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 پهلوی رژیم در اجتماعی وضعیت
 

 فردوس شهر زدگان زلهزل به پهلوی طاغوت حکومت توجهی بی
 

 در هم انقالب از پیش قدیم، خیلی سالهای در دارم؛ را سیل و زلزله در امداد یتجربه شخصاً خودم من

 بود؛ن دولتی کارهای که وقت آن خب،. دادیم تشکیل امداد گروه آنجا، رفتیم داشتم؛ حضور زلزله ویرانیهای

 در بود، شده یکسان خاک با تقریباً بزرگ شهر این که س،فردو یزلزله در. بود صفر روز آن خورشیدِ و شیر

 نآ هیچ، که اینها و پتو و چادر حاال کرد؛ غذائی و جنسی کمک مردم به خورشید و شیر بار دو ماه، دو طول

 شیر هک پرسیدم مردم از و کردم سخنرانی و رفتم منبر وقت همان من! بود ذکر قابل غیر و کم خیلی خیلی که

 تناسب، همین به! دادند شکر گرم صد ماه، دو این طول در گفتند نظرم به. داده چه شماها هب خورشید و

 نم که موقعی. کردیم کار دیدیم، رفتیم، آنجا ما خب،. زندگی الزم اجناس نه بودند، داده مختصری اجناس

 خلستانهان خوابید، هانهخا اغلب رفت، بین از شهر درصد نود تقریباً آمد؛ سیل آنجا بودم، تبعید ایرانشهر در

 آشنا کار این مشکالت با بنابراین. میکردیم امداد بودند، که تبعیدیهائی همان با مدتی باز آنجا ما. شد خراب

 لحاظ از هم و جستجو، لحاظ از هم است؛ نظیربی گرفته، انجام آذربایجان در دفعه این که کاری. هستم

 نآ بود، چادر وقتی. است اول یدرجه وسائل از یکی چادر یدگان،آسیبد برای. چادر نصب و اولیه امدادهای

 یخیل روانی امنیت حفظ در این خود دارد؛ سرپناهی یک میکند احساس شده، خراب اشخانه که بدیدهآسی

 رد بیانات .اندشده داده موقت اسکان و شده نصب زیادی خیلی چادرهای دیدیم الحمدللّه خب،. است مؤثر

 20/66/1931 شرقی آذربایجان زدهزلزله مناطق از بازدید پایانی جلسه

 

 اسالمی انقالب از قبل تهران بوستانهای بودن محدود
 

 از پیش یدوره با امروز البته. باشد باید که است مقداری آن از کمتر خیلی ،[ تهران] شهر این در سبز فضای

 ههمیش شلوغِ کثیفِ شهر میدیدم؛ را تهران تهران، آمدممی وقت آن خب، من - نیست نسبت طرفِ انقالب

 تهران، نیست؛ آنجوری بحمدالل ّه امروز کم؛ خیلی هم امکانات محدود، خیلی هم بوستانها آلوده، بدهوای

 یکنید،م نگاه را اینجا که باال از شما. است کم تهران سبز فضای هنوز حال عین در لیکن - است دیگری تهران

 .کند پیدا نفسیت فضای شهر این و شود باز اینجا بایستی اینها از بیش. است تراکمیم شهر یک تهران بینیدمی

 10/12/1983 درختکاری روز مناسبت به والیت بوستان در بیانات
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 طاغوت حکومت بودن امنیتی علت به ایران؛ در خفقان فضای ایجاد
 

 است، میمه تغییرات ژرفا و عمق لحاظ از که آورد وجود به را تغییراتی افتاد، اتفاق ایران در که انقالبی این

 به ایتردهگس تغییرات و برد پیش را جامعه میشود که است تغییرات این اساس بر. است اساسی تغییرات

 .شد گذاشته محکم اصلی، هایپایه این. آورد وجود

 لویج میدانیم، همه یدانید،م همه را اینها البته. میکنم عرض افتاد، اتفاق که را تغییراتی این از مورد چند من

 ؛«ضحیها و والشّمس» - میکند خورشید متوجه را ما قرآن، در متعال خدای که طوری همان لیکن ماست؛ چشم

 موجود نای حادثه، این پدیده، این که کنیم پیدا توجه ما تا میکند یاد سوگند اما ماست، چشم جلوی خورشید

 این زا اینها گفتن لذا کنیم؛ توجه خود اطراف عظیمِ هایپدیده این به باید هم ما - است عظمت دارای اینقدر

 ... کنیم پیدا توجه خودمان که است الزم جهت

 مردم سلطنتی، حکومت در. است ساالریمردم آن، مقابل ینقطه. بود سلطنتی حکومت انقالب، از قبل

 میمرد، یکی بود؛ وراثتی حکومت، نقالب،ا از قبل. اندکارههمه مردم ساالری،مردم حکومت در اند؛هیچکاره

 قبول باید رناچا نمیخواستند، میخواستند، نداشتند؛ نقشی هیچ مردم یعنی میکرد؛ معین خودش جای به را یکی

 م،مرد مذاق میکنند؛ انتخاب مردم است؛ انتخابی حکومت انقالب، برکت به اسالمی جمهوری در. میکردند

. سیاه و ختس دیکتاتوریِ بود؛ امنیتی دیکتاتوریِ حکومت، انقالب، از بلق. است کننده تعیین مردم خواست

 حبتص میکرد، نقل - مشهد بود آمده قاچاقی - من پیش آمد پاکستان از ما دوستان از یکی هست؛ یادم بنده

! ک؟پار یتو کردم؛ تعجب من. میخواندیم داشتیم دوستان با پارک، توی ما را اعالمیه فالن بله، گفت میکرد؛

 اشدب جیبش توی اعالمیه یک کسی که نمیکرد خطور ما ذهن به اصالً! چیزی؟ چنین است ممکن! اعالمیه؟

 آن منیتیِا دیکتاتوری وضع این. برود راه کوچه توی بتواند و باشد اعالمیه آن در دستگاه از انتقاد مقداری و

 و تمخالف فضای حتّی را، تذکر فضای ا،ر اصالح فضای را، نقد فضای را، آزاد فضای آمد انقالب. بود روز

 تهران جمعه نماز هایخطبه .است بوده جور همین سال دو و سی این طول در. کرد باز مردم برای را اعتراض

16/11/1983 

 

 پهلوی دوران در بشر حقوق نقض مصادیق
 

 اب آنها رفتار آن، یونهنم یک گویند؛می دروغ بشر حقوق از دفاع ادعای در هاامریکایی که فهمندمی ملتها

 هاامریکایی بود؛ هاامریکایی مشت در یکسره - پهلوی رژیم زمان - طاغوت زمان در ایران. ماست خود کشور
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 ورهایکش تحرک بر تسلط برای آوردند،می وجود به ایران در نظامی پایگاه بودند؛ مسلط ایران سراسر بر

 دترینب بود؛ اسرائیل پیمان هم ایران. باشند داشته نظر زیر ایران پایگاه از را اینها خواستندمی منطقه؛ عرب

 مینه در - کشور سرتاسر در کردند؛می شکنجه زندان در را مبارزان بود؛ حاکم کشور این بر هادیکتاتوری

 بر طاغوت رژیم جالد مأموران عمل شدت و اختناق - کشور شهرهای یهمه در و تهران در مشهد، شهر

 انگانبیگ نفع به و حکام نفع به را ملی ثروتهای و عمومی اموال کردند؛می تاراج را ما نفت بود؛ مسلط مردم

 رتحقی را ملت شدند؛می مانع دنیا صنعتی و علمی یمسابقه در حضور از را ایران ملت دادند؛می تاراج به

 هیچ بودند؛ امریکا محبوب هم شزمامداران بود؛ منطقه این در امریکا یک یدرجه متحد ایران، آن. کردندمی

 .نبود وارد طاغوتی حکومت آن بر دموکراسی نقض و بشر حقوق نقض به هم اعتراضی

 ستا نظیرکم بسیار دنیا در ما ساالریمردم که - واضح ساالریمردم این با است؛ آزاد کشور یک ایران امروز

 و کاامری دولت نظر از ها،امریکایی نظر از انایر این کشور؛ مسئوالن و مردم بین مستحکم ارتباط این با -

 در انیجه استکبار جهتگیری یدهندهنشان این آید؛می حساب به نامطلوب کشور یک امریکا سیاستمداران

 61/61/1980 رضوی مطهر حرم مجاوران و زائران اجتماع در بیانات .است عالم موجود حقایق مقابل

 

 انقالب از پیش در فحشا به غتبلی هدف جوانان؛ نسل کردن فاسد
 

 دارد وجود رخط این. اندصهیونیستی هایشبکه فرهنگی، و اقتصادی و سیاسی هایشبکه فعّالترین امریکا در

 خود ینا و شوند جویا را صهیونیستی هایشبکه نفوذ و فشار و تسلّط همه این علّت کشورها این جوانان که

. نندک سرگرم را آنها که است این جوانان مزاحمت از جلوگیری راه. ردآومی فراهم صهیونیستها برای مزاحمتی

. است گردی لذّتهای و عیّاشی و جنسی شهوات یشعله فرونشاندن و یکشنبه شب فکر به هفته طول در جوان

 .است دردناکتر مراتببه افتادهعقب کشورهای در ماجرا

 هرزگی و افحش به را مردم که بود تبلیغاتی ما، رکشو همیشگی و عمومی و رسمی تبلیغات انقالب، از پیش

 به مه - بودند محتاج شب نان به مردم که جاهایی - افتادهعقب و فقیر نقاط در حتّی. دادمی سوق عیّاشی و

 و دانشگاهها مثل جوان محیطهای در عمد طوربه امر این. بود فراهم امکاناتی هرزگی و عیّاشی برای نحوی

 دنش فاسد و کردن سرگرم برای - است جوانی یغریزه طبیعی مقتضای که مقداری آن نه - هاسربازخانه

 شمچ به مقاومتی و ندارد وجود ملتی دیگر شدند، فاسد نسل یک جوانان که وقتی. شدمی تشدید نسل،

 .خوردنمی
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 شودیم تکرار دائماً هاتوطئه این انقالب، از بعد جوانِ قشر و ایران ملت علیه سال، بیست گذشت از بعد حال

 نآ و بگیرند کشور از را هاسرمایه این خواهندمی آنها حقیقت در. کنند دور انقالب حقیقت از را جوانان تا

 دیدار رد بیانات .شوند آن به رسیدن مانع و بکشند بطالن خط آن، درخشان و روشن یآینده بر و کنند فلج را

 60/12/1981 بلوچستان و سیستان دانشجویان و جوانان

 

 اسالم نسخه با طاغوت دوران از مانده جای بر فساد و وابستگی با( ره)خمینی امام مقابله
 

 1960 سال یعنی پیروزی نزدیک ینقطه به تا کرد طی را[ طاغوت با مبارزه]میدان این([ ره)خمینی امام]او

 یک انیپشتیب به اسالمی نهضت یپیروز آن، و است گرفته قرار عجیبی یحادثه مقابل در حاال امام. رسید

 رژیم آن بلکه بود، ارتجاعی و فاسد رژیم یک بر پیروزی فقط نه پیروزی، آن. است وجودش یهمه با ملت

 یهمه بر روزیپی پیروزی، این بود، برخوردار روز آن استکباریِ قدرتهای یهمه تقریباً پشتیبانیِ از چون فاسد

 رهادا اسالم ینسخه و نظر و سلیقه با را مملکت این خواهدمی او. آمدمی حساب به استکباری قدرتهای آن

 یمهه تا آوردند فشار آن بر گوناگون جوانب از سال دویست نزدیک که کشوری چیست؟ او مقابل در. کند

 ویستد این تاریخ به اگر. کنند سرکوبش و ضعیف و بکوبند آن در را بزرگ ملت یک ممتاز خصوصیات

 را خیتاری مقطعِ این جوانان، که کنممی تأکید من. یابیددرمی بهتر را امام کار عظمت کنید، اجعهمر اخیر سال

 به. کنند تبیین مردم برای آمده، کشور این سر بر مدّت این در که را حقایقی هم تبلیغی هایدستگاه. بخوانند

 «ملکم سرجان» انگلیسی مأمور که میالدی نوزدهم قرن اوایل از. است شده کمی کار خصوص این در من نظر

 قیمتگران و اغواکننده هدایای با که قاجار شاه فتحعلی حکومت زمان از یعنی شد؛ ایران وارد هندوستان مرز از

 ویرانگر فوذن دیگر، تعبیر به یا انگلیسی، استعمار و شدند ایران وارد فاسد سیاستمداران و درباری رجال برای

 ایرانی هایحکومت آمد پیش استعمار از بدتر اما نیامد؛ پیش ایران در متداولش معنای به استعمار چون انگلیسی

 انقالب که روزی تا روز آن از داد؛ انجام هاآن یوسیله به خواست کار هر و گرفت مشت در شدّت به را

 قدرت لعوام یهمه مدّت، این تمام در. است کشیده طول سال هشتاد هفتاد، و صد حدود در شد، پیروز

 ینکها برای بودند کرده کار اخالقی فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، قدرت عوامل جهانی، بزرگ قدرتهای

 یچه که کنند مأیوس و ناامید و خُرد و ضعیف چنانآن را بزرگ شجاعِ بافرهنگِ تاریخیِ دارِریشه ملتِ این

 این زا البته. گرفت قرار واقعیتی چنین مقابل در امام. نکند تهدید را بزرگ قدرتهای آن، یناحیه از خطری

 طاواس در و امریکا دولت بعد به دو و سی سال از انگلیس، دولت مدّتش یعمده سال، هشتاد هفتاد، و صد

 رژیم دوران در طور، یک قاجاریه دوران در بود؛ ایران در انگلیس و روس رقابتهای و روسیه دولت نفوذ هم
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 که شد نای نتیجه. کردند ملت این با بودند، توانسته کاری هر هاآن. ترسخت و ترخطرناک مراتب به پهلوی

 آن رد امریکا دولت که کاری هر. بود تابع و وابسته سیاسی لحاظ از که داشت وجود کشوری امام، مقابل در

 ادی،اقتص یزمینه در بکنند؛ توانستندمی خواستند،می کاری هر. گرفتمی انجام ایران در کرد،می اراده برهه

 ینهزمی در بیاید دولت فالن برود، دولت فالن دولتها یزمینه در انتصابات، یزمینه در نفت، یزمینه در

 نابراین،ب. دانشگاهها یزمینه در شد،می تحمیل مردم بر که رفتاری و عادات یزمینه در المللی،بین ارتباطات

 کاملًا ادی،اقتص لحاظ از. بودیم شده وابسته و تابع کاملًا ما. توانستندمی بکنند، ایران در خواستندمی کار هر

 اما کردند؛نمی باور بعضیها اما گفتم، وقتیک من. کردیممی وارد باید را چیز همه بودیم؛ فقیر و کنندهمصرف

 کیهاخورا اقسام و انواع کردند؛می وارد خیاطی سوزن کردند؛می وارد «بیل یدسته» ما کشور در که کنید باور

 ینا ملت، این یعنی بود؛ مصرفی چیز همه! کردندمی وارد صنعتی محصوالت اقسام و انواع کردند؛می وارد

 را خودشان نیازهای از بخشی که نداشتند را این فرصت یا قدرت جوانان، این و مغزها این استعدادها،

 شورک داخل در هم را صنعتی اگر. نداریم یاجیاحت خارج به ما بگویند بتوانند که کنند، تولید خودشان

 شده رکشو وارد ناقصی بسیار شکل به که ها،این امثال و آهن ذوب یا سازی،اتومبیل صنعت مثل آوردندمی

 جنگی ماهایهواپی مثل فروختندمی که هم مدرنی و پیشرفته وسایل. بود وابستگی صنعت، آن سرتاپای بود

 اقتصادی، لحاظ از! گرفتمی انجام خارج در باید هم تعمیرش دادند؛نمی داخل به حتّی را تعمیرش یاجازه

 و لمع بازار در ایتازه حرف هیچ ملت این صفر؛ تقریباً علمی، لحاظ از کننده؛مصرف و وابسته صددرصد

 ایساله آخرین در که بودند؛ کم بسیار هم کمیت لحاظ از البته که دانشگاهها در. نداشت جهانی نویِ دانشِ

 هر رد شدمی گفته کالسی در درسی اگر بود کشور در دانشجو فعلی، وضعِ دهم یک حدود در پهلوی، رژیم

 از یینو چیز بود؛ دیگران حرفهای همان طبیعی علوم چه صنعتی، و فنّی علوم چه انسانی، علوم چه ای؛زمینه

 همه بردند،می را معادن بردند،می را نفت: بودیم زدهغارت ملی، ثروت لحاظ از! نداشت وجود علمی لحاظ

 به ورکش غنی، و فقیر وضعیت و اجتماعی لحاظ از! خواستندمی خودشان که قیمتی هر با بردند؛می را چیز

 هاینا امثال و شده تصفیه آب و برق که بود کشور این در روستا هزار دهها بلکه هزاران،. بود مفلوک شدّت

 هک شکلی آن به هم آن رسیدند؛می بزرگ شهر چند و تهران به فقط! داشتند را امیدش نه بودند، دیده نه را

 رسیدند؛یم خودشان به فقط! شدمی محسوب دنیا پایتختهای ترینزشت و ترینکثیف از یکی تهران روز همان

 دشانخو به مربوط که آنجایی اما بود؛ هم راحتی وسایل بود، هم فرودگاه آنجا داشتند، پایی جا خودشان هرجا

 در. ودب فساد ترویج اخالقی، لحاظ از. بود خود یدرجه اعلی در طبقاتی شکاف! بود شده رها کلّیبه نبود،

 برای که سخنرانیهایی در بارها پنجاه یدهه اوایل و چهل یدهه اواخر سالهای همان انقالب از پیش یدوره

 حجابییب و بندوباریبی لحاظ از ما که وضعیتی ینا گفتممی قرائن و شواهد روی از شد،می تشکیل جوانان
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 ورهایکش در البته. داشتم اطّالع من نبود؛ هم واقعا! نیست اروپایی کشورهای در داریم، کشورمان در فحشا و

 شپوش و وضع مثلًا آنجا در مردم زندگی عرف اما باشد؛ داشته وجود فسادی مرکزِ فالن بود ممکن اروپایی

 از! دیدمی و کردمی مالحظه ما شهرهای از بعضی در بخصوص انسان که بود چیزی آن از تربه زنان رفتار و

 اطاتارتب ها،آن توسط. شهوانی اخالق فقط نه بودند؛ اخالقی آسیبهای اقسام و انواع دچار مردم اخالقی، لحاظ

 کرده اداره و بودند برده یشپ طوریاین. بود شده زدهآفت اشهمه مردم، اعتماد و تکیه مردم، مراودات مردم،

 لت،م یک یبرندهپیش اخالقهای. خواستندمی ناامید و حوصلهبی و حالبی را مردم. بود تعمّد بحثِ بودند؛

 را ودخ که ملتی باشد، مأیوس خود یآینده از که ملتی باشد، ناامید که ملتی. است جدّیت و تحرّک و امید

 بودن، لیداخ این خودِ است، شده تولید داخل در شدمی گفته که جنسی هر. کرد نخواهد پیشرفت کند، تحقیر

 ولهنگل یک ایرانی که گفتندمی هم به دیگران، ها،کردهتحصیل افراد، خود! ندارد ارزشی که بود این معنایش

 این علمی یآینده به نسبت هم علمی یپیشرفته نسل یعنی! بسازد تواندنمی هم قدیمی گِلی هایآفتابه آن

 نظام لحاظ از. بودیم عقب دنیا تمدّن و علم یقافله از ما. است اخالقی مشکل آن این،. بود ناامید کشور

 طنتسل. داشتیم را حکومتها ترینمرتجع از یکی کردند،می حکومت کشور این بر که حکّامی و حکومتی

 یّاتی،خصوص هر با و شرایطی هر با ،سنّی هر در را او فرزند باشند مجبور مردم بمیرد، نفر یک بود؛ موروثی

 چنین! دنباش مالک چیزهیچ عقلی، نه تقوایی، نه علمی، نه معیاری، نه کنند؛ قبول خودشان مطلق حاکمیت به

 برق زیر و خان رضا هایچکمه زیر که ایاساسی قانون بودند؛ برده هم اساسی قانون در ایران در را رژیمی

 جهانی، مجامع در. بود شده ذلیل دنیا در ایران. بود شده تصویب تهران همین در رضاخانی مأموران نگاههای

 گیربصدقه نداشت؛ وجود شخصیت، یک صاحبِ و رأی یک صاحبِ نظر، یک صاحبِ عنوان به ایران از نامی

 ملع اینجا کنند، آزمایش اینکه برای را غیره و اقتصادی نظرات از بعضی! بود شده دیگران آزمایش محل و

 قیر؛ف سیاسی، لحاظ از فقیر؛ مادّی، لحاظ از فقیر؛ معنوی، لحاظ از! دهدمی جواب چگونه ببینند تا کردند،یم

 مهمی بسیار ینکته البته. بود گرفته قرار کشوری چنین و جامعه چنین مقابل در امام! فقیر شخصیتی، لحاظ از

 وجود به که حالتی آن. است بااستعدادی و بزرگ ملت ایران، ملت که بود این آن و داشت وجود اینجا در

 امام هک روزی از البته. داد تکان را خود ملت شد، بلند امام فریاد وقتی. بود عارضی حالت یک بودند، آورده

 سالِ انزدهپ کشید طول سال پانزده افتاد، خروش به و یافت تموّج عظیم اقیانوس این که روزی تا کرد، شروع

 حالت آن از ار خود توانست و بود بادین و باغیرت بافرهنگ، بااستعداد، دار،ریشه اصیل، ملتی ملت، اما پُررنج

 رد بخصوص مبارزه دوران در را خود شخصیت توانست شود؛ بلند و دهد نجات آلودگیخواب و تخدیری

 نای بر تمادیم سالهای طول در که واقعیتها آن اما بود؛ قوّت ینقطه آن این،. دهد نشان اخیر سال دو یکی،

 عهجام این خواهدمی امام حاال بود؛ امام مقابل در بود، گذاشته زندگی در را آثارش و بود شده تحمیل کشور
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 مثلًا شما .نیست شوخی است؛ مهم این چقدر ببینید بکند؟ باید کار چه بسازد؛ آرمانی و مطلوب شکل به را

 ؛است ریخته درهم و ویرانه ساختمان اما هست، ضاف هست، امکانات هست، مصالح که ایدرفته اینقطه به

 مهندسی هر کنید؛ درست ماندگار و باعظمت و شامخ بنای یک فضا، این از و مصالح این از خواهیدمی

 این به امام. دهدمی نشان را خودش عظیم، شخصیت و هویّت آن که اینجاست. بکند را کار این تواندنمی

 و اسالمی هایآرمان شناخت،می را اسالم او. کرد نگاه مصالح این به و صحنه این به و کشور این به و ملت

 تحکوم یک شامخ بنای مردم، این دست به و اسالمی مصالح با خواستمی و دانستمی هم را اسالمی احکام

 وجود به ار گذشته ضعفهای یکنندهجبران و پیشرونده کننده،خوشبخت خوشبخت سربلند، مستقل، عظیم،

 یصتشخ را هااولویّت امام، چیست؟ اولویّت کند؟ دنبال چیز همه از بیش باید را چیزی چه مردم، این در. وردآ

 از خیلی اوّل روز از که ما. بود چیز دو اوّل یدرجه در هااولویّت این من، نظر به. کرد دنبال و انتخاب و داد

 درست توانیممی بودیم، شاهد نزدیک از قضایا با را امام برخورد ینحوه و قضاوتها و افکار و فرمایشها

 جلوتان ،دانیدمی امام از که را آنچه و ببینید را امام رفتار کنید، نگاه امام بیانات به اگر هم شما امروز. بفهمیم

. ممرد در استقالل و خودباوری روح احیای اول،: کنیدمی مشاهده برجسته طوربه را چیز دو همین بگذارید،

 رغی روحانی، طبقات یهمه از افراد هرچه. توانیدنمی شما که بود شده تفهیم مردم به دراز سالیان ولط در

 باید روحیه این. ندارد ایفایده و شودنمی که دادندمی پاسخ گفتند،می جاهل عالم، دانشگاهی، روحانی،

 عوض آسانی به هم فردی قیّاتخُل. نیست فردی خُلقیّات مثل اجتماعی، خُلقیّات گونهاین. شدمی عوض

 و نفس به اتّکاءِ و خودباوری روح به را این باید امام. است دشوارتر خیلی اجتماعی خُلقیّات اما شود؛نمی

 این رغی از را نفوذی و دخالت گونههیچ باید امام خصوصیت، این خاطر برای. کردمی تبدیل مستقل مشی

 روز آن یِشورو مقابل در و امریکا مقابل در گونهاین امام بینیدمی نکهای. نکرد و نکند تحمّل ملت این بر ملت

 آمده اینجا به و بودند انداخته پایین را سرشان تمام، سالِ پنج و بیست آمریکاییها. بود این خاطربه ایستاد،می

 اوّلِ ماههای تا دند؛بو کرده بودند، خواسته کار هر مزدور، مشتیک و هااین که بود ایگسترده یسفره. بودند

. بگویم را هاآن نیست وقت حاال که دارم ذهن در را قضایایی من! بودند نکرده امید قطع هنوز هم انقالب

 هایپنجره از و مختلف طرق از زد،سرمی امام از غفلتی اندک اگر! چید را پُرمدّعاها این یهمه نوک کلبه امام،

 لّطتس و نفوذ جلوِ محکم و قرص امام. شدندمی وارد دوباره بودند، شده بیرون در از که کسانی همان متعدّد،

 را اهتمام یتنها آن روی بر امام که چیزی دومین. بود نقطه اوّلین این. ایستاد و بست کیفیّتی هر به را بیگانه

 روی لذا داشت؛ وجود خودش در که ایمانی همان بود؛ مردم در ایمان تقویت و دینی روح احیای داشت،

 رد نبود حاضر هیچ و داشت را دقّت و کوشش نهایت شدمی مربوط دین به که هرآنچه و تعبّد دین مسائل

 از که یستن این فقط آن اثر بود، ملتی در دینی روح وقتی. است کنندهعالج دین چون بیاید؛ کوتاه زمینه این
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 منعکس اجتماعی زندگی در ینی،د روح اثر شد؛ خواهند پارسایی و پاکیزه و خوب مردمِ شخصی، لحاظ

 را آن امام که اسالمی کرد،می ترویج امام که دینی با که بود هم همین برای. باشد درست دینِ اگر شود؛می

 کردند؛ مخالفت به شروع کشور، داخل در هایشاندنباله و دنیا بزرگ دشمنان یهمه نامید،می ناب اسالم

 گاهی هم حاال شدندمی مادر از دلسوزتر یدایه هم گاهی. است ومتیحک و سیاسی دین، این اینکه عنوانبه

 ؛شودمی ضعیف مردم نظر از دین کنید،می مطرح که را حکومتی دینِ و سیاسی دینِ شما آقا که شوندمی

 اریفداک روح بود، جامعه یک در دین وقتی. است واقعیت عکس درست این،! شودمی سست مردم دینی ایمان

 جامعه یک در مسئولیت احساس و هوشیاری و آگاهی بود، جامعه یک در دین وقتی. هست عهجام آن در

 ردمم اطاّلع به که آنجایی تا دینی مسائل به نسبت ما کشور و جامعه در امروز بینیدمی شما اینکه. هست

 واهدخمی دشمن. است دینی روح خاطربه این هست، غیرت احساس و مسئولیت احساس مردم در رسدمی

 شدّت به مردم آحاد چه حکومتی، ارکان چه جامعه ارکان یهمه در را روح این امام. کند تضعیف را روح این

 در و انتخابات در نگهبان، شورای در قوانین، در قضائیّه، یقوّه در مجلس، در دولت، در یعنی کرد؛می تقویت

 اولویّتِ رد را خصوصیت دو این امام. کردمی تکیه دینی تقیّد و دینی تعبّد و دینی ایمان روی بر امام چیز، همه

 این هب مربوط است، گذاشته ملت این پای مقابل در دستورالعمل عنوانبه امام که را آنچه غالب. داد قرار اوّل

 63/60/1908 نمازجمعه هایخطبه در بیانات .است چیز دو

 

 پهلوی رژیم فرهنگی کمند از جوانان کشیدن بیرون برای ای خامنه اهلل آیت تالش
 

 وقت آن که نم برای نه نبود؛ دلنشینی محیط جوانی، محیط. بود بد خیلی وضع انصافاً نبود؛ حاال مثل وقتها آن

. شدنمی اعتنا جوان به. جوانان یهمه برای بلکه بودم طلبه دبستان از هم کودکی یدوره در من بودم طلبه

 محیط در خودم من. بودیم شاهد را این خودمان، چشم مقابل در ما. مردمی جوانان داخل در استعدادها خیلی

 پیدا باطارت دانشجویان و دانشگاه محیط با طلبگی، بیرون محیطهای با که هم بعد. دیدممی را این امطلبگی

 .تاس طورهمین که دیدم هم هاآن در بودم مأنوس و داشتم ارتباط دانشجویان با من متمادی، سالهای کردم

 خوانند،می درس که ایرشته این در بود ممکن که بودند افرادی قدرآن. بود درخشان استعدادهای قدر آن

 و فهمیدنمی کسی که باشد، وجودشان در دیگری استعداد بود ممکن اما باشند؛ نداشته چندانی استعداد

 نیجوا دوران یهمه انقالب، از قبل گفتند، هم درست و کردند اشاره میرباقری آقای که طورهمان. دانستنمی

 از یدوره مدت تمام. بودم سالهونهسی حدوداً من شد، پیروز انقالب وقتی. است گذشته جوانان با غالباً من

 جوانان چه و دینی تحصیلی و علمی یحوزه جوانان چه بود؛ جوانان با تاریخ، آن تا من سالگیهجده هفده،
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 جوانان که بود کرده کاری پهلوی رضا محمّد رژیم که بود این کردممی سح که چیزی. حوزه این از خارج

 توانمنمی من هالبت. شخصیّت ابتذال و هویّت ابتذال اخالقی؛ ابتذال فقط نه ابتذال،. رفتندمی ابتذال سمت به

 طوراین است ممکن بکشاند ابتذال به را مملکت جوانان که بود کرده ریزیبرنامه رژیم آن خودِ که کنم ادّعا

 ودندب ریخته هاییبرنامه هاآن که است این بگویم، توانممی مسلّم آنچه اما باشد نبوده هست هم ممکن بوده،

 زندگی مسائل از دور، سیاسی مسائل از یعنی بود؛ این اشالزمه که کردندمی اداره را مملکت ایگونه به و

 بودند، کار رِس بر که را دولتهایی چندسالگی، و بیست مثلًا نینس تا من، امثال و من که کنیدمی باور شما. دور

 آموزش روزی نداند که شناسیدمی را کسی مملکت این در شما حاال! هستند؟ کسانی چه که شناختیمنمی اصلًا

 کشور قاطن اقصی در نشناسد؟ کسی را جمهوررئیس مثلًا یا کیست؟ دارایی و اقتصاد وزیر کیست؟ پرورش و

 ینبیشتر. بودند غافل سیاسی مسائل از کلبه اصلًا جوانان جمله از قشرها یهمه زمان، آن. دارند اطّالع ههم هم

 نانمهلقیک اینکه برای بودند، سخت کار مشغول نان، غم در بعضی. بود روزمرّه مسائل به جوانان، سرگرمی

 ایحاشیه کارهای صرف شد؛نمی خوردن صرف درآمدشان از مقداری البته هم آن که بخورند، و بیاورند گیر

 است، شده نوشته آفریقا و التین امریکای یباره در ما جوانی یدوره در که را کتابهایی این اگر شما. شدمی

 کتابهایشان مه امروز و نوشتندمی کتاب زمانها آن که دیگر کسانی و «فانون فرانتس» کتابهای مثل باشید خوانده

 ردکنمی جرأت کسی ایران مورد در. بود طورهمین هم ما وضع که یابیددرمی است اقیب خودشان اعتبار به

 عیناً که دیدممی کتابها این خواندن با من. نوشتندمی راحت مکزیک یا شیلی یا آفریقا مثلًا مورد در اما بنویسد؛

 گیر صَنّار شاهی،یک و کردمی سخت کار آنکه از بعد هم کارگر جوان آن یعنی. است گونههمین ما وضع

 چیزی همان هااین. شدمی چیزها طوراین و گریهرزه و ولگردی و عیّاشی صرف پول این نصف آورد،می

 انصافاً. است طورهمین هم خودمان یجامعه واقعیّت در که دیدیممی و خواندیممی کتابها آن در ما که بود

 ود؛ب دیگری طور جوان، محیط و جوانان دل داخل در تهالب. نبود خوبی محیط جوانی، محیط. بود بد خیلی

 .هاستاین و هیجان و امید و نشاط اهل اساساً جوان چون

 هنری و ادبی فعّالیتهای خاطر به انقالب، شروع از قبل هم. داشتم پُرهیجانی بسیار جوانیِ شخصاً خودم من

 سال، آن در من که شد، شروع 1911 سال در مبارزات که بعد هم و بود من زندگی در هیجانی اینها، امثال و

 دو، و لچه سال در من و گرفتیم قرار کشور اساسی هیجانهای قلب در ما دیگر طبعاً. بود سالم سه و بیست

 انسان هک بعد. دهدمی هیجان انسان به اینها که دانیدمی. بازجویی زندان، بازداشت، افتادم؛ زندان به مرتبه دو

 را هعلی الل ّهرضوان امام مثل رهبری و بودند، مندعالقه ارزشها این به که را مردمی عظیم لخی و آمدمی بیرون

 بیشتر هیجانش نمود،می مشاهده کرد،می تصحیح را راهها و فکرها و کارها و پرداختمی مردم هدایت به که
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 اما ود؛ب پرُهیجان خیلی کردند،می فکر و زندگی هامقوله این در که من امثال برای زندگی که بود این. شدمی

 .نبودند طوراین همه

 ندگیسرز حالت نوع یک یعنی - است گرم دلشان طبیعتاً چون شوند،می جمع که هم دور طبعاً جوانان البته

 لذّت زدن حرف از برد،می لذّت خوراک از جوان. برندمی لذّت چیز همه از - است طینتشان در شادی و

 سنین از وقتی انسان که کنیدنمی باور شما. بردمی لذّت تفریح از برد،می لذّت کردن نگاه هآیین در از برد،می

 آن !چیست داندنمی و بردنمی دیگر برید،می خوشمزه غذای یک از مثالً شما که را لذّتی آن گذشت، جوانی

 کردیمیم تعجّب ما که فتندگمی چیزهایی - بودند من حاالی سنین در که کسانی - ما بزرگترهای گاهی وقتها

 خودم من تهالب. گفتندنمی راهبی هم خیلی هابیچاره آن نخیر؛ بینیممی حاال کنند؟می فکر گونهاین اینها چطور

 آن به که گذارمنمی و کنممی احساس جوانی از چیزی خودم در هم هنوز. امنکرده منقطع جوانی از کلّیبه را

 یریپ دست در را خودشان که آنها اما گذارم؛نمی هم این از بعد و امنگذاشته حالبه ات الحمدلل ّه. بیفتم حالت

 وقت آن. کردندنمی احساس دارد، خودش زندگی شؤون یهمه از جوان که التذادی قهراً بودند، کرده رها

 و خبریبی و غفلت فضای اما - کنمنمی ادّعا را این - بود حاکم غم فضای که گویمنمی. بود حالت این

 .بود حاکم هویّتیبی

 کردیم،می فکر عمیق و جدّی طور به مبارزه، مسائل یزمینه در که من امثال و من وقت آن که بود هم این

. بکشیم بیرون رژیم فرهنگی نفوذ یدایره از را جوانان توانیم،می که جاییآن تا که گذاشتیم این بر را همّتمان

 انهاشهرست به گاهی کردم،می نماز از بعد سخنرانیِ گفتم،می تفسیر درس فتم،رمی مسجد مثالً خودم من

. بکشم بیرون رژیم فرهنگی کمند از را جوانان که بود این من توجّه اصلی ینقطه. کردممی سخنرانی رفتممی

 به ار همه که دارد وجود نامریی تور یک گفتممی. کردممی تعبیر «نامریی تور» به را این وقتها آن من خود

 انجوان توانم،می که مقدار هر و کنم پاره بشود، که جاآن تا را نامریی تور این خواهممی من! کشدمی سمتی

 نای هم خصوصیّتش که - شدمی خارج فکری کمند آن از کس هر. بکشم بیرون تور این دام و کمند از را

 گونهاین روز نآ. یافتمی مصونیتی نوع یک - کردمی پیدا یشگرا امام تفکرات به ثانیاً و تدیّن به اوّالً که بود

 خودمان یجامعه به زمان همین در من که هم االن. شدند انقالب اصلی هایپایه بعدها هم، نسل همان. بود

 نبودند طمرتب حتّی که کسانی چه بودند، مرتبط من با که کسانی چه - را نسل آن افراد از خیلی کنم،می نگاه

 60/62/1900 جوانان از جمعی دیدار در بیانات .کنم شناسایی توانمیم -
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 پهلوی و قاجار دوران در محروم روستاهای و شهرها شدن فراموش
 

 با و هاعلیرئیس با و دادند راه بوشهر یمنطقه به دلواری علیرئیس زمان در را انگلیسیها که کسانی همان

 هاسال که آوردند کشور این سر بر بالیی سال، دویست و سال صد ولط در همانها بودند، دشمن ایران ملت

 .برسانیم خودش صحیح شکل و آبادی به را کشور تا بکشیم زحمت باید

 در اهپهلوی. کند لعنت را پهلوی رژیم و قاجاریه رژیم سردمداران خدا که امگفته صحبتهایم در همیشه من

 پادشاهان مه آنها از قبل نیست؛ توصیف قابل که آوردند کشور سر بر بالیی انقالب، از قبل سال پنجاه این

 وردنخ برای بود، هرچه که قدرتمندانی کردند؛ چه ما ملت و ما کشور با که بودند قاجاریه منحوس یسلسله

 و هرهاش که نبود یادشان خواستند؛می تهران نشینانکاخ و خودشان دوروبریهای برای و خودشان یاستفاده و

 تجمعی برابر دو تواندمی که پهناوری و بااستعداد و آباد کشور این. هست ایران در هم محرومی تاهایروس

 آن طورهمین - غیرذلک و آب و معدن و امکانات و زمین همه این با - کند اداره بخوبی هم را ایران فعلی

 .بودند انداخته ویرانی به و بودند کرده رها را

 لیست رد ما، کشور از متعددی استانهای و بسیار شهرهای که بینیممی کنیم،می حساب نشینیممی ما وقتی

 اریک این اند؛کرده آنها که است کاری این! باشد؟ طوراین باید چرا! گیرندمی قرار محروم استانهای و شهرها

 ،امروز تا نقالبا اول از بحمدالل ّه. کرد خواهد و بکند جبران باید الهی فضل به اسالمی جمهوری که است

 بحمدالل ّه اواخر، این در که - کردند تالش داشتند، فعالیت دولت در که دلسوزی افراد و کشور مسؤوالن

 و رگردانندب را ملعون و روسیه نسلهای آن ویرانیهای بتوانند شاید کنند؛می تالش و - شده بیشتر هم تالشها

 19/16/1906 بوشهر دلوار بخش مردم دیدار در بیانات .کنند آباد را کشور

 

 پهلوی و قاجار رژیم در بوشهر و بلوچستان و سیستان مصنوعی محرومیت
 

 وییب آبادانی از فراوان، جمعیت وجود با که دیدیم بزرگ و پهناور کشور این در را جاهایی انقالب از بعد ما

 آن بخصوص بود؛ شده - ردستدو مناطق عمدتاً - مناطق از ییپاره ثانوی طبیعت محرومیت، بودند؛ نبرده

 هن جاآن در دیگر نبود، جاآن در کاری و هدف و نداشت دستگاه آن برای استراتژیک یجنبه که ییمنطقه

 ریخب مردم ارتباطات از نه بود، خبری مردم برق و آب از نه بود، درستی یآسفالته یجاده نه بود، آهنیراه

 !بود دستگاه آن طبیعت این بود؛ خبری جاآن در کارخانجات از نه نبود،
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 در! گیردب خو محرومیت به طبیعت، یک یمثابه به یی،منطقه و سرزمین تا است الزم زدن ضربه سال پنجاه

 مرژی یعنی - منحوس خبیث رژیم دو این سردمداران از نگذرد خدا! گذشت سالهایی پنجاه خصوص، همین

 دب کشور این کنار و گوشه در و بودند حاکم کشور این بر سال دویست حدود که - پهلوی رژیم و قاجار

 .تندگذاش باقی مردم به توجهیبی و نامردمی و تبعیض و اختالف از هایینشانه بد گذاشتند؛ هاییخاطره

 بودم، جاآن در بنده که 1960 سال تا. بودم کرده سپری بلوچستان یمنطقه در را مدتهایی انقالب، از پیش من

 از بعد الل ّهبحمد البته! گفتندمی - قاجار یعنی - «گجر» فارسها به هنوز که ندانید هم شاید دانید،ب شماها شاید

 قاجار یکلمه که بود گذاشته نشانی و بود کرده کاری جاآن در قاجار رژیم. است برگشته تصور این انقالب،

 ماداعت غیرقابل و آدمکش و سنگدل و رحمبی و وحشی معنایش - «گجر» آنها محلی یلهجه و تعبیر به و -

 رغی سیاست دارای و خبیث رژیم آن که است بوده جاهایی یجمله از شما، و ما بوشهر یمنطقه شاید! بود

. نگهدارد محروم را جاآن که داشته اصرار انگلیسیها، با مردم این مبارزات سوابق خاطر به انسانی، ضد و انسانی

 به دممر این دارند، ستیزیدشمن دارند، ناپذیریبیگانه دارند، سلحشوری که ددادن نشان مردمی اگر باالخره

 !نیست بُعدی هیچ بخورند؛ توسری بایستی نحوی

 - داشتند زیستیانگلیسی سوابق کهآن خاطر به فارس، مناطق از دیگر بعضی و الرستان و بوشهر یمنطقه این

 یدندان هم شماها حتّی شاید را آنها از خیلی دانند؛می مردم غالب کرده، ثبت تاریخ را آنها از بعضی چون که

 نسبت ناییاعتبی طرف به دستگاه آن مزاج طبیعی طوربه - نشده ثبت رسمی تاریخِ در متأسفانه هنوز اینها و

 است، مرکز از دور که جایی هر که بود این آنها نظام طبیعت گفتم، کهاین بر عالوه کشید؛می منطقه این به

 واهدنخ باغچه این جای همه به ریختی، که آب است؛ غلط آن تراز که ییباغچه مثل باشد؛ محروم ایستیب

 به رابرب طوربه را آب کشیهاکانال ریختی، آب طرفش یک از اگر که است ییباغچه آن تراز، یباغچه. رسید

 نظام کی تراز بنابراین،. رسدنمی اصالً هایینقطه یک به آب بود، غلط تراز وقتی. برساند ییبوته هر پای

 .است غلطی تراز ضدبشری،

 کینه و دشمنی و عناد جااین به نسبت چون. شدمی اعمال هم مصنوعی محرومیتِ کردم، عرض که طورهمان

 بعیدگاهت جااین حقیقت در. نبود سازگار جاهایی چنین با نظام، آن معمولی یروحیه و طبیعت و مزاج داشتند،

 مورد که ییمعمولی انانس. بود تبعیدگاه دیّر بود، تبعیدگاه دیلم بود، تبعیدگاه برازجان بود، تبعیدگاه اوهگن بود،

 جایی .بیاورند جاهااین به باید را مغضوب آدمهای بکند؛ زندگی جاهااین در بیاورند را او نباید نباشد، غضب

 باشد؟ ایدب چگونه جاآن به نسبت دستگاه آن طبیعت بفرستد، جاآن به را خودش مغضوبین دستگاهی که
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 بیانات .ودندب گذاشته این بر را بنا اصالً جاهایی، طوراین در. باشد باید لطفبی برکتِبی طبیعت است؛ معلوم

 12/16/1906 بوشهر استان مسئوالن و مدیران دیدار در
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 پهلوی رژیم در اخالقی وضعیت

 

 ایران اجتماعی قضایای حساسترین در شیراز نام برجستگی
 

 یستهبرج یقله ماست؛ ملت و ما کشور یبرجسته هایقله از یکی شیراز شهر و فارس استان انصافاً و حقاً

 اد،جه در مبارزات، در اجتماعی، حیات امور گوناگون پیشرفتهای در ادب، در علم، در ممتاز، انسانیِ نیروهای

 ترینیحیات و حساسترین در شیراز نام کنیم، نگاه که هم انقالب پیروزی از بلق اخیر تاریخ به. تدین در

 یمبارزه یک سرآغاز که تنباکو، تحریم تاریخی یقضیه در کنید فرض. است برجسته ما اجتماعی قضایای

 میرزای حرکت همان اگر که است؛ مطرح شیرازی میرزای نام بود، غرب تسلط علیه بر آگاهانه و مردمی

 ند،میکرد دنبال را خط همان کشور نخبگان و سیاستمداران و میکرد پیدا ادامه( علیه الل ّه رضوان) رازیشی

 تفادهاس طمعها از و غفلتها از استعمارگرها خب، ولی افتاد؛ اتفاق که میشد چیزی آن از غیر ایران سرنوشت

 دخالت و انگلیس استعمار با اقعر مردم جنگهای یقضیه در یا. کردند قطع را خط وسط، آمدند کردند،

 - شیرازی تقی محمد میرزا مرحوم عظیم، حرکت این رهبر. است مطرح شیراز اسم هم آنجا باز انگلیسها،

 بزرگ، علمای فارس، خود در. بود تقلید مرجع و عالم و بزرگ مرد این - شیرازی دوم میرزای به معروف

 مبارزات دوران در آن از بعد چه مشروطه، دوران مبارزات رد چه بودند؛ واال انسانهای و برجسته شخصیتهای

 البته. است مجاهدت باب حاال این،. امروز تا آن از بعد چه و انقالب، پیروزی در چه و اسالمی، انقالب

 است، بهشت درِ نیست؛ هم اهمیتیکم باب جهاد، باب. «اولیائه لخاصّة الل ّه فتحه الجنّة ابواب من باب الجهاد»

