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رضورت روشنگری

امام حسین علیه الّصالة و الّسالم هم برای بیان حقیقت، روشنگری در طول تاریخ، 

عزیزترین عزیزان خود را برمیدارد میآورد وسط میدان. امام حسین علیه الّسالم که 

میدانست حادثه چه جور متام خواهد شد؛ زینب را آورد، همرسان خود را آورد، 

فرزندان خود را آورد، برادران عزیز خود را آورد. اینجا هم مسئله، مسئله ی تبلیغ 

دین است؛ تبلیغ به معنای حقیقی کلمه؛ رساندن پیام، روشن کردن فضا؛ ابعاد 

مسئله ی تبلیغ را این جوری میشود فهمید که چقدر مهم است... و امام حسین 

علیه الّسالم این کار را انجام میدهد، آن هم با این هزینه ی سنگین؛ عیاالت خود، 

اینها را برمیدارد  همرسان خود، عزیزان خود، فرزندان امیراملؤمنین، زینب کربی، 

می آید وسط میدان. 

بیانات امام خامنه ای در دیدار طالب و روحانیون، 88/9/22
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امام حسني عليه السالم:
■ حرضت ابی عبداللَّه علیه الّسالم، هم هنگام خروج از 
مدینه، هم هنگام خروج از مکه، صحبتهایی با محّمدبن 

حنفیه داشت. به نظر من میرسد که این وصیّت، مربوط 

است به هنگامی که میخواست از مکه خارج شود. در 

ماه ذیحّجه هم که محمدبن حنفیه به مکه آمده بود، 

صحبتهایی با حرضت داشت. حرضت به برادرش محمد بن 

حنفیه، چیزی را به عنوان وصیّت نوشت و داد.

آن جا بعد از شهادت به وحدانیّت خدا و چه و چه، به 

َوالَُمْفِسًدا  َوالَبَِطرًا  أَِشًا  أَْخ��رُْج  لَْم  إنِّی    « میرسد:  این جا 

َوالَظَالًِم«؛ یعنی کسانی اشتباه نکنند و تبلیغاتچیها تبلیغ 

کنند که امام حسین هم مثل کسانی که این گوشه و آن 

گوشه، خروج میکنند برای این که قدرت را به چنگ بگیرند 

- برای خودمنایی، برای عیش و ظلم و فساد - وارد میدان 

َا  مبارزه و جنگ میشود! کار ما از این قبیل نیست؛ » َوإمنَّ

ی«. عنوان این کار،  ه َجدِّ َخرَْجُت لِطَلَِب االْءْصالَحِ ِفی  أُمَّ

همین اصالح است؛ میخواهم اصالح کنم. این همن واجبی 

است که قبل از امام حسین، انجام نگرفته بوده است.

 این اصالح، از طریق خروج است - خروج، یعنی قیام - 

حرضت در این وصیّتنامه، این را ذکر کرد - تقریباً ترصیح به 

این معناست - یعنی اّوالً میخواهیم قیام کنیم و این قیام 

ما هم برای اصالح است؛ نه برای این است که حتمً باید 

به حکومت برسیم، نه برای این است که حتمً باید برویم 

شهید شویم. نه؛ میخواهیم اصالح کنیم. البته اصالح، کار 

کوچکی نیست. یک وقت شایط، طوری است که انسان به 

حکومت میرسد و خودش زمام قدرت را به دست میگیرد؛ 

یک وقت منیتواند این کار را بکند - منیشود - شهید میشود. 

در عین حال هر دو، قیاِم برای اصالح است. بعد 

میفرماید: » أُِریُد أَْن َءاُمَر ِبالَْمْعرُوِف َوأَنَْهی  َعِن الُْمْنَكِر، 

ی« )بحاراالنوار: ج ۴۴، ص ۳۲۹(؛ این  ِبِسیرَه َجدِّ َوأَِسیَر 

اصالح، مصداق امر به معروف و نهی از منکر است.« )امام 

خامنه ای، 74/3/19(

■ ستیز با ستم و ستمگران به ویژه حاکمن ستم و برپایِی 
سیاسی  رفتار  در عرصه  عاشورا  از درس های  یکی  عدل 

است. عاشورا به ما می آموزد که انسان مسلمن منی تواند 

در برابر ستم و ستمگران سکوت کند و بی تفاوت مباند؛ اگر 

سکوت کرد در حکم همن ستمکار است. امام حسین)ع( 

در یک سخرنانی که در منزل »بیضه« در برابر سپاهیان حّر 

فرمودند: » أَيَُّها النَّاُس! إنَّ رَُسوَل اللَِه َصلَّ  اللَُه َعلَيِْه َوَءالِِه 

قَاَل: َمْن رَأَي  ُسلْطَان�ًا َجآئِرًا ُمْستَِحالًّ لُِحرُِم اللَِه، نَاكِث�ًا لَِعْهِد 

اللَِه، ُمَخالِف�ًا لُِسنَّه رَُسوِل اللَِه َصلَّ  اللَُه َعلَيِْه َوَءالِِه؛ يَْعَمُل 

ْ َعلَيِْه ِبِفْعٍل َواَل  ْ يَُغيِّ ِف  ِعبَاِد اللَِه ِباإلثِْم َوالُْعْدَواِن؛ فَلَْم يَُعيِّ

ا َعَل  اللَِه أَْن يُْدِخلَُه َمْدَخلَُه. ای مردم رسول  قَْوٍل، كَاَن َحقًّ

خدا)ص( فرمود: اگر کسی حاکم ستمگری را ببیند که حالل 

خدا را حرام می کند، عهد و پیمن الهی را می شکند، و با 

سنت رسول خدا مخالف است، و با بندگان خدا به ستم 

و بیدادگری رفتار می کند، پس با گفتار و کردار در برابرش 

نایستد بر خداست که این فرد را نیز با همن حاکم ستمکار 

محشور کند.«)تاریخ االمم و امللوک، طربی، ج4، ص304( 

آن بزرگوار سپس از بنی امیه و پیروان آنها به عنوان منونه 

و  کرده  یاد  اسالم  گرامی  پیامرب  سخنان  از  مصداقی  و 

يْطَاِن، َوتَرَكُوا  می فرماید: »أاََل َوإنَّ َهؤآُلِء قَْد لَزُِموا طَاَعه الشَّ

طَاَعه الرَّْحَمِن، َوأَظَْهرُوا الَْفَسادَ، َوَعطَّلُوا الُْحُدودَ؛ َواْستَأْثَرُوا 

ِبالَْفْيِء؛ َوأََحلُّوا َحرَاَم اللَِه، َوَحرَُّموا َحاَللَُه؛ َوأَنَا أََحقُّ ِمْن َغْيٍ 

َ... مردم آگاه باشید که بنی امیه و اتباع آنها پیرو  َمْن َغيَّ

شیطانند و از پیروی و بندگی خدای بخشنده رسپیچی 

کرده اند، فساد و تباهی را آشکار ساخته اند و حدود الهی را 

تعطیل کرده اند و اموال مردم را به خود اختصاص داده اند. 

حرام خدا را حالل و حاللش را حرام کرده اند. من از هرکس 

شایسته ترم که وضع موجود را تغییر دهم... فَأَنَا الُْحَسْيُ 

مبارزه با استکبار، واجب ترین کارها
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، َوابُْن فَاِطَمه ِبْنِت رَُسوِل اللَِه َصلَّ  اللَُه َعلَيِْه َوَءالِِه؛  بُْن َعِلٍّ

نَْفِس  َمَع أَنُْفِسُكْم، َوأَْهِل  َمَع أَْهلِيُكْم؛ فَلَُكْم ِف َّ أُْسَوه... پس 

الزم است از روش من پیروی کنید زیرا عمل من برای شم 

حّجت و رسمشق است.«)تاریخ االمم و امللوک، طربی، ج4، 

ص304( 

از سخنان یاد شده چند نکته اساسی زیر استفاده می شود:

1- مبارزه با ستم ستمگران و متجاوزان به حدود و قوانین 

باید رسلوحه زندگی امت  برنامه  این  دین واجب است. 

اسالمی در گسرته تاریخ در هر رسزمینی باشد.

2- سکوت در برابر حاکم ستم، گناهی بس بزرگ و در حّد 

گناه همن حاکم ستم است.

3- حکومت یزیدی از مصادیق حاکمن ستم و متجاوزان 

به حدود و قوانین الهی است از این روی مبارزه با او نیز 

تکلیف الهی است.

امام خميني ره:
■ مردم آزاده جهان هميشه از ابرقدرتها خصوصاً امريكای 
جنايتكار صدمه ديده اند و تا عزم خود را برای رويارويی با 

كفر و شك جهانی و امريكای سلطه گر جزم ننميند، هر 

روز شاهد جنايتی تازه خواهند بود.

مردم شيف ايران بايد توجه كنند كه امروز، روز مبارزه 

و جنگيدن با متام شياطينی است كه حقوق حقه متامی 

پابرهنگان جهان را رصف عيش و نوش و تهيه سالحهايی 

می منايند كه برای هميشه حاكم دنيای گرسنگان باشند.

جنگ امروز ما، جنگ با عراق و ارسائيل نيست؛ جنگ ما، 

جنگ با عربستان و شيوخ خليج فارس نيست؛ جنگ ما، 

جنگ با مرص و اردن و مراكش نيست؛ جنگ ما، جنگ 

با ابرقدرتهای شق و غرب نيست؛ جنگ ما، جنگ مكتب 

ماست عليه متامی ظلم و جور؛ جنگ ما جنگ اسالم است 

عليه متامی نابرابريهای دنيای رسمايه داری و كمونيزم؛ جنگ 

ما جنگ پابرهنگی عليه خوشگذرانيهای مرفهي و حاكمن 

بی درد كشورهای اسالمی است. اين جنگ سالح منی شناسد، 

اين جنگ محصور در مرز و بوم نيست، اين جنگ، خانه و 

كاشانه و شكست و تلخی كمبود و فقر و گرسنگی منی داند. 

اين جنگ، جنگ اعتقاد است، جنگ ارزشهای اعتقادی- 

انقالبی عليه دنيای كثيف زور و پول و خوشگذرانی است. 

جنگ ما، جنگ قداست، عزت و شف و استقامت عليه 

نامردميهاست. 4/13/ 1367 

■ ما باید حسامبان را رصیحاً با قدرت ها و ابرقدرت ها 
یکرسه کنیم و به آنها نشان دهیم که با متام گرفتاری های 

مشقت باری که داریم، با جهان برخوردی مکتبی منائیم. 

جوانان عزیزم که چشم امید من به شمست! با یک دست 

قرآن را و با دست دیگر سالح را برگیرید و چنان از حیثیت 

و شافت خود دفاع کنید که قدرت تفکر توطئه علیه خود 

را از آنان سلب منائید. صحیفه نور ج 12، ص 19

امام خامنه اي مدظله:
■ در میان آنهایی که با امام حسین علیه الّسالم، حرکت 
نکردند و نرفتند، آدمهای مؤمن و متعّهد وجود داشت. 

این طور نبود که همه، اهل دنیا باشند. آن روز در بین 

رسان و برگزیدگان دنیای اسالم، آدمهای مؤمن و کسانی 

که میخواستند طبق وظیفه عمل کنند، بودند؛ اّما تکلیف 

را منیفهمیدند؛ وضعیت زمان را تشخیص منیدادند؛ دشمن 

اصلی را منیشناختند و کار اصلی و محوری را با کارهای 

درجه دو و درجه سه، اشتباه میکردند. این، یکی از ابتالئات 

است  ممکن  هم  امروز  است.  بوده  اسالم  دنیای  بزرگ 

ما دچار آن شویم، و آنچه را که مهم است، با چیز کم 

اهمیّت تر اشتباه کنیم. باید وظیفه اساسی را که قوام و 

حیات جامعه به آن است، پیدا کرد.

روزی در همین کشور ما، مبارزات ضّد استعمری و ضّد 

استبدادی و ضّد دستگاه کفر و طاغوت، مطرح بود؛ اما 

بعضی، این تکلیف را تشخیص منیدادند و به کارهای دیگر 

چسبیده بودند. احیاناً اگر کسی تدریسی داشت، اگر تألیفی 

داشت، اگر یک حوزه کوچک تبلیغی داشت، اگر هدایت 

جمع محدودی از مردم در کارهای دینی برعهده او بود، 

فکر میکرد اگر به آن مبارزه بپردازد، آن کارها معطل خواهد 



6

ماند! مبارزه به آن عظمت و به آن اهمیت را ترک میکرد، 

برای این که از این کارها باز مناند! یعنی اشتباه در شناخنِت 

آنچه الزم بود، آنچه مهم بود و آنچه اهّم بود.

که  فهمند  خود  بیانات  در  علیه الّسالم،  حسین بن علی 

برای دنیای اسالم در چنین شایطی، مبارزه با اصل قدرت 

طاغوتی و اقدام برای نجات انسانها از سلطه شیطانی و 

اهریمنی این قدرت، واجبرتین کارهاست. بدیهی است که 

حسین بن علی علیه الّسالم، اگر در مدینه میمند و احکام 

الهی را در میان مردم تبلیغ و معارف اهل بیت رابیان 

میکرد، عّده ای را پرورش میداد. اما وقتی برای انجام کاری 

به سمت عراق حرکت میکرد، از همه این کارها باز میمند: 

مناز مردم را منیتوانست به آنها تعلیم دهد؛ احادیث پیغمرب 

را منیتوانست به مردم بگوید؛ حوزه درس و بیان معارف او 

تعطیل میشد و از کمک به ایتام و مستمندان و فقرایی 

که در مدینه بودند، میمند. اینها هر کدام وظیفه ای بود 

که آن حرضت انجام میداد. اما همه این وظایف را، فدای 

وظیفه مهمرت کرد. حتّی آنچنان که در زبان همه مبلّغین و 

گویندگان هست، زمان حّج بیت اللَّه و در هنگامی که مردم 

برای حج میرفتند، این، فدای آن تکلیف باالتر شد.

