
 

آنچه که من توانستم به عنوان جمع بندی از دوران زندگی تقریبا پنج ساله ی حکومت امیرالمونین علیه 

مردم ضعیف بود. البته در درجه ی بعد ،عوامل دیگری هم  "تحلیل سیاسی "السالم بیاورم ،این است که 

بود ،اما مهمترین مسئله این بود و الّا خیلی از مردم مومن بودند ،امام مومنانه در مقابل علی علیه السالم 

موضع خود را شناختن و در آن قرار گرفتن ،هوشیاری سیاسی ،شمّ سیاسی و قدرت جنگیدندو کشته شدند!

یکی از آن خطوط ظریفی است خودش  –به دور از ورود در دسته بندیهای سیاسی البته  –تحلیل سیاسی 

 72/6/27که امام مکرر در مکرر فرموده است. 

                                  یدر تحلیل سیاسموارد ایجابی                               یدر تحلیل سیاس موارد سلبی

 کل نگری )مشاهده ی مجموعه واقعیات با هم  (                              عدم برخورد سطحی با مسائل 

 ه ی نسبت آرمانها و واقعیت هامالحض                                     رهیز از واقعیت پنداری پ

 مالحضه نسبت به تکلیف و وظیفه :                                               پرهیز از لجاجت

 لحظه شناسی                                          پرهیز از مغالطه گری

 تحلیل همزمان نقاط قوت و ضعف در مسائل                           نگاه جانبدارانهو  دم پیشداوریع

 توجه به شاخصها                                        پرهیز از آسان پنداری

 مفهوم سازی و توجه به داللت الفاظ بر معانی                                            راحت طلب نبودن

 تامل در افکار بازیگران                                                    تردید نکردن

 اصلی و فرعی کردن مسائل                                             پرهیز از عصبانیت 

 بهترینشنیدن همه ی سخنان و انتقادها و انتخاب                                                                   

 شناخت نقشه ی دشمن                 

 شناخت مسیر حق                «««          تحلیل سیاسی درستنتیجه 

روش تحلیل سیاسی                                              

 ) در بیانات مقام معظم رهبری (

 

KHATFARHANGI.MIHANBLOG.COM شورای
 اسالمی خوابگاه شهید مفتح دانشگاه شیراز 

SpasCo
Highlight

SpasCo
Highlight

SpasCo
Highlight





روش تحلیل
 سیاسی

َر َفاْعَتَبَ َو اْعَتَبَ َفأَْبَصَ  َرِحَم اللُه اْمَرأً َتَفكَّ
 رحمت خداوند بر كسى كه اندیشه كند و عبرت گیرد، و عبرت بگیرد و بیناى به امور شود.
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مقدمه

۱2

چرا باید جوان انقالب اسالمی قدرت تحلیل داشته باشد؟
ــبو ــدامازمکات ــتوهرک ــیاس ــیوسیاس ــوماجتماع ــجدرعل ــمورای ــثمه ــی"ازمباح ــلسیاس "تحلی
ــه"تفّکــر" ــهآننگریســتهاند.جامعــهایکــهخــودراملــزمب ــگاهخــودب گونههــایاندیشــهایاززاویــهین
ــزبرایــشمهــم ــنپدیدههــانی ــردرمــوردای ــد،نحــوهیصحیــحتفّک ــارهیپدیدههــایسیاســیمیدان درب
ــاوت ــهقض ــانب ــهانس ــتک ــیاس ــیواجتماع ــایسیاس ــِلپدیدهه ــهیتحلی ــرپای ــراب ــود،زی ــدب خواه

ــد. ــلمیکن ــردوعم ــممیگی ــیند،تصمی مینش
ــام ــدخــورد.اصحــابام ــبوشکســتخواه ــد،فری ــلخــودشراازدســتبده ــدرتتحلی ــیق ــرملّت »اگ
حســن)(،قدرتتحلیــلنداشــتند؛نمیتوانســتندبفهمندکهقضیهچیســتوچــهداردمیگــذرد.اصحاب
ــد،امــاخیلــیازآنهــا-مثــل ــد،همــهمغــرضنبودن امیرالمؤمنیــن)(،آنهایــیکــهدلاوراخــونکردن
خوارج-قــدرتتحلیــلنداشــتند.قــدرتتحلیــلخــوارجضعیــفبــود.امیرالمؤمنیــن)(میفرمــود:»و ال 
یحمــل هــذا العلــم ااّل اهــل البــص و الّصــب« )نهــج البالغــه: خطبــه ۳7۱(؛اّول،بصیــرت،هوشــمندی،بینایــی،قــدرتفهــم

وتحلیــل،وبعــدصبــرومقاومــتوایســتادگی.«)7۰/۱/26(
ازطرفــیبــاتوّجــهبــهگســترهیچشــمگیرمنابــعورســانههایخبــریوتحلیلــیکــهمیکوشــندرویدادها

ضرورت تحلیل سیاسی



۱۳

ــای ــلپدیدهه ــتتحلی ــتنروشدرس ــد،داش ــلکنن ــودتحلی ــعخ ــگاهومناف ــهین ــارااززاوی وپدیدهه
ــهدرآن ــی-ک ــاالریدین ــویمردمس ــردرالگ ــنام ــد.ای ــرمیرس ــهنظ ــروریب ــی،ض ــیواجتماع سیاس

سیاســتجزئــیاززندگــیعمومــیاســت-اهمّیــتویــژهایدارد.
»بلــه؛اگــرحکومــتاســتبدادیباشــد،میشــود.حکومتهــایمســتبددنیــاصرفهشــانبــهایــناســتکــه
مــردمسیاســینباشــند؛مــردمدركوتحلیلوشــعورسیاســینداشــتهباشــند.امــاحکومتــیکــهمیخواهد
بــهدســتمــردمکارهــایبــزرگراانجــامدهــد،نظــامرامیخواهــدبــاقــدرتبیپایــانمــردمبــهســرمنزل
ــص ــان،وباالخ ــوصجوان ــشبهخص ــرمردم ــد،مگ ــاممیدان ــزنظ ــردمراهمهچی ــاندوم ــودبرس مقص
جوانــاِندانشــجویش-میتواننــدغیــرسیاســیباشــند؟!مگــرمیشــود؟!عالِمتریــنعالِمهــاودانشــمندترین
دانشــمندهاراهــماگــرمغــزوفهــمسیاســینداشــتهباشــند،دشــمنبــایــکآبنبــاتتـُـرشمیتوانــدبــهآن
طــرفببــرد؛مجــذوبخــودشکنــدودرجهتاهــدافخــودشقــراردهــد.ایــننــکاتریــزرابایــدجوانان

مــادركکننــد.« )72/8/۱2(

چگونه میتوان تحلیل درستی داشت؟
بــرایتحلیلدرســتیــکپدیــدهیسیاســی،بایــدروشومنطــقدرســتیداشــت."الزامروشــی"بــهعنوان
یــکشــاخصمهــمدرمباحــثروزعلمــیمرتبطبــا"تحلیــلسیاســی"مــوردتوّجــهجــّدیاســت.روشدر
یــکعبــارتاصطالحــیمیتوانــدمبتنــیبــرســهگــزارهباشــد:۱.مجموعــهیراههــایکشــفمجهــول،۲.

مجموعــهیقواعــدهنــگامپژوهــش،۳.مجموعــهیابــزاروفنــونجهــتحــلمجهول.

ضرورت تحلیل سیاسی         تحلیل سیاسی
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 بخش اول کتاب روش تحلیل سیاسی 

 جهان بینی توحیدی  .1

بینی و فهم اساسی مفاهیم توحیدی، با نگاه توحیدی به جهان طبیعت، . انسان در انتخاب جهان

یک بصیرتی پیدا میکند. فرق بین نگاه توحیدی و نگاه مادی در این است: با نگاه توحیدی، این 

مدار است، طبیعت هدفدار است؛ ما هم ی قانونمجموعهمند است، یک ی نظامجهان یک مجموعه

ی هدفبه دنیا نیامدیم. این، الزمهکه جزئی از این طبیعت هستیم، وجودمان، پیدایشمان و زندگیمان هدفدار است؛ بی

 نگاه توحیدی است. معنای اعتقاد به وجود خداوند عالم و قادر این است. وقتی فهمیدیم هدفدار هستیم، آنگاه در

جستجوی آن هدف برمیآئیم. خود این جستجو، یک تالش امیدوارانه است. تالش میکنیم آن هدف را پیدا کنیم. بعد 

ی که هدف را یافتیم، فهمیدیم هدف چیست، تالشی شروع میشود برای رسیدن به آن هدف. در این صورت همه

هم میدانیم که با نگاه توحیدی، هر گونه  زندگی میشود تالش؛ آن هم تالش جهتدار و هدفدار. از آن طرف این را

مطلوب  یتالش و مجاهدتی در راه هدف، انسان را قطعاً به نتیجه میرساند. این نتائج مراتبی دارد؛ یقیناً به یک نتیجه

میرساند. با این نگاه، در زندگی انسان دیگر یأس، ناامیدی، سرخوردگی و افسردگی معنی ندارد. وقتی شما میدانید 

د شما، پیدایش شما، حیات شما، تنفس شما با یک هدفی تحقق پیدا کرده است، دنبال آن هدف میگردید و برای وجو

ی هستی است، خود این تکاپو هم اجر و رسیدن به آن هدف، تکاپو و تالش میکنید. از نظر خدای متعال که آفریننده

ید. این است که در دیدگاه توحیدی، خسارت و ضرر ای که رسیدید، در واقع به هدف رسیدپاداش دارد. به هر نقطه

؛ یکی از دو بهترین در انتظار ماست؛ یا در این راه «ما لنا الّا احدی الحسنیین»برای مؤمن اصالً متصور نیست. فرمود: 

ت. سکشته میشویم، که این بهترین است؛ یا دشمن را از سر راه برمیداریم و به مقصود میرسیم، که این هم بهترین ا

 .پس در اینجا ضرری وجود ندارد

 

ی مقابل، نگاه مادی است. نگاه مادی اوالً پیدایش انسان را، وجود انسان را در عالم بدون هدف میداند؛ درست نقطه

ق به پول برسد، به عش -اصالً نمیداند برای چه به دنیا آمده است. البته در دنیا برای خودش هدفهائی تعریف میکند 

قام برسد، به لذتهای جسمی برسد، به لذتهای علمی برسد؛ از این هدفها میتواند برای خودش تعریف کند برسد، به م

اما اینها هیچکدام هدفهای طبیعی نیست، مالزم با وجود او نیست. وقتی اعتقاد به خدا نبود، اخالقیات هم بیمعنی  -

دیگری معنا پیدا نمیکند. اگر انسان در راه میشود، عدالت هم بیمعنی میشود؛ جز لذت و سود شخصی، هیچ چیز 

رسیدن به سود شخصی پایش به سنگ خورد و آسیب دید، ضرر کرده، خسارت کرده. اگر به سود نرسید، اگر 

نتوانست تالش کند، نوبت به یأس و ناامیدی و خودکشی و به کارهای غیر معقول دست زدن میرسد. پس ببینید فرق 

 .های بصیرت استترین پایهادی، معرفت الهی و معرفت مادی این است. این، اساسیبین نگاه توحیدی و نگاه م

 

با این نگاه، وقتی انسان مبارزه میکند، این مبارزه یک تالش مقدس است؛ اگر جنگ مسلحانه هم بکند، همین جور 

به  -نه فقط شخص خود او  -است. اصالً مبارزه بر اساس بدبینی و بدخواهی نیست. مبارزه برای این است که انسانیت 

ی زیبائی دارد و حرکت در این میدان خیر و کمال و رفاه و تکامل مقامات رفیع نائل شود. با این نگاه، زندگی چهره

 ی اساسیوسیع، یک کار شیرین است. خستگی انسان با یاد خدای متعال و با یاد هدف برطرف میشود. این، پایه
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رت است. این بصیرت خیلی چیز الزمی است؛ این را باید ما در خودمان تأمین کنیم. ی اساسی بصیمعرفت است؛ پایه

 .ی تالشها و مبارزات انسانی در جامعه است. این یک سطح بصیرتی همهبصیرت در حقیقت زمینه

…………………………………………………………………….. 

  درک پیچیدگی های شرایط زمانهبخش دوم : 

،باید بینا باشد ،باید پیچیدگی های شرایط زمانه را درک کند. مسئله انقالبی باید بصیر باشد 

اینجور ساده نیست که یکی را رد کنیم ،یکی را اثبات کنیم. یکی را قبول کنیم ،اینجوری نمیشود. 

 باید دقیق باشید ،

اید روگردان نشوید ، اما بباید شور انقالبی را حفظ کنید ، باید با مشکالت هم بسازید ، باید از طعن و دق دیگران هم 

خامی هم نکنید؛ مراقب باشید. مایوس نشوید ، در صحنه بمانید. اما دقت کنید و مواظب باشید رفتار بعضی از کسانی 

که به نظر شما جای اعتراض دارد ، شما را عصبانی نکند ،شما را از کوره در نبرد. رفتار منطقی و عقالیی یک چیز 

 92/7/92الزمی است.  

…………………………………………………………………….. 

 بخش سوم : کسب آگاهی دینی و تاریخی 

 : تعمیق معرفت دینی به وسیله ی انس با قرآن و ادعیه  3-1

ى مثل صحیفه -اى که اعتبار دارد ى مأثورهانس با قرآن و تدبر در قرآن، همچنین تدبر در ادعیه

یلى نقش دارد. تعمیق معرفت دینى خیلى در تعمیق معرفت دینى خ -سجادیه و بسیارى از دعاها 

طور روى احساسات، در نماز جماعت هم ممکن است شرکت کند، در اعتکاف مهم است. یک وقت یک کسى همین

هم شرکت کند، در مجلس عزاى حسینى هم شرکت کند، در فالن تظاهرات دینى هم شرکت کند، اما این معرفت در 

بینید که از جا در میرود؛ این به اندازى، یکهو مىسر یک پیچى، سر یک دستعمق جان او وجود نداشته باشد؛ لذا 

هاى انقالب، اوائل انقالب کسانى بودند که از ماها که خاطر این است. ما نظائرش را زیاد دیدیم. توى همین مجموعه

بندتر و نسبت به دین تر و مقیدتر و پاریش داشتیم و عمامه داشتیم و اینها، به نظر میرسید که اینها متدین

اندازى پیش آمد، یکهو دیدیم تایرش در رفت! یک دست -همان طورى که عرض کردم  -ترند؛ بعد یک وقت متعصب

 خوب، پیداست که چفت و بست محکمى نداشته.

  (1399/11/13) بیانات در دیدار وزیر علوم و استادان دانشگاه تهران

…………………………………………………………………….. 

 : مطالعه ی دقیق زندگی پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله 3-9
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زندگى پیغمبر را میلى مترى باید مطالعه کرد. هر لحظه ى این زندگى یک حادثه است؛ یک 

درس است؛ یک جلوه ى عظیم انسانى است؛ تمام این بیست وسه سال همینجور است. جوانهاى 

بع محکم و مستند بخوانند و ببینند چه اتفاقى افتاده است. ما بروند تاریخ زندگى پیغمبر را از منا

که امروز هم بهترین حرفها، بهترین راهها،  -اگر شما مى بینید امتى به این عظمت به وجود آمد 

این جور به وجود  -بزرگترین درسها، شفابخش ترین داروها براى بشریت توى همین مجموعه ى امت اسالمى است 

کرد و ریشه دار شد. والّا صرف اینکه حق با ما باشد، ما پیش نمیرویم؛ حق همراه با ایستادگى. آمد، گسترش پیدا 

ال یحمل هذا العلم الّا اهل »در جنگ صفین فرمود:  -بارها من این جمله را از آن بزرگوار نقل کردم  -امیرالمؤمنین 

 بصیرت داشته باشند، بفهمند قضیه چیست، هدف این پرچم را کسانى میتوانند بلند کنند که اوالً«. البصر و الصّبر

 چیست؛ ثانیاً صبر داشته باشند. صبر یعنى همین استقامت، ایستادگى، پابرجائى.

  (دیدار مسئوالن نظام به مناسبت مبعث حضرت رسول اعظم )ص

 1397/۵۰/۵2  :تاریخ

…………………………………………………………………….. 

 : مطالعه ی تاریخ معاصر 3-3

کنم که با تاریخ آشنا شوید. تاریخ درس است؛ به شما برادران و خواهران عزیز توصیه مى من واقعاً

اى سعى شود به دست آورد. عدّهها مىشود آموخت و بسیار تجربهاز تاریخ بسیار درسها مى

که به هیچ وجه از تاریخ قابل استفاده نیست  -کنند حوادث روزگار ما را یک حوادث استثنایى مى

شود؛ اما شود، روشهاى زندگى عوض مىانمود کنند. این غلط است. رنگهاى زندگى عوض مىو -

 رهبرى ممعظ مقام بیانات کامل متن) کندهاى اصلى زندگى بشر و جبهه بندیهاى اصلى بشر، تغییرى پیدا نمىپایه

 (1372/۵9/۵1  تهران بزرگ مصلّاى در جوانان با دیدار در

من کال به همه ی جوانها و بخصوص دانشجویان و طالب توصیه می کنم که آگاهی های خودشان را افزایش دهند 

بویژه نسل جوان ما  –.بسیاری از این کجرویهایی که شما مالحضه می کنید ناشی از کمبود آگاهی است. نسل امروز 

یت به این طرف رابداند. شما در هر رشته ای که بخصوص از زمان مشروطباید از تاریخ کشورش اطالع داشته باشد. –

تحصیل می کنید جزو نخبگان جامعه هستید باید بدانید کشور شما در چه موقعیتی قرار داشته و دارد. شما باید به 

خصوص تاریخ رژیم گذشته را بدانید. نسل امروز ما درست نمی داند انقالب اسالمی چگونهاین کشور را از پنگال ان 

الص کرد. آگاهی های شما از جهان باید باال برود. جوان ایرانی هم روشن بین وهم باهوش است و هم سیاسی رژیم خ

بنابراین عالجی که من پیشنهاد می کنم کتابخوانی ، افزایش مطالعه و کشاندن است. لذا جای ابهام باقی نمیگذارد. 

است. البته خود سازی و درون سازی و  –نه بحثهای انحرافی  –اجتماعات دانشجویی به بحثهای صحیحو حقیقی 

 99/19/1372نورانی کردن دل و امثال اینها هم بحثهای مفصلی است که در جای خود باید مورد تاکید قرار گیرد. 

…………………………………………………………………….. 
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 : مطالعه ی تاریخ غرب 3-4

رغم ىها علاستعمار را بخوانید تا ببینید غربى ىمن توصیه میکنم که تاریخ بخوانید. تاریخ دوره

هاى حقوق بشرشان، چه وحشیگرى ى منظم و مرتب و داعیهزدهى ادکلنظاهر نونوارِ اتوکشیده

عظیمى در این مقوله کردند. نه اینکه فقط آدمها را بکُشند؛ در دور نگهداشتن ملتهاى تحت 

ها هم تالش زیادى کردند. ما میخواهیم این ى زمینهشرفت در همهى پیشرفت و امکان پیاستعمارِ خودشان از عرصه

اتفاق نیفتد. ما میگوئیم علوم انسانى را یاد بگیریم تا بتوانیم شکل بومى آن را خودمان تولید کنیم و این را به دنیا 

ى امید و اتکاى مایه صادر کنیم. بله، وقتى که این اتفاق افتاد، آنگاه هر یک نفرى که از مرزهاى ما خارج میشود،

 ماست.

 132۵/۵۰/12دانشجویان از جمعی دیدار در بیانات  :

…………………………………………………………………….. 

  خواندن آثار خوب و گفتگو با اهل تجربه و انسانهای معتمد: 3-۰

این بی بصیرتی را بخصوص شما جوانان با خواندن آثار خوب ،با تامّل ،با گفتگو با انسانهای مورد 

 –که هر چه گفته شد شما قبول کنید ،من این را نمیخوام  –اعتماد و پخته ،نهگفتگوی تقلیدی 

 از بین ببرید. 

ا عبداهلل الحسین از این ابزار در شروع حتی حضرت ابکسانی هستند که میتوانند با استدالل آدم را قانع کنند. و 

 ۰/۰/99 نهضت و در ادامه ی نهضت استفاده کرد.

…………………………………………………………………….. 