 خداوند اولیای از ما مجاهد مردم که میدهد نشان این. میشود باز اولیاء روی به نمیشود؛ باز هم همه روی به

 .است شده باز آنها روی باب این که هستند

 بخصوص - انقالب دوران از بعد ممتاز علمیِ حرکت در. است جور همین شویم، وارد علم یزمینه در اگر

 حوادث این در -اجتماعی مسائل در سیاسی، مسائل در. است پیشروان زا یکی شیراز - اخیر سالهای در

 یاسیس حوادث گاهی. آیندمی حساب به هاترینبابصیرت و هاترینآگاه جزو شیراز مردم - لُغ زگونه و دشوار

 یارند،هوش ام مردم که بینیممی اما نیست؛ کس هر کار کردنش باز میشود؛ لُغ ز شبیه که میشود پیچیده آنچنان

 .هستند پیشروها و جلوترها جزو فارس استان عزیز مردم جمله، از و بیدارند؛

 یمرژ دوران در که است این - شیراز بخصوص - فارس استان و شیراز یمسئله در برجسته ینقطه یک

 دهند؛ب ارقر دین معنویات و اخالقیات از انحراف مرکز را اینجا اینکه برای کردند انتخاب را نقطه چند طاغوت

 ستانا خب،. میزند موج استان این در که هنری و ادب یروحیه از کنند استفاده خواستند. بود شیراز اشیکی
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 یدهندهنشان که است، هنری فنون اقسام و انواع و شعر و هنر استان دیگر؛ است ادب مرکز شیراز و فارس

 از خواست طاغوت رژیم. دل اهل و ذوق اهل هنرپرور، هنرشناس، مردمی هست؛ هم آنجا مردم یروحیه

 دهن تو زدند مردم هم روز همان. دهد قرار فساد گسترش مرکز را آنجا کند، استفاده مردم خصوصیت این

 را (السّالم علیهم) اخوانشان و موسیاحمدبن حضرت حرم به مردم توجهات کنید مقایسه شما هم بعد. رژیم

 همان ستدر مردم یعنی. است بیشتر بزرگواران این به مردم یعالقه و ارادت توجه، چقدر ببینید گذشته، با

 مینه هم این از بعد میکنند؛ دارند هم باز کردند، دنبال بود، طاغوت رژیم سیاست مقابل ینقطه که را خطی

 .اینهاست دلیلش میکنیم، اخالص اظهار شیراز مردم و فارس استان مردم به ما اینکه. بود خواهد جور

 رقم خیلی این شیرازند؛ شهر خود از فقط نفرشان هزار پنج که شهید، ششصد و هزار چهارده هم حاال خب،

 ردند،ک مجاهدت شدند، میدان این وارد نفر دهها که است این معنایش شهید، یک میگوئیم وقتی. است بزرگی

 کنید حاسبهم حساب، نای با. برگشتند بقیه شده، نائل شهادت فیض به یکی گذاشتند، دستشان کف را جان

 دخو از فداکاری، به عشق و حرکت و شور یکپارچه استان، یعنی چه؟ یعنی شهید ششصد و هزار چهارده

 .است داده نشان

 د،داری احتیاج شما نه بکنیم؛ را عزیزمان مردم مداحی یا بکنیم، را شیراز مردم مداحی نمیخواهیم که ما خب،

 تحقیق ما، تاریخ دشمن، رغمعلی که است این برای این میکنیم؟ بیان را مطالب این چرا. دارید توقع نه

 در بیانات .شود واضح و مشخص فردا و امروز برای دشمن، و دوست برای ما ملت واقعیت و موجودیت

 69/62/1936 فارس استان مردم دیدار

 

 گروهکها تحرکات و طاغوت رژیم فساد مقابل در گیالن مردم ایمانی ایستادگی
 

 گیالن مردم از را همت - معاصر تاریخ چه دور، و گذشته تاریخ چه - تاریخ طول در متعددی موارد در

 ژیمر عملیِ و قولی تبلیغات رغمعلی که بود این گیالن مردم کار بزرگترین من نظر به. ایمکرده مشاهده

 خطه، آن مردم النی،طو سالهای طول در سامان آن مردم یعقیده کردن فاسد و کردن ضایع برای طاغوت

 یبرجسته استانهای و بخشها جزو که رساندند جائی به را جهاد را، صحنه در حضور را، اخالص را، ایمان

 عوامل یهمه با طاغوت رژیم فاسد و مفسد و مضر هایدستگاه. است مهم خیلی این آمدند؛ شمار به کشور

 خود، ایمان خود، دین اینجور مردم ولی ند،بکن فضا فاسدسازی و فساد به مردم کشاندن در سعی خود،

 از بود، طاغوت دستگاه طرف یک از. دهند نشان را آن الزم هنگام در و دارند نگه را خود عزم خود، یعقیده

 .بودند دین ضد و ملحد گروهکهای عوامل طرف یک
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. گرداند رشت شهر بزرگ میدان اطراف در را من عضدی شهید مرحوم رشت، آمدم انقالب اوائل در من

 در هم را دانشگاه بودند؛ کرده پر را فضا یهمه خود، شعارهای با خود، تابلوهای با گوناگون، گروهکهای

 همین گیالن، مؤمن مردم. آنهاست به متعلق گیالن که میکردند خیال و بودند درآورده خودشان یقبضه

 وحیدت پرچم را، اسالم پرچم و شدند صحنه وارد ارگانی و دستگاه هیچ کمک بدون انقالبی، و مؤمن جوانهای

 اناتبی .است مردم ایمان این،. کردند بیرون صحنه از را اینها یهمه و برافراشتند آنجا در را انقالب پرچم را،

 68/16/1983 گیالن استان مردم از جمعی دیدار در

 

 اسالمی انقالب اهداف به رسیدن درونی موانع انواع
 

 عموان یکی درونی، موانع یکی: داشتیم موانع نوع دو ما بودند؟ چه[ اسالمی انقالب افاهد به رسیدن]موانع

 رانمان،گیتصمیم چه - انسانها ما خود درون در که چیزهائی آن یعنی چیزهائی؟ چه یعنی درونی موانع. بیرونی

 موانع. است درونی انعمو اینها دارد؛ وجود - انقالب و مبارزه گود از بیرون ناظرین چه مردممان، آحاد چه

 ،است گرائیآسان است، طلبیراحت است، عقالنی ضعفهای است، فکری ضعفهای ضعفهاست؛ درونی،

 بتنس تقویم و برآورد باید. است چیز آن تحقق موانع از یکی خودش اوقات گاهی این است؛ پنداریآسان

 و گیریآسان مثل هم پنداریآسان. شدبا واقع به نزدیک الاقل یا واقع با مطابق کار، مشکالت و کار به

 زگری به. ماست درونی ضعفهای از یکی هم چالش از گریز. است راه موانع از یکی هم آن است؛ انگاریسهل

 الهی عمتهاین بزرگترین از یکی عافیت. است خوبی چیز طلبیعافیت. طلبیعافیت میگویند بغلط چالش، از

 معنای به ست؛نی نیفکندن پنجه معنای به عافیت. «األخرة و الدّنیا عافیة یة؛العاف نسئلک العافیة ولیّ یا» است؛

 است ینا مثل بال، از عافیت. است کشیدن عقب بجا و زدن ضربت بجا گذاشتن، قدم بجا کردن، عمل درست

 میگویند الشچ از گریز به بغلط لیکن نیست؛ بدی چیز طلبیعافیت بنابراین. گناه از عافیت بگوئیم که

 بودنن آماده دانستن، ناپسند و زشت را مشکالت با یمواجهه طلبی،راحت همان واقع در یعنی طلبی؛عافیت

 .ماست درونی ضعفهای اینها. مشکالت با یمواجهه برای

 ما رد اینها که تاریخی، عادتهای و موجود اجتماعیِ تربیتهای از است عبارت درونی ضعفهای از دیگر یکی

 قالبان که هنگامی در ما تاریخیِ تربیتهای و روانی حاالت از شاید جوانها شما. بود انقالب ازآغ در ایران ملت

 اگر هم اقعاًو. هست همه در «میتوانیم ما» عنوان که بینیممی ما امروز. باشید نداشته درستی تصویر شد، پیروز

 میگوئید شما دنیا، صنایع ترینظریف و تریندقیق پیشروِ صنعتگران دست روی بزنید میتوانید شما آقا بگویند

 ادرق را خودش اسالمی جمهوری در مسلمانِ دانشمندِ جوان واقعاً. میتوانیم کنیم، تالش کنیم، همت اگر بله؛
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 مطرح هک کاری هر. بود این عکس درست قبلی تربیتهای. نبود اینجور انقالب اول در این میداند؛ کاری هر بر

 دنیا در غلط شعار نفال با! نمیتوانیم که ما میگفتند بسازید، را چیز فالن آقا! نمیتوانیم که ما آقا میگفتند میشد،

. بود «توانیمنمی ما» روز آن امروز، «میتوانیمِ ما! »نمیتوانیم که ما نمیرسد، زورمان که ما آقا میگفتند کنیم، مقابله

 .تاس گذشته دوران از یبازمانده تاریخیِ و اخالقی تربیت آن این،

 و طهارت و انصاف و عدالت توقع جامعه آنها از که کسانی در فسق دیدن زور، شنیدن خوری، توسری

 النف آقا میگفتند مردم به آمدندمی انقالب از پیش دوران در اگر یعنی. بود شده عادت دارد، دامنیپاکیزه

 النف کردند، را عیاشی فالن مسئولین یا وزرا یا - بود شاه خود که اول شخص حاال - کشور عالی مسئول

 هست خوب، میگفتند نمیکردند؛ تعجب مردم دادند، انجام را ناهنجار و زشت عمل فالن کردند، را فسق

 دامنآلوده اشند،ب پاکدامن و باشند پاک باید که را مسئوالنی اینکه به بودند کرده عادت یعنی! است معلوم دیگر؛

 صبح مازن مردم برای رفت مست خلیفه یک چطور اسالم صدر در اینکه از میکردیم تعجب ما. ببینند ناپاک و

 الماس تاریخ در این. خلیفه یک قِبل از منصوب امرای از یکی یدرباره هم هست، خلیفه یدرباره هم! خواند

. خواند رکعت شش بود، سرکیف چون او اما است؛ رکعت دو صبح نماز. هست هم مسلّم و معروف و هست

 در این !میخوانم هم بیشتر بخواهی، اگر است؛ خوش حالم بله، گفت خواندی؛ زیادی را صبح مازن آقا گفتند

 و میکردند تحمل اما میدهد، انجام دارد را فسقی چنین یک خلیفه که میدیدند مردم زمان آن در. بود تاریخ

 زا قبل تا ماها که - غوتطا یدوره در. بود جورهمین هم ما زمان. میگذشتند قضیه این مقابل از تفاوتبی

 شورک پادشاه اینکه از نمیکردند تعجب مردم. بود جورهمین قضیه - بودیم مواجه طاغوت با انقالب پیروزی

 از کیی که باشم گفته قبالً من شاید. دهد انجام هرزه کارهای کند، گساریباده کند، فجور کند، فسق اسالمی

 - بود ما پدر استاد - بودم دیده را او هم بنده و بود عالمی و دانشمند بسیار مرد که تبریز بزرگ علمای

 خود مندقهعال دوستانِ و شاگردان تبریز، بودم رفته وقتی یک من! ساده بسیار اما عالم، بسیار بود پیرمردی

 این راغس بود رفته تبریز، بود آمده اشجوانی یدوره در محمدرضا وقتی یک میگفتند میکردند؛ نقل ایشان

 رفته امحمدرض که بعد. میکرده تدریس آقا این که ایمدرسه آن توی بود رفته آقا، این از بود کرده احترام. آقا

 تعریف او از و بود شده شاه مجذوب - بود ساده منتها بود، هم متقی بود، هم عالم که - عالم آقای این بود،

 نجاما را خالف کارهای این مرد این یکنید،م تعریف شخص این از که شما آقا بودند گفته دوستان. میکرد

 خوب، بود گفته - میخورد شراب او مثالً مینمود؛ باید بزرگ خیلی عالم، آن نظر در که کارهائی حاال - میدهد

 پس دیگر؛ است شاه بود گفته میکند، قماربازی مثالً آقا بودند گفته! نخورد؟ شراب میخواهی دیگر؛ است شاه

 کند، فسق بتواند باید پس است، وزیر چون است، شاه چون که بود این عرف! کند؟ ازیب چه مثالً میخواهی

 همان اینها. داشت وجود ما یجامعه در که بود عاداتی جزو این. بدهد نشان خودش از ناپاکی کند، فجور
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. کندمی جادای عایق واال مقصود و هدف یک به رسیدن مقابل در که است چیزهائی آن اینها است؛ درونی موانع

 ستورد فهمیدن بد و میراثی، خرافیِ عقاید و عادات به دلبستگی نشده، تربیت و مهاربی شهوتهای و خشم

 ستنادا به هابعضی میکردیم؛ مبارزه. نمیفهمیدند را چیزها از خیلی هابعضی. است درونی ضعفهای جزو دین

 آتش در شود، برافراشته( فداه ارواحنا) مهدی حضرت پرچم شدن برافراشته از قبل که پرچمی هر که روایاتی

( فرجه الل ّه عجّل) الزمانصاحب حضرت یمبارزه از قبل شما آقا میگفتند. بودند مخالف مبارزه با است،

 ار حدیث معنای. است آتش در میکنید، بلند که را مبارزه پرچم این خوب، کنید؟ شروع مبارزه میخواهید

 کرد خواهد ظهور مهدی بودند شنیده که( السّالمعلیهم) ائمه زمان از اسالم، صدر از ایعده یک. نمیفهمیدند

 دبع. بود مشتبه امر هم خودشان بر بعضی میکردند؛ گریمهدی ادعای کرد، خواهد داد و عدل از پر را دنیا و

 زمان در چه که دیگری افراد در هم بود، عباسبنی در هم بود، مهدویت ادعای امیهبنی در هم بدانید نیست

 مهدویت پرچم این بله،. داشت وجود مهدویت ادعای داشتند، وجود امروز تا بعد زمانهای در چه و عباسبنی

 شکیلت برای مردم نکنند، مبارزه ظلم با مردم که نیست این معنایش این. است آتش در کند، بلند کسی را

 مهه اینها بینیدمی. است دین فهمیدن بد این،. کنندن قیام و مبارزه علوی و اسالمی یجامعه و الهی یجامعه

 به ار کشور میخواستیم هازمینه این با ایران ملت ما شد، پیروز انقالب آنکه از بعد که بود ایدرونی موانع

 رطرفب اینکه نه بود، شدنی برطرف اینها البته. بود مانع یک کدامش هر اینها خوب،. ببریم اهداف آن سمت

 به را این نم. دارد نقش خیلی تبیین اسالمی، مبارزات در لذا. شد برطرف تبیین با هم اشخیلی نبود؛ شدنی

 مبارزات در. دارد اهمیت خیلی تبیین که میکنم عرض پرانتز توی میکنید، مسئولیت احساس که جوانانی شما

 نباید را نای و دارد اهمیت یخیل - بالغ تبلیغ، واقعیت؛ رساندن و واقعیت بیان - تبیین حال همه در اسالمی،

 یک مبارزه تندمیگف نداشتند؛ تبیین به اعتقاد و بود رائج روز آن که مارکسیستی تفکر برخالف داد؛ دست از

 که یکیدیالکت یعنی. نگوئید چه بگوئید، چه نخواهید؛ چه بخواهید، شما چه یافت؛ خواهد تحقق است، سنت

 از جوانی یک 13 سال در. ندارد تبیین به احتیاج مبارزه، این که بود این اشالزمه بودند، کرده تفسیر آنها

 تازه روز آن که بود گروهکهائی همین از یکی به یوابسته بود، آشنا هم ما با بود، مشهدی که کسانی همین

 داد رحش کرد؛ مالقات من با جائی یک - اینها امثال و جنگل گروه - بودند کمونیست بودند، کرده بلند سر

 حبتص مردم با قدری یک نمیشود؛ که اجتماعی یزمینه این توی گفتم من. بکنیم را کارها این میخواهیم که

 روش آن: گفت ائیاعتنبی کمال با. بکنید میخواهید کارچه کنید تفهیم مردم به بزنید، حرف کنید، تبیین کنید،

 هک شد موجب هاتبیین همین و تاس تبیین اسالمی روش. است همین اسالمی روش بله،! است اسالمی

 در البته. مدآ فائق و بیاید فائق غلط تربیتهای و تاریخی هایزمینهپیش این از بسیاری بر اسالمی انقالب

 این و اسراف و گرائیمصرف این مثل - دارد دیگری هایانگیزه آن که نیامدیم، فائق هنوز هم اشبعضی
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 ملت ام. داشتیم نگه را میراث این متأسفانه و است گذشته از ما هایمیراث جزو این - گفتند حاال که چیزها

 را این یدبا هستیم؛ زدهمصرف خیلی ما. بیاوریم بیرون تنمان از را زشت اندامِبی ناسازِ یجامه این باید ایران

 قشن بالشک هم سیما و صدا البته. کنند حل را قضیه این و بدهند هم دست به دست باید همه. کنیم حلش

 11/62/1980 شیراز هایدانشگاه دانشجویان و اساتید دیدار در بیانات .بود درونی عوامل اینها خوب،. دارد

 

 شیراز مردم ایمان برانداز جریان دو توده؛ حزب و پهلوی دربار
 

 خنس این نیست؛ ادعا یک -شیراز شهر بخصوص و -فارس استان مردم ایمان عمق بکنم، عرض شما به من

 حانیونیرو و علما آن بُروز با مذهبی، سوابق آن با شهر، این در. شودمی گفته جوانب یهمه به دقت و طالعهم با

 مانای بر کردن غلبه برای سو دو از بودند، داده انجام گذشته سالهای طول در که حرکاتی و کردم اشاره که

 :شد گذاریسرمایه دینی

 انقالب پیروزی نزدیک تا و شد شروع سی یدهه اول سالهای از که بود طاغوت دربار سوی از جریان یک

 یرازش کردند سعی و کردند فعالیت زمینه این در تالششان یهمه با داشت؛ ادامه سال چند و بیست مدت به

 دودح شاید -سی یدهه آخر سالهای در خودم بنده. کنند معرفی دنیا به شدهغربی صددرصد هویت یک با را

 مظاهر و هانمونه شاهد دیگر، گوناگون مراکز و زند خیابان همین توی و شهر همین در -16 یا 93 سالهای

 به و اخالقی منکرات سمت به جوانها شدمی کوشش عمداً. بودم شد،می ترویج عمد به روز آن که فسادی

 هنر نجش و نجاهپ یدهه تا کرد پیدا ادامه طورهمین این. بشوند داده سوق دین، به نسبت مباالتیبی سمت

 .بود انجری یک این. ندانند و باشند نشنیده جوانها بعضی هم شاید دانید؛می همه شاید که قضایائی و شیراز

 رویجت شهر این در شهرها از بسیاری از بیشتر داری،دین و باوری دین و دین علیه باز که دیگر جریان یک

 یقیعم فعالیت و داشتند عمیقی یالنه اینجا در که دبو ایتوده حزب سوی از مکتبی الحاد جریان شد،می

 که سالهائی آن در بخصوص است، زیاد شهر این در دین و روحانیت نفوذ یزمینه دیدندمی وقتی. کردندمی

 را توده حزب شاید بود، میدان وارد -شناسزمان و فعال سازمانده، شجاع، روحانی -الدین نور سید مرحوم

 .کردند هم تشویق روحانی، این با انداختن پنجه برای

 -روز آن مارکسیستهای سوی از یشدهترویج جریان آن هم و دربار سوی از یشدههدایت جریان آن هم

 ردمم این اما. بودند افتاده جوانها این و مردم این ایمان جان به قیچی، یک یتیغه دو مثل -توده حزب جریان

 -روحانیت نهضت و اسالمی نهضت شروع قضایای در -12 و 11 سال در که بودند کسانی همان جوانها، این و
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 یرازش و تهران و قم شهرهای کشور، سطح در یعنی دادند؛ انجام شهر این توی را کارها ترینبرجسته از یکی

 برجستگان از ایعده لذا. بود اول یدرجه شهرهای جزو شیراز و بودند اول یدرجه در مشهد و تبریز و

 .شدند برده تهران به و شدند دستگیر قضایا همان در شیراز علمای

 عمل با را آنها گذاریسرمایه: بود این مردم پاسخ اما کردند، تالش دین از مردم کردن دور برای همه آن

 60 سالهای در یعنی - طاغوت دوران آخر سالهای در هم بعد. کردند باطل خودشان ایستادگی با و خودشان

 اختهشن الگو یک عنوان به کشور این شهرهای از بسیاری برای فارس، استان مردم و شیراز دممر باز - 60 و

 11/62/1980 شیراز مردم دیدار در بیانات .شدندمی

 

 انقالب از قبل بهشتی شهید دانشگاه در نمازخانه نبود
 

 از ایوشهگ در یا جامعه از بخشی در چون اما است؛ منفی و بد بسیار چیز یک البته فساد، و فحشا به گرایش

 از قبل دوران عزیز، جوانان شما. ندارند دین دغدغه که کرد متّهم را جامعه کلّ شودنمی دارد، وجود آن

 این نقالبا از قبل دانیدمی. دارید هم حق باالست؛ هم انتظاراتتان بینید؛می را فعلی وضع. ایدندیده را انقالب

 ریپیگی و حساب با و عمداً مملکت این در اخالقی هایپایه چگونه سال پنجاه طول در بود؟ چگونه مملکت

 جوانِ قهطب فهمیدیدمی گاهآن دانستید،می اگر کشاندند؟ وضعی چه به را جوانان و دختران و زنان شد؛ متزلزل

 .دارند ارزش چقدر - هستند جامعه مختلف بخشهای در که پسران چه و دختران چه - نورانی و صالح

 اورم،بی اسم اگر که بودند متدیّن جوان چند انقالب از قبل بهشتی، شهید دانشگاه همین در و دانشگاهها در

 نآ که - جا این از آمدندمی بودند؛ خویشاوند و دوست بنده با آنها از بعضی. شناسیدمی را آنها از بعضی

 محیط یک حتّی هیچ، که مذهبی مراسم اوّالً. کردندمی نقل بنده برای مطالبی - بود ملی دانشگاه اسمش زمان

 به را کوچکی جای شخصی پول با و شدند جمع هم دور خودشان. نداشتند خواندن نماز برای هم کوچک

 و اعیان محل عمدتاً که - دانشگاه همین روز آن داد؟می اجازه دستگاه مگر. کردند درست نمازخانه عنوان

. بود گونههمین هم دیگر دانشگاههای! فسادهایی و فجایع چه ود؛مرکزب گونهاین - بود پولدارها بچه و اشراف

 هک زنی. بود مسائل همین هم جامعه سطح در. بودند فشار زیر دانشگاه در متدیّن دانشجوی و استاد واقعاً

 نستتوامی مگر - معقول حجاب یک با بلکه روگیری، و چادر با کهاین نه - کند حفظ را حجابش بود مایل

 آنها است مناسب نه هست، وقتش نه االن که داریم، اطاّلع و شنیدیم و دیدیم ماجراها ما! برود؟ راه جامعه در

. تهس هم فساد آن در البته است؛ اخالقی و دینی جامعه ما، جامعه امروز. ندیدید شما را وقایع آن. بگوییم را

 اًاحیان که آدمهایی زمان آن نبود؟ بدی و سادف زمان آن کنیدمی خیال شما. بود فساد هم امیرالمؤمنین زمان
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 فکر به اگر نظامی هر در که است این عمده. بودند هم زمان آن چرا، نبودند؟ بشوند، فحشا و فساد دچار

 با هچ گماشت؛ همّت فساد با مبارزه برای باید. بگمارند همّت فساد عوامل با مقابله برای هستند، اصالح

 مقدار همین و رفت خواهد پیش کرد، خواهد رشد جامعه باشد، کهاین. هاریشه و ازیربناه با چه ها،پدیده

 شهید شگاهدان دانشجویان پاسخ و پرسش جلسه در بیانات .رفت خواهد بین از مروربه بینید،می که هم فسادی

 22/62/1982 بهشتی

 

 انقالب از پیش در فحشا به تبلیغ هدف جوانان؛ نسل کردن فاسد
 

 دارد وجود رخط این. اندصهیونیستی هایشبکه فرهنگی، و اقتصادی و سیاسی هایشبکه فعّالترین اامریک در

 خود ینا و شوند جویا را صهیونیستی هایشبکه نفوذ و فشار و تسلّط همه این علّت کشورها این جوانان که

. نندک سرگرم را آنها که است این جوانان مزاحمت از جلوگیری راه. آوردمی فراهم صهیونیستها برای مزاحمتی

. است گردی لذّتهای و عیّاشی و جنسی شهوات یشعله فرونشاندن و یکشنبه شب فکر به هفته طول در جوان

 .است دردناکتر مراتببه افتادهعقب کشورهای در ماجرا

 هرزگی و افحش به را مردم که بود تبلیغاتی ما، کشور همیشگی و عمومی و رسمی تبلیغات انقالب، از پیش

 به مه - بودند محتاج شب نان به مردم که جاهایی - افتادهعقب و فقیر نقاط در حتّی. دادمی سوق عیّاشی و

 و دانشگاهها مثل جوان محیطهای در عمد طوربه امر این. بود فراهم امکاناتی هرزگی و عیّاشی برای نحوی

 دنش فاسد و کردن سرگرم برای - است جوانی یغریزه طبیعی مقتضای که مقداری آن نه - هاسربازخانه

 شمچ به مقاومتی و ندارد وجود ملتی دیگر شدند، فاسد نسل یک جوانان که وقتی. شدمی تشدید نسل،

 .خوردنمی

 شودیم تکرار دائماً هاتوطئه این انقالب، از بعد جوانِ قشر و ایران ملت علیه سال، بیست گذشت از بعد حال

 نآ و بگیرند کشور از را هاسرمایه این خواهندمی آنها حقیقت در. کنند دور انقالب حقیقت از را جوانان تا

 دیدار رد بیانات .شوند آن به رسیدن مانع و بکشند بطالن خط آن، درخشان و روشن یآینده بر و کنند فلج را

 60/12/1981 بلوچستان و سیستان دانشجویان و جوانان
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 اسالم نسخه با طاغوت دوران از مانده جای بر فساد و وابستگی با( ره)خمینی امام مقابله
 

 1960 سال یعنی پیروزی نزدیک ینقطه به تا کرد طی را[ طاغوت با مبارزه]میدان این([ ره)خمینی امام]او

 یک انیپشتیب به اسالمی نهضت پیروزی آن، و است گرفته قرار عجیبی یحادثه مقابل در حاال امام. رسید

 رژیم آن بلکه بود، ارتجاعی و فاسد رژیم یک بر پیروزی فقط نه پیروزی، آن. است وجودش یهمه اب ملت

 یهمه بر روزیپی پیروزی، این بود، برخوردار روز آن استکباریِ قدرتهای یهمه تقریباً پشتیبانیِ از چون فاسد

 رهادا اسالم ینسخه و نظر و لیقهس با را مملکت این خواهدمی او. آمدمی حساب به استکباری قدرتهای آن

 یمهه تا آوردند فشار آن بر گوناگون جوانب از سال دویست نزدیک که کشوری چیست؟ او مقابل در. کند

 ویستد این تاریخ به اگر. کنند سرکوبش و ضعیف و بکوبند آن در را بزرگ ملت یک ممتاز خصوصیات

 را خیتاری مقطعِ این جوانان، که کنممی تأکید من. یابیدرمید بهتر را امام کار عظمت کنید، مراجعه اخیر سال

 به. کنند تبیین مردم برای آمده، کشور این سر بر مدّت این در که را حقایقی هم تبلیغی هایدستگاه. بخوانند

 «ملکم سرجان» انگلیسی مأمور که میالدی نوزدهم قرن اوایل از. است شده کمی کار خصوص این در من نظر

 قیمتگران و اغواکننده هدایای با که قاجار شاه فتحعلی حکومت زمان از یعنی شد؛ ایران وارد هندوستان رزم از

 ویرانگر فوذن دیگر، تعبیر به یا انگلیسی، استعمار و شدند ایران وارد فاسد سیاستمداران و درباری رجال برای

 ایرانی هایحکومت آمد پیش استعمار از بدتر اما نیامد؛ پیش ایران در متداولش معنای به استعمار چون انگلیسی

 انقالب که روزی تا روز آن از داد؛ انجام هاآن یوسیله به خواست کار هر و گرفت مشت در شدّت به را

 قدرت عوامل یهمه مدّت، این تمام در. است کشیده طول سال هشتاد هفتاد، و صد حدود در شد، پیروز

 ینکها برای بودند کرده کار اخالقی فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، درتق عوامل جهانی، بزرگ قدرتهای

 یچه که کنند مأیوس و ناامید و خُرد و ضعیف چنانآن را بزرگ شجاعِ بافرهنگِ تاریخیِ دارِریشه ملتِ این

 این زا تهالب. گرفت قرار واقعیتی چنین مقابل در امام. نکند تهدید را بزرگ قدرتهای آن، یناحیه از خطری

 طاواس در و امریکا دولت بعد به دو و سی سال از انگلیس، دولت مدّتش یعمده سال، هشتاد هفتاد، و صد

 رژیم دوران در طور، یک قاجاریه دوران در بود؛ ایران در انگلیس و روس رقابتهای و روسیه دولت نفوذ هم

 که شد نای نتیجه. کردند ملت این با بودند، توانسته کاری هر هاآن. ترسخت و ترخطرناک مراتب به پهلوی

 آن رد امریکا دولت که کاری هر. بود تابع و وابسته سیاسی لحاظ از که داشت وجود کشوری امام، مقابل در

 ادی،اقتص یزمینه در بکنند؛ توانستندمی خواستند،می کاری هر. گرفتمی انجام ایران در کرد،می اراده برهه

 ینهزمی در بیاید دولت فالن برود، دولت فالن دولتها یزمینه در انتصابات، یزمینه در نفت، یزمینه در

 نابراین،ب. دانشگاهها یزمینه در شد،می تحمیل مردم بر که رفتاری و عادات یزمینه در المللی،بین ارتباطات

 کاملًا ادی،اقتص لحاظ از. بودیم شده وابسته و تابع کاملًا ما. توانستندمی بکنند، ایران در خواستندمی کار هر
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 اما کردند؛نمی باور بعضیها اما گفتم، وقتیک من. کردیممی وارد باید را چیز همه بودیم؛ فقیر و کنندهمصرف

 کیهاخورا اقسام و انواع کردند؛می وارد خیاطی سوزن کردند؛می وارد «بیل یدسته» ما کشور در که کنید باور

 ینا ملت، این یعنی بود؛ مصرفی چیز همه! کردندمی وارد صنعتی محصوالت اقسام و واعان کردند؛می وارد

 را خودشان نیازهای از بخشی که نداشتند را این فرصت یا قدرت جوانان، این و مغزها این استعدادها،

 شورک خلدا در هم را صنعتی اگر. نداریم احتیاجی خارج به ما بگویند بتوانند که کنند، تولید خودشان

 شده رکشو وارد ناقصی بسیار شکل به که ها،این امثال و آهن ذوب یا سازی،اتومبیل صنعت مثل آوردندمی

 جنگی ماهایهواپی مثل فروختندمی که هم مدرنی و پیشرفته وسایل. بود وابستگی صنعت، آن سرتاپای بود

 اقتصادی، لحاظ از! گرفتمی انجام خارج در باید هم تعمیرش دادند؛نمی داخل به حتّی را تعمیرش یاجازه

 و لمع بازار در ایتازه حرف هیچ ملت این صفر؛ تقریباً علمی، لحاظ از کننده؛مصرف و وابسته صددرصد

 ایساله آخرین در که بودند؛ کم بسیار هم کمیت لحاظ از البته که دانشگاهها در. نداشت جهانی نویِ دانشِ

 هر رد شدمی گفته کالسی در درسی اگر بود کشور در دانشجو فعلی، وضعِ دهم یک حدود در پهلوی، رژیم

 از یینو چیز بود؛ دیگران حرفهای همان طبیعی علوم چه صنعتی، و فنّی علوم چه انسانی، علوم چه ای؛زمینه

 مهه بردند،می را معادن بردند،می را نفت: بودیم زدهغارت ملی، ثروت لحاظ از! نداشت وجود علمی لحاظ

 به ورکش غنی، و فقیر وضعیت و اجتماعی لحاظ از! خواستندمی خودشان که قیمتی هر با بردند؛می را چیز

 هاینا امثال و شده تصفیه آب و برق که بود کشور این در روستا هزار دهها بلکه هزاران،. بود مفلوک شدّت

 هک شکلی آن به هم آن رسیدند؛می بزرگ شهر چند و تهران به فقط! داشتند را امیدش نه بودند، دیده نه را

 دنیا پایتختهای ترینزشت و ترینکثیف از یکی تهران روز همان

 لوسای بود، هم فرودگاه آنجا داشتند، پایی جا خودشان هرجا رسیدند؛می خودشان به فقط! شدمی محسوب

 یرجهد اعلی در طبقاتی شکاف! دبو شده رها کلّیبه نبود، خودشان به مربوط که آنجایی اما بود؛ هم راحتی

 و چهل یدهه اواخر سالهای همان انقالب از پیش یدوره در. بود فساد ترویج اخالقی، لحاظ از. بود خود

 این مگفتمی قرائن و شواهد روی از شد،می تشکیل جوانان برای که سخنرانیهایی در بارها پنجاه یدهه اوایل

! یستن اروپایی کشورهای در داریم، کشورمان در فحشا و حجابیبی و یبندوباربی لحاظ از ما که وضعیتی

 اشد؛ب داشته وجود فسادی مرکزِ فالن بود ممکن اروپایی کشورهای در البته. داشتم اطاّلع من نبود؛ هم واقعا

 رد بخصوص انسان که بود چیزی آن از بهتر زنان رفتار و پوشش و وضع مثلًا آنجا در مردم زندگی عرف اما

 اخالقی آسیبهای اقسام و انواع دچار مردم اخالقی، لحاظ از! دیدمی و کردمی مالحظه ما شهرهای از بعضی

 اشهمه مردم، اعتماد و تکیه مردم، مراودات مردم، ارتباطات ها،آن توسط. شهوانی اخالق فقط نه بودند؛

 حوصلهبی و حالبی را مردم. بود تعمّد بحثِ بودند؛ کرده اداره و بودند برده پیش طوریاین. بود شده زدهآفت
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 اشد،ب ناامید که ملتی. است جدّیت و تحرّک و امید ملت، یک یبرندهپیش اخالقهای. خواستندمی ناامید و

 گفته هک جنسی هر. کرد نخواهد پیشرفت کند، تحقیر را خود که ملتی باشد، مأیوس خود یآینده از که ملتی

 افراد، خود! ندارد ارزشی که بود این معنایش بودن، داخلی این خودِ است، دهش تولید داخل در شدمی

! بسازد واندتنمی هم قدیمی گِلی هایآفتابه آن لولهنگ یک ایرانی که گفتندمی هم به دیگران، ها،کردهتحصیل

 ما. است یاخالق مشکل آن این،. بود ناامید کشور این علمی یآینده به نسبت هم علمی یپیشرفته نسل یعنی

 کردند،می حکومت کشور این بر که حکّامی و حکومتی نظام لحاظ از. بودیم عقب دنیا تمدّن و علم یقافله از

 را او رزندف باشند مجبور مردم بمیرد، نفر یک بود؛ موروثی سلطنت. داشتیم را حکومتها ترینمرتجع از یکی

 علمی، هن معیاری، نه کنند؛ قبول خودشان مطلق حاکمیت به خصوصیّاتی، هر با و شرایطی هر با سنّی، هر در

 انونق بودند؛ برده هم اساسی قانون در ایران در را رژیمی چنین! نباشد مالک چیزهیچ عقلی، نه تقوایی، نه

 شده تصویب تهران همین در رضاخانی مأموران نگاههای برق زیر و خان رضا هایچکمه زیر که ایاساسی

 أیر یک صاحبِ نظر، یک صاحبِ عنوان به ایران از نامی جهانی، مجامع در. بود شده ذلیل دنیا در ایران. بود

 نظرات از بعضی! بود شده دیگران آزمایش محل و بگیرصدقه نداشت؛ وجود شخصیت، یک صاحبِ و

 حاظل از! هددمی جواب چگونه ببینند تا کردند،می عمل اینجا کنند، آزمایش اینکه برای را غیره و اقتصادی

 جامعه نینچ مقابل در امام! فقیر شخصیتی، لحاظ از فقیر؛ سیاسی، لحاظ از فقیر؛ مادّی، لحاظ از فقیر؛ معنوی،

 ایران، لتم که بود این آن و داشت وجود اینجا در مهمی بسیار ینکته البته. بود گرفته قرار کشوری چنین و

 امام ادفری وقتی. بود عارضی حالت یک بودند، آورده جودو به که حالتی آن. است بااستعدادی و بزرگ ملت

 افتی تموّج عظیم اقیانوس این که روزی تا کرد، شروع امام که روزی از البته. داد تکان را خود ملت شد، بلند

 گ،بافرهن اد،بااستعد دار،ریشه اصیل، ملتی ملت، اما پُررنج سالِ پانزده کشید طول سال پانزده افتاد، خروش به و

 انستتو شود؛ بلند و دهد نجات آلودگیخواب و تخدیری حالت آن از را خود توانست و بود بادین و باغیرت

 اام بود؛ قوّت ینقطه آن این،. دهد نشان اخیر سال دو یکی، در بخصوص مبارزه دوران در را خود شخصیت

 در ود،ب گذاشته زندگی در را آثارش و بود شده تحمیل کشور این بر متمادی سالهای طول در که واقعیتها آن

 ینیدبب بکند؟ باید کار چه بسازد؛ آرمانی و مطلوب شکل به را جامعه این خواهدمی امام حاال بود؛ امام مقابل

 افض هست، امکانات هست، مصالح که ایدرفته اینقطه به مثلًا شما. نیست شوخی است؛ مهم این چقدر

 و شامخ بنای یک فضا، این از و مصالح این از خواهیدمی است؛ ریخته درهم و ویرانه ساختمان اما هست،

 یتشخص و هویّت آن که اینجاست. بکند را کار این تواندنمی مهندسی هر کنید؛ درست ماندگار و باعظمت

 او. دکر نگاه مصالح این به و صحنه این به و کشور این به و ملت این به امام. دهدمی نشان را خودش عظیم،

 و اسالمی مصالح با خواستمی و دانستمی هم را اسالمی احکام و اسالمی هایآرمان شناخت،می را سالما
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 و شروندهپی کننده،خوشبخت خوشبخت سربلند، مستقل، عظیم، حکومت یک شامخ بنای مردم، این دست به

 ند؟ک دنبال چیز همه از بیش باید را چیزی چه مردم، این در. آورد وجود به را گذشته ضعفهای یکنندهجبران

 یهدرج در هااولویّت این من، نظر به. کرد دنبال و انتخاب و داد تشخیص را هااولویّت امام، چیست؟ اولویّت

 از قضایا با را امام برخورد ینحوه و قضاوتها و افکار و فرمایشها از خیلی اوّل روز از که ما. بود چیز دو اوّل

 ببینید را امام رفتار کنید، نگاه امام بیانات به اگر هم شما امروز. بفهمیم درست وانیمتمی بودیم، شاهد نزدیک

 ایاحی اول،: کنیدمی مشاهده برجسته طوربه را چیز دو همین بگذارید، جلوتان دانید،می امام از که را آنچه و

 چههر. توانیدنمی شما که ودب شده تفهیم مردم به دراز سالیان طول در. مردم در استقالل و خودباوری روح

 و شودنمی که دادندمی پاسخ گفتند،می جاهل عالم، دانشگاهی، روحانی، غیر روحانی، طبقات یهمه از افراد

 لقیّاتخُ. نیست فردی خُلقیّات مثل اجتماعی، خُلقیّات گونهاین. شدمی عوض باید روحیه این. ندارد ایفایده

 روح به را این باید امام. است دشوارتر خیلی اجتماعی خُلقیّات اما ؛شودنمی عوض آسانی به هم فردی

 گونهچهی باید امام خصوصیت، این خاطر برای. کردمی تبدیل مستقل مشی و نفس به اتّکاءِ و خودباوری

 لقابم در گونهاین امام بینیدمی اینکه. نکرد و نکند تحمّل ملت این بر ملت این غیر از را نفوذی و دخالت

 را رشانس تمام، سالِ پنج و بیست آمریکاییها. بود این خاطربه ایستاد،می روز آن شورویِ مقابل در و امریکا

 خواسته ارک هر مزدور، مشتیک و هااین که بود ایگسترده یسفره. بودند آمده اینجا به و بودند انداخته پایین

 که دارم ذهن در را قضایایی من! بودند نکرده امید قطع زهنو هم انقالب اوّلِ ماههای تا بودند؛ کرده بودند،

 امام از غفلتی اندک اگر! چید را پُرمدّعاها این یهمه نوک کلبه امام،. بگویم را هاآن نیست وقت حاال

 وارد دوباره بودند، شده بیرون در از که کسانی همان متعدّد، هایپنجره از و مختلف طرق از زد،سرمی

. بود نقطه ناوّلی این. ایستاد و بست کیفیّتی هر به را بیگانه تسلّط و نفوذ جلوِ محکم و قرص امام. شدندمی

 همان بود؛ مردم در ایمان تقویت و دینی روح احیای داشت، را اهتمام نهایت آن روی بر امام که چیزی دومین

 نهایت شدمی مربوط دین به که هرآنچه و تعبّد دین مسائل روی لذا داشت؛ وجود خودش در که ایمانی

 روح وقتی. است کنندهعالج دین چون بیاید؛ کوتاه زمینه این در نبود حاضر هیچ و داشت را دقّت و کوشش

 شد؛ هندخوا پارسایی و پاکیزه و خوب مردمِ شخصی، لحاظ از که نیست این فقط آن اثر بود، ملتی در دینی

 که یدین با که بود هم همین برای. باشد درست دینِ اگر ؛شودمی منعکس اجتماعی زندگی در دینی، روح اثر

 در هایشاندنباله و دنیا بزرگ دشمنان یهمه نامید،می ناب اسالم را آن امام که اسالمی کرد،می ترویج امام

 یدایه هم گاهی. است حکومتی و سیاسی دین، این اینکه عنوانبه کردند؛ مخالفت به شروع کشور، داخل

 مطرح که را حکومتی دینِ و سیاسی دینِ شما آقا که شوندمی گاهی هم حاال شدندمی مادر زا دلسوزتر

. ستا واقعیت عکس درست این،! شودمی سست مردم دینی ایمان شود؛می ضعیف مردم نظر از دین کنید،می
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 و آگاهی بود، جامعه یک در دین وقتی. هست جامعه آن در فداکاری روح بود، جامعه یک در دین وقتی

 به نسبت ما کشور و جامعه در امروز بینیدمی شما اینکه. هست جامعه یک در مسئولیت احساس و هوشیاری

 این هست، غیرت احساس و مسئولیت احساس مردم در رسدمی مردم اطاّلع به که آنجایی تا دینی مسائل

 جامعه ارکان یهمه در را روح نای امام. کند تضعیف را روح این خواهدمی دشمن. است دینی روح خاطربه

 رد قضائیّه، یقوّه در مجلس، در دولت، در یعنی کرد؛می تقویت شدّت به مردم آحاد چه حکومتی، ارکان چه

 تکیه ینید تقیّد و دینی تعبّد و دینی ایمان روی بر امام چیز، همه در و انتخابات در نگهبان، شورای در قوانین،

 در دستورالعمل عنوانبه امام که را آنچه غالب. داد قرار اوّل اولویّتِ در را یتخصوص دو این امام. کردمی

 63/60/1908 نمازجمعه هایخطبه در بیانات .است چیز دو این به مربوط است، گذاشته ملت این پای مقابل

 

 انقالب از قبل به نسبت مردم بودن دیندارتر
 

 روى رب[ تبلیغاتشان در اسالمی جمهوری نظام دشمنان]هااین که کنم عرض خالصه صورت به بخواهم من اگر

 سوم نقطه... اختالف یکى: است چیز سه این اوّل، درجه در کنم عرض باید دارند، حسّاسیت چیزهایى چه

 داخل در خوب؛. کنندمى تبلیغ شدّت به هم را این. است اسالمى ایمان و نظام و اسالم به مردم اعتقادىبى هم

 و نیاز و راز و عبادت شاهد دانشگاه، مسجد همین ما، تهران دانشگاه همین ما، دانشجویان ما، جوانان کشور،

 کشور، هر جوانان بهترین. است مملکت این جوانان ترینبرجسته دارىِروزه و اعتکاف و جماعت نماز

 به ىکسان طوراین ،دانشجویان میان در غالباً و قاعدتاً. باشند اندیشه با و فکر صاحب که هستند جوانانى

 دیمق زمان در ولى. هستند خوب جوانان طوراین هم غیردانشجویان بین در البته شوند؛مى پیدا وافر صورت

 همه در و دیگر دانشگاههاى بعضى و تهران دانشگاه در دانشجویان، میان در - بودیم جوان که ما زمان -

 تکافاع طلبه صدنفر چند شاید بود، عبادت و دین مرکز که قم در! کردندنمى اعتکاف نفر هزار شاید ایران،

 .بودند دور مردم نبود؛ معمول. کردندمى

 - خبیثانه گاهى و احمقانه گاهى و دروغین تبلیغات - دستهایى که بگویم جاهمین را این من! من عزیزان

 .است دروغ این،! بودند قتراخال با و دیندارتر حاال از سابق، در مردم که کنند وانمود طوراین خواهندمى

 .ایمندیده م،ایشنیده چیزهایى ما هم را آن البته است؛ ممکن بله، قبل؟ سال دویست یعنى وقت؟ چه یعنى سابق

 شهر هب رمضان ماه در که انسان - قبل سالسى قبل، سال چهل قبل، سال پنجاه - است یادمان ما که سابقى آن

 کشیدند،مى سیگار راحت و رفتندمى راه مردم! نبود شهر این در روزه واىه و حال اصالً شد،مى وارد تهران
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 شهرى که مشهد! است روزه جااین که کردنمى احساس کسى اصالً! خوردندمى ساندویچ خوردند،مى غذا

