد ،راهکارها را پيدا كنيد؛ ليکن هدف مشخص است :هدف ،دفاع
از نظام اسالمى و جمهورى اسالمى است در مقابلهى با يک حركت
همهجانبهى متکى به زور و تزوير و پول و امکانات عظيم پيشرفتهى
0
علمى رسانهاى .بايد با اين جريان شيطانى خطرناک مقابله شود.
 ) 11مطبوعات
دميده شدن اثر انگشت (عبداهللبن ابيها) در البهالی قلمها

من مي دانم كه در بسيارى از اين مطبوعات ،آدمهاى خوب و مؤمنى
مشغول كارندـ چه كسانى كه قلم ميزنند ،چه كسانى كه اداره ميکنندـ اما
در البهالى همينها اثر انگشت «عبداهللبن ابيها» را ميبينم :تفرقهافکنيها،
اختالفافکنيها ،تشنجآفرينيها ،تشويش افکار عمومى ،نااميد كردنها،
يأسپراكنيها ،چهره سازى عناصر وابسته و مريد دشمن ،از نظر انداختن
عناصر مفيد و مؤمن و مخلص و دلسوز! البته اين كارها به جايى هم
نخواهد رسيد؛ خداى متعال رسوا ميکند .من البته مايل نبودم با اين
صراحت و تفصيل درباره ى بعضى از مطبوعات حرف بزنم .در واقع
ناگزير شدم .وقتى كه دشمن براى اثرگذارى بر روى اذهان عمومى و
ايجاد مسألهى روز برنامهريزى كرده ،فرصت نميدهند كه مردم نفس
بکشند .اگر مردم در جايى يک شادى هم پيدا كنند ،بالفاصله مسألهاى را
0
علم ميکنند و دائم كشمکش راه مىاندازند!
انتقال سالم اطـّالعات؛ جلوگيری از نفوذ دشمن

من بارها به مسئوالن دولتى تذكر دادهام و بهطور جدى از آنها
خواستهام كه جلو اين وضعيت را بگيرند .اين اسمش محدود كردن
مطبوعات نيست .اين اسمش جلوگيرى از انتقال آزاد اطـالعات نيستـ
انتقال سالم اطـالعات مورد تأييد ماست .اين معنايش جلوگيرى از نفوذ
 .0بيانات در ديدار دانشجويان و نخبگان علمي 0388/6/4
 .0بيانات در ديدار با جوانان در مصلای بزرگ تهران 0319/0/0
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دشمن است .جلوگيرى از به ثمر رسيدن توطئهى تبليغاتى دشمن است.
من وجود اين جريان تبليغاتى و مطبوعاتى را به حال كشور ،به حال
جوانان ،به حال آينده ،به حال انقالب و به حال ايمان مردم مضر ميدانم.
اين جريان ،دائم درصدد قداستشکنى از مسائل اساسى اسالمى است.
مباحث اسالمى را زير سؤال ميبرند؛ انقالب را زير سؤال ميبرند؛ نه با
بيان منطقى ،با روشهاى بسيار غلط كه جز در مطبوعات ناسالم در
دورههايى كه بوده ،انسان نميتواند نظير و شبيهاش را پيدا كند! من بهنظرم
رسيد بعد از آنکه با مسئوالن در ميان گذاشتم و به رئيسجمهور گفتم،
اين را بعنوان يک درددل و شکوهـ مثل پدرى كه با فرزندانش مطلبى را
0
در ميان ميگذاردـ با شما در ميان بگذارم.
سوءاستفادهی دشمن از مطبوعات

من سالها قبل هشدار دادم و براى مردم نقشى را كه دستهاى بيگانه
در مديريت فرهنگى كشور و رسانهها و تبليغات كشور به كار ميگيرند،
تبيين كردم .بعضيها انکار كردند؛ اما باالخره همه تصديق كردند .دشمنان
ما بيکار ننشستهاند :از مطبوعات استفاده ميکنند ،از تبليغات استفاده
ميکنند و از روشهاى گوناگون تبليغى استفاده ميکنند تا آن ارزشهايى را
كه ملت به آنها پايبند است و آنها از آن ارزشها خوششان نمىآيد ،در
چشم مردم بشکنند .تالششان را ميکنند .ما هم در عمل نشان داديم كه
مطبوعات آزادند؛ اين عملکردهايى كه از نظر ما بسيار منفى است ،وجود
دارد؛ اما مطبوعات آزادانه دارند همان كارها را ميکنند .اين ،خود رد
عملى كسانى است كه معتقدند آزادى بيان نيست؛ نخير ،آزادى بيان،
نشانهاش همين مطبوعاتى است كه عليه دولت ،عليه نظام و عليه
سياستهاى كلى ،آزادانه هر چه ميخواهند مينويسند؛ كسى هم متعرض
آنها نميشود .البته مردم هم به اينها خيلى اعتنايى نميکنند .اين ،فضل الهى
0
است.
***

 .0بيانات در ديدار با جوانان در مصلای بزرگ تهران 0319/0/0
 .0بيانات در ديدار مردم گرمسار 0381/8/00
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كسى كه قلم به دست ميگيرد ،بايد تقوا ،صداقت ،عفاف و انصاف
نسبت به ديگران جزو طبيعت ثانوىاش بشود .من در صحبتى كه اوايل
امسال كردم ،گفتم كه بعضى از روزنامهها پايگاه دشمنند .بعضى افراد
تعجب كردند! من اخيراً شنيدم كه اسناد سازمان سيا در خصوص نقش
آن سازمان در مطبوعات قبل از  08مرداد منتشر شده است .البته من
خودم آن را نديدم؛ اما آنچه كه نقل كردند ،بسيار جالب است .نشان
ميدهد كه چه روزنامههايى با پول و هدايت و تغذيهى سازمان سيا براى
زمينهسازى كودتاى  08مرداد در همين تهران پخش ميشد .البته در
جاهاى ديگر هم نمونههايش را ديدهايم :در شيلى دوران سالوادور آلنده،
يکى از نقشهاى مهم را روزنامهها داشتند؛ براى اينکه حکومت دو سالهى
آلنده را ناموفق جلوه دهند و تمام افکار را عليه او بسيج كنند و باالخره
آن بال را بر سرش بياورند .البته آن روز كسى اعتراف نکرد؛ اما بعد همه
فهميدند كه چه كسانى بودهاند و آنهايى كه بر سر كار آمدند،
انگيزههايشان چه بود و از كجا دستور گرفته بودند و آنهايى كه
زمينهسازى كردند ،چه كسانى بودند .نميشود صبر كرد تا فاجعه اتفاق
0
بيفتد ،بعد آن را كشف بکنيم .امروز بايد ديد و با چشم باز حركت كرد.
***

مسئوالن آمريکايى ،گاه در مقام بيان و خطابه اظهارات رياكارانهاى
ابراز ميکنند .بعضى وقتها از ملت ايران يک تعريف نيمهكاره و يا از
بخشى از مسئوالن و نظام ايران تعريفى بر زبان مىآورند .هدف آنها اين
است كه بتوانند بر ايران سلطهى سياسى و اقتصادى ،و اگر بشود،
سلطهى نظامى پيدا كنند .بازارهاى ايران مورد طمع آنهاست .منابع ايران
مورد طمع آنهاست؛ از همه باالتر ،چون ملت و نظام انقالبى و اسالمى
ايران توانسته است خيزش عظيمى را در دنياى اسالم بهوجود آوردـ يک
بيدارى كه به آسانى نميتوانند آن را از بين ببرندـ ميخواهند با قانع كردن
و خاضع كردن ايران ،اين خيزش جهانى را از بين ببرند؛ يعنى به دنيا
 .0در جلســهی پرســش و پاســخ در جمــع دانشــجويان و اســاتيد دانشــگاه صــنعتى اميركبيــر
0319/00/9
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اينطور بگويند كه اينهايى كه خودشان شروعكننده بودند ،آمدند در مقابل
آمريکا اظهار تسليم و خضوع كردند! بنابراين ،هدف ،روابط سالم نيست.
آنها در تبليغاتشان آن حرفها را ميزنند؛ عدهاى هم متأسفانه در مطبوعات
كشور و غيره ،همان حرفها را تکرار ميکنند كه گويا ارتباط با آمريکا
خواهد توانست همهى مشکالت اقتصادى كشور را حل كند .اين دروغ
0
و خالف است.
انتشار مطالب دروغ و فریب دشمن توسّط مطبوعات و رسانهها

دشمن ميخواهد مطالب خود را در بين مردم بهدروغ و فريب منتشر
كند .ما نبايد عامل دشمن شويم و كار دشمن را آسان كنيم و همان
چيزى را كه او ميخواهد در فضاى فکرى و فرهنگى جامعهى ما به
وجود آورد ،در داخل كشور به وسيلهى مطبوعات ،رسانهها و تريبونها به
خورد مردم دهيم .اين خطاى بسيار بزرگى است .اگر عمداً و با توجه
صورت گيرد ،خيانت بزرگى است و اگر از روى غفلت باشد ،خطاى
بزرگى است .بايد خيلى آگاه و مراقب بود .امروز شگرد سلطهطلبى
آمريکا و دستگاههاى جهنمى صهيونيستى در دنيا همين است .شما ببينيد
در فلسطين اشغالى بدترين جنايتها و هولناكترين كشتارها را عليه مردم
مظلوم و مغصوب فلسطين انجام ميدهند؛ اما در افکار عمومى ،فلسطينى
را ظالم ،و مهاجم و جلاد فلسطينى را مظلوم جلوه ميدهند! امروز اينگونه
از تبليغات بهره ميبرند .دشمنان عليه هر چيزى كه با سلطهطلبى و منافع
نامشروع آنها تقابل داشته باشد ،تبليغات ميکنند .در داخل كشور ما هم
همينطور است .راهى كه اينها براى مقابله با اين ملت بزرگ و عظيمالشأن
و اين نظام و كشور عزيز ما در پيش گرفتهاند و تشخيص دادهاند ،همين
تبليغات است .اينها ميدانند كه اگر در اين كشور مداخلهى نظامى كنند،
اين ملت آنچنان توى دهنشان خواهد زد كه پشيمان شوند .ميدانند كه
محاصرهى اقتصادى و تالشهاى اقتصادى هم كه تقريباً بيستوسه سال
است عليه ما اعمال ميکنند ،اثر چندانى ندارد .محاصرهى اقتصادى
 .0بيانات در ديدار با جوانان در مصلای بزرگ تهران 0319/0/0
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موجب ميشود كه نيروهاى مؤمن و بااخالص و پراستعداد داخل كشور،
بيشتر به تحرک وادار شوند و تالش كنند؛ كمااينکه در دوران جنگ
تحميلى كه ما را محاصره كردند و ملت ما به ابزارهاى جنگى احتياج
داشت ،جوانان و مغزهاى متفکر ما دنبال ساخت ابزارهاى جنگى رفتند و
چيزى را كه آن روز الزم داشتند ،توليد كردند .در بخشهاى گوناگون
ديگر هم همينطور است .وقتى ملتى را محاصره كنند ،آن ملت بيشتر به
خود و درون خود متوجه ميشود و سعى ميکند از استعداد درونى خود
استفاده نمايد .پس محاصرهى اقتصادى هم فايدهى آنچنانى ندارد .البته به
0
ملت لطمه ميزنند؛ ليکن آن چيزى كه آنها ميخواهند ،تأمين نميشود.
***

نظام اسالمى را متهم ميکنند كه «اين مرام ،نظامى است و آزادى
نميدهد ».چطور ما آزادى نميدهيم؟! شما در كدام كشور ،اين همه مجله
و روزنامه و مطبوعات سراغ داريد؟ اينها همهاش مال دولت است؟
روزنامههاى رسمى كشور ،علن ًا و صريحاً ،سياستهاى دولت را زير سؤال
ميبرند و از آن انتقاد ميکنند .دولت هم با كمال بزرگوارى گوش ميکند و
جواب ميدهد .اكنون در ايران مجلاتى به چاپ ميرسند كه اگر كسى
مختصر آشنايىاى با عناصر فرهنگى كشور از زمان گذشته داشته باشد و
بداند هنرمندان شاهنشاهى چه كسانى هستند؛ قلمزنان شاهنشاهى چه
كسانى هستند؛ مخلصين و چاكران دستگاههاى شاهنشاهى چه كسانى
هستند؛ مرعوبين دشمنان چه كسانى هستند؛ آمريکايىدوستان چه كسانى
هستند؛ ميداند كه اين مجلات از كجاها پولش مىآيد! قابل حدس هست.
ما هم بيخبر نيستيم .بنده هم بيخبر نيستم؛ دستگاه هم بيخبر نيست .اينها
چاپ ميشوند؛ كارى هم به كارشان نداريم .ما از اينکه مجلهاى چهار
0
كلمه حرف بنويسد ،واهمهاى نداريم! ما هم مينويسيم.

 .0بيانات در ديدار اعضای ستادهای نماز جمعهی سراسر كشور 0380/1/1
 .0بيانــات در دي ـدار وزيــر ،معــاونين و رؤســای منــاطق آمــوزش و پــرورش سراســر كشــور
0310/1/00
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پيام دشمن با استفاده از فضای آزادی

اى ملت عزيز! آن عزتى كه داريد ،ناشى از مواضع ايمانى و انقالبى
شماست .عزيزان من! در داخل مرزهاى ملت ما كسانى هستند كه
متأسفانه همان حرفى را ميزنند كه سازمان سياى آمريکا به وسيلهى
قلمبهمزدان خود در مجلات و مطبوعات دنيا پخش ميکند! يعنى
ميخواهند بگويند «ارتباط با آمريکا ،كليد حل است؛ تا ارتباط با آمريکا
پيدا نکنيد ،نميشود هيچ كار كرد!» عدهاى هم در داخل كشور ،اين پيام
دشمن را در روزنامههاى خود ما با استفاده از فضاى آزادى كه
خوشبختانه نظام جمهورى اسالمى بهوجود آورده است و همه ميتوانند
0
نظرات خودشان را بگويند ،پخش ميکنند!

 .0بيانات در صحن مطهر حضرت ثامن الحُجج ،امام رضا(ع) 0311/0/0
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هـشضبى ٍ ؿبكالى؛ تسْيلًٌٌذگبى ًلَرِ دضوي

ىي ىٕشٍ اُ ډَىڇ ،وٶًً ىٙمه ٍا سُٖيڄ ډيپىىي :ىٕشٍى ايّڃ ،ډٲَُ١ب
ي ٽٖبوى ٽٍ ثب إالڇ ي اوٺالة ي و٪بڇ ػمًٍُى إالډى ي ٍيكبويّز ي
كبٽميّز اٍُُٙبى إالډى ډوبڅٶىيـ اڅجشٍّ ايىُب ثٖيبٍ ٽڈ َٖشىي يڅى
ثىاطَ ويٖشىيـ ي ىٕشٍى ىيّڇ ٽٖبوى َٖشىي ٽٍ ٱَ ٟوياٍوي ،اډّب ٱبٵڄ ي
وبآځبٌ ي ثبُىهًٍىٌى ىٕز ډٲَُ١ب َٖشىي .ىٕشٍى ىيّڇ ٍا ثبيي آځبٌ
ٽَى ي وٖجز ثٍ ىٕشٍى ايّڃ ،ډٖئًالن ثوُٚبى ډوشچٴ ٽًٍٚ
1
سٞميڈځيَى ډيپىىي.
تغويغ دضوي تَسّظ ثيگبًِغلتبى

٭ِيِان ډه! ىٍٕز ثٍ ايه وپشٍ سًػٍّ ٽىيي ََ :ىٕشڂبٌ ي ََ
ډؼمً٭ٍاى ٽٍ ثشًاوي ىٍ ىٍين هًىٗ ،ايه ايمبن ٙبىاة ي دَوٚب ٣ي
ٵٮّبڃ ي دَثَٽز ٍا ثيٚشَ كٶ ٨ٽىي ،ثيٚشَ ثٍ ىٍى ايه ډچّز ،ثٍ ىٍى ايه
ډمچپز ي ايه و٪بڇ ي ثٍ ىٍى ايه سبٍين ډيوًٍى ي ٙمب ػُبىځَان ،اُ آن
ٹجيڄ َٖشييٙ .مب سًاوٖشيي ايه ايمبن ٍا ىٍ ىٍين هًىسبن كٶ ٨ٽىيي.
اٍُٗ اٝچى ػُبى ثٍ ايه إز .٭ٚٸ ي اٍاىر ثىيٌ ثٍ اډظبڃ ډؼمً٭ٍى
ٙمب ثوب َ٥ايه إز .ډب َيؾ ٹًڇ ي هًيٚى ثب اٙوب ٛوياٍيڈ .ايىپٍ
ٙجبوٍٍيُى وميڂٌٍى ٽٍ ډه ٙمب ػُبىځَان ٍا ثو ًٛٞى٭ب وپىڈ،
 .1ثيبوبر ىٍ ډَإڈ ثيٮز اډبڇ ػمٮٍ ي ومبيىيٌى يڅىّٵٺيـٍ ي ٹٚـََبى ډوشچـٴ ډـَىڇ ٕـمىبن،
ٽَعٙ ،يَيان ،ٹًؿبن ،ٽبٍُين ي ػمٮى اُ ثٖيؼيبن ويٚبثًٍ 1368/4/4
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ثوب َ٥يػًى ايه ځًََ سبثىبٻ ىٍ ىٍين ٙمب ي ىٍ ډيبن ٙمبٕز .ايه ٍا
كٶ ٨ٽىيي .ايه إز ٽٍ ډيشًاوي ٽٍ ًٍٚا وؼبر ىَي .ايه إز ٽٍ ثٍ ايه
ډچّز ،ويَي ډيجوٚي ٽٍ ثشًاوي ىٍ ډٺبثڄ ٵٚبٍَب ډٺبيډز ٽىي .ٵٚبٍُ ،يبى
إز .اُ ايّڃ اوٺالة َڈ ٵٚبٍُ ،يبى ثًىٌ إز؛ وٍ ايىپٍ اډَيُ
هًٝٞيّشى ىاٍى .اڅجشٍّ ځبَى ايٹبر ىٍ ىاهڄ ،ثٮ٢ى اُ اٵَاى ٱَيجٍـ ياٹٮبً
ثبيي ځٶز ٱَيجٍـ ي ثيڂبوٍٝٶز ،كَٵُبيى ډيِوىي ،يب ٽبٍَبيى ډيپىىي ٽٍ
ىٙمه ،س٦مي ٬ي سٚؼي ٬ډيًٚى ي ٵٚبٍَب ٍا ُيبى ډيپىي! ځبَى َڈ ايىًٍ٦
ويٖز .آوـٍ ٽٍ ايه ىٙمه ٍا ىٍ َمٍى اىياٍ ډإيًٓ ي ٍى ٽَىٌ إز،
َميه ايمبن إز .ايىپٍ ډه وٖجز ثٍ ٍيُوبډٍَب َٚياٍ ىاىڇ ي ثبُ َڈ آن
ٍا سپَاٍ ډيپىڈ ،ثوب َ٥ايه إز .اڅجشٍّ ثلض َمٍى ٍيُوبډٍَب ويٖز؛
ثلض سٮياى ٹچيچى اُ ٍيُوبډٍَبٕز .ٵَٹى وميپىي؛ ٹچيڄ ي ٽظيَ وياٍى.
ثٮ٢ى اُ ايه َ٥ٳ ي آن َ٥ٳ ٵَيبى ثچىي ٽَىوي ٽٍ «آٹب ډڂَ ٙمب ثب
آُاىى ډ٦جً٭بر ډوبڅٶيي؟ ٙمب ٽٍ ځٶشيي ډب كَٳ ډوبڅٴ ٍا سلمّڄ
ډيپىيڈ!» ثچٍ؛ كبال َڈ ډيڂًييڈ .ثىيٌ كبال َڈ ډيڂًيڈ :ٽٖبوى ٽٍ وَ٪
ډوبڅٶى ىاٍويـ ىٍ ََ ډٖإڅٍ ي ىٍ ََ ُډيىٍـ ډوبڅٶز هًىٙبن ٍا
ثىًيٖىي ،ثڂًيىي ،ؿبح ي ډىش َٚٽىىي؛ ٽٖى ثٍ آن ٽبٍى وياٍى .اډّب ٵَٷ
إز ثيه آن ٽٖى ٽٍ و َ٪ډوبڅٶى ىاٍى ي ايه و َ٪ډوبڅٴ ٍا ثيبن ډيپىي،
ثب ٽٖى ٽٍ ىٍ ُيَ وٺبة ا٭الڇ يټ و َ٪ډوبڅٴ ،سً٥ئٍ ډيپىي ي ىٙمىى
ډيًٍُى .اځَ اډَيُ ٽٖى اُ څلب ٧اٹشٞبىى ىٍ ٽبٍ ايه ىيڅز هيډشڂِاٍ،
اهالڃ ٽىي ،اي ىٙمه ډبٕز ،ثبيي ثب اي ډٺبثچٍ ٽىيڈ .ىٙمىى ،ىٙمىى
إز .ىٙمىى ىٍ ٭ٍَٝى اٹشٞبىى ىٙمىى إز ي ثبيي ثب آن ډٺبثچٍ ٽَى.
ىٙمىى ىٍ ٭ٍَٝى و٪بډى ي ىٙمىى ىٍ ٝلىٍى ٽبٍ اډىيّشى ،ىٙمىى
إز ي ثبيي ثب آن ډٺبثچٍ ٽَى .ىٙمىى ىٍ ٭ٍَٝى ٽبٍ ٵََىڂى َڈ
1
ىٙمىى إز.
دٍستبى ًبداى ٍ ؿبكل

َمٍى ٽٖبوى ٽٍ ىٍ ايه ډييان ،ٽبٍ هالٳ ډيپىىي ،ىٙمىبن ويٖشىي؛
 .1ثيبوبر ىٍ ىيياٍ ػمٮي اُ ػُبىځَان ػُبى ٕبُويځي 1377/7/15
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ايه َڈ ډٮچًڇ ثبٙي .ثٮ٢ى َڈ ىيٕشبن وبىاوىي ،ثٮ٢ى هًىيُبى ٱبٵچىي.
ډه اُ هًىيُب ډَٞاً ډيوًاَڈ ٹيٍى ًَه هًىٙبن ٍا ثبُ ٽىىي ي ٵپَ
هًىٙبن ٍا ثٍ ٽبٍ ثيىياُوي؛ ثٶُمىي اډَيُ ىٙمه ٽيٖز ،ؿٍ ډيوًاَي ي
ؿٍ ډيپىيـ ي وٺٍٚى ىٙمه ؿيٖزـ ٭ٺڄ ،ايه إزٙ .مب ىٍ ػجٍُى
ػىڀ ثبيي ثياويي ٽٍ آيب ايه ػُشى ٽٍ سيَاوياُى ډيپىيي ،ثمجبٍان ډيپىيي،
َمبوؼبيى ويٖز ٽٍ ىٙمه ډيوًاَي ثمجبٍان ًٙى؟ ؿَا ٙمب ٽبٍ ىٙمه
ٍا ثٍ ٭ُيٌ ډيڂيَيي؟! ؿَا ػبىٌى ىٙمه ٍا َمًاٍ ډيپىيي ثَاى ايىپٍ
ثشًاوي ويَيَبى هًىى ٍا ىيٍ ثِوي؟! ډٖإڅٍ ايه إز .سإٽييى ٽٍ ډب
َمي ٍٚډيپىيڈ ثَ ايىپٍ اٵَاى ،ٹيٍر سلچيڄ ٕيبٕى ىاٙشٍ ثبٙىي ،ثَاى
ايه إز ٽٍ ايىڂًوٍ اٙشجبَبر ٍا وپىىي .اڅجشٍّ ىٙمىبن وٺبثياٍ ،ىٙمىبن
ىيٍي ي ډىبٵٸ  ،ىٙمىبوى ٽٍ كشّى ػَؤر ٩بََ ٙين َڈ وياٍوي ،دٚز
٭ىبٝ َٝبىٷ ي ٕبڅڈ ي اكيبوبً ٕبىٌ ،هًى ٍا دىُبن ډيپىىي! آوُب ٍا ثبيي
ٙىبهز ي َٚياٍٙبن ىاى .اډَيُ ٽ ًٍٚي ډچّز ،اكشيبع ىاٍى ثٍ ايىپٍ
ډَىڇ ،سيِثيه ي ًَٙيبٍ ثبٙىي ،ثيياٍ ي ىٙمهٙىبٓ ثبٙىي ي ثٶُمىي
1
ىٙمه ؿٍ ډيپىي.
كتٌِ یؼٌي اًسبى ًلْوذ چِ ًسي دٍست ٍ چِ ًسي دضوي است

هَ٦وبٽشَيه ايه كًاىص ،كبىطٍاى إز ٽٍ ٵشىٍ ثبٙي .ٵشىٍ ،يٮىى
كبىطٍى ٱجبٍآڅًىى ٽٍ اوٖبن وشًاوي ثٶُمي ؿٍ ٽٖى ىيٕز ي ؿٍ ٽٖى
ىٙمه إز ي ؿٍ ٽٖى ثب ٱَ ٟياٍى ډييان ٙيٌ ي اُ ٽؼب سلَيټ
ډيًٚى .ٵشىٍَب ٍا ثبيي ثب ٍيٙىڂَى هبډًٗ ٽَى ََ .ػب ٍيٙىڂَى ثبٙي،
ٵشىٍاوڂيِ ىٕش٘ ٽًسبٌ ډيًٚى ََ .ػب كَٳ ثىَيٳ ،ٽبٍ ثىَيٳ،
سيَاوياُى ثىَيٳ ،سُمز ُىن ثىَيٳ يػًى ىاٙشٍ ثبٙي ،ٵشىٍاوڂيِ
هًٙلبڃ ډيڂَىى؛ ؿًن ٝلىٍ ٙچًٯ ډيًٚى .څٌا ډَىڇ ٭ِيِ ډب ٽٍ
ثلمياهلل ىٍ ايه ثيٖز ٕبڃ ًَٙيبٍى كٺيٺى هًىٙبن ٍا ىٍ ٹ٢بيبى
ځًوبځًن وٚبن ىاىوي ،ىٍ ايه ٹ٢يٍ َڈ ثبيي ًَٙيبٍاوٍ ډٖبئڄ ٍا سلچيڄ
2
ٽىىي.
 .1ثيبوبر ىٍ ىيياٍ ػمٮي اُ ػُبىځَان ػُبى ٕبُويځي 1377/7/15
 .2ثيبوبر ىٍ ه٦جٍَبی ومبُ ػمٮٍی سَُان 1378/5/8
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اډَيُ يپى اُ ٽبٍَبى اډىيّشى ډٖئًالن ا٥ـّال٭بر ٭جبٍر إز اُ
ٙىبٕبيى وٶًًيُبيى ٽٍ اُ هبٍع ياٍى ٽ ًٍٚډيًٚوي ي همذبٌٍ ي ډًاى
ډىٶؼٌَ ي اډظبڃ ايىُب ٍا ثٍ ىاهڄ ډىآيٍوي .اُ آن َ٥ٳ َڈ ومبيىيځبن
ٽىڂٌَى آډَيپب ي ٵالن ثو٘ ىيڅشى اٍيدب ثٍ ايىُب اډ٢ب ډييَىي! ډٮىبى
ايه ٽبٍَب ؿيٖز؟ آيب ايىُب ثٍ َڈ ٍث ٤وياٍى ي ثٍ يپييڂَ ډشّٞڄ ويٖز؟
ٽٖبوى ٽٍ ايىُب ٍا ٍاٌ ډىاوياُوي ي ثٍ ىاهڄ ډيٶَٕشىيَ ،مبن ٽٖبوى
َٖشىي ٽٍ ىٍ ٽىڂٌَى آډَيپب يټ ًٍ٥ي ىٍ ٵالن ٽ ًٍٚاٍيدبيى يټ،ًٍ٥
اُ ٍئئػمًٍُ ،اُ ووٖزيُيَ ي اُ ومبيىيٌى ډؼچٔ سإييي ي اډ٢ب ي
ٽمټ ي سًٚيٸ ي دًڃ ډيڂيَوي .ډڂَ ډٮىبى اٍسجب ٣ثب هبٍع ؿيٖز؛ ؿَا
ډب ثبيي ؿٚمبن هًى ٍا ثجىييڈ؟ اځَ ډب ىٙمه هًى ٍا وجيىيڈ ي ثٍ ٵپَ
ډٺبثچٍ ى ثب اي وجبٙيڈ ،ؿٍ ٽٖى ډب ٍا سًٚيٸ ي سلٖيه ډيپىي؟ ډب ىٍ
ىاهڄ ٽ ،ًٍٚىٙمه ٵَ١ى ىٍٕز ډيپىيڈ؛ ػىبكُب َمييڂَ ٍا ىٙمه
٭ميٌ ډيپىىي؛ ايه ػىبف ٭چيٍ آن ػىبف ،آن ػىبف ٭چيٍ ايه ػىبف! آيب ايه
1
٭ٺاليى إز؟! آيب ايه الُډٍى اىاٌٍى ىٍٕز ٽ ًٍٚإز؟!
سٍضْبی هختلق سشثبصگيشی دضوي

ډ٦مئىبً َمـىبنٽٍ ٙمب ثٮىًان ډٖئًالن ٽ ًٍٚي و٪بڇ ډًّ٩ٶيي
ډُىيٕى ٽچّى ٽٍ ًٍٚا ىائمبً ىٍ و َ٪ىاٙشٍ ثبٙييـ ؿًن ثيين يټ
ډُىيٕى ٽالن وميًٚى ػِئيّبر ٍا سَسيت ىاى؛ ٙمب ثبيي ايّڃ َ٥ف ٍا ىٍ
و َ٪ىاٙشٍ ثبٙيي ،وٺٍ ٍٚا ثياويي ي ډُىيٕى ٝليق ٽَىٌ ثبٙيي سب ثشًاويي
ايه ىيًاٍ ٍا ايىؼب ثبال ثجَيي ،آن هٚز ٍا آوؼب ثڂٌاٍيي ،آن ځًىاڃ ٍا
آوؼب ثپىييـ ىٙمه ٙمب َڈ ثٍ ٽ ًٍٚي و٪بڇ ٙمب ٭يىبً يټ وڂبٌ ٽالن ي
يټ ډُىيٕى ٽچّى ىاٍى .ايه ډُىيٕى َڈ اػِايى ىاٍى .ثالٙټ ا٭شمبى ي
ىڅڂَډى ىٙمه ثٍ ٽمټ ٭ىب َٝىاهچى إزَ .يؾ ٽًٍٚى َڈ ويٖزـ اُ
ػمچٍ ٽ ًٍٚډبـ ٽٍ ىٍ ىاهڄ ،٭ىبَٝى ٽٍ ىڅٚبن ثب و٪بڇ كبٽڈ ويٖز،
يػًى وياٙشٍ ثبٙىي؛ َمٍػب َٖشىي؛ ىٍ ٽ ًٍٚډب َڈ َٖشىي؛ اُ ايّڃ
 .1ثيبوبر ىٍ ىيياٍ ا٭٢بی ًٍٙای سإډيه إشبوُب 1379/11/25
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اوٺالة َڈ ثًىٌاوي؛ ٽڈ ي ُيبى ي دييا ي دىُبن ي ػًٍاػًٍ ىاٍى؛ څيپه
اٝچ٘ َمي ٍٚثًىٌ ،ثٮي اُ ايه َڈ هًاَي ثًى .٭يٌّاى ثب و٪بڇ ډب هًة
ويٖشىي .ؿٚڈ اډيي ىٙمه ثٍ ٽٖبوى إز ٽٍ ىٍ ىاهڄ َٖشىي؛ ډىشُب ثَاى
يبٍځيَى ي َٕثبُځيَى ،ىٙمه ٍيُٙبى ځًوبځًوى ىاٍى .ايى ًٍ٦ويٖز ٽٍ
َمٍى ٽٖبوى ٽٍ ثٍ ىٙمه ٽمټ ډيپىىي ،ٽٖبوى ثبٙىي ٽٍ ىٙمه ٍا
ٙىبهشٍاوي ي وٺٍٚى ٽچّى ي ډُىيٕى ٽالن اي ٍا وٖجز ثٍ و٪بڇ ىاوٖشٍاوي
ي ٭بڅمبً ي ٭بډياً ثٍ اي ٽمټ ډيپىىي؛ وٍ ،٭يٌّاى َڈ َٖشىي ٽٍ اځَ ثٍ آوُب
ځٶشٍ ًٙى ٙمب ىاٍيي ثٍ ىٙمه ٽمټ ډيپىيي ،كبَ١وي يٺٍى هًىٙبن ي
ٙمب ٍا ثڂيَوي ي دبٌٍ ٽىىي ي ثڂًيىي ايه كَٵُب ؿيٖز! ايىُب ياٹٮبً َڈ ثب
ىٙمه ډوبڅٴ ي ثيوي .اځَ ٙمب ډُىيٕى ٽچّى ي ٽالن و٪بڇ ٍا ىٍ وَ٪
ىاٙشٍ ثبٙيي ،اُ ايه دََيِ هًاَي ٙي ََ .ٽٔ ډشًػٍّ ي ډَاٹت هًى ي
ٍٵشبٍٗ ثبٙي ،اُ ايىپٍ وبىاوٖشٍ ي وبهًإشٍ ٽمټ ىٙمه ثبٙي ،دََيِ
هًاَي ٽَى .يٹشى كَيٳ ٽچمٍ يب ػمچٍای ىٍ ػييڃ ځٌاٙشٍ ډيًٚى،
ثبيي ٭جبٍسى ىٍٕز ًٙى .ثٮ٢يُب وميياوىي كَٵى ٽٍ ىاٍوي ىٍ ايه هبوٍ
ډيڂٌاٍوي ،ډپمّڄ آن ٭جبٍر إز .سمُيياسى ٵَاَڈ ډيًٚى ي ايىُب ډىآيىي
ايه كَٳ ٍا ىٍ ايه هبوٍ ډيڂٌاٍويـ «ٍ ّن ٗحسجَى اًْن ٗحسٌَى طٌؼب»ـ
ىڅيڄ ي إشيالڅى َڈ ثَاي٘ ىٍٕز ډيپىىي؛ اډّب سًػٍّ وياٍوي ٽٍ ايه
كَٳ ،آن ٽچمٍ يب ػمچٍ ى دبوِىٌ كَٵى ػييڃ ٍا يټ ٹيڇ ثٍ سلٺّٸ
وِىيټ ٽَى؛ ىٍٕز ډظڄ يټ دبُڃ ٽٍ ػبَب ډٮيّه إز ي ډٮچًڇ إز ٽٍ
ؿٍ ٹ٦ٮٍای ٽؼب ثبيي ځٌاٙشٍ ًٙى .وبىاوٖشٍ اُ ډهِ وً٭ى ډيوًاَىي ٽٍ
ايه ٹ٦ٮٍ ٍا ايىؼب ثڂٌاٍڇ؛ ډه َڈ ٵپَ ډيپىڈ اٙپبڅى وياٍى؛ ٱبٵڄ اُ
ايىپٍ يٹشى ايه ػِء ثب آن وًى ػِء ىيڂَ َمَاٌ ٙي ،آن ٙپڄ٩ ،بََ
ډيًٚى ي ډه ٽمټٽىىيٌى ثٍ سٚپيڄ آن ثًىٌاڇ! ثٮ٢ى ايىًٍ٦ى ٭مڄ
ډيپىىي .ډظالً اځَ ىٙمه ثوًاَي ثَاى سلٺّٸ آٍُيى ثٍِٿ هًىـ ٽٍ
ٍيٍٚٽىى ػمًٍُى إالډى ي دبييه آيٍىن دَؿڈ إالڇ اُ ٹچٍى ايه
ٽ ًٍٚإزـ َّ٥اكى ٽىي٥ ،جيٮشبً َّ٥اكى ،اػِا ي ډٺيّډبسى ىاٍى .ايؼبى
اهشالٳ ،ايؼبى ثىايمبوى ،ايؼبى ډٚپالر ثَاى ډَىڇ ،٭ميٸ ٽَىن
ٵبٝچٍى ٥جٺبسى ،سَييغ ٵٖبى ،ثيثيه ٽَىن ډَىڇ ثٍ ډٖئًالن ،ي
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ىٕشڂبَُبى ١بث ٤ي او٢جب٣ثو٘ ٍا اُ كيظيّز اوياهشهـ ډظڄ اُ كيظيّز
اوياهشه ٹًٌّى ٹ٢بييٍّ ،اُ كيظيّز اوياهشه ًٍٙاى وڂُجبن ،اُ كيظيّز
اوياهشه ډؼچٔ ،اُ كيظيّز اوياهشه ىٕشڂبَُبى ځًوبځًنـ َمٍ ػِي
اػِاء ايىُبٕز .ثٮ٢يُب ثٍ ايه ثو٘ ٽمټ ډيپىىي ،ثيين ايىپٍ ثٍ اٍسجب٣
1
ايه ثو٘ ثب ىيڂَان سًػٍّ ٽىىي؛ ايه ثَ اطَ ٭يڇ ثٞيَر إز.
ػَاهل ًوي دضوي دس پيشٍصی ثش هشدم

اډَيُ ََ وٶٖى ي ََ كىؼٌَاى ٽٍ ثَاى وباډيي ٽَىن ډَىڇ ثيډي ي ثٍ
ٝيا ىٍآيي ثياويي ٽٍ ىٍ اهشيبٍ ىٙمه إز؛ ؿٍ هًىٗ ثياوي ،ؿٍ
هًىٗ وياوي! ََ ٹچمى ٽٍ ٽچمٍاى ٍا ىٍ ػُز وباډيي ي ډإيًٓ ٽَىن
ډَىڇ ٍيى ٽبٱٌ ثيبيٍى ،ډشٮچّٸ ثٍ ىٙمه إز .ؿٍ ٝبكت ايه ٹچڈ
2
ثياوي ،ؿٍ وياوي ،ىٙمه اُ اي إشٶبىٌ ډيپىي.
***

ثچٍ؛ ډب ىٙمه ىاٍيڈُ .هڈهًٍىځبن اُ اوٺالة ٽٍ ٕبڅُبى ايّڃ
اوٺالة ،سًىَىى اوٺالة ٍا هًٍىوي ،اُ ٍيى ٝٶلٍى ُډيه ډلً ٽٍ
وٚيويـ َٖشىيـ ايىُب َڈ ىؿبٍ َمبن اٙشجبٌ ىيٕشبن آډَيپبييٚبن َٖشىي؛
اي١ب ٫ىاهچى ٍا ثي ډيٶُمىي ،ثي سٶٖيَ ډيپىىي ،اٙشجبٌ ډيپىىي .ىٍ اطَ ايه
اٙشجبٌ ،كَٽبسى ډيپىىي ٽٍ آوُب ٍا ثيٚشَ اٵٚب ډيپىي ي ثٍ ٍَٙ١بن َڈ
3
سمبڇ هًاَي ٙي؛ كبال ؿىي ٝجبكى وميٶُمىي ،يڅى ثٮياً هًاَىي ٵُميي.

 .1ثيبوبر ىٍ ىيياٍ ومبيىيځبن ډؼچٔ ًٍٙای إالډي 1384/3/8
 .2ثيبوبر ىٍ ىيياٍ اٹٚبٍ ډوشچٴ ډَىڇ ثٍډىبٕجز ډيالى كَ٢ر ډُيی(٭غ) 1376/9/25
 .3ثيبوبر ىٍ ىيياٍ ډٖـئًالن ي ٽـبٍځِاٍان و٪ـبڇ ػمُـًٍى إـالډى ثـٍډىبٕـجز ډـيالى ديـبډجَ
اٽَڇ( )ٛي اډبڇ ػٮٶَ ٝبىٷ(1377/4/21 )٫
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اهبم یي دضويضٌبس ٍاهؼي

اٱچت آن ٝٶبسى ٽٍ ىٍ ُډبډياٍان ډوشچٴ ٭بڅڈ ،ډبيٍى اډشيبُ آوُب
ډيٚي ،سب آوؼبيى ٽٍ ډه ثٍَٕى ٽَىڇ ي ثٍ ًَىڈ ٍٕييٌ إز ـ ډب ىٍ اډبڇ
ډؼشم ٬ډيييييڈ .ايَ ،ڈ ٭بٹڄ ثًىَ ،ڈ ىيٍاويي٘ ثًىَ ،ڈ ډلشب ٣ثًى،
َڈ ىٙمهٙىبٓ ثًىَ ،ڈ ثٍ ىيٕز ا٭شمبى ډيپَى ي َڈ َ١ثٍاى ٍا ٽٍ ثٍ
ىٙمه ياٍى ډيپَى ،ٹب ٬٥ياٍى ډيپَىَ .مٍى ٝٶبر ي هًٝٞيّبسى ٽٍ
ثَاى يټ اوٖبن الُڇ إز سب ثشًاوي ىٍ ؿىيه ػبيڂبٌ كّٖبٓ ي ه٦يَى
اوؼبڇ ي٩يٶٍ ٽىي ي هيا ي يػيان هًى ٍا ٍا١ى ومبيي ،ىٍ ايه ډَى ػم٬
ثًى .ىٍ ايه ډمچپز ،آوـٍ ٽٍ ثَاى آډَيپب ،ثَاى إشپجبٍ ي ثَاى
ػُبووًاٍان ٹبثڄ ٹجًڃ ويٖز ،إشٺالڃ ايه ډمچپز ي إشٺالڃ ي ثيياٍى
ايه ډَىڇ إز؛ آن ىٕز ٍىّى إز ٽٍ ايه ډَىڇ ثٍ ٕيىٍى ىٙمىبن ايه
ٽ ًٍٚي ػُبووًاٍان ُىٌاوي؛ ايه ٍا وميوًاَىي .ثب إالڇ َڈ ٽٍ ىٙمىىي،
ثٍ ايه ٭چّز إز ٽٍ إالڇ ايه ثيياٍى ٍا ثٍ ډَىڇ ىاىٌ إز؛ ثب ايه
ىٙمىىي .اډبڇ ،ىٙمه ٍا ډيٚىبهز؛ ٍيُٙبى ٕيبٕى ي ٍيُٙبى سجچيٲبسى
1
آوُب ٍا ډيٶُميي ،ډيٚىبهز ي ىٍ ډٺبثڄ آوُب ډلپڈ ډىايٖشبى.
***

ٍډِ إبٕى ٽبٍ ي ديَٚٵز اډبڇ ي ډًٵّٺيّشُبى اڅُى آن ډَى ثٍِځًاٍ ي
ٍَجَ إشظىبيى ،ىٍ ايه ثًى ٽٍ ىٙمه ٍا ٙىبهز ي ثب َمٍى ٹيٍر ي
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إشٺبډز ،ثيين ٽمشَيه ا٭شمبى ثٍ اي ي سٖچيڈ ىٍ ډٺبثڄ اي ،ايٖشبى.