 . توجه به خود سازی 4

( وقتى طغیان جلوى چشم ۰«.)والّذین کفروا اولیائهم الطّاغوت یخرجونهم من النّور الى الظّلمات»

 -اند و در وجود خود ما بدتر از فرعونند که طاغوت حقیقى -هاى نفس انسان را بگیرد، وقتى هوى

ها و پرستىها و هوىها و حسادتها و دنیاطلبىطلبىجلوى چشم ما را بگیرند، وقتى جاه

 .ها جلوى چشم ما را بگیرند، واقعیات را هم نمیتوانیم مشاهده کنیمشهوترانى

ى دهشى طراحىنند، نتوانستند تشخیص بدهند. در فتنهها نتوانستند واقعیاتِ جلوى چشم را ببیدیدید بعضى

اى این حقایق را ببینند، بفهمند؛ ندیدند، حقایقى جلوى چشم مردم بود؛ نگذاشتند یک عده 99ى سال پیچیده

طلبى خودشان، براى دست یافتن به قدرت، براى گرانى پیدا میشوند که براى جاهنفهمیدند. وقتى در یک کشور فتنه

به اهدافى که به صورت آرزو در وجود خودشان متراکم و انباشته کردند، حاضر میشوند به مصلحت یک  رسیدن

ت ى یک ملکشور، به حقانیت یک راه پشت کنند و لگد بزنند؛ کارى میکنند که سردمداران غربى و دشمنان درجه

یک حقیقت روشن است؛ این چیزى نیست آیند و از آنها حمایت میکنند، این آیند و سر شوق مىایران به هیجان مى

بینند، بعضى درک نمیکنند؛ بعضى به خاطر که وقتى نور هست، انسان آن را نبیند؛ اما بعضى ندیدند، بعضى نمى

ظلمت دل، حتّى درک هم میکنند، اما حاضر نیستند به این فهم ترتیب اثر بدهند؛ اینها همه عوارض هواى نفس 
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و هوس است که شرع مقدس  ر و نهى همان فرعون درونى ماست، همان فیل مستِ هوىى اماست؛ اینها همه نتیجه

چکشى از تقوا و ورع به دست مؤمن میدهد که بر سر این فیل مست بکوبد و او را آرام کند. اگر توانستیم این را در 

بیند؛ اما وقتى مى بینیم، چشم ماوجود خودمان آرام کنیم، آن وقت دنیا نورانى خواهد شد، همه چیز را مى

 1392/۵2/۵4  :غدیر عید روز در بسیجی هزار 11۵ جمع در بیانات بیند.پرستى باشد، نمىهوى

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

 آزاد اندیشی  -۰

آنی که کمک می کند به پیشرفت کشور ، آزادی واقعی فکرهاست؛یعنی آزادانه فکر کردن ،آزادانه 

 مطرح کردن ، از هو جنجال نترسیدن ،به تشویقو تحریض این وآن هم نگاه نکردن 

 1399/۵۰/۵9  هابیانات در دیدار اساتید دانشگاه

ش آزاداندیشى است. بدون آزاداندیشى، این رشد آزادى یکى از بزرگترین نعمتهاى الهى است که یکى از شعب

اجتماعى، علمى، فکرى و فلسفى امکان ندارد. در حوزه هاى علمیه، دانشگاه و محیطهاى فرهنگى و مطبوعاتى، هو 

کردن کسى که حرف تازه اى مى آورد، یکى از بزرگترین خطاهاست؛ بگذارید آزادانه فکر کنند. البته من فهم غلط از 

تأیید نمى کنم؛ من باز گذاشتن دست دشمن را در داخل براى اینکه مرتباً گاز سمّى تولید کند و در فضاى آزادى را 

آن چنانى که خود امریکاییها گفتند و  -فرهنگى یا سیاسى کشور بدمد، تأیید نمى کنم؛ من براندازى خاموش را 

برنمى تابم و رد مى کنم؛ اما توسعه  -ن آوردند عواملشان چند سال قبل در اینجا سادگى و بى عقلى کردند و به زبا

ى آزادى و رها بودن میدان براى پرورش فکر و اندیشه و علم و فهم، ربطى به اینها ندارد. ظرافتى الزم است که آدم 

رایى گاین دو منطقه را از همدیگر باز بشناسد و مرز اینها را معین بکند. آزادى و آزاداندیشى، یکى از مبانى اصلى اصول

 .است

 139۰/۵3/92  بیانات رهبر معظم انقالب اسالمى در دیدار مسؤوالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمی

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

 شجاعت در فهم  -۰

یات و صُغریات؛ اگر شجاعت نبود، حتی در فهم هم خلل به وجود خواهد آمد. درک روشن از کُبر

گاهی انسان کُبریات را درست میفهمد، در صُغریات اشتباه میکند. این درک صحیح از مبانی دین 

و از موضوعات دینی و از موضوعات خارجیِ منطبق با آن مفاهیم کلی و عمومی ـ یعنی کُبریات و 

؛ واال ترس از مالمان، ترس از جانمان، صُغریات ـ احتیاج دارد به اینکه ما شجاعت داشته باشیم، ترس نداشته باشیم

ترس از آبرویمان، انفعال در مقابل دشمن، ترس از جوّ، ترس از فضا؛ اگر این حرف را بزنیم، علیه ما خواهند بود؛ اگر 

این حرف را بزنیم، فالن لکه را به ما خواهند چسباند؛ این ترسها فهم انسان را هم مختل میکند. گاهی انسان به خاطر 

ن ترسها، به خاطر این مالحظات، صورتِ مسئله را درست نمیفهمد؛ نمیتواند مسئله را درست درک بکند و حل ای

الّذین »ی ی شریفهخیلی مهم است؛ در این آیه «و ال یخشون احدا اال اهلل»بکند؛ موجب اشتباه خواهد شد. لذا 
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یغ، ؛ معلوم میشود شرط بالغ و ابالغ و تبل«کفی باهلل حسیبایبلّغون رساالت اهلل و یخشونه و ال یخشون احدا اال اهلل و 

آقا! اگر این کار را بکنم، ممکن است در دنیا سرم  :میگوئی«. و ال یخشون احدا اال اهلل»همین عدم خشیت است که: 

ر پروای کند. اگ؛ محاسبه را به خدا واگذار کنید و بگذارید خدا برایتان محاسبه «و کفی باهلل حسیبا»کاله برود. خوب، 

های گوناگون مردم را به جای پروای از خدا گذاشتیم، مشکل درست خواهد شد؛ چون پروای قضاوتهای مردم، داوری

از خدای متعال تقواست. اگر این را کنار گذاشتیم و ترس مردم جایگزین شد، آنوقت فرقانی هم که خدای متعال 

؛ این فرقان ناشی از تقواست؛ روشن شدن حقیقت برای انسان، «لکم فرقانا ان تتّقوا اهلل یجعل»گفته، پیدا نخواهد شد؛ 

ی خشیت از مال و جان و حرف مردم و آبرو و دستاورد تقواست. و به نظر من این مسئله خیلی مهم است؛ مسئله

متعال به ها و حرفها و حدیثها و تهمتها و اینها، خیلی مهم است؛ اینقدر این مسئله مهم است که خدای زمزمه

و اذ تقول للّذی أنعم اهلل علیه و انعمت علیه أمسک علیک زوجک و » :پیغمبرش خطاب میکند و او را برحذر میدارد

ین ی ای حرف مردم، مالحظه؛ مالحظه«اتق اهلل و تخفی فی نفسک ما اهلل مبدیه و تخشی النّاس و اهلل احقّ أن تخشاه

 «.وهلل احقّ ان تخشاه»که خواهند کرد، نباید کرد؛ ی چیزی را تهمتی که خواهند زد، مالحظه

 1399/۵7/۵9بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری

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

 توجه به خطوط قرمز  -7

 : مواضع خالف قانون :7-1

جود اى وبصیرت پیدا کردن، کار دشوارى نیست. اگر شما نگاه کردید دیدید یک راه معقول قانونى

ى دارد و کسى از آن راه معقول قانونى سرمیپیچد و کارى میکند که براى کشور مضر است، ضربه

با نگاه عادالنه، با نگاه متعارف، با نگاه غیرجانبدارانه، معلوم است که او محکوم است؛ این به منافع ملت است، خوب، 

 .یک چیز روشنى است، یک قضاوت واضحى است

 1392/۵9/۵4  بیانات در دیدار دانشجویان و جوانان استان قم

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

 : رفتار های قبیله گرایانه :7-9

ش این اى معنایاى در میدان سیاست، در میدان اقتصاد، از دیگر نقاط ضعف ماست. رفتار قبیلهمیل به رفتارهاى قبیله

ى ارتباط تأییدى که نسبت به کار کسى میکنم، ناشى نباشد از ماهیت عمل او؛ ناشى باشد از نحوهاست که تخطئه یا 

ى مقابل اگر همان کار را ى ما کسى کار خطائى انجام داد، راحت قابل اغماض باشد؛ اما از قبیلهاو با من. اگر از قبیله

ل ى ماست، انجام گرفت، قابکسى که مربوط به قبیله انجام داد، این قابل پیگیرى و تعقیب میشود. کار خوب اگر از

ست. اى این است. این رفتار، اسالمى نیست، انقالبى نیى دیگر بود، نه. رفتار قبیلهتحسین و تشویق باشد؛ اگر از قبیله

 .گیر است، فراگیر است؛ اما وجود داردما متأسفانه اینگونه رفتار را در میان خودمان داریم. نمیگویم همه

 132۵/۵۰/1۰بیانات در دیدار مسئوالن نظام جمهورى اسالمى ایران
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.......................................................................................................................................................................... 

 : مواضع خالف وحدت :7-3

اى مطلقاً مشتعل کردن فضا مناسب نیست. حاال شماها ر جریانهاى سیاسى، در جریانهاى گوناگون فکرى و سلیقهد

نید بیتان بصیرید، آگاهید، البد از جریانات خبر دارید و االن همین اوضاعى را که توی کشور هست، مىالحمدهلل همه

اى میکنند؛ تحلیل میگذارند رویش: بله، خارجى چه خوشحالى هاىکه متأسفانه این علیه آن، آن علیه این؛ و دستگاه

بینشان اختالف افتاد، نابود شدند، از بین رفتند)!( آرزوهاى خودشان را هى مرتباً تکرار میکنند. خب، پیداست که این 

توجه  ا بایدى ضعف ماست. نباید بگذاریم این نقطه ضعف ادامه پیدا کند یا افزایش پیدا کند. اینها رمسئله نقطه

نظرهائى دارند، با استدالل بیان کنند. عرض داشت. حرکت، حرکت متین، مستدل و مستند باشد. اگر کسانى اختالف

هائى که آن وقت مبارزه ها و مارکسیستکردم، من معتقد به تبیین هستم. در دوران مبارزات هم، اختالف ما با چپی

تبیین کرد، آنها به تبیین اعتقاد نداشتند؛ یک چیز دیگرى میگفتند، یک  میکردند، سر همین بود که ما میگفتیم باید

تفسیر دیگرى داشتند. کار انقالب از اساس با تبیین، روشنگرى، بیان منطقى، مستدل و دور از هو و جنجال بود. اگر 

چهار نفر آدم هو و جنجال وارد شد، حرف منطقى را هم خراب خواهد کرد. ممکن است چهار نفر جذب شوند، اما 

 .هوشمندتر دفع میشوند. این، حرف ماست؛ این، عرض ماست

 132۵/۵4/13بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران

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

 : مواضع خالف آرامش 7-4

خب، بله معلوم است. جواب دادن به حرف  اگر یک کسى یک حرف غلطى زد، آیا کسى باید به او جواب بدهد یا نه؟

ى خودش را دارد، راه خودش را دارد، کار خاص خودش است. یک وقت هست که حاال که کسى یک غلط، شیوه

حرف غلطى زد، ما بیائیم مثالً صدجا این حرف غلط را تابلو کنیم، شعار کنیم که آقا، فالنى این حرف غلط را زد، تا 

ه اشتباه است، خطاست. من با حرکت روشنگرانه از سوى هر کسى، از سوى هر نهادى، هیچ این است ک .همه بدانند

یعنى اصالً جزو راهبردهاى اساسى کار ما از اول،  .ى تبیینمندم و معتقدم به مسئلهمخالفتى ندارم، بلکه عالقه

ختالفات درونى، هى دامن بزنیم. تبیین الزم است؛ اما این معنایش این نیست که ما به ا .ى تبیین بوده استمسئله

 این را همه باید مراقب باشند؛ مراقب باشید.

 132۵/۵4/13بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران

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

 : مواضع دشمن شاد کن 7-۰

دى که ببیند حرف او، حرکت او موجب شده است آن کسى که براى انقالب، براى امام، براى اسالم کار میکند، بمجر 

اى علیه این اصول به وجود بیاید، فوراً متنبه میشود. چرا متنبه نمیشوند؟ وقتى شنفتند که از که یک جهتگیرى

اسالمش حذف میشود، باید به خود  -« استقالل، آزادى، جمهورى اسالمى» -ترین شعار جمهورى اسالمى اصلى
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س که براى بینند در روز قدد که دارند راه را غلط میروند، اشتباه میکنند؛ باید تبرى کنند. وقتى مىبیایند؛ باید بفهمن

دفاع از فلسطین و علیه رژیم غاصب صهیونیست است، به نفع رژیم غاصب صهیونیست و علیه فلسطین شعار داده 

بینند سران ما با این جریان نیستیم. وقتى مىمیشود، باید متنبه بشوند، باید خودشان را بکشند کنار، بگویند نه نه، 

م در ه -ظلم و استکبار عالم از اینها حمایت میکنند، رؤساى آمریکا و فرانسه و انگلیس و اینهائى که مظهر ظلمند 

دارند از اینها حمایت میکنند، باید بفهمند  -ى تا حاال ى تاریخىِ صد سال و دویست سالهزمان کنونى، هم در دوره

طلب، از اینها حمایت ى آدمهاى فاسد، سلطنتبینند همهجاى کارشان عیب دارد؛ باید متنبه بشوند. وقتى مى یک

اى از اینها حمایت میکند، رقاص و مطرب فرارى از کشور از اینها حمایت میکند، باید متنبه بشوند، باید میکند، توده

عیبى دارد؛ بالفاصله برگردند بگویند نه، ما نمیخواهیم  چشمشان باز بشود، باید بفهمند؛ بفهمند که کارشان یک

ى عقالنیت، این حقایق روشن را ندیده گرفت، که ما حمایت شما را. چرا رودربایستى میکنند؟ آیا میشود با بهانه

عقالنیت بخرج میدهیم! این عقالنیت است که دشمنان این ملت و دشمنان این کشور و دشمنان اسالم و دشمنان 

الب، شما را از خود بدانند و براى شما کف و سوت بزنند، شما هم همین طور خوشتان بیاید، دل خوش کنید؛ این انق

اى که شما ى مقابل عقل است. عقل این است که بمجردى که دیدید برخالف آن مبانىعقالنیت است؟! این نقطه

بگوئید نه نه نه، ما نیستیم؛ بمجردى که دیدید به  ادعایش را میکنید، چیزى ظاهر شد، فوراً خودتان را بکشید کنار،

عکس امام اهانت شد، به جاى اینکه اصل قضیه را انکار کنید، کار را محکوم کنید؛ باالتر از محکوم کردنِ کار، حقیقت 

ریزى میکند، چه میخواهد، دنبال کار را بفهمید، عمق کار را بفهمید؛ بفهمید که دشمن چه جورى دارد برنامه

ضى بع -یست؛ این را باید این آقایان بفهمند. من تعجب میکنم! کسانى که اسم و رسم خودشان را از انقالب دارند چ

و به برکت انقالب اسم و رسمى پیدا  -از این آقایان یک سیلى براى انقالب نخوردند در دوران اختناق و طاغوت 

انقالب چطور بُراق شدند، آماده شدند، صف کشیدند،  بینید که دشمنانکردند و همه چیزشان از انقالب است، مى

 .بینید؟ به خود بیائید، متوجه بشویدخوشحالند، میخندند؛ اینها را که مى

 1399/۵2/99بیانات در دیدار با جمعی از طالب و روحانیون

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

 بخش دوم کتاب روش تحلیل سیاسی 

 مهارتها و فنون تحلیل سیاسی   الف : موارد ایجابی     ب: موارد سلبی 

 کل نگری )مشاهده ی مجموعه واقعیات با هم  (  -1

واقعیتهائى وجود دارد که اگر ما این واقعیتها را در محاسبات خودمان نیاوریم، قطعاً در قضاوت 

 اشتباه خواهیم کرد؛ در انتخاب راه هم اشتباه خواهیم کرد. این واقعیتها را باید دید. 

ینیم، بب یعنى واقعیتها را -بینى داشته باشیم گرائىِ همراه با واقعما وقتى که میخواهیم آرمان...

باید توجه کنیم که به لغزشهائى که در  -بر اساس واقعیتها حرکت خودمان را تنظیم کنیم 

 هائى وجود دارد.اینجا ممکن است پیش بیاید، دچار نشویم. لغزشگاه
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یک لغزش دیگر این است که ما بخشى از واقعیتها را ببینیم، بخش دیگرى از واقعیتها را نبینیم؛ این هم موجب  ...

 .واقعیتها را باید با هم دید و دانست .خطاست؛ خطاى در محاسبه را به دنبال خواهد داشت

 1321/۵۰/۵3بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار مسووالن و کارگزاران نظام

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

 مالحضه ی نسبت آرمانها و واقعیت ها  -9

جوان، دانشجو و عنصر انقالبى نسبتش با آرمانهاى انقالب چیست؟ بنده معتقدم که آرمانهاى 

ها را تصریح خواهم کرد و اسم خواهم هم بعضىکه چهارچوبهایش مشخص است، بنده  -انقالب 

بدون نیرو و نشاط و جسارت جوانى، قابل تعقیب و قابل دسترسى نیست. نسبت شما با  -آورد 

ى من این است که اگر چنانچه نیروى جوانى، یعنى قدرت آرمانها، اینچنین نسبتى است. عقیده

ها، که مچنین جسارت، یعنى خطشکنىفکرى و بدنى، و اگر نشاط و روحیه و حالت تحرک، و ه

ى دسترسى نخواهیم کرد. لذا جوانها در زمینه پیدا دست آرمانها به ما  در جوانها به عنوان خصیصه وجود دارد، نباشد،

به آرمانها و تحقق آرمانهاى انقالب و آرمانهاى اسالمى، داراى مسئولیتهاى بزرگى هستند و کارآمدى بسیار باالئى هم 

 دارند

 اند.اگر بخواهیم مثال بزنیم، باید بگوئیم آرمانها مثل قله  .....

به نظر من فعال دانشجوئىِ آرمانخواه که واقعیتها را هم میشناسد، هرگز نباید در هیچ شرائطى احساس انفعال و   .......

