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۱

چون محک دیدی سیه گشتی چو قلب 
نقش شیری رفت و پیدا گشت کلب 

ای سگ گرگین زشت! از حرص و جوش 
پوستین شیر را بر خود مپوش 

غرّه ی شیرت بخواهد امتحان 
نقش شیر و آنگه اخالق سگان 

مولوی، مثنوی معنوی، دفتر سوم مولوی، مثنوی معنوی، دفتر سوم 



۲

آنها با تمام قوا در خراب کردن این مملکت کوشش کردند. در 
خراب کردن فرهنگ، خراب کردن تبلیغات و وسایل تبلیغی از 
قبیل روزنامه ها، مجالت، رادیو- تلویزیون و سینما؛ چیزهایی که 
باید آموزنده باشد، مع األسف در این پنجاه و چند سال دامن زدند 
به فساد و به افساد. یعنی آن چیزهایی که باید آموزنده باشد 

درست به عکس بود؛ مخرب بود و مفسد. 

امام خمینی ، ۲۶ شهریور ۱۳۵۸



۳

بفرمود تا دیو چون جفت او 
همی بوسه داد از برِ سُفت او ... 

دو مار سیه از دو کتفش برُست 
غمی گشت و از هر سویی چاره جُست 

ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه، داستان ضحاک 



۴

خبرنگار تایم در ابتدا پرسید شما شاه را جنایتکار بین المللی می شناسید؛ 
ولی جنایات او را بیان نکرده اید. امام در پاسخ فرمودند که جنایات شاه 
به قدری زیاد است که نمی توان آنها را نوشت؛ سپس به مجموعه ای از 
جنایات محمدرضا پرداختند. از برجای گذاشتن بیش از شصت هزار کشته 
و صدهزار معلول تنها در دو سال آخر سلطنت تا وابستگی اقتصادی و 
صنعتی و نابودی کشاورزی و واگذاری سرمایه های ملی از جمله جوانان. 

صحیفه امام، جلد ۱۱، صفحه ۱۵۵



۵

تهمتن به یزدان نیایش گرفت 
اَبَرآفرین ها فزایش گرفت ... 

چو آواز داد از خداوند مهر 
دگرگونه تر گشت جادو به چهر ... 

یکی گَنده پیری شد اندر کمند 
پُرآژنگ و نیرنگ و بند و گزند 

فردوسی، شاهنامه فردوسی، شاهنامه 



۶

اطراف مملکت ایران در این مصیبت گرفتار هستند و میلیونها تومانش خرج جشن شاهنشاهی می شود!* 
... مردم چه خوشی از سالطین [دارند]؟ برای آغامحمدخان قَجَر ما جشن بگیریم؟! در زمان خود ما بوده 
است آن روسیاهی هایی که به بار آوردند؛ برای کسانی ـ که در مسجد گوهرشاد مسلمین را آن طور قتل 
عام کردند که خون هایش به دیوار تا مدتی بود و مسجد را درش را بسته بودند که کسی نبیند ـ ما جشن 
بگیریم؟! برای آنکه ۱۵ خرداد را پیش آورده، و به طوری که یکی از علمای قم به من گفت که در قم 
چهارصد نفر را کشته اند و روی هم رفته گفته می شود که پانزده هزار مردم را قتل عام کرده اند ... 

۱ تیر ۱۳۵۰

* جشن های ۲۵۰۰ساله شاهنشاهی با هدف بزرگداشت ۲۵ قرن حکومت پادشاهی در ایران آغاز شد که بیش از سیصدمیلیون  قرن حکومت پادشاهی در ایران آغاز شد که بیش از سیصدمیلیون 
دالر هزینه دربرداشت  و به نظر اکثر کارشناسان و رسانه های خبری دنیا و حتی حامیان محمدرضا، هزینه این جشن گزاف بود. 



۷

به کنج درد و غم تا کی نشینم؟ 
شکیبایی شد از اندازه بیرون 

بیا تا آه آتشناک از دل 
روان سازیم سوی چرخ گردون 

فلک را سقف بشکافیم شاید 
رویم از تنگنای دهر بیرون 

فیض کاشانی، دیوان اشعار، غزلیات فیض کاشانی، دیوان اشعار، غزلیات 



۸

با همه تردستی، از پای اوفتاد 
دل به رنج و تن به بدبختی نهاد 

گر چه در نیرنگ سازی داشت دست 
بند نیرنگ قضایش دست بست 

حرص، با رسوایی اش همراه کرد 
تیغ ذلت، ناخنش کوتاه کرد ... 