1

سؼي اهبم ثش ثيبى حوبین

اډبڇ ىٍ ٕىيه ثبالى ٭مَـ ثب كبڃ ديَډَىىـ اُ ََ ٵَٝشى إشٶبىٌ ٽَى
ثَاى ايىپٍ كٺبيٸ ٍا ثَاى ډَىڇ ثيبن ٽىي .ىٍ ىٕشڂبَُبى سجچيٲبسى
ػُبوى ،وٺ٘ سلَيٴ ي ځمَإٌبُى ،وٺ٘ ٵًٷاڅٮبىٌ هَ٦وبٽى إز ٽٍ
اډبڇ ثٍ آن سًػٍّ ىاٙز .يٕبيڄ اٍسجب٥ى ٵپَى وبډ٦مئه ي ياثٖشٍى ثٍ
ىٙمىبن ٽ ًٍٚي ډچّز ،اډبڇ ٍا ياىاٍ ډيپَى ٽٍ َڈ هًى اي ثٍ ًٍ٥ىائڈ ىٍ
ډً ٬١سجييه ي اٍٙبى ي َيايز ډَىڇ ٹَاٍ ځيَى ي َڈ ثٍ ىيڂَان ىائمبً
سًٝيٍ ٽىي ٽٍ كٺبيٸ ٍا ثٍ ډَىڇ ثڂًيىي ي اٵپبٍ آوُب ٍا وٖجز ثٍ كٺبيٺى
ٽٍ ىٙمه ٕٮى ډيپىي آوُب ٍا ډپشًڇ وڂٍ ىاٍى ،آٙىب ٽىىي .ايىپٍ ډب ىائمبً
ثٍ ٝبكجبن ثيبن ي ٹچڈ ي سَيجًوُبى ډوشچٴ سًٝيٍ ډيپىيڈ ٽٍ َيٳ ي
َمّز هًى ٍا ثَ سجييه ٝليق كٺبيٸ ٹَاٍ ىَىي ،ثَاى ايه إز .٭ىَٞ
إبٕى ىيڂَ ٽٍ اډبڇ آن ٍا ىٍ دبيٍَبى و٪بڇ ػمًٍُى إالډى ٽبٍ
ځٌاٙزـ ي ثلمياهلل ډبيٍى ډبويځبٍى و٪بڇ ٙيـ ډٖإڅٍى ىٙمهٕشيِى ي
ٕچٕ ٍ٦شيِى إز .اډبڇ يټ څل ٍ٪وٍ هًى اُ ٽيي ي ډپَ ي كيچٍى ىٙمه
ٱٶچز ٽَى ي وٍ ځٌاٙز ٽٍ ډٖئًالن ٱٶچز ٽىىي .و٪بډى ډظڄ و٪بڇ
ػمًٍُى إالډى ٽٍ ډىبٵ ٬ىٕشڂبَُبى إشپجبٍى ىويب ٍا ىٍ ايه وٺٍ٦ى
اُ ٭بڅڈ ي ىٍ ثٖيبٍى اُ ٽًٍَٚبى إالډى سُييي ٽَىٌ إز ،ثييُى
إز ٽٍ ډًٍى ىٙمىى إز .ىٍ ايَان ٭ِيِ ډب ،ايىُب ٕبڅُبى ډشمبىى ډظڄ
ډبٍى ثَ ٍيى ډىبث ٬ډچّى ي ىٕشڂبَُبى ٕيبٕى ٽ ًٍٚؿىجٌَ ُىٌ ثًىوي.
ىٍ و٪بڇ ٕچ٦ىشى ٱبٝت ي ياثٖشٍ ،ډڂَ ٽٖى ػَؤر ىاٙز ثٍ ٽٖبوى ٽٍ
ياٍى ايه ٽٙ ًٍٚيٌ ثًىوي سب ډچّز ٍا سلٺيَ ي ٵٺيَ ي ډىبث ٬اي ٍا ٱبٍر
ٽىىي ي اي ٍا ٭ٺتډبويٌ وڂٍ ىاٍوي ،اويٻ اَبوشى ٽىي؟! ٽٖى ػَؤر
وياٙز ثٍ آوُب ثڂًيي ثبالى ؿٚمشبن اثَيٕز! آډَيپبييُب ي ُٝيًويٖشُب
ي ىيڂَ ٱبٍسڂَان ي ؿذبيڅڂَان ىويب ،ىٍ ٽمبڃ اډىيّز ي آٍاډ٘ ثٍ ايَان
 .1ثيبوبر ىٍ ىيياٍ ډُمبوبن هبٍػى َٙٽزٽىىيٌ ىٍ ډَإڈ ٕبڅڂَى اٍسلـبڃ ك٢ـَر اډـبڇ(ٌٍ)
1371/3/13
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ډىآډيوي ،ډيَٵشىي ي ډيجَىويٕ .يبٕز ٽ ،ًٍٚىٍ ىٕز آوُب؛ آډين ي ٍٵشه
كپًډشُب ،ىٍ ىٕز آوُب؛ آيٍىن ي ثَىن ٙبٌ ډمچپز ،ىٍ اهشيبٍ آوُب؛
سٮييه ووٖز يُيَان ،ثب ًٝاثييي آوُب؛ ي ډً١ٮڂيَيُبى ٕيبٕى ٽ،ًٍٚ
سمبډبً ىٍ ػُز هًإشٍ َب ي ډىبٵ ٬آوُب ثًى .و٪بڇ ػمًٍُى إالډى آډي ي
ايه ثٖبٍ ٣ا ثٍٽڄ ثٍ َڈ ٍيوز .اډبڇ ډيياوٖز ٽٍ ايه ىٙمه ٕبٽز
وميىٚيىي ي سٮَّ ٟډيپىي .اځَ ىٍ ثٍََاى سٮَّ ٟٽَى ي سًىَىى هًٍى،
ډًٹشبً ٭ٺتوٚيىى ډيپىي سب ثبُ سٮَّ ٟٽىي؛ څٌا ثبيي َٚيبٍ ي ثيياٍ ثًى.
اډَيُ ډه ډشإّٕٶبوٍ ډيجيىڈ ٽٍ ٽٖبوى ٥جٸ هًإشٍى آن ىٙمىبن ،سجچيٰ
ډيپىىي ٽٍ ايه سًَّڈ إز! ىٙمه َميه ٍا ډيوًاَي ٽٍ ډَىڇ ،ډٖئًالن،
ٽبٍځِاٍان كپًډز ،اىاٌٍٽىىيځبن ٽ ًٍٚي َ٥اكبن ي ٹبوًوڂٌاٍان اډًٍ
ُويځى ډَىڇ ،اُ سُييي ىٙمه ٱٶچز ٽىىي .وجبيي اػبٌُ ىاى؛ ثبيي ىٙمه ي
ٙيًٌَبى ىٙمىى اي ٍا ٙىبهز .ايه آن ؿيِى إز ٽٍ ثبيي ثَاى َميٍٚ
ثٍ يبى ډب ثمبوي ي اډبڇ ثَ ٍيى ايه وپشٍ سإٽيي ډيپَى .ايىپٍ ډيييييي اډبڇ
1
ډيٶَډًىََ« :ؿٍ ٵَيبى ىاٍيي ،ثَ َٕ آډَيپب ثپٚيي» ،ثوب َ٥ايه إز.
ػلّت دضوٌي استٌجبس ثب اهبم ساحل(سُ)

ثىىڅيڄ ويٖز ٽٍ ثب اډبڇ ايىٺ يٍ ىٙمه ثًىويَ .ىًُ َڈ ثب ػمًٍُى
إالډى ي ثب دَؿڈ إالڇ ٽٍ ىٍ ىٕز ػمًٍُى إالډى إز ،ىٙمىى
ډيپىىي؛ يڅى ثب دَؿڈ إالڇ ىٍ ىٕز آىډُبى ٕبُٙپبٍ ياثٖشٍ ي ډشٮچّٸ
ثٍ هًىٙبنَ ،يؾ ٽبٍى وياٍوي .اُ آوُب َيؾ ياَمٍاى وياٍويَ ،يؾ سَٕى
وياٍويَ ،يؾ ډالكٍ٪اى وياٍوي ي َيؾ ىٙمىىاى وياٍوي .اډّب ثب ػمًٍُى
إالډى ؿَا .ثب ٙوٞيّشُبي٘ َڈ ىٙمىىي ،ثب ډچّش٘ َڈ ىٙمىىي ،ثب ىيڅش٘
َڈ ىٙمىىي ،ثب ٍئئ ػمًٍُٗ َڈ ىٙمىىي ،ثب ډؼچٖ٘ َڈ ىٙمىىي ،ثب
اكپبڇ ٹ٢بيى ي ډٖئًڅيه ٹ٢بيىاٗ َڈ ىٙمىىي .ثب ََ ؿٍ ٽٍ ايه و٪بڇ
ٍا َٕدب وڂٍ ډيياٍى ،ىٙمىىي .كشّى ثب ٙٮبٍَبى ٙمب َڈ ىٙمىىي .آوُب
ٙٮبٍ اډَ ثٍ ډٮَيٳ ي وُى اُ ډىپَ ٍا سمّٖوَ ډيپىىي؛ ٙٮبٍ
كِةاڅچُّىځَى ٍا سمّٖوَ ډيپىىي ي ٙمب ٍا ډشُّڈ ډيىمبيىي .اډّب كٺيٺز
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ايه إز ٽٍ َمبن اډَ ثٍ ډٮَيٳ ي وُى اُ ډىپَ ي َمبن كَٽز
كِةاڅچّ ُى ي َمبن دبيجىيى ثٍ اًٝڃ إز ٽٍ ډيشًاوي ىٍ ډٺبثڄ اولَاٵُب
ي ه٦بَبى ٵبك٘ ىويبى اډَيُ ثبيٖشيَ .يؾ ؿيِ ىيڂَ وميشًاوي .ډچّشُب َڈ
1
ايه ٍا ډيوًاَىي.
ثيٌص خشدهٌذاًِی اهبم دس ثشاثش دضوي

ٽٖبوى ٽٍ كب َ١وجًىوي ثَاى اوٺالة ي ډىبٵ ٬ايه ٽ ًٍٚيټ ٹيڇ
ثَىاٍوي ،ثچپٍ ٵٺ ٤ثچي ثًىوي وٸ ثِوىي ي ٭چيٍ اوٺالة ثُبوٍځيَى ٽىىي ،ثبُ
ٵٚبٍ ډىآيٍىوي ٽٍ ػىڀ ٍا سمبڇ ٽىيي .اځَ اٍاىٌى ٹًى ي ډٞمّڈ ي
ايٖشبىځى اډبڇ وجًى ،ډ٦مئىبً ػىڀ ػِ ثب ديَيُى ىٙمه سمبڇ وميٚي.
َميه وٶُْٖبى هجيظى ٽٍ آن ٍيُ ايه يًٍَٕٕب ٍا ىٍ ٽ ًٍٚډييډييوي،
اډَيُ َڈ ثٮ٢ىٙبن َٕ ثچىي ٽَىٌاوي ي َمبن كَٵُب ٍا سپَاٍ ډيپىىي ي
ډيڂًيىي ؿَا ثٮي اُ ٵشق هَّډ َُٚآس٘ثٔ ٍا ٹجًڃ وپَىيي؟! ثٮي اُ ٵشق
هَډَ ،َُٚىًُ ثو٘ ٭٪يمى اُ َُٕډيىُبى ډبـ ډََُب ي ََُٙبى ډبـ ي
ويِ ځَيٌ ٽظيَى اُ ډَىڇ ډب ىٍ اهشيبٍ ٍّيڈ ډشؼبيُ ثًىوي .سُييي ثبالى
َٕ ډََُبى ډب ثًى ي ىٙمه اُ َمٍ َ٥ٳ سؼُيِ ډيٚي .ثبيي  َٙىٙمه
اُ َٕ ډََُب ٽڈ ډيٚي؛ ايه يټ ثيى٘ هَىډىياوٍ ثًى .آن ٍيُ َمٍى
ىڅًُٖان ٽ ،ًٍٚاُ ډٖئًال ن و٪بډى ي ٱيٌَ ،ايه ډى٦ٸ ٍا ثَاى َمٍ اطجبر
ډيپَىوي .اډبڇ يټ اوٖبن ډى٦ٺى ثًى ي سٞميڈ ځَٵز ي ٭مڄ ٽَى ي ثٍ
2
ٵ٢ڄ دَيٍىځبٍ سًاوٖز ډچّز ايَان ٍا َٕاٵَاُ ٽىي.
ایستبدى اهبم دس ثشاثش تْذیذ ٍ اسػبة دضوي

َمٍى ٙمب ىيييي ٽٍ ىٍ دبيبن يٝيّشىبډٍى ايٚبن ،ثٍ ډًاٍىى اٙبٌٍ
ٙيٌ ثًى ٽٍ اډبڇ ٹجالً وٖجز ثٍ َ٥ف آوُب ٕپًر ٽَىٌ ثًىوي .ىٍ ُډبن
ثىىٝيٍ ٽٍ ډه هيډز اډبڇ(ٌٍ) ٍٕييٌ ثًىڇ ،ايٚبن ډيڂٶشىي :كَٵُبيى
ٽٍ اي اُ ٹًڃ ډه ډيڂًييَ ،مٍاٗ هالٳ ياٹ ٬إز ي كٺيٺز وياٍى.
 .1ثيبوبر ىٍ ىيياٍ ډٖئًالن ي ٽبٍځِاٍان و٪بڇ ،ثٍ ډىبٕجز ٭يي ډجٮض 1371/11/1
 .2ثيبوبر ىٍ ىيياٍ اٹٚبٍ ډوشچٴ ډَىڇ ثٍ ډىبٕجز ٕبڅَيُ آُاىی هَّډ1381/3/1 َُٚ
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ثىبثَايه ََ ،كَٵى ٽٍ ُىٌ ډيٚي ،ٵًٍاً اي ٍا ومىآٙٶز ي سلَيټ وميپَى
ي ىٍٝيى دبٕن َٕي ٬ثَومىآډي .ايه ډشبوز ،ثَىثبٍى ،كچڈ ،سٖچّ ٤ثَ
وٶٔ ي ٕٮٍى ٝيٍ ،ىٍ ََٽٔ ٽٍ ثبٙي ،اُ اي يټ اوٖبن ثٍِٿ هًاَي
ٕبهز .ىٍ٭يهكبڃ اځَ اډبڇ(ٌٍ) آن ٭ًاډڄ اٝچى ډٮىًيّز ،اٍسجب ٣ثب هيا،
ٽبٍ ثَاى ٍ١بى اي ،سٺًا ي اوؼبڇ سپچيٴ ٍا وميياٙز ،وٍ اوٺالة ثٍ
ديَيُى ډيَٕيي ،وٍ ٙمب ډَىڇ ايىڂًوٍ ٭بٙٺ٘ ډيٚييي ،وٍ ډيشًاوٖز ايه
ً٥ٵبن ٍا ىٍ ىويب ثٍ يػًى آيٍى ،ي وٍ ٹبىٍ ثًى ىٍ ډٺبثڄ سُييي ي اٍ٭بة
1
ىٙمه ،ډظڄ ٽًٌ ثبيٖشي.
ایستبدى اهبم ثب خشأت ٍ ضْبهت خَد دس هوبثل دًيبیي اص دضوي

اي ؿًن ډَى هيا ثًى ي ثَاى هًى ٽبٍ وميپَى ،هيا ويِ ثىيٌى
ٝبڅل٘ ٍا َيايز ٽَى ي ثٍ ىڃ ي ًَه اي ٝٶب ي ٍيٙىىای ثوٚيي ،سب
ٍاٌ ٍا دييا ٽىي .ثٍ اي ػَؤر ي ُٙبډز ىاى ،سب ىٍ ډٺبثڄ ىويبيى اُ ىٙمه
ثبيٖشي؛ ي ثب ىڃ اي اؤ ځَٵز ،سب اُ ٍيځَىاوى اوٖبوُب ىٍ ٍيُځبٍ ٱَثز،
يكٚز وپىي .اځَ ثٍ ځٌٙشٍ وڂبٌ ٽىيي ي ايمبن ي ٵياٽبٍى ي ٭ٚٸ ي
هچً ٛډَىڇ ٍا ىٍ و َ٪ثڂيَيي ي هًٞډز ي سُييي ىٙمىبن ډب ٍا ٽٍ ثٍ
ػبيى وَٕيي ي ٭مچى وٚي ،ډَيٍ ٽىيي ،هًاَيي ىيي ٽٍ ؿڂًوٍ ثٍ ثَٽز
ٍَجَى آن ډَى هيايى ي اوٖبن ديبډجَځًوٍـ وٍ ديبډجَ ،ثچپٍ ٙبځَى ديبډجَ ي
كَٽزٽىىيٌ ثٍ ٍيٗ آوبن؛ ثُبوٍ٥چجُب ي يًٍٕٕځََب ثٍ ىوجبڃ ثُبوٍػًيى
وجبٙىي!ـ ٍاٌ ىًٙاٍ آيىيٌ َمًاٍ ٙيٌ إز .ىٍ آيىيٌ ثبُ َڈ ىًٙاٍى
هًاَيڈ ىاٙز؛ اډّب ٍاٌ ثبُ إز ي ىٙمه ثوبَ١ َ٥ثبسى ٽٍ ثَ اي ياٍى
2
آډيٌ إز ،ٽمشَ اُ ځٌٙشٍ ػَؤر ډيپىي ثٍ ډب وِىيټ ًٙى.
ّذف اهبم ،استوبهت ٍ ایستبدگي دس ثشاثش دضوٌبى

ثييُى إز ٽٍ ٍاٌ كٶ ٨ايه ىٕشبيٍىَب ي ثٍ يػًى آيٍىن
 .1ثيبوبر ىٍ ډَإڈ ثيٮز ٵَډبويَبن ي ا٭٢بی ٽميشٍَبی اوٺالة إالډي 1368/3/18
 .2ثيبوبر ىٍ ډَإڈ ثيٮـز ػمـ ٬ٽظيـَی اُ ډـَىڇ إـشبن َمـيان ي ٙـََُبی ٕـبٍی ي ٕـبيٌ
1368/4/5
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ىٕشبيٍىَبى ثيٚشَ ،ايه إز ٽٍ ډچّز ايَان ي ډٖئًڅيه ،ه ٤وٚبوى ٍا
ٽٍ اډبڇ ثٍِځًاٍ ثب ٭مڄ هًى ٽٚييٌ إز؛ يٮىى ه ٤إشٺبډز ي
ايٖشبىځى ىٍ ډٺبثڄ سًٹّٮبر ىٙمىبن ي ايٖشبىځى ىٍ ډٺبثڄ يبيٌځًييُب ي
دَځًييُبى ٽٖبوى ٽٍ ىٍ ثيَين ايه ډََُب وٖجز ثٍ ايه ډچّز اثَاُ سًٹّ٬
ډيپىىي ،اىاډٍ ىَىي .اډّب ايىپٍ ډپٍَّ ځٶشٍ ډيًٚى «ٍاٌ اډبڇ ي ه ٤اډبڇ»
ډى ًٍ٪ؿيٖز؟ اځَ ثڂًييڈ «ه ٤اډبڇ ،إالڇ ي اوٺالة إز» ايه ،ډ٦چجى
ٽچّى إز .ډٮچًڇ إز ٽٍ ه ٤اډبڇ ،اوٺالة ي إالڇ إز! َيـپٔ َڈ
ډوبڅٴ ثب إالڇ ي اوٺالة ويٖز .آن ٭بډچّى ٽٍ ډيشًاوي ډٺًٞى اډبڇ
ثٍِځًاٍ ٍاـ ٽٍ ديٍ ايه اوٺالة ي ډٮمبٍ ايَان إالډى إزـ ثَآيٍىٌ
ٽىي ،إشٺبډش ى إز ٽٍ اي ىٍ ٍٵشبٍ هًى وٚبن ىاى .ىٍ ډٺبثڄ ىٙمه،
ٽًسبٌ ويبډي؛ اُ ىٙمه وَُإيي ي وشَٕيي ي سُيييَب اي ٍا ډشِڅِڃ وپَى.
َيـپٔ َڈ وميشًاوي اډبڇ ثٍِځًاٍ ٍا ثٍ ايه ډشُّڈ ٽىي ٽٍ آوـٍ اوؼبڇ ىاى،
هالٳ سيثيَ ٝليق ثًىَ .مٍى ٭ٺالى ٭بڅڈ ،اځَ ىٹّز ٽىىي ،ډيٶُمىي ي
سلچيڄ ډيپىىي ٽٍ ٍاٌ ىٍٕزَ ،مبن ٍاَى ثًى ٽٍ آن ډَى ٍٵز؛ ٍاَى ثٍ
ًٕى َيٵُبى هًى اي ََ .ٽٔ آن َيٳ ٍا ىاٙشٍ ثبٙيٍ ،اَ٘ َمبوى
إز ٽٍ آن ثٍِځًاٍ ديمًى .ايه ،٭َ ٟډه ىٍ ٕبڅڂَى َٶشڈ اډبڇ ثٍِځًاٍ
1
إز.
آضٌبیي اهبم ثب سیضًُبسیْبی دضوي

ثٮي ٹيٍر ٍَجَىٙ ،ؼب٭ز ٕيبٕي اډبڇ ،آٙىبيى ثب ٍيٌِٽبٍيُبى
ٽبٍَبى ىٙمهًَٙ ،يبٍى وٖجز ثٍ َيٵُبى ىٙمىبن؛ ايه ثٮي ىٍ ٭مڄ
آٙپبٍ ٙيٕ .بڃ 42ـ يٮىى ٕبڃ ىيّڇ ډجبٌٍُـ ٍٕيي ٽٍ ٕبڃ ٙيّر٭مچُب ي
ٵٚبٍَب ي ٽٚشبٍَب ثًى .آوؼب اډبڇ ډظڄ هًٍٙييى ىٍ إٓمبن اډييَبى ډچّز
ايَان ٩بََ ٙي .ىٍ ډً ٬١يټ ډَى ٵياٽبٍ ي يټ آسٚٶٚبن؛ ٽٖى ٽٍ
َمٍى اكٖبٕبر الُڇ ثَاى يټ ډَى ػُبوى ،يټ ډَى ډيُىى ،يټ ډَى
إالډى ىٍ اي ػم ٬إز؛ ٙؼب٭ز الُڇ ٍا ىاٍى ،ٹيٍر ثٖيغ ٭٪يڈ ډَىڇ
ٍا ىاٍىَٝ ،اكز الُڇ ٍا ىاٍى؛ ؿٍ ىٍ ايّڃ ٕبڃ  42ٽٍ ډبػَاى كمچٍى
 .1ثيبوبر ىٍ اػشمب ٫دَٙپًٌ ُائَان ډَٹي اډبڇ هميىي(ٌٍ) 1375/3/14
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ٽمبوييَب ثٍ ډيٍٍٕى ٵي٢يٍّ ي كًٌُى ٹڈ دي٘ آډي ي ؿٍ ىٍ دبوِىٌ
هَىاى ٕبڃ  42ٽٍ ٭٪مز اډبڇ ىٍ آوؼب آٙپبٍ ٙي .ډچّز ايَان وبځُبن
اكٖبٓ ٽَى ٽٍ دٚز ي دىبَى ىاٍى؛ ٹچٍّى ٭٪يمى يػًى ىاٍى ٽٍ ډيشًاوي
ثٍ اي ؿٚڈ ثييُى ي ثٍ آن سًػٍّ ٽىي .اډبڇ ىٍ دبوِىٌ هَىاى ايىڂًوٍ ىٍ
ٝلىٍ ٩بََ ٙي .ثٮي اُ ايه ډبػَاُ ،ويان ي سجٮيي ي ٵٚبٍَبى ٵَايان
يػًى ىاٙز ي اډبڇ ىٍ آن ٍيُ ػًان وجًى .ثَاى ډب ٽٍ آن ٍيُ ػًان
ثًىيڈُ ،ويان ٍٵشه ي ډبػَاَبى ډٚپچى ٽٍ دي٘ ډىآډي ،هيچى ٕوز
وجًى؛ ثيٚشَ ٙجيٍ يټ َٕځَډى ثًى؛ اډّب اډبڇ ىٍ آن ٕبڃـ ىٍ ٕبڃ َٙي٫
ډجبٌٍُـ ٞٙزيٍٕ ٕبڅٍ ثًى .ىٍ ٞٙزيٍٕ ٕبڅڂى ،ايه ډَى ثب ػً٘ٙ
اكٖبٓ هًى ډيشًاوٖز اكٖبٕبر يټ ډچّز ٍا ثٍ ػً ٘ٙآيٍىُ .ويان
ٍٵشه ي سجٮيي ٙين ثَاى ٽٖى ىٍ آن ٕىيه ،ٽبٍ إٓبوى وجًى؛ اډّب ايه
ٵياٽبٍى ي اُ هًىځٌٙشڂى ي هَ٦دٌيَى ىٍ ايه ډَى آٙپبٍ ٙي .ايه
َڈ ثٔٮي ػيييى ثً ى؛ يٮىى ډَىى ٽٍ ىٍ ٍاٌ آٍډبوُبى ثٍِٿ ي ىٍ ٍاٌ
سپچيٴ َٙ٭ىَ ،يؾ ډٚپچى وميشًاوٖز ډبوٍ ٬اٌ اي ثًٚى .ايه ػَيبن ،ىٍ
ٕبڃ  42ي  43ثٍ سجٮيي ؿُبٍىٌ ٕبڅٍى اډبڇ ،ايّڃ ثٍ سَٽيٍ ي ثٮي َڈ ثٍ
1
٭َاٷ ډىشُى ٙي.
ػذم تشدیذ اهبم دس ثشاثش تْذیذ دضوي

ىٍ سمبڇ ٭مَ ىٌ ٕبڅٍى كيبر ډجبٍٻ اډبڇ ،1دٔ اُ ديَيُى اوٺالة،
يټ څل ٍ٪اسّٶبٷ ويٶشبى ٽٍ اي ثوبٕ َ٥ىڂيىى ثبٍ سُييي ىٙمه ،ىٍ ََ
ثٔٮيى اُ اثٮبى ،ىؿبٍ سَىيي ًٙى .ايه ،يٮىى َمبن ثَهًٍىاٍى اُ ٍيكيٍّى
كٖيىى .ػىڀ  ،سچٶبر ىاٍى .ػبن يټ اوٖبن ،ثَاى اډبڇ هيچى ٭ِيِ ثًى.
اډبڇ ثٍِځًاٍ ،ځبَى ثَاى اوٖبوى ٽٍ ٍوغ ډيجَى ،اٙټ ډيَيوز ي يب ىٍ
ؿٚمبو٘ اٙټ ػم ٬ډيٚي! ډب ثبٍَب ايه كبڅز ٍا ىٍ اډبڇ ډٚبَيٌ ٽَىٌ
ثًىيڈ .اوٖبوى ٍكيڈ ي ٭ً٦ٳ ،ىاٍاى ىڅى َٕٙبٍ اُ ډلجّز ي اوٖبويّز
ثًى .اډّب َميه ىڃ َٕٙبٍ اُ ډلجّز ،ىٍ ډٺبثڄ سُييي ََُٙب ثٍ ثمجبٍان
ًَايى ،دبي٘ وچَُيي ي وچٲِيي .اُ ٍاٌ ثَوڂٚز ي ٭ٺتوٚيىى وپَى.

 .1ثيبوبر ىٍ ه٦جٍَبی ومبُ ػمٮٍی سَُان 1378/3/14
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َمٍ ى ىٙمىبن اوٺالة ىٍ ً٥ڃ ايه ىٌ ٕبڃ ،ٵُمييوي ي سؼَثٍ ٽَىوي ٽٍ
اډبڇ ٍا وميًٚى سَٕبوي .ايه ،وٮمز ثٖيبٍ ثٍِځى إز ٽٍ ىٙمه اكٖبٓ
ٽىي ٭ىَٞى ؿًن اډبڇ ،ثب سَٓ ي سُييي اُ ډييان هبٍع وميًٚى .اډبڇ ،ثب
ډى٘ ي ٙوٞيّز ىٍهٚبن هًى ،ٽبٍى ٽَى ٽٍ َمٍ ىٍ ىويب ،ايه وپشٍ ٍا
ٵُمييوي .ٵُمييوي ٽٍ ايه ډَى ٍا اُ ډييان وميًٚى هبٍع ٽَى؛ سُييي
وميًٚى ٽَى؛ ثب ٵٚبٍ ي ثب سُيييَبى ٭مچى َڈ وميًٚى اي ٍا اُ ٍاٌ هًى
1
ډىَٞٳ ٽَى .څٌا ډؼجًٍ ٙيوي هًىٙبن ٍا ثب اوٺالة س٦جيٸ ىَىي.
اّوّيّت خْبد اص هٌظش اهبم ساحل(سُ) ثشای هوبثلِ ثب دضوي

ايه وپشٍ ىٍ ٵََىڀ إالډى ،وپشٍى ثَػٖشٍاى إز ،ٽٍ ځٶشيڈ
ومًوٍَب يى َڈ ىٍ ډيياوُبى ډوشچٴ ىاٍى .ىٍ ٍيُځبٍ ډب َڈ ،يٹشى وياى
ډٺبثچٍ ثب ٍّيڈ ډىلًٓ دُچًى اُ كچٺًڇ اډبڇ 1ي َمپبٍان ايٚبن ىٍ ٕبڃ
 1341ثيَين آډي ،ػُبى َٙيٙ ٫ي .دي٘ اُ اډبڇ َڈ ،اڅجشٍّ ػُبى ثٍ ًٍٝر
ډلييى ي دَاٽىيٌ يػًى ىاٙز ٽٍ كبئِ اَمّيّز وجًىَ .ىڂبډى ٽٍ ډجبٌٍُى
اډبڇ َٙيٙ ٫ي ،ػُبى اَمّيّز دييا ٽَى سب ايىپٍ ثٍ ډَكچٍى ديَيُى هًى،
يٮىى ديَيُى اوٺالة إالډى ٍٕيي .ثٮي اُ آن َڈ ،سب ثٍ اډَيُ ،ىٍ ايه
ٽ ًٍٚػُبى ثًىٌ إز .ؿًن ډب ىٙمه ىاٍيڈ .ؿًن ىٙمىبن ډب ،اُ څلب٧
ويَيى ډب ىّى ،ٹًى َٖشىي .ؿًن اَ٥اٳ ي ػًاوت ډب ٍا ،اُ َمٍ ػُز،
ىٙمىبن ځَٵشٍاوي .آوُب ىٍ ىٙمىى ثب ايَان إالډى ،ػيّى َٖشىي ي َٕ
ًٙهى وياٍوي؛ ؿًن ډيوًاَىي اُ ََ ٍاَى ٽٍ ٙي َ١ثٍ ثِوىي .دٔ ،ىٍ
ايَان إالډى ََ ،ٽٔ ثٍ ولًى ىٍ ډٺبثڄ ىٙمهـ ٽٍ اُ اَ٥اٳ ،سيََبى
ََُآځيه ٍا ثٍ ديپَ اوٺالة ي ٽ ًٍٚإالډى ،وٚبوٍ ٍٵشٍ إزـ سالٙى
ثپىي ،ػُبى ٵى ٕجيڄاهلل ٽَىٌ إز .ثلمياهللٙ ،ٮچٍى ػُبى ثًىٌ إز ي
2
َٖز ي هًاَي ثًى.

 .1ثيبوبر ىٍ اػشمب ٫دَٙپًٌ ُائَان ډَٹي اډبڇ هميىي(ٌٍ) 1375/3/14
 .2ثيبوبر ىٍ ػم ٬ٵَډبويَبن څٚپَ  27ډلمّي ًٍٕڃاڅچٍَّ( /)ٛ٭ًاڇ ي هًا1375/3/20 ٛ
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ًوص تَدُی هشدم دس هوبثلِ ثب دضوي دس ًالم حضشت ػلي7

ايه كَٵُب ه٦بة ثٍ ډبڅټ اٙشَ ثٍِځًاٍ إز ي اډّب آوـٍ ډب اُ
ٽچمبر كَ٢ر ىٍ ايه وبډٍ اوشوبة ٽَىيڈ ،ؿىي ػمچٍ إز ٍ« :أثطأ
ػزساً ػٌذ الوٌغ»1؛ يٹشى اوٖبن ؿيِى ثٍ آوُب ومييَي ،اځَ ٭ٌٍى َڈ
ىاٙشٍ ثبٙي ،ايىُب ٭ٌٍ ٍا ٹجًڃ وميپىىي ٍ« .اػؼف طجشا ػٌذ هلوبت
الذّش»2؛ يٹشى ډٚپالر ُډبوٍ دي٘ ډىآيي ،ايىُب اُ َمٍ ٽڈٝجَسَوي .اځَ
ثالى ٥جيٮى يب ثاليبى اػشمب٭ى دي٘ ثيبيي ،اُ َمٍ ٽڈٝجَسَ ي وٸُنسَ
ايىُبيىي؛ ثىٝجَى وٚبن ډييَىي ي َى دب ثٍ ُډيه ډيپًثىي ٍ« .اًوب ػوبد
الذٗي ٍ جوبع الوسلو٘ي ٍ الؼذٓ لالػذاء الؼبهٔ هي االهٔ»3؛ دبيٍى ىيه،
سًىٌى ډَىډىي .ايه ػمچٍ ٍا اډيَاڅماډىيه ىاٍى ډيڂًيي .ايه اځَ دًدًڅيٖڈ
َڈ َٖز ،دًدًڅيٖڈ ٭چًى إز؛ ډًٍى اكشَاڇ ي سٺيئ ډبٕزٍ« .الؼذٓ
لالػذاء»4؛ ىٍ ډٺبثڄ ىٙمه ،٭يٌّ ي اډپبن ي إشٮياى ٭جبٍسىي اُ َميه
٭بډٍ« .فل٘ىي طغَن لْن ٍ ه٘له هؼْن»5؛ ډيڄ ي ځَاي٘ ٭مًډىار ثٍ
6
َ٥ٳ ٭بډٍ ثبٙي.
 .1وُغاڅجالٱٍ ،وبډٍ 53
َ .2مبن
َ .3مبن
َ .4مبن
َ .5مبن
 .6ثيبوبر ىٍ ىيياٍ ا٭٢بى َيإر ىيڅز 1384/7/17
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ثٍِځشَيه ي٩يٶٍى ډىشَ٪ان اډبڇ ُډبن ايه إز ٽٍ اُ څلب ٧ډٮىًى ي
اهالٹى ي ٭مچى ي ديًويَبى ىيىى ي ا٭شٺبىى ي ٭ب٥ٶى ثب ډاډىيه ي
َمـىيه ثَاى دىؼٍ ىٍاٵپىين ثب ُيٍځًيبن ،هًى ٍا آډبىٌ ٽىىي .ٽٖبوى ٽٍ
ىٍ ىيٍان ىٵب ٫ډٺيّٓ َٕ ،اُ دب وٚىبهشٍ ىٍ ٝٶًٳ ىٵب ٫ډٺيّٓ َٙٽز
ډيپَىوي ،ډىشَ٪ان كٺيٺى ثًىوي .ٽٖى ٽٍ يٹشى ٽ ًٍٚإالډى ډًٍى
سُييي ىٙمه إز ،آډبىٌى ىٵب ٫اُ اٍُُٙب ي ډيُه إالډى ي دَؿڈ
ثَاٵَاٙشٍى إالڇ إز ،ډيشًاوي اىّ٭ب ٽىي ٽٍ اځَ اډبڇ ُډبن ثيبيي ،دٚز
َٕ آن كَ٢ر ىٍ ډيياوُبى ه َ٦ٹيڇ هًاَي ځٌاٙز .اډّب ٽٖبوى ٽٍ ىٍ
ډٺبثڄ ه ،َ٦اولَاٳ ي ؿَة ي ٙيَيه ىويب هًى ٍا ډيجبُوي ي ُاوًاوٚبن
ٕٖز ډيًٚى؛ ٽٖبوى ٽٍ ثَاى ډ٦بډٙ ٬وٞى هًى كب َ١ويٖشىي
كَٽشى ٽٍ ډ٦بډ ٬آوُب ٍا ثٍ ه َ٦ډىاوياُى ،اوؼبڇ ىَىي؛ ايىُب ؿًٍ٦
ډيشًاوىي ډىش َ٪اډبڇ ُډبن ثٍ كٖبة آيىي؟ ٽٖى ٽٍ ىٍ اوش٪بٍ آن ډٞچق
ثٍِٿ إز ،ثبيي ىٍ هًى ُډيىٍَبى ٝالف ٍا آډبىٌ ٕبُى ي ٽبٍى ٽىي ٽٍ
1
ثشًاوي ثَاى سلٺّٸ ٝالف ثبيٖشي.
كْن دضوي اص ساص پيشٍصی هلّت ایشاى

ىٙمه ٵُميي ٽٍ ٍاُ ديَيُی ډچّز ايَان ؿيٖز؛ څٌا ىٍٝيى ثَآډي سب
ٕيبٕيًّن ي َٕىډياٍان ىيڅشي ٍا اُ ٍيكبويّز ي ىيه ػيا ٽىي .آوُب ٍا اُ
آيزاهلل ٽبٙبوي ػيا ٽَىوي ي ثيىٚبن ٵبٝچٍ اوياهشىي ي ډشإّٕٶبوٍ ډًٵّٸ َڈ
ٙيوي .اُ ٕي سيَ  1331ٽٍ ډَكًڇ آيزاهلل ٽبٙبوي سًاوٖز ډچّز ايَان ٍا
آو ًٍ٦ثٍ ٝلىٍ ثيبيٍى ،سب  28ډَىاى  1332ٽٍ ٭ًاډڄ آډَيپب ىٍ سَُان
سًاوٖشىي ډٞيّ ٷ ٍا َٕوڂًن ي سمبڇ ثٖب ٣اي ٍا ػم ٬ٽىىي ي ډَىڇ َيؾ
كَٽشي اُ هًى وٚبن وياىوي ،يټ ٕبڃ ي يټ ډبٌ ثيٚشَ ً٥ڃ وپٚيي .ىٍ
ايه يټ ٕبڃ ي يټ ډبٌ ،ثب يٕب٥ز ايبىی ١يّ إشٺالڃ ايه ٽ ًٍٚي ثب
سً٥ئٍی ىٙمىبن ايه ډچّز ،ىٽشَ ډٞيّٷ ډَسّت ٵبٝچٍ هًى ٍا ثب آٹبی
ٽبٙبوي ُيبى ٽَى ،سب ايىپٍ ډَكًڇ آيزاهلل ٽبٙبوي ؿىي ٍيُ ٹجڄ اُ
 .1ثيبوبر ىٍ ىيياٍ اٹٚبٍ ډوشچٴ ډَىڇ ثٍډىبٕجز ويمٍی ٙٮجبن ىٍ ډٞچّبی سَُان 1381/7/30
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ٝارلاي ٝ 28لؿاؿ ١اُ٤١ ٦ٝتـ ٦ٞ٧ي اي١ ٠ا٧٦ٝا ٤ٝر٤ؿ اًتـ ٕ ٣يت
ٝ ٠ٝيتلً ٜتا اي٣ ٠ضقي ّ ٦ؿاكيـ ،فٚيُٞ ٦ا ّ٤ؿتا ّ٢٢ـ ِْٚٝ ٣ي ت٦
٣ر٤ؿ آ٣ك١ـ .ؿّتل ٔٝـًّ ٕيتٌٝ ٠ٝ :تؾ٨ل ت ٦اِتيثا١ي ٝلؿ ٛايلاٟ
ٌ٧ت !ٜاُتثا ٥اٞ٧ ٣ي٠را ت٤ؿّٚٝ .ت ايلا ٟكا ًلاِٖ١ت ك٣عا١يّتـ ٌّي
ٝخ٘ آيتاهلل ّاُا١يـ ٣اؿاك ٝيْلؿ ّٓ ٦غ٧٦٢ا كا اُل ّ٢ـ  ٣تٝ ٦يـا ٟتيايـ
 ٣را ٟؽ٤ؿ كا ت ٦ؽغل تي٢ـامؿ .ؿك ٝ 28لؿاؿ ّّ ٦اُا١ي ٢ٝن٣ي ٣
ؽاِ١٦١ي ٠ت٤ؿـ  ٣ؿك ٣اٍـ ؿٙ٣ت ٔٝـًّ ا ٣كا ٢ٝن٣ي  ٣ام ؽ٤ؿ رـا ّلؿ٥
ت٤ؿـ فـ ٛعض٤ك ا ٣ؿك ٓغ٤ٝ ٦٢رة ُـ ّٝ ٦لؿ١ ٛين ؿك ٓغ ٦٢عض٤ك
١ـاُت ٦تاُ٢ـ؛ ٙقا ّ٤ؿتاصي٨اي ٝأ٤ٝك ٌٝتَي ٜآٝليْا ت٤اٌ١ت٢ـ تياي٢ـ ٣
ت٦كاعتي تؾِي ام اكتَ كا ت ٦تٔلّه ؿكآ٣ك١ـ ٤ّ ٣ؿتا ّ٢٢ـ .يِ ِٝت
ا٣تاٍ  ٣ا٤ٙاط ت٨لا ٟكا  ٜ٧كا ٥ا١ـاؽت٢ـ ٔٝ ٣ـًّ كا ًلّ ٟ٤ٖ١لؿ١ـ.
اي ام آ ،ٟؿيْتات٤كي ٝغّٞـكضاُا٧ي ت٣ ٦ر٤ؿ آٝـ ّ ٦تيٌت٣ا٢ذ ًاٗ
ايّٚٝ ٠ت ميل صْ٧٦ٞاي ؿيْتات٤كي اٖٙ ٣ـٝاٗ ُـ ّٚٝ ٣ي ُـ٢ٓ ٟقت
١يت  ٜ٧ؿك ٣اٍـ ٧يش  ٣ا٤س ٕلؿيـ؛ صٞ٧ ٟ٤ا١ ٟيت كا تٌ٢ّ ٦لًيٝ٤ي
ؿاؿ١ـ ّ ٦آٝليْايي٨ا علّاعي آ ٟكا ّلؿ١ـ٧ .لص ٦ؿُ ٠ٞؽ٤اًتٞ٧ ،اٟ
1
ُـ؛ تؾاعل رـا ُـ ٟام ك٣عا١يّت  ٣ؿي .٠اي٨٢ا فثلت اًت.
ضکست ًخَسدى ًظبم اسالهی دس بشابش حشکبت هزبَحبًِ

ؿُ ٠ٞتـا١ـ تا ص ٦عَيَتى ك٣ت٦ك ٣اًت؛ ؿك ى١ ٜ٨ؾا ٛاًالٝى ٣
اَ١الب اًالٝى ؿصاك اُتثا١٤ِ١ ٥ـ؛ ؽياٗ ٢٢ْ١ـ اَ١الب اًالٝى ١ ٣ؾاٛ
اًالٝى كا تا اي٢ز٤ك ّاك٧اى ايَ اا اىتاؿٝ ٥يت٤ا ٟت ٦ما ٤١ؿكآ٣كؿ١ .ؾاٛ
اًالٝى م١ـ ٥اًت .ؽياٗ ٢٢ْ١ـ تا يِ تَٚيـ ٝن٤ٚط ام عض٤ك فؾيٜ
ٝلؿٝى ؿك اَ١الب ًاٗ  ، 1357يِ ّاكيْات٤ك ام آ ٟاَ١البٝ ،يت٤ا٢١ـ ت٦
فؾٞت اَ١الب ١ ٣ؾا ٛاًالٝى ضلت ٦تن٢١ـ .اي ٠تزلت ٦تلاى ؿُ ٠ٞتايـ
ايَ آٝـ ٥تاُـ .اُتثا٢٢ْ١ ٥ـ؛ ١ؾا ٛاًالٝى تا اي ٠على٨ا ٌُْت ١ؾ٤ا٧ـ
ؽ٤كؿ.
 .1تيا١ات ؿك ارتٞاؿ تنكٓ ٝلؿ٨ُ ٛلًتاّ ٟاُا ٣ ٟآكا ٣ ٟتيـٕ٘ 1380/8/20
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فؾٞت اي ٠اَ١الب  ٣فؾٞت اي١ ٠ؾا ٣ ٛكيِ٦ؿاكى ١ؾا ٛر٤٨ٞكى
اًالٝى ؿك ع٤اؿث اي ٠يْى ؿٝ ٣ا ٥اؽيل ،تيِتل تلاى ؿُ٢ٞا ٟر٤٨ٞكى
اًالٝى آُْاك ُـ .ايّٚٝ ٠تّٚٝ ،ت تاايٞا١ى اًت؛ ّٚٝت ُ٤٧ياكى اًت؛
ّٚٝت تااًتقـاؿى اًت .تا ٌٝزـ ضلاك ٞ١يِ٤ؿ ايّٚٝ ٠ت كا ٌُْت ؿاؿ.
ٝا ؿك تاكيؼ ؽ٤ؿٝا٧٦١٤ٞ١ ٟايى كا ام اي ٠ؿاكي ٍ« :ٜالّذيي اتّخذٍا هسجذاً
ضزاراً ٍ مفزاً ٍ تفزيقاً تيي الوؤهٌيي ٍ إرصاداً لوي حارب اللِّ ٍ رسَلِ» .1تا
تَٚيـ ام ك٧ثل فنين  ٣فؾيٜاِٙأ ٟاَ١الب ،اٝا ٛتنكٕ٤اك ٝا ٦ّ ،ام ؿٗ ،ام
را ،ٟتا ٦ٞ٧ى ٣ر٤ؿ ملً ؿك ٍلآ ٟت٤ؿٞ١ ،يِ٤ؿ ايٝ ٠لؿ ٛكا ىلية ؿاؿ.
ايٝ ٠لؿ ٛؿِٙا ٟت ٦ايٞا ٟك ٠ُ٣اًت؛ ايٝ ٠لؿ ٛإٓا٢٧ـ؛ ر٤ا٨١اى ٝا
2
إٓا٢٧ـ .اي ٠تزلت٦اى اًت تلاى ؿُ.٠ٞ
ٍظیفِی هلّت ضٌبسبیی دضوي ٍ اّذاف اٍ