با  مبارزه  فرمود،  که  همن طور  چیست؟  تکلیف  آن 

بالَْمْعروف  اَُمَر  اَن  دستگاهی که منشأ فساد بود: »اُریُد 

َواَنْهی َعِن الُْمْنَکر َو اَسیَر ِبسیرة َجّدی.« یا آن چنان که در 

خطبه دیگری در بین راه فرمود: »اَیهاالّناس! اِنَّ رَسول اللَّه، 

صلّیاللَّه علیه وآله، قال َمْن رأی ُسلطاناً جائراً ُمْستَِحاّلً لُِحرَِم 

اللَّه، ناکِثاً لَِعْهداللَّه ]تا آخر[ فَلَمیَغیِّر َعلَیِْه ِبِفْعٍل و اَل قَوٍل 

ُمْدِخلَه.« یعنی اغاره  یُْدِخلَُه  اَْن یَدخل  َعلَیاللَّه  کاَن َحقاً 

یا تغییر، نسبت به سلطان ظلم و جور؛ قدرتیکه فساد 

میپراکند و دستگاهی که انسانها را به سمت نابودی و فنای 

مادّی و معنوی میکشاند. 

این، دلیل حرکت حسین بن علی علیه الّسالم است 

که البته این را، مصداق امر به معروف و نهی از منکر هم 

دانسته اند؛ که در باب گرایش به تکلیف امر به معروف 

و نهی از منکر،به این نکات هم باید توّجه شود. لذاست 

که برای تکلیف اهّم، حرکت میکند و تکالیف دیگر را - 

ولو مهم - فدای این تکلیف اهّم میکند. تشخیص میدهد 

که امروز، کار واجب چیست؟ هر زمانی، یک حرکت برای 

جامعه اسالمی متعیّن است. یک دشمن و یک جبهه خصم، 

جهان اسالم و مسلمین را تهدید میکند. آن را باید شناخت. 

اگر در شناخت دشمن اشتباه کردیم، در جهتی که از آن 

جهت، اسالم و مسلمین خسارت میبینند و به آنها حمله 

میشود، دچار اشتباه شده ایم. خسارتی که پیدا خواهد شد، 

جربان ناپذیر است. فرصتهای بزرگ از دست میرود. 

امروز ما در دنیای اسالم، مکلَّفیم که همین هشیاری و 

توّجه و دشمن شناسی و تکلیف شناسی را به اعال درجه 

خودمان  ملت  و  اسالم  جهان  اسالم،  اّمت  برای  ممکن، 

تدارک ببینیم. امروز با توّجه به تشکیل حکومت اسالمی 

و برافراشته شدن پرچم اسالم - چیزی که در طول تاریخ 

- چنین  ندارد  امروز سابقه  تا  اّول  از صدر  بعد  اسالم، 

امکانی در اختیار مسلامنان است. امروز ما دیگر حق 

نداریم در شناخت دشمن اشتباه کنیم. حق نداریم در 

اشتباه  دچار  تهاجم،  و حمله  به جهت  نسبت  آگاهی 

شویم. لذا، از اّول پیروزی انقالب تا امروز، همه تالش امام 

بزرگوار و دیگر کسانیکه در راه آن بزرگوار حرکت کردند - 

َعلی اِْخِتالِف َمراتِِبْهم: بر حسب امکان وتوانایی وبینششان 

- این بوده است که معلوم شود در دنیای امروز، برای 

مسلمنان، برای جامعه اسالمی در ایران و برای پایه های 

عدل و حق، چه تهدیدی از همه باالتر و چه دشمنی از 

همه خطرناکرت است؟ امروز هم، مثل متام این سالهای 

متمدی، دشمنی اساسی، حمله بزرگ و خطر بنیان کن از 

سوی سلطه جهانی و سلطه کفر و استکبار جهانی است. 

این، بزرگرتین خطری است که اسالم و مسلمین را تهدید 

میکند. 71/5/7
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آيه:
تَتَِّبَع  َحتَّی  النَّصاری   الَ  َو  الْيَُهوُد  َعْنَك  تَرْضی   لَن  َو   ■
اتَّبَْعَت  لَِئِ  َو  الُْهدی   ُهَو  اللَِّه  ُهَدی  إِنَّ  قُْل  ِملَّتَُهْم 

أَْهواَءُهْم بَْعَد الَّذي جاَءَك ِمَن الِْعلِْم ما لََك ِمَن اللَِّه ِمْن 

َوِلٍّ َو ال نَصيٍ )بقره، 120(

هرگز يهود و نصاری از تو راضی نخواهند شد، )تا به 

طور كامل، تسليم خواسته های آنها شوی، و( از آيي 

)تحريف يافته( آنان، پيوی كنی. بگو: »هدايت، تنها 

آنان  از هوی و هوسهای  اگر  و  الهی است!«  هدايت 

پيوی كنی، بعد از آنكه آگاه شده ای، هيچ رسپرست و 

ياوری از سوی خدا برای تو نخواهد بود.

امام خميني ره:
■ نكته مهمی كه همه ما بايد به آن توجه كنيم و آن 
را اصل و اساس سياست خود با بيگانگان قرار دهيم 

اين است كه دشمنان ما و جهانخواران تا كی و تا كجا 

ما را تحمل می كنند و تا چه مرزی استقالل و آزادی 

ما را قبول دارند. به يقي آنان مرزی جز عدول از همه 

الهی مان منی شناسند. به  هويتها و ارزشهای معنوی و 

با  ستيز  و  مقاتله  از  دست  گز  هر  كريم،  قرآن  گفته 

شم بر منی دارند مگر اينكه شم را از دينتان برگردانند. 

ما چه بخواهيم و چه نخواهيم صهيونيستها و امريكا 

دينی  هويت  تا  بود  خواهند  تعقيبمن  در  شوروی  و 

و شافت مكتبی مان را لكه دار منايند. بعضی مغرضي 

ما را به اعمل سياست نفرت و كينه توزی در مجامع 

با  و  می دهند؛  قرار  شمتت  مورد  و  توصيف  جهانی 

می گويند  كودكانه  اعرتاضهای  و  بيمورد  دلسوزيهای 

جمهوری اسالمی سبب دشمنيها شده است و از چشم 

افتاده است! كه چه خوب  ايادی شان  غرب و شق و 

است ]به [ اين سؤال پاسخ داده شود كه ملتهای جهان 

سوم و مسلمنان، و خصوصاً ملت ايران ، در چه زمانی 

نزد غربيها و شقيها احرتام و اعتبار داشته اند كه امروز 

بی اعتبار شده اند!

ايران از همه اصول و موازين اسالمی  آری، اگر ملت 

و انقالبی خود عدول كند و خانه عزت و اعتبار پيامرب 

خود  دستهای  با  را  السالم-  عليهم  معصومي-  امئه  و 

ويران منايد، آن وقت ممكن است جهانخواران او را به 

عنوان يك ملت ضعيف و فقي و بی فرهنگ به رسميت 

ما  باشند  آقا  آنها  كه  حدی  همن  در  ولی  بشناسند؛ 

نوكر، آنها ابرقدرت باشند ما ضعيف؛ آنها ولی و قيّم 

باشند ما جيه خوار و حافظ منافع آنها؛ نه يك ايران 

با هويت ايرانی- اسالمی؛ بلكه ايرانی كه شناسنامه اش 

را امريكا و شوروی صادر كند؛ ايرانی كه ارابه سياست 

و  مصيبت  همه  امروز  و  بكشد  را  شوروی  يا  امريكا 

عزای امريكا و شوروی شق و غرب در اين است كه 

نه تنها ملت ايران از تحت الحميگی آنان خارج شده 

جباران  سلطه  از  خروج  به  هم  را  ديگران  كه  است، 

دعوت می كند. 4/29/ 1367 

به همه ملت بزرگوار ايران  و مسئولني  ■ من مجدداً 
بزرگرتين  در صلح  و چه  در جنگ  عرض می كنم چه 

جهانخواران  كنيم  تصور  كه  است  اين  ساده انديشی 

اسالم عزيز دست  ما و  از  امريكا و شوروی   خصوصاً 

غافل  دشمنان  كيد  از  نبايد  لحظه ای  برداشته اند؛ 

و  كينه  شوروی  و  امريكا  رسشت  و  نهاد  در  مبانيم. 

دشمنی با اسالم ناب محمدی- صلی اللَّه عليه و آله و 

سلم- موج می زند. 9/2/ 1367 

امام خامنه اي مدظله:
■ مذاكره، يعنی چه؟ رصف اينكه شم برويد با آمریكا 
حل  مشكالت  كنيد،  مذاكره  و  بزنيد  حرف  بنشينيد 

میشود؟ اينطوری كه نيست. مذاكره در عرف سياسی، 

يعنی معامله. مذاكره با آمریکا، يعنی معامله با آمریکا. 

معامله، يعنی داد و ستد؛ يعنی چيزی بگي، چيزی بده. 

تو از انقالب اسالمی، به آمریکا چه میخواهی بدهی، 

دشمني تا كجا؟
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میخواهيد  شم  كه  آنچيزی  بگيی؟  او  از  چيزی  تا 

بگييد،  چيزی  او  از  مقابل  در  تا  بدهيد،  آمریکا  به 

ما  از  او  بدهيم؟  آمریکا  به  میتوانيم  ما چه  چيست؟ 

چه میخواهد؟ آيا میدانيد كه او چه میخواهد؟ »و ما 

نقموا منهم ااّلا ان يؤمنوا بالَّله العزيز الحميد« والَّله كه 

آمریکا از هيچ چيز ملت ايران، به قدر مسلامن بودن 

و پايبند بودن به اسالم ناب محّمدی، ناراحت نيست. 

او میخواهد شام از اين پايبنديتان دست برداريد. او 

میخواهد شام اين گردِن برافراشته و رسافراز را نداشته 

باشيد؛ حارضيد؟ خاك بر رس آن ملت و دولتی كه زير 

بار اينطور تحميل های آمریکا برود. توقعات آمریکا 

احساس  ضعف  اندكی  آنها  در  كه  كسانی  به  نسبت 

میکند، اينگونه است.

رصيحاً میگويد كه بايد در سياست هايتان -سياستهای 

چه ساده  كنيد!  تجديدنظر   - ارسائيل  و  اعراب  جنگ 

لوحی است كه كسانی بگويند برويم پشت ميز مذاكره 

انسانی  اصول  به  اعتقاد  بی  و  متكرب  دستگاه  یک  با 

و  اصول  به  آمریکاييها،  بنشينيم.  امللل  بني  حقوق  و 

حقوق بي امللل، اعتقادی ندارند. 1369/02/12

آيه:
■ ال يَتَِّخِذ الُْمْؤِمُنوَن الْكاِفريَن أَْولِياَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَي 
تَتَُّقوا  أَْن  إاِلَّ  اللَِّه ف َشْ ٍء  ِمَن  فَلَيَْس  يَْفَعْل ذلَِك  َمْن  َو 

ُركُُم اللَُّه نَْفَسُه َو إِلَی اللَِّه الَْمصُي )ال  ِمْنُهْم تُقاًة َو يَُحذِّ

عمران، 28( 

را دوست  كافران  به جای مؤمنان،  نبايد  بااميان  افراد 

انتخاب كنند و هر كس چني كند،  و رسپرست خود 

هيچ رابطه ای با خدا ندارد )و پيوند او بكلّی از خدا 

به  )و  بپرهيزيد  آنها  از  اينكه  مگر  می شود(  گسسته 

خاطر هدفهای مهمرتی تقيّه كنيد(. خداوند شم را از 

)نافرمانی( خود، بر حذر می دارد و بازگشت )شم( به 

سوی خداست.

تُْؤِمُنوَن  َو  يُِحبُّونَُكْم  ال  َو  تُِحبُّونَُهْم  أُوالِء  أَنْتُْم  ها   ■
وا  َعضُّ َخلَْوا  إِذا  َو  آَمنَّا  قالُوا  لَُقوكُْم  إِذا  َو  كُلِِّه  ِبالِْكتاِب 

اللََّه  إِنَّ  ِبَغيِْظُكْم  ُموتُوا  قُْل  الَْغيِْظ  ِمَن  اْلَناِمَل  َعلَيُْكُم 

ُدوِر )ال عمران، 119(  َعليٌم ِبذاِت الصُّ

اّما  می داريد  دوست  را  آنها  كه  هستيد  كسانی  شم 

آنها شم را دوست ندارند! در حالی كه شم به همه 

كتابهای آسمنی اميان داريد )و آنها به كتاب آسمنی 

شم اميان ندارند(. هنگامی كه شم را مالقات می كنند، 

هنگامی  اّما  آورده ايم!«  »اميان  می گويند:  دروغ(  )به 

كه تنها می شوند، از شّدت خشم بر شم، رس انگشتان 

خشمی  همي  »با  بگو:  می گزند!  دندان  به  را  خود 

از )ارسار( درون سينه ها آگاه  كه داريد مبييد! خدا 

است.«

■ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا الَ تَتَِّخُذوا َعُدوِّي َو َعُدوَّکُْم أَْولِيَاَء 
تُلُْقوَن إِلَيِْهْم ِبالَْمَودَِّة َو قَْد کََفُروا مِبَا َجاءَکُْم ِمَن الَْحقِّ 

يَّاکُْم أَْن تُْؤِمُنوا ِباللَِّه َربُِّکْم إِْن کُْنتُْم  يُْخرُِجوَن الرَُّسوَل َو إِ

وَن إِلَيِْهْم  َخرَْجتُْم ِجَهاداً ِف َسِبيِل َو ابِْتَغاَء َمرَْضاِت ترُِسُّ

ِبالَْمَودَِّة َو أَنَا أَْعلَُم مِبَا أَْخَفيْتُْم َو َما أَْعلَْنتُْم َو َمْن يَْفَعلُْه 

ِبيلِ  )ممتحنه، 1( ِمْنُکْم فََقْد َضلَّ َسَواَء السَّ

مذاكره، دوستي و رابطه با آمريكا
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دشمن  و  من  دشمن  آورده اید!  ایمن  که  کسانی  ای 

خودتان را دوست نگیرید! شم نسبت به آنان اظهار 

محبّت می کنید، در حالی که آنها به آنچه از حّق برای 

شم آمده کافر شده اند و رسول اللّه و شم را به خاطر 

ایمن به خداوندی که پروردگار همه شمست از شهر و 

دیارتان بیرون می رانند؛ اگر شم برای جهاد در راه من 

با  و جلب خشنودیم هجرت کرده اید؛ )پیوند دوستی 

آنان برقرار نسازید!( شم مخفیانه با آنها رابطه دوستی 

برقرار می کنید در حالی که من به آنچه پنهان یا آشکار 

چنین  شم  از  کس  هر  و  داناترم!  همه  از  می سازید 

کاری کند، از راه راست گمراه شده است!

■ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا الَ تَتَِّخُذوا الْيَُهوَد َو النََّصاَری أَْولِيَاَء 
بَْعُضُهْم أَْولِيَاُء بَْعٍض َو َمْن يَتََولَُّهْم ِمْنُکْم فَِإنَُّه ِمْنُهْم إِنَّ 

اللََّه الَ يَْهِدي الَْقْوَم الظَّالِِميَ  )مائده، 51(

ایمن آورده اید! یهود و نصاری را ولّی  ای کسانی که 

)و دوست و تکیه گاه خود،( انتخاب نکنید! آنها اولیای 

کنند،  آنان دوستی  با  از شم  که  یکدیگرند؛ و کسانی 

هدایت  را  ستمکار  جمعیّت  خداوند،  هستند؛  آنها  از 

منی کند

ِديَنُکْم  اتََّخُذوا  الَِّذيَن  تَتَِّخُذوا  الَ  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  يَا   ■
اَر  ُهزُواً َو لَِعباً ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا الِْکتَاَب ِمْن قَبْلُِکْم َو الُْکفَّ

أَْولِيَاَء َو اتَُّقوا اللََّه إِْن کُْنتُْم ُمْؤِمِنيَ  )مائده، 57(

شم  آیین  که  افرادی  آورده اید!  ایمن  که  کسانی  ای 

و  کتاب  اهل  -از  می گیرند  بازی  و  استهزاء  باد  به  را 

مرشکان- ولّی خود انتخاب نکنید؛ و از خدا بپرهیزید 

اگر ایمن دارید!

ال  ُدونُِكْم  ِمْن  ِبطانًَة  تَتَِّخُذوا  ال  آَمُنوا  الَّذيَن  أَيَُّها  يا   ■
ِمْن  الْبَْغضاُء  بََدِت  قَْد  َعِنتُّْم  ما  َودُّوا  َخباالً  يَأْلُونَُكْم 

أَفْواِهِهْم َو ما تُْخفي  ُصُدورُُهْم أَكْرَبُ قَْد بَيَّنَّا لَُكُم اآْلياِت 

إِْن كُْنتُْم تَْعِقلُوَن )ال عمران،118( 

ای كسانی كه اميان آورده ايد! محرم ارساری از غي خود، 

انتخاب نكنيد! آنها از هر گونه ّش و فسادی در باره 

شم، كوتاهی منی كنند. آنها دوست دارند شم در رنج و 

زحمت باشيد. )نشانه های( دشمنی از دهان )و كالم( 

شان آشكار شده و آنچه در دلهايشان پنهان می دارند، 

از آن مهمرت است. ما آيات )و راه های پيشگيی از ّش 

آنها( را برای شم بيان كرديم اگر انديشه كنيد! 

امام حسني عليه السالم:
نْيا  ■ امام حسي عليه السالم فرمود: »لَْو لَْم يَُكْن ِفی الدُّ
ُمعاِويََة)مقتل  بَْن  يَزيَد  بايَْعُت  لَم  َمأْوی  ال  َو  َملَْجأٌ 

وجود  پناهگاهی  هيچ  دنيا  در  اگر  54(؛  ص  العوامل، 

بيعت  معاويه  بن  يزيد  با  هم[  ]باز  باشد  نداشته 

نخواهم كرد.«

رَُجٌل  »يَزيٌد  می فرمايد:  معاويه  بن  يزيد  مورد  در  و 

شارُِب الَْخْمِر، قاتُِل نَْفِس املُْحرَتََمِة، َمْعلٌِن ِبالِْفْسِق ِمثْلی 

اليُباِيُع ِمثْلَُه)بحار النوار، ج 44، ص 325(؛ يزيد مردی 

قتل  به  را  محرتمه  نفس  می نوشد،  شاب  كه  است 

مثل  با  منی  مثل  می كند،  فسق  به  تظاهر  می رساند، 

اويی بيعت منی كند.«

در مكتب حسينی ترس با ارزش، ترس از خداست نه 

ترس از غي خدا، لذا حرضت در دعای معروف عرفه، 

ترس از خدا را طلب می منايد: »اَللَُّهمَّ اْجَعلْنی أَْخشاَك 

برتسم،  تو  از  كه  ده  قرار  چنان  مرا  خدايا  أَراَك؛  كَأَنّی 

]چنانكه[ انگار تو را می بينم.«

امام خميني ره:

ایجاد  روابط  آمریکا  با  و  ایم  ایستاده  آخر  تا  ما   ■
نخواهیم کرد، مگر این که آدم بشود و از ظلم کردن 

)و  لبنان  در  نیاید  دنیا  طرف  آن  از  و  بردارد  دست 

فارس  خلیج  به طرف  را  دستش  نخواهد  و  فلسطین( 

دراز کند. مادامی که آمریکا این طور است و ارسائیل 

هست، ما با آنها منیتوانیم زندگی بکنیم. صحیفه امام، 

ج 19 ، ص 95

■ یک وقتی که ما می خواستیم یک صحبتی بکنیم یک 
نفر را فرستادند که شم از آمریکایی ها صحبت نکنید، 
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ما  گفتم  من  نیست.  مانعی  بگویید  هم  شاه  از  ولو 

آمریکایی هاست. همه ی گرفتاری  اشکاملان در  همه ی 

که داریم از دست آمریکا داریم. ما آن مجرم اصلی را 

و   تبع هستند  که  ]برویم[  این هایی  و رساغ  بگذاریم 

آلت هستند. صحیفه ی امام، ج 2، ص67

■ ما روابط با آمریکا را میخواهیم چه بکنیم؟ روابط 
ما با آمریکا روابط یک مظلوم با یک ظامل است، روابط 

یک غارت شده با یک غارتگر است. ما میخواهیم چه 

کنیم؟ آنها میل دارند که با ما روابط )داشته باشند(، 

آنها احتیاج دارند که با ما روابط داشته باشند، ما چه 

احتیاجی به آمریکا داریم؟ آمریکا آن طرف دنیا است. 

باز  آنها  باشند.  داشته  بازار  اینجا  که  میخواهند  آنها 

ج  امام،  صحیفه  بخورند.  را  ما  نفت  که  دارند  طمع 

7، ص 359

خود  ناتوانی  و  ضعف  آمریکا  دامن  به  توسل  با   ■
را   برمال نسازید و از گرگها و درنده ها برای شبانی 

ابرقدرت ها آن  و حفظ منافع خود استمداد نطلبید. 

قدیمیرتین  و  کند شم  اقتضا  منافعشان  که  ای  لحظه 

وفاداران و دوستان خود را قربانی میکنند و پیش آنان 

دوستی و دشمنی و نوکری و صداقت ارزش و مفهومی 

به  و  اند  داده  قرار  مالک  را  خود  منافع  آنان  ندارد. 

رصاحت و در همه جا از آن سخن میگویند. صحیفه 

امام ج 2، ص 932

■ آقای کارتر و امثال او اآلن متام هّمشان این است که 
دوباره آن مسائل را برگردانند که در زمان شاه مخلوع 

ها  ابرقدرت  این  که  است  آرزویی  یک  این  لکن  بود، 

باید به گور بربند.

دخالت  آن  در  ها  این  که  منیدهد  اجازه  دیگر  ایران 

بکنند. ما میخواهیم چه کنیم؟ روابط داشته باشیم با 

آنهایی که میخواهند ما را بچاپند؟ رابطه ما با 

چپاولشو  و  چپاولگر  رابطه  که  است  این  از  غیر  آنها 

است؟ برای چه ما میخواهیم این را؟ صحیفه امام، ج 

12 ، صص 377 – 379

■ آمریکا چه منافعی میتواند در اینجا داشته باشد جز 
منابع زرخیز شم؟ و چه دوستانی میتواند اینجا داشته 

خدمتگزار  دوستی،  عنوان  به  که  هایی  آن  جز  باشد 

آمریکا خدمتگزار  آمریکا دوست منیخواهد،  هستند؟ 

منافع  که  میخواهد  خدمتگزارانی  آمریکا  میخواهد. 

ملتشان را تقدیم بکنند و در عین حال، ذلت را )بر( 

بیاورند )و( تحمل کنند. ما، ملت ما و  بار  خودشان 

در مقابل هر سلطه جویی  و  ایم  ایستاده  ما  دولت 

داریم، مخالفت  توان  که  آن وقت  تا  و  ایم  ایستاده 

میکنیم. صحیفه امام، ج 16 ، ص 275

■ ممكن است بعضی ها كه اين چيزها را نديده اند 
ولی  بايد ساخت.  ها  قدرت  با  بگويند خوب  با خود 

بايد بدانند كه سازش امروز نابودی تا آخر است. دفن 

اسالم است تا آخر دنيا. مردم بايد محكم بایستند و از 

اسالم و كشور دفاع كنند و از توطئه ها هراس به خود 

راه ندهند كه اگر كمی عقب بنشینند، باید دست از 

صحيفه  است.  این  ما خالف  تكلیف  و  بكشیم  اسالم 

نور، ج 19 ، ص 59 ، 18 / 6/ 1363

■ رابطه بي يك ملت بپا خاسته برای رهايی از چنگال 
خوار،  عامل  چپاولگر  يك  با  املللی،  بي  چپاولگران 

هميشه به رضر ملت مظلوم و به نفع چپاولگر است. 

ما اين قطع رابطه )آمریکا با ايران( را به فال نیک می 

گرييم. صحيفه نور، ج 12 ، ص 20 

با  ما  روابط  و  امریکا  با  ما  روابط  که  نکنید  خیال   ■
منی دانم شوروی و روابط ما با اینها یک چیزی است 

که برای ما یک صالحی دارد. این مثل رابطه بره با گرگ 

بره  برای  رابطه صالحمندی  گرگ،  با  بره  رابطه  است! 

نیست، اینها می خواهند از ما بدوشند، اینها منی خواهند 

به ما چیزی بدهند. صحیفه امام، ج ۱۰، ص ۳۶۰
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امام خامنه اي مدظله:
■ تا وقتی كه آمریکا در چني مواضعی قرار دارد، ما 
رابطه با او را رد میکنیم. تا وقتی كه سياست آمریکا 

بر دروغ و فريب و جنايت و حميت از دولت پليدی 

استوار  های مستضعف  ملت  به  ظلم  و  ارسائيل  مثل 

است و تا وقتی كه خاطره ی  جنايت هایي كه از طرف 

رسدمداران آمریکایی نسبت به ملت ايران انجام گرفته، 

در ذهن ملت ماست و جربان نشده – مثل خاطره ی  

سقوط هواپيم، مثل مسدود كردن دارايي ها و اموال 

ملت ايران در آمریکا -امكان ندارد ما با دولت آمریکا 

مذاكره كنيم يا با او رابطه یي  برقرار مناييم. 68/5/23

بود،  بد  كشوری   با  آمریکا  اگر  كه  نيست  اينطور   ■
اگر  و  بكشد،  نفس  دنيا  در  نتواند  ديگر  كشور  آن 

خوب بود، آن كشور ديگر خيالش آسوده باشد. خود 

اگر  كه  میکنند  وامنود  و  تبليغ  اینگونه  ها،  آمریکايي 

كشوری با آنها بد باشد، متام راه ها به روی او بسته 

خواهد بود.

نه، اينطور نيست. يازده سال است كه شعار »مرگ بر 

نيفتاده، راه ها هم روی  از دهان مردممن  آمریکا « 

كرديم،  همت  و  تالش  ما  اگر  است.  نبوده  بسته  ما 

توانستيم راه خودمان را باز كنيم. مگر دنيا متعلق به 

آمریکاست؟!

اين زورگويان قلدِر متكرِب فاسد كه ادعای مالكیت دنيا 

را میکنند، چه كسانی هستند؟ غلط میکنند. اگر اينها 

با كسی دوست بودند، خريات و بركات بر رس آن ملت 

نازل نخواهد شد. اینها با مردمی كه دوست هستند، 

میشوند.  ملت  آن  روسياهی  و  بدبختی  ی   مايه 

1369/02/12

■ مذاكره، يعنی چه؟ رصف اینکه شم برويد با آمریکا 
حل  مشكالت  كنيد،  مذاكره  و  بزنيد  حرف  بنشينيد 

میشود؟ اینطوری كه نيست. مذاكره در عرف سياسی، 

يعنی معامله. مذاكره با آمریکا، يعنی معامله با آمریکا. 

معامله، يعنی داد و ستد؛ يعنی چيزی بگي، چيزی بده. 