دام تأدیب است، دام روزگار دام تأدیب است، دام روزگار 
هر که شد صیاد، آخر شد شکار 

پروین اعتصامی، دیوان اشعار 



۹

همانا خداوند [سرنوشت] قومى را تغییر نمى دهد تا آن 
که آنان خود را تغییر دهند. 

قرآن، سوره ی رعد، آیه ۱۱



۱۰

بیا که ساز فرنگ از نوا برافتاده ست 
درون پرده ی او نغمه نیست، فریاد است 

زمانه کهنه بتان را هزار بار آراست 
من از حرم نگذشتم که پخته بنیاد است 

اقبال الهوری 



زمانه قرعه ی نو می زند به نام شما 
خوشا شما که جهان می رود به کام شما ... 

زمان به دست شما می دهد زمام مراد 
از آن که هست به دست خرد زمام شما 

همای اوج سعادت که می گریخت ز خاک 
شد از امان زمین دانه چینِ دام شما 

هوشنگ ابتهاج هوشنگ ابتهاج 

۱۱



۱۲

اصالً این مفاهیم و این حقایق را انقالب و 
پیشروان انقالب به این کشور آوردند. قبالً 
این چیزها در این کشور نبود. از آزادی 
بیان و آزادی فعّالیت های اجتماعی، نه 
خبری بود و نه حتّی اسمی بود. این ها را 

انقالب برای  این کشور آورد.  

امام خامنه ای ، ۲۴ شهریور ۱۳۷۷



۱۳

یک روایتی است که رسول خدا که مبعوث شد؛ آن شیطان بزرگ 
فریاد کرد و شیطان ها را دور خودش جمع کرد و اینکه: «مشکل 
شد کار بر ما!» در این انقالب، شیطان بزرگ ـ که امریکاست ـ 
شیاطین را با فریاد دور خودش دارد جمع می کند. و چه بچه 
شیطان هایی که در ایران هستند و چه شیطان هایی که در خارج 
هستند؛ جمع کرده است و هیاهو به راه انداخته است. 

امام خمینی ، ۱۴ آبان ۱۳۵۸



۱۴

اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد 
من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم 

حافظ، غزلیات 



۱۵

هشت سال همه ی دنیا متّفق شدند علیه ما و با ما 
جنگیدند؛ یعنی آمریکا، ناتو، شورویِ آن روز و 
مرتجعین منطقه - همین سعودی و کویت و بقیّه - 
همه علیه ما بودند در عمل! ما هم یک نهال تازه
 روییده با تجربه های کم، توانستیم بر همه ی این ها 

فائق بیاییم؛ این تجربه ی ماست. 

امام خامنه ای ، ۳ خرداد ۱۳۹۶



۱۶

از آن سبب نشدی همعنان هشیاران 
که بیهُشانه سپردی به دست نفس زمام 

تو آرمیدی و این زاغ میوه برد همی 
تو اوفتادی و این کاروان گذشت مدام 

چو پای هست، چرا بازمانده ای از راه 
چو نور هست، چرا گشته ای قرین ظالم 

پروین اعتصامی پروین اعتصامی 



۱۷

خیال نکنید که روابط ما با آمریکا و روابط ما 
با ـ نمی دانم ـ شوروی و روابط ما با این ها 
یک چیزی است که برای ما یک صالحی 
دارد. این مثل رابطه بره با گرگ است! رابطه 
بره با گرگ، رابطه صالحمندی برای بره 
نیست، اینها می خواهند از ما بدوشند، اینها 

نمی خواهند به ما چیزی بدهند. 

امام خمینی ، ۴ آبان ۱۳۵۸۱۳۵۸



۱۸

به دشمن اعتماد نکنید! تقوا به این معناست. به معنای 
مراقبت از حیله و مکر دشمن است؛ نه فقط به او اعتماد 
نکنید؛ بلکه حتّی ترفند او را هم بفهمید؛ بدانید چه کار دارد 
می کند؛ چه حیله ای به کار می زند؛ آماده باشید؛ مراقب 
باشید؛ حیله های دشمن هم فقط حیله ی نظامی نیست. 

