
اصول هفتگانه 

 امام خمینی
 در بیانات رهبری

 

................................................................................................................................ 

ما اگر بخواهیم شخصّیت امام را به معنای واقعی کلمه پیدا کنیم، این 

امروز راه دارد؛ اگر ما این راه را رفتیم، مطلب حل خواهد شد والّا 

جور امام را معرّفی ی خود یکآیند طبق میل خود و سلیقهکسانی می

میکنند، ممکن است در فرداها کسان دیگری بیایند و بر طبق سلایق 

آید، مصلحت دیگری، بر طبق حوادث دیگری که در دنیا پیش می

محبوبیّت امام  .بدانند که امام را جور دیگری معرّفی کنند؛ این نمیشود

مردم یک چیز ماندگار است؛ این را نتوانست دشمن از بین  در بین

ی تحریف شخصیّت امامِ نافذ در دلهای ببرد؛ برای همین، مسئله

حبوبیّت امام در بین مـ 

ماندگار  مردم یک چیز

است؛ این را نتوانست 

 دشمن از بین ببرد؛ 

ریف ی تحمسئلهـ 

خطر  شخصیّت امام

 .محسوب میشود بزرگی



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

دارد، یک  امام یک اصولی. آن راهی که میتواند مانع از این تحریف بشود، بازخوانی اصول امام است 

این مبانی در طول ده سال دوران حاکمیّت اسلامی و ای دارد؛ مبانی

از آن در طول پانزده سال دوران نهضت، در بیانات گوناگون بیان  پیش

شده است؛ اصول امام را در این بیانات میشود پیدا کرد؛ این اصول را، 

ای از امام بزرگوار تشکیل این خطوط را کنار هم که بگذاریم، یک شاکله

نمیگویم به هر مطلب فرعی توجّه  .خواهد شد؛ شخصیّت امام این است

هایی ی انسانهای دیگر فرازونشیب؛ زندگی امام مثل زندگی همهکنید

ای اقتضائی داشته دارد؛ حوادثی در آن اتّفاق افتاده است و هر حادثه

است؛ مطالب اصولی را عرض میکنیم، آن چیزهایی که قابل انکار 

در طول سالهای متمادی، چه قبل از نیست، جزو بیّنات امام است، 

ی، چه در دوران تشکیل حکومت اسلامی، چه در تشکیل حکومت اسلام

ساله، چه قبل از آن و چه بعد از آن، این دوران جنگ تحمیلی هشت

اصول  .این اصول را گزینشی هم نبایستی انتخاب کرد اصول را امام در بیانات خود تکرار کرده است؛

 ،دارند را کار این توانایی و میتوانند که افرادی و  نظرانامام ممکن است فقط اینها نباشد، صاحب

شده است، موجود است، در اختیار همه بحمدالله تدوین -را نگاه کنند  امام بیانات کنند، دنبال بروند

ی اصول قابل استخراج از بیانات امام را نمیتوانم من امروز همهکنند.  و این اصول را استخراج -است 

یم افراد بروند نگاه کنند، مواردی را پیدا کنند؛ امّا عرض بکنم، نمیخواهم گزینشی باشد، لذا میگو

 .است خطّ امامآنچه عرض میکنم جزو مسلّماتِ منطق امام و مکتب امام و راه امام و 

الله وششمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی رحمهمراسم بیست

۴۹۳۱/۳۹/۴۱  

 

 

 است اسلام آمریکاییو نفی  اسلام ناب محمدّیاثباتِ  اول ؛

 

و اصول امام که مبانی 

در طول ده سال دوران 

 حاکمیّت اسلامی و پیش 

از آن در طول پانزده 

سال دوران نهضت، در 

بیانات گوناگون بیان 

این اصول را  شده است؛

امام در بیانات خود تکرار 

 کرده است؛
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 .است اسلام آمریکاییو نفی  اسلام ناب محمدّیوجود دارد، اثباتِ  امام[ وّلین مطلبی که در ]مکتبا

  .، اسلام ناب را در مقابل اسلام آمریکایی قرار دادامام

و  اماماسلام آمریکایی در زمان ما و در زمان  اسلام آمریکایی چیست؟

شناسیم، ممکن است در آینده تا آنجایی که ما می -ی زمانها در همه

یکی اسلام سکولار، یکی  دو شاخه بیشتر ندارد: -جور باشد هم همین

ی یعن -کسانی را که تفکّر سکولاری داشتند ، آناماماسلام متحجّر؛ لذا 

میخواستند  جدای از اسلامدین را، جامعه را، رفتار اجتماعی انسانها را، 

ی به دین همواره در ردیف کسانی گذاشت که نگاه متحجّرانه -

ی غیر قابل فهم برای انسانهای نواندیش افتادهداشتند؛ یعنی نگاه عقب

در کنار  امامهردوی اینها را  ی برروی مبانی غلط، تحجّر؛و متعصّبانه

بینید هردو هم همواره ذکر کرده است. امروز که شما نگاه میکنید، می

ورد حمایت هردو هم مورد حمایتِ قدرتهای قلدر دنیا و می اسلام، در دنیای اسلام وجود دارد، نمونه

و القاعده و امثال اینها مورد حمایت آمریکا و  جریان منحرف داعشامروز، هم  آمریکا است.