 شهر، بخشهاى از بعضى در کانّه خوردند؛مى روزه علنى و راحت مردم - بودیم مشهد در ما - بود مذهبى

 رفتیم،مى و زدمى سر انسان که مساجدى غالب در رمضان ماه ظهر - مساجد در! است نیامده رمضان ماه اصالً

 نبرىِم یک جایى در که این مگر بودند؛ نشسته جمعیت نفر صد حداکثر نفر، چهل نفر، پنجاه - دیدیممى

 !باشد بیانىخوش معروفِ

 دارانروزه بهترین و است توجّه حال در و ذکر حال در جا همه است، دارروزه جاهمه! کنید نگاه شما امروز

. هست طوالنى سخنرانیهاى و تضّرع جلسات توسّل، جلسات دعا، جلسات قرآن، جلسات. جوانانند میان از

 بود؛ مک خیلى گذشته در اعتکاف اصالً. بود طورهمین نیز اعتکاف است؟ مقایسه قابل گذشته با آیا اصالً

 رفتند؛نمى بیرون مسجد از و ماندندمى مسجد در گرفتند،مى روزه روز، سه باید. بود لىمشک کار بود، سخت

 .نبود حاضر کس همه

 روزهروزب مملکت، این در - رودمى بیشتر فساد به رو روز، به روز جوان نسل که دنیایى در - ما جوانان امروز

 این دانشگاه، این جوانان، این و کشور این استکبارى، تبلیغات وقت آن. شوندمى ترنورانى و طاهرتر تر،پاکیزه

 وند،ش نزدیک خدا به کنندمى سعى همه که را مردم گوناگون طبقات این نیز و دانشگاه استاد این و دانشجو

 دور اسالم از که کند وانمود گونهاین کوشدمى کنند، منطبق اسالمى احکام و اسالم با بیشتر را خودشان و

 !اندشده

 فسادهاى از دنیا همه وقتى که است آورده حکومتى چنانآن و کرده تربیت را جوانان چنانآن اسالمى امنظ

 وحانى،ر مردان و متفکّران و مصلحین از بسیارى امریکا، بزرگ کشور در. درامانند اینها برند،مى رنج اخالقى

 نظام اما کنند؛نمى پیدا عالجى راه و دنالنمى همه است، بلند است، حاکم جاآن در که فسادى از فریادشان

 اتبیان .آورد وجود به جوان نسل براى امان و امن محیطى است توانسته شرایطى چنین در اسالمى جمهورى

 12/16/1900 نمازجمعه هایخطبه در
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 پهلوی رژیم در اقتصادی وضعیت

 

 پهلوی رژیم مسئوالن در وابستگی روحیه وجود
 

 وقتی .بدانند را این باید هم مردم است؛ بزرگی خطر است، بزرگی ضرر منطقبی و رویهبی واردات یمسئله

 یک میکنیم، کار بی را خودمان کارگر یک داریم واقع در میکنیم، مصرف داریم ما را خارجی محصول یک

 و است؛ همم خیلی کیفیت و مرغوبیت یمسئله منتها هست، این میکنیم؛ وادار کار به داریم را دیگر کارگر

 به د،باش داشته را خصوصیات این داخلی، تولید داخلی، جنس چنانچه اگر. است مهم خیلی اینها استحکام؛

 - پادشاهی حوسمن یدوره غلطِ فرهنگ اثر بر که هستند بعضی متأسفانه البته. میشود پیدا تمایل طبیعی طور

 کشور این تو که است بوده روزی یک. است خارج به چشمشان هنوز - وابستگی یدوره طاغوت، یدوره

 وارد را یزچ همه هم عمالً! کند درست نمیتواند هِنگلوله یک ایرانی که گفتند صریح آمدند ما دولتی مسئولین

 که ما - مجلسی یک توی را بنده تصادفاً که دولتی بلندپایگان از فردی یک طاغوت یدوره همان در. کردند

 زهائیچی همان از میکردم انتقاد داشتم من دید، - نمیکردیم هم مالقات نداشتیم، ارتباطی وقت هیچ اینها با

 نوکر ثلم دیگر کشورهای نشستیم، آقا مثل ما میکنید؟ انتقاد را چی چی: گفت و ما به کرد رو این. بود که

 طاغوت یورهد داندولتمر منطق این ببینید؛ شما است؟ بد این داخل؛ میفرستند کاال میکنند، کار ما برای دارند

 قیاخال فسادهای و فراوان اقتصادی فسادهای بود؛ دیگر چیزهای باطنش است، منطق این ظاهرش حاال! بود

 شورک سراسر کارآفرینان از جمعی دیدار در بیانات .است مهم واردات مدیریت و واردات یمسئله بله،. فراوان

10/60/1983 

 

 انقالب از پس با طاغوت دوران ایرانِ مقایسه
 

 ترپیشرفته مادی، پیشرفتهای لحاظ از نیست؛ مقایسه قابل طاغوت دوران با کنید، نگاه کشور به شما اگر امروز

 تریعال و واالتر زمان آن از بمراتب اخالق، و معنویت لحاظ از است؛ تریافتهتوسعه توسعه، لحاظ از است؛

 روابط هم سیاستش، هم اقتصادش، هم بود؛ هاامریکایی اختیار در دربست کشور این روز آن. است

 روز آن. دبو ایران در متنفذِ و بیگانه گرانسلطه منافع جهت در شد،می تدبیر کشور این در آنچه. اشاجتماعی

 کریف مطلقاً ملت، اکثریت برای روز آن. نداشت دخالتی کمترین کشور ارشد مدیران گزینش در ایران ملت

 افتادگیعقب نهایت در کشور در علم روز آن. نداشت وجود اهتمامی اصالً و گرفتنمی انجام کاری شد؛نمی
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 کسی اگر. بود معطل و راکد دارد، وجود کشور این در که درخشان استعداد همهاین بود؛ ماندگیعقب و

 یمعظی خیل کهکمااین شد؛می مشغول آنها برای و رفتمی دیگر کشورهای به کند، پیدا راهی توانستمی

 اخلد در اگر یا و کردمی وارد یا بود؛ خارجی محتاج خود تولید کوچکترین برای ایران ملت روز آن. رفتند

 خارج از هم را چیزها این و بیل یدسته و خاردار سیم روز آن ما. ساختمی را آن خارجی شد،می ساخته

 لیونیمی وپنجسی جمعیت در روز نآ. شد زیرورو و کرد پیدا تحرک انقالب برکت به کشور! کردیممی وارد

 تعداد ماا است؛ شده برابر دو تقریباً ما جمعیت امروز. بود دانشجو کمی بسیار تعداد کشور میلیونی چهل و

 نایعیص. است بیشتر این از بمراتب هادانشگاه تعداد و استادان شمار! شده برابر پانزده حدود ما دانشجویان

 ار چیزها ترینساده روز آن. است انگیزشگفت ماجرای یک اند،کرده ایجاد خودشان دستبه ایران ملت که

 را شنازل نوع ما برای اما کردند،می تحقیر را ما گرفتند،می را ما پول. ساختندمی و آمدندمی دیگران باید هم

 قرار عمومی دید میدان در اندآورده را هافناوری ترینبرجسته و ترینپیچیده ما جوانهای امروز! کردندمی تهیه

 بمراتب است، عمومی دید و عمومی افکار معرض در آنچه. دانیدمی و ایدشنیده را هایشنمونه که اند،داده

 ات چهار از رفتندمی باید ببندند، سدی رودخانه یک روی خواستندمی اگر روز آن. است واقعیت از کمتر

 مواردی در هم آن کنند؛ درست سدی بیایند تا دادندمی ااینه به کالن پولهای و کردندمی التماس کشور

 ار چیزها این خودشان دست به - بیشتر یقیناً و - روز آن برابرِ هاده الاقل ما خود جوانهای امروز! نامطمئن

 است؛ بهتر روز آن از بمراتب کشور اقتصادی رشد کرده؛ رشد کشور علم کرده؛ رشد کشور. سازندمی

 اعتماد ست؛نی روز آن با یمقایسه قابل کشور اخالق و معنویت است؛ بیشتر روز آن از شورک یافتگیتوسعه

 دیدار رد بیانات .است مستقل کشور امروز کهاین همه از باالتر و است؛ روز آن برابرِ صد امروز ملی، نفس به

 13/16/1989 قم مردم

 

 پهلوی رژیم در غربی ارزش کم وارداتىِ کاالهای انبار به ایران تبدیل
 

 سالها تا هک اقتصادی هایپایه حتی لحاظ از بلکه پهلوی، زمان اقتصاد لحاظ از فقط نه انقالب، از قبل ایران در

 کاالهای باران به را ایران! است کرده ایران اقتصاد به پهلوی رژیم را خیانت بزرگترین ماند باقی اثرش هم بعد

 ولهایپ با را الزم غیر و زیادی چیزهای و بنجل ابزارهای کردند؛ بدیلت غربی یفایدهبی و ارزش کم وارداتیِ

 از بعد کهطوریبه کردند؛ نابود کلّیبه بود، خودکفا کلّیبه روز یک که را کشور این کشاورزی! خریدند کالن

 با که مهاجرتهایی سیل چون است، برنگشته اوّل حال به ما کشاورزی است، هنوز که هم هنوز سالها گذشت

 لحاظ از را ملت. گرفت را جلوش بشود آسانی به که نبود چیزی افتاد، راه به شهرها سمت به هاآن تشویق
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 ورویهاش هم را گندم سیلوی خریدند؛می امریکا از را ایران گندم روز آن. کردند بیگانه به یوابسته کشاورزی،

 را روستاها روز آن. بودند وابسته گندم، نگهداری جای لحاظ از هم گندم، لحاظ از هم یعنی! ساختندمی

 صنعت در باید هک پیشرفتی آن. داشتند نگه متوقّف بود آن پیشرفت وقتِ که را کشور صنعت. کردند تخریب

 شد رفتهگ کشور این در فعّال صنعت جلوِ. نشد ایجاد بگیرد، را واردات جلوِ بتواند اینکه برای آمد،می پیش

 متوقّف را علم. ودب بیشتر حتی یا شده تولید کاالهای قدر به خارج، به اشوابستگی که شد ترویج صنعتی آن و

 برخوردار علمی فعالیت کمترین از کشور دانشگاههای عملًا اما زدند، دانشجو و دانشگاه از دم همه آن. کردند

 سرکوبش کشور داخل در اگر کند، کار خواستمی اگر بود، درخشانی استعداد و فعّال مغز هرکس! بودند

 اقتصادی عمناب بیشترین بر را خارجی کمپانیهای. شدنمی اینجا کند؛ کار بیرون برود بود مجبور کردند،نمی

 نفت متقی هم امروز البته. دادند دست از رایگان صورت به را نفتی ذخایر بیشترین و کردند مسلّط کشور

 دهم یک گفت بشود شاید حقیقتاً گیرند،می فتن برای نفت تولیدکنندگان که پولی هم امروز. است ارزان

 عنوان هب نفت یواردکننده دولتهای امروز که پولی کنم، عرض شما به را این من. بگیرند باید که است پولی

 دست به نفت فروش پولِ از نفت یصادرکننده کشورهای که است سودی از بیشتر کنند،می دریافت مالیات

 یدهه اوایل تا متمادی سالهای. نبود مقایسه قابل امروز با روز آن اما است؛ طورهمین نیز امروز. آورندمی

 جناسا بتوانند اینکه برای آمریکاییها و اروپاییها خودِ بعد. بود دالر یک زیر نفت بشکه هر قیمت پنجاه

 متقی هاآن خود یاراده به نداشتند، پولی توان هااین چون و بفروشند، هااین به گران قیمت به را خودشان

 ارخانجاتک اجناس آن، با بتوانند و کنند پیدا پولی هااین تا رسید؛ دالر نه هشت، حدود به و خورد تکانی نفت

 پولهایی آمریکاییها به متعلّق صندوقهای در شاه، رژیم زمان ایرانِ در. شد هم طورهمین. بخرند را هاآن

 و حساببی باز بود، الزم که چیزهایی و هواپیما یدکی قطعات هاآن مقابل در تا شد،می ریخته حساببی

 ایران ملت برای ایران، روز آن اقتصادِ. نبود مطرح ساخت یمسأله اصلًا و بفروشند و بدهند هااین به کتاب

 شتگذ از بعد امروز جناب، این. بود خوبی بسیار چیز آمریکاییها و غارتگران برای البته. بود اقتصادها بدترین

 که نبود پنهان وارد افرادِ بر و دانستندمی هم روز آن داندمی اقتصاددانی و تحلیلگر هر که متمادی سالهای

 کوفاش را ایران کشور اقتصاد رژیم، آن که گویدمی است، درآورده کشور اقتصاد سر بر بالیی چه شاه رژیم

 شرایط از احیاناً و است کشور این در وزامر که جوانی اینکه برای زند؟می را حرف این چرا! است کرده

 این !است بوده خوب اقتصادی شرایط گذشته، رژیم دوران در که کند تصوّر برد،می رنج موجود اقتصادی

 که کند ایعش و بگوید که است این نیّت و کندمی بیان قصد این با ساده بسیار سیاسی، جناب آن را شیطنت

 لحاظ از وراند بدترین فقیر، طبقات برای دوران بدترین! بود شکوفایی تصاداق گذشته، زمان در ایران اقتصاد

 است؛ ودهب دوران این کشور، این در امریکا بخصوص بیگانگان توسط طبیعی منابع چپاولگریِ و غارتگری
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 مجاوران و زائران بزرگ اجتماع در بیانات !است بوده شکوفا اقتصادی، لحاظ از که گویدمی امروز وی اما

 60/61/1903 (ع)رضا حضرت

 

 اسالم نسخه با طاغوت دوران از مانده جای بر فساد و وابستگی با( ره)خمینی امام مقابله
 

 1960 سال یعنی پیروزی نزدیک ینقطه به تا کرد طی را[ طاغوت با مبارزه]میدان این([ ره)خمینی امام]او

 یک انیپشتیب به اسالمی نهضت پیروزی آن، و تاس گرفته قرار عجیبی یحادثه مقابل در حاال امام. رسید

 رژیم آن بلکه بود، ارتجاعی و فاسد رژیم یک بر پیروزی فقط نه پیروزی، آن. است وجودش یهمه با ملت

 یهمه بر روزیپی پیروزی، این بود، برخوردار روز آن استکباریِ قدرتهای یهمه تقریباً پشتیبانیِ از چون فاسد

 رهادا اسالم ینسخه و نظر و سلیقه با را مملکت این خواهدمی او. آمدمی حساب به یاستکبار قدرتهای آن

 یمهه تا آوردند فشار آن بر گوناگون جوانب از سال دویست نزدیک که کشوری چیست؟ او مقابل در. کند

 تویسد این تاریخ به اگر. کنند سرکوبش و ضعیف و بکوبند آن در را بزرگ ملت یک ممتاز خصوصیات

 را خیتاری مقطعِ این جوانان، که کنممی تأکید من. یابیددرمی بهتر را امام کار عظمت کنید، مراجعه اخیر سال

 به. کنند تبیین مردم برای آمده، کشور این سر بر مدّت این در که را حقایقی هم تبلیغی هایدستگاه. بخوانند

 «ملکم سرجان» انگلیسی مأمور که میالدی وزدهمن قرن اوایل از. است شده کمی کار خصوص این در من نظر

 قیمتگران و اغواکننده هدایای با که قاجار شاه فتحعلی حکومت زمان از یعنی شد؛ ایران وارد هندوستان مرز از

 ویرانگر فوذن دیگر، تعبیر به یا انگلیسی، استعمار و شدند ایران وارد فاسد سیاستمداران و درباری رجال برای

 ایرانی هایحکومت آمد پیش استعمار از بدتر اما نیامد؛ پیش ایران در متداولش معنای به استعمار ونچ انگلیسی

 انقالب که روزی تا روز آن از داد؛ انجام هاآن یوسیله به خواست کار هر و گرفت مشت در شدّت به را

 قدرت عوامل یهمه ت،مدّ این تمام در. است کشیده طول سال هشتاد هفتاد، و صد حدود در شد، پیروز

 ینکها برای بودند کرده کار اخالقی فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، قدرت عوامل جهانی، بزرگ قدرتهای

 یچه که کنند مأیوس و ناامید و خُرد و ضعیف چنانآن را بزرگ شجاعِ بافرهنگِ تاریخیِ دارِریشه ملتِ این

 این زا البته. گرفت قرار واقعیتی چنین مقابل در امام. نکند تهدید را بزرگ قدرتهای آن، یناحیه از خطری

 طاواس در و امریکا دولت بعد به دو و سی سال از انگلیس، دولت مدّتش یعمده سال، هشتاد هفتاد، و صد

 رژیم دوران در طور، یک قاجاریه دوران در بود؛ ایران در انگلیس و روس رقابتهای و روسیه دولت نفوذ هم

 که شد نای نتیجه. کردند ملت این با بودند، توانسته کاری هر هاآن. ترسخت و ترخطرناک مراتب به پهلوی

 آن رد امریکا دولت که کاری هر. بود تابع و وابسته سیاسی لحاظ از که داشت وجود کشوری امام، مقابل در
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 ادی،اقتص یزمینه در بکنند؛ تندتوانسمی خواستند،می کاری هر. گرفتمی انجام ایران در کرد،می اراده برهه

 ینهزمی در بیاید دولت فالن برود، دولت فالن دولتها یزمینه در انتصابات، یزمینه در نفت، یزمینه در

 نابراین،ب. دانشگاهها یزمینه در شد،می تحمیل مردم بر که رفتاری و عادات یزمینه در المللی،بین ارتباطات

 کاملًا ادی،اقتص لحاظ از. بودیم شده وابسته و تابع کاملًا ما. توانستندمی بکنند، انایر در خواستندمی کار هر

 اما کردند؛نمی باور بعضیها اما گفتم، وقتیک من. کردیممی وارد باید را چیز همه بودیم؛ فقیر و کنندهمصرف

 کیهاخورا اقسام و انواع کردند؛می وارد خیاطی سوزن کردند؛می وارد «بیل یدسته» ما کشور در که کنید باور

 ینا ملت، این یعنی بود؛ مصرفی چیز همه! کردندمی وارد صنعتی محصوالت اقسام و انواع کردند؛می وارد

 را خودشان نیازهای از بخشی که نداشتند را این فرصت یا قدرت جوانان، این و مغزها این استعدادها،

 شورک داخل در هم را صنعتی اگر. نداریم احتیاجی خارج به ام بگویند بتوانند که کنند، تولید خودشان

 شده رکشو وارد ناقصی بسیار شکل به که ها،این امثال و آهن ذوب یا سازی،اتومبیل صنعت مثل آوردندمی

 جنگی ماهایهواپی مثل فروختندمی که هم مدرنی و پیشرفته وسایل. بود وابستگی صنعت، آن سرتاپای بود

 اقتصادی، لحاظ از! گرفتمی انجام خارج در باید هم تعمیرش دادند؛نمی داخل به حتّی را رشتعمی یاجازه

 و لمع بازار در ایتازه حرف هیچ ملت این صفر؛ تقریباً علمی، لحاظ از کننده؛مصرف و وابسته صددرصد

 ایساله آخرین در که بودند؛ کم بسیار هم کمیت لحاظ از البته که دانشگاهها در. نداشت جهانی نویِ دانشِ

 هر رد شدمی گفته کالسی در درسی اگر بود کشور در دانشجو فعلی، وضعِ دهم یک حدود در پهلوی، رژیم

 از یینو چیز بود؛ دیگران حرفهای همان طبیعی علوم چه صنعتی، و فنّی علوم چه انسانی، علوم چه ای؛زمینه

 همه بردند،می را معادن بردند،می را نفت: بودیم دهزغارت ملی، ثروت لحاظ از! نداشت وجود علمی لحاظ

 به ورکش غنی، و فقیر وضعیت و اجتماعی لحاظ از! خواستندمی خودشان که قیمتی هر با بردند؛می را چیز

 هاینا امثال و شده تصفیه آب و برق که بود کشور این در روستا هزار دهها بلکه هزاران،. بود مفلوک شدّت

 هک شکلی آن به هم آن رسیدند؛می بزرگ شهر چند و تهران به فقط! داشتند را امیدش نه دند،بو دیده نه را

 رسیدند؛یم خودشان به فقط! شدمی محسوب دنیا پایتختهای ترینزشت و ترینکثیف از یکی تهران روز همان

 دشانخو به مربوط که اییآنج اما بود؛ هم راحتی وسایل بود، هم فرودگاه آنجا داشتند، پایی جا خودشان هرجا

 در. ودب فساد ترویج اخالقی، لحاظ از. بود خود یدرجه اعلی در طبقاتی شکاف! بود شده رها کلّیبه نبود،

 برای که سخنرانیهایی در بارها پنجاه یدهه اوایل و چهل یدهه اواخر سالهای همان انقالب از پیش یدوره

 حجابییب و بندوباریبی لحاظ از ما که وضعیتی این گفتممی ائنقر و شواهد روی از شد،می تشکیل جوانان

 ورهایکش در البته. داشتم اطّالع من نبود؛ هم واقعا! نیست اروپایی کشورهای در داریم، کشورمان در فحشا و

 شپوش و وضع مثلًا آنجا در مردم زندگی عرف اما باشد؛ داشته وجود فسادی مرکزِ فالن بود ممکن اروپایی
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 از! دیدمی و کردمی مالحظه ما شهرهای از بعضی در بخصوص انسان که بود چیزی آن از بهتر زنان رفتار و

 اطاتارتب ها،آن توسط. شهوانی اخالق فقط نه بودند؛ اخالقی آسیبهای اقسام و انواع دچار مردم اخالقی، لحاظ

 کرده اداره و بودند برده پیش طوریاین. دبو شده زدهآفت اشهمه مردم، اعتماد و تکیه مردم، مراودات مردم،

 لت،م یک یبرندهپیش اخالقهای. خواستندمی ناامید و حوصلهبی و حالبی را مردم. بود تعمّد بحثِ بودند؛

 را ودخ که ملتی باشد، مأیوس خود یآینده از که ملتی باشد، ناامید که ملتی. است جدّیت و تحرّک و امید

 بودن، لیداخ این خودِ است، شده تولید داخل در شدمی گفته که جنسی هر. کرد واهدنخ پیشرفت کند، تحقیر

 ولهنگل یک ایرانی که گفتندمی هم به دیگران، ها،کردهتحصیل افراد، خود! ندارد ارزشی که بود این معنایش

 این علمی یآینده به نسبت هم علمی یپیشرفته نسل یعنی! بسازد تواندنمی هم قدیمی گِلی هایآفتابه آن

 نظام لحاظ از. بودیم عقب دنیا تمدّن و علم یقافله از ما. است اخالقی مشکل آن این،. بود ناامید کشور

 طنتسل. داشتیم را حکومتها ترینمرتجع از یکی کردند،می حکومت کشور این بر که حکّامی و حکومتی

 یّاتی،خصوص هر با و شرایطی هر با سنّی، هر در را او فرزند باشند مجبور مردم بمیرد، نفر یک بود؛ موروثی

 چنین! دنباش مالک چیزهیچ عقلی، نه تقوایی، نه علمی، نه معیاری، نه کنند؛ قبول خودشان مطلق حاکمیت به

 برق زیر و خان رضا هایچکمه زیر که ایاساسی قانون بودند؛ برده هم اساسی قانون در ایران در را رژیمی

 جهانی، مجامع در. بود شده ذلیل دنیا در ایران. بود شده تصویب تهران همین در رضاخانی نمأمورا نگاههای

 گیربصدقه نداشت؛ وجود شخصیت، یک صاحبِ و رأی یک صاحبِ نظر، یک صاحبِ عنوان به ایران از نامی

 ملع اینجا ،کنند آزمایش اینکه برای را غیره و اقتصادی نظرات از بعضی! بود شده دیگران آزمایش محل و

 قیر؛ف سیاسی، لحاظ از فقیر؛ مادّی، لحاظ از فقیر؛ معنوی، لحاظ از! دهدمی جواب چگونه ببینند تا کردند،می

 مهمی بسیار ینکته البته. بود گرفته قرار کشوری چنین و جامعه چنین مقابل در امام! فقیر شخصیتی، لحاظ از

 وجود به که حالتی آن. است بااستعدادی و بزرگ ملت ان،ایر ملت که بود این آن و داشت وجود اینجا در

 امام هک روزی از البته. داد تکان را خود ملت شد، بلند امام فریاد وقتی. بود عارضی حالت یک بودند، آورده

 سالِ انزدهپ کشید طول سال پانزده افتاد، خروش به و یافت تموّج عظیم اقیانوس این که روزی تا کرد، شروع

 حالت آن از ار خود توانست و بود بادین و باغیرت بافرهنگ، بااستعداد، دار،ریشه اصیل، ملتی ملت، اما پُررنج

 رد بخصوص مبارزه دوران در را خود شخصیت توانست شود؛ بلند و دهد نجات آلودگیخواب و تخدیری

 نای بر متمادی سالهای طول در که واقعیتها آن اما بود؛ قوّت ینقطه آن این،. دهد نشان اخیر سال دو یکی،

 عهجام این خواهدمی امام حاال بود؛ امام مقابل در بود، گذاشته زندگی در را آثارش و بود شده تحمیل کشور

 مثلًا شما .نیست شوخی است؛ مهم این چقدر ببینید بکند؟ باید کار چه بسازد؛ آرمانی و مطلوب شکل به را

 ؛است ریخته درهم و ویرانه ساختمان اما هست، فضا هست، مکاناتا هست، مصالح که ایدرفته اینقطه به
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 مهندسی هر کنید؛ درست ماندگار و باعظمت و شامخ بنای یک فضا، این از و مصالح این از خواهیدمی

 این به امام. دهدمی نشان را خودش عظیم، شخصیت و هویّت آن که اینجاست. بکند را کار این تواندنمی

 و اسالمی هایآرمان شناخت،می را اسالم او. کرد نگاه مصالح این به و صحنه این به و شورک این به و ملت

 تحکوم یک شامخ بنای مردم، این دست به و اسالمی مصالح با خواستمی و دانستمی هم را اسالمی احکام

 وجود به ار گذشته ضعفهای یکنندهجبران و پیشرونده کننده،خوشبخت خوشبخت سربلند، مستقل، عظیم،

 یصتشخ را هااولویّت امام، چیست؟ اولویّت کند؟ دنبال چیز همه از بیش باید را چیزی چه مردم، این در. آورد

 از خیلی اوّل روز از که ما. بود چیز دو اوّل یدرجه در هااولویّت این من، نظر به. کرد دنبال و انتخاب و داد

 درست توانیممی بودیم، شاهد نزدیک از قضایا با را امام خوردبر ینحوه و قضاوتها و افکار و فرمایشها

 جلوتان ،دانیدمی امام از که را آنچه و ببینید را امام رفتار کنید، نگاه امام بیانات به اگر هم شما امروز. بفهمیم

. ممرد در استقالل و خودباوری روح احیای اول،: کنیدمی مشاهده برجسته طوربه را چیز دو همین بگذارید،

 رغی روحانی، طبقات یهمه از افراد هرچه. توانیدنمی شما که بود شده تفهیم مردم به دراز سالیان طول در

 باید روحیه این. ندارد ایفایده و شودنمی که دادندمی پاسخ گفتند،می جاهل عالم، دانشگاهی، روحانی،

 عوض آسانی به هم فردی خُلقیّات. نیست ردیف خُلقیّات مثل اجتماعی، خُلقیّات گونهاین. شدمی عوض

 و نفس به اتّکاءِ و خودباوری روح به را این باید امام. است دشوارتر خیلی اجتماعی خُلقیّات اما شود؛نمی

 این رغی از را نفوذی و دخالت گونههیچ باید امام خصوصیت، این خاطر برای. کردمی تبدیل مستقل مشی

 روز آن یِشورو مقابل در و امریکا مقابل در گونهاین امام بینیدمی اینکه. نکرد و ندنک تحمّل ملت این بر ملت

 آمده اینجا به و بودند انداخته پایین را سرشان تمام، سالِ پنج و بیست آمریکاییها. بود این خاطربه ایستاد،می

 اوّلِ ماههای تا بودند؛ کرده ودند،ب خواسته کار هر مزدور، مشتیک و هااین که بود ایگسترده یسفره. بودند

. بگویم را هاآن نیست وقت حاال که دارم ذهن در را قضایایی من! بودند نکرده امید قطع هنوز هم انقالب

 هایپنجره از و مختلف طرق از زد،سرمی امام از غفلتی اندک اگر! چید را پُرمدّعاها این یهمه نوک کلبه امام،

 لّطتس و نفوذ جلوِ محکم و قرص امام. شدندمی وارد دوباره بودند، شده بیرون در از که کسانی همان متعدّد،

 را اهتمام یتنها آن روی بر امام که چیزی دومین. بود نقطه اوّلین این. ایستاد و بست کیفیّتی هر به را بیگانه

 روی لذا داشت؛ ودوج خودش در که ایمانی همان بود؛ مردم در ایمان تقویت و دینی روح احیای داشت،

 رد نبود حاضر هیچ و داشت را دقّت و کوشش نهایت شدمی مربوط دین به که هرآنچه و تعبّد دین مسائل

 از که یستن این فقط آن اثر بود، ملتی در دینی روح وقتی. است کنندهعالج دین چون بیاید؛ کوتاه زمینه این

 منعکس اجتماعی زندگی در دینی، روح اثر شد؛ خواهند پارسایی و پاکیزه و خوب مردمِ شخصی، لحاظ

 را آن امام که اسالمی کرد،می ترویج امام که دینی با که بود هم همین برای. باشد درست دینِ اگر شود؛می
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 کردند؛ مخالفت به شروع کشور، داخل در هایشاندنباله و دنیا بزرگ دشمنان یهمه نامید،می ناب اسالم

 گاهی هم حاال شدندمی مادر از دلسوزتر یدایه هم گاهی. است حکومتی و سیاسی ن،دی این اینکه عنوانبه

 ؛شودمی ضعیف مردم نظر از دین کنید،می مطرح که را حکومتی دینِ و سیاسی دینِ شما آقا که شوندمی

 اریفداک روح بود، جامعه یک در دین وقتی. است واقعیت عکس درست این،! شودمی سست مردم دینی ایمان

 جامعه یک در مسئولیت احساس و هوشیاری و آگاهی بود، جامعه یک در دین وقتی. هست جامعه آن در

 ردمم اطاّلع به که آنجایی تا دینی مسائل به نسبت ما کشور و جامعه در امروز بینیدمی شما اینکه. هست

 خواهدمی دشمن. ستا دینی روح خاطربه این هست، غیرت احساس و مسئولیت احساس مردم در رسدمی

 شدّت به مردم آحاد چه حکومتی، ارکان چه جامعه ارکان یهمه در را روح این امام. کند تضعیف را روح این

 در و انتخابات در نگهبان، شورای در قوانین، در قضائیّه، یقوّه در مجلس، در دولت، در یعنی کرد؛می تقویت

 اولویّتِ رد را خصوصیت دو این امام. کردمی تکیه دینی تقیّد و دینی تعبّد و دینی ایمان روی بر امام چیز، همه

 این هب مربوط است، گذاشته ملت این پای مقابل در دستورالعمل عنوانبه امام که را آنچه غالب. داد قرار اوّل

 63/60/1908 نمازجمعه هایخطبه در بیانات .است چیز دو

 

 پهلوی دوران در کشور اقتصاد وابستگی ساززمینه ملی؛ کشاورزی نابودی
 

 همه از نطقهم این فاسد حکومتهای میان در بیگانگان به سرسپردگی و فساد و بیکفایتی در که پهلوی رژیم

: دبو آورده وارد ایران کشور و ملت بر را هاضربه بزرگترین خود حکومت سال دهها طول در بود روسیاهتر

 قربانی را ورکش منافع رانده، بیرون کشور سیاسی یصحنه از انهبیرحم سرکوب و خشن دیکتاتوری با را ملت

 اندیشیدن زا شهوترانی و ابتذال رواج با را جوانان کرده، غارتگر کمپانیهای و گرمداخله قدرتهای با بست و بند

 .بود شکسته گلو در را آزادیخواهی و معترض هر صدای و داشته باز کشور سرنوشت به

 حریص نبیگانگا دست گذاشتن باز و معیوب، و ناقص صنعت کردن وابسته و ملی رزیکشاو کردن نابود با

 کردن یرانو و اروپایی و امریکایی اربابان به ملی ثروت بخشش و بذل و نفتی منابع غارت و دربار نوکران و

 و کاامری کشاورزی محصوالت یمانده پس و خارجی ارزشبی کاالهای بازار به ایران تبدیل و روستاها

 هایقدرت یاراده به وابسته و مزمن انحطاط دچار را کشور اقتصاد قبیل، این از دیگری یخائنانه هایبرنامه

 .بود سپرده دشمنان دست به را ملت حیات رگ و کرده خارجی

 به رب،غ فرهنگ تحمیلی ترویج و آن تحقیر با و گرفته تمسخر به را ایران ملت اعتقادات و فرهنگ و ایمان

 طول رد که را روحانیت و دین. بود بسته کمر بزرگ ملت این بنفس اعتماد و باوری خود با جدی ییارزهمب
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 گانبیگان تهاجم برابر در مقاومت اصلی سنگر و آزادگی و خواهیعدالت و طلبیحق منشأ همیشه قرن چند

 و تتهم و تهدید و زور وسائل یهمه با و داده قرار انتقامها ترینسخت مورد بودند، مستبدان و ستمگران و

 ملت اکثریت گلوی زندگی پائین سطح و گرسنگی و تنگدستی و فقر حالیکه در.کردمی رفتار آنها با تبلیغ

 درباری رجال و خانواده و شاه کاخهای و وارافسانه زندگیهای و تجمل و ولخرجی و اسراف فشرد،می را ایران

 طرف از داخلیشان دالالن و بیگانه کمپانیهای بوسیله ملی منابع تغار و یکطرف از اشنظامی فرماندهان و

 .کردمی تنگتر مردم بر را عرصه روزروزبه دیگر

 حتی و شده خارج اجتماعی زندگی یصحنه از بکلی رژیم سران گنهکار بدست اسالم نجاتبخش احکام

 ی،آموزش و نظامی محیطهای مانند رژیم مستقیم نفوذ زیر محیطهای در عبادت و نماز و دینی تقوای رعایت

 .بود جرم مواردی در و تمسخر مورد

 که شاه جهنمی ساواک و شدمی روبرو خونین و خشن برخوردهای با سفاک و ظالم رژیم از انتقادی کمترین

 مخوفترین و هاهشکنج ترینسخت بود شده تجهیز و سازماندهی بشر ضد صهیونیستهای و امریکا سیای بوسیله

 .داشت آماده دادند،می خود به را رژیم آن با مقابله جرئت کسانیکه سرکوب برای را ازندانه

 و دین از که آنهایی بخصوص دانشگاهها و دانشجویان و جوانان و مبارز علمای و طالب و علمیه هایحوزه

 .گرفتندمی قرار وحشیگریها ترینخشن مورد زدند،می دم دینی مبارزات

 و بیگانگان غارت مورد ملی شرف و عزت و استقالل اضمحالل، به رو دینی ایمان ویرانی، به رو کشور

 اسالمی انقالب سالگرد بیستمین مناسبت به ایران ملت به پیام .بود سیاه و تیره بشدت ایرانی و ایران یآینده

21/11/1900 

 

 پهلوی و قاجار دوران در محروم روستاهای و شهرها شدن فراموش
 

 با و هاعلیرئیس با و دادند راه بوشهر یمنطقه به دلواری علیرئیس زمان در را انگلیسیها که کسانی همان

 هاسال که آوردند کشور این سر بر بالیی سال، دویست و سال صد طول در همانها بودند، دشمن ایران ملت

 .برسانیم خودش صحیح شکل و آبادی به را کشور تا بکشیم زحمت باید

 در اهپهلوی. کند لعنت را پهلوی رژیم و قاجاریه رژیم سردمداران خدا که امگفته حبتهایمص در همیشه من

 پادشاهان مه آنها از قبل نیست؛ توصیف قابل که آوردند کشور سر بر بالیی انقالب، از قبل سال پنجاه این

 وردنخ برای بود، هرچه که قدرتمندانی کردند؛ چه ما ملت و ما کشور با که بودند قاجاریه منحوس یسلسله
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 و هرهاش که نبود یادشان خواستند؛می تهران نشینانکاخ و خودشان دوروبریهای برای و خودشان یاستفاده و

 تجمعی برابر دو تواندمی که پهناوری و بااستعداد و آباد کشور این. هست ایران در هم محرومی روستاهای

 آن طورهمین - غیرذلک و آب و معدن و امکانات و زمین همه این با - کند اداره بخوبی هم را ایران فعلی

 .بودند انداخته ویرانی به و بودند کرده رها را

 لیست رد ما، کشور از متعددی استانهای و بسیار شهرهای که بینیممی کنیم،می حساب نشینیممی ما وقتی

 اریک این اند؛کرده آنها که است کاری این !باشد؟ طوراین باید چرا! گیرندمی قرار محروم استانهای و شهرها

 ،امروز تا انقالب اول از بحمدالل ّه. کرد خواهد و بکند جبران باید الهی فضل به اسالمی جمهوری که است

 بحمدالل ّه اواخر، این در که - کردند تالش داشتند، فعالیت دولت در که دلسوزی افراد و کشور مسؤوالن

 و رگردانندب را ملعون و روسیه نسلهای آن ویرانیهای بتوانند شاید کنند؛می تالش و - شده بیشتر هم تالشها

 19/16/1906 بوشهر دلوار بخش مردم دیدار در بیانات .کنند آباد را کشور

 

 پهلوی و قاجار رژیم در بوشهر و بلوچستان و سیستان مصنوعی محرومیت
 

 وییب آبادانی از فراوان، جمعیت وجود با که دیدیم بزرگ و پهناور کشور این در را جاهایی انقالب از بعد ما

 آن بخصوص بود؛ شده - دوردست مناطق عمدتاً - مناطق از ییپاره ثانوی طبیعت محرومیت، بودند؛ نبرده

 هن جاآن در دیگر نبود، جاآن در کاری و هدف و نداشت دستگاه آن برای استراتژیک یجنبه که ییمنطقه

 ریخب مردم ارتباطات از نه بود، خبری مردم برق و آب از نه بود، درستی یآسفالته یجاده نه بود، آهنیراه

 !بود دستگاه آن طبیعت این بود؛ خبری جاآن در کارخانجات از نه نبود،

 در! گیردب خو محرومیت به طبیعت، یک یمثابه به یی،منطقه و سرزمین تا است الزم زدن ضربه سال پنجاه

 مرژی یعنی - منحوس خبیث رژیم دو این سردمداران از نگذرد خدا! گذشت سالهایی پنجاه ،خصوص همین

 دب کشور این کنار و گوشه در و بودند حاکم کشور این بر سال دویست حدود که - پهلوی رژیم و قاجار

 .تندگذاش باقی مردم به توجهیبی و نامردمی و تبعیض و اختالف از هایینشانه بد گذاشتند؛ هاییخاطره

 بودم، جاآن در بنده که 1960 سال تا. بودم کرده سپری بلوچستان یمنطقه در را مدتهایی انقالب، از پیش من

 از بعد الل ّهبحمد البته! گفتندمی - قاجار یعنی - «گجر» فارسها به هنوز که ندانید هم شاید بدانید، شماها شاید

 قاجار یکلمه که بود گذاشته نشانی و بود کرده کاری جاآن در قاجار رژیم. است برگشته تصور این انقالب،

 ماداعت غیرقابل و آدمکش و سنگدل و رحمبی و وحشی معنایش - «گجر» آنها محلی یلهجه و تعبیر به و -
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 رغی سیاست دارای و خبیث رژیم آن که است بوده جاهایی یجمله از شما، و ما بوشهر یمنطقه شاید! بود

. نگهدارد محروم را جاآن که داشته اصرار انگلیسیها، با مردم این مبارزات سوابق خاطر به انسانی، ضد و انسانی

 به دممر این دارند، ستیزیدشمن دارند، ناپذیریبیگانه دارند، سلحشوری که دادند نشان مردمی اگر باالخره

 !نیست بُعدی هیچ بخورند؛ توسری بایستی نحوی

 - داشتند زیستیانگلیسی سوابق کهآن خاطر به فارس، مناطق از دیگر بعضی و الرستان و بوشهر یمنطقه این

 یدندان هم شماها حتّی شاید را آنها از خیلی دانند؛می مردم غالب کرده، ثبت تاریخ را آنها از بعضی چون که

 نسبت ناییاعتبی طرف هب دستگاه آن مزاج طبیعی طوربه - نشده ثبت رسمی تاریخِ در متأسفانه هنوز اینها و

 است، مرکز از دور که جایی هر که بود این آنها نظام طبیعت گفتم، کهاین بر عالوه کشید؛می منطقه این به

 واهدنخ باغچه این جای همه به ریختی، که آب است؛ غلط آن تراز که ییباغچه مثل باشد؛ محروم بایستی

 به رابرب طوربه را آب کشیهاکانال ریختی، آب طرفش یک از اگر که است ییباغچه آن تراز، یباغچه. رسید

 نظام کی تراز بنابراین،. رسدنمی اصالً هایینقطه یک به آب بود، غلط تراز وقتی. برساند ییبوته هر پای

 .است غلطی تراز ضدبشری،

 کینه و دشمنی و عناد جااین به نسبت چون. شدمی اعمال هم مصنوعی محرومیتِ کردم، عرض که طورهمان

 بعیدگاهت جااین حقیقت در. نبود سازگار جاهایی چنین با نظام، آن معمولی یروحیه و طبیعت و مزاج داشتند،

 مورد که ییمعمولی انانس. بود تبعیدگاه دیّر بود، تبعیدگاه دیلم بود، تبعیدگاه برازجان بود، تبعیدگاه گناوه بود،

 جایی .بیاورند جاهااین به باید را مغضوب آدمهای بکند؛ زندگی جاهااین رد بیاورند را او نباید نباشد، غضب

 باشد؟ ایدب چگونه جاآن به نسبت دستگاه آن طبیعت بفرستد، جاآن به را خودش مغضوبین دستگاهی که

 بیانات .ودندب گذاشته این بر را بنا اصالً جاهایی، طوراین در. باشد باید لطفبی برکتِبی طبیعت است؛ معلوم

 12/16/1906 بوشهر استان مسئوالن و مدیران دیدار در

 

 اقتصادی استقالل به یابیدست ابزار و مقدمات
 

. تاس اول قدم این بیاورد؛ وجود به قدرتها از مستقل را حکومتی که نکرد اکتفا این به اسالمی، جمهوری

 تقلمس را خودشان سیاسی نظام که است همین آنها استقالل اول قدم رسند،می استقالل به که کشورهایی

 استقالل جهت در که نکرد اکتفا هم این به. آورند وجود به بیگانه قدرتهای نفوذ از مستقل حکومتی یعنی کنند؛

 آسانی به که ینیدبمی. است دیریابتر و مشکلتر سیاسی استقالل از اقتصادی، استقالل. بکند حرکت اقتصادی
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 به اهدبخو کشوری اگر. کرد قطع را بیگانه دولتهای و قدرتها اقتصادی یسلطه و نفوذ هایرشته شودنمی

 دانش، فراوان، امکانات درآمدزا، منابع کارآمد، انسانی نیروی به احتیاج برود، اقتصادی استقالل سمت

 اییشورهک و انقالبی کشورهای. دارد دیگر چیزهای از بسیاری و المللیبین فنی و علمی همکاریهای تخصص،

 حمتز دچار اقتصادی، استقالل ابزار و مقدمات این یهمه آوردن دست به برای رسند،می استقالل به تازه که

 .دردسرند و

 تسلط انقالب، از قبل که است درست. کرد حرکت اقتصادی استقالل جهت در اول، ساعت از ما کشور

 و بود دهدا رشد کشور این در را امریکا بخصوص و غرب به یوابسته کامالً اقتصاد یک وابسته، حکومتهای

 اقتصادی لاستقال جهت در توانستیم ما و شد بریده هارشته این اما بود؛ دشواری بسیار کار هارشته این بریدن

 .کنیم حرکت

 درس ایدب جوانان کنند، کار باید مردم و داریم فاصله هنوز کامل، اقتصادی استقالل یک به رسیدن تا البته

 گونه هر - کنند کمک ملی مهم مقصود این در توانندمی که کسانی و نمایند تالش باید متخصصان ،بخوانند

 .دهند انجام باید را آن - کمکی

 بیگانگان هب کشور یک اقتصاد هایرشته وقتی. است حیاتی ضرورت یک اقتصادی استقالل کشور، یک برای

 در تیاراخ پس است؛ وصل دیگر جایی به پیکر ینا یتغذیه و حیات رگ که است این معنایش باشد، وصل

 .بود خواهد دیگری دست

 ستفادها شرقی قدرتهای و دولتها از اینها. بودند شرق به متمایل معاصر، قرن در انقالبی کشورهای بیشتر

 بمحسو او بزرگ برادر که - شوروی کشور بیشتر، بلکه سال ده تا کرد، انقالب چین که وقتی مثالً. کردندمی

 کارشناس و متخصص و کردمی فنی و اقتصادی کمک چین به - بود پیشگام سوسیالیستی انقالب در و شدمی

 ریدنب برای اسالمی، جمهوری اما. بودند گونههمین هم کمونیستی کشورهای سایر. فرستادمی کشور آن به

 یرانیانا درخشان استعداد و شخوی ملت نیرومند یاراده به فقط خود، اقتصادی وابستگی و پیوند هایرشته

 لَّهبحمدال و رودمی پیش هم باز و رفت پیش ما ملت اقتصادی، استقالل راه در پس،. هست و بود متکی

 16/61/1903 تهران یجمعه نماز هایخطبه .بکند هم باید و کندمی حرکت جهت همین در ریزیهابرنامه
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 پهلوی رژیم در سیاسی وضعیت

 

 آمریکا به اعتماد از طاغوت رژیم و قمصد خوردن ضربه
 

 در که است شده موجب دارد، ادامه هم امروز تا پیش سال هاده از و دارند هاآمریکایی که استکباری رویکرد

