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طلیعه

از میان همهٔ ملّتهای زیر ستم، کمتر ملّتی به انقالب همّت می گمارد؛ و در میان ملّتهایی 
که به پاخاسته و انقالب کرده اند، کمتر دیده شده که توانسته باشند کار را به نهایت رسانده و 
به جز تغییر حکومتها، آرمانهای انقالبی را حفظ کرده باشند. امّا انقالب پُرشکوه ملّت ایران که 
بزرگ ترین و مردمی ترین انقالب عصر جدید است، تنها انقالبی است که یک چلّهٔ پُرافتخار را 
بدون خیانت به آرمانهایش پشت سر نهاده و در برابر همهٔ وسوسه هایی که غیر قابل مقاومت 
بـه نظـر می رسـیدند، از کرامـت خـود و اصالـت شـعارهایش صیانـت کـرده و اینـک وارد دوّمیـن 
مرحلهٔ خودسازی و جامعه پردازی و تمّدن سازی شده است. درودی از اعماق دل بر این ملّت؛ 
بـر نسـلی کـه آغـاز کـرد و ادامـه داد و بـر نسـلی کـه اینـک وارد فراینـد بـزرگ و جهانـیِ چهـل سـال 
دوّم می شود... انقالب اسالمی همچون پدیده ای زنده و با اراده، همواره دارای انعطاف و آمادهٔ 
تصحیح خطاهای خویش است، امّا تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست. به نقدها حّساسیّت 
مثبت نشان می دهد و آن را نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرفهای بی عمل می شمارد، امّا 
به هیچ بهانه ای از ارزشهایش که بحمداللّه با ایمان دینی مردم آمیخته است، فاصله نمی گیرد. 
انقالب اسالمی پس از نظام سازی، به رکود و خموشی دچار نشده و نمی شود و میان جوشش 
ّـهٔ نظـام انقالبـی  انقالبـی و نظـم سیاسـی و اجتماعـی تضـاد و ناسـازگاری نمی بینـد، بلکـه از نظری

تا ابد دفاع می کند.
ّـت ایـران، جهـان دوقطبـی آن روز را بـه جهـان سـه قطبی تبدیـل کـرد و سـپس بـا  انقـالب مل
سـقوط و حـذف شـوروی و اقمـارش و پدیـد آمـدن قطبهـای جدیـد قـدرت، تقابـل دوگانـهٔ جدیـد 
»اسـالم و اسـتکبار« پدیدهٔ برجسـتهٔ جهان معاصر و کانون توجّه جهانیان شـد. از سـویی نگاه 
امیدوارانهٔ ملّتهای زیر ستم و جریانهای آزادی خواه جهان و برخی دولتهای مایل به استقالل، و 
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از سـویی نگاه کینه ورزانه و بدخواهانهٔ رژیم های زورگو و قلدرهای باج طلب عالم، بدان دوخته 
شـد. بدین گونه مسـیر جهان تغییر یافت و زلزلهٔ انقالب، فرعون های در بسـترِ راحت آرمیده را 
بیدار کرد؛ دشمنی ها با همهٔ شّدت آغاز شد و اگر نبود قدرت عظیم ایمان و انگیزهٔ این ملّت 
و رهبـری آسـمانی و تأییدشـدهٔ امـام عظیم الّشـأن مـا، تـاب آوردن در برابـر آن همـه خصومـت و 

شقاوت و توطئه و خباثت، امکان پذیر نمی شد.
به رغم همهٔ این مشکالت طاقت فرسا، جمهوری اسالمی روزبه روز گامهای بلندتر و استوارتری 
بـه جلـو برداشـت. ایـن چهـل سـال، شـاهد جهادهـای بـزرگ و افتخـارات درخشـان و پیشـرفتهای 
شگفت آور در ایران اسالمی است. عظمت پیشرفتهای چهل سالهٔ ملّت ایران آنگاه بدرستی دیده 
می شود که این مّدت، با مّدتهای مشابه در انقالبهای بزرگی همچون انقالب فرانسه و انقالب 
اکتبر شوروی و انقالب هند مقایسه شود. مدیریّتهای جهادی الهام گرفته از ایمان اسالمی و اعتقاد 
به اصل »ما میتوانیم« که امام بزرگوار به همهٔ ما آموخت، ایران را به عزّت و پیشرفت در همهٔ 
عرصه ها رسانید... انقالب به یک انحطاط تاریخی طوالنی پایان داد و کشور که در دوران پهلوی 
و قاجار بشّدت تحقیر شده و بشّدت عقب مانده بود، در مسیر پیشرفت سریع قرار گرفت؛ در 
گام نخست، رژیم ننگین سلطنت استبدادی را به حکومت مردمی و مردم ساالری تبدیل کرد 
و عنصر ارادهٔ ملّی را که جان مایهٔ پیشرفت همه جانبه و حقیقی است در کانون مدیریّت کشور 
ّـت کـرد؛ روحیـه و بـاور  وارد کـرد؛ آنـگاه جوانـان را میـدان دار اصلـی حـوادث و وارد عرصـهٔ مدیری
»ما می توانیم« را به همگان منتقل کرد؛ به برکت تحریم دشمنان،  اتّکاء به توانایی داخلی را 
به همه آموخت و این منشأ برکات بزرگ شد... محصول تالش چهل ساله، اکنون برابر چشم 
ما اسـت: کشـور و ملّتی مسـتقل، آزاد، مقتدر، باعزّت، متدیّن، پیشـرفته در علم، انباشـته از 
تجربه هایی گران بها، مطمئن و امیدوار، دارای تأثیر اساسـی در منطقه و دارای منطق قوی در 
مسائل جهانی، رکورددار در شتاب پیشرفتهای علمی، ر کورددار در رسیدن به رتبه های باال در 
دانشـها و فنّاوری های مهم از قبیل هسـته ای و سـلّول های بنیادی و نانو و هوافضا و امثال آن، 
سـرآمد در گسـترش خدمات اجتماعی، سـرآمد در انگیزه های جهادی میان جوانان، سـرآمد در 
جمعیّت جوان کارآمد، و بسی ویژگی های افتخارآمیز دیگر که همگی محصول انقالب و نتیجهٔ 
جهت گیری های انقالبی و جهادی است. و بدانید که اگر بی توجّهی به شعارهای انقالب و غفلت 
از جریان انقالبی در برهه هایی از تاریخ چهل ساله نمی بود -که متأّسفانه بود و خسارت بار هم 
بود- بی شـک دسـتاوردهای انقالب از این بسـی بیشـتر و کشـور در مسـیر رسـیدن به آرمانهای 

بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکالت کنونی وجود نمی داشت.
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 ایران مقتدر، امروز هم مانند آغاز انقالب با چالشهای مستکبران روبه رو است امّا با تفاوتی 
کامالً معنی دار. اگر آن روز چالش با آمریکا بر سر کوتاه کردن دست عمّال بیگانه یا تعطیلی 
سفارت رژیم صهیونیستی در تهران یا رسوا کردن النهٔ جاسوسی بود، امروز چالش بر سرِ حضور 
ایران مقتدر در مرزهای رژیم صهیونیستی و برچیدن بساط نفوذ نامشروع آمریکا از منطقه ی 
غرب آسـیا و حمایت جمهوری اسـالمی از مبارزات مجاهدان فلسـطینی در قلب سـرزمین های 
اشـغالی و دفاع از پرچم برافراشـتهٔ حزب الله و مقاومت در سراسـر این منطقه اسـت. و اگر آن 
روز، مشکل غرب جلوگیری از خرید تسلیحات ابتدایی برای ایران بود،  امروز مشکل او جلوگیری 
از انتقال سـالحهای پیشـرفتهٔ ایرانی به نیروهای مقاومت اسـت. و اگر آن روز گمان آمریکا آن 
بود که با چند ایرانی خودفروخته یا با چند هواپیما و بالگرد خواهد توانست بر نظام اسالمی و 
ملّت ایران فائق آید، امروز برای مقابلهٔ سیاسی و امنیّتی با جمهوری اسالمی، خود را محتاج به 
یک ائتالف بزرگ از ده ها دولت معاند یا مرعوب می بیند و البتّه باز هم در رویارویی، شکست 
ّـت ایـران در چشـم  می خـورد. ایـران بـه برکـت انقـالب، اکنـون در جایگاهـی متعالـی و شایسـتهٔ مل

جهانیان و عبورکرده از بسی گردنه های دشوار در مسائل اساسی خویش است.
امّـا راه طی شـده فقـط قطعـه ای از مسـیر افتخارآمیـز بـه سـوی آرمانهـای بلنـد نظـام جمهـوری 
اسالمی است. دنبالهٔ این مسیر که به گمان زیاد، به دشواریِ گذشته ها نیست، باید با همّت 
و هشـیاری و سـرعت عمـل و ابتـکار شـما جوانـان طـی شـود. مدیـران جـوان، کارگـزاران جـوان، 
اندیشمندان جوان، فعّاالن جوان، در همهٔ میدانهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بین المللی 
و نیز در عرصه های دین و اخالق و معنویّت و عدالت، باید شانه های خود را به زیر بار مسئولیّت 
دهند، از تجربه ها و عبرتهای گذشته بهره گیرند، نگاه انقالبی و روحیهٔ انقالبی و عمل جهادی 
را به کار بندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفتهٔ اسالمی بسازند... نخستین توصیهٔ 
مـن امیـد و نـگاه خوش بینانـه بـه آینـده اسـت. بـدون ایـن کلیـد اساسـیِ همـهٔ قفلهـا، هیـچ گامـی 

نمی توان برداشت.1

بارقه ای از عظمت ملت ایران
عزم ملت مؤمن ما، مظهر عزم و اراده الهی اسـت.2 قدرت الهی... مجّسـم در قدرت ملت 
« را گفت، پایش ایسـتاد. این ایسـتادن پای این سـخن، از  ا اللَّ �ن بزرگ ماسـت.3 ملت ایران »ر�بّ

1. بیانیه گام دوم انقالب اسالمی
2. دیدار جمعی از جوانان اهواز 1383/5/8

1372/8/12 .3
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نسلی به نسل دیگر منتقل شد.1 ملّت ایران ملّت صبوری است؛ نشان داده اند که صبر دارند. 
2 جامعهٔ ایرانی به نظر ما یک جامعهٔ صبّار و شـکور اسـت؛ ملّت ما ملّت پُراسـتقامتی اسـت و 

ملّت شکرگزاری است.3 این ملّت، ملّتی است که باایمان است، باعلم است، بااعتمادبه نفس 
است، مستقل است، امتیازات خودش را می داند و بر این امتیازات پا می فشارد.4 ملّت ایران 
چهل سال است که مقاومت می کند... ملّت ایران حسن ظّن خود به وعدهٔ الهی را اثبات کرده 

است؛ ایستاده است.5
ایـن تجربـهٔ ملـت ایـران اسـت؛ تجربـهٔ پیشـرفت، تجربـهٔ موفقیـت، تـوکل بـه خـدا، تصمیـم بـر 
تحقـق بخشـیدن بـه ارزشـهای الهـی و اسـالمی و کوتـاه نیامـدن در ایـن میـدان - کـه جـای کوتـاه 
آمـدن نیسـت - و برنامه ریـزی بـرای پیـاده کـردن ایـن ارزشـها و ایـن اهـداف در بخشـهای گوناگـون 

نظام اسالمی.6
این ملّت، بیدار است. این ملّت، پُرانگیزه است. این ملّت، خسته نیست. 7 ملّت ایران و 
جمهوری اسـالمی نشـان داده اسـت که اراده اش قوی اسـت؛ در هر زمینه ای، در هر مسـئله ای 
کـه به طـور جـّدی جمهوری اسـالمی ایران وارد شـد، نشـان داد کـه اراده اش قـوی اسـت، عزمـش 
راسخ است، می تواند کار کند.8 ملّت ایران عمل کرد. در هر میدانی که الزم بود حاضر شدند، 
آنجایـی کـه فـداکاری الزم بـود فـداکاری کردنـد، جـان و مـال و عزیـزان و فرزنـد و آبـرو و حیثیّـت، 

همه را به میدان آوردند.9 
ایـن ملـت بـزرگ، ملـت خوبـی اسـت. امـام عظیم الّشـأن، ایـن ملـت را خـوب شـناخته بـود و 
مـن هیچ کـس را مثـل آن بزرگـوار ندیـدم کـه بـا خصوصیـات ایـن ملـت، این گونـه آشـنا باشـد و بـه 
او این طور ایمان داشـته باشـد. همین طور که در قرآن راجع به پیغمبر علیه و علی آله الّسـالم 

هست که فرمود: »یؤمن باللّه و یؤمن بالمؤمنین«، امام به این ملت ایمان داشت. 10 
ما حرفمان با مردم بر مبنای اعتماد متقابل است؛ مردم به این حقیر ضعیف اعتماد کردند، 

1390/5/19 .1
2. دیدار با نمایندگان تشکل های دانشجویی 1399/2/28

3. خطبه های نماز جمعه 1398/10/27
4. دیدار نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسالمی 1397/3/30

5. دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی 1397/9/4
6. دیدار کارگزاران نظام 1383/8/6

7. خطبه های نماز عید فطر 1397/3/25
8. دیدار مردم آذربایجان شرقی 1393/11/29

9. دیدار بسیجیان 1395/09/03
10. مراسم تنفیذ حکم دورٔه دوم ریاست جمهوری آقای »هاشمی رفسنجانی« 12/ 05/ 1372
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بنده هم به تک تک این ملّت اعتماد دارم؛ به این حرکت عمومی اعتماد دارم؛ معتقدم »یَُد 
اللـهِ َمـَع الجَماعَـة«؛ اعتقـاد دارم دسـت خـدا اسـت کـه دارد کار می کنـد... اعتمـاد می کنیـم بـه 
این حرکت مردمی، به این احساس مردمی، به این صدق و بصیرت مردمی اعتماد می کنیم؛ 

حرف می زنیم باهم.1 

بعثت عمومی و مسئولیت تحول آفرینی
رابطـهٔ جدیـد بیـن خـدا و خَلـق، برنامـهٔ جدیـد تحـوّل جوامـع بشـری و انسـانها کـه در... بعثـت 
وجـود داشـت، زنـده اسـت. ایـن بعثـت، ایـن برنامـه، ایـن تحـوّل، در همـهٔ ادوار، در همـهٔ احـوال، 
در همـهٔ نقـاط جغرافیایـی عالـم، بالقـوّه توانایـیِ ایـن را دارد کـه زندگـی انسـانها را همچنان کـه در 
آن دوره دگرگون کرد به َسـمت نیکی و فالح و سـعادت، امروز هم دگرگون کند.2 بعثت یعنی 
ّـت خـدا، یعنـی چهارچـوب حیـات را  برانگیختگـی. جهـت ایـن برانگیختگـی چیسـت؟... اواّلً عبودی
در خدمـت اوامـر الهـی و نواهـی الهـی قـرار دادن؛ و ثانیـاً اجتنـاب از طاغـوت... بعثـت انبیـا بـرای 
ایجاد یک جامعهٔ فاضله... برای ایجاد یک تمّدن اسـت... بعثت پیامبر مکرّم و معظّم اسـالم 
هـم برتریـن بعثت هـا، جامع تریـن بعثتهـا، کامل تریـن بعثتهـا، و ماندگارتریـن بعثتهـا اسـت یعنـی 
این بعثت امروز هم هست؛ امروز هم پیغمبر اکرم در حال بعثت است... ملّت ایران که پشت 
سر یک شخصیّت عظیمی مثل امام بزرگوار قرار می گیرد، از موانع عبور می کند، سختی ها را 
تحمّل می کند، سختی ها را زیر پا لِه می کند و به جلو حرکت می کند، یک بنای پوسیدهٔ طاغوتیِ 
خبیـِث چندهزارسـاله را در مهم تریـن نقطـهٔ منطقـه یعنـی در ایـران بـه هـم می ریـزد و یـک بنـای 
اسـالمی درسـت می کنـد، همـان ادامـهٔ بعثـت پیغمبـر اسـت. انقـالب، ادامـهٔ بعثـت پیغمبـر بـود، 

جمهوری اسالمی ادامهٔ بعثت پیغمبر است؛ حرف ما این است.3
ّـت مثـل یـک اقیانـوس  ّـت ایـران تحـوّل ایجـاد کردنـد... مل ]امـام[ بـه معنـای واقعـی کلمـه در مل
است؛ به طوفان درآوردن یک اقیانوس کار هر کسی نیست. یک استخر را می شود موّاج کرد 
ّـت یـک اقیانـوس اسـت و امـام ایـن کار را  امّـا مـوّاج کـردن یـک اقیانـوس، کار عظیمـی اسـت. مل
انجام داد؛ تحواّلتی را به وجود آوردند... تحوّل در روحیهٔ خمودگی و تسلیم ملّت... تحوّل در 
نگاه مردم به خودشـان و به جامعه شـان... تحوّل در مطالبات اساسـی مردم... تحوّل در نگاه 

1.  دیدار مداحان اهل بیت علیهم السالم 1394/1/20
2. دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی 1396/2/5

3. دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی 1398/01/14
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به دین ... تحوّل در نگاه به آینده... تحول در مبانی معرفتیِ کاربردی... تحوّل در نگاه به دین 
و مسائل دینی، پافشاری بر تعبّد... در عین نگاه نوگرایانه به مسائل... تحوّل در نگاه به نسل 
جوان... تحوّل در نگاه به قدرتهای جهانی و ابرقدرت ها... بنابراین امام، امامِ تحوّل بود... ]و[ 
بایـد از امـام درس بگیریـم. هـر جامعـهٔ زنـده و پویایـی بـه تحـوّل احتیـاج دارد؛ مـا امـروز بـه تحـوّل 
احتیاج داریم، در بخشـهای مختلف. البتّه این را عرض بکنم که بعد از رحلت امام، انقالب و 
کشور از رویکرد تحوّلی فاصله نگرفته؛ یعنی ملّت ایران بحمدالله توانسته رویکرد تحوّلی امام را 
دنبال بکند و پیش برود. ما در زمینه های گوناگونی به معنای واقعی کلمه، تحوّل پیدا کرده ایم 
و قدرتمندتر از گذشته شده ایم و در مواردی سرزنده تر از گذشته شده ایم؛ این ها هست... لکن 
کافی نیست... ما در یک مواردی تحوّل نداشتیم -در موارد مهمّی، تحوّل نداشتیم- و در مواردی 
عقب گرد داشتیم، که این خیلی موضوع تأّسف بار و ناپسند و غیر قابل قبولی است، و برخالف 
طبیعـت انقـالب اسـت... انتظـار مـن از خـودم و از جوانهایمـان و از ملّتمـان و از نخبگانمـان ایـن 

است که در فکر ایجاد تحوّل در بخشهای مختلفی که نیاز هست باشیم.1
ملّت در حال تصمیم گیری است، در مواجهه ی با موج تبلیغاتی گسترده ای و عظیمی و عمیقی 
که از سوی جبهه ی دشمن علیه کشور و علیه مقّدسات دارد صورت میگیرد... اینکه بنده در 
همه ی صحبتها یا در بسیاری از صحبتها تکیه میکنم بر روی نقش جوانها، بر روی نقش مردم، 
ناظر به این قضیه است. برادران، خواهران، کسانی که این سخن را خواهید شنید! زمام امور 
بهبود اوضاع این کشور، دست مردم این کشور است؛ بخصوص دست جوانان. همه چیز در 
سایه ی عزم مردم، تصمیم مردم، بصیرت مردم، و ایمان مردم در این کشور میتواند در مجرای 

صحیح خودش قرار بگیرد و کشور را به نقطه ی مطلوب خودش برساند.2 
قدرت خدا متجلّی و متبلور است در قدرت مردم و ایمان مردم.3 روزهای بزرگ هر کشوری 
و هر ملّتی آن روزهایی است که یک حادثهٔ الهی به وسیلهٔ مردم و با دست مردم در آن انجام 
م ِباَّیاِم الل.4 ایّام الله، روزهای جلوهٔ ویژهٔ خدای متعال است؛ گاهی نیّت مردم،  رُه

ِّ
گرفته است. َذک

همّت مردم، ارادهٔ مردم، یک چنین روزی را می آفریند. 5 
هرجا مردم می آیند دسـت خدا هم هسـت. َیُد الِل َمَع الَجماَعة؛ هرجا مردم هسـتند، عنایت 

1399/03/14 .1
2.  ابتدای درس خارج فقه 1398/06/26

3. دیدار اقشار مختلف مردم 1397/05/22
4. دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری 1395/12/16

5. دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی 1397/9/4
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و  الهی و کمک الهی و پشتیبانی الهی هم هست.1 خدای متعال به رسول اکرم می فرماید: »ه
ن« خداوند تو را با پیروزی خودش، با یاری خودش و با مؤمنان کمک  ؤمن�ی رصه و بالم �ن الذی اّیدک �ب
کرد. یعنی پیروزی الهی و نصرت الهی در کنار مؤمنان. مؤمنان این قدر بها داده می شوند در 
ـن« خـدا و مؤمنـان تـو را بـس. ایـن حـرف  ؤمن�ی عـک مـن الم �ب سـبک الَلّ و مـن ا�تّ قـرآن. »یـا اّیـا الّنـی ح

کوتاه انقالب ماست. خالصهٔ جمهوری ما این است؛ خدا و مردم.2 
در ذهـن ایـن ملـت و در ایـن نظـام، خـدا و مـردم در طـول هـم قـرار دارنـد و خـدای متعـال ایـن 
توفیـق را داده اسـت کـه مـردم ایـن راه را طـی کننـد.3 جمهـوری اسـالمی هویتـی غیـر از هویـت و 
ایمـان و عـزم مـردم نـدارد.4 در دل اسـالمیت، جمهوریـت هسـت، در دل اتـکای به حکـم الهـی، 
تکیه به مردم و احترام به خواست و رأی مردم است.5 ]جمهوری اسالمی[ مردمی است، چون 
اسالمی است، چون اسالم دین جامعه است، دینِ مسئولیت همگانی است. اسالم دینِ تک تک 
افراد و اشخاص به حیث خودشان فقط نیست، آن هم هست، اما افراد به حیث اجتماع شان 
هم مورد خطاب اسـالم اند. اسـالم یک دین مردمی اسـت، یک دینِ مسـئولیت عمومی اسـت، 

بنابراین مردمی بودن از خود اسالمی بودن برمی آید.6 
خواست و اراده و ایمان مردم، حتّی باالتر از این، عواطف آن ها، پایه اصلی حکومت است. 
این نظر اسالم است و ما هم به همین معتقدیم.7 در تفکر اسالمی و برداشت اسالمی، اندیشه 

خدامحوری با اندیشه مردم محوری هیچ منافاتی ندارد؛ این ها بر روی هم قرار می گیرند.8 
روح نظام جمهوری اسـالمی، حضور مردم اسـت، حتّی مسـئله دین و دین باوری و اسـالمی 
بودن نظام، درصورتی که از حضور مردم منفک شود، یک کالبدی بی روح و بی جان و ناماندگار 

رهـم  خواهـد شـد.9 در مکتـب سیاسـی امـام، مردم سـاالری از متـن دیـن برخاسـته اسـت؛ از »ام
ن«11 برخاسته است. ما این  ؤمن�ی رصه و بالم �ن و اّلذی اّیدک �ب هنم«10 برخاسته است؛ از »ه �ی وری �ب ش

1. جلسه تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی 1392/12/20
1361/13/14 .2

3. خطبه های نمازجمعه تهران 24/ 11/ 1382
4. دیدار مردم مازندران در سالگرد حماسه 6 بهمن 06/ 11/ 1388

5. تنفیذ دهمین دوره ریاست جمهوری 1388/05/12
6. دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 02/ 07/ 1388

7. جلسه پرسش و پاسخ با مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی 04/ 12/ 1377
8. خطبه های نماز جمعٔه تهران 14/ 03/ 1389

9. دیدار وزیر، معاونین و مسئوالن وزارت کشور و استانداران سراسر کشور 1375/12/7
10. الشوری:38

11. االنفال:62
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را از کسی وام نگرفته ایم.1

امیدبخشی، ریشه ای ترین جهاد
نخستین توصیهٔ من امید و نگاه خوش بینانه به آینده است. بدون این کلید اساسیِ همهٔ 
قفلها، هیچ گامی نمی توان برداشت. آنچه میگویم یک امید صادق و متّکی به واقعیّتهای عینی 
اسـت. اینجانـب همـواره از امیـد کاذب و فریبنـده دوری جسـته ام، امّـا خـود و همـه را از نومیـدی 
بیجـا و تـرس کاذب نیـز برحـذر داشـته ام و برحـذر مـی دارم. در طـول ایـن چهـل سـال -و اکنـون 
مانند همیشـه- سیاسـت تبلیغی و رسـانه ای دشـمن و فعّال ترین برنامه های آن، مأیوس سـازی 
ّـی مسـئوالن و مدیـران مـا از آینـده اسـت... شـما جوانـان بایـد پیـش گام در شکسـتن  مـردم و حت
ایـن محاصـرهٔ تبلیغاتـی باشـید. در خـود و دیگـران نهـال امیـد بـه آینـده را پـرورش دهیـد. تـرس و 
نومیدی را از خود و دیگران برانید. این نخسـتین و ریشـه ای ترین جهاد شـما اسـت. نشـانه های 
امیدبخش -که به برخی از آنها اشـاره شـد- در برابر چشـم شـما است. رویشـهای انقالب بسـی 
فراتر از ریزشها است و دست ودلهای امین و خدمتگزار، بمراتب بیشتر از مفسدان و خائنان و 
کیسـه دوختگان اسـت. دنیا به جوان ایرانی و پایداری ایرانی و ابتکارهای ایرانی، در بسـیاری از 
عرصه ها با چشم تکریم و احترام می نگرد. قدر خود را بدانید و با قوّت خداداد، به سوی آینده 

خیز بردارید و حماسه بیافرینید.2
ّـت بدتریـن حادثـه ایـن اسـت کـه امیـدش بـه آینـده را از دسـت بدهـد.3  خمـودی  بـرای یـک مل
یـک ملـت، بزرگ تریـن عامـل عقب افتادگـی آنهاسـت. شـور و نشـاط و سـرزندگی در یـک ملـت، 
زمینـهٔ اصلـی بـرای پیشـرفت آنهـا در همـهٔ زمینه هاسـت... این شـور و نشـاط را بایـد حفـظ کـرد؛ 
نباید گذاشت و اجازه داد که عوامل گوناگون و مؤثرات گوناگون، این شور و نشاط همگانی را 

ضعیف کند یا از بین ببرد.4 اگر امید نباشد هیچ کدام از کارهای بزرگ انجام نمی گیرد.5 
ناامیدی سمّ است؛ این را بدانید. هیچ بهانه ای مجوّز ناامیدی نمی شود.6 اساسی ترین قضیه 

1. مراسم پانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی رحمه الله 14/ 03/ 1383
2. بیانیه گام دوم انقالب اسالمی

3. دیدار اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 1396/10/6
4. دیدار معلمان و اساتید دانشگاه های خراسان شمالی 1391/07/20