ی از عمل اسلامی و فقه اسلامی و شریعت اسرائیلند، هم بعضی از جریانهای به نام اسلام و بیگانه

 .مورد حمایت آمریکا استاسلامی، 

 

بزرگوار، آن اسلام متّکی به کتاب و سنّت است که با فکر روشن، با آشنایی با  اماماسلام ناب از نظر 

های علمیّه، استنباط میشود و ی در حوزهشدهزمان و مکان، با شیوه و مِتُد علمیِ جاافتاده و تکمیل

جور نیست که روش استنباط مورد توجّه نباشد و هرکسی بتواند قرآن را باز این .آیدبه دست می

 روشحرکت اجتماعی را استنباط بکند؛ نه، این یک مِتُد دارد، این یک روش دارد؛ این  اصولکند و 

تند که میتوانند این روش را دنبال کنند. اسلام ناب از نظر است، کارشده است، کسانی هس علمی

بزرگوار این است. البتّه هرکسی هم که آن مِتُد را بلد است، آن روش را بلد است، قادر نیست؛  امام

باید فکر روشن داشته باشد، باید آشنا با زمان و مکان باشد، باید نیازهای بالفعل جوامع بشری و 

وقت میتواند های او را بداند، آنی دشمنی، نحوهدشمن را بشناسدرا بشناسد، باید  جوامع اسلامی

مکّرر با همین  امامکه  -دهای درباری اسلام آخون .اسلام ناب را مشخّص کند و بشناسد و بشناساند

تفاوت در مقابل جنایات اسلام داعشی؛ از آن طرف، اسلامِ بی -آوردند تعبیر از آنها اسم می

 اسلام آمریکایی چیست؟

دو شاخه بیشتر ندارد: 

یکی اسلام سکولار، یکی 

هردو هم اسلام متحجّر؛ 

مورد حمایتِ قدرتهای 

و مورد حمایت قلدر دنیا 

 آمریکا است.
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ی ی به آمریکا و قدرتهای بزرگ و به اشارهدوختهصهیونیستی، در مقابل جنایات آمریکا، اسلامِ چشم

اینها همه  امامیک جا اینها همه به هم میرسند؛ از نظر آمریکا، اینها همه سر در یک آخور دارند؛ در 

 . ی اینها استمعرّفی میکند، در مقابل همه اماممردودند. اسلامی که 

است، باید مرزبندی داشته باشد؛ هم با اسلام متحجّر، هم با  امامرو ، آن کسی که دنبالهامامپیرو 

این چیزی  .این است امام اصولاسلام سکولار؛ اسلام ناب را شناسایی کند و دنبال کند. یکی از 

 .، گسترده استامام، بیانات امامبار گفته باشد؛ در سرتاسر آثار یک امامنیست که 

  ۴۹۳۱/۳۹/۴۱الله خمینی رحمه اماموششمین سالروز رحلت حضرت مراسم بیست

 

 

.................................................................................................................................................. 

ی اعتمادی مقابل، بی، و نقطهی الهیوعدهاتّکال به کمک الهی، اعتماد به صدق دوم ؛ 

 به قدرتهای مستکبر و زورگوی جهانی است؛

 

ی مقابل، ، و نقطهی الهیوعدهاتّکال به کمک الهی، اعتماد به صدق  امام اصولیکی از  :دوّم

ه است. اتّکال ب اماماین یکی از اجزاء مکتب  زورگوی جهانی است؛ اعتمادی به قدرتهای مستکبر وبی

قدرت الهی؛ خدای متعال وعده داده است به مؤمنین؛ و کسانی که این وعده را باور ندارند در کلام 

اَلظّآنّینَ بِاللهِ َظنَّ السَّوءِ »آن کسانی که  وَ غَضِبَ اللهُ عَلَیهِم، اند: وَ لَعنَهُمُ الله،خودِ خداوند لعن شده

 ـ الله  گفت که قرآن کریم و سنت رسولها باید به اینامام خمینی : 

 رد دارند احکام سیاست و حکومت در که آنقدر ـ  وآله علیه الله صلی

  .ندارند چیزها سایر

 الله خمینی رحمه اماممتن کامل وصیتنامه الهی سیاسی حضرت 
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عَلَیهِم دائِرَةُ السَّوءِ وَ غَضِبَ اللهُ عَلَیهِم وَ لَعَنَهُم وَ اَعَدَّ لَهُم جَهَنَّمَ وَ سآءَت 

که فرموده  -ی الهی صدق وعده ی الهی، بهاعتقاد به وعده« .مَصیرًا

بزرگوار ما  امامیکی از ارکان تفکّر «    اِن تَنصُروا اللهَ یَنصُرکُم»است 

ی مقابل، به نقطه. است؛ باید به این وعده اعتماد و اتّکال کرد

های دشمنان، مستکبران، قدرتهای جهانی، مطلقاً نباید نَککُخوشدل

طور به امام، در بیانات امام، در رفتار اماماعتماد کرد؛ این هم در عمل 

این اتّکال به قدرت پروردگار و اعتماد به او، موجب کامل مشهود است. 