 ما شورک مخصوص این بیاید؛ وجودبه آمریکا دولت به نسبت بیزاری و اعتمادیبی احساس یک دنیا ملّتهای

 کشور در حاال. بودند آمریکا دوست که کسانی آن حتّی خورد؛ ضربه کرد، عتمادا آمریکا به ملّتی هر نیست؛

 به دهد،ب نجات هاانگلیس فشار زیر از را خود بتواند اینکه برای کرد؛ اعتماد هاآمریکایی به مصدّق دکتر ما

 کمک ودب کرده اپید ظن حسن آنها به که مصدّق دکتر به اینکه جای به هاآمریکایی شد؛ متوسّل هاآمریکایی

. انداختند راه را مرداد 28 کودتای و اینجا فرستادند را خودشان مأمور شدند، همدست هاانگلیس با کنند،

 عتمادا آمریکا به و بود خوب هم شانمیانه آمریکا با که کسانی حتّی خورد؛[ هم] را کتکش کرد، اعتماد مصدّق

 خواهیِهزیاد حال عین در بود، صمیمی خیلی آمریکا با سابق یطاغوت رژیم روابط. خوردند را اشضربه کردند،

 - آمریکا ینمأمور قضائی مصونیّت - گفتیم که را کاپیتوالسیونی همین بود؛ آورده ستوه به هم را آنها آمریکا

 .کردند قبول شدند مجبور نداشتند، آمریکا جز ایپشتوانه هم آنها آنها؛ بر کردند تحمیل

 ایرانی، رشدا افسر یک گوش توی بزند آمریکایی گروهبان یک چنانچه اگر که است این ونکاپیتوالسی معنای

 ریفش مرد یک به تهران در آمریکایی پایخُرده مأمور یک اگر. بدهد قرار تعقیب تحت را او ندارد حق کسی

 هایآمریکای ؛بدهد قرار تعقیب تحت را او ندارد حق کسی بکند، تعدّی ایرانی شریف زن یک به یا ایرانی

 کردند، لتحمی را این. نمیشود بیشتر این از ملّت یک ذلّت میکنیم؛ حل را قضیّه خودمان ندارید، حق میگویند

 و کرد فرار ایران از آنکه از بعد را محمّدرضا همین. نکردند رحم هم خودشان دوست به بود، هم دوستشان

 اریوفاد او به هم قدراین یعنی نداشتند؛ نگه را او ند،کرد بیرون آنجا از رفت، آمریکا به کوتاهی مدّت یک

 .هستند جوریاین نکردند؛

. هست هاآمریکایی سیاست در که رویکردی و رفتار همین خاطر به اعتمادندبی آمریکا به دولتها حتّی و ملّتها

 12/68/1932 شجویاندان و آموزاندانش دیدار در بیانات .خورد را اشضربه آمریکا، به کرد اعتماد هرکسی

 

 

 



48 

 

 اسالمی جمهوری از قبل مردم، حاکمیت نبود
 

 الیس تا ایران در مشروطیت اعالم از. بود نچشیده را مردم حاکمیت ی مزه اسالمی انقالب از قبل تا ما ملت

 خاندان اتوریدیکت سال وپنج پنجاه سال، هفتادوپنج این از کشید؛ طول سال هفتادوپنج شد، پیروز انقالب که

 مالحظه بدون .آمریکا به بعد انگلیس، به اول یعنی جهانی؛ قدرتهای به وابسته و خشن دیکتاتوریِ بود؛ پهلوی

 وشتسرن به نه که گرفت قرار انسانهائی دست در کشور امور زمام سال، وپنج پنجاه این در مردم، خواست ی

 خصیش منافع به و نداشتند اعتنائی ورکش این عزت و شکوه و عظمت به نه ملت، این منافع به نه ملت، این

 هرج چارد کشور هم آن از قبل سال بیست. بودند دلبسته میکردند، حمایت آنها از که قدرتهائی منافع و خود

 انمی این در سالهای دو حدود فرصتِ یک بجز اسالمی، انقالب تا مشروطیت دوران آغاز از یعنی. بود مرج و

 رفت بین زا آمریکا و انگلیس مشترک ی توطئه با هم این که - بود شده تشکیل ضعیفی ملیِ دولت یک ،که

 .گذشت دیکتاتوری و استبداد به تمام مدت، این ی بقیه -

 مسائل ی همه در امروز، تا انقالب پیروزی آغاز از. چشیدند اسالمی جمهوری در مردم را مردمساالری ی مزه

 کمح تنفیذ مراسم در بیانات .کردند ایفا نقش که بودند مردم کشور، اساسی مسئولیتهای ی همه در مهم،

 12/66/1932 ایران اسالمی جمهوری ریاست

 

 شاه رفتن با رابطه در( ره)خمینی امام سخنان درباره طالقانی اهلل آیت نظر
 

 کی ایران در نشد؟ ایران در مگر. بدهید انجام را نشدنی کارهای. بروید سخت و دشوار کارهای استقبال به

 یکردند،م صرف را وقتشان نشستندمی شبها و روزها ساعتها، عالم، تحلیلگران یهمه اگر که گرفت انجام کاری

 از هک کشوری این که بود این آن بود؟ چه کار آن. است محال کار این وقوع که نمیرسیدند نتیجه این به جز

 ادیاقتص لحاظ از بود، غرب اقتدار یسرپنجه زیر سیاسی لحاظ از بود، غرب به یوابسته فرهنگی لحاظ

 که - میدانستند آمریکا مقابل در ناچارِ فرمانِبهگوش مطیعِ را خودشان کشور، رؤسای و بود غرب یبازیچه

 لمث اما بودند؛ هم ناراحت کنند، گوش را آنها حرف مجبورند اینکه از غیره و محمدرضا دستگاه همان البته

 - بدهد انجام باید کور، چشمش اما است؛ ناراحت بله، است؛ ناراحت ابشارب دستور از که بودند نوکری

 جهت رد همه و هستند، مسئولینش آن است، اقتصادش آن است، سیاستش آن است، فرهنگش آن که کشوری

 کار رس نظامی و برگشت قضایا درجه هشتاد و صد کشور این در ناگهان اسالم، از دوری و غرب به وابستگی

 و اسالم سمت به را جهتگیری و کرد نگاه دشمنی چشم به مواردی در و سوءظن چشم با غرب به که آمد
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 چنین ،است محال کار این میگفت تحلیلگری هر. اسالمی جمهوری نظام تشکیل یعنی داد؛ قرار اسالم تحقق

 .افتاد اتفاق محال این شد، اما نیست؛ ممکن چیزی

 که گفت نم خود به طالقانی آقای مرحوم. نمیشود میگفتند ما خود مبارزین از بعضی حتّی بگویم؛ شما به من

 اهش است ممکن که آمدنمی باورش. برود نمیشود شاه که است معلوم خب، ؛«برود باید شاه» میگوید امام

 وا است، نشدنی که چیزهائی است؛ عجیب حرفهایش مرد این گفت من خود به طالقانی آقای مرحوم. برود

 اما کرد؛نمی باور کس هیچ میرود، شاه گفت امام. گفت بعد را این. بود شاه رفتن اشیکی ؛میشود و میگوید

 .شد ماا نمیکرد، باور کس هیچ. رفت استکبار و استعمار رفت، غرب رفت، آمریکا رفت، شاه فقط نه. رفت

 26/60/1936 کرمانشاه سنت اهل و شیعه روحانیون جمع در بیانات

 

 وزیری نخست از امینی دکتر عزل برای مریکاآ از ایران شاه اجازه
 

 است، میمه تغییرات ژرفا و عمق لحاظ از که آورد وجود به را تغییراتی افتاد، اتفاق ایران در که انقالبی این

 به ایتردهگس تغییرات و برد پیش را جامعه میشود که است تغییرات این اساس بر. است اساسی تغییرات

 .شد گذاشته محکم اصلی، ایهپایه این. آورد وجود

 لویج میدانیم، همه میدانید، همه را اینها البته. میکنم عرض افتاد، اتفاق که را تغییراتی این از مورد چند من

 ؛«ضحیها و والشّمس» - میکند خورشید متوجه را ما قرآن، در متعال خدای که طوری همان لیکن ماست؛ چشم

 موجود نای حادثه، این پدیده، این که کنیم پیدا توجه ما تا میکند ادی سوگند اما ماست، چشم جلوی خورشید

 این زا اینها گفتن لذا کنیم؛ توجه خود اطراف عظیمِ هایپدیده این به باید هم ما - است عظمت دارای اینقدر

 عنیی بود؛ وابسته سیاسی لحاظ از کشور انقالب، از قبل. ... کنیم پیدا توجه خودمان که است الزم جهت

 باز .بودند آمریکا یاشاره منتظر بودند؛ آمریکا مطیع گوناگون، هایدستگاه چه محمدرضا، خود چه حکومت،

 کند انعق را هاآمریکائی اینکه برای - امینی دکتر - آمریکا میرود اینجا از میشود پا آدمی. است فراوان شواهد

 شد ندبل بود، مخالف او با که شاه سال، دو یکی از بعد! وزیرنخست شد آمد،. ایران در وزیرنخست بشود که

 عزل وزیرینخست از را او آمد. کند عزل وزیرینخست از را او که کرد قانع را هاآمریکائی آمریکا، رفت

 رضایت و موافقت محتاج کشور رئیس مملکت، شاه وزیر،نخست انتخاب برای. بود ما مملکت وضع این،! کرد

 تصمیمی ات میکرد دعوت خود کاخ به را انگلیس سفیر و آمریکا سفیر شاه مسائل، از یبسیار در! بود آمریکا

 یاسیس وابستگی. نمیشد عملی تصمیم بودند، مخالف آنها اگر! بگذارد میان در آنها با بگیرد، میخواهد که را

 آوردند خودشان هایسیانگل را رضاخان. انگلیس مطیع هم آمریکا یدوره از قبل بودند؛ آمریکا مطیع. این یعنی
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 ردند،ک بیرونش کشور از کردند، عزلش حکومت از خودشان نمیخورد، دردشان به دیگر دیدند وقتی سرکار؛

 .بود انقالب از قبل این. کار سر آوردند را پسرش

 قدرتهای این میان در بزرگ، دنیای این در امروز یعنی. داد کشور به را سیاسی کامل استقالل آمد انقالب

 ملت یا کشور مسئولین یاراده بر او یاراده او، خواست کند ادعا بتواند که ندارد وجود قدرت یک زرگ،ب

 جذابیت ترینبیش - سیاسی عزت استقالل، ایستادگی، یعنی - بخصوص ینکته این. دارد تأثیری اندک ایران

 اشمدهع بخش میکنند، احترام اساحس ایران بزرگ ملت به نسبت ملتها بینیدمی اینکه. دارد ملتها برای را

 16/11/1983 تهران جمعه نماز هایخطبه .سیاسی استقالل: است قسمت این به مربوط

 

 طاغوت حکومت بودن امنیتی علت به ایران؛ در خفقان فضای ایجاد
 

 است، میمه تغییرات ژرفا و عمق لحاظ از که آورد وجود به را تغییراتی افتاد، اتفاق ایران در که انقالبی این

 به ایتردهگس تغییرات و برد پیش را جامعه میشود که است تغییرات این اساس بر. است اساسی تغییرات

 .شد گذاشته محکم اصلی، هایپایه این. آورد وجود

 لویج میدانیم، همه میدانید، همه را اینها البته. میکنم عرض افتاد، اتفاق که را تغییراتی این از مورد چند من

 ؛«ضحیها و والشّمس» - میکند خورشید متوجه را ما قرآن، در متعال خدای که طوری همان لیکن ماست؛ چشم

 موجود نای حادثه، این پدیده، این که کنیم پیدا توجه ما تا میکند یاد سوگند اما ماست، چشم جلوی خورشید

 این زا اینها گفتن لذا کنیم؛ توجه خود اطراف عظیمِ هایپدیده این به باید هم ما - است عظمت دارای اینقدر

 ... کنیم پیدا توجه خودمان که است الزم جهت

 مردم سلطنتی، حکومت در. است ساالریمردم آن، مقابل ینقطه. بود سلطنتی حکومت انقالب، از قبل

 میمرد، یکی بود؛ وراثتی حکومت، انقالب، از قبل. اندکارههمه مردم ساالری،مردم حکومت در اند؛هیچکاره

 قبول باید رناچا نمیخواستند، میخواستند، نداشتند؛ نقشی هیچ مردم یعنی میکرد؛ معین خودش جای به را یکی

 م،مرد مذاق میکنند؛ انتخاب مردم است؛ انتخابی حکومت انقالب، برکت به اسالمی جمهوری در. میکردند

. سیاه و ختس دیکتاتوریِ بود؛ امنیتی دیکتاتوریِ حکومت، انقالب، از قبل. است کننده تعیین مردم خواست

 حبتص میکرد، نقل - مشهد بود آمده قاچاقی - من پیش آمد پاکستان از ما دوستان از یکی هست؛ یادم بنده

! پارک؟ یتو کردم؛ تعجب من. میخواندیم داشتیم دوستان با پارک، توی ما را اعالمیه فالن بله، گفت میکرد؛

 اشدب جیبش توی اعالمیه یک کسی که نمیکرد خطور ما ذهن به اصالً! زی؟چی چنین است ممکن! اعالمیه؟
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 آن منیتیِا دیکتاتوری وضع این. برود راه کوچه توی بتواند و باشد اعالمیه آن در دستگاه از انتقاد مقداری و

 و تلفمخا فضای حتّی را، تذکر فضای را، اصالح فضای را، نقد فضای را، آزاد فضای آمد انقالب. بود روز

 تهران جمعه نماز هایخطبه .است بوده جور همین سال دو و سی این طول در. کرد باز مردم برای را اعتراض

16/11/1983 

 

 آمریکا خواهیزیاده و دخالت با ایران ملت مبارزه نماد آبان؛ 19
 

 بلق روزهای با ودخ خودی به آبان سیزده روز. دارند را سمبل یک و نماد یک حکم غالباً تاریخی مناسبتهای

 دل در خود، سر پشت که رمزی یک یعنی چه؟ یعنی نماد. است نماد یک اما ندارد؛ تفاوتی بعد روزهای و

 لمهک این دل در بسیاری حقایق و معانی آورد،می زبان بر کلمه یک انسان. دارد نهفته فراوانی معانی خود،

 مسائل مهم، مطالب از دارد وسیعی یعقبه و است نماد یک روز این. است قبیل این از آبان سیزده هست؛

 کنیمب نگاهی یک. آیندمی حساب به هم ما امروز مسائل بلکه نیستند، تاریخی وجه هیچ به که مسائلی مهم؛

 .روز این مناسبتهای به

. دکردن تبعید را ما بزرگوار امام روزی، چنین یک مثل در 1919 سال در که است این روز این مناسبت اولین

 اصلهبالف بعد و شد ایراد قم در که پرشور سخنرانی یک در آن، از قبل روز چند امام چون کردند؟ تبعید چرا

 تنشکس ملی، حق آن. کردند مطالبه را ملی حق یک شد، پخش کشور سراسر در نوشته و نوار یوسیله به

 هچ از ما که بداند بداند؛ وشنیبر را اینها ما جوان نسل است خوب. بود کاپیتوالسیون یظالمانه قانون

 .ایمرسیده اینجا به حاال که ایمکرده عبور هائیگذرگاه

 هزار، شصت هزار، پنجاه نیست؛ مهم دقیقش رقم حاال - داشتند ایران در مأمور هزار ده چند هاآمریکائی

 در چه - ایران مدیریت یمجموعه داخل در بودند؛ نظامی بودند، امنیتی بودند، سیاسی مأمورین اینها - بیشتر

 نشسته - دیگر گوناگون بخشهای در چه ریزی،برنامه بخشهای در چه اطالعاتی، سازمانهای در چه ارتش،

 این .میکردند کار آمریکا برای اما میگرفتند، ایران دولت از مضاعف اضعاف به را خودشان مزد و پول بودند،

 خاطر به ا،آمریک به اشوابستگی خاطر به پهلوی طاغوت رژیم. بود افتاده اتفاق ما کشور در که بود بدی کار

 اما د؛بو بد کار، اینجای تا. بود آورده کشور داخل را اینها سال چند طول در بتدریج آمریکا، برای اشمزدوری

 در مدندآ که بود این مضاعف بدِ کار آن. بود چند توان به بدِ بود، مضاعف بدِ چیز یک افتاد، اتفاق که آنچه

 و ایران هایدادگاه از آمریکائی مأمورین که کردند تصویب روز آن سنای مجلس و ملی شورای مجلس
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 مرتکب رانای در بزرگی جرم مأمورین این از یکی کنید فرض اگر یعنی. معافند ایران امنیتی و قضائی امکانات

 یونکاپیتوالس اسمش این کنند؛ محکوم و کنند محاکمه و بطلبند دادگاه به را او ندارند حق ما هایدادگاه شود،

 میخواهد، شاندل کاری هر کشور، این در بیایند بیگانگان که است ملت یک وابستگی و ضعف نهایت این. است

 از را این هاآمریکائی. بکنند اینها به تعرضیاندک باشند نداشته اجازه کشور پلیس و کشور هایدادگاه بکنند؛

 .کاپیتوالسیون قانون: کرد تقدیمشان دودستی هم طاغوت ژیمر خواستند، طاغوت رژیم

 پیدا عاطال امام ولی کند؛ پیدا انعکاس مطبوعات در نمیگذاشتند میکردند، را کارها این صدا و سربی البته

. ستا قانونی چه این که کشیدند فریاد قم مردم و طالب جمع در آبان سیزده از قبل سخنرانی در امام. کردند

 بدهد، رارق اهانت مورد را تقلید مرجع یک کشور، در آمریکائی یپایهدون مأمور یک اگر که بود این امام تعبیر

 کسی هیچ ؛هستند خنثی کامالً مأمور این به نسبت ایران قوانین بدهد، انجام جنایتی هر و بگیرد زیر ماشین با

. ندمیکرد کار چه است معلوم خوب، که کنند؛ کار چه او با میدانند هاآمریکائی خود ندارد؛ را او به تعرض حق

 یماهه چند حبس. بودند شده آزاد زندان از هم تازه وقت آن امام. کشید فریاد ظالمانه قانون این مقابل در امام

 بتهال. رساند همگان گوش به را ایران ملت یخفته فریاد و ایستاد امام. بود شده تمام که بود ماهی چند امام

 باندیده. داشت اطالع امام اما میشود، تحقیر دارد اینجور ایران ملت که نداشتند هم اطالع مردم آحاد از خیلی

 آورند،می تمل سر دارند بالئی چه که میکند پیدا اطالع وقتی است؛ اینجور کشور یک مصالح و منافع حقیقی

. یزندم فریاد نمیماند؛ ساکت میکنند، پامال را ملت یک شرف دارند چطور میکنند، تحقیر را ملت دارند چطور

 هم ایران در را امام. آوردند تهران به و کردند دستگیر را امام بالفاصله لذا بود؛ خطرناک هم فریاد روز، آن

 .اول یحادثه این،. کردند تبعید ترکیه به را ایشان نداشتند؛ نگه

 ورزیطمع یکی: خطیر و حساس ربسیا حقیقت دو بزرگ، حقیقت دو نماد شد اینجا آبان، سیزده پس

 آیندیم پیش اینجا تا استکبار و استبداد نکند، دفاع خود شرف از خود، حق از ملت یک اگر که ها؛آمریکائی

. است این یاستکبار هایسلطه هدف. میکنند تحمیل ملت این بر را کاپیتوالسیون مثل ایظالمانه قانون یک که

 تا دو لمث ندارد، قدرت و زور او قدر به که کشوری یک با آمریکا دولت مثل دولتی روابط که نیست اینجور

 م،سو جهان خوشان قول به کشورهای و آمریکا بین یرابطه ها،آمریکائی خود نظر از نه، باشد؛ عادی کشور

 ببرند، ار نفتش دارند؛ کشور این در اختیاری هر آنها. رعیتند اینها اربابند، آنها است؛ رعیت و ارباب یرابطه

 اینجور هم را ملت کنند، تأمین اینجا در را آمریکا منافع بگیرند، را پولش ببرند، را منافعش ببرند، را گازش

 .کنند تحقیر
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 مینه توی! نبود جوابگویش هم کسی میزد، ایران ارتش ارشد امیر یک گوش توی آمریکائی استوار یک

 مثل یشد،م روروبه ایرانی ارشد افسر یک با آمریکائی ییهپادون نظامی یک وقتی کشور، گوناگون پادگانهای

 اول طلبم این. بکنند نمیتوانستند کاری اما نمیکردند؛ جرأت بودند، ناراحت هاارتشی! میزد حرف ارباب یک

 جمله از لتها،م به نسبت استکبار تجاوز و تعدی روح نماد است؛ آمریکائی استکبار نماد آبان سیزده که است،

 .است ایران ملت به نسبت

 حرفهای خیلی شدند، راست دولّا خیلی انقالب پیروزی از بعد مختلف هایدوره در آمریکا جمهور رؤسای

 همان یهقض باطن اما میزنند، حرفهائی ظاهراً. کنند باز دوباره را بسته راه این بتوانند شاید زدند، نرم و چرب

 .است شده پنهان خملیم دستکش زیر در گفتم من که است چدنی یپنجه

 در اراستکب روح از است عبارت حقیقت آن و است مهم بسیار و تلخ حقیقت یک یادآور آبان سیزده پس

 رگزه باید - ما ملت جمله از - گوناگون کشورهای ملتهای آحاد. استکباری هایسلطه و استکباری قدرتهای

 متعرض یچهره است، متجاوز یچهره است، گرفته رارق آنجا در که ایچهره این بدانند نبرند؛ یاد از را این

 ضیعر تجاوز بکند، ناموسی تجاوز کند، لگدمال را ملت یک شرف که اینجا تا دارد؛ پیشروی قصد است،

 .بخواهد توضیح و کند سؤال او از نتواند هم کسی و کند تجاوز مال و جان به بکند،

 و ترینسالم فریاد، آن. ماست بزرگوار امام رسای فریاد ود،میش محسوب آن نماد آبان سیزده که مطلبی دومین

 بزنند، رفیح یک کنار و گوشه است ممکن هاخیلی. آمد بیرون حلقومها پاکترین از که بود فریادها ترینپاکیزه

 کرد، منتشر عالم در 19 سال در را آبان سیزده فریاد که حلقومی لیکن بکنند؛ اعتراضی یک بگویند، چیزی یک

 یاکیزهپ عِرق آن از یبرخاسته ثانیاً بود؛ دین حس از یبرخاسته فریاد، این اوالً. بود حلقومها ترینکیزهپا

 حمایت هب متکی فریادی ثالثاً - کند تحمل ملت این بر را دشمن تسلط نمیتوانست - بود ملی و مسلمانی

. ردندک حمایت مردم شد، بلند امام فریاد تیوق اما نداشتند، اطالع اول مردم اینکه با گفتم؛. بود مردم عمومی

 سائیر فریاد مثل پاکیزه فریاد آن. انجامید اسالمی انقالب پیروزی به بعد سال چهارده که بود حمایتها همان

 حرکت چنین یک امام. کردند جذب را مردم دلهای و مردم و دادند سر مردم میان در الهی پیامبران که بود

 و دوستان و خانواده و زندگی و خانه از را امام شد؛ اشهزینه متحمل هم بعد داد، امانج کشور در را عظیمی

 یک نماد آبان سیزده که بود این هم دوم مطلب پس. کردند تبعید دنیا یگوشه یک به و کردند جدا نزدیکانش

 .است فریادی چنین

 از سال چهارده. است 60 سال موزانآدانش یقضیه دارد، قرار نماد این سر پشت که سومی مهم بسیار مطلب

 و پاکترین عنوان به ما دبیرستانی آموزاندانش ما، نوجوانهای ما، جوانهای 60 سال در گذشت، که حادثه آن
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 همین توی است آموزاندانش کشتار روز آبان سیزده. شدند کشته و آمدند میدان توی قشرها ترینآالیشبی

 فضا در را امام قبل سال چهارده فریاد و آمدند میدان توی جوانها و نهانوجوا این وقتی. تهران خیابانهای

 التاسف روی اینها خون گشودند، آتش اینها روی گرفتند؛ انتقام اینها از آمریکا مزدور جالدان دادند، انعکاس

 وانج یتعداد اینکه خاطر به فقط نه است؛ مهمی مطلب هم این. کرد رنگین را آن و ریخت تهران خیابانهای

 که میعظی حرکت که مهمتر ینکته این خاطر به بلکه - است مهم این البته - رسیدند شهادت به نوجوان و

 آموزدانش یپاکیزه جوان عده یک که است بانشاط و باطراوت و زنده آنقدر کرد، آغاز 19 و 12 سال در امام

 و بارج دستگاه یسرنیزه مقابل در و کنندمی تعهد احساس میکنند، مسئولیت احساس آورد،می میدان توی را

 .است نظیرکم چیزی اینجور دنیا در. ایستندمی طاغوت

 دیگر، قشرهای کنار در دانشجویان، کنار در ما دبیرستانی آموزاندانش هم امروز. است جورهمین هم امروز

 مه مقدس دفاع دوران در. دهستن ما اجتماعی هایگروه ترینپیشقدم جزو دیگر، جاهای در و بسیج کنار در

 - بگیرید تماس شهدا هایخانواده با اگر شما. میشدند محسوب هامقدمخط و پیشروان جزو آموزاندانش باز

 ساله، هشانزد میگویند بود، ساله چند جوانتان بپرسید آنها از و - بینممی و دارم تماس اینها از خیلی با من

 از ناشی مسئولیت احساس انقالبی، یروحیه تعهد، احساس یعنی چه؟ یعنی این. ساله چهارده ساله، هفده

 سپر ار خودش یسینه آید،می میدان وسط ملت این آموزِدانش جوان که رسیده اینجا به بصیرت و بینیروشن

 در را اسالمی و الهی هدفهای و بزرگ آرمانهای اینکه برای میگذرد، اشجوانی آرزوهای یهمه از میکند،

 دیگری عظیم بسیار مفهوم افتاد؛ اتفاق 60 سال در که بود دیگری بزرگ یحادثه هم این. ببخشد تحقق عهجام

 .اینهاست نماد آبان سیزده. دارد قرار آبان سیزده یکلمه سر پشت که

 تبعید سالروز مناسبت به 68 سال در. بود جاسوسی یالنه تسخیر شد، پیدا آبان سیزده در که ایقضیه آخرین

. درآورد زانو به را آمریکا و کرد خیره را دنیا که کردند کاری آمدند جوانها هم باز آموزان،دانش شهادت و امام

 مریکاآ دولت شد، تسخیر جاسوسی یالنه که روزی آن بدانید؛ شما. نیست شعار اینها است؛ قضیه واقع این

 ده،ش سبک چشمها در آمریکا که نکنید نگاه را زامرو شما. بود امروز برابر چندین اشهیمنه و اعتبار و آبرو

 مریکاآ روز آن نبود؛ اینجور روز آن. میکنند نفرین را آنها و میدهند دشنام آمریکا علیه علناً ملتها شده، کوچک

 یهلب عنوان به شهامت، با شجاعت، با ما دانشجوی جوان. داشت یک یدرجه ابرقدرتیِ یهیمنه یک دنیا در

 ودند،ب آنجا که را کسانی کرد؛ تسخیر را آمریکائی آنچنان یسفارتخانه ایران، ملت مقاومت یجبهه اصلی

 - هاشانزن مثل - آنها از عناصری گفتند اندکی از بعد و کردند مالطفت کردند، محبت امام البته. کرد زندانی

 که بود عظیمی حرکت هم این. ماندند اینجا در طوالنی مدتی تا اصلی عناصر آن لیکن آمریکا؛ بروند برگردند

. ردک فروکش ملتها چشم در ناگهان عظمت، آن با و هیمنه آن با آمریکای کرد؛ متزلزل دنیا در را آمریکا قدرت
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 شبانه و پنهانی نظامیِ یحمله به دست گروگانها این نجات برای آمریکا جمهور رئیس که رسید جائی به کار

 اب دیدند، جا دیدند، آدم کردند، فراهم فراوانی مقدمات کردند، بسیج نجاای در را جاسوسانشان. زد ایران به

 را روگانهاگ خودشان خیال به و بیایند آنجا از و شوند پیاده طبس که آمدند کردند، حمله هواپیما و هلیکوپتر

 و اهاواپیمه برد، را اینها آبروی متعال خدای افتاد، اتفاق طبس معروف ماجرای آن که ببرند؛ و کنند خالص

 .نهاستای آبان سیزده قضایای. بروند و برگردند طبس همان از شدند مجبور و گرفت آتش هلیکوپترهاشان

 درس ما برای همه معانی، این که دارد؛ فراوانی معانی خود یعقبه در خود، دل در است؛ نماد آبان سیزده

 دستگاه، آن فساد و آمریکا به طاغوت رژیم ابستگیو آمریکا، ورزیطمع: باشیم داشته یاد به را اینها باید است؛

 وانج نسل جسارت و شجاعت جوان، نسل حضور مردم، و بزرگوار امام بصیرت به متکی ایمانِ ایستادگی

 آبان سیزده یکلمه دل در همه اینها آمریکا؛ یکرده بزک و کرده آرایش یچهره و هیمنه مقابل در انقالبی

 12/68/1983 آبان 19 آستانه در آموزاندانش دیدار در بیانات .نیست کوچکی رفح یک آبان سیزده پس. است

 

 وزیر نخست تعیین برای بیگانگان از شاه محمدرضا گرفتن اجازه
 

 هب خود، زبان به خود، سنن به خود، آداب به -خود هایداشته به یعنی نکند، عزت احساس ملتی یک اگر

 کوچک را هاآن کند، نگاه حقارت چشم به -خود بزرگان به و خود خرمفا به خود، تاریخ به خود، الفبای

 .گیردمی قرار بیگانگان یسلطه یچنبره در راحتیبه ملت این ندارد، چیزی خودش از کند احساس و بشمارد

 یبرا شدند، -اسالمی سرزمینهای جمله از -شرق سرزمینهای وارد که هفده و شانزده قرنهای از استعمارگران

 کردند روعش بکنند، خود اسیر را هاآن و ببندند ملتها این پای و دست به را اسارت کمند کاملًا بتوانند نکهای

 و خود آداب به نسبت خود، مذهب به نسبت خود، هایداشته به نسبت خود، یگذشته به نسبت را هاآن

 در یتمشروط اوائل زمان در که یدرس جائی به کار است؛ آموزعبرت هااین. کردن بدبین خود لباس به نسبت

 لباسش را، اخالقش را، دینش یعنی! بشود فرنگی پا به تا سر از باید ایرانی: گفت فکرروشن یک کشور، این

 ومرس غربی، آداب غربی، فرهنگ اما بکند، فراموش و بگذارد کنار را مفاخرش و را اشگذشته را، خطش را،

 ما ورکش در را بارمذلت فریاد این. کردند اعالن جوراین! بپذیرد را غربی منش و روش و غربی تفکر غربی،

 ستد از را خود چیز همه کشوری یک وقتی است؛ معلوم. دادند سر بودند، کرده پشت دین به که کسانی آن

 او، دارائی او، ارتش او، نفت -او چیز همه بر تواندمی راحتیبه انگلیس استعمار شد، تهی درون از و داد

 کسفالن ینکها برای خائن شاه که بود رسیده جائی به پهلوی دوران در کار کند؛ پیدا تسلط -او سیاسی ستگاهد

 در و بگذارد انمی در -آمریکا سفیر با بعدها و -انگلیس سفیر با بود مجبور بکند، معین وزیرنخست بعنوان را
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 ومتهایحک. است ملی عزت ضد این. ماست یذشتهگ دردبار تاریخ این. بگیرد اجازه و کند استجازه او از واقع

 یایدن نه دادند، توسعه را او علم نه آوردند؛ فرود عزت یاریکه از را ایران ملت فاسد، و وابسته دیکتاتوری

 مقابل رد اسالمی انقالب. پوشاندند او بر اسارت لباس و گرفتند او از هم را آخرتش بلکه کردند، درست را او

 ملت و یستادا بزرگوار امام و اسالمی انقالب بزرگی مصیبت چنین یک مقابل در. کرد قیام یوضعیت چنین یک

 .رسید پیروزی به و کرد نثار راه این در را خود خون ایران

 یعیطب طور به هم ملت آن و کشور آن سیاسی دستگاه شد، حاکم مردمی میان در ایروحیه چنین یک وقتی

 ؛رام یبره مثل دشمنان مقابل در اما خونخوار، گرگ و درنده سگ مثل خود دممر مقابل در: شودمی نوکرمآب

 خود مردم با جورآن سلطنتش دوم ینیمه در بخصوص که رضاخانی همان. «نعامة الحروب فی و علیّ اسد»

 و رزندف به پدر خودشان هایخانه توی نداشتند؛ کشیدن نفس جرئت مردم که -بود کرده رفتار خشونت با

 ،«بگیری نارهک سلطنت از باید» گفتند که هاانگلیسی یساده پیغام یک مقابل در -کردنمی اعتماد پدر به زندفر

 رضای محمد پهلوی؛ رضای محمد طور همین! شد خارج کشور از و گرفت کناره سلطنت از مرده موشِ مثل

 بر و مبارزان بر و ملت این بر را فشارها شدیدترین پنجاه یدهه و چهل یدهه سالهای در پهلوی

 سفیر و آمریکا سفیر مقابل در آدم همین اما کرد؛ وارد -مردم از ایمالحظه اندک بدون خشن؛ -خواهانآزادی

 حکومت این. بود مجبور اما بود، هم ناراحت! شنفتمی حرف هاآن از و کردمی خضوع و خشوع انگلیس

 .است محروم ملی عزت از که است ملتی یک

 ما واربزرگ امام. بود عزت احساس کرد، عطا ایران ملت ما به اسالمی انقالب که قلمهائی ترینساسیا از یکی

 ظامین و سیاسی اقتدار اوج ،«بکند تواندنمی غلطی هیچ آمریکا» فرمود علناً امام که روزی آن. بود عزت مظهر

 ایران ملت به را عزت احساس البانق و برگرداند مردم این به را عزت احساس امام. بود دنیا در آمریکا

 22/62/1988 سنندج آزادی میدان در کردستان استان مردم جمع در بیانات .برگرداند

 

 پهلوی رژیم در انتخابات بودن نمایشی
 

 یتخاص چون چرا؟. بود کشور مدیریت نظام در تأثیربی عنصر یک خود قرنیِ چند تاریخ طول در ما ملت

 هچگون ملت حالِ. نیست ایکاره ملت،. است این پادشاهی حکومت خاصیت ت؛اس این استبدادی حکومت

 نفر یک د،باش بلند ملت اقبال وقتییک اگر. است نشسته باال آن که کسی آن انصاف به بسته بود؟ خواهد

 سما را زند خانکریم ما تاریخ در حاال مثلًا -باشد دلش در رحم مقداری یک که بیاید کار سر بر دیکتاتوری
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 ناصر و قلدر خان رضا مثل کسانی چنانچه اگر اما. شد خواهد بهتر مردم وضع مقدار یک خوب، -آورندمی

 دانند،می خودشان ملک را کشور هااین باشند، کار سر بر -مستبدین -دیگر گوناگون سالطین و شاه الدّین

 تمادیم قرنهای تاریخ گویمنمی -نیدک نگاه را تاریخ. دانندمی خودشان رعیت نداشتند، نقشی که هم را ملت

 رژیم کهوقتی از اما آمد؛ وجود به کشور در اسماً مشروطه -را طرف این به مشروطه دوران همین تاریخ را؛

 تاهیکو یبرهه یک در جز شد؛ تلقی محض نمایشیِ حرکت یک معنای به انتخابات آمد، کار سر بر پهلوی

 ؛داشت فراوانی اشکاالت هم آن ولی بود؛ بهتر اوضاع مقدار یک که ایدوساله دوران در ملی؛ نهضت دوران در

 یهبقی در. گرفت انجام مصدق زمان در هااین که دادند دولت به را مجلس اختیارات کردند، تعطیل را مجلس

 ت،سه یادشان هستند من سنین در که امثالی و بنده که ایبرهه آن در. بود محض نمایش انتخابات دوران، این

 آن ربارِد قدرت، هایدستگاه را کسانی یک. نیست مردم انتخاب معنای به مطلقا انتخابات که دانستندمی همه

 د؛کردنمی هم زدوخورد همدیگر با گرفت،می انجام هاآن خود بین هائیرقابت گرفتند،می نظر در شاهان روزِ

 تأمین را هانآ منافع باشد، زیرسربه باشد، طیعم که بنشانند مجلس توی بیاورند خواستندمی که کسی آن اما

 خودشان برای هم مردم. نشاندندمی مجلس توی آوردندمی را او بدهد، را هاآن یغاصبانه مالی حق کند،

 ندوقص این در بروند باید حاال کنند احساس مردم که افتاد اتفاق وقتی کمتر دوران، این تمام در. رفتندمی

 تو را خاباتانت اسم ماها. نبود چیزی چنین مطلقاً. ببخشد تأثیری کشور مدیریت در تا ازندبیند رأیی یک رأی

 مردم هست؛ کِی انتخابات روز فهمیدیمنمی. است انتخابات حاال: گویندمی که شنفتیممی هاروزنامه

 تصریمخ هیاهوی و گفتگو هم خودهاشان یکجا، گذاشتندمی صندوق تا چند انتخابات، وقت در. فهمیدندنمی

 .نداشتند نقشی مردم. رفتمی شدمی تمام و دادندمی انجام خواستند،می که کاری همان و کردندمی

 انتخاب رد مجلس، ینماینده انتخاب در فقط نه کردند؛ پیدا نقش مردم برگرداند؛ بکلی را ورق اسالمی انقالب

 ارهاشهرد که شهر شوراهای انتخاب در کنند، ابانتخ بناست را رهبر که خبرگانی انتخاب در جمهور،رئیس

 ساسا این بر اساسی قانون. کنندهتعیین شد مردم نظر حساس، مراحل این یهمه در. کنند انتخاب باید را

 63/62/1988 کارگران و پرستاران و معلمان از جمعی دیدار در بیانات .شد تدوین

 

 پهلوی دوران در بشر حقوق نقض مصادیق
 

 اب آنها رفتار آن، ینمونه یک گویند؛می دروغ بشر حقوق از دفاع ادعای در هاامریکایی که فهمندمی ملتها

 هاامریکایی بود؛ هاامریکایی مشت در یکسره - پهلوی رژیم زمان - طاغوت زمان در ایران. ماست خود کشور

 ورهایکش تحرک بر تسلط برای آوردند،می وجود به ایران در نظامی پایگاه بودند؛ مسلط ایران سراسر بر
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 دترینب بود؛ اسرائیل پیمان هم ایران. باشند داشته نظر زیر ایران پایگاه از را اینها خواستندمی منطقه؛ عرب

 مینه در - کشور سرتاسر در کردند؛می شکنجه زندان در را مبارزان بود؛ حاکم کشور این بر هادیکتاتوری

 بر طاغوت رژیم جالد مأموران عمل شدت و اختناق - کشور شهرهای یهمه در و تهران در مشهد، شهر

 انگانبیگ نفع به و حکام نفع به را ملی ثروتهای و عمومی اموال کردند؛می تاراج را ما نفت بود؛ مسلط مردم

 رتحقی را ملت شدند؛می مانع دنیا صنعتی و علمی یمسابقه در حضور از را ایران ملت دادند؛می تاراج به

 هیچ بودند؛ امریکا محبوب هم زمامدارانش بود؛ منطقه این در امریکا یک یدرجه متحد ایران، آن. کردندیم

 .نبود وارد طاغوتی حکومت آن بر دموکراسی نقض و بشر حقوق نقض به هم اعتراضی

 ستا نظیرکم بسیار دنیا در ما ساالریمردم که - واضح ساالریمردم این با است؛ آزاد کشور یک ایران امروز

 و کاامری دولت نظر از ها،امریکایی نظر از ایران این کشور؛ مسئوالن و مردم بین مستحکم ارتباط این با -

 در انیجه استکبار جهتگیری یدهندهنشان این آید؛می حساب به نامطلوب کشور یک امریکا سیاستمداران

 61/61/1980 رضوی مطهر حرم مجاوران و نزائرا اجتماع در بیانات .است عالم موجود حقایق مقابل

 

 دوران آن اختناق وجود با پهلوی حکومت از ها غربی حمایت
 

 ار دمکراسى و آزادى اسم فقط آنها. کنیم رشد و بزنیم جوانه بجوشیم، درون از ما خواهندنمى[ ها غربی]آنها

 .آورندمى

 ند،بود که افرادى اما نبودید؛ زمان آن در چون یست،ن یادتان واقعاً شماها. کنم نقل شما براى را یىخاطره من

 زمان، همان در. بردند قلعهقزل زندان به را بنده 12 سال. نیست تصویر قابل اصالً بود؛ چه اختناق دانندمى

 تازه را اینها فهمیدم زنند؛مى حرف دارند که شنیدم سلول درِ پشت از من. آوردند هم را تهرانى جوان چند

 زندانِ داخل شود، تمام هابازجویى و بگذرد که روزى چند گفتم شدم؛ خوشحال قدرى. اندردهک دستگیر

 پیدا ىصحبتهم یک باالخره و زنیممى حرفى و گیریممى تماس اینها با آید؛مى پیش گشایشى هم انفرادى

 مشغول سلول انهم در من بعد ساعت یک. بردند و کردند صدا را آنها یکىیکى دیدیم شد؛ شب. کنیممى

 ما! آقا حاج: گفت و زد کنار را سلول درِ روى ىدریچه نفر یک دیدم نماز از بعد. شدم عشا و مغرب نماز

 گفتم. ولسل داخل آمد و کرد باز را در. تو بیا کن، باز را در گفتم. هاستتهرانى همان از یکى دیدم. برگشتیم

 سال نرمضا ماه باهنر شهید. بودند گرفته باهنر شهید حوممر منبر پاى را آنها شد معلوم برگشتى؟ زود چرا

 یرند؛گمى طورىهمین را یىعده و آورندمى هجوم هاساواکى بود؛ رفته منبر تهران جامع مسجد شبستان در 12
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. دندبر قلعهقزل زندان به و گرفتند وقت همان هم را باهنر شهید خود. بودند آنها جزو هم نفر شش پنج این

. کنندمى هار را آنها لذا ندارند؛ مهمى فعالیت و نیستند یىکاره اینها نه، بینندمى کنند،مى بازجویى افراد نای از

 در که کنندمى پیدا بودند، گردانده باز را او که شخصى این از تقویمى گردند،مى را آنها جیب وسایل وقتى

 :بود شده وشتهن عوامانه غلطِ شعر بیت یک بدى خط با آن صفحات از یکى

 پیر و برنا از بگویید جمله

 کبیر شاه رضا الل ّهلعنت

 این اشجیبى تقویم در فقط بود؛ کرده نقل را آن جایى نه بود، کرده چاپ را شعر این نه بود، داده شعار نه او

 !کردند محکوم زندان به ماه شش را او جرم، همین به. بود نوشته را عوامانه شعر

 در 66 الس بنده. بکند اظهارنظرى تریبونى در یا بزند حرفى بدهد، شعار جایى در کسى که نبود این بحث

. کردممى رتفسی را - اسرائیلبنى ماجراهاى - بقره ىسوره اوایل و گفتممى تفسیر درس دانشجوها براى مشهد

 من است؛ قرآن ىآیه مگفت زنید؟مى حرف اسرائیلبنى به راجع شما چرا گفتند و خواستند ساواک به را بنده

 خاطر به ار بنده تفسیر درس! است اسرائیل به اهانت این نه، گفتند. کنممى تفسیر و معنا را قرآن ىآیه دارم

 اما ود؛ب عجیب زمان آن در اختناق. کردند تعطیل - بود آن در اسرائیل اسم چون - اسرائیلبنى آیات تفسیر

 به طاغوت رژیم مطلقاً دیگر هاىدولت طرف از نه و فرانسه، لتدو سوى از نه امریکا، دولت طرف از نه

 ىک فهمیدندنمى اصالً مردم اما شد؛مى برگزار انتخابات زمان آن. نشد متهم دمکراسى و آزادى با مخالفت

 ردندکمى درست رأیى صندوق نداشت؛ وجود گیرىرأى صورت آن به. شد انتخاب کسى چه و رفت کى آمد،

 این اب. آوردندمى بیرون صندوق از بود، شده تأیید دربار از و خواستندمى خودشان که را یىهنمایند اسم و

 کشورهاى از بعضى در که هم امروز. گذاشتندمى نمایش به را گیرىرأى یک از یىمسخره صورت کار،

 و بیست طول در که مىاسال ایران اما نیستند؛ تعرض مورد آنها مطلقاً دارد، وجود چیزها این از ما ىمنطقه

 جااین و دندار ساالرىمردم که است این به متهم باز کرده، برگزار انتخابات پنج و بیست تقریباً سال شش

 13/62/1981 کرمان استان دانشجویان از جمعی دیدار در بیانات !نیست انتخابات و است انتصابات
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 هامارکسیست اب مقابله برای رهبری تفسیر درس در دانشجویان شرکت
 

 ودخ سیاسی تالش در باشد؛ باتقوا خود معاشرت در باشد؛ باتقوا خود درس در تواندمی هم دانشجو یک

 کرد؛ حرکت قوات با توانمی. باشد باتقوا خود یآینده انتخاب در باشد؛ باتقوا خود موضعگیری در باشد؛ باتقوا

 ظیفهو این که کردید احساس و کردید حس را آن و شناختید را وظیفه که جاییآن که است این هم شاخصش

 .بدارد باز است، وظیفه که آنچه سوی به حرکت از را شما نتواند دیگری عامل هیچ خواند،می فرا را شما

 .است بوده همین اوّل از هم دانشجویان یعمده خصوصیت

 ایبر رفتم، مشهد به قم از اقامت رایب که ایدوره در. امداشته سروکار دانشجویان با جوانی یدوره از بنده

 آیندمی و شوندمی پیدا هاطلبه البالی هم جوان مشت یک که دیدم بعد. کردم شروع را تفسیر درس طالّب

 سبتن ایعالقه دانشجو جوانهای بین در که کردم احساس. هستند دانشجو اینها که فهمیدم. کنندمی شرکت