. در هنگام هزیمتهاى تلخ هاى شیرین، نهبست کند. یعنى نباید از آرمانخواهى دست برداشت؛ نه در هنگام پیروزىبن

هاى بزرگى داشتیم، هزیمتهاى تلخى هم داشتیم. امام )رضوان اهلل علیه( سفارش ى دفاع مقدس پیروزىما در عرصه

الفتح. یک جا پیروزى نصیب انسان میشود، یک جا هم پیروزى میکردند و میگفتند: نگوئید شکست، بگوئید عدم

ها هستند که اگر چنانچه جریان کار بر وفق مرادشان پیش آمد و به ؟ بعضىنصیب انسان نمیشود؛ چه اهمیتى دارد

( 1؛)«فاذا فرغت فانصب»ى مورد نظر خودشان رسیدند، از دنبال کردن آرمانها دست میکشند؛ این خطا است. نقطه

کن، بایست براى قرآن به ما میگوید: وقتى این کار را تمام کردى، این تالش را تمام کردى، تازه خودت را آماده 

آید، بر طبق خواست آنها بعضى هم بعکس؛ اگر آنچه که پیش مى -این اشتباه است  -ى کار. بعضى آنجورند ادامه

ستى بنبود، بر وفق مراد آنها نبود، دچار یأس و انفعال و شکست میشوند؛ این هم غلط است؛ هر دو غلط است. اصالً بن

بینانه. وقتى انسان واقعیتها را مالحظه کند، هیچ چیز به نظرش غیر قابل واقعوجود ندارد در آرمانخواهىِ صحیح و 

 .آیدبینى نمىپیش

اى که پیش توقع من از عزیزان دانشجو این است که همواره دنبال آرمانها باشند؛ چه در آن مواردى که حادثه 

د، طبق دلخواه شما نیست؛ آرمانگرائى را با آیاى که پیش مىآید، طبق دلخواه شما است، چه در آنجائى که حادثهمى

نگاه به واقعیتها از دست ندهید و دنبال کنید. در اصلِ انقالب همین جور بود، در جنگ همین جور بود؛ در حوادث 

ها در قبال حوادث گوناگون، گوناگونى هم که در این سالها پیش آمده، همیشه همین جور بوده است. بعضى

 .ى آرمانخواهى است، نیستشان، متناسب با آنچه که الزمهیتهاى روحى و معنوى و فکرىها و موقعموضعگیرى

 1329/۵۰/۵۰بیانات در دیدار دانشجویان

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

 مالحضه نسبت به تکلیف و وظیفه :-3
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چیست؟ امام فرمودند: ما دنبال تکلیف هستیم. « دنبال نتیجه بودن»با « مدارىتکلیف»ى رابطه

گفت؟ امام  آیا این معنایش این است که امام دنبال نتیجه نبود؟ چطور میشود چنین چیزى را

ها را دنبال کرد، براى بزرگوار که با آن شدت، با آن حدّت، در سنین کهولت، این همه سختى

اینکه نظام اسالمى را بر سر کار بیاورد و موفق هم شد، میشود گفت که ایشان دنبال نتیجه نبود؟ 

لیف بر طبق تک ى مطلوب،گرائى معنایش این است که انسان در راه رسیدن به نتیجهحتماً تکلیف

عمل کند؛ برخالف تکلیف عمل نکند، ضدتکلیف عمل نکند، کار نامشروع انجام ندهد؛ والّا تالشى که پیغمبران کردند، 

اولیاى دین کردند، همه براى رسیدن به نتائج معینى بود؛ دنبال نتائج بودند. مگر میشود گفت که ما دنبال نتیجه 

نه. البته آن کسى که براى رسیدن به نتیجه، برطبق تکلیف عمل میکند، اگر نیستیم؟ یعنى نتیجه هر چه شد، شد؟ 

ى مطلوب خود نرسید، احساس پشیمانى نمیکند؛ خاطرش جمع است که تکلیفش را انجام یک وقتى هم به نتیجه

ما آن ا داده. اگر انسان براى رسیدن به نتیجه، بر طبق تکلیف عمل نکرد، وقتى نرسید، احساس خسارت خواهد کرد؛

که نه، تکلیف خودش را انجام داده، مسئولیت خودش را انجام داده، کار شایسته و بایسته را انجام داده است و همان 

ریزى و کار کرده، آخرش هم طور که قبالً گفتیم، واقعیتها را مالحظه کرده و دیده است و بر طبق این واقعیتها برنامه

 گرائىبنابراین، این که تصور کنیم تکلیف .یکند؛ او کار خودش را انجام دادهبه نتیجه نرسید، خب احساس خسارت نم

 .معنایش این است که ما اصالً به نتیجه نظر نداشته باشیم، نگاه درستى نیست

بوده است،  (السّالمى جنگهائى که در صدر اسالم، زمان پیغمبر یا بعضى از ائمه )علیهمدر دفاع مقدس و در همه 

اهلل یک تکلیف بود. در دفاع سبیلجهاد فى .وارد میدان جهاد میشدند، براى تکلیف هم حرکت میکردندکسانى که 

مقدس هم همین جور بود؛ ورود در این میدان، با احساس تکلیف بود؛ آن کسانى که وارد میشدند، اغلب احساس 

اسبه نیندیشند؟ راه رسیدن به نتیجه را محتکلیف میکردند. اما آیا این احساس تکلیف، معنایش این بود که به نتیجه 

ریزى و تاکتیک و اتاق فرمان و لشکر و تشکیالت نظامى نداشته باشند؟ نکنند؟ اتاق جنگ نداشته باشند؟ برنامه

گرائى هیچ منافاتى ندارد با دنبال نتیجه بودن، و انسان نگاه کند ببیند این نتیجه بنابراین تکلیف .اینجور نیست

آید، چگونه قابل تحقق است؛ براى رسیدن به آن نتیجه، بر طبق راههاى مشروع و میسّر، ست مىچگونه به د

 .ریزى کندبرنامه

 1329/۵۰/۵۰بیانات در دیدار دانشجویان
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 لحظه شناسی   4 -3

ست. فرض بفرمائید کسانى در کوفه دلهاشان پر از ایمان به لحظه را باید شناخت، نیاز را باید دان

شان هم بیت محبت هم داشتند، اما چند ماه دیرتر وارد میدان شدند؛ همهامام حسین بود، به اهل

به شهادت رسیدند، پیش خدا هم مأجورند؛ اما کارى که باید بکنند، آن کارى نبود که آنها کردند؛ 

را نشناختند؛ در زمان، آن کار را انجام ندادند. اگر کارى که توابین در لحظه را نشناختند؛ عاشورا 

مدتى بعد از عاشورا انجام دادند، در هنگام ورود جناب مسلم به کوفه انجام میدادند، اوضاع عوض 

 ىى نیاز، خیلى چیز مهمها و انجام کار در لحظهمیشد؛ ممکن بود حوادث، جور دیگرى حرکت بکند. شناسائى لحظه

 .است

ى مناسب و مورد نیاز؛ این اساس کار است که مؤمن باید این را شناختن موقعیت، فهمیدن نیاز، حضور در لحظه ......

 هم با خود همراه داشته باشد تا بتواند وجودش مؤثر بشود؛ آن کارى را که باید انجام بدهد، بتواند انجام بدهد.
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 1۵/99/ 92 دیدار با اعضای شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى

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

 تحلیل همزمان نقاط قوت و ضعف در مسائل -۰

خودمان را پنهان کنیم، نشناسیم، تجاهل کنیم، این ضعفها خواهد ماند، نهادینه گر ضعفهاى ا

 .ى نقاط قوّت و ضعف را باید بدانیمخواهد شد؛ برطرف نخواهد شد. همه

نقاط مثبت و منفى هر دو هست، افت و خیز هست، اما حرکت ادامه داشته است؛ این مهم است.  

سى و دو سه سال مواردى شده است که ما ضعف نشان جوانهاى عزیز ما بدانند؛ در طول این 

دادیم، این حرکت افت و خیز داشته است. همیشه یک جور نبوده است؛ گاهى سرعت و شتاب، گاهى کمتر، اما 

حرکت هرگز متوقف نشده است و ما در همان جهت اصلى پیش رفتیم؛ که امروز محصول آن را داریم مشاهده 

  .میکنیم

 132۵/11/14ی نماز جمعه تهران + ترجمه خطبه عربیهامتن کامل خطبه

شرائط مهمى بر دنیا حاکم است که اینها میتواند فرصتهاى بزرگى را در پیش روى ما قرار بدهد. این فرصتها را اگر 

هى انبینیم، اگر نشناسیم، اگر از آن درست استفاده نکنیم، اگر بهنگام به سراغ این فرصتها نرویم، ضرر خواهیم کرد. گ

ماندگى است. لذا بد نیست هم هست که از دست دادن یک فرصت، خودش میشود یک تهدید، خودش موجب عقب

بینانه نگاه که از این جهت یک نگاه جمعى و کلى و عمومى به مسائل کشور بکنیم. البته در این نگاه کلى بایستى واقع

هر دو  اى هم داریم؛ما نقاط مثبتى داریم، نقاط منفى کنیم؛ خودمان را نبایستى دچار خطا کنیم؛ یکسونگرى نکنیم.

 را ببینیم. گاهى فقط نگاه منفى غلبه داده میشود.

 .بینى است؛ موجب ناامیدى استغلبه دادن نگاه منفى، خالف واقع ....

 نندهى منفى، این هم گمراه کى مقابلش هم همین جور است. یعنى غلبه دادن نگاه مثبت، بدون دیدن نقطهنقطه

است؛ موجب یک رضایتى در انسان میشود که احیاناً این رضایت، رضایت کاذب است؛ این هم درست نیست. نقاط 

منفى را هم باید در کنار نقاط مثبت دید. این کار را کشور و نظام توانسته انجام بدهد، این کار را نتوانسته انجام 

اگر بخواهیم اوضاع کشور را درست به دست بیاوریم، باید نقاط منفى بنابراین  .بدهد؛ این دو تا را در کنار هم ببینیم

 .و نقاط مثبت را در کنار هم مشاهده کنیم

اى الزم دارد. من خواهشم این است که مسئوالن، نخبگان، دانشگاهیان و حوزویان بنشینند خب، این بحث طوالنى

 132۵/۵۰/1۰ ورى اسالمى ایرانبیانات در دیدار مسئوالن نظام جمه روى این بحث کار کنند. 

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

 توجه به شاخصها  -۰

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=6316
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=6316


Khatfarhangi.mihanblog.ir    12 بخش بیانات رهبری 

 

باید ببینیم دشمنان دیروز امام در برابر ما چه موضعى  .نمیشود با هر کس و ناکسى ائتالف کرد

میگیرند. اگر دیدیم مواضع ما جورى است که آمریکاى مستکبر، صهیونیست غاصب، مزدوران 

 ،قدرتهاى گوناگون، مخالفین و معاندین امام و اسالم و انقالب از ما تجلیل میکنند، احترام میکنند

بایستى در مواضعمان شک کنیم؛ باید بدانیم که راه درست و مستقیم را نمیرویم. این معیار است، 

جات امام وجود در نوشته -این یک مالک است. امام هم بارها بر همین تکیه میکرد. امام میفرمود 

این خیلى مهم  .که خیانتکاریمکه اگر از ما تعریف کردند، بدانیم  -دارد، در اسناد قطعى فرمایشات امام این هست 

 .است

ى قدس در روز قدس آنجور موضعگیرى کنند، ى مسئلهکسانى بیایند درست در خط مقابل امام حرکت کنند، درباره 

در روز عاشورا آن فضاحت را به بار بیاورند، بعد ما با کسانى که با اساس مبناى امام و حرکت امام صریحاً مخالفند، 

یم، خودمان را در کنار اینها قرار بدهیم و تعریف کنیم، یا در مقابل اینها سکوت کنیم؛ در عین حال اظهار همراهى کن

بیند، روِ امامیم! این امکان ندارد، این قابل قبول نیست. ملت هم این را خوب فهمیدند. ملت این را مىبگوئیم ما دنباله

 .میداند، میشناسد، میفهمد

 1392/۵3/14 (ن در حرم امام خمینى )رهى تهراهاى نماز جمعهخطبه

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

 توجه به داللت الفاظ بر معانیمفهوم سازی و  -7

اساس  از چیزهائى که در هر حرکت عمومى و در هر نهضت الزم است، این است که بر یکى

بشود، هم بایستى  «سازىواژه»اى این نهضت و این جریان، هم بایستى تفکرات و مبانى پایه

المى و بیدارى و نظام اس مثل فکر حکومت اسالمى -بشود. وقتى یک فکر جدید « نهادسازى»

القاء میکند؛ لذا این حرکت و این نهضت  مطرح میشود، مفاهیم جدیدى را در جامعه -اسالمى 

هاى بیگانه وام گرفت، فضا آشفته خواهد باشد؛ اگر از واژه هاى متناسب خودش را داراباید واژه

 .خواهد ماند شد، مطلب ناگفته

را قبول نداریم. با اینکه معناى لغوى  دموکراسىقبول داریم، اما لیبرالساالرى را قبول داریم، آزادى را هم مردم ما

 دموکراسى در اصطالح مردم عالم، درى لیبرالساالرى است، اما واژهمردم ، همین آزادى و همین«دموکراسىلیبرال»

هیم آن اسم را بر روى بیزاریم؛ نمیخوا معرفت و شناخت مردم عالم، با یک مفاهیمى همراه است که ما از آن مفاهیم

 خودمان بگذاریم؛ لذا ما براى نظام مطلوب خودمان، اسم جدید میگذاریم؛ مفهوم پاکیزه و سالم و صالح و خالصِ

میکنیم. یا براى تقسیم درست ثروت و  ساالرى اسالمى، یا جمهورى اسالمى؛ یعنى نام جدید انتخابمیگوئیم مردم

 استفاده« سوسیالیسم»ى یکى از اهداف واال و اساسى اسالم است، از واژه که ى همگان از ثروتهاى عمومى،استفاده

لیکن با یک مفاهیم دیگرى همراه  نمیکنیم. با اینکه سوسیالیسم هم از لحاظ معناى لغوى ناظر به همین معناست،

ما  آنها را قبول نداریم. لذا واقعیتهائى در تاریخ و در جامعه همراه شده که ما است که ما از آن مفاهیم بیزاریم؛ با یک

را، اصطالح « استکبار»معروف بود، اصطالح  روها و مارکسیستها و اینهابه جاى استعماالت و اصطالحاتى که بین چپ

 را مطرح کردیم و آوردیم. ما آوردیم، یعنى انقالب آورد، نه اینکه اشخاص «مردمى بودن»را، اصطالح « استضعاف»

 .یر حتمى و قاطعى داشته باشندخاصى در این زمینه تأث

 132۵/۵7/99بیانات رهبر معظم انقال در دیدار بسیجیان استان کرمانشاه
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 تامل در افکار بازیگران -9

ى بصیرت را براى خواص تکرار ها را شناخت. مشکل ما این است. اینکه بنده مسئلهباید دشمنى 

هائى که با اساس دارد میشود؛ میکنم، به خاطر این است. گاهى اوقات غفلت میشود از دشمنى

ما در صدر مشروطه هم متأسفانه همین معنا را داشتیم.  .میکنند به مسائل جزئىاینها را حمل 

که  -آورم؛ همه میشناسید، معروفند که من اسم نمى -در صدر مشروطه هم علماى بزرگى بودند 

اى را که آن روز غربزدگان و به اصطالح روشنفکرانى که تحت تأثیر غرب بودند، اینها ندیدند توطئه

رات غرب بودند، طراحى میکردند؛ توجه نکردند که حرفهائى که اینها دارند در مجلس شوراى ملىِ آن مغلوب تفک

ى با اسالم است؛ این را توجه نکردند، مماشات کردند. نتیجه این زمان میزنند، یا در مطبوعاتشان مینویسند، مبارزه

جلوى چشم آنها به دار زده شد و اینها  -ورى اللَّه نمثل مرحوم شیخ فضل -شد که کسى که میدانست و میفهمید 

اللَّه مورد حساسیتى پیدا نکردند؛ بعد خود آنهائى هم که به این حساسیت اهمیت و بها نداده بودند، بعد از شیخ فضل

تعرض و تطاول و تهتک آنها قرار گرفتند و سیلى آنها را خوردند؛ بعضى جانشان را از دست دادند، بعضى آبرویشان را 

 .این اشتباهى است که آنجا انجام گرفت؛ این اشتباه را ما نباید انجام بدهیم .از دست دادند

 1399/19/۵۰بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى

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

 اصلی و فرعی کردن مسائل  -2

ى اصلى در کشور وجود دارد که همه باید همت کنند و به سراغ ، در بسیارى از اوقات یک مسئله

بینیم از یک ؛ اما ناگهان مىى کانونى کشور این باشدى اصلى بروند؛ باید مسئلهاین مسئله

اى درست میکنند، ذهنها متوجه آن ى حاشیهاى یک صدائى بلند میشود، یک مسئلهگوشه

میشود. این مثل این میماند که در یک مسافرت مهمى، کاروانى، قطارى دارد حرکت میکند، 

اى اشیهى خاص است؛ ناگهان ذهنها را مشغول کنند به یک چیز حهدفش رسیدن به یک نقطه

اى نباید به میان بیاید. ى حرکت هم از آنها گرفته شود. مسائل حاشیهدر بیابان، از راه باز بمانند، احیاناً امکان ادامه

اى را از مسائل اصلى مردم ما خوشبختانه قدرت تحلیل دارند، هوشمندند، هوشیارند؛ میتوانند مسائل فرعى و حاشیه

 .اى کانون توجه افکار عمومى قرار نگیردهجدا کنند. توجه شود مسائل حاشی

 132۵/۵1/۵1  :تاریخ 2۵بیانات در حرم مطهر رضوی در آغاز سال 

مسائل اصلى را باید شناخت و مسائل فرعى را اصلى نکرد؛ نه اینکه مطرح نکرد؛ نه، مسائل فرعى هم باید طرح شود؛  

ت و موافقت قرار نگیرد. مالک موافقت و مخالفت، صراط ى جزئیات باید طرح شود؛ اما اصلى نشود و مالک مخالفهمه

مستقیم حق است، اسالم است، تشرع است، تدین است، پایبندى به مبانى انقالب است، پایبندى به آرزوهاى امام و 

ى با مستکبرین است، بدبین بودن به مستکبرین است. یعنى بدانیم که اهدافى است که امام ترسیم کردند؛ مقابله

ما کیست. اینجور نباشد که ما با رفیق و برادر خودمان که مثالً اینجا نشسته، بنا کنیم مخالفت، اما دلمان با  دشمن

 .حیاى مخالف همراه باشد، از او کمک بخواهیم، به او اعتماد کنیم؛ اینجورى نباشدآن مستکبر، با آن بى
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 1392/۵۰/9۰ بیانات در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری

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

 بهترین شنیدن همه ی سخنان و انتقادها و انتخاب -1۵

ى شما و حرف هر کسى را، ولو آن کسى که حرف میزند، جزو جریان شما و گروه شما و جبهه

هرچه که میخواهید اسمش را بگذارید، نیست، گوش کنید؛ اگر دیدید حرف درستى است، آن 

باید  «.یستمعون القول فیتّبعون احسنه»حکمت قرآنى را مالحظه کنید: «. فیتّبعون احسنه»وقت 

ماع کرد؛ بعد هرچه بهتر است، انسان قبول کند؛ ولو آن بهتر از زبان کسى در بیاید که انسان است

او را دوست ندارد، قبول ندارد. این خیلى حالت خوبى است. اگر این پیش بیاید، خیلى خوب است؛ 

از نظر من، از همان برخالف اینکه انسان تا دید این کسى که پا شده، جزو جناح مخالف است، جزو گروه منفى است 

 ى مهمى است.اول بنا بگذارد که او را رد کند. این به نظرم خیلى مسئله

 1399/۵4/۵3بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شوراى اسالمى

مرز انتقاد و تخریب چیست؟ تخریب بکنند و اسمش را بگذارند انتقاد؛ یا از ما انتقاد بشود و ما تلقىِ تخریب از آن 

یم. خب، باید مشخص بشود تخریب کدام است و انتقاد کدام است. معناى انتقاد آن ارزشیابىِ منصفانه اى داشته باش

است که یک آدم کارشناس میکند؛ نقادى همین است دیگر. وقتى شما طال را میبرید پیش یک زرگر که نقادى کند، 

الى که ط -کند؛ حاال از بیست و چهار عیار او میگوید که آقا! این عیارش بیست است؛ یعنى عیار بیست را قبول می

چهار عیار کم است. این شد نقادى. البته زرگر هم هست و وسیله ى نقادى را هم دارد. اما اگر چنانچه  -خالص است 

طال را بردید مثالً پیش یک آهنگر و او یک نگاهى کرد و آن را انداخت و گفت: آقا! اینکه چیزى نیست! این اسمش 

ت. اوالً اصل طال بودن این، انکار شده. خب، باالخره مرد حسابى! حاال عیار بیست و چهار ندارد، عیار بیست نقادى نیس

 !که دارد؛ این را قبول کن! ثانیاً: شما که اهل این کار و آشناى این کار نیستى

 1397/۵۰/۵9 دیدار رئیس جمهوری و اعضاى هیئت دولت

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

  شناخت نقشه ی دشمن -11

خودشان را به کار بیندازند. من از خودیها مصرّا می خواهم قدری ذهن خودشان را باز کنند و فکر 

بفهمند امروز دشمن کیست ،چه میخواهد ، چه میکند ، و نقشه ی دشمن چیست ، عقل این 

است. شما در جبهه ی جنگ باید بدانید آیا جهتی که تیراندازی میکنید ،بمباران میکنید ،همان 

 جایی است که دشمن میخواهد بمباران شود ؟

 میگیرید ؟! مسئله این است. چراشما کار دشمن را به عهده 

چرا جاده ی دشمن را هموار می کنید برای اینکه بتواند نیرو های خودی را دور بزند ؟! مسئله این است. تاکیدی که 

ما همیشه میکنیم برای اینکه افراد قدرت تحلیل سیاسی داشته باشند ، برای این است که این گونه اشتباهات را 

نقابدار ، دشمنان دو رو و منافق ،دشمنانی که حتی جرات ظاهر شدن را هم ندارند ، پشت سر نکنند. البته دشمنان 
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عناصر صادق و سالم و احیانا ساده ، خود را پنهان میکنند !آنها را باید شناخت و هشدارشان داد. امروز کشور و ملت 

 ناس باشند و بفهمند دشمن چه می کند.احتیاج به این دارد که مردم ،تیزبین و هوشیار باشند ، بیدار و دشمن ش

 (1377/۵7/۵۰)بیانات مقام معظم رهبرى در دیدار جمعى از خانواده هاى شهداى نیروهاى مسلّح و جهاد سازندگى 

 آید،های گوناگون و مشکالت فراوانی که بر سر راه جامعه و افراد پیش میما هرگز منکر نیستیم که در نارسائی

یرهای اجتماعی، از درون وجود دارد؛ در این هیچ تردیدی نیست؛ کسی این را منکر نیست. تقصیرهای شخصی و تقص

ما  ای به؛ اینکه معلوم است؛ دشمن هم اگر ضربه«ما أصابک من حسنه فمن اهلل و ما أصابک من سیئه فمن نفسک»

که دشمن حمله کرد و است؛ در این شکی نیست. در جنگ احد هم « من نفسک»زد و این ضربه کاری شد، این هم 

ضربه زد، در حقیقت مسلمانها از خودشان ضربه خوردند؛ در این که بحثی نیست؛ منتها نکته این است که اگر انسان 

بخواهد ضربه نخورد، باید نقش دشمن را ببیند. یکی از لوازم توجه و مالحظه برای ضربه نخوردن، دیدن دشمنی است 

این ما را نباید غافل کنند. خط اغفالِ بخصوص خواص و نخبگان از تأثیر دشمن، یکی که میخواهد به ما ضربه بزند؛ از 