امام خامنه ای ، ۹ تیر ۱۳۹۷



۱۹

به چیزی که بر تو نزیبد همی 
ندانی که دیوَت فریبد همی 

به آتش نهال دلت را مسوز 
مکن تیره این تاج گیتی فروز 

فردوسی، شاهنامه 



۲۰

ز چشم بسته، هال! مُهر خواب بردارید 
به دفع فتنه قدم با شتاب بردارید 

سپاه تفرقه بر طبل اتّحاد زده ست 
ز پیش چشم جهان بین، حجاب بردارید ... 

گذار ما به بیابان شور خواهد بود 
هال! ز چشمه ی ایثار، آب بردارید ... 

ز چشم اگر نستانید خواب را، فردا ز چشم اگر نستانید خواب را، فردا 
سر بریده ز بالین خواب بردارید 

قادر طهماسبی (فرید) 



۲۱

این اقتصاد مقاومتی که بنده دائماً تکرار می کنم و تأکید می کنم ... همین 
است. در اقتصاد، اگر ما قوی شدیم و قدرتمند شدیم، دیگر تحریم معنی 
ندارد و تحریم یک کار زائدی می شود. اگر ما در داخل توانستیم اقتدار 
اقتصادی به دست بیاوریم؛ آن ها خودشان می آیند به دریوزگی، می آیند 
دنبال ارتباط اقتصادی؛ نه [فقط] تحریم نمی کنند؛ بلکه اگر ما تحریم 

کنیم، آن ها می آیند میگویند تحریم نکنید! 

امام خامنه ای ، ۶ خرداد ۱۳۹۵



۲۲

چو گربه نوازی کبوتر بَرَد 
چو فربه کنی گرگ، یوسف دَرَد ... 

چو گرگ خبیث آمدت در کمند 
ش ور نه دل بر کن از گوسفند  بُک

از ابلیس هرگز نیاید سجود 
نه از بد گهر نیکویی در وجود 

سعدی، بوستان سعدی، بوستان 



۲۳

خب وابستگی سیاسی به برکت انقالب از بین رفت؛ [امّا 
رهایی از] وابستگی های دیگر دشوار و سخت است؛ 
تالش می خواهد. ... از لحاظ اقتصادی وابسته ایم؛ از 
لحاظ فرهنگی وابسته ایم؛ باید فکر کنیم روی این 

زمینه. وابستگی بیچارگی می آورد. 

امام خامنه ای ، ۲۶ مهر ۱۳۹۶



۲۴

گوسفندان تو ایمن ز تو چون باشند 
که شبانگاه تو در مکمن گرگانی 

گاه از رنگرزان خُم تزویری 
گاه بر پشت خر وسوسه پاالنی 

پروین اعتصامی 



۲۵

اگر افکار شما آزاد شد و باورتان آمد که ما می توانیم که صنعتمند و 
صنعتکار باشیم، خواهید بود. اگر افکارتان و باورتان این باشد که ما 
می توانیم مستقل باشیم و وابسته به غیر نباشیم، خواهید توانست. 
اگر کشاورزان ما باورشان این باشد که ما می توانیم در کشاورزی به 
جایی برسیم که صادر کنیم و وابسته به غیر نباشیم، بلکه دیگران به 

ما محتاج باشند، می توانند. 

صحیفه امام، جلد ۱۴، صفحه ۳۰۸



۲۶

انسان واقعاً در مقابلِ نیروی کارِ داخلی سر تعظیم فرو 
می آورد! آن وقت بنده که می گویم حمایت از کاالی 
ایرانی، یک عدّه ای یا باور نمی کنند یا تصدیق نمی کنند 
یا عمل نمی کنند. خب حمایت از کاالی ایرانی یعنی 
حمایت از این کارگر، یعنی حمایت از نیروی کار، یعنی 
حمایت از تولید. این حمایت، همه جانبه است ... 

امام خامنه ای ، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷



۲۷

... افسوس، دريا خورده كفگيرش ته ديگ 
در رد پای كفش صيادان ساحل 

چيزی نمانده جز كمی ريگ 

غالمرضا بکتاش 



تحصیل ثروت از راه فروش منابع تمام شدنی 
مانند نفت، رونق و پیشرفت نیست. ... 

ما باید به جایی برسیم که هر وقت اراده 
کردیم چاه های نفت را ببنیدیم. ... 

اگر بخواهیم از این وضعیت نجات پیدا کنیم 
راهش تکیه به علم است. 