تو از انقالب اسالمی، به آمریکا چه میخواهی بدهی، 

میخواهيد  شم  كه  چيزی  آن  بگيی؟  او  از  چيزی  تا 

بگييد،  چيزی  او  از  مقابل  در  تا  بدهيد،  آمریکا  به 

ما  از  او  بدهيم؟  آمریکا  به  میتوانيم  ما چه  چيست؟ 

چه میخواهد؟ آيا میدانيد كه او چه میخواهد؟ »و ما 

نقموا منهم اّل ان يؤمنوا بالَّل العزيز الحميد «. والَّل كه 

آمریکا از هيچ چيز ملت ايران، به قدر مسلمن بودن 

و پايبند بودن به اسالم ناب محّمدی، ناراحت نيست. 

او میخواهد شم از اين پايبند يتان دست برداريد. او 

میخواهد شم اين گردِن برافراشته و رسافراز را نداشته 

باشيد؛ حارضيد؟

خاك بر رس آن ملت و دولتی كه زير بار اینطور تحميل 

های آمریکا برود. توقعات آمریکا نسبت به كسانی كه 

در آنها اند یك ضعف احساس ميكند، اين گونه است. 

رصيحاً میگويد كه بايد در سياست هايتان - سياستهای 

جنگ اعراب و ارسائيل – تجديد نظر كنيد! چه ساده 

لوحی است كه كسانی بگويند برويم پشت ميز مذاكره 

و  انسانی  اصول  به  اعتقاد  بی  و  متكرب  دستگاه  با يك 

و  اصول  به  يها،  آمریکاي  بنشينيم.  امللل  بي  حقوق 

حقوق بي امللل، اعتقادی ندارند. 1369/02/12

اظهار  و  میگويند  رسمی  اظهارات  در  آمریکاييها   ■
برای  ايرانيم. مذاكره  با  آماده ی  مذاكره  ما  میکنندكه 

چه؟ معلوم است؛ مذاكره برای اینکه راهی و مجرایي 

برای فشار آوردن روی دولت ايران پيدا شود.مذاكره را 

برای اين میخواهند. 

چه مذاكره ای؟! ما با شام كاری نداريم، احتياجی به 

به  محّبتی  هيچ  نداريم،  شام  از  ترسی  نداريم،  شام 

شام نداريم. شام كسانی هستيد كه  در روز روشن، 

جلو چشم همه ی  مردم دنيا، هواپيامی مسافربری ما 

را به بهانه ی  دروغ و واهی، رسنگون كرديد و د ه ها 

نفر انسان را كشتيد و حّتی عذرخواهی هم نكرديد. 

اين چگونه رژميی است؟ اين چگونه دستگاهی است؟ 

اين چگونه فرهنگی است؟ چطور دل انسان با چنني 
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رژميی صاف شود؟ ما با اینها كاری نداريم. هيچ رابطه 

ی  محّبت و عطوفت و دوستی بني ما و آمریکا نيست. 

خصومت  ی   رابطه  ماست؛  طرف  از  نفرت  ی   رابطه 

خباثت آميز از طرف آنها است. 1373/08/11

بدترين  يها  آمریکاي  كه  یي  كشورها  از  بسياری   ■
اند  بوده  كسانی  اند،  كرده  آنها  به  را  ها  خيانت 

داشته  دوستانه  ارتباطات  هم  آمریکا  خود  با  كه 

فقط       منیکنند؛  را  كسی  ی   مالحظه  آمریکاييها  اند! 

مالحظه ی  منافع خودشان را میکنند. رابطه، مشكلی 

را حل منیكند. 

اند، حال و روزشان  آمریکا شده  تسليم  ملتهایي كه 

به مراتب بدتر از آنهایي است كه به قدر آنها تسليم 

نشده اند. هر كس كه بيشرت تسليم شد، حال و روزش 

بدتر است. امروز شام به كشورهای منطقه – آنهایی 

هستند  آمریکا  طلبی  قدرت  و  زور  تسليم  بيشرت  كه 

است؛  بدتر  ديگران  از  روزشان  و  كنيد، حال  نگاه   –

عقبرت  شان  اجتمعي  وضع  است،  بدتر  اقتصادشان 

است، وضع فرهنگي شان منحطرت است، فشار در ميان 

دنيا  های  ملت  برای  عالج  راه  تنها  است.  بيشرت  آنها 

مقابل  در  و  بگيند  ايران درس  از ملت  كه  است  اين 

زورگو یي و قدرت طلبی و دیكتاتورمآبی دولت آمریکا 

بايستند. ملت ايران هم اين راه را تا امروز آمده است 

و با قدرت و خوب هم آمده است؛ بحمدالَّل موفّق هم 

بوده است. 1376/08/14

نبود؛  پهلوی  رژيم  با  ی   مبارزه  فقط  مبارزه،  اين   ■
مبارزه ی  با حضور آمریکا و با سلطه و نفوذ آمریکاييها 

بودند.  كرده  نفوذ  اين ملت  استخوان  مغز  تا  كه  بود 

لذا از اّول هم همه ی  دنيا فهميدند كه در صف مقّدم 

دشمنان اين نظام و اين انقالب، آمریکاست. حاال ما 

كاله  را  ببنديم، رس خودمان  را  چشم خودمان 

بگذاريم و بگو ييم: نه، آمریکا با ما دشمن نيست؟! 

چه كار كرده كه نشان بدهد دشمن نيست؟ اموال ما 

را بلوكه نكرده است؟ االن ميلياردها دالر متعلّق به 

اين ملت در آمریکا بلوكه است. اموال و ابزار فراوانی 

در رژيم گذشته از آمریکا خريده بودند و هنوز منتقل 

نگهداری  انباری  در  اینها  شد.  انقالب  كه  بود  نشده 

میشود؛ ما چند سال دنبال كرديم كه آنها را برگردانيم، 

قبول نكردند. اموال ما را كه در انبارهای آنهاست، به 

ما ندادند؛ با اینکه پولش را گرفته بودند؛ و جالب اين 

است كه انبارداری هم برای خودشان حساب كردند و 

شوع كردند از طلبهای ما كم كردن! يك دشمن چه كار 

كند كه آدم باور كند او »دشمن« است؟! 1379/05/05

■ مذاكره با آمریکا، البته برای دولت آمریکا مفيد است. 
با مذاكره، او جای پایي پيدا میكند تا بتواند خواسته 

را  خود  توّقعات  و  كند  تحميل  بيشرت  را  خود  های 

انبوهرت بر رس اين ملت و دولت بريزد. مذاكره موجب 

میشود كه دولت آمریکا بتواند همني تهديدهایي را كه 

االن از دور میكند، همني توّقعات بيجا و قلدران های 

را كه در مصاحبه ها و سخرناين ها میگويد، پشت ميز 

مذاكره، با حجم بيشرت و با قدرت چانه زنی بيشرت، بر 

رس مسؤوالن كشور ما بريزد. 

معنای مذاكره اين نيست كه آمریکا حارض باشد هويّت 

اين ملت را، نظام جمهوری اسالمی را، اميان اين مردم 

و مواضع آنها را به رسميت بشناسد. آنها با اين اساس 

مخالفند؛ آنها با حضور اين مردم مؤمن مخالفند؛ آنها 

دنبال اين هستند كه همن روشهایي را كه در دوران 

همن  فساد،  همن   - میشد  اعمل  پهلوی  حكومت 

تسلّط و همن قاهريّت - دوباره در اين مملكت ايجاد 

كنند. اینکه با مذاكره حل منیشود. مگر اين ملت اجازه 

خواهد داد كه مسؤولی در اين كشور - از رهربی گرفته 

تا همه ی  مسؤوالن - از مواضع اسالمی و منافع اساسی 

رسنوشت سازش، يک قدم عقب بنشيند؟ 1381/02/11
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نهضت  برای  و  ايران  ملت  برای  مذاكره  و  رابطه   ■
جهانی )اسالم( مرض است، مرض است. اولي رضر اين 

است كه آمریکايي ها با ورود در اين ميدان، اينجور 

تفهيم خواهند كرد كه جمهوری اسالمی از همه حرف 

امام، دوران جنگ و دفاع مقدس، دوران  های دوران 

اولي  است.  گذشته  و  است  كرده  نظر  رصف  انقالب 

اولي  است.  اين  میكنند  ادعا  ها  آمریکايئ  كه  چيزی 

مطلبی كه دنيا شايع میكنند اين است كه انقالب متام 

شد. 76/10/26

■ هرجا كه نشانی از پاي ابرقدرت ها و امريكا داشته 
حاكم  مردم  بر  بدبختی  و  سيه روزی  آن جا  در  باشد، 

است. 69/3/2

آيه:
َسيِّئٌَة  تُِصبُْكْم  إِْن  َو  تَُسْؤُهْم  َحَسَنٌة  مَتَْسْسُكْم  إِْن   ■
يَْفرَُحوا ِبها َو إِْن تَْصرِبُوا َو تَتَُّقوا ال يرَُضُّكُْم كَيُْدُهْم َشيْئاً 

إِنَّ اللََّه مِبا يَْعَملُوَن ُمحيٌط )آل عمران، 120( 

اگر نيكی به شم برسد، آنها را ناراحت می كند و اگر 

حادثه ناگواری برای شم رخ دهد، خوشحال می شوند. 

پرهيزگاری  و  استقامت  برابرشان(  )در  اگر  )اّما( 

زيانی  به شم  آنان،  كنيد، نقشه های )خائنانه(  پيشه 

منی رساند خداوند به آنچه انجام می دهند، احاطه دارد. 

■ فرََتَی الَِّذيَن ِف قُلُوِبِهْم َمرٌَض يَُسارُِعوَن ِفيِهْم يَُقولُوَن 
أَْو  ِبالَْفتِْح  يَأِْتَ  أَْن  اللَُّه  فََعَسی  َدائِرٌَة  تُِصيبََنا  أَْن  نَْخَشی 

وا ِف أَنُْفِسِهْم نَاِدِميَ   أَْمٍر ِمْن ِعْنِدِه فَيُْصِبُحوا َعلَی َما أرََسُّ

)مائده، 52( 

)ولی( کسانی را که در دلهایشان بیمری است می بینی 

که در )دوستی با آنان(، بر یکدیگر پیشی می گیرند، و 

می گویند: »می ترسیم حادثه ای برای ما اتفاق بیفتد )و 

نیاز به کمک آنها داشته باشیم!(« شاید خداوند پیروزی 

یا حادثه دیگری از سوی خود )به نفع مسلمنان( پیش 

داشتند،  پنهان  دل  در  آنچه  از  دسته،  این  و  بیاورد؛ 

پشیمن گردند!

امام خامنه اي مدظله:
بود،  بد  كشوری   با  آمریکا  اگر  كه  نيست  اينطور   ■
اگر  و  بكشد،  نفس  دنيا  در  نتواند  ديگر  كشور  آن 

خوب بود، آن كشور ديگر خيالش آسوده باشد. خود 

اگر  میکنندكه  وامنود  و  تبليغ  اینگونه  ها،  آمریکايي 

كشوری با آنها بد باشد، متام راه ها به روی او بسته 

خواهد بود.

نه، اينطور نيست. يازده سال است كه شعار »مرگ بر 

نيفتاده، راه ها هم روی  از دهان مردممن  آمریکا « 

كرديم،  همت  و  تالش  ما  اگر  است.  نبوده  بسته  ما 

آمريكا هيچ غلطي مني تواند بكند
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توانستيم راه خودمان را باز كنيم. مگر دنيا متعلق به 

آمریکاست؟!

مالكیت  ادعای  كه  فاسد  متكرِب  قلدِر  زورگويان  اين 

دنيا را میکنند، چه كسانی هستند؟ غلط میکنند. اگر 

رس  بر  بركات  و  خيات  بودند،  دوست  كسی  با  اينها 

آن ملت نازل نخواهد شد. اینها با مردمی كه دوست 

هستند، مايه ی  بدبختی و روسياهی آن ملت میشوند. 

1369/02/12

آيه:
■ فَلَمَّ فََصَل طَالُوُت ِبالُْجُنوِد قَاَل إِنَّ اللََّه ُمبْتَلِيُکْم ِبَنَهٍر 
فََمْن َشَِب ِمْنُه فَلَيَْس ِمنِّي َو َمْن لَْم يَطَْعْمُه فَإِنَُّه ِمنِّي 

بُوا ِمْنُه إاِلَّ قَلِيالً ِمْنُهْم فَلَمَّ  إاِلَّ َمِن اْغرَتََف ُغرْفًَة ِبيَِدِه فرََشِ

الْيَْوَم  لََنا  طَاقََة  الَ  قَالُوا  َمَعُه  آَمُنوا  الَِّذيَن  َو  ُهَو  َجاَوزَُه 

اللَِّه  ُمالَقُو  أَنَُّهْم  يَظُنُّوَن  الَِّذيَن  قَاَل  ُجُنوِدِه  َو  ِبَجالُوَت 

کَْم ِمْن ِفئٍَة قَلِيلٍَة َغلَبَْت ِفئًَة کَِثيًَة ِبإِذِْن اللَِّه َو اللَُّه َمَع 

اِبِرينَ  )بقره، 249( الصَّ

و هنگامی که طالوت )به فرماندهی لشکر بنی ارسائیل 

منصوب شد، و( سپاهیان را با خود بیرون برد، به آنها 

گفت: »خداوند، شم را به وسیله یک نهر آب، آزمایش 

می کند؛ آنها )که به هنگام تشنگی،( از آن بنوشند، از من 

نیستند؛ و آنها که جز یک پیمنه با دست خود، بیشرت از 

آن نخورند، از من هستند« جز عده کمی، همگی از آن 

آب نوشیدند. سپس هنگامی که او، و افرادی که با او 

ایمن آورده بودند، )و از بوته آزمایش، سامل به در آمدند،( 

از آن نهر گذشتند، )از کمی نفرات خود، ناراحت شدند؛ 

و عده ای( گفتند: »امروز، ما توانایی مقابله با )*جالوت*( 

و سپاهیان او را نداریم.« اما آنها که می دانستند خدا را 

مالقات خواهند کرد )و به روز رستاخیز، ایمن داشتند( 

گفتند: »چه بسیار گروه های کوچکی که به فرمان خدا، 

بر گروه های عظیمی پیروز شدند!« و خداوند، با صابران 

و استقامت کنندگان( است.