از خطوط القائی و تبلیغاتی دشمن است. حاال طرق مختلفی البته برای این کار دارند. تا کسی بگوید دشمن، میگویند: 

ینیم دشمن را؟ چرا باندازید! خوب، هست دشمن؛ هست دشمن؛ چرا نمیاش به گردن دشمن میآقا شما همه

بینیم شعف عظیمی که دشمن پیدا میکند از آنچه که اینجا از اختالف ما، از حوادث گوناگون، از بلوای بعد از نمی

 آید؟انتخابات به وجود می

 (1399/۵7/۵9) بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری

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

 ب: موارد سلبی 

 عدم برخورد سطحی با مسائل  -1

فانّما البصیر من سمع فتفکّر و نظر »امیرالمؤمنین )علیه الصاّلة و السّالم( در جاى دیگر میفرماید:  

( بصیر آن کسى است که بشنود، گوش خود را بر صداها نبندد؛ وقتى شنید، بیندیشد. 9؛)«فأبصر

البصیر من سمع » .اى را نمیشود به صرف شنیدن رد کرد یا قبول کرد؛ باید اندیشیدهر شنیده

نبندد. ایراد کار بسیارى از کسانى که در  نَظَرَ یعنى نگاه کند، چشم خود را«. فتفکّر و نظر فأبصر

بصیرتى لغزیدند و سرنگون شدند، این است که نگاه نکردند و چشم خودشان را بر هاى بىلغزشگاه

یک حقایق واضح بستند. انسان باید نگاه کند؛ وقتى که نگاه کرد، آنگاه خواهد دید. ما خیلى اوقات اصالً حاضر 

بیند منحرفینى را که اصالً حاضر نیستند نگاه کنند. آن دشمن عنود را نیم. انسان مىنیستیم یک چیزهائى را نگاه ک

ها هستند بعضى -( 3«)و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوّا»حاال این را بعداً عرض خواهم کرد؛  -کار نداریم 

سر او نیست؛ بحث بر سر من و شماست که که انگیزه دارند و با عناد وارد میشوند؛ خوب، دشمن است دیگر؛ بحث بر 

توى عرصه هستیم. ما اگر بخواهیم بصیرت پیدا کنیم، باید چشم را باز کنیم؛ باید ببینیم. یک چیزهائى هست که 

 .قابل دیدن است. اگر ما از آنها سطحى عبور کنیم، آنها را نبینیم، طبعاً اشتباه میکنیم

 1392/۵9/۵4  :ستان قمبیانات در دیدار دانشجویان و جوانان ا

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

 پرهیز از واقعیت پنداری  -9
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پندارى است؛ چیزهائى را که واقعیت ندارد، انسان واقعیت تصور کند. زشگاه، واقعیتْیک لغ

اى را در مقابل کشور ما، ملت ما، انقالب ما تشکیل دادند، سعى میکنند دشمنانى که جبهه

نمائى کنند، یک چیزهائى را به عنوان واقعیتهاى مسلّم در نظر ما سازى کنند، واقعیتواقعیت

هاى سازىند؛ در حالى که واقعیتها آنها نیست. باید مواظب باشیم درگیر و دچار واقعیتگر کنجلوه

خالف واقع نشویم. فرض بفرمائید اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از 

ه هست، یا کمتر از آنچه آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛ توان دشمن را هم اگر بیشتر از آنچه ک

 .که هست، ببینیم، دچار اشتباه محاسبه خواهیم شد. این از آنجاهائى است که طراحان دشمن وارد میدان میشوند

اىِ دشمنان ما سعى میشود توان داخلى و ملى کشور تحقیر شود و ى رسانهشما مالحظه کنید؛ در تبلیغات گسترده

 هاست. اگر ما از آنمن بیش از آنچه که هست، معرفى شود؛ این یکى از لغزشگاهکوچک شمرده شود؛ متقابالً توان دش

مقدارى که دشمن باید مورد مالحظه قرار بگیرد، بیشتر او را محاسبه کردیم و بیشتر از او ترسیدیم، قطعاً دچار 

 .هاستخطاى در محاسبه خواهیم شد؛ راه را عوضى خواهیم رفت؛ این یکى از لغزشگاه

 
هاى ما فلج کننده است. ها در دیدن واقعیت، برمیگردد به درون خود ما. گاهى دلبستگىز لغزشگاهیکى ا

هاى ما موجب میشود که ما یک چیزهائى را واقعیت بپنداریم که واقعیت ندارد؛ در واقع خطائى است که دلبستگى

 .حالى که واقعیت ندارد ى ما به مسائل مادى، بر ما تحمیل میکند؛ درطلب ما یا دلبستهنفس راحت

 بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار مسووالن و کارگزاران نظام

 1321/۵۰/۵3  :تاریخ

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

 

 

 پرهیز از لجاجت -3

اخالق »اگر چه  -های دانش امروزِ بشری صاحب نظرند : علمای اخالق، که در این رشته از رشته

میگویند:  - برای من و شما ارزش دارد؛ اما کسانی هستند که در علم اخالق تخصص دارند« عملی

میتوانیم خلقیّات ارثی را نیز تغییر دهیم و عوض کنیم. مثالً تنبلی ذاتی، حرص حتی من و شما 

ذاتی، بخل ارثی، حسد ارثی و لجبازی ارثی را میتوان تغییر داد. بعضی اشخاص لجبازند و هر چه 

ای، انسان حقیقت را در مقابلشان قرار میدهد، روی موضع لجوجانه خود اصرار میکنند. چنین رویّه

را از حقیقت دور میکند. فرد لجوج، در ابتدای لجبازی، هنوز اندکی نور حقیقت را میفهمد و احساس میکند که انسان 

کارش براساس لجبازی است. اما وقتی لجاجت وی تکرار شد، دیگر آن اندک نورِ حقیقت را هم نمیفهمد. در او، باطن 

که در ذهن اوست، عقیده د برگردد و تعمق کند، میبیند اینآید که اگر به خوای دروغین به وجود میو اعتقاد و عقیده

و از باطنِ جان، نیست. اما لجاجت نمیگذارد که او سروش حقیقت و پیام معنویت و حق را « عن ظهر القلب»نیست، 

مانه وبه گوشِ جان بشنود. دیدید کسانی که در مقابل اسالم و انقالب اسالمی و فرمایشات امام و حقّانیت واضح و مظل

 ...ملت ایران ایستادند و لجاجت کردند، چگونه این لجاجت به گمراهیشان انجامید

 .مسلّماً لجاجت، گمراهی میآورد و شما بدانید که خصلتهای زشتِ بزرگ و عمده، از جاهای کوچکی شروع میشود
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 های نمازجمعهبیانات در خطبه 1373/11/14

میخواهد پای این حرف بایستد، به خاطر اینکه ننگش میکند از حرف ، گاهی لجاجت است. یک حرفی را زده است، 

؛ لعنت خدا بر لجاجت. افرادی هستند اطالع هم دارند، واقعیت را هم «لعن اللَّه اللّجاج»خودش برگردد؛ که فرمود: 

 میدانند؛ در عین حال کمک میکنند به جهتگیریهای مخالف، جهتگیریهای دشمن.

 دیدار دانشجویان و جوانان استان قمبیانات در  1389/08/04

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

 ریپرهیز از مغالطه گ -4

در مسائل محتلف ،از جمله مسائل داخلی باید مراقب بود تا مغالطه ها ما را به اشتباه در تحلیل 

 1۰/۰/21 گرفتار نکند.

چه انجمنها، چه بسیج، چه تشکلهای  -لیکن باید فکری بکنید تا این جریانهای سالم دانشجویی 

ت در کنار حرک -دانشگاه هست گوناگون دیگری که بحمداهلل امروز تشکلهای دانشجویی خوبی در 

فکری علمی، به سمت یافتن قدرت تحلیل سیاسی کشانده شوند. قدرت تحلیل که نبود، انسان فریب تحلیلِ فریبگرِ 

آید بگوید که من میخواهم به تو ظلم کنم؛ نه به یک ملت، کسی صریحاً نمیبیگانه را میخورد. در دنیای سیاست هیچ

کاری میکنند که بتوانند بر او تسلط پیدا « های سیاسیمغالطه»میآیند با  .نمیگویند طور کهنه به یک شخص؛ این

منحرف  -در واقع یک تردستی  -بندی علمی های فلسفی، ذهن طرف را با یک چشمکنند. درست مثل مغالطه

واند ن جوان ما بتی سیاسی درست میکنند، میخ خودشان را میکوبند. ما باید کاری کنیم که ایمیکنند. یک مغالطه

مغالطه را بشناسد؛ کما اینکه در فلسفه و منطق، شناخت مغالطه یکی از هنرهاست. ما بتوانیم جوان خودمان را آشنا 

یش ای که درست کردی، اینجاکننده را بگیرد. بگوید این قضیهکنیم به اینکه مغالطه چیست، تا بتواند مچ مغالطه

 .سیاسی این است؛ بایستی این را در جوان به وجود آورد اختالل و اشکال دارد. قدرت تحلیل

 ها و مؤسسات آموزش عالیبیانات در دیدار رؤسای دانشگاه 1385/05/23

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

 عدم پیشداوری-۰

. بصیرت پیدا کردن، کار سختی نیست. بصیرت پیدا کردن همین اندازه الزم دارد که انسان اسیر 

ها و پیشداوریهای گوناگون نشود. انسان همین دامهای گوناگون، از دوستیها، دشمنیها، هوای نفس

 4/9/92  .ر نگاه کند و تدبر کند، میتواند واقعیت را پیدا کندقد

 

تقوا در مسائل شخصی یک حرف است؛ تقوا در مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی و عمومی خیلی مشکلتر است، 

ما نسبت به دوستانمان، نسبت به دشمنانمان چه میگوئیم؟ اینجا تقوا اثر  .خیلی مهمتر است، خیلی اثرگذارتر است

ی او چگونه قضاوت میکنید؟ اگر قضاوت شما میگذارد. ممکن است ما با یکی مخالف باشیم، دشمن باشیم؛ درباره

 یی آن کسی که با او مخالفید و با او دشمنید، غیر از آن چیزی باشد که در واقع وجود دارد، این تعدی از جادهدرباره

ول ق«. یا ایّها الّذین امنوا اتّقوا اللَّه و قولوا قوال سدیدا»یکنم: ای که اول عرض کردم، تکرار می شریفهتقواست. آیه
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سدید، یعنی استوار و درست؛ اینجوری حرف بزنیم. من میخواهم عرض بکنم به جوانان عزیزمان، جوانهای انقالبی و 

 شد که مخالفت با یکمؤمن و عاشق امام، که حرف میزنند، مینویسند، اقدام میکنند؛ کامالً رعایت کنید. اینجور نبا

ی حق تعدی کنیم، تجاوز کنیم، ظلم کنیم؛ نه، ظلم نباید کرد. به کسی، ما را وادار کند که نسبت به آن کس از جاده

 .هیچ کس نباید ظلم کرد

 (ی تهران در حرم امام خمینی )رههای نماز جمعهخطبه 1389/03/14

ادثه ی آن حآید، ولی نمیتوانیم به طور قاطع دربارهدنیا پیش مییی در برای خود ما هم گاهی اتفاق میافتد که حادثه

آید، یا در جایی از دنیا، نزاعی بین دو جناح درگیر میشود اظهار نظر کنیم. فرضاً حکومتی در یک کشور بر سر کار می

 .ندقضیه قضاوت ک ی آنکه گاهی دالیل کافی و شواهد روشنگر در دسترس قرار نمیگیرد؛ لذا انسان نمیتواند درباره

 ۰2بیانات در حرم مطهر رضوی در آغاز سال  1369/01/02

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

 پرهیز از آسان پنداری-۰

ما دو نوع موانع داشتیم: یکی موانع درونی، یکی موانع بیرونی. موانع درونی یعنی چه چیزهائی؟ 

گیرانمان، چه آحاد مردممان، چه چه تصمیم -یعنی آن چیزهائی که در درون خود ما انسانها 

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

گرائی است، طلبی است، آسانضعفهاست؛ ضعفهای فکری است، ضعفهای عقالنی است، راحت

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

گیری و پنداری هم مثل آسانه واقع باشد. آساننسبت به کار و مشکالت کار، مطابق با واقع یا الاقل نزدیک ب

  انگاری است؛ آن هم یکی از موانع راه است.سهل

های شیرازدر دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه بیانات 1387/02/14 

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

 راحت طلب نبودن -7

. طلبینی ماست. به گریز از چالش، بغلط میگویند عافیتگریز از چالش هم یکی از ضعفهای درو

یا ولىّ العافیة »طلبی چیز خوبی است. عافیت یکی از بزرگترین نعمتهای الهی است؛ عافیت

عافیت به معنای پنجه نیفکندن نیست؛ به معنای درست «. نسئلک العافیة؛ عافیة الدّنیا و األخرة

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

طلبی چیز بدی نیست؛ لیکن بغلط به گریز از است که بگوئیم عافیت از گناه. بنابراین عافیت

ی با مشکالت را زشت و ناپسند دانستن، آماده طلبی، مواجههطلبی؛ یعنی در واقع همان راحتچالش میگویند عافیت

 مشکالت. اینها ضعفهای درونی ماست ی بانبودن برای مواجهه

های شیرازدر دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه بیانات 1387/02/14 

 

........................................................................................................................................................................................................... 
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 تردید نکردن-9

تردید، صفت بسیار بد و عنصر خطرناکی است. این تردید را با استدالل القاء نمیکنند؛ استداللی  

 ....وجود ندارد.

ل . باید مراقب این بود. نه تنها شما، بلکه همه ما باید مراقب این خطر باشیم. هر کس در درجه اوّ

باید مراقب دل خود و سپس مراقب دل مجموعه و مرتبطانِ به خود باشد. دلهای سرشار از ایمان 

شدن و وادادگی، اوّل بینی، هرگز مغلوب و مرعوب نمیشوند. برای مرعوب شدن، مغلوب شدن، تسلیمو معرفت و روشن

شود؛ گاهی از راه جسم هم وارد میشود. باید در دلها تردید ایجاد کرد. این تردیدها همیشه از راه مغز وارد نمی

(؛ همان دعایی که در ایّام 1که در بخشی از دعای صحیفه سجادیه) -ها و هوسهای جسمانی، میل به پول خواسته

(، آمده است که فکر مالِ فتون )مال 9« )و حصّن ثغور المسلمین»جبهه، خیلی از جوانان ما آن را میخواندند: 

یزهایی طلبی چطلبی و تجمّلطلبی، عیشطلبی، راحتطلبی، مقامانگیز، جاهمالِ فتنه -آنها ببر انگیز( را از دل فتنه

 .است که تردید را از طریق جسم و شهوات، وارد دل و مغز انسان میکند. مراقب اینها باشید

ارد و خود انسان هم اوّل طلبی، چیزهایی است که بتدریج در انسان اثر بد میگذطلبی و عیشطلبی، رفاهراحت .......

نمیفهمد. یک وقت میخواهد حرکت کند، میبیند نمیتواند؛ میخواهد پرواز کند، میبیند نمیتواند. مراقب باشید 

مجموعه را حفظ کنید؛ ذهنها و دلها و فکرها و ایمانها را مورد پاسدارىِ دقیق قرار دهید؛ این سفارش همیشگی من 

 دیدار جمعی از فرماندهان سپاهبیانات در  1381/06/24 است.

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

 پرهیز از عصبانیت -2

در بین افرادی که مأمور به رفتار مسلمانی با آنها هستیم، خشم و حالت در جمع مؤمنین، 

گیری با خشم مضر است، حرف زدن با تصمیم .عصبانیت نباید باشد. خشم به انسان ضرر میزند

خشم مضر است، کار کردن با خشم مضر است، غالباً دچار غلط و اشتباه است؛ این چیزی است که 

ء پیدا میکنیم. جلوگیری از این خشم، خشمی که موجب انحراف میشود، موجب خطای در ماها متأسفانه خیلی ابتال

 »دعای بیست صحیفه ی سجادیه « .«و کظم الغیظ»فکر و عمل میشود، یکی از موارد تقواست؛ 

 بیانات در دیدار کارگزاران نظام 1389/05/27

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

 تحلیل سیاسی هوشمندپس برای 

 مقدمات

 کسب آگاهی دینی و تاریخی -درک پیچیدگی های زمانه    -جهان بینی توحیدی      

 شجاعت در فهم   -آزاداندیشی         -توجه به خود سازی معنوی     -

 توجه به خطوط قرمز  -

 فنون و مهارت ها 

 موارد سلبی  
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 عدم برخورد سطحی با مسائل 

 پرهیز از واقعیت پنداری 

 پرهیز از لجاجت

 پرهیز از مغالطه گری

 عدم پیشداوری

 پرهیز از آسان پنداری

 راحت طلب نبودن

 تردید نکردن

 پرهیز از عصبانیت 

 موارد ایجابی 

 کل نگری )مشاهده ی مجموعه واقعیات با هم  ( 

 مالحضه ی نسبت آرمانها و واقعیت ها 

 مالحضه نسبت به تکلیف و وظیفه :

 لحظه شناسی 

 تحلیل همزمان نقاط قوت و ضعف در مسائل

 توجه به شاخصها 

 مفهوم سازی و توجه به داللت الفاظ بر معانی

 تامل در افکار بازیگران 

 مسائل  اصلی و فرعی کردن

 شنیدن همه ی سخنان و انتقادها و انتخاب بهترین

 شناخت نقشه ی دشمن 

 نتیجه    :              شناخت مسیر حق

 

 نمونه هایی برای تحلیل سیاسی :

 الف : رابطه با آمریکا 
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موضوع اصلی ای که من امروز می خواهم قدری درباره آن صحبت کنم و در خطبه جمعه اوّل ماه 

مناسبت یک موضوع دیگر اشاره ای کردم و به خاطر بارش برف نشد تعقیب کنم و حال به 

قضایای تازه تری هم پیش آمده است که من الزم است این موضع را دنبال کنم، جنجال تبلیغاتی 

ای است که در این یکی، دو هفته اخیر در مورد مناسبات ایران و امریکا، به عنوان یک خبر تازه از 

همه دنیا را متوجّه به خود کرده است. همان طور که در آن خطبه قبلی تا حدودی اشاره شد، دستگاههای  ایران،

عمدتاً امریکایی و دنباله روانشان، یک شگرد تبلیغاتی را دنبال می کنند، برای این که در جهت مقاصد و اغراض 

بپوشانند، که من امروز قدری در این زمینه  خودشان، دروغی را به شکل واقعیت جلوه دهند و واقعیتی را به کلی

 .صحبت خواهم کرد

البته این موج تبلیغاتی، عمدتاً از طرف دستگاههای تبلیغاتی خارج از کشور است؛ منتها در داخل هم انعکاس دارد. 

أسفانه در ، متبعضی از کسانی که پایبندیهای انقالبیشان آن قدر نیست که ما از متصدّیان امور مطبوعاتی توقّع داریم

برخی از مطبوعات، همان گونه مشی می کنند که دشمنان انقالب و دشمنان ملت ایران و عوامل وابسته به استکبار 

 .در دنیا یا مثالً در کشور امریکا مشی می کنند! این هم جای تأسّف است

 ) شناخت نقشه ی دشمن (                         

 

نهاست، این است که جمهوری اسالمی ایران می خواهد درباره مناسبات خودش با مسأله ای که موضوع جنجال ای

دولت امریکا، تجدیدنظر کند! این را به عنوان یک خبر تازه منتشر کردند! مطلب کامالً بی اساسی و واهی ای را بزرگ 

ران دارند. آنها دنبال کارهای کردند و جنجال و های وهوی به راه انداختند. البته مقاصد بسیار خطرناکی برای ملت ای

خودشان هستند؛ اما ما باید کار دشمن را بشناسیم. ولو هیچ اقدامی هم در مقابل دشمن نخواهیم بکنیم، باید بدانیم 

دشمن چه کار می کند. ما نباید اجازه بدهیم که دشمن نسبت به کشور ایران و ملت و مسؤوالن آن، هر کاری که می 

یغات بکند و ما همین طور سکوت کنیم! این که نمی شود. الزم است اهداف و مقاصد دشمن خواهد، در زمینه تبل

 .شناخته شود

البته در بعضی از رسانه ها و به وسیله برخی از مسؤوالن هم واقعاً حرفهای درستی زده می شود. دیشب در تلویزیون 

نه این که نمی گویند  -درست گفته می شود دیدم که وزیر محترم امور خارجه مصاحبه می کردند. حرفهای خوب و 

 .اما من هم موظّفم آنچه را که وجود دارد و واقعیت مطلب است، برای ملت عزیزمان بیان کنم -

این را هم به شما عرض کنم که این اوّل بار هم نیست. قبالً هم از این قبیل قضایا اتّفاق افتاده است؛ بخصوص آن 

ود تا حدودی هم با امروز قابل مقایسه است. آن جا هم جنجالی درست کردند و حتّی باری که بعد از رحلت امام ب

روزنامه های ما مقاله نوشتند و بعضی افراد مخالف و معاند با انقالب، چیزهایی نوشتند و ادّعاهایی کردند؛ صریحاً به 

دامه دهند. البته این دفعه جنجالها تخطئه دوران امام پرداختند که الحمدهلل سیلی ملت بر بناگوش آنها، نگذاشت ا

وسیعتر است و طور دیگری جنجال می کنند. سرِ جنجال، خارج از کشور است؛ عمدتاً آنها هستند. وضع، وضع 

 .دیگری است؛ آن وقت هم بود؛ هرچند با این وسعت و در این ابعاد نبود

ترم ما در هفته گذشته است. این هم واقعاً بهانه ای که برای این جنجال درست کرده اند، مصاحبه رئیس جمهور مح
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ظلم بزرگی است؛ هم به ملت ایران، و هم به رئیس جمهور. این اخفاء حقیقت و پوشاندن آنچه که می خواهند به 

  .چشم مردم نرسد، واقعاً چیز عجبی است

من ابتدائاً الزم است عرض کنم که در آن مصاحبه، همه مواضع اصولی ما در زمینه رابطه با امریکا و اسرائیل به خوبی 

همه مطالبی که باید بیان می شد، بیان شد؛ من با دقّت گوش کردم. آنچه درباره مذاکره با امریکا الزم بود بیان شد. 