 ترویج شدّتبه هم روز آن که - مارکسیستی تفکّرات مقابل در که مایلند اینها و دارد وجود قرآن تفسیر به

 .است قرآن منطقِ آن که باشند، داشته اختیار در را قوی و مستحکم منطق یک - شدمی

 نظام، کهاین با اختناق، دوران همان در. باشد آورتعجّب بسیار شما برای شاید بگویم؛ شما به هم را نکته این

 نیستی،کمو گروههای با و بود کمونیستی باندهای و کمونیسم ضد شدّتبه رژیمی بود؛ ریکاییام رژیم یک

 عرض من که ایبرهه آن در حالدرعین اما بود؛ کرده مارشان و تار و بود کرده نرم پنجه و دست هم بسیار

 رد مارکسیستی هایکتاب و مارکسیستی مفاهیم ترویج - 66 یدهه اوایل و 16 یدهه اواخر یعنی - کنممی

! اشتد انقالبی اسالمیِ تفکّرات ترویج از کمتری جرم مراتب به دانشجو، و دانشگاه و جوانان عمومی محیط

 موانعی چه اب مراقبت، و سانسور مراکز در کنیم، منتشر کتابی یا جزوه مثالً خواستیممی که گاهی دیدممی من

 چاپ کتابها و هاجزوه این بود ممکن شکلی به وقت یک هم اگر. رسیدنمی چاپ به واقعاً و شدمی مواجه

! گذارند؟ب خود یمغازه پیشخوان در را اینها کردندمی جرأت کتابفروشها مگر بروند، در دستشان زیر از و شوند

 از دترب تهران در وضعیت این! بود پُر مارکسیستی هایجزوه این از کتابفروشیها پیشخوانهای حال، همان در

 سخنرانی و خواندممی نماز جاآن در بنده که مسجدی نزدیک. شدمی دیده هم مشهد در اما بود؛ جا همه

 جلد هشت هفت، حدود شاید دیدم کردم،می عبور جاآن از روز یک. داشت وجود جلوخان یک کردم،می

 شده هگذاشت فروش معرض در ایصفحه دویست و ایصفحه صدوپنجاه ای،صفحه صد مارکسیستیِ کتاب

 .تاس طوریاین وضعیت که دهم نشان دوستان به تا خریدم و کردم جمع جلوخان روی از را کتابها آن. است

 این با دبتوانن تا بیابند مستحکمی سنگر که بودند این دنبال دانشگاه، محیط در مبارز و مسلمان جوانهای

 گفتم و دمکر تعیین دانشجویان مخصوص قرآن تفسیر برای را جداگانه مسجدِ یک من. کنند مقابله تفکّرات
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 نای بودند، دیده را جوان مجامع که کسانی یهمه. کنممی تفسیر قرآن دانشجویان برای فقط جمعه روزهای

 آن تظرفی چون و شد پُر جوانان از بودیم، کرده تعیین که را مسجدی. بود شده تعجّبشان باعث استقبال

 عطیلت را جلسه و آمدند ساواک طرف از که نکشید هم سال یک به هالبت. رفتیم دیگر جای نبود، جوابگو

 - کردممی تفسیر را بقره یسوره آیات من! کنیدمی را تبلیغ فالن شما جااین که آوردند هم ایبهانه کردند؛

 اسرائیل تدول همین اسرائیل،بنی از شما مراد گفتند اینها - است اسرائیلبنی یدرباره بقره یسوره اول آیات

 .گرفتند مرا تفسیر و سخنرانی جلوِ لذا! است جرم هم این و است

 را آنها هک ایوظیفه ندای به گفتن جواب و تصمیم سر بر ایستادن خطرات، با یمقابله جوانها، آمادگی این

 اردید در بیانات .امکرده مشاهده جوان محیط در را آن همیشه بنده که است خصوصیاتی از کند،می دعوت

 10/63/1903 دانشجویان از جمعی

 

 پهلوی دوران در انقالبی اسالمیِ تفکّرات از مارکسیستی مفاهیم ترویج جرم بودن کمتر
 

 ستیکمونی باندهای و کمونیسم ضد شدّتبه رژیمی بود؛ امریکایی رژیم یک نظام، کهاین با اختناق، دوران

 حالیندرع اما بود؛ کرده مارشان و تار و بود کرده نرم پنجه و دست هم بسیار کمونیستی، گروههای با و بود

 مارکسیستی مفاهیم ترویج - 66 یدهه اوایل و 16 یدهه اواخر یعنی - کنممی عرض من که ایبرهه آن در

 تفکّرات ترویج از کمتری جرم مراتب به دانشجو، و دانشگاه و جوانان عمومی محیط در مارکسیستی کتابهای و

 سانسور زمراک در کنیم، منتشر کتابی یا جزوه مثالً خواستیممی که گاهی دیدممی من! داشت بیانقال اسالمیِ

 ینا بود ممکن شکلی به وقت یک هم اگر. رسیدنمی چاپ به واقعاً و شدمی مواجه موانعی چه با مراقبت، و

 یشخوانپ در را اینها کردندمی جرأت کتابفروشها مگر بروند، در دستشان زیر از و شوند چاپ کتابها و هاجزوه

 این !بود پُر مارکسیستی هایجزوه این از کتابفروشیها پیشخوانهای حال، همان در! بگذارند؟ خود یمغازه

 نماز جاآن در بنده که مسجدی نزدیک. شدمی دیده هم مشهد در اما بود؛ جا همه از بدتر تهران در وضعیت

 حدود شاید دیدم کردم،می عبور جاآن از روز یک. داشت وجود وخانجل یک کردم،می سخنرانی و خواندممی

 معرض در ایصفحه دویست و ایصفحه صدوپنجاه ای،صفحه صد مارکسیستیِ کتاب جلد هشت هفت،

 که دهم نشان دوستان به تا خریدم و کردم جمع جلوخان روی از را کتابها آن. است شده گذاشته فروش

 10/63/1903 دانشجویان از جمعی دیدار در ناتبیا .است طوریاین وضعیت
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 انقالب قبل در اسالمی جمهوری حزب ریشه وجود
 

. ودمب تحزّب همین دنبال متمادى سالهاى انقالب، پیروزى از قبل خودم من بدانید اوّالً. تحزّب خودِ به راجع

 وقت آن تهالب. کردیم ریزىپایه را حزب یک و نشستیم ما که بود مانده انقالب پیروزى به سال سه دو، هم بعد

 عاًواق هم مخفى کار و بودمى مخفى باید دادند؛نمى اجازه که ما به چون بود؛ خطرناک خیلى حزب تشکیل

 دهرچن برود؛ ولو شوند جمع هم دور نفرى بیست نفرى، ده مثالً ىمجموعه یک که بود کافى. داشت خطر

 ادىمتم سالهاى به کدام هر که باشند، کرده ساده خیلى سیاسى کار یک یا باشند، نکرده هم کار هیچ هنوز

 مصلحت وقت آن ما که بود طوراین لذا. گردند تلف هاشکنجه زیر آنها از بعضى و شوند محکوم زندان

 حتّى بود؛ باطاتارت بود، تشکّل البته. کنیم درست تشکّل این براى حزبى ىاساسنامه بیاییم که دانستیمنمى

 مثالً عنىی بود؛ برقرار ما حزبى ارتباط بودم، شده تبعید ایرانشهر به شش و پنجاه سال در من که هم آن از بعد

 مواقع بعضى زمان آن در. کردیممى نظر تبادل هم با و آمدندمى جاآن به تهران از باهنر مرحوم اوقات گاهى

 کهینا تا. کاغذ روى نه اما کنید؛ ىبررس شما را موضوعات این که گفتندمى مثالً و شدمى مطرح بحثهایى

 را[ جمهوری]حزب و کردیم تدوین را اساسنامه آن و نشستیم اوّل روز چند همان ما و شد انقالب پیروزى

 ما ىجامعه در امروز که چیزى آن لیکن معتقدم؛ صحیحش معناى به حزب به من بنابراین،. انداختیم راه

 رسشپ جلسه در بیانات .است حزبى غلط شکل - آیدمى وجود به ناال که اىحزبى تشکیالت این - گذردمى

 61/12/1900 دانشجویی نشریات دبیران سر و مسئول مدیران پاسخ و

 

 پهلوی دوران در ظن سوء فضای حاکمیت
 

 ستنی جوانیهایی آن از هم معنا یک به بود؛ پُرماجرایی و پُرهیجان خیلی جوانیهای معنا، یک به ما جوانیهای

 .بخورد را حسرتش که دارد جا ندارد، را شما جوانىِ انسان وقتی بدانید، را این. بخورد را حسرتش آدم که

 .نبود طوراین ما جوانی دوره اما میکنید؛ زندگی استعدادها بروز و آزادی دوران در شما! من عزیزان

 مه با و بیایم من که داشتیم قرار هم با بودم؛ برادری منتظر آمدم، دانشگاه همین حقوق دانشکده جلوِ من

 رپُ جا همه که عناصری سوی از کردم احساس. ایستادم منتظر جااین در من دقیقه ده اندازه به شاید. برویم

 میشود؛ نگاه من به سوءظن چشم با - دانشگاهی حراستی و اطّالعاتی مأموران و ساواکی عناصر - بودند

 ارک کسی چه با حقوق، دانشکده جلوِ جااین در معمّم آقای این میگفتند خود با نبودم؛ که دانشجو من چون

 !بکند سیاسی کار مبادا چیست؟ هدفش و دارد کار چه دارد؛
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 ریاضی» مرحوم هنگام، همین در اتّفاقاً - نیست یادم درست - بود پنجاه دهه اوایل یا چهل دهه اواخر سالهای

 هم دیوانش که دیدم اخیراً - بود پزشکی دانشکده کارمند و بود خوب نسبتاً شاعری او. رسید ما به «یزدی

 اشم گفت بعد. گفت علیکی و سالم و کرد صدا را من اسم. بود دوست خیلی ما با او - است شده چاپ

 ظرمن به. بدهم نشان شما به را دانشگاه مسجد برویم گفت بودم، ندیده من چون اید؟دیده را دانشگاه مسجد

 است؛ کرده تغییر مسجد وضع آن، از بعد که میدهم احتمال. نیست یادم درست من حاال بود؛ جاها همین

 را عرهاش این گفت و آورد هاکتیبه آن کنار را ما. بود شده نوشته شعر رویش که بود هاییکتیبه جاآن چون

 ایشان خود به متعلّق شعرها دیدیم رسیدیم، آخرش به خواند، را شعرها که بعد. خواندن به کرد بنا ببینید؛

 خیلی ایشان شعرهای از ما هرحال،به. ببینیم را اینها که بود آورده را ما کند؛ رحمت را ایشان خدا! است

. بود یخطرناک فضای و سوءظن فضای فضا، حال،علیاىّ. بود دیگرش نمونه یک هم این بودیم؛ کرده استفاده

 قوقح دانشکده جلوِ که دقیقه ده قدر به دانشگاه در حتّی بودم، رفته زندان و بودم مبارزه میدان در که من حاال

 و رسشپ جلسه در بیانات .بود تلخ زندگی بنابراین،. بودم مأموران آمیزسوءظن نگاه فشار مورد میایستادم،

 22/62/1900 تهران دانشگاه پاسخ

 

 پهلوی در شدید خفقان و اختناق
 

 ارب یک بردند، زندان هم بار یک کردند؛ بازداشت مرتبه شش مرا. شدم بازداشت[ مبارزات طول در] بارها من

 براى زمانها، آن در ما زندگى دوره. است کشیده طول سال سه به نزدیک دورانها این مجموعاً. شدم تبعید هم

 صوّرت درست را آن نتوانید واقعاً شما شاید امروز که مهمّى خیلى نکته اوّالً. بود بدى بسیار دوران ایرانیها

 ما مردم امروز. نبود مطرح مردم براى مطلقاً - دولت و سیاست - کشور مسائل دوران، آن که است این کنید،

 د،شناختنمى را او بود، وزیرنخست که وقتى آن شناسند،مى را جمهور رئیس شناسند،مى را وزرا کشور، در

 و کرده اقدامى چه امروز دولت، که رنددا خبر را چیزها خیلى سیاسى مبارزات در دانند،مى را عمده کارهاى

 وزیرتنخس یک! فهمیدندنمى مردم اصالً و رفتندمى و آمدندمى دولتها زمان، آن ولى است؛ گرفته تصمیمى چه

! دندشنمى خبر مردم اصالً و شدمى انتخابات شد،مى عوض کابینه آمد،مى دیگر وزیرنخست یک رفت،مى

 راه مردم رد،کمى کارهایى خودش براى دولت. بودند تفاوتبى دولت، مسائل به نسبت کل به! کنید؟مى توجّه

 .نبود اصالً آزادى و بود زیاد خیلى مردم، روى فشار رفت،مى را خودش راه دولت رفتند،مى را خودشان

 ارک،پ خلدا در من بله، که کردمى نقل ما براى بود، آمده پاکستان از ما دوستان از دوستى که است یادم من

 سىک به تواندمى کسى پارک در مگر که کردم تعجّب من داد؛ فالنى به را اىاعالمیه که دیدم را کس فالن
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 ردآودرمى را اعالمیه انسان دیگر، است پارک! نشود؟ چرا: گفت و کرد تعجّب من تعجّب از او! بدهد اعالمیه

 ىنوجوان دوره من که بود ما مبارزات دوران به وطمرب این! شود؟مى چیزى چنین: گفتم. دهدمى طرف آن به و

 تواندب کسى است ممکن کردیمنمى تصوّر اصالً که بود زیاد قدرآن ایران در اختناق یعنى بودم؛ گذرانده هم را

 را ذىکاغ یا بزند، دوستى به یا کسى به سیاسى حرف مردم، چشم جلوِ روشن، روز روشن، صریح، زبان به

 و رفتندگمى را افراد سوءظن، کوچکترین به. بود خفقان و فشار بس از! بگیرد او از را اغذىک یا بدهد، او به

 !ریختندمى مردم هاىخانه به

! دندبر بارها مرا هاىنوشته و کاغذها - خودم منزل پدرم، منزل - گشتند را ما منزل و ریختند ما منزل به بارها

 و دکردن جمع بردند، است؛ شده غارت و رفته بین از من علمى رغی و علمى یادداشتهاى و هانوشته از خیلى

 !ندادند را اشهمه دادند، وقتى یا! ندادند دیگر بعد

 و بود قانخف. بود سختى زندگى بسیار سیاسى زندگى یعنى بود؛ سختى زندگى سیاسى، لحاظ از زندگى

 قتو یک. گفتممى تفسیر درس مدّتها هد،مش در دانشجویان و جوانان براى مبارزات، دوره در من. نبود آزادى

 قرآن فسیرت هم اسرائیلبنى به راجع قهراً بود؛ «اسرائیلبنى» قضایاى به راجع که رسیدیم قرآن از بخشى به

 البته! دکردن بازداشت مرا کمى مدّت از بعد کردم؛ صحبت یهود و اسرائیلبنى به راجع مقدار یک. گفتیممى

 من از که بازجوییهایى جزو. بردند زندان به و کردند بازداشت دیگرى عنوان به و تجه به بهانه، آن به نه

 قرآنى هآی کسى اگر یعنى کنید؟مى توجّه! ایدزده حرف یهود علیه و اسرائیل علیه شما که بود این کردند،مى

 که اددمى جواب باید بعد زد،مى حرف آن درباره و کردمى تفسیر بود، زده حرف اسرائیلبنى به راجع که را

! تاس کرده بدگویى اسرائیل،بنى به راجع چرا و زده را حرفها این چرا! است کرده مطرح را قرآن آیه این چرا

 واستخ به وابسته و مردمى ضدّ قدراین سیاسها و بود دشوارى و سخت وضع گونهاین سیاسى، وضع یعنى

 !بود اربابها

 حقّاً هک بگویم شما به را این من. کرد بیان را اختناق دوران احوال و اوضاع شودنمى کلمه سه دو این با البته

 بیان ودشنمى هم باز باشد، دوران آن توصیف و تشریح آنها همه و شود نوشته هم کتاب جلد ده اگر انصافاً و

 جز که تهس تتصوّرا از بعضى کرد؛ بیان معمول زبانِ با شودنمى اصالً که هست حرفها از بعضى البته! کرد

 ماا کرد؛ بیان شودمى هنرى و ادبى کارهاى در کرد، بیان شودمى شعر در. شودنمى بیان هنر و ادب زبان با

 و جوانان از جمعی با انقالب رهبر صمیمانه شنود و گفت .گفت شودنمى معمولى زبان در را آنها از خیلى

 11/11/1900 نوجوانان
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 نداشت وجود کشور این در مردمى مجلس - دوره سه دو جز - انقالب از قبل
 

 - انقالب از قبل. کردند تجربه انقالب از بعد را حقیقى مجلس ما مردم ملت، این تاریخى زندگى طول در

 در دوره یک هم بعد اوایل، در دوره دو یکى. نداشت وجود کشور این در مردمى مجلس - دوره سه دو جز

 یا معلّم فالن سراغ به کردند،مى انتخاب مردم که هم ملى مجالس نهما در. بود ملى و مردمى مجلس وسط،

 - دارنشان و نام خیلى روحانیون نه - است خدمتگزارى مشغول شهرى در که روحانى فالن یا کارگر فالن

 ،داشت دوجو که غلطى تربیتهاى خاطر به. رفتندمى هاشاهزاده و هازادهاشراف و خوانین سراغ بلکه رفتند؛نمى

 اسالمی شورای مجلس دوره پنجمین نمایندگان دیدار در بیانات .کردندمى انتخاب را آنها هم مردم حتّى

23/69/1906 
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 پهلوی رژیم در علمی وضعیت

 

 طاغوت دوران به نسبت عمومی منابع توزیع در اسالمی انقالب پیشرفت
 

 است این بنده ادعای. است عدالت مهم، شاخصهای از یکی اول، یدرجه در کنیم، پیشرفت بخواهیم اگر ما

 انقالب از قبل وضع با را خودمان اگر. میخواهیم که قدری به نه البته ایم؛کرده پیشرفت زمینه این در ما که

 زندگی نگوناگو نظامهای با که دیگر کشورهای از بسیاری با را خودمان اگر ایم؛کرده پیشرفت کنیم، مقایسه

 است گفته ام به اسالم که آنچه با کنیم مقایسه را خودمان اگر اما ایم؛کرده پیشرفت بله کنیم، ایسهمق میکنند،

 ینا کیست؟ یعهده به تالش این. کنیم تالش باید و داریم فاصله خیلی هنوز ما نه، است، خواسته ما از و

 .است - هم با - مردم و مسئوالن یعهده به تالش

 ترینبیش که بود روزی یک. ایمکرده پیشرفت کشور، مناطق یهمه به عمومی منابع توزیع لحاظ از ما بله،

 رفص روز، آن دربار به و روز آن قدرتمندان به داشت خاصی تعلق که مخصوصی مناطق در کشور این منابع

 یکی ،قالبان از قبل. نداشتند ایبهره و حظ هیچ کشور عمومی منابع از هم شهرها و استانها از بسیاری میشد؛

 اختصاصی گاهفرود پنج - گفتم وقتی یک قبالً بیاورم؛ اسم نمیخواهم البته که - کشور این بزرگ استانهای از

 استان نآ در عمومی فرودگاه یک اما شاه؛ دربار به وابستگان به بود متعلق که داشت، استان ینقطه پنج در

 رد نداشتند؛ امکانی هیچ هوائی، وآمدرفت و هواپیما و فرودگاه از یاستفاده برای مردم یعنی! نداشت وجود

 نگاه وقتی امروز. بود عدالتیبی این داشت؛ وجود خاص اشخاص برای فرودگاه پنج استان، همان در که حالی

 هایجاده و هاآزادراه و هابزرگراه ساختن لحاظ از سازی،جاده لحاظ از خدمات، لحاظ از بینیممی میکنیم،

 امکان ینا و امتیاز این کشور سرتاسر در علم، تحصیل گسترش لحاظ از. برخوردارند کشور سرسرتا راحت،

 دبیرستان لحاظ از شهرها، حتّی روز، آن در کشور از متعددی مناطق کردم، اشاره که طور همان. دارد وجود

 دبیرستان، لحاظ از. یدممید آنجا را اوضاع بودم؛ تبعید بلوچستان و سیستان استان در بنده. بودند مضیقه در

 رد دانشگاهی چهارمِ سوم یدرجه ضعیفِ بندِنیم مرکز یک. بودند مضیقه در استان آن شهرهای از بسیاری

 شهرها یهمه در بینیدمی کنید، نگاه استانها یبقیه و استان آن در وقتی شما امروز. داشت وجود استان آن کل

 تحصیل امکان که است این معنایش این. است عدالت این خب، .تحصیل امکان یعنی دارد؛ وجود دانشگاه

 ست؛ا شده توزیع علم مالی، منابع کشور، مادی امکانات کشور؛ گوناگون مناطق بین است شده توزیع علم

 امکان بودند، استعداد دارای که کسانی و دوردست شهرهای نخبگان گذشته، در. است خوبی چیز بسیار این

 انسان وقتی دیگری، ینقطه هر و اسفراین در. دارند ظهور و بروز امکان چرا، امروز ند؛نداشت ظهور و بروز
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 استقبال او زا کشور گوناگون هایدستگاه دهد، نشان را خودش نخبگیِ بتواند و باشد داشته حضور بااستعدادی

 گذشته، به نسبت بنابراین. ودنب اینجور گذشته در. میکنند استفاده او امکان از و میدارند گرامی را او میکنند،

 سالما از ما که آنچه به نسبت اما است؛ برجسته - است عدالت شاخص که - پیشرفت شاخص این مطمئناً

 ایناسفر مردم اجتماع در بیانات .کنیم کار و کنیم تالش باید عقبیم؛ هنوز ما نه، شناختیم، و فهمیدیم

22/60/1931 

 

 دین صلا به دانشگاه موسسان اعتقاد عدم
 

 دبای است، جوان محیط اینکه دلیل به دانشگاه محیط. بود گراآرمان باید هم اخالق و معنویت یزمینه در

 و دین به ندیپایب و دین به تقید آن، در که محیطی یعنی دانشگاه میکنند خیال بعضی. باشد ایپاکیزه محیط

 در طاغوت، دوران در که است غلطی بنای از ناشی این. نیست مطلوب و ندارد لزومی خیلی اینها و اخالق

 و یتمعنو و دین اصل به که آوردند وجود به را دانشگاه کسانی روز آن. شد ریزیپایه دانشگاه، پیدایش آغاز

 شکل ریفتگی،ف و شیفتگی آن البته. بودند غرب اخالقیات یفریفته و غرب یشیفته نداشتند؛ اعتقاد اخالق

 و طراحی کشور داخل در اینها بود بنا. بودند غرب مأمور و مزدور هم شانیاعده یک بود؛ اشعمومی

 بیشترش و را تسلط همان پهلوی دوران در داشتند، قاجار دوران در شکلی به که را تسلطی که کنند ریزیبرنامه

 غربی که ایتحصیلکرده و خواندهدرس و روشنفکر نسل یک تربیت باشند؛ داشته آرامتری و دیگر شکل به را

 آمریکائی دفر یک آرزوهای آرزوهایش میکند؛ فکر آمریکائی و انگلیسی و فرانسوی اما است، ایرانی بیندیشد؛

 ساکن و است ایرانی ملیتش اگرچه است؛ انگلیسی یا آمریکائی فرد یک عمل و اقدام هم عملش و اقدام است؛

 .میکردند دنبال را نسلی چنین یک تربیت آنها. هست هم ایران

 وجههیچبه را طاغوت یدوره در پاکیزه و مؤمن اساتید وجود نمیبرم؛ سؤال زیر وجههیچبه را دانشگاه کلیت من

 هم اکیزه؛پ مردمان بسیار خوب، مردمان بسیار میشناختیم؛ را آنها ما که بودند کسانی خب، نمیبرم؛ سؤال زیر

 اساتید آن لذا ود؛ب بنا این دانشگاه بنای لیکن - کمتر هالبت - بودند دانشجوها بین در هم بودند، اساتید بین در

. ودب غلطی حرکت یک دانشگاه، حرکت کنند؛ اثرگذاری نمیتوانستند محدودی یدائره یک در جز هم مؤمن

 در االتمب عدم و شدن قیدبی با مالزم دانشگاه، به رفتن میکنند خیال است؛ شرائط آن به نگاهشان کسانی

 درستی نگاه این ندارد، واقعیت این. است اخالقی و دینی پاکیزگی و طهارت و حجاب و قاخال و دین مورد

 ارزش یک - باشد علمی هر - علم. است معنوی امر یک علم چون است؛ معنویت مرکز دانشگاه. نیست

 کشور، در. است مؤمنی محیط است؛ جوانی محیط دانشگاه، محیط. است روحی ارزش یک است، معنوی
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 چه بنابراین هستند؛ و بودند جوانهامان میان در فداکارترینهامان هستند؛ جوانهامان میان در رینهامانتمتدین

 وقعمت من. است دینی محیط نخیر، باشد؟ غیردینی محیط یک دانشگاه، علمِ اهل جوانِ محیط که دارد دلیلی

 عیفض اشدینی تقیدات بشود، دانشگاه وارد آنکه از قبل اگر میشود، دانشگاه وارد که کسی که است این

 امر یک مه اخالق و معنویت در گرائیآرمان بنابراین. شود تقویت اشدینی تقیدات دانشگاه، به ورود با بوده،

 یدارد در بیانات .زندگی امور یهمه در و علم در گرائیآرمان مثل سیاست، در گرائیآرمان مثل است؛ معتبری

 10/66/1931 دانشجویان

 

 ایران در-پهلوی یدوره پایان تا قاجار دوران ازاواسط-انحطاط دوران تبیین
 

 برای که ییضایعه مهمترین شود،می واقع فنی یا سیاسی یا اجتماعی انحطاط سراشیبیِ در کشوری یک وقتی

. است انحطاط دوران طبیعیِ این شود؛نمی گرفته کار به کشور هایسرمایه که است این آید،می پیش کشور

 اجارق یدوره اواسط از دوران این. گذراندیم را تأسفباری بسیار انحطاط ساله، صد تقریباً دوران یک در ام

 گاهن طبق ایران مدرنیزاسیون یدوره که هم پهلوی یدوره در حتی یعنی پهلوی؛ یدوره پایان تا شودمی آغاز

 چرا. کردیم حرکت انحطاط سراشیب در ما متأسفانه است، روز آن روشنفکرهای و دولتی متولیان خود

 صنعتی و علمی مختلف هایزمینه در بزرگی هنر خیلی ما هم قاجار یدوره اوایل شاید انحطاط؟ گوییممی

 بعد و قاجار یدوره اواسط به مربوط انحطاط، دوران گویم؛نمی انحطاط دوران را آن من اما ندادیم؛ نشان

 گرفت،می سرعت گاه که - خود طبیعی حرکت از ایران ملت که است دورانی دوران، این چون چرا؟. است

 ملتِ یک. نیست پیشتاز همیشه ملت، یک. شد افسون یعنی افتاد؛ کنار - شدمی کندی و بُطئ دچار گاه

 توق یک اما دارد؛ کندی هم گاهی دارد؛ شتاب و سرعت و پیشروی مختلف، عوامل خاطربه گاهی بااستعداد

 تازه دموجو یک مقابل در چیزی؟ چه مقابل در افسون. کرد پیدا تحقق افسون این ود؛شمی افسون ملت یک

 غرب یعلم پیشرفت و صنعتی تمدن آن، و کالن؛ و ریز صورتبه جهان مسائل به یکننده نگاه یزنده نفسِ

 انزی یمایه دنیا برای ولی شد، مفید خودش برای لذا آمد؛ میدان به جهان تصرف نگاهِ با موجود، این. بود

 و سیاآ ملتهای و ما ملت قبیل از غافلی ملتهای روی افتاد بختکی مثل زمان، از طوالنی یبرهه یک تا. شد

 ندک گاهی و داشت شتاب گاهی که - را خود طبیعی حرکت اینها نگذاشت جهان؛ از دیگری نقاط و آفریقا

 .کرد افسون را اینها دهند؛ ادامه - بود

 ما رانروشنفک. شدن ظاهر کرد شروع بتدریج ما کشور در اروپایی پیشرفت هاینشانه جارقا یدوره اواسط از

 خود و شدندمی آشنا آنها پیشرفتهای با لذا خواندند؛می را آنها هاینوشته یا رفتندمی اروپا به که بودند کسانی
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 طه،مشرو صدر روشنفکرهای طرف از است ییشده تکرار حرفِ این. دیدندمی حقیر و ناتوان آنها مقابل در را

 عمل مانزندگی شؤون یهمه در گویند،می آنها هرچه به و بیفتیم راه هاغربی دنبال باید فقط و فقط ما که

 به صددرصد باید ما گفتندمی اینها. دارد هم واقعیت و شده نقل دیگران و زادهتقی از که حرفی این کنیم؛

 و لمیع مسائل به بومی نگاه و خالقیت ابداع، ابتکار، مجال یعنی م؛بروی پیش تا کنیم عمل آنها ینسخه

 توصیه ام که مقابلی طرف حاال کنید؛ حساب طرف این از را این. گنجیدنمی اینها یمحاسبه در مطلقاً صنعتی

 است ییلمیع پیشرفت و علمی انقالب و صنعتی انقالب همان چیست؟ کنیم، تبعیت او از کهاین به شدیممی

 زرگب انبار یک و ذخیره یک چشم به دنیا به بلکه شود؛نمی خود کشور چارچوب به محدود فقط نگاهش که

 نگاه هد،د توسعه را خود و کند بیشتر را خودش حجم بتواند کهاین تا ببلعد و کند استفاده آن از باید که

 یعنی بود؛ گذشته استعمار شروع از سال صد از بیش که است زمانی کنم،می اشاره من که زمانی این. کندمی

 یوردهنخدست ثروتمندِ مناطق به اروپا مختلف هایبخش و هاهلندی ها،انگلیسی ها،اسپانیایی ها،پرتغالی

 نگوناگو مناطق یبقیه و آفریقا اندونزی، هند، یقارهشبه هند، اقیانوس یمنطقه ما، یمنطقه جمله از دنیا،

 در هم هااروپایی خُلقیات البته. بودند کرده پیدا را نخوردهدست و عجیب ثروتهای آن و بودند انداخته دست

 هاغربی که منیست کسانی از من. منفی آنها از بعضی است، مثبت خُلقیات این از بعضی. داشت تأثیر کار این

 سوار اینها .دنبالگیرند شجاعند، خطرپذیرند، دارند؛ هم مثبتی خلقیات نه، بدانم؛ منفی خُلقیات دارای یکسره را

 آسیا. بیعیط ثروت انبارهای یعنی برسند؛ نخوردهدست مناطق و کشورها به تا رفتند افتادند، راه شدند، کشتی

 .کردند فتح هم را آمریکا طبعاً کردند، فتح را آفریقا کردند، فتح را

 شویم، اآنه روِدنباله و هاغربی دالاب کوچک صددرصد باید ما گویدمی ما سیاسی عالمِ متفکرِ ایران، در وقتی

 نسانا بشویم، او روِدنباله و نوچه و ابدال کوچک خواستیممی ما که طرفی آن اگر کنیم؟می پیدا وضعی چه

 بود؟ کی ما مقابل طرف اما بود؛ خوب خیلی نداشت، تعرض و تجاوز قصد و بود عادلی موجود و منصف

 یستی؛ز تعالی و رشد مواد انبار یک عنوان با جهانی عظیم یگستره به ینگرنده و متجاوز متعرض، موجود آن

 فرهنگی و علمی تربیت را ما نداد؛ ما به را خودش صنعت و علم و شد وارد هم او. او ابدالِ کوچک شدیم ما

 قول هب و ایران صنعتی و علمی نوسازی دوران در ما کند؛می تربیت را شاگرد که دلسوزی استاد مثل نکرد،

 یادهس کارگر یک مثل شدیم - آیدنمی خوشم تعبیرات گونهاین از بنده که - مدرنیزاسیون دوران آقایان،

 در ه،بل بکند؟ تواندمی کار چه ساختمانی یساده کارگر یک. مهندس یک و معمار یک اختیار در ساختمانی

 هم روی را اینها یا بده، گچ بده، رآج بده، گِل غیرفکری؛ و جسمانی نقش صرفاً اما دارد، نقش خانه ساختن

 .است جهت این از ما انحطاط یدوره. بچین
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 وضعیت ینا تسلیم و بدهد تن یا بکند؛ را کار دو از یکی بود مجبور فضا این در بااستعداد، و هوشمند ایرانیِ

 در ام که ایعیصن - هوایی و نظامی صنایع در. بگیرد قرار دیگران خدمت در و شود خارج کشور از یا بشود،

 توانندمی کشور این در امروز که مهندسانی - ایمکرده پیدا آنها به راجع اطالعاتی گذشته سال چند طول

 کچ که بود این شانوظیفه زمان آن در کنند، معکوس ساخت و بسازند را قطعات ترینپیچیده و هواپیما

 اگر. نیست درست یا است درست قطعه این ندبگوی بیایند و کنند سرکشی بروند بگیرند، را هواپیما لیست

 ماهواپی سوار ما خرج به را آن او تا بدهند بیگانه مهندس تحویل دربیاورند، را آن بود، معیوب هم ییقطعه

 این. شدنمی داده اجازه این از بیش برگردانند؛ و کنند تعویض یا تعمیر را آن جاآن در و ببرد امریکا به و کند

 گونهاین بیشتر که - کردمی تحمل را وضع این یا جهش، قابل و استعداد با و خوشفکر دمآ این و مهندس

 ترفمی و شدمی خارج کشور این از داشت، ماجراجویی روح اگر یا - کردندمی زندگی وضع همین با بودند؛

 ،انقالب از بعد. تیمداش زیادی تعداد هم قبیل این از که آمد؛نمی اصالً یا گرفت،می قرار دیگران خدمت در

 .امداشته هم آشنایی و دیدار و برخورد اینها از برخی با بنده

 نمایانگر وجههیچبه گزارشها این لیکن دادند؛ خوبی گزارشهای دادند، گزارش آمدند که وزرا آقایان البته

 کردندن فرصت آقایان است؛ این از فراتر خیلی هاواقعیت نیست؛ هست، امروز و بوده روز آن که هاییواقعیت

 رایب حتی و علمی رشد و تحقیق و ساخت برای ما مهندسِ به نظام و کشور روزها آن. بدهند گزارش مفصل

 شاید تم؛گف را نکته این کردم، بازدید دز سد از کهآن از بعد یی،مصاحبه در قبالً من. دادنمی میدان برداریبهره

 کوتاهی مدت برای ساختند، را ما دزِ سد از قسمتی خارجی هایشرکت کهآن از بعد. باشید شنیده هم شما

. کنند ربراب دو را نیروگاه ظرفیت خواستندمی بعد. دادند داخلی شرکت یک به را آن نیروگاه از برداریبهره

 است، یرانیا بردار،بهره دید وقتی کند، برابر دو را نیروگاه ظرفیت بیاید شد متعهد که امریکایی شرکت یک

 از برداریرهبه و کرد بیرون را ایرانی برداربهره ایران دولت. نداد اجازه بنابراین بروند؛ بیرون باید اینها فتگ

 دیگر دِدرص پنجاه بیایند شدند حاضر ظاهراً هاامریکایی وقت آن داد؛ ایتالیایی شرکت یک به را دز نیروگاه

 همین رایب. برداریبهره یزمینه در حتی شد؛نمی داده جازها اصالً ایرانی به بنابراین. کنند تکمیل را نیروگاه

 هایمهندسی و عمران ساختمانی، هایسازه چه صنعتی، ساختهای چه - ساخت هایزمینه در ما که هست هم

 کهدرحالی نداریم؛ باشد، ایرانی ساخت که ییعرضه قابل و ذکر قابل چیز یک واقعاً - زمان آن در گوناگون

 امروز که جوانهایی همین. نیست متفاوت و متمایز دیروز نسل از امروز نسل و نیروهایند همان ما نیروهای

 طراحی این گوناگون، کارخانجات این ها،آهن خط این ها،بزرگراه این ها،نیروگاه این سدها، این اندتوانسته

 یذشتهگ نسل در کنند، تولید را ییهسته یپیچیده فنآوری این و نظامی هایسالح این هواپیماها، و هاماشین

 در من نظر به. است کشور به انقالب خدمت بزرگترین این. نبود خبری چیزها این از اما بودند؛ هم ما
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 همان توانیم؛می ما که بخشید هاایرانی ما به را باور این که است این خدمت بزرگترین علمی، هایزمینه

 .«متوانیمی ما: »کردند امام که تعبیری

 یآفتابه نییع ساختند؛می هاوقت آن که ییگلی هایِآفتابه بسازید؛ لولهنگ بروید شما گفتندمی ما به روز آن

 و مصرف مورد چیزهای یبقیه همچنین کردیم؛می وارد خارج از هم را بیل یدسته حتی ما! نه هم حلبی

 یهمه د؛آممی پیش روزروزبه فراوان یازهاین و کردمی پیشرفت زندگی سطح. را صنعتی روزافزون نیاز مورد

 یا 11 سال! کردندمی هم افتخار وقت آن ریزانِبرنامه. کردیممی وارد و گرفتیممی دیگران از باید ما را اینها

 این هب هم روز آن ملیِ شورای مجلس نمایندگان از یکی تصادفاً و بودیم رفته دوستی دیدن به مشهد در 16

 رفهاییح مطالب گونهاین و بیگانگان تسلط و وابستگی از و بود ما پرشوری و جوانی یدوره. بود آمده جلسه

 اردرب که کسی یعنی - وقت آن مجلسِ ینماینده. است مجلس ینماینده آقا این کهاین به توجهبی زدیم؛

 قدارم یک من جواب در - نبود انتخابات که وقت آن شود؛ جافالن ینماینده باید ایشان که بود داده لیست

 تراضاع چیزی چه به و گوییدمی چه شما گفت کهاین جمله از زد؛ حرفهایی تخم و اخم و تکبر و تفرعن با

 پول داریم، پول داریم، نفت ما. کنندمی کار ما برای دارند نوکر مثل هاغربی و هااروپایی امروز کنید؟می

 زرو آن مجلسِ ینماینده یک منطق این،! کنندمی کار ما برای ارندد نوکر مثل و مایند کارگر آنها و دهیممی

 بگیریم؟ ادی چرا بسازیم؟ چرا کنیم؟ تولید چرا ما که بود این فکر. این یعنی گویم،می که انحطاط یدوره! است

 هم ما ارند؛گذمی ما اختیار در را الزم وسایل و آورندمی برایمان نشینیم،می آقاها مثل خود هایخانه در ما

 فرهنگ .بود باال سطح در دولتمردِ یک روزِ آن منطق این،. کنیممی اشرافی زندگی و دهیممی داریم، نفت پول

 بیانات .ماست انحطاط یدوره سال، صد آن لذا بود؛ همین کشور، یکنندهاداره هایدستگاه بر روز آن حاکمِ

 66/12/1989 مهندسان از جمعی دیدار در

 

 پهلوی و قاجار زمان کار،در و علم دوبال نشد بریده
 

 یهسلسل دو این که بفرستد لعنت قاجار، و پهلوی پادشاهی یسلسله دو به دل اعماق از باید ایران ملت

 ار،ک نه و علم نه. بریدند را استعداد با و هوش با کهن، ملت این عظیم یپیکره و مملکت بالِ دو خبیث،

 لمع بود، که علمی. بود ارزشکم یا ارزشبی کارهای بود، که کاری. نکردند فراهم ملت این برای را کدامهیچ

 و بخشدمی حیات یحلیه و پوشش حقیقتاً و جوشدمی دل از که را کاری آن. بود دوم دستِ و تقلیدی

 بساط و کردند هم قمع و قلع توانستند، هرچه. نکردند ترویج دهد،می صورت مملکت در اساسی کارهای

 شد این نتیجه. دارند را جرائم این خاندانها آن. برچیدند هست، ابتکار آن در و جوشدمی دل از که را لمیع
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 کسری الًاقّ یا بود جلوتر دیگران از یا تجربه، و دانش و تمدّن پیشرفت و علم یمسابقه در که ایران ملّت که

 این - پهلوی خانواده هم بعدش - بعد به شاه ینناصرالدّ از - قاجار یخانواده اوّل. ماند عقب سالها نداشت،

 دق امّة تلک. »زدند اشمعنوی هایسرمایه و کشور و ملت این موجودی به حراج چوب حقیقتاً - پسر و پدر

 .بینندمی هم را اعمالشان سزای. خداست با کارشان و سر و رفتند آنها.« کسبتم ما لکم و کسبت ما لها خلت

 19/62/1901 معلمان و کارگران از عیجم دیدار در بیانات

 

 یکدیگر از دانشگاه و حوزه جداسازی برای پهلوی خاندان تالش
 

 بدون - تنها دانشگاهِ. نمیدهد را ایران کشور و ملّت امروز نیازهای کفاف - دانشگاه بدون - تنها یحوزه

 اسالمی ارزشهای و دین اب ضدیّت مبنای بر دانشگاهی طرف یک از اگر حال. نمیدهد کفاف هم - حوزه

 را نآ علمی شکل میخواهند علمیّه هایحوزه که ارزشهایی با ضدیّت اساس بر یعنی - بود شده بنیانگذاری

 هک جریان دو و شد بنا علمی هایتازه با ضدیّت اساس بر ایعلمیّه یحوزه دیگر طرف از و - کنند تأمین

 باشند؛ انسانی و بشری عالی سطوح به پرواز برای بال دو و منظا برای پایه دو و یکدیگر مکمّل و کمک باید

 صورت، این در شد؟ خواهد چه نتیجه و بود خواهد چه تکلیف گذاشتند، را هم ضدّ بر کردن کار بنای

 رفت ندخواه کار به یکدیگر تخریب جهت در سازندگی، جای به نیرو دو زیرا. میشود حاصل نتایج بدترین

 ودندب کشیده نقشه پهلوی، منحوس رژیم میانىِ سالهای در که بود کاری آن این،. است خطرناک بسیار این و

 آن یعنی. بود اوّل سالهای مالِ فکر این. نمیشود دیدند کنند؛ تعطیل را حوزه خواستند اوّل. دهند انجامش تا

 مثل ما بزرگوار امام که سالهایی همان در. کرد تعطیل را حوزه و آورد هجوم قم به پهلوی رضاخان اوایل،

 میفرمودند ما به امام خود که است بوده طوری حوزه وضع بودند، طلبه جوانی قم در جلسه، این جوان طلّاب

 عمامه یطلبه نمیداد اجازه رضاخان پلیس. شویم ظاهر قم خیابانهای و کوچه در نمیکردیم جرأت روزها ما

 توهین یکندند،م را لباسها میافکندند، زندان به میکردند، تاذیّ میگرفتند،. شود پیدایش قم خیابانهای در سر به

 یا و عیدتب یا بود زندان یا که میفرستادند ایگوشه به را طلبه هم بعد میکردند؛ پاره پاره را عمامه میکردند،

 .خواندند درس شرایطی چنان در هاطلبه لذا. آن شبیه دیگری چیز

 به ا،باغه کوچه در و درختها زیر را مباحثه و درس و میرفتیم قم افاطر باغهای به روزها ما میگفتند ایشان

 رد گوشه؛ یک در میآمدیم آهسته میشد، تاریک هوا که هم شب. میدادیم انجام رضاخان پلیس چشم از دور

 و شدبا دانشگاه میخواستند چون چرا؟. کردند شروع گونهاین اوّل. میکردیم بیتوته جایی، ای،مدرسه اتاق

 این در حوزه. ندارد امکان دیدند. نمیشود دیدند بعد. بود کرده انتخاب را شکل آن رضاخان،. نباشد حوزه
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 رشد کنار و گوشه در روحانیون و علما میگیرند، را طلّاب جلوِ چه هر دیدند. دارد عمیق ایریشه کشور

 از. رددا سروکار مردم اعتقادات و ایمان و دین با چون نیستند؛ علمی نهال این بردن بین از به قادر. میکنند

 غوتطا رفت، طاغوت آن البته. کردند پیاده را دوم ینقشه پهلوی، سلطنت میانی سالهای در و آمدند رو این

 پسر و درپ آن - اینها. میکرد دنبال را کارها این که بود دیگری سیاستهای و دستها پرده، پشت اما. آمد دیگری

 اب ایرابطه مطلقاً که ایحوزه منتها باشد، حوزه که بود این دوم سیاست. ندنبود بیش اجرایی عاملِ دو -

. طرف کی از این. برود پیش جدید فناوری و دانش هر و دانشگاه به بدبینی براساس و نکند برقرار دانشگاه

 ضدّ و دین دّض حوزه، ضدّ را دانشگاه گوناگون، روشهای و تبلیغات با میتوانند که جاآن تا هم، دیگر طرف از

 علمىِ طمحی و دانشجویی محیطهای در را دین علم و روحانیّت تبلیغاتی، لحاظ از واقعاً. بیاورند بار روحانیّت

 این زا و موقوفه دنبال و بیسواد مضر، مزاحم، انسانهای عدّه یک عنوان به را روحانیون! کردند بمباران جدید،

 ،بااخالص و باصفا و مؤمن و پاک دانشجوی جوان کهاین ایبر چرا؟. کردند معرفی غریب و عجیب چیزهای

 درست گوناگونی سرگرمیهای هم دانشگاهی محیطهای در. برود روحانی یک سراغ که نکند رغبت اصالً

 یورهد یک در که شد این نتیجه شد؟ چه نتیجه. بود آنها ینقشه این. بزند را چیز همه قید اصالً که کردند

. نکردند ایهاستفاد هیچ آنها علم از ایران، ملّت و کشور که شدند تربیت اشخاصی ما دانشگاه در طوالنی، نسبتاً

 .میکنم عرض هم را آنها از نکردن استفاده ینشانه

 غیر. میگذرد کشور این در جدید دانش بساط آمدن وجودبه آغاز از - سال هفتاد شصت، - سال دهها امروز

 است، فتهگر انجام ایرانی تحقیقات به تکیه راه در حقیقی حرکت یک که البانق پیروزی از پس سالِ چند از

 طعق کدام بزرگ، کشف کدام مهم، اختراع کدام. است نگرفته انجام توجّهی قابل کار حقیقتاً گذشته، در