ٝلؿٝى ُ٤٧ياك ،ر٤ا١ا١ى  ،ّٜٞٔٝا٢ز٧٦ايى ٍ٤ى ١ ٣يل٢ٝ٣ـ ،م١ا٣ ٟ
ٝلؿا١ى ّ ٦ؿِٙا ٟام فٌِ تٝ ٦ي ٣ ٠٨ىـاّاكى تلاى اًالٝ ٛيتپـ ،ؿك اي٠
َ١غ٦ى عٌّاى ٕ ٍ٤ت ٦م ٔ١تاُ٢ـ؛ ؿً٣ت كا تِ٢اً٢ـ ،ؿُ ٠ٞكا
تِ٢اً٢ـ ٣ ٣ؽيي ٦كا تي٢ٞ٨ـ .ايِلىت ٦ٞ٧را١ث٦ى اي ٠اًتا ،ٟت ٦ا٢ٝيّت
اي٤ِّ ٠ك ٜ٧ـ ت٦ع٤ك ٌٝتَي ٣ ٜميلٌٝتَيٜـ اكتثاط ايـا ٝيْ٢ـ ٦ّ ،تايـ
ت ٦ىض٘ ال٣كؿٕاك ٦ٞ٧ى ايّ ٠اك٧ا ا١زإ ٛيلؿ .اٙثتُّٞ ََ١ ٦ا آعاؿ
ٝلؿ ،ٛتؾٔ ََ١ ّ٤ر٤ا١ا ٣ ٟتاالؽْ ٌّ ََ١ا١ى ّ ٦ام آ٨١ا ا١تؾاك
تؾّٔ ْ ٨ٝ ٣اكت  ٣آٝاؿٕي٨اى ٕ١٤إ ٟ٤تلاى ّاك٧اى ٝؾتٚو ٌ٧ت،
3
تٌياك عٌّاى  ٣تقيي٢٢ّ٠ـ ٥ؽ٤ا٧ـ ت٤ؿ.
خٌثی کشدى پبتک دضوي

ٕا٧ى تقضى اىلاؿ ؿهى كا ىتظ ٝيْ٢٢ـٙ ،يْ ٠تً٦لفت آ ٟكا ام ؿًت
٤ً .1ك٥ي ت٤ت ،٦آي٦ي 107
 .2تيا١ات ؿك ٝلاً ٜت٢ييق عْ ٜؿٞ٧ي ٠ؿ٣ك٥ي كياًت ر٤٨ٞكى 1388/5/12
 .3تيا١ات  ٜ٨ٝك٧ثل ٝقؾّ ٜاَ١الب ؿك ارتٞاؿ تنكٓ ٝلؿ ٛت٢ـكفثّاى 1376/11/28
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ٝيـ٢٧ـ .ؿك ٝيا ٟرٞـ عاضل يَي٢اً فـّ٥ى مياؿى ؿك ر ٔ٢تغٞيٚى
عض٤ك ؿاُت٢ـ  ٣ؿيـ٥ا١ـ ّٕ ٦ا٧ى اٌ١ا ٟيِ ؿه كا ،يِ ٢ٝغَ ٦كا ،يِ
ُ٨ل كا ،يِ كً٣تا كا ٝيٖيلؿ؛ اّٝا ؿك ٨ٖ١ـاكى آ ٟميٚت ٝيْ٢ـ .يق٢ى اّٗ٣
اٖ١ين ٥ؿاكؿ ،اّٝا تقـ اٖ١ين٥ى ؽ٤ؿ كا ام ؿًت ٝيـ٧ـ؛ ؿُ ٜ٧ ٠ٞتـٟ٣
ؿكٝ ٔ١زـّؿاً عٝ ٦ٚٞيْ٢ــ ت ٦آغالط ١ؾاٝي٨ا ،ااتِ ٝيْ٢ــ  ٣آ١ض ٦كا
ّ ٦تا معٞت ،را١يِا١ى ،اٖ١ين ٣ ٥ايٞا ٟام إ ٣لىتُ ٦ـ ،٥اي ٝيٖيلؿ.
٢٧ل ّٚٝت ايلا ٟتا اٝل٣م اي ٠ت٤ؿ ٦ّ ٥ااتِ ؿُ ٠ٞكا ؿك  ٦ٞ٧را ؽ٢خى
ّلؿ ٥اًت ٦١ .اي ٦ْ٢ؿُٞ١ ٠ٞيؾ٤اًت ٦ااتِ ّ٢ـ؛ ؿُٞ٧ ٠ٞيِ ٦ؿكٓـؿ
1
ضلت ٦مؿ ٟتٝ ٦ا ت٤ؿ ٥اًت.
***

ايّٚٝ ٠تّٚٝ ،تي ١يٌت ّ ٦تا ت٨ـيـ  ٣اكفاب  ٣عض٤ك ت٨ـيـآٝين
ٍـكت٨اى ٝاؿّىـ ّ ٦فاؿت ّلؿ٥ا١ـ عله ؽ٤ؿ كا فٚيّٚٝ ٦ت٨ا  ٣ر٤اٝـ ت٦
ّلًى تِ٢ا٢١ــ اا فَة تٖقاكؿٍ ،ـكت ؽ٤ؿ كا ىلا٢ّ ٍ٤ٝـ  ٣ت ٦ضقو
تَٚي٢ى ؿُ ٍ٤ٕ ٠ٞؿ٧ـ .ايّٚٝ ٠ت ٝيـا١ـ ّ٤ٍ ٦ى اًت  ٣ىٞ٨يـ٦ّ ٥
ؿاكاى اٍتـاك اًتٝ .ق٢اى ايٝ ٠ا٤١ك٧ا  ٣اي ٠ارتٞافات ٝثاكُ ّ٤٢ٝ ٣ك
اي ٠اًتٝ .ا٤١ك ٝا ،ت٨ـيـ ٧يش ٌٞ٧اي٧ ٣ ٦يش ّٚٝت  ٣ؿٙ٣تى ١يٌت.
فٚيكم ٜتثٚينات آٝليْا يى ٨ٓ ٣ي١٤يٌتى  ٣ت٨ٍ٤ايى ّ ٦ؿك ع ٗ٤اي٠
٧زـً ٥اٗ٤ٞ٧ ،اك ٥ؽ٤اًت٦ا١ـ ايلا ٟاًالٝى كا ت٨ـيـى فٚي٤ِّ ٦ك٧اى
ؽٚيذىاكى ِ١ا ٟؿ٢٧ـّٚٝ ،ت ايلا ٟفٚي٤ِّ ٦ك٧اى ؽٚيذىاكى ّٚٝ ٣ت٨اى
ٌٞ٧اي٧ ٣ ٦يش ِّ٤ك ؿيٖلى ّٝ ٦تقلّٕ ت ٦آ١ ٟثاُـ ،ت٨ـيـى ت٣ ٦ر٤ؿ
2
ٞ١ىآ٣كؿ.
هَفّقیّت هلّت دس پیطشفتْب

٤ٝىَّيّت ٧ل ّٚٝتي ؿك ايِلىت٨اى ؽ٤ؿٌ١ ،ثت ٝقْ٤ى تا ١ي٤ف
تيٖاٖ١ا ٣ ٟؿُ٢ٞا ٟؿك آ٤ِّ ٟك ؿاكؿ .اي٨٢ا ٌ١ثتِاٝ ٟتقاّي اًت؛ يق٢ى
٧لٕا ٥تيٖا ٣ ٦١يِ ٍـكت ؽاكرىـ  ٤ٙ٣آٍ ٟـكت ؽاكرى ف٢ٚاً اؽ٨اك
 .1تيا١ات ؿك ؿيـاك رٞـ ّخيلي ام ٝلؿ1379/10/19 ٍٜ ٛ
 .2تيا١ات ؿك ارتٞاؿ ١يل٧٣اي ُلّتّ٢٢ـ ٥ؿك ٝا٤١ك فؾي ٜعليٌاَٙـى 1376/2/3
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ؿُ٢ٞى ْ١لؿ ٥تاُــ ١ي٤فٍ ؿك تيٝ ٠لؿٍِ ،ٛل٧اى ٝؾتٚو  ٣ىضاى
ًياًى تيِتل تاُـ ،ايّٚٝ ٠ت ام آي٢ـ٥اى ٞ٧لا ٥تا فنّت ٞ٧ ٣لا ٥تا اىتؾاك
 ٣تأٝيُ٠ـ ،٥ىآ٦ٚاٍ تيِتل اًت ٦١ .اي ٦ْ٢تا ٧ل تيٖا٦١اى تايـ
ًتينٕ٥لى ّلؿ؛ ٕ ،٦١ا٧ى  ٜ٧اٌ١ا ٟتؾاعل ٔٝاٙظ ،تا تيٖا٦١اى ؿً٣تى
ٝيْ٢ـ؛ اّٝا تٞ٧ ٦ا ٟتيٖا٦١ى ؿً٣ت ١ ٜ٧ثايـ ارام ٥ؿاؿ ّ ٦ؿك ا٤ٝك ؿاؽ٘
اي ٠ؽا ،٦١اي ٠ؽا٤١اؿ ،٥اي٤ِّ ٠ك  ٣اي ٠راٝق ٦تت٤ا١ـ  ََ١اييا ّ٢ـ .ام
ا ّٗ٣اَ١الب ّ ٦تّْٚى كُت٧٦اى ١ي٤ف آٝليْا  ٣ؿيٖل ٍـكت٢ٞـاٟـ ىَظ ٜ٧
آٝليْا ١ث٤ؿ؛ ٢ٝت٨ا تـتليِ٢ا ٟآٝليْا ت٤ؿـ ؿك اي٤ِّ ٠ك ٌٌٕتُ ٦ـ ،اي٨٢ا
ؿائ ٜؿك ىْل ت٤ؿ١ـ ّ ٦ت١ ٦غ٤ى ؿك ؿاؽ٘ ِّ٤ك ١ي٤ف ّ٢٢ـ  ٣ت ٦اياؿ٥
ّلؿ ٟىْل ؽ٤ؿُا ،ٟعله ؽ٤ؿُاّ ،ٟاك ؽ٤ؿُاَٝ ٣ ٟآـ ٧ ٣ـى٨اى
1
ؽ٤ؿُا ٟتپلؿام١ـ .ام ٦ٞ٧ى كا٨٧ا  ٜ٧تلاى ايّ ٠اك اًتياؿٝ ٥يْ٢٢ـ.
ػول صبلح یؼٌی اص دضوي ًتشسیذى

ٍ٣تى يِ ّٚٝت ٤ٝكؿ ت٨ـيـ ٍلاك ٝيٖيلؿ ،فٓ ٘ٞاٙظ اي ٠اًت ّ٦
اٌ١ا٨١ايى ؿك َٝات٘ ت٨ـيـ ؿُ٢ٞاٝ ٟتزا٣م ًيً ٦٢پل ّ٢٢ـ؛ اْٝا١ات
ؽ٤ؿُا ٟكا ٝتٞلّن ّ٢٢ـ؛ ام ٦ٞ٧ى ١يل ٣ ٣اًتقـاؿ ؽ٤ؿُا ٟت٨ل ٥تٖيل١ـ؛
ف ٣ ٜٚف ٣ ٘ٞاتتْاك ُ ٣زافت كا تا  ٜ٧تياٝين١ـ  ٣ؿك َٝات٘ ؿُ٠ٞ
م٣كٕٝ ٣ ٤تزا٣م تايٌت٢ـ َٝ ٣اٝ٣ت ّ٢٢ـٍ٣ .تى ايٞا ٟتا فٓ ٘ٞاٙظ
ٞ٧لاُ ٥ـ ،اٌ١ا ٟام ؽٌلا١ ٟزات ايـا ٝيْ٢ـ؛ آٍ٣ ٟت ّٚٝت٨ا ايل٣م
ٝيِ١٤ـ .صينى ّ ٦ايلا ٟاًالٝى ّاكؽا٦١ى ٢ٝغٔلت٦ىلؿ آ ٟكا ؿك ؿكٟ٣
ؽ٤ؿ ؿاُت ٦اًت ،ايٞا ٟاًت .ؿُ٢ٞاٝ ٟا  ٜ٧ام ايّ ٠اكؽاٝ ٦١يتلً٢ـ ٣
ام اي ٠تٙ٤يـ ٣ا ٦ٞ٧ؿاك١ـ؛ تَي٦ى على٨ا ؿك٣ك  ٣ت٨ا ٣ ٦١تن٣يل اًتُٞ .ا
ر٤ا١اٝ ٟإ ،٠ٝك٣مى ّ ٦ؿا ٣ َ١ايٞاُ ٣ ٟزافت  ٣اتتْاك ٤١ ٣ا١ـيِى ٣
امت٢ا ٛىلٓت كا تا  ٜ٧تياٝينيـ  ٣ؿك ٝيـا ٟف ٣ ٜٚف ٘ٞآ ٟكا تّ ٦اك
2
تٖيليـ ،تلتلي ٠ىلآ٣كؿ٧٥اى ايّ ٠اكؽا٦١ايـ.
 .1تيا١ات ؿك ؿيـاك ااًـاكا ،ٟرا١ثاما ،ٟؿاِ١ز٤يا ٣ ٟؿاَ١آ٤ٝما1379/8/11 ٟ
 .2تيا١ات ؿك ٝلاًِٝ ٜتلُ ؿاَ١آ٤ٝؽتٖى ؿاِ١ز٤يا ٟؿاِٖ١ا٨٧اى ًٕ٦ا٦١ى اكتَ ر٨ٞـ٤كى
اًالٝى ايلا1383/7/22 ٟ

WWW.BOOK-KHAMENEI.IR

فصل دوازدهن :ايستادگي هردم در برابر دشون 425 /
َّضیبسی دس بشابش پیچیذگی سٍضْبی دضوي

 ٠ٝتُٞ ٦ا فلٕ ّ ٦ّ ٜ٢ت٤عو٦ى ؿُ ،٠ٞؿك ٕقُت ٦يِ تيا٣ت تا
اٝل٣م ؿاُت .ؿك ٕقُت ،٦ت٤عو٦ى ؿُ ٠ٞام ك٣ى تىتزلتٖى ت٤ؿ .يق٢ى
آٝليْا ،اًتْثاك ر٨ا١ىّٞ ،پا١ىؿاكا ٟتنكٓ ٓ٨ي١٤يٌت  ٣اٝخاٗ آ٨١ا ّ٦
ٝيؾ٤اًت٢ـ تا ّٚٝت  ٣اَ١الب ايلاٝ ٟثاكم٢٢ّ ٥ـ ،ام ك٨ُ٣اى ًاؿ٥تلى
اًتياؿٝ ٥يْلؿ١ـ ّ ٦تلاى ٍ ،٦ٞ٧ات٘ اىِا ت٤ؿٝ .خالً تغليِ ت ٦ع٦ٚٞى
١ؾاٝى  ٣كا ٥ا١ـاؽت ٠ر ،ٔ٢ت٤عو ٦ت٤ؿ؛ اّٝا  ،٦ٞ٧اي ٠كا ٝيِ٢اؽت٢ـ .ت٤عو٦
كٝ ٠ُ٣يِـ؛ ٝلؿ ٛت ٦اا ٝيؾاًت٢ـ َٝ ٣اتٝ ٦ٚيْلؿ١ـ .يا ٝخ٘ ع٦ٚٞى
آٝليْا يي٨ا تٓ ٦غلاى عثي  ٣ام ايٍ ٠ثي٘ ،آ١ض ٦ّ ٦ا١زا ٛؿاؿ١ــ
ٝغآل٥ى اٍتٔاؿى ،عٞالت تثٚينى  ٣ميل٥ـ ّاك٧ايى آُْاك ت٤ؿ .ت٦
ٝل٣ك ىٞ٨يـ١ـ ّٞ١ ٦يِ٤ؿ ّٚٝت ايلا ٣ ٟاَ١الب اًالٝى كا تا اي ٠ت٤عو٧٦ا
ّ ٣اك٧ا ٌُْت ؿاؿ .اي ٠تزلت٤ٝ ،٦رة ُـ ٥اًت ّ ٦ك٨ُ٣اى ؽ٤ؿُاٟ
كا ايضيـ٥تل ّ٢٢ـ .تٞ٧ ٦اٌ١ ٟثتى ّ ٦آ٨١ا ك٨ُ٣ا كا ايضيـ٥تل ٝيْ٢٢ـّٚٝ ،ت
ايلا ٜ٧ ٟتايٌتى ُ٤٧ياكيَ كا تيِتل ّ٢ـ .ر٤ا١ا ٟتايٌتى آٝاؿٕيِا ٟكا
تيِتل ّ٢٢ـ ٦١ .آٝاؿٕى رٖ٢ى؛ ص ٟ٤اٝل٣م تغج ر١ ٔ٢ؾاٝى ١يٌت .اٙثتّ٦
آٝاؿٕى كمٝى  ٜ٧تلاى ك٣م ٝثاؿا ضل٣كى اًت؛ اّٝا آ ٟصينى ّ ٦تلاى
 ٦ٞ٧الم ٛاًت ،آٝاؿٕى ٝق٤٢ى؛ يق٢ى آٝاؿٕى ىْلى ،آٝاؿٕى ك٣عى،
آٝاؿٕى ًياًى  ٣عيؼ ٣عـت ،اتّٔاٗ  ٣اكتثاط ١يل٧٣ا تا يْـيٖل،
اكتثاط ٌٝتغْ ٣ ٜؿً٣تا٦١ي ّٚٝت  ٣ؿٙ٣ت ٢ُ ٣اؽت ٠ص٨ل٥ى ؿُ ٠ٞؿك
٧ل ٙثاًى اًت .ؿُ ٠ٞتا ُْ٨ٚاى ٝؾتٚيى ؽ٤ؿ كا تَٝ ٦ات ٦ٚتا اَ١الب
ٝيِْا١ـٞ٧ .يِ ٦تا ٙثاى ١ؾاٝى ٣اتٌت ٦ت ٦ىال ٟؿٙ٣ت تيٖا ،٦١ر٤ٚ
1
ٞ١ىآيـ.
ػضم ٍ جذّیّت هلّت ساُ هقببلِ بب تَعئِی دضوي

ؿاٌ١ت ٠اي ٠عَيَت  ٣ت٤رّ ٦ت ٦اتقاؿ ٕ١٤إ ٟ٤آُ٤٧ ،ٟياكى  ٣فن٣ ٛ
رـّيّت فّٚٝ ٛ٤ٞت ايلاٌٞٚٝ ٣ ٟا١ا ٟر٨ا ٟكا ؿك صٖٖ١٤ى َٝات ٦ٚتا
ت٤عو٧٦ايى ّ ٦ام ً٤ى ؿُ ٠ٞعلّاعى ٝيِ٤ؿ ،عٚة ٝيْ٢ـّٚٝ .ت ٝا اٙثتّ٦
 .1تيا١ات ؿك رٞـ تٌيزيا ٟت٢ٝ٦اًثت ٧يت٦ي تٌيذ 1376/9/5
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ؿك ع ٗ٤ؿٌ٧ا٦ٙى ٕقُت ٦تا ا٤١اؿ ت٤عو٧٦اى ؿُ٢ٞا ٟآُ٢ا ُـ ٣ ٥تا آ٨١ا
ؿًت  ٣ا٢ز١ ٦لّ ٛلؿ ٣ ٥تغٞـاهلل تل تيِتل آ٨١ا ىايٌ ُ ٜ٧ـ ٥اًت؛ ٣
ًّ٢ت  ٌّٜٚٝا٨ٙى آ ٟاًت ّ ٦ؿك ص٢يٝ ٠يـا١ىـ ؿك ٝيـا١ى ّّٚٝ ٦تي ٝإ٠ٝ
 ٣اَ١التى  ٣تلعٌ ُ٤٧ ٣ياك  ٣تااكاؿ ،٥ؿك آ ٟتا ؿُ٢ٞا١ى ٝاؿّى  ٣م٣كٕ٤
١ ٣اتغٌ ُ ٣يغآٟيت ٝثاكمٝ ٥يْ٢ــ ايل٣مى ام آ ٟرث٦٨ى عٌ اًت
ّ ٦ام ّ ِٞؽـا  ٣اكاؿ٥ى كاًؼ  ٣ك٣ط ىـاّاكى تلؽ٤كؿاك اًت؛  ٣اي٠
ٞ٧ا ٟصينى اًت ّٝ ٦ا ؿك عً ٗ٤ا٨ٙاى ٍث٘  ٣تقـ ام اَ١الب تا اٝل٣م
تزلتّ ٦لؿ٥ايٜ؛ ٞ٧ ٣ا ٟصينى اًت ّ ٦ؿك ًلاًل تاكيؼ ١ثّ٤ت٨ا تغٌَّ
ياىتٍ ٣ ٦لآ ٟتاك٧ا ام آ ٟؽثل ؿاؿ ٥اًتٙ٣ .ى ُلط ايل٣مى ،اتّْاٗ ٣
افتٞاؿ ت ٦ؽـاُ٤٧ ،ياك  ٣رـّى  ٣آٝاؿ ٥ت٤ؿ ،ٟعيؼ ٣عـت ٣ ،ىلية
تثٚينات ؿُ ٠ٞكا ١ؾ٤كؿ ٟاًت .اٝل٣م يْى ام تالُ٨اى ؿُ٢ٞآ ٟله
آٝ ٟيِ٤ؿ ّ٤١ ٦ك اٝيـ كا ؿك ؿٗ ّٚٝت ٝا ؽا٢٢ّ ٍ٤ٝـ  ٣آ١ا ٟكا ت ٦ا٣ضاؿ
ِّ٤ك  ٣ت ٦ؿًتا١ـكّاكاٝ ٣ ٟزليا ٟا٤ٝك تـتيً ٠ام١ـ .ىآ٦ٚاي ّ٦
ؿُ٢ٞاّٚٝ ٟت ٝاي٢ٚـ ٝياّٚٝ ٟت  ٣ؿٙ٣ت ت٣ ٦ر٤ؿ آيـٞ٧ ،ا ٟصينى اًت
ّ ٦إل ؽـاى ١ؾ٤اًت٤ٝ ٦ىٌّ ُ١٤ـ ،ؿًت آ١ا ٣ ٟاياؿى عَيل  ٣كياّاك ٣
ؽثيج آ١ا ٟؿك ؿاؽ٘ كا تلاى ضلت ٦مؿ ٟت٤ِّ ٦ك  ٣اَ١الب تام ؽ٤ا٧ـ
ّلؿ .اي٧ ،٠ـه ٞ٧يِ٦ى ؿُ ٠ٞت٤ؿٌ٧ ٣ ٥ت؛ ٙ ٣قا آلاك ٞ٧يِ٦ى
اٝا ٛىَيـ  ٣فؾي ٜآ ٟت٤ؿ ّ ٦اي١٤ـ ٝياّٚٝ ٟت ٝ ٣زليا ٟا٤ٝك ٌٝتغْٞتل
1
ُ٤ؿ.
***

اٙثتّ ٦تايـ اِتيثا١ى فؾيٝ ٜلؿٝى ُٞا عيؼ ُ٤ؿٝ .لؿ ٛتايـ ُ٤٧ياكى
اعـّالفاتى ؽ٤ؿ كا عيؼ ّ٢٢ـ  ٣ؿك َٝات٘ تغلُّ ؿُ ٠ٞعٌّاًيّت ؿاُت٦
تاُ٢ـ .ؿك ١ؾا ٛر٤٨ٞكى اًالٝى ،عض٤ك فؾيٝ ٜلؿ ،ٛاٍتـاك ا٨ٙى كا
ِ١اٝ ٟيـ٧ـ  ٣تٝ ٦ينا ٟمياؿى ؿُ ٠ٞكا ٝأي٤ى ٝيْ٢ـ؛ اّٝا ايْ١ ٠ت ٦ت٦
ٝق٢اى آ١ ٟيٌت ّ ٦تغلّّات ؿُ ٣ ٠ٞؽثاحت٨اى ا ٣تٞاُ ٛـ ٥اًت؛ ؽيل،
ٞ١يت٤ا ٟا١تؾاك ؿاُت ّ ٦ؿُ ٠ٞؽثاحت٨اى ؽ٤ؿ كا ٝتٍّ٤و ّ٢ـ .آ١ض٦
 .1ايا ٛتٕ ٦لؿٞ٧ايى ًلاًلى ىلٝا١ـ٧ا ٟتٌيذ ،ت٢ٝ٦اًثت ًاٙل٣م ا١تِاك ايا ٛك٧ثل ىَيـ اَ١ـالب
تلاى تِْي٘ تٌيذ ٌٝتضقيإ ٣ ٟلاٝيـاُت ٧يت٦ى تٌيذ 1368/9/2
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٤ٝرة ٝيِ٤ؿ ّ ٦ؿُ١ ٠ٞت٤ا١ـ اؿا ٦ٝؿ٧ـُ٤٧ ،ياكى ٝلؿ ٛاًت .اكتثاط
تا ٝلؿ ٛكا ٍ٤ى ّ٢يـ  ٣اؽالّ  ٣تَ٤ا  ٣كاتغ٦ى تا ؽـا كا ًل٤ٙع٦ى ّاك
1
ؽ٤ؿ ٍلاك ؿ٧يـ.
حیشت ٍ گیجی دضوي اص هببسصُ ٍ هقبٍهت هلّت

ٝا ؿك ا٣ا ٟايل٣مى اَ١الب اًالٝى تؾ٤تى ِٝا٧ـٝ ٥يْلؿي٦ّ ٜ
ؿُ ،٠ٞعيلتنؿٕ ٣ ٥يذ اًت ٞ١ ٣ييٞ٨ـ ص ٦اتّياً اىتاؿ ٥اًت .ؿك
عَيَت ،اًتْثاك ٞ١يت٤اٌ١ت تغٚي٘ ؿكًتى ام آ١ض٣ ٦ّ ٦اٍـ ُـ ٥ت٤ؿ ايـا
ّ٢ـ .اّٝا تقـ ام آ ٦ْ١ر٤٨ٞكى اًالٝى تِْي٘ ُـٝ ،ثاكم٥ى ّٚٝت ٝا تا آٟ
ٍـكت اؿا ٦ٝايـا ّلؿ؛ ر ٔ٢تغٞيٚى ايَ آٝـ؛ َٝاٝ٣ت ايّٚٝ ٠ت ايَ
آٝـ؛ ك٧ثلى ٍاعقا٦١ى اٝا ٛؽ٤ؿ كا ؿك ٝيـا٨١اى ٝؾتٚو ِ١ا ٟؿاؿ  ٣اي١٤ـ
اًالٝى ٝياٝ ٟلؿ ٣ ٛاٝا ،ٛاتقاؿ ٝؾتٚو ؽ٤ؿٍ كا ُ٢اًا١ـ؛ ؿُ ٠ٞتيـاك
ِ٧ ٣ياك ُـ  ٣تزلت ٦ايـا ّلؿ .ايْ١ ٠ت ،٦تلاى ٝا ّٚٝت ايلا١ ٣ ٟين تلاى
ٌٞٚٝا١ا ٟؿك ًايل َ١اط فا ٜ٨ٝ ،ٜٙاًت .تا اي ٠عاٌٗٞٚٝ ،ا١ا ٟؿك ًايل
َ١اط فا ٜٙتايـ ت٤رّ٢٢ّ ٦ـ ّٝ ٦ثاكمات اًالٝىٝ ،خ٘ يِ ر١ ٔ٢ؾاٝى
ًّ٢تى ّ ٣الًيِ اًت .في٢اً ِٝؾّٔات ٞ٧ا ٟتلؽ٤كؿ كا ؿاكؿ .ؿك رٔ٢
١ؾاٝىٍ٣ ،تى ٝيثي٢يـ ؿُ ٠ٞعلّتى اتتْاكى ام ؽ٤ؿ ِ١اٝ ٟيـ٧ـً ،قى
ٝيْ٢يـ ضـّ آ ٟعلّت كا ا١زا ٛؿ٧يـٞ٧ .ي ٦ّ ٠ؿًُ ٠ٞالط رـيـى ت٦
ؿًت ٝىآ٣كؿً ،قى ٝيْ٢يـ ضـّ آً ٟالط كا ىلا٢ّ ٜ٧يـ .ا ٣تا ِ١تلاى
ؽ٤ؿ ىلاٝ ٜ٧يْ٢ـُٞ ،ا ضـّ تا ِ١ىلاٝ ٜ٧يْ٢يـ .ا٤٧ ٣اايٞاى رٖ٢ى
تلاى ؽ٤ؿ تغٔي٘ ٝيْ٢ـُٞ ،ا ضـّ٤٧ايى ؿكًت ٝيْ٢يـ .تٝ ٦ق٢اى
ؿٍيَتل٧ ،ل علّتى كا ّ ٦ؿُ ٠ٞا١زا ٛؿاؿ ُٞا ٝيِ٢ي٢يـ ،ىْل  ٣تالٍ
ٝيْ٢يـ  ٣تا اتتْاك ٢ُٞ٤٧ ٣ـى  ،علّت َٝات٘ ا ٣كا ا١زاٝ ٛيـ٧يـ .ؿك
ٝثاكمات اًالٝى ١ين ٞ٧ي٢غ٤ك اًت .ؿك ٨١ضت اًالٝى ١ين ٞ٧ي٣ ٠ضـ
٣ر٤ؿ ؿاكؿ .ؿُ ٠ٞصٌ١ ٟ٤ثت ت ٦اَ١الب اًالٝى تزلت ٦ايـا ّلؿ ٥اًت،
2
ك٨ُ٣اى رـيـى كا تّ ٦اك ٝيٖيلؿٙ .قا ٌٞٚٝا١ا ٟفا ٜٙتايـ ِ٧ياك تاُ٢ـ.
 .1تيا١ات ؿك ٝلاً ٜتيقت ٣ماكت اعـّالفات  ٣الً١ ٘٢يل٧٣اي ١ؾاٝي  ٣ا١تؾاٝي 1368/3/30
 .2تيا١ات ؿك ؿيـاك ٞ٨ٝا١ا ٟؽاكري ؿ٦٧ي ىزل ٍِ ٣ل٧اي ٝؾتٚو ٝلؿ ٛؿك ك٣م ١ي٦ٞي ُـقثاٟ
1371/11/18

WWW.BOOK-KHAMENEI.IR

 / 428دشونشناسي
بیذاسی ،ضشط تحقّق پیشٍصی هؤهٌیي ٍ ضکست دادى دضوٌبى

ىِاك٧ايى ّ ٦ؿك ؿ١يا ا١زاٝ ٛيٖيلؿٝ ،غْ ٛ٤تٌُْ ٦ت اًت؛ ٌُْت
ؽ٤ا٧ـ ؽ٤كؿ .اي ٠صينى اًت ّ ٦تزلت ٦تٝ ٦ا ِ١ا ٟؿاؿ ،٥ميل ام ٣فـ٥ى
ا٨ٙى ّ ٍ« :٦ليٌصزىّ اللِّ هي يٌصزُ»  ٣آيات مياؿى ّ ٦ؿك اي ٠ر٨ت
ٌ٧ت .ىِاك٧ا ماٙثاً ٝغْ ٛ٤تٌُْ ٦ت اًت .يِ ٝـّتى ىِاك ٝىآ٣ك١ـ،
ٍ٣تى ّ ٦ايٌتاؿٕى ِٝا٧ـُ ٥ـ ام اي ٠عله ،آ ٟىِاك تٞاٝ ٛيِ٤ؿ.
ر ،ٔ٢ر ٔ٢اكاؿ٧٥اًت؛ ر ٔ٢فن٨ٝاى كاًؼ اًت؛ ٧ل ّ ٦فنَٝ
تيِتل ت٤ؿ ،ا ٣تل١ـ ٥اًت .ت٢اتلاي ،٠اي٨٢ا ٌُْت ٝيؾ٤ك١ـ .إل ٍلاك ت٤ؿ
١ؾا ٛاًالٝى تا اي ٠ىِاك٧ا ٌُْت تؾ٤كؿ ،تايـ ٞ٧ا ٟؿ٦٧ى اّٗ٣
ٌُْت ٝيؾ٤كؿ .آٍ٣ ٟتـ ٕيتٜـ ؿُ٤ٍ ٠ٞيتل ت٤ؿٝ ،ا ضقييتل ت٤ؿي،ٜ
ت٤ا١ايى٧اٝاّٞ ٟتل ت٤ؿ ،اْٝا١اتٞاّٞ ٟتل ت٤ؿ ،ؿ١ياُ٢اًىٝاّٞ ٟتل ت٤ؿ،
تزلتٝ٦اّٞ ٟتل ت٤ؿ؛ اٝل٣م تغٞـا ٦ّٚٙايّٞ ٠ث٤ؿ٧ا ّٞ ٣ي٨اى آٍ٣ ٟت٨ا
رثلاُ ٟـ ٣ ٥ؽيٚى ام اُْاالتى ّ ٦آٍ٣ ٟت ٣ر٤ؿ ؿاُت٣ ،ر٤ؿ ١ـاكؿ.
ٝلؿ ٛك٣عيّ٧٦اُا ٜ٧ ٟؽ٤ب اًت .اٝل٣م اٖ١ين٧٥ا ؽيٚى تاالًت .إل
ؽـاى ْ١لؿ ٥يِ ٍ٣تى يِ رٖ٢ى اتّياً تييتـ ّ ٦عض٤ك ؿك رث ٦٨كا
تلاى ٝلؿ ٣ ٛر٤ا٨١ا ايزاب ّ٢ـ ،آٍ٣ ٟت ؽ٤ا٧يـ ؿيـ ّ ٦ر٤ا ٟاٝل٣م ٝا
ّ ّٛ٤ً ٌ٘١ ٦اَ١الب اًتّٞ٧ ،تَ  ٣ىـاّاكىاٍ ام ر٤ا ٟآ ٟك٣م ّٞتل
١يٌت؛ ُايـ تيِتل ٌ٧ ٜ٧ت .يِ ص٢ي ٠عاٙتى ٣ر٤ؿ ؿاكؿ .ت٢اتلاي ،٠اي٠
ىِاك٧ا ٝغْ ٛ٤تٌُْ ٦ت اًت؛  ٜ٨ٝ ٠ْٙاي ٠اًت ّٝ ٦ا تيـاك تاُي.ٜ
تُ ٦لط ايٝ ٦ْ٢ا تيـاك تاُيٜ؛ تُ ٦لط اي ٦ْ٢ؽ٤اتٞا١ ٟثلؿ ،ميٚت ٢ْ١ي.ٜ
اي ٠م٨ٖ١اى ِ٧ـاكؿ٢٧ـ ٣ ٥تيـاكتاٍٝ ،ا كا تيـاك  ٦ٖ١ؿاكؿ؛ ايُ ٠لعَ
1
اًت.
ًقص ّوبستگی هلّی دس هقببل دضوي

ٞ٨ٝتليً ٠الط ّٚٝت ايلا ٟتلاى ؽ٢خى ّلؿ ٟت٨ـيـ٧اٞ٧ ،ثٌتٖى ّٚٝى
ٞ٧ ٣ـٙى اًتّٚٝ .ت ايلا ٟتلاى ؽ٢خى ّلؿ ٟت٨ـيـ٧اى ؿُ ٠ٞاعتياد ت٦
تٞة اتٞى ً ٣الط ٌ٧ت٦اي ١ـاكؿٞ٧ .ـٙى ٞ٧ ٣ثٌتٖى ُٞا ٝلؿ٣ ٛ
 .1تيا١ات ؿك ؿيـاك كئيي ٞ١ ٣اي٢ـٕاٝ ٟزٚي ؽثلٕا ٟك٧ثلي 1389/06/25
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ص ٔ٢مؿُٞ ٟا ت ٦كيٌٞا ٟا٨ٙى  ٣ايٞا ٟؿي٢ىٞ٨ٝ ،تليً ٠الط ّٚٝت ايلاٟ
اًت؛ ايً ٠العى اًت ّ ٦تقـ ام ايل٣مى اَ١الب تا اٝل٣م ّاكايى ؽ٤ؿ
1
كا ِ١ا ٟؿاؿ ٣ ٥تقـ ام ايِ١ ٜ٧ ٠ا ٟؽ٤ا٧ـ ؿاؿ.
هقبٍهت ٍ خَدببٍسی هلّت ایشاى بشای دضوي

ؽـا١٣ـ ٝتقاٗ تا اُاك ٥ت ٦يْى ام ّٚٝت٨اى ٝإٕ ٠ٝقُتٝ ٦ييلٝايـٍ« :
ها ًقوَا هٌْن الّا اى يؤهٌَا تاهلل الؼزيز الحويذ»2؛ ؿُ٢ٞا ،ٟص ٟ٤آ٨١ا كا ٝإ٠ٝ
ياىت ٦ت٤ؿ١ــ  ٣اٌ١اٝ ٟإ ٠ٝتٌٚي ٜم٣ك  ٣اًتْثاك ٞ١يِ٤ؿـ تؾاعل
ايٞاِ١ا ٟام آ٨١ا ا١تَاٝ ٛيٖلىت٢ـ .ايٞا ،ٟايٌتاؿٕىَٝ ،اٝ٣ت  ٣ؽ٤ؿتا٣كى
ّٚٝت ايلا ٟتلاى ؿُ١ ٠ٞإ٤اك اًت .آ٨١ا عْٝ٤ت٨اى ٝغيـ  ٣ىلٝا١ثل ٣
ّٚٝت٨اى تيغاٗ  ٣تٌٚي ٜؿك َٝات٘ م٣كٕ٤يي٨ايِا ٟكا ٝيپٌ٢ـ١ـ .اٝل٣م ىلياؿ
اًالٝؾ٤ا٧ى ّٚٝت ايلا ٦ّ ٟا ّٗ٣تاك ام متا ٟاٝا ٛاّٝت تلؽاًتّٚٝ ،ت٨ا كا
تيـاك ّلؿ ٣ ٥ؿ٨ٙا كا تْا ٟؿاؿ ٣ ٥ؿك ٢ٝغَ ٦ك٣ط تيـاكى  ٣ؽ٤ؿتا٣كى
ت٣٦ر٤ؿ آ٣كؿ ٥اًت .ؿُ٢ٞا ٟام ايٌٝ ٠ائ٘ ٖ١لاً ٣ ٟلاًي٦ٞا١ـ؛ اّٝا ّٚٝت
3
ايلا ٟتل اي ٠ت٤عو٧٦ا ايل٣م ؽ٤ا٧ـ ُـ.
استقبهت؛ الصهِی سسیذى بِ اّذاف ػبلی اسالهی

ْ١ت٦ى ّٞ٨ٝى ٣ر٤ؿ ؿاكؿ ٦ّ ،آي٦ى ُليي٦ى ٍلآ ٟؿك ً٤ك٥ى ىتظ
ؿكتاك٥ى ٞ٧يْ١ ٠ت ٦اًت « :إىّ الّذيي يثايؼًَل إًّوا يثايؼَى اللِّ يذ اللِّ
فَق أيذيْن فوي ًنث فئًّوا يٌنث ػلى ًفسِ ٍ هي أٍفى توا ػاّذ ػليِ اللِّ
فسيؤتيِ أجزاً ػظيواً»ٍ٣ .4تى يِ ّٚٝت كا٧ى كا آمام ّلؿ ،كًيـ ٟت١ ٦تايذ،
اعتياد ؿاكؿ ت ٦اًتَاٝت ؿك آ ٟكا ،٥ت ٦ايِلىت ؿك آ ٟكا ،٥تٝ ٦تٍّ٤و
ِ١ـٝ ٟيا ٟكا ،٥تٍ ٦ا١ـ ِ١ـ ٟت ٦ؿًتا٣كؿ٧اى ٝيا٦١ى كا .٥يْى ام آىات ٝا
اي ٠اًت ّ ٦تّٔ٤ك ّ٢ي ٜايَٝ ٠ـاكى ّ ٦ايِلىت ّلؿي١ ،ٜتايذ ٨١ايى
 .1تيا١ات ؿك ٓغ ٠راٝـ كض٤ي 1384/1/1
٤ً .2ك٥ي تل٣د ،آي٦ي 85
 .3تيا١ات ؿك ؿيـاك اًاتيـ  ٣ؿاِ١ز٤ياٍ ٟن٣ي1382/9/26 ٠
٤ً .4ك٥ي ىتظ ،آي٦ي 10
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اًت؛ ٞ٧ي٠را تٍّ٤و ّ٢ي .ٜآىت ؿيٖل اي ٠اًت ّ ٦تّٔ٤ك ّ٢ي ٜص ٟ٤تا
اي ٠ؿ٣ك ٣ ٥ؿك ايٝ ٠ـّت ت٧ ٦ـى٨اى ٨١ايى ١لًيـي ،ٜاي صلاك اٝيـ كا
ؿك ؿٗ ؽ٤ؿٝا ٟؽا٢ّ ٍ٤ٝيٜ؛ ىْل ّ٢ي ٜؿيٖل ؿًتلًى ١ؾ٤ا٧ي ٜؿاُت.
كا٧ى ّ ٦ؽـا١٣ـ ٝتقاٗ  ٣اًال ٛتٝ ٦ا ٝىآ٤ٝمؿ ،اي ٠اًت« :فلذلل فادع ٍ
استقن موا أهزت ٍ ال تتّثغ أَّاءّن»1؛ كا٧ى كا ّ٢ُ ٦اؽتيـ ،تا ؿٍّت ايَ
تل٣يـٍ ،ـ٨ٝا كا ٝغْ ٣ ٜاًت٤اك تلؿاكيـ  ٣اًتَاٝت ت٦ؽلد تـ٧يـ .إل
2
اًتَاٝت ت٦ؽلد ؿاؿي ،ٜآٍ٣ ٟت ت ٦ا٧ـاه فاٙى اًالٝى ؽ٤ا٧ي ٜكًيـ.
تذبیش ٍ ضجبػت دس بشابش دضوٌیْب

ّٚٝت ٌٝ ٣و٤ال٤ِّ ٟك تايـ ُ٤٧ياك تاُ٢ـ؛ ٝغاًث٦ى اي ٠ؿُ٢ٞي٨ا كا
تْ٢٢ـ؛ ؿك َٝات٦ٚى تا اي ٠ؿُ٢ٞي٨ا ،تا تـتيل  ٣تا ُزافت ف٢٢ّ ٘ٞـٜ٧ .
تـتيل الم ٛاًتُ ٜ٧ ،زافت الم ٛاًت .إل ُزافت ٣ر٤ؿ ١ـاُت٦
تاُـ ،ؿك َٝات٘ اتّ٨ت ٧ ٣يثت  ٣ص٨ل٥ى فث٤ى ؿٙ٣ت٨اى ٌٝتْثلٌّ ،ى
ؿٗ ؽ٤ؿ كا تثامؿٍ ،غقاً ٌُْت ؽ٤كؿ ٥اًت .ؿٙ٣ت٨اى ٌٝتْثل يْى ام
ّاك٧ايِاٞ٧ ٟي ٠تِل مؿ ٟاًت؛ ص٨ل٥ى فث٤ى ٕلىت ٠اًت؛ عٌ كا
١اعٌ ّلؿ ٟاًت .ؿك َٝات٘ اي٨٢ا إل ُزافتى ٣ر٤ؿ ١ـاُت ٦تاُـ،
ٌٝو٤ال٤ِّ ٟك إل ١ت٤ا٢١ـ ؿك َٝات٦ٚى تا اي ٠علّت٨اى ٞ١ايِىِ ؽٔٞا٦١
ٌٝ ٣تْثلا ٦١ك٣ى ااى ؽ٤ؿُا ٟتايٌت٢ـٍ ،غقاً ّالِ٧ا ٟايِ ٝقلّ٦
اًت؛  ٜ٧ؽ٤ؿ ٌُْت ٝيؾ٤ك١ـّٚٝ ٜ٧ ،ت كا تٌُْ ٦ت ٝيِْا٢١ـ.
ت٢اتلايُ ٠زافت الم ٛاًت.
تـتيل  ٜ٧الم ٛاًت .تـتيل يق٢ى إٓا٧ى ام آ١ض ٦ّ ٦ؿك تل١ا٦ٝى ؿُ٠ٞ
اًت ٣ ،تٔٞي ٜؿكًت  ٣تزا ؿك َٝات٦ٚى تا آ .ٟؿُ ٠ٞت٨ُْٚ ٦اى
ٝؾتٚيى ؽا٧ل ٝيِ٤ؿُٞ .ا اٝل٣م ٝالعؾ٢ّ ٦يـ؛ ؿك َٝات٘ ّٚٝت ايلا٣ ٟ
١ؾا ٛر٤٨ٞكى اًالٝى٨ٓ ،ي١٤يٌت٨ا ٌ٧ت٢ـ ،ؿٙ٣ت آٝليْا ٍلاك ؿاكؿ؛
ٕا٧ى ٙثاى ٕلٓ ٝيپ٢ُ٤ـٕ ،ا٧ى ٙثاى ك٣تاٝ ٥يپ٢ُ٤ـ؛ ٕا٧ى ص٨ل٥ى
ؽِ ٣ ٠ؽٔٞا٦١ى ؽ٤ؿُا ٟكا ِ١اٝ ٟيـ٢٧ـٕ ،ا٧ى ص٨ل٥ى ىليثٖلا٦١
٤ً .1ك٥ي ُ٤كي ،آي٦ي 15
 .2تيا١ات ك٧ثل ٝقؾّ ٜاَ١الب ؿك ؿيـاك تا ٝلؿٖ٢ّ ٛا٣ك 1390/07/27
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ِ١اٝ ٟيـ٢٧ـ؛ تايـ ٝت٤رّ ٦ت٤ؿ.