با صراحت صحبت میکرد؛ آنچه را  امام .بزرگوار در مواضع انقلابی خود صریح باشد اماممیشد که 

مورد اعتقاد او بود صریح بیان میکرد، چون اتّکاء به خدا داشت، نه اینکه نمیدانست قدرتها بدشان 

آید، نه اینکه نمیدانست آنها عصبانی میشوند، میدانست امّا به قدرت الهی، به کمک الهی، به می

شاید به دو  امام - هاباور داشت. در برابر حوادث، دچار رودربایستی نشد؛ به یکی از نامه نصرت الهی

 ماماکه به او نوشته بودند جواب داد،  -های سران مستکبر دنیا یا وابستگان به مستکبر، نامه از نامه

اسلامی  وقت در صداوسیمای جمهوریمانبه آن نامه، با صراحت تمام، مطلب را جواب داد که ه

و ها بیان کرد مؤدّبانه حرف میزد امّا مواضع قاطع و روشن خود را در آن نامه امامپخش شد. البتّه 

 مثل خونی در شریان ملّت جاری کرد؛  اماماین توکّل خود را 

 اماماینکه  .وارد شدملّت هم اهل توکّل به خدای متعال شد، به نصرت الهی معتقد شد، و در این راه 

های آنها اعتنائی به مستکبرین هیچ اعتمادی و هیچ اعتقادی نداشت، موجب میشد که به وعده

نامه نوشت و پیغام  امامبه  -جمهور مقتدری هم بود ریگان، که رئیس -جمهور آمریکا نکند. رئیس

او  ای را کهاعتنائی نکرد و وعده به او اعتنائی نکرد، پاسخی به او نداد و امامفرستاد و آدم فرستاد، 

 .به هیچ گرفت امامداده بود، 

ا ی به آمریکای در مورد پایان جنگ تحمیلی، یکی از دولتهای وابستهدر یک مورد دیگر، یک وعده 

اعتنائی به آن نکردند، اعتماد  امامداده بود، بحث صدها میلیارد یا هزار میلیارد در میان بود، 

بینیم که در قضایای گوناگون جاری خودمان داریم همین معنا را لمس میکنیم، میما حالا  .نکردند

ی خصوصی میزنند ی مستکبرین اعتماد کرد، به حرفهایی که در جلسهچطور نمیشود به وعده

این اتّکال به قدرت 

پروردگار و اعتماد به او، 

 امامموجب میشد که 

بزرگوار در مواضع انقلابی 

 .خود صریح باشد
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آن را جزوِ خطوط اصلیِ کار خود قرار داد،  امام .نمیشود اعتماد کرد، این را داریم لمس میکنیم

[ سران نبود، ]چون ی با دنیارابطهاین البتّه به معنای قطع  .اعتمادی به مستکبران، بیاعتماد به خدا

اب هم به پیام تبریک آنها جو امامپیام تبریک میفرستادند،  امامکشورها به مناسبتهای مختلف برای 

گونه اعتمادی به جوری، در حدّ معمول، مؤدّبانه و محترمانه وجود داشت امّا هیچمیداد. ارتباط این

 .روان آنها وجود نداشتمستکبرین و قلدران و تبعه و دنباله

 ۴۹۳۱/۳۹/۴۱الله خمینی رحمه اماموششمین سالروز رحلت حضرت مراسم بیست

......................................................................................................................................... 

 مردم، و مخالفت با تمرکزهای دولتی؛ی مردم و نیروی سوّم؛ اعتقاد به اراده 

 

روزها سعی ی خطوط اصلیِ حرکت امام است. در آناین از جمله  

ی کارهای اقتصادی کشور خاطر یک برداشت نادرست، همهمیشد به

و این  -به دولت موکول و وابسته شود؛ امام بارها و بارها هشدار میداد 

که این مسائل  -طور واضح منعکس است هشدارها در بیانات ایشان به

اعتماد به مردم داشت در مسائل اقتصادی، اعتماد  ارید؛را به مردم بسپ

امام از اوّل  :به مردم داشت در مسائل نظامی. این را توجّه کنند

پشتیبان ارتش بود؛ کسی که مانع از انحلال ارتش در کشور شد، 

وجود آورد، بعد هم شخص امام بود، با وجود این، نیروی سپاه را به

؛ حرکت نظامی را یک جریان مردمی قرار وجود آوردنهاد بسیج را به

ه ی بی به مردم؛ در مسائل نظامی، تکیهداد. در مسائل اقتصادی، تکیه

ی به مردم، که جهاد سازندگی مردم؛ در مسائل سازندگیِ کشور، تکیه

ی به مردم؛ و بالاتر از همه را به راه انداخت؛ در مسائل تبلیغات، تکیه

راء مردم در مدیرّیت کشور و تشکیلات ی انتخابات کشور و آمسئله

دوران حاکمیّت امام  -نظام سیاسی کشور. در تمام طول این مدّت 

؛ از این ده سال، هشت سال در این کشور بزرگوار ما ده سال است

که شاید در حدود ده انتخابات در  -ها مشغول جنگ بودند جنگ بود؛ شهرها بمباران میشد؛ جبهه