 اهدانشگ دوران، آن در گرفت؟ انجام رضاخان پسر و رضاخان دوران دانشگاه سوی از بیگانه به وابستگی

 از که دمیآ عنوان به من. نبود هم دانشجو جوانان تقصیرِ البتّه. میکرد تروابسته خارج به را کشور روزبهروز

 خودشان ما، روزِ آن دانشجوی جوانان. میدهم شهادت است، داشته چشم مقابل در را روز آن قضایای نزدیک

 اخر،او این در. نداشت امکان صیل،ا علمی کارِ آن در که بودند کرده درست محیطی. نداشتند تقصیری هیچ

 دست را آن موقع و موضع و بزرگ جوان، چشم در را - امریکا بخصوص - غربیها و غربی فرهنگ چنان

 ستا ممکن که نمیکرد فکر اصالً میرسید، هم جا هر به ما دانشجوی مسلمان جوان که بودند کرده نیافتنی

 امانج هم تالشی لذا. نمیکرد را فکرش اصالً! برسد جاهاآن به و کند طی کسی را علمی ژرف یفاصله این

 کرده ولیدت غربیها آنچه از بتواند که بود این تحصیلکرده، و خوانده درس یک علمی پرواز نهایت. نمیگرفت

 .کند استفاده آن از بتواند این و بسازند چیزی آنها. همین کند؛ استفاده اند،ساخته و
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 یرانا به که را خارج ساختِ جدید دستگاههای و ماشینها از بعضی تعمیر یجازها حتّی که امگفته مکرّر من

 دست سایلو این به ندارید حق شما میگفتند. نمیدادند ایرانی کارکنان و تکنسینها و مهندسین به میشد، آورده

 این هب یرانی،ا فنّی افسر و همافر که بود این شرطش میفروختند؛ ایران ارتش به را مدرن هواپیمای. بزنید

 داج است، آن در ابزار قطعه پانصد مثالً که را قطعاتی مجموعه آن شد، خراب وقت هر! نشود نزدیک دستگاه

 اجازه! ردانندبرگ و کنند تعمیر جاآن ببرند و کنند طیّاره سوار را مجموعه تمام یعنی بفرستند؛ خارج به و کنند

 بیاتاد برای ایرانی ادیب که کردند کاری ادبیات، در حتی. نندبز دست مجموعه آن به جااین در که نمیدادند

 وارداتی یمسأله یک دیگر کهاین آقا؛ ای! است گفته چه خارجی فالن که میدوخت را چشمش هم فارسی

 ملع طورهمان میخواهد دلشان عدّه یک هم امروز. نمیکردند. کنید تکیه خودتان به قضیه این در اقّالً. نیست

 رد میتواند غربی حقوقدان کدام. است غربی حقوق از غنیتر ما اسالمی حقوق! آقا: میگوییم هیگا. کنند

 احبص و دارد هازمینه آن در تألیفی - است زیاد او یدرباره بحث روزها این که - انصاری شیخ که هاییزمینه

 حقوق ینهزمی در بزرگی نداندانشم ما برسد؟ او پای گرد به و مرد این سریع حرکت غبار به است، تحقیقاتی

 یزمینه در آنها ببینیم کنیم، مراجعه غربی حقوق به حقوق یمسأله در باید هم باز چطور. داریم اسالمی

 عضیب هم امروز حتّی بگیریم؟ یاد آنها از برویم اند؛کرده تحقیقاتی چه جزا حقوق و مدنی حقوق و مرافعات

: دندکر درست گونهاین.روزهاست آن قضایای همان شوم آثار جزو این. بگیرند نادیده را حقایق این میخواهند

 کار آن برای حوزه که ارزشهایی از جدا دانشگاهی. دانشگاه به پشت ایحوزه و حوزه به پشت دانشگاهی

 آوردنِرو یعنی دانشگاه و حوزه وحدت. میدهد انجام دانشگاه که ای علمی تحقیقات از بیخبر ایحوزه و میکند

 20/63/1909 دانشجویان و طلّاب دیدار در بیانات .یکدیگر به دو نای

 

 مستبد پادشاهان دوران در جوانان برای تحصیل فرصت نبودن فراهم
 

 مروزا مثل فرصتی هیچ فرزانه، و هوشمند جوان برای - قرن ده هشت، هفت، این در اقالً - ما کشور تاریخ در

 ایدب البته که) بکنید تاریخ در مروری طرف، این به مغول یحمله یدوره حدود از اگر. است نداشته وجود

 و بدهید تشخیص درست را امروز موقع و وضع بخواهید اگر. است مهمی چیز چون بگیرید؛ یاد را تاریخ

 خواهید ،(تاس مفیدی خیلی چیز تاریخ، به تسلط. بدانید را تاریخ باید اید،گرفته قرار کجا در که بفهمید

 به هک نبوده وقتهیچ - حاال تا مغول یحمله از قبل از - سال هشتصد هفتصد، دوران این تمام در که فهمید

 هارمچ قرنهای در البته. باشد داشته وجود رشد امکان مستعد، یفرزانه انسان برای کشور، این در امروز قدر

 دادندمین کسی به کشیدننفس جالم که اینها امثال و سلجوقی و غزنوی دیکتاتوری رژیمهای زمان در پنجم، و
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 اما ساختند؛می هم یینظامیه - نیست حجت خیلی هم تاریخها این و اندنوشته تاریخها در که طورآن -

 اما م؛کنینمی قضاوت وقتآن به نسبت حاال. باشد باز همه برای تحصیل، و معلومات راه که نبوده طوراین

 اعتناییبی و جهالت دوران دوران، که دید خواهید کنید، مالحظه را طرف این به مغول یحمله حدود از اگر

 .بود مردم به اعتنای ذرهیک بدون خونخوارِ مستبدِ پادشاهان دوران و معلومات به

 جوانان کردن سواد با اول، هدف آمد، وجود به اینها امثال و دانشگاهها و جدید فرهنگ مسائل که هم بعد

 هایقطب به سریعتر هرچه پیوستن جهت در که بود شکلی به جوانان پرداختن و ساختن اول، هدف. نبود

 سیک آن دستگاهها، این در. کنند کمک دستگاهها به - نوکری جهت در یعنی - جهانی استکبار و استعمار

 که بودند یدولتهای دولتها، چون نبود؛ مطلوب سازنده انسان و آزاد و مستقل فکر. باشد نوکرتر که بود عزیزتر

 .بود هابیگانه به وابستگی بر کارشان اساس

 کسی چه را محمّدرضا بود؟ آورده سرکار کسی چه را رضاخان بود؟ آورده سرکار قدرت کدام را پهلوی رژیم

 رکارس را اینها که کردندمی کار کسانی همان منافع جهت در سلطنتشان، دوران تمام در اینها بود؟ آورده سرکار

 در یاناتب .نیست برایشان ماندن امکان بکنند، قطع آنها از اگر که دانستندمی. بودند شیدهبخ قدرت و آورده

 11/16/1903 فجر یدهه برگزاری ستاد مسؤوالن و اسالمی تبلیغات هماهنگی شورای اعضای دیدار
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 پهلوی رژیم در فرهنگی وضعیت

 

 دین اصل به دانشگاه موسسان اعتقاد عدم
 

 دبای است، جوان محیط اینکه دلیل به دانشگاه محیط. بود گراآرمان باید هم اخالق و معنویت یزمینه در

 و دین به ندیپایب و دین به تقید آن، در که محیطی یعنی دانشگاه میکنند خیال بعضی. باشد ایپاکیزه محیط

 در طاغوت، دوران در هک است غلطی بنای از ناشی این. نیست مطلوب و ندارد لزومی خیلی اینها و اخالق

 و یتمعنو و دین اصل به که آوردند وجود به را دانشگاه کسانی روز آن. شد ریزیپایه دانشگاه، پیدایش آغاز

 شکل ریفتگی،ف و شیفتگی آن البته. بودند غرب اخالقیات یفریفته و غرب یشیفته نداشتند؛ اعتقاد اخالق

 و طراحی کشور داخل در اینها بود بنا. بودند غرب أمورم و مزدور هم شانایعده یک بود؛ اشعمومی

 بیشترش و را تسلط همان پهلوی دوران در داشتند، قاجار دوران در شکلی به که را تسلطی که کنند ریزیبرنامه

 غربی که ایتحصیلکرده و خواندهدرس و روشنفکر نسل یک تربیت باشند؛ داشته آرامتری و دیگر شکل به را

 آمریکائی دفر یک آرزوهای آرزوهایش میکند؛ فکر آمریکائی و انگلیسی و فرانسوی اما است، یرانیا بیندیشد؛

 ساکن و است ایرانی ملیتش اگرچه است؛ انگلیسی یا آمریکائی فرد یک عمل و اقدام هم عملش و اقدام است؛

 .میکردند دنبال را نسلی چنین یک تربیت آنها. هست هم ایران

 وجههیچبه را طاغوت یدوره در پاکیزه و مؤمن اساتید وجود نمیبرم؛ سؤال زیر وجههیچبه ار دانشگاه کلیت من

 هم اکیزه؛پ مردمان بسیار خوب، مردمان بسیار میشناختیم؛ را آنها ما که بودند کسانی خب، نمیبرم؛ سؤال زیر

 اساتید آن لذا ود؛ب بنا این دانشگاه بنای لیکن - کمتر البته - بودند دانشجوها بین در هم بودند، اساتید بین در

. ودب غلطی حرکت یک دانشگاه، حرکت کنند؛ اثرگذاری نمیتوانستند محدودی یدائره یک در جز هم مؤمن

 در االتمب عدم و شدن قیدبی با مالزم دانشگاه، به رفتن میکنند خیال است؛ شرائط آن به نگاهشان کسانی

 درستی نگاه این ندارد، واقعیت این. است اخالقی و دینی پاکیزگی و طهارت و حجاب و اخالق و دین مورد

 ارزش یک - باشد علمی هر - علم. است معنوی امر یک علم چون است؛ معنویت مرکز دانشگاه. نیست

 کشور، در. است مؤمنی محیط است؛ جوانی محیط دانشگاه، محیط. است روحی ارزش یک است، معنوی

 چه بنابراین هستند؛ و بودند جوانهامان میان در فداکارترینهامان هستند؛ وانهامانج میان در ترینهامانمتدین

 وقعمت من. است دینی محیط نخیر، باشد؟ غیردینی محیط یک دانشگاه، علمِ اهل جوانِ محیط که دارد دلیلی

 عیفض اشدینی تقیدات بشود، دانشگاه وارد آنکه از قبل اگر میشود، دانشگاه وارد که کسی که است این

 امر یک مه اخالق و معنویت در گرائیآرمان بنابراین. شود تقویت اشدینی تقیدات دانشگاه، به ورود با بوده،
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 یدارد در بیانات .زندگی امور یهمه در و علم در گرائیآرمان مثل سیاست، در گرائیآرمان مثل است؛ معتبری

 10/66/1931 دانشجویان

 

 انقالب از پیش ندورا در قرآن به توجهی کم
 

 عاشق همه این قرآن، متن با آشنای همه این قرآن، حافظ همه این قرآن، یکننده تالوت همه این گذشته در

 که هست یادم من.بود ملت همین بود، کشور همین که حالی در نداشت؛ وجود قرآن تالوت به مندعالقه و

 نقرآ گوهرشاد مسجد در و مشهد بود آمده - شعیشع ابوالعینین مرحوم - مصری یبرجسته قرّاء از یکی

 امروز برخالف هم اوقاف و بود زمان آن اوقافِ مال جلسه چون. میخواند خوب هم خیلی که میکرد، تالوت

 آن تتالو بودم شائق خیلی اینکه با بنده بود، بدنامی سازمان روز آن است، مفتخری سازمان الحمدللَّه که

 کسانی یمهه. میشنفتم را صدا و میکردم نگاه دور از بنشینم؛ مجلس آن توی رومب نمیخواستم بشنوم، را قاری

 لتیدو مأمورین ایعده یک. میشدند نفر شصت نفر، پنجاه نمیکنم گمان داشتند، شرکت مجلس آن در که

 جا همه در قرآن به که را شوقی این امروز.بودند خودمان مشهدی معروف قرّاء همین هم عده یک بودند،

 آنیقر اساتید و حافظان و قاریان دیدار در بیانات .داد افزایش روزروزبه باید را این کرد؛ زیاد باید ست،ه

11/66/1936 

 

 ایران اجتماعی قضایای حساسترین در شیراز نام برجستگی
 

 یتهسبرج یقله ماست؛ ملت و ما کشور یبرجسته هایقله از یکی شیراز شهر و فارس استان انصافاً و حقاً

 اد،جه در مبارزات، در اجتماعی، حیات امور گوناگون پیشرفتهای در ادب، در علم، در ممتاز، انسانیِ نیروهای

 ترینیحیات و حساسترین در شیراز نام کنیم، نگاه که هم انقالب پیروزی از قبل اخیر تاریخ به. تدین در

 یمبارزه یک سرآغاز که تنباکو، تحریم تاریخی یقضیه در کنید فرض. است برجسته ما اجتماعی قضایای

 میرزای حرکت همان اگر که است؛ مطرح شیرازی میرزای نام بود، غرب تسلط علیه بر آگاهانه و مردمی

 ند،میکرد دنبال را خط همان کشور نخبگان و سیاستمداران و میکرد پیدا ادامه( علیه الل ّه رضوان) شیرازی

 تفادهاس طمعها از و غفلتها از استعمارگرها خب، ولی افتاد؛ اتفاق که دمیش چیزی آن از غیر ایران سرنوشت

 دخالت و انگلیس استعمار با عراق مردم جنگهای یقضیه در یا. کردند قطع را خط وسط، آمدند کردند،

 - شیرازی تقی محمد میرزا مرحوم عظیم، حرکت این رهبر. است مطرح شیراز اسم هم آنجا باز انگلیسها،
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 بزرگ، علمای فارس، خود در. بود تقلید مرجع و عالم و بزرگ مرد این - شیرازی دوم میرزای به معروف

 مبارزات دوران در آن از بعد چه مشروطه، دوران مبارزات در چه بودند؛ واال انسانهای و برجسته شخصیتهای

 البته. است مجاهدت باب حاال این،. امروز تا آن از بعد چه و انقالب، پیروزی در چه و اسالمی، انقالب

 است، بهشت درِ نیست؛ هم اهمیتیکم باب جهاد، باب. «اولیائه لخاصّة الل ّه فتحه الجنّة ابواب من باب الجهاد»

 خداوند اولیای از ما مجاهد مردم که میدهد نشان این. میشود باز اولیاء روی به نمیشود؛ باز هم همه روی به

 .است شده باز آنها روی باب این که هستند

 بخصوص - انقالب دوران از بعد ممتاز علمیِ حرکت در. است جور همین شویم، وارد علم یزمینه در اگر

 حوادث این در -اجتماعی مسائل در سیاسی، مسائل در. است پیشروان از یکی شیراز - اخیر سالهای در

 یاسیس حوادث گاهی. آیندمی حساب به هاترینبابصیرت و هاترینآگاه جزو شیراز مردم - لُغ زگونه و دشوار

 هوشیارند، ام مردم که بینیممی اما نیست؛ کس هر کار کردنش باز میشود؛ لُغ ز شبیه که میشود پیچیده آنچنان

 .هستند پیشروها و جلوترها جزو فارس استان عزیز مردم جمله، از و بیدارند؛

 یمرژ دوران در که است این - شیراز خصوصب - فارس استان و شیراز یمسئله در برجسته ینقطه یک

 دهند؛ب قرار دین معنویات و اخالقیات از انحراف مرکز را اینجا اینکه برای کردند انتخاب را نقطه چند طاغوت

 ستانا خب،. میزند موج استان این در که هنری و ادب یروحیه از کنند استفاده خواستند. بود شیراز اشیکی

 یدهندهنشان که است، هنری فنون اقسام و انواع و شعر و هنر استان دیگر؛ است دبا مرکز شیراز و فارس

 از خواست طاغوت رژیم. دل اهل و ذوق اهل هنرپرور، هنرشناس، مردمی هست؛ هم آنجا مردم یروحیه

 دهن تو زدند مردم هم روز همان. دهد قرار فساد گسترش مرکز را آنجا کند، استفاده مردم خصوصیت این

 را (السّالم علیهم) اخوانشان و موسیاحمدبن حضرت حرم به مردم توجهات کنید مقایسه شما هم بعد. رژیم

 همان ستدر مردم یعنی. است بیشتر بزرگواران این به مردم یعالقه و ارادت توجه، چقدر ببینید گذشته، با

 مینه هم این از بعد میکنند؛ دارند هم باز کردند، دنبال بود، طاغوت رژیم سیاست مقابل ینقطه که را خطی

 .اینهاست دلیلش میکنیم، اخالص اظهار شیراز مردم و فارس استان مردم به ما اینکه. بود خواهد جور

 رقم خیلی این شیرازند؛ شهر خود از فقط نفرشان هزار پنج که شهید، ششصد و هزار چهارده هم حاال خب،

 ردند،ک مجاهدت شدند، میدان این وارد نفر دهها که است این شمعنای شهید، یک میگوئیم وقتی. است بزرگی

 کنید حاسبهم حساب، این با. برگشتند بقیه شده، نائل شهادت فیض به یکی گذاشتند، دستشان کف را جان

 دخو از فداکاری، به عشق و حرکت و شور یکپارچه استان، یعنی چه؟ یعنی شهید ششصد و هزار چهارده

  .است داده نشان



79 

 

 د،داری احتیاج شما نه بکنیم؛ را عزیزمان مردم مداحی یا بکنیم، را شیراز مردم مداحی نمیخواهیم که ما ،خب

 تحقیق ما، تاریخ دشمن، رغمعلی که است این برای این میکنیم؟ بیان را مطالب این چرا. دارید توقع نه

 در بیانات .شود واضح و صمشخ فردا و امروز برای دشمن، و دوست برای ما ملت واقعیت و موجودیت

 69/62/1936 فارس استان مردم دیدار

 

 گروهکها تحرکات و طاغوت رژیم فساد مقابل در گیالن مردم ایمانی ایستادگی
 

 گیالن مردم از را همت - معاصر تاریخ چه دور، و گذشته تاریخ چه - تاریخ طول در متعددی موارد در

 ژیمر عملیِ و قولی تبلیغات رغمعلی که بود این گیالن مردم ارک بزرگترین من نظر به. ایمکرده مشاهده

 خطه، آن مردم طوالنی، سالهای طول در سامان آن مردم یعقیده کردن فاسد و کردن ضایع برای طاغوت

 یبرجسته استانهای و بخشها جزو که رساندند جائی به را جهاد را، صحنه در حضور را، اخالص را، ایمان

 عوامل یهمه با طاغوت رژیم فاسد و مفسد و مضر هایدستگاه. است مهم خیلی این آمدند؛ شمار به کشور

 خود، ایمان خود، دین اینجور مردم ولی بکنند، فضا فاسدسازی و فساد به مردم کشاندن در سعی خود،

 از بود، غوتطا دستگاه طرف یک از. دهند نشان را آن الزم هنگام در و دارند نگه را خود عزم خود، یعقیده

 .بودند دین ضد و ملحد گروهکهای عوامل طرف یک

. گرداند رشت شهر بزرگ میدان اطراف در را من عضدی شهید مرحوم رشت، آمدم انقالب اوائل در من

 در هم را دانشگاه بودند؛ کرده پر را فضا یهمه خود، شعارهای با خود، تابلوهای با گوناگون، گروهکهای

 همین گیالن، مؤمن مردم. آنهاست به متعلق گیالن که میکردند خیال و بودند ردهدرآو خودشان یقبضه

 وحیدت پرچم را، اسالم پرچم و شدند صحنه وارد ارگانی و دستگاه هیچ کمک بدون انقالبی، و مؤمن جوانهای

 اناتبی .است مردم ایمان این،. کردند بیرون صحنه از را اینها یهمه و برافراشتند آنجا در را انقالب پرچم را،

 68/16/1983 گیالن استان مردم از جمعی دیدار در

 

 پهلوی رژیم مسئوالن در وابستگی روحیه وجود
 

 وقتی .بدانند را این باید هم مردم است؛ بزرگی خطر است، بزرگی ضرر منطقبی و رویهبی واردات یمسئله

 یک میکنیم، کار بی را خودمان کارگر یک داریم واقع در میکنیم، مصرف داریم ما را خارجی محصول یک

 و ست؛ا مهم خیلی کیفیت و مرغوبیت یمسئله منتها هست، این میکنیم؛ وادار کار به داریم را دیگر کارگر
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 به د،باش داشته را خصوصیات این داخلی، تولید داخلی، جنس چنانچه اگر. است مهم خیلی اینها استحکام؛

 - پادشاهی حوسمن یدوره غلطِ فرهنگ اثر بر که هستند بعضی متأسفانه لبتها. میشود پیدا تمایل طبیعی طور

 کشور این تو که است بوده روزی یک. است خارج به چشمشان هنوز - وابستگی یدوره طاغوت، یدوره

 دوار را یزچ همه هم عمالً! کند درست نمیتواند هِنگلوله یک ایرانی که گفتند صریح آمدند ما دولتی مسئولین

 که ما - مجلسی یک توی را بنده تصادفاً که دولتی بلندپایگان از فردی یک طاغوت یدوره همان در. کردند

 زهائیچی همان از میکردم انتقاد داشتم من دید، - نمیکردیم هم مالقات نداشتیم، ارتباطی وقت هیچ اینها با

 نوکر ثلم دیگر کشورهای نشستیم، آقا مثل ما میکنید؟ انتقاد را چی چی: گفت و ما به کرد رو این. بود که

 طاغوت یورهد دولتمردان منطق این ببینید؛ شما است؟ بد این داخل؛ میفرستند کاال میکنند، کار ما برای دارند

 قیاخال فسادهای و فراوان اقتصادی فسادهای بود؛ دیگر چیزهای باطنش است، منطق این ظاهرش حاال! بود

 شورک سراسر کارآفرینان از جمعی دیدار در بیانات .است مهم واردات مدیریت و رداتوا یمسئله بله،. فراوان

10/60/1983 

 

 ای خامنه اهلل آیت جلسه در در حاضر دانشجویان تعداد از باهنر شهید تعجب
 

 پدیده این به ما مهم، مسائل دیگر مثل. است مهمی یمسئله بسیار ها،دانشگاه در روحانی یمجموعه وجود

 شورک در دانشگاه بنای که کنید مالحظه شما. نمیکنیم برآورد و تقویم درست را آن اهمیت و ایمکرده دتعا

 ینبهج از که دروسی نوع بوده؛ چگونه است، بوده شده ترسیم دانشگاه برای آغاز از که جهتی بوده؛ چگونه

 از یشپ دوران کنید مقایسه دبع شده؛ تنظیم چگونه دارند، خاصی معنای یک فکری هایجهتگیری و ارزشی

 ضورح لحاظ از ما هایدانشگاه در اسالم برکت به و اسالمی انقالب برکت به امروز که وضعیتی با را انقالب

 وقت آن دارند؛ دانشجو و استاد با اینها که انسی و دارد وجود معنا اهل و معرفت اهل فضال، روحانیون،

 .اردد اهمیت دانشگاه محیط در و دانشجویان میان در محترم ضالیف و معظم روحانیون حضور چقدر بینیدمی

 شما و من یعنی - ما خود که است این کند، ایجاد باید که اثری اولین کردیم، مالحظه را اهمیت این که وقتی

 را بزرگ نعمت این و بدانیم را وضعیت این قدر بشمریم، مغتنم را وضع این هستیم، دانشگاه با مرتبط که -

 در عمتن بردن کار به و نعمت دانستن خدا از نعمت، شناختن شکر،. کنیم شکرگزاری کلمه حقیقی معنای هب

 در که کنید؛ شکر را نعمت این. است شکر کامل و عملی معنای این است؛ خواسته خدا که است جائی آن

 .میکند ما متوجه را تذکرات و مسئولیتها و وظائف از فهرستی صورت، این
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 اب حقیر یبنده جمله از روحانیون، از بعضی انقالب، از قبل: بکنم عرض مقایسه قسمتِ همین برای من

 در ارتباطات د،نبو تشکیالتی ارتباطات نبود، سازمانی ارتباطات ارتباطات، این. داشتیم ارتباطاتی دانشجوها

 شرکت آنجا در جوهادانش که اشیمب داشته جلساتی یعنی بود؛ تبیینی و فکری ارتباط نبود؛ تند مبارزاتیِ مسائل

 دمشه در بنده اوقات، آن در. کنیم شرکت دانشگاه در دانشجوئی جلسات از ایجلسه در احیاناً ما یا کنند،

 نیم یا قیقهد بیست قدر به و ایستادممی تخته پای. میشد برگزار عشاء و مغرب نماز بین که داشتم ایجلسه

. یدبیرستان بعضاً و دانشجو غالباً هم جوانها بودند؛ جوان درصد دنو هم مستمعین. میکردم صحبت ساعت

 زدهشگفت دید، که را وضعیت. ما مسجد آمد من با بود، مشهد( علیه الل ّه رحمة) باهنر شهید مرحوم شب یک

 من هک گفت ایشان. بود مرتبط هم دانشجوئی و جوان مجامع با تهران در که بود کسی باهنر آقای حاال. شد

 بود؟ جوان چقدر مگر ما مسجد توی حاال. امندیده مسجد یک در جوان و دانشجوئی جمعیت اینقدر عمرم به

 آقای لمث جوانها، با مرتبط روشنفکرِ روحانیِ یک برای حال عین در. نفر پنجاه چهل و سیصد مثالً حداکثر

 میشناخت را دانشجوئی یطهایمح و بود دیده را دانشگاهی هایدوره و بود دانشگاهی هم خودش که باهنر،

 وانج نفر پنجاه و سیصد یا سیصد حدود شدن جمع بود، مطلع هم متجددانه و روزبه مذهبیِ فعالیتهای از و

 و زدهدهشت را ایشان و بود عجیبی چیز - بودند دانشجو نفرش دویست مثالً تعداد، این از شاید که -

 !کند؟ صحبت برایشان روحانی یک و بشوند معج جا یک دانشجو تا دویست: بود کرده زدهتعجب

 مثل - انجو فاضل روحانی دسترسی. دارید دانشگاه توی شما امروز که وضعیتی با کنید مقایسه را این حاال

 گرانبهائی و عظیم فرصت چه ببینید کنید، مقایسه را این استاد؛ به دانشجو، به دانشگاهی، محیط به - شما

 بیانات .ستا این اصلی ینکته بشمرید؛ مغتنم خیلی باید را فرصت این دارید، گهن باید را فرصت این. است

 26/61/1983 هادانشگاه در رهبری نمایندگی نهاد اعضای دیدار در

 

 مردم از زداییدین برای مازندارن در پهلوی گذاری سرمایه
 

 ظرن به که دادند نشان خود از مایشیآز انقالب، و اسالم به مربوط گوناگون قضایای در عموماً مازندران مردم

 و اخالق دشمنان حجیم گذاریسرمایه آن که است این هم علت. بود نظیرکم منصفانه یمحاسبه یک در من

 وایه که آنهائی. بود بیشتر جا همه از منطقه این روی بر طاغوت، دوران در و انقالب پیروزی از قبل اسالم

 نطقهم این در تصاحب به و سمت این به را آنها جنگل و دریا و استان ینا نظیرکم و زیبا یمنظره مطلوب،

 اشند؛ب اخالق و دین پایبند حساس، بسیار مناطق این بخصوص، استان این مردم نمیخواستند میکرد، وادار

 آن .است طغیانگری و ستمگری و اندازیدست معارض و مانع بزرگترین اخالق، و دین که میدانستند چون
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 در بردند، کار به گیالن یمنطقه و منطقه این در زدائیدین برای طاغوت دوران جبار هایدستگاه که یمقدار

 دوران در را مازندران انسان اینها، یهمه با اما کردند؛ را گذاریسرمایه این ایران دیگر نقاط از اینقطه کمتر

 دلهای زا که است تدین و اخالص قدرت چه این است، ایمانی چه این. بیندمی پیشگام و پیشرو یک انقالب

 ود،ب اینجور انقالب در. میدهد نشان دین سرباز را خود اینجور خرابکاری، همه آن وجود با و سرمیکشد مردم

 و انقالب و دین و اسالم پای جا هر هم امروز تا جنگ از بعد قضایای در بود، اینجور تحمیلی جنگ در

 بیانات .بودند حق یجبهه سرسخت مدافعانِ جزو مازندران مردم بود، مطرح اسالمی نظام و اسالمی جمهوری

 16/60/1988 نوشهر و چالوس مردم عمومی دیدار در

 

 (ره)خمینی امام بزرگ دستاوردهای ملت؛ در خودباوری روح دمیدن و اسالم احیاء
 

 در که است این آن و .میکنم عرض ایشان هدفهای و بزرگوار آن راه و امام ممشای یدرباره مطلب یک

 جهان مسلمانان آحاد از مسئوالن، از مردم، از ایشان که مطالباتی و امام شعارهای و امام هایتوصیه بندیِجمع

 نهضت این در ما بزرگوارِ امام حقیقت در. میکنیم مالحظه امام دست در را برافراشته پرچم دو اند،داشته

: تندداش نگاه برافراشته و کردند بلند را پرچم دو آوردند، وجود به اسالم جهان در و کشورمان در که عظیمی

 چمپر دوم، پرچم. الیتناهی و عظیم قدرت این آوردن عرصه به اسالم؛ احیاء پرچم از است عبارت پرچم یک

 پرچم .ماست بزرگوار امام قدرتمند دست به یبرافراشته پرچم تا دو این. ایرانی و ایران سربلندی و عزت

 مدو پرچم. است اسالمی بزرگ امت به مربوط است، امام نهضت و امام دعوت از بعد یک حقیقت در که لاو

 حرکت از عملی یتجربه یک چون اما است، ایرانی و ایران به مربوط است، ایران ملت به مربوط که اگرچه هم

 نایرا در بزرگ نهضت این چون. است سازحرکت و امیدآفرین اسالمی امت برای است، اسالم بخشحیات

 ایرانی و یرانا به مربوط مستقیم طور به که اگرچه بنابراین بود، اسالم تحقق و اسالم بیداری عملیِ یتجربه

 کوتاهی مطالب بعد، دو هر یدرباره من. است اهمیت و ارزش دارای اسالم امت برای باز آن ینتیجه اما است،

 اربزرگو امام که کاری مهمترین و کار اولین. است ایرانی و ایران تعز به مربوط دوم وجه...  میکنم عرض را

 این زدود؛ آنها روح از و گرفت ایران ملت از را حقارت احساس که بود این داد، انجام دوم بخش این در ما

 خود رد گوناگون، عوامل اثر بر پیش، سال صد پیش، سال پنجاه و صد از ما ملت. است مهمی یمسئله خیلی

 ختس شکستهای آن و بگیرید قاجار دوران جنگهای از میکرد؛ احساس بینیخودکم میکرد؛ حقارت ساساح

 و دیکتاتوری آن رضاخان، زمان پهلوی، دوران در بعد تا قاجار، زمان در مختلف شهرهای دادن دست از و

 زمان اول، یپهلو از بعد دوران در بعد نمیشد؛ داده کسی به کشیدن نفس مجال که ملت، سخت سرکوب
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 ند،میکرد مردم با که خشنی رفتار آن با ساواک، و امنیت سازمان ایجاد با آمریکائیها، حضور با محمدرضا،

 احساس ایران ملت مهم یمسئله چند در. است نمانده برایشان دیگر توانی هیچ که میکردند احساس مردم

 نهضت یهقضی تا بود، شده پیروز اینکه زا بعد خورد شکست ایران ملت که مشروطه یقضیه از کرد؛ شکست

 نگه را تحرک این نتوانستند مسئوالن و متصدیان کرد، را عظیمی حرکت یک آنکه با ایران ملت باز که ملی

 بیست طول در - 60 سال تا 99 سال از سخت دیکتاتوری یک آن از بعد خورد؛ شکست ایران ملت و دارند

 هک زدهغرب روشنفکران طرفی از. نداشتند دیگر ایروحیه واقعاً مردم که بود، حاکم مردم بر - سال چهار و

 مردم به خودشان عمل با و خودشان حرف با داشتند، حضور ظالم حکومت هایدستگاه در آنها از خیلی

 تقلید لمع در. کنید تقلید باید ندارید؛ را کاری هیچ یعرضه ندارید؛ عرضه شما که بودند کرده تفهیم اینجور

 زدن حرف در نید،ک تقلید خوراک در کنید، تقلید لباس در کنید، تقلید فرهنگ در کنید، تقلید صنعت در نید،ک

 چقدر ببینید! یمبده تغییر را فارسی خط باید: گفتند وقتی یک که رساندند جائی به را کار حتّی. کنید تقلید

 باید رتغیی را خطّت بگویند کسانی کنند جرأت که باشد شده دور نفس عزت و استقالل از باید ملت یک

 یم،بده تغییر کنیم، عوض را این است، شده نوشته آن با ما علمی میراث سال هزار که فارسی خط. بدهید

 را حقارت روح این آمد امام. بودند رسانده جا این به را کار بکنیم؛ تقلید آنها از و بیاوریم را هااروپائی خط

 ده ات دیگری نحو به انقالب پیروزی روز از و انقالب پیروزی تا امام نهضت سال پانزده طول در و گرفت

 قادرید، ماش میتوانیم، ما میتوانید، شما: دمید ملت این در را خودباوری روح دائم بزرگوار، آن بابرکت عمر سال

 11/69/1988 (ره) خمینی امام رحلت سالگرد بیستمین در بیانات .قدرتمندید شما بزرگید، شما

 

 طاغوت دوران در حاکم خبیث سیاست گوناگون؛ اقوام دانستن بیگانه
 

 وناگون؛گ اقوام دانستن بیگانه از بود عبارت آن و بود حاکم کشور بر طاغوت دوران از خبیثی سیاست یک

. میکردند حساب انهبیگ را اینها بودند، بیگانه ترکمن و عرب بود، بیگانه ترک بود، بیگانه بلوچ بود، بیگانه کُرد

 مرانیِع کار نه[ کردستان] استان این در طاغوت، دوران در ببینید شما. بود مشهود معنا این هم آنها عملکرد در

 در. داشتندن کاری و نمیکردند رسیدگی است؛ گرفته انجام درستی فرهنگی کار نه است، گرفته انجام درستی

 امروز شما اگر. همینجور هم فرهنگی کارهای بود؛ صفر حد در طاغوت دوران در عمرانی کارهای استان، این

 کزمر چند و بیست در که دارد وجود دانشجو هزار پنجاه به نزدیک کردستان استان در که میکنید مشاهده

 در هم بیسوادی نسبت! بود نفر 906 فقط طاغوت دوران در رقم این هستند، تحصیل مشغول عالی آموزش

 طاغوت! بودند باسواد استان این در مردم درصد 23 فقط: بود آوروحشت طاغوت دوران در استان این
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 23 فقط. بشوند باسواد - ذکاوت و هوش دارای مردم این و استعداد با مردم این - کُرد مردم نمیخواست

! شانگیفرهن کار هم این شان،عمرانی کار آن! بود باسواد کیفیت، این با و خصوصیات این با استانی درصد

 نه رد؛ک تصحیح را نگاه این و آمد اسالمی نظام. بود غلط و آمیزشیطنت نگاه استان، این به نسبت نگاهشان

 نندجس آزادی میدان در کردستان استان مردم جمع در بیانات .مردم آحاد سطح در بلکه مسئوالن، سطح در فقط

22/62/1988 

 

 پهلوی زمان در شاپو یا پهلوی کاله پوشش شدن اجباری
 

 طیتخ اصول این از باید که داریم اصولی ما. است اصول کردن مشخص ،[دانشجویی جریان ی]کارها از یکی

 و حیحص راه شاخصهای اصول،. نشود پیدا انحراف اصول از پردازی،اندیشه و فکرپردازی نام به یعنی. نشود

 باید هاارهدیو این وسط از انسان که بکنیم تشبیه هائیدیواره به را اصول اگر خطاست. است مستقیم صراط

 را انانس این، که هست مستقیمی صراط یک دارد، وجود مستقیمی راه یک. شاخصند اصول نه، کند؛ حرکت

 تقیممس صراط یمحدوده در کسهیچ. کرد کشف باید شناخت، باید را مستقیم صراط این. رساندمی هدف به

 الزام ،کندنمی اجبار را کسی اصول این. نیست کسهیچ در مستقیم صراط پیمودن به اجبار. نشده زندانی

 این قبرطب چنانچه اگر که گویدمی او به و کندمی هدایت را انسان اصول این بلکه کند،نمی محدود کند،نمی

 نخواهی هدف به کردی، تخطی اصول این از اگر رسید؛ خواهی مطلوب ینتیجه آن به کردی، حرکت اصول

 سرمنزل به انسان که است این اشکال یک: دارد اشکال دو بیراهه،. است همین بیراهه اشکال آخر،. رسید

 .رودمی دست از فرصتها شود؛می تلف انسان وقت که است این دیگر اشکال رسد؛نمی مقصود

 رقیت و پیشرفت و اصالح یداعیه ما کشور در اخیر سال پنجاه و صد سال، صد این طول در که کسانی این

 و صد این طول در ما هم دادند؛ انجام را بزرگ گناه این کشاندند، بیراهه به انصافاً و حقاً را ما و دادند سر

 شوند، ایعض بیایند، باید درپیپی نسل چند. شد تلف وقتمان هم ماندیم، عقب و نرسیدیم مقصد به سال پنجاه

 را راه اند؛ردهک اشتباه که بشود متوجه نسل یک وقتیک تا نرسند، نتیجه به و بروند سرگردانی تیه این در

 که ستا این کشانند،می بیراهه به را بشری جوامع که کسانی آن گناه. کردن حرکت نو از کند شروع برگردد،

 .کنندمی ضایع را هاآن فرصتهای و هاآن عمر و هاآن وقت

 آن نیم؛ک تقلید هاغربی از ما که است این پیشرفت راه که بودند کرده تفهیم جوراین ما یجامعه به روز یک

 کاله مردهایمان بشوند؛ حجاببی هایمانزن ظواهر؛ در تقلید اندوزی،دانش و آموزیدانش در تقلید نه هم
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 کاله یک گذاشتنِ که گذشت ما مردم بر ایدوره ما، کشور در دانیدمی. بپوشند جور فالن لباس و جور فالن

! دشمی شمرده مجرم گذاشت،نمی سر بر را کاله این کسی اگر و شد اجباری پهلوی کاله نام به مخصوص

. پوشندیم را لباس این -هااروپائی -هاغربی چون شاپو؛ یا پهلوی کاله یا گفتند رفتند، جلوتر قدمیک بعد

 رایب شد؛ ممنوع و منسوخ همه شد،می پوشیده -محلی لباسهای -کشور داخل در که لباسهائی اقسام و انواع

 این در را رکشو پیشرفت! پیشرفت برای چی؟ برای. بشود پوشانده آمده، غرب از الشکلِ متحد لباس اینکه

 عادات و رسوم بکنند؛ حرکت حجاببی ما زنهای ببندند، کروات بپوشند، شلوار و کت ما مردم که دانستند

 انسان قتیو است، شرمندگی یمایه چقدر کشور؛ یک برای است بارخسارت چقدر ببینید. بگیرند یاد را غربی

. کردندمی فریاد را این هم بلند صدای با کردند،می هم افتخار شدند،نمی شرمنده فقط نه روز آن. بکند فکر

 .نیاید یشپ اشتباهات این که است این برای اصول. بیراهه غلط؛ ینسخه پیشرفت، ینسخه. است بیراهه این،

 60/60/1980 دانشجویان دیدار در بیانات

 

 کرامت مسجد و( ع)حسن امام مسجد در ای خامنه اهلل آیت تفسیر درس اجتماع تراکم
 

 -نمکمی اشاره آن به من که -پنجاه یدهه اول سالهای دانشجویان با[ فردوسی]دانشگاه این امروز دانشجویان

 اگرچه .است رودخانه یک مثل است؛ زالل شط یک مثل دانشجوئی جریان لکن دارند؛ فاصله سال پنج و سی

. است جریان یک جریان اما است، متفاوت لحظه هر کند،می عبور رودخانه یک از که آبی قطعات و اجزاء

 هدهمشا قبل سال در که بینیدمی ایرودخانه همان را این ایستید،می رودزاینده یا کارون جلو کهوقتی شما

 هب را مجتبی حسن امام مسجد و کرامت مسجد -دانشجو جوان عزیزان -کنممی نگاه که شما به من. کردید

 تفسیر و قرآن تفسیر درس و نشستیدمی -قبل سال پنج و سی شماهای -شماها همین هم آنجا که آورم؛می یاد

 هم را چوبش. شدمی گفته و شدمی نوشته شد؛می بحث و مذاکره اسالمی نهضت مبانی و البالغه نهج

 طلبه یک که کردنمی تحمل روز آن طاغوت، جبارِ دستگاه. خوردیممی ما هم خوردید،می شما هم خوریم؛می

 هم یگرم محفل روز، آن ما دانشجوئی محفل که بخصوص بزنند؛ حرف دین از و بنشینند دانشجو جمعی با

 از قبل بینید،می انقالب از بعد شما امروز که جمعیتهائی این البته. بود متراکمی و جمعیت پُر محفل بود؛

 یچه روز، آن اجتماعات و جلسات به نسبت اما کرد؛نمی پیدا شکل مناسبتی هیچ به و جا هیچ در انقالب

 یا سنح امام مسجد اجتماع تراکم و یکدستی یکپارچگی، به -دانشجوئی اجتماع -کشور در شاید اجتماعی

 جویاندانش دیدار در بیانات .نداشت وجود گفتم،می دانشجوها برای تفسیر درس آنجا بنده که کرامت مسجد

 26/62/1980 مشهد فردوسی دانشگاه
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 بیگانگان به دلبستگی مبنای بر رضاخان زمان در آموزشی نظام طراحی
 

 نویسانکتاب هستند، فکرسازان هستند، طراحان هستند، ستادی نیروهای البته پرورش، و آموزش یمجموعه در

 هامدلسازی و هاطراحی یهمه. است معلم میداندار، اما سهیمند؛ ارزش و اهمیت این در آنها یهمه و هستند

 ؛است معلم مقدم، صف است؛ معلم میدان، وسط. بدهد انجام خوب را کارش بتواند معلم که است این برای

 را طبیعی یادهم این و عنصر این بتواند او تا هستند او به یکنندهتدارک و کنندهپشتیبانی و کنندهکمک بقیه

 کاردانی و دلسوزی با خود، جهاد با خود، هنرمندی با - نوجوان و کودک یعنی - اندداده قرار او اختیار در که

 قایسهم قابل دیگر افزوده، ارزش این. ببرد باال را او یافزوده ارزش و کند تبدیل ارزش با یماده یک به خود

 این ارزش بسازیم، طال خاک از ما اگر حتی نیست؛ دیگری ءشی هیچ و مصنوع هیچ تولید یافزوده ارزش با

 نسانا شما. است باالتر آن از این بیاوریم، وجودبه ایهسته انرژی معدن، استخراج با اگر است؛ باالتر آن از

 .خصوصیات آن با انسانی هم آن کنید؛می تولید انسان و کنیدمی تربیت

 جاع،ش انسان جای به یعنی کنند؛ عمل این مقابل ینقطه که بگیرند تصمیم کشوری یک معلمین اگر حاال

 میهن قعاش انسان جای به بسازند؛ ضعیف و خورتوسری انسان مستقل، انسان جای به بسازند؛ ترسو انسان

 مؤمن، و پرهیزگار و پاکدامن انسان جای به بسازند؛ بیگانگان به یدلبسته انسانِ خود، ملی مفاخر و خود

 دباور،خو و نفس به اعتماد دارای و استعداد با انسانهای جای به بسازند؛ دینبی و ایمانبی و الابالی انسان

 کشور رد ایفاجعه چه ببینید شما بسازند، دیگران علمیِ غیر و علمی قدرتهای یدلباخته و زدهبهت انسانهای

 و آموزش ایجاد دوران از یعنی - طواغیت حاکمیت دوران در کشور آموزشی نظام طراحی. داد خواهد رخ

 کار چه ندانند هم خودشان مستقیم، مدیرانِ بود ممکن. بود دوم نوع این - رضاخان زمان در جدید پرورش

 رد البته. شدند جور همین بیش و کم هم آنها هایشده تربیت بود، این طراحی بود؛ این هدف اما کنند؛می

 مک - داشتند وجود پاکدامنی و مؤمن و مستقل و متدین آدمهای پرورش، و آموزش کارمندان و معلمین بین

 نای نقشه است؛ بعکس نقشه اسالمی، نظام در. بود این نقشه، اما کردند؛ را خودشان کار آنها - نبودند هم

 معلمان یدارد در بیانات .شوند تربیت گفتم، که خصوصیاتی آن با انسانهایی عظیم، کارگاه این در که است

12/62/1980 
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 پهلوی و قاجار زمان در پیشرفت خائنانه بعضا و قالبی های نسخه بررسی
 

 و ساختارشکنی به تا کرد مدیریت را آن منتها گذاشت، باز را تحول و نوآوری و اندیشی آزاد راه باید

 ایدب کسی چه. دارد الزم صحیح مدیریت کار، این. نینجامد ملی هویت هایپایه زدن هم بر و شکنیشالوده

 ودخ با است؛ نخبگان با مدیریتش نه، ؛...و علوم وزارت و دولت سمت به رودمی فوراً نگاهها کند؟ مدیریت

 رفح دنبال! باشد جمع حواستان. دانشجویی فعال هایمجموعه و فعال دانشجوی فعال، اساتید با شماست؛

 ؛کندمی حرکت دارد جهت کدام در نو حرف این که باشید مراقب اما کنید؛ حرکت نو حرف کردن پیدا و نو

 خود یعهده به است ایوظیفه این. دارد تفاوت هم با اینها تکمیل؛ و ترمیم جهت در یا تخریب جهت در

 خود کارِ ار،ک اما ها؛زمینه این در نیست شکی و داریم مسئولیتهایی البته هستیم؛ مسئول که بنده امثال. شماها

 جای به را، گوناگون کارهای در شجاعت و تحول حرکت و آزاداندیشی نهضت که نکنید گمان. شماهاست