1

***
إل ؿًتٖا ٥اًتْثاكى ،تا اٖ١ين٥ى ُ ٣ ٛ٤ؽثاحتآٝين  ٣تا تْي ٦ت ٦اٗ٤
 ٣اكتثاعات ًياًى ٍ ٣ـكت ا َُ٤كًا٦١اى ؽ٤ؿ ت٤اٌ١ت ؿك ؿاؽ٘
ِّ٤ك اايٖا٧ى ؿكًت ّ٢ـ  ٣اٌ١ا٨١اى ىليةؽ٤كؿ ٣ ٥مت١٤ى كا فٚي٦
ٔٝاٙظ ِّ٤كُا ٟت ٦ؽـٝت ٕيلؿ  ٣اي٨٢ا ؿك ر٨ت ؽ٤اًت ؿُ،٠ٞ
فٚٞى ا١زا ٛؿ٢٧ـ ،اي ٠ر٢ايت ام آ ٟر٢ايت ٝاٙى تٝ٦لاتة تاالتل اًت.
صٌّ ٦ى ٝيؾ٤ا٧ـ ؿك َٝات٘ اي ٠تىفـاٙتى فٚيّٚٝ ٦ت ايلا ٟتايٌتـ؟ اي٠
ّاكُ ،زافت  ٣اٍتـاك  ٣اٖ١ين ٥الم ٛؿاكؿ .فنيناّ !ٟاك تنكٕى تل ف٨ـ٥
2
ٕلىت٦ايـ.
ضٌبخت هلّت اص حیلِی دضوي

ّٚٝت ايلاٌٝ ٣ ٟو٤ال٤ِّ ٟك تا فثلتٖيلى ام ًلُ٤١ت ّٚٝت٨ايى ّ ٦ؿك
ا٢ز٦ى اًتْثاك ر٨ا١ى ٕلىتاك ُـ٥ا١ـ ،عي٦ٚى ُيغا ٟتنكٓ كا ؿك
اتّ٨اٝاتى ّ ٦ت١ ٦ؾاَٝ ٛتـك ر٤٨ٞكى اًالٝى ٣اكؿ ٝيٌامؿ تؾ٤تى ُ٢اؽت٦
٧ ٣ـه ا ٣كا ًّ ٦يغل ٥تل ايلا ٟفنين  ٣تأٝي٢ٝ ٠اىـ ١اِٝل٣ؿ ؽ٤ؿ ام
3
حل٣ت٨اى ٝاؿّى ٝ ٣ق٤٢ى ّٚٝت ٝؾٝ ٛ٤ٚاًت ،ت٦ؿكًتى تِؾيْ ؿاؿ٥ا١ـ.
اجبصُ ًذادى هلّت ًسبت بِ فتٌِاًگیضی دضوي

ؿُ٢ٞا ٟمت ٣ ٟ٤عَيل اًال ٣ ٛاَ١الب ٕٞاّ ٟلؿ٥ا١ـ ،اَ١الب ٝ ٣لؿٛ
ٝإ ٣ ٠ٝاَ١التى ت ٦آ١ا ٟارام ٥ؽ٤ا٢٧ـ ؿاؿ ّ ٦تا ىت٦٢اٖ١ينى ؽ٤ؿ ،كا٥
ًٚغ٦ى آٝليْاى ر٢ايتْاك كا تل ٝي ٠٨فنين ٝا ٤ٞ٧اك ّ٢٢ـٕ .ل٨ْ٧٣اى
٣اتٌتٝ ٣ ٦قا١ـ ،عثٌ تغٚي٘ اكتاتاٝ ٣ ٟقّٞٚا ٟؽ٤ؿٕٞ ،اّ ٟلؿ٥ا١ـ ٝلؿٛ
ايلا ٟام اًال ٣ ٛاَ١الب ،ؿًت تلؿاُت٦ا١ـ ٣ ،ت ٦ؽياٗ تاع٘ ؽ٤ؿ
ٝيؾ٤ا٢٧ـ ام اَ١الب اًالٝى ا١تَا ٛتٖيل١ـ؛ ٙ٣ى ماى٘ ام ايّٚٝ ٦ْ٢ت ٝإ٠ٝ
 .1تيا١ات ؿك ارتٞاؿ مائلاٝ ٣ ٟزا٣كا ٟعلٝ ٛغّ٨ل كض٤ي 1389/1/1
 .2تيا١ات ؿك ؿيـاك ٌٝو٤ال٥ّ٤ٍ ٟي ٍضاييّ ،٦ؽا٤١اؿ٧٥اي ُ٨ـاي ٧يـت ٜتيـل  ٣رٞقـي ام ٍضّـات
1380/4/7
 .3ايا ٛت٢ٝ ٦اًثت كا٧پيٞايي  22ت1380/11/23 ٠ٞ٨
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ُ ٣زاؿ ُ٤٧ ٣ياك ت ٦آ١ا ٣ ٟاكتاتا ٣ ٟاِتيثا١ا ٟآ١ا ٟارام٥ى اؿا٦ٝى
ُلاكت كا ١ؾ٤ا٢٧ـ ؿاؿ ١ ٣ؾا َِٝ ٛتـك اًالٝى ،آ١ا ٟكا تُ٦ـّت ٤ْ٢ٝب
1
ؽ٤ا٧ـ ّلؿ.
سّب ًکشدى هٌبفغ هلّت دس هقببل اخن دضوٌبى

ّٚٝت ايلا ٟتايٌتى ُ٤٧ياكا ٦١تٔٞي ٜتٖيل١ـٝ ٣ ،ا اُٟاءا ٦َّٚٙت ٦ت٤ىيٌ
ا٨ٙى ُ٤٧ياكا ٦١تٔٞيٝ ٜيٖيليٝ .ٜا ٢ٝاىـ ّٚٝت ؽ٤ؿ كا ؿك َٝات٘ تِل ٣
اؽ ٜؿُ٢ٞا٧ ،ٟلٕن ك٧ا ١ؾ٤ا٧يّ ٜلؿ .آ١ض ٦كا ّ ٦ؿك كا ٥ايِلىت اي٠
ّٚٝت الم ٛاًت ،اٍـاٝ ٛيْ٢يٝ ٣ ٜغٞو٢يٝ ٣ ٜيـا١ي ٦ّ ٜايّٚٝ ٠ت ايل٣م
2
اًت.
تَعئِّبی دضوي ٍ ػضم ساسخ هلّت هب

تايـ تأّيـ ّ ٦ّ ٜ٢ؽغل ٌ٧تٙ٣ ،ى كا١٤ٔٝ ٥يّت ام آ١ ٟين ٌ٧ت.
ت٤رّ ٦ت ٦ؽغل ١ثايـ ّٚٝت ٨ا كا تتلًا١ـ .تٖقاكيـ ؿُ٢ٞا١تا ٟام ُٞا تتلً٢ـ ٣
تـا١يـ ّ« :٦إىّ ميذ الشّيطاى ماى ضؼيفاً» .3ؽـا١٣ـ ؿكتاك٥ى ٕل٧٣ى ام
ٝزا٧ـآ ٟـك اًالٝ ٛييلٝايـ« :الّذيي قال لْن الٌّاس إىّ الٌّاس قذ جوؼَا
لنن فاخشَّن فزادّن إيواًاً ٍ قالَا حسثٌا اللِّ ٍ ًؼن الَميل» .4ؽغل٧ا كا تايـ
ُ٢اؽت تا ؿك ٤ٝار ٦٨تا آ ٟعيلت  ٣تلؿيـ ايَ ١يايـ  ٣صاك ٣ ٥فالد،
ُ٢اؽتُ ٦ـ ٥تاُـ.
ٝا تا اي ٠ؽغل٧ا اي ام ايل٣مى اَ١الب اًالٝى ك٣ت٦كُ ٣ـي ٣ ٜآ٨١ا
كا ُ٢اؽتي ٣ ٜتزلتّ ٦لؿي ٣ ٜت ٦ؽ٤اًت ؽـا  ٣ك٧ثلى اٝا ٛؽٞي٢ى ٣
تٔيلت  ٣ىـاّاكى ٝلؿٞٝا ،ٟام تيِتل آ٨١ا تً٦الٝت ٕقُتي .ٜاٙثتّ٦
ت٤عو٧٦ا ام ً٤ى ؿُ ٣ ٠ٞفن ٛكاًؼ ام ً٤ى ّٚٝت ٝا ٞ٧ض٢ا ٟاؿا٦ٝ
5
ؿاكؿ.
 .1ايا ٛتّٚٝ ٦ت كُيـ ايلا1378/4/22 ٟ
 .2تيا١ات ؿك ارتٞاؿ مائلاٝ ٣ ٟزا٣كا ٟعلٝ ٛغّ٨ل كض٤ي 1389/1/1
٤ً .3ك٥ي ٌ١اء ،آي٦ي 76
٤ً .4ك٥ي آٗفٞلا ،ٟآي٦ي 173
 .5تيا١ات ؿك ١ؾٌتي ٠ارالى تيـاكي اًالٝي 1390/06/26
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كا ٥فنّت ،كاّ ٥لاٝت ،كاً ٥لت٢ٚـى ؿك ؿ١يا ٌّ ٣ة كضاى ا٨ٙى ؿك
آؽلت ،كا ٥اَ١الب  ٣كا ٥ايٌتاؿٕى ؿك َٝات٘ ؿُ٢ٞا ٟؽـاًت .ؿُ٠ٞ
ٝيؾ٤ا٧ـ ّٚٝت ايلا ٟكا ؽٌت٢ّ ٦ـ؛ ماى٘ ام اي ٦ْ٢ايّٚٝ ٠ت تا اي ٠فؾٞت
 ٣تا اي ٦ٞ٧ ٠ؽ ٟ٤كيؾتُ ٦ـ ٥ؿك كا ٥ؽـا٧ ،لٕن ام اؿا٦ٝى كا ٥ؽـا
ؽٌت١ ٦ؾ٤ا٧ـ ُـ .ؿُٝ ٠ٞيؾ٤ا٧ـ ايً ٠ل ٌِٝكا ام ّٚٝت٨اى ٌٞٚٝاٟ
تٖيلؿ؛ ٝيؾ٤ا٧ـ ٣ا٤ٞ١ؿ ّ٢ـ ّ ٦ايّٚٝ ٠ت ؽٌتُ ٦ـ ٣ ٥ؿك كا ٥ؽ٤ؿ
ٝتنٙنٗ ٕلؿيـ ٥اًتُٞ .ا ٞ٧يِِ١ ٦ا ٟؿاؿ٥ايـ ّ ٦ؿُ ٠ٞؿك٣ك ٕيت٦
اًت؛ تام  ٜ٧تايـ ِ١ا ٟتـ٧يـ؛ تام  ٜ٧تايـ اؿّفاى ؿك٣ك ؿُ ٠ٞكا تؾغو٦
ّ٢يـ؛  ٣اي ٠تا عض٤ك ؿك ٓغ٧٦٢اى اَ١الب اًت .اٙثتّ ٦يِ ٍا ٟ٤١ؿيٖل
ٌ٧ت :إل تؾاعل عٌٝ ،ثاكم ٥ا١زا ٛتٖيلؿ٧ ،يش تاعٚى ٍاؿك ١ؾ٤ا٧ـ ت٤ؿ
ر ٤ٚتيايـ .إل ٝثاكمٝ ٣ ٥زا٧ـت تِ٤ؿ ،ؽـاى ٝتقاٗ ّ٧ ٣ ِٞـايت
ٝيْ٢ـ؛ اّٝا إل ٝزا٧ـت ٤ِ١ؿ ،إل تيْاك تِ٢ي٢ي ،ٜإل ُ٤٧ياكى ت٦ؽلد
١ـ٧ي ،ٜإل ؿك ًٖ٢ل تؾ٤اتي ،ٜآيا تام  ٜ٧ؿُٞ١ ٠ٞىآيـ ًٖ٢ل ٝا كا ىتظ
ّ٢ـ؟ صٌّ ٦ى ص٢ي ٠صينى كا ٕيت ٦اًت؟ ٝا تايـ تالٍ ّ٢ي ،ٜتا ؿُ٠ٞ
١اّا ٛتِ٤ؿ .إل ٝا تالٍ ْ١لؿي ،ٜؿُّ ٠ٞاٝياب ؽ٤ا٧ـ ُـ؛ ٌ١ ٣تزيل
تاهلل  ٠ٝفٝ .ِٙا ١ثايـ تٖقاكي ٜؿك مٝاٝ ٟا  ٣تا ٌٝوٙ٤يّت ٝا  ٣ك٣ى ؿٍ٣
ٝا ،اي٠ص٢ي٤ُ ٠ؿ .تٞ٧ ٦ي ٠ؽاعل ،تْٚيو فٞٚا ام اي ٠ر٨ت  ٜ٧تٌياك
1
 ٜ٨ٝاًت.
اًسجبم هلّت دس بشابش ًفَر دضوي

تايـ ١يل٣ى ّٚٝت ٌ٢ٝز٤ُ ٜؿ  ٣تا ايٞا ٟعلّت ّ٢ـ  ٣ت ٦ؽـا تْي٦
ؿ٧ـ  ٣ام ًؾتي٨ا ١تلًـ  ٣اا فَة ِْ١ـ ،تا ٧يضٖا ٥ؿُ ٠ٞت ٦ؽ٤ؿ
ارام٥ى ١ي٤ف ١ـ٧ـ .ؿك ٕقُت ٦اىلاؿى ت٤ؿ١ـ ًّ ٦غغى ىْل ٝيْلؿ١ـ ٣
ؽا٧لتي ٠ت٤ؿ١ـ٧ .لص٢ـ ٞ١يِ٤ؿ ت ٦آ٨١ا اتّ٨ا ٛملٕ٣كمى مؿٙ٣ ،ى
ٞ١يت٤اٌ١ت٢ـ تا٣ك ّ٢٢ـ ّ ٦ت٤اَٝ ٟات ٦ٚتا ؿُ ٠ٞؿك ّٚٝت ٣ر٤ؿ ؿاكؿ .اّٝا آٟ
 .1تيا١ات ؿك رٞـ ك٣عا١يّ ٣ ٟ٤عّٚاب ع٤م٥ى فٞٚيّ ٣ ٦ائ٦ّٞى رٞق ٣ ٦رٞافات اًـتا ٟتُ٤ـ٨ل
1370/10/11
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ٌّى ّ ٦كام علّت تاكيؼ ّ٢ً ٣ت٨اى ا٨ٙى كا ٝيـاٌ١ت ،ايٌتاؿٕى ٝيْلؿ
1
 ٣اٌ١زاٝ ٛيثؾِيـ  ٣اكاؿ ٥كا تَ٤يت ٝيْلؿ.
حشکت هلّت ،فشاتش اص تحلیلْبی دضوي

ايّٚٝ ٠ت تغٞـاهلل ،ك ٣ ٍ٣علّت  ٣ايِلىتَ٤٢٧ ،م تٌياك ىلاتل ام
تغٚي٨ٚاى ؿُ٢ٞا ٟاًتٝ .ا ؿك تغٚي٨ٚا  ٣اؽ٨اك١ؾل٧ايِاٝ ٟيثي٢ي٦ّ ٜ
صَـك ٌ١ثت ت ٦ى٣ ٜ٨اٍقيّات اي٤ِّ ٠ك ،تل ؽغا  ٣ؿك مٚظ  ٣اُتثا٥
ٌ٧ت٢ـ .ؽ٤ب؛ ٞ٧ا ٟتغٚي٨ٚا  ٣تٔٞيٕٜيلي٨اى ؽغا كا ت ٦آ٨١ا اٝال ٝيْ٢٢ـ
 ٣تٔٞيٕ ٜيلى ؽغا ٌُْ ،ٜ٧ت كا تل آ٨١ا تغٞي٘ ٝيْ٢ـٙ .قا ،اِت ًل
ٌُْ ٜ٧ت ٝيؾ٤ك١ـ؛ صّٚٝ ٟ٤ت ،اَ١الب ٤ِّ ٣ك ٝا كا ٞ١يِ٢اً٢ـ.
ؽـاى ٝتقاٗ اكاؿّ ٥ل ؿ ٥اًت ّ ٦الص َٞؿك ا٧تنام تٞا١ـ  ٣ؿي َ٢فنّت
2
ايـا ّ٢ـ .صلا؟ صٝ ٟ٤إ٢ٝي ٠ت ٦اي ٠ؿيّٞ ٠ل تٌت٦ا١ـ.
***

ؿُ٢ٞاٞ١ ٟيت٤ا٢١ـ ّاكى تْ٢٢ـ .تا يِ ّٚٝت ،صّ ٦اك ٝيت٤ا٢١ـ تْ٢٢ـ؟!
فٚي ٦عْٝ٤تى ّ ٦تٝ ٦لؿٝ ٛتّ ٔ٘ ١ثاُـ  ٣كيِ١ ٦ـاُت ٦تاُـ٧ ،ناك ّاك
ٝيت٤ا٢١ـ تْ٢٢ـ ٝ ٣يْ٢٢ـٙ .قاٝ ،يثي٢يـ ّ ٦ؿٙ٣ت٨ا  ٣كهي٨ٞايى ّ ٦تٝ ٦لؿٛ
ؽ٤ؿُا١ ٘ٓ٣ ٟيٌت٢ـ  ٣اِت٤ا٦١ى ٝلؿٝى ١ـاك١ـ ،كاعت ميل تاك آٝليْا
 ٣ؿيٖلاٝ ٟيل١٣ـ  ٣ام تلى ،على٨اى آ٨١ا كا ٍثٝ ٗ٤يْ٢٢ـ .اّٝا تا ا١ث٥٤
ٝيٚي١٤ى يِ ّٚٝت ،آّٚٝ ٜ٧ ٟت إٓاٝ ،٥ثاكم١ ،تلى ،ا ٘٧ؽـا ٝ ٣ت ّّ٘٤ت٦
ؽـا  ٣آم٤ٝؿ ٣ ٥آمٝايَؿاؿ ،٥صّ ٦اك ٝيت٤ا٢١ـ تْ٢٢ـ؟! ايٞ٧ ٠ا١زايى
اًت ّ ٦اٝا ٛتنكٕ٤اك ؿك َٝات ٦ٚتا ؿُ٢ٞي٨اى آٝليْاْٝ ،لّك ىل٤ٝؿ:
«آٝليْا ٧يش مٚغى ٞ١يت٤ا١ـ تْ٢ـ٧ ».يش مٚغى ٞ١يت٤ا١ـ تْ٢ـ؛ ص ٟ٤عله
3
َٝات َٚيِ ّٚٝت فؾي ٜاًت.
***

 .1تيا١ات ؿك ٝلاً ٜتيقت آ٢اه ٨ِٝـ  ٣تقا١٣ي٨ـاى ُـ٨لى ؽلاًـاٌٝ ،ٟـو٤ال ٟت٢يـاؿ اـا١نؿ٥
ؽلؿاؿ ٨١ ٣ضت ً٤اؿآ٤ٝمى  ٣تقـاؿى ام ّاكّ٢اٌٝ ٣ ٟو٤ال٣ ٟماكت ١يل1368/4/8 ٣
 .2تيا١ات ؿك ؿيـاك «ٞ١اي٢ـٕا ٟؿ٣ك٥ي ص٨اكٝ ٛزٚي ُ٤كاي اًالٝي» 1374/3/8
 .3تيا١ات ؿك ؿيـاك اٍِـاك ٝؾتٚـو ٝـلؿ ٛؿك «ٓـغ ٠اٝـا ٛؽٞي٢ـى» عـل ٛعضـلت فٚـىتـ٠
ً٤ٝىاٙلّضا(ؿ) 1374/1/3
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ٝا اٝل٣مّٚٝ ،تي إٓا٥تلُ٤٧ ،ياكتلّ ،اكآٝـتل ٝ ٣زلّتتل ؿاكيٝ ٣ ٜيت٤ا١يٜ
ايَ تل٣ي .ٜؿُ ٜ٧ ٠ٞتايـ تـا١ـ ّ ٦ايّٚٝ ٠ت ،آ ٟك٣مى ّ ٦اّ ّٗ٣اكٍ
ت٤ؿ ،اًتْثاك كا ؿكًت آمٝايَ ْ١لؿ ٥ت٤ؿ ٠ْٞٝ ،ت٤ؿ ت٨ـيـ  ٣اكفاب ٣
تغٞيـ ؿُ٢ٞا ٟرٌي ٣ ٜفٚى اٙؾا٧ل تنكٓ ؽ٤ؿ كا ؿك ؿ١يا رـّى تٖيلؿ ٣
ىلية تؾ٤كؿ ،آ ٟك٣م ام ت٨ـيـ  ٣تغثية  ٣تغٞيـ ؿُ٢ٞا ،ٟىلية
١ؾ٤كؿ .اٝل٣م ّٝ ٦زلّب ُـ ،٥كا٧ى ع٤ال١ى اِت ًل ٕقاُت ،٦إٓا٧ي٨اى
ٝضافيى ايـا ّلؿ ،٥ؿً٣تا ٣ ٟؿُ٢ٞا ٟكا ؿك ٓغ٦٢ى تي٠اٚٚٞٙى ،تيَ ام
ٞ٧يِ٢ُ ٦اؽت٦؛ ت ٦عليٌ اٙ٣ى ٗ٤ٕ ،ت٨ـيـ  ٣تغٞيـ ؿُ٢ٞا ٟتنكٓ كا
1
١ؾ٤ا٧ـ ؽ٤كؿ.
حجن کثیش دضوٌی دضوٌبى بب هلّت

عزَٝ ٜات ٣ ٦ٚؿُ٢ٞى ؿُ٢ٞا ٟتا ٝا ،تٌياك تاالًت؛ اّٝا ٍـكت  ٣ت٤اٟ
َٝاتٝ ٣ ٦ٚثاكم٥ى ٝاـ صٝ ٦ثاكم٥ى ت٨ارٞى ٝا تا ؿُ ٣ ٠ٞصٝ ٦ثاكم٥ى
ؿىافى ٝاـ ١ين تٌياك تاالًت .إل ٝا تٝ ٦ثاكم٥ى تا ت٨ار ٜؿُ ٠ٞتٔٞيٜ
ؿاُت ٦تاُيٜـ تل ايٝ ٠ق٢ا تٔٞي ٜتٖيلي ٣ ٜت ٦ؽـاى ٝتقاٗ اتّْاٗ  ٣ام
ؽلىيّت ؽ٤ؿٝا ٟاًتياؿ٢ّ ٥يٜـ ت٤ا ٟؿُ ٠ٞتٌياك ّٞتل ام ت٤اٝ ٟاًتٝ .ا
ؿك تيٝ ٠لؿ ٛؽ٤ؿٝاٌ٧ ٟتيٜ؛ ٝا تا ٝلؿ ٛؽ٤ؿٝا٤ٝ ٟار٨يٝ ،ٜا تا متاٟ
ٝلؿ ٛؽ٤ؿٝا ٟعله  ٝين١يٜ؛ اّٝا ؿُ ٠ٞاي ٠اْٝا١ات كا ١ـاكؿ يا تٍ ٦ـك ٝا
2
١ـاكؿٙ .قا ٝا ٝيت٤ا١ي ٜعتّى ك٣ى اىْاك فٝ٤ٞى ؿ١يا احل تٖقاكي.ٜ
***

ٝ ٠ٝيٖ٤يّٚٝ ٜت ايلا١ ٟثايـ ؽ٤ؿٍ كا ٙؾت تي٢ـامؿ تا ؿُ ٠ٞتا
ٝـك١تليُ ٠ي٧٥٤ا ،آ١ض ٦كا ّ ٦ؽ٤ؿٍ ٝيؾ٤ا٧ـ ،ام تيا٧٦ٙاى ؿًت ؿّٛ٣
3
ىل َٖ٢٧ت ٦رٌّٚٝ ٜت ايلا ٟتنكيٌ ّ٢ـ.

 .1تيا١ات ؿك ؿيـاك تا ٌٝو٤ال٤ِّ ٟكى ِْٙ ٣لى ؿك ١ؾٌتي ٠ك٣م ام ًاٗ  ٣ ٤١ؿك آًتا٦١ى ٝـا٥
ٝثاكُ كٝضا1369/1/1 ٟ
 .2تيا١ات ؿك ؿيـاك افضاي ٝزٚي ؽثلٕا1380/6/15 ٟ
 .3تيا١ات ؿك ؿيـاك ر٤ا١ا ٣ ٟىلٖ٢٧يا ٟؿك ّٚٔٝاي كُت 1380/2/12
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تثٚينات ؿُ٧ ،٠ٞل ٍ٣تى تلاى ٧ل ؿًت ٦ام ٝؾاعثاً ٟقى ٝيْ٢ـ يْى
ام ايٝ ٠لاّن كا تٞثاكا ٟتثٚيناتى ّ٢ـ؛ تلاى اي ٦ْ٢كاتغ ٣ ٦اٝيـ  ٣اعٞي٢اٟ
ٝلؿ ٛكا ام آ٨١ا ًٚة ّ٢ـ ٠ٝ .فلٕ ٝيْ٦ٞ٧ ،ٜ٢ى اي ٠ؿًتٖا٨٧ا تايـ
٤ٝكؿ افتٞاؿ ٝلؿ ٛتاُ٢ـ؛ ّٚٝت ت ٦آ٨١ا افتٞاؿ ّ٢٢ـ؛ آ٨١ا اٝيٝ ٠لؿ٢ٝـ.
ٞ١يٖ٤ي ٜؽغا ٞ١يِ٤ؿ؛  ٠ْٞٝاًت ؽغا تِ٤ؿ؛ اّٝا ٧ل ؽغايى كا ٥رثلا١ى
ؿاكؿ .إل اي١٤ـ ٝياٝ ٟلؿ ٣ ٛؿًتٖا٨٧اى ٍا١٤١ى ٌٌٕت٤ُ ٦ؿ ،كا ٥رثلاٟ
1
١ـاكؿ .ؿُ ٠ٞاي ٠كا ٝيؾ٤ا٧ـ.
اتخبر سٍضْبی گًَبگَى تَسّظ هشدم بشای هقببلِ بب دضوي

ًاؿ٥ا١ـيِى ً ٣اؿ٤ٙ٥عى اًت ٌّّ ٦ى ؽياٗ ّ٢ـ ٝا ؿك ؽاكد ام
ٝلم٧اى ؽ٤ؿٝاٟـ ت ٦ْٚؿك ؿاؽ٘ ٝلم٧اـ ٧يش ؿُ ٣ ٠ٞتـؽ٤ا٧ى ١ـاكيٜ
ٌّ ٣ى فٚيٝ ٦ا ّاك ٞ١يْ٢ـ! ٖٝل ٝا ام ٦ٞ٧ى ّٚٝت٨ا  ٣ؿٙ٣ت٨ا ٦ٞ٧ ٣ى
ر٤اٝقى ّ ٦ؿك ع ٗ٤تاكيؼ ت٤ؿ٥ا١ـٌٝ ،تخ٢ى ٌ٧تيٜ؟ آ٨١ا  ٦ٞ٧ؿُ٠ٞ
ؿاُت ٦ا١ـٝ ،ا  ٜ٧ؿُ ٠ٞؿاكي .ٜآ٨١ا ؿك َٝات٘ ؿُ ،٠ٞك٨ُ٣اى ٕ١٤إ١٤ى
كا اتّ ؾاف ّلؿ١ـ ًّ ٦لُ٤١تِا ٟكا كٍ ٜمؿ ٥اًت .تقضى ُ٤٧ياكا٣ ٦١
ٝـتّ لا ٣ ٦١عْيٞاً ٣ ٦١لًؾتا ٦١ايٌتاؿ١ـ  ٣ايل٣م ُـ١ـ؛ تقضى ٜ٧
ًٌتفٔ٢لى  ٣م٣ؿتا٣كى ٘٨ً ٣ا١ـيِى ً ٣اؿ٤ٙ٥عى ت ٦ؽلد ؿاؿ١ـ ٣
ٌُْت ؽ٤كؿ١ـ! ٝا تايـ ؿكى تٖيلي .ٜؽُ٤ثؾتإ ٦١قُت ٦ؽ٤ؿ ام ٞ٧ي٠
2
ؿكً٨ا  ٣تزلت٧٦ا ال اًت.
***

ًا٨ٙا ايّٚٝ ٠ت ؿك ًؾتي٨اى ١اُى ام ًٚغ٦ى تيٖإ ٦١قكا١ـ تا اي٦ْ٢
مٝي ٦٢تلاى اَ١الب اًالٝى آٝاؿُ ٥ـ .ك٧ثلى عْي ،ٜالٍـكت ،تا اكاؿ٣ ٥
فن ٛكاًؼ ١ ٣اىق ؿك ٦ٞ٧ى ؿ٨ٙا ،ؿك ٝياٝ ٟلؿ ٛت٣٦ر٤ؿ آٝـ ٣ ٣اكؿ ٝيـاٟ
ُـ؛ ّٚٝت  ٜ٧تزلت ٦ايـا ّلؿ ٥ت٤ؿ١ـ؛ ٙقا اَ١الب اًالٝى ُْ٘ ٕلىت ٣
اي ٠ؿىق ٦تلى٢ـ ؿُ ٠ٞتىاحل ٝا١ـ؛ صّٚٝ ٟ٤ت  ٣ك٧ثلا ٟؿك اَ١الب
اًالٝى تزلت ٦ايـا ّلؿ ٥ت٤ؿ١ـ .ؿك ؿ٣ك٥ى ِٝل٣ع ،٦ك٧ثلاٝ ٣ ٟلؿٛ
 .1تيا١ات ؿك ارتٞاؿ تنكٓ ٝلؿ1379/7/14 ٍٜ ٛ
 .2ايا ٛتّٚٝ ٦ت ُليو ايلا ،ٟت٢ٝ ٦اًثت عً ٗ٤ٚاٗ1377/1/1 1377
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ٞ١يـاٌ١ت٢ـ ّٞي ٠تيٖاٖ١ا ٟتا آٝاؿٕي٨اى ٍثٚى صَـك ؽغل١اُ اًت؛ ٙقا
عٔاك٧اى ؽ٤ؿُا ٟكا تلصيـ١ـ ٨ٝ ٣يّاى ٍث ٗ٤ع٦ٚٞى ؿُُ ٠ٞـ١ـ؛
ؿُ ٜ٧ ٠ٞآٝـ ٧ ٣ل ّاك ؽ٤اًت ،ؿك اي٤ِّ ٠ك ّلؿ .اي ٠ؿىق ٦ؿك
اَ١الب اًالٝى ،تا اًتياؿ٥ى ام تزلت٦ى ِٝل٣عيّتّٚٝ ٜ٧ ،ت ٝاٜ٧ ،
ك٧ثلا ٟك٣عا١ى ٝا  ٜ٧ ٣ك٢ُ٣يْلآ ٟاؿً ٝا ىٞ٨يـ١ـ ّ ٦تايـ عٔاك
ٝق٤٢ىـ يق٢ى عٔاك ايٞا ،ٟاكمُ٨اى اَ١التى  ٣عٔاك تيـاكىـ كا ؿك
1
َٝات٘ ت٤عو٧٦اى ؿُٝ ٠ٞغْ ٦ٖ١ ٜؿاك١ـ.
***

ٝا تايـ تالٍ ّ٢ي ٦ّ ٜؽ٤ؿٝا ٟكا ت ٦آ ٟا١ ٤ٖٙنؿيِ ٞ١ايي .ٜتايـ
تالٍ ّ٢ي١ ٦ّ ٜؾا ٛاًالٝى كا  ٜ٧ت ٦آ٦١٤ٞ١ ٟى ّا١ ٘ٝنؿيِ ّ٢ي .ٜاي،٠
٣ؽيي٦ى ٝاًتٝ .اؿا ٦ّ ٛؿك كا ٥اي٣ ٠ؽيي ٦علّت ّ٢يـ٧ ،يش يِ ام
ٍـكت٨اى فا ٦١ ٜٙآٝليْا  ٦١ ٣ميلآٝليْا ٍاؿك ت ٦اي١ ٠ؾ٤ا٢٧ـ ت٤ؿ ّ٦
تت٤ا٢١ـ تل ُٞا ىائٌ آي٢ـ  ٣ماٙة ُ١٤ـ ٠ْٞٝ .اًت ضلت ٦تن٢١ـ ،افيت
ّ٢٢ـ٤ٝ ،فيٖلى ّ٢٢ـ اي٨٢ا ٌ٧ت .ام ؿُ ٦ّ ٠ٞتٍّ٤ـ ٝغثّت ٝ ٣العيت
ٞ١يِ٤ؿ ؿاُت! اّٝا ،تل ُٞا ٌّٚٝظ  ٣ماٙة ١ؾ٤ا٢٧ـ ُـ ٞ١ ٣يت٤ا٢١ـ ُٞا
2
كا ام علّتتا ٟتًٞ ٦ت ّٞاٗ تامؿاك١ـ .تل ُٞا ف ٤ٚايـا ١ؾ٤ا٢٧ـ ّلؿ.
اًگیضُی توبمًطذًی هلّت دس بشابش دضوي

ّٚٝت ايلاّ ٟاكى ّ٢٢ـ ّ ٦اٖ١ين٥ى تٞاِ١ٛـ١ى آ٨١ا تلاى ؿُ٠ٞ
ِٝؾّْ ُ٤ؿ؛ اي ،٠ؿُ ٠ٞكا ٝأي٤ى ٝيْ٢ـ .ؿُ ٠ٞإل اعتٞاٗ تـ٧ـ ّ٦
تا ر٢زاٗآىلي٢ى  ٣تا م٤ما  ٣تثٚينات ت٤اٌ١ت ٦اٖ١ين٥ى ٝلؿ ٛكا ضقيو
ّ٢ـ ،اٝيـٍ تيِتل ٝيِ٤ؿ ،ت٨ارُ َٞـيـتل ٝيِ٤ؿ .تايـ ؿُ ٠ٞاعٌاى
ّ٢ـ ّ ٦اٖ١ين٥ى ايّٚٝ ٠ت تٞاِ١ٛـ١ى اًت ٣ ،اي ٠ؿك ؿ٣ك ؿ ّٛ٣ا١تؾاتات
ؽ٤ؿٍ كا تايـ ِ١ا ٟتـ٧ـ ٣ ،اي ٠اُٟاءاهلل ت ٦ت٤ىيٌ ا٨ٙى  ٣ت ٦ؿًت
ٍـكت ا٨ٙى  ٣تأحيل ال٣كؿٕاك ؿك ؿ٨ٙاى ٝلؿ ٛتقٟ٤اهلل تقاٙى ا١زا ٛؽ٤ا٧ـ
3
ٕلىت؛ ّٚٝت ايلا ٟاي ٠تاك  ٜ٧اٍثاٗ ِ١ا ٟؽ٤ا٧ـ ؿاؿ.
 .1تيا١ات ؿك ؿيـاك افضاى اتّغاؿي٦ى ا١ز٨٢ٞاى اًالٝى ؿاَ١آ٤ٝما1383/12/24 ٟ
 .2تيا١ات ؿك ؿيـاك ٌٝو٤ال٤ِّ ٟكي ِْٙ ٣لي ،ت٢ٝ ٦اًثت «فيـ مـيل» 1372/3/19
 .3تيا١ات ؿك ؿيـاك ٕلّ ٥٣خيلى ام ّاكٕلاّ ٣ ٟاكآىلي٢ا1387/2/4 ٟ
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ٝلؿٍ٣ ٛتى اعٌاى ٝيْ٢٢ـ ؿُ ٠ٞؿك َٝات٘ ١ؾا ٛاًالٝى ايٌتاؿ٥
اًتٝ ،ى آي٢ـ ت٤ى ٝيـا .ٟاي ٠علّتِ ايٞا١ى اًت ،اي ٠علّتِ ٍٚثى
اًت؛ اي ٠صينى اًت ّ ٦اٖ١ين٥ى ؽـايى ؿك آ٣ ٟر٤ؿ ؿاكؿ؛ ؿًت
ٍـكت ؽـاًت ،ؿًت اكاؿ٥ى ا٨ٙى اًت؛ اي ٠صين٧ا ؿًت  ٣ ٠ٝاٝخاٗ
١ ٠ٝيٌت .ؿ٨ٙا ؿًت ؽـاًت .اكاؿ٧٥ا ٤٨َٝك اكاؿ٥ى ال٣كؿٕاك اًت.
ٍ٣تى علّت ؽـايى ُـ ،تلاى ؽـا ُـ ،اؽالّ ؿك ّاك ت٤ؿ ،ؽـاى
1
ٝتقاٗ اي٢ز٤ك ؿىاؿ ٝيْ٢ـ.
یأس دضوي بٍِاسغِی حضَس ّوِجبًبِ ٍ ٍسیغ هشدم

اًتَاٝت  ٣اًتغْاٝتا ٟكا عيؼ ّ٢يـ .ؿُ٨٢ٞا ؽياٗ ٝيْلؿ١ـ ّ ٦ؿك
ؽأل ٣ر٤ؿ عضلت اٝا(ٛك )٥ؽ٤ا٢٧ـ ت٤اٌ١ت ُيغ٢ت ُ ٣لاكت ّ٢٢ـ.
اٙغٞـهلل عض٤ك ٝلؿ ،ٛآ٨١ا كا ٝأي٤ى ّلؿ١ .ثايـ ٓلىاً ت ٦عض٤ك ٝلؿ ٛؿك
ُ٨ل٧ا ّ ٦ت٢ٝ ٦اًثت ايا ٛفناؿاكى اٝا ٛا١زاٝ ٛيِ٤ؿ ،اّتيا ّلؿ .فا٦ٝى
ٝلؿ ٛعض٤كُاٞ٧ ٟي ٠اًت؛ ٙ٣ى عض٤ك ُٞا ؿك ٝلاّن ؽـٝتتاٟ
اًت .تايـ ٍ٤ى ٝ ٣غْ ،ٜتا ً٤ؿإلاٝ ٟلٓ  ٣تـؽ٤ا٧ا ٣ ٟت٤عوٕ٦لا،ٟ
ؿك ٝغـ٣ؿ٥ى ٌٝوٙ٤يّت ٍٞٚ ٣ل ٣ىقّاٙيّت ّٞيت٦ى اَ١الب اًالٝى،
تلؽ٤كؿ ّ٢يـ .تايـ ِ١ا ٟؿ٧يـ ّ ٦اّٝت اٝا ٣ ٛىلم١ـا ،َ١ايْ١ ٠ت ٦كا ام ا٣
ياؿ ٕلىت ٦ا١ـ ّٞ٧ ٦يِ ٦ؽـا كا ُا٧ـ ١ ٣اؽل افٞاٗ ؽ٤ؿ تـا٢١ـ ٣ ،إل
اٝاِٝا ٟؿك ٍيـ عيات ١يٌت ،ؽـاى اٝاِٝا ٟتا آ٨١اًتٌٝ .وٙ٤يّت٨ا ٣
ٝأ٤ٝكيّت٨ا كا ؽيٚى ٍ٤ى ٝ ٣غْ ٣ ٜتا ٍاعقيّت ّا ٣ ٘ٝتا عض٤ك ً٣يـ ٣
٦ٞ٧را١ث ٦ا١زا ٛؿ٧يـ  ٣ؿُ ٠ٞكا ٝأي٤ى ّ٢يـ٤١ .ؿ ؿُ٢ٞي٨ايى ّ ٦فٚي٦
١ؾاٝ ٛا ٝيِـ ،ؿك تاكيؼ ١ؾا٨ٝاى اَ١التى ؿ١يا تىًاتَ ٦اًت .ؿك ّزا
ًلاك ؿاكيـ ّ ٦تُ ُ٤ٚلً  ٣ملب ٝتيَاً تا ٞ٧ـيٖل تٔٞي ٜتٖيل١ـ ت٦
ؿٙ٣تى ّ٢٢ْ١ ِٞـ  ٣ت ٦ؿُ ٠ٞا ِّٞ ٣تلًا٢١ـ؟! ٝق٤ٞالً اي ٦١٤ٖ٢اًت
ّ ٦إل ت٤ِّ ٦كى تًّ٤ظ ٍـكتى ىِاك ٣اكؿ ُـ ،ت ُ٤ٚؿيٖل تا ّ٨ْٞاى
ؽ٤ؿ ًقى ٝيْ٢ـ ىِاك ٣اكؿ ُـ ٥كا ؽ٢خى ّ٢ـ٤ِّ .ك ٝا ؿك ؿ٣كاٟ
 .1تيا١ات ؿك ؿيـاك ىلٝا١ـ ٣ ٥الً١ ٘٢يل٣ى ٤٧ايى اكتَ ر٤٨ٞكي اًالٝي ايلا1388/11/19 ٟ
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ًؾتي٨اى ؽ٤ؿ ،ام ٧ل ؿ ٣ت ُ٤ٚتغت ىِاك ت٤ؿِ٧ .ت ًاٗ رٔ٢
1
تغٞيٚىٔٝ ،ـاً تاكم اي ٦١٤ٖ٢ىِاك٧اًت.
سٍحیِّی دفبع هشدهی؛ هبًغ تحقّق ًیّبت دضوي