■ َو لََقْد نرََصَکُُم اللَُّه ِببَْدٍر َو أَنْتُْم أَِذلٌَّة فَاتَُّقوا اللََّه لََعلَُّکْم 
تَْشُکرُونَ  )آل عمران ، 123( 

دشمنان  بر  )و  کرد  یاری  »بدر«  در  را  شم  خداوند 

خطرناک، پیروز ساخت(؛ در حالی که شم )نسبت به 

آنها(، ناتوان بودید. پس، از خدا بپرهیزید )و در برابر 

دشمن، مخالفِت فرماِن پیامرب نکنید(، تا شکر نعمت او 

را بجا آورده باشید!

کُْم َربُُّکْم ِبثاَلَثَِة  ■ إِذْ تَُقوُل لِلُْمؤِْمِنَي أَ لَْن يَْکِفيَُکْم أَْن مُيِدَّ

پريوزي حزب الله
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آالٍَف ِمَن الَْمالَئَِکِة ُمْنزَلِيَ  )آل عمران ، 124(

در آن هنگام که تو به مؤمنان می گفتنی: »آیا کافی نیست 

که پروردگارتان، شم را به سه هزار نفر از فرشتگان، که از 

آسمن فرود می آیند، یاری کند؟!«

■ َو َمْن يَتََولَّ اللََّه َو رَُسولَُه َو الَِّذيَن آَمُنوا فَإِنَّ ِحزَْب اللَِّه 
ُهُم الَْغالِبُونَ  )مائده، 56(

و کسانی که والیت خدا و پیامرب او و افراد باایمن را 

پیروز  خدا  جمعیّت  و  حزب  )زیرا(  پیروزند؛  بپذیرند، 

است.

ِمَن  نَْقٍص  َو  الُْجوعِ  َو  الَْخْوِف  ِمَن  ِبَشْ ٍء  لََنبْلَُونَُّکْم  ■ َو 
اِبِرينَ  )بقره، 155( ِ الصَّ اْلَْمَواِل َو اْلَنُْفِس َو الثََّمرَاِت َو برَشِّ

قطعاً همه شم را با چیزی از ترس، گرسنگی، و کاهش در 

مالها و جانها و میوه ها، آزمایش می کنیم؛ و بشارت ده 

به استقامت کنندگان!

إِلَيِْه  إِنَّا  َو  لِلَِّه  إِنَّا  قَالُوا  ُمِصيبٌَة  أََصابَتُْهْم  إِذَا  الَِّذيَن   ■
رَاِجُعونَ  )بقره، 156(

آنها که هر گاه مصیبتی به ایشان می رسد، می گویند: »ما 

از آِن خدائیم؛ و به سوی او بازمی گردیم!«

■ أُولِئَک َعلَيِْهْم َصلََواٌت ِمْن َربِِّهْم َو رَْحَمٌة َو أُولِئَک ُهُم 
الُْمْهتَُدونَ  )بقره، 157( 

شامل  خدا  رحمت  و  الطاف  که  هستند  همنها  اینها، 

حالشان شده؛ و آنها هستند هدایت یافتگان!

■ إِْن يَْنرُصْكُُم اللَُّه فاَل غالَِب لَُكْم َو إِْن يَْخُذلُْكْم فََمْن ذَا 
الَّذي يَْنرُصُكُْم ِمْن بَْعِدِه َو َعلَی اللَِّه فَلْيَتَوَكَِّل الُْمؤِْمُنوَن 

)آل عمران،160(

بر شم پيوز  ياری كند، هيچ كس  را  اگر خداوند شم 

نخواهد شد! و اگر دست از ياری شم بردارد، كيست كه 

بعد از او، شم را ياری كند؟! و مؤمنان، تنها بر خداوند 

بايد توكل كنند! 

■ َو ال تَِهُنوا َو ال تَْحزَنُوا َو أَنْتُُم اْلَْعلَْوَن إِْن كُْنتُْم ُمؤِْمنَي 
) آل عمران، 139(

اگر  برتريد  و سست نشويد! و غمگي نگرديد! و شم 

اميان داشته باشيد! 

آيه:
هَذا  فَْورِِهْم  ِمْن  يَأْتُوکُْم  َو  تَتَُّقوا  َو  تَْصرِبُوا  إِْن  بَلَی   ■
ِميَ   ُمَسوِّ الَْمالَئَِکِة  ِمَن  آالٍَف  ِبَخْمَسِة  َربُُّکْم  مُيِْدْدکُْم 

)آل عمران ، 125(

اگر استقامت و تقوا پیشه کنید، و  آری، )امروز هم( 

دشمن به همین زودی به رساغ شم بیاید، خداوند شم 

را به پنج هراز نفر از فرشتگان، که نشانه هایی با خود 

دارند، مدد خواهد داد!

■ َو َما َجَعلَُه اللَُّه إاِلَّ برُْشَی لَُکْم َو لِتَطَْمِئَّ قُلُوبُُکْم ِبِه 
َو َما النَّرْصُ إاِلَّ ِمْن ِعْنِد اللَِّه الَْعِزيِز الَْحِکيمِ  )آل عمران ، 

 )126

اطمینان  برای  و  بشارت،  فقط  خداوند  را  اینها  ولی 

جانب  از  تنها  پیروزی  وگرنه،  داده؛  قرار  شم  خاطر 

خداوند توانای حکیم است!

امام خميني ره:
■ همه می دانيم كه كشور ما در حال جنگ و انقالب 
مدعی  كسی  و  كرده  تحمل  را  مشكالتی  و  سختيها 

درآمد  كم  و  و ضعيف  محروم  طبقات  كه  نيست  آن 

مسائل  تنگنای  در  اداری،  و  كارمند  اقشار  و خصوصاً 

اقتصادی نيستند؛ ولی آن چيزی كه همه مردم ما فراتر 

از آن را فكر می كنند مسئله حفظ اسالم و اصول انقالب 

است. مردم ايران ثابت كرده اند كه تحمل گرسنگی و 

تشنگی را دارند، ولی تحمل  شكست انقالب و رضبه 

به اصول آن را هرگز نخواهند داشت. 29 /4/ 1367 

جهانخواران  با  سازش  راه  ما  كه  نكند  تصور  كسی   ■
ملت  به  اسالم  خادمان  كه  هيهات  ولی  منی دانيم.  را 

همي  در  كه  مطمئنيم  ما  البته  كنند!  خيانت  خود 

ديرينه  كينه  اصيل  روحانيت  با  كه  آنها  نيز  شايط 

دارند و عقده ها و حسادتهای خود را منی توانند پنهان 

سازند آنان را به باد ناسزا ميگيند. ولی در هر حال آن 

مقاومت، رمز اقتدار و پريوزي
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چيزی كه در رسنوشت روحانيت واقعی نيست سازش 

و تسليم شدن در برابر كفر و شك است. كه اگر بند 

بند استخوانهاميان را جدا سازند، اگر رسمان را باالی دار 

برند، اگر زنده زنده در شعله های آتشامن بسوزانند، 

اگر زن و فرزندان و هستی مان را در جلوی ديدگامنان 

به اسارت و غارت برند هرگز امان نامه كفر و رشك را 

امضا منی كنيم. 29 /4/ 1367 

■ ممكن است بعضی ها كه اين چيزها را نديده اند 
ولی  ساخت.  بايد  ها  قدرت  با  خوب  بگويند  خود  با 

بايد بدانند كه سازش امروز نابودی تا آخر است. دفن 

اسالم است تا آخر دنيا. مردم بايد محكم بایستند و از 

اسالم و كشور دفاع كنند و از توطئه ها هراس به خود 

راه ندهند كه اگر كمی عقب بنشینند، باید دست از 

اسالم بكشیم و تكلیف ما خالف این است. صحيفه نور، 

ج 19 ، ص 59 

■ ملت ايران بايد بداند كه من در كنار آنان تا آخرين 
به  مملكت  مصالح  و  اسالم  قواني  حفظ  براى  نفس 

واجب  ملت  همه  بر  و  مى دهم.  ادامه  خود  مبارزه 

است تا در اين امر پايدارى كنند و سستى و رسدى به 

خود راه ندهند. مطمئ باشيد كه ما پيوزيم و مطالب 

ما مطالب حق است و حق الجرم پيوز است. صحيفه 

امام ج 6، ص 3 

و  ايستاده ايم  تا آخرين نفس  و  تا آخرين وقت  ■ ما 
پيش  دارد  قدرت  با  بحمداللَّه،  و  است  ايستاده  ملت 

مى رود. صحيفه امام ج 17، ص 61

■ ما مظلومین همیشه تاریخ، محرومان و پابرهنگانیم، 
ما غیر از خدا کسی را نداریم و اگر هزار بار قطعه 

داریم.  بر منی  با ظامل  مبارزه  از  قطعه شویم، دست 

صحیفه نور ج 20، ص 233

امام خامنه اي مدظله:
■ اصل مذاكره با ايران، برای آمریکا به عنوان ابرقدرت، 
بسيار مهم است. ممكن است بعضی تعّجب كنند و 

بگويند مگر ايران چيست كه برای آمریکای ابرقدرت، 

بنشينند؟!  مذاكره  ميز  پشت  ايران  با  كه  است  مهم 

است،  ابرقدرت  چون  اتّفاقاً  است.  مّهم  بسيار  بله، 

قدرتی  آن  يعنی  ابرقدرت،  است.  مّهم  خيلی  برايش 

باالتر است و  از   همه ی  قدرتهای سياسی دنيا  كه 

میتواند اراده ی  خود را بر آنها تحميل كند. 76/10/26

■ سی سال دولت آمریکا عليه نظام جمهوری اسالمی 
تدابي  زده،  رضبه  كرده،  توطئه  ايران  ملت  عليه  و 

شم  اگر  كرده.  توانسته  كار  هر  انديشيده؛  گوناگون 

ميتوانستند  آمریکائیها  كه  بود  كاری  يك  كنيد  فكر 

هر  نيست؛  چيزی  چني  كه  بدانيد  نكردند،  و  بكنند 

كه  میبينيد  شم  خوب،  اند.  كرده  بوده،  ممكن  كار 

ملت  بيشرت  هرچه  بالندگی  روياروئی،  اين  ی   نتيجه 

قوت  اسالمی،  جمهوری  بيشرت  هرچه  پيرشفت  ايران، 

كه رضر  آنی  بوده.  نظام  اين  و  كشور  اين  روزافزون 

كرده است، آنهايند. 88/8/12
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آيه:
يُن لِلَِّه فَِإِن  ■ َو قَاتِلُوُهْم َحتَّی الَ تَُکوَن ِفتَْنٌة َو يَُکوَن الدِّ

انْتََهْوا فاَلَ ُعْدَواَن إاِلَّ َعلَی الظَّالِِميَ  )بقره، 193(

پرستی، و سلب  )و بت  فتنه  تا  کنید!  پیکار  آنها  با  و 

خدا  مخصوص  دین،  و  مناند؛  باقی  مردم،(  از  آزادی 

گردد. پس اگر )از روش نادرست خود( دست برداشتند، 

)مزاحم آنها نشوید! زیرا( تعّدی جز بر ستمکاران روا 

نیست.

امام خميني ره:
■ ما اين واقعيت و حقيقت را در سياست خارجی و 
كه درصدد  اعالم منوده ايم  بارها  اسالمی مان  امللل  بي 

سلطه  كردن  كم  و  جهان  در  اسالم  نفوذ  گسرتش 

جهانخواران بوده و هستيم. حال اگر نوكران امريكا نام 

اين سياست را توسعه طلبی و تفكر تشكيل امپراتوری 

بزرگ می گذارند، از آن باكی نداريم و استقبال می كنيم. 

صهيونيزم،  فاسد  های  ريشه  خشكانيدن  درصدد  ما 

رسمايه داری و كمونيزم در جهان هستيم. ما تصميم 

گرفته ايم، به لطف و عنايت خداوند بزرگ، نظامهايی 

را كه بر اين سه پايه استوار گرديده اند نابود كنيم؛ و 

نظام اسالم رسول اللَّه- صلی اللَّه عليه و آله و سلم- را 

در جهان استكبار ترويج مناييم. و دير يا زود ملتهای 

دربند شاهد آن خواهند بود. 

و از خدا می خواهيم كه اين قدرت را به ما ارزانی دارد 

كه نه تنها از كعبه مسلمي، كه از كليساهای جهان نيز 

ناقوس مرگ بر امريكا و شوروی را به صدا درآوريم. 

 1367 /4/ 29

■ ما می گوييم تا رشك و كفر هست، مبارزه هست. و 
تا مبارزه هست، ما هستيم. ما بر رس شهر و مملكت 

اله  »ال  پرچم  داريم  تصميم  ما  نداريم.  دعوا  با كسی 

ااّل اللَّه« را بر قلل رفيع كرامت و بزرگواری به اهتزاز 

درآوريم. پس ای فرزندان ارتشی و سپاهی و بسيجی ام، 

وای نيوهای مردمی، هر گز از دست دادن موضعی را 

با تأثر و گرفنت مكانی را با غرور و شادی بيان نكنيد 

كه اينها در برابر هدف شم به قدری ناچيزند كه متامی 

دنيا در مقايسه با آخرت.