امریکا الزم بود گفته شود، گفته شد؛ آنچه راجع به اسرائیل، راجع به  گفته شود، گفته شد؛ آنچه راجع به رابطه با

مبارزان فلسطینی و بعضی قضایای داخلی الزم بود گفته شود، بیان شد و خیلی خوب بود. من دعا کردم؛ هم ایشان 

. حال چیزهایی هم را، هم وزیر امور خارجه را، و هم بعضی مسؤوالن دیگر را که در این زمینه ها مواضع خوبی گرفتند

 مسائل مربوط به رابطه ممکن است مربوط به سالیق و لحنها باشد؛ با آنها کاری نداریم. آنچه اصولی و مهم بود، همین

و مذاکره و حکومت صهیونیستی بود، که اینها خوب گفته شد و مطالب خوبی بود. حال دشمن اگر نخواهد که به این 

تراف کند، دشمن است دیگر؛ ما از دشمن چه توقّعی داریم؟ ما باید خودمان اع -که برخالف میل اوست  -حرفها 

  توجه به شاخص ها      .بفهمیم که هدف و غرض دشمن چیست

 عدم برخورد سطحی با مسائل 

 

ر ا دو مخالفان م -عمدتاً  -من اواّلً برای شما برادران و خواهران عزیز بیان کنم که اهداف جنجال تبلیغاتی امریکاییها 

این که دائماً می گویند ایران می خواهد با امریکا مذاکره کند؛ ایران می خواهد بتدریج رابطه با امریکا  .دنیا چیست

برقرار کند، هدفشان از این حرفها چیست؟ چه می خواهند؟ مخالفان ما به دنبال چه چیزی هستند؟ آنچه مسلّم 

نیستند؛ این که واضح است. تا به حال در طول این نوزده سالی  است، دنبال خیر جمهوری اسالمی و خیر ملت ایران

که از انقالب می گذرد، هم حکومت امریکا، هم مطبوعات امریکا و هم رسانه ها و تلویزیونها و رادیوهای امریکا، تا آن 

د. و دروغ پرداختنجایی که توانستند، به ملت ایران ضربه زدند، خنجر از پشت زدند، اهانت رواداشتند، خیانت کردند 

در هشت سال جنگی که ما داشتیم و در قضایای اقتصادی، یک جا اینها به نفع ما کار نکردند؛ حال هم از همان قبیل 

 . است

پس، هدفشان چیست؟ هدف، چند چیز است. که من به اختصار عرض می کنم. شما روی مطالبی که عرض می کنم، 

ده، دانش آموزان، دانشجویان و طالب علوم دینی، درست دقت و تأمل فکر کنید؛ مخصوصاً شما جوانان تحصیلکر

کنید؛ چون اینها مسائل مهمی است. یک ملت هم غالباً در همین جاهای علی الظاهر کوچک است که سرنوشتش 

ساخته می شود. چنین مقطعی، اگر مردم، جوانان، مسؤوالن و دیگران درست نفهمیدند که حقیقت قضیه چیست، 

ای باز می شود که خدای نخواسته همین زاویه، به فنای همه چیز منتهی خواهد شد. معموالً این طور است؛ لذا زاویه 

 .خیلی مهم است که درست دقّت شود

هدف اینها چیست؟ هدف حکومت امریکا و دستگاه امپراتوری خبری امریکایی از این حرفها چیست که مرتّب می 

 ند؟گویند: ایران می خواهد مذاکره ک

هدف، چند چیز است: یکی این که اینها می خواهند آن چیزی را که تا امروز وسیله وحدت ملت ایران بوده است، به 

وسیله اختالف ملت ایران تبدیل کنند. تا به حال آحاد ملت ایران به خاطر این که می دانستند دولت امریکا دشمن 
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فات جزئی هم داشتند، کنار می گذاشتند و متّحد می شدند. آنهاست، در مقابل دشمنی امریکا، اگر یک وقت اختال

مقابله با امریکا، یکی از وسایل وحدت این ملت بوده است. اینها می خواهند با این جنجالها، همین وسیله وحدت را، 

دارد؛ آن  ایبه وسیله اختالف تبدیل کنند. این علیه آن، آن علیه این. این بگوید مذاکره، آن بگوید مذاکره چه فایده 

یکی بگوید چه ضرری دارد؟ یک عدّه از این طرف بحث کنند، یک عدّه از آن طرف بحث کنند! واینها هم این وحدت 

 .عظیم ملی را که ملت ایران در مقابله با حضور دشمن دارد، به اختالف ملت ایران تبدیل کنند

قضیه ای را که در چشم ملت  -رابطه با امریکا مذاکره و  -هدف دوم این است که می خواهند با تکرار این قضیه 

ایران، به دالیلی منطقی، یکی از زشت ترین چیزهاست، قبحش را از بین ببرند. تا حدّی که در نماز جمعه می شود 

حرف زد، خواهم گفت که دالیل منطقی آن چیست. می خواهند قبح این را از بین ببرند؛ مثل کاری که سرِ قضیه 

 .راب کردنداسرائیل با اع

یک روز بود که دولتهای عرب، صحبت کردن با اسرائیل، رابطه با اسرائیل و حتّی آوردن اسم اسرائیل را یکی از 

کارهای بسیار زشت می دانستند. اینها با مطرح کردن و پیش کشیدن این قضیه، آنها را یکی یکی از صفوف ملت 

تدریج کاری کردند که قبح این قضیه ریخت؛ حتّی دولتهایی که در عرب خارج کردند و بار را به گردن او انداختند. ب

مرزهای اسرائیل نیستند و هیچ خطر و ضرری هم از اسرائیل نمی بینند، در خانه خودشان نشسته اند و صحبت از 

 .مذاکره با اسرائیل می کنند! واقعاً چه لزومی دارد؟ اما می کنند؛ چون قبحش ریخته است

دالیل کامالً محکم و با استدالل منطقی، دولت امریکا را دشمن خود می داند؛ که من بعداً اشاره خواهم ملت ایران به 

کرد. همه ملتهای دنیا هم این را از ملت ایران شناخته اند و با چشم تعظیم و تجلیل به این نگاه می کنند. بتدریج می 

 .لی بکنندخواهند قبح این را از بین ببرند و یک کار عادّی و معمو

هدف سوم این است که اصل مذاکره با ایران، برای امریکا به عنوان ابرقدرت، بسیار مهم است. ممکن است بعضی 

تعجّب کنند و بگویند مگر ایران چیست که برای امریکای ابرقدرت، مهم است که با ایران پشت میز مذاکره بنشینند؟! 

است، برایش خیلی مهّم است. ابرقدرت، یعنی آن قدرتی که از همه بله، بسیار مهّم است. اتّفاقاً چون ابرقدرت 

 .قدرتهای سیاسی دنیا باالتر است و می تواند اراده خود را بر آنها تحمیل کند

و هر کدام منطقه نفوذی داشتند؛ هر کار هم می خواستند،  -امریکا و شوروی  -یک روز دو ابرقدرت در دنیا بودند 

را در کشورهای اروپایی  -کروز و غیره  -ی امریکا در مقابل آن دشمن، موشکهای امریکایی می توانستند بکنند. حتّ

مستقر کرده بود؛ بیچاره اروپاییها هم چاره ای نداشتند، حرفی هم نمی زدند؛ چون به عنوان دفاع در مقابل شوروی 

شوروی از بین رفته است؛ امریکا مدّعی سابق بود. شوروی هم در منطقه نفوذ خودش، این کارها را می کرد. امروز که 

است و به شدّت در پی این است که نظام یک قطبی در دنیا به وجود آید؛ یک ابرقدرت در رأس امپراتوری بزرگی که 

 !اسمش دنیاست

این مطلبی که عرض می کنم، حرفی است که صاحب نظران سیاسی امریکا از گفتن آن ابایی ندارند. در مطبوعات 

، مقاالت سیاسی فکری با همین مضمون چاپ می شود. در همین حدود یک ماه پیش، در یکی از مطبوعات امریکایی

چه عیبی دارد که در »امریکایی دیدم که یک نویسنده معروف سیاسی نویس امریکایی به دنیا خطاب می کرد که 

آنها اصالً ادّعایشان این « ن و چنان است!امریکا قرار داشته باشد؟! امریکا امروز چنی رأس یک امپراتوری واحد جهانی،

 .است؛ دنبال این هستند
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 مفهوم سازی                         شناخت نقشه دشمن 

 

حال ابرقدرتی با این همه ادّعا، با این همه باد و بروت جهانی و سیاسی، یک جا هست که برایش ارزش و اعتبار و 

جمهوری اسالمی و ملت ایران، هیبت شکن  .جمهوری اسالمی ایران احترامی قائل نمی شوند؛ آن یک جا کجاست؟

ابرقدرت امریکا در دنیا شدند. من بارها عرض کرده ام که عمده قدرت ابرقدرتها، متّکی به هیبتشان است؛ هیبت 

شر و آنهاست که می تواند کار کند. اینها همه جا که وارد میدان نمی شوند، تیر و تفنگ که به کار نمی برند؛ ت

هیبتشان است که رؤسای دولتها و رؤسای احزاب سیاسی دنیا را وادار می کند که دست و پایشان در مقابل اینها 

 .بلرزد و کوتاه بیایند

برای امریکا مهم است که ایران اسالمی که از روز اوّل به دالیل روشنی در مقابل امریکا ایستاد و تسلیم امریکا نشد و 

اکره نمی کنم، حاال بگوید که بسیار خوب، چَشم، ما هم مذاکره می کنیم! می گویند بفرما، گفت که با امریکا مذ

ابرقدرتی کامل شد! این منطقه ای هم که زیر بار نمی رفت، زیر بار آمد؛ این جا هم عتبه را بوسیدند! بنابراین، صِرف 

 .مذاکره برایشان خیلی مهّم است

امریکاییها نسبت به رابطه، طور دیگری فکر می کنند. آن چه  .؛ بعد خواهم گفتالبته در مورد رابطه، این طور نیست 

که برای آنها خیلی مهّم است، مذاکره است. می خواهند ایران پشت میز مذاکره بنشیند؛ بعد که مذاکره شروع شد، 

 .آن وقت سرِ رابطه داستانها و حکایتها دارند

حرکت جمهوری اسالمی و ملت ایران رای امریکا اهمیت دارد، این است که نکته دوم برای این که مذاکره با ایران ب 

موجب شد که احساسات اسالمی در هر گوشه دنیا بیدار شود؛ در آسیا، در آفریقا و حتّی در اروپا، مسلمانان با نام 

ز این مبارزات، بعضی ا. اسالم، احساسات اسالمی خودشان را سرِ دست گیرند و مبارزه ای را به نحوی شروع کنند

مبارزات سیاسی با دولتهاست. بعضی از این مبارزات، مبارزات اصالحی است؛ باالخره مشغول مبارزه هستند. همه 

 .اینها، از این قلّه جمهوری اسالمی و امام و این ملت، سرازیر شده اند

 کل نگری 

 

من کسانی را در دنیای اسالم می شناسم و اطّالع دارم که مذهب اهل بیت را بدون هیچ گونه تبلیغی، فقط برای 

خاطر قضایای جنگ قبول کردند. همین که شما جوانان، شما جانبازان، شما ایثارگران به میدان جنگ می رفتید و 

ن آن طور شجاعانه می ایستادند و آن شجاعتها را این خبرها در دنیا به همین شکل منتشر می شد؛ همین که مادرا

به خرج می دادند، عدّه ای را در دنیا مسلمان کرد، عدّه ای از مسلمانان را شیعه کرد، عدّه بیشتری را عاشق انقالب و 

 عاشق امام و ملت ایران کرد و احساسات اسالمی بروز کرد. در حقیقت، قطب همه اینها، ملت ایران و نظام جمهوری

 .اسالمی است

اگر جمهوری اسالمی با امریکا پشت میز مذاکره بنشیند، امریکاییها خیالشان از این جهت راحت می شود؛ به هرجایی 

شما برای چه تالش می کنید؟ شما که مثل ایران نخواهید شد، به پای ایران که نخواهید رسید!  :در دنیا می گویند
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کوه و شجاعت را که پیدا نخواهید کرد؛ آنها هم باالخره مجبور شدند و هر چه بشوید، یک ملت و یک نظام و آن ش

این جا پای میز مذاکره آمدند؛ شما دیگر چه می گویید؟! یعنی با تسلیم ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی ایران به 

 .ه خواهد شدنشستن پای میز مذاکره با امریکا، خیال امریکا از بسیاری از این مبارزات دنیای اسالم آسود

درست توجّه کنید! هر کدام از اینها، بحثهای طوالنی و مفصّلی دارد که جایش در مجالس ویژه این حرفهاست. من 

مایلم که در نماز جمعه، فقط رؤوس مطالب را عرض کنم. مذاکره برای اینها مهّم است. ببینید؛ بسیاری از کشورها 

ا محسوب می شوند؛ یعنی تحت نفوذ و تسلیم دولت امریکا قرار دارند، هستند که دولتهایشان از دوستان دولت امریک

مواضع سیاسیشان تابع دولت امریکاست و کالًّ تابع امریکا هستند؛ با فالن جا قطع رابطه کنید، فالن جا را معامله 

ستند، تسلیم امریکا ه کنید، فالن جا را معامله نکنید، نفت را این گونه کنید، مس را آن طور کنید. این دولتهایی که

بتدریج این فکر برایشان به وجود می آید که دولتی به نام جمهوری اسالمی ایران هست که به امریکا هیچ اعتنایی 

نمی کند؛ امریکا هم نسبت به آن دولت نمی تواند هیچ آسیب جدّی بزند. پس، علّت این که ما از امریکا این قدر می 

 ترسیم، چیست؟

در ذهن بسیاری از مسؤوالن کشورهای اسالمی و غیر اسالمی به اصطالح خودشان جهان سومی  این سؤال امروز

وجود دارد و برای دستگاه امریکا موجب زحمت جدّی شده است؛ خارج شدن از حالت تبعیت و تسلیم، به خاطر 

یکا نمی تواند هیچ کار وجود جمهوری اسالمی، که جمهوری اسالمی هست، هیچ اعتنایی هم به امریکا نمی کند و امر

یی می گذرانند، قانون هم بعد «داماتو»مهمّی با آن انجام دهد. چرا؛ گاهی اوقات هارت و هورت می کنند؛ مثالً قانون 

از چند ماه به خودی خود منسوخ می شود؛ کار اساسی نمی توانند بکنند. پس، چرا ما خودمان را بیخودی معطّل 

 کردیم و اسیر امریکا شدیم؟

امریکا در  .برای امریکا خیلی خطرناک است که این فکر در دوستان و در تبعه دولتهای تابع و پیرو او رسوخ پیدا کند

دیدید، این محاصره اقتصادی و همین »پی یک جواب است؛ باید کاری کند که به آنها این طور تفهیم شود که: 

خره جمهوری اسالمی را هم خسته کرد و مجبور نمود که فشارهایی که ما علیه جمهوری اسالمی به خرج دادیم، باأل

ه این را به دولتهایی ک«. او هم بیاید و زانو بزند و از آن پایگاه و از آن گردن برافراشته ای که داشت، بناچار پایین آید!

، می تواند دنخیر؛ این طور هم نیست که شما خیال کنید کسی که با ما نباش»پیرو و تابعش هستند، تفهیم کند که: 

 !«از آسیب در امان بماند. جمهوری اسالمی هم باالخره مجبور شد بیاید

یک نکته دیگر هم هست که موجب می شود حقیقتاً مذاکره برای امریکاییها به عنوان یک ابرقدرت مهم باشد و آن، 

یاسی عالم، مبارزه می این است که در مصاف دو قطب مبارز که االن نوزده سال یا بیست سال است که در صحنه س

قطب استکبار از یک طرف، و قطب اسالم از طرف دیگر؛ قطب استکبار به رهبری امریکا، و قطب اسالم به  -کنند 

شما هرچه  -محوریّت نظام جمهوری اسالمی که تا به حال هم گسترش و پیشرفت، متعلّق به قطب اسالم بوده است 

شورهایی که بوی حرکت و نهضت اسالمی در آنها استشمام نمی شد، وضعی صحنه دنیا را نگاه می کنید، می بینید ک

در آنها به وجود آید! در ترکیه به  -الاقل به تناسب آن کشورها  -برایشان به وجود آمد که حکومتهای اسالمی 

اما با احساسات صورتی، در الجزایر به نحوی و در جاهای دیگر نیز همین طور. البته با همه اینها هم برخورد کردند؛ 

در  «رفاه»مردم که نمی توانند برخورد کنند؛ نمی توانند با احساسات مردم آن طور برخورد کنند که مثالً با حکومت 

 .ترکیه یا با بعضی از حکومتهای دیگر برخورد کردند. احساسات مردم به حال خود باقی است



Khatfarhangi.mihanblog.ir    26 بخش بیانات رهبری 

 

طب، استکبار از یک طرف و قطب اسالم از طرف دیگر است که ق -تا به حال در برخورد این دو قطب مبارز با یکدیگر 

پیشرفت و مبارزه و پیروزی، متعلّق به قطب اسالم بوده است. قطب اسالم همیشه پیش رفته است؛ اما قطب  -

که بگویند جمهوری اسالمی  -استکبار پیشرفتی نداشته است. اینها می خواهند با شایعه مذاکره جمهوری اسالمی 

این طور وانمود کنند که در این مصاف، باالخره  -طرف ما آمد و مجبور شد کنار بیاید و با ما مذاکره کند تسلیم شد؛ 

 .قطب اسالمی شکست خورد و مجبور به عقب نشینی شد و قطب استکبار در این مصاف پیروز گردید

ده است. می خواهند بگویند می خواهند این را تفهیم کنند که دشمن پیروز شده و اسالم مجبور به عقب نشینی ش

ده  -که اسالم انقالبی از حرفهایش گذشت و برگشت. می خواهند بگویند همه این حرفها در طول این نوزده سال 

به گوشه ای گذاشته شد، به  -سال اول که امام گفته بود، و نه سال بعد از امام، مسؤوالن و ملت همه بر زبان آوردند 

مه این حرفها تخطئه گردید؛ چون امام بارها فرموده بودند که ما با دشمن کنار نمی دست فراموشی سپرده شد و ه

آییم و تسلیم دشمن نمی شویم. این شایعات برای این هدف است که آن گذشته را تخطئه کند. باالخره امریکا از این 

یعنی از حرفها  - ذاکره بنشیندکه شایع شود جمهوری اسالمی تسلیم شده است تا با امریکا مذاکره کند و پشت میز م

بیشترین استفاده را می کند. این جنجال تبلیغاتی برای این است.  -و ادّعاهای خود نسبت به استکبار دست بردارد 

لذا با این که رئیس جمهور محترم در مصاحبه اش گفت که ما مذاکره نمی کنیم؛ گفت که ما احتیاجی به مذاکره 

این مقدّمه مذاکره است؛ می خواهند مذاکره کنند! هر کسی چیزی گفت؛ جنجالی در دنیا نداریم، آنها گفتند بله، 

 .درست کردند. پس، انگیزه های امریکا و دستگاههای خبری امریکا از این جنجال این است

ام ام .حال موضع ما چیست؟ البته موضع ما بارها گفته شده است؛ چیزی نیست که حاال من بخواهم آن را بیان کنم

بارها فرمودند، بعد از امام هم ما، مسؤوالن سیاست خارجی و کسانی که در این زمینه ها حرف می زدند و اقدام می 

کردند، حرفها را گفته اند. حرفها همان حرفهاست؛ حرفهای محکمی است؛ حرفهایی نیست که بشود امروز گفت و 

 .کنم فردا از آنها برگشت؛ درعین حال من به طور مختصر عرض می

موضع انقالب و موضع نظام جمهوری اسالمی این است که اواّلً هر تصمیمی که ما برای انقالب و به عنوان مواضع 