 بدهیم؛ انجام اییمبی بنده یا دولتی مسئوالن است ممکن هستید، استاد یا هستید محقق یا هستید دانشجو که شما

 و افزاریمنر جنبش و افزارینرم نهضت.بکنیم است خوب را کار این بگویم بیایم که است این نقشم من نه،

 چه. است افتاده راه غوغایی یک امروز و گذردمی سال ده حدود االن کردیم؛ مطرح ما را علم تولید نهضت

 ما؛ تاداس و ما جوان ما، محقق کردید؛ شما را کار این. نگفتم بیشتر کلمه یک که من انداخته؟ راه را این کسی

 حولت این مدیریت دانشگاه، و حوزه و جامعه فرهنگی و فکری نخبگان یوظیفه. است قبیل این از تحول

 برای ؟چیست برای تحول این خوب،. شد تحولی هر تسلیم باید نه کرد، سرکوب را تحوالت باید نه. است

 .کنیم معنا را آن باید چیست؟ پیشرفت. پیشرفت

 به یداستپ چیست، پیشرفت که نکنیم سؤال اگر چیست؟ پیشرفت: بکنیم خودمان از باید را سؤال این اوالً

 آن تا بکنیم رکتح پاسخش دنبال به و بکنیم خودمان از را سؤال این اول باید بنابراین،. نیستیم پیشرفت فکر

 هست؛ یحرف جورهمه. است مطرح دنیا سطح در گوناگونی حرفهای «چیست؟ پیشرفت» اینکه. بکنیم پیدا را

 شروع زآغا در که بود بالیی این که خائنانه، بعضاً و غریب و عجیب متناقض، هایتوصیه قالبی، هاینسخه

 .افتاد ایرانیها ما جان به کشور سازیمدرن

 آن در اروپا، رد ببینند که افتادند فکر به کم کم شد، معلوم ایرانیها برای اروپایی پیشرفت هاینشانه که اول

 رآنقد قاجاری سالطین! است خبر چه دنیا در که نداشتند خبر اصالً آن، از قبل خبراست؛ چه دنیا، طرف

 ینکها از اصالً که بودند خودشان ارزشبی مسائل و شخصی گرفتاریهای و هاخانهسفره و حرمسراها گرفتار

 اشنتیجه آمد؟ وجود به چرا آمد؟ وجود به چطور بود؟ چه رنسانس. نداشتند خبر گذرد،می دارد چه دنیا در

 !نبودند ملتفت آن از بعد و شاه فتحعلی دوران تا را قضایا این اصالً شد؟ چه
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 زا روز آن که - روسها یپیشرفته سالحهای یواسطه به قاجاری دستگاه و شد روس و ایران جنگ که بعد

 تازه خورد، محکمی دهنی تو - بردند بهره بودند، ساخته خودشان برای که سالحهایی و جدید امکانات

. ردندک باز پایی و دست کردند،می زندگی ایران در که هم اروپایی سفرای و فرستادند اروپا به را کسانی

 شانخود روشهای با و شدند گسیل ایران به سیاسی نفوذ سازیزمینه برای هم ایویژه مأموران و آورهاپیغام

 .آمدند ایران به

 اریقاج دربار رجال ها،شاهزاده بودند؟ کسانی چه شدند، مواجه مدرنیته اصطالح به موج با که کسانی اولین

 که راندیگ و نداشتند اطالعی که علما نداشتند، خبری که مردم یعامه. روز آن سیاسی متنفذ شخصیتهای و

 یمواجهه در - استثنا بدون گفت شودمی تقریباً - عموماً معدود، افراد خیلی جز به هم اینها. دانستندنمی چیزی

 ذهن ندنتوانست و کردند گم را خودشان پای و دست شدند؛ مبهوت و مات غربی پیشرفتهای و فرهنگ این با

 .بیفتند خود پیشرفت فکر به مقابل، طرف پیشرفت از و بگیرند کار به را خودشان عقل و

 ام اول یدرجه روشنفکرهای آن، استقرار از بعد و مشروطیت دوران در که شد این نتیجه شد؟ چه نتیجه

 تقلید یعنی ،این! بشود کامل غربیِ پا سرتا فرق از باید کند، پیشرفت بخواهد ایران اگر که شد این شانعقیده

 .داشت ادامه پهلوی حکومت تا روند این و کردند عمل هم طورهمین و. محض

 در هک مقداری آن به. بگیرد انجام کار این بیشتری سرعت با تا کرد ریزیبرنامه را این آمد پهلوی حکومت

 دمور ینشاندهدست روشنفکرِ تا چند آوردند؛ کار سرِ این برای را پهلوی. نبودند قانع بود، قاجار یدوره

 همین ات گذاشتند آن برِ و دور فرهنگی، عناصر عنوان به هم را غرب تأثیر تحت ایرانیهای از خودشان اعتماد

 میرزا،: سما ایرانیِ هاینشانه کردن حذف یمسئله و لباس تغییر یمسئله حجاب، کشف یمسئله. بکنند را کار

 هم روز به روز که - خارجی مستشارهای آوردن و نفت هایزمینه در فراوان امتیازات دادن آقا، خان، سید،

 مریکاییهاا بعد، یدوره در گذاشتند، کنار را رضاخان انگلیسیها - که هم بعد. است قبیل این از - شد بیشتر

 مدیریت همان با که است طاغوت دوران در ما تحوالت سرگذشت این شدند؛ کشور یکاره همه 1992 سال از

 .رفت اصالتها کردن نابود سمت به گفتم، که خطرناک

 بیش - متمادی سالهای طول در ایرانیها یعنی. نگرفتند هم چیز هیچ نه،! گرفتندمی چیزی مقابل در کاش ای

 مرکز کی مثالً که نکردند پیدا را قدرت این بودند، غربیها و انگلیسیها اختیار در که - سال هفتاد شصت، از

 ربیتت را دانشمندانی کند؛ درست اختراع تا دو سال پنجاه ظرف که آورند وجود به کشور در علمی تحقیقات

 چه آنها. نکردند استفاده غرب از اندازه این اینها یعنی بکنند؛ علمی جدید کشف تا سه دو، که کنند
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 صرفم خودش با طبیعی طور به که ایاقتصادی یکننده مصرف. خواستندمی کننده مصرف خواستند؟می

 .دادند و شدند تسلیم راحت هم اینها خواستند؛می را این آنها. دارد همراه هم را سیاسی تسلیم و فرهنگی

 رضا دوران تا تنباکو زمان از قاجاریه حکومت دوران در شما که چالشهایی و درگیریها تشنجها، این یهمه

 رفط یک از جائر حکام و طرف یک از علما رهبری به مؤمنین از ایجبهه بین که بینیدمی آن از بعد تا و خان

 امتیازِ ادند مقابل در شیرازی میرزای ،«رژی» امتیاز یقضیه در. است قضیه این از گرفته نشئت گرفت، انجام

 «رویتر» امتیاز یقضیه در. کرد مخالفت خارجیها، و غربیها به کشور در بزرگ درآمد منبع یک مجانیِ و مفت

 یهمه آن، طبق واقع در که «الدوله وثوق قرارداد» به معروف قرارداد - 33 قراردادِ یقضیه در و طور،همین

 در .کرد مخالفت برجسته، روحانی آن مدرس، که بود، طور همین هم - دادندمی انگلیسها دست به را کشور

. ودب طور همین کرد، دخالت( علیه الل ّه رضوان) کاشانی آقای مرحوم که هم نفت صنعت شدن ملی یقضیه

 هااین با هم روشنفکرها از بسیاری و مردم که - داشتند مختلف دورانهای حکام با علما که چالشهایی این

 گیریتصمیم و اراده از ناشی تحول که هم طرف آن و ملی، منافع مرز است؛ مرز این در همه - کردند همراهی

 در بیانات .تاس خائنانه حتّی بعضاً بیگانه، و غربی هاینسخه و پیشرفت هاینسخه پس. استبیگانه قدرتهای

 18/68/1986 سمنان دانشگاهیان دیدار

 

 پهلوی دوره تبلیغات رایجترین توانیم؛ نمی ما
 

 بار ورطاین بچگی از ما یهمه. بود «توانیمنمی» تبلیغات، ترینرایج از یکی پهلوی یدوره در دانیدمی شما

 با است مساوی ایرانی بودن؛ نامرغوب و بودن پست بودن، بد با است مساوی ایرانی جنس که بودیم آمده

 این. بودند کرده نهادینه ما ملت ذهن در را فرهنگ این اصالً. هازمینه یهمه در خوب جنس تولید در ناتوانی

 تواند؛می جهت همه از که است ملتی ملت، این. دارد فرق واقعیت با درجه 186 موضوع این که است حالی در

 جلو و ندبشک را فناوری و علم مرزهای تواندمی کند، ابتکار تواندمی بدهد، رشد تواندمی کند، تولید تواندمی

 مقاومت هنر و ادبیات دفتر گویانخاطره و شهادت و جهاد پیشکسوتان از جمعی دیدار در بیانات .برود

91/60/1981 
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 انقالب از قبل بهشتی شهید دانشگاه در نمازخانه نبود
 

 از ایوشهگ در یا جامعه از بخشی در چون اما است؛ منفی و بد بسیار چیز یک البته فساد، و فحشا به گرایش

 از قبل دوران عزیز، جوانان شما. ندارند دین دغدغه که کرد متّهم را جامعه کلّ شودنمی دارد، وجود آن

 این نقالبا از قبل دانیدمی. دارید هم حق باالست؛ هم انتظاراتتان بینید؛می را فعلی وضع. ایدندیده را انقالب

 ریپیگی و حساب با و عمداً مملکت این در اخالقی هایپایه چگونه سال پنجاه طول در بود؟ چگونه مملکت

 جوانِ قهطب فهمیدیدمی گاهآن دانستید،می اگر کشاندند؟ وضعی چه به را جوانان و دختران و زنان شد؛ متزلزل

 .دارند ارزش چقدر - هستند جامعه مختلف بخشهای در که پسران چه و دختران چه - نورانی و صالح

 اورم،بی اسم اگر که بودند متدیّن جوان چند انقالب از قبل بهشتی، شهید دانشگاه همین در و دانشگاهها در

 نآ که - جا این از آمدندمی بودند؛ خویشاوند و دوست بنده با آنها از بعضی. شناسیدمی را آنها از بعضی

 محیط یک حتّی هیچ، که مذهبی مراسم اوّالً. کردندمی نقل بنده برای مطالبی - بود ملی دانشگاه اسمش زمان

 به را کوچکی جای شخصی پول با و شدند جمع هم دور خودشان. نداشتند خواندن نماز برای هم کوچک

 و اعیان محل عمدتاً که - دانشگاه همین روز آن داد؟می اجازه دستگاه مگر. کردند درست نمازخانه عنوان

. بود گونههمین هم دیگر دانشگاههای! فسادهایی و فجایع چه بود؛مرکز گونهاین - بود پولدارها بچه و اشراف

 هک زنی. بود مسائل همین هم جامعه سطح در. بودند فشار زیر دانشگاه در متدیّن دانشجوی و استاد واقعاً

 نستتوامی مگر - معقول حجاب یک با بلکه روگیری، و چادر با کهاین نه - کند حفظ را حجابش بود مایل

 آنها است مناسب نه هست، وقتش نه االن که داریم، اطاّلع و شنیدیم و دیدیم ماجراها ما! برود؟ راه جامعه در

. تهس هم فساد آن در البته است؛ اخالقی و دینی جامعه ما، جامعه امروز. ندیدید شما را وقایع آن. بگوییم را

 اًاحیان که آدمهایی زمان آن نبود؟ بدی و فساد زمان آن کنیدمی خیال شما. بود فساد هم امیرالمؤمنین زمان

 فکر به اگر نظامی هر در که است این عمده. بودند هم زمان آن چرا، نبودند؟ بشوند، فحشا و فساد دچار

 با هچ گماشت؛ همّت فساد با مبارزه برای باید. بگمارند همّت فساد عوامل با مقابله برای هستند، اصالح

 مقدار همین و رفت خواهد پیش کرد، خواهد رشد جامعه باشد، کهاین. هاریشه و زیربناها با چه ها،پدیده

 شهید شگاهدان دانشجویان پاسخ و پرسش جلسه در بیانات .رفت خواهد بین از مروربه بینید،می که هم فسادی

 22/62/1982 بهشتی
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 ایران برای غرب دنیای از رضاخان ارمغان اجباری؛ حجاب کشف
 

 و مقتدر سربلند، عزیز، روییده، آن از که خاکی و کندمی زندگی آن در که کشوری داردمی دوست جوانی هر

 زا خواهدمی دلش باشد؛ داشته متمدّنی یجامعه خواهدمی دلش باشد؛ نیکیها و زیباییها یهمه از برخوردار

 کی: است پیش در راه دو این، برای. است جوانی هر آرزوی این. باشد برخوردار عملی و علمی پیشرفتهای

 باید هم را اشهزینه و پذیرفت را آن زحمات کرد، پیدا باید را واقعی راه. بدلی و کاذب راه یک واقعی، راه

 .پرداخت

 و هاندوخت از بپاشد؛ را خود بذر خود، زمین در بگیرد تصمیم ایرانی جوان که است این چیست؟ واقعی راه

 قائل ارزش خود استقاللِ و شخصیت برای گیرد؛ کار به را خودش یاراده کند؛ استفاده خود فرهنگی ثروت

 .نباشد بیگانه الگوهای گیریِعاریه و تقلید دنبال و نخواهد عاریت یجامه شود؛

 شیدهجو ما استعدادهای از ماست؛ خود به متعلّق که است تمدنی است؛ ایرانی تمدّن ما مردم برای واقعی تمدّن

 المِس بذر باید. است بومی حلّ راه حقیقی، حلّ راه. است شده چفت و آمیخته هم در ما زندگی شرایط با و

 و زبان با تنگف سخن دنبال نباشیم؛ آن و این از تقلید دنبال شود؛ سبز تا کنیم مراقبت و بپاشیم را خودمان

 بهره راندیگ علمی هایفرآورده از اینکه نه. نباشیم هاآن چندم دست هایتجربه از گرفتن عاریه و بیگانه لغت

 هرکس م؛بندینمی را هاپنجره. برد بهره بشری علمیِ هایتجربه یهمه از باید که معتقدم صددرصد چرا، نبریم؛

 ...کنیممی انتخاب را آن کرده، خوبی کار دنیا در که

 چه هاآن. بگیریم غرب از را چیز همه باید ما گفتند و بستند را خود چشمهای زدهغرب ایعدّه روز یک

 یعمده منشأ. است خطرپذیری دارند، اروپاییها که خوبی خصوصیات از یکی گرفتند؟ غرب از را چیزی

 پذیرریسک ایرانیها آیا آوردند؟ ایران به و گرفتند را این ما هایزدهغرب آیا. است بوده این هاآن موفقیتهای

 د؟آوردن ایران به را آن آیا. است نگریختن کار از و پشتکار از عبارت هاآن دیگر خوب خصوصیت شدند؟

 اتاق در تسخ زندگیهای با متمادی سالهای که اندکسانی غربی دانشمندان و مکتشفان ماهرترین و بزرگترین

. ردندک زندگی چگونه بیندمی خواند،می را هاآن زندگی وقتی انسان. کردند کشف را چیزی و نشستند خود

 ربیغ فرهنگ خوب بخشهای هااین آوردند؟ ایران به را علم برای فقط ناپذیرِخستگی تالشِ یروحیه این آیا

 و میزنشینی پشت و عیّاشی آزادیِ و مرد و زن اختالط آوردند؟ را چیزی چه پس نیاوردند؛ که را هااین. بود

 !آوردند را شهوات و لذّات کردن ارزش
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 عرف و لباس از عبارت آورد، که چیزی اولین بیاورد، سوغات ما برای غرب از خواست وقتی قلدر خان رضا

 اشد؛ب کوتاه باید باشد؛ بلند نباید لباسها! خودش قزّاقیِ قلدریِ همان و نیزه سر زور با هم آن بود؛ حجاب

 کردیم جرأت کسی اگر! باشد شاپو کاله باید اصلًا: کردند عوض هم را همان بعد باشد؛ طوریاین باید کاله

 از رغی یا بگذارد، سرش دیگری کاله -شدمی شناخته عنوان این با موقع آن که کالهی -پهلوی کاله از غیر

 داشتندن حق زنها! گرفتند غرب از را چیزها این. شدمی طرد و خوردمی کتک باید بپوشد، چیزی کوتاه لباس

 و کردندمی سرشان هم روسری اگر -بود شده برداشته که چادر -چادر فقط نه کنند؛ حفظ را حجابشان

 !آیندمی سربرهنه زنها غرب، در اینکه برای چرا؟! خوردندمی کتک گرفتند،می را شانچانه جلوی مقداری

 دّجِ نیامد، که تجربه نیامد، که علم. نیاوردند بود، الزم ملت این برای که را چیزی. آوردند غرب از را هااین

 که را هااین -دارد خوبی خصوصیات باالخره ملتی هر -نیامد که خطرپذیری نیامد، که کوشش و جهد و

 ردند؛ک قبول تحلیل بدون اما آوردند، را اندیشه و فکر. کردند قبول دریغبی آوردند، که هم را آنچه. نیاوردند

 ایستیب است، غربی چون رفتن، راه و زدن حرف و غذا و لباس فرم. کرد قبول باید است، غربی چون گفتند

 .یستن درست این است؛ مهلک سمّ بزرگترین حالت این کشور، یک برای! ندارد بروبرگرد جای پذیرفت؛

 یرادها با ببیند؛ خودش چشمِ با کند؛ فکر خودش مغزِ با باشد؛ خودش ملتْ یک که است این واقعی حلّ راه

 مدّنمان،ت حفظ با باید ما. است مفید برایش که باشد چیزی کند،می انتخاب هم را آنچه کند؛ انتخاب خودش

 شدهرجمهت هم را فکر حتّی افراد، بعضی. نباشد ما منحصر کارِ ترجمه، فقط و کنیم کار خود بازوی و دست با

 یا شناسهجامع فالن یا شناسروان فالن چون گویندمی بسنجند؛ معیارها با را آن نیستند حاضر کنند؛می قبول

 مثل زد، حرف او برخالف کسی اگر. ندارد بروبرگرد دیگر داده، را فرمول این و گفته طوراین اقتصاددان فالن

 این ازب زنند؛می دیگری حرف و گردندبرمی خودشان حرف از هاآن دیگر صباح چهار! است گفته کفر اینکه

 این واقعی حلّ راه. است بدبختی این کشور، یک برای! کندمی قبول تحلیل بدون را هاآن دوم حرف همان آقا

 با و ندک اجتهاد و بیندیشد خود مغزِ و فکر با کند؛ کار خود، برای کند؛ کار خود، دست با ملت یک که است

 .کند استفاده هم تجارب یهمه از اینکه ضمن برود؛ پیش خود ابتکار

 حرکت از و کند خوش دل ظاهری تغییر به ملت یک که است این کاذب حلّ راه چیست؟ کاذب حلّ راه

 نه دارد، ایاراده نه دارد، سوادی نه دارد، معلوماتی نه که هست آدمی بینیدمی وقتیک. برگرداند رو عمیق

 فالن یا هنرپیشه فالن شبیه را خودش شکل و آرایش و لباس آید؛برمی او از کاری نه داده، نشان ایتجربه

 رد! کردید؟ پیدا تحوّل و شدید متمدّن کار، این با شما آیا. است کاذب حلِّ راه این. است کرده غربی جوان

 تمدّن یدروازه» عنوان با را کاذب حلّ راه این خواستمی خائن و نشاندهدست شاهِ گذشته، رژیم دوران

 اعلی دح در اخالقی فالکت بود؛ شده کار زمینه این روی سالها البته. بیاورد ارمغان به مردم این برای «بزرگ
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 نام با و «بزرگ تمدّن یدروازه» نام با. بود نظیربی کشور، این در علمی و روحی و معنوی ورشکستگیِ بود؛

 فلوکم سوادِبی عیّاشِ شاهِ. بزنند حراج چوب کشور معنویت موجودی یبقیه به خواستندمی ایرانی مدرنیزم

 بود؛ تهگرف قرار اهانت مورد و شده تحقیر که ملتی و صهیونیسم، و امریکا یپنجه مقهورِ و بیگانه مقابل در

 ینا کاذب راه آن مظهر. نیست رسیدن واقعی تمدّن به و شدن مدرن اینکه. همانهاست مال ایرانی مدرنیزم این

. دبو خارجی کمپانیهای ایادی و عوامل برای ایالنه ساخت، پول آن از شدمی که اینقطه هر اینجا در که بود

 و اردرب هایدستگاه همان به هم داخلی شرکای که کردندمی را کار این داخلیشان شرکای یوسیله به البته

 ملت، یک برای این خورد؛نمی درد به مدرنیزم این. شدندمی مربوط روز آن خائنِ یوابسته سیاسیِ رجال

 فریاد آن اگر بود، نیفتاده اتّفاق انقالب این اگر. آوردمی بار به را چیز همه شدنِ فنا و بیچارگی و بدبختی

 داندمی خدا بود، نکنده جا از را دلها و بود نیاورده جوش و جنب به مملکت این در را چیز همه رعدگونه

 -آفریقا در چه آسیا، در چه -افتاده عقب کشورهای از بعضی به شما. بود وضعی چه در ما کشور امروزکه

. بود بدتر اهآن از ما وضع ایران، تاریخی و اقلیمی و جغرافیایی ممتاز موقعیت این با بدانید یقین کنید؛ نگاه

 بیاید، رونبی آن از نتواند دیگر که فرورود دریایی قعر در اینکه از را ملت این و رسید کشور این داد به انقالب

 .باشد آن دنبال نباید جوان و است کاذب حلّ راه حلّی، راه چنان بنابراین،. داد نجات

 اشم ایمان و اراده و ذهن آن در که راهی و شیوه روی بر. نباشید تقلید دنبال! من فرزندان! من عزیز جوانان

 کی مثل که بود خواهید عنصری شما گاهآن. کنید فکر گردد،می آراسته و پاک شما اخالق و شودمی قوی

 و وانانج دیدار در بیانات .گیردمی قرار آن روی بر ملت این حقیقی تمدّن و کشور این مدنیّت سقف ستون،

 12/62/1986 رشت مصلّای در فرهنگیان

 

 بیگانگان فاسد هوسهای بر گیالن مردم ایمانی هایانگیزه غلبه
 

 نه - خواستندمی خودشان برای را آن و بود برکتی با و سرسبز یخطّه جااین چون ستمشاهی رژیم دوران در

 کردند؛ ایجاد استان این در شد،می محسوب جاذبه آنها برای که را هاییجاذبه اقسام و انواع - مردم برای

 ستانا این مختلف مناطق و رشت و آمدم گیالن به سالها آن در من. کنند جدا مردم این از را دین بتوانند شاید

 شاید کند؛می چه مردم این جان و دل و فکر با مغرض، و استعماری دستهای دیدم. کردم مشاهده نزدیک از را

 همه د،ش پیروز انقالب و برخاست انقالب یشعله کهآن از بعد اما. کند جدا دینداری و دین از را اینها بتواند

 و هویّت و کرد خود متوجّه را همه که فشرد استقامت و مردانگی پای چنانآن که نقاطی از یکی دیدند

 جنگ، در چه انقالب، در چه بود؛ گیالن یمنطقه جمله از کشور، شمال یمنطقه داد، نشان را خود شخصیت
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 یارگیری خواستندمی گوناگون گروهکهای از کدام هر که وقتی انقالب؛ آغاز در جنگ از قبل روزهای در چه

 گواربزر امام رهبری تحت و مؤمن جوانان همّت با و مسلمان مردم خون با که فضایی از و کنند سربازگیری و

 میان و دانشگاهی محافل در کهاین برای شدم، رشت وارد روزها همان من. کنند سوءاستفاده بود، آمده پدید

 ایهپرده و بزرگ هایاعالمیه و پالکارد قدرآن شهر بزرگ میدان در کنم،نمی فراموش. کنم سخنرانی جوانان

 شهر قبرستان به عضدی دکتر شهید مرحوم با! ماندمی متحیّر انسان که بود شده زده گروهکها طرف از عظیم

 کهنای برای رساندند را خودشان گروهکها عناصر هم جاآن. بخوانیم ایفاتحه کوچک میرزا مزار بر تا رفتیم

 یرانا مردم اسالمی عظیم حرکت کهاین برای کنند؛ تحقیر را خانمیرزاکوچک کهاین برای کنند؛ تهدید را ما

 مانگ انسان شرایط، آن در. نشدند موفّق البته که بنمایانند، معنوی هایانگیزه از جدای و مادّی حرکت یک را

 و شقع و ایمان و دین اما شود؛ کنده استان این از و شهر این از پرستهابیگانه آن متجاوز یپنجه که کردمین

 و یایمان هایانگیزه و اسالم و کرد قطع را بیگانه انگشتان و دستها منطقه، این مردم ذاتی جوهر و معنویت

 یالنگ. داد غلبه بیگانگان مفسد و فاسد هوسهای بر را استان این مؤمن مردم جان و دل از برخاسته خواستِ

 گجن دوران هم بعد. است معتقد السّالم علیهم بیت اهل مکتب و قرآن و اسالم به جان اعماق از که داد نشان

 جانبازان و شهیدان و سرداران. بود خطشکن لشکرهای از یکی گیالن لشکر دوران، این در. شد تحمیلی

 گیالن مردم از جمعی دیدار در بیانات .رفت نخواهند هرگز یادها از که شدند درخشانی ستارگان گیالنی،

11/62/1986 

 

 بیتلها ازگروه انقالب قبل جوانان از ای عده تاثیرپذیری
 

 هاىمیوه و اهفرآورده جزو مکتب این البته. است محکومى ىمقوله گرایى،پوچ. گرایىپوچ یعنى «نیهیلیسم »

 هب مربوط این و کشاندمى پوچى به را جوانها عمدتاً معنویت، فقر و فقد یعنى است؛ غرب در مادّى زندگى

 که بودند «بیتلها»  نام به گروهى موقع آن. دارم یاد به را جریان این من جوانى، زمان از نیست؛ هم امروز

 از کىی در هم قبل چندى. کردندمى اجرا موسیقى رفتندمى و آراستندمى مخصوصى ىگونه به را زلفهایشان

 در منفعل و مجذوب کشورهاى در هم اىعدّه. بودند شده پیرمرد که دیدم را اینها عکسهاى خارجى مجلّات

 - یستن درست تعبیرات این افتاده؛عقب یا سوم جهان کشورهاى بگویم آیدنمى زبانم به که - غرب برابر

 حالتى چنین که مردمى. دارند اىترجمه فکر و ذائقه اىعدّه گفتم، قبلى ىجلسه در من. شدندمى اینها روِدنباله

 اهرظ اروپایى کشور یک در «بیتلها» تا ما، جوانى زمانِ همان. کنندمى تقلید بکنند، آنها که کارى هر دارند،

 است؛ بدى چیز این! کنندمى آرایش آنها مثل را زلفهایشان جوانها از اىعدّه که دیدیم فوراً جااین شدند،
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 اهشر نباشد، ما ىجامعه در گرایىپوچ بخواهیم اگر. است معنویت فقد و غرب مادّى زندگى هم آن خاستگاه

 نم و دارد وجود هم همین ما ىجامعه در امروز خوشبختانه. کنیم تقویت را هاانگیزه و معنویت که است این

 ماش در آرمانها به میل و هیجان و شور این و پُرانگیزگى ىروحیه این نگذارید که کنممى توصیه شدّتبه

 22/12/1903 امیرکبیر صنعتی دانشگاه دانشجویان پاسخ و پرسش جلسه در بیانات .کند پیدا کاهش اندکى

 

 اسالم نسخه با طاغوت دوران از مانده جای بر فساد و وابستگی با( ره)خمینی امام مقابله
 

 1960 سال یعنی پیروزی نزدیک ینقطه به تا کرد طی را[ طاغوت با مبارزه]میدان این([ ره)خمینی امام]او

 یک انیپشتیب به اسالمی نهضت پیروزی آن، و است گرفته قرار عجیبی یحادثه مقابل در حاال امام. رسید

 رژیم آن بلکه بود، ارتجاعی و فاسد رژیم یک بر پیروزی فقط نه پیروزی، آن. است وجودش یهمه با ملت

 یهمه بر روزیپی پیروزی، این بود، برخوردار روز آن استکباریِ قدرتهای یهمه تقریباً پشتیبانیِ از چون فاسد

 رهادا اسالم ینسخه و نظر و سلیقه با را مملکت این خواهدمی او. آمدمی حساب به استکباری قدرتهای آن

 یمهه تا آوردند فشار آن بر گوناگون جوانب از سال دویست نزدیک که کشوری چیست؟ او مقابل در. کند

 ویستد این تاریخ به اگر. کنند سرکوبش و ضعیف و بکوبند آن در را بزرگ ملت یک ممتاز خصوصیات

 را خیتاری مقطعِ این جوانان، که کنممی تأکید من. یابیددرمی بهتر را امام کار عظمت کنید، مراجعه اخیر سال

 به. کنند تبیین مردم برای آمده، کشور این سر بر مدّت این در که را حقایقی هم تبلیغی هایدستگاه. بخوانند

 «ملکم سرجان» انگلیسی مأمور که میالدی نوزدهم قرن اوایل از. است شده کمی کار خصوص این در من نظر

 قیمتگران و اغواکننده هدایای با که قاجار شاه فتحعلی حکومت زمان از یعنی شد؛ ایران وارد هندوستان مرز از

 ویرانگر فوذن دیگر، تعبیر به یا انگلیسی، استعمار و شدند ایران وارد فاسد سیاستمداران و درباری رجال برای

 ایرانی هایحکومت آمد پیش استعمار از بدتر اما نیامد؛ پیش ایران در متداولش معنای به استعمار چون انگلیسی

 انقالب که روزی تا روز آن از داد؛ انجام هاآن یوسیله به خواست کار هر و گرفت مشت در شدّت به را

 قدرت عوامل یهمه مدّت، این تمام در. است کشیده طول سال هشتاد هفتاد، و صد حدود در شد، پیروز

 ینکها برای بودند کرده کار اخالقی فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، قدرت عوامل جهانی، بزرگ قدرتهای

 یچه که کنند مأیوس و ناامید و خُرد و ضعیف چنانآن را بزرگ شجاعِ بافرهنگِ تاریخیِ دارِریشه ملتِ این

 این زا البته. گرفت قرار واقعیتی چنین مقابل در امام. نکند تهدید را بزرگ قدرتهای آن، یناحیه از خطری

 طاواس در و امریکا دولت بعد به دو و سی سال از انگلیس، دولت مدّتش یعمده سال، هشتاد هفتاد، و صد

 رژیم دوران در طور، یک قاجاریه دوران در بود؛ ایران در انگلیس و روس رقابتهای و روسیه دولت نفوذ هم
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 که شد نای نتیجه. کردند ملت این با بودند، توانسته کاری هر هاآن. ترسخت و ترخطرناک مراتب به پهلوی

 آن رد امریکا دولت که کاری هر. بود تابع و وابسته سیاسی لحاظ از که داشت وجود کشوری امام، مقابل در

 ادی،اقتص یزمینه در بکنند؛ توانستندمی خواستند،می کاری هر. گرفتمی انجام ایران در کرد،می اراده برهه

 ینهزمی در بیاید دولت فالن برود، دولت فالن دولتها یزمینه در انتصابات، یزمینه در نفت، یزمینه در

 نابراین،ب. دانشگاهها یزمینه در شد،می تحمیل مردم بر که رفتاری و عادات یزمینه در المللی،بین ارتباطات

 کاملًا ادی،اقتص لحاظ از. بودیم شده وابسته و تابع کاملًا ما. توانستندمی بکنند، ایران در خواستندمی کار هر

 اما کردند؛نمی باور بعضیها اما گفتم، وقتیک من. کردیممی وارد باید را چیز همه بودیم؛ فقیر و کنندهمصرف

 کیهاخورا اقسام و انواع کردند؛می وارد خیاطی سوزن کردند؛می وارد «بیل یدسته» ما کشور در که کنید باور

 ینا ملت، این یعنی بود؛ مصرفی چیز همه! کردندمی وارد صنعتی محصوالت اقسام و انواع کردند؛می وارد

 را خودشان نیازهای از بخشی که نداشتند را این فرصت یا قدرت جوانان، این و مغزها این استعدادها،

 شورک داخل در هم را صنعتی اگر. نداریم احتیاجی خارج به ما بگویند بتوانند که کنند، تولید خودشان

 شده رکشو وارد ناقصی بسیار شکل به که ها،این امثال و آهن ذوب یا سازی،اتومبیل صنعت مثل آوردندمی

 جنگی ماهایهواپی مثل فروختندمی که هم مدرنی و پیشرفته وسایل. بود وابستگی صنعت، آن سرتاپای بود

 اقتصادی، لحاظ از! گرفتمی انجام خارج در باید هم تعمیرش دادند؛نمی داخل به حتّی را تعمیرش یاجازه

 و لمع بازار در ایتازه حرف هیچ ملت این صفر؛ تقریباً علمی، لحاظ از کننده؛مصرف و وابسته صددرصد

 ایساله آخرین در که بودند؛ کم بسیار هم کمیت لحاظ از البته که دانشگاهها در. نداشت جهانی نویِ دانشِ

 هر رد شدمی گفته کالسی در درسی اگر بود کشور در دانشجو فعلی، وضعِ دهم یک حدود در پهلوی، رژیم

 از یینو چیز بود؛ دیگران حرفهای همان طبیعی علوم چه صنعتی، و فنّی علوم چه انسانی، علوم چه ای؛زمینه

 همه بردند،می را معادن بردند،می را نفت: بودیم زدهغارت ملی، ثروت لحاظ از! نداشت وجود علمی لحاظ

 به ورکش غنی، و فقیر وضعیت و اجتماعی لحاظ از! خواستندمی خودشان که قیمتی هر با بردند؛می را چیز

 هاینا امثال و شده تصفیه آب و برق که بود کشور این در روستا هزار دهها بلکه هزاران،. بود مفلوک شدّت

 هک شکلی آن به هم آن رسیدند؛می بزرگ شهر چند و تهران به فقط! داشتند را امیدش نه بودند، دیده نه را

 دنیا پایتختهای ترینزشت و ترینکثیف از یکی تهران روز همان

 لوسای بود، هم فرودگاه آنجا داشتند، پایی جا خودشان هرجا رسیدند؛می خودشان به فقط! شدمی محسوب

 یرجهد اعلی در طبقاتی شکاف! بود شده رها کلّیبه نبود، خودشان به مربوط که آنجایی اما بود؛ هم راحتی

 و چهل یدهه اواخر سالهای همان انقالب از پیش یدوره در. بود فساد ترویج اخالقی، لحاظ از. بود خود

 این مگفتمی قرائن و شواهد روی از شد،می تشکیل جوانان برای که سخنرانیهایی در بارها پنجاه یدهه اوایل
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! یستن اروپایی کشورهای در داریم، کشورمان در فحشا و حجابیبی و بندوباریبی لحاظ از ما که وضعیتی

 اشد؛ب داشته وجود فسادی مرکزِ فالن بود ممکن اروپایی کشورهای در البته. داشتم اطاّلع من نبود؛ هم واقعا

 در بخصوص انسان که بود چیزی آن از بهتر زنان رفتار و پوشش و وضع مثلًا آنجا در مردم زندگی عرف اما

 اخالقی آسیبهای اقسام و انواع دچار مردم اخالقی، لحاظ از! دیدمی و کردمی مالحظه ما شهرهای از بعضی

 اشهمه مردم، اعتماد و تکیه مردم، مراودات مردم، ارتباطات ها،آن توسط. شهوانی اخالق فقط نه بودند؛

 حوصلهبی و حالبی را مردم. بود تعمّد بحثِ بودند؛ کرده اداره و بودند برده پیش طوریاین. بود شده زدهآفت

 اشد،ب ناامید که ملتی. است جدّیت و تحرّک و امید ملت، یک یبرندهپیش اخالقهای. خواستندمی ناامید و

 گفته هک جنسی هر. کرد نخواهد پیشرفت کند، تحقیر را خود که ملتی باشد، مأیوس خود یآینده از که ملتی

 افراد، خود! ندارد ارزشی که بود این معنایش بودن، داخلی این خودِ است، شده تولید داخل در شدمی

! بسازد واندتنمی هم قدیمی گِلی هایآفتابه آن لولهنگ یک ایرانی که گفتندمی هم به دیگران، ها،کردهتحصیل

 ما. است یاخالق مشکل آن این،. بود ناامید کشور این علمی یآینده به نسبت هم علمی یپیشرفته نسل یعنی

 کردند،می حکومت کشور این بر که حکّامی و حکومتی نظام لحاظ از. بودیم عقب دنیا تمدّن و علم یقافله از

 را او رزندف باشند مجبور مردم بمیرد، نفر یک بود؛ موروثی سلطنت. داشتیم را حکومتها ترینمرتجع از یکی

 علمی، هن معیاری، نه کنند؛ قبول خودشان مطلق حاکمیت به خصوصیّاتی، هر با و شرایطی هر با سنّی، هر در

 انونق بودند؛ برده هم اساسی قانون در ایران در را رژیمی چنین! نباشد مالک چیزهیچ عقلی، نه تقوایی، نه

 شده تصویب تهران همین در رضاخانی مأموران نگاههای برق زیر و خان رضا هایچکمه زیر که ایاساسی

 أیر یک صاحبِ نظر، یک صاحبِ عنوان به ایران از نامی جهانی، مجامع در. بود شده ذلیل دنیا در ایران. بود

 نظرات از بعضی! بود شده دیگران آزمایش محل و بگیرصدقه نداشت؛ وجود شخصیت، یک صاحبِ و

 حاظل از! دهدمی جواب چگونه ببینند تا کردند،می عمل اینجا کنند، آزمایش اینکه برای را غیره و اقتصادی

 جامعه نینچ مقابل در امام! فقیر شخصیتی، لحاظ از فقیر؛ سیاسی، لحاظ از فقیر؛ مادّی، لحاظ از فقیر؛ معنوی،

 ایران، لتم که بود این آن و داشت وجود اینجا در مهمی بسیار ینکته البته. بود گرفته قرار کشوری چنین و

 امام ادفری وقتی. بود عارضی حالت یک بودند، آورده وجود به که حالتی آن. است بااستعدادی و بزرگ ملت

 افتی تموّج عظیم اقیانوس این که روزی تا کرد، شروع امام که روزی از البته. داد تکان را خود ملت شد، بلند

 بافرهنگ، اد،بااستعد دار،ریشه اصیل، ملتی ملت، اما پُررنج سالِ پانزده کشید طول سال پانزده افتاد، خروش به و

 ستانتو شود؛ بلند و دهد نجات آلودگیخواب و تخدیری حالت آن از را خود توانست و بود بادین و باغیرت

 اام بود؛ قوّت ینقطه آن این،. دهد نشان اخیر سال دو یکی، در بخصوص مبارزه دوران در را خود شخصیت

 در ود،ب گذاشته زندگی در را آثارش و بود شده تحمیل کشور این بر متمادی سالهای طول در که واقعیتها آن
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 ینیدبب بکند؟ باید کار چه بسازد؛ آرمانی و مطلوب شکل به را جامعه این خواهدمی امام حاال بود؛ امام مقابل

 افض هست، امکانات هست، مصالح که ایدرفته اینقطه به مثلًا شما. نیست شوخی است؛ مهم این چقدر

 و شامخ بنای یک فضا، این از و مصالح این از خواهیدمی است؛ ریخته درهم و ویرانه ساختمان اما هست،

 یتشخص و هویّت آن که اینجاست. بکند را کار این تواندنمی هندسیم هر کنید؛ درست ماندگار و باعظمت

 او. دکر نگاه مصالح این به و صحنه این به و کشور این به و ملت این به امام. دهدمی نشان را خودش عظیم،

 و اسالمی مصالح با خواستمی و دانستمی هم را اسالمی احکام و اسالمی هایآرمان شناخت،می را اسالم

 و شروندهپی کننده،خوشبخت خوشبخت سربلند، مستقل، عظیم، حکومت یک شامخ بنای مردم، این دست هب

 ند؟ک دنبال چیز همه از بیش باید را چیزی چه مردم، این در. آورد وجود به را گذشته ضعفهای یکنندهجبران

 یهدرج در هااولویّت این من، نظر به. کرد دنبال و انتخاب و داد تشخیص را هااولویّت امام، چیست؟ اولویّت

 از قضایا با را امام برخورد ینحوه و قضاوتها و افکار و فرمایشها از خیلی اوّل روز از که ما. بود چیز دو اوّل

 ببینید را امام رفتار کنید، نگاه امام بیانات به اگر هم شما امروز. بفهمیم درست توانیممی بودیم، شاهد نزدیک

 ایاحی اول،: کنیدمی مشاهده برجسته طوربه را چیز دو همین بگذارید، جلوتان دانید،می امام از که را آنچه و

 چههر. توانیدنمی شما که بود شده تفهیم مردم به دراز سالیان طول در. مردم در استقالل و خودباوری روح

 و شودنمی که دادندمی پاسخ ند،گفتمی جاهل عالم، دانشگاهی، روحانی، غیر روحانی، طبقات یهمه از افراد

 لقیّاتخُ. نیست فردی خُلقیّات مثل اجتماعی، خُلقیّات گونهاین. شدمی عوض باید روحیه این. ندارد ایفایده

 روح به را این باید امام. است دشوارتر خیلی اجتماعی خُلقیّات اما شود؛نمی عوض آسانی به هم فردی

 گونهچهی باید امام خصوصیت، این خاطر برای. کردمی تبدیل مستقل یمش و نفس به اتّکاءِ و خودباوری

 قابلم در گونهاین امام بینیدمی اینکه. نکرد و نکند تحمّل ملت این بر ملت این غیر از را نفوذی و دخالت

 را رشانس تمام، سالِ پنج و بیست آمریکاییها. بود این خاطربه ایستاد،می روز آن شورویِ مقابل در و امریکا

 خواسته ارک هر مزدور، مشتیک و هااین که بود ایگسترده یسفره. بودند آمده اینجا به و بودند انداخته پایین

 که دارم ذهن در را قضایایی من! بودند نکرده امید قطع هنوز هم انقالب اوّلِ ماههای تا بودند؛ کرده بودند،

 امام از غفلتی اندک اگر! چید را پُرمدّعاها این یهمه نوک کلبه امام،. بگویم را هاآن نیست وقت حاال

 وارد دوباره بودند، شده بیرون در از که کسانی همان متعدّد، هایپنجره از و مختلف طرق از زد،سرمی

. بود نقطه ناوّلی این. ایستاد و بست کیفیّتی هر به را بیگانه تسلّط و نفوذ جلوِ محکم و قرص امام. شدندمی

 همان بود؛ مردم در ایمان تقویت و دینی روح احیای داشت، را اهتمام نهایت آن روی بر امام که چیزی ندومی

 نهایت شدمی مربوط دین به که هرآنچه و تعبّد دین مسائل روی لذا داشت؛ وجود خودش در که ایمانی

 روح وقتی. است کنندهجعال دین چون بیاید؛ کوتاه زمینه این در نبود حاضر هیچ و داشت را دقّت و کوشش
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 شد؛ هندخوا پارسایی و پاکیزه و خوب مردمِ شخصی، لحاظ از که نیست این فقط آن اثر بود، ملتی در دینی

 که یدین با که بود هم همین برای. باشد درست دینِ اگر شود؛می منعکس اجتماعی زندگی در دینی، روح اثر

 در هایشاندنباله و دنیا بزرگ دشمنان یهمه نامید،می ناب الماس را آن امام که اسالمی کرد،می ترویج امام

 یدایه هم گاهی. است حکومتی و سیاسی دین، این اینکه عنوانبه کردند؛ مخالفت به شروع کشور، داخل

 مطرح که را حکومتی دینِ و سیاسی دینِ شما آقا که شوندمی گاهی هم حاال شدندمی مادر از دلسوزتر

. ستا واقعیت عکس درست این،! شودمی سست مردم دینی ایمان شود؛می ضعیف مردم نظر از دین کنید،می

 و آگاهی بود، جامعه یک در دین وقتی. هست جامعه آن در فداکاری روح بود، جامعه یک در دین وقتی

 به تبنس ما کشور و جامعه در امروز بینیدمی شما اینکه. هست جامعه یک در مسئولیت احساس و هوشیاری

 این هست، غیرت احساس و مسئولیت احساس مردم در رسدمی مردم اطاّلع به که آنجایی تا دینی مسائل

 جامعه ارکان یهمه در را روح این امام. کند تضعیف را روح این خواهدمی دشمن. است دینی روح خاطربه

 رد قضائیّه، یقوّه در مجلس، در دولت، در یعنی کرد؛می تقویت شدّت به مردم آحاد چه حکومتی، ارکان چه

 تکیه ینید تقیّد و دینی تعبّد و دینی ایمان روی بر امام چیز، همه در و انتخابات در نگهبان، شورای در قوانین،

 در دستورالعمل عنوانبه امام که را آنچه غالب. داد قرار اوّل اولویّتِ در را خصوصیت دو این امام. کردمی

 63/60/1908 نمازجمعه هایخطبه در بیانات .است چیز دو این به مربوط است، گذاشته ملت این پای مقابل

 

 پهلوی دوران در کشور اقتصاد وابستگی ساززمینه ملی؛ کشاورزی نابودی
 

 همه از نطقهم این فاسد حکومتهای میان در بیگانگان به سرسپردگی و فساد و بیکفایتی در که پهلوی رژیم

: دبو آورده وارد ایران کشور و ملت بر را هاضربه بزرگترین خود حکومت سال دهها طول در بود روسیاهتر

 قربانی را ورکش منافع رانده، بیرون کشور سیاسی یصحنه از بیرحمانه سرکوب و خشن دیکتاتوری با را ملت

 اندیشیدن زا شهوترانی و ابتذال رواج با را جوانان کرده، غارتگر کمپانیهای و گرمداخله قدرتهای با بست و بند

 .بود شکسته گلو در را آزادیخواهی و معترض هر صدای و داشته باز کشور سرنوشت به

 حریص نبیگانگا دست گذاشتن باز و معیوب، و ناقص صنعت کردن وابسته و ملی کشاورزی کردن نابود با