ٝا ٝيٖ٤يي ٦ّ ٜؿىاؿ ام راٝق٦ى اَ١التىٞ٧ ،يِ ٦يِ ٣ارة ا٣ ٜ٧
ضل٣كى اًت؛ ص ٟ٤ت٨ـيـ فٚي ٦راٝق٦ى اَ١التى٤ٝ ،ض٤فى تَليثاً ؿائٞى
اًتٞ١ .يٖ٤يي ٜر ٔ٢ؿائ ٞى اًت .ت٨ـيـ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ؛ اّٝا تٌت ٦ت ٦اي٠
اًت ّّٚٝ ٦ت ٝا صٖ ٦١٤ؿك َٝات٘ ت٨ـيـ ،ؽ٤ؿ كا ِ١ا ٟتـ٧ـ  ٣آٝاؿٕى
ؽ٤ؿ كا ؿك ص ٦عـى عيؼ ّ٢ـ .إل ّٚٝت اَ١التىٞ٧ ،يِ ٦آٝاؿٕى ؽ٤ؿ كا
عيؼ ّلؿ ،يق٢ى ر٤ا٨١ا فض٤يّت ؿك تٌيذ ّ ٣اك ؿك ٝيـا ٟتٞلي٣ ٠
آ٤ٝمٍ كا ٞ٧يِ ٦تلاى ؽ٤ؿُا ٦ٖ١ ٟؿاُت٢ـ  ٣إل ٝلؿ ،ٛك٣عيّ٦ى ؿىاؿ
كا تلاى ؽ٤ؿُا ٟعيؼ ّلؿ١ـ  ٣إل ص٨لٍ ٣ ٥ياى٦ى راٝق ٦ع٤كى ت٤ؿ ّ٦
٧لّي ت ٦آٖ١ ٟاّ ٥لؿ ،اعٌاى ّ٢ـ ّٚٝت آٝاؿٌٝ ٣ ٥تقـ ؿىاؿ ام ِّ٤ك
اًت ،ؿك اي٤ٓ ٠كت ت٨ـيـ٧ا فٚٞى ١ؾ٤ا٧ـ ُـ ١ ٣يّت ؿُ ٠ٞت ٦تغٌَّ
2
١ؾ٤ا٧ـ ايً٤ت.
***
ايُٞ ٦ْ٢ا ِٝا٧ـّ ٥لؿيـ  ٣اىلاؿ  ٠ٌٝؽ٤ؿُا ٟؿيـ١ـ  ٣اىلاؿ ر٤اٟ
ؽثلٍ كا ُ٢يـ١ـ ّ ٦ؿك ٓـ  ٣ا٢زاً ٥اٗ اؽيل ،اًتقٞاك ك٣ى ىلٔ٢٧
ِّ٤ك  ٣ر٤ا١ا ٣ ٟآ٤ٝمٍ  ٣ال٣كٍ ٝا افٞاٗ ١ي٤ف ّلؿ ٝ ٣لؿ ٛكا ت٦
تيْاكٕى  ٣ىٌاؿ  ٣تثا٧ى  ٣اؽتاله ً ً٤ؿاؿ ،تـي ٠فّٚت ت٤ؿ ّ٦
ٝيؾ٤اًت٢ـ ّٚٝت ٝا ام ٢ٝاىـ ُ ٣ؾٔيّت ٚٔٝ ٣غت  ٣آي٢ـ٥ى ؽ٤ؿ ١ت٤ا١ـ
ؿىاؿ ّ٢ـ .إل ؿُ ٠ٞت ٦اي١ ٠تيز ٦كًيـ ّ ٦راٝق ٦ؿيٖل ٞ١يت٤ا١ـ ام
ؽ٤ؿٍ ؿىاؿ ّ٢ـ ،تـا١يـ ّ ٦ت٨ـيـ رـّى اًت ١ ٣يّت ؿُ ٠ٞفٚٞى
3
ؽ٤ا٧ـ ُـ  ٣ضلت٦اٍ كا ٣اكؿ ؽ٤ا٧ـ ّلؿ.
 .1تيا١ات ؿك ٝلاًـ ٜتيقـت ىلٝا١ــ٧ا ٣ ٟالًـ٢ٝ ٘٢تؾـة ١يل٧٣ـاي ًـٕ٦ا١ـ٣ ٣ ٦ماكت ؿىـاؿ
1368/3/18
 .2تيا١ات ؿك ؿيـاك تا رٞقى ام تٌيزيا ٣ ٟك٣عا١يّ ٟ٤ت٨لاٝ ،ٟـكًّا ٣ ٟعّٚاب اّ٢ً ٘٧ت اًـتاٟ
ؽلاًإ ٣ ٟل٧٣ى ام افضاى عنباٙ ٦َّٚٙث٢ا1368/7/5 ٟ
ٞ٧ .3اٟ
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تقضي  ٠ْٞٝاًت ٧يش ت٨ـيـي كا ٝت٤رّ١ ٦ؾا١ ٛـا٢١ـ ،تٖ٤ي٢ـ ،٦١
٧يش ت٨ـيـي ٝت٤رّ١ ٦ؾا١ ٛيٌت .تقضي  ٠ْٞٝاًت ت٨ـيـ كا ٍث٢٢ّ ٗ٤ـ،
اّٝا آ ٟكا ٝت٤رّ ٦ت ٦تؾِي ام ١ؾا ٛتـا٢١ـ ٦١ ،ت٦ٞ٧ ٦ي ١ؾا ٣ ٛؽ٤ؿ كا
ؽاكد ام آ ٟتؾَِ ٤ٝكؿ ت٨ـيـ تپ٢ـاك١ـ .تقضي ١ين  ٠ْٞٝاًت ت٨ـيـ كا
رـّي تـا٢١ـ ،اّٝا كا ٥عّ٘ آ ٟكا تٌٚي ٣ ٜا٤مٍؽ٤ا٧ي ٕٞا٢٢ّ ٟـ٦ٞ٧ .ي
اي ٠كا٨٧ا مٚظ اًت .ت٨ـيـ ٌ٧تٝ ،ت٤رّ ٦ت٦ٞ٧ ٦ي ١ؾاٌ٧ ٜ٧ ٛت.
٧يضْي ؽياٗ ٢ْ١ـ ّٝ ٦تزا٣مِ ٌٝتْثلِ ًلَّ ت ٦صيني ّٞتل ام
ًٚغ٦ي ّاٍ ٘ٝا١ـ ؽ٤ا٧ـ ُـ  ٣تٌّ ٦ي اتَا ؽ٤ا٧ـ ّلؿ .اٙثتّ ٦ام
تاّتيْ٨اي ُ٢اؽتُ٦ـٝ ٣ ٥قل٣ه ُ٦٢٨ّ ٣ـ٥ي ؿ١يا اي ٠اًت ًّ ٦قي
ّ٢٢ـ ؿك تي ٠يِ ٕل ٥٣ؿُ ،٠ٞفـّ٥اي كا فٚياٙقزا ٦ٙام ؿايل ٥ؿُ٢ٞي،
ؽاكد ٣ا٤ٞ١ؿ ّ٢٢ـ تا تت٤ا٢١ـ آ ٟتؾَ ؿيٖل كا ام تي ٠تثل١ـ ،تقـ  ٜ٧ت٦
ًلاك اي٨٢ا تياي٢ـ .ت٨ـيـ ٌ٧ت؛ ت٨ـيـ ،فٝ٤ٞي اًت .كا ٥عّ٘ آٜ٧ ٟ
عيؼ  ٣اىنايَ ف٢آل ٍـكت ؿك ؿك١ ٟ٣ؾا ٛاًت.
ٝا ف٢آل ٍـكت ىلا٣ا١ي ؿاكي .ٜاي٨٢ا كا تايـ عيؼ ّ٢ي ٣ ٜك٣مت٦ك٣م
اىنايَ ؿ٧يٝ .ٜا ضقيو ١يٌتي ،ٜتايـ ؿك َٝات٘ ت٨ـيـ آٝاؿٕي ؿاُت٦
تاُي .ٜإل ١ـاكي ،ٜتايـ آٝاؿ ٕي ايزاؿ ّ٢ي ٣ ٜإل ؿاكي ،ٜعيؼ ّ٢ي٣ ٜ
اىنايَ ؿ٧ي .ٜؿك َٝات٘ افال ٟر ،ٔ٢افال ٟؿىاؿِ ٦ٞ٧را١ث٦ـ ك٣ي
«٦ٞ٧را١ث »٦تْي ٣ ٦تأّيـ ٝيْٜ٢ـ  ٣ؿك َٝات٘ اٍـا ٛت ٦ر ،ٔ٢اٍـا ٛت ٦ؿىاؿ
1
 ٣ضلتٝ ٦تَات٘.
***

اي ٠آٝاؿٕيٝ ٦ّ ،يٖ٤ييـ «آٝاؿ٥اي »ٜؽيٚي تااكمٍ اًت .اّٝا تـا١يـ ّ٦
اي ٠آٝاؿٕيً ،ؾت تل ام آٝاؿٕي ؿك رث ٦٨اًت .اي ،٠آٝاؿٕي ؽيٚي
ِْٚٝي اًت .آ ٟآٝاؿٕي٨ا ،ؿك ٓ٤كتي ٝيٌّل ؽ٤ا٧ـ ُـ ّ ٦اٌ١ا ٟاي٢زا
آٝاؿٕي ايـا ّ٢ـ .آ١زا ٌّا١ي ت٤اٌ١ت٢ـ ٝغْ ٜتايٌت٢ـ ّ ٦ؿ٨ٙايِا ٟكا ام
ايٝ ٠غثّت٨ا ؽاٙي ّلؿ ٥ت٤ؿ١ـ .ؽ٤ؿِ ُٞاٝ ،لارق٦اي ت ٦آ ٟتاكيؼ ٣
ؽاعل٧٥اي ؽ٤ؿتا ٟتْ٢يـ! ت ٦ياؿ تيا٣كيـ ّ ٦صغ٤ك ت ٦ىْل ٧يش صين ؿك
 .1تيا١ات ؿك ؿيـاك ٌٝو٤الّ ٣ ٟاكٕناكا١ ٟؾا ٛر٤٨ٞكي اًالٝي 1380/12/27
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اي ٠ؿ١يا ١ث٤ؿيـ! ت ٦ىْل ٝاٗ ،حل٣ت ،ؽا ،٦١م١ـٕي ،اـك ٝ ٣اؿك ،فياٗ ٣
ىلم١ـ ١ث٤ؿيـ! إل ٌّي تُٞ ٦ا ٝيٖيت ّٝ ٦يؾ٤ا٧ي ٜيِ ؽا ٦١ؽيٚي
ؽ٤ب ،ؿك ىال ٟراي ُ٨ل تُٞ ٦ا تـ٧ي ،ٜآالً ت ٦كيَِ ٝيؾ٢ـيـيـ ّ٦
«ؽا ٦١صيٌت؟!» اي٢غ٤ك ااُ ت٤ؿيـ ّ ٦ت٤اٌ١تيـ آّ ٟاك٧اي تنكٓ كا
ا١زا ٛؿ٧يـٌّ .ا١ي ّ ٦آ١زا ،ؿك َٝات٘ ٨ً٤٧اي ٝاؿّي ،اا٧ا  ٣ما٤١اِ١اٟ
ٝيٚلميـٞ١ ،يت٤اٌ١ت٢ـ َٝاٝ٣ت ّ٢٢ـ .تلٕلؿيـ تٍ ٦لآّ ٟلي ٣ ٜؿاًتاٟ
را٤ٙت كا تؾ٤ا١يـ! «ٍ قتل داٍٍد جالَت ».اي ٠ؿاًتا ٟكا تا ؿٍّت  ٣تأّ٘ٝ
تؾ٤ا١يـ تا تثي٢يـ َّٝ ََ١ ٦اٝ٣ت  ٣اًتَاٝت ؿك ٝيـا٨١اي ًؾت ،ص٦
1
 ََ١اكم١ـّٞ٨ٝ ٣ ٥ي اًت.
***

ت٨٢ا صينى ّٝ ٦يت٤ا١ـ ِّ٤ك ايلا١ ٣ ٟؾا ٛاًالٝى كا عيؼ ّ٢ـ،
اًتغْا ٛؿاؽٚى  ٣فن ٛرن ٛتل ؿىاؿ ِٝل٣ؿ ٢ٝ ٣غَى اًت .ؿك
تيٌت ٣ا٢ذ ًاٗ ٕقُتٞ٧ ٜ٧ ٦يّ ٠اك تـ ٟ٣تْي ٦تل ؿيٖلا٤ٓ ٟكت
ٕلىت ٦اًت .تقضى ؽياٗ ٝيْ٢٢ـ إل ٝا تؾ٤ا٧ي ٜت ٦آٝليْا « »٦١تٖ٤يي،ٜ
تايـ ت ٦اك٣اا تْي٢ّ ٦يٖٝ .ٜل ٝا ٍ٣تى ؿك ؿ٣ك٥ى ر ،ٔ٢تا آٝليْا َٝات٘
ت٤ؿي ،ٜت٤ُ ٦ك٣ىـ ّ ٦تا آٝليْا ؿُٝ ٣ ٠ٞؾاٙو  ٜ٧ت٤ؿـ تْيّ ٦لؿيٜ؟
ؿُ٢ٞى ُ٤ك٣ى ًاتٌ ؿك ؿ٣ك٥ى رّٞ ،ٔ٢تل ام آٝليْا ؿك ٓغ٦٢ى ف٘ٞ
١ث٤ؿ .إل ُٞ ٣ ٠ٝا تُ ٦لايظ اًتغْا ٛؿاؽٚى ف٢ّ ٘ٞيٜـ ّٚٝت ّ ٦ف٘ٞ
2
ٝيْ٢ــ ؿُٞ١ ٠ٞيت٤ا١ـ ضلت ٦تن١ـ.
***

ّٚٝت ى ّٞ١ ٦يت٤ا١ـ ام ؽ٤ؿٍ ؿىاؿ ّ٢ـ ،ؿُ ٠ٞكا ٌ١ثت ت ٦ؽ٤ؿ رلى
ٌٕ ٣تاػ ؽ٤ا٧ـ ّلؿ ٝ .ا تايـ تت٤ا١ي ٜام ؽ٤ؿٝا ٟؿىاؿ ّ٢ي ٜتا ؿُ٠ٞ
اعٌاى ّ٢ـ ّ ٦ت ٦ايّٚٝ ٠ت ٞ١يِ٤ؿ م٣ك ٕيت  ٣تل آ ٟصينى كا تغٞي٘
ّلؿّٚٝ .ت ٝا ام ّٚٝت٨اى تىكيِ٦ى تىتاكيؼ ىاٍـ اىتؾاكات ١يٌت ّ٦
تت٤ا٢١ـ ٧ل صٝ ٦يؾ٤ا٢٧ـ ت ٦آ ٟتٖ٤ي٢ـ .ايّٚٝ ٠ت كيِ٦اى فٞيٌ ٠٨ّ ٣
 .1تيا١ات ؿك ؿيـاك ىلٝا١ـ٧ا ٣ ٟافضاى «ًـپا ٥ااًــاكا ٟاَ١ـالب اًـالٝى» ،تـ٢ٝ ٦اًـثت «ك٣م
ااًـاك» 1373/10/15
 .2تيا١ات ؿك ؿيـاك ٌٝو٤الّ ٣ ٟاكٕناكا١ ٟؾا ٛر٤٨ٞكى اًالٝى ايلا1382/5/15 ٟ
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ؿاكؿ  ٣ام ؿكؽِا١تلي ٠تاكيؾ٨ا  ٣تنكٕتلي ٠ىل٨ٖ٢٧ا تلؽ٤كؿاك اًت .ام
1
٦ٞ٧ى اي٨٢ا تاالتل ،ايٞا ٟؿاكؿ ٝ ٣تّْي ٝ ٣قتَـ ت ٦ؽـاًت.
استقالل هلّت ،ػذم اجبصُی دخبلت بِ دضوٌبى

ٍ٣تى ُٞا ت ٦اعلاه فاٖ١ ٜٙاٝ ٥يْ٢يـ ،ام ٧ل عله ،ىلياؿ ؽٔٞا٦١ى
يِ رٞـ ٝ ٣لّن ٕ ٣ل٧٣ى ،ام ك٣م ا ّٗ٣تا اٝل٣م ،فٚي ٦اَ١الب ٣ر٤ؿ
ؿاُت٤٢٧ ،٦م ٌ٧ ٜ٧ت  ٣تقـ ام اي ٜ٧ ٠ؽ٤ا٧ـ ت٤ؿ؛ تقزّثى ١ ٜ٧ـاكؿ.
عثيقت اي ٠علّتّٚٝ ٦ّ ،ت ايلا ٟكا ٌٝتَ٘ ٝيؾ٤ا٧ـ ،ؿؽاٙت تيٖاٖ١اٟ
كا ارامٞ١ ٥يـ٧ـ ،ؿًت٨اى ؿؽاٙتٖل كا ٍغـ ٝيْ٢ـ ،ؿك ًياًت٨ا ٌٝتَ٘
ٝىا١ـيِـّٞ ،پا١ي٨ا كاـ ّ ٦ٞ٧ ٦صين ؿ١يا ،ؿك ؿًت آ٨١اًتـ ١ـيـ٥
ٝيٖيلؿ ُ ٣ثْ٦ى ًلعا١ى رّٞ٢٨ى ٓ٨ي١٤يٌ ٜكا ؿُٝ ٠ٞيـاكؿ ،تـي٨ى
اًت ّ ٦فٚي٦اٍ ؿُ٢ٞى مياؿ اًت .اي٨٢ا ٝاي٢ٚـ ،ؿك ايلا ٣ ٟؿك ٧ل ِّ٤ك
ؿيٖلى ،كهي٨ٞايى تل ًل ّاك تاُ٢ـ ّ ٦ام ٝلؿَ٢ٝ ٛغـ تاُ٢ـ ،ت ٦آٟ
ٍـكت٨ا ٝتّ ٔ٘ تاُ٢ـ٢ٝ ،اىـ ٝلؿ ٛكا ميل اا ٖٙـ ّ٢٢ـ٢ٝ ،اىـ ّٞپا١ي٨اى
ر٨ا١ؾ٤اكا ٟكا تأٝي٢٢ّ ٠ـ ،تل عثٌ تِؾيْ ٝلؿ ٣ ٛت ٦ؽيل ٓ ٣الط آ٨١ا
علّت ٢٢ْ١ـ  ٣عثٌ اُاك٥ى اِٖ١ت اًتْثاك علّت ّ٢٢ـ .كهي٨ٞاى
ٝلتزقى ُّٞ ٦ا ٝيثي٢يـ ،اي٦١٤ٖ٢ا١ـ  ٣صَـك  ٜ٧تلاى اي ٠مٝاٝـاكاٟ
آٝليْا ٝ ،غث٤ب ٝ ٣غ٤ٚت٢ـ .اّٝا ١ؾاَٝ ٛـّى اًالٝى١ ،ؾاٝى اًت ّ٦
٦ٞ٧ى ٝلؿ ٛؿك آ ٟتيـاك ُ٤٧ ٣ياك١ـ؛ تا اكاؿ ٥تٔٞيٝ ٜيٖيل١ـ ،ؿك
ٓغ٦٢ى ٌٝائ٘ م١ـٕى عض٤ك ؿاك١ـٌٝ ،و٤ال٤ِّ ٟكـ ؿٙ٣ت ،ؿًتٖا٥
ٍضايى٥ّ٤ٍ ،ى ٦٢٢َٝـ آماؿ  ٣اًالٝى ىْل ٝيْ٢٢ـ ،تلاى ؽـا علّت
ٝيْ٢٢ـ ،ت ٦ت٨ـيـ ؿُ ٠ٞافت٢ا ٞ١يْ٢٢ـ  ٣ام تغٞيـ ٌّى ت ٦عٞـ ٞ١ىاىت٢ـ.
ص٢ي١ ٠ؾاٝى ،تلاى آ٨١ا ٝغ٤ٚب ١يٌتٝ .ا عٌ ٌّى كا ٖ١لىتيٝ ،ٜا ٌّى
كا ت٨ـيـ ْ١لؿي .ٜفٚيكم ٜؽثاحت٨ا ٧٦ً٤ً٣ ٣اى ؿُ٢ٞا ٟؿك ؽٚيذىاكى
ٌ١ثت تٌٞ٧ ٦ايٖا٧ ،ٜ٧ ٟيش ٍ٣ت تلاى ٧يش ٌٞ٧اي٦اى ت٨ـيـ ١ث٤ؿ٥اي.ٜ
ٌٞ٧اي٧٦ا ،فٚيٝ ٦ا ت٨ـيـ ؿكًت ّلؿ٥ا١ـ؛ اّٝا ّٚٝت ايلا١ ٣ ٟؾاَٝ ٛـّى
ر٤٨ٞكى اًالٝى ،فٚي٧ ٦يش ؿٙ٣ت ّٚٝ ٣ت ٤ِّ ٣كى ،ت٨ـيـ ١ث٤ؿ ٥اًت.
 .1تيا١ات ؿك «ٝا٤١ك تنكٓ ٣اليت» 1375/3/3
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ٝا ٞ٧يِّ ِّٞ ٦لؿ٥ايّٚٝ .ٜت ١ ٣ؾا ٛر٤٨ٞكى اًالٝى ،اي ٠اًتّٚٝ :تي
ؿك ٤ٝضـ عٌ ،علىـاك عٌ ،ؿُ ٠ٞتا تاع٘ ،ؿُ ٠ٞتا ؽً ٣ ٜٚت٣ ٜ
م٣كٕ٤يى؛ ّٚٝت  ٣ؿٙ٣تى ّ ٦ا ٘٧م٣كٕ٤يى  ٣تزا٣م  ٣تقلّٕ ١يٌت ٣
ىَظ تا ٝتقلّ ضا١ى ّٝ ٦يؾ٤ا٢٧ـ ت ٦عَ ٍَ٤تزا٣م  ٣تقلّٕ ّ٢٢ـٝ ،ثاكم٥
َٝ ٣اتٝ ٦ٚيْ٢ـ ٝ ٣غْٝ ٜى ايٌتـ  ٣تٌٚي ٜم٣كٕ٧٤اى ؿ١يا ٞ١يِ٤ؿ .رلٛ
1
ّٚٝت ايلا ،ٟىَظ اي ٠اًت.
تْذیذات دضوي ًطبى اص قذستوٌذی هلّت ایشاى

ُٞا ّٚٝت فنين ايلا ٟتـا١يــ ٝ ٣يـا١يــ ٍّ ٦ـكت٢ٞـ ٌ٧تيـٞ٧ .ي٦ّ ٠
ؿُٝ ٠ٞيؾ٤ا٧ـ ُٞا كا ام ٤٧يّت ؿي٢ى ّٚٝ ٣ى ؽ٤ؿتا ٟؽاٙى ّ٢ـ ٣
١ت٤اٌ١ت ،٦ؿٙي٘ تل ٍـكت ُٞاًتٞ٧ .ي ٦ّ ٠ؿُ ٠ٞؿًت ت ٦ت٨ـيـ ٝين١ـ،
ِ١ا٦١ى ٍـكت٢ٞـى ّٚٝت ايلا ٟاًت .ايٍ ٠ـكت٢ٞـى كا ك٣مت٦ك٣م مياؿ
ّ٢يـ ِ١ ٣ا ٟؿ٧يـ ّ ٦ؿك ٓغ ٦٢عض٤ك ؿاكيـ٧ .ل ّٚٝتي ّ ٦ام ٓغ٦٢
تيل ٟ٣كىت  ٣ىضاى ًياًى ،اٍتٔاؿى  ٣ىلٖ٢٧ى ِّ٤ك كا ك٧ا ّلؿ،
ً٤ءاًتياؿ٨٢ّ ٥ا  ٣تيٖا٧٦١ا ى٤كى ت ٦آ ٟىضا ٝىآي٢ـ ٝ ٣آ ٣ ِٙاعة
آٝ ٟيِ١٤ـ٤ِّ .كتا ٟكا  ٦ٖ١ؿاكيـ٤ِّ .ك تلاى ُٞاًت؛ ايلا ٟتلاى
ُٞاًت  ٣تلاى ٧يضْي ؿيٖل ١يٌت .ؽ٤ؿتا ٟاي٤ِّ ٠ك  ٣اي١ ٠ؾا ٛكا
2
تا ايٞا ،ٟفن٣ ،ٛعـت ٍ ٣ـكتى ّ ٦ؽـا تُٞ ٦ا ؿاؿ ٥اًت ٦ٖ١ ،ؿاكيـ.
ًیشٍهٌذ ٍ هقبٍم دس بشابش فطبسّبی دضوي

ىِاك٧اى ؿُُ ٣ ٠ٞلايظ ًؾتٝ ،ا كا ضقيو ْ١لؿً .٥ؾتي٨ا ٣
ت٢ٖ٢ا٧ايى ّ ٦ؿك ايً ٠ى ًاٗ ٣ر٤ؿ ؿاُتٝ ،٦ا كا تضقيو ْ١لؿ٥؛ تٝ ٦ْٚا
كا ١يل٢ٝ٣ـ َٝ ٣اّ ٜ٧ ٛ٣لؿ .٥اٝيلاٞٙإ٢ٝي 7٠ىل٤ٝؿ« :ال ٍ إىّ الشّجزٓ
الثزّئّ أصلة ػَداً ٍ الزٍّاتغ الخضزٓ أرقّ جلَداً ٍ الٌّاتتات الؼذئ أقَى
ٍقَداً»3؛ ٝ ٜ٧غْٞتل اًتٍ٣ ٜ٧ ،تى ّ ٦آ ٟكا آتَ مؿى ،آتَِ
 .1تيا١ات ؿك ؿيـاك رٞـ ّخيلي ام تٌيزياً ٟلاًل ِّ٤ك 1375/8/30
 .2تيا١ات ؿك ؿيـاك اٍِاك ٝؾتٚو ٝلؿ1382/10/18 ٍٜ ٛ
٨١ .3ذاٙثالم١ ،٦ا45 ٦ٝ
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ٝا١ـٕاكتل اًت .ؽآيّت ُلايظ ًؾت اي ٠اًتُ .لايظ ًؾتُ ،لايظ
الصاّٚٝ ،َٙت٨ا كا َٝاٝ ٛ٣يْ٢ـ؛ كؤًا ٝ ٣ـيلاٌٝ ٣ ٟو٤ال ٣ ٟك٧ثلاٟ
ِّ٤ك٧ا كا َٝاٝ ٛ٣يْ٢ـ؛ ٝخ٘ يِ ٣كمٍ ،آ٨١ا كا تَ٤يت ٝيْ٢ـ١ ،يل٣ى
آ٨١ا كا ٝضافو ٝيْ٢ـّٞ٧ ،ت آ٨١ا كا ٝضافو ٝيْ٢ـٝ ،يل١٣ـ ؿ١ثاٗ
1
ّاك٧اى تنكٕتل ٣ .اي ٠تغٞـا ٦َٚٙاتّياً اىتاؿ ٥اًت.
ایستبدگی اسالهی ٍ ّضن ًطذى دس هقببل دضوي

اًتَالٗ اًالٝى ،ايٌتاؿٕى اًالٝى٧ ،ضِ١ ٜـ ٟؿك َٝات٘ ؿُ،٠ٞ
١تلًيـ ٟام ؿٍُ ،٠ٞـكت اُ٤اٙى ؿُ ٠ٞكا ت ٦عٌاب ١يا٣كؿ ،ٟفؾٞت
اتّْاى ت١ ٦يي  ٣ت ّّ٘٤ت ٦ؽـا كا ؿك ٦ٞ٧ى ا٤ٝك م١ـٕى ىٞ٨يـ٣ ٟ
تِؾيْ ؿاؿ ٟاًتّٚٝ .ت ايلا ،ٟؿك ٦ٞ٧ى ٍضايا اي ٠كا ِ١ا ٟؿاؿ ٥اًت؛
تقـ ام اي ٜ٧ ٠تايـ ِ١ا ٟؿ٧ـّٚٝ .ت ايلاِ١ ٟا ٟؿاؿ ٥اًت ّ ٦ت٧٦يش٣ر٦
عاضل ١يٌت ؿك َٝات٘ الك٣يي٨ا  ٣اىنٟ٣عٚثي٨ا  ٣عٚةّاكي٨اى ؿُ،٠ٞ
يِ ٍـ ٛفَة ِ١ي٢ى ّ٢ـ ٝ ٣ثا١ى اًالٝى كا تؾاعل ؿيـٕا٨٧اى ؿُ٣ ٠ٞ
كاضى ّلؿ ٟا ،٣ك٧ا ًامؿ ٢ّ ٣اك تٖقاكؿ .اي ،٠ؽ٤ب ك٣ي٦اى اًت .ؿك
ٞ٧يٍ ٠ضاياى  ّٜ٨ٝراكى ك٣م ،ؿك مٝي٦٢ى ٌٝائ٘ ًياًت ؽاكرى ،ؿك
مٝي٦٢ى ٌٝائ٘ ا١تؾاتات كياًت ر٤٨ٞكى ،تغٞـاهلل ّٚٝت ايلا٤ٝ ٟاضـ
ؽ٤تى ِ١ا ٟؿاؿ ٥اًت ِ١ ٣ا ٟؽ٤ا٧ـ ؿاؿ .ؿك ٦ٞ٧ى ايٍ ٠ضاياى ًياًى
يا ىلٖ٢٧ى ،ؿُٝ ٠ٞيُْ٤ـ تلاى ؽ٤ؿ راى اا تام ّ٢ـ ٣ ٣اكؿ ٝق٢اى
ف٢٧ى ىلٖ٢٧ى ّٚٝت ايلا٤ُ ٟؿّٚٝ .ت ايلاٝ ٜ٧ ٟغْ ٜايٌتاؿ ٥اًت  ٣تايـ
تايٌتـ .عتّى ؿيـُ ٥ـ ٥اًت ّ ٦ؿُ٢ٞاٌ١ ٟثت تّ ٦ا١ـيـا٧اى كياًت
ر٤٨ٞكى اؽ٨اك١ؾل ٝيْ٢٢ـ ،عله ٝين٢١ـ ،تغٚي٘ ٝيْ٢٢ـٝ .يٖ٤ي٢ـ اي٠
ىلؿ ت ٦ملب ١نؿيْتل اًت ،اي ٠ىلؿ ام اًال ٛتيِتل ؿىاؿ ٝيْ٢ـ ،آٟ
ُؾْ ّٞتل ؿىاؿ ٝيْ٢ـ! يق٢ى ؿُ٢ٞاٝ ٟيؾ٤ا٢٧ـ ؿك ٦ٞ٧ى ا٤ٝك ؿؽاٙت
ّ٢٢ـّٚٝ .ت ايلا ٟؿك  ٦ٞ٧ى ايٝ ٠يـا٨١ا ،تل آ ٗ٤اًالٝى ااى ؽ٤ا٧ـ
ىِلؿ .اي ٠كا ٦ٞ٧ى ؿ١يا تايـ تـا١ـ .ام ر٦ٚٞى اي ٠آ ،ٗ٤ايٌتاؿٕى ؿك
َٝات٘ اًتْثاك  ٣ك٣عيّ٦ى اًتْثاكى ؿٙ٣ت٨ايى اًت ّٝ ٦يؾ٤ا٢٧ـ ؿك
 .1تيا١ات ؿك ؿيـاك كئيي ٞ١ ٣اي٢ـٕاٝ ٟزٚي ؽثلٕا ٟك٧ثلي 1389/06/25
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ٌٝائ٘ ؿاؽٚى ِّ٤ك ٝا راى اايى تام ّ٢٢ـ  ٣ؿؽاٙت ٞ١اي٢ـ؛ ٙ٣ى ّٚٝت ٝا
تا ؿٍّت ٖ١ا ٥ؽ٤ا٧ـ ّلؿ  ٣تايـ ؿٍّت ّ٢ـ .إل ٌّى ام ١اٝنؿ٧اى كياًت
ر٤٨ٞكىّٞ ،تليِ١ ٠ا٦١ى ١لِٝى ؿك َٝات٘ آٝليْا ،ؿك َٝات٘ ؿؽاٙت٨اى
ؿٙ٣ت٨اى ملتى ،ؿك َٝات٘ تزا٣م٧اى ىلٖ٢٧ى ً ٣ياًى تيٖاٖ١اِ١ ٟاٟ
ؿ٧ـ٦ٞ٧ ،ى ؿ١يا تايـ تـا٢١ـ ّّٚٝ ٦ت ٝا ت ٦ص٢يٌّ ٠ى ٍغقاً كأى ١ؾ٤ا٧ـ
ؿاؿٝ .لؿ ٛتٌّ ٦ى كأى ٝيـ٢٧ـ ّ ٦تـا٢١ـ ؿك َٝات٘ آٝليْا ٣
اىنٟ٣عٚثي٨اى ؿٙ٣ت٨اى ٝتزا٣م  ٣التٍّ٤ـ  ٣ؽ٤ؿّاٌّ ٣ ٦ٝا١ى ّ٦
ٝيؾ٤ا٢٧ـ اكاؿ٥ى ؽ٤ؿ كا تل ّٚٝت ايلا ٟتغٞي٘ ّ٢٢ـ ،ؽ٤ا٧ـ ايٌتاؿ ١ ٣ين
ؿك َٝات٘ ت٨ار ٜىل ٔ٢٧تيٖا ٦١ايٌتاؿٕى ؽ٤ا٧ـ ّلؿٝ .لؿ ٛتٌّ ٦ى ّ٦
تيِتل اي٤ٝ ٠اضـ كا ام اٝ ٣العؾ٢٢ّ ٦ـ ،تيِتل ٕلايَ ايـا ٝيْ٢٢ـ .اٙثتّٝ ٦ا
ٝتٝ ٠لؿ ٛكا ٝيٖ٤يي ٠ْٞٝ .ٜاًت ؿك ٕ٦ُ٤اى ،ص٨اك ١يل آؿ ٜ٧ ٛتاُ٢ـ
ّ ٦ؿاكاى ًاليٌ ٝؾٔٓ٤ى تاُ٢ـ  ٣فْي ٝتٝ ٠لؿ ٛىْل ّ٢٢ـٝ .ا ت٦
آ٨١ا ّاكى ١ـاكيٝ .ٜتّٚٝ ٠ت ايلا ،ٟاي ٠اًت٤ٝ .اضـ ّٚٝت ايلاٞ٧ ،ٟاٟ
٤ٝاضقى اًت ّ ٦تؾاعل آ ٟاَ١الب ّلؿ٧ ،٥زـً ٥اٗ َٝاٝ٣ت ّلؿ٣ ٥
ِ٧ت ًاٗ ر ٔ٢تغٞيٚى كا اؿاكّ ٥لؿ ٥اًت .اي ٠كا تايـ ٦ٞ٧ى ٝلؿٛ
ؿ١يا تـا٢١ـ  ٣ؽ٤ا٢٧ـ ؿاٌ١ت ٠ٝ .ام تيضّالت ا٨ٙى  ٣ت٤رّ٨ات ؽاّ
عضلت ٙ٣ىاهللاالفؾ( ٜاك٣اع٢ا ىـا ٣ )٥اؿفي٦ى ماّي٦ى ك٣ط ٝغّ٨ل اٝاٛ
تنكٕ٤اك اعٞي٢ا ٟؿاك ٦ّ ٛال٣كؿٕاك ّ ِٞؽ٤ا٧ـ ّلؿ  ٣ؿك اي ٠تزلتٜ٧ ٦
ٝلؿ ٛاُٟاءاهلل آ١ض ٦كا ّ ٦تٓ ٦الط ؿي ٣ ٠ؿ١ياى آ٨١اًتٞ٧ ،ا ٟكا ايَ
ؽ٤ا٢٧ـ تلؿ  ٣اُٟاءاهلل ّٚٝت ايلا ٟتٙ ٦غو ال٣كؿٕاكُ ،ا٧ـ ؿ٣كاٟ
1
ؿيٖلى ام ايِلىت  ٣تلٍّى ؽ٤ا٧ـ ت٤ؿ.
ػقالًیّت؛ هبیِی ایستبدگی هلّت دس بشابش دضوي

فَال١يّت ٝ ٣غاًثٝ ٦ّ ٦يٖ٤يي ،ٜى٤كاً ت ٦ف١ ٠٧يايـ ّ ٦فَال١يّت ٣
ٝغاًث ٦تٝ ٦ق٢اى ٝغاىؾّ٦اكى ،فَٖٚلايى  ٣تاتـ فَ٘ ت٤ؿ ٟاًت .فاٍ٘
ت٤ؿ ٣ ٟؽلؿ كا تّ ٦اك ٕلىت ٠تا ٝغاىؾّ٦اكى ىلً ؿاكؿٝ .غاىؾّ٦اك،
علىـاك ٣ضـ ٤ٝر٤ؿ اًت؛ ام ٧ل تغّٙ٤ى تي٢ٞاُ اًت؛ ٧لٕ ٦١٤تنييل ٣
 .1تيا١ات ؿك ؿيـاك تا ؽا٤١اؿ٧٥اي ًلؿاكا٨ُ ٟيـ اًتا ٟت٨لا1376/2/17 ٟ
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تغّٙ٤ى كا تلٞ١يتاتـ  ٣ام تغ ٣ ّٗ٤ؿٕلٕ١٤ى ٝيتلًـ؛ اّٝا فَال١يّت اي٢غ٤ك
١يٌت؛ ٝغاًث٦ى فَال١ى ٕا٧ى اٍ٣ات ؽ٤ؿٍ ِ٢ٝأ تغّ٤الت فؾيٞى
ٝيِ٤ؿ .اَ١الب فؾي ٜاًالٝى ٝا ١اُى ام يِ فَال١يّت ت٤ؿ .اي٢غ٤ك ١ث٤ؿ
ّٝ ٦لؿٞ٧ ٛي٢غ٤ك تىعٌاب ّ ٣تاب ت ٦ؽياتا ٟتياي٢ـ  ٣تت٤ا٢١ـ يِ كهيٜ
آ١ض٢ا١ى كا ًاٍظ ّ٢٢ـ؛ ٝغاًثات فَال١ى ّ ٣اك فَال١ى ّ ٣اك ىْلى ُـ٥
ت٤ؿ .ؿك عً ٗ٤ا٨ٙاى ٝتٞاؿىـ ت ٦تقثيل كايذ اٝل٣مـ يِ ٕيتٞاٟ
عٌعٚثى ،فـاٙتؾ٤ا٧ى  ٣آماؿيؾ٤ا٧ى ؿك تيٝ ٠لؿ ٛت٣ ٦ر٤ؿ آٝـ ٥ت٤ؿ ٣
٢ٝت٨ى ُـ ت ٦اي١ ٦ْ٢يل٧٣اى ٝلؿ ٛكا اًتؾـا٢ّ ٛـ  ٣تٝ ٦يـا ٟر٨اؿ فؾيٜ
تيا٣كؿ  ٣ؿك َٝات٘ آ ٟؿُٓ ٠ٞوآكاي ى ّ٢ـ  ٣تل آ ٟؿُ ٠ٞايل٣م ّ٢ـ.
ت٢اتلاي ٠فَال١يّت ٕا٧ى ِ٢ٝأ ص٢ي ٠تغّ٤الت فؾيٞى اًت .اآلٜ٧ ٟ
ٞ٧ي٢غ٤ك اًت .اآل ٟؿك ١ؾاٝ ٛا تلؽى ام تغّ٤الت ٌ٧ت ّ٢ٝ ٦تز٦ى يِ
ٖ١ا ٥فَال١ى  ٣ؿٍيٌ ُْ٤ٝ ٣اىا٦١ى ت٣ ٦ضـ ٤ٝر٤ؿ ٣ ٣ضـ ؿ١ياًت٠ٝ .
ؿك مٝي٦٢ى ٌٝائ٘ ٕ١٤إ ٟ٤اي ٠كا ؿاكِٝ ٛا٧ـٝ ٥يْ .ٜ٢عاٙت
ؽ٤اب كىتٖى  ٣ت ٠ؿاؿ ٟت ٦آ١ض ٦ؿك رليا ٟفٝ٤ٞى ًياًى  ٣اٍتٔاؿى
ؿ١يا ؿاكؿ ٝيٖقكؿ  ٣تٌٚيُ ٜـ ٟت ٦آ ،ٟؽغل تنكٓ راٝق٦ى ٝاًت  ٣إل
ٌّى ؿكًت تيٞ٨ـ  ٣تي٢ـيِـٝ ،ييٞ٨ـ ّ ٦تايـ تا يِ تغلُّ  ٣تغ،ّٗ٤
اي٣ ٠ضـ كا ؿٕلّٕ ٟ٤لؿ؛  ٜ٧ؿك مٝي٦٢ى ٌٝائ٘ اٍتٔاؿى ٜ٧ ،ؿك
مٝي٦٢ى ٌٝائ٘ ًياًى .ت٢اتلاي ٠فَال١يّت تا ٝغاىؾّ٦اكى ىلً ؿاكؿ.
ٝغاًث٦ى فَال١ى كا تا ٝغاًث٦ى ٝغاىؾّ٦اكا ٦١ت٧٦يش٣رٝ ٦ؾ٤ٚط ٢ْ١يـ؛
1
اي٨٢ا ؿ ٣صين اًت.
ایستبدگى ػلوی هلّت ایشاى دس بشابش جبِْبٌذی دضوٌبى