ما حکومتمان هم حکومت استدالل است، قوانینمان  .اصولی انقالب بگیریم، باید تابع استدالل باشد. ما اهل منطقیم

ممکن  .لی است، مواضع سیاسی ما هم مواضع استداللی استهم قوانین مستدل است، معارفمان هم معارف استدال

اما پشت سرِ این شعار، استدالل و  - خیلی خوب؛ مانعی ندارد -است یک وقت کسی نسبت به این مواضع شعار بدهد 

برهان و منطق وجود دارد. اساس این منطق هم یکی نفع ملت ایران و مصالح کشور است، یکی هم اصول و عقاید و 

ایی است که ملت ایران در راه این باورها مبارزه و مجاهدت کرده، شهید و جانباز داده، ایستادگی کرده است و باوره

مردم دنیا را متوجّه خودش کرده است. مواضع ما تابع این چیزهاست. حال من در سه عنوان کوتاه، مطلب را خالصه 

  .می کنم

ل این را بیان می کند که این وضع، نتیجه رفتار و وضع طبیعی اوّ -یعنی قطع رابطه ما با امریکا  -وضع کنونی 

استکبار امریکایی است؛ در واقع، نتیجه مظلومیت ملت ایران است. حرف دوم این است که مذاکره با امریکا، هیچ 

 .ردفایده ای برای ملت ایران ندارد. حرف سوم این است که مذاکره و رابطه با امریکا، برای ملت ایران ضرر دا

                        کل نگری 
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 افزایش آگاهی تاریخی                                                      

 

 139۵اما مطلب اوّل که گفتیم این قطع رابطه، ناشی از رفتار امریکاست. عزیزان من! سیاست دولت امریکا از سالهای 

وارد کشور ما شد؛ بتدریج آمدند و نفوذ پیدا کردند و یواش یواش  -ودو  تقریباً سالهای بیست ویک و بیست - به بعد

جای انگلیسیها را گرفتند. در طول این تقریباً بیست وهفت هشت سالی که امریکاییها در این کشور حضور قدرتمندانه 

انجام دهد، انجام داشتند، همه اهانتها و بدیها و ستمگریهایی که یک دولت مستکبر با یک ملت مظلوم می تواند 

دادند؛ منابع را بردند، رژیم مستبد پهلوی را تقویت کردند، به مسؤوالن ما اهانت کردند، به مردم اهانت کردند، 

کاپیتوالسیون را آوردند، حکومتهای ملی را سرنگون کردند و خیلی جنایات که واقعاً اگر کسی بخواهد جنایات امریکا 

 .خواهد شد هفت، هشت سال قبل از انقالب بنویسد، یقیناً یک کتاب قطوررا در طول مدّت تقریباً بیست و

انقالب پیروز شد. وقتی انقالب پیروز شد، یکی از کارهایی که مردم کردند، همان اوّل روزهای بیست ویک و بیست  

بودیم، من خودم دیدم ودو بهمن به سفارت امریکا رفتند و امریکاییها را گرفتند و در آن روزها آن جایی که ما مستقر 

که چشمهای اعضای سفارت امریکا را بستند و به آن جا آوردند. من یقین داشتم که امام دستور خواهند داد اینها را یا 

اعدام و یا مثالً زندانی کنند! برخالف تصوّر همه و برخالف تصوّر خود امریکاییها، امام دستور دادند که اینها را آزاد 

شان رفتند. البته بعضیشان از ایران رفتند؛ چون اوضاع ایران را برای خودشان مناسب ندانستند؛ کردند و به سفارت

 .بعضی هم در ایران ماندند

بعد از پیروزی انقالب، رابطه ما با امریکا، از طرف ما قطع نشد. یعنی ملت ایران در حال اقتدار، مظلومیتهای گذشته 

عفو کرد. دیگر از این بزرگواری باالتر؟! ما سی سال از طرف امریکاییها  خودش را ندیده گرفت و دولت امریکا را

مظلومیت داشتیم؛ منتها نمی توانستیم مقابله به مثل کنیم و عکس العمل نشان دهیم. انقالب که پیروز شد، ملت 

العمل نشان توقّع طبیعی این بود که عکس  .ایران اقتدار را به دست گرفت و می توانست عکس العمل نشان دهد

دهد؛ عکس العمل که نشان نداد هیچ، امام دستور دادند رهایشان کنید! البته عدّه ای از آنها رفتند؛ ولی عدّه ای هم 

 .ماندند و روابط سیاسی ما و امریکا برقرار بود

لشان آسوده شد، اما دولت امریکا این بزرگواریهای ملت ایران و انقالب را ندیده گرفت. از همان روزهای اوّل که خیا

محلّ سفارت را محلّ توطئه علیه نظام جمهوری اسالمی کردند. در خود امریکا، علیه ایران شروع به اقدامات کردند. 

مجلس سنای امریکا آن وقت حرکت زشتی انجام داد که در این جا خروش خشم مردم علیه آن حرکت بلند شد. در 

شد و مردم در آن جا نسبت به این کار امریکاییها اعالم خشم کردند.  یکی از میدانهای تهران اجتماع عظیمی تشکیل

امریکاییها از همان روزهای اوّل، شروع به توطئه و بدی کردند؛ دشمنان جمهوری اسالمی را دیدند و آنها را به 

این کارها هم  کارهایی وادار کردند؛ مقدمات کودتایی را فراهم آوردند؛ یعنی از گذشته درس نگرفتند! نتیجه قهری

این بود که دانشجویان مسلمان پیرو خطّ امام ریختند سفارت را تصرّف کردند و اعضای سفارت را گروگان گرفتند. 

 .این حرکت، در واقع مجازاتی نسبت به امریکاییها بود

 از قضیه سفارتامروز امریکاییها وقتی می خواهند تاریخ دشمنیهای بین دولت امریکا و دولت ایران را بیان کنند، 

شروع می کنند. در زمان ریاست جمهوری، در سالی که به سازمان ملل رفته بودم، اوّلین حرفی که خبرنگار در هنگام 

مصاحبه با من مطرح کرد، مسأله سفارت بود که شما اعضای سفارت ما را به گروگان گرفتید! در حالی که تاریخ از آن 
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است. اگر قضایای قبل را بگوییم، می گویند اینها متعلّق به گذشته است! اگر جا شروع نمی شود؛ قبل از این قضیه 

متعلّق به گذشته است، قضیه سفارت مگر متعلّق به گذشته نیست؟ آن را همیشه به عنوان حرکتی مطرح می کنند 

ملت ایران بود. که چرا شما به ما حمله کردید؛ در حالی که در واقع این یک حرکت متقابل ناشی از خشم انقالبی 

مردم ایران نجابت کردند که آنها را به قتل نرساندند؛ والّا اگر جوانان ما می خواستند بی مراعاتی کنند و بی تقوایی به 

خرج دهند، همان جا نابودشان می کردند؛ اما این کار را نکردند، جان آنها را حفظ نمودند و بعد از مدّتی هم به 

 .وّل کردند، آزاد شدند و رفتنددستور امام که به مجلس مح

و « ژهنو»پس، قضیه ضربات امریکایی و خنجرزدنها و خیانتها و کودتا درست کردنها و قضیه کودتای پایگاه شهید 

قضایای دیگر، پشت سرِ هم علیه جمهوری اسالمی انجام گرفت و ادامه یافت، تا جنگ تحمیلی شروع شد. در جنگ، 

ند. یکی از چیزهایی که در عرف همه ملتها و دولتهای دنیا ورود در جنگ محسوب می به دشمن ملت ایران سالح داد

شود، همین است که دو کشور که در حال جنگند، یکی بیاید به آن طرفی که با این کشور جنگ می کند، سالح 

به کلّی ندیده گرفت. بدهد، یا امکانات نظامی بدهد، یا مشورت نظامی بدهد. این ورود در جنگ است. اینها را نباید 

  .ملت ایران در مقابل این حرکتها و این ظلمهاست که این طور در مقابل امریکا ایستاده است

است. امیرالمؤمنین، مظلومترین انسان  -امیرالمؤمنین علیه السّالم  -من پارسال گفتم که این ملت، مثل امام خود 

نین کسی را نمی شناسید؛ اما مظلومتر از امیرالمؤمنین هم کسی را مقتدر دنیا بود. شما به قدرت و اقتدار امیرالمؤم

نمی شناسید! ملت ایران، مثل امام خودش است. ما در زمان خودمان، هیچ ملتی را با این نشاط و سرزندگی و 

چه  اقتداری که ملت ایران در این دو دهه ظاهر شده است، نمی شناسیم؛ اما مظلومترین ملتها هم ملت ایران است!

 !کسی از همه بیشتر به او ظلم کرده است؟ شیطان بزرگ

می گویند چرا به ما شیطان بزرگ می گویید؟! شیطان یعنی چه؟ شما شیطنت می کنید. شیطنت نکنید، تا به شما 

شیطان بزرگ نگوییم. شیطنت می کنند، خیانت می کنند، ضربه می زنند، جنایت می کنند، تکبّر می کنند، استکبار 

نند. ملت ایران، یک ملت زنده است؛ او را با ملتهای دیگر مقایسه نکنید. ملت ایران هم در مقابل چنین دولت و می ک

چنین حکومتی می ایستد، مقاومت می کند، بی اعتنایی می کند، رابطه را قطع می کند، با او حرف نمی زند و در 

 .اذ می کندصحنه های جهانی، مواضع خود را برخالف مواضع باطل او اتّخ

یک جهت دیگر، مواضع جهانی امریکاست. امریکا امروز بزرگترین حامی حکومت غاصب صهیونیستی است. حکومت 

صهیونیستی، بدترین دولتها و مجموعه های سیاسی دنیاست؛ چون یک ملت را از مملکت خودش بیرون کرده است. 

د؟ آخر، یک خانواده را، یک فامیل را، یک شهر را، یک شما چنین چیزی را در دنیا سراغ دارید؟ در تاریخ سراغ داری

میلیون آدم را از مملکت خودش بیرون کنند، یک مطلب است؛ کسی بیاید یک ملت را از کشور خودش بیرون کند، 

آنهایی را هم که در داخل کشور هستند، در نهایت ضعف و شدّت و فشار قرار دهد و خودش بر آنها حکومت کند، 

  .عجیبی است! حکومت از این بدتر و زشت تر؟! بعد هم با ملت با نهایت قساوت رفتار می کنندچیز واقعاً 

امروز مظهرش حکومت غاصب  -که حرف بسیار درستی هم هست  -تروریسم دولتی که در همان مصاحبه گفته شد 

تی است. شما دیدید با صهیونیستی است. این حرف، خیلی هم به صهیونیستها برخورده است! این حرفِ کامالً درس

مردمشان چه می کنند! دیدید با فلسطینیها چه می کنند! دیدید با مردم لبنان چه می کنند! با هلی کوپتر به 

روستاهای لبنان می آیند و آدمها را از خانه هایشان می دزدند و می برند! کجا دیگر چنین چیزی در دنیا هست؟ 
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صهیونیستها هستند. این جرم، بزرگ نیست؟ این جرم، کافی نیست ؟ این بس  امریکاییها بزرگترین و جدّیترین حامی

نیست برای این که ملت حق طلبی مثل ملت ایران بگوید من با شما کاری ندارم، من شما را رد می کنم، من رفتار 

 .شما را محکوم می کنم؟ ملت ایران به امریکا همین را می گوید

ذاکره با دولت امریکا، به حال ملت ایران هیچ فایده ای ندارد. امروز از چیزهای عنوان دوم این است که رابطه و م

در  -همان طوری که در هفته اوّل این ماه عرض کردم  -جالب این است که دستهای امریکایی و تبلیغات امریکایی 

م این است که بیاید با دنیا این گونه شایع می کنند که ملت ایران مشکالتی دارد؛ راه حل و کلید این مشکالت ه

امریکا مذاکره کند! تو گفتی و من باور کردم! مذاکره، هیچ فایده قابل ذکری برای ملت ایران ندارد. البته ضررهایی 

  .دارد که بعد عرض می کنم؛ اما اصالً فایده ندارد

و ... از بین خواهد رفت، اشتباه « داماتو»کسی که خیال کند اگر ما با امریکا مذاکره کردیم، محاصره اقتصادی و قانون 

کرده است. اواّلً هر کدام از رفتارهای امریکا با ایران، بعد از مدّتی محکوم به شکست شده است. مگر بار اوّلی است که 

اینها این طور با ما رفتار می کنند؟ مگر بار اوّلی است که تهدید می کنند؟ مگر بار اوّلی است که محاصره اقتصادی 

؟ مگر بار اوّلی است که اینها راه می افتند و به این کشور و آن کشور می گویند که شما با ایران فالن معامله می کنند

را نکنید، یا فالن قرارداد را نبندید؟ بار اوّل که نیست؛ همیشه این طور کرده اند. ما در این هجده، نوزده سال، همه 

برجسته ای که دولتهای ما در این چند سال کرده اند، در همان پیشرفتهایی که به دست آورده ایم؛ همه کارهای 

  !حالی بوده که امریکا نمی خواسته است. مگر به خواست امریکاست؟

، قرارداد شرکت خودشان با شرکت گاز ما را ابطال کردند. قانونی گذراندند «داماتو»در سال گذشته، به مناسبت قانون 

بلغ بیشتر، با ایران معامله نفتی کند. اوّالً همان شرکت به مسؤوالن ما پیغام داد که هیچ شرکتی حق ندارد از فالن م

که ما ناراحتیم و در اوّلین فرصتی که بتوانیم، باز قرارداد را می بندیم! االن یکی از مشکالت امریکا همین شرکتهایی 

رمایه گذاری کنند. شرکتهای نفتی هستند که نمی توانند بیایند در کارهای نفتی مربوط به ما در خلیج فارس س

امریکا به شدّت ناراحتند. مربوط به حاال هم نیست؛ مربوط به تقریباً یک سال اخیر است. روی دولت فشار آوردند، 

اجتماع درست کردند، قطعنامه درست کردند؛ لذا همان تالشها توانسته است تا حدود زیادی آن قانون امریکایی 

 .پس، آنها بیشتر احتیاج دارند را تضعیف کند.« داماتو»

ثانیاً به مجرّد این که آن شرکت امریکایی در سال گذشته قرارداد خود را با شرکت گاز ما فسخ کرد، به فاصله کوتاهی 

یک شرکت فرانسوی آمد و داوطلب انعقاد قرارداد شد. امریکاییها بنا کردند به جنجال کردن که چرا می خواهید 

ولت فرانسه، بلکه بعداً همه جامعه ی اروپا ایستادند و گفتند که باید این قرارداد با ایران بسته شود قرارداد ببندید؟! د

و امریکا نباید بتواند حرف خودش را در این قضیه سبز کند. این طور نیست که حاال مشکالت ملت ایران به دست 

نه این  -ش می کنند، خباثت خودشان را می کنند امریکا باشد و امریکا بتواند مشکل جدّی ای درست کند. البته تال

 .اما کارها دست آنها که نیست -که نمی کنند 

 -وانگهی، شما مالحظه کنید! دولتهایی که امروز امریکا به اصطالح وزارت خارجه خودشان آنها را مجازات می کند 

رند؟ مگر مذاکره نمی کنند؟ همه کسانی مگر با امریکا رابطه ندا -مثل چین، روسیه، ترکیه زمان حکومت حزب رفاه 

این طور نیست که  .که امریکا با آنها برخورد خشن می کند، در زمینه های سیاسی و اقتصادی با امریکا رابطه دارند

رابطه با امریکا یا مذاکره با امریکا، مانع از دشمنی امریکا شود. االن کشورهایی هستند که سفارتهایشان در امریکاست، 
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تهای امریکا نیز در پایتختهای آنها باز است و فعّالیت می کند؛ از لحاظ سیاسی و کنسولی و غیره هم با یکدیگر سفار

ارتباط دارند؛ اما امریکا آنها را جزو لیست تروریستهای دنیا معرفی می کند! من حاال نمی خواهم اسم آن کشورها را 

 .جاهای دیگر، اینها را به مردم بگویند و تبیین کنند خوب است که برادران ما در وزارت خارجه و .بیاورم

خیال نکنید که حاال اگر با امریکا رابطه برقرار شد، یا مذاکره شد، دیگر از سوی امریکا، اندکی حرف نازکتر از گل هم 

ن علی به جمهوری اسالمی گفته نخواهد شد؛ نه. بسیاری از کشورها با امریکا رابطه هم دارند، خیلی هم روابطشا

الظاهر در سطح جهانی خوب و صمیمی و مؤدّبانه است؛ درعین حال امریکا هرجایی که الزم باشد، ضربه خودش را 

 !می زند؛ محاصره اقتصادی می کند، تحریم می کند

امریکاییها مستکبرند. آدم مستکبر و دولت مستکبر، دنبال سبز کردن حرف خودش است. بنابراین، این طور نیست  

طه برای کشور ما فایده ای داشته باشد؛ که اگر رابطه نباشد یا مذاکره نباشد، این مشکالت به وجود خواهد آمد که راب

و اگر این مذاکره و رابطه انجام شد، مشکالت از بین خواهد رفت؛ نه. نه امریکا برای ایجاد مشکالت آن چنان دستش 

برای رفع مشکالت دارد. هیچکدام از اینها نیست؛ بسته به  باز است و نه رابطه و مذاکره این چنین معجزه گری ای

توان ملت است، بسته به عُرضه یک حکومت است، بسته به اقتدار و عزّت خواهی ماست که بتوانیم در مقابل امریکا 

 .بایستیم و برطبق اراده و برطبق مصالح کشورمان اقدام کنیم

لت امریکا در مقابل خود دولتی را داشت که در حال جنگ بود، این تبلیغات در حالی انجام می گیرد که وقتی دو

نتوانست کاری با آن انجام دهد. ما یک روز در حال جنگ بودیم. قبل از آن، اوقاتی بود که حکومت ما از لحاظ 

رد اامکانات، حکومتی بسیار ضعیف بود. آن روز نتوانستند با ما کاری انجام دهند. آن روز نتوانستند ضرر اساسی و

امروز بحمداهلل دولت ایران، دولتی عزیز و مقتدر است و در سطح جهانی به عنوان یک کشور مقتدر و عزیز  .کنند

شناخته شده است؛ رئیس کنفرانس اسالمی است. در بسیاری از کنفرانسهای جهانی، به عنوان یک عضو محترم 

حترام قائلند. امروز ما از چه بترسیم؟ چرا بترسیم؟ چرا شناخته شده است؛ دولتها برایش احترام قائلند، ملتها برایش ا

 خیال کنیم که اگر با همین وضعی که در این نوزده سال داشتیم، ادامه دهیم، چنین و چنان خوهد شد؟ 

امریکا احتیاج دارد. امریکا امروز آن قوّت و قدرت ده سال، پانزده سال قبل را هم ندارد. روزی بود که حرف دولت 

در اروپا و جاهای دیگر، با احترام تلقّی می شد و با آن با احترام رفتار می شد؛ امروز آن طور هم نیست. امروز  امریکا

امریکاییها از لحاظ دیپلماسی و سیاست خارجی، در موضع ضعفند؛ در موضع قدرت نیستند. می خواهند در حال 

 !ران به کار ببرندضعفشان، همان هیبت ابرقدرتی را علیه ما و در مقابل ملت ای

عنوان سوم که این را هم من خیلی مختصر عرض می کنم، چون می ترسم وقت نماز بگذرد، این است که رابطه و 

مذاکره، برای ملت ایران و برای نهضت جهانی مضّر است. اولین ضرر این است که امریکاییها با ورود در این میدان، 

المی از همه حرفهای دوران امام و دوران جنگ و دفاع مقدّس و دوران این طور تفهیم خواهند کرد که جمهوری اس

انقالب صرف نظر کرده و گذشته است. اوّلین چیزی که امریکاییها ادّعا می کنند، این است. اوّلین مطلبی که در دنیا 

ده، همین حرفها شایع می کنند، این است که انقالب اسالمی تمام شد و پایان گرفت؛ کمااین که هموز هیچ چیز نش

 !را زمزمه می کنند

که چند روز قبل از این، یکی از  -همین دو، سه روز قبل از این، تلکسی دیدم که رئیس یکی از دولتهای آفریقایی  

مصاحبه کرده و گفته است که بله، ایران مدّتی ادّعا می کرد  -مسؤوالن ما حرفی را علیه آن دولت بر زبان رانده بود 
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هنوز هیچ  !ا مخالف است؛ اما حاال مقدّمات جور می کند برای این که بتواند با امریکا دست دوستی بدهدکه با امریک

چیز نشده، این طور می گویند! در دنیا، تبلیغات و شایعات علیه ملت ایران و علیه جمهوری اسالمی و علیه دولت فضا 

ی انقالب را در دنیا در پیش مستضعفان خواهد برد، دلها را را پُر خواهد کرد که اینها از انقالب برگشتند. اینها آبرو

 .مردّد خواهد کرد، نهضت جهانی اسالمی را دچار افول خواهد کرد، استقالل ملت ایران را از دست او خواهد گرفت

تا روز یعنی از اواسط دوران ناصرالدّین شاه قاجار  -این ملت در طول دوران طوالنی تقریباً بیش از صدوپنجاه سال 

حاال سالطین قبلی اگر مستبد بودند، بد بودند، ظالم  .همیشه زیر چتر قدرتها و زیر بار قدرتهای خارجی بود -انقالب 

بودند، ملعون بودند، هرچه بودند، اقالًّ عزّت کشور ایران و ملت ایران را حفظ می کردند و زیر بار بیگانه ها نبودند. از 

ین شاه قاجار، نفوذ خارجیها و دخالتها خارجیها در امور ایران شروع شد و مرتّب زیاد اواسط و اواخر دوران ناصرالد

گردید تا به دوران پهلوی رسید و ایران یکسره به دست خارجیها افتاد. رضاخان را انگلیسیها آوردند؛ او در مشت 

امالً در مشت انگلیسیها بود. بعد از انگلیسیها بود. بعد که رضاخان را بردند، محمّدرضا را خودشان آوردند؛ او هم ک

چند سالی هم امریکاییها با پول و امکانات وارد میدان شدند. کشور ایران و سرنوشت ملت ایران در دست خارجیها 

  .بود. ملت ایران توانست این خفّت و این اهانت و این جسارت به خودش را در انقالب جواب دهد

سالمی، مشتی بود که به دهان وطن فروشان و وابستگان و دستگاههای مزدور اجانب عزیزان من! یکی از ابعاد انقالب ا

و دشمنان خارجی زده شد. در واقع، انقالب، خشم ملت ایران در مقابل نفوذ خارجی بوده است. انقالب، استقالل را به 

مدّعیان آقایی بر این کشور، حال بعد از آن که این همه خون در راه این استقالل ریخته شده است،  .این مردم داد

 برگردند داخل این -یعنی امریکاییها که خودشان را مالک این کشور می دانستند  -مدّعیان مالکیت بر این کشور 

کشور بیایند و خرده فرمایش و دخالت در کارها و نفوذ در دستگاههای گوناگون و جمع کردن دشمنان انقالب کنند! 