ی نتخاباتهای گوناگون یک روز از تاریخ مقرّر خودش عقب نیفتاد؛ در همهکشور انجام گرفت، ا

اعتقاد به مردم، و به  

معنای حقیقی کلمه 

احترام برای آراء مردم و 

افکار مردم و تشخیص 

ممکن  مردم قائل بود؛

بود آن چیزی را که 

تخاب میکنند، مردم ان

مورد نظر امام در یک 

موردی هم نباشد امّا 

حال برای آراء درعین

مردم احترام قائل بود، 

آنها را محترم میشمرد، 

 آنها را معتبر میشمرد، 
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ی شرایط، امام بزرگوار اصرار داشت که انتخابات در وقت مقرّر خود ی احوال، در همهمراحل، در همه

العاده اعلام میکنند، امام یک روز انجام بگیرد. اینکه در بعضی از کشورها معمول است حالت فوق

العاده اعلام نکرد، به انتخابات اهمّّیت میداد. در روز انتخابات جزو اوّلین کسانی که پای حالت فوق

اعتقاد به مردم، و به معنای حقیقی کلمه احترام صندوق رأی حاضر میشد، شخص امام بزرگوار بود؛ 

تخاب برای آراء مردم و افکار مردم و تشخیص مردم قائل بود؛ ممکن بود آن چیزی را که مردم ان

حال برای آراء مردم احترام قائل بود، آنها میکنند، مورد نظر امام در یک موردی هم نباشد امّا درعین

امام در مورد مردم به اینها   .را محترم میشمرد، آنها را معتبر میشمرد، این هم یکی از چیزها است

ر ؛ مکرّر امام ذکنعمت مسئولان معرّفی کردهم اکتفا نکرد، مردم را ولی

مواردی خود را خادم مّلت  نعمت ما هستند؛ولیکردند که این مردم 

معرّفی کرد؛ میگفت: اگر به من خادم ملّت بگویند بهتر از این است که 

ی جایگاه دهندهرهبر بگویند؛ این خیلی حرف بزرگی است، نشان

در نظر امام  حضور مردمی مردم و افکار مردم و آراء مردم و برجسته

  است؛ مردم هم پاسخ مناسب دادند؛ در صحنه حضور پیدا کردند؛

ودل در آنجا حاضر ی او بود، مردم با جانآنجایی که انگشت اشاره ـ 

شدند. این متقابل بود؛ امام به مردم اعتماد داشت، مردم به امام اعتماد 

ردم را دوست داشت، مردم امام را دوست داشتند؛ این داشتند؛ امام م

 .ی متقابل، یک امر طبیعی استرابطه

الله وششمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی رحمهمراسم بیست

۴۹۳۱/۳۹/۴۱ 

...................................................................................................................................... 

 دار جّدی حمایت از محرومان و مستضعفانطرف چهارم ؛

دار جدّی حمایت از محرومان و طرف امامی چهارم در بُعد مسائل داخلی کشور؛ نکته  ـ 

نابرابری اقتصادی را با شدّت و حدّت رد میکرد؛ اشرافیگری را با تلخی رد  اماممستضعفان بود؛ 

داری از مستضعفان شاید یکی بود؛ طرف عدالت اجتماعیدار طرف اماممیکرد؛ به معنای واقعی کلمه 

 مامابزرگوار ما در بیاناتشان گفتند؛ این یکی از خطوط روشن  اماماز پر تکرارترین مطالبی است که 

  است؛

میگفت: اگر به من خادم 

ملّت بگویند بهتر از این 

است که رهبر بگویند؛ 

این خیلی حرف بزرگی 

ی دهندهاست، نشان

ی مردم جایگاه برجسته

و افکار مردم و آراء مردم 

در نظر  حضور مردمو 

 امام است؛
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است، همه باید تلاش کنند که فقر  امامقطعی  اصولاین یکی از   ـ 

محرومان را از محرومّیت کن کنند؛ همه باید تلاش کنند که را ریشه

بیرون بیاورند و تا آنجایی که در توان کشور است، به محرومان کمک 

  کنند.