يْى ام اكّاً ٣ ٟت٨١٤اى آٚىِ ايٌتاؿٕى ّ١٤٢ى ّٚٝت ايلا ٟفثاكت
اًت ام ايِلىت٨اى فٞٚى ِّ٤ك؛ ّ ٦ت ٦ؿ١ثاٗ اي ٠ايِلىت٨اى فٞٚى،
ايِلىت٨اى فٚٞى  ٣ارلايى  ٜ٧ؿك ٤ٝاكؿ تٌياكى ت٤ؿ .٥ايٌتاؿٕى ّٚٝت
ايلا ،ٟؿك ؿ١يا يِ عاؿح٦ى تاُْ ٥٤اًتٝ .ا ت٤ى ٍضيٍ ٦لاك ؿاكي .ٜآٟ
ٌّا١ى ّ ٦ام تيلٖ١ ٟ٣اٝ ٥يْ٢٢ـ ،فؾٞت اي ٠ايٌتاؿٕى كا تيِتل اعٌاى
 .1تيا١ات ؿك ؿيـاك افضاى ٧يأت ؿٙ٣ت 1384/6/8
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ٝيْ٢٢ـ.
ُٞا ٝالعؾ٢ّ ٦يـ؛ ٍـكت٨اى اٍتٔاؿى ا ّٗ٣ؿ١ياٍ ،ـكت٨اى فٞٚى
ؿكر٦ى يِ ؿ١ياٍ ،ـكت٨اى ١ؾاٝى  ٣ا٢ٝيّتى كؿيو ا ّٗ٣ؿ١يا ،اٝل٣م يِ
رث٦٨ى ً٣يقى كا ؿك َٝات٘ ايّٚٝ ٠ت تِْي٘ ؿاؿ١ـ .اي٢ز٤ك ١يٌت؟ ٧ل
ّاكى  ٜ٧ام ؿًتِا ٟتلٝىآيـ ،ؿاك١ـ ٝيْ٢٢ـ .ت٨ـيـ ا٢ٝيّتى ٝيْ٢٢ـ ،ت٨ـيـ
ارتٞافى ٝيْ٢٢ـ ،ت٨ـيـ ًياًى ٝيْ٢٢ـ ،ؿا٢ِٞ١ـ ٝا كا تل٣ك ٝيْ٢٢ـ،
تغليٝ ٜيْ٢٢ـ ،ىِاك٧اى ًياًى ىلا٣ا٣ ٟاكؿ ٝيْ٢٢ـ ،ؿائ ٜت٨ـيـ ت٦
تغلُّ ١ؾاٝى ٝيْ٢٢ـ ،ؿك ؿاؽ٘ تا ٧ل را ؿًتِا ٟتلًـ ،ىت٦٢اٖ١ينى ٣
آُ٤بآىلي٢ى ٝيْ٢٢ـ؛ اّٝا ّٚٝت ايلا ٣ ٟر٤٨ٞكى اًالٝى تا ّٞاٗ ٍـكت
 ٣اًتَاٝت ؿك َٝات٘ ٦ٞ٧ى اي٨٢ا ايٌتاؿ٥؛ آ« ٟت»٦ٚاى كا ّ ٦ت٦م٣ك
ٝيؾ٤ا٢٧ـ ام ا ٣تٖيل١ـ ،آ« ٟت »٦ٚكا ٞ١يـ٧ـ .آ« ٟت »٦ٚفثاكت اًت ام
تقؾي ٜؿك َٝات٘ ٍـكت ٌّٚٝظ ر٨ا١ىـ ١ؾاًٚ ٛغ٦ـ ايّ ٠اك كا ٞ١يْ٢ـٝ .ا
ّ ٦ؿك َٝات٘ ١ؾاًٚ ٛغ٦ى ر٨ا١ى «ٝ »٦١يٖ٤يي ،ٜاي»٦١« ،٦١ ٠ى ت ٦فٜٚ
١يٌت»٦١« ،ى ت ٦تٞـّ١ ٟيٌت»٦١« ،ى ت ٦ايِلىت ١يٌت»٦١« ،ى ت٦
تزلت٧٦اى ٝتلاّ ٜتِلى ١يٌت؛ « »٦١تًٚ ٦غ٦عٚثى  ٣مياؿ٥ؽ٤ا٧ى ٣
اًتقثاؿ  ٣ت ٦ميل ٞ٨ٝين ِّيـّٚٝ ٟت٨اًت؛ اي »٦١« ٠كا ٝا ٕيتي ،ٜاايَ ٜ٧
ايٌتاؿيٜ؛ «اىّ الّذيي قالَا رتٌّا اللِّ ثنّ استقاهَا» .ايٌتاؿٕى ّٚٝت ايلا ،ٟؽيٚى
ايٌتاؿٕى تاُْ٧٤ى اًت.
يِ كّ ٜ٨ٝ ٠اي ٠ايٌتاؿٕى ،ف ٜٚاًت .اي ٠ف ٜٚاًت ّ ٦تٝ ٦ا
افتٞاؿ ت١ ٦يي ؿاؿ .٥إل اٝل٣م ١يت ٝا كا ُلّت٨اى ؽاكرى تايـ ٝىآٝـ١ـ
اًتؾلاد  ٣اااليَ ٝيْلؿ١ـٕ ،ام ٝا كا تايـ آ٨١ا ِّ٦ٙ٤ٙى ٝيْلؿ١ـ ،إل
١ؾاً ٛالٝت ٝا ٣اتٌت٦ى تٝ ٦تؾّٔٔي ٠ؽاكرى  ٣فٞـتاً ىلٖ١ى ت٤ؿ ،إل
تنقي٦ى ٝا ؿًت آ٨١ا ت٤ؿ ،إل ِّت ٢ٓ ٣قت ٝا ؿًت اًلائيٚي٨ا ت٤ؿ،
إل ٓ٢قت ٌ٧ت٦اى ٝا ؿك ٓ٤كتى ّ ٦ت٢ا ١ث٤ؿ ؿك آكم٣ى آ ٟتٞيلي٣ ٜ
يِ صينى ٣ر٤ؿ ٝيـاُت ،ؿك اؽتياك ىلا ٣ ٦ٌ١آٞٙا ٣ ٟؿيٖلا ٟت٤ؿٝ ،ا
اٝل٣م اي ٠افتٞاؿ ت١ ٦يي كا ١ـاُتيٍ ،ٜـكت اي ٠ايٌتاؿٕى ١ث٤ؿ ،اي٠
فنّت  ٣ايُ ٠له ٣ر٤ؿ ٞ١يـاُت .إل ٝا تلاى ًاؽت ٠يِ ًـ ،تلاى
ًاؽت ٠يِ ١يلٕ٣ا ،٥تلاى ًاؽت ٠يِ تنكٕلا ،٥تلاى ًاؽت ٠يِ ت،٘١٤
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تلاى ًاؽتً ٠ي٧٤ٚاى ٕ٢ـ ،ٛؿًتٞا ٟتًٞ ٦ت ٓ٢قتٖلا ٣ ٟؿا٢ِٞ١ـاٟ
ُلً  ٣ملب ؿ١يا ؿكام ت٤ؿّٚٝ ،ت ٝا اعٌاى فنّت ٞ١يْلؿ؛ ٌٝوٙ٤ي٠
ِّ٤ك  ٜ٧آتل٣ى اؽ٨اك ٣ر٤ؿ ؿك ٍثاٗ اًتْثاك ر٨ا١ى كا ١ـاُت٢ـ؛ ٦١
ص٢ي ٠افتٞاؿ ت١ ٦يٌى ٣ر٤ؿ ؿاُت ٦١ ،ص٢يّ٤ٍ ٠ت اكاؿ٥اى ٣ر٤ؿ ؿاُت،
 ٦ ١ص٢ي ٠فنٝى ٣ر٤ؿ ؿاُتّ .ى تلاى ٝا راؿً ٥اؽت  ٣تً ٘١٤اؽت ٣
١يلٕ٣اً ٥اؽت ً ٣ـ  ٣ا٘  ٣تنكٕلا٨ٙ٤ًّٚ ٣ ٥اى ت٢ياؿى  ٣ا١لهى
ٌ٧ت٦اى كا ؿكًت ّلؿ؟ ؿاِٖ١ا .٥اي ٠ؿاِٖ١ا ٥ت٤ؿ ّ ٦تّٚٝ ٦ت ايلاِّٞ ٟ
ّلؿ تا تت٤ا١ـ فنّت ١يي ؽ٤ؿٍ كا عيؼ ّ٢ـ ،آتل٣ى ؽ٤ؿٍ كا عيؼ
ّ٢ـ  ٣ؿك َٝات٘ مياؿ٥ؽ٤ا٧ى ؿُ٢ٞاً ٟيً ٦٢پل ّ٢ـٌٝ .وٙ٤ي٤ِّ ٠ك ٜ٧
1
ام اي ٠ر٨ت ٝـي ٟ٤ؿاِٖ١ا٢٧ـ.
ًطبى دادى ػکسالؼول هلّت دس بشابش سشاى استکببس

ٝا اؽغاك ٝيْ٢يٜ؛ ّٚٝت ايلا ٟتً ٦لا ٟتقضى ام ِّ٤ك٧ا ًّ ٦قى
ٝيْ٢٢ـ ام يِ ٌٝأ٦ٙي ؿاؽٚىِ ِّ٤كٝا ٟفٚيّٚٝ ٦ت ايلا ٟاًتياؿ٢٢ّ ٥ـ،
اؽغاك ٝيْ٢ـ :ع٤اًتا ٟرٞـ تاُـّٚٝ ،ت ايلا ٟفْياٙقِ١ ٘ٞاٝ ٟيـ٧ـ.
اّ٣الً اي ٠كا  ٦ٞ٧تـا٢١ـً ،لا٤ِّ ٟك٧اى اًتْثاكى تـا٢١ـ،
ٝـاؽٕ٦ٚلا ِٟىض ِٗ٤ؿك ٌٝائ٘ ر٤٨ٞكى اًالٝى تـا٢١ـّٚٝ :ت ايلا ٟتي٠
ؽ٤ؿُا ٟإل اؽتاله  ٜ٧ؿاُت ٦تاُ٢ـٍ٣ ،تى ااى ُٞا ؿُ٢ٞاّٚٝ ٟت ايلاٟ
تٝ ٦يا ٟتيايـ ٦ٞ٧ ،تا ٝ ٜ٧تّغـ ٝيِ١٤ـ؛ يِ ؿًت ٣اعـ ،يِ ِٝت
ٝغْ ٜفٚيُٞ ٦ا ٝيِ١٤ـ.
اي٢ز٤ك ١يٌت ُّٞ ٦ا ؽياٗ ّ٢يـ ٍ٣تى ام يِ رليا١ى ت ٦ؽياٗ
ؽ٤ؿتا ٟؿىاؿ ّلؿيـ ،عٞايت ّلؿيـ ،اي ٠رليا ٟتُٞ ٦ا ٝتٞاي٘ ؽ٤ا٧ـ
ُـ؛ اتـاًٝ .ا ًى ًاٗ تزلت ٦ؿاكيٜ؛ ًى ًاٗ ايّٚٝ ٠ت ؿك عاىؾ٦ى ؽ٤ؿ
ؿُ٢ٞي٨اى ُٞا كا حثت ّلؿ ٥اًت؛ ضثظ ّلؿ ٥اًتّٚٝ .ت ٝييٞ٨ـ ُٞا
صّ٦اك ٝيؾ٤ا٧يـ تْ٢يـ ،صّ٦اك ؿاكيـ ٝيْ٢يـ .اً ٜتقضي٨ا كا ٝىآ٣ك١ـ
تق٤٢ا ٟايٝ ٦ْ٢ا ٝـاىـ آ٨١ا ٌ٧تيٜ؛ ؿك٣ك ٝيٖ٤ي٢ـ؛ ٝـاىـ آ٨١ا ١ ٜ٧يٌت٢ـ؛
ٍٔـُا ٟايزاؿ اؽتاله اًتٍٔ ،ـُا ٟايزاؿ تـتي٢ىِ ّٚٝت ايلا٣ ٟ
 .1تيا١ات ؿك ؿيـاك رٞقي ام اًاتيـ ؿاِٖ١ا٨٧ا 1390/06/02
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١ؾثٖا ٟايلاٌ١ ٟثت ت ٦يْـيٖل اًت؛ ؿك٣ك ٝيٖ٤ي٢ـ.
آ١ض ٦ؿك ؿ٨ٙاى الّي ٦٢ى آ٨١ا ٣ر٤ؿ ؿاكؿ ،اي ٠اًت ّ ٦آكمٝ ٣يْ٢٢ـ
اي١ ٠ؾاٌٝ ٛتَ٘ ،ايٝ ٠زـ  ٣فنّت ًل تلاىلاُت٦ى ام اي٤ِّ ٠ك ّ ٦ؿك
َٝات٘ م٣كٕ٤يي٨اى آ٨١ا ايٌتاؿ١ ،٥ثاُـ .آكم٣ى آ٨١ا اي ٠اًت .اي٢ز٤ك
١يٌت ّ ٦ؿك ١ؾا ٛر٤٨ٞكى اًالٝى تا ميـى ؽ٤ب تاُ٢ـ ،تا فٞل٣ى تـ
تاُ٢ـ؛ ٧ .٦١ل ٌّى ّ ٦ت ٦اي١ ٠ؾا ٛاايث٢ـ اًت٧ ،ل ٌّى ّ ٦ت ٦ايٍ ٠اٟ٤١
اًاًى اايث٢ـ اًت٧ ،ل ٌّى ّ ٦ت ٦آكٝا٨١اى ّٚٝت ايلا ٟاايث٢ـ اًت ،ام
١ؾل آ٨١ا ؿُ ٠ٞاًت .آ٨١ا ٝيؾ٤ا٢٧ـ ر٤٨ٞكى اًالٝى ١ثاُـ ،يِ ١ؾاٛ
ؿًتِ١ا١ـ٥ى ٝغيـِ َ٢ٝاؿِ ؿك َٝات٘ آ٨١اٝ ،زـّؿاً ٝخ٘ ؿ٣كإ ٟقُت ،٦ؿك
اي٤ِّ ٠ك اا تٖيلؿ .آ٨١ا ؿ١ثاٗ اي٠ا١ـ .اي ٠ؽ٤اب آُيت٦ى تاع٘ آ٨١اًت.
ًى ًاٗ تزلت٦ى ايٌتاؿٕى ١ؾا ٛر٤٨ٞكى اًالٝى ٤٢٧م تيـاكُاٟ
ْ١لؿ ٥اًت .ت٤ؿ٢٧ي٨ايى ّ ٦ايّٚٝ ٠ت تً ٦لا ٟم٣كٕٝ ٣ ٤تزا٣م آ٨١ا
مؿ٥ا١ـ ،اي٨٢ا كا ت ٦ؽ٤ؿ ١يا٣كؿ ٥اًت ،ت١ ٍ٤٧٦يا٣كؿ ٥اًت؛ ٤٢٧م ؿك
ِّ٤ك ٝا  ٣ؿك ّٚٝت ٝا ،اي٨٢ا عٞـ ؿاك١ـ .اُتثاٝ ٥يْ٢٢ـ؛ اُتثاٝ ٥يْ٢٢ـ.
ص٤ب اي ٠اُتثا ٥ؽ٤ؿُا ٟكا  ٜ٧ؽ٤ا٢٧ـ ؽ٤كؿ تالُِ.
ٝا اي ٠اؽ ٨اكات ؽٔٞا ٦١كا ،اي ٠كىتاك٧اى ؽٔٞا ٦١كا ام اي ٠ؿٙ٣ت٨ا
ٝغاًث ٦ؽ٤ا٧يّ ٜلؿ ،اي٨٢ا كا ؿك عٌاتِا ٟؽ٤ا٧يُ٤١ ٜت؛ اي ٠كا تـا٢١ـ.
ؿك آي٢ـ٥ى ك٣اتظ  ٣تقا ٘ٝر٤٨ٞكى اًالٝى تا ايٝ ٠ـاؽٕ٦ٚل٧ا ،اي٠
كىتاك تأحيل ٢ٝيى ؽ٤ا٧ـ ؿاُت؛ تالُِ؛ اي ٠كا تـا٢١ـ ،تي٢ٞ٨ـّٚٝ .ت ايلاٟ
ّٚٝتي ١يٌت ّ ٦م٣ك كا تغ ّ٘ٞتْ٢ـّٚٝ .ت ايلاّٚٝ ،ٟت َٝتـكى اًت١ .ؾاٛ
ر٤٨ٞكى اًالٝى١ ،ؾا ٛكيِ٦ؿاك  ٣تخثيت ُـ ٥اًتٌٝ .وٙ٤ي ٠ر٤٨ٞكى
اًالٝى إل ٓـ تا  ٜ٧تا  ٜ٧اؽتاله ؿاُت ٦تاُ٢ـ ،ؿك ايٌتاؿٕى ؿك َٝات٘
ؿُ ،٠ٞؿك عيؼ اًتَالٗ اي٤ِّ ٠ك ٦ٞ٧ ،تا  ٜ٧يِ ّال ٣ ٛيِ
ؿًتا١ـ .اي ٠كا ؿُ٢ٞا ٟتـا٢١ـ؛ ؽياٗ ٢٢ْ١ـ ّٝ ٦يت٤ا٢١ـ تيّٚٝ ٠ت اَِ١اً
1
تي٢ـام١ـ.

 .1تيا١ات ؿك ًاٙل٣م ٣الؿت عضلت اٝيلا٢ٝ٤ٞٙي(٠ؿ) 1388/4/15
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تقّّل ِٝيَا٦١ى اي٢زا١ة تُٞ ٦ا فنيناٟـ ّٝ ٦يـاُٞ ٜ١ا ؽ٤ؿ تا
٦ٞ٧ى ؿٗ إٓا ،٥آ ٟكا ؿك ٝيياتيــ آ ٟاًت ّ ٦تا علّت ؿك ؽظ اًالٛ
١اب ٝغّٞـىٌ٧ 9ت ،ؿُّٞ ٠ٞيٕ٠لىت ٣ ٦ؿًتّيِٕ٠اؿ١ ٥ين ٌ٧ت،
 ٣ت٤عو ٣ ٦ؽيا١ت ٝ ٣يٌـ٥اٖ١ينى ٌ١ثت ت١ ٦ؾاَٝ ٛـّى اًالٝى ١ين
ٌ٧ت ٣ .تا اي ٠ت٨ـيـ٧ا ٌ٧ت ،عض٤ك ىـاييا ٟاَ١الب  ٣ىلم١ـاٟ
ٓٞيٞى  ٣تام٣اٍ ٟـكت٢ٞـ آ١ ٟين ضل٣كتى عياتى اًتُٞ .ا تا اي ٠تيَ٢
 ٣ؿكياىت اًت ّ ٦تايـ ًپا ٥كا ًامٝا١ـ٧ى  ٣ىلٝا١ـ٧ى ّ٢يـ  ٣آ ٟكا
1
٢ٝضثظ  ٣آ٤ٝمٍؿيـ ٣ ٥ك٠ُ٣تيّ ٣ ٠اكآٝـ ًاميـ.
***

٧ل ّـا ٛام اي ٠علّت٨ا  ٣اتلام اعٌاًات ،ضلت٦اى تل ؿُ٣ ٠ٞاكؿ
ٝيْ٢ـ؛ ؿُ٢ٞا١ى ّّٚٝ ٦ت تنكٓ ٝا كا ؿك عاٗ ًلِٕتٖى  ٣عيلت ٣
تيلّ ً  ٣رـايى ٝيپٌ٢ـيـ١ـ ٝ ٣يؾ٤اًت٢ـ ر٤٨ٞكى اًالٝى ،ضقيو ٣
١ات٤ا ٟتاُـ .ؽـا كا ًپاى ٝيٖ٤ييٞ٧ ٦ّ ٜيِ ٦آ٨١ا كا ٝأي٤ى٣ ،
2
ر٤٨ٞكى اًالٝى كا ك٣مت٦ك٣م ٍ٤يتل  ٣تاحثاتتل ّلؿ ٥اًت.
خَة کبس کشدى دس بشابش هسلّظ ًطذى دضوي

تثي٢يـ ؿُ ٠ٞص ٦ع٤كى اًت .تثي٢يـ ؿُ ٠ٞصَـك تىأ١اه ٣
تىكعٍ٣ ٣ ٜيظ اًت .إل تؾ٤ا٧يـ ؿُ ٠ٞتل ُٞا ٌّٚٝظ ٤ِ١ؿ ،تايـ
ؽ٤ب ّاك ّ٢يـ ٦ٞ٧ .تايـ ؽ٤ب ّاك ّ٢٢ـ ٦ٞ٧ ،تايـ ّاك كا تلاى ؽـا ٣
ؿٍيٌ ا١زا ٛؿ٢٧ـ ،تا اُٟاءاهلل اي٤ِّ ٠ك اًالٝى  ٣اي ٠ايلاً ٟلاىلام ٣
ًلت٢ٚـ ،تت٤ا١ـ ؿك َٝات٘ ؿُ ٠ٞتايٌتـ  ٣ت ٦ٞ٧ ٦تيٞ٨ا١ـ ّ ٦ت ٦تلّت
اًالٛـ ّ« ٦االسالم يؼلَا ٍال يؼلى ػليِ» ٧يضْي ٞ١يت٤ا١ـ ٌ١ثت ت ٦اي٠

 .1ايا ٛت ٦ص٨اكٝيٝ ٠زٞـ تـنكٓ ىلٝا١ــ٧اٌٝ ٣ ٟـو٤ال ٟؿىـاتل ٞ١اي٢ــٕى ٙ٣ـىّىَيـ ٦ؿك ًـپا٥
ااًـاكا ٟاَ١الب اًالٝى 1370/6/25
 .2تيا١ات ؿك ٝلاً ٜتيقت ١يل٧٣اى تٌيذ اايٖا٨٧اى ُ٨لياك ،ؿاِ١ز٤ياٝ ٟـكً٦ى فاٙى تلتيتـى
ٍ ٣ضايى ٍ ٣ ٜؽا٤١اؿ٧٥اى ُ٨ـاى ام١اى ٙلًتا1368/4/1ٟ

WWW.BOOK-KHAMENEI.IR

فصل دوازدهن :ايستادگي هردم در برابر دشون 451 /
1

ّٚٝت ،اًتقال  ٣اًتْثاكى ؿاُت ٦تاُـ.
***
ٌّا١ى ّ ٦ت ٦فنّت ٝلؿ ٛايلا ٣ ٟاًتَالٗ ِّ٤ك ُ ٣له ّ ٣لاٝتى ّ٦
ايّٚٝ ٠ت تلاى آ ٟاكمٍ ٍائ٘ اًت ،اّٞ٧يّت ٞ١يـ٢٧ـ ،آ ٟك٣م  ٣اٝل٣م ٣
ؿك عً ٗ٤ا٨ٙاٞ٧ ،يِ ٦تا تٓ٤ي٧٦اى ١ار٤اٞ١لؿا ٣ ٦١تنؿال٦١ى ؽ٤ؿ ًقى
ّلؿ٥ا١ـ ّٚٝت ايلا ٟكا فٙي٘  ٣ضقيو ّ٢٢ـ؛ ٞ٧يِ ٜ٧ ٦تْيُ٦ا ٟت ٦اي٠
اًت ّٝ ٦ا ٞ١يت٤ا١ي !ٜؿك ؿٗ ؽ٤ؿُا ٟضقو ٤ٝد ٝين١ـ؛ اّٝا اي ٠كا ت٦
ّٚٝت ايلاٌ١ ٟثت ٝيـ٢٧ـ .ؿك ؿٗ ؽ٤ؿُا ٟىل٣ك ايٞا١ ٟيٌت؛ اي ٠كا ت٦
ٝلؿٝ ٛإٌ١ ٠ٝثت ٝيـ٢٧ـ .اي ٠رياى تٝ ٦لؿٝ ٛإ ٠ٝاًتّٚٝ .ت ٝا حاتت
ّلؿ ٥آ١زايى ّ ٦ااى ُلهّ ،لاٝت  ٣ؿىاؿ ام اكمُ٨اى ِّ٤ك ٣
اكمُ٨اى ٣االى اًالٝى ؿك ٝيا ٟاًت ،ام ٦ٞ٧ى ت٤ا ٟؽ٤ؿ اًتياؿ٣ ٥
2
ؿُ ٠ٞكا ٝن٤ٚب ٝيْ٢ـ.
ٍظیفِی هب ًقغِی هقببل خَاست دضوٌبى

٣ؽيي٦ي ٝا صيٌت؟ ٣ؽيي٦ي ٝا اي ٠اًت ّ ٦ؿكًت َ١غ٦ي َٝات٘
ؽ٤اًت آ٨١ا ف٢ّ ٘ٞيٌٝ .ٜو٤ال ٟؿٙ٣تي تايـ يِ ٙغؾ ٦ام ّاك تلاي ٝلؿٛ
 ٣تالٍ ايٖيل تلاي آتاؿًامي ْٚٞٝت  ٣تً٤ق٦ي ٦ٞ٧را١ث٦ي ِّ٤ك
ميٚت ٢٢ْ١ـٞ٧ ٠ٝ .يِِ٧ ٦ـاك ؿاؿ٥ا٢ٝ ٦ّ ٛامفات ًياًي ٞ١يٖقاكؿ
ٌٝو٤الّ ٟاك ّ٢٢ـ .آٌٝ ٟوٙ٤ي ًّ ٦لٕل« ٛآكي» يا «٧»٦١اي عنتي ٣
ٕل٧٣ي  ٣ر٢اعي ً ٣ياًي اًت ،ىلٓت ١ـاكؿ ٍ٣ت ؽ٤ؿ كا ٓله
ا٤ٝك ٝلؿ٢ّ ٛـ .اٙثتّٝ ٦ا ايِلىت٨اي ىلا٣ا١ي ؿاُت٦ايٝ ٠ٝ .ٜؾاٙيٌّ ٦ّ ٜي
ايِلىت ؿٙ٣ت٨اي ٝت٤اٙي ر٤٨ٞكي اًالٝي كا ام ا ّٗ٣اَ١الب تا اٝل٣م
١ـيـ ٥تٖيلؿ  ٣تغَيل ّ٢ـ .ؽ٤ؿ ّ٤صِتي٢ي ،ؿكًت ٝخ٘ ؽ٤ؿ تنكٓتي٢ي،
يِ تيٞاكي ّٚٝي اًت٤ٞ٧ .اك ٥ؿُ٢ٞاً ٟقي ّلؿ٥ا١ـ تا ٝا ؽ٤ؿ كا تغَيل
ّ٢يٜ؛ ايِلىت٨اي ؽ٤ؿ كا ١ـيـ ٥تٖيليّ ٣ ٜاك٧ايي كا ُّ ٦ـ ٥اًت ،تا
صِٖ١ ّٜ ِٜا٢ّ ٥ي ،ٜيا آالً ت ٦عٌاب ١يا٣كي .ٜاي٤ِّ ٠ك تقـ ام اَ١الب
 .1تيا١ات ؿك ؿيـاك رٞـ ّخيـلي ام ّـاكٕلاٝ ٣ ٟقّٞٚـا ٟؿك آًـتا٦١ي ك٣م ّـاكٕل  ٣ك٣م ٝقّٚـٜ
1376/2/10
 .2تيا١ات ؿك ؿيـاك اٍِاك ٝؾتٚو ٝلؿ ٛت٢ٝ ٦اًثت ًاٙل٣م آماؿي ؽلّ٨ِٝل 1381/3/1
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ؿك ُ ٦ٞ٧إ ٟ٣فٞلا١ي  ٣آتاؿا١ي  ٣ىلٖ٢٧ي ،آ١ض٢ا ٟت ٦ر ٤ٚعلّت ّلؿ٥
اًت ّ ٦إل تً ٦ا٨ٙاي ٝتٞاؿي فٞل آ ٟكهي٨ٞاي ؽاًٚ ٣ ٜٙغٕ٦ل ٖ١ا٥
ّ٢يـ ،تؾِي ام آ١ض ٦كا ّ ٦ؿك اي ٠تيٌت ًاٗ اتّياً اىتاؿ ٥اًتٞ١ ،يثي٢يـ.
ت٢اتلاي١ ٠ثايـ اي٨٢ا كا ١ـيـٕ ٥لىت.
ٖ١اٌٝ ٥و٤ال  ٟؿٙ٣تي ؿك كهي ٜا٤ٚ٨ي ٍ ٣ث َٚؿك كهيٍ ٜاراك ت٦
ِّ٤كٖ١ ،ا ٥يِ ٝا ِٙت ِٚٝ ٦ؽ٤ؿ ت٤ؿ؛ يق٢ي ٧ل َٝـاك تلاي ريثِاٟ
ىايـٝ ٥يـاُت ،تلاي آ ٟتالٍ ٝيْلؿ١ـٝ .اْٙي كا ىلٕ ّ٢يـ ّ٧ ٦ناكاٟ
ْ٧تاك مٝي ٠ؿاكؿ؛ يِ را عآ٘ تيِتلي ؿاكؿ ،معٞت ّٞتلي ؿاكؿٙ ،قا
افتثاك تيِتلي تلاي اٝ ٣يآ٣كؿ  ٣ؿك آ١زا ًلٝايٕ٦قاكي ٝيْ٢ـ؛ يِ را
اي٢غ٤ك ١يٌت ٦١ ،ر ِ٤ٚصِ ٜاًت  ٦١ ٣تلاي اٝ ٣غٔ ٗ٤ص٢ـا١ي ؿاكؿٙ ،قا
ؿك آ١زا ًلٝايٕ٦قاكي ٞ١يْ٢ـ .ؿك ِّ٤ك ٝا ٌٝأ ٦ٙاي ٠ت٤ؿ٧ :ل را رِ٤ٚ
صِ ٜؿُ ٠ٞت٤ؿ٧ ،لرا ٝلت٤ط ت ٦اُؾاّ ؽ٤ؿُا ٟت٤ؿ٧ ،لرا ٝلت٤ط
ت٢ٝ ٦اىـ ؿكتاكيا٣ ٣ ٟاتٌتٖا ٟت٤ؿ٧ ،لرا ٝلت٤ط تُ ٦لّت٨اي ٝتق ٌّٚت٦
ٝلاّن اٍتٔاؿي ؿ١يا ت٤ؿ٧ ،لرا ٝلت٤ط ت٨ٓ ٦ي١٤يٌت٨ا ت٤ؿ ،آتاؿ ت٤ؿ ،ام
اْٝا١ات ؿٙ٣تي تلؽ٤كؿاك ت٤ؿ ،ام تالٍ تلؽ٤كؿاك ت٤ؿ ،ام ت٤ؿر٤ِّ ٦ك
تلؽ٤كؿاك ت٤ؿ؛ اّٝا ٧لرا اي١ ٦١٤ٖ٢ث٤ؿ ،آالً ت ٦صِٞ١ ٜيآٝـ؛  ٦١راؿ٦١ ،٥
ًـّ ٦١ ،اك٧اي ميلت٢ايي ؿيٖل ٦١ ،ؿاِٖ١ا ٦١ ،٥ؿاِ١ز ٦١ ،٤ف٦١ ،ٜٚ
1
ىل٢ٓ ٦١ ،ٔ٢٧قت٢٧ ٦١ ،ل ٧ ٦١ ٣يش صين ؿيٖلي ت ٦آ٨١ا ٝقغ٤ه ٞ١يِـ.
ػذم آضٌبیی دضوي بِ تأثیش تفکّشات هؼٌَی هشدم

١ثايـ ؽياٗ ّلؿ ّ ٦ايٝ ٠ثاكمً ٥امٝاٟياىت ٦تلاي تلا١ـامي ١ؾاٛ
ر٤٨ٞكي اًالٝيٝ ،لت٤ط ت ٦اي ٠ا٣اؽل اًت؛  ،٦١ام ك٣م ا ّٗ٣تل٣م اي٠
ىْلـ يق٢ي ام ٞ٧اٙ ٟغؾ٦اي ّ ٦ىٞ٨يـ١ـ اي١ ٠ؾا ٛت ٦اًالٝ ٛتٌِّٞ
اًتـ ايٝ ٠ثاكم ٥ت٤ٓ ٦كت ىقّاٗ ُل٣ؿ ُـ٢ٝ .ت٨ا  ِْ٘ٝؿُ٢ٞاٝ ٟا
ٞ٧يِ ٦اي ٠ت٤ؿ ٣ ٥اٝل٣م  ٜ٧تا عـ٣ؿ مياؿي اي ِْ٘ٝ ٠كا ؿاك١ـ ّ ٦تا
ٌٝائ٘ ّٚٝت ايلا ٟآُ٢ا ١يٌت٢ـ ٝ ٣لؿ ٛكا ٞ١يِ٢اً٢ـٞ١ .يت٤ا٢١ـ صٖٖ١٤ي
تأحيل  ٣تأحّل تيّْ لات ٝق٤٢ي  ٣اًالٝي كا ؿك ٝلؿ ،ٛؿكًت ِّو ّ٢٢ـ.
ٞ١يت٤ا٢١ـ فٔ٢ل ك٣عا١يّت  ،رايٖا ٣ ٥تأحيل آ ٣ ٟصٖٖ١٤ي اي ٠تأحيل كا
 .1تيا١ات ؿك ارتٞاؿ تنكٓ ٝلؿ٨ُ ٛلًتاّ ٟاُا ٣ ٟآكا ٣ ٟتيـٕ٘ 1380/8/20
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ؿكًت تي٢ٞ٨ـ .ت٢اتلاي ٠تيٖاٖ١ي آ٨١ا ام اي ٠عَايٌ ،تلاي آ٨١ا ًِْ٘ٝام
ت٤ؿ ٣ ٥تا اٝل٣م ٌ٧ ٜ٧ت.
ؿك اي ٠ص٢ـ ًاّٗ ٦ٞ٧ ،اك٧ايي كا ّٝ ٦يت٤اٌ١ت٢ـ تْ٢٢ـّ ،لؿ١ـ؛
ّاك٧ايي ّ ٦تلاي آ٨١ا ّ٧ٜني ٦٢تاُـ ٧ ٣ني٧٦٢اي ًٖ٢ي ٠كا تل آ٨١ا
تغٞي٘ ٢ْ١ـ َٝ ٣آـُا ٟكا تلآ٣كؿ٢ّ ٥ـ٣ .اٍقاً اٌ١اٍ٣ ٟتي ٖ١اٝ ٥يْ٢ـ،
ٝيثي٢ـ اي٨٢ا ٧ل ّاكي ٝيت٤اٌ١ت٢ـّ ،لؿ١ـ؛ ام تلتية ؿاؿ٤ّ ٟؿتا ،ام تغليِ
ّلؿ ٟف٢آلي ؿك ؿاؽ٘ ،ام كا ٥ا١ـاؽت ٠رليا١اتي فٚي١ ٦ؾا ،ٛام ٝغلط
ّلؿُ ٟقاك ،ام ؿاؿ ٟا ،ٗ٤ام اِتيثا١ي ىْلي ١ ٣لٛاىناكي؛ ع١ ٦ٚٞؾاٝي
ّ ٜ٧لؿ١ـ  ٣ام ٨ٝار١ ٜؾاٝي ً ٜ٧ا٨ٙا عٞايت ّلؿ١ـ.
آ١ض ٦ؿك اي ٠ا٣اؽل ايَ آٝـ ٥اًت  ٣اي٨٢ا ت ٦عاٙت ت٨ـيـ متا١ي ٣
ت٨ـيـ ت ٦ر ٔ٢تامِٕت٦ا١ـ ،ام يِ ر٨ت ٝايٝ ٦وؿ ٥اًت .ايـاًت ّ٦
ىقّاٙيّت٨اي ًياًي  ٣ا٢ٝيّتي  ٣تثٚيناتي آ٨١ا٤َٔٝ ،ؿ ٤ٝكؿ ١ؾلُا ٟكا تأٝي٠
ْ١لؿ ٥اًت؛ ٣اّٙا إل اي٨٢ا تا ّاك ًياًي  ٣تثٚيناتي  ٣ا٨ُِ٤اي ٕ١٤إٟ٤
ؽثلي  ٣ايّ ٦ٞ٧ ٠اك٧ايي ّ ٦ؿك آ٨١ا اًتاؿ ٝ ٣زلّب ٌ٧ ٜ٧ت٢ـ ،ت٤اٌ١ت٦
ت٤ؿ١ـ ت٤َٔٝ ٦ؿ ؽ٤ؿ ؿًت ايـا ّ٢٢ـ ٌّٜٚٝ ،تًٞ ٦ت ّاك٧اي اُل٧ني٦٢
ٞ١ي آٝـ١ـ؛ ص ٟ٤تلاي ٧ل ؿٙ٣تي ؿك ؿ١يا ،تلؽ٤كؿ ١ؾاٝيّ ،اك تٌياك
اُل٧ني ٣ ٦٢ؽغل١اّي اًت .ايٙ ٦ْ٢غ ٠كا ؽِّ ٠لؿ١ـ  ٣كئيير٤٨ٞك
آٝليْا اي٢غ٤ك فٚي ٦ايلاّٚٝ ٣ ٟت ٝا ١ ٣ؾا ٛر٤٨ٞكي اًالٝي عله
ٝين١ـ ،ام ١اّاٝي ؿك آ١ضٝ ٦ّ ٦يؾ٤اًت٢ـ ؿك عً ٗ٤ا٨ٙاي ٝتٞاؿي تا
ك٨ُ٣اي ًياًي  ٣تثٚيناتي  ٣ا٢ٝيّتي ا١زا ٛؿ٢٧ـ ،عْايت ٝيْ٢ـ٧ .ـه ام
 ٦ٞ٧اي٨٢ا اي ٠اًت ّ ٦آ ٟتٌاط تلصيـٕ ٥قُت ٦كا ؿ٣تاكً ٥ل اا ّ٢٢ـ؛ آٟ
ًٚغ١ ٣ ٦ي٤ف ١اِٝل٣ؿ  ٣رّٞ٢٨ي كا تاك ؿيٖل تل ّٚٝت ٤ِّ ٣ك ايلا ،ٟتا
اٍتضائات اي ٠مٝا ٦١تلٍلاك ّ٢٢ـ .اٝيـُا ٟت ٦اي ٠اًت ُّ ٦ايـ ٌٝو٤الٟ
ر٤٨ٞكي اًالٝي ٝلف٤ب ُ١٤ـ .اٝيـُا ٟت ٦اي ٠اًت ُّ ٦ايـ تي ٠آ٨١ا
اؽتاله ت٣ ٦ر٤ؿ آيـ؛ اٝيـُا ٟت ٦اي ٠اًت ُّ ٦ايـ تت٤ا٢١ـ ٝلؿ ٛكا
1
ؿصاك تلؿيـ  ٣تنٙنٗ ّ٢٢ـ.
 .1تيا١ات ؿك اايا ٟؿكى ؽاكد ىَ1380/11/21 ٦
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ٝا ؿك تِؾيْ ٧ـى٨ايٞا ٣ ٟتقيي ٠كا ِ٥ت ٦اي٧ ٠ـى٨ا٧ ،لٕن ؿصاك
تلؿيـ ِ١ـيٜ؛ ؿك كا ِ٥ؽ٤ؿٝاْ١ ُِ ٟلؿيٜ؛ ؽـا كا ُْل ٝيْ٢ي .ٜؽـاى
ٝتقاٗ ٧يضٖا ٥ؿ٨ٙاى ٝا كا ؽاٙى ام ٤١ك اٝيـ ٖ١قاُت ٣ .ؿك ٣اٍقيّت
ؿيـي ٦ّ ٜاي ٠اٝيـ٧ا ،اٝيـ٧اى ٣ا٧ى ١ث٤ؿ؛ اٝيـ٧اى ؿكًتى ت٤ؿ.
يِ ك٣مى ت٤ؿ ٍّ٣ ٦تى ٌّا١ى تٓ ٦غٖ١ ٦٢اٝ ٥يْلؿ١ـ ،تؾا٧ل ٧يش
صين اٝيـتؾِى ؿك ٓغ ٦٢ت ٦صِٞ١ ٜىآٝـ؛ اّٝا ٝلؿٝا ٟتٔيلـ ؿك كأى
 ،٦ٞ٧اٝا ٛتنكٕ٤اكـ تٝ ٦ا اٝيـ ٝيـاؿ١ـ٤١ ،يـ ٝيـاؿ١ـٕ .ا٧ى ٝا تقثـاً ٍٕ٤
ٝيْلؿي ،ٜاّٝا ٍاؿك ت ٦تغٚي٘ ١ث٤ؿي .ٜتقثّـاً ٍثٝ ٗ٤يْلؿي ،ٜتقـ ٝيـيـيٜ
ٞ٧ي٢ز٤ك ُـ؛ تقـ ٝيـيـيٞ٧ ٜي ٠اٝيـ ا٨ٙىٞ٧ ،ي٤١ ٠يـ آًٞا١ى تغٌَّ
ايـا ّلؿ ٣ .اٝل٣م ٍ٣تى ت ٦تزلت٦ى ص٢ـيً ٠ا ٦ٙاَ١الب ٖ١اٝ ٥يْ٢ي،ٜ
اىؿكاى ٤ٝىَّيّت٨اى ١ؾا ٛر٤٨ٞكى اًالٝى كا ٝيثي٢ي.ٜ
ؿك ؿيـاك٧اى تا ؽا٤١اؿ٧٥اى ٝقؾّ٨ُ ٜيـا ٣ ٟرا١ثاما ٟفنين ٣
ايخاكٕلا ،ٟآ ٟصينى ّ ٦ؿك ؿكر٦ى ا٤ٝ ّٗ٣كؿ ا٧تٞا ٛاي ٠عَيل اًت ،تقـ
ام تزٚي٘  ٣اعتلا ٣ ٛتَـيٝ ٜلاتة تِّْل ٍ ٣ـكؿا١ى ت ٦ؽا٤١اؿ٧٥اى فنين،
اي ٠اًت ّٝ ٦ز٤ٞف٦ى ّٚٝت فنين ٝا ت٤رّ٢٢ّ ٦ـ ّ ٦ك٣عيّ٦ى ايخاكٕلى،
١زاتثؾَ يِ ِّ٤ك اًت١ ،زاتثؾَ يِ ّٚٝت اًت .ك٣عيّ٦ى ٕقُت،
ك٣عيّ٦ى ىـاّاكىٍ٣ ،ت ا١زا٣ ٛؽيي ٦كا ُ٢اؽتّ ،٠اك كا تٍ٣٦ت ٣
تٍ٤ٝ٦ـ ا١زا ٛؿاؿ١ ،ٟزاتثؾَ اًت.
ؽُ٤ثؾتا ٦١اٝل٣م ٝا آحاك ايِلىت ٤ٝ ٣ىَّيّت كا ؿك ِّ٤كٝاِٝ ٟا٧ـ٥
ٝيْ٢يٜ؛ ٝيثي٢ي ٦ّ ٜؿاكي ٜايَ ٝيل٣يٜ؛ اٙثتّ ٦تالٍ الم ٛاًتّ ،اك المٛ
اًتّ .اك٧ا تًٞ ٦ت ؽلييتل ُـ ٣ ٟايضيـ٥تل ت٤ؿ ٟايَ ٝيل٣ؿ.
٢ُٞ٤٧ـى اٝل٣م ٝلؿٝ ٛا  ٜ٧تٝ٦لاتة ام ًا٨ٙاى ٕقُت ٦تيِتل اًت.
تغٞـاٝ ٦َٚٙلؿٝاٝ ٟإ ،٠ٝاايث٢ـٝ ،قتَـ ٝ ٣تقّ٨ـ ت ٦آكٝا٨١ا ؿك راٝق٦ى ٝا
1
مياؿ اًت.
***

ٝا اٝل٣م ؿك ٦ٞ٧ى اتقاؿ ،تا يِ ٖ١ا ٥كا٧ثلؿى ؿاكي ٜايَ ٝيل٣ي.ٜ
 .1تيا١ات ؿك رٞـ ؽا٤١اؿ٥ي ُ٨ـا  ٣ايخاكٕلا ٟاًتاّ ٟلٝاِ١ا1390/07/21 ٥
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 ٠ْٞٝاًت ؿك يِ تؾِى ،ؿك يِ ٕ٦ُ٤اى ،يِ ّ٤تا٧ىاى ٣ر٤ؿ
ؿاُت ٦تاُـ ،اّٝا علّت فؾي ٜت٦ع٤ك ف ٛ٤ٞت ٦عله ر ٤ٚت٤ؿ ٥اًت ٣
ّٚٝت ارام١ ٥ـاؿ ٥اًت ّ ٦ؿُ ٠ٞام ت٤عو٦اى ّٝ ٦يْ٢ـُ ،اؿ تِ٤ؿ٦ٞ٧ .
ّاك ّلؿ١ـ :ر٤ا٨١اى ٝا كا ت٤ى ؽياتا٨١ا ُ٨يـ ّلؿ١ـ؛ ؿا٢ِٞ١ـاٝ ٟا كا
تً٣٦ي٦ٚى ٝنؿ٣كاٍ ٟاتِ٘ ؽ٤ؿُا ،ٟتل٣كيٌت٨اى ؽ٤ؿُا ،ٟت٨ُ ٦اؿت
كًا١ـ١ـ؛ ّاك ًياًىّ ،اك تثٚيناتىّ ،اك اٍتٔاؿىّ ،اك ا٢ٝيّتىـ راً٤ى
تيلًت٢ــ ام ايّ ٠اك٧ا ٝلتّة ؿاك١ـ ٝيْ٢٢ـ؛ ؽلد ٝ ٜ٧يْ٢٢ـ ص ٦ر٤ك،
تلاى اي ٦ْ٢تت٤ا٢١ـ ّٚٝت ايلا ٟكا ؽٌت٢٢ّ ٦ـُٞ .ا ٖ١ا٢ّ ٥يـ تثي٢يـ ّٚٝت
ايلا ٟاٝل٣م تاِ١اطتل ُ ٣اؿاتتل  ٣فامٝتل ام ٞ٧يِ ٦اًت .ر٤ا ِٟاٝل٣م ام
ر٤ا ِٟؿً ٥اٗ  ٣تيٌت ًاٗ ٍث٘ إل ًلعاٙتل  ٣تاِ١اطتل  ٣الاٖ١ين٥تل
١ثاُـّٞ ،تل ١يٌت .ايِ١ ٠ا٦١ى علّت ت ٦ر٤ٚى ّٚٝت ايلا٣ ٟ
1
فَةِ١ي٢ى آ٨١اًت.
دست دٍستی دساص ًکشدى هلّت بِ سَی دضوي

تا ت٤رّ ٦ت ٦اي ٠عَايٌ ك ،٠ُ٣صٖ ٠ْٞٝ ٦١٤اًت ّّٚٝ ٦ت  ٣ؿٙ٣ت
ايلا ، ٟت٤ً ٦ى ؿُ٢ٞى ّ٤٢٧ ٦م  ٜ٧تا ؿٙى الّيّ ٣ ٦٢اٝى تٚؼ ام
ٌُْت٨اى اى ؿكاى ،ؿكٓـؿ ضلت ٦مؿ ٟت ٦ايلا ٣ ٟايلا١ى اًت ،ؿًت
ؿً٣تى ؿكام ّ٢ـ  ٣ىلية ٙثؾ٢ـ م٧لإٓي ٠ؿُ ٠ٞكا ّٞ٧ ٦ي ٠اٝل٣م  ٜ٧تا
2
ؽ٢زلى م٧لآ٤ٙؿ ،ؿك ؿًت ٣ى ٞ٧لا ٥اًت ،تؾ٤كؿ؟!