5. گزیده ای از دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری  1398/7/4
6. دیدار مدال آوران المپیادهای علمی و اعضای تیم ملی والیبال جوانان  1398/5/16
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هـم امیـد اسـت... سـعی کنیـد امیـد را زنـده نگـه داریـد. هرچـه می توانیـد، شـعلهٔ امیـد را در دل 
خودتان و در دل مخاطبانتان زنده نگه دارید. با امید اسـت که می شـود پیش رفت. امید هم 

امید بیجا نیست؛ امیدی است که واقعیتها کامالً ما را به درستی آن نوید می دهد.1 
یـک شـرط اساسـی بـرای پیشـرفت عبـارت اسـت از امیـد.2 حرکـت و همّـت امیدوارانـه حـاّلل 
مشـکالت کشـور اسـت. 3 روح امیـدواری، خیلـی نعمـت بزرگـی اسـت. مـردمِ مأیـوس، ناامیـد و 
بدون افق دید، بی صبری می کنند؛ نه اینکه کار نمی کنند، مانع کار هم می شـوند؛ ولی مردمِ 
امیدوار خودشان جلو جلو می دوند و مسئوالن را به دنبال خودشان می کشانند.4 ما باید امید 
را افزایش دهیم... سعی کنیم نشاط ایجاد کنیم، امید ایجاد کنیم. خطراتی بر سر راه جوانها 

وجود دارد؛ یکی از خطرات، ناامیدی است؛ که باید از القاء ناامیدی بشدت پرهیز کرد.5
یک کلید اصلی وجود دارد و آن امید دادن و اطمینان دادن به مردم است. این کاری است 
که به عهدهٔ من و شماست... کار باید این باشد که به مردم امید بدهید و اطمینان بدهید. اگر 
مردم ناامید شدند، اعتماد خودشان را از دست دادند، متزلزل شدند، شکست قطعی است. 
آن چیزی که جنگنده را، رزمنده را در جبهه نگه می دارد، امید اسـت. باید امید داشـته باشـد، 
بدانـد کـه می توانـد بـه پیـروزی برسـد. ایـن امیـد را بایـد زنـده نگـه داشـت. عامـل اصلـی پیـروزی، 
در صحنه بودن مردم است؛ عامل در صحنه بودن مردم، امید و اطمینان آنهاست. این امید 
را بایـد در مـردم تقویـت کـرد؛ مـردم را نبایـد ترسـاند؛ مـردم را نبایـد بدبیـن کـرد، بی اعتمـاد کـرد. 
م«. این از طرف دشمن  وه سش وا لمک فاحن ن قال هلم الّناس اّن الّناس قد جمع در قرآن کریم ببینید: »اّلذ�ی

اسـت؛ بترسـید - »قد جمعوا لکم فاخشـوهم« نسـبت داده شـود به دشـمن - آیهٔ دیگر: »اّنا 
ّوف اولیائه«؛ می ترساند. »لئن لم ینته المنافقون و الّذین فی قلوبهم مرض و  �ن طان �ی �ی ّ سش ذلمک ال
المرجفون فی المدینة لنغرینّک بهم«. ببینید، این هاست. یعنی ترسیدن مردم مذمت شده؛ 

رص.  مردم را ناامید کردن، مردم را بی اطمینان کردن، مذمت شده. متقابالً، نقطهٔ مقابل: »والع
ر«؛ همدیگر را باید  ّص�ب وا بال واص ّق و ت وا بالح واص ّصالحات و ت وا ال وا و عمل ن امن  اّلذ�ی

ّ
رس. ال ان لیف خ نس اّن ال�

وصیت کنیم، توصیه کنیم به صبر، به ایستادگی، به پیروی از حق؛ همدیگر را نگه داریم. »و 
المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض«؛ اولیاء یعنی پیوسته ها؛ به همدیگر پیوستند. این 

1. دیدار دانشجویان 1391/5/16
2. دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه ها  1398/3/8

3. دیدار مسئوالن نظام 1397/3/2
4. دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی 1385/3/29

5. دیدار معلمان و اساتید دانشگاه های خراسان شمالی 1391/07/20



عظمت ملت، ایران قوی ، تحول 1400 18

وظیفهٔ ماست. بنابراین، بایستی به این نکتهٔ امید و اطمینان توجه کرد.1
ّـت در آحـاد مـردم   دو عنصـر مهـم بـرای مواجهـه بـا... دشـمنی ها الزم اسـت؛... دو خصوصی
الزم اسـت: یکـی عبـارت اسـت از بصیـرت، و دوّمـی عبـارت اسـت از صبـر و اسـتقامت، کـه اگـر 
چنانچه این دو عنصر وجود داشت دشمن هیچ کاری نمی تواند بکند، هیچ لطمه ای نمی تواند 
بزند، هیچ توفیقی در مواجهه و مقابلهٔ با نظام اسالمی به دست نمی آورد؛ بصیرت و صبر... 
اگر این دو خصوصیّت وجود داشته باشد، دشمن غالب نمی شود. یکی از راه هایی که این دو 
خصوصیّت را بتوان در جامعه حفظ کرد، عبارت است از »تواصی«، همان که در سورهٔ والعصر 
ر؛ مردم یکدیگر را تواصی کنند؛ این زنجیرهٔ تواصی و توصیه  �ب صَّ وا ِبال واَص قِّ َو َت وا ِبالَح واَص هست: َو َت
کردن به یکدیگر ]برقرار باشد[؛ هم توصیه به حق کنند، راه حق را تأکید کنند، هم توصیهٔ به 
صبـر بکننـد؛ ایـن، همـه را نگـه مـی دارد. اگـر چنانچـه تواصـی بـه صبـر و تواصـی بـه حـق و بصیـرت 
در جامعه وجود داشته باشد، این جامعه به آسانی دستخوش تحرّکات دشمن نخواهد شد؛ امّا 
اگر چنانچه این جریان تواصی که زنجیرهٔ محافظت مؤمنان اسـت، قطع بشـود قطعاً خسـارت 
ر؛  �ب صَّ وا ِبال واَص قِّ َو َت وا ِبالَح واَص ّصاِلحِت َو َت وا ال وا َو َعِمُل َن ءاَمن ذ�ی  الَّ

َّ
رس، ِال اَن َلیف ُخ نس خواهد رسید: ِانَّ اِل�

اگر این تواصی نباشد، خسارت تحقّق پیدا خواهد کرد.
خب، دشمن همین عامل مهم را هدف قرار می دهد . دشمن دو هدف را به نظرما در جنگ 
نـرم دنبـال می کنـد -حـاال یـک جنگهـای آشـکار نظامـی و سـخت و خشـن هسـت کـه آنهـا حکـم 
خودش را دارد، امّا جنگ نرم مشکل تر عالج می شود و به یک معنا از جنگ سخت خطرناک تر 
هم هست- دشمن در این جنگ نرم دو حرکت را انجام می دهد: یکی این است که این زنجیرهٔ 
تواصی به حق و به صبر را قطع کند؛ دوّم اینکه حقایق را وارونه نشان بدهد که تبلیغات فراوانی 
هم دارند که حقایق عالم را راحت بعکس و بدروغ وارونه نشان بدهند. امّا اینکه رشتهٔ تواصی 
به حق و صبر را در بین مؤمنان قطع کند، جریان تواصی را قطع کنند، چیز خطرناکی است؛ 
]اینکـه[ کاری کننـد کـه مؤمنیـن بـه یکدیگـر توصیـه نکننـد، همدیگـر را حفـظ نکننـد، بـه یکدیگـر 
امیـد ندهنـد؛ اگـر قطـع ایـن جریـان، بریـده شـدن جریـان تواصـی در جامعـه اتّفـاق بیفتـد، خیلـی 
خطرناک است. این موجب می شود که انسانها احساس تنهایی کنند، احساس نومیدی کنند 
و اراده ها ضعیف بشود، امیدها کمرنگ بشود، جرئت اقدام از دست برود. وقتی تواصی نبود، 
ایـن اتّفاقـات می افتـد؛ و طبعـاً وقتـی ایـن جـور شـد، امیدهـا کـم شـد و جرئتهـا کـم شـد و اراده هـا 
ضعیف شد، قهراً هدف های عالی و متعالی بتدریج از دسترس دور می شود و کمرنگ می شود 

1. دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 1389/6/25
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و دسـت نیافتنی به نظر می رسـد و به دسـت فراموشـی سـپرده می شـود؛ که این افسـران جنگ 
نرم ما نباید اجازه بدهند این اتّفاق بیفتد.1

مأیوس سازی مردم، مهم تریِن دشمنی ها   
در طول این چهل سال -و اکنون مانند همیشه- سیاست تبلیغی و رسانه ای دشمن و فعّال ترین 
برنامه های آن، مأیوس سازی مردم و حتّی مسئوالن و مدیران ما از آینده است. خبرهای دروغ، 
تحلیل هـای مغرضانـه، وارونـه نشـان دادن واقعیّتهـا، پنهـان کـردن جلوه هـای امیدبخـش، بـزرگ 
کـردن عیـوب کوچـک و کوچـک نشـان دادن یـا انـکار محّسـنات بـزرگ، برنامـهٔ همیشـگی هـزاران 
رسانهٔ صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملّت ایران است؛ و البتّه دنباله های آنان در داخل 

کشور نیز قابل مشاهده اند که با استفاده از آزادی ها در خدمت دشمن حرکت می کنند.2
همیشـه دشـمنان ملّتهـا سـعی کردنـد آن ملّتهـا را تحقیـر کننـد. تحقیـر فقـط ایـن نیسـت کـه 
به آنها اهانت کنند یا دشنام بدهند؛ مهم ترین تحقیر این است که احساس حقارت را در دل 
ّـت هنگامـی کـه از برجسـتگی های خـود، امتیـازات خـود، ارزش هـای  آنهـا به وجـود بیاورنـد. یـک مل
ّـت دیگـر راه بـه جایـی نخواهـد بـرد؛ هـر  خـود غفلـت کـرد، خـود را کوچـک دیـد، حقیـر دیـد، ایـن مل

ناکسی بر چنین ملّتی، بر چنین مردمی مسلّط خواهد شد. 
ملّت هـا بایـد افتخـارات خودشـان را بشناسـند. می بینیـد ملّتهایـی هـم کـه تاریـخ درخشـانی، 
گذشـتهٔ مهمّـی ندارنـد، بـرای خودشـان گذشـته می تراشـند، تاریـخ درسـت می کننـد، شـخصیت 
درست می کنند در فیلم های سینمایی و امثال اینها. آن وقت ملّتی مثل ملّت ما با آن گذشتهٔ 
درخشـان، با آن قلّهٔ بلندی که در طول تاریخ در تمّدن و فرهنگ و علم و انسـانیت بر آن قلّه 
قرار گرفته، سعی شده است در طول سالهای متمادی که این ملّت را در دل خود حقیر کنند؛ 
ّـی نادیـده گرفتـه می شـود. اینکـه  می شـنوید، می بینیـد حرفهایـی کـه زده می شـود و افتخـارات مل

یک ملّت احساس افتخار کند، خود این گامی به سوی افتخارات بزرگ است.3
اگـر امـروز شـما سیاسـتگذاران و طراحـان برنامه هـای اسـتکباری را مشـاهده کنیـد، خواهیـد 
دید که از مهمترین کارها و هدف های آن ها یکی این اسـت که در مقابل چشـم مردم، فضای 
یأس آلودی نسبت به اصالحاتی که باید انجام بگیرد، ایجاد کنند. ملت ها باید از صالح مأیوس 

1. سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید مبعث 1399/12/21
2. بیانیه گام دوم انقالب اسالمی

3. دیدار قهرمانان و ورزشکاران مسابقات آسیایی و پارا آسیایی 1393/11/1
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بشـوند، تـا حربـهٔ اسـتکبار کارگـر بیفتـد؛ وااّل اگـر ملتهـا امیـدوار باشـند و امیـدوار بماننـد، حربـهٔ 
استکبار چندان کارگر نیست. سعی می کنند فضای تیره یی را در مقابل چشمها ترسیم کنند؛ 
فضای تیره به این معنا که به ملتها تفهیم کنند که نیروی ذاتی شما، فرهنگ شما، اعتقادات 
شما، شخصیت و هویت ملی شما، نمی تواند برای شما کاری انجام بدهد؛ باید قدرتهای بزرگ 

به شما کمک کنند تا بتوانید حرکت کنید.1
من همواره در همهٔ شهرهای این کشور با مردم وقتی مواجه شدم، بر روی این مطلب تکیه 
کردم که مردم ما - این مردمِ دارای ریشه های عمیق تاریخی، علمی و فرهنگی و سیاسی - باید 
شناسنامهٔ خودشان را، شهر خودشان را بدرستی و دقت بشناسند؛ قدر خودشان را بدانند... 
عزیزان من! دهها سال دشمنان این ملت سعی کرده اند شناسنامه های تاریخی ما را پاره کنند، 
امحاء کنند، از بین ببرند. ما را با یک ملت بی ریشه اشتباه گرفتند؛ ما را با ملتهائی که نه تاریخ 
دارند، نه سابقهٔ تمدن دارند، نه طومار بلندی از نام عالمان و دانشمندان و هنرمندان در طول 
تاریخ دارند، اشتباه گرفتند؛ با ما بد رفتار کردند. یک عده هم از میان خود ما متأسفانه فریب 

خوردند، قضاوت دشمن را دربارهٔ ملت ایران و دربارهٔ مردم ایران پذیرفتند.2
ناامیدی درد بزرگی است و برای نابود کردن یک ملت، از همهٔ وسایل مؤثرتر، ناامید کردن 
آن ملت اسـت. ملتی را ناامید کنید، نابود می شـود. وقتی امید نبود، حرکت و نشـاط نیسـت. 
وقتی حرکت و نشاط نبود، آینده نیست.3 من به شما عرض بکنم؛ از جملهٔ سخت ترین کارهائی 
کـه علیـه مـن و شـما دارد انجـام می گیـرد، ایـن اسـت کـه امیـد را در ماهـا بمیراننـد.4 مطمئنـاً یـک 
نقطهٔ مورد نظر دشمنان پیشرفت این کشور این است که به ملت ما حالت خمودگی بدهند؛ 
یعنی همین شور و نشاط را خاموش کنند، این شعله را فروبنشانند. نباید تسلیم این خواست 

مغرضانه و خصمانهٔ دشمنان شد.5
بـرادران عزیـز، خواهـران عزیـز! بدانیـد امـروز بیشـترین نقشـهٔ دشـمنان، ایـن کارهـای عظیـم، 
متّوجه این است که ملّت ایران این اعتماد به نفسی را که دارد از دست بدهد... تالش مهمّ 

جنگ نرم دشمن، امروز متوجّه این است که ملّت ایران امیدش را از دست بدهد.6

1. دیدار مردم قم 1370/11/30
2. دیدار مردم یزد 1386/10/12

3. دیدار جمعی از مسئوالن و نخبگان استان همدان 1383/4/19
4. دیدار دانشجویان 1391/5/16

5. دیدار معلمان و اساتید دانشگاه های خراسان شمالی 1391/07/20
1396/10/6 .6
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امروز هدف جنگ نرم دشـمن و جنگ پنهان دشـمن، این اسـت که مردم را از عرصهٔ جهاد 
و مقاومـت دور کنـد، مـردم را نسـبت بـه آرمانهـا بی تفـاوت کنـد؛ هدفشـان ایـن اسـت. تبلیغـات 
وسیعی که میلیاردها دارند خرجش می کنند، با این هدف انجام می گیرد که ملّت ایران را - که 
با مقاومت خود، با ایستادگی خود توانسته قدرتهای جهانی را، سلطه های بزرگ را در بسیاری 
از خواسته هایشان ناکام بگذارد - مأیوس کنند و از صحنه خارج کنند؛ هدف این است. حتّی 
اگر فشار اقتصادی هم می آورند، هدف این است؛ اگر فشار سیاسی هم می آورند، هدف این 

است؛ اگر فشار امنیّتی هم می آورند، هدف این است.1
رادیوهای بیگانه تالش می کنند نقطه ضعفهای کوچک ما را در چشـم خودمان - چه برسـد 
در چشم دیگران - ده برابر بزرگ کنند؟ برای این است که همین تجربه را از یاد ما ببرند؛ برای 
اینکـه فرامـوش کنیـم کـه مبانـی نظـری مـا تجربه شـده اسـت؛ در میـدان عمـل، خـودش را ثابـت 

کرده است. 2
یکـی از چیزهایـی کـه ملّتهـا را همیشـه زبـون می کنـد و تحـت سـلطهٔ دیگـران قـرار می دهـد، 
ایـن اسـت کـه نقـاط قـوّت ملّتهـا از چشـم خودشـان پوشـیده بمانـد؛ نفهمنـد چـه ارزشـهایی، چـه 

تواناییهایی، چه نقاط قوّتی در آنها وجود دارد؛ این را نفهمند.3
دشمنان ملت ایران با انواع تبلیغات سعی می کنند از یک نقطه ای، به این صف مستحکم، 
بـه ایـن حرکـت مسـتمر، اختـالل وارد کننـد؛ گاهـی اوقـات بـا سـیاه نمائی، گاهـی اوقـات بـا پنهـان 
کردن موفقیتهای درخشان ملت ایران در دوران انقالب تا امروز؛ سعی شان این است که بگویند 
انقـالب نتوانسـت از عهـده بربیایـد. آنچـه کـه آنهـا را می سـوزاند، همیـن اسـت کـه ملـت ایـران بـا 
اعتماد به نفسـی که به وسـیلهٔ انقالب به دسـت آورد و با ایمان روشـنی که انقالب به ما داد، 

توانسته است در مقابل سلطهٔ مادی و معنوی دشمنان سینه سپر کند و بایستد.4
تضعیف روحیهٔ مردم و ضعیف کردن نشاط و تحرّک و امید مردم ...  از اوّل انقالب بوده. از 
اوّل انقالب، خطّ ثابت دشمن همین بود که خطاب به مردم ایران، به وسیلهٔ تلویزیون ها، رادیوها 
-البتّه آن وقت محدودتر بود، حاال که دیگر وسیع هم شده و انواع و اقسام راه های ارتباطی وجود 
دارد- به مردم ایران تفهیم کنند که بیچاره شدید، دیگر مثالً کارتان تمام است و هیچ کاری از 
عهدهٔ کسی برای شما برنمی آید، اوضاعتان خراب است و غیره؛ از اوّل انقالب... یکی از هدفها 

1. دیدار اعضای ستادهای برگزاری کنگره شهدای استان های کهگیلویه و بویراحمد و خراسان شمالی 1395/07/05
2. دانشگاه امام حسین علیه السالم 1392/3/6

3. دیدار راوی، نویسنده و برخی از دست اندرکاران کتاب لشکرخوبان 1392/7/15
4. اجتماع مردم کنگاور 1390/7/27
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همین بوده که به مردم ایران بگویند با قطع ارتباط با آمریکا، با گسستن پیوندی که بین ایرانِ 
استعماریِ دوران پهلوی با آمریکا بود، پدر ملّت ایران درآمده. این را از اوّل ]دنبال می کردند[؛ 
االن هم همین اسـت؛ االن هم دارند همین را دنبال می کنند، اوضاع را بد جلوه می دهند، با 
صدهـا زبـان، بـا صدهـا وسـیله. اگـر نقطـهٔ قوّتـی در کشـور باشـد کـه مطلقـاً انـکار می کننـد؛ یـا بـه 
سـکوت برگـزار می کننـد یـا انـکار می کننـد. خـب، کارهـای خوبـی در کشـور دارد انجـام می گیـرد؛ 
مطلقاً ]حتّی[ یکی از اینها در تبلیغات خارجی دشمنان ما منعکس نیست. نقطهٔ ضعفی اگر 
وجود داشته باشد، آن را ده برابر می کنند، گاهی صدبرابر می کنند که این نقطهٔ ضعف را بزرگ 
کنند؛ برای چیست؟ برای این است که روحیهٔ مردم تضعیف بشود؛ امید مردم، بخصوص امید 
جوانها؛ چون وقتی امیدوار باشند، تحرّک جوانها، تحرّک فوق العاده است، جوان ها پیشتازند، 
ّـف می شـوند، مثـل ماشـینی کـه بنزینـش  پیش راننـد؛ اگـر چنانچـه امیـد از آنهـا گرفتـه شـد، متوق
ّـف[ می شـوند. این هـا هسـت، هدفشـان ایـن اسـت، می خواهنـد  تمـام می شـود، ایـن جـور ]متوق
جوانهـای مـا را ناامیـد کننـد، نشـاط را از آنهـا بگیرنـد، تحـرّک را از آنهـا بگیرنـد و جـوری بشـود کـه 
جوانها تحرّک و پیشتازی و پیشگامی خودشان را نداشته باشند. این هدف اینها است و البتّه 
در بعضی ها اثر هم می کند. در داخل هم کسـانی همین حرفهای آن ها را تکرار می کنند؛ یک 
خبری را فرض بفرمایید در نوشته یا اظهارات فالن کسی که جزو مجموعه های سیاسی است 
انسـان می شـنود، دو روز بعد می بیند که یا در فضای مجازی، یا در فالن روزنامه در کشـور ما 

همان منعکس می شود. از این کارها متأّسفانه هست در داخل. 1
بدانیـد تسـلط اسـتعمار بـر کشـورهای اسـالمی بعـد از آن بـود کـه تـوی دل ملت هـا را خالـی 
کردند؛ آن ها احساس ضعف کردند؛ احساس عدم توانایی کردند، بعد اینها آمدند و با قدرت 
بر آنها مسلط شدند... این احساس ضعف، بالی بزرگی است. ملت ها حرکت نمی کنند؛ چون 

احساس ضعف می کنند.2
دشمن... می خواهد کاری کند که نسل جوان و غیر جوان ما احساس سرشکستگی کنند. 
نقاط ضعفی را که داریم - که یقیناً از نقاط ضعف خالی نیسـتیم؛ همه ملتها و همه کشـورها 
هـم نقـاط ضعـف دارنـد - چنـد برابـر بـزرگ می کـرده؛ روی آن تبلیـغ می کننـد و بارهـا و بارهـا آن را 
تکـرار می نماینـد. آن قـدر یـک دروغ را تکـرار می کننـد کـه خـودِ دسـت اندرکاران هـم کـه می داننـد 
دروغ اسـت، بتدریـج باورشـان می شـود! دشـمن این گونـه عمـل می کنـد، بـرای این کـه احسـاس 

1. سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید قربان 1399/05/10
2. دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمٔه شعبان 1384/6/29
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افتخار را از ما بگیرد.1
عمدهٔ موانع بیرونی، تزریق نومیدی، القای ناتوانی و مانند اینها اسـت. اینکه »نمی شـود، 
فایده ندارد، نمی توانید«...به طور دائم دارد تزریق می شود؛ هم احساس ناامیدی، هم احساس 
ناتوانی...تبیین های دروغ؛ مسـائلی را تبیین می کنند، تبیین های خالف واقع. تحریف حقایق 
تاریخی؛ ...ایجاد موانع عملی برای حرکت به سمت آرمان ها؛ مثل تحریم -هم تحریم مواد، هم 
تحریم فنّاوری- کارشکنی های گوناگون، پیروزی ها را شکست معرّفی کردن، ضعف های کوچک 
را بزرگ جلوه دادن، ضعف های مدیریّتی را منتسب به نظام کردن. فالن مدیرِ فالن تشکیالت 
یـک ضعفـی نشـان می دهـد، یـک کار غلطـی را فرضـاً انجـام می دهـد، ایـن را عَلـم می کننـد بـرای 
اینکه نظام جمهوری اسـالمی را، نظام انقالبی را زیر سـؤال ببرند! این کاری اسـت که دشـمن 

دارد می کند؛ باید بشّدت به آن توجّه داشته باشید2
به این توجّه کنید: دشمن روی ناکامی های ما تبلیغات می کند، جنگ روانی می کند، روی 
آنها تکیه می کند؛ ناکامی ها را چند برابر بزرگ تر از آن مقداری که هست نشان می دهد. البتّه 
پیشرفتها و بسامانی ها را مطلقاً نشان نمی دهد و به آنها اشاره ای نمی کند و عمداً پیشرفتها را 
کتمان می کند؛ این برای آن اسـت که جوانهای ما را ناامید کنند، این برای آن اسـت که مردم 
ما را نسبت به آینده بدبین کنند؛ باید به این توجّه داشت؛ ولی خب از دروغ هم باکی ندارند. 
البتّه چیزهایی را مبالغه می کنند ]ولی[ در مواردی هم دروغ میگویند؛ و بعضی از عناصر داخلی 
خودمـان هـم از روی غفلـت -حـاال ممکـن اسـت بعضی هـا هـم مغـرض باشـند امّـا غالبـاً از روی 
غفلت- همان حرفهای آن ها را تکرار می کنند و بازتاب می دهند. ما این نابسامانی ها را داریم؛ 
ناکامی هایی وجود دارد که باید برطرف بشـود. 3 امروز تبلیغات جهانی تمرکز خود را بر تیره و 

تار نشان دادن آیندهٔ کشور و گرفتن امید از جوانان قرار داده ]است[.4
خمودی یک ملت، بزرگ ترین عامل عقب افتادگی آنهاسـت. شـور و نشـاط و سـرزندگی در 
یـک ملـت، زمینـهٔ اصلـی بـرای پیشـرفت آنهـا در همـهٔ زمینه هاسـت... این شـور و نشـاط را بایـد 
حفظ کرد؛ نباید گذاشت و اجازه داد که عوامل گوناگون و مؤثرات گوناگون، این شور و نشاط 
همگانی را ضعیف کند یا از بین ببرد. مطمئناً یک نقطهٔ مورد نظر دشمنان پیشرفت این کشور 
این اسـت که به ملت ما حالت خمودگی بدهند؛ یعنی همین شـور و نشـاط را خاموش کنند، 

1. دیدار کارگزاران نظام 1382/5/15
2. دیدار جمعی از دانشجویان 1397/3/7
3. دیدار جمعی از دانشجویان 1397/3/7

4. دیدار مسئوالن آموزش و پرورش با رهبر انقالب 1382/4/30
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این شـعله را فروبنشـانند. نباید تسـلیم این خواسـت مغرضانه و خصمانهٔ دشـمنان شـد. اینکه 
شما مشاهده می کنید صدها مرکز رادیوئی و تلویزیونی، بعالوهٔ صدها مراکز گوناگون سایبری 
و محیط مجازی در نقاط مختلف دنیا دارند تالش می کنند تا پیام یأس و ناامیدی را به اذهان 
ملـت مـا تلقیـن کننـد، بـه خاطـر همیـن اسـت. وقتـی ناامیـدی بـه وجـود آمـد، وقتـی یـأس وجـود 
داشت، نشاط از بین می رود و شور و تحرک خاموش می شود. یکی از اصلیترین عوامل تبلیغات 
گوناگون امپراتوری خبری دنیا همین است که جوانان ما را از تالش و حرکت - که ناشی از شور 