داد که چنین چیزی انجام گیرد؟ مگر ملت ایران از انقالب، از امام، از عظمت و از شوکت  مگر ملت ایران اجازه خواهد

 خود دست برداشته است که اجازه دهد امریکاییها باز پایشان در این مملکت باز شود؟

است؛ امریکالبته بارها گفته ایم و تکرار شده است؛ من هم گفته ام، مسؤوالن هم گفته اند که مسأله ما، مسأله دولت 

با ملت امریکا بحثی نداریم. طرف ما ملت امریکا نیست؛ ملت امریکا هم مثل بقیه ملتهای دیگر، خوبیهایی دارد، 

بدیهایی دارد؛ مربوط به خودشان است. مسأله، مسأله دولت امریکا و رژیم امریکاست، و رژیم امریکا دشمن نظام 

ن است، و این را تصریح کرده اند و بارها هم گفته اند. البته جمهوری اسالمی و دشمن انقالب و دشمن ملت ایرا

مصلحت خودشان نمی دانند که این را بر زبان آورند؛ لیکن باطن قضیه همین است که با استقالل شما دشمنند، با 

ش تالاسالم شما دشمنند، با عزّت شما دشمنند، با ایستادگی شما در مقابل زیاده خواهیهایشان دشمنند؛ خیلی هم 

 .می کنند که بتوانند بلکه اینها را از بین ببرند

البته قانون الهی، عکس خواست آنهاست. قانون الهی این است که شما بمانید، شما قوی شوید، شما پیروز شوید؛ ان 

در  شاءاهلل پیروز هم خواهید شد و ما هیچ احتیاجی به رابطه با امریکاییها نداریم؛ همچنان که رئیس جمهورمان هم

آن مصاحبه گفتند و دیگران هم تصریح کردند. الحمدهلل خیلی خوب بود؛ هیچ احتیاجی به مذاکره و و به رابطه با 

اینها نداریم و علی رغم میل دشمنان ملت ایران، ملت ما ان شاءاهلل مدارج ترقّی و پیشرفت را روزبه روز بیشتر خواهد 

 .پیمود

نصراهلل والفتح. و رأیت النّاس یدخلون فی دین اهلل افواجا. فسبّح بحمد ربّک واستغفره بسم اهلل الرّحمن الرّحیم. اذا جاء 
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  .انّه کان توّابا

 والسّالم علیکم و رحمةاهلل و برکاته

 

 تحلیل کالن انقالب اسالمی 

 شیراز هایدانشگاه جویاندانش و اساتید دیدار در بیانات

 

آنچه که من اینجا میخواهم به شما عزیزان عرض کنم، اندکی تفصیل در باب آن مطلبی است که 

ی به انقالب است. چون بندی شدهدر روز اول در جمع عمومی مردم گفتم؛ و آن، نگاه کالن و جمع

؛ معموالً در یک چنین دورانی ی چهارمیم، نزدیک به سی سال، گذشتهی ورود در دههما در آستانه

یک نگاه همراه با قضاوت و داوری در مورد  -ی عظیم انقالب مثل حادثه -نگاه به یک حادثه 

نیروی انقالب  -کارکردهاست. اگرچه در سی سالگی، انقالب هنوز در عنفوان جوانی است؛ در این شک نیست 

ی سی ساله وقتی انسان نگاه میکند، ن در عین حال در دورهلیک -بحمداللَّه خیلی زیاد است، مخصوصاً این انقالب 

آید. ما در این داوری باید اشتباه نکنیم؛ و ای نسبت به عملکرد و توفیق و کارآمدی برای انسان پیش مییک داوری

تفصیل  اپذیر نیست. من مطالبی را در این زمینه عرض میکنم. البته دوست میداشتم باین جز با یک نگاه کالن امکان

و جزئیاتِ بیشتر بگویم، منتها وضع هوا و آفتاب یک مقداری من را متأذی میکند که بخواهم با تفصیل عرض کنم. 

ام این آنچه هم که من عرض میکنم، شما جوانهای عزیز میدانید. شما بنده را هم میشناسید. من بارها هم گفته

ن نیست. نه اینکه خیال کنید حاال ما آنچه میگوئیم، وحی چیزهائی که ما عرض میکنیم، به معنای آیه نازل کرد

ی نظر من این است که منزل است؛ نه، من نظرم را میگویم و مایلم در محیطهای دانشجوئی اینها بحث شود. عمده

بندی را شما بندی کامل هم نکنم، با همین نیت که جمعبحث خواهد شد. حاال شاید من در پایان جلسه یک جمع

 .های دانشجوئی، چه با خودتان؛ چه در تشکلها، چه در مجموعهبکنید

ها نمیتواند ما را گمراه کند. نگریی پدید آمدن جمهوری اسالمی بکنیم، جزئیاگر ما نگاه کالن به انقالب و حادثه

آدم راه را گم  نگری و نگاه نکردن مسیر مستمرِ از ابتداء تا انتهاء، انسان را گمراه میکند؛ حتّی گاهیگاهی جزئی

ریزی؛ این نگر نباشیم؛ چرا، نگرش به جزئیات، یعنی همان برنامهمیکند، هدف را گم میکند. نمیخواهیم بگوئیم جزئی

این  نگری. میخواهیم بگوئیمریزی، نگاه به فصول مختلف و بخشهای مختلف، یعنی جزئیرا ما منکر نیستیم. برنامه

آموز جب نشود که ما غافل بشویم از نگاه به کل. چون نگاه به کل برای ما درسنگاه به بخشها و اجزاء و ابعاض مو

 .است

ی اول این است که هدف انقالب چه من چند تا حلقه برای این بحث در نظر گرفتم، که اینها را عرض بکنم. حلقه

ل، آزاد، برخوردار از بود؟ هدف انقالب عبارت بود از ساختن یک ایرانی با این خصوصیاتی که عرض میکنم: مستق

ی ی عظیم بشری در علم و بقیهی جامعهمند از معنویت و اخالق، پیشرو در مسابقهثروت و امنیت، متدین و بهره

 ها وی خواستهکه از اول و ازل بین آحاد بشر یک مسابقه است در دستاوردهای بشری، در علم و در بقیه -دستاوردها 

اگرچه آزادی  -ی معانی آزادی. آزادی فقط آزادی اجتماعی نیست از آزادی با همهبرخوردار  -دستاوردهای بشری 

هم آزادی اجتماعی مورد نظر است، هم آزادی به معنای رها بودن و  -اجتماعی، یکی از مصادیق مهم آزادی است 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3431
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اهر مستقل هم هست، اما که گاهی کشور بظ -اندازی بیگانگان و استیالی آنها آسوده بودن و آزاد بودن کشور از دست

و هم آزادی معنوی، که آن رستگاری انسان و تعالی اخالقی انسان و عروج معنوی انسان است، که  -زیر نفوذ است 

ی اسالمی خود ی کارها مقدمه برای تکامل انسان و عروج انسانی است. این باید در جامعه، این است. همههدف اعلی

 .را نشان بدهد

ین آمد؟ کجا تدوصوصیات، مطلوب انقالب بود. شما بپرسید که از کجای انقالب، این خصوصیات در میایران با این خ

هاست. آن کسی که غیر از این در مورد اسالم تصور ی اسالمی. اسالم اصالً همینشد؟ من عرض میکنم از کلمه

عنوی، آن هم با برداشت و تلقی خاص های ممیکند، اسالم را نشناخته. آن کسی که تصور میکند اسالم فقط به جنبه

های میپردازد، به دنیای مردم، به لذات مردم، به خواسته -عبادت و زهد و ذکر و امثال اینها  -های معنوی از جنبه

ی این چیزهائی که گفتیم؛ هم آن بشری مردم نمیپردازد، او اسالم را درست نشناخته؛ اسالم اینجوری نیست. همه

مثل عدالت، مثل امنیت، مثل رفاه، برخورداری از ثروت، برخورداری  -ه مسائل دنیائی جامعه است چیزی که مربوط ب

هم آنچه که مربوط به مسائل اخروی است؛ مثل رستگاری، تقوا، پرهیزگاری، رشد اخالقی،  -از آزادی و استقالل 

 .ی اسالمی مندرج استتکامل معنوی انسان، در کلمه

؛ ایمان و «و لو انّ اهل القری امنوا و اتّقوا لفتحنا علیهم برکات من السّماء و األرض»ماید که: ی قرآن به ما میفرآیه

تقوا که باشد، برکات آسمان و زمین جاری خواهد شد. برکات آسمان، همان فتوح معنوی است، همان رحمت الهی 

ی عرش برای بندگان خدا در روی زمین است. ی آسمان و حمَلهاللَّه است، همان استغفار مالئکهاست، همان تقرب الی

ی آنچه که به زندگی زمینی انسان ارتباط پیدا میکند؛ یعنی آزادی، یعنی رفاه، یعنی استقالل، برکات ارض، یعنی همه

ی رزق، سالمت بدن و از این قبیل. اگر ایمان و تقوا باشد، هم آن برکات و هم این برکات یعنی امنیت، یعنی سعه

 .ر وجود دارد. این، اسالم است. پس وقتی که گفتیم انقالب اسالمی، معنایش این است که عرض شدبرای بش

دارد و  ایخوب، این چیزی بود که در انقالب بود؛ میخواستیم ایرانی بسازیم با این خصوصیات. این مطلب یک اضافه

ی ی اول، و همهی جوامع اسالمی در درجهآن این است که مسئله فقط ایران هم نبود؛ ایران به عنوان یک الگو برا

ما یعنی ملت  -ی بعد، مورد نظر بود. ما میخواستیم این جامعه را با این خصوصیات بسازیم جوامع بشری در درجه

و آن را بگذاریم جلوی چشم آحاد  -ایران، انقالب ایران، انقالبیون ایران؛ منظور، شخص بنده و چند نفر دیگر نیست 

اسالمی؛ بگویند این است که هم مطلوب اسالم است، و هم میسور مردم این روزگار است. اینجور نباشد بشر و امت 

که خیال کنند بله، این مطلوب هست، اما میسور نیست؛ که میگفتند در دوران مبارزات نهضت اسالمی. بعضی از 

 ای ندارد؛ بله، این حرفهای شمافایدهکسانی که نیتهای خوبی هم داشتند، میگفتند آقا بیخود چرا زحمت میکشید، 

ای از دنیای اسالم هستند، نشان ی کسانی که در هر نقطهدرست است، اما شدنی نیست. انقالب میخواست به همه

اش. این آن چیزی بود که به عنوان هدف انقالب وجود یافتنی و شدنی است؛ این هم نمونهبدهد که این الگو تحقق

ل بود، به شما عرض کنم که امروز هم همین هدف هست، در آینده هم همین هدف خواهد بود؛ داشت. این هدف از او

 .ی اولِ بحث مااین هدف ثابت است. این حلقه

ی دوم بحث این است که این هدف را انقالب اسالمی داشت؛ ما در خأل که زندگی نمیکنیم، ما در یک واقعیاتی حلقه

چقدر برای رسیدن به این هدفها کمک بود یا مزاحمت بود؟ یقیناً ا گر مزاحمهائی  داریم زندگی میکنیم؛ این واقعیات

که حاال میشمارم، وجود نداشت، رسیدن به این هدف، زمان زیادی نمیخواست. شاید در طول پنج سال، ده سال یک 
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جود دارد. اساساً همین گروه متشکل قوی میتوانستند این اهداف را برآورده کنند؛ منتها در سر راه انسان موانع و

وجود مانع است که به تالش انسان معنا و حقیقت معنوی میبخشد و اسمش میشود جهاد؛ والّا اگر مانع نبود، جهاد 

 .معنی نداشت. جهاد یعنی جد و جهد همراه با زحمت و چالش با موانع

بیرونی. موانع درونی یعنی چه چیزهائی؟  این موانع چه بودند؟ ما دو نوع موانع داشتیم: یکی موانع درونی، یکی موانع

گیرانمان، چه آحاد مردممان، چه ناظرین بیرون از گود چه تصمیم -یعنی آن چیزهائی که در درون خود ما انسانها 

وجود دارد؛ اینها موانع درونی است. موانع درونی، ضعفهاست؛ ضعفهای فکری است، ضعفهای  -مبارزه و انقالب 

پنداری است؛ این گاهی اوقات خودش یکی از موانع تحقق آن گرائی است، آسانطلبی است، آسانعقالنی است، راحت

پنداری چیز است. باید برآورد و تقویم نسبت به کار و مشکالت کار، مطابق با واقع یا الاقل نزدیک به واقع باشد. آسان

گریز از چالش هم یکی از ضعفهای درونی  انگاری است؛ آن هم یکی از موانع راه است.گیری و سهلهم مثل آسان

طلبی چیز خوبی است. عافیت یکی از بزرگترین نعمتهای طلبی. عافیتماست. به گریز از چالش، بغلط میگویند عافیت

عافیت به معنای پنجه نیفکندن نیست؛ به معنای «. یا ولیّ العافیة نسئلک العافیة؛ عافیة الدّنیا و األخرة»الهی است؛ 

مل کردن، بجا قدم گذاشتن، بجا ضربت زدن و بجا عقب کشیدن است. عافیت از بال، مثل این است که درست ع

طلبی؛ یعنی طلبی چیز بدی نیست؛ لیکن بغلط به گریز از چالش میگویند عافیتبگوئیم عافیت از گناه. بنابراین عافیت

ی با مشکالت. نستن، آماده نبودن برای مواجههی با مشکالت را زشت و ناپسند داطلبی، مواجههدر واقع همان راحت

 .اینها ضعفهای درونی ماست

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

که انقالب پیروز شد، تصویر در آغاز انقالب بود. شما جوانها شاید از حاالت روانی و تربیتهای تاریخیِ ما در هنگامی 

در همه هست. واقعاً هم اگر بگویند آقا شما میتوانید « ما میتوانیم»بینیم که عنوان درستی نداشته باشید. امروز ما می

ترین صنایع دنیا، شما میگوئید بله؛ اگر همت کنیم، تالش ترین و ظریفبزنید روی دست صنعتگران پیشروِ دقیق

عاً جوان دانشمندِ مسلمانِ در جمهوری اسالمی خودش را قادر بر هر کاری میداند؛ این در اول کنیم، میتوانیم. واق

انقالب اینجور نبود. تربیتهای قبلی درست عکس این بود. هر کاری که مطرح میشد، میگفتند آقا ما که نمیتوانیم! آقا 

ر دنیا مقابله کنیم، میگفتند آقا ما که زورمان فالن چیز را بسازید، میگفتند ما که نمیتوانیم! با فالن شعار غلط د

ی بود. این، آن تربیت اخالقی و تاریخیِ بازمانده« ما نمیتوانیم»امروز، آن روز « ما میتوانیمِ»نمیرسد، ما که نمیتوانیم! 

 .از دوران گذشته است

دامنی ف و طهارت و پاکیزهتوسری خوری، شنیدن زور، دیدن فسق در کسانی که از آنها جامعه توقع عدالت و انصا

 -آمدند به مردم میگفتند آقا فالن مسئول عالی کشور دارد، عادت شده بود. یعنی اگر در دوران پیش از انقالب می

یا وزرا یا مسئولین فالن عیاشی را کردند، فالن فسق را کردند، فالن عمل زشت و  -حاال شخص اول که خود شاه بود 

مردم تعجب نمیکردند؛ میگفتند خوب، هست دیگر؛ معلوم است! یعنی عادت کرده بودند به  ناهنجار را انجام دادند،

دامن و ناپاک ببینند. ما تعجب میکردیم از اینکه در اینکه مسئوالنی را که باید پاک باشند و پاکدامن باشند، آلوده

ی یکی از خلیفه هست، هم درباره یصدر اسالم چطور یک خلیفه مست رفت برای مردم نماز صبح خواند! هم درباره

امرای منصوب از قِبل یک خلیفه. این در تاریخ اسالم هست و معروف و مسلّم هم هست. نماز صبح دو رکعت است؛ 

اما او چون سرکیف بود، شش رکعت خواند. گفتند آقا نماز صبح را زیادی خواندی؛ گفت بله، حالم خوش است؛ اگر 
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این در تاریخ بود. در آن زمان مردم میدیدند که خلیفه یک چنین فسقی را دارد انجام بخواهی، بیشتر هم میخوانم! 