امام خامنه ای ، ۸ مرداد ۱۳۹۱

۲۸



۲۹

گفتم: دلم به سردی غم های عالم است 
گفتی: بخند مسئله جدی تر از غم است 

در احترام پیچ و خم کوچه های شهر 
سرها برای هرچه به غیر از خدا خم است ... 

معشوقه ها، شلوغ خیابان، هجوم گرگ 
«باز این چه شورش است که در خلق عالم است» 

علیرضا دهرویه علیرضا دهرویه 



۳۰

هر چند که ماهر بود فسونگر 
فرجام هالکش ز نیش مار است 

عمر گذران را تبه مگردان 
بعد از تو مه و هفته بی شمار است 

پروین اعتصامی 



۳۱

حفظ کنید آن حالی که در اول نهضت داشتید. شما 
نهضت برای شکم نکردید؛ شما نهضت برای اتاق و 
حیاط نکردید؛ شما نهضت نکردید برای اینکه یک 

مقامی پیدا بکنید. ... 
این حال را که حالی است الهی حفظ کنید. 

و مادامی که این حفظ بشود شما پیروز هستید.   

امام خمینی ، ۱۴ خرداد ۱۳۵۹



عمده این است که ما به خودمان اتّکا 
کنیم؛ اساس کار این است. ... 

به دیگران نمی شود اتّکا کرد؛ به بیگانگان 
نمی شود اتّکا کرد؛ نمی شود اعتماد کرد. 

امام خامنه ای ، ۱۸ شهریور ۱۳۹۴

۳۲



۳۳

ماجرا این است: کم کم کمیت باال گرفت 
   جای ارزش های ما را عرضه ی کاال گرفت ... 

اندک اندک قلب ها با زرپرستی خو گرفت 
   در هوای سیم و زر گندید و کم کم بو گرفت 

سیدحسن حسینی، منظومه ی مرداب ها و آب ها 



۳۴

اگر مسئوالن و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی 
محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خالص کنند و ارزش و 
آقایی دالر را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات 

داده اند و برای آنها الگو خواهند شد. 

امام خامنه ای ، ۲۸ شهریور ۱۳۹۵



۳۵

جنگ واقعی، جنگ اقتصادی و تحریم و 
گرفتن عرصه ی کار و فعالیت و فناوری در 
کشور است؛ جنگ واقعی، جنگ فرهنگی 
است؛ ما را به جنگ نظامی متوجه می کنند 

تا از این غفلت کنیم. 

امام خامنه ای ، ۲۷ بهمن ۱۳۹۵



۳۶

وای اگر بر در باطل بنشیند حق ما 
وای اگر پرده ی تزویر شود بیرق ما 

محمدکاظم کاظمی هراتی 



۳۷

امروز عدّه ای متأسفانه کارشان این شده است که مرتّب دشمن را بزرگ و 
خود را کوچک کنند، عظمت دشمن را به رخ همه بکشند و دائماً بگویند ما 
نمی توانیم! یعنی ما هم مثل خیلی از کشورها و دولتها باید برویم در 
هاضمه استکبار جهانی هضم شویم! ... این ملت قدرت حرکت دارد؛ این 
ملت اسالم دارد؛ این ملت ابزار و وسیله بسیار مؤثّر ایمان را دارد؛ این ملت 

اتّحاد حقیقی و قلبی خود را با مسئوالن کشور دارد. 

امام خامنه ای ، ۱ خرداد ۱۳۸۱



۳۸

از سراشیبی تردید اگر برگردیم 
عرش زیر قدم ماست، بیا تا برویم ... 

زره از موج بپوشیم و ردا از طوفان 
راه ما از دل دریاست، بیا تا برویم ... 

چیزی از راه نماندست چرا برگردیم؟ 
آخر راه همین جاست، بیا تا برویم 

ابوالقاسم حسینجانی ابوالقاسم حسینجانی 



۳۹

دنیا مال شماست؛ آینده مال شماست؛ ایران عزیز 
متعلق به شماست؛ چشم انداز را شما می سازید و 
می آرایید. شما علم را به پیش ببرید؛ فناوری را شما 
جوان ها باید پیش ببرید؛ دفاع در همه ی حوزه های 
گوناگون را شماها بایستی به عهده بگیرید ... 

امام خامنه ای ، ۱۶ تیر ۱۳۸۳



۴۰

بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران 
بگشای لب که فریاد از مرد و زن برآید 

حافظ، غزلیات 