و آرمانخواهی آن هاست - باز بدارد. ما در نقطهٔ مقابل باید سعی کنیم این را نگه داریم. 1  
در کشـور، مایه های امید فراوان اسـت؛ زیرسـاخت های کشـور، ... پیشـرفتهای علمی، ...، 
خودِ تجربهٔ سی ساله- سی سال تجربه پشت سر ماست؛ در اختیار ماست- نسل جوانِ پرانرژی 
و تحصیل کرده ای در وسـط میدان اسـت؛ این ها همه مایه های امید و نقاط قوت اسـت. نسـل 
جوانی که هم تحصیل کرده است، هم اعتماد به نفس دارد، هم احساس می کند که می تواند 
کشـور خـودش را پیـش ببـرد. مـا یـک سـند چشـم انداز داریـم کـه تـا سـال 1404، مشـخص کـرده 
کـه خـط مـا از لحـاظ پیشـرفتهای کشـوری و مـادی کجاسـت؛ خیلـی چیـز مهمـی اسـت. معلـوم 
کردیـم کـه بـه کجـا بایـد برسـیم و از چـه طریقـی بایـد حرکـت بکنیـم. این هـا عوامـل امیـد اسـت، 
این هـا نقطه هـای قـوت اسـت. می خواهنـد این هـا را بـه موجبـات یـأس تبدیـل کننـد؛ راجـع بـه 
سـند چشـم انداز صحبت بشـود، می گویند آقا به این سـند توجهی نشـده؛ راجع به پیشـرفتهای 
علمی بحث بشـود، می گویند این ها خیلی اهمیتی ندارد؛ راجع به انتخابات بحث بشـود، این 
شبهه ها و خدشه ها را پیش می آورند؛ راجع به جوانها صحبت بشود، اشاره می کنند به تخلف 
چنـد تـا جـوان در یک طرفـی! یعنـی همـهٔ ایـن نقـاط مثبـت، ایـن قله هـای برجسـته ای کـه همـه اش 
امیدافزا هست، این ها را سعی می کنند در چشمها کم رنگ کنند. متقاباًل نقاط ضعف کوچکی 
که حتماً وجود دارد، بزرگ کنند یا نقاط ضعف را- نمی گوئیم هم کوچک، نقاط ضعفی وجود 
دارد- بزرگ نمائی کنند؛ چند برابرِ آنچه که هست، این نقاط ضعف را نشان بدهند؛ سیاه نمائی 
کنند؛ تلقی های بدبینانهٔ نسبت به نظام را گسترش بدهند. می بینید دیگر؛ به زور می خواهند 
ایـن یـأس را بـه جامعـه القـاء کننـد. وقتـی یـأس وارد جامعـه شـد، جامعـه از پویائـی خواهـد افتـاد؛ 
افراد مبتکر، افراد نخبه، افراد جوان و پُر نشـاط منزوی می شـوند، کناره گیری می کنند، دسـت 
و دلشان به کار نمی رود، مشارکت ها کم می شود، پویائی جامعه از دست می رود. این یکی از 
خطوط کاری دشـمن اسـت؛ مرتباً القای بن بسـت کردن. شـما اگر ببینید این تبلیغات رادیوها 

1. اجتماع مردم اسفراین 1391/07/22
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را- حاال امروز رادیوها دیگر نیست. یک وقتی می گفتیم ده ها رادیو، امروز مسئلهٔ هزارهاست؛ 
رادیو هسـت، تلویزیون هسـت، این وسـائل اینترنتی هسـت- به طور دائم از مراکز مشـخصی، 
مرتباً القای بن بست، القای بحران، القای سیاه بودن وضعیت می شود؛ هر مقداری که بگیرد، 
هـر مقـداری کـه مسـتمع و شـنونده پیـدا بکنـد و باورپذیـر باشـد بـرای آن هـا؛ دارنـد در ایـن زمینـه 

کار می کنند. این یکی از خطوط کاری دشمن است. 1
دشمن سیاست تالش برای تحقیر ملّت را ادامه می دهد؛ یعنی امروز هم همان سیاستها را 
دارند ]ادامه می دهند؛[ یعنی دشمن مأیوس نشده است از اینکه بتواند در روحیات مردم تأثیر 
بگذارد. این نکته را بایستی همهٔ ما در تحلیل هایمان، در اظهارنظرهایمان، در اعتراضهایمان 
در نظر بگیریم که دشـمن امروز در صدد این اسـت که این احسـاس عزّت را، احسـاس قدرت 

را، اطمینان به نفسْ ملّی را مخدوش کند و از بین ببرد. 2
تحقیـر دسـتاوردهای انقـالب چیـزی نیسـت کـه بـه نفـع ملـت باشـد؛ بلکـه موجـب ناامیـدی و 
یأس مردم خواهد شـد و این کاری اسـت که دشـمنان می خواهند آن را انجام دهند. ضعف ها 

را بزرگ و کمبودها را برجسته کنند؛ اما پیشرفتها را مورد نظر قرار ندهند.3

عظمت های مّلی امیدبخش
بیانیّهٔ گام دوّم یک ترسیم کلّی از گذشته و حال و آیندهٔ انقالب بوده... چهار نقطهٔ به اصطالح 
اصلـی در ایـن بیانیّـه مـورد تأکیـد بـوده:  نقطـهٔ اوّل: »عظمـت حادثـهٔ انقـالب«... هـم خـود پدیـد 
آمـدن انقـالب در ایـن نقطـهٔ مشـخّص جغرافیایـی و در آن برهـهٔ مهـمّ تاریخـی، و بعـد، مانـدگاری 
انقالب... نقطهٔ دوّم: »عظمت راه طی شده و کارکرد انقالب تا امروز«؛.. نقطهٔ سوّم... »عظمت 
چشـم اندازی اسـت کـه بایـد بـه آن برسـیم«؛ اینکـه مـا بـه کجـا می خواهیـم برسـیم، می خواهیـم 
چه کار کنیم، هدف ما کجا است. و نقطهٔ چهارم: »عظمت نقش نیروی جوان متعهّد«... در 
این مسـیری که در پیش رو داریم و در رسـیدن به آن چشـم انداز مورد نظر... خب، ما به یک 
حرکت عمومی به سمت آن چشم انداز نیاز داریم؛ باید یک حرکت عمومی در کشور راه بیفتد؛ 
البتّه این حرکت وجود دارد منتها بایستی انضباط پیدا کند، سرعت پیدا کند و پیشرفتش به 
سمت آن چشم انداز محسوس باشد. این حرکت طبعاً با محوریّت جوان متعهّد است؛.. یک 

1. دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 02/ 07/ 1388
2. ارتباط تصویری با نمایندگان تشکل های دانشجویی 1399/02/28

1380/08/20 .3
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حرکِت عمومیِ معقول و منضبط ... و صحیح و منتظم و عقالئی اگر بخواهد انجام بگیرد، به 
چنـد چیـز نیـاز دارد:  اواّلً نیـاز دارد بـه اینکـه از صحنـه یـک شـناختی وجـود داشـته باشـد؛ یعنـی 
ایـن کسـانی کـه ایـن حرکـت را انجـام می دهنـد یـا محـور ایـن حرکتنـد یـا الاقـل تحریک کننـدهٔ ایـن 
حرکتند، بایسـتی صحنه را درسـت بشناسـند، عناصر درگیر در این صحنه را بشناسـند... باید 
بدانیـد جمهـوری اسـالمی امـروز در چـه وضعـی اسـت، بـا چـه کسـی روبـه رو اسـت، بـا چـه کسـی 
مواجه اسـت، فرصت هایش کدامها هسـتند، تهدیدهایش کدامها هسـتند، دشـمن هایش چه 
کسانی هستند، دوست هایش چه کسانی هستند؛.. یک عنصر دیگری که الزم است برای این 
حرکت، این است که این حرکت باید یک جهت گیری مشخّصی داشته باشد؛ یک جهت گیری 
منطقی و قابل قبول، که در حرکت عمومی ملّت ایران که ما داریم پیشنهاد می کنیم و مطرح 
می کنیم، این جهت گیری، جهت گیری به سمت جامعهٔ اسالمی یا تمّدن اسالمی است؛.. حرکت 
عمومی، ما را باید به اینجا و در نهایت به یک تمّدن پیشرفتهٔ اسالمی برساند... عنصر سوّمی 
کـه ]ایـن حرکـت[ نیـاز دارد، ایـن اسـت کـه یـک عامـل امیدبخشـی بایـد وجـود داشـته باشـد، یـک 
نقطهٔ روشـنی باید وجود داشـته باشـد. در هر حرکتی اگر چنانچه این نقطهٔ روشـن، این نقطهٔ 
امیدبخش وجود نداشته باشد، حرکت پیش نمی رود. این خوشبختانه در کشور ما، برای جامعهٔ 
ما، برای مردم ما، کامالً در دسترس است؛ نقطهٔ روشن عبارت است از ظرفیّتهای ملّی ای که 
ما اینها را شناخته ایم؛ یعنی امروز حتّی شما جوانها ظرفیّتهای ملّت خودتان را شناخته ایدپس 
ما این نقطهٔ امید را داریم. البتّه نقاط امید زیاد است؛ یکی اش این است. یکی از نقاط امید، 
فرسودگی جبههٔ مقابل ما است... و بعد هم وعدهٔ تخلّف ناپذیر خدا... پس عنصر سوّم هم که 
وجود نقطهٔ امید است، وجود دارد.  عنصر چهارم این است که باالخره در هر برهه ای راهکارهای 
عملی الزم است.... باالخره راهکار عملی برای اینکه ما بتوانیم به عنوان یک جوان وارد میدان 
بشویم چیست. خب این چهار عنصری که گفتیم -همهٔ اینها- که برای یک حرکت عمومی این 

چهار عنصر نیاز است، تبیین اینها نیاز دارد به ذهن فعّال و زبان گویا.1
ملّت ها نقاط اوج و نقاط حضیض دارند؛ نقاط اوج را بایستی زنده نگه داشت. نقاط اوج، 
آن هایی هستند که زنده بودن و پای کار بودن و با اراده و عزم بودن یک ملّت را و بصیرت یک 
ملّت را در این مواقع حّسـاس نشـان می دهند؛.. نقطهٔ اوج را باید زنده نگه داشـت، چون هم 
به آیندگان روحیه می دهد، هم مایهٔ افتخار و عزّت ملّی است. این نقطه های اوج در تاریخ ثبت 

1. دیدار جمعی از دانشجویان 1398/03/01
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می شود و راه آینده را برای آیندگان روشن می کند.1
ایـن انقـالب مثـل خیلـی از حرفهـای دیگـری کـه در دنیـا معمـول اسـت، ِصـرف ادعـا نیسـت؛ 
یک دامنهٔ وسـیعی از تجربه و عمل در مقابل آن اسـت. این انقالب آزموده اسـت، تجربه شـده 
است. این حرفها، حرفهائی است که در میدان عمل، صدق خود را ثابت کرده است. اگر امام 
عزیز ما به ما یاد می داد که به خدا توکل کنیم، اعتماد کنیم، حسن ظن داشته باشیم، تالش 
کنیـم، و می گفـت اگـر ایـن کار را بکنیـد، پیـروز خواهیـد شـد، ایـن اتفـاق افتـاد؛ همچنـان کـه در 

صـدر اسـالم اتفـاق افتـاد؛ کـه امیرالمؤمنیـن )علیـه الّصـالة و الّسـالم( در نهج البالغـه فرمـود: »فلّمـا رأی الّل 
رص«. این ملت صدق خود را نشان داد، راستگوئی خود  �نّ عدّونا الکبت و انزل علینا ال صدقنا انزل �ب
را نشان داد؛ وارد میدان شد و در میدان عمل، این فکر و این اندیشه و این مبانی نظری تجربه 
شـد. ایـن را بایـد شـما در تاریـخ انقـالب ببینیـد.2 بایـد آزمونهـای بزرگـی را کـه جمهـوری اسـالمی 
گذرانـده اسـت، ایـن حرکـت عظیمـی کـه ملـت ایـران انجـام داد و بـه اتـکاء آحـاد ملـت ایـران ایـن 
پیروزی بزرگ نصیبشان شد، این ها را باید به صورت عبرتهای بزرگ تاریخ، درس های آموزندهٔ 

تاریخ، شما جوانها بدانید. 3
نباید اجازه داد که این خاطره های پرشکوه، این حوادث بی نظیر و تعیین کنندهٔ تاریخ انقالب، 
در ذهنها کمرنگ شود. نسل جوان ما باید این خاطره ها را درست بشناسد، بتواند آنها را تحلیل 
کنـد و آنهـا را چـراغ راه آینـدهٔ پرماجـرای خـود و هـدف بلنـد خـود قـرار بدهـد... بـرای اینکـه حـوادث 
تاریخی، هم درس است، هم عبرت است. قضایای جاری بر یک ملت، قضایائی است که در 
برهه های مختلف غالباً تکرار می شود... راه جمهوری اسالمی که عوض نشده است؛ دشمنان 
جمهوری اسالمی هم عوض نشدند. پس آنچه که آنجا اتفاق افتاد، می تواند برای امروز و برای 
آینـده تـا هـر وقتـی کـه ملـت ایـران بـه حـول و قـوهٔ الهـی دلبسـتهٔ ایـن اصـول و ایـن انقالبنـد، عبـرت 

باشد، درس باشد؛ لذا نباید فراموش بشود. 4
پاسداشت آزمونهای بزرگ یک ملّت، یک مسئلهٔ اساسی است. آزمون هایی سر راهِ کشورها 
و ملّتها قرار می گیرد که در آن آزمونها گاهی خوب می درخشند؛ مخصوص ملّت ما هم نیست، 
ّـِت مـا در دوران انقـالب و بعـد از پیـروزی انقـالب تـا امـروز از ایـن آزمونهـا زیـاد بـوده  منتهـا بـرای مل

1. سخنرانی تلویزیونی در سالروز قیام 19 دی 1399
2. دانشگاه امام حسین علیه السالم 1392/3/6

3. دیدار مردم مریوان 1388/02/26
4. دیدار مردم مازندران در سالگرد حماسه شش بهمن 1388/11/6
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است و از این درخشش ها هم زیاد بوده است و ملّت درخشیده.1
مـا یـاد روزهـای بـزرگ را نبایـد بگذاریـم بـه دسـت فراموشـی سـپرده بشـود. روزهـای بـزرگ هـر 
کشـوری و هر ملّتی آن روزهایی اسـت که یک حادثهٔ الهی به وسـیلهٔ مردم و با دسـت مردم در 
م ِباَّیاِم الل؛ خداوند متعال در قرآن دستور می دهد به پیغمبر که آنها  رُه

ِّ
آن انجام گرفته است. َذک

را به یاد ایّام الله بینداز. ایّام الله همین روزهای بزرگ تاریخ ساز است... نباید بگذاریم که این 
حوادث به دسـت فراموشـی سـپرده بشـود. قرآن ما را تعلیم می دهد؛ این یادهایی که در قرآن 

یـس؛ َو  ـی الِکتـاِب ِادر ـر ِف
ُ

ُـر فِـی الکِتـابِ موسـی؛ َو اذک ُـر فِـی الکِتـابِ ابراهیـم؛ وَ اذک شـده اسـت: وَ اذک
َی؛ نبایـد بگذاریـم  فرامـوش بشـود. قـرآن بـه مـا یـاد می دهـد کـه اینهـا را بـه یـاد  ـر ـی الِکتـاِب َم ـر ِف

ُ
اذک

بیاور، این ها را تکرار کن. شما ببینید داستان حضرت موسی و داستان حضرت ابراهیم و دیگر 
داستانها در قرآن چقدر تکرار شده؛ باید به یاد آورد، باید نگذاشت فراموش بشود.2

نگاه کالن به عظمت مّلی
ما با گذشت نزدیک به سی سال از حادثهٔ انقالب اسالمی، جا دارد که یک نگاه کالن و یک 
نگاه فراگیر به این حادثه بیندازیم. نگاه های جزئی، نگاه به حوادث میانهٔ راه و نگاه به افت و 
خیزها، خیلی گویا نیست؛ باید نگاه کالن و فراگیر به انقالب اسالمی - که البته بسیاری از مردم 
خود ما، برجستگان خود ما و بیگانگان، این گونه کالن نگاه کرده اند - در سطح افکار عمومی زنده 

بشود و به آن توجه پیدا بشود.
در همـهٔ حـوادث عالـم چنـد عنصـر را بایـد در کنـار هـم دیـد: یکـی نـگاه بـه عوامـل اولـی، یعنـی 
عوامل باالدستی حادثه است: انگیزه ها، هدف ها، زمینه های تاریخی، زمینه های جغرافیائی و 
جغرافیای سیاسـی؛ این ها چیزهائی اسـت که در شـناخت حادثه تأثیر دارد. در حادثهٔ انقالب 
مـا، آن عنصـر اول عبـارت اسـت از همـان ایمـان مـردم، مبـارزات آزادیخواهانـه و جرقه هـای ایـن 
مبـارزات - کـه در مشـروطیت و در تحریـم تنباکـو بـه وسـیلهٔ میـرزای شـیرازی و در نهضـت ملـی 
شدن صنعت نفت و در حوادث گوناگون دیگر، این زمینه های تاریخی وجود پیدا کرد - و بیداری 
روحانیت مبارز و شخص امام بزرگوار که از این زمینه ها بهترین استفاده را کرد و این حرکت به 

راه افتاد. این، آن پیش زمینه است.

1. دیدار جمعی از پرستاران سراسر کشور 1398/10/11
2. دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری 1395/12/16
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عنصر دوم نگاه کردن به میداندار و صاحب حادثه است. عنصر میاندار و میداندار در این 
حادثـه مـردم بودنـد؛ مـردم! حادثـهٔ عظیـمِ بی نظیـرِ تاریخـیِ انقـالب اسـالمی را مـردم رقـم زدنـد. 
انـکار نقـش مـردم و بیاعتنائـی بـه حضـور مردمـی - کـه متأسـفانه امـروز در بعضـی از نگاههـای 
شبه روشـنفکرانه، انسـان مشـاهده می کند - خطاسـت. وقتی مردم به یک سـمتی گرایش پیدا 
می کنند، کسانی که از این گرایش خود را منتفع نمی بینند، اسمش را می گذارند حرکت پوپولیستی 
و حرکت عوامگرائی! این خطاست. انقالب را همین اراده های مردمی و همین حضور مردمی - 
که متکی به ایمان آنها بود - توانست بوجود بیاورد و به پیروزی برساند. ملت ایران با ایمانش، 
بـا احساسـاتش، بـا غـرور ملیـاش، بـا افتخـار بـه گذشـتهٔ تاریخـی و مواریـث عظیـم فرهنگـی اش، 

توانست این حرکت عظیم را بوجود بیاورد...
عنصر سـوم در هر حادثه ای عوامل معارض و مزاحم با آن حادثه یا با آن حرکت اسـت که 
هزینه هائـی را تحمیـل می کنـد. در ماجـرای انقـالب اسـالمی هـم همینجـور اسـت؛ از اول عنصـر 
معـارض وجـود داشـت. ایـن معنایـش ایـن اسـت کـه ملـت ایـران اسـتقالل و آزادی را بـا سـعی و 
تالشِ خود بدست می آورد؛ اما هزینهٔ آن را هم باید بپردازد و می پردازد. هر انسانی که بخواهد 
برای آن چیزی که به دنبال آن هست هزینه ای نپردازد و زحمتی را بر دوش نگیرد، هرگز به آن 
هدف نخواهد رسـید. با نشسـتن و عافیت طلبی و به دنبال تالش و خطر نرفتن، هرگز انسـان 
بـه آرزوهایـش نمی رسـد. ملت هـا هـم همیـن جورنـد. آن ملتـی بـه عـزت و سـربلندی دسـت پیـدا 
می کند که با شـجاعت وارد میدان بشـود، کار را تعقیب کند و هزینه های آن را هم با رشـادت 
تمام بپردازد و ملت ایران این کار را کرد. هزینه ای که ملت ایران پرداخت کرد هشت سال جنگ 
تحمیلـی بـود؛ ایـن هزینـهٔ اسـتقالل طلبی و آزادیطلبـی و عزت طلبـی ملـت ایـران بـود؛ ملـت ایـران 
آن را پرداخت کرد و خم به ابرو نیاورد. هشت سال جنگ را تحمل کرد، چون این هزینهٔ دست 
یافتن به استقالل ملت و قدرت ملی و افتخار ملی بود. قربانیان تروریسم کور دههٔ شصت در 
ایـن کشـور، هزینـهٔ دیگـری بـود کـه ملـت ایـران پرداخـت کـرد. از اول انقـالب تـا امـروز تحریمهـای 
اقتصـادی و محاصـرهٔ اقتصـادی کـه بـر ملـت مـا تحمیـل کرده انـد، هزینه هایـی بـود کـه ملـت ایـران 
پرداخـت کـرد.... اردوگاه سـرمایه داری و اسـتعماری بـا همـهٔ تـوان سیاسـی خـود، بـا همـهٔ قـدرت 
مالـی و اقتصـادی خـود و بـا همـهٔ شـبکه های تبلیغاتـی خـود، دارد فشـار مـی آورد تـا شـاید بتوانـد 
ملت ایران را وادار به عقب نشینی و تسلیم بکند؛ نه فقط از حق هسته ای - حق هسته ای یکی 
از حقوق ملت ایران است - بلکه می خواهند ملت ایران را از حق عزتش، از حق استقاللش، از 

حق قدرت تصمیم گیریش و از حق پیشرفت علمیش، وادار به عقب نشینی کنند... .
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این جور نگاه کالن به انقالب - یعنی نگاه به انگیزه ها و زمینه ها و عوامل باالدستی انقالب 
و تشـکیل نظـام، و نـگاه بـه عامـلِ محـوری انقـالب یعنـی مـردم و ایمـان دینـی آنهـا، و نـگاه بـه 
هزینه ها - موجب می شـود که ما در هر شـأنی که هسـتیم و در هر جا که هسـتیم، به مسـائل 
جزئی و کوچک خیلی اهمیت ندهیم؛ به عظمت انقالب و حرکت عمومی انقالب نگاه کنیم که 
َّه در طول این سی سال، با قدرت و قوّت ادامه داشته است و ملت ایران هر روز بهتر  بحمدالل
از گذشـته - با این که توطئه ها و تالش دشـمن هم بیشـتر شـده - به پیش حرکت کرده اسـت. 
دشـمنان ملـت ایـران منتظرنـد کـه از هـر مسـئلهٔ کوچـک یـا بزرگـی، بـرای شکسـتن عـزم و همـت 
ملت ایران استفاده کنند؛ حتّی از بالیای طبیعی مثل زلزله و خشکسالی، یا از چیزهائی که در 
دنیا عمومیت دارد مثل گرانی... ملت ایران خواهد توانست بر همهٔ این موانع و مشکالتی که 
دشمنان جهانی می خواهند بر او تحمیل کنند، فائق بیاید و با قدرت و با حکمت خود، جامعهٔ 
نمونه ای را که اسـالم برای مسـلمانها خواسـته اسـت، تشـکیل بدهد... امروز خوشـبختانه ملت 
ایران با پرداختن هزینه هائی که سـنگین هم بوده اسـت - اما ملت ایران با شـوق و رغبت و با 
رشادتِ تمام، این هزینه ها را پرداخته است - توانسته گذرگاههای زیادی را طی کند و راه دشواری 
َّه خود را به این نقطه ای که امروز در آن هستیم، برساند. اما این  را پشت سر بگذارد و بحمدالل
هنوز اوائل راه اسـت. ملت ما با عزم راسـخ خود، با همت جوانان خود و با این اسـتعدادی که 
َّه خواهد توانسـت با راهکارهای عملی این راه را  متراکم در نیروهای انسـانی ماسـت، ان شـاءالل

با کمال سرافرازی به پایان برساند و خواهد رساند.1
موقعیّت کشـور، موقعیّت منطقه، موقعیّت جهان، موقعیّتهای حّساسـی اسـت، بخصوص 
برای ما ملّت ایران. حّساسـیّت از این جهت که از یک طرف عربده کشـی های سـران اسـتکبار و 
سیاستمداران آمریکای جهان خوار، از یک طرف قدرت نمایی جوانان مؤمن و پیروزی های پیاپی 
در میدانهای مختلف، از یک طرف مشکالت اقتصادی کشور و تنگیِ معیشِت بخش بزرگی از 
مردم ضعیف کشور و از طرفی حّساس شدن و به تکاپو افتادن نخبگان کشور که این وضعیّت 
آن ها را حّساس کرده و به تکاپو و تالش فکری و عملی وادار کرده است. کشور به خاطر وجود 
مشکل، از خمودگی و بی عملی درآمده است؛ خیلی ها که فقط تماشاگر بودند، امروز احساس 
وظیفه می کنند و سرگرم تالش می شوند؛ این ها جهات مختلفی است، اوضاع ویژه ای است برای 
کشور... جان کالم من در ]این شرایط حساس[ عبارت است از، اوّل عظمت ایران، دوّم اقتدار 
جمهوری اسـالمی و سـوّم شکسـت ناپذیری ملّت ایران. این ها رجزخوانی نیسـت، شـعار محض 

1. دیدار مردم شیراز 1387/2/11
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نیست، سخن توخالی مثل بعضی از شعارها و حرفهایی که بعضی دیگر می زنند نیست؛ این ها 
واقعیّاتی است که دشمنان ملّت ایران آرزو می کنند که ما اینها را ندانیم یا از آنها غفلت کنیم 
و گمـان دیگـری در مـورد خودمـان و کشـورمان و ملّتمـان ببریـم؛ ولـی ایـن حقایـق واضح تـر از ایـن 

است که کسی بتواند آنها را انکار کند.
 گفتیم عظمت ایران، نه فقط در زمان حال. عظمت ایران یک امر تاریخی است. در طول 
زمان، کشور عزیز ما توانسته است در عرصهٔ علم، در عرصهٔ فلسفه، در عرصهٔ سیاست، در 
عرصهٔ هنر، در عرصهٔ پرچم داری علوم اسالمی در میان ملّتهای مسلمان، و در برهه ای از زمان 
در میان همهٔ ملّتهای جهان، سرافراز بِایستد و خود را نشان بدهد. عظمت ایران یک امر واضحی 
است که هر منصفی ناچار است آن را تصدیق بکند. البـتّه این مربوط به زمان ما و همچنین 
دوران تاریخی است؛ استثنا شده است از این وضعیّت، دویست ساِل قبل از پیروزی انقالب؛ 
در دوران اواسط قاجاریّه به بعد و دوران منحوس پهلوی -در این دویست سال- عظمت ایران 