مرز  و  جغرافيا  و  است،  عقيده  جنگ  ما  جنگ 

منی شناسد. و ما بايد در جنگ اعتقادی مان بسيج بزرگ 

رسبازان اسالم را در جهان به راه اندازيم. صحیفه امام، 

ج۱، ص ۲۱

■ قدرتها و ابرقدرتها و نوکران آنان مطمنئ باشند که 
به راه خود که راه  تنها هم مباند  اگر خمینی یکه و 

مبارزه با کفر و ظلم و رشک و بت پرستی است ادامه 

می دهد و به یاری خدا در کنار بسیجیان جهان اسالم، 

راحت   خواب  دیکتاتورها،  مغضوب  های  پابرهنه  این 

ستم  به  که  رسسپردگانی  و  جهانخواران  دیدگان  از  را 

کرد.  خواهد  سلب  می منایند  ارصار  خویشنت  ظلم  و 

صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۳۱۸

است  مطرح  آنچه  نیست.  مطرح  مکان  من  برای   ■
مبارزه  این  بهرت  جا  هر  است.  ظلم  ضد  بر  مبارزه 

صورت بگیرد آنجا خواهم بود. صحیفه امام، ج 5، ص، 

301

و  عزیز  ملت  که  بداند  باید  جهانخوار  آمریکای   ■
خمینی تا نابودی کامل منافعش او را راحت نخواهند 

گذاشت و تا قطع هر دو دست آن به مبارزه خدائی 

خود ادامه خواهند داد. صحیفه نور ج 14، ص 266

جنگ جنگ تا رفع فتنه
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آيه:
طائَِفٌة  فَلْتَُقْم  الَة  الصَّ لَُهُم  فَأَقَْمَت  فيِهْم  كُْنَت  إِذا  ■ َو 
فَلْيَُكونُوا  َسَجُدوا  فَِإذا  أَْسلَِحتَُهْم  لْيَأُْخُذوا  َو  َمَعَك  ِمْنُهْم 

فَلْيَُصلُّوا  يَُصلُّوا  لَْم  أُْخری   طائَِفٌة  لْتَأِْت  َو  َورائُِكْم  ِمْن 

َمَعَك َو لْيَأُْخُذوا ِحْذرَُهْم َو أَْسلَِحتَُهْم َودَّ الَّذيَن كََفُروا لَْو 

تَْغُفلُوَن َعْن أَْسلَِحِتُكْم َو أَْمِتَعِتُكْم فَيَميلُوَن َعلَيُْكْم َميْلًَة 

واِحَدًة َو ال ُجناَح َعلَيُْكْم إِْن كاَن ِبُكْم أَذی ِمْن َمطٍَر أَْو 

كُْنتُْم َمرْضی  أَْن تََضُعوا أَْسلَِحتَُكْم َو ُخُذوا ِحْذَركُْم إِنَّ اللََّه 

أََعدَّ لِلْكاِفريَن َعذاباً ُمهيناً ) نساء،102(

و هنگامی كه در ميان آنها باشی، و )در ميدان جنگ( 

تو  با  آنها  از  بايد دسته ای  برپا كنی،  را  آنها مناز  برای 

)به مناز( برخيزند، و سالحهايشان را با خود برگيند و 

هنگامی كه سجده كردند )و مناز را به پايان رساندند(، 

بايد به پشِت رِس شم )به ميدان نربد( بروند، و آن دسته 

بوده اند(،  پيكار  )و مشغول  نخوانده اند  ديگر كه مناز 

بايد وسايل دفاعی و  آنها  تو مناز بخوانند  با  بيايند و 

سالحهايشان )را در حال مناز( با خود حمل كنند )زيرا( 

كافران آرزو دارند كه شم از سالحها و متاعهای خود 

از  اگر  و  آورند.  هجوم  شم  به  يكباره  و  شويد  غافل 

باران ناراحتيد، و يا بيمر )و مجروح( هستيد، مانعی 

ندارد كه سالحهای خود را بر زمي بگذاريد ولی وسايل 

دفاعی )مانند زره و خود را( با خود برداريد خداوند، 

عذاب خواركننده ای برای كافران فراهم ساخته است. 

امام خميني ره:
 1367 /9/ 2

■ من مجدداً به همه ملت بزرگوار ايران  و مسئولي 

صلح  در  چه  و  جنگ  در  چه  می كنم  عرض 

كنيم  تصور  كه  است  اين  ساده انديشی  بزرگرتين 

اسالم  و  ما  از  شوروی   و  امريكا  جهانخواران خصوصاً 

عزيز دست برداشته اند؛ لحظه ای نبايد از كيد دشمنان 

غافل مبانيم. در نهاد و رسشت امريكا و شوروی كينه 

و دشمنی با اسالم ناب محمدی- صلی اللَّه عليه و آله 

و سلم- موج می زند. 

کوچک ترین  اگر  که  است  حدی  به  آمریکا  خطر   ■
غفلتی کنید نابود می شوید. صحیفه نور ج 12، ص 19

نباید از دشمن غافل شد
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آيه:
يَْصَعُد  إِلَيِْه  َجِميعاً  الِْعزَُّة  فَلِلَِّه  الِْعزََّة  يُِريُد  کَاَن  َمْن   ■
مَيُْکُروَن  الَِّذيَن  َو  الُِح يَرْفَُعُه  الَْعَمُل الصَّ الَْکلُِم الطَّيُِّب َو 

يَبُوُر  ُهَو  أُولِئَک  َمْکُر  َو  َشِديٌد  َعَذاٌب  لَُهْم  يِّئَاِت  السَّ

)فاطر، 10(

کسی که خواهان عزّت است )باید از خدا بخواهد چرا 

که( متام عزّت برای خداست؛ سخنان پاکیزه به سوی او 

صعود می کند، و عمل صالح را باال می برد؛ و آنها که 

آنهاست  برای  بد می کشند، عذاب سختی  نقشه های 

و مکر )و تالش افسادگرانه( آنان نابود می شود )و به 

جایی منی رسد(!

ِمْنَها  اْلََعزُّ  لَيُْخرَِجنَّ  الَْمِديَنِة  إِلَی  رََجْعَنا  لَِئْ  ■ يَُقولُوَن 
اْلََذلَّ َو لِلَِّه الِْعزَُّة َو لِرَُسولِِه َو لِلُْمْؤِمِنَي َو لِکنَّ الُْمَناِفِقَي 

الَ يَْعلَُمونَ  )منافقون ، 8(

آنها می گویند: »اگر به مدینه بازگردیم، عزیزان ذلیالن 

را بیرون می کنند!« در حالی که عزت مخصوص خدا و 

رسول او و مؤمنان است؛ ولی منافقان منی دانند!

أَ  الُْمؤِْمِنَي  ُدوِن  ِمْن  أَْولِيَاَء  الَْکاِفِريَن  يَتَِّخُذوَن  ■ الَِّذيَن 
يَبْتَُغوَن ِعْنَدُهُم الِْعزََّة فَإِنَّ الِْعزََّة لِلَِّه َجِميعاً )نساء، 139(

خود  دوست  مؤمنان،  جای  به  را  کافران  که  همنها 

انتخاب می کنند. آیا عزّت و آبرو نزد آنان می جویند؟ با 

اینکه همه عزّتها از آن خداست؟!

امام حسني عليه السالم:
■ امام حسین)ع( و دیگر عاشورائیان با گفتار و عمل 
یکدیگر  با  مسلمنان  برخورد  که  آموختند  ما  به  خود 

از  باید  کشور  خارج  با  چه  و  کشور  داخل  در  چه 

موضع عزّت باشد. چرا که در فرهنگ اسالمی، مسلمن 

عزیز است و هرگز نباید تن به ذلت و خواری بدهد. 

ذلت و خواری با مسلمنی قابل جمع نیست. بنابراین، 

کامل  مسلمنی اش  پذیرفته  را  ذلّت  که  مسلمنی 

نیست. بر این اساس دو نوع زندگی خواهیم داشت: 

زندگی ذلیالنه و زندگی عزمتندانه. زندگی عزمتندانه در 

پرتو پذیرش والیت خدا و اولیاء خدا، و زندگی ذلیالنه 

در پرتو پذیرش والیت کفر و شک و دشمنان خداست. 

همراهی و دوستی با دشمنان خدا نیز ذلت و خواری 

أَيَُّها  است. بر همین اساس قرآن کریم می فرماید: »یا 

الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَّكُْم أَْولِيَاء ؛) ممتحنه، 

به  را  خود  دشمن  و  من  دشمن  مؤمنان،  ای  آیه1( 

والیت بر نگیرید. «

دارد،  تجلی  عاشورائیان  همه  عمل  و  سخن  در  عزّت 

ولی در سخن و عمل امام  حسین)ع( از همه بیش تر. 

زندگی  و  زندگی  را  عزّت  با  مرگ  بزرگواران  این  همه 

شعارهای  از  یکی  می دانستند.  مرگ  عین  را  ذلّت  با 

َخیٌْر  الَْمْوُت  بود:  این  عاشورا  روز  در  امام حسین)ع( 

ِمْن ُرکُوِب الَْعاِر   َوالَْعاُر أَْولَی  ِمْن ُدُخوِل.)مناقب ابن 

و  بهرت،  ننگ  پذیرش  از  مرگ  ج4، ص68(  شهرآشوب، 

ننگ از ورود در آتش سزاوارتر است.« و نیز آن بزرگوار 

ناکس مرا  ناکس پرس  »این  در روز عاشورا می فرمود: 

به پذیرش یکی از دوکار ناچار کرده است. یا شمشیر 

از  ذلت  ذلّت.  پذیرش  یا  و  شدن  کشته  و  کشیدن 

خاندان ما به دور است. هیهات که ذلت و زبونی را 

اختیار کنم. نه خدا به ذلت من راضی است، نه رسول 

خدا و نه مؤمنان و نه دامن های پاکی که مرا تربیت 

کرده اند. همچنین مردان غیرمتند و آزاده، کشته شدن 

می دهند.«)  ترجیح  پست  انسان های  از  پیروی  بر  را 

تحف العقول، 249( آری، امام  حسین)ع( در دامن پدر 

و مادری تربیت شده است که مرگ با عزّت را زندگی، 

و زندگی با ذلّت را عین مرگ می دانست: »فاملوت فی 

حیاتکم مقهورین و الحیاة فی موتکم قاهرین.«) نهج 

البالغه، ص51( آن بزرگوار در جای دیگری می فرماید: 

فَراَر  أَِفرُّ  الَ  َو  لِیِل،  الذَّ إِْعطاَء  ِبیَِدی  أُْعِطیُکْم  الَ  »َواللِه 

سوگند  خدا  به  ص191(  ج44،  ؛)بحاراالنوار،  الَْعبیِد 

مانند  و  منی شوم  شم  تسلیم  فرومایه  افراد  همنند 

زندگي با عزت 
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بردگان نیز فرار منی کنم.«

عزّت حسینی به او اجازه منی دهد که برای اینکه چند 

بیعت  یزید  همنند  فردی  با  مباند  زنده  بیش تر  روز 

تأیید حکومت  معنای  به  یزید  با  بیعت  که  چرا  کند. 

و کارهای ناپسند او است. چنین کاری نه تنها شایسته 

آن امام همم که حتی یاران او نیز نیست. در سخنان 

یاد شده، امام)ع( به ما می آموزد که در برابر غیرخدا 

عزیز و رسبلند باشید و تنها در پیشگاه خدا متواضع 

ْ ال أََرَي  باشید. آن بزرگوار در جای دیگر می فرماید: »إِنِّ

الَْمْوَت إاِلَّ َسَعاَدًة َوالَحياَة َمَع الظّالِِمَي إاِّل بَرَما ؛)تحف 

در  من  ص305(  ج4،  طربی،  تاریخ  ص249،  العقول، 

چنین محیط ذلت باری مرگ را جز سعادت و زندگی 

با این ستمگران را جز رنج و نکبت منی دانم.« سخنان 

و رفتار امام حسین)ع( و دیگر عاشورائیان درس است 

و  اسالمی  نظام  کارگزاران  ویژه  به  شیعیان  همه  به 

را شیعه می دانند  که خود  به کسانی  است  هشداری 

ولی در این حال خود را در اختیار غیرخدا قرار داده و 

مرعوب و تسلیم قدرت های بزرگ شده اند و دیگران را 

نیز به این ذلّت فرا می خوانند.

■ عزّت حسينی
اين ويژگی بارز حرضت در كلمت، خطبه ها، رجزها 

و شعارهای روز عاشورا، بيش از ويژگی های ديگر آن 

حرضت ظاهر می شود. آن حرضت فرمود: »لَيَْس َشأْنی 

َشأَْن َمْن يَخاُف الَْمْوَت، ما أَْهَوَن الَْمْوُت َعلی َسبيِل نَيِْل 

، ااِلَّ َحياًة  ، لَيَْس الَْمْوُت فی َسبيِل الِْعزِّ الِْعزِّ َو اِْحياِء الَْحقِّ

الَْمْوَت الَّذی ال َحياَة  ، ااِلَّ لِّ خالَِدًة َو لَيَْسِت الَْحياُة َمَع الذُّ

ص  السالم،  عليه  الحسي  االمام  كلمت  َمَعُه)موسوعة 

360(؛ شأن من شأن كسی كه از مرگ می ترسد نيست. 

چقدر مرگ در راه رسيدن به عزت و احياء حق كوچك 

جاودانه  زندگی  جز  عزت  راه  در  مرگ  است! 

نيست و زندگی با ذلت جز مرگی كه هيچ زندگی با 

ِعی  الدَّ ابَْن  ِعی  الدَّ اِنَّ  َو  »أاَل  منی باشد. «،  نيست،  آن 

ِمنَّا  َهيْهاَت  َو  لَِّة  الذِّ َو  لَِّة  السِّ بَْيَ  اثَْنتَْيِ  بَْيَ  َركَزَنی  قَْد 

لََّة)همن، ص 423(؛ زنازاده پرس زنازاده مرا بي دو  الذِّ

امر مخي كرده است: بي كشته شدن و ذلت. و ذلت 

از ما دور است. «

■ ماجرای گفت وگوی حرضت امام حسین و عمر سعد 
در کربال

و  بودند  رسیده  کربال  به  که حرضت  هنگامی  آن  در 

کربال  وارد  ظاهراً  محرم  چهارم  روز  در  عمربن سعد 

عمر  و  حسین  امام  بین  روزی  چند  مدتی،  یک  شد. 