ی خوی ن طرف به مسئولان کشور هشدار میداد دربارهاز آ  ـ 

وَ سَکَنتُم فی  :ای که در قرآن هم آمده استاین نکته -نشینی کاخ

نشینی برحذر و همه را از خوی کاخ (۴۱)-کِنِ الَّذینَ ظَلَموا ا مس

میداشت، تأکید مکرّر میکرد بر اینکه به وفاداری طبقات ضعیف اعتماد 

نشینانند، این فقرایند، این مکّرر میگفت که این کوخ امامکنید؛ این را 

اعتراض اند،با وجود محرومیّتها پر کردهها را محرومانند که این صحنه

 طر هم حاضر میشوند؛ هم نمیکنند، در میدانهای خ

های بیشتری داشتند، در موارد ]امّا[ آن کسانی که برخورداری   ـ 

آمد، اتّفاقاً آنها بیشتر ابراز نارضایی مختلف اگر مشکلی پیش می

میکردند. این وفاداری طبقات متوسّط مردم و طبقات محروم مردم، از 

المال تأکید میکرد، بر درست بیت یک امر برجسته بود و این را تأکید میکرد. بر مصرف امامنظر 

ی عدالت اجتماعی، پرهیز کردن از اسراف تأکید میکرد. این هم یکی از خطوط اساسی است. مسئله

 .گرایی و عمل در این جهتداری از محرومان و دوری از خوی اشرافیگری و خوی تجمّلطرف

  ۴۹۳۱/۳۹/۴۱الله خمینی رحمه اماموششمین سالروز رحلت حضرت مراسم بیست

................................................................................................................................................. 

عیب اوّلش بزرگتر  گری دو عیب دارد؛ عیب دومش ازاشرافی  ـ 

اشرافیگرىِ حلال را  -گری، اسراف است است. عیب اوّلِ اشرافی

میگوییم؛ یعنی آن چیزی که پولش از راه حلال و بحق به دست آمده 

سازی میکند؛ اما عیب دوم بدتر است و آن این است که فرهنگ -

نابرابری اقتصادی را  امام

با شدّت و حدّت رد 

میکرد؛ اشرافیگری را با 

تلخی رد میکرد؛ به 

 اماممعنای واقعی کلمه 

عدالت دار طرف

داری بود؛ طرف اجتماعی

این یکی ، از مستضعفان

 امامقطعی  اصولاز 

است، همه باید تلاش 

ن ککنند که فقر را ریشه

کنند؛ همه باید تلاش 

 کنند

 : گریاشرافی دو عیب

 ـ اسراف 

فرهنگ سازی اسراف ، ـ 

  است . یبد تر از اولکه 
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دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت  .یعنی چیزی برای مسابقه دادن همه درست میکند

۴۹۳۳/۳۰/۳۰  

.................................................................................................................................................. 

 قرار داشت،مستکبران المللی و ی مخالف قلدران بینصریحاً در جبهه امامپنجم : 

 ای نمیکرد.هیچ ملاحظه

صریحاً در  امام .[ی پنجم در بُعد خارجی ]استنکته پنجم؛  ـ 

قرار داشت، هیچ مستکبران المللی و ی مخالف قلدران بینجبهه

ی میان قلدران و در مقابله اماماین است که ای نمیکرد. ملاحظه

ی مظلومان مستکبران و قدرتهای زورگوی عالم با مظلومان، در جبهه

دار طرف .تقیّه این را بیان میکردبود؛ صریح و بدون ملاحظه و بی

ی واژه با مستکبرین سرِ آشتی نداشت. امام .جدّیِّ مظلومان جهان بود

 .بود امامبرای آمریکا، یک ابداع عجیبی از سوی « شیطان بزرگ»

وقتی  .امتداد معرفتی و عملی این تعبیر شیطان بزرگ خیلی زیاد است

شما یک کسی را، یک دستگاهی را شیطان دانستید، معلوم است که 

روز  تا امام؛ در مقابل او چگونه باشد، باید احساسات شما نسبت به او چگونه باشد باید رفتار شما

آخر، نسبت به آمریکا همین احساس را داشت؛ عنوان شیطان بزرگ را، هم به کار میبرد، هم از بن 

 .دندان اعتقاد به این معنا داشت

ی رژیم کنندهی تغذیهکا عقبهدر مقابل از اوّل انقلاب کسانی بودند که توجّه نمیکردند که آمری  ـ 

ی ملّت ایران برافتاد. ملّت ایران رژیم طاغوت را ساقط کردند، اّما کسانی وسیلهطاغوتی است که به

 -حتّی فعّالیّت برخی از نهادهای آمریکایی  -ها، با فعّالّیت آنها بودند آن روز که با حضور آمریکایی

بزرگوار سر این قضیّه بود؛ ما از  امامی دولت موقّت با در داخل کشور موافق بودند! اختلاف عمده

ی رژیم طاغوت بود؛ این رژیم حالا کنندهنزدیک میدیدیم. آنها توجّه نمیکردند که آمریکا تغذیه

کننده هنوز باقی است، فعّال است، اگر به او میدان داده شود، برافتاده است امّا آن دستگاه تغذیه