متأّسفانه پایمال شد که فعالً بحث ما ربطی به آن قضیّه ندارد.
 در مـورد اقتـدار جمهـوری اسـالمی همیـن بـس کـه جمهـوری اسـالمی، کشـور ایـران را از زیـر 
سلطهٔ انگلیس و آمریکا بیرون کشید. این سلطه تقریباً از اوِّل قرنِ نوزدهم میالدی شروع شده 
بود؛ بر همهٔ امور این کشور، بیگانگانِ بی رحم و متکبّر مسلّط بودند؛ اقتدار جمهوری اسالمی 
ّـت را از زیـر ایـن سـلطهٔ ظالمانـه نجـات بدهـد. همچنیـن  همیـن بـس کـه توانسـت کشـور را و مل
یکـی از مظاهـر اقتـدار جمهـوری اسـالمی، نجـات کشـور از شـرّ حکومـت اسـتبدادی سـلطنتی و 
پادشاهی موروث بود. و همچنین جمهوری اسالمی در طول این چهل سال عمر خود، در مقابل 
دست اندازی های دشمنان سینه سپر کرده است و برای اوّلین بار در این قرنهای اخیر، در یک 
جنگـی جمهـوری اسـالمی توانسـته اسـت مانـع از تجزیـهٔ کشـور بشـود. قبـل از دوران جمهـوری 
اسـالمی، در دوران پهلوی و قاجار هر جنگی اتّفاق افتاد، یا دشـمنان بخشـی از خاک کشـور را 
ّـت را تحقیـر کردنـد. بـرای  تجزیـه کردنـد و یـا خودشـان حضـور نظامـی در کشـور پیـدا کردنـد و مل
اوّلین بار، ملّت ایران در جنگ تحمیلیِ هشت ساله توانست جبههٔ وسیع دشمن را بکلّی ناکام 
کند، آن ها را از کشور بیرون براند، تمامیّت ارضی کشور را حفظ کند؛ معنای اقتدار این است. 
اقتدار به این است که جمهوری اسالمی توانسته است اعتبار و احترام این کشور را در منطقه 

و در کلّ جهان باال ببرد و یک تنه در مقابلِ جبههٔ وسیع استکبار بِایستد.
ّـه ایـن بـه برکـت اسـالم اسـت. دلیـل ایـن  ّـت ایـران، کـه البت  گفتیـم شکسـت ناپذیری مل
ّـت ایـران در انقـالب  شکسـت ناپذیری و نشـانهٔ ایـن شکسـت ناپذیری را می شـود در پیـروزی مل
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بزرگ اسـالمی، پیروزی ملّت ایران در دفاع مقّدس، ایسـتادگی ملّت ایران در طول چهل سـال 
در مقابل توطئه های دشـمنان مشـاهده کرد. ملّت ما عقب نشـینی نکرد، از پای در نیامد، در 
مقابل دشمن احساس ضعف و شکستگی نکرد؛ این پیروزی ملّت ایران است. این وضع کشور 

است... این وضعیّت امروز ما است.1
عزیزان من! باور کنیم آن حرکتی که این ملت قوی و شجاع و مؤمن به رهبری امام بزرگوار 
و عزیز ما به وجود آورد و انجام داد، در طول تاریخ - نه اینکه در زمان ما - کم نظیر است. کار 
عظیمی شد، کار بزرگی شد. من و شما که در دل این کار قرار گرفته ایم و هر کدام به قدر وسع 
خودمـان، تـوان خودمـان، عُرضـهٔ خودمـان داریـم یـک حرکتـی می کنیـم، نمی توانیـم یـک ارزیابـی 
کاملی از این حرکت عظیم بکنیم؛ مگر آن وقتی که انسان خودش را از این ابعاد خارج کند؛ 
فکر کند، مقایسه کند، وضع دنیا را ببیند؛ حرکت های عظیم جهانی و بشری را ببیند؛ انگیزه های 
گوناگونی را که پشـت سـر حرکتهای مختلف سیاسـی و اجتماعی هسـت، مشـاهده کند؛ نقش 
ی ها« که در قرآن هسـت - ببیند؛ نقش  روا ف قدرتهای مسـتکبر را - همان »ااکبر مجرمهیا لیمک
سیاسـتهای مخـرب را در قبضـه کـردن دنیـا و فشـردن بشـر در بیـن چنگالهـای خونیـن و آهنیـن 
خودشان به خاطر منافع خاص، مشاهده کند؛ بعد ببیند این حرکت چه حرکت عظیمی بود. 
حرکـت یـک ملـت بـرای احیـاء ارزشـهای اسـالمی - کـه اصیل تریـن ارزشـهای انسـانی هـم همیـن 
ارزشهای اسالمی است - در دنیائی که همهٔ عوامل زور و قدرت علیه این ارزشها به کار گرفته 

شده است، خیلی کار بزرگی بود، خیلی کار عظیمی بود.2

 درس شروع مظلومانٔه مّتکی به ایمان و غیرت دینی
گذشـته باید همیشـه راهنما و چراغ راه آینده باشـد؛ قضیّهٔ نوزدهم دی این جور بود که به 
خاطـر دفـاع از مقـام مرجعیّـت رهبـر عظیم الّشـان و بـزرگ انقـالب کـه آن وقـت در ایـران نبودنـد، 
مردم قم به خاطر دفاع از ایشان آمدند در مقابل نیروهای مسلّح و بی رحم رژیم طاغوت سینه 
سـپر کردند. مردم هیچ چیز نداشـتند؛ دسـت خالی ]بودند[. چه چیز آنها را کشـید وسـط این 
میدان؟ ایمان و غیرت دینی؛ ببینید، این ها دو کلیدواژه است؛  ایمان و غیرت دینی. وقتی هم 
که آن مردم -که جمعی از مردم قم بودند البتّه-  آمدند به خیابانها و با پلیس مواجه شدند و 

1. همایش ده ها هزار نفری »خدمت بسیجیان« در ورزشگاه آزادی 1397/07/12
2. دیدار جمعی از معلمان سراسر کشور 1390/2/14
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با نیروهای رژیم مواجه شدند و تعدادی از اینها به شهادت رسیدند و تعدادی مجروح شدند و 
در واقع عناصر طاغوت به خیال خودشان اینها را تار و مار کردند، نه آن قیام کنندگان قمی و 
نه دیگران، هرگز فکر نمی کردند که همین حرکت، منشأ چه تحوّل عظیمی، نه فقط در کشور 
بلکه در دنیا خواهد شد. مگر نشد؟ همین حرکتی که در آن روز فقط به خاطر ایمان و غیرت 
دینی از سوی مردم انجام گرفت، خدای متعال به این حرکت برکت داد؛ ادامه پیدا کرد؛ پشت 
سرِ هم، اربعین ها مردم را کشاند به وسط میدان و امام بزرگوار هم رهبری کرد، و منتهی شد 
به قیام عظیم ماه بهمن سال بعد یعنی سال 57؛ همین حرکِت یک تعدادی از مردمِ بااخالصِ 
ّـه عوامـل زیـادی وجـود دارد؛ مهـم ایـن اسـت کـه  قـم، یـک چنیـن انقـالب عظیمـی را کلیـد زد. البت
سرآغاز حرکت، یک اقدام مردمی از روی ایمان و غیرت دینی بود؛ این باید همیشه یادمان باشد. 
مـا می توانیـم بـه برکـت ایمـان و غیـرت دینـی کارهـای بزرگـی انجـام بدهیـم؛ همچنـان کـه در 
این قضیّهٔ شهادت شهید سلیمانی و همراهانش[ کار بزرگی انجام گرفت، حادثهٔ بزرگی انجام 
گرفت، انقالبی به وجود آمد که دنیا را تکان داد، متحوّل کرد و تاریخ را، مسیر تاریخ کشور را، 
مسیر تاریخ منطقه را و شاید مسیر تاریخ جهان را -که بعدها قضاوت خواهد شد- تغییر داد. 
بـه کمـک الهـی بـا ایـن چشـم نـگاه کنیـم؛ هدایـت الهـی و دسـت قـدرت الهـی را ایـن جـور ببینیـم 
در همهٔ حوادث زندگی مان. آن روز دسـت مردم خالی بود؛ ما امروز بحمدالله دسـتمان خالی 
نیست، دستمان پُر است. ملّت ایران امروز مجهّزند در مقابل زورگویان عالم، لکن تکیه ]فقط[ 
به ابزار نظامی نیست؛ ابزار نظامی آن وقتی فایده می بخشد که متکّی باشد به همان ایمان و 
غیرت دینی؛ آن وقت است که ابزار نظامی اثر می کند، کارگشایی می کند. این را امروز ما در 
مقابل جبههٔ وسـیع دشـمن همیشـه باید به یاد داشـته باشـیم؛ اینکه خدای متعال می فرماید 
َرًة ِبِاذِن الل«، مصداقش همین جا است؛ گاهی یک فئهٔ قلیل های  ث�ی

َ
ًة ک ـ َئ َلٍة َغَلَبت ِف ـ َئٍة َقلی م ِمن ِف

َ
»ک

بر یک جبههٔ بسیار وسیع و گسترده ای، به قدرت الهی پیروز می شود وقتی که متّکی باشد به 
این ایمان و غیرت دینی...

نگذاریـد ایـن درس بی نظیـری کـه جلـوی چشـم مـا اتّفـاق افتـاد فرامـوش بشـود؛ درس شـروع 
مظلومانـهٔ متّکـی بـه ایمـان و غیـرت دینـی و برکتـی کـه خـدای متعـال بـه ایـن جـور حرکتـی می دهـد 
و این حوادث عظیم را پشـت سـرِ هم به وجود می آورد. خداوند متعال در جای جای قرآن این 

نکته را که »فراموشی سراغتان نیاید« تکرار کرده است به مناسبت اُمم گذشته. می فرماید: 
م؛ بنی اسـرائیل یک روزی آن  ُبُ و َسـت ُقل طاَل َعَلهِیُم الََمُد َفَ َ بُل �ن وا الِکتاَب ِمن َق َن اوُت ذ�ی وا اَکلَّ ون َو ل َیک
چنان قدرت معنوی ای پیدا کردند که با اینکه مردشان، زنشان، فرزندانشان زیر شکنجهٔ فرعون 
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بودنـد، توانسـتند فرعـون را مغلـوب کننـد، توانسـتند ایسـتادگی کننـد، مقاومـت کننـد تـا اینکـه 
خـدای متعـال راه را بـرای آنهـا بـاز کنـد و فـرج بـه آن عظمـت را بـا غـرق فرعـون و فرعونیـان بـه آنهـا 
م؛ یک مقداری که  ُبُ و َست ُقل طاَل َعَلهِیُم الََمُد َفَ َ عطا کند. همین بنی اسرائیل بعد از اندکی، �ن
زمان گذشت، با گذشت زمان از آن حالت اوّلیه خارج شدند، دل ها سخت شد، سنگین شد، 
قسـی شـد؛ آن تـوکّل، آن اعتمـاد بـه خـدا، آن حرکـت در راه خـدا، آن صبـر، آن اسـتقامت را از 
ٍب ِمَن الل«؛.. حضرت  َ صن َ ُة َوالَمسَکَنُة َو باءو ِبعن لَّ �ت َعَلهِیُم الذِّ �بَ دست دادند، نتیجه این شد که »َو ُضِ
هد؛ شـما تا دیروز زیر فشـار فرعون بودید، حاال  طاَل َعَلیمُکُ الَع َ موسـی به بنی اسـرائیل گفت: اَ�ن
ـة«؟ این هـا درس  ـم ءاهِلَ مـا هَلُ

َ
َعـل َلنـا ِاهًلـا ک زمـان خیلـی گذشـته کـه فرامـوش کردیـد و میگوییـد »ِا�ب

اسـت؛ این، آن چیزی اسـت که بنده همیشـه تکرار می کنم. بحمدالله امروز کمیّت و کیفیّت 
جوانِ مؤمن و پایبند و عالقه مند در کشور، از اوّل انقالب خیلی بیشتر است؛ امروز این جوری 
اسـت؛ ما ناراضی نیسـتیم؛ امّا مراقب باشـید راه، درسـت طی بشـود؛ این درس بزرگ قرآنی و 
سـُبه- فرامـوش نکنیـم و  ل َعَ الِل فَـُوَ َح

َّ
ـَوک َ �ت نبـوی و الهـی را کـه خـدای متعـال کمـک می کنـد -َو َمـن �یَ

در یاد داشته باشیم.1

1. دیدار مردم قم  1398/10/18
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 فصل اول
 مؤلفه های عظمت ملت ایران 

در رأس برجستگی های کشور ما، همین ملّت عزیزِ ایرانند...
این بزرگ ترین نقطهٔ قوّت کشور ما است.1

1398/03/14 .1
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مدخل
مردم نشان دادند که به جهاد در میدان مقاومت معتقدند، به مبارزه معتقدند، به مقاومت 
ی و اقتدار جهادی  ّ

در مقابل استکبار معتقدند. مردم نشان دادند که به کسی که مظهر اقتدار مل
ایران است احترام می گذارند. شهید سلیمانی مظهر این اقتدار بود... نمونه های فراوان دیگری 
هم از این ظرفّیت معنوی و حضور معنوی و آمادگی ملّت ایران وجود دارد که همهٔ اینها ریشه در 
ایمان اسالمی و ایمان انقالبی دارد؛ این ها را نمی شود منکر شد؛ اگر کسی منکر بشود، مثل 
این است که منکر آفتاب در وسط روز شده باشد. شما ببینید در طول این سالها هر جایی که 
نظام مشـکل پیدا کرد، مردم وارد میدان شـدند؛ آنجایی که کسـانی با تحریک دشـمنان -چه 
در سال 78، چه در سال 88 چه در سالهای بعد- یک حرکتی انجام دادند که برای نظام مضر 
ّـت از ایـن  بـود، آن کـه توانسـت بیایـد وسـط میـدان و دشـمن را مأیـوس کنـد مـردم بودنـد. ظرفی

ت ایران است. 1
ّ
باالتر؟ بنیهٔ قوی از این بهتر؟ این بنیٔه قوِی مل

ـت صبـوری اسـت؛ نشـان داده انـد کـه 
ّ
ّـت ایـران مل ّـت عـرض می کنـم کـه مل ّـه بـا قاطعی بنـده البت

صبر دارند. ما مسئولین البتّه گاهی بی صبری کرده ایم، ولی ملّت نه؛ ملّت کامالً صبور بوده اند؛ 
این چهل سال برای ما نشانِ این معنا است به طور روشن. 2 چهل سال است که سخت ترین 
دشمنی ها دارد با این ملّت می شود، که از این سخت تر دیگر؟! واقعاً با هیچ ملّتی این اندازه 
خصمانه برخورد نشده؛ خصمانه و جامع الجهات. یک جبههٔ احزاب عجیب وغریبی مثل جنگ 
احزاب صدر اسالم در ابعاد چند میلیون برابر، علیه جمهوری اسالمی تشکیل شده، همه جور 
کاری که توانسته اند انجام داده اند؛ تحریم کرده اند، تبلیغات کرده اند، جنگ کرده اند، توطئهٔ 
امنیّتی کرده اند؛ همه جور کاری که می توانستند انجام داده اند. شما امروزِ این ملّت را مقایسه 
کنید با چهل سال قبل، اوّل انقالب؛ اقتدار این ملّت، عظمت این ملّت، پیشرفت این ملّت، 
علم این ملّت، حضور قوی بین المللی این ملّت قابل مقایسهٔ با اوّل ]نیست[. روزبه روز پیشرفت 
کرده؛ ملّت، این است... این ملّت، ملّتی است که باایمان است، باعلم است، بااعتمادبه نفس 
اسـت، مسـتقل اسـت، امتیازات خودش را می داند و بر این امتیازات پا می فشـارد. چهل سـال 

از انقالب می گذرد.3

1. دیدار مردم آذربایجان شرقی 1399/11/29
2. دیدار با نمایندگان تشکل های دانشجویی 1399/2/28

3. دیدار نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسالمی 1397/3/30
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ملّت ایران چهل سال است که مقاومت می کند. ما در روز اوّل مثل یک نهال باریکی بودیم، 
آسیب پذیر بودیم؛ به برکت نام مبارک پیامبر و به برکت هدایت امام بزرگوار، توانستیم ایستادگی 
ّـت ایـران و کشـور  ّـه شـهید دادیـم، سـختی کشـیدیم، امّـا ایسـتادگی کردیـم. امـروز مل کنیـم؛ البت
ایران یک درخت تناور است؛ امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی غلط می کنند که ملّت ایران را 
تهدید کنند؛ تهدیدهای آنها، حرکات آنها، خباثت های آنها تا امروز شکسـت خورده اسـت، از 
این پس هم شکست خواهد خورد؛... ملّت ایران حسن ظّن خود به وعدهٔ الهی را اثبات کرده 
اسـت؛ ایسـتاده اسـت. به ما حملهٔ نظامی هم شـد، تحریم هم شـدیم، نفوذ عوامل جاسوسـی 
هم اتّفاق افتاد، شهید هم دادیم، امّا ملّت ایران مثل کوه ایستاد و توانست خود را مستحکم 
و پایدار کند! امروز این شجرهٔ طیّبه -شجرهٔ طیّبهٔ جمهوری اسالمی و ملّت ایران- شجرهٔ طیّبه ای 
ماء«. روزبه روز به فضل الهی ما پیشرفت کردیم، روزبه روز  سَّ ی ال ها ِف رُع ِ�تٌ َو فَ ها ثا�ب است که »اصل
قوی تر شـدیم؛ بعد از این هم همین خواهد بود؛ و این نسـخه ِی حرکت مسـلمین و پیشـرفت 

مسلمین در دنیای اسالم است.1
ّـت  ّـت ایـران مـورد ظلـم قـرار گرفتـه -همیـن تحریمهـای ظالمانـه، ظلـم بـارزی اسـت بـه مل مل
ّـت ایـران مقتـدر اسـت... ما مـورد  ّـت ایـران مظلـوم واقـع شـده لکـن ضعیـف نیسـت؛ مل ایـران- مل
ظلم هستیم، مظلومیم، امّا ضعیف نیستیم؛ ما مقتدریم.2 ملت ایران حسینی و عاشورائی وارد 
میـدان شـد، در یـک انقـالب عظیـم و شـاید بشـود گفـت بی نظیـر در ایـن سـده های طوالنـی کـه 
جلوی چشـم ما اسـت - الاقل کم نظیر - پیروز شـد. ملت ایران این روش را اتّخاذ کرد، تا امروز 

روزبه روز پیش رفت. 3
من در اینجا، در جوار مرقد مطهر امام، در جوار ارواح طیبهٔ شهدائی که در این گلزار معنوی- 
بهشت زهرا- به خاک سپرده شده اند، شهادت می دهم که ملت ما این راه را خوب حرکت کرده 
است، راه امام را حفظ کرده است... من از صمیم قلب و از بن دندان گواهی می دهم و اعتقاد 
دارم که بهترین نقش را مردم ایفاء کرده اند؛ ارزش ها را نگه داشته اند، حفظ کرده اند و پای آن 
ایستاده اند؛ مردم بودند که نقشه های دشمنان ما را خنثی کردند. 4 ملّت ایران توانسته است 
اصول بنیادین را و شعارهای اصلی انقالب را به همان استحکامِ اوّل تا امروز حفظ کند. شعارها 
و ارزش های اصلی اینها است: استقالل، آزادی، مردم ساالری، اعتمادبه نفس ملّی و خودباوری 

1. دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی 1397/9/4
2. دیدار رئیس و مسئوالن قوه قضائیه 1398/4/5

3. دیدار اقشار مختلف مردم 1392/3/22
4.  بیست و دومین سالگرد امام خمینی رحمه الله 14/ 03/ 1390   
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ملّی، عدالت و برتر و باالتر از همهٔ اینها تحقّق و پیاده شدن احکام دین و شریعت در کشور.1
هر کس امروز عرصهٔ سیاستهای بین المللی و بازی های بین المللی را در مقابل چشم داشته 
باشد؛ ببیند مستکبرین در آمریکا، در اروپا، در کشورهای وابستهٔ به آنها، برای درهم شکستن 
مقاومـت ملـت ایـران دارنـد خودشـان را می کشـند، یقـه می دراننـد، شـاید بتواننـد ملـت ایـران را 
وادار به عقب نشـینی کنند؛ می فهمد که این ایسـتادگی عمومی مردم بر سـر آرمانها و ارزشـهای 

انقالب چقدر ارزشمند و مهم است.2
فشارهای دشمن و شرایط سخت، ما را ضعیف نکرده. سختی ها و تنگناهایی که در این سی 
سـال وجـود داشـته، مـا را تضعیـف نکـرده؛ بلکـه مـا را نیرومنـد و مقـاوم هـم کـرده. امیرالمؤمنیـن 

وی  عذیة أق ات ال �ت ودًا و الّنا�ب رضة أرّق جل �ن ّیة أصلب وعدًا و ارّلواتع ال ّر جرة ال�ب ّ سش )علیه السالم( فرمود: »ل و إّن ال

ودًا« 3؛ هم محکمتر است، هم وقتی که آن را آتش زدی، آتشش ماندگارتر است.4 وق
این ملّت، بیدار است. این ملّت، پُرانگیزه است. این ملّت، خسته نیست. آن کسانی که 
به تبع از تبلیغات دشمنان، ترویج می کنند که این ملّت خسته است، بی نشاط است، خودشان 

خسته اند، خودشان بی نشاطند! تعمیم می دهند، قیاس به نفس می کنند.5
امـروز، چـه آمریکاییهـا بخواهنـد، چـه نخواهنـد؛ چـه صهیونیسـتها بخواهنـد، چـه نخواهنـد؛ 
چه دشـمنان این ملت بخواهند، یا نخواهند، ملت ایران در دنیا این طور شناخته شـده اسـت: 
ملتی قوی، مصمّم، بااراده، نترس و شجاع که خودش می اندیشد، تصمیم می گیرد و انتخاب 
می کند! هیچ کس نمی تواند بگوید: ای دولت ایران، ای ملت ایران، رابطه ات را با فالن کشـور 
قطـع کـن، یـا بـا فـالن کشـور، رابطـه برقـرار کـن و یـا فالن جـا تجـارت کـن، فالن جـا نکـن! هیچ کـس 

نمی تواند به ما دستور بدهد. این، امروز آبروی ملت ایران است.6
امروز ملت ما، یک ملت تازه متولد شدهٔ در دنیایِ گرفتار است، با یک خلقت دیگر، با یک 
هیئت دیگر، با یک شاکلهٔ دیگر، با ابعاد وجودِی نو. در دنیائی که همهٔ عوامل برای دور کردن 
دلهـا و مـردم از معنویـت بسـیج شـده بودنـد و تـالش می کردنـد و همچنـان می کننـد، یـک ملتـی 
متولـد شـده اسـت بـا زیربنـای ایمـان؛ ایـن چیـز کمـی اسـت؟ ایـن مثـل المـاس می درخشـد. هیـچ 

1. دیدار زائران و مجاوران حرم رضوی 1397/01/01
2. اجتماع مردم گیالن غرب 1390/7/23

3. نهج البالغه، نامه 45
4.  دیدار رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری 1389/6/25

5. خطبه های نماز عید فطر 1397/3/25
6. صحن مطهر حضرت ثامن الحجج، امام رضا علیه السالم )01/ 01/ 1377(  
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الزم نیست ما پیرایه ببندیم؛ مثل خورشید نورافشانی می کند. ما یک چنین ملتی داریم. هم 
معنویت، هم آگاهیهای دنیوی، هم زیور دانش، هم تالشهای سیاسی، هم کار درست تبلیغی، 
هم سـازندگی خود، هم سـازندگی جامعه، هم رسـیدن به بنای اقتصادی، هم رسـیدن به بنای 

اخالقی؛ این ها همه جزو کارهای ماست.1
ایستادگی ملت ایران، در دنیا یک حادثهٔ باشکوه است. ما توی قضیه قرار داریم. آن کسانی 
که از بیرون نگاه می کنند، عظمت این ایسـتادگی را بیشـتر احسـاس می کنند.  شـما مالحظه 
کنید؛ قدرت های اقتصادی اول دنیا، قدرت های علمی درجهٔ یک دنیا، قدرت های نظامی و امنیتی 
ردیف اول دنیا، امروز یک جبههٔ وسیعی را در مقابل این ملت تشکیل دادند. اینجور نیست؟ 
هـر کاری هـم از دستشـان برمی آیـد، دارنـد می کننـد. تهدیـد امنیتـی می کننـد، تهدیـد اجتماعـی 
می کننـد، تهدیـد سیاسـی می کننـد، دانشـمند مـا را ترور می کننـد، تحریـم می کننـد، فشـارهای 
سیاسی فراوان وارد می کنند، دائم تهدید به تحرک نظامی می کنند، در داخل تا هر جا دستشان 
برسد، فتنه انگیزی و آشوب آفرینی می کنند؛ اما ملت ایران و جمهوری اسالمی با کمال قدرت 
و اسـتقامت در مقابـل همـهٔ اینهـا ایسـتاده؛ آن »بلـه« ای را کـه بـه زور می خواهنـد از او بگیرنـد، 
آن »بله« را نمی دهد. آن »بله« عبارت است از تعظیم در مقابل قدرت مسلط جهانی - نظام 
سلطه - این کار را نمی کند. ما که در مقابل نظام سلطهٔ جهانی »نه« میگوئیم، این نه، »نهٔ به 
علم نیست، »نهٔ به تمدن نیست، »نهٔ به پیشرفت نیست، »نهٔ به تجربه های متراکم بشری 
نیسـت؛ »نـه« بـه سـلطه طلبی و زیاده خواهـی و اسـتعباد و بـه زیـر مهمیـز کشـیدن ملتهاسـت؛ 
وا«. ایستادگی ملت  قام �ت ا اللَّ مّث اس �ن وا ر�بّ ن قال این »نه« را ما گفتیم، پایش هم ایستادیم؛ »اّن اّلذ�ی

ایران، خیلی ایستادگی باشکوهی است.2
ّـت و بـا تـوکّل بـه  ّـت ایـران حرکـت را بـا منطـق و عقالنی ّـت ایـران راه خـودش را پیـدا کـرده؛ مل مل

خدا، با قدرت، با سرعت، با اطمینان به نفس دارد پیش می برد و این راه را طی می کند.3
در باور به مردم، امام بزرگوار، ملت ایران را به معنای حقیقی کلمه می شناخت. امام اعتقاد 
داشت که این ملت، ملتی است با ایمان عمیق، باهوش و شجاع؛ که اگر پیشوایان الیقی در 
میـان آنهـا پیـدا شـوند، ایـن ملـت می توانـد مثـل خورشـید در میدانهـای مختلـف بدرخشـد؛ امـام 
این را قبول داشـت. اگر یک روز عنصر ناالیقی مثل شـاه سـلطان حسـین موجب شـد که ملت 
ایران در الک خود فرو بروند، اما در روز دیگری، مرد شـجاعی مثل نادرقلی- بدون آن القاب و 