 .1تيا١ات ؿك ؿيـاك اٍِاك ٝؾتٚو ٝـلؿ ،ٛؽـا٤١اؿ٥ي ُـ٨ـا  ٣ايخـاكٕلا ٟؿك آًـتا٦١ي ا١تؾاتـات
ٝزٚي 1390/12/10 ٜ٨١
 .2ايا ٛت ٦عزّاد تيتاهللاٙغلا1377/1/12 ٛ
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سالح استجبعبت سسبًِای؛ ػبهل سٌّوَد دادى دضوي ثِ عشكذاساًص

اډَيُ ډاطَّسَيه ٕالف ثيهاڅمچچى ٭چيٍ ىٙمىبن ي ډوبڅٶيهٕ ،الف
سجچيٲبر إز؛ ٕالف اٍسجب٥بر ٍٕبوٍاى إز .اډَيُ ايه ٹًيشَيهِ ٕالف
إز ي اُ ثمت اسڈ َڈ ثيسَ ي هَ٦وبٽشَ إز .ايه ٕالف ىٙمه ٍا ٙمب
ىٍ ثچًاَبى ثٮي اُ اوشوبثبر وييييي؟ ىٙمه ثب َميه ٕالف ،څل ٍ٪ثٍ
څل ،ٍ٪ٹ٢بيبى ډب ٍا ىوجبڃ ډيپَى ي ثٍ ٽٖبوى ٽٍ اَڄ ٙي٦ىز ثًىوي،
ٍَىمًى ډيياى ٍ« .إىّ الشّ٘بط٘ي لَ٘حَى إلى اٍل٘بئْن ل٘جبدلَون»1؛ ىائڈ ثٍ
ايڅيبء هًىٙبن ايلبء ډيپَىوي .هًة ،ايه ك ًٍ٢ىٙمه إز ىيڂَ؛
2
ك ًٍ٢ىٙمه ٍا اُ ايه يا١لشَ ي ٍيٙىشَ ډيًٚى ٵَ ٟٽَى؟
***

ٍٕبوٍَبی هجَی ثيڂبوٍ ٽٍ ډ َُ٪سمبيالر ي ٕيبٕشُب ي ويّبر هٞمبوٍ
ي اٱَا ٟهجيض َٕىډياٍان ٕيبٕشُبی ػُبويىي ،ثَ ٍيی ََ ٽچمٍ ي ََ
اٙبٌٍای ٽٍ اُ آن ،ثًی اهشالٳ ي ىيىٕشڂي إشٚمبڇ ًٙى ي يب ثشًان
ؿىيه ياومًى ٽَىٙ ،ييياً كّٖبٕيّز وٚبن ىاىٌ ي ثب ثٍِٿ ٽَىن وپشٍَبی
ٍيِ ي ډَ٦ف ٕبهشه إشىجبَ٣بی ىٍيٱيه اُ ځٶشٍَب ي وًٙشٍَب ىٍ ايَان،
ثٍ ًٍ٥ىائ ڈ ىٍ سالٙىي ٽٍ ٙبيي ثشًاوىي سًٞيَی ډ ًّٗٚي آڅًىٌ ثٍ
اهشالٵبر ي ُىيهًٍى ىاهچي اُ ايَان إالډيـ ٽٍ ثلمياهلل ثَهًٍىاٍ اُ
يكير ي يپذبٍؿڂي ٽڈو٪يَی إزـ ثٍ ډَىڇ ايَان ي ػُبن اٍائٍ ىَىي
ي ُډيىٍی ىيىٕشڂي ي وٶبٷ ٍا ثب ايه يًٍَٕٕب ثٍ يػًى آيٍوي .ايىُب َمٍ
ًٌٍٕ .1ی اوٮبڇ ،آيٍی 121
 .2ثيبوبر ىٍ ىيياٍ ا٭٢بی ډؼچٔ هجَځبن ٍَجَی 1388/7/2

WWW.BOOK-KHAMENEI.IR

 / 461دشويشٌاسي

وٚبوٍی آن إز ٽٍ اډَيٌُ ىٙمه اُ َمٍی ٍاَُب ثَای س٢ٮيٴ
ػمًٍُی إالډي ٭بػَ ډبويٌ ي ثيهًاَبوٍ ىٍ ٽميه اهشالٵبر ىاهچي ي
1
ٙپٖز يكير ٭مًډي وٖٚشٍ إز.
***

ثٮ٢ى اُ هجََبى ىويب ،ثَاى ډَىڇ ډب اٝالً ػبڅت ويٖز .كبال
ىاوٖشىي ،ىاوٖشىي؛ وياوٖشىي ،وياوٖشىي٥ .جيٮشبً ايه هجََب كٌٳ ډيًٚى.
ثٮ٢ى اُ هجََب ،اٝالً ډ َ٢إز .كبىطٍای ٍا ىٍ ػبيى ىٍٕز ډيپىىي ي
ډيچيًوُب ي ډيچيبٍىَب ىالٍ هَع ډيپىىي ،سب آن ٍا ثٍ ځًٗ ډب ثَٕبوىي .آوڂبٌ
ډب ثيبييڈَ ،ميه كبىطٍ ٍا اُ َ٥يٸ ٍٕبوٍَبى ځَيَى هًىډبن ،ثٍ ځًٗ
ډَىډمبن ثَٕبويڈ! آيب ايه ٭بٹالوٍ إز؟! آن ؿيِى ٽٍ ىٙمه ىٍٕز
ٽَىٌ ي ډيچيبٍىَب ىالٍ هَػ٘ ډيپىي ،سب ثٍ ځًٗ ډب ثَٕبوي ،ډب كشّى
ػچًي٘ ٍا َڈ ډيڂيَيڈ ي اځَ ثوًاَي ثَٕبوي ،ډب دبٍاُيز َڈ دو٘
ډيپىيڈ ٽٍ دو٘ وًٚى؛ يڅى ؿٍ ىا٭ىای ىاٍيڈ ٽٍ ډب آن هجََب ٍا ثيَيڈ؟
دٔ ثجيىيي ََ ،هجَى ځٶشىى ويٖز .ډمپه إز اٽظَيّز هجََب ځٶشىى
2
ثبٙي؛ اډّب ځبَى ډمپه إز ،كشّى اٽظَيّز َڈ وجبٙي.
اسصش ًذاضتي سسبًِّبی دضوي

ثٍ سجچيٲبر ىٙمه وڂبٌ وپىييٍٕ .بوٍَبيي ٽٍ ثب دًڅُبی كَاڇِ
ُيٍډىيان ي ٍُډىيان اىاٌٍ ډيًٚوي ي ػُز ډييبثىي اٍُٙي وياٍوي.
كَٵُبی آوُب ٽٍ اُ ٍاىيًَب دو٘ ډيًٚى ٵبٹي اٍُٗ إز ي ٹيمشي
وياٍى .آوُب ىٍ كٺيٺز ،ثَٳ اوجبٍ ډيپىىي .ډٮچًڇ إز ٽٍ ََؿٍ ډيڂًيىي
وبٙي اُ كٺي ي كٖي ي ثٲ ٠وٖجز ثٍ إالڇ إز .ثبالسَ اُ َمٍ ،وبٙي
اُ آن إز ٽٍ اُ إالڇ ډيشَٕىي .ډٮچًڇ إز ٽٍ إالڇ ي ٹَآن ثَای
ُيٍډياٍان ي ٹيٍسمياٍاوي ٽٍ ىويب ٍا ثَای هًىٙبن ډيوًاَىي ي اډَيُ،
ډچّز ډب ثلٸ ،آوُب ٍا إشپجبٍ ػُبوي ډيىبډي ،هَ٦وبٻ إز .هًىٙبن َڈ
ډيڂًيىي هَ٦وبٻ إزٍ .إز َڈ ډيڂًيىي .كٺيٺش٘ ويِ َميه إز .اُ
 .1ديبڇ ثٍ ډىبٕجز ايّڅيه ٕبڅڂَى اٍسلبڃ كَ٢ر اډبڇ هميىي(ٌٍ) 1369/3/10
 .2ثيبوبر ىٍ ىيياٍ ثب ډييَان ي ډٖئًالن ثوُٚبی هجَی ٝيا ي ٕيمب 1369/12/21
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ٍيی كٺي كٖي ي ثٲ ٠ي ٽيىٍ ،٭جبٍار ي اڅٶبٍ ٧ا ثب َڈ ىٍډيآډيِوي،
اوًا ٫ي اٹٖبڇ ٙيًٌَبی سجچيٲبسي ٍا َمَاَ٘ ډيپىىي ي ثَای يټ ٍاىيً،
ٕب٭شُب هًٍاٻ سياٍٻ ډيجيىىي! كَٵُبی ثيدبيٍ ي إبٓ ٽٍ ىڅيڄ
1
وميًٚى.
ٍظيلِی سسبًِّب دس ثشاثش ثْبًِخَیيْبی دضوي

ىٙمىبن ايه ٽ ،ًٍٚىٙمىبن ايه اوٺالة ي ىٙمىبن ىيه ،ثب سًػٍّ ثٍ
َميه كٺيٺز ،ډيّسُبٕز ٽٍ ثَاى ډوب٥جيه ػًان ثَوبډٍٍيِى ډيپىىي.
ډمپه إز ډب ٱٶچز ٽَىٌ ثبٙيڈ؛ اډّب ىٙمه ډب ٱٶچز وپَىٌ إز! ٕٮى
ىاٍوي ثٍيٕيچٍى ٍاىيًَب ،ػِيٌَب ،اثِاٍَب ي ٍيُٙبيى ٽٍ ډشىبٕت ثب
٥جيٮز ػًان ي ًُٙار ٹََٚبيى اُ ػًاوبن َڈ َٖز ،ىڅُب ي ٵپََبى
آوُب ٍا ډشًػٍّ ي سٖويَ ٽىىي ي ىٍ آوُب ا٭مبڃ وٶًً ومبيىي .ايه َڈ ىڅيڄ
ىيڂَى إز ٽٍ ثبيي سًػٍّ ثيٚشَ ٙمب ثٍ ػًاوبن ثبٙي .ثبيٖشى ايىُب ٍا
ثَاى ډَىڇ ،ثو ًٛٞثَاى ػًاوبن سجييه ٽىيي .اځَؿٍ ډچّز ډب ثلمياهلل
ايه ثو٘ ډٖإڅٍ ٍا اُ ثه ىويان ډٮشٺيوي ،آن ٍا دٌيَٵشٍاوي ،ثب َمٍى
يػًى اُ آن ىٵب ٫ٽَىوي ي ىٍ َٚز ٕبڃ ىٵب ٫ډٺيّٓ ،هًوُبيٚبن ٍا ىٍ
كبٽميّز ىيه هيا ىاىوي ي اډَيُ َڈ َمبو ًٍ٦إز؛ څيپه وجبيي اُ ٽيي
ىٙمه ٱبٵڄ ٙي .وجبيي اُ سالٗ ىٙمه ٱبٵڄ ٙي .آوُب ٽبٍ ډيپىىي ،ثَاى
2
ايىپٍ ىٍ ىٍاُډيّر ،ثٌَُى آن ٍا ثجَوي؛ إشٶبىٌى آن ٍا ثپىىي.
لضٍم آگبّي دس ثشاثش پيطشكتْبی كٌبٍسی دضوي

اډَيُ ٕچٍ٦ځَان ىٍ َمٍ ػبى ىويبـ ََ ػبيى ثٍ سىبٕتـ ىٍ ٵپَ
ٕچٍ٦ى ٵََىڂيىي؛ يټ ومًوٍاٗ َڈ َميه ډبًَاٌٍ إز ٽٍ كبال ثبُ َڈ
ډيجيىڈ ثلض ډبًَاٌٍ ٍا ډَ٦ف ٽَىٌاوي .ايه ډى٦ٸ ىٍٕز ويٖز ٽٍ ډب
ثڂًييڈ ؿًن سب دىغ ٕبڃ ىيڂَ ٵىبيٍی ډبًَاٌٍ ديَٚٵز هًاَي ٽَى ي
ثيين ثٚٺبة َڈ ډَىڇ ډمپه إز سٞبييَ ډبًَاٌٍ ٍا ثڂيَوي ،دٔ اُ
 .1ثيبوبر ىٍ ىيياٍ ډٖئًالن ي ٽبٍځِاٍان و٪بڇ ثٍ ډىبٕجز ٭يي ډجٮض 1373/10/10
 .2ثيبوبر ىٍ ىيياٍ ٭چمب ي ٍيكبويًّن ىٍ إٓشبوٍی ډبٌ ډلَّڇ 1377/2/2
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كبال ػچًي٘ ٍا ثبُ ٽىيڈ! ايه ډى٦ٸ ،ډى٦ٸ ٝليلى ويٖز .آن ٽٖى ٽٍ
ايه ډى٦ٸ ٍا ډَ٦ف ډيپىي ،ثبيي ثڂًيي ثَاى ػچًځيَى اُ آن ،ؿٍ ٽبٍ
سبٌُ اى ثبيي ٽَى .ايه ډى٦ٸ ي إشيالڃ ،ايىڂًوٍ ثبيي وشيؼٍ ثيَي .اڅجشٍّ
ىٙمه ٵىبيٍی ٍا ديَٚٵشٍ ډيپىي .ىٍ ډٺبثڄٙ ،مب ثبيي ٵپَ ٽىيي ٽٍ ثب
س ٍ ًّ٦ي ديَٚٵز ٵىبيٍی ډبًَاٌٍ ،ؿٍ ٽبٍَبيى ٍا ډيشًاويي اوؼبڇ ىَيي سب
اُ وٶًً ډبًَاٌٍ ػچًځيَى ٽىيي .اډّب ايه إشيالڃ ،ٽٍ ؿًن ىٙمه
ديَٚٵز ډيپىي ،دٔ ډب ثيبييڈ ََ ډبوٮى ٍا اُ ػچً ٍاَ٘ ثَىاٍيڈ ،ډى٦ٺى
1
ويٖز.
***

ډه ثٍ ثٮ٢ى اُ ډٖئًالن سجچيٲبسى ٽ ًٍٚثبٍَب ځٶشٍاڇ ،آن ٍيُى ٽٍ
ٙمب سًان ي إشٮياى ډٺبثچٍ ثب سُبػڈ سجچيٲبسى ىٙمه ٍا ىاٙشٍ ثبٙيي ،آن
ٽٖى ٽٍ ثي٘ اُ ىيڂَان ډيياوياٍ سپظَّ ډ٦جً٭بر ي ٍيُوبډٍَب ي ٽشبة ي
ٵيچڈ ي ٱيٌَ ثبٙي ،ثىيٌ َٖشڈ؛ اډّب ٙمب ثڂًييي ثجيىڈ ىٍ ډٺبثڄ آن ٵيچمى
ٽٍ دبيٍَبى ٵََىڀ ډَىڇ ،ا٭شٺبى ډَىڇ ،ىيه ډَىڇٍ ،يكيٍّى اوٺالثى ي
ايظبٍ ي ُٙبىر ٍا ىٍ ډَىڇ ډشِڅِڃ ډيپىيـ ٽٍ وٍ يپى ،وٍ ىي سب ،وٍ ىٌ
سبٕزـ ٙمب ؿىي ٵيچڈ ٕبهشٍايي؟! ايىؼبٕز ٽٍ ډه اكٖبٓ ه َ٦ډيپىڈ.
اڅجشٍّ ٽبٍ إبٕى ي ثچىيډيّر ايه إز ٽٍ ثَاى سًڅيي آوـٍ ٽٍ هًة
إز ،ٵپَ ٽىيڈ؛ اډّب سب آوـٍ هًة إز ثٍ ډييان ثيبيي ،ډه وميشًاوڈ ٹجًڃ
ٽىڈ ي ثذٌيَڇ ٽٍ ايه ٕيڄ څؼه ثيبيي ي ػًان ي ٽًىٻ ي ٹََٚبى
ډوشچٴ ٍا ىٍ هًىٗ ٱَٷ ٽىي .اُ سمبڇ ٙيًٌَبى ىٙمه ٙبىٽه ي
ىٙمهآډًُ ثَاى ډٺبثچٍى ثب سٶپَّ اوٺالة إشٶبىٌ ًٙى؛ اځَ ٽٖى َڈ
ډوبڅٶز ي ډٺبثچٍ ٽىي ،ٵًٍاً اوڀ ي سُمز ثوًٍى! ايىپٍ آُاىى وٚي؛ ايىپٍ
٭بٹالوٍ ي هَىډىياوٍ ويٖز؛ ايىپٍ ډييَيّز ٽ ًٍٚويٖزٙ .مب ډٖئًڅيي ثٍ
وٺ٘ ٍٕبوٍَب سًػٍّ ٽىيي .ايه ثٖيبٍ ثٖيبٍ ډُڈ إز .كّٖبٕيّز ثَ ٍيى
وٺ٘ ٍٕبوٍَبى ډپشًة ي ٍيُوبډٍَبـ ثو ًٛٞىٍ َٙاي ٤ٽىًوى ډبـ
ثٖيبٍ ډُڈ إز .ثب ايه سًٞيَى ٽٍ ٭َ ٟٽَىڇ ،ډٚوّ ٜډيًٚى ٽٍ آوُب
ؿٺيٍ ډيشًاوىي ثٍ وٶ ٬ىٙمه وٺ٘ ايٶب ٽىىي .ډيّ٭ى آوُب َڈ ثبيي َمٍى
 .1ثيبوبر دٔ اُ ثبُىيي اُ ومبيٚڂبٌ ٽشبة ىٍ كٖيىيٍّ اډبڇ هميىي(ٌٍ) 1378/2/28
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ىٕشڂبٌ ي َمٍى ػجٍُى ډشّلي َ٥ٵياٍ و٪بڇ ي ډٖئًالن ٹًٌَّبى ډوشچٴ
ي ډٖئًال ن ثوُٚبى ډيبوى ځًوبځًن ثبٙىي .ډيّ٭ى آوُب ٵٺ ٤ىٕشڂبٌ
1
ٹ٢بئى يب ٵالن ٍيكبوى ويٖزَ .مٍ ثبيي ىٍ ايه ٹ٢يٍ ډيّ٭ى ثبٙىي.
خْتگيشیْب ًوغِی هوبثل خْتگيشی دضوي

ثجيىيي ثَای ايه ٍاىيًَب ي سچًيِيًوُب ي ايه ٙجپٍَبی ا٥ـّالٍٕ٫بوي
ٽٍ َيٵٚبن ٽ ًٍٚډبٕز ،ؿٺيٍ َٕډبيٍځٌاٍی ٙيٌ إز .آوُب ؿىي ثَاثَ
َٕډبيٍځٌاٍیای ٽٍ ډب ثَای ٝيا ي ٕيمبی هًىډبن ډيپىيڈ،
َٕډبيٍځٌاٍی ٽَىٌاوي .اځَ آو ًٍ٦ٽٍ آوُب دي٘ هًىٙبن ډلبٕجٍ ٽَىٌ
ثًىوي دي٘ ډيَٵز ،اډَيُ ثبيي اطَی اُ إالڇ ي ايمبن ي ػمًٍُی إالډي
ثبٹي ومبويٌ ثبٙي؛ ؿًن ٵٮّبڅيّز آوُب ډَثً ٣ثٍ اډَيُ ي ىيَيُ ٽٍ ويٖز،
ثچپٍ آوُب اُ ٍيُ ايّڃ ديَيُی اوٺالة ٽبٍٙبن َٙيٙ ٫ي ي ٍيُثٍٍيُ
ىاٍوي ٽبٍ هًى ٍا سًٕٮٍ ډييَىي ي ٙيّر ډيجوٚىي .اڅلميهلل ٍٕبوٍی
ډچّي ډب ثٍ هًىٗ دَىاهشٍ ي ياٹٮبً هًىٗ ٍا ډشىبٕت ثب ك ًٍ٢ىٍ ايه
ډييان ،سب آوؼبيي ٽٍ ډيشًاوٖشٍ ،كبَ١يَاٷ ي آډبىٌ ٽَىٌ ي ياٍى ډييان
ٙيٌ إز؛ ٙمب ډيشًاويي.
ډه ثٍ ٙمب ٭َ ٟٽىڈ ٽٍ ػُشڂيَی إبٕي ٝيا ي ٕيمب ثبيي ىٍٕز
وٺٍ٦ی ډٺبثڄ َمبن ػُشڂيَیای ثبٙي ٽٍ آوُب ىاٍوي .آوُب ډيوًاَىي
ٵََىڀ ډچّز ٍا اُ ځَاي٘ ثٍ ايمبن ،اٍُُٙب ي ځَاي٘ ثٍ اًٝڃ إالډي ي
إشٺالڃ ًَيّز ډچّي ثَځَىاوىيٙ .مب ثبيي ىٍٕز وٺٍ٦ی ډٺبثڄ ايه ٽبٍ ٍا
ډًٍى اَشمبڇ هًىسبن ٹَاٍ ىَيي .آوُب ډيوًاَىي يكير ډچّي ٍا اُ ثيه
ثجَوي؛ آوُب ډيوًاَىي اسّپب ثٍ وٶٔ ػًاوبن ٍا اُ ثيه ثجَوي؛ آوُب ډيوًاَىي
اٵٸ ډٺبثڄ ؿٚڈ وٖڄ ػًان ډب ٍا سيٌَ ي ډجُڈ ي يَڈآڅًى ػچًٌ ثيَىي؛
آوُب ډيوًاَىي كشّ ي ډييَانِ اٍٙي ٕيبٕي ٽٍ ًٍٚا اُ اٹياڇ ٙؼب٭بوٍ ىٍ
ډٖبئڄ ځًوبځًن ډىَٞٳ ٽىىي ي آوُب ٍا ثشَٕبوىيـ اُ ډُمشَيه اثِاٍَبی
إشپجبٍ؛ َميه ٹيٍسُب ي ٕچَ ٍ٦بی ػُبوي ،سَٕبوين إز .اُ ٹييڈ َڈ
 .1ثيبوبر ىٍ ىيياٍ ډٖئًالن ي ٽبٍځِاٍان و٪بڇ ػمًٍُی إالډي ايَان 1379/4/19
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َميى ًٍ٦ثًىٌ إز .ايه وبډٍَبيي ٽٍ «فبى الحشة اٍٍلْب والم» ىٍ آٱبُ
ػىڂُب ٙىييٌايي ي ىييٌايي ٽٍ دبىٙبَبن ثَای ٍٹجبی ٕيبٕي هًىٙبن ثٍ
ٽًٍَٚبی ډوشچٴ ډيٶَٕشبىوي ،دَٔ اُ سُييي ي دَٔ اُ ثٍ ٍم ٽٚيين ٹيٍر
هًى ثًى .ايىُب ثَای ايه ثًى ٽٍ سُييي؛ سُيييی ٽٍ ډىؼَ ثًٚى ثٍ
سَٕيين َ٥ٳ ډٺبثڄ ،وٺ٘ ډُمّي ٍا ىٍ ديَيُی ايٶب ډيپىي ،ٽٍ اډَيُ َڈ
َٕډبيٍځٌاٍی ډُمّي ثَای ايه ٽبٍ ډيًٚىـ سب ػَؤر اٹياڇ ٍا اُ ايىُب
ثڂيَوي ي ايه ډييَان ٍا وڂَان ي١ٮيّز آيىيٌ ٽىىي؛ آوُب َمـىيه ػًاوبن
ٍا يټ ،ًٍ٥آكبى ډَىڇ ٍا يټ ،ًٍ٥ډييَان ٍا يټٕ ،ًٍ٥يبٕشمياٍان ٍا
يټ ًٍ٥ي ډجشپَان ي ٵٮّبالن ٭چمي ٍا يټ ًٍ٥ىٍ سيٍَٓ ٍٕبوٍَبی
ډٮبٍ ٟهًى ثب ػمًٍُی إالډي ٹَاٍ ډييَىيٙ .مب ثبيي ىٍٕز وٺٍ٦ی
1
ډٺبثڄ آوُب كَٽز ٽىيي.
سيٌِ سپش ًشدى سسبًِی هلّي دس هوبثل تجليـبت دضوي

ٝيا ي ٕيمب ثبيي ىٍ ډٺبثڄ سجچيٲبر ىٙمه وٖجز ثٍ اوٺالةٕ ،يىٍ
ٕذَ ٽىي .اآلن ٍٕبوٍ َبى ُيبىى ىٍ ىويب َٖشىي ٽٍ ثب سجچيٲبر هًى ،ٽبٍ
ثَاوياُى ٍا ثٍ ٙپڄ ٕىّشى اوؼبڇ ډييَىي! ايه ٽبٍ ،هيچى َڈ ٭مچى إز.
يٮىى اځَ ياٹٮبً و٪بډى ٍيى دبى هًى ډلپڈ وجبٙيٍ ،اكز ډيًٚى آن ٍا ثب
يټ ٍاىيًى ثَينډَُى اُ ٝلىٍ هبٍع ومًى ي وبثًى ٽَى؛ َميه ٽبٍى
ٽٍ اآل ن اثَٹيٍسُب وٖجز ثٍ اوٺالثُبى ځًوبځًن ي ثي٘ اُ َمٍ وٖجز ثٍ ډب
ډيپىىي .ډىشُب آوُب ٽًٍ هًاويٌاوي؛ ؿًن و٪بڇ ډب دبيٍى ډلپمى ىاٍى ي
2
ٍيى ىيٗ ډَىڇ ي ىٍ ىڃ آوُبٕز.
***

ٙمب ثبيي ىٍ ډٺبثڄ ايه كَٽز ډًًيبوٍى ٍٕبوٍَب ،ياٹٮبً ٕيىٍ ٕذَ
ٽىييََ .ػب ٍٕبوٍَب ٍيى وٺٍ٦ای سپيٍ ډيپىىيٙ ،مب اځَ ٹجالً دبىََُٗ ٍا
وياىٌايي ،ثٮياً ثيَيي .سجچيٲبر ىٍيٱى ٽٍ آوُب اآلن ډيپىىيٍٕ ،بوٍَبى ډب
ثبيي ىٍ ډٺبثچ٘ هيچى ٹًى ثبيٖشىيٙ .مب ثبيٖشى اثشپبٍ َڈ ثپىيي .يٮىى
 .1ثيبوبر ىٍ ػم ٬ٽبٍٽىبن ٕبُډبن ٝيا ي ٕيمب 1383/2/28
 .2ثيبوبر ىٍ ىيياٍ ثب ډٖئًالن ٝيا ي ٕيمبی ػمًٍُی إالډي ايَان 1369/5/7
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ثبيي ثٍَ ًٍ٥مٍػبوجٍ ،آن ٕوه ىٍٕز ي آن وپشٍى ثؼب ٍا ثجيىىي ي
ډ٦بڅٮٍ ٽىىي ي ىٍ ډٺبثڄ ،آوـٍ ٍا ٽٍ ىٙمه ډيڂًيي ،ثيَين ثيبيٍوي ي وٺب٣
1
ُيجبى و٪بڇ ٍا ثٍ ؿٚڈ ډَىڇ ثپٚبوىي.
***

ثبيٖشى ٵَُٕز ديبډُب ٍا ٙىبهز .ووٖز ثجيىيڈ ٽٍ ډب ؿٍ ؿيِ ٍا ثبيي
ثٍ ًَه ډَىڇ ډىشٺڄ ٽىيڈ سب ډَىڇ ٹيٍر دييا ٽىىي ىٍ ډٺبثڄ ُيبىٌهًاَى،
اٹشياٍ٥چجى ي سُبػمُبى ځًوبځًن ىٙمه ثٍ ىٵب ٫اُ هًى ثذَىاُوي ي
ىٕشڂبَُبى ډٖئًڃ ٽ ًٍٚثشًاوىي ثٍ ويَيى ډَىڇ ا٭شمبى ي سپيٍ ٽىىي ي
وٺ٘ سبٍيوى هًى ٍا ايٶب ومبيىي .دٔ ،ايّڃ ثبيي ايه ديبډُب ٍا ٙىبهز؛
ثٮي ٽٍ ٙىبهشٍ ٙي ،ثبيي سًڅيي ًٙى .سًڅيي ٽالڇ ي سًٞيَ ي ٵ٢ب ي
ډلي٦ى ٽٍ ثًٚى آن ديبڇ ٍا اڅٺب ٽَى ،يپى اُ ډُمشَيه ٽبٍَبيى إز ٽٍ
اډَيُ َىَ سجچيٰ ي ديبڇٍٕبوى ثٍ آن ډشّپى إز .اځَ ىٍ سًڅيي ،دبيمبن
ثچىڂي يب ثچٲِى ،اٙشجبٌ يب ٽًسبَى ثپىيڈ ،كشمبً َ١ثٍ ٍا هًٍىٌايڈ .ثٮي اُ
آوپٍ ايه ديبډُب سًڅيي ٙي ،ثبيي آوُب ٍا ډييَيّز ٽَى؛ ؿًن َىڂبډى يټ
ډؼمً٭ٍ ٽبالى ډ٦چًة ثٍ وشيؼٍ ي ثٍ َٕډىِڃ كٺيٺى ي ٝليق هًى
هًاَي ٍٕيي ٽٍ ډييَيّشى ثبالى َٕٗ ثبٙي :ايه ديبڇ ىٍ ٽؼب ثبيي ىاىٌ
ًٙى ،ثٍ ؿٍ اوياٌُ ثبيي ىاىٌ ًٙى ،ثُىڂبڇ ثبٙي ،ثب ُثبن ډىبٕت ثبٙي ي
سچٶيٸ ايىُب ىٍ ٹبڅجُبى ځًوبځًن ٹبثڄ ٹجًڃ ثبٙي .ډب ثبٍَب ىٍ ډالٹبر ثب
ىيٕشبن ٝيا ي ٕيمبـ ٙبيي ػمٮى اُ ٙمب َڈ ثًىٌاييـ ٍاػ ٬ثٍ ايىپٍ
ٵ٢بى ديبډُب ٵ٢بى ا٭ٞبةهَىٽه ي سٚىّغآيٍ ثَاى ًَه ي ا٭ٞبة
ډَىڇ وجبٙيٝ ،لجز ٽَىٌايڈ .هت؛ ىٍ ايه ٕبڅُبى اهيَ ډٺياٍى ثٍ
ډٖبئڄ سٶَيلى يب ثٍ ٹًڃ ٙمب ٥ىِ ي ٵپبَيبر َٕځَڇٽىىيٌ ي ٵيچمُبى
َىَى ي ايىُب دَىاهشٍايي .ايه ٽبٍ ىٍٕشى إز ي َميى ًٍ٦ثبيٖشى
2
كَٽز ٽَى.

َ .1مبن
 .2ثيبوبر ىٍ ىيياٍ ډييَان ٝيا ي ٕيمب 1381/11/14
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استؼوبس كشاًَ ثبالتش اص استؼوبس ًَ

ثجيىيي اډَيُ ىويب ىٍ دىؼٍى هًوَيِ إشپجبٍ ػُبوى ىٍ ؿٍ ي١ٮيّشى
إز .اډَيُ َمبن ىإشبن إشٮمبٍ إز ،ډىشُب ثب ٙيًٌى وً .يټ ٍيُ
إشٮمبٍ ٽُىٍ ثًىـ إشٮمبٍى ٽٍ ثٮيَب إم٘ ٍا ځٌاٙشىي إشٮمبٍ ٽُىٍ
ي ٽُهـ ډيَٵشىي ثَ ٽًٍَٚب سٖچّ ٤دييا ډيپَىوي؛ ډظڄ َىي ،ډظڄ اڅؼِايَ،
ډظڄ هيچى اُ ٽًٍَٚبى ىيڂَ .ثب ثيياٍى ډچّشُب ايه إشٮمبٍ اُ ثيه ٍٵز ي
ىيڂَ وشًاوٖشىي اىاډٍ ىَىي .اڅجشٍّ ىٍ ٕبڅُبى ىيٍان إشٮمبٍ ،ډچّشُب ٍا
ٵَٚىوي ي ياٹٮبً ٍډٸ آوُب ٍا ځَٵشىي؛ يڅى ثٍََكبڃ إشٮمبٍ ٽُه اُ ثيه
ٍٵز ي ػبى آن ،إشٮمبٍ وً ٍا آيٍىوي .إشٮمبٍ وً ايه ثًى ٽٍ ىٍ ٍؤٓ
ٽًٍَٚب ثيڂبوڂبن ومىآډيوي كپًډز ٽىىي؛ ډظڄ ىيٍان إشٮمبٍ ٹييڈ
وجًى ٽٍ كبٽڈ اوڂچيٖى ثَيى ىٍ َىي كپًډز ٽىي؛ وٍ ،اُ هًى ٽًٍَٚب
ٽٖبوى ٍا ډيڂمبٙشىي؛ ډظڄ ٍّيڈ ٥بٱًر ،ډظڄ ٍ١بهبن ي دَٖٗ ،ي ډظڄ
ثٖيبٍى اُ ىيڅشُبى ىيڂَ ٽًٍَٚبى ػُبن ًّٕڇـ ثٍ ٹًڃ هًىٙبنـ ي اُ
ػمچٍ ٽًٍَٚبى إالډىٕ .بڅُبى ډشمبىى ډچّشُب ٍا ٵَٚىوي؛ ډٖشجيان ٍا
آيٍىوي؛ و٪بډيُبى ٽًىسبؿى ٍا َٕ ٽبٍ آيٍىوي ي ََ  ًٍ٥سًاوٖشىي ،اُ
ك ًٍ٢ډچّشُب ډبوٙ ٬يوي .اډَيُ ډيجيىىي ايه َڈ ثَىى وياٍى؛ څٌا ٍاٌ
ىيڂَى ٍا ثَاى سٖچّ ٤ثَ ٽًٍَٚب ىٍ دي٘ ځَٵشٍاوي ي آن ،وٶًً ىٍ
ډچّشُبٕز؛ ٽٍ ايه َمبن ؿيِى إز ٽٍ ډه ؿىيى دي٘ ځٶشڈ إشٮمبٍ
ٵَاوً .ثبالسَ اُ إشٮمبٍ وً ،يټ وً ٫إشٮمبٍ ىيڂَ إز .ايبىى هًىٙبن
ٍا ثٍ ٽًٍَٚب ثٶَٕشىي ي ثب دًڃ ي سجچيٲبر ي اٱًاځَيُبى ځًوبځًن ي
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ٍوڂيه وٚبن ىاىن ي ډًػٍّ وٚبن ىاىن ؿٌَُى ډٖشپجَان ٩بڅڈ ٭بڅڈ،
ثوٚى اُ ډچّشُب ٍا اٱًا ي سلَيټ ٽىىي .اڅجشٍّ ايه َڈ ثٍ ػبيى ووًاَي
ٍٕيي؛ ؿًن ؿٌَُى إشٮمبٍ ي إشپجبٍ ُٙزسَ اُ ايه كَٵُبٕز؛
1
وميشًاوي ٩چڈ ي ٕشمڂَى ي ىىډىٚى هًى ٍا دىُبن ٽىي.
هلَْم استؼوبس كشاًَ

اډَيُ ٕيبٕز إشپجبٍى ،إشٮمبٍ ٵَاوً إز؛ يٮىى اُ إشٮمبٍ وًيىى
ٽٍ ىٍ ىَُب ٕبڃ ٹَن ځٌٙشٍ يػًى ىاٙز ،يټ ٹيڇ ثبالسَ .إشٮمبٍ ٵَاوً
يٮىى ؿٍ؟ يٮىى ىٕشڂبٌ إشپجبٍى ٽبٍى ٽىي ٽٍ ٭ىبَٝى اُ ډچّشى ٽٍ ايه
ډٖشپجَ ډيوًاَي آن ٍا ٹج ٍ٢ي سَّٞٳ ٽىي ،ثيين ايىپٍ ثياوىي ،ثٍ اي
ٽمټ ٽىىي .ىٙمه ،ايمبن ٙمب ٍا ٕي ډٖشلپڈ هًى ډيجيىي ي ىڅ٘
ډيوًاَي ايه ٕي ثَىاٙشٍ ًٙى .كبال ٭ىبَٝى اُ ډيبن هًى ډب ثيبيىي ي ثىب
ٽىىي ايه ىيًاٍ ٍا سَاٙيين يب ًٍٕام ٽَىن .ايىُب ځَؿٍ هًىى َٖشىي ،اډّب
ىاٍوي ثَاى ىٙمه ٽبٍ ډيپىىي؛ ىٙمه َڈ ٍيى ايىُب َٕډبيٍځٌاٍى ډيپىي.
ىيييي ٽٍ آډَيپبييُب كشى ىٍ ٽىڂٌَٙبن سًٞيت ٽَىوي ٽٍ ثٍ ٭ىبَٝى
ىٍ ىاهڄ ٽ ًٍٚډب دًڃ ثيَىي سب ثَاى آوُب ٽبٍ ٽىىي؛ ايى ًٍ٦٭چىى ي
َٝيق! ايه إشٮمبٍ ٵَاوً إز .ايه ،ډظڄ ايه إز ٽٍ ىيويٌای وشًاوي
ثَ ٍٹيج٘ ٵبئٸ ثيبيي؛ ٽبٍى ٽىي ٽٍ ٍٹيت ،هًىُوى ٽىي؛ ډظالً ياىاٍٗ
ٽىي ډٮشبى ًٙى .يٹشى َ٥ٳ ډٮشبى ٙي ،ىيڂَ كبڃ ىييين وياٍى؛ ثٍ هًىى
هًى ثٍ وٶٍ ٬ٹيج٘ ٽبٍ ٽَىٌ إز .ثىبثَايه يٹشى كبڃ ىييين وياٙز،
ٍٹيج٘ ثَويٌ ډيًٚى .ىٍ إشٮمبٍ ٵَاوً ايه ٽبٍ ٍا ډيپىىي؛ ػًاوُب هيچى
ثبيي َٚيبٍ ثبٙىي؛ ىهشََب هيچى ثبيي َٚيبٍ ثبٙىي؛ ډٮچّميه ي ډٮچّمبر ي
ديٍ ي ډبىٍَب هيچى ثبيي ډشًػٍّ ي َٚيبٍ ثبٙىي؛ ثو ًٛٞٽٖبوى ٽٍ
ػبيڂبَى ىٍ اٙبٌٍ ثٍ اٵپبٍ ٭مًډى ىاٍوي؛ ځًيىيٌاوي ،وًيٖىيٌاوي ،اَڄ
2
َىَ ي اَڄ ٵٮّبڅيّز ځًوبځًن َٖشىي.
 .1ثيبوبر ىٍ ىيياٍ ډَىڇ إشبن ٹڈ ثٍډىبٕجز ٕبڅَيُ ٹيبڇ  19ىى 1383/10/19
 .2ثيبوبر ىٍ ىيياٍ هبوًاىٌَبى ُٙياى ٽَډبن 1384/02/12
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سَىيي وجبيي ٽَى ٽٍ ىويبى إشپجبٍ ،ثيياٍى ډٖچمبوبن ي اسّلبى إالډى
ي ديَٚٵز ډچّشُبى ډب ىٍ ډيياوُبى ىاو٘ ي ٕيبٕز ي وًآيٍى ٍا،
ثٍِځشَيه ډبوٕ ٬چ ٍ٦ي ٕيٌَ٦ى ػُبوى هًى ډيٚمبٍى ي ثب َمٍى سًان
ثب آن ډيٖشيِى .سؼَثٍى ىيٍان إشٮمبٍ ي وًإشٮمبٍى دي٘ ٍيى ډب
ډچّشُبى ډٖچمبن إز .اډَيُ ٽٍ ىيٍان إشٮمبٍ ٵَاوًيه إز ثبيي اُ آن
سؼَثٍَب ىٍٓ ثيبډًُيڈ ي ثبٍ ىيڂَ ثَاى ډيّسى ً٥الوى ،ىٙمه ٍا ثَ
1
َٕوًٙز هًى ډٖچّ ٤وپىيڈ.
ػلّت هخبللت ٍ دضوٌي غْيًَيسن ثب خوَْسی اسالهي

ايه اوٺالة ي ايه ډچّز ،ډىبٵ ٬٭٪يمى ٍا ٽٍ ٍّيمُبى إشٮمبٍځَ
آډَيپب ي اوڂچئ ىٍ ايَان ىاٙشٍاوي ،ٹ ٬٦ٽَىٌ إز .ثييُى إز ٽٍ ثٍ
هًىٙبن كٸ ډييَىي اُ ايه ډچّز ،اوشٺبڇ ثڂيَوي .ډٖإڅٍ ايه إز ٽٍ آوُب
ىٙمىىي؛ ىٙمه! آن يٹز يټ ٭يٌّ ډىآيىي ي ثٍ ا٦ٝالف اُ َٕ ٭ٺڄ،
ٍي٘ ډيؼىجبوىي ي ثٍ ډب ډيڂًيىي« :ثيبييي ٭بٹالوٍ ٵپَ ٽىيي!» آهَ ايه ؿٍ
كَٵى إز؟! ىٙمىبن ډب اُ اوٺالة ُهڈ هًٍىٌاوي ي ٍيُى هٚىًى ي
ٍا١ى ډيًٚوي ٽٍ ايه اوٺالة ٽىبٍ ثَيى ي ثٍ آوُب ځٶشٍ ًٙى« :آٹبيبن
ىُىَب! ثٶَډبييي يٕ !٤ثيبييي ىٍ ايَان!» آن ٍيُ ايىُب ٍا١ى ډيًٚوي ي ثٍ
ٽمشَ اُ ايه ٍا١ى ويٖشىيُٝ .يًويٖشُب َڈ ٽٍ كٸ ىاٍوي ىٙمه ډب ثبٙىي!
ډب ډيڂًييڈٍ« :يٍٚى ُٝيًويٖشُب ثبيي اُ هبيٍډيبوٍ ٽىيٌ ًٙى ».ػمًٍُى
إالډى ،ثبٍَب ٹب٥ٮبوٍ ځٶشٍ إز ي هًاَي ځٶز ٽٍ «كشمبً ثبيي
ُٝيًويٖڈ ٍيٍٚٽه ًٙى ».ډٖچّمبً ثب ؿىيه ډً١ٮڂيَى ٽٍ ډب ىاٍيڈ،
2
ىڅٚبن ثب ػمًٍُى إالډىٝ ،بٳ وميًٚى.
***

ػمًٍُى إالډى ايَان اُ ٍيُ ايّڃ ،ډً١ٮ٘ ٍا ىٍ ډٺبثڄ ايه
ديييٌى ُٙزٍ ،يٙه ٽَىٌ إز .ډً ٬١ػمًٍُى إالډى ايَان ٽٍ اډبڇ
 .1ديبڇ ثٍ كؼّبع ثيزاهلل اڅلَاڇ 1384/10/19
 .2ثيبوبر ىٍ ه٦جٍَبى ومبُ ػمٮٍى ًّٕڇ ٍډ٢بن 1373/11/14 1415
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ٵَډًىوي ،ثبٍَب ډٖئًالن ځٶشٍاوي ي ډب َڈ ثبٍَب سإٽيي ٽَىٌايڈ ،ايه إز
ٽٍ إبٕبً ايه ٱيٌّى َٕ٥بوى إَائيڄ ثبيي اُ ايه ډى٦ٺٍ ٽىيٌ ًٙى .ايه
يټ ٵَډًڃ ٽبډالً اوٖبوى ٹبثڄ ٹجًڃ َڈ ىاٍى ي آن ايه إز ٽٍ َمٍى
ډَىڇ ٵچٖ٦يهـ وٍ ډَىډى ٽٍ اُ ػبَبى ىيڂَ ىويب ثٍ ٵچٖ٦يه ډُبػَر
ٽَىٌاويـ اُ اٍىيځبَُب ي اُ َمٍ ػبى ىويب ثٍ ٵچٖ٦يه ثَځَىوي ي سپچيٴ
كپًډز هًىٙبن ٍاـ ٽٍ اُ آوُب ثبيي سٚپيڄ ًٙىـ سٮييه ٽىىي .اڅجشٍّ
ثييُى إز ٽٍ ََځِ َيؾ ٵچٖ٦يىىاىـ ؿٍ ډٖچمبن ثبٙي ،ٽٍ اٽظَيّز
ٹب٥ٮٚبن ډٖچمبوىي؛ ؿٍ ډٖيلى ي يًُىى ثبٙي ،ٽٍ اٹچيّز ٽًؿپى َڈ
ډٖيلى ي يًُىى ىٍ آوؼب َٖشىيـ ٍا١ى ويٖز ي اػبٌُ ووًاَي ىاى ٽٍ
يټ ٭يٌّ اُ ٽًؿٍځَىَبى څىين ،يب اُ هبوًاىٌَبى سًَٕىهًٍىٌى
ډٖپً ،يب اُ ٌَََُبى آډَيپب ثيبيىي ي ىٍ ٽ ًٍٚآوُب يټ ىيڅز سٚپيڄ
ىَىي ي ثَ آوُب كپًډز ٽىىي .ٽٖبوى ٽٍ ٍيُى ؿبٹًٽٚى ي ٹياٌٍٽٚى
ډيپَىوي ي ٵٺَ ٤ىَٙبن ايه ثًى ٽٍ ډيشًاوٖشىي هًة ثِوىي ،هًة ثپٚىي
ي ثَ ٥جٸ هًإشٍى َٕډبيٍىاٍان ُٝيًويٖز ي يًُىى هًة ٭مڄ ٽىىي،
اځَ ثيبيىي ي ثَ ٵچٖ٦يه كپًډز ٽىىي؛ ثييُى إز ٽٍ ډچّز ٵچٖ٦يه ي
ىويبى إالڇ ؿىيه ؿيِى ٍا اػبٌُ ووًاَي ىاى .ايه ٵَډًڃ ،ٵَډًڃ
ىويبدٖىيى إز .ٽٖبوى ٽٍ ډيڂًيىي ډب ډٮشٺي ثٍ آٍاء ډَىڇ ي ډٮشٺي ثٍ
ىډًٽَإى َٖشيڈ ،ثٖيبٍ هًة؛ ثٶَډبييي ايه ىډًٽَإى! ثبالهٌَ ايه
ٹ٦ٮٍى اُ ىويب ٽٍ ىٍ ايىؼب ٹَاٍ ىاٍى ،ډَىډى ىاٙشٍ إز؛ ايه ډَىڇ اډَيُ
َڈ َٖشىي ي ُويٌاوي؛ ؿىي ډيچيًن وٶَ ىٍ َمبن ػب ُويځى ډيپىىي ،ؿىي
ډيچيًن وٶَ َڈ ىٍ هبٍع اُ آوؼبـ ىٍ څجىبن ي اٍىن ي وٺب ٣ىيڂَـ ُويځى
ډيپىىي؛ ايىُب ثيبيىي ىٍ َمبوؼب اػشمب ٫دييا ٽىىي ي هًىٙبن كپًډز هًى
ٍا اوشوبة ٽىىي؛ ايه ٍيٗ ثٖيبٍ ىٍٕشى إز .آوـٍ ٽٍ ډٖچّڈ إز ،ايه
إز ٽٍ كپًډز ُٝيًويٖشى ٽٍ اډَيُ كبٽڈ إز ي ََ كپًډز
1
ُٝيًويٖشى ىيڂَ ،كٸ ثٺب ي كبٽميّز ىٍ َُٕډيه ٵچٖ٦يه ٍا وياٍى.
***