مشغول خواهد شد و ضربه خواهد زد و نقاط ضعف را جستجو خواهد کرد و  مجال داده شود، دوباره

تا روز آخر، نسبت  امام

به آمریکا همین احساس 

در مقابل از  را داشت؛

اوّل انقلاب کسانی بودند 

که توجّه نمیکردند که 

ی کا عقبهآمری

ی رژیم کنندهتغذیه

 .طاغوتی است
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در  امامگیری این را میدید، لذا موضع امام .از آن نقاط ضعف وارد خواهد شد؛ این را توجّه نمیکردند

 . ی جاسوسی ناشی از همین نگاه و همین دیدگاه بودی لانهی مسئلهزمینه

اش را خوردند نکردند و ضربه در دنیا کسانی به این نقطه توجّه  ـ 

ای که حالا نمیخواهیم کسانی را شماتت و ملامت کنیم؛ امّا این ضربه

های مرتجع و مستکبر را خاطر اینکه رژیماست که بعضی خوردند، به

این عقبه را از  امام .ی آنها را نادیده گرفتند[ عقبهساقط کردند، ]ولی

علیه آمریکا و دستگاه  اماما تا آخر، روز اوّل دید، با آن مقابله کرد؛ لذ

 .سیاسی و امنیّتی آمریکا موضع داشت

بزرگوار در طول این سالیان دراز از فلسطین حمایت  اماممتقابلاً   ـ 

کرد، دفاع کرد. از فلسطین دفاع کرد، از افغانستان دفاع کرد. آن 

ها وارد افغانستان شدند، با اینکه ما گرفتار دشمنی روزی که شوروی

دولتها معمولاً در این مواقع که با یک طرف گرفتاری  -آمریکا بودیم 

بزرگوار در همان حال در مقابل  امام - دارند، با طرف دیگر میسازند

قاطع را حتّی بعضی از  موضع این که گرفت، قاطع موضع  شوروی

بزرگوار بدون  امامدولتهایی که گرایش غربی داشتند هم نگرفتند امّا 

ای از ملّت افغانستان حمایت کرد، از ملّت لبنان حمایت هیچ ملاحظه

. ها را با کمال صمیمیّت مورد حمایت خودش قرار دادکرد، فلسطینی

ی با استکبار. با این منطق امروز است در مورد مقابله اماماین منطق 

فهمید. میشود قضایای دنیا را شناسایی کرد، موضع درست را میشود 

ی ای که با رفتار وحشیانه و ظالمانهامروز ما به همان اندازه   ـ 

جریان داعش در عراق و در سوریه مخالفیم، به همان اندازه با رفتار 

اینها هر  -ی پلیس فدرال آمریکا در داخل کشورشان مخالفیم ظالمانه

ی ی غزّه که محاصرهبه همان اندازه با محاصره -دو مثل هم هستند 

ای است علیه مردم مظلوم غزّه مخالفیم، به همان اندازه با لمانهظا

در دنیا کسانی به این 

یعنی شیطان بودن  نقطه

آمریکا و حمایت آمریکا 

 توجّه از دیکتاتور ها 

اش را نکردند و ضربه

 .خوردند

ها آن روزی که شوروی

وارد افغانستان شدند، با 

اینکه ما گرفتار دشمنی 

دولتها  -آمریکا بودیم 

معمولاً در این مواقع که 

با یک طرف گرفتاری 

دارند، با طرف دیگر 

بزرگوار  امام - میسازند

در همان حال در مقابل 

 قاطع موضع  شوروی

 موضع این که گرفت،

قاطع را حتّی بعضی از 

دولتهایی که گرایش 

غربی داشتند هم 

 نگرفتند 



هایی که علیه مردم گیریپناه یمن مخالفیم، به همان اندازه با سختبمباران مردم مظلوم و بی

ی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به آید مخالفیم، به همان اندازه با حملهوجود میبحرین به

است. هرجا ظلم هست دو طرف  امامدر پاکستان مخالفیم. این منطق، منطق مردم در افغانستان و 

 امامای است که گیریدار مظلومیم، مخالف با ظالمیم؛ این موضعوجود دارد: ظالم و مظلوم؛ ما طرف

  بصراحت انجام میداد و این یکی از خطوط اصلی است.

ی اصلی است؛ این را همه ی فلسطین برای ما یک مسئلهامروز هم به همین دلیل مسئله   ـ 

ی فلسطین، مسئله. ی فلسطین از دستور کار نظام جمهوری اسلامی خارج نخواهد شدسئلهم .دبدانن

ی فلسطین جدا ای ما را از مسئلهی یک مجاهدتِ واجب و لازم اسلامی است، هیچ حادثهعرصه

نها مل نکنند، حساب آی فلسطین باشند که به وظایفشان عنمیکند. ممکن است کسانی در صحنه

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

 ۴۹۳۱/۳۹/۴۱الله خمینی رحمه اماموششمین سالروز رحلت حضرت مراسم بیست

............................................................................ 