 کردن یرانو و اروپایی و امریکایی اربابان به ملی ثروت بخشش و بذل و نفتی منابع غارت و دربار نوکران و

 و امریکا کشاورزی محصوالت یمانده پس و خارجی ارزشبی کاالهای بازار به ایران تبدیل و روستاها

 هایقدرت یاراده به وابسته و مزمن انحطاط دچار را کشور اقتصاد قبیل، این از دیگری یخائنانه هایبرنامه

 .بود سپرده دشمنان دست به را ملت حیات رگ و کرده خارجی
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 به رب،غ فرهنگ تحمیلی ترویج و آن تحقیر با و گرفته تمسخر به را ایران ملت اعتقادات و فرهنگ و ایمان

 طول رد که را روحانیت و دین. بود بسته کمر بزرگ ملت این بنفس اعتماد و باوری خود با جدی ییمبارزه

 گانبیگان تهاجم برابر در مقاومت اصلی سنگر و آزادگی و خواهیعدالت و طلبیحق منشأ همیشه قرن چند

 و تتهم و تهدید و زور وسائل یهمه با و داده قرار انتقامها ترینسخت مورد بودند، مستبدان و ستمگران و

 ملت اکثریت گلوی زندگی پائین سطح و گرسنگی و تنگدستی و فقر حالیکه در.کردمی رفتار آنها با تبلیغ

 درباری رجال و خانواده و شاه کاخهای و وارافسانه زندگیهای و تجمل و ولخرجی و اسراف فشرد،می را ایران

 طرف از داخلیشان دالالن و بیگانه کمپانیهای بوسیله ملی منابع غارت و یکطرف از اشنظامی فرماندهان و

 .کردمی تنگتر مردم بر را عرصه روزروزبه دیگر

 حتی و شده خارج اجتماعی زندگی یصحنه از بکلی رژیم سران گنهکار بدست اسالم نجاتبخش احکام

 ی،آموزش و نظامی محیطهای مانند رژیم مستقیم نفوذ زیر محیطهای در عبادت و نماز و دینی تقوای رعایت

 .بود جرم مواردی در و تمسخر مورد

 که شاه جهنمی ساواک و شدمی روبرو خونین و خشن برخوردهای با سفاک و ظالم رژیم از انتقادی کمترین

 مخوفترین و هاهشکنج ترینسخت بود شده تجهیز و سازماندهی بشر ضد صهیونیستهای و امریکا سیای بوسیله

 .داشت آماده دادند،می خود به را رژیم آن با مقابله جرئت کسانیکه سرکوب برای را زندانها

 و دین از که آنهایی بخصوص دانشگاهها و دانشجویان و جوانان و مبارز علمای و طالب و علمیه هایحوزه

 .گرفتندمی قرار وحشیگریها ترینخشن مورد زدند،می دم دینی مبارزات

 و بیگانگان غارت مورد ملی شرف و عزت و استقالل اضمحالل، به رو دینی ایمان ویرانی، به رو کشور

 اسالمی انقالب سالگرد بیستمین مناسبت به ایران ملت به پیام .بود سیاه و تیره بشدت ایرانی و ایران یآینده

21/11/1900 

 

 انقالب از بعد و قبل در فارسی زبان گسترس مقایسه
 

 و ادانىن و نظرىتنگ اثر بر انقالب از قبل ولى کرده پیدا گسترش مقدارى انقالب از بعد[ فارسی زبان]

 فارسى ادبیّات و زبان پهلوى، محمّدرضا زمان آخر تا قاجار اواخر ىدوره در کشور مسؤوالن سوادىبى

 هم بزرگ ىنویسنده و شاعر ادبى، خوب شخصیتهاى انصافاً دوره، همین در ما کهاین با. کرد پیدا انحطاط

! گرفتیم قرار توضعی پایینترین در المللى،بین قیمت و قدر لحاظ از و سیاسى گسترش لحاظ از لیکن داشتیم،
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 تبرّى ىفارس زبان از بودند، امور متصدّیان که کسانى - ایران یعنى - فارسى زبان مهد در که بود این هم علّت

 بردن کار به مورد در اىعدّه و زدندمى حرف خط تغییر به راجع اىعدّه. است انحطاط نهایت این! جستندمى

 هک هم جایىآن! دانستندمى کوچک آن مقابل در را خودشان و کردندمى افتخار فرنگى اصطالحات و لغات

 از واقعاً !بود بیگانه لغت به ارادت اظهار نوعى فارسیشان سازىِلغت حتّى کنند، سازىفارسى خواستندمى

 داشت؛ وجود شاه زمان ارتش در سازىلغت دستگاه یک کهاین کند،مى مشاهده انسان که عجیبى چیزهاى

 داشته ارجىخ زبان به شباهتى نوع یک که کردندمى انتخاب فارسى کهن ىلغتنامه از را لغتى و نشستندمى آنها

 شرط هب است؛ جایزى کار سازى،لغت البته. کردندمى سازىلغت کردند؛مى جعل فارسى لغت هم گاهى! باشد

 است بانز پیشرفت ندارد، اشکالى - باشد داشته را کار این صالحیت کند،مى سازىلغت که کسى آن کهاین

 «تک! »دبو خارجى لغت به توجّه با شانسازىلغت لیکن ندارم؛ کارى نداشتند، یا داشتند صالحیت آنها اما -

 رطواین! آوردندمى «چلنج» از تقلید براى را «چالش! »آوردندمى «ا تک» از تقلید براى و «ا تک» مقابل در را

 گونهاین از دفتر یک بتواند کند، دنبال واقعاً کسى اگر شاید و است زیاد قبیل، این از. کردندمى سازىلغت

 فارسى بانز فارسى، زبان مهد در که وقتى خوب؛. بیابد گشته،مى انگلیسى لغت محور بر عمدتاً که لغتهایى

 !یجاستب آن پیشرفتِ انتظار بزنند، حرف فارسى درست نیستند بلد که است اعتنایىبى مورد گونهاین

 یادم - کردمى مالقات من با بود آمده بنده جمهورى ریاست زمان در زبان،عرب وزیرنخست یک وقت یک

 حبتص عربى من با. بود نشسته پهلویش هم اشخارجه وزیر - وزیرنخست یا بود جمهور رئیس که نیست

 شیاد دید کرد، فکر هرچه! کند پیدا عربى در نتوانست را مفهوم آن بگوید، خواست را جمله یک کرد،مى

 غتل به را مفهوم آن شود؟مى چه این که پرسید فرانسوى به و برگشت اشخارجه وزیر طرف به. آیدنمى

 من هک جاستاین جالب! گفت من به ایشان وقت آن گفت؛ رئیسش به را معادلش عربى و گفت فرانسوى

 بودم زبان فارسى من! نبود سخت برایم و دانستممى را معادل آن نبود، عربى هم زبانم که او مخاطب عنوانبه

 من !پرسید اشخارجه وزیر از عربى، - فرانسوى معنى لغت راه از و نبود بلد را خودش عربى لغت آقا آن و

 رئیس شما هک حالى در نیستید؛ بلد هم را خودتان زبان که بدبختید قدراین شما نیست بیخود گفتم دلم در

 بانز نکنید؛ تعجّب خیلى. داشت وجود هم ایران در انقالب از قبل وضع، این! من عزیزان! هستید کشورتان

 !نبودند بلد را خودشان

 چیست دانى چه فلک اوج در تو

 کیست سرایت در که ندانى که
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 و چین به و بنگال به زبان که خواهدمى دلت وقت آن کنى،مى حرکت گونهاین خودت ىخانه داخل در تو

 .شودمى محدود زبان، که است معلوم ؟!برود قسطنطنیه به و ماچین

 اطاّلع کنم،مى عرض که اینها - جزیرةالعرب مناطق در امروز. خورد تکان حدودى تا انقالب، از بعد البته

 وقت هیچ که است، قطیف و احسا ىمنطقه اهل مثالً که عربى - دارم خبر نیست؛ تخیّل و حدس است،

 را تلویزیون هک - ایران فارسى تلویزیون و رادیو پاى نشستن با بگیرد، یاد هم فارسى ىکلمه یک نبود ممکن

 لویزیونت و رادیو پاى قدرآن. بزند حرف فارسى تواندمى یعنى آموزد؛مى فارسى زبان - گیردمى بشقاب با

 .کرد منتشر را زبان انقالب، یعنى! بگیرند یاد فارسى بتدریج بتوانند تا نشینند،مى فارسى

 ىشتهر زبان عنوان به یا دانشگاهى دوم زبان عنوان به فارسى زبان دنیا، از نقاطى در انقالب برکت به امروز

 را اسالم امپی است، مسلمان که کسى دارد؛ سخنى و پیام انقالب. است گرفته قرار توجّه مورد باز اختصاصى،

 مثالً - خواهدمى دلش گیرد،مى انقالب از را نو پیام باالخره و نیست مسلمان که هم کسى گیرد،مى انقالب از

 زبان لذا فهمید؛ شودنمى ترجمه در که گفتمى چه زد،مى حرف وقتى انقالب، این پدر و امام که بداند -

 وجوانانن و کودکان فکری پرورش کانون مسئوالن دیدار در بیانات .است طوراین امروز. گیرندمى یاد فارسى

29/62/1900 

 

 پهلوی رژیم فرهنگی کمند از جوانان کشیدن بیرون برای ای خامنه اهلل آیت تالش
 

 وقت آن که نم برای نه نبود؛ دلنشینی محیط جوانی، محیط. بود بد خیلی وضع انصافاً نبود؛ حاال مثل وقتها آن

. شدنمی اعتنا جوان به. جوانان یهمه برای بلکه بودم طلبه دبستان از هم کودکی یدوره در من بودم طلبه

 محیط در خودم من. بودیم شاهد را این خودمان، چشم مقابل در ما. مردمی جوانان داخل در استعدادها خیلی

 پیدا باطارت دانشجویان و دانشگاه محیط با طلبگی، بیرون محیطهای با که هم بعد. دیدممی را این امطلبگی

 .است طورهمین که دیدم هم هاآن در بودم مأنوس و داشتم ارتباط دانشجویان با من متمادی، سالهای کردم

 خوانند،می درس که ایرشته این در بود ممکن که بودند افرادی قدرآن. بود درخشان استعدادهای قدر آن

 و فهمیدنمی کسی که باشد، وجودشان در دیگری استعداد بود ممکن اما باشند؛ نداشته چندانی استعداد

 نیجوا دوران یهمه انقالب، از قبل گفتند، هم درست و کردند اشاره میرباقری آقای که طورهمان. دانستنمی

 از یدوره مدت تمام. بودم سالهونهسی حدوداً من شد، پیروز انقالب وقتی. است گذشته جوانان با غالباً من

 جوانان چه و دینی تحصیلی و علمی یحوزه جوانان چه بود؛ جوانان با تاریخ، آن تا من سالگیهجده هفده،
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 جوانان که بود کرده کاری پهلوی رضا محمّد رژیم که بود این کردممی حس که چیزی. حوزه این از خارج

 توانمنمی من هالبت. شخصیّت ابتذال و هویّت ابتذال اخالقی؛ ابتذال فقط نه ابتذال،. رفتندمی ابتذال سمت به

 طوراین است ممکن بکشاند ابتذال به را مملکت جوانان که بود کرده ریزیبرنامه رژیم آن خودِ که کنم ادّعا

 ودندب ریخته هاییبرنامه هاآن که است این بگویم، توانممی مسلّم آنچه اما باشد نبوده هست هم ممکن بوده،

 زندگی مسائل از دور، سیاسی مسائل از یعنی بود؛ این اشالزمه که کردندمی اداره را مملکت ایگونه به و

 بودند، کار رِس بر که را دولتهایی چندسالگی، و بیست مثلًا سنین تا من، امثال و من که کنیدمی باور شما. دور

 آموزش روزی نداند که شناسیدمی را کسی مملکت این در شما حاال! هستند؟ کسانی چه که شناختیمنمی اصلًا

 کشور قاطن اقصی در نشناسد؟ کسی را جمهوررئیس مثلًا یا کیست؟ دارایی و اقتصاد وزیر کیست؟ پرورش و

 ینبیشتر. بودند غافل سیاسی مسائل از کلبه اصلًا جوانان جمله از قشرها یهمه زمان، آن. دارند اطّالع همه هم

 نانمهلقیک اینکه برای بودند، سخت کار مشغول نان، غم در بعضی. بود روزمرّه مسائل به جوانان، سرگرمی

 ایحاشیه کارهای صرف شد؛نمی خوردن صرف درآمدشان از مقداری البته هم آن که بخورند، و بیاورند گیر

 است، شده نوشته آفریقا و التین امریکای یباره در ما جوانی یدوره در که را کتابهایی این اگر شما. شدمی

 کتابهایشان مه امروز و نوشتندمی کتاب زمانها آن که دیگر کسانی و «فانون فرانتس» کتابهای مثل باشید خوانده

 ردکنمی جرأت کسی ایران مورد در. بود طورهمین هم ما وضع که یابیددرمی است باقی خودشان اعتبار به

 عیناً که دیدممی کتابها این خواندن با من. نوشتندمی راحت مکزیک یا شیلی یا آفریقا مثلًا مورد در اما بنویسد؛

 گیر صَنّار شاهی،یک و کردمی سخت کار آنکه از بعد هم کارگر جوان آن یعنی. است گونههمین ما وضع

 چیزی همان هااین. شدمی چیزها طوراین و گریهرزه و ولگردی و عیّاشی صرف پول این نصف آورد،می

 انصافاً. است طورهمین هم خودمان یجامعه واقعیّت در که دیدیممی و خواندیممی کتابها آن در ما که بود

 ود؛ب دیگری طور جوان، محیط و جوانان دل داخل در البته. نبود خوبی محیط جوانی، محیط. بود بد خیلی

 .هاستاین و هیجان و امید و نشاط اهل اساساً جوان چون

 هنری و ادبی فعّالیتهای خاطر به انقالب، شروع از قبل هم. داشتم پُرهیجانی بسیار جوانیِ شخصاً خودم من

 سال، آن در من که شد، شروع 1911 سال در مبارزات که بعد هم و بود من زندگی در هیجانی اینها، امثال و

 دو، و لچه سال در من و گرفتیم قرار کشور اساسی هیجانهای قلب در ما دیگر طبعاً. بود سالم سه و بیست

 انسان هک بعد. دهدمی هیجان انسان به اینها که دانیدمی. بازجویی زندان، بازداشت، افتادم؛ زندان به مرتبه دو

 را هعلی الل ّهرضوان امام مثل رهبری و بودند، مندعالقه ارزشها این به که را مردمی عظیم خیل و آمدمی بیرون

 بیشتر هیجانش نمود،می مشاهده کرد،می تصحیح را راهها و فکرها و کارها و پرداختمی مردم هدایت به که
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 اما ود؛ب پرُهیجان خیلی کردند،می فکر و زندگی هامقوله این در که من امثال برای زندگی که بود این. شدمی

 .نبودند طوراین همه

 ندگیسرز حالت نوع یک یعنی - است گرم دلشان طبیعتاً چون شوند،می جمع که هم دور طبعاً جوانان البته

 لذّت زدن حرف از برد،می لذّت خوراک از جوان. برندمی لذّت چیز همه از - است طینتشان در شادی و

 سنین از وقتی انسان که کنیدنمی باور شما. بردمی لذّت تفریح از برد،می لذّت کردن نگاه آیینه در از برد،می

 آن !چیست داندنمی و بردنمی دیگر برید،می خوشمزه غذای یک از مثالً شما که را لذّتی آن گذشت، جوانی

 کردیمیم تعجّب ما که گفتندمی چیزهایی - بودند من حاالی سنین در که کسانی - ما بزرگترهای گاهی وقتها

 خودم من تهالب. گفتندنمی راهبی هم خیلی هابیچاره آن نخیر؛ بینیممی حاال کنند؟می فکر گونهاین اینها چطور

 آن به که گذارمنمی و کنممی احساس جوانی از چیزی خودم در هم هنوز. امنکرده منقطع جوانی از کلّیبه را

 یریپ دست در را خودشان که آنها اما گذارم؛نمی هم این از بعد و امنگذاشته حالبه تا الحمدلل ّه. بیفتم حالت

 وقت آن. کردندنمی احساس دارد، خودش زندگی شؤون یهمه از جوان که التذادی قهراً بودند، کرده رها

 و خبریبی و غفلت فضای اما - کنمنمی ادّعا را این - بود حاکم غم فضای که گویمنمی. بود حالت این

 .بود حاکم هویّتیبی

 کردیم،می فکر عمیق و جدّی طور به مبارزه، مسائل یزمینه در که من امثال و من وقت آن که بود هم این

. بکشیم بیرون رژیم فرهنگی نفوذ یدایره از را جوانان توانیم،می که جاییآن تا که گذاشتیم این بر را همّتمان

 انهاشهرست به گاهی کردم،می نماز از بعد سخنرانیِ گفتم،می تفسیر درس رفتم،می مسجد مثالً خودم من

. بکشم بیرون رژیم فرهنگی کمند از را جوانان که بود این من توجّه اصلی ینقطه. کردممی سخنرانی رفتممی

 به ار همه که دارد وجود نامریی تور یک گفتممی. کردممی تعبیر «نامریی تور» به را این وقتها آن من خود

 انجوان توانم،می که مقدار هر و کنم پاره بشود، که جاآن تا را نامریی تور این خواهممی من! کشدمی سمتی

 نای هم خصوصیّتش که - شدمی خارج فکری کمند آن از کس هر. بکشم بیرون تور این دام و کمند از را

 گونهاین روز نآ. یافتمی مصونیتی نوع یک - کردمی پیدا گرایش امام تفکرات به ثانیاً و تدیّن به اوّالً که بود

 خودمان یجامعه به زمان همین در من که هم االن. شدند انقالب اصلی هایپایه بعدها هم، نسل همان. بود

 نبودند طمرتب حتّی که کسانی چه بودند، مرتبط من با که کسانی چه - را نسل آن افراد از خیلی کنم،می نگاه

 60/62/1900 جوانان از جمعی دیدار در بیانات .کنم شناسایی توانممی -
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 جوانی دوران در رهبری تفریحات و ها سرگرمی
 

 پارک تهالب. نبود وقت آن سرگرمیها طوراین داشتیم؛[ جوانی سنین در] کمى خیلى سرگرمیهاى متأسّفانه ما

 یلىخ محیطهاى محیطهایش، و بود شهر داخل در پارک یک فقط مشهد، در مثالً. محدود خیلى و کم ولى بود،

 امثال راىب. برویم توانستیمنمى اصالً بودند؛ مقیّد مادرها و پدرها که بودیم هایىخانواده عضو هم ما. بود بدى

 خاطر به نداشت؛ وجود کنند، استفاده تفریحى عمومىِ مراکز این از بتوانند کهاین امکان جوانى، دوره در من

 که دداشتن سعى مقدارى هم روز آن دستگاههاى. بود اىآلوده مراکز غالباً نبود، خوبى مراکز مراکز، این کهاین

 نهازما آن. شدمى انجام ریزىبرنامه با طبعاً و تعمّداً کار، این! کنند فساد و شهوات به آلوده را عمومى مراکز

 رطوهمین واقعاً که شد معلوم کردیم، پیدا بیشترى اطّالعات و قرائن که بعدها ولى زدیم؛مى حدس را این

 ابراینبن. برویم توانستیمنمى ما لذا! کردندمى فاسد را عمومى محیطهاى ریزى،برنامه با یعنى است؛ بوده

 .نبود قبیل این از ما وقت آن تفریحات

 - خودمان مدرسه به. بود هاطلبه جمع در حضور جوانى، دوران در خودم طلبگى محیط در من تفریح

 جمع هم دور هاطلبه. بود شیرینى جوّ ما براى هاطلبه جوّ رفتیم؛مى - نوّاب مدرسه نام به داشتیم اىمدرسه

 مثل هاطلبه خود براى مدرسه محیط. زدندمى حرف و کردندمى اطّالعات تبادل و گفتگو و صحبت شدند،مى

 مسجد مشهد، در این بر عالوه. شدندمى جمع هم دور جاآن کارىبى وقت در شد؛مى محسوب باشگاه یک

 نشستندمى آمدند،مى علما و روحانیون طلّاب، متدیّن، افراد هم جاآن. بود خوبى خیلى مجمع هم گوهرشاد

 .بود اینها ما تفریحات. کردندمى دوستانه صحبتهاى هم بعضى. کردندمى علمى بحث هم با و

 کنندمى سستى ورزش در ما جوانان بینممى متأسّفانه. کنممى ورزش هم االن کردم؛مى ورزش زمان آن من البته

 ندچ خودم، دوستان با من. کردیممى طوالنى رویهاىپیاده و رفتیممى کوه ما زمان آن. خطاست خیلى این که

 اهر و کردیم حرکت روز شبانه چند روستا، به روستا و کوه به کوه طورهمین مشهد، اطراف کوههاى از بار

 محسوب هرش محیط از خارج که بود اىکننده سرگرم تفریحات اینها البته. داشتیم ورزشها گونهاین از. رفتیم

 .شدمى

 به ارب چند اىهفته خودم من هست؛ خوب و قشنگى این به ارتفاعات و البرز زیباى دامنه این تهران، در حاال

 محیط این زا و آیندمى جاآن که کسانى تعداد تهران، جمعیت به نسبت بینممى متأسفانه. روممى ارتفاعات این

 بیعىط محیط این از ما جوانان چرا که خورممى تأسف! است کم خیلى کنند،مى استفاده پاک و خوب بسیار

 رد وقت آن ما چون - داشت وجود نزدیکى کوههاى چنین ما مشهدِ در زمان آن اگر! کنندنمى استفاده زیبا و
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 صمیمانه شنود و گفت .کردیممى استفاده هم بیشتر ما - نداشتیم نزدیکى این به و خوبى این به کوههاى مشهد،

 11/11/1900 نوجوانان و جوانان از جمعی با انقالب رهبر

 

 پهلوی دوران دانشجویی محیط بودن آلوده
 

 یکی. دباشی داشته توجّه کامالً هم آنها به باید که دارد هم منفی خصوصیت تا دو یکی[ دانشجویی جنبش]

 درن عدّه یک همیشه - است احساساتی جوان - است احساسات محیط دانشجویی، محیط چون که است این

 حرّکت به یآماده حسّاس یمجموعه این از مختلف، کارهای برای بتوانند، اگر که مایلند گرفته، کمین ناقالی

 سوء وییدانشج محیط در میخواهند خیلیها. نه کنند؛ استفاده میتوانند هم همه حاال کهاین نه. بکنند ایاستفاده

 ضفر. زرنگند هم بعضی اما. نمیدهد راهشان. نمیپذیرد را آنها دانشجویی محیط اصالً ولی کنند؛ استفاده

 از خواهدب اگر شخصیت، فالن یا فرهنگی یمجموعه فالن اقتصادی، گروه یا سیاسی حزب فالن بفرمایید

 هداشت را الزم تواناییهای که صورتی در کند، استفاده خودش اغراض و مقاصد جهت در دانشجویی، محیط

 .ببرد بهره یدانشجوی محیط از کیفیتی با و شود دانشجویی محیط وارد میتواند یعنی. است شدنی کامالً باشد،

 در امروز البته. است زیاد دانشجویی محیط در اخالقی فسادهای دید خواهید کنید، مالحظه شما اگر لذا

. است زیاد خیلی سوم، جهان کشورهای بخصوص دیگر، کشورهای در امّا است؛ کمتر خیلی ما یجامعه

 انحطاط گاهی. دیدم نزدیک از را مواردی آسیایی، کشورهای در من. اندکرده مشاهده باشند، رفته که کسانی

 .بشویم نمیخواهیم بحث آن وارد و دارد عواملی هم آن البته که میشود مشاهده شدّت به جوانان، در اخالقی

 و ودب تراشیده را سرش نصف که دیدم اسالمی کشورهای از یکی در را جوانی من. هستند دانشجو غالباً اینها

 برای پوشندب باید معموالً را پوستین - میپوشیدند چپه را پوستین که بود معمول انقالب، از قبل زمانهای آن یا

 یک کهینا برای میزدند، پا سنگ را «لی» لباسهای این یا باشند، کرده حرکتی نوع یک کهاین برای - شدن گرم

 در هالبت. بودند دانشجو جوانان همین و دانشگاهی محیطهای همین در غالباً اینها. بپوشند و شود نمانخ خرده

 طمحی که داشت اصرار - طاغوت رژیم - پهلوی رژیم. نبودند کهاین نه بودند؛ هم دانشجویی غیر محیطهای

 واجر دانشگاه در چپ گرایشهای یا. نگیرد پا صحیح تفکّرات جا،آن در کهاین برای کند؛ آلوده را دانشگاه

 .داشت رواج هم اسالمی گرایشهای طرف آن از البته. داشت

. ستا لب دو شمشیر یک مثل جوان، دل و روح بودن لطیف و نرم و بودن پذیر زود و اشتعال قابل و حسّاس

 یک به را آن و شوند دانشگاه وارد دهند؛ قرار برداری بهره مورد را فرصت این میتوانند صحیح تفکّرات هم
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 ضعف ینقطه یک این. شوند دانشگاه وارد میتوانند غلط روشهای و تفکّرات هم کنند؛ تبدیل برین بهشت

 و جوان دانشجو. داشت توجّه آن به دانشجویی برخورد در و معاشرت در باید که است اینقطه یعنی. است

 یا هیجان، پر حرف هر تأثیر تحت است ممکن. است احساساتی و حسّاس طبیعی طور به. است فکر آزاد

 دیدار رد بیانات .است ضعف ینقطه یک این. باشید داشته توجّه این به باید. گیرد قرار ظاهری خوش حرف

 16/63/1906 دانشجویی تشکّلهای اعضای از جمعی

 

 پهلوی و قاجار زمان کار،در و علم دوبال شدن بریده
 

 یهسلسل دو این که بفرستد لعنت قاجار، و پهلوی پادشاهی یسلسله دو به دل اعماق از باید ایران ملت

 ار،ک نه و علم نه. بریدند را استعداد با و هوش با کهن، ملت این عظیم یپیکره و مملکت بالِ دو خبیث،

 لمع بود، که علمی. بود ارزشکم یا ارزشبی کارهای بود، که کاری. نکردند فراهم ملت این برای را کدامهیچ

 و بخشدمی حیات یحلیه و پوشش حقیقتاً و جوشدمی دل از که را کاری آن. بود دوم دستِ و تقلیدی

 بساط و کردند هم قمع و قلع توانستند، هرچه. نکردند ترویج دهد،می صورت مملکت در اساسی کارهای

 شد این نتیجه. دارند را جرائم این خاندانها آن. برچیدند هست، ابتکار آن در و جوشدمی دل از که را علمی

 کسری الًاقّ یا بود جلوتر دیگران از یا تجربه، و دانش و تمدّن پیشرفت و علم یمسابقه در که ایران ملّت که

 این - پهلوی خانواده هم بعدش - بعد به شاه ناصرالدّین از - قاجار یخانواده اوّل. ماند عقب سالها نداشت،

 دق امّة تلک. »زدند اشمعنوی هایسرمایه و کشور و ملت این موجودی به حراج چوب حقیقتاً - پسر و پدر

 .بینندمی هم را اعمالشان سزای. خداست با کارشان و سر و رفتند آنها.« کسبتم ما لکم و کسبت ما لها خلت

 19/62/1901 معلمان و کارگران از جمعی دیدار در بیانات

 

 ایران بر سلطه هدف با استعمارگران توسط دانشگاه از دین حذف
 

 کنند، پیدا هغیر و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی یسلطه کشور این بر خواستندمی که کسانی و استعمارگران

 و دین اهل. کنند حذف را دین که بود این سلطه این کردن پیدا راه. کردند حذف دانشگاه محیط از را دین

 کاری ین،ا. کنند تبدیل جانیبی صورتهای به را آن برند،نمی بین از کل به اگر یا. کنند حذف را دین علمای

 اهش ناصرالدّین حکومت اواخر در پیش؛ سال صدوپنجاه همان از تقریباً کردم اشاره که اوانی همان از که بود
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 اما یم؛کن استفاده آنها از و باشد الزم وجودشان شاید که وقتهایی برای باشند هم علما حاال. است شده دنبال

 .خواستندمی را این. دین عالم معنای و روح بدون

 محیطهای در بخصوص و جامعه سطح در خواست هم را ظاهرش همان و کرد عقلیبی و قلدری آمد رضاخان

 طورنای را ما دانشگاه. شد بیگانه چیز یک دین ما، دانشگاهی محیطهای در لذا. بود این نیّت. کند حذف علمی

 در دین اگر هکاین برای. بود اینهزیرکا بسیار یبرنامه. بود روشن بسیار هدف چرا؟ بیگانه؛ چیز یک. ساختند

 دارانسررشته و سردمداران همان آینده در کنند،می پیدا پرورش فضا این در که کسانی آن نباشد، دانشگاه

 که ودب هدفی این،! کشاند خواهند دینیبی سمت به را جامعه سهولت به و اندشده دینبی که هستند، زندگی

 گانهبی محیط را دانشگاه محیط. شدند موفّق زمان، از ایطوالنی یبرهه در و تیمدّ تا هم، انصافاً و شد دنبال

 بیانات .تاس روشن این. کنند خالی کلّی به متدیّن، انسانهای از را دانشگاه توانستندنمی البته. کردند دین از

 21/63/1901 طالب و دانشجویان از جمعی دیدار در

 

 دنیا معروف هاینویسنده مقابل در کوچک اینویسنده هدایت؛ صادق
 

 پیدا رتقاءا فرهنگی کارهای سطح دهد، انجام را «نقد» کار رودربایستیبی نقاد و بگیرد انجام حقیقتاً نقد اگر

 نندبنشی که باشید داشته هاییآدم باید[ ایران اسالمی جمهوری صدای هنر و ادب گروه اعضای] شما. کندمی

 ایدنب کار این بگویند؛ را ضعفش و قوّت نقاط و کنند نقد واقعاً را...  و چوبک هدایت، زاده،جمال کار مثلًا

 از اآنیق شخصیت که کنیدمی خیال شما. بگیرد را برنامه از بخشی باید فرابگیرد؛ را شما یبرنامه یهمه

 ردیپیرم خدا یبنده زادهجمال اما بوده؛ خودش زمان الدنگ قاآنی، است؟ بوده بهتر خیلی زادهجمال شخصیت

 محدودیتهای شما نیست؛ هااین شما محدودیتهای نه،! کشدمی نفس و خوردمی را خدا نان دارد که است

 مُد یزیچ کشور در روز یک. نیست مشکلی هااین باشید، نداشته طبیعی محدودیتهای اگر شما. دارید دیگری

 بتهال بود مُد کشور این در هدایت صادق روز یک مثلًا کند؛ رفتار آن مطابق کندمی سعی هرکس و شودمی

 حرف قصه به راجع خواستمی هرکس است پیش سال بیست حدود به مربوط این نیست؛ طوراین حاال

. اردد هم ضعفی نقاط اما دارد؛ قوّتی نقاط هدایت صادق البته! آوردمی را هدایت صادق اسم باید حتماً بزند،

 نیاد معروف هاینویسنده با را هدایت صادق شما اگر. نیست دنیا بزرگ نویسندگان جزو که هدایت صادق

 هک اینهایی انگلیسی؛ هاینویسنده چه فرانسوی، هاینویسنده چه روسی، هاینویسنده چه کنید مقایسه

 وا البته! است کوچکی یبچه هاآن مقابل در نوشتند را بزرگ داستانهای و کردند خلق را معروف هایرمان

 ییآقا. باشد مُد اسیر نباید آدم بیشتر؛ نه و کرد، تفخیم را او باید حد همان در اما دارد؛ جایگاهی ایران در
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 که رکا بحر توی - مشهدیها ما قول به - اما است؛ قشنگی کار الظاهرعلی که نوشته، رمان جلد ده برداشته

 فالن ویسند؛بن تعریف مرتب بردارند که است شده مُد حاال. کنید نقد را این است؛ پوکی کار بینیدمی روید،می

 نای بصیر چشم دارای واردِ نقادِ آدم یک خوب، خیلی کرده؛ چنان و چنین و نوشته جلدی ده رمان یک کس

 در هک عیوبی هست؛ محتوایش در که عیوبی هست؛ زبانش در که عیوبی کند؛ پیدا را عیوبش و بخواند را

 صدای هنر و ادب گروه اعضای دیدار در بیانات .هست داستانیش انسجام در که عیوبی هست؛ تاریخش

 66/12/1906 ایران اسالمی جمهوری

 

 پهلوی دوران در قرآن محجوریت
 

 کشور جای همه از داشت بتدریج قرآن گذراندیم؛ مملکت این در را بیقرآنی یدوره قدیم، سالهای در ما

 وراند در لیکن میگرفتند؛ یاد جاآن در را قرآن هابچه که بود ییمکتبخانه دور، هایگذشته در. میشد جمع

 تعدادی قطف البته. نداشت چیزی چنین مطلقاً که هم رسمی مدارس این بودند؛ برده بین از بکلی را اینها پهلوی

 مشهد، تهران، - کشور کنار و گوشه در افراد از بعضی و داشتند فعالیت قرآن هایدوره و جلسات این از

 الحدرعین است؛ طرف این به انقالب از شده، هرچه نبود؛ چیز هیچ اما بودند؛ مشغول - جاها سایر و اصفهان

 .هستیم عقب قرآن با انس و فراگیری کاروان از که میکنیم احساس ما

 هک میگفتم میآمدند، که جوانانی به داشتم؛ قرآن درس و تفسیر جلسات مشهد در من طاغوت، دوران آن در

 فراغتی و میایستید کاری منتظر جایی در اگر باشید؛ داشته بغلتان جیب در قرآن ینسخه یک شماها از کدام هر

 تا شوید، غولمش آن تالوت به و کنید باز را قرآن - ساعت نیم دقیقه، پنج دقیقه، دو دقیقه، یک - میکنید پیدا

 حساسا لیکن بودند، اندک بسیار هرچند بودند، کرده عمل طوراین که تعدادی. کنید پیدا انس کتاب این با

 ترتهبرجس دیگران از اسالمی، معارف فهم لحاظ از اما نمیدانستند، عربی هم غالباً کهاین با اینها که میکردم

 69/11/1906 مصری قاریان دیدار در بیانات .داشتند تفاوت آنها با ممتازی طور به و بودند

 

 پهلوی دوران در نماز به تهران دانشگاه دانشجویان کم اهتمام
 

 یبع یک خواندننماز انقالب از قبل. نیست انقالب از قبل با مقایسه قابل نماز یاقامه اسالمی جمهوری در

 یک نم که طوریبه میخواندند، نماز میرفتند محدودی بسیار یعده یک تهران دانشگاه مسجد همین در و بود

 یک گرم نمیرفت مسجد سراغ هیچکس و بود خلوت مسجد کسی دنبال جاآن بودم رفته و داشتم کار وقتی
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 جایی اگر هامحیط از بعضی در مخصوصاً خواندن نماز محیط در. دانشجو هزار چند از معدودی نفر چند

 واستندمیخ اگر زمان آن در. بود تعجب مایه و میکردند تماشا همه بخواند نماز میخواست و میافتاد گیر انسان

 لیخی یعنی نمازخوان است، نمازخوان و است خوب خیلی جوان این میگفتند کنند، تعریف جوانی یک از

 و داشت کاری اگر وقتی یک هم آدم همان تازه میآمد، حساب به مآبی مقدس نوع یک نمازخوان. خوب

 امروز اما میکرد، ترک راحت خیلی را نماز داشت خوبی شیرین قرار یا داشت، درسی یا داشت، ایجلسه

 زنما به مقید و نماز به عالقمند و نماز دنبال دانشگاه غیر در و دانشگاه در ما جوانهای امروز. نیست طورآن

 جهت رد کاری کند، پیدا رواج نماز که بکنید کاری باید محیطتان در لذا و نیست، کافی این لکن هستند،

 21/60/1906 بقره سوره تفسیر هشتم جلسه در بیانات . صلوة یاقامه

 

 ها طاغوتی توسط پُرخرج های میهمانی برگزاری
 

 ار موردی هم روزنامه در اخیراً. بود طاغوتیها آن کار زیاد، خرجهای و گرفتنهاهتل و پُرسروصدا میهمانیهای

 رد همیشه ماها. است زشت کارها این که بفهمند تامردم نوشتند؛ که کردند خوب قدرچه که بودند، نوشته

 قرض همسایه از نداشتیم، هم اگر. گرفتیممی عروسی و عقد - اتاق دو اتاق، یک - خودمان هایخانه

 خوش مه خیلی کردیم؛می شوخی خندیدیم،می گفتیم،می شد؛می چیده میوه و شیرینی مقداری. گرفتیممی

 ینا به آنها. کردندنمی برگزار طوراین شدند، ازاله بحمداللَّه که بدی آدمهای و طاغوتها آن البته. گذشتمی

 .کردندمی برپا چنان و چنین و پُرخرج میهمانیهای و رفتندمی هتلها آن در نبودند؛ قانع وضع

 بد آن یم؛شومی آنها مثل هم ما بکنیم، تکرار اگر. بکنیم تکرار را آنها کار نباید ایم،آمده کار سر بر که ما حاال

! شد؟ چی پس !بکند برود توانست، که وقتی ولی نکند؛ بکند، پُرخرجی کار تواندنمی آدم وقتی کهاین نه. بود

 عقد یخطبه اجرای مراسم در بیانات .گذاشت سادگی بر را بنا باید. کندنمی ایجاب را این صحیح، منطق آن

 26/61/1906 ازدواج

 

 محتوا و قالب در انقالب از قبل موسیقی ابتذال
 

 توانیمیم فقط نیستیم؛ وارد فنی لحاظ از که ما. داشت عمده عیب سه ارزشی، لحاظ از انقالب، از قبل موسیقیِ

 رد موسیقیها، از بخشی در که بود این یکی. داشت وجود آن در اشکال سه ارزشی، هایجنبه از که بگوییم

 ایرانی دو ره شعر، زبان و موسیقی قالبهای. بود ابتذال به شدیدی میل و تند گرایش قالب، و مضمون انتخاب
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 یدانموسیق یک وقتی که طوری به بود؛ مبتذل فنی لحاظ از هم و محتوا لحاظ از هم تصنیفها، این اما بود؛

 شکلهای در و شودمی استفاده بد وسایل، این از و کنندمی خراب و شکنندمی گونهاین را آهنگ دیدمی

 صنیفهاییت از خیلی مثل داشت؛ وجود ابتذال به میل پس،. بود ناراحت کنند،می تقلید آن و این از نامناسبی،

 االن .بود مبتذل محتوا و قالب اما ایرانی؛ وسایل هم وسایل ایرانی، آهنگهای آهنگها،. بود رایج وقتآن در که

 ماهاش ذهن در تصنیفها و شعرها این از بیت چند نمونه، عنوان به ناگهان شاید گویم،می را مطالب این من که

 .ببندد شکل

 فنی و تیسن و سالم موسیقی که بود این سوم عیب. بود غربی موسیقی به شدیدی گرایش که این دوم عیب

 شورای اعضای دیدار در بیانات .گرفتمی قرار کننده فاسد و بد محتواهای خدمت در ایرانی، کالسیک

 11/12/1903 سیما و صدا گذاریسیاست

 

 اسالمی نظام با آن مقایسه و پهلوی رژیم در زن وضعیت
 

 خواستمی زن اگر. بود مظلوم جوانب یهمه از و حقیقتاً پادشاهی، پلید نظام یباخته خود یجامعه در زن،

 و دانشگاهها در مسلمان، خانم یک مگر. زدمی را عفاف و تقوا و دین قید باید بشود، علم یمقوله وارد

 ند؟ک حفظ را خود وقار و متانت و حجاب آسانی به توانستمی فرهنگی و علمی مراکز و آموزشی محیطهای

 وقار و متانت با دیگر، شهرهای از بعضی و تهران خیابانهای در مسلمان، زن یک شدمی مگر بود؟ ممکن مگر

 سادف به دلباختگانِ و هرزگان حرکت و زبان گزند از و برود راه راحت کاره، نیمه حجاب با حتّی یا اسالمی

 غالباً زنها برای علم کسب مملکت، این در که بودند کرده ریکا بماند؟ مصون غرب، سوغات فحشای و

 با رمگ شد؛نمی میسر علم وادی به زنان رفتن غالب، طور به. ندارم کاری را استثنایی موارد. شدنمی ممکن

 ماعیاجت فعالیتهای یزمینه در و سیاست میدان در! اسالمی وقار و تقوا از شدن منصرف و حجاب برداشتن

 اراد پادشاهی دوران ایرانِ در را سیاسی و اجتماعی مناصب از منصبی خواستمی زنی اگر. بود طورهمین هم

 زن، ینا خود که بود این به بسته البته،. زدمی را اسالمی زن متانت و وقار و عفاف و حجاب قید باید باشد،

 و خوددار اگر. لغزیدمی اعماق آن تا باید بود، عنصر سست خیلی اگر. باشد چگونه استعدادش و جوهر

 اجتماعی محیط سوی از روزافزون فشارهای با دایماً اما کرد؛می حفظ را خود حدودی تا بود، خویشتندار

  .بود گونه این ما، یجامعه. بود روروبه
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 به را انقالب پرچم و دادند قرار سیاسی فعالیتهای مرکز در را زن کشور، این در و آمد امام و انقالب و اسالم

 و دین و عفاف و اسالمی متانت و وقار و حجاب توانست حال همان در زن که حالی در سپرد؛ زنان دست

 با داردی در بیانات .ندارد مسلمان و ایرانی زن گردن بر بزرگتر این از حقی کسی. کند حفظ را خود تقوای

 20/16/1908 بانوان از کثیری جمع

 

 پهلوی رژیم در زن سیمای
 

 سرشان چیزی اجتماعی مسایل از هم و بودند سوادبی هم زنها، از کثیری جمع که این با گذشته، رژیم در

 الًاص و بودند عالقهبی کشور سرنوشت به هم و - بشود سرشان چیزی گذاشتندنمی یعنی - شدنمی

 اروپایی شبه ظاهر، لحاظ از اینها وجود با باشد، داشته دخالت کشور سرنوشت در تواندمی زن که دانستندنمی

 که کردمی خیال کرد،می نگاهشان کسی وقتی و بودند زده اروپایی و غربی زنهای دست روی هم گاهی و

 صحبت کلمه دو او با اگر اما است؛ شده ایران وارد غربی محیط یک از و اروپایی کشور یک از االن زن این

 !است سوادی کم یا و سوادبی خانم یک که دیدیمی کردی،می

 شخصیت یک خویش برای خود، سمت به چشمها جلب و گریجلوه یوسیله به که کردندمی وادار را زن

 وجود زن هب نسبت این از بزرگتر جنایتی آیا. نبود پیشرفت و بود انحطاط زن برای این،. کند درست کاذب

 کی عنوان به او از و کنند بند زیورآالت و طال و لباس و گریجلوه و مُد و آرایش با را او سر بیایند که دارد

 بشود؟ اردو تربیت و اخالق و سیاست میدان در نگذارند و کنند استفاده گوناگون مقاصد راه در وسیله، و ابزار

 .گرفتمی انجام برنامه با و دقیقاً گذشته، رژیم در که است کاری آن این،

 هب پشت یعنی کرد؛ عوض درجه هشتاد و صد را ما کشور زنهای حرکت جهت و خانمها رفتار و آمد انقالب

 شخصیتهای رشد و میدانها در حضور و سیاسی و اخالقی و علمی فهم و رشد و نور سمت به رو و سمت آن

 اشندب مواظب زنها. برنگردید راه این از باشید مواظب. واقعی معنای به جامعه برای بخشیدن فایده و بشری

 یبع انقالبی ایرانیِ مسلمان زن برای زیور، و زر به شدن سرگرم امروز،. نکنند گم را انقالب مبارک راهِ این

 برای لباس، و مُد و آرایش و زیور دادن قرار بت و زیورآالت از دست و سینه و سر کردن پُر امروز،. است

 برای ال،ط. است پایین ارزشش چیزهاست، گونه این پی در که کسی آن. است ننگ ایرانی مسلمانِ انقالبیِ زن

 اعتناییبی نیست؛ آفرین ارزش زن برای مُد،. است آفرین ارزش طال، به اعتناییبی نیست؛ آفرین ارزش زن

 .است ارزش زن برای دشمنان، یپرداخته و ساخته یگونهدام مُدهای به نسبت
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 دیدار در بیانات .نکند گم را شخصیت این باشید مواظب. است کرده پیدا را خودش شخصیت مسلمان، زن

 20/16/1908 بانوان از کثیری جمع با
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 پایانیسخن 
 

 اهلل الرحمن الرحیمبسم 

اا... انش . کتاب دومین جلد از کتاب های مجموعه اندیشه های آیت اهلل العظمی سید علی خامنه ای باشدین ا

ن جمع آوری و تدویمتفاوت و فقط توسط وبالگ اسالم نوین و  عدی این کتاب هم با موضوع هایجلدهای ب

 واهد شد .منتشر خ بنده ) امیرقربانی ( توسط شده

 قمری هجری شش و سی و صد چهار و یکهزار القعده ذی پنجم و بیست

 شمسی هجری چهار و نود و سیصد و یکهزار ماه شهریور هجدهم

 قربانی امیر
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 دیگر آثار ما
 

 خاطرات آیت اهلل العظمی سید علی خامنه ای                                      در انتظار منجی              

                            

 

 گرا دهندگان به دشمن                                                         شهدای یگان صابرین                                                        
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                                        2611گزارش نقض حقوق بشر در ایاالت متحده امریکا               مجموعه مقاالت و خاطرات شهید سید مرتضی آوینی     

               

 

 تبعید                      ویژه نامه درگذشت دکتر علی شریعتی                                 
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  1-ای خامنه علی سید العظمی اهلل آیت های اندیشه مجموعه                       امام موسی صدر              

                 ( دموکراسی لیبرال)                                                                                     

                     

 

 

ز و دیگر ، سایت کتاب سبوبالگ اسالم نوین ) قرآن سنتر سابق (  وانید ازتشما می چندین کتاب دیگر که و 

 سایت ها دریافت نمایید .

 

 

 