ډچّز ٽىًوى ُٝيًويٖز اٙٲبڅڂَ ،يټ ډچّز ٕبهشڂى إزَ .يؾ
 .1ثيبوبر ىٍ ه٦جٍَبی ومبُ ػمٮٍی سَُان 1379/9/25
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٭ىَٞى اُ ٭ىب َٝاٝچى يټ ډچّز ىٍ اٙٲبڅڂَان ويٖز ،اُ ػبَبى
ډوشچٴ ٭بڅڈ ،ثب ىييځبَُبى ډوشچٴ ،ثب ډىبٙئ اػشمب٭ى ډوشچٴ ي ثب
٭ٺبيي ځًوبځًن آډيٌاوي؛ َٝٵبً اُ ػُز ايىپٍ ثٍ وْاى ثىىإَائيڄ اسّٞبڃ ي
اٍسجب ٣ىاٍوي! ٹَوُب اُ َڈ ػيا ثًىٌاوي ،يڅى آوُب ٍا ثٮىًان يټ ډچّز سچٺّى
ٽَىٌاوي .يټ ډچّز سٞىّٮى ي ىٍيٱيه؛ ثَاى ايىپٍ ثشًاوىي ىٍ ايه وٺٍ٦ى
كّٖبٓ اُ ػُبنـ يٮىى ٹچت هبيٍډيبوٍ ي ٹچت ػُبن إالڇـ دبيڂبَى
ثَاى إشپجبٍ ثبٙىيٍ .يُ ايّڃ ،اوڂچيٖيُب آوُب ٍا ثٍ يػًى آيٍىوي؛ اډَيُ
َڈ ٍّيڈ آډَيپب كياٽظَ إشٶبىٌ ٍا اُ آن ډيجَى ي اَياٳ إشپجبٍى هًى
1
ٍا سإډيه ډيپىي.
ًبثَدی غْيًَيسن اص ػلل دضوٌي دضوٌبى ثب هب

َمبن ٽٖبوى ٽٍ دبوِىٌ يب ثيٖز ٕبڃ ٹجڄ ،ىيڅز ُٝيًويٖز ٍا
ثٮىًان ىيڅز ٱبٝت ،ډًٍى ٹٍ ٬٦اث ٍ٦ي ډلبٌَٝى اٹشٞبىى ٹَاٍ ىاىٌ
ثًىوي ،اډَيُ ثَاى ايؼبى اٍسجب ٣اٹشٞبىى ثب اي ،ډٖبثٺٍ ډيڂٌاٍوي! ايه،
َمبن اوٶٮبڃ إز .ٵٚبٍ ځًوبځًن ىٕشڂبَُبى ډشمَٽِ إشپجبٍ ،ؿٍ اُ
څلب ٧سجچيٲبر ي ؿٍ اُ څلب ٧ډٖبئڄ اٹشٞبىى ي ٱيٌَ ،ثٍ ٹيٍى ثَ ايىُب
ثٍ ًٍ٥ډشًاڅى ياٍى ډىآيي ،ٽٍ اكٖبٓ ډيپىىي وبؿبٍوي ٭ٺتوٚيىى ٽىىي،
ي ٭ٺتوٚيىى ډيپىىي .ايه ،هًىثبهشڂى ي اوٶٮبڃ ىٍ ُډيىٍى ډٖبئڄ
ٕيبٕى إز.
اُ ىييځبٌ آډَيپب ي ډٖشپجَيه ،يپي اُ ػَډُبی ثٍِٿ ػمًٍُی
إالډي ايَان ايه إز ٽٍ ىٍ ډٖبئڄ ػُبوي ،سلزسإطيَ و َ٪آډَيپب ي
اډظبڃ آډَيپب ٹَاٍ وميڂيَى .اډَيُ ٙمب وڂبٌ ٽىيي! يټ ډظبڃ يا١ل٘،
ډٖإڅٍ ٵچٖ٦يه إزٍ .يی ٽًٍَٚبی ٭َة ي ثٖيبٍی اُ ٽًٍَٚبی
إالډي ٵٚبٍ آيٍىوي ٽٍ ډٖإڅٍی ٵچٖ٦يه ٍا ويييٌ ثڂيَوي ي ډشإّٕٶبوٍ
ثٖيبٍی اُ ىيڅشُب َڈ سلزسإطيَ ايه ٵٚبٍ ٹَاٍ ځَٵشىي ي آن ٍا ٹجًڃ
ٽَىوي .اډّب ػمًٍُی إالډي ،كَٳ َٝيق هًى ٍا ىٍ يټ ػمچٍ ٍٕب ي
ٍيٙه ثيبن ٽَىٌ إز ٽٍ َمٍی ډىٞٶيه ٭بڅڈ ،آن ٍا ٹجًڃ ډيپىىي .آن
 .1ثيبوبر ىٍ اػشمب ٫ثبٙپًٌ ُائَان ډَٹي ډ َُّ٦كَ٢ر اډبڇ هميىي(ٌٍ) 1376/3/14
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ػمچٍ ايه إز ٽٍ ٵچٖ٦يه ډشٮچّٸ ثٍ ډَىڇ ٵچٖ٦يه إز .يپي ىيڂَ اُ
٭چڄ ىٙمىيُبی إشپجبٍ ثب ډبَ ،ميه ډً ٫ً١إز ٽٍ ځٶشٍايڈ :ىيڅز
ٱبٝت ُٝيًويٖز ،ثبيي ثٖب ٣هًى ٍا ػم ٬ٽىي .يًُىيُب ډيشًاوىي ىٍ
ٵچٖ٦يه ثمبوىي ،اډّب كپًډز ىٍ ٵچٖ٦يه ،ډشٮچّٸ ثٍ ډچّز ٵچٖ٦يه ي
ٵچٖ٦يىيُبٕز ي آوُب ،ډظڄ َمٍی ٽًٍَٚبی ىيڂَََ ،ٽٔ ٍا هًإشىي
آوؼب وڂٍ ډيياٍوي .اډّب ىيڅز ُٝيًويٖز ،ىيڅز ٱبٝجي إز .ايه ،ډً٬١
ډب ىٍ ٹجبڃ ډٖإڅٍی ٵچٖ٦يه إز .اډبڇ ٍاكڄ ،ثبٍَب ايه ډًٍ ٬١ا ا٭الڇ
ٽَىٌاوي ي و َ٪ٹ٦ٮي ػمًٍُی إالډي ايَان إز .ايه ٍا ډب ځٶشٍايڈ ي
ثبُ َڈ هًاَيڈ ځٶز .ا٭الڇ ايه ډً ،٬١اُ ډًً١٭ُبيي إز ٽٍ ىٙمىبن
1
إشپجبٍی ٍا اُ ډب ٭ٞجبوي ډيپىي.
غْيًَيسن ،دضوي اغلي هلّت ایشاى

ډچّز ايَان ،ىٍ ٙىبهز ىٙمه اٝچى ،اٙشجبٌ ووًاَي ٽَى .ايه ٍا
َمٍى ډَىڇ ىويب ثياوىي .ىٙمه اٝچى ،ىٍ ډٺبثڄ و٪بڇ ػمًٍُى إالډى ي
ډچّز ايَان ،ايّالً ُٝيًويٖشُب َٖشىي ٽٍ ډيياوىي اُ و َ٪ډچّز ايَانٍّ ،يڈ
ٱبٝت آوُب ىٍ ٵچٖ٦يه ،يټ ٍّيڈ ٱيَډٺجًڃ ي ٙىبهشٍوٚيٌ ي ٱيٍَٕمى
ي ٍي ثٍ ا١ملالڃ إز .ثيٚشَ ىٙمىيُب َڈ ،اُ َ٥ٳ آوُبٕز.
َٕډبيٍىاٍان ُٝيًويٖز ،ىٍ اَ٥اٳ ىويب ،ډوًٝٞبً ىٍ آډَيپب ي اٍيدب،
ډٚٲًڃ ٵٮّبڅيّشىيٍ .اىيًَبٍ ،يُوبډٍَب ،يٕبيڄ اٍسجب ٣ػمٮى ي ثٖيبٍى اُ
اډپبوبر ،ىٍ اهشيبٍ آوُبٕز ي ٭چيٍ و٪بڇ ډٺيّٓ ػمًٍُى إالډى ي ډچّز
ايَان ،ٵٮّبڅيّز ډيپىىي .ىٙمه ىيڂَ َڈٍّ ،يڈ آډَيپبٕز ٽٍ ىٍ ياٹ،٬
ٍيى ىيڂَ ايه ٕپٍّ إز .آن ىٙمىى َڈ ،ثوب َ٥ايه إز ٽٍ دبيڂبٌ
٭٪يڈ اٹشٞبىى ي ٕيبٕى ي و٪بډى آډَيپب ىٍ ايَانـ ٽٍ آن ٍا دي٘ثيىى
2
ٽَىٌ ي سَسيت ىاىٌ ثًىـ اُ ىٕش٘ ٍٵشٍ إز.
***

اسّلبى وبډٺيّٓ ُډبډياٍان آډَيپب ثب ٱبٝجبن ُٝيًويٖزِ َُٕډيه
 .1ثيبوبر ىٍ ه٦جٍَبی ومبُ ػمٮٍی سَُان 1372/3/14
 .2ثيبوبر ىٍ ىيياٍ ػم ٬ٽظيَی اُ ثٖيؼيبن َٕإَ ٽ1375/8/30 ًٍٚ
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ٵچٖ٦يهْ ٭چيٍ ډچّز ايَان ،ثَاى ايه ډچّز يټ اٵشوبٍ إز .ډب اٵشوبٍ
ډيپىيڈ ٽٍ ُٙشَيىسَيه ي ٕيبَپبٍسَيه ٭ىبٕ َٝيبٕى ىويب ،ثب ډچّز ي
ىيڅز ايَان ډوبڅٶىي .ثڂٌاٍ ډوبڅٴ ثبٙىي! ََ ٽٔ ٽٍ ٹچيٍان ٭بڅڈ اُ اي
سٮَيٴ ٽىىي ،ثبيي اكٖبٓ هؼچز ٽىي ََ .ٽٔ ٽٍ ٕيبَپبٍان ٭بڅڈ اُ اي
ثي ثڂًيىي ،ثبيي اٵشوبٍ ٽىيٕ .يبَپبٍان ،اُ ََ ٽٍ ١يّ ٕيبَپبٍى إز،
وبٍاكشىي .ىيڅز ػمًٍُى إالډى ي ډچّز ايَان ،اٵشوبٍ ډيپىىي ٽٍ ثب ُيٍ
ي ٱٞت ٽىبٍ ومى آيىيٍّ .يڈ ٱبٝتِ ُٝيًويٖزِ سَيٍيٖزِ وْاىدَٕز
ٍا يټ ٍيُ َڈ وذٌيَٵشٍاوي ي ووًاَىي دٌيَٵزََ .ٽٔ ٽٍ اُ ُيٍځًيبن
كمبيز ډيپىيٕ ،يبَپبٍ إز .ډچّز ايَان ،ىٍ ً٥ڃ ايه َٶيٌ ٕبڃ
سًاوٖشٍ إز طبثز ٽىي ٽٍ ٹيٍسمىيٍٙ ،يي ي ٝجًٍ إزٍ .اٌ هًى ٍا ثب
٥مإويىٍ ،آٍاډ٘ ي ثب اسّپبى ثٍ وٶٔ اىاډٍ ډييَيَ .ٶيٌ ٕبڃ دي٘ ،ډچّز
ډب ،ايه اٍس٘ ،ايه ويَيى ًَايى ،ايه و٪ڈ ي ٕ٦ق ٭بڅى ىاو٘ ىٍ
ويَيَبى ډٖچّق ي ايه ىاوٚؼً ي إشبى ي ؿىيه ٵَډبويَبن ي ډٖئًالن
ىاوٚڂبَى ٍا وياٙز ،ي ايه ،إٓبن ثٍ ىٕز ويبډيٌ إز .سالُٙب ي
ٽًُٚٙب ٙيٌ إز .انٙبءاڅچٍَ ،اُ ايه َڈ ديٚشَ هًاَيڈ ٍٵز .ويَيَبى
ډٖچّقٍ ،يُثٍٍيُ ،ثٍ َيٵُبى هًى وِىيپشَ هًاَىي ٙي ،ي ٍيُثٍٍيُ
سًاوبييُبى ثيٚشَى ثٍ ىٕز هًاَىي آيٍى .ايه سًاوبييُب ،ٵٺ ٤سًاوبيى
و٪بډى ويٖز .سًاوبيى ٭چمىٝ ،ىٮشى ي ٍيكى َڈ َٖز .اسّپبى ثٍ وٶٔ
َڈ َٖز .ىٙمه ََؿٍ ډيشًاوي ،سالٗ ٽىي .ثبوًى ډبُ ،يىت ٽجَى،3
ه٦بة ثٍ ٕيٍٍيیسَيه اوٖبوُبى ُډبن هًى ٵَډًى« :وذ و٘ذنٍ ،اسغ
سؼ٘ه فَاللِّ التوحَا روشًب» ىڅڈ اُ سً ؿًن ثَوؼي ٽٍ ثٍ يَڈ ىٍ وڂىؼي
ٽٍ ػًاة سچن ځًيى سً ثييه ٙپَ ىَبوى .اډَيُ ډچّز ايَان ي ډٖئًالن
ايه ٽَ ،ًٍٚمبن ٕوه ٍا ثٍ ىٙمىبن ُيٍځً ي يبيٌځًى ػمًٍُى
إالډى ډيڂًيىي .آوُبيى ٽٍ ىٍ ډً ٬١ډٖئًالن ٽ ًٍٚآډَيپب يب ََ ځًٍٙ
ىيڂَ ىويب ،٭چيٍ ډچّز ايَانْ ٕوىبن يبيٌ ډيڂًيىي ي ُٙشيُبى هًىٙبن ٍا
ثٍ ډچّز ي ىيڅز ايَان وٖجز ډييَىي ،هًىٙبن سَيٍيٖز ي ُيٍځًيىي.
آوبن ثيٽبٌٍ ي وْاىدَٕشىي .آوبن اُ كڄ ٽَىن اثشياييسَيه ډٚپالر
اػشمب٭ى هًى ،يٮىى ډٖإڅٍی وْاى ي ٕيبٌ ي ٕٶيي ،٭بػِوي .اډَيُ َميه
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ٕوىبن ٍا ډچّز ي و٪بڇ ايَان ه٦بة ثٍ آوُب ډيڂًيي« :وذو٘ذنٍ .اسغ
سؼ٘ه .فَاللِّ التوحَا روشًب ».ډڂَ ٙمب ډيشًاويي ٽمشَيه إٓيجى ثٍ
ػمًٍُى إالډى ثَٕبويي؟! ٙمب هًاَيي ډَٔىٙ .مب هًاَيي ٍٵزٙ .مب
ډبوىي آن اډذَاسًٍى ىيڂَُ ،ايڄ هًاَيي ٙي ي دَؿڈ إالڇ ٍيُثٍٍيُ،
ثَاٵَاٙشٍسَ هًاَي ٙي .ډچّز ايَان ي ََٽٔ ٽٍ ډشمّٖټ ثٍ إالڇ إز،
1
ٍيُثٍٍيُ ُويٌسَ هًاَي ٙي.
***

ځىبٌ ػمًٍُى إالډى ايه إز ٽٍ ايه كَٳ ٍا ډيِوي! ػمًٍُى
إالډى ثَ هالٳ ىيڅشُبى ىيڂَ ٽٍ اُ سَٓ يب ثب س٦مي ٬آډَيپب َميه
كَٳ كٸ ٍا ٽشمبن ٽَىٌ ي دًٙييٌ ىاٙشىي ،ايه كَٳ ٍا ثٍَٝاكز
ډيِوي ي ډيڂًيي كٸ ،كٸ إز ي ثب٥ڄ ،ثب٥ڄ إز .ډب وميشًاويڈ اوپبٍ
ٽىيڈ ٽٍ ډچّز ٵچٖ٦يه يػًى ىاٙشٍ ،يڅى اډَيُ آياٌٍ إز .وميشًاويڈ
اوپبٍ ٽىيڈ ٽٍ َُٕډيه ٵچٖ٦يه ،اُ ډَىڇ ٵچٖ٦يه ٱٞت ٙيٌ إز؛ آن
َڈ وٍ ثب يټ ٍيٗ ٩بََاً ثبوِاٽز ،ثچپٍ ثب ٽٚشبٍ ي آىډپٚى ي ٵَيت ي
ىٍيٯ ي ا٭مبڃ ُيٍ ي ٕٶّبٽى ي ٹشڄ٭بڇ .ىيڅز إَائيڄ ثب ٹشڄ٭بڇ ي ٱيٍ
ي ٵَيت ي ٕٶّبٽى ي څڂي ُىن ثٍ اٍُُٙبى اوٖبوى ثٍ يػًى آډي .كٺًٷ
يټ ډچّز ىٍ ډٺبثڄ دبى ډُبػَيه ُٝيًويٖز ٽٍ ياٍى ٵچٖ٦يه اٙٲبڅى
ٙيوي ،ٹَثبوى ٙي .ىٍ ً٥ڃ ٹَيت دىؼبٌ ٕبڅى ٽٍ اُ ٭مَ ايه ىيڅز
ػٮچى ډيڂٌٍى ،ىائمبً َٕٽًة ي ٹشڄ وٶٔ ي ىٍيٯ ي ٵَيت ي سؼبيُ ي
2
كمچٍ ثٍ اوٖبوُب ي ثيڂىبَبن ،ډبيٍى كيبر ي سيايڇ ُويځى آن ثًىٌ إز.
تَعئِّبی دضوي غْيًَيسن ػليِ ًبم حٌَهت اسالهي

ُٝيًويٖشُب يٹشى ډيوًاَىي ثٍ ػمًٍُى إالډى ثيځًيى ٽىىي،
ډيڂًيىي كپًډز إالډى! ثٍو َ٪آوُب كپًډز إالډى ٵل٘ إز! ډب
اٵشوبٍ ډيپىيڈ ،سًا ٬١ډيپىيڈ ي ډيڂًييڈ ډب ٽؼب ي كپًډز إالډى ٽؼب؟
 .1ثيبوبر ىٍ ډَإڈ ٝجلڂبٌ «ويَيی ًَايي» 1374/9/26
 .2ثيبوبر ىٍ ىيياٍ ثب ډَىڇ ډُٚي ي ُائَان كَ٢ر ٭چىثه ډًٕىاڅَ١ب( )٫ىٍ ٝـله ك٢ـَر
اډبڇ هميىى(ٌٍ) 1375/1/4
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ډب َىًُ ثٖيبٍ ثب كپًډز إالډى ٵبٝچٍ ىاٍيڈ .انٙبءاهلل ىٍ ٍاَ٘
َٖشيڈ .ډب ٍٕيين ثٍ كپًډز إالډى ٍا يټ آٍُيى ثٍِٿ ي يټ
وٺٍ٦ى ٍٵي ٬ډيياويڈ .اډّب آوُب ثٮىًان ٵل٘ ثب آن ثَهًٍى ډيپىىي.
ډيوًاَيي ُٝيًويٖز څؼًع ٭ىًى ىويب٥چت ٹّٖىاڅٺچت ١يّډٖچمبن
١يّث َٚوْاىدَٕز اُ كپًډز إالډى هٚىًى ثبٙي؟ ډٮچًڇ إز ٽٍ
ثيٗ ډىآيي .اډّب ډٖچمبن ؿَا ثبيي ثيٗ ثيبيي؟ آوـٍ ٽٍ ډه اكٖبٓ
ډيپىڈ ،ىٍ ٝلىٍى ىويبى إالڇ ايه إز .ثىيٌ ډيجيىڈ ٽٍ ډچّشُبى ډٖچمبن
ثيياٍوي ي ثيياٍسَ ٙيٌاوي .ډچّشُبى ډٖچمبن ،آن كبڅز ١ٮٴ ډِډه ي
سٖچيڈ ډِډىى ٍا ٽٍ ىٍ ً٥ڃ ٝييدىؼبٌ يب ىييٖز ٕبڃ ثَ آوُب سلميڄ
ٙيٌ ثًى ،ثشيٍيغ ٽىبٍ ځٌاٙشىي .ايه ډً ،٫ً١ثٖيبٍ ډُڈ إز .هًى ايه،
٭يي إز .ډچّشُبى ډٖچمبن ،آن كبڅز هًىثبهشڂى ي ٍوڀثبهشڂى ىٍ
ډٺبثڄ ٱَة ٍا ثپچّى ٽىبٍ ځٌاٙشىيٍ .اُ كَٽز ي ديَٚٵز يټ ډچّز ثٍ
ٕمز ٭َيع ډٮىًى ي ډبىّى َميه إز .ايّڃ ثبيي ثٍ هًى ايمبن ثيبيٍى ي
هًىثبهشڂى ٍا ٽىبٍ ثڂٌاٍى .اځَ ثٍ هًى ا٭شٺبى دييا ٽَى ي اكٖبٓ ومًى
ٽٍ ثٍ آٹبثبالَٕى اُ ډچّشُب ي ىيڅشُبى ثيڂبوٍ ويبُ وياٍى ي هًى ٍا ىٍ ډٺبثڄ
آوُب ٽًؿټ ي كٺيَ ي وبؿيِ وياويٍ ،اٌ ديَٚٵز ىٍ ډٺبثچ٘ ثبُ ډيًٚى.
اځَ ډچّشى ،ډظڄ ثـٍّ ډپشجيُبى ٹييڈـ ٽٍ اځَ ډيوًإشىي يټ ٽچمٍ كَٳ
ثِوىي ،ثبيي اُ آهًوي ډپشجى اػبٌُ ډيڂَٵشىيـ ؿٚم٘ ثٍ ايه ثبٙي ٽٍ
ىيڅشُبى ىيڂَ ؿٍ ډيڂًيىي ي و٪بڇ ىڅوًاٌ آډَيپبييُب ؿيٖز؛ سب اثي ثٍ
ػبيى ووًاَي ٍٕييٍ .يكيٍّى إالډىٍ ،يكيٍّى سٖچيڈ ٍا اُ ډچّشُب ځَٵشٍ
ي آوُب ٍا ثيياٍ ٽَىٌ ي ثٍ هًى ډشّپى ي ډٮشٺي ٕبهشٍ إز .ايه ،آن اډيي
ثٍِځى إز ٽٍ ډٚبَيٌ ډيًٚى .اډَيُ يٹز آن إز ٽٍ ىيڅشُبى إالډى
اُ ايه ٍيكيٍّى ډچّشُب إشٶبىٌ ٽىىي ،هًىٙبن ٍا ثٍ ډچّشُب ډشّپى ومبيىي ي ثب
ىيڅشُبى ثٍِٿ ،ډظڄ َٙٽب يب ٍٹجبى َمٖىڀ كَٳ ثِوىي؛ وٍ ايىپٍ ثَاى
1
آوُب ايڅًيّز ٹبئڄ ًٙوي.

 .1ثيبوبر ىٍ ىيياٍ ٽبٍځِاٍان ي ډٖئًالن و٪بڇ ىٍ ٍيُ ٭يي ٕٮيي ٵ1373/12/11 َ٦
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لضٍم ایستبدگي دس هوبثل غْيًَيسن؛ ثضسگتشیي دضوي خْبى اسالم

اډَيُ ىيڅز ٱبٝت ُٝيًويٖز ،ثٍِځشَيه ه َ٦ثَاى كبڃ ي آيىيٌى
ػُبن إالڇ إز ي ثَ ډٖچميه إز ٽٍ ثَاى ٭الع ايه ه َ٦ي ٍٵ٬
٩چمى ثٍ ايه ٭٪مز ،ىٍٝيى ٭الع ي ؿبٌٍ ثبٙىي .ډشإّٕٶبوٍ ٍٵشبٍ ي
ځٶشبٍ اٱچت َٕان ٽًٍَٚبى إالډىَ ،يؾ اٙبٌٍای ٍا ثٍ ٭ِڇ آوبن ثَ
٭الع ايه ه َ٦ثٍِٿـ ٽٍ ؿيِى ػِ ډلً ٍّيڈ ُٝيًويٖز وْاىدَٕز
ويٖزـ وٚبن ومييَي؛ ثچپٍ ثٮپٔ ،وٚبوٍَبيى اُ ځٖشَٗ ٽمخىيًيي ي
سپميڄ هيبوز «ٕبىار» ويِ ىٍ ثَهى اُ ىيڅشُبى ٭َثى ثٍ ؿٚڈ ډيوًٍى؛
ي ډه وميياوڈ آيب ايه ىيڅشُب ثب ايه ٍٵشبٍ ًڅّشجبٍ ي سٖچيڈ وىڀآيٍ ىٍ ثَاثَ
ىٙمه ٭ىًى ډٖچميه ي ا٭َاة ،ؿٍ دبٕوى ثَاى ډچّشُبى هًى ي ويِ ىٍ
1
ديٚڂبٌ هيايوي آډبىٌ ٽَىٌاوي؟

 .1ديبڇ ثٍ كؼّبع ثيزاهللاڅلَاڇ 1370/3/26
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پبیبى سٍیبسٍیي هب ثب دضوٌبى چِ ٍهت خَاّذ ثَد؟

دبيبن ايه ٍييبٍييى ي ډٺبثچٍ ؿٍ هًاَي ثًى؟ ايه ډُڈ إزَ .مٍى
ىٕشڂبَُبى سجچيٲبسى ٱَة ي ثو ًٛٞآډَيپبـ ىٕشڂبَُبى َىَى،
ىٕشڂبَُبى ډ٦جً٭بسى ،ىٕشڂبَُبى ځًوبځًن سجچيٲبسى ،ىٕشڂبَُبى
ثٍ٩بََ دْيَٚىِ ٕيبٕى يب ٭چمىـ سالٗ ډيپىىي ايىؼًٍ ياومًى ٽىىي ٽٍ
دبيبن ايه ٍاٌ ثَاى ډچّز ايَان ثهثٖز إز ي آډَيپب ىٍ ٍاٌ هًى دي٘
ډيَيى! ايه ،ىٍيٯ ډل ٠إز؛ ٹ٢يٍ ٭پٔ إز .دبيبن ايه ٍاٌ ،ثهثٖز
ثَاى ٍّيڈ ٥بٱًر ي ٍّيڈ إشپجبٍځَ آډَيپبٕز .ىڅيڄ يا١ل٘ ايه
إز ٽٍ اځَ ٹَاٍ ثًى آوُب ثشًاوىي ډچّز ايَان ٍا ٙپٖز ثيَىي ،آن ٍيُى
ډيشًاوٖشىي ٙپٖز ثيَىي ٽٍ ايه ډچّز وٍ ايه َمٍ ػًان ىاٙز ،وٍ ايه
ديَٚٵشُب ٍا ىاٙز ،وٍ ايه سؼَثٍَب ٍا ىاٙز ،وٍ ىٍ يټ وجَى ي ٽبٍُاٍ
٭٪يمى ډظڄ ىٵب ٫ډٺيّٓ ديَيُ ٙيٌ ثًى ،وٍ ىٍ ٭ٍََٝبى ٕيبٕى
ځًوبځًن ٹيٍر هًىٗ ٍا وٚبن ىاىٌ ثًى؛ آن ٍيُ ډيشًاوٖشىيـ اځَ ثىب ثًى
ثشًاوىي ډچّز ايَان ٍا ٙپٖز ثيَىيـ ي آن ٍيُ ٙپٖز ډيياىوي؛ وٍ
اډَيُ ٽٍ ډچّز ايَان سؼَثٍاٗ ثيٚشَ إز ،ىٕش٘ ٹًيشَ إز ،اډپبوبر
٭چمىاٗ ثٍډَاست اُ آن ځٌٙشٍ ديَٚٵشٍسَ إز ،سًاوبييُبى و٪بډىاٗ
ؿىييه ي ؿىييه ثَاثَِ آن ٍيَُبٕزُ ،ثبن وبٵٌٗ ىٍ ثيه ډچّشُب ثيٚشَ اُ
ځٌٙشٍ إز ي ػًاوُبى ثيٚشَى اُ آن ٍيُ ىاٍى .آن ٍيُ ډچّز ايَان ىٍ
ثيه ػمٮيّز ؿُڄ ډيچيًوى ي ؿُڄ ي دىغ ډيچيًوى ي ثشيٍيغ دىؼبٌ
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ډيچيًوىاٗ ػًاوُب ىٍ اٹچّيّز ثًىوي ،اډَيُ ىٍ ػمٮيّز َٶشبى ي ؿىي
ډيچيًوى ډچّز ايَان ،ػًاوُب ىٍ اٽظَيّشىي .آن ٍيُ آډَيپب ىٍ ىويب آثَيي٘
1
هيچى ثيٚشَ اُ اډَيُ ثًى .اډَيُ آډَيپب ىٍ ىويب ثىآثَيٕز.

 .1ثيبوبر ىٍ ىيياٍ ػمٮـى اُ ىاوـ٘آډـًُان ي ىاوٚـؼًيبن ىٍ إٓـشبوٍى ٕـبڅَيُ ٕـيِىٌ آثـبن
1387/8/8
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،307 ،304 ،303 ،302 ،270
 446،416،401،313
جَاهغاعالهى 224،218،
جَاى،216 ،210 ،207 ،202 ،
،267 ،258 ،243 ،230 ،219
،428 ،415 ،313 ،308 ،282
،463 ،462 ،461 ،455 ،439
 481
جَاًبى،207 ،201 ،198 ،197 ،
،245 ،241 ،220 ،214 ،210
،283 ،279 ،262 ،258 ،250
،312 ،306 ،300 ،298 ،292
،439 ،425 ،424 ،422 ،313
 463،461
چٌگيش 312،
حذيجيِّ 246،
حشةاهلل 304،205،
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حغيي،278 ،248 ،245 ،242 ،
 293
حضزتهْذی(ػج) 250،
حنٍّثبطل 260،243،
حوَمثؾز 476،268،262،
حکوت 314،275،
حکَهت،253،231،225،224،
،302 ،293 ،292 ،273 ،260
 476،472،411،313
حکَهتاعالهى 476،
حوبط 304،
حَسُػلويِّ 201،

خبطزُ 243،
خبًَادُ 424،
خبٍرهيبًِ،208 ،206 ،203 ،
 473،471،268
خذػِ 206،
خزهؾْز 412،
خؾًَت 252،
خليج كبرط،423 ،268 ،208 ،
 442
خَاؿ 242،226،
خَدثبٍرى 429،226،199،
خَدى 403،298،253،207،
خيبثبىارم 201،
خيبثبىچْبرهزداى 201،

داًؼ 475،424،312،270،
داًؾيَ 475،452،
داًؾگبُ،314 ،313 ،282 ،258 ،
 452،448
داًؾوٌذاى 455،448،306،
درٍؽ،307 ،290 ،273 ،201 ،
 481،476،448،433،424
دكبع هوذّط،420 ،284 ،216 ،
 481
دًيبى اعالم،222 ،214 ،211 ،
 241
دًيبى ػزة،213 ،211 ،196 ،
،241 ،223 ،222 ،217 ،214
،312 ،307 ،278 ،268 ،266
 477،472،445،412
دٍرتاعالهى 316،294،224،
دٍرتْبىؿزثى 445،222،
ديي،243 ،237 ،216 ،199 ،
،266 ،258 ،253 ،252 ،244
،286 ،283 ،282 ،275 ،273
،420 ،419 ،315 ،288 ،287
 462،461،445،434
راديَ 461،212،
رصينپْلَى 200،
رصينطبؿَت 481،
رعبًِ 464،463،237،206،
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رعَلاكزم 314،196،195،
رضبخبى 225،204،
رّجزى،413 ،282 ،226 ،201 ،
 436،432،427،414
رٍحبًى 463،437،
رٍحبًيّت،237 ،200 ،199 ،
 452،420،401
رٍسًبهِ 212،206،
رٍؽٌلکز 262،
سثبىكبرعى 299،
سى 304،278،243،
سيٌتكجزى 475،249،
عبدات 478،
عبسهبىكتح 304،
عبسًذگى 255،248،223،
عپبُ 450،
علطِ،216 ،208 ،205 ،200 ،
،440 ،294 ،245 ،221 ،218
 453،452،447
علَرْبىثٌيبدى 448،
چؾناًذاس 301،
عٌذ 
عٌّى 224،214،
آلػوزاى 247،
عَرُ 

عَرُكتح 429،

عيبعت،213 ،203 ،200 ،199 ،
،254 ،252 ،246 ،230 ،225

،291 ،268 ،266 ،263 ،255
 444،411،318،311،302
عيٌوب 299،
ؽبم 297،243،
ؽبُ 411،293،284،
ؽيبػت،277،272،241،196،
،430 ،424 ،414 ،294 ،293
 431
ؽزيؼت 253،
ؽٌبختدؽوي 474،
ؽْبدت،304 ،303 ،242 ،211 ،
 462،455،308
ؽَْات 461،305،
ؽْيذ 455،284،229،
رضبيىًضاد 229،

ؽْيذ
ؽْيذؽْزيبرى 229،
ؽْيذاى 454،
ػلىهحوّذى 229،
ؽْيذ 
ؽَرٍى،312 ،259 ،210 ،206 ،
 441
ؽيطبى،289 ،288 ،248 ،220 ،
 431،294
ؽيؼِ 224،222،214،
صبرح 424،288،
صجز 315،303،283،
صحيلِعيّبديِ 244،
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صذاٍعيوب 465،464،463،
صذام 312،284،
صذر اعالم،255 ،241 ،216 ،
 432،413،308
صقآرايى 446،

صلح 253،245،
صْيًَيغت،291 ،270 ،206 ،
،476 ،474 ،473 ،472 ،425
 478،477
صْيًَيغن 471،442،
ضذاًوالة 232،211،
طبؿَت 316،
طالّة 243،
ػبؽَرا 248،243،242،
ػجبدت 257،
ػذارت،273 ،245 ،216 ،210 ،
 287
ػذارتاجتوبػی 216،
ػزام،229 ،222 ،217 ،213 ،
 415
ػزة 473،
ػويذُ 309،230،196،
ػلن،271 ،263 ،203 ،202 ،
،424 ،315 ،311 ،298 ،285
 452،447
ػلوب 433،289،287،243،

،218
،252
،300
،405
،441

،229
،269
،305
،412
،451

ػول،211 ،195 ،
،251 ،233 ،230
،297 ،278 ،276
،320 ،315 ،306
،430 ،424 ،414
 472
ؿزة،245 ،222 ،221 ،204 ،
،444 ،438 ،312 ،263 ،259
 481،477،448
ؿزضٍرسى 433،249،

ؿزٍر 296،
ؿشُ 270،
ؿللت،311 ،278 ،235 ،234 ،
 461،451،428،423،410
كتٌِ 403،

كذاكبرى،415،413،304،243،
 454،432،426،422
كزاًغِ 447،
كزٌّگ،263 ،255 ،219 ،198 ،
،302 ،278 ،276 ،268 ،264
،452 ،445 ،439 ،416 ،311
 463،462
كزٍعديي 289،287،
كزيت،316 ،290 ،273 ،243 ،
 476،455،435،426،422
كغبد،283 ،249 ،242 ،210 ،
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،320 ،312 ،307 ،301 ،290
 439،405
كوز 290،287،
كوِ 254،
كويز 410،
كکز،222 ،204 ،196 ،195 ،
،253 ،242 ،236 ،225 ،223
،307 ،284 ،278 ،267 ،257
،405 ،404 ،403 ،313 ،312
،442 ،433 ،430 ،427 ،424
 471،462،461،445
كلغطيي،270 ،217 ،213 ،205 ،
 476،475،474،472،304
كٌبٍرى 211،202،
كيلن 462،300،299،
هبجبر 452،
هبًَى،301 ،254 ،253 ،218 ،
 449،433،317،311،310
هزآى،252 ،247 ،243 ،224 ،
،270 ،269 ،265 ،257 ،253
،300 ،294 ،290 ،286 ،272
،318 ،315 ،309 ،305 ،303
 460،441،429،426،422
هزيؼ 315،
هن 415،201،
هَهيّتْب 265،

كبرآهذ 450،277،254،223،
كبرگز 228،
كبًبلعَئش 208،
كتبة 462،446،214،203،
كزاهت 451،433،199،
كزثال 278،
كزد،210 ،202 ،200 ،199 ،
،217 ،214 ،213 ،212 ،211
،227 ،225 ،223 ،220 ،219
،243 ،242 ،236 ،233 ،230
،256 ،252 ،248 ،247 ،246
،263 ،262 ،261 ،260 ،258
،273 ،271 ،268 ،266 ،265
،282 ،279 ،277 ،276 ،274
،287 ،286 ،285 ،284 ،283
،296 ،294 ،291 ،290 ،289
،304 ،302 ،299,300 ،297
،314 ،311 ،310 ،309 ،306
،403 ،402 ،401 ،320 ،317
،415 ،413 ،412 ،410 ،405
،429 ،427 ،426 ،424 ،416
،441 ،439 ،438 ،437 ،432
،449 ،448 ،446 ،445 ،443
،465 ،464 ،461 ،459 ،454
 477،474
كؾبٍرسى 232،202،
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كؾَرّبى اعالهى،213 ،205 ،
،410 ،263 ،223 ،221 ،219
 478
كوپديَيذ 478،

كَكِ 297،249،243،
كيٌِ 288،287،
گبس 447،
گزٍّکْب 211،
گلتوبى 446،259،
گَيٌذگبى 290،244،
رجٌبى 472،270،
هبركاؽتز 419،
هبَّارُ 461،300،206،
هأيَط،274 ،215 ،205 ،201 ،
،406 ،402 ،320 ،319 ،291
 450،438،437،426
هجبرسُ،218 ،215 ،204 ،196 ،
،258 ،257 ،250 ،249 ،242
،313 ،294 ،293 ،285 ،262
،433 ،426 ،425 ،414 ،315
 452،443
هجلّـيي 243،
هتحيّز 222،
هتَاضغ 249،
هيبّذاى 432،
هيالت 207،202،

هيلظؽَراىاعالهى 300،
هحبصزُ اهتصبدى،425 ،295 ،

 473
هحبكظِكبر 227،

هحجّت،288 ،287 ،276 ،214 ،
 437،415،297،296
هحوّذرضب،291 ،284 ،225 ،
 307
هذيتزاًِ 208،
هذيٌِ 315،314،246،243،
هزجلَى 318،
هزحَمآيةاهللطبروبًى 275،
هزد،304 ،264 ،250 ،243 ،
 476،416،414،413،409
هزػَة،291 ،266 ،262 ،259 ،
 453،296
هغؤٍريي،266،262،217،207،
،414 ،411 ،305 ،293 ،275
 449،448
هغيذ 422،298،
هغيذضزار 422،
هغيحى 472،214،
هغيحيّت 196،
هؾزٍطِ 436،
هؾزٍطيت 437،
هؾْذ 211،

WWW.BOOK-KHAMENEI.IR

 / 242دشمنشناسي

هصذم 421،420،225،
هصزف 203،
ثيسثيز 242،
هصؼت 

هطبرؼِ 465،204،203،
هطجَػبت،267 ،212 ،200 ،
 462،402
هؼزٍف،278 ،231 ،209 ،207 ،
 440،411،301
هؼٌَيّت،307 ،273 ،199 ،196 ،
 413،315
هوبٍهت،283 ،270 ،258 ،215 ،
،306 ،304 ،303 ،296 ،293
،427 ،424 ،402 ،320 ،308
 445،441،429
هلّت ايزاى،204 ،201 ،200 ،
،226 ،219 ،217 ،213 ،212
،241 ،236 ،235 ،234 ،233
،261 ،260 ،257 ،256 ،249
،278 ،275 ،272 ،266 ،262
،294 ،291 ،290 ،283 ،279
،315 ،309 ،308 ،306 ،295
،423 ،420 ،414 ،412 ،318
،430 ،429 ،428 ،427 ،425
،443 ،442 ،435 ،433 ،431
،449 ،447,448 ،446 ،444
،475 ،474 ،455 ،452 ،451

 481
هٌبكغهلّى 311،
هٌبكن 403،
هٌکز 411،301،231،
هْذٍيّت 250،
هَادهخذر 229،
ًباهيذ،232 ،227 ،220 ،207 ،
 406،254،244،236
ًباهيذى 309،227،220،
ًبتَ 206،
ًبتَىكزٌّگى 206،
ًبعيًَبريغن 203،
ًخجگبى 449،264،
ًؾبط 264،228،216،
ًظبم اعالهى،211 ،198 ،195 ،
،254 ،233 ،229 ،228 ،220
،306 ،301 ،292 ،287 ،275
،428 ،421 ،320 ،317 ،314
 441،438،437
ًلت 447،421،214،203،
ًلزت 295،
ًلظ،292 ،272 ،251 ،248 ،
،444 ،413 ،305 ،300 ،293
 476،475،463،447
ًوبسجوؼِ 211،
ًوبيٌذگبى 404،273،
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ًْجارجالؿِ 248،
ًَجَاًبى 300،
ًَيغٌذگبى 290،
ًيزٍّبىهغلّح 475،314،
ًيزٍىَّايى 475،
ّوجغتگى 428،275،
ّوّت 274،234،231،209،
ٌّذ 302،
ٌّز،298 ،297 ،267 ،202 ،
 465،452،423،299
ٌّزهٌذ 299،298،207،
َّؽوٌذى 454،427،
َّؽيبر،235 ،216 ،212 ،205 ،
،430 ،426 ،422 ،403 ،263


 432
َّيّت،311 ،230 ،224 ،205 ،
 463،443
ٍاثغتگى،307،297،226،221،
 311
ٍحذت،255 ،227 ،223 ،218 ،
،277 ،274 ،269 ،265 ،262
،309 ،306 ،297 ،296 ،295
 463،459،443،426،425
ٍػّبظ 243،
ٍاليت 282،214،195،
ٍاليتهطلوِ 195،
يَْد 315،314،