شیطان »این بزرگوار فرمود: آمریکا شیطان بزرگ است؛  امام   ـ 

ی شیطانهای عالم، خیلی حرف پرمغزی است. رئیس همه« بزرگ

مّا ابلیس بنا به تصریح قرآن، تنها کاری که میتواند بکند ابلیس است؛ ا

این است که انسانها را اغواء میکند؛ بیشتر از اغواء، کاری نمیتواند 

بکند؛ انسانها را اغواء میکند، فریب میدهد، وسوسه میکند؛ امّا آمریکا، 

هم اغواء میکند، هم کشتار میکند، هم تحریم میکند، هم فریب 

اکاری میکند؛ پرچم حقوق بشر را بلند میکند، ادّعای میدهد، هم ری

داری از حقوق بشر میکند ]اّما[ هر چند روز یک بار در طرف

سلاحی به دست گناهی، یک بیخیابانهای شهرهای آمریکا یک بی

ی جنایات و وخون میغلتد؛ غیر از بقیّهپلیس آمریکا به خاک

ران رژیم طاغوت و این هم رفتارشان در ایران در دو. فجایعشان

هایشان، به راه انداختن جریانهای افروزیهایشان، جنگآفرینیجنگ

ی جاها افروز از قبیل همینهایی که حالا در عراق و سوریه و بقیّهجنگ

مّا ابلیس بنا به تصریح ا

قرآن، تنها کاری که 

میتواند بکند این است 

که انسانها را اغواء 

میکند؛ بیشتر از اغواء، 

 کاری نمیتواند بکند؛

امّا آمریکا، هم اغواء 

میکند، هم کشتار 

میکند، هم تحریم 

میکند، هم فریب 

اکاری میدهد، هم ری

 میکند؛ 
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ها اصرار دارند این شیطان بزرگ را مشغول خرابکاری هستند؛ اینها کارهای آمریکا است. حالا بعضی

بزک کنند و به شکل فرشته وانمود کنند. چرا؟ دین  -ز ابلیس بدتر استکه ا-با این خصوصیّات 

کنار؛ وفاداری به مصالح کشور چه میشود؟ عقل چه میشود؟ کدام عقلی و کدام کنار، انقلابیگری بهبه

عنوان مورد اعتماد، عنوان دوست، بهوجدانی اجازه میدهد که انسان قدرتی مثل قدرت آمریکا را به

[ هستند؛ حقیقت امر این است. بله، خودشان را ]گونهی نجات انتخاب بکند؟ اینرشتهعنوان فبه

آرایند؛ با ظاهر اتوکشیده، با کراوات، با ادکلن، با ظواهر بظاهر چشمگیر، خودشان را در چشم می

ر لوح جور دیگری جلوه میدهند؛ حقیقت رژیم آمریکا اینها است. این در مورد ما است؛ دافراد ساده

جور است. مّلت بزرگ ایران این شیطان بزرگ را از کشور بیرون مورد کشورهای دیگر هم همین

کرد؛ نباید بگذاریم دوباره برگردد؛ نباید بگذاریم از در رفت، از پنجره برگردد؛ نباید اجازه بدهیم نفوذ 

 ۴۹۳۱/۳۰/۴۳دیدار اقشار مختلف مردم         .تمام نمیشود دشمنی اینهاپیدا کند؛ 

......................................................................................................................................................... 

 [؛]است پذیریسلطهی استقلال کشور، ردّ خطوط اصلی تفکّر امام، مسئلهششم : از 

یکی دیگر از نقاط اصلی و خطوط اصلی تفکّر امام، ششم ؛     ـ 

[؛ این هم یکی از ]است پذیریسلطهی استقلال کشور، ردّ مسئله

در همین جلسه به مستمعین سال گذشته های مهم است. من سرفصل

این  استقلال یعنی آزادی در مقیاس یک ملّت؛آن سال عرض کردم، 

 هایآزادیاینکه بعضی در زبان یا در شعار دنبال معنای استقلال است. 

فردی باشند امّا علیه استقلال کشور حرف بزنند، این یک تناقض 

چطور ممکن است آزادی فردیِ اشخاص محترم باشد امّا آزادی  .است

مخالفان و تحریمهای یک ملّت، آزادی در مقیاس یک کشور، در مقابل 

 .انگان، محترم نباشد! این اصلاً قابل فهم نیست، قابل قبول نیستبیگ

سازی میکنند برای نفی استقلال متأسّفانه کسانی هستند که تئوری

کشور، استقلال را گاهی به انزوا معنا میکنند، گاهی به این عنوان که 

نند؛ این حرفها زنی میکنند و حرف میزآید، قلمامروز استقلال کشورها یک ارزش به حساب نمی

استقلال یعنی آزادی در 

  مقیاس یک ملّت؛

بسیاری از فعّالیّتهایی که 

ت ما علیه کشور ما و ملّ

کرده است برای این بود 

ی در استقلال که خدشه

وجود بیاورد؛ چه به

تحریم، چه تهدید، اینها 

استقلال را هدف 

 اند.گرفته
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جوری حرکت میکنند. این یک غلط بزرگ، یک هم در بین جامعه پخش میشود. کسانی این

ر[ ی ]بخطای بسیار مهم و خطرناک است. امام معتقد به استقلال کشور بود، معتقد به ردّ سلطه

ده ت ما کردشمن ما در طول این سالها، بسیاری از فعّالیّتهایی که علیه کشور ما و ملّکشور بود. 