سعد هی گفتگو می شد. چند بار عمر سعد بلند شد، 

آمد توی خیمه ی امام حسین، نشستند با هم صحبت 

کردند. در یکی از این صحبتها، خطاب به عمر سعد 

عمر  به  است،  طلبگارانه  جمله ی  حرضت،  جمله ی 

را  ببینید شم تصور وضع  این جا  سعد می گوید، حاال 

و  کرده  قیام  که  است  کسی  یک  امام حسین  بکنید، 

حاال آمده توی این بیابان به حسب ظاهر گیر افتاده 

و محارصه شده، ظاهر قضیه این بود دیگر. حرضت با 

یک مشت زن و بچه با پنجاه، شصت نفر، چهل، پنجاه 

نفر آن روز شاید هنوز هفتاد نفر هم نبودند. با چهل، 

پنجاه نفر مرد، جوان، پیر، همه جوری توی این بیابان 

ماندند، اطرافشان هم چند هزار مرد مسلحی که پول 

وحشی،  حیوانهای  بکشند؛  آدم  این جا  آمدند  گرفتند 

همن ُعسالن الفلوات که خود حرضت در مکه فرمودند 

همنند گرگهای درنده ی گرسنه ی صحرائی؛ شمشیرها 

را  بازشان  دهانهای  و  دستشان  ها  نیزه  دستشان، 

منتظر طعمه های امیرعبیدالله قرار دادند. یک عده 

اینجوری امام حسین را محارصه کرده اند. خب، ظاهر 

افتاده  گیر  این جا  حسین بن علی  که  است  این  قضیه 

دیگر، در یک چنین وضعی شام ببینید لحن یک آدم 

چگونه خواهد بود. حاال هم فرمانده ی هامن لشکری 
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امام  پیروز هست آمده توی خیمه ی  که علی الظاهر 

اینها خواهد گذشت چگونه  بین  که  حسین، صحبتی 

او  که  بود  خواهد  این  صحبت  این  قاعدتاً  است؟ 

مالمت کند، آقا چرا آمدی؟ حرضت هم بگویند دیگر 

حاال شده یک کاری بکنیم، فالن. می بینیم درست به 

امام حسین،  عکس است. وقتی می آید توی خیمه ی 

حارض  چرا  تو  یابن سعد!  می کنند  سؤال  حسین  امام 

می گوید  او  کنی؟  قیام  کنی،  ما حرکت  با  که  نیستی 

که من بچه هایم در آن جایند و گیر می افتند. حرضت 

می گویند برو پس نجنگ با ما، از فرمان عبیدالله رس 

حمله  من  به  می ترسم،  منی توانم،  می گوید  بزن.  باز 

در  را  او  حرضت  یعنی  می گیرند.  را  مامل  می کنند، 

اعرتاض می کند و  او  به  قرار می دهد.  انفعال  موضع 

او در صدد عذرخواهی از امام حسین برمی آید. یک 

امام  بیانات حرضت  محکمی.  و  قوی  روحیه ی  چنین 

خامنه ای در مناز جمعه تهران 63/7/20

■ عبدالله بن عمر از مخالفان عزميت امام حسي)عليه 
و  نقض جمعت  را  آن  و  بود  كوفه  سوي  به  السالم( 

ديدار  در  بار  سه  و  مي دانست  مسلمنان  يكپارچگي 

با ايشان كوشيد از اين كار مانع شود)انساب االشاف، 

ج3، ص374(. وي با خلع يزيد به دست مردم مدينه نيز 

موافق نبود و با استناد به روايتي از رسول خدا)صل 

)البداية  و  ندانست  درست  را  آن  اله(  و  عليه  الله 

النهايه، ج8، ص236، 238، 255(.

منابع  در  حجاج  با  عمر  ابن  تحقيآميز  بيعت  نحوه 

دست  به  مكه  ترصف  از  پس  است.  آمده  تاريخي 

حجاج، ابن عمر شبانه براي بيعت نزد او رفت. حجاج 

از او پرسيد: چرا اين گونه شتاب كردي؟ وي اين روايت 

را از رسول خدا)صل الله عليه و اله( خواند: هر كس 

مبيد و امام زمان خود را نشناسد، به مرگ جاهل مرده 

است. حجاج گفت كه دستش مشغول است و پايش را 

دراز كرد تا او با آن بيعت كند. وي نيز با پاي حجاج 

ابن  گفت:  او  خواندن  احمق  با  حجاج  منود.  بيعت 

عمر شبانه در پي بيعت است؛ اما بيعت با عل)عليه 

السالم( را ترك كرد) االيضاح، ص75-71(. 

امام خميني ره:
■ اگر ما با دست جنایتکار آمریکا و شوروی از صفحه ی 
با  خون رسخ رشافت مندانه  با  و  شویم  محو  روزگار 

در  که  است  آن  از  بهرت  کنیم،  مالقات  خدای خویش 

زیر پرچم ارتش رسخ رشق و سیاه غرب زندگی ارشافی 

مرفه داشته باشیم و این سیره و طریقه ی انبیای عظام 

و امئه ی مسلمین و بزرگان دین مبین بوده است و ما 

که  بباورانیم  خود  به  باید  و  کنیم  تبعیت  آن  از  باید 

اگر یک ملت بخواهند بدون وابستگی ها زندگی کنند، 

منی توانند  ملت  یک  بر  جهان  قدرمتندان  و  می توانند 

وصیت نامه ی  کنند.  تحمیل  را  آنان  ایده ی  خالف 

سیاسی الهی 

باز  متأثرم  بس  از  و   - گفته ام  مکرر  را  این  من   ■
عکس  وقتی  من  که   - می کنم  عرض  شم  پیش  هم 

پهلوی جانسون دیدم، که جانسون عینکش را  را  شاه 

برداشته و از این طرف دارد چشمهایش آنطور می کند 

او آن طرف  نگاه منی کند، و  او  به  نگاه می کند و  و 

میز، او رسجای خودش ایستاده بود، او آن طرف میز 

او ایستاده بود، مثل یک بچه مکتبی که ایستاده پیش 

معلمش ]کرنش [ می کند، من همچو متأثر شدم که ما 

در چه حالی هستیم که این »شخص اول« مملکت ما 

به اصطالح هست، در مقابل او اینطوری ایستاده و آن 

اینطور بی اعتنا چشمهایش را آن طرف ]کرده [ و  هم 

در روزنامه انداخته بود. و گمن می کنم این عکس را 

بودند که در روزنامه  تحمیل هم گمن می کنم کرده 

صحیفه  نباشید.  جور  این  بشود.  منعکس  ایران  های 

امام، ج ۸ ، ص ۱۰۱

■ اگر ما همه از بین برویم بهرت است از این که ذلیل 
آمریکا.  دست  زیر  و  صهیونیسم،  دست  زیر  باشیم 

صحیفه نور ج 15، ص 225
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امام خامنه اي مدظله:
■ آنچه كه جان كالم طرِف آمریکایی است اين است؛ 
دست  باشيد،  وابسته  باشيد،  ضعيف  میگويد  ما  به 

چيزی  اين  و  نكنيم  حمله  شم  به  تا  باشيد،  نشانده 

عزيز  هستيم،  قوی  نيستيم،  ضعيف  ما  محال.  است 

هستيم، رسبلند هستيم. نه ملت ما، نه دولت ما، نه 

مقابل  در  تسليم  اجازه ی   ما  فرهنگ  نه  و  ما  تاريخ 

وجه  هيچ  به  ملت  اين  و  منیدهد  را  دشمنی  هيچ 

تسليم نخواهد شد. 80/12/27

امام حسني عليه السالم:
لشکرش  به  خشم  حالت  با  شمر  که:  شد  چه   ■

برگشت...)الگویی برای تحرکات دیپلمتیک(

البنین  ام  فرزندان  برای  امان نامه شمر  مورد مطالعه: 

سالم الله علیها

عین  در  صالبت  و  رصاحت  قاطعیت،  درنگ:  محل 

کوتاهی پیام و بررسی عکس العمل رفتاری آن

َو َجاَء ِشْمٌر فََوقََف َعلَی أَْصَحاِب الُْحَسیِْن فََقاَل أَیَْن بَُنو 

َعلِیٍّ  بَُنو  ُعثَْمُن  َو  َجْعَفٌر  َو  الَْعبَّاُس  إِلَیِْه  فََخَرَج  أُْخِتَنا 

فََقالُوا  آِمُنوَن  أُْخِتی  بَِنی  أَنْتُمیا  قَاَل  تُِریُد  َما  فََقالُوا  ع 

تُْؤِمُنَنا َو ابُْن رَُسوِل اللَِّه اَل  لََعَنَک اللَُّه َو لََعَن أََمانََک أَ 

القدیمة(،   - )ط  الهدی  بأعالم  الوری  )إعالم  لَُه.  أََمانَ  

النص، ص: 237(

ما  خواهران  فرزندان  زد  فریاد  و  آمد  شمر  ترجمه: 

این هنگام عباس و جعفر و عثمن  کجا هستند؟ در 

چه  گفتند:  شدند  بیرون  الّسالم  علیه  علی  فرزندان 

آورده ام،  امان   شم  برای  و  آمده ام  گفت:  میگوئی 

گفتند: خداوند تو را و امانت را لعنت کند، ما در امان 

هستیم ولی فرزند پیغمرب در امان نیست.

ُمْغَضباً:  َعْسَکرِِه  إِلَی  اللَُّه  لََعَنُه  ْمُر  الشِّ فَرََجَع  نوشتند: 

شمر در حالی که خشمگین و رسافکنده بود، به سوی 

اللهوف  ترجمه   / کربال  نامه  )غم  بازگشت.  لشکرش 

علی قتلی الطفوف، ص: 112(

به  را  او  و  آوردند  امان نامه  العباس  ابالفضل  برای   ■
اتفاق  این  با  زیبا  چه  او  اما  کردند،  دعوت  مذاکره 

را  شمر  مانند  مستکربی  لبخند  فریب  و  شد  مواجه 

نخورد. از همین روست که اهل بیت هم در حریمش 

دست ادب بر سینه نهاده اند و او را به این بصیرت 

نافذش ستوده اند...

بر آنان که در تحریم آب، تن به سازش  رحمت خدا 

سادگیها  این  به  که  آموخته اند  عباس  از  و  نداده اند 

دشمن را باید ناامید کرد 
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عزمتند  حریم  پیام  این  نکنند.  معامله  را  عزتشان 

ابالفضل، علم دار رشید دشت کربال است...

اند: دست  امام حسین  این ها شاگردان کالس کربالی 

دادند ولی دست ندادند! در راه حسین دست دادند 

ولی با دشمن دست ندادند. دستهایش را انداختند اما 

ندیدند به نشانه تسلیم دستی بلند کند و برای همین 

است که همیشه پرچمش بلند و در اهتزاز است: رفع 

الله رایه العباس

امام خامنه اي مدظله:
■ انقالب در اعرتاض به استکبار و عوامل استکبار در 
این اساس تشکیل شد، رشد  ایران به وجود آمد و بر 

پیدا کرد، قوی شد، منطق استکبار را به چالش کشید. 

مأیوس  که  وقتی  مگر  کند،  تحّمل  منیتواند  ]استکبار[ 

بشود. ملّت ایران، جوانان ایران، فّعاالن ایران، کسانیکه 

به هر دلیلی ولو به دلیلی غیراسالمی به میهنشان و 

یأس  این  که  کنند  کاری  باید  دارند،  عقیده  خاکشان 

در دشمن به وجود بیاید؛ دشمن را باید مأیوس کرد. 

92/8/29

امام خميني ره:
■ بايد به آن آخوند مزدور كه فرياد مرگ  بر امريكا و 
ارسائيل و شوروی را خالف اسالم می داند گفت تأسی 

به رسول خدا و متابعت از امر خداوند تعالی خالف 

مراسم حج است؟ آيا تو و امثال تو آخوند امريكايی 

اللَّه عليه و آله و سلم- و امر  اللَّه- صلی  فعل رسول 

بزرگوار  آن  به  تأسی  و  می كنيد،  تخطئه  را  خداوند 

می دانيد.  خالف  بر  را  تعالی  حق  فرمان  اطاعت  و 

 1362/6/12

جهانخواران  با  سازش  راه  ما  كه  نكند  تصور  كسی   ■
ملت  به  اسالم  خادمان  كه  هيهات  ولی  منی دانيم.  را 

همي  در  كه  مطمئنيم  ما  البته  كنند!  خيانت  خود 

ديرينه  كينه  اصيل  روحانيت  با  كه  آنها  نيز  شايط 

دارند و عقده ها و حسادتهای خود را منی توانند پنهان 

سازند آنان را به باد ناسزا گيند. ولی در هر حال آن 

چيزی كه در رسنوشت روحانيت واقعی نيست سازش 

و تسليم شدن در برابر كفر و شك است. كه اگر بند 

بند استخوانهاميان را جدا سازند، اگر رسمان را باالی دار 

برند، اگر زنده زنده در شعله های آتشمن بسوزانند، 

اگر زن و فرزندان و هستی مان را در جلوی ديدگامنان 

به اسارت و غارت برند هر گز امان نامه كفر و شك را 

امضا منی كنيم. 1367/4/29 

امام خامنه اي مدظله:
سال  وشش  بيست  از  بعد  ما  ملت  میبينيد  اینکه   ■
اين  خاطر  به  منيكند،  فراموش  را   » آمریکا  بر  »مرگ 

است كه غفلت از توطئه ی  استكبار جهانی همن، و 

 » آمریکا  بر  واقع »مرگ  در  توطئه شدن همن.  اسي 

باللَّ من  یي كه مردم ما میگويند، مثل هامن »اعوذ 

الّشيطان الرّجيم« است كه اول هر سوره ی  قرآن قبل 

از »بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم « گفته میشود. 