1391/2/23 .1
2. دیدار جمعی از اساتید دانشگاه ها؛ 1390/6/2

3. دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش 1395/11/19
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عناوین- وقتی در میان مردم ظاهر می شود و با شجاعت، پیشوائی مردم را به عهده می گیرد، 
ایـن ملـت می توانـد میـدان حرکـت افتخارآمیـز خـود را از دهلـی تـا دریـای سـیاه گسـترش دهـد؛ 
این را امام در تاریخ دیده بود، نظائر آن را مشـاهده کرده بود و اعتقاد و ایمان به این مطلب 
داشت؛ ملت ایران را می شناخت، به ملت ایران اعتماد داشت. ایمان عمیق مردم که در زیر 
اندودهای ساخته و پرداختهٔ دنیاطلبان مخفی و پنهان شده بود، امام بزرگوار این ایمان عمیِق 
تغییرناپذیر را شکوفا کرد؛ غیرت دینی مردم را برانگیخت و ملت ایران الگوی استقامت و بصیرت 
شـد. مـردم در چشـم امـام بزرگـوار، عزیزتریـن بودنـد؛ دشـمنان مـردم، منفورتریـن بودنـد. اینکـه 
شـما مالحظه می کنید که امام در مقابلهٔ با قدرتهای سـلطه گر لحظه ای از پا ننشسـت، عمدتاً 
به خاطر همین بود که قدرتهای سـلطه گر، دشـمن سـعادت مردم بودند و امام دشـمن مردم را 

دشمن می داشت. 1
ّـت ایـران عمـل کـرد. در هـر میدانـی کـه الزم بـود حاضـر شـدند، آنجایـی کـه فـداکاری الزم  مل
ّـت، همـه را بـه میـدان آوردنـد.  بـود فـداکاری کردنـد، جـان و مـال و عزیـزان و فرزنـد و آبـرو و حیثی
ّـت  نمی خواهـم بگویـم تک تـک مـردم ایـران ایـن کار را کردنـد لکـن یـک جمـع عظیمـی، یـک اکثری
قابـل توجّهـی این جـوری عمـل کردنـد، خـدای متعـال ]هـم[ پاسـخ داد؛ انقـالب را برایشـان حفـظ 
کرده. امروز انقالب از روز اوّلی که پیروز شد، قوی تر، پُرقدرت تر و برای آینده قادر بر برنامه ریزی 

بیشتر است.2
ایـن نکتـه را در همین جـا عـرض بکنـم کـه اگـر گفتـه می شـود ملـت، ملـت بـا تقـوا و مؤمـن و 
مخلصی است، هیچیک از آحاد ملت حق ندارد این را به حساب خودش بگذارد و بگوید من که 
جزو این ملتم، این ملت هم که ملت با تقوا و با اخالصی است، پس من با تقوا و با اخالصم! 
سـمک«؛ خـودت را بـاش. خودتـان را بـه تنهایـی در میـزان بگذاریـد. همـه هـم  �ن نخیـر، »علیـمک ا�ن
می توانند و هیچ کس نیست که نتواند اجماالً وزن خودش را بفهمد. البته آدم خودش نمی تواند 

دقتهایش را بکند و یک بزرگتر و استاد و مربی الزم است، تا تشخیص بدهد.3
ملّت پیش رفته است؛ کارهای بزرگی انجام گرفته است؛ این را دنیا دارد شهادت می دهد. 
ّـت  کسـانی کـه از کشـورهای دیگـر می آینـد، آن هـا دارنـد شـهادت می دهنـد؛ زبـان بـه تحسـین مل
ایران را فقط ما باز نکردیم، مخالفین ما هم باز کردند، دشمنان ما هم باز کردند. ملّت ایران 
دارد تحسین می شود به خاطر اقتدارش، به خاطر ایستادگی اش، به خاطر استعدادش، به خاطر 

1. مراسم بیست و چهارمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی رحمه الله  14/ 03/ 1392  
2. دیدار بسیجیان 1395/09/03

3. دیدار فرماندهان سپاه 1369/6/29
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توفیقات بزرگی که در این راه به دست آورده است؛ تحسین می کنند ملّت ایران را.1
 به نظر من مردم ما به توفیق الهی، به لطف پروردگار، مردم خوبی هستند؛ خوبی شان هم 

به وفاداری آنها به ایمان است، به رسوخ ایمان در دلهاست.2

1. دیدار مردم قم 1393/10/17 
2. دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 1390/6/17
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 گفتار اول: هویت اسالمی-ایرانی-انقالبی 

ما ملّتی هستیم مسلمان، ریشه دار در تاریخ، و انقالبی؛ این هویّت ما است.1 

1. احساس هویت جمعی، اساس پیشرفت مّلت ها
هویت ملی، اساس هر پیشرفتی است.2 هر مجموعهٔ انسانی به یک هویّت جمعی احتیاج 
ّـت جمعـی کنـد. در کشـورهای دنیـا معمـوالً روی  دارد و بایـد احسـاس اجتمـاع و بسـتگی و هوی
مفهـوم ملیّـت تکیـه می کننـد. بعضـی جاهـا هـم روی قومیّـت تکیـه می کننـد. ملیّـت چیسـت؟ 
یک هویّت جمعی است که با برخورداری از آن، هر کشور می تواند از همه امکانات خود برای 
پیشرفت و موفقیّت استفاده کند. اگر این احساِس هوّیت جمعی وجود نداشته باشد، بسیاری از 
مشکالت برای آن مجموعه پیش می آید و بسیاری از موفقیّتها برای آن ها حاصل نخواهد شد؛ 
یعنی پاره ای از موفقیّتها در یک کشور، جز با احساس هویّت جمعی به دست نخواهد آمد. 3
ملّتی که هویّت خودش را گم کرده باشد، خیلی راحت در مشت بیگانگان آب می شود و از 
بین می رود.4 اگر جامعه ای احساس هویّت نکرد، صداهای بلند تحکّم آمیز، راحت او را مغلوب 
خواهد کرد. آن که ایستادگی می کند، آن کسی است که احساس هویّت می کند. 5 یک ملّت 
اگر نتواند از هویّت خود، از عظمت خود، آن چنان که هست، در مقابل بیگانگان دفاع بکند، 

قطعاً توسری خواهد خورد؛ بروبرگرد ندارد. باید قدر شخصیّت و هویّت خود را دانست.6
ّـت ملّت هـا عبـارت اسـت از مشـخّصه های فرهنگـی آنهـا و مزیّتهـای فرهنگـی آنهـا؛ ایـن  هوی
هوّیت فرهنگی یک ملّت را تشکیل می دهد. این هوّیت فرهنگی، اصل است؛ اگر چنانچه این 
ّـت هضـم خواهـد شـد، یعنـی درواقـع بـه معنـای حقیقـی کلمـه  از یـک ملّتـی گرفتـه بشـود، ایـن مل

1. دیدار مسئوالن نظام 1396/3/22
2.دیدار دانشگاهیان سمنان 1385/08/18

3. دیدار جوانان استان اصفهان 1380/8/12
4. دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب 1398/2/30

5. دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه ها 1397/3/20
6. دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور 1394/2/16
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نابود خواهد شد؛ حاال در یک مشخّصهٔ جغرافیایی قرار می گیرد امّا چیزی نیست؛ هست، امّا 
بودن او مثل نبودن است؛ هویّت فرهنگی، همهٔ حیات یک مجموعه و یک ملّت است.1 عزّت 
ّـت  ّـی از جملـهٔ چیزهایـی اسـت کـه اگـر چنانچـه در یـک کشـوری از بیـن رفـت و نابـود شـد، هوی مل

آن ملّت نابود می شود؛ دیگر هیچ چیز گیر آن ملّت نخواهد آمد.2
همیشـه دشـمنانِ ملّتها، سـعی کردند آن ملّتها را تحقیر کنند. تحقیر فقط این نیسـت که 
به آنها اهانت کنند یا دشنام بدهند؛ مهم ترین تحقیر این است که احساس حقارت را در دل 
ّـت هنگامـی کـه از برجسـتگی های خـود، امتیـازات خـود، ارزش هـای  آنهـا به وجـود بیاورنـد. یـک مل
ّـت دیگـر راه بـه جایـی نخواهـد بـرد؛ هـر  خـود غفلـت کـرد، خـود را کوچـک دیـد، حقیـر دیـد، ایـن مل

ناکسی بر چنین ملّتی بر چنین مردمی مسلّط خواهد شد.3
اوّلین احساسی که یک ملت در مقابله با روح و خوی استکباری دارد، احساس دینی نیست؛ 
ّـت و احسـاس وجـود اسـت... ایـن احسـاس اسـت کـه  احسـاس غیـرت ملـی اسـت؛ احسـاس هوی
ملتها را در مقابل استکبار به جوش و خروش می آورد؛ لذا شما می بینید ملتهایی که این را هم 
ندارند، مسلمان هم نیستند، امروز - نه آن روز؛ آن روز کسی جرأت نمی کرد در مقابل امریکا 
بایستد؛ این راه را ملت ایران باز کرد - تا آن جایی که می توانند، در مقابل امریکا می ایستند.4

2. احساس هویت ملی، اساس دستاوردهای عظیم مّلت ایران
دسـتاوردهای کشـور در زمینه هـای مختلـف -در زمینه هـای زیرسـاختی، در زمینه هـای نیـروی 
انسانی؛ در زمینه های گوناگون... با این مسائلی که برای کشور پیش آمد، با این همه مشکالت، 
با تحمیل جنگ، با تحمیل تحریمهای کذائی، با دشمنیِ صریح و واضحِ قدرتهای مسلّط دنیا، 
کشور توانسته است این دستاوردها را به دست بیاورد، این ها نیست جز اینکه کشور احساس 
هویّت کرد؛ ملّت ایران هویّت خودش را فهمید، شناخت، احساس موجودیّت کرد، با قوّت و 

قدرت حرکت کرد؛ این احساس هویّت چنین حالتی را به انسان می دهد.5
عمدهٔ این اشکاالتی که گاهی پیش می آید به خاطر این است که آن احساس هویّت حقیقی، 
احساس هویّت ملّی در یک انسان وجود ندارد. وقتی احساس هویّت وجود نداشت، دیگران 
می توانند او را به این سمت و آن سمت بکشند... احساسات هست، غرایز هست، انگیزه های 

1. دیدار شاعران 1393/4/21
2. دیدار جمعی از دانشجویان 1397/3/7

3. دیدار قهرمانان و ورزشکاران مسابقات آسیایی و پارا آسیایی 1393/11/1
4. دیدار جمعی از دانش آموزان و دانشجویان 1387/8/12

5. دیدار مسئوالن نظام 1396/3/22
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درونی هسـت، شـیطانِ هوای نفس ما هسـت؛ از بیرون هم ده ها دسـت ما را به این سـمت و 
آن سـمت می کشـد؛ آن چیـزی کـه نمی گـذارد مـا منحـرف بشـویم، پایبنـدی مـا اسـت، احسـاس 

هویّت ما است.1
بعد از پیروزی انقالب اسالمی... به مقولهٔ هویت ملی... اهتمام ورزیده شد، برکاتی بر این 
کار مترتب شد که این برکات به هیچوجه ممکن نبود در این کشور به وجود بیاید. این نوآوریها، 
ایـن پیشـرفتهای علمـی، ایـن جسـارت وارد شـدن در عرصه هـای نـو علمـی و تحقیقـی - کـه امـروز 
در کشور ما خوشبختانه مشاهده می شود - به خاطر همین اعتماد به نفسی است که از احیاء 

هویت ملی پیدا شده است.2

3. هویت انقالبی، اساس عظمت ملت ایران
ما ملّتی هسـتیم مسـلمان، ریشـه دار در تاریخ، و انقالبی؛ این هویّت ما اسـت. مسـلمانی 
ّـت مـا را تشـکیل  ّـت مل مـا، عمـق تاریخـی مـا، و انقالبـی بـودن مـا سـه عنصـر اصلـی اسـت کـه هوی
می دهـد. ایـن سـه را نبایـد از نظـر دور بداریـم. اسـالمی بـودن مـا یعنـی ارزشـها و اصـول اسـالم، 
ّـت مـا اسـت. ریشـه داریِ مـا در تاریـخ یعنـی نیروهـای انسـانی مـا در طـول  تشـکیل دهندهٔ هوی
تاریخ، دارای افکار بلندی بوده اند... و در طول تاریخ به حسب موقعیّت زمانی، کارهای بزرگی 
ّـت  را انجـام داده انـد و بـه بشـریّت حرکـت داده انـد.. و بعـد انقـالب؛ انقـالب بخـش مهمّـی از هوی
ما است. انقالب یعنی آن حرکت تحوّلیِ عمیقی که با تکیهٔ به اسالم توانست وضعیّت کشور 
ّـت را از حاشـیه بیـرون آورد، وارد متـن ادارهٔ  را عـوض کنـد و یـک قلـم مهـمّ آن، ایـن بـود کـه مل
ّـی تغییـر پیـدا کـرد؛ یعنـی  ّـت در کشـور، هیـچ کاره بـود... بعـد از انقـالب، منافـع مل کشـور کـرد. مل
ّـی طبعـاً تغییـر پیـدا کـرد. بعـد از آنکـه انقـالب شـد، همین طـور کـه عـرض  معیارهـا بـرای منافـع مل
کردیم، دیکتاتوری ها به مردم ساالری تبدیل شد، وابستگی ها به استقالل سیاسی تبدیل شد، 
ّـت انقالبـی  عقب ماندگـی بـه پیشـرفتهای قابـل توجّـه تبدیـل شـد... این هـا حوادثـی بـوده کـه هوی

ما اینها را به وجود آورده.3 
هویت ایرانی - اسالمی مردم ما و ملت ما، به برکت انقالب اسالمی، به برکت حضور مردم 
در صحنه و دخالت و شراکت مردم در مسائل اساسی نظام، یک واقعیت جاافتاده است. امروز 
دنیا ملت ایران را به مسلمانیِ همراه با آگاهی و بصیرت و پیشگامی و پیشرفت در میدانهای 

1. دانشگاه فرهنگیان 1397/2/19
2. بیانات پس از بازدید از سازمان صدا و سیما 1383/2/28

3. دیدار مسئوالن نظام 1396/3/22
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مختلف می شناسد؛ این چیز کمی نیست.1 ما یک کشور بزرگ، یک ملّت هفتادوچند میلیونی، 
دارای سابقهٔ فرهنگی و تاریخی عمیق و اصیل بیش از بسیاری از نقاط عالم، دارای شجاعت، 

دارای عزم، ملّتی که از هویّت خود و از شخصیّت خود دفاع می کند، هستیم.2
در تاریخ، ملّت ما نماد ایمان، نماد علم، نماد اعتماد به نفس، نماد افتخار به داشـته های 
خـود و نمـاد پایـداری اسـت؛ در تاریـخ این جـور اسـت.3 مـا بـه برکـت اسـالم توانسـته ایم هویـت 
ایرانـی خـود را حفـظ کنیـم.4 جمهـوری اسـالمی، جهـت را صـد و هشـتاد درجـه تغییـر داد. ملـت 
ایران احساس هویت می کند؛ هویت اسالمی که هویت ایرانی هم نشأت گرفتهٔ از همین هویت 
اسـالمی اسـت؛ احسـاس می کند که ایران اسـالمی همان هویت گمشـده ای اسـت که بایسـتی 
این ملت دوباره آن را به دست بیاورد و بر اساس او، آرمانهای خود را معین و برنامه ریزی کند 
و تالش و مجاهدت خود را شکل دهد. این کاری است که ملت ما بخوبی انجام داده است و 

دارد انجام می دهد.5
ملّت ایران از الک توسری خوری و ذلّتی که به او تحمیل شده بود، خودش را با انقالب خالص 
ُـروز کـرده،  ّـت ایرانـی بـا خصوصیّـات اسـالمی در او ب کـرد؛ ایـن الک را شکسـت، آمـد بیـرون. هوی
طالب عزّت است، طالب استقالل است، طالب پیشرفت است، لذاست که هر چه دشمنان 

ظالم فشار می آورند تأثیری در او نمی گذارد.6
ما هر چه امتیاز داریم، ناشی از همین هویّت فرهنگی است؛ اگر این هویّت فرهنگی نبود، 
انقالب ما هم پیروز نمی شد. اگر این هویّت فرهنگی نبود، یک امامی مثل امام ما که نهضت 
را به وجود آورد و به سرانجام رساند، اصالً خلق نمی شد، درست نمی شد. امام بزرگوار، ساخته 
و پرداختهٔ همین فرهنگ اسـت. همین هویّت فرهنگی اسـت که آدمی مثل امام را در جامعه 

پرورش می دهد؛ این را باید نگه داشت.7
هویّت ملی و جمعی در کشور ما حتّی از ملیّت هم فراتر است. ما بااینکه ملیّت را محترم 
و مقّدس می شمریم و بسیار هم روی ملیّت - به معنای مثبت آن... تکیه می کنیم؛ اما هویّت 
جمعی و ملی ملت ایران، نظام اسالمی است که حتّی از ملیّت ایرانی، کارایی و جذابیّت بیشتر 

1. اجتماع مردم پاوه 1390/7/25
2. دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور 1394/2/16

3. همایش ده ها هزار نفری »خدمت بسیجیان« در ورزشگاه آزادی 1397/7/12
4. دیدار اعضای شورای عالی استانها و شهرداران مراکز استانها با رهبر انقالب 1390/2/10

5. دیدار مردم کازرون 1387/2/16
6. دیدار رئیس و مسئوالن قوه قضائیه 1398/4/5

7. دیدار شاعران 1393/04/21
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و حوزه تأثیرِ وسیع تری دارد. اهمیت این هویّت جمعی به این است که هم در مقیاس ایرانی 
دارای بـازده و تأثیـر اسـت، هـم در مقیـاس اسـالمی چنیـن تأثیـری دارد و هـم در مقیـاس جهانـی 
ّـی اسـت...  مؤثـر اسـت؛ یعنـی چیـزی کـه دیگـر ملیّتهـا هیچ کـدام این هـا را ندارنـد؛ یـک چیـز فرامل
اهمیـت ایرانـیِ نظـام اسـالمی بـه خاطـر ایـن اسـت کـه نظـام سیاسـیِ مسـتقرِّ پایـدارِ ریشـه داری 
اسـت کـه بـه دسـت خـود مـردم بـه وجـود آمـده اسـت. یـک نظـام تحمیـل شـده بـر مـردم نیسـت؛ 
ضـّد ایدئولـوژی سـلطنت اسـت. سـلطنت یـک ایدئولـوژی دارد؛.. در ایدئولـوژی سـلطنت، ظلـم 
و جورِ ناشـی از اسـتبداد، قدرت مطلقه و متعهّد نبودن به هیچ مسـئولیتی و هیچ عهد الهی و 
مردمـی وجـود دارد... شـما هیـچ ملیّتـی را پیـدا نمی کنیـد کـه بتوانـد چنیـن انگیزه هـای عمیقـی را 
در دلهـای تک تـک مـردم بـه وجـود آورد. یکایـک آحـاد مـردم، ایـن انقـالب و ایـن نظـام را بـا همـه 
وجـودِ خـود مطالبـه و دنبـال می کردنـد؛ بی تفاوت تریـن آدمهـا در ایـن حرکـت سـهیم بودنـد. ایـن 

در ابعاد ایرانی است.
و اما در ابعاد اسالمی. یک ملیّت معموالً در داخل مرزهای خود زندانی است و بیرون مرز، 
هیچ گونـه ارزش و جاذبـه و احترامـی نـدارد؛ امـا نظـام اسـالمی در سرتاسـر دنیـای اسـالم و هرجـا 
که مسلمانی وجود داشت، هویّت اسالمی و احساس شخصیت را هم در افراد و هم در ملتها 
زنده کرد... وقتی نظام اسالمی و انقالب اسالمی پدید آمد، غوغا به پا شد و تمام کشورهای 
اسـالمی از این کـه دیدنـد یـک ملـت آمـده و پرچـم اسـالم را بلنـد کـرده و در مقابـل سـخت ترین 
تهدیدهـا ایسـتاده اسـت؛ نـه فقـط در مقابـل غـرب، بلکـه در مقابـل شـرق و غـرب، شـعار »نـه 
شرقی، نه غربی« می دهد و در مقابل جذّابترین تطمیع ها، بی اعتنایی نشان می دهد، یکپارچه 
هیجان شـدند... نظام اسـالمی و انقالب اسـالمی همان کاری را کرد که ملیّت برای یک ملت 
می کند؛ یعنی همه احسـاس خودمانیگری کردند و شـعار دادند... . و اما در ابعاد جهانی. در 
ابعاد جهانی - حتّی در دنیای غیر اسالم - هم انقالب اسالمی تأثیر گذاشت و توجّه به قدرت 
مذهـب در بسـیج انسـانها را در دنیـا مطـرح کـرد. مذهـب - کـه یـک پدیـده منـزوی و تشـریفاتیِ 
محض بود - ناگهان آن چنان یک ملت را بسیج کرد که توانست یک نظام متّکی به حمایتهای 
ّـی بـه خـاک سـیاه بنشـاند و اجـازه ندهـد بـر روی ویرانه هـای آن، خـلأ بـه وجـود  بین المللـی را به کل
آید؛ بلکه نظامی با حرفهای نو بر سر پا کند. قائلین همه حرفهایی که برای بشریّت ایده آل بود 
- مسأله عدالت، انسانیّت و تکریم انسان، برابری انسانها، برابری نژادها، لزوم مبارزه و مقابله 
با زورگوییهای بین المللی - و کسـانی که در دل هایشـان حرف هایی بود، ولی جرأت نمی کردند 
آنها را ابراز کنند و یا میدانی برای ابراز نمی یافتند، دیدند نظام سیاسیِ مستقرّیِ در یک گوشه 
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از دنیـا بـه وجـود آمـده، ایـن حرفهـا را روی پـالکارد نوشـته و در مقابـل چشـم جهانیـان بلنـد کـرده 
است. این برای آنها، بسیار فوق العاده بود. در چنین دنیایی؛ در قحط یک فضا و محیط مناسب 
بـرای زدن یـک حـرف حسـاب، ناگهـان بـر روی خـاک، روی همیـن زمیـن، آن هـم نـه در یـک زمیـن 
اجـاره ای یـا میـدان فوتبـال؛ بلکـه در یـک کشـور، آن هـم نـه در یـک نقطـه دورافتـاده دنیـا؛ بلکـه 
در خاورمیانه و حّساسترین منطقه جغرافیای سیاسی دنیا، یک ملت چند ده میلیونی، با یک 
انگیزه تمام نشدنی، ناگهان وسط میدان آمد و نه فقط به امریکا و پشتیبانان او اعتراض کرد 
ّـی بـه شـوروی هـم کـه قطـب مقابـل  و بـه همـه انگیزه هـای اسـتکباری امریـکا »نـه« گفـت کـه حت

امریکا بود، اعتراض می کرد!...
عـالوه بـر اینهـا، آن چیـزی کـه بخصـوص بـرای توده هـای مـردم در جهـان غیـر اسـالمی جاذبـه 
داشت، معنویّت بود. درست است که معنویّت را از زندگی مردم زدوده اند؛ اما همان مردمی 
که از معنویّت محرومند و در زندگی مادّی غوطه ورند، احساس خلأ و کمبود می کنند. مثل آدم 
معتادی که حاضر نیست ترک اعتیاد کند؛ اما اگر به او بگویند یک نفر با زور تو را وادار می کند 
تا اعتیادت را ترک کنی، خوشحال می شود و از خدا می خواهد که با زور دستش را ببندند و به 
او مواد نرسانند تا راحت شود! بسیاری از جوامع غربی در چنین حالتی بودند و هستند. آری؛ 
آن ها در مادیّت غرق و از معنویت دورند؛ اما احسـاس خلأ و کمبود می کنند. آن ها دیدند که 
نظامی با این قدرت سیاسی، با این روحیه باال، با این همه حرفهای نو برای دنیا و با این نَفَس 
ّـت هـم همـراه اوسـت؛ کار را بـا نـام خـدا آغـاز می کنـد و بـرای خـدا بـه  تـازه بـه میـدان آمـده و معنوی
پایـان می بـرد؛ می خواهـد دنیـا را بـا نـام خـدا بسـازد و از دنیـا هـم مثـل دسـتگاه رهبـران کلیسـایی 
عبور نمی کند. ببینید؛ هویّت جمعی ملت ایران - یعنی نظام اسـالمی - داسـتانش این اسـت. 
چیـزی اسـت کـه هـم از لحـاظ ملـی، هـم از لحـاظ اسـالمی و هـم از لحـاظ جهانـی اهمیـت دارد. 
این نظام در آغاز پیدایش، آن چنان دنیا را به خودش جذب کرد که به همان اندازه که دلهای 
بی طـرف و بیغـرض جـذب آن شـدند، کارگردانـان و سـردمداران و نگهبانـان سـلطه بین المللـی و 

جهانی از آن نگران و ناراحتند و در مقابلش ایستادگی می کنند.1

4. سلب هویت انقالبی، اساس دشمنی ها
آنچـه کـه دشـمنان بنیانـی ایـن ملـت همیشـه می خواسـته اند و دنبـال می کرده انـد، ایـن بـوده 
است که از این ملت سلب هویت کنند.2 آن ها می خواهند فرهنگ ملت را از گرایش به ایمان، 

1. دیدار جوانان استان اصفهان  1380/8/12
2. دیدار مردم کازرون 1387/2/16
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ارزش هـا و گرایـش بـه اصـول اسـالمی و اسـتقالل هویـت ملـی برگرداننـد.1 هـدف اسـتکبار، محـو 
هویت ملی و دینی در دنیای اسالم و بخصوص در خاورمیانه است.2

استکبار وقتی وارد کشوری شد و بر آن کشور مسلّط گردید، هویت ملی آن ملت را انکار 
می کند. منابع آن کشور را غارت می کند، در امور سیاسی آن کشور دخالت می کند؛ اما همهٔ 
اینها فرع انکار هویّت آن ملت است. استکبار، اوّل هم که وارد می شود، نمی گوید من می آیم 
تا هویت ملی شما مردم را انکار کنم؛ این طور که نمی آید؛ به بهانه های مختلف وارد می شود. 
وقتـی وارد شـد، آن چیـزی را کـه هـدف می گیـرد، هویـت ملـی اسـت. یعنـی فرهنـگ، اعتقـادات، 
دیـن، اراده، اسـتقالل، حکومـت، اقتصـاد و همـه چیـز را از آن ملـت سـلب می کنـد و در مشـت 

خود می گیرد؛ همان چیزی که در ایران قبل از انقالب اتّفاق افتاده بود.3
امروز دنیای استکبار همه با هم یکی شدند، جمع شدند، برای اینکه این هویت را انکار کنند؛ 
برای اینکه هویت اسالمی ملت مبارز و قهرمان ایران را به انزوا بکشانند. 4 ما ملتی بودیم که 
در طول سالیان متمادی، استعمار و استکبار با تالش سیاسی و فرهنگی خود، هویت اسالمی 
و ملیمان را گرفته بود و هرگاه می خواستیم قیام و تحرکی بکنیم، غالباً با خطر و مشکل مواجه 
می شـدیم و در بلندمدت نمی توانسـتیم ایسـتادگی کنیم. یعنی اسـتکبار و ایادی داخلی آنها و 
بخصوص حکومتهای سـتمگر، آن چنان فشـاری بر مردم ما وارد آورده بودند که شـیرهٔ حیات و 
جوهـر انسـانیت را از درون جامعـهٔ مـا زدوده بودنـد و تـوان ملـت بـزرگ و بافرهنـگ مـا را - چـه در 
ماجراهای مشروطیت، و چه در قضایای بعد از آن - گرفته بودند.5 صد سال به ما ملت ایران 
تلقین کرده بودند که شـما نمی توانید؛ نمی توانید کشـورتان را اداره کنید، نمی توانید عزت به 
دست بیاورید، نمی توانید ساخت وساز کنید، نمی توانید در میدان علم حرکت کنید، نمی توانید، 