 -ی طاغوت جور بود. در دورهتفاوت از مقابل این قضیه میگذشتند. زمان ما هم همینمیدهد، اما تحمل میکردند و بی

. مردم تعجب نمیکردند از اینکه پادشاه جور بودقضیه همین -که ماها تا قبل از پیروزی انقالب با طاغوت مواجه بودیم 

گساری کند، کارهای هرزه انجام دهد. شاید من قبالً گفته باشم که یکی از کشور اسالمی فسق کند، فجور کند، باده

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

 مند خود ایشان نقل میکردند؛عالم، اما بسیار ساده! من یک وقتی رفته بودم تبریز، شاگردان و دوستانِ عالقهبسیار 

اش آمده بود تبریز، رفته بود سراغ این آقا. احترام کرده بود از این آقا، ی جوانیمیگفتند یک وقتی محمدرضا در دوره

 که عالم هم بود، -رده. بعد که محمدرضا رفته بود، این آقای عالم ای که این آقا تدریس میکرفته بود توی آن مدرسه

مجذوب شاه شده بود و از او تعریف میکرد. دوستان گفته بودند آقا شما که از این  -متقی هم بود، منتها ساده بود 

، خیلی بزرگ حاال کارهائی که در نظر آن عالم -شخص تعریف میکنید، این مرد این کارهای خالف را انجام میدهد 

گفته بود خوب، شاه است دیگر؛ میخواهی شراب نخورد؟! گفته بودند آقا مثالً  -باید مینمود؛ مثالً او شراب میخورد 

قماربازی میکند، گفته بود شاه است دیگر؛ پس میخواهی مثالً چه بازی کند؟! عرف این بود که چون شاه است، چون 

ی ما ور کند، ناپاکی از خودش نشان بدهد. این جزو عاداتی بود که در جامعهوزیر است، پس باید بتواند فسق کند، فج

وجود داشت. اینها همان موانع درونی است؛ اینها آن چیزهائی است که در مقابل رسیدن به یک هدف و مقصود واال 

یدن میراثی، و بد فهم مهار و تربیت نشده، دلبستگی به عادات و عقاید خرافیِعایق ایجاد میکند. خشم و شهوتهای بی

اد ها به استنها خیلی از چیزها را نمیفهمیدند. مبارزه میکردیم؛ بعضیدستور دین جزو ضعفهای درونی است. بعضی

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

الزمان )عجّل اللَّه فرجه( میخواهید مبارزه شروع ی حضرت صاحبآقا شما قبل از مبارزهمبارزه مخالف بودند. میگفتند 

ای از صدر کنید؟ خوب، این پرچم مبارزه را که بلند میکنید، در آتش است. معنای حدیث را نمیفهمیدند. یک عده

نیا را پر از عدل و داد خواهد کرد، السّالم( که شنیده بودند مهدی ظهور خواهد کرد و داسالم، از زمان ائمه )علیهم

امیه ادعای مهدویت گری میکردند؛ بعضی بر خودشان هم امر مشتبه بود. بعد نیست بدانید هم در بنیادعای مهدی

عباس و چه در زمانهای بعد تا امروز وجود داشتند، عباس بود، هم در افراد دیگری که چه در زمان بنیبود، هم در بنی

وجود داشت. بله، این پرچم مهدویت را کسی بلند کند، در آتش است. این معنایش این نیست که ادعای مهدویت 

ی اسالمی و علوی مبارزه و قیام نکنند. این، بد ی الهی و جامعهمردم با ظلم مبارزه نکنند، مردم برای تشکیل جامعه

آنکه انقالب پیروز شد، ما ملت ایران با این ای بود که بعد از بینید اینها همه موانع درونیفهمیدن دین است. می

ها میخواستیم کشور را به سمت آن اهداف ببریم. خوب، اینها هر کدامش یک مانع بود. البته اینها برطرف زمینه

اش هم با تبیین برطرف شد. لذا در مبارزات اسالمی، تبیین خیلی نقش شدنی بود، نه اینکه برطرف شدنی نبود؛ خیلی

این را به شما جوانانی که احساس مسئولیت میکنید، توی پرانتز عرض میکنم که تبیین خیلی اهمیت دارد. دارد. من 

خیلی اهمیت دارد و این را  -بیان واقعیت و رساندن واقعیت؛ تبلیغ، بالغ  -در مبارزات اسالمی، در همه حال تبیین 

ود و اعتقاد به تبیین نداشتند؛ میگفتند مبارزه یک نباید از دست داد؛ برخالف تفکر مارکسیستی که آن روز رائج ب

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

یک جوانی از همین کسانی  42اش این بود که این مبارزه، احتیاج به تبیین ندارد. در سال تفسیر کرده بودند، الزمه
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ی به یکی از همین گروهکهائی بود که آن روز تازه سر بلند کرده بودند، مشهدی بود، با ما هم آشنا بود، وابستهکه 

یک جائی با من مالقات کرد؛ شرح داد که میخواهیم این کارها را  -گروه جنگل و امثال اینها  -کمونیست بودند 

قدری با مردم صحبت کنید، تبیین کنید، حرف بزنید،  ی اجتماعی که نمیشود؛ یکبکنیم. من گفتم توی این زمینه

اعتنائی گفت: آن روش اسالمی است! بله، روش اسالمی کار میخواهید بکنید. با کمال بیبه مردم تفهیم کنید چه

ها موجب شد که انقالب اسالمی بر بسیاری از این همین است. روش اسالمی تبیین است و همین تبیین

اش هم هنوز فائق نیامدیم، که آن خی و تربیتهای غلط فائق بیاید و فائق آمد. البته در بعضیهای تاریزمینهپیش

این جزو میراثهای ما از  -گرائی و اسراف و این چیزها که حاال گفتند مثل این مصرف -های دیگری دارد انگیزه

اندامِ زشت را از تنمان ی ناسازِ بیجامهگذشته است و متأسفانه این میراث را نگه داشتیم. ما ملت ایران باید این 

زده هستیم؛ باید این را حلش کنیم. همه باید دست به دست هم بدهند و این قضیه را بیرون بیاوریم. ما خیلی مصرف

 .حل کنند. البته صدا و سیما هم بالشک نقش دارد. خوب، اینها عوامل درونی بود

ی کسانی که به نحوی از انقالب یا از شاءاللَّه وجود داشته است؛ همهوقت عوامل بیرونی است، که دیگر الی ماآن

ای متضرر میشوند، از عدالت یک هدفهای انقالب متضرر میشدند، اینها جلوی انقالب ایستادند. از امنیت یک عده

 ماعتیی بیگانه یک جای متضرر میشوند، از نفی سلطهای متضرر میشوند، از نفی حاکمیت طاغوت یک عدهعده

دالت یا ها از عای متضرر میشوند. اینها را شما میدانید؛ توضیح الزم ندارد. کیمتضرر میشوند، از نفی استبداد یک عده

اند. تا االن هم این از استقالل یا از آزادی و امثال اینها متضرر میشوند؟ اینها همه در مقابل انقالب صف کشیده

 .کشی ادامه داردصف

ی کشور با شعار قومیت، کانونهای جنگ و جوانها یادتان نیست. سال اول انقالب در تقریباً چهارگوشه اول انقالب شما

ی قومیت. دنبالش صحرا، در نقاط مختلف؛ با بهانهدرگیری به وجود آمد. در بلوچستان، در کردستان، در ترکمن

ای ندارند. من خودم در بلوچستان زندگی مسئله میرفتند، میدیدند این اقوام هیچکدامش با اسالم و با انقالب اسالمی

ک ای ندارند؛ اما یکرده بودم. آنجا تبعید بودم و بلوچها را میشناختم. میدانستم اینها با انقالب کوچکترین مسئله

ای به نام بلوچ و با یک استفاده و ترفندی با انقالب درافتادند. عین همین قضیه در مورد کردستان بود. عین عده

صحرا بود. بعد تحریکات اینها روشن شد، معلوم شد که از کجا تحریک میشوند. خوب، مین قضیه در مورد ترکمنه

 ی آسفالته بتواند درستاینها موانعی بودند که جلو راه انقالب را میگرفتند. اینطور نبود که این اتومبیل در جاده

 .حرکت کند

هم یک ماجرای تلخ و بدی دارد؛ ماجرای ی خود ماهابود با یکدیگر، که آنی قومیتها، تنافسهای درونبعد از این مسئله

شمن ی با دآوری دارد. بعد جنگ تحمیلی بود؛ هشت سال. شما ببینید این نیروی متراکمی که ملت ما در مقابلهمالل

ه زانو م بودند، اینها بنه فقط صدام را، بلکه آن کسانی که پشت سر صدا -گذاشت و توانست دشمن را به زانو دربیاورد 

اگر در خدمت به سمت هدفهای عمرانی و آبادانی و سازندگی جمهوری اسالمی  -درآمدند در مقابل انقالب اسالمی 

هترین ی ببنا بود قرار بگیرد، چقدر کار پیش میرفت. البته ما از تحمیل جنگ سود بردیم. ما از این تهدید به مثابه

ایران این تهدید را به معنای حقیقیِ کلمه تبدیل کرد به یک فرصت بزرگ، یک فرصتها استفاده کردیم. ملت 

ها شد و خیلی برکات عاید شد؛ اما واقعیت قضیه هم این بود که تحمیل آزمایشگاه عظیم؛ یک میدان عظیمِ تجربه

، ی از یک طرفجنگ بر یک کشور مشکالت را درست میکند. بنابراین انحصارطلبان جهانی از یک طرف، اشرار داخل
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های ابرقدرتها از یک طرف، دست اغواگر تبلیغاتی و سیاسی و اقتصادیِ آن ابرقدرتی که دستش از ایران با توطئه

اینها همه در مقابل این حرکت  -یعنی آمریکا که تا امروز هم ادامه دارد  -انقالب اسالمی کوتاه شده بود از یک طرف 

ید با وجود این موانع، حاال بیائید ارزیابی کنید ببینید حرکت انقالب اسالمی و عظیم ملت ایران ایستادند. شما ببین

جمهوری اسالمی به سمت آن هدفها چطور بوده. من اگر بخواهم ارزیابی کنم، عملکرد را بسیار خوب میدانم. 

همه مشکالت  ی بسیار خوب است. در مقابل اینجمهوری اسالمی و انقالب اسالمی عملکردش یک عملکرد با نمره

جایی قدرت در آفریقا و در آسیا و در خیلی جاها انجام گرفته بود؛ ی ما حوادث جابهآورند؟ در دورهمگر طاقت می

مثل انقالب کبیر فرانسه، مثل انقالب اکتبر  -هیچکدام طاقت نیاوردند. در دوران قبل از ما هم انقالبهای بزرگ دنیا 

 .گون هیچکدام طاقت نیاوردند، یعنی از همان اول منحرف شدنددر مقابل این حوادث گونا -شوروی 

خصلت مردمی بودن، خصلت اسالمی بودن، خصلت آرمانگرا بودن، اینی که جوان انقالبیِ امروز بعد از سی سال اینجا 

یکند، این ایستد، آرمانهای انقالب را به عنوان آرزوها و مطالبات خودش در میان میگذارد و با صدای بلند مطرح ممی

خیلی توفیق بزرگی است برای انقالب. هرگز در انقالبهای دیگر اینطور نبود. شما نگاه کنید آثار ادبی قرن نوزدهم 

فرانسه را که در آخر قرن هیجدهم انقالب کبیر فرانسه انجام گرفته. در اوائل قرن نوزدهم ناپلئون سر کار آمده، 

را که زیاد هم هست؛ هم شعر، هم رمان، نگاه کنید،  194۵، 193۵ثالً وقت شما آثار ادبی اواسط قرن یعنی مآن

خواهید دید که آنها بعد از سی سال از پیروزی انقالبشان در چه وضعی بودند؛ یک استبداد مطلق، یک فساد مطلق، 

ود، ساوات بوقت وجود داشته؛ با اینکه آنجا هم شعار عدالت بود، شعار مانگیز آنیک تبعیض طبقاتی بسیار وحشت

شعار نفی استبداد بود. این توفیق انقالب اسالمی یک توفیق بی نظیری است. بدتر از او انقالب اکتبر شوروی. در زمان 

اسمش البته انقالب بود؛ اما غالباً کودتا بود یا اینکه گروه مسلحی آمدند سر کار؛  -ما هم که این اتفاقهائی که افتاد 

الب اینها همان حالتی را که عرض کردم، داشتند؛ یعنی طاقت نیاوردند و نتوانستند در غ -مثل کوبا و جاهای دیگر 

 .مقابل این موانع بایستند

ی این موانع جزو سنتهای الهی است. وجود این موانع تصادفی نیست. اینها سنت خوب، حاال بینید این موانع را. همه

و کذلک جعلنا لکلّ نبیّ عدوّا »الّا جهاد معنا نمیداشت: الهی است؛ یعنی تالش و حرکت با مانع مواجه است، و

از  -موانع  -ی دعوتهای انبیا، دشمنان ؛ در همه«شیاطین االنس و الجنّ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا

ا ون الّو کذلک جعلنا فی کلّ قریة اکابر مجرمیها لیمکروا فیها و ما یمکر»ی دیگر: جن و انس وجود داشتند. در آیه

ی مکر بوده است؛ اینها جزو سنتهاست. یعنی ی فساد، مایهدر درون جوامع، طبقاتی که وجود آنها مایه«. بانفسهم

 ی بشدت درگیر ووقتی که جاده صاف است وارد میدان میشویم؛ نه، در همین فضا و صحنههرگز انبیاء نگفتند ما آن

انقالب اسالمی. اما متقابالً سنت الهی هم این است که اگر حرکت  دشوار، آنها وارد شدند؛ مثل جمهوری اسالمی و

ی این موانع نبوی، حرکت الهی که مصداقش انقالب اسالمی است، به کار خود ادامه بدهد و دنبالگیری کند، بر همه

 روا لولّوا االدبارو لو قاتلکم الّذین کف»ی فتح آمده است: ی مبارکهفائق خواهد آمد؛ این هم سنت الهی است. در سوره

تقامت ؛ اگر بایستید، اگر اس«ثمّ الیجدون ولیّ و ال نصیرا. سنّة اللَّه الّتی قد خلت من قبل و لن تجد لسنّة اللَّه تبدیال

کنید، اگر هدف را گم نکنید، اگر تالش را متوقف نکنید، بدون تردید غلبه در این عرصه با شماست. حاصل حرف من 

 .انان عزیزهمین است با شما جو

هائی که روز اول علیه این انقالب بود، وجود دارد؛ بعضی شکل عوض کرده، آرائیی آن صفامروز بدون تردید همه
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گرائی و طور که این جوانها گفتند، مصرفها هم بمرور زمان اضافه شده است. امروز متأسفانه همانآرائیبعضی صف

ی جدیدی درست کرده. نظام ردن و تالش برای پول کردن، یک طبقهی پول درآوپرستی و مسابقهی تجملمسابقه

اسالمی با تولید ثروت مخالف نیست، با ایجاد ثروت مخالف نیست، بلکه مشوق اوست. اگر تولید نباشد، اگر ایجاد 

ک اصل ثروت نباشد، حیات و بقای جامعه به خطر خواهد افتاد، اقتدار الزم را جامعه به دست نخواهد آورد؛ این ی

پرستی، این یک چیز ی اشرافیگری، برای تجملاسالمی است. اما اینی که آحاد مردم دلشان لک بزند برای مسابقه

ام: اسراف و طور که قبال هم گفتهبسیار نامطلوب است؛ این چیزی است که متأسفانه در درون ما هست؛ همان

 .گرائی افراطیمصرف

ی توان خودش امروز در مقابل ملت بینید آمریکا با همهدارد. االن شما هم میهای بیرونی هم وجود و آن صف آرائی

ی. بعضی المللی توان آمریکاست؛ توان تبلیغاتی، توان سیاسی، توان اقتصادی، نفوذ بینایران ایستاده است. این همه

یرون خودشان یک دشمن داشته تصورشان این است که در درون آمریکا دولتهای آمریکائی احتیاج دارند به اینکه در ب

باشند. برای همین است که نظام اسالمی را دائم بزرگ میکنند؛ جمهوری اسالمی را به عنوان یک خطر بزرگ معرفی 

 .میکنند. این البته درست است

هائی که وجود دارد، اختالف یکی از سیاستهای رهبران آمریکا همین است که برای اینکه مشکالت درونی، تبعیض

های فراوانی که مردم آمریکا دارند، برای اینکه مردم را از این مسائل های عجیبی که وجود دارد، گرفتاریقاتیطب

ی بزرگ کردن ایم و اطالع داریم؛ اما مسئلهمنصرف کنند، همیشه یک دشمنی در بیرون الزم دارند. این را فهمیده

طور است. قوام آنها به طه در آمریکا؛ حقیقتاً همینی بنیانی است در تفکر سیاستمداران سلایران یک مسئله

اندازی به اینجا و آنجای دنیاست. دولتها را قانع کردند، ملتها را هم ساکت کردند. تنها تجاوزطلبی و به سلطه و دست

 پرچمی که در مقابل آنها ایستاده است، دولت و ملتِ بدون تفاوت کجاست؟ جمهوری اسالمی. آحاد مردم و دولت،

همراه آنها؛ و رئیس جمهور، همراه آنها؛ و مسئولین کشور، همراه آنها، بدون تقیه ظلم را نفی میکنند، تبعیض را نفی 

اندازی را نفی میکنند؛ این خطر بزرگی است برای آن قدرتی که به درون حصارهای ملیِ خودش، میکنند، دست

لت برای ملتهای دیگر بیدارکننده است، هشداردهنده خودش را محدود نمیکند. چون فریاد این ملت، قیام این م

ی است، کما اینکه بوده تا حاال؛ کما اینکه این بیداری به وجود آمده است. خوب، اینها احساس خطر میکنند. همه

ی ی اینها ملت ایران، شما جوانان، شما دانشجویان میتوانید در مقابل همهاند، ولی با همهتالششان را هم گذاشته

ی اینها غلبه پیدا کنید؛ اما شرائطی دارد. ما امروز از بیست سال قبل، از سی سال قبل خیلی اینها بایستید و بر همه

های علمی ما بمراتب جلوتر است، قدرت تحرک مان بیشتر است، مدیریتهایمان قویتر است، توانائیجلوتریم، تجربه

 .ت ما از پیشرفت نسبت به آن روزها خیلی بهتر استمان بمراتب از آن روز بیشتر است، تصورااقتصادی

ی شصت، یعنی الگوی گرایشمند به ی اول، پیشرفت را بسیاری از انقالبیون در الگوی چپ؛ چپ دههدر دهه

ای از ای، چیزی متوجهش میکردند. یک عدهسوسیالیسم میدیدند. هر کس هم مخالفت میکرد، یک تهمتی، لکه

ی کار در جمهوری اسالمی، نگاهشان نگاه حاکمیت دولت و مالکیت دولت ن، فعالین عرصهاندرکارامسئولین، دست

ی دید تفکر شرقیِ سوسیالیستیِ چپ محسوب بود؛ خوب، این نگاه، نگاه غلطی بود. نگاه به پیشرفت کشور از زاویه

ن روز مروج همین دیدگاه میشد؛ این غلط بود. البته غلط بودن این خیلی زود فهمیده شد، حتّی آن کسانی که آ

 .بودند، ناگهان صد و هشتاد درجه برگشتند! آن افراط به یک تفریط حاال تبدیل شد
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ای از زمان، نگاه به پیشرفت، نگاه غربی بود؛ یعنی همان راهی که آنها رفتند، اینها هم باید بروند؛ تصورشان یک برهه

ی جنوبی ن هم نمیدیدند؛ در حد همین کشورهائی مثل کرهاین بود. خودشان را در حدِ انگلیس و فرانسه و آلما

میدیدند. این هم رد شد. امروز در ذهن و فکر مسئوالن و به صورت یک گفتمان عمومی در ذهن نخبگان و فرزانگان، 

رفت ی پیشی پیشرفت غربی کشور ردشده است؛ غلط از آب درآمده است. علتش هم این است که انتقاد از نقشهنقشه

ی غربی، امروز مخصوص ملتهای شرق نیست، مخصوص ما نیست؛ خودِ اندیشمندان غربی، خودِ فرزانگان شیوهبه 

های سیاسی. های اخالقی، هم در زمینههای اقتصادی، هم در زمینهاند؛ هم در زمینهغربی، زبان به انتقاد گشوده

ی امروز مورد انتقاد است؛ پس این هم نقشه همان چیزی که به آن افتخار میکردند به عنوان لیبرال دموکراسی،

اید ایرانی چیست؟ این باید تدوین شود، ب -ی پیشرفت اسالمی پیشرفت نیست. امروز ما اینها را میدانیم. البته نقشه

روشن شود، باید ابعاد و زوایایش مشخص شود؛ این کار به طور کامل انجام نگرفته است و باید بشود. اما همینی که ما 

 .ایرانی، این خودش موفقیت بزرگی است. این موفقیت را امروز داریم -ی اسالمی ایم که باید برگردیم به نقشههمیدهف

یم هم ی اردوگاه شرقِ قدخوب، این مسیر پیشرفت است. مسیرِ پیشرفت، مسیر غربی نیست، مسیر منسوخ و برافتاده

پیش روی ماست، میدانیم که این بحرانها گریبانگیر هر کشوری نیست. بحرانهائی که در غرب اتفاق افتاده است، همه 

اسالمی خودمان را در پیش بگیریم و  -خواهد شد که از آن مسیر حرکت کند. پس ما بایستی مسیرِ مشخصِ ایرانی 

 .این را با سرعت حرکت کنیم؛ با سرعت مناسب

باید پیدا کنید. شما باید به نتیجه برسید، به این راه حلی که بر اساس این مقدمات وجود دارد، این راه حل را شما 

استنتاج برسید، اما آنچه که من میتوانم به عنوان راهنمائی و راهبرد کلی به شما عرض کنم، تالش و مجاهدت 

جوانانه و پیگیر است. شما که در دانشگاهید، فعالیت شما فعالیت دانشگاهی است؛ باید درس بخوانید، تحقیق کنید، 

 گرائی را غلط وی ترجمهپردازهای غربی و شیوهسازی باشید. الگو گرفتن بی قید و شرط از نظریهر نظریهبه فک

های سازی. بسیاری از حوادث دنیا حتّی در زمینهی علوم انسانی احتیاج داریم به نظریهخطرناک بدانید. ما در زمینه

شناسی، در شناسی، در روانلوم انسانی است؛ در جامعهاقتصادی و سیاسی و غیره، محکومِ نظرات صاحبنظران در ع

های خودمان را داشته باشیم پردازیها ما باید نظریهفلسفه؛ آنها هستند که شاخصها را مشخص میکنند. در این زمینه

ی انقالب او باید کار کنیم؛ باید تالش کنیم؛ دانشجو باید تالش کند. دانشجو و محیط دانشگاه باید نگاه کالن به هدفه

داشته باشد؛ دنبال آنها برود. مراقب باشید دشمن نتواند از محیط دانشگاه و از عنصر دانشجو و استاد استفاده کند. 

افتاد، حاال در همین ی کوچکی اتفاق میبینید یک حادثهاین آن چیزی است که من روی آن تأکید میکنم. می

مندند، معترضند؛ ببینید بالفاصله در دنیا روی آن تفسیر ای گلهقضیه دانشگاه خودتان، یک تعدادی مثالً شاید در یک

میگذارند، تحلیل میگذارند، نه با جهتی که آن دانشجو به خاطر آن جهت این حرکت را انجام داده، این اقدام را کرده، 

د با این وسائل. باید ی مقابل آن جهت. یعنی حاکمیت را، نظام را، اسالم را زیر سؤال میبرنبلکه درست در نقطه

 .هشیار بود؛ در محیط دانشگاه این هشیاری از همیشه الزمتر است
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