مرگ بر آمريكا
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استعاذه ی  به خدا از شيطان رجيم برای چيست؟ برای 

شيطان  حضور  لحظه  يك  مؤمن  انسان  كه  است  اين 

شيطان        كه  نربد  ياد  از  لحظه  يك  نكند؛  فراموش  را 

آماده ی  حمله به او و انهدام حصار معنوی و اميانی 

اوست. »مرگ بر آمریکا « هم برای اين است كه ملت 

كه  رسشاری  منافع  جهانی  گران  سلطه  نكند  فراموش 

از  آنها كوتاه شده،  اند و دست  اين كشور داشته  در 

ياد نربده اند. آنها هميشه دنبال اين هستند كه همن 

منافع را باز در داخل اين كشور برای خودشان تأمي 

نابودی استعداد جوانان و آينده ی   كنند و به قيمت 

بيفزايند.  فناوری خود  و  علم  و  ثروت  بر  كشور،  اين 

پس ملت ايران دير شوع كرد؛ از انقالب اسالمی شوع 

كرد. 24/ 83/12

امام خميني ره:
فريب  و  بر دشمنی  را  اصل  بايد  ملتهای مسلامن   ■
و  اينكه خالف عينی  بگذارند، مگر  با خود  ابرقدرتها 

عملی آن را مشاهده و ملس و باور منايند. ما به حبل 

پيامرب و امئه معصومي- عليهم السالم-  واليت خدا و 

چنگ زده ايم؛ و جداً بايد از هر آنچه غي رضايت آنان 

است متنفر و بيگانه باشيم، و از اين بيگانگی هم بر 

خود فخر و مباهات كنيم. 1367/6/14 

امام خامنه اي مدظله:
در  ای  جويانه  آشتی  ظاهر  به  ■ گاهی هم حرفهای 
روی  به  لبخندی  كه  وقت  هر  اما  زدند؛  مدت  اين 

زدند، وقتی دقت كرديم،  اسالمی  مسئولني جمهوری 

ديديم خنجری در پشت رسشان مخفی كرده اند؛ از 

نشده  عوض  شان  نيت  اند؛  برنداشته  دست  تهديد 

است. 88/8/12

غري قابل اعتامد بودن آمريكا
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امام خميني ره:
متام  تحمل  اند،  داده  نشان  که  همنگونه  ما  ملت   ■
کمبودها را برای حفظ شف و آبروی خویش خواهد 

منود. ملت مقاوم ما از روز اول مبارزه اش می دانست 

گریبان  به  ها دست  ابرقدرت  و  ها  قدرت  متام  با  که 

خارجی  و  داخلی  ایادی  متام  که  بداند  باید  و  است 

جنایتکار  آمریکای  خصوصاً  ها  ابرقدرت  و  ها  قدرت 

خواهد  استفاده  امکاناتش  متام  از  ما  شکست  برای 

منود، ولی چاره چیست که کوه مصیبت ها در مقابل 

حیثیت اسالمی ایرانی ما چون کاهی است و مردم ما 

باید خود را آماده این درگیری حسینی تا پیروزی کامل 

بنامیند، که مرگ رسخ به مراتب بهرت از زندگی سیاه 

است و ما امروز به انتظار شهادت نشسته ایم تا فردا 

فرزندامنان در مقابل کفر جهانی با رسافرازی بایستند 

و بار مسؤولیت استقالل واقعی را در متامی ابعادش به 

دوش کشند و با افتخار پیام رهائی مستضعفین را در 

جهان رس دهند. صحیفه نور ج 14، ص 266

جهانخواران  با  سازش  راه  ما  كه  نكند  تصور  كسی   ■
ملت  به  اسالم  خادمان  كه  هيهات  ولی  منی دانيم.  را 

همي  در  كه  مطمئنيم  ما  البته  كنند!  خيانت  خود 

ديرينه  كينه  اصيل  روحانيت  با  كه  آنها  نيز  شايط 

دارند و عقده ها و حسادتهای خود را منی توانند پنهان 

سازند آنان را به باد ناسزا گيند. ولی در هر حال آن 

چيزی كه در رسنوشت روحانيت واقعی نيست سازش 

و تسليم شدن در برابر كفر و شك است. كه اگر بند 

بند استخوانهاميان را جدا سازند، اگر رسمان را باالی دار 

برند، اگر زنده زنده در شعله های آتشمن بسوزانند، 

اگر زن و فرزندان و هستی مان را در جلوی ديدگامنان 

به اسارت و غارت برند هر گز امان نامه كفر و شك 

را امضا منی كنيم.

ارزشهای  راستي  و  حقيقی  مبارزان  كه  ما  عزيز  ملت 

اسالمی هستند، به خوبی دريافته اند كه مبارزه با رفاه 

طلبی سازگار نيست؛ و آنها كه تصور می كنند مبارزه 

در راه استقالل و آزادی مستضعفني و محرومان جهان 

با رسمايه داری و رفاه طلبی منافات ندارد با الفبای 

مبارزه بيگانه اند. و آنهايی هم كه تصور می كنند رسمايه 

داران و مرفهان بی درد با نصيحت و پند و اندرز متنبه 

می شوند و به مبارزان راه آزادی پيوسته و يا به آنان 

كمك می كنند آب در هاون می كوبند… و تنها آنهايی 

با ما هستند كه درد فقر و محروميت و  تا آخر خط 

استضعاف را چشيده باشند. فقرا و متديني بی بضاعت 

ما  انقالبها هستند.  واقعی  برپادارندگان  و  گردانندگان 

بايد متام  تالشمن را بنمييم تا به هر صورتی كه ممكن 

از مستضعفي را حفظ كنيم.  است خط اصولی دفاع 

 1367/4/29

مبارزه، سختي دارد
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آيه:
َوْعَد  َوَعَدکُْم  اللََّه  إِنَّ  اْلَْمُر  لَمَّ قُِضَ  يْطَاُن  ■ َو قَاَل الشَّ
ِمْن  َعلَيُْکْم  ِل  کَاَن  َما  َو  فَأَْخلَْفتُُکْم  َوَعْدتُُکْم  َو  الَْحقِّ 

ُسلْطَاٍن إاِلَّ أَْن َدَعْوتُُکْم فَاْستََجبْتُْم ِل فاَلَ تَلُوُموِن َو لُوُموا 

أَنُْفَسُکْم َما أَنَا مِبُرْصِِخُکْم َو َما أَنْتُْم مِبُرْصِِخيَّ إِنِّ کََفرُْت 

أَلِيمٌ   َعَذاٌب  لَُهْم  الظَّالِِمَي  إِنَّ  قَبُْل  ِمْن  أَْشَکْتُُموِن  مِبَا 

)إبراهيم ، 22(

می گوید:  می شود،  متام  کار  که  هنگامی  شیطان،  و 

»خداوند به شم وعده حق داد؛ و من به شم وعده 

تسلّطی  شم  بر  من  کردم!  تخلّف  و  دادم،  )باطل( 

دعوت  شم  و  کردم  دعوتتان  اینکه  جز  نداشتم، 

را  خود  نکنید؛  رسزنش  مرا  این،  بنابر  پذیرفتید!  مرا 

رسزنش کنید! نه من فریادرس شم هستم، و نه شم 

فریادرس من! من نسبت به شک شم درباره خود، که 

از قبل داشتید، )و اطاعت مرا همردیف اطاعت خدا 

عذاب  ستمکاران  مسلّمً  کافرم!«  و  بیزار  دادید(  قرار 

دردناکی دارند!

أَْجلِْب  َو  ِبَصْوتَِک  ِمْنُهْم  اْستَطَْعَت  َمِن  اْستَْفِزْز  َو   ■
َعلَيِْهْم ِبَخيْلَِک َو رَِجلَِک َو َشارِکُْهْم ِف اْلَْمَواِل َو اْلَْوالَِد 

يْطَاُن إاِلَّ ُغُروراً )إرساء، 64( َو ِعْدُهْم َو َما يَِعُدُهُم الشَّ

کن!  تحریک  با صدایت  را می توانی  آنها  از  کدام  هر 

و لشکر سواره و پیاده ات را بر آنها گسیل دار! و در 

ثروت و فرزندانشان شکت جوی! و آنان را با وعده ها 

رسگرم کن! -ولی شیطان، جز فریب و دروغ، وعده ای 

به آنها منی دهد-

َو  تََخافُوُهْم  فاَلَ  أَْولِيَاَءُه  ُف  يَُخوِّ يْطَاُن  الشَّ ذلُِکُم  َا  ■ إمِنَّ
َخافُوِن إِْن کُْنتُْم ُمْؤِمِنيَ  )آل عمران ، 175(

)با  را  خود  پیروان  که  است  شیطان  فقط  این 

سخنان و شایعات بی اساس،( می ترساند. از آنها نرتسید! 

و تنها از من برتسید اگر ایمن دارید!

َا  إمِنَّ الَْجْمَعاِن  الْتََقی  يَْوَم  ِمْنُکْم  تََولَّْوا  الَِّذيَن  إِنَّ   ■
اللَُّه  َعَفا  لََقْد  َو  کََسبُوا  َما  ِببَْعِض  يْطَاُن  الشَّ اْستَزَلَُّهُم 

َعْنُهْم إِنَّ اللََّه َغُفوٌر َحلِيمٌ  )آل عمران ، 155(

کسانی که در روز روبرو شدن دو جمعیت با یکدیگر 

اثر  بر  را  آنها  شیطان  کردند،  فرار  احد(،  جنگ  )در 

لغزش  به  بودند،  مرتکب شده  که  گناهانی  از  بعضی 

آمرزنده  را بخشید. خداوند،  آنها  انداخت؛ و خداوند 

و بردبار است.

أُولِئَک  اللَِّه  ِذکَْر  فَأَنَْساُهْم  يْطَاُن  الشَّ َعلَيِْهُم  ■ اْستَْحَوَذ 
الَْخارِسُونَ   ُهُم  يْطَاِن  الشَّ ِحزَْب  إِنَّ  أاَلَ  يْطَاِن  الشَّ ِحزُْب 

)مجادله، 19(

خاطر  از  را  خدا  یاد  و  شده  مسلّط  آنان  بر  شیطان 

شیطان  حزب  بدانید  شیطانند!  حزب  آنان  برده؛  آنها 

زیانکارانند!

امام خميني ره:
■ در اين انقالب، شيطان بزرگ كه امريكاست، شياطني 
را با فرياد دور خودش دارد جمع می كند. و چه بچه 

شيطانهايی كه در ايران هستند و چه شيطانهايی كه 

راه  به  و هياهو  است  در خارج هستند، جمع كرده 

انداخته است. 58/8/14

■متامی كسانی كه از شيطان بزرگ، امريكای حيله گر 
از  هميشه  جهان  آزاده  مردم  خورده اند.  رضبه 

ابرقدرتها خصوصاً امريكای جنايتكار صدمه ديده اند و 

تا عزم خود را برای رويارويی با كفر و شك جهانی و 

امريكای سلطه گر جزم ننميند، هر روز شاهد جنايتی 

تازه خواهند بود. 67/4/13

امام خامنه اي مدظله:
واژه ی  نداشت.  آشتی  رِس  مستکربین  با  امام   ■

آمريكا شيطان بزرگ
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از  عجیبی  ابداع  یک  آمریکا،  برای  بزرگ«  »شیطان 

تعبیر  این  عملی  و  معرفتی  امتداد  بود.  امام  سوی 

وقتی شام یک کسی  زیاد است.  بزرگ خیلی  شیطان 

است  معلوم  دانستید،  شیطان  را  دستگاهی  یک  را، 

باید  باشد،  چگونه  او  مقابل  در  شام  رفتار  باید  که 

احساسات شام نسبت به او چگونه باشد؛ امام تا روز 

آخر، نسبت به آمریکا همین احساس را داشت؛ عنوان 

از بن دندان  کار میربد، هم  به  را، هم  بزرگ  شیطان 

اعتقاد به این معنا داشت. 94/3/14

است؛  بزرگ  شیطان  آمریکا  فرمود:  بزرگوار  امام   ■
این »شیطان بزرگ« خیلی حرف پرمغزی است. رئیس 

ابلیس بنا به  اّما  ابلیس است؛  همه ی شیطانهای عامل، 

ترصیح قرآن، تنها کاری که میتواند بکند این است که 

انسانها را اغواء میکند؛ بیشرت از اغواء، کاری منیتواند 

بکند؛ انسانها را اغواء میکند، فریب میدهد، وسوسه 

میکند؛ اّما آمریکا، هم اغواء میکند، هم کشتار میکند، 

ریاکاری  هم  میدهد،  فریب  هم  میکند،  تحریم  هم 

اّدعای  میکند،  بلند  را  برش  حقوق  پرچم  میکند؛ 

روز  چند  هر  ]اّما[  میکند  برش  حقوق  از  طرف داری 

یک بار در خیابانهای شهرهای آمریکا یک بی گناهی، 

یک بی سالحی به دست پلیس آمریکا به خاک وخون 

میغلتد؛ غیر از بقّیه ی جنایات و فجایعشان. 94/6/18



امام خامنه اي مدظله العايل:

ما باید ببینیم: 
در میان درست ها، کدام الزم است؟
در میان الزم ها، کدام الزم تر است؟
در میان الزم ترها، کدام فوری است؟

در میان فوری ها؛ کدام فوتی و حیاتی است؟ 
اول آن را بگیریم، از آن که فراغت پیدا کردیم، می رویم رساغ بحث های بعد.

طرح كيل انديشه اسالمي، جلسه 14