نمی توانید؛ ما هم باورمان شده بود.6
ملت ما قبل از انقالب، سالهای متمادی اسیر تضعیف روحیهٔ خودباوری در میان خود بوده 
است. از آن وقتی که اول مسئوالن دولتی، بعد بتدریج آحاد مردم چشم باز کردند و در مقابل 
پیشـرفت خیره کنندهٔ علمیِ غرب مبهوت شـدند، بتدریج احسـاس کمبود، احسـاس حقارت، 

1.  بیانات پس از بازدید از سازمان صدا و سیما 1383/2/28
2. دیدار کارگزاران نظام 1384/6/11

3. دیدار جمعی از دانش آموزان و دانشجویان 1387/8/12
4. اجتماع مردم گیالن غرب 1390/7/23
5. دیدار اقشار مختلف مردم 1368/3/19

6. مراسم بیست و چهارمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی رحمه الله 1392/3/14
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احساس خودکم بینی در این کشور و در میان ملت ما ترویج شد. خوشبختانه انقالب همه چیز 
را دگرگون کرد؛ از جمله این حالت و این روحیه را دگرگون کرد.1

آن کسـانی کـه ایـران را بـرای منافـع خودشـان می خواسـتند و در کشـور عزیـز مـا منافـع خـود 
را تعریف کرده بودند، می دانسـتند که اگر هویت ملی در این کشـور زنده شـود، با منافع آنها 
ناسازگار خواهد بود و آنها نمی توانند به منافعی که هدف گرفته اند، برسند. به همین دلیل ... 
ما در کشور خودمان در وابستگی و اضمحالل هویت در مقابل بیگانگان تا آن جا پیش رفتیم 
که افراد برجسته یی خجالت نکشیدند و پیشنهاد تغییر زبان و خط فارسی را دادند.2 در دوران 
حکومت پهلویها و اندکی قبل از آن در اواخر حکومت قاجارها، که همین حملهٔ غربیها شروع 
شده بود و در دوران پهلویها به اوج خود رسید، پرورش یافته های آن دوران، ملت ایران را اصالً 
قابل این نمی دانستند که بتواند خودش را اداره کند، بتواند کاری بکند، بتواند چیزی بسازد، 
چیزی به دنیا ارائه دهد و یا بر معلومات دنیا اضافه کند. این به خاطر چیست؟ این به خاطر 

تحقیر فرهنگ ملت، تحقیر هویت ملی و تحمیل فرهنگ بیگانه است.3
ما یک سابقهٔ تلخی داریم؛ در یک دوران طوالنی، ژنِ ناتوانی، ژنِ نمی توانیم، ژنِ وابستگی 
به دیگران را در ما تزریق کردند؛ در یک دوران طوالنی، از دوران قاجار تا دوران پهلوی، در ملّت 
ما -همین ملّت بااستعداد- این احساس درونیِ عدم توانایی و عدم قدرت، ایجاد شد؛ و ]آن را[ 
در ما -در مجموعهٔ جامعهٔ ایرانی- نهادینه کردند؛ این سابقه را ما داریم. نتیجه این شد که ما 
به عنوان یک ملّت، هویّتمان در ذیل غرب تعریف شد.4 ما ملّت ایران، ملّتی بودیم زیردست 
و غرقـه در بی هدفـی و ناامیـدی؛ مـا ملّتـی بودیـم وابسـته؛ ملّتـی بودیـم کـه بعمـد مـا را عقـب نگـه 
داشته بودند؛ هم فکر خود را بر ما تحمیل می کردند، هم فرهنگ خود را؛ هم منابع اقتصادی 
ما را می بردند و هم کاروان لجنزاری از عادتهای زشت را به سوی کشور ما سرازیر می کردند؛ ما 
یک چنین ملّتی بودیم. ]امام[ ما را تبدیل کرد به یک ملّت پر انگیزه، به یک ملّت پر امید، به 

یک ملّت پر تحرّک، به یک ملّت دارای هدفهای بزرگ.5
عزیزان من! دهها سال دشمنان این ملت سعی کرده اند شناسنامه های تاریخی ما را پاره 
کنند، امحاء کنند، از بین ببرند. ما را با یک ملت بی ریشه اشتباه گرفتند؛ ما را با ملتهائی که نه 

1. دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئوالن شرکت های دانش بنیان 08/05/1391
2. بیانات پس از بازدید از سازمان صدا و سیما 1383/2/28

3..  جلسه پرسش و پاسخ با جوانان در دومین روز از دهه فجر )روز انقالب اسالمی و جوانان(13/11/1377
4.. در دیدار نخبگان علمی جوان 1395/07/28

5..  مراسم بیست و ششمین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه الله( در حرم مطهر امام خمینی رحمه الله 14/03/1394
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تاریخ دارند، نه سابقهٔ تمدن دارند، نه طومار بلندی از نام عالمان و دانشمندان و هنرمندان در 
طول تاریخ دارند، اشتباه گرفتند؛ با ما بد رفتار کردند. یک عده هم از میان خود ما متأسفانه 

فریب خوردند، قضاوت دشمن را دربارهٔ ملت ایران و دربارهٔ مردم ایران پذیرفتند.1
امـروز رسـانه های غربـی بـا برنامه ریزیهـای میلیـاردی، در تبلیغـات رسـانه ای خـود - چـه در 
تلویزیونشـان، چه در رادیوشـان، چه در مصاحبه هایی که دائماً می کنند و متأّسـفانه بعضی از 
عناصـر داخلـی هـم فریـب آنهـا را می خورنـد و اسـیر و نوکـر آن هـا می شـوند؛ حرف هایـی کـه آنهـا 
مایلند، این ها بر زبان جاری می کنند - می کوشند تا به شما جوانان ایرانی تفهیم کنند که یک 
ُـر  ظـرف خالـی هسـتید و مظـروف نداریـد؛ مظـروف شـما را مـا بایـد بدهیـم؛ مـا بایـد ایـن ظـرف را پ
کنیم؛ شما امروز این مایه را ندارید، دیروز هم نداشتید، طبعاً فردا هم نخواهید داشت! تاریخ 
شما را هم منکر می شوند؛ می خواهند گذشته شما را هم زیر پا لگد کنند؛ نه فقط تاریخِ قدیمِ 
چند صدسـاله را، بلکه تاریخِ بیست سـاله اخیر را هم می خواهند زیر پا لگد کنند و آن را انکار 
نمایند. آن ها می خواهند فرهنگ سازی و الگوسازی کنند؛ آن ها می خواهند جوان ایرانی و نسل 
نوی ایرانی، یک نسـل تحقیرشـده توسـریخور باشـد تا بتوانند روی او سـوار شـوند و به او دیکته 
کنند و آن کاری را که آن ها می خواهند، انجام دهد. برای این که کسی را به زیر مهمیز بکشند، 
بهترین راه این است که بگویند تو چیزی نیستی، تو کسی نیستی و گذشته ای نداری. مفاخر 

یک ملت را انکار می کنند، برای این که او احساس کند چیزی نیست.2
شـما می دانیـد در تحلیـل رفتـار جریانهـای اسـتعماری و سـلطه های سیاسـی و اقتصـادی بـر 
دنیا - که االن صد سال است مسألهٔ مورد ابتالی کشورهای عقب افتادهٔ دنیاست - همهٔ راهها 
ّـت و شـخصیّت یـک ملـت را از او  بـه یـک نقطـه ختـم می شـود و آن عبـارت اسـت از این کـه هوی
بگیرند تا احساس حقارت کند. اگر شما احساس حقارت کردید، تسلّط بر شما دیگر سرمایه ای 
نمی خواهد و زوری الزم ندارد. ملت ها، تاریخ و فرهنگ و گذشـته و نشـانه های حضور و وجود 
و شـخصیّتی دارنـد. همـهٔ اینهـا مانـع می شـود تـا ملتـی بردگـیِ یـک قـدرت سیاسـی و یـک سـلطهٔ 
بیگانه و یک ملت دیگر را قبول کند. وقتی این را از دست ملتی گرفتند، این ملت دیگر سالح 
ّـت او را سـلب کرده انـد. مثـل ایـن اسـت کـه  و سـپر معنـوی نـدارد. مایـهٔ تفاخـر و احسـاس هوی
پلنـگ یـا شـیری را بگیرنـد و دندانهـای درنـده و بُرنـدهٔ او را بِکشـند، بعـد او را رهـا کننـد؛ یـک بچـه 
هم می تواند سـوار این شـیر شـود، چون چیزی ندارد. اصالً وقتی ملتی احسـاس حقارت کرد، 

1. دیدار مردم یزد 1386/10/12
2. دیدار جوانان و فرهنگیان در مصاّلی رشت 1380/2/12  
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تسلّط بر آن ملت آسان می شود. لذا شما در تبلیغات بلندمّدتِ بسیار حساب شدهٔ استکبار و 
دستگاههای استعماری می بینید که به ملتها تلقین می کنند شما چیزی ندارید؛ شما گذشته ای 
ندارید، افتخاراتی ندارید، هویّتی ندارید؛ شما کسی نیستید. چقدر از تمّدنهای گذشته را که 

می توانستند پنهان کنند، به این وسیله پنهان کردند.1
ملت ما از صد و پنجاه سال پیش، صد سال پیش، بر اثر عوامل گوناگون، در خود احساس 
حقارت می کرد؛ خودکم بینی احساس می کرد؛ از جنگهای دوران قاجار بگیرید و آن شکستهای 
سـخت و از دسـت دادن شـهرهای مختلـف در زمـان قاجـار، تـا بعـد در دوران پهلـوی، زمـان رضـا 
خان، آن دیکتاتوری و سـرکوب سـخت ملت، که مجال نفس کشـیدن به کسـی داده نمی شـد؛ 
بعد در دوران بعد از پهلوی اول، زمان محمد رضا، با حضور آمریکائی ها، با ایجاد سازمان امنیت 
و سـاواک، بـا آن رفتـار خشـنی کـه بـا مـردم می کردنـد، مـردم احسـاس می کردنـد کـه هیـچ توانـی 
دیگر برایشـان نمانده اسـت. در چند مسـئلهٔ مهم ملت ایران احسـاس شکسـت کرد؛ از قضیهٔ 
مشروطه که ملت ایران شکست خورد بعد از اینکه پیروز شده بود، تا قضیهٔ نهضت ملی که 
باز ملت ایران با آنکه یک حرکت عظیمی را کرد، متصدیان و مسئوالن نتوانستند این حرکت 
را نگه دارند و ملت ایران شکست خورد؛ بعد از آن یک دیکتاتوری سخت از سال 33 تا سال 
57- در طول بیست و چهار سال- بر مردم حاکم بود، که مردم واقعاً روحیه ای دیگر نداشتند.
از طرفـی روشـن فکران غـرب زده کـه خیلـی از آن هـا در دسـتگاه های حکومـت ظالـم حضـور 
داشـتند، بـا حـرف خودشـان و بـا عمـل خودشـان بـه مـردم این جـور تفهیـم کـرده بودنـد کـه شـما 
عرضـه نداریـد؛ عرضـهٔ هیـچ کاری را نداریـد؛ بایـد تقلیـد کنیـد. در علـم تقلیـد کنیـد، در صنعـت 
تقلیـد کنیـد، در فرهنـگ تقلیـد کنیـد، در لبـاس تقلیـد کنیـد، در خـوراک تقلیـد کنیـد، در حـرف 
ّـی کار را بـه جائـی رسـاندند کـه یک وقتـی گفتنـد: بایـد خـط فارسـی را تغییـر  زدن تقلیـد کنیـد. حت
بدهیم! ببینید چقدر یک ملت باید از اسـتقالل و عزت نفس دور شـده باشـد که جرأت کنند 
ّـت را تغییـر بایـد بدهیـد. خـط فارسـی کـه هـزار سـال میـراث علمـی مـا بـا آن  کسـانی بگوینـد خط
نوشته شده است، این را عوض کنیم، تغییر بدهیم، خط اروپائی ها را بیاوریم و از آن ها تقلید 
بکنیم؛ کار را به اینجا رسانده بودند. امام آمد این روح حقارت را گرفت و در طول پانزده سال 
نهضت امام تا پیروزی انقالب و از روز پیروزی انقالب به نحو دیگری تا ده سال عمر بابرکت آن 
بزرگوار، دائم روح خودباوری را در این ملت دمید: شما می توانید، ما می توانیم، شما قادرید، 

1. دیدار شرکت کنندگان در اولین همایش راهیان نور با رهبر انقالب 1380/12/5
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شما بزرگید، شما قدرت مندید.1 
دشمن می خواهد هویّت جوان ایرانی را از او بگیرد؛ اهداف را از بین ببرد؛ افق ها را تیره کند؛ 
بـه او بگویـد تـو یـک موجـود حقیـر و محـدود هسـتی؛ پیـش مـن بیـا تـا تـو را زیـر بـال بگیـرم. معلـوم 
است؛ کشور ثروتمند ایران و منطقه بسیار مهم و راهبردی ما و تأثیرات فراوانی که این ملت از 
همه سو می تواند بگذارد، همه از طریق تحقیر شخصیت جوانها، در مشت دشمن می آید. امروز 
برنامه دشـمن نسـبت به شـما جوانها این اسـت؛ خیلی باید بیدار باشـید. این حرفها را به شـما 
نمی زنم تا معنایش این باشد که مسئوالن کشور در قبال نسل جوان مسئولیتی ندارند؛ چرا، 
آن را قبالً گفتم؛ آن ها هم مسئولند؛ مسئولیت های آنها به جای خود؛ اما شما هم مسئولید. 2

1. جمع تعدادی از خانواده های شهداء 03/ 03/ 1388
2. دیدار جوانان و فرهنگیان در مصاّلی رشت 1380/2/12
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گفتار دوم: ایمان مکتبی

عامل مهم تسلیم ناپذیری و ایستادگی ملت ایران در راه پُر افتخار خود،
فلسفهٔ سیاسی و مکتب سیاسی امام است که

ملت ما از بن دندان به آن اعتقاد دارند.1

1. ایمان، عنصر باالدستی انقالب مردم ایران
در حادثهٔ انقالب ما، آن عنصر اول عبارت است از همان ایمان مردم.2 اگر فرض کنید یک 
ملتی که در طول قرن های متوالی براثر فسـاد دسـتگاه های حاکم، براثر اسـتبدادهای گوناگون 
دچـار غفلـت شـده اسـت، دچـار عقب ماندگـی شـده اسـت، از قافلـهٔ علـم و تمـدن و همه چیـز 
عقـب افتـاده اسـت، بعـد هـم اسـتعمار وارد شـده اسـت بـا شـیوه ها و روش هـای بسـیار پیچیـده 
و مرمـوز، این هـا را در آن حالـت نگه داشـته، منابـع حیاتـی آن هـا، ارزش هـای تاریخـی و فرهنگـی 
آن ها را نابود کرده است و زمام این ملت و این کشور را در دست گرفته است، بخواهد ورق را 
برگردانـد، بـه چـه احتیـاج دارد؟... ملت هـا در چنیـن مقاطعـی یـک راه بیشـتر ندارنـد و آن اینکـه 
جوهر خودشان را نشان بدهند، قدرت خودشان را به صحنه بیاورند، از توانائی های خودشان 
اسـتفاده کننـد تـا دشـمن نتوانـد بـر روی ضعف هـا و ناتوانی هـای آن هـا تکیـه کنـد. جـز ایـن راهـی 
برای یک ملت وجود ندارد. این کاری بود که ملت ایران کرد. این کار هم احتیاج دارد به بیدار 
بـودن، آگاه بـودن، تنبلـی نکـردن، دل بـه خواسـته ها و آسـایش های حقیـر مـادی نقـد و کوچـک 
نسپردن، اهداف و آرمان های بزرگ را در نظر گرفتن و وارد میدان شدن؛ به این احتیاج دارد. 
اساسش بیداری است؛ این کار را ملت ایران کرد... بدون ایمان هم ممکن نبود این بیداری به 
وجود بیاید. ایمان مردم از درون مثل یک موتور فعال وجود آن ها را به راه انداخت. اگر ایمان 
نبود، مرگ این جور کوچک نمی شد در چشم مردم... راه یک ملت این است. ملت ما این راه 
را شروع کرد. فرقی که این ملت و انقالبش با بسیاری از ملت هایی که انقالب کرده اند داشت، 
ُوْثیق«...   ْرَوِة اْل ُْع ْمَسَک ِبال �تَ ِد اْس این است که این ملت خود را به جای محکمی متصل کرد؛ »َفَ
ُوْثیق«؛3 کفر به طاغوت، ایمان به خدا.  ْرَوِة اْل ُْع ْمَسَک ِبال �تَ ِد اْس ِ َفَ ْؤِمْن ِباللَّ اُغِت َو ُی طَّ ْر ِبال ْن َیْکُف َ َ

»ف

1. مراسم پانزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه الله(  1383/3/14
2. دیدار مردم شیراز 1387/2/11

3. البقره:256)آیه الکرسی(
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ملـت مـا ایـن را داشـت، لـذا از ایـن گـذرگاه عبـور کـرد؛ دغدغـه ای برایـش بـه وجـود نیامـد و همیـن 
موجب شد که این حرکت عظیم در بین مردم بماند. 1

جمهوری اسالمی هویتی غیر از هویت مردم و ایمان مردم و عزم مردم ندارد.2 روی این نظامِ 
مقتدر و قوی فشار می آورند؛ فشار نظامی آوردند؛ فشار سیاسی آوردند؛ فشار اقتصادی آوردند؛ 
علیه آن جنجال راه انداختند و متهمش کردند؛ اما از میدان درنرفت و مثل کوه، محکم ایستاده 
است؛ چرا؟ چرا نظام اسالمی ایستاده است، اما نظامهای دیگر نمی توانند بایستند؟ چرا فالن 
نظام سلطنتی یا فالن نظام علی الظّاهر جمهوری، در هر مسأله ای با یک تشر امریکا از میدان 
در می رود؛ اما نظام اسـالمی، تشـر که هیچ، لشکرکشـی امریکا و شـوروی هم نتوانسـت آن را 
یک ذرّه به عقب نشینی وادار کند؟ چه چیزی موجب پایداری این نظام است؟ این جاست که 
به آن گوهری می رسیم که در درون شماست. ... علّت این است که این نظام به مردم باایمان 
متّکی است؛ این راز اصلی است. این نظام اگر به مردم متّکی بود، اما این مردم دین و ایمان 
نداشـتند، این پایداری به دسـت نمی آمد. کسـانی که دائماً و پشـت سـر هم نام مردم را تکرار 
می کنند، اما به ایمان مردم و گوهر درخشانی که در دل جوانان است، توجّهی ندارند، اشتباه 
می کنند. این که بعضی از نظامهای مردمی هستند، اما در مقابل تحمیالت دشمن نمی توانند 
از نظام خود دفاع کنند، به خاطر چیست؟ به خاطر این است که یک عنصر مشترِک همگانیِ 
عمیقِ قلبی که بتواند آنها را به پایداری و مقاومت در میدانهای سخت وادار کند، در آنها نیست. 
در کشور ما مسألهٔ اساسی این است که مردم، با ایمان خودشان در همهٔ میدانها وارد شدند 
و خطـر را پذیرفتنـد و ایسـتادند. انقـالب نیـز همین گونـه پیـروز شـد؛ نهضـت امـام هـم بـا تکیـه بـه 

همین دین و ایمان عمیق مردم به پیروزی رسید.3
ملـت ایـران در مجموعـهٔ خـود، ایمـان دینـی را معیـار و مـالک و راهنمـا قـرار داده اسـت. ... 
حرکت، حرکت همراه با غیرت و شـجاعت و احسـاس مسـئولیت اسـت؛ اما با راهنمائی دین، 
بـا پشـتوانهٔ ایمـان دینـی؛ ایـن خیلـی ارزشـمند اسـت. بـرای همیـن هـم هسـت کـه شـما مالحظـه 
می کنید خطراتی که معموالً از طرف قدرتهای سلطه گر جهانی متوجه ملت ها می شود و آنها را 

متزلزل می کند، این خطرها ملت ایران را متزلزل نکرد.4
انقـالب آمـد و یـک تـکان سـخت و یـک تغییـر نگـرش عمیـق بـه ایـن ملـت داد، کـه ملـت مـا 

1. دیدار مردم آذربایجان شرقی به مناسبت سالگرد قیام 29 بهمن مردم آذربایجان 1386/11/28
2. دیدار مردم آذربایجان شرقی 1388/11/6

3. دیدار بسیجیان و پرسنل سپاه پاسداران استان گیالن 1380/2/16
1391/11/28 .4



57مؤلفه های عظمت ملت ایران

بیـدار شـد، حرکـت کـرد، راه افتـاد، خـودش را شـناخت و گفـت »می توانیـم«؛ و توانسـت، حـاال 
هـم پیـش رفتـه اسـت. موتـورِ حرکـت مـا، ایمـان ماسـت و اتـکای مـا، بـه خداسـت؛ تکیـهٔ مـا، بـه 
راهنماییها و هدایت های الهی است، که در معارف دینی و در احکام ما وجود دارد؛ حرکت ما 
هم حرکت خوبی بوده.1 بدون هدایت اسالمی و بدون ایمان عمیق دینی و اسالمی، نه چنین 
مقاومتی شکل می گرفت و نه در مقابل توطئه ها و حیله ها و تزویرهای دشمنان، این حمایت 
باقـی می مانـد. ایـن کـه ملـت مـا ایـن طـور مسـتحکم ایسـتاده اند، بـه خاطـر همیـن ایمـان معنـوی 

است؛ و این ادامه پیدا خواهد کرد.2

2. امام و مکتب او، مظهر عینی حرکت عظیم ملت ایران
امام مظهر عینی حرکت عظیمی است که ملّت ایران آغاز کرد و تاریخ خود را متحوّل کرد؛ 
امام بنیان گذار یک مکتب فکری و سیاسی و اجتماعی است. ملّت ایران این مکتب را، این راه 
را، این نقشه را پذیرفت و در آن مشغول حرکت شد. 3 عامل مهم تسلیم ناپذیری و ایستادگی 
ُـر افتخـار خـود، فلسفهٔ سیاسی و مکتب سیاسی امام اسـت، کـه ملـت مـا از  ملـت ایـران در راه پ
بن دندان به آن اعتقاد دارند. دشمنان انقالب چاره یی ندارند جز این که با فلسفه ی امام، با 
مکتب امام و با شخصیت امام - که همچنان زنده و پایدار است - دشمنی کنند تا بتوانند این 
ملت را به خیال خود به عقب نشینی و تسلیم در مقابل خودشان وادار کنند... البته انقالب 
عظیم اسالمی ما به دست مردم به پیروزی رسید و ملت ایران عمق توانایی ها و ظرفیت فراوان 
خود را نشان داد؛ اما این ملت بدون امام و مکتب سیاسی او قادر به چنین کار بزرگی نبود. 4 
ملـت مـا توانسـته اسـت در مقابـل سـنگین ترین توطئه هـا ایسـتادگی کنـد. علیـه ملـت ایـران 
توطئـهٔ نظامـی بـود، توطئـهٔ امنیتـی بـود، توطئـهٔ اقتصـادی بـود- ایـن تحریمهـای گسـترده در طـول 
این سی سال وجود داشته است- توطئهٔ تبلیغاتی بود- امپراتوری گستردهٔ رسانه ای و تبلیغات، 
علیه ملت ایران به طور کامل مشغول کار و تحریک بوده است- توطئهٔ سیاسی بود. ملت ایران 

به برکت مکتب امام و راه امام، در مقابل این توطئه ها ایستادگی کرد.5
این نکته را ملت عزیز ایران کامالً می دانند که ارادت و محبت مردم به امام بزرگوار، صرفاً از 
نوع یک علقهٔ قلبی و احساسی و عاطفی نیست. اگرچه ازلحاظ احساسات و عواطف، محبت 

1. دیدار هزاران نفر از بسیجیان 1384/9/7
2. دیدار جمعی از کارگران و معلمان 1383/12/02

3. مراسم بیست و ششمین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه الله( 1390/03/14
4. مراسم پانزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه الله(  1383/3/14

5.  بیست و دومین سالگرد امام خمینی رحمه الله  14/ 03/ 1390
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امـام در دل هـا مـوج میزنـد، امـا ایـن همـهٔ مسـئله نیسـت؛ بلکـه ارادت مـردم بـه امـام بزرگـوار، بـه 
معنـی پذیـرش مکتـب امـام به عنـوان راه روشـن و خـط روشـن حرکـت عمومـی و همگانـی ملـت 
ایران است؛ یک راهنمای نظری و عملی است که کشور و ملت را به عزت و پیشرفت و عدالت 
می رساند. در طول این سی ودو سال گذشته، عمالً هم همین بوده است... برادران و خواهران 
من! ملت عزیز ایران! این مکتب، ما را در طول این سی ودو سال از گردنه های خطرناکی عبور 
داده است؛ سطح عزت ملی و شرافت بین المللی ما را باال آورده است. کشور به برکت پیمودن 
این راه، در همان حدی که رعایت کرده است، پیشرفت کرده است؛ به سمت آرمان های خود 

پیش رفته است. 1 

3. وحدت دین و سیاست، اساس حرکت عمومی ملت ایران
 جوهر اصلی در مکتب امام بزرگوار ما، رابطهٔ دین و دنیاست؛ یعنی همان چیزی که از آن 
به مسألهٔ دین و سیاست و دین و زندگی هم تعبیر می کنند. امام در بیان ارتباط دین و دنیا، 
نظر اسالم و سخن اسالم را به عنوان مبنا و روح و اساس کار خود قرار داده بود. اسالم، دنیا را 
وسیله ای در دست انسان برای رسیدن به کمال می داند. از نظر اسالم، دنیا مزرعهٔ آخرت است.2 
مسـئلهٔ یکی بودن دین و سیاسـت... اسـاس جمهوری اسـالمی و اسـاس حرکت عمومی مردم 

]است[. 3
اوّلین مطلبی که در مکتب امام وجود دارد، اثباتِ اسالم ناب محمّدی و نفی اسالم آمریکایی 
است. امام، اسالم ناب را در مقابل اسالم آمریکایی قرار داد«.4 اسالم آمریکایی هم دو شاخه 
دارد: یک شاخه اسالم متحجّر، یک شاخه اسالم سکوالر؛ این اسالم آمریکایی است. استکبار 
و قدرتهـای مـادّی از هـر دو شـاخه پشـتیبانی کرده انـد و می کننـد؛ یـک جاهایـی آنهـا را بـه وجـود 

می آورند، یک جاهایی آنها را راهنمایی می کنند، یک جاهایی آنها را کمک می کنند.5
در مدرسـهٔ انقالب که امام ما بنیان گذارد، بسـاط اسـالم سـفیانی و مروانی، اسـالم مراسـم 
و مناسک میان تهی، اسالم در خدمت زر و زور و خالصه اسالم آلت دست قدرتها و آفت جان 
ملتها برچیده شده و اسالم قرآنی و محمّدی )صلّی الله علیه واله وسلّم(، اسالم عقیده و جهاد، اسالم خصم 
ظالـم و عـون مظلـوم، اسـالم سـتیزنده بـا فرعونهـا و قارونهـا و خالصـه، اسـالم کوبنـدهٔ جبـاران و 