وجود بیاورد؛ چه تحریم، چه تهدید، اینها استقلال ی در استقلال بهاست برای این بود که خدشه

اند. باید همه هوشیار باشند، بدانند که هدفهای دشمن چیست. این هم یکی از را هدف گرفته

 .خطوط اصلی است

  ۴۹۳۱/۳۹/۴۱الله وششمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی رحمهمراسم بیست

................................................................................................................................... 

 ؛افکنتفرقههای توجّه به توطئهی وحدت ملّی است و مسئلههفتم : 

و خطّ  امامو راه  امامیکی دیگر از خطوط اصلی تفکّر  هفتم :    ـ 

ی وحدت ملّی مسئله -این مطلب آخری است که عرض میکنم  - امام

ی بر اساس مذهب، چه تفرقه؛ افکنتفرقههای توجّه به توطئهاست و 

ی بر اساس قومیّتها، فارس و عرب و ترک و شیعه و سنّی؛ چه تفرقه

افکنی یکی از سیاستهای قطعی تفرقه .کرد و لر و بلوچ و امثال اینها

بزرگوار ما از اوّل بر روی وحدت ملّی و اتّحاد آحاد  امامو دشمن بود 

که این یکی از خطوط است. امروز ما  نظیر داشتی کمملّت، یک تکیه

ی در دنیا مسئلهبینید امروز شما می .این خط را هم باید دنبال بکنیم

 .ی دنیای اسلام یکی از سیاستهای اصلی استکبار استتفرقه

به آنجا رسیده است که حالا دیگر اسم شیعه و ها کارشان آمریکایی

آورند؛ اسلام شیعه، اسلام سنّی؛ از یکی حمایت میکنند، به سنّی می

یکی حمله میکنند. در حالی که جمهوری اسلامی ایران از اوّل نسبت 

ی اختلاف مذهبی یک نگاه کاملاً یکسانی داشت. ما با به این مسئله

الله لبنان که شیعه اند همان جور عمل کردیم که با برادران حزبمان که سنّیبرادران فلسطینی

ی بر اساس چه تفرقه

مذهب، شیعه و سنّی؛ 

ی بر اساس چه تفرقه

قومیّتها، فارس و عرب و 

ترک و کرد و لر و بلوچ و 

افکنی تفرقه .امثال اینها

یکی از سیاستهای قطعی 

بزرگوار  امامو دشمن بود 

ما از اوّل بر روی وحدت 

ملّی و اتّحاد آحاد ملّت، 

نظیر ی کمیک تکیه

 .داشت
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بزرگوار ما  امامهستند عمل کردیم. همه جا یک جور عمل کردیم. نگاه 

دنیای اسلام نگاه جمهوری اسلامی نگاه در داخل کشور این بود، در 

ساز است، امّت اسلامی مورد نظر است. اینکه نوکرهای دست دّوم امّت

ی هلال شیعی را مطرح میکنند، این آیند مسئلهآمریکا می

م رغها علیافکن است. اینکه آمریکاییی سیاستهای تفرقهدهندهنشان

افکن تکفیری در عراق های تفرقهتبلیغات فراوان، نسبت به همین گروه

صورت احیاناً در مواردی هم به آنها به -و سوریه مماشات میکنند 

صورت صریح از آنها کنند، عواملشان که بهخبر و مخفیانه کمک میبی

افکنی از ی این است که نقش تفرقهدهندهاین نشان -حمایت میکنند 

نظر دشمنان اسلام و مسلمین و دشمنان جمهوری اسلامی نقش بسیار 

این را همه توجّه کنند؛ هم شیعه توجّه کند، هم  .ای استبرجسته

آن تسنّنی که آمریکا از آن حمایت کند و آن تشیّعی که از  سنّی توجّه کند؛ بازی دشمن را نخورند.

مرکز لندن به دنیا صادر بشود، اینها مثل هم هستند؛ هر دوی آنها برادران شیطانند، هر دوی آنها 

 .عوامل آمریکا و غرب و استکبارند

  ۴۹۳۱/۳۹/۴۱الله خمینی رحمه اماممین سالروز رحلت حضرت وششمراسم بیست

...................................................................................................................... 

آن تسنّنی که آمریکا از 

آن حمایت کند و آن 

تشیّعی که از مرکز لندن 

به دنیا صادر بشود، اینها 

مثل هم هستند؛ هر 

دوی آنها برادران 

شیطانند، هر دوی آنها 

عوامل آمریکا و غرب و 

 .استکبارند
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