1. مراسم بیست و دومین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی )رحمه الله( 1390/03/14
2. مراسم شانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی رحمه الله 14/ 03/ 1384
3. دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت 24/09/1387

4. مراسم بیست و ششمین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه الله( 1390/03/14
5. مراسم بیست و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه الله( 1395/03/14
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برپاکنندهٔ حکومت مستضعفان، سربرکشیده است. در انقالب اسالمی، اسالم کتاب و سنت، 
جایگزین اسالم خرافه و بدعت؛ اسالم جهاد و شهادت، جایگزین اسالم قعود و اسارت و ذلت؛ 
اسـالم تعبد و تعقل، جایگزین اسـالم التقاط و جهالت؛ اسـالم دنیا و آخرت، جایگزین اسـالم 
دنیاپرستی یا رهبانیت؛ اسالم علم و معرفت، جایگزین اسالم تحجر و غفلت؛ اسالم دیانت و 
سیاست، جایگزین اسالم بیبندوباری و بیتفاوتی؛ اسالم قیام و عمل، جایگزین اسالم بیحالی 
و افسـردگی؛ اسـالم فرد و جامعه، جایگزین اسـالم تشـریفاتی و بیخاصیت؛ اسـالم نجاتبخش 
محرومین، جایگزین اسالم بازیچهٔ دست قدرتها؛ و خالصه اسالم ناب محمّدی )صلّی الله علیه واله وسلّم(، 

جایگزین اسالم امریکایی گردید.1
مردم ما براثر آشنایی با اسالم، نظام اسالمی را انتخاب کردند. مردم ما کتاب های اسالمی 
خوانـده بودنـد؛ بـا روایـات آشـنا بودنـد؛ بـا قـرآن آشـنا بودنـد؛ پـای منابـر نشسـته بودنـد. در ایـن 
دهه هـای اخیـر، روشـن فکران مذهبـی از علمـا، روحانیـون، فضـال و دانشـگاهیان کارهـای زیـادی 
کرده بودند. برای مردم یک سلسله ارزش ها جاافتاده بود و دنبال آن ها بودند. در محیط رژیم 
گذشته هرچه نگاه می کردند، از این ارزش ها خبری نبود. انقالب برای دستیابی به آن ارزش ها 
بـود. و امـا ایـن ارزش هـا چیسـت؟ مـن در اینجـا تعـدادی از ایـن ارزش هـا را عـرض می کنـم. البتـه 
اگر بخواهیم این ارزش ها را در یک کلمه بیان کنیم، من عرض می کنم اسالم؛ اما اسالم یک 
کلمـهٔ، مجمـل اسـت و تفاصیـل گوناگونـی از آن می شـود. ملـت مـا بـه دنبـال ارزش هایـی بـود کـه 
همه اش در داخل اسالم هست ... ارزش ها که می گوییم، یعنی دین، ایمان، استقالل سیاسی، 
استقالل اقتصادی، استقالل فرهنگی، آزادی فکر، رواج اخالق فاضله، حکومت مردمی، حکومت 
صالح و انسان های برخوردار از دین و تقوا در رأس کارها. ابزار تحقق این خواسته ها چه بود؟ 
روح ایمان و جهاد و فداکاری و ایثار همین مردم مؤمن. آن چیزی که توانسـت این بنای رفیع 
و ایـن بنـای اسـالمی را بعـد از قرن هـا در ایـن مملکـت اسـتوار کنـد، چـه بـود؟ آن عبـارت بـود از 
اینکـه ارزش هایـی از ایـن قبیـل کـه عـرض کردیـم پایـهٔ بنـای نظـام جدیـد باشـد و زندگـی نوینـی در 
ایـن منطقـه از عالـم براسـاس ایـن ارزش هـا بـه وجـود آیـد. بـرای این هـا مـردم فـداکاری کردنـد و 
جان خود و فرزندانشان را در معرض جهاد فی سبیل الله و شهادت قرار دادند و بسیاری هم 
شهید شدند. مردم می دانستند چه می خواهند؛ مردم دنبال این ارزش ها بودند. آن وقت بروند 
بنشینند بگویند که مردم نمی دانستند چه می خواهند! نخیر؛ مردم می دانستند. مردم اسالم را 
می خواستند. اسالم، فقط نمازخواندن و سجده کردن نیست آن ها هم جزو اسالم است اسالم 

1. پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمه الله 1369/3/10
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یعنی بنای یک نظام اجتماعی و یک زندگی عمومی برای یک ملت، بر پایه های مستحکمی که 
می تواند سعادت دنیا و آخرت آن ها را تأمین کند. می تواند علم و پیشرفت و صنعت و ثروت 
و رفـاه و عـزّت بین المللـی و همه چیـز را بـرای آن هـا فراهـم کنـد. مـردم دنبـال ایـن بودنـد. کسـانی 
که خودشان اسالم را نه می شناختند و نه تهِ دلشان چنان اسالمی را می خواستند؛ حداقلش 
این بود که جرئت نمی کردند به رژیم های طاغوتی غربی پشت کنند یا بی اعتنایی کنند؛ امروز 
می نشینند و این طرف آن طرف می گویند که مردم در رفراندوم جمهوری اسالمی نمی دانستند 
چه می خواهند! چطور نمی دانسـتند چه می خواهند؟! مردم اگر نمی دانسـتند، چگونه هشـت 
سـال جنـگ تحمیلـی را بـا فداکاری هـای خودشـان پیـش بردنـد؟! چیـزی را کـه نمی داننـد، چطـور 
برایش فداکاری می کنند؟! مردم خوب می دانسـتند چه می خواهند؛ امروز هم خوب می دانند 

چه می خواهند.1

4. جامعیت، نظاممندی و کارآمدِی نقشه راه ملت ایران
مکتب امام یک بسـتهٔ کامل اسـت، یک مجموعه اسـت، دارای ابعادی اسـت؛ این ابعاد را 
باید باهم دید، باهم مالحظه کرد. دو بُعد اصلی در مکتب امام بزرگوار ما، بُعد معنویت و بُعد 
عقالنیت است. بُعد معنویت است؛ یعنی امام بزرگوار ما صرفاً با تکیهٔ بر عوامل مادی و ظواهر 
مادی، راه خود را پی نمی گرفت؛ اهل ارتباط با خدا، اهل سـلوک معنوی، اهل توجه و تذکر و 
خشوع و ذکر بود؛ به کمک الهی باور داشت؛ امید او به خدای متعال، امید پایان ناپذیری بود. 
و در بُعد عقالنیت، به کار گرفتن خرد و تدبیر و فکر و محاسبات، در مکتب امام مورد مالحظه 
بوده است ... بُعد سومی هم وجود دارد، که آن هم مانند معنویت و عقالنیت، از اسالم گرفته 
شده است... و آن، بُعد عدالت است. این ها را باید باهم دید. تکیهٔ بر روی یکی از این ابعاد، 
بی توجه به ابعاد دیگر، جامعه را به راه خطا می کشـاند، به انحراف می برد. این مجموعه، این 
بسـتهٔ کامل، میراث فکری و معنوی امام اسـت. خود امام بزرگوار هم در رفتارش، هم مراقب 

عقالنیت بود، هم مراقب معنویت بود، هم با همهٔ وجود متوجه به بُعد عدالت بود.2
منظومهٔ فکری امام دارای خصوصیّات کامل یک مکتب فکری و اجتماعی و سیاسی است. 
اواّلً متّکـی و مبتنـی بـر یـک جهان بینـی اسـت کـه ایـن جهان بینـی عبـارت اسـت از توحیـد. همـهٔ 
فعّالیّت او، همهٔ منطق او مبتنی بود بر توحید که زیربنای اصلی همهٔ تفکّرات اسالمی است. 
ّـت دیگـر ایـن منظومـهٔ فکـری کـه آن را به صـورت یـک مکتـب بـه معنـای واقعـی کلمـه در  خصوصی

1. خطبه های نماز جمعه تهران 1379/02/23
2. مراسم بیست و دومین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی )رحمه الله( 1390/03/14
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مـی آورد، ایـن اسـت کـه منظومـهٔ فکـری امـام بـه روز بـود؛ مسـائل مـورد ابتـالی جوامـع بشـری و 
جامعهٔ ایرانی را مطرح می کرد و مخاطبان، آن را حس می کردند. در مکتب فکری امام، ضّدیت 
با استبداد و ضّدیت با استکبار حرف اوّل را میزند؛ این آن چیزی است که ملّت ایران هم آن 
را حس می کرد، ملّت های مسـلمان دیگر بلکه ملّتهای غیر مسـلمان ]هم[ آن را حس کردند؛ 

برای همین این دعوت گسترش پیدا کرد.
خصوصیّت دیگر این مکتب فکری این بود که زنده و پویا و پر تحرّک و عملیّاتی بود؛ مثل 
بعضـی از اندیشـه پردازی ها و تئوری سـازی های روشـنفکرانه نبـود کـه در محفـل بحـث، حرفهـای 
زیبا و قشنگی است امّا در میدان عمل کارایی ندارد؛ منطق امام، فکر امام، راه امام، عملیّاتی 
بـود؛ قابـل تحقّـق در میـدان عمـل بـود؛ بـه همیـن دلیـل هـم بـه پیـروزی رسـید و پیـش رفـت؛ ایـن 

حرکت، مسیر تاریخ کشور ما را عوض کرد.
ما ملّت ایران، ملّتی بودیم زیردست و غرقه در بی هدفی و ناامیدی؛ ما ملّتی بودیم وابسته؛ 
ملّتی بودیم که به عمد ما را عقب نگه داشته بودند؛ هم فکر خود را بر ما تحمیل می کردند، 
هم فرهنگ خود را؛ هم منابع اقتصادی ما را می بردند و هم کاروان لجنزاری از عادتهای زشت 
را به سـوی کشـور مـا سـرازیر می کردنـد؛ مـا یـک چنیـن ملّتـی بودیـم. ]امـام[ مـا را تبدیـل کـرد بـه 
ّـت دارای هدفهـای  ّـت پـر تحـرّک، بـه یـک مل ّـت پـر امیـد، بـه یـک مل ّـت پـر انگیـزه، بـه یـک مل یـک مل
ّـت ایـران پـر تحـرّک اسـت، پـر انگیـزه اسـت، امیـدوار اسـت و بـه سـمت هدفهـای  بـزرگ. امـروز مل
بزرگ روانه است. البتّه ما با هدفهای خودمان هنوز خیلی فاصله داریم امّا مهم این است که 
ّـت مـا وجـود دارد؛ مهـم ایـن  در حـال حرکتیـم؛ مهـم ایـن اسـت کـه نیـرو و همّـِت پیشـرفت در مل
است که جوانان ما معتقدند که می توانند به این هدفها برسند؛ می توانند عدالت اجتماعی را 
به طور کامل تأمین کنند؛ می توانند پیشرفت و ثروت را به این کشور بیاورند؛ می توانند ما را به 
یک کشور پیشرفته و دارای قدرت متناسب با هویّت تاریخی خودمان تبدیل کنند؛ این امید، 
امـروز در کشـور مـا مـوج میزنـد و جوانهـای مـا در ایـن جهـت در حرکتنـد. مـا از حـال تخدیرشـده 
بیرون آمدیم، از حال خواب آلودگی بیرون آمدیم، این کار را نهضت امام بزرگوار ما و این مرد 

بزرگ انجام داده است.1
نظـام جمهـوری اسـالمی در کشـور مـا بـر یـک سـاخت مسـتحکمی بنـا شـده کـه شـالوده اش 
عبارت است از اعتقاد و ایمان، عقل و عاطفه. در شالودهٔ این نظام مستحکم، هم اعتقادات 

1. مراسم سالروز بیست و ششمین رحلت حضرت امام خمینی )رحمه الله علیه( 1394/3/14
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و ایمان مردم و مسئولین سهیم است، هم عقالنیتها ... و هم عواطف.1

5. ایمان مکتبی ملت ایران، اساس دشمنی دشمنان
مطرح شدن اسالم بدین صورت و با این واقعیت و جدیت است که موجب خشم سراسیمه 
و دیوانـه وار کسـانی شـده اسـت کـه دل بـه زوال اسـالم در ایـران و در همـهٔ کشـورهای اسـالمی 
بسـته بودنـد و یـا از اسـالم، فقـط نامـی بی محتـوا  و  وسـیله ای بـرای تحمیـق و اغفـال مـردم را 
می پسندیدند. ولذا از روز اول پیروزی انقالب تا امروز، هیچ فرصتی را برای تهاجم و ضربه زدن 
و توطئه و بدخواهی نسبت به جمهوری اسالمی و کانون حرکت جهانی اسالم -یعنی ایران- از 
دسـت نداده انـد. ملـت ایـران بخوبـی دانسـته اسـت کـه نقطهٔ قـوّت و پایـداری او، درسـت همـان 
اسـت کـه دشـمن همـهٔ نیـروی خـود را در مقابلـه بـا آن مصـروف می کنـد؛ یعنـی تـوکل بـه خـدا و 
تمسـک به اصول اساسـی انقالب که همه از مبانی اسـالم سرچشـمه گرفته و در کلمات رهبر 
کبیر انقالب )رضوان الله علیه( بر آن تأکید شده است. خشم و غیظ عنادآمیزی که در به کاربردن 
واژهٔ »بنیادگرایی« در اظهارات خصمانهٔ رسـانه های دشـمن، از اول انقالب تا امروز محسـوس 
است، ناشی از درماندگی و سراسیمگی آنان در برابر پایبندی رهبر و ملت و نظام ما به اصول 

اساسی انقالب است. 2
دنیای اروپا، دنیای مسلط امروز که عمدتاً همان دنیای غرب و من تبعش هستند، مهم ترین 
خلأ را دارند و آن، خلأ یک فکر، یک اندیشهٔ راهنما و به اصطالح متداول، یک ایدئولوژی است 
که متّکی به یک فکر صحیح و یک تلقّی درست از عالَمِ وجود باشد. مهم ترین خلأِ آنها نداشتن 
ّـت  ّـب سـعی می کننـد ایدئولوژی هـای دروغـی، درسـت و تزریـق کننـد. یـک عل ایـن اسـت؛ لـذا مرت
ّـرِ صحیـحِ درسـِت  عمـده ای کـه از ایـن انقـالب می ترسـند، همیـن اسـت کـه ایـن انقـالب، یـک تفک
تعریف شدهٔ متّکی بر یک جهان بینی صحیح و یک تلقّیِ مستدل و متین از آفرینش عالم دارد. 
بـر اسـاسِ ایـن مجموعـه، هرکسـی می دانـد کجـای دنیـا و کجـای راه قـرار دارد و بـه سـمِت کـدام 
هدف حرکت می کند؛ زندگی، هدف دار و مبارزه نیز هدف دار می شود. در مبنا و تفکّر اسالمی، 
هدفِ حیات انسـان، رسـیدن به درجات کمال اسـت؛ کمال معنوی که حتماً آراسـتگی مادّی را 
با خودش دارد؛ یعنی به تعبیر رایج، آخرتی که از دنیا عبور می کند. ایجاد یک جامعهٔ عادالنه، 
یـک جامعـهٔ صالـح، یـک کشـور پیشـرو و معنـوی، درعین حـال دارای قدرت هـای واالی مـادّی، بـا 
جهت گیـری معنـوی، بـا اخـالق انسـانی و بـا احسـاس حقیقـی انسـانیت. ببینیـد چـه هـدف واال و 

1391/5/22 .1
2. پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمه الله 1369/3/10
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ّـر فلسـفی اسـالم و فهـم درسـت از مبانـی اسـالمی،  زیبایـی اسـت! غربی هـا ایـن را ندارنـد... تفک
کاری می کند که انسـان در هر لحظه ای از لحظات، احسـاس می کند در کجای راه و به سـمت 
کدام هدف حرکت می کند؛ قدرت تحلیل برای حوادث می یابد و وظیفهٔ خودش را در هر شرایطی 

تشخیص می دهد.1
امـام رحمة الله علیـه بـا بازشناسـی اصـول اسـالم مفهـوم واقعـی توحیـد، کرامـت انسـانی، عدالـت و 
دیگر اصول اسالم را در زندگی اجتماعی و سیاسی ملت ایران جاری ساخت و به پشتوانهٔ مردم 
در مقابـل همـهٔ مکاتـب و نظام هـای انحرافـی حاکـم بـر جهـان ایسـتاد و راه تـازه ای را بـه جهانیـان 
به ویـژه ملت هـای مسـلمان نشـان داد و همیـن مسـأله باعـث شـد دو قطـب لیبرال دموکراسـی 
سرمایه داری و سوسیال دموکراسی از انقالب اسالمی ملت ایران به شدت احساس خطر کنند 

و در مقابل آن به دشمنی برخیزند.2

1. دیدار دانشجویان و دانش آموزان بسیجی طرح والیت 1378/6/13
2. دیدار جمعی از اساتید و دانشجویان بسیجی با رهبر انقالب 1382/3/18
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گفتار سوم: عمق تاریخی و افق تمدنی

ما دنبال آرمان های بلند هستیم؛
دنبال تشکیل جامعهٔ اسالمی، نظام اسالمی، کشور اسالمی، امّت اسالمی و
تحقّق بخشیدن به آرزوهای بزرگ پیامبران و صّدیقان و شهیدان هستیم؛...

این حرکت الهی و حرکت پیامبرانه راه خودش را دارد ادامه می دهد.1

1. بعثت عمومی ملت ایران، امتداد بعثت عظیم نبوی
ملـت مـا حرکـت و بعثـت عمومـی و برانگیختگـی ملـیِ تاریخـی خـود را در انقـالب، ادامـه آن 
بعثـت عظیـم نبـوی ]می دانـد[.2 ایـن واقعـه عظیـم، حرکتـی در خـط پیـام الهـی بعثـت و در جهـت 
اهداف متعالی آن بود و در آن، ایمان و خلوص و فداکاری ملت ایران نقشی اساسی داشت، 
همانند آنچه در حادثه ظهور اسالم در چهارده قرن پیش واقع شد و نخستین مجمع اسالمی 

شکل گرفت.3
]ایران[ کشوری ]است[ که در یکی از بلندترین و حساس ترین دوران های تاریخ مهد تمدن و 
کانون فرهنگ بشریت بوده است، و اکنون نیز قلمرو نظامی است که بر همان پیشینهٔ استوار 
بنا شده، و به پشتوانهٔ فرهنگی بی نظیر آن که اکنون به برکت بیداری اسالمی غنای بیشتری 
یافتـه تکیـه کـرده اسـت...ایران... زادگاه پرآوازه تریـن و درعین حـال ناشـناخته ترین انقالب هـای 
دوران معاصر است. انقالبی بر پایهٔ دین خدا و در امتداد راه پیامبران و مصلحان بزرگ الهی؛ 

راهی به درازای همهٔ تاریخ بشر.4
جمهوری اسالمی، امانِت تاریخیِ انبیای عظام الهی است. آرزوی موسی و عیسی و آرزوی 
همهٔ اولیا و ائمّهٔ بزرگوار ماسـت که امروز تحقّق پیدا کرده اسـت و لو ناقص؛ کاملش هم، إن 
ّـه فـی االرضیـن )ارواحنـا  ّـه، در دوران حکومـت کبـری و والیـت عظمـای حضـرت بقیـة الل شـاء الل

لتراب مقدمه الفداء( ظاهر و آشکار خواهد شد.5
امروز نبرد جمهوری اسالمی با استکبار - که با انقالب آغاز شد و همچنان با قوّت ادامه دارد 

1. دیدار مسئوالن نظام 16/ 04/ 1393
2. دیدار کارگزاران نظام به مناسبت سالروز بعثت پیامبر اکرم )صل الله علیه وآله( 15/ 08/ 1378

3. پیام به کنفرانس اندیشه اسالمی 15/ 11/ 1370
4. چهل ودومین مجمع عمومی سازمان ملل، نیویورک 31/ 06/ 1366

5. دیدار فرماندهان و اعضای »سپاه پاسداران انقالب اسالمی«، به مناسبت »روز پاسدار« 15/ 10/ 1373
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- همان نبرد پیغمبران با طواغیت زمان، با شیاطین انس و جن است. ما دنبال آرمان های بلند 
هستیم؛ دنبال تشکیل جامعهٔ اسالمی، نظام اسالمی، کشور اسالمی، امّت اسالمی و تحقّق 
بخشـیدن بـه آرزوهـای بـزرگ پیامبـران و صّدیقـان و شـهیدان هسـتیم؛ و دسـتگاه های شـیطانی 
زمـان یـک جبهه انـد و طبعـاً بـا یک چنیـن حرکتـی مخالف انـد. بنابرایـن کارشـکنی می کننـد، اذیـت 
می کنند، تهدید می کنند؛ درعین حال با همهٔ زرق وبرقی که آن جبههٔ مقابل دارد و جالل ظاهری 
و توانایی هـای مـادّی ای کـه دارد، ایـن حرکـت الهـی و حرکـت پیامبرانـه راه خـودش را دارد ادامـه 
می دهد و پیش می رود، اثر می گذارد، روزبه روز توسعه پیدا می کند، روزبه روز عمق پیدا می کند.1

2. قیام مردم ایران، ادامه قیام عاشورا
ملت ما به برکت خون و قیام امام حسین و به برکت روح حسینی، توانست قیام کند و یک 
نظام استبدادی فاسد خبیث زشت کردار زشت خو را به زانو دربیاورد و یک حکومت مردمی با 
صبغه و روحیه و با عمل نسبتاً اسالمی... را سر کار بیاورد.2  این جریان را امام حسین در تاریخ 
گذاشت و بشر فهمید که باید برای چنان حکومت و جامعه ای مبارزه کند؛ جامعه ای که در آن 
پسـتی و جهالت و اسـارت انسـان و تبعیض نباشـد. همه باید برای چنان اجتماعی جهاد کنند 
که به وجود بیاید و می آید و ممکن است. یک روز بود که بشر مأیوس بود؛ اما انقالب اسالمی 
و نظام اسـالمی نشـان داد که همه چیز ممکن اسـت. نظام اسـالمی به آن حد نرسـیده اسـت، 
اما بزرگترین موانع را در راه رسیدن به آن مرحله از سر راه برداشت. وجود حکومت طاغوتی، 
حکومت دیکتاتوری، حکومت انسان هایی که بر مردم شیر بودند، ولی در مقابل قدرتها روباه 
می نمودند؛ در مقابل مردمِ خودشان با تفرعن و تکبر بودند، اما در مقابل بیگانگان تسلیم و 
خاضع بودند، بزرگ ترین مانع برای یک ملت است؛ آن هم حکومتی که همهٔ قدرتهای جهانی 
از او حمایـت می کردنـد. ملـت ایـران نشـان داد کـه ایـن کار، عملـی و ممکـن اسـت؛ ایـن مانـع را 

برداشت و در این راه حرکت کرد.3
امروز خوشبختانه ملت ایران این درس را از حسین بن علی آموخته است. سی و چند سال 
اسـت کـه قاطبـهٔ ملـت ایـران در ایـن راه حرکـت می کنـد؛ حـاال باالخـره یـک نـوادر و یـک شـواذّی 
هم گوشـه کنار هسـتند امّا حرکت قاطبهٔ ملت ایران در جهت و حرکت حسـین بن علی اسـت. 
سرنوشـت آن بزرگـوار شـهادت بـود امّـا درس او فقـط درس راه شـهادت نیسـت. ایـن حرکـت 

1. دیدار مسئوالن نظام 16/ 04/ 1393
2. دیدار جمعی از مداحان 1383/5/17

3. خطبه های نماز جمعٔه تهران 1379/1/26
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حرکت بابرکتی اسـت، گاهی ممکن اسـت مثل ماجرای حسـین بن علی علیه الّسـالم منتهی به 
شهادت بشود، امّا این حالت، این روحیّه، برای اقامهٔ دین خدا و همهٔ برکاتی که بر اقامهٔ دین 
ّـه وارد میـدان شـد، یـک بنـای ظلـمِ ملـی  ّـب اسـت مفیـد اسـت. ملـت ایـران بـا ایـن روحی خـدا مترت
و بین المللـی را در ایـران ویـران کـرد، بـه جـای آن بنـای اسـالمی پایه گـذاری کـرد. این جـور نیسـت 
کـه حـاال هـر کـس راه حسـین بن علی را رفـت، حتمـاً آخـر کار بایسـتی بـه صـورت ظاهـر، بـه شـکل 
دنیایـی، ناکامـی باشـد؛ نخیـر، ایـن راه را، ایـن درس را در مقابـل چشـم بشـریّت گذاشـته اند، 
میگویند اگر دنیا هم می خواهی، اگر عزّت هم می خواهی، در این راه است؛ باید حرکت کنی. 
ملت ایران این را تجربه کرده اسـت؛ این را باید قدر دانسـت. ملت ایران حسـینی و عاشـورائی 
وارد میدان شـد، در یک انقالب عظیم و شـاید بشـود گفت بی نظیر در این سـده های طوالنی 
کـه جلـوی چشـم مـا اسـت - الاقـل کم نظیـر - پیـروز شـد. ملـت ایـران ایـن روش را اتّخـاذ کـرد، تـا 

امروز روزبه روز پیش رفت.1

3. ملتی با افق تمدنی و آماده سازی ظهور والیت عظمی
هدف ملت ایران و هدف انقالب اسالمی، ایجاد یک تمدن نوین اسالمی است. 2 برای این 
ّـه ای جـّدی اسـت. آن را  ّـت، قضیـهٔ بنـای یـک نظـام و تمـّدن اسـالمی و یـک تاریـخ جدیـد، قضی مل

جّدی بگیرید.3
نظام جمهوری اسالمی، یک حرکت عظیم الهی است. ابعاد این حرکت، به ابعاد مرزهای 
این کشور محصور نیست. این حرکت، حتّی به حصارهای زمان کنونی هم محدود نمی شود؛ 

یک حرکت عظیم تاریخی است.4 
اسالم جامعه ای را می خواهد که در آن، افراد و مجموعه یک ملت، مشعل و پرچم شاخصی 
ـهداء ع الّنـاس«؛5 مـا می خواسـتیم ایـن جامعـه را بـا ایـن  ـوا �ش ون باشـند بـرای همـه ملت هـا؛ »و تک
خصوصیات بسازیم و آن را جلوی چشم آحاد بشر و امت اسالمی بگذاریم؛ بگویند این است 
که هم مطلوب اسالم است و هم میسور مردمِ این روزگار است. این جور نباشد که خیال کنند 
بله، این مطلوب هست، اما میسور نیست.6 هدف عبارت است از ساختن کشوری که بتواند 

1. دیدار اقشار مختلف مردم 1392/3/22
2. دیدار جوانان استان خراسان شمالی 1391/07/23

3. آستانٔه سالروز تسخیر النٔه جاسوسی امریکا و روز ملی مبارزه با استکبار 11/ 08/ 1373  
4. دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی ایران، به همراه حجةاالسالم والمسلمین حاج سید احمد خمینی 1369/09/14

5. دیدار خانواده های شهدا 03/ 03/ 1384
6. دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه های شیراز 14/ 02/ 1387



67مؤلفه های عظمت ملت ایران

اس«؛ آن چنان باال قرار گیرید که بتوانید ناظر بر همه  َهداَء َعَ النَّ وا �شُ وُن در دنیا الگو باشد؛ »ِلَتُک
عالم باشید؛ بر همه روش ها، بر همه تمّدن ها و مدنیّت ها.1 

این ملت- همان طور که قباًل عرض کردیم- تصمیم خودش را گرفته است؛ به اوج اهداف 
َّه دسترسی پیدا خواهد کرد و نه فقط برای دنیای اسالم، بلکه برای همهٔ ملتها  خود إن شاء الل

الگو خواهد شد، تا بدانند راه عزت و عظمت از کجا می گذرد.2

4. ملتی هویت بخش به مظلومان عالم
در طـول حـدود شـصت سـال، یـک مبـارزه بیـن ملـت ایـران از یـک طـرف، و دولـت مسـتکبر 
آمریـکا از طـرف دیگـر، بـه راه افتـاده؛... تـا امـروز کـی پیـروز ایـن میـدان اسـت؟ ایـن درخـور تأمـل 
است. وقتی ما فهمیدیم که در اینجا آن که پیروز شده است، اراده و تصمیم قاطع یک ملت 
همـراه بـا ایمـان و تـوکل بـه خداسـت، ایـن درسـی می شـود بـرای همـهٔ ملت هـا؛ ایـن یـک اصلـی 
می شود در همهٔ تحوالت تاریخی؛ فلسفهٔ جدید تاریخ، مبتنی بر اصول اسالمی، با نگاه کردن 
به این حادثه، به بار می نشیند، تدوین می شود و مورد قبول همه قرار می گیرد؛ و این واقعیت 

اتفاق افتاده است.3
این انقالب، پدیدهٔ بسیار عظیمی است. مسئلهٔ این انقالب، حتّی به تشکیل نظام جمهوری 
اسـالمی، محـدود نمی شـود. ایـن انقـالب، تاریـخ را عـوض کـرده و یـک راه جدیـد در مقابـل بشـر 
به وجود آورده است، چه برسد به ملت های اسالمی؛ این انقالب، حادثهٔ بی سابقه ای است.4
آثار پیروزی ملت ایران در زورآزمایی قدرت های جهانی با آن، به جهان اسالم منحصر نماند؛ 
بلکه در کشورهای غیرمسلمان و در نظام هایی که قفس آهنین استبداد حزبی یا ستم قومی 
اجازه نداده بود که مسلمانانِ آن کشورها حتّی مسلمانی خود را احساس کنند، نسیم هویت 
اسالمی وزیدن گرفت و ایمان های خفته به جوش آمد و گلبانگ مسلمانی، خواب اهریمنان را 
برآشفت... و این رستاخیزی اسالمی است که جانهای مرده را بیدار کرده و زمینه را برای روزی 
آماده می سازد که در پاسخ به سئوال »لمن المکل«، در بسیط زمین از چهارگوشهٔ عالم گفته 

ّهار5«.6 وادح ال�ت شود: »لل ال

1. دیدار گروه کثیری از پاسداران، جانبازان، دانشجویان و دانش آموزان به مناسبت روز پاسدار، روز جانباز و روز دانش آموز 1379/8/11
2. دیدار جمعی از مردم آذربایجان به مناسبت سالروز قیام مردم تبریز  28/ 11/ 1388 

3. دیدار دانش آموزان و دانشجویان در آستانٔه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی 10/ 08/ 1391
4. دیدار دانشجویان و دانش آموزان بسیجی طرح والیت 1378/6/13

5. غافر: 16
6. پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمه الله 1369/03/10
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آنچه در ایران اتّفاق افتاد، مسألهٔ یک حرکت عظیم در مقیاس جهانی است. ما البتّه یک 
ملّتیم؛ مرزهایمان هم، مرزهای محدودی است. بیرون از این مرزها هم کاری نداریم...اما این 

انقالب، محدود به این مرزها نیست. این پیام یک پیام جهانی بود.1
بـا انقـالب اسـالمی در ایـران... عصـر جدیـدی بـا خصوصیاتـی متمایـز بـا دوران قبـل، در عالـم 
به وجـود آمـد. قدرت هـای مـادّی دنیـا، چـه بخواهنـد و چـه نخواهنـد؛ امریـکا چـه بخواهـد و چـه 
نخواهـد، ایـن دوران در دنیـا آغـاز شـده و پیـش هـم رفتـه اسـت و تأثیـرات ایـن عصـر جدیـد، روی 
ملت هـا و دولت هـای ضعیـف و نیـز روی دولت هـای قـوی و ابرقدرت هـا محسـوس اسـت. وقتـی 
عصر جدیدی در تاریخ بشر آغاز می شود، هیچ کس نمی تواند خود را از تأثیرات آن عصر برکنار 
بدارد. دوران گذشتهٔ تاریخ بشر هم همین طور بوده است. هیچ کس ممکن نیست خودش را 
از تأثیرات دورانی که با پایه های محکم الهی و انسانی در جهان شروع شده، دور بدارد... این 
عصـر و ایـن دوران جدیـد را بایـد »دوران امـام خمینـی« نامیـد. چنـد خصوصیـت در ایـن دوران 
هسـت کـه از آن تفکیک ناپذیـر اسـت: یکـی از ایـن خصوصیت هـا، گسـترش اعتقـاد و باورهـای 
مذهبی است. بعد از آن که سیاست قدرت و نظام سلطهٔ جهانی این بود که دین و معنویت را 
به کلی از زندگی مردم حذف کند و جامعهٔ بشـری را یک جامعهٔ بی دین و بی ایمان و بی اعتقاد 
به ارزش های الهی تربیت نماید، این دوران جدید، درست به عکس آن سیاست ها عمل کرده 
اسـت... خصوصیـت دیگـر ایـن عصـر جدیـد، معنـا بخشـیدن بـه ارزش انسـان ها و حضـور مؤثـر 
توده های میلیونی مردم اسـت. در دوران جدیدی که به وسـیلهٔ امام ما آغاز شـده اسـت و دایرهٔ 
آن محدود به ایران هم نیست، توده های مردم، اصل و تعیین کننده و تصمیم گیرنده اند و آنها 
هسـتند که جریان ها را هدایت می کنند... ازجمله خصوصیات دیگر ... اصلِ آزادی از سـلطه 
و تصـرف و نفـوذ قدرت هـای بـزرگ اسـت؛ یعنـی همـان چیـزی کـه در انقـالب مـا، به عنـوان اصـل 
»نه شرقی و نه غربی« شناخته شد... این دوران جدید که امام ما آن را با قیام و ایستادگی و 
اتکال به خدا و تکریم و تعظیم نسبت به ارزش های معنوی و با اعتمادش به آحاد مردم آغاز 
کرد، ان شـاءالله ملت ها را از شـر سـلطه های جهانی نجات خواهد داد و دوران زوال قدرت های 
بزرگ مادّی جهانی را نزدیک خواهد کرد. این، از برکات آن بزرگوار است. ملت ما، پشت سر 
رهبر باعظمت و استثنایی خود، اولین ملتی بود که قدم در این دوران جدید گذاشت و پایه های 
آن را مستحکم کرد و با مقاومت خود، برای ملت های دنیا، شاهدی بر صدق این ادعاها شد.2

1. آستانٔه سالروز تسخیر النٔه جاسوسی امریکا و روز ملی مبارزه با استکبار 11/ 08/ 1373  
2. مراسم اولین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه الله( 1369/03/14
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امروز، ملت ها می بینند که مردم ایران، با اتکال و اعتماد به خدا توانست حرف خود را به 
کرسی بنشاند. ما به برکت انقالبمان و به برکت اسالمی که این انقالب را به وجود آورد و به 
برکت تبعیت از امام و رهبر عظیم الّشأن فقیدمان، توانستیم راهی را برویم که برای مردم دنیا 

ناشناخته بود.1
امام بزرگوار ما توانست یک هویت جدیدی را در دنیای پرآشوب سیاست، در این منطقه به 
وجود بیاورد و آن، هویِت جمهوری اسالمی و ملت زندهٔ ایران است که توانستند این جمهوری 
را ایجـاد کننـد و از آن پاسـداری کننـد. ایـن، یـک هویـت اسـالمی و یـک هویـت ملـی اسـت و ایـن 
هویت، مخصوص ملت ایران هم نیست. هویت اسالمی، متعلق به همهٔ امتهای اسالم است. 

امامِ بزرگوار ما با همت ملت ایران توانست این هویت را ایجاد کند و آن را زنده کند.2
دربارهٔ هزارهٔ سوم حرفهای یاوهٔ زیادی می زنند؛ برای هزار سال پیش بینی هایی می کنند که 
به هیچ مستند علمی و فنی متکی نیست. اما اگر انسان بخواهد از روی حدس و گمان دربارهٔ 
ایـن هـزاره حرفـی بزنـد، می توانـد بگویـد کـه ایـن هـزاره، هـزارهٔ معرفـت انسـان بـه ارزش خـودش 
اسـت. در ایـن هـزاره، انسـان ها بـه ارزش خودشـان و ارزش نزدیـک شـدن بـه خـدای خودشـان 
واقف می شـوند. اگر بشـود برای هزاره حدسـی زد، آنچه که قابل حدس اسـت، این اسـت. ما 
حاال بحث هزاره را نمی کنیم؛ اما این قرنی که در پیش است، قرن روکردن به معنویت و قرن 
اسـتقالل و هویـت ملـی ملتهاسـت و ایـران، سـرآغاز آن بـود. دنبالـهٔ ایـران بسـیاری جاهـای دیگـر 
پیش خواهد آمد و قدرتهایی که با این حرکت عظیم بشـری مواجه و سـینه به سـینه بشـوند، 

شکست خواهند خورد و قدرت استکباری یکی از اینهاست.3
شـما می بینیـد شـعارهائی کـه تـا دیـروز ملـت ایـران بـر زبـان جـاری می کـرد، امـروز در کل ایـن 
منطقه همه گیر شده است. کشورهائی که جزو دنباله روان و پیاده نظامهای حقیر جبههٔ استکبار 
بودند، امروز به همت مردمشان جزو نیروهای ترقی خواه در کنار ملت ایران قرار دارند؛ همان 
هدفها را دنبال می کنند، همان شعارها را می دهند؛ این پیشرفت شماست؛ این معنایش این 
است که ملت ایران توانسته است در طول سه دهه برای خود یاورانی، همراهانی، همگامانی 
پیدا کند... حرکت نظام اسالمی و جمهوری اسالمی و انقالبی که این حرکت را به وجود آورد، 
بـه سـمت یـک هویـت حقیقـیِ مانـدگارِ مسـتحکمِ قابـل دوام و دفـاع در مقابـل تهاجمهاسـت؛ 
هویـت اسـالمی، اتـکاء بـه خـدای متعـال، احسـاس عـزت از مسـلمان بـودن، تکیـهٔ بـر ظرفیتهـا و 

1. دیدار با هیئت نظارت، بازرسان و ناظران شورای نگهبان و هیئت اجرایی انتخابات میان دوره یی مجلس 22/ 09/ 1368
2. مراسم هجدهمین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه الله( 1386/3/14

3. دیدار مردم استان سمنان 1385/8/17
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نیروهائی که خدای متعال به ما بخشیده است - چه نیروهای شخصی یک یک ما، چه نیروهای 
عظیم جمعیِ ملی، چه نیروهای انسـانی و چه نیروهای طبیعی ما - و فراخوانی دنیا به سـمت 

ارزشهای معنوی.1
انقالب اسـالمی برای مسـلمانها الگو شـد؛ اوالً با پیدایش خود، بعد با تشـکیل موفق نظام 
جمهـوری اسـالمی کـه توانسـت یـک نظامـی را بـا یـک قانـون اساسـیِ کامـل ارائـه کنـد و آن را بـه 
کرسـی بنشـاند و تحقق ببخشـد، و بعد ماندگاری این نظام در طول سـی و دو سـال که نتوانند 
به او ضربه بزنند، و بعد استحکام و تقویت هرچه بیشتر این نظام - که نظام جمهوری اسالمی 
امروز از لحاظ عمق و ریشـه، قابل مقایسـهٔ با ده سـال پیش، بیسـت سـال پیش و سـی سـال 
پیش نیسـت - و بعد پیشـرفتهای گوناگون در این نظام، که پیشـرفت علمی، پیشـرفت فناوری 
و صنعتـی، پیشـرفتهای اجتماعـی گوناگـون، پختـه شـدن افـکار، پدیـد آمـدن افـکار نـو، حرکـت 
عظیم علمی در کشور و فعالیتهای گوناگون است. عمرانهائی که در این کشور شده است، در 
مواردی کشور را به درجهٔ چند کشور معدود دنیا درآورده است. این ها همه حوادثی است که 
اتفاق افتاده است. این ها برای ملتهای مسلمان چیزهای محسوسی است؛ این ها را می بینند، 
مشاهده می کنند. این انقالب آمد، نظام درست کرد، این نظام باقی ماند، روزبه روز قوی تر شد، 
روزبه روز هم پیشرفته تر شد؛ این می شود الگو. این الگوسازی یک گفتمانی را به وجود می آورد 
کـه آن، گفتمـان هویـت اسـالمی و عـزت اسـالمی اسـت. امـروز در بیـن ملتهـای دنیـا، احسـاس 
هویت اسـالمی، قابل مقایسـهٔ با سـی سـال قبل نیسـت؛ احسـاس عزت اسـالمی و مطالبهٔ این 

عزت، امروز قابل مقایسهٔ با گذشته نیست. این، اتفاق افتاده است. 2
ملت ایران دنیا را به حیرت فرو برد و برای کشورهای دیگر سرمشق شد.3 ملت ما به عنوان 

کسانی که به نام قرآن و به نام اسالم حرکت کرده اند، در دنیا شناخته شده اند.4
خطی که امام برای انقالب ترسیم کردند ... خط عظمت اسالم و مسلمین و دفاع از محرومان 
و مسـتضعفان در سراسـر عالـم اسـت. خـط و راهـی اسـت کـه ملـت ایـران را در دنیـا، به صـورت 
یک ملت زنده و سرافراز و مستقل ترین و زنده ترین و فعال ترین ملت های دنیا درآورده و ما را 
از حالت ملت عقب افتادهٔ وابستهٔ مرده، خارج ساخته است. خطی است که ایمان و محبت و 
عشق مردم به اسالم را برانگیخته و آن ها را در این راه، به فداکاری های اعجاب انگیز و بی نظیر 

1. دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش 1390/11/19
2. دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 1389/12/19

3. دیدار زائرین و مجاوین حرم مطهر رضوی 1370/1/29
4. دیدار مردم خرم آباد 1370/5/30
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واداشته است. این خط، زندگی و همهٔ هستی و هویت ملی و انقالبی ماست.
انقالب اسالمی و ملت ایران، علی رغم میل قدرت های جهان خوار، برای ملت ها الگو شده اند؛ 
الگویی زنده و آموزنده. اینکه شما می بینید در کشورهایی که ده ها سال در قفس تنگ توهمات 
حزبی و سـتم قومی گرفتار بودند، ملت ها مخصوصاً ملت های مسـلمان و همچنین ملت های 
مظلوم بسـیاری از کشـورهای دیگر احسـاس هویت و شـخصیت می کنند و حرفشـان را می زنند 

و حقشان را مطالبه می کنند، این به برکت استقامت ملت ایران است..1
ملـت ایـران بـا اتحـاد خـود، بـا حضـور خـود، بـا آگاهـی خـود ایـن گام بلنـد را برداشـت و تمدنـی 
جدیـد، حرکتـی جدیـد، جریانـی نـو در اندیشـهٔ سیاسـی دنیـا بـه وجـود آورد. ملت هـای مسـلمان 
احساس هویت کردند، شخصیت پیدا کردند. احساس کردند می توانند عقب افتادگی هایشان 
را که بر امت اسـالمی تحمیل شـده بود، جبران کنند. لذا شـما می بینید حرکت ملت ایران بر 
روی ملتهای مسلمان- از شمال آفریقا تا شرق آسیا- اثر گذاشت، ملت ها را بیدار کرد. در قضیهٔ 
فلسطین، در قضیهٔ لبنان، در مسائل عراق و افغانستان جابه جا و قدم به قدم، تأثیر نفَس شما 

ملت ایران محسوس است.2 

1. خطبه های نماز جمعه تهران 1386/06/23
2. دیدار مردم بیجار  28/ 02/ 1388 
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گفتار چهارم: استکبارستیزی

من معتقدم، این حجّت خداست که به نفع جمهوری اسالمی تمام کرده است؛ هرجا جناح 
خبیث و پلید و منفوری هست، با جمهوری اسالمی بد و مخالف و دشمن است؛ درست مثل 
زمـان رسـول اکـرم )صلـی اللـه علیـه وآلـه وسـلم( کـه اشـراف فاسـد و زورگوهـا و دشـمنان طبقـات 
مظلوم و محروم و کسانی که خودشان به این طبقات ظلم می کردند و منافقان که در دلشان 
مرض بود، با دعوت پیامبر مخالفت کردند. امروز عیناً همان جناحها در برابر جمهوری اسالمی 

ایستاده اند؛ چون جمهوری اسالمی راه پیامبران را طی می کند.1
ّـت ایـران ملّتـی اسـت کـه سرسـختی خـود را در راه دفـاع از آرمانهـای خـود و از منافـع خـود  مل
آن چنان نشان داده است که میل و رغبت خود ]را[ به سالمت و صلح و همزیستی با برادران 

مسلمان و همهٔ آحاد بشر؛ این دو با یکدیگر موازی هستند.2

1. پذیرفتن نظام سلطه، ریشٔه اصلی مشکالت جهان
بیایید لحظاتی جهان بزرگ و پر مسألهٔ خود را از جایگاهی فراتر از مشکالت مقطعی، موضعی 
و محلّی بنگریم. این به معنای کوچک و کم اهمیّت انگاشتن مسائلی نیست که هر یک از آنها 
ملّتی را در زیر فشارهای طاقت فرسا له کرده و میلیون ها آدمی را در دوزخی از بی عدالتی و فقر 
و گرسنگی و جنگ و بیماری و جهل زندانی ساخته است، بلکه برای راه یافتن به قلّه ای است 
که در آن فرصتی برای مشـاهدهٔ منشـأ و چارچوب همهٔ آن پدیده های غم انگیز، دسـت دهد و 
هندسهٔ معیوب و ناهنجاری را که بر روابط سیاسی و اقتصادی کنونی جهان و نیز بطور برابر، 
ّـت جـالّدان و قربانیـان حاکـم اسـت، دیـده و شـناخته شـود. ایـن تکلیفـی بـزرگ، همتـی  بـر ذهنی
بلند و امیدی زوال ناپذیر را از آنان که به چنان واقعیّتی دست یابند، طلب می کند. اما بی شک 
کلید حقیقی و قطعی حلّ همهٔ آن مشـکلها را نیز به ما نشـان می دهد و ما را از کجروی و گم 

کردن جبههٔ حقیقی و اشتباه دوست و دشمن بر کنار می دارد.
مشکل اصلی در یک جمله آن است که دنیا، نظام سلطه را پذیرفته است. بگذارید از سخنها 
و قالبها فراتر برویم، داعیه ها و شـعارها را با عملها و سیاسـتها تطبیق کنیم، و نیز اسـتثناهای 

1.  اجتماع بزرگ مردم مشهد و زائران حضرت رضا علیه السالم  1369/1/2
2.  مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسالمی ایران، 1392/07/13
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معـدود و انگشت شـمار را هـم مـالک قـرار ندهیـم... خواهیـم دیـد کـه نـه فقـط قدرتهـای بـزرگ، 
ابرقدرت هـا، تقسـیم کنندگان جهـان و آنـان کـه منافـع خـود را ولـو در آن سـوی عالـم، بـر منافـع 
ّـی خـود آن کشـورها و  کشـورها و ملّتهـا ترجیـح می دهنـد و طلبکارانـه آن را می جوینـد، بلکـه حت
ملّتها و رهبران نیز سلطه گری یعنی اولویّت منافع سلطه گران را چون جبر تخلّف ناپذیری، گردن 
نهاده اند. اگر نظام سلطه در زمانهای گذشته به صورت لشکرکشی و برده کُشی امپراتورها تجلّی 
می کرد، امروز به شکل شبکهٔ بسیار پیچیدهٔ جهانی در مظاهر و حوزه های بسیار متعدد حیات 
ملّتها ظاهر شده است. نظام سلطه توانسته است برای خود اقتصادی خاّص، روابط سیاسی 
ویژه و از همه باالتر فرهنگ سـلطه را ایجاد کند. لذا اگر دیروز برای مقابله با سـلطهٔ امپراتورها 
آمادگی و دفاع نظامی ملّتها کفایت می کرد، امروز حتّی برای احسـاس سـلطه از سـوی ملّتها، 

نیاز به فعّالیّت و تالش جدی وجود دارد و مقابله با آن حقیقتاً ابعاد وسیعی یافته است.
زورمندان جهان، امروز فقط به دلیل برخورداری از ابزارهای قدرت، تحکم می کنند، مداخله 
می کننـد، قضـاوت می کننـد، نظـام اقتصـادی و روابـط داد و سـتد بـا ضعفـا را یـک جانبـه تعییـن 
می کنند و حتّی مفاهیم عالی انسـانی همچون آزادی، حقوق بشـر، تروریسـم و امثال آن را به 
میل خود تفسیر می کنند و خالصه همه جا بر اساس منافع و تشخیص خود عمل می کنند... 
و ملّتهـا و دولتهـا و رهبـران در دنیـای ضعفـا هـم ایـن همـه را چـون قضایـی آسـمانی و عارضـه ای 

بی عالج تلقّی کرده، حداکثر پس از چند و چونی و با اندک حکّ و اصالحی آن را می پذیرند.
زشت ترین پدیدهٔ دوران کنونی تاریخ آن است که کشورهای فرودست، هیچ میدان مانوری 
مگر به آن اندازه که از طیف منافع یکی از قدرتهای بزرگ به طیف منافع قدرت دیگر بگریزند، 
ندارند. آزاد، مستقل و برای خود اندیشیدن و تصمیم گرفتن و خواست و منافع و نظر قلدران 
عالم را ندیده گرفتن، همان کمبود بزرگی است که جهان امروز با آن روبرو است. استکبار در 
شرق و غرب با ستمگریهای خود، هر روز ستبرتر و حجیم تر می شود و معادلهٔ قدرت میان اقویا 
و ضعفـا، روزبـه روز بیشـتر، بـه نفـع اقویـا بـر هـم می خـورد. هیچکـس از آسـیب نظـام سـلطه کـه 
به تدریج همه گیرتر می شود، مصون نخواهد ماند و متأسفانه زمینهٔ این روند هولناک در خود 
جهان سـوم اسـت: ضعف اراده در رهبران، ترس از رویارویی صریح با اسـتکبار، تکیه بر کمک 
همین قدرتها، باور نداشتن قدرت مردم و تکیه نکردن به آنان... این هایند مایه های اصلی انفعال 
و ضعف کشورهای جهان سوم و کمک اصلی به توسعهٔ قدرت استکبار. باید چاره ای اندیشید.
روزگاری ملّت گرایی و مارکسیسم، امیدهایی آفریدند. اما اولی به »بهانه ای برای آتش افروزی 
میان ملّتهای همدرد«، تبدیل شد و دومی به »وسیله ای برای تشکیل یک امپراتوری جدید« 
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و تشدید تضاد و بلوک بندی و در نهایت به پایمال شدن یا اسارت ملّتها. و همواره هر مکتبی 
که بر پایه های لرزان تفکرات مادی بنا شده باشد، چنین خواهد بود.

فرهنگ سلطه، ملّت های ضعیف را ذلّت پذیر و معتاد به ستم ساخته است. باید از درون 
ذاتشـان آنـان را درمـان کـرد. بایـد بـاوری عمیـق بـه کرامـت و قـدرت انسـان بـه خـدا، بـه ارزشـهای 
انسانی راستین، به پوچی قدرتهای طاغوتی، در انسانها دمید و آنان را با این سالح کندیناپذیر، 

مسلّح کرد.
اسالم و همهٔ ادیان آسمانی، انسان را به چنین ایمانی و کامالً در جهت عکس فرهنگ سلطه 
ون« نه  لم طن ُ ون و ل�ت لم طن َ سوق می دهند. متون خدشه ناپذیر اسالمی صریحاً دستور می دهد »ل�ت
ظلم کنید و نه مظلوم شوید. و می آموزند که ستمگری و ستمپذیری در یک ردیفند و ستمگر 
و سـتم پذیر، شـرکای جرم یکدیگرند. تماشـاچی ظلم بودن و بی تفاوت ماندن نیز همانند ظلم 
و خـود، مرحلـه ای از آن اسـت. تکیـه بـه قـدرت الیـزال الهـی و ایمـان راسـخ بـه مـردم، درس دیگـر 
اسـالم بـه ملّتهـا و رهبـران اسـت، کـه آنـان را بـه ایسـتادگی در برابـر سـلطه های جهانـی تشـجیع 

می کند و امید موفّقیّت را در آنان پرفروغ می سازد.
این درس بزرگ اسالم، در گذشته و حال جهان، بارها عینیّت یافته و به تجربه ای مسلّم مبدل 
شـده اسـت: هـر جـا ملتّهـا یـا رهبرانـی از رهـا کـردن میـدان بـرای پیشـرویهای متجاوزانـه خـودداری 
کرده و خطرات و زحمات آن را پذیرفته اند، همهٔ ابزارهای قدرت زورمندان بی اثر گشته و راه بر 
متجاوز بسته شده است. نهضت های آزادیبخش پیروز در دهه های اخیر، و لبنان و افغانستان 

امروز، نمونه های مجسم و فراموش نشدنی این مدعایند.
انقالب اسـالمی ایران و تشـکیل نظام جمهوری اسـالمی، شـاهد زنده و فوق العاده ای اسـت 
بـر بطـالن ایـن پنـدار کـه سـلطه های جهانـی شکسـت ناپذیر و خواسـت و ارادهٔ آن تخلّف ناپذیـر 
اسـت. پیام بزرگ انقالب ما به ملّتهای مقتدر، آن اسـت که گردن نهادن به نظام سـلطهٔ ارادهٔ 
قدرتمندان را فقط به دلیل قدرتشان، مشروعیت بخشیدن، گناه و غلط و خود بزرگترین وسیلهٔ 
سلطهٔ نامشروع است. انقالب بزرگ اسالمی ما، راز توفیق در آزمایش عظیم خود را این می داند 
کـه جـداً و حقیقتـاً بـه قـدرت الیـزال الهـی و بـه مـردم تکیـه کـرده و قدرتهـای معـارض و مهاجـم را 
شکست پذیر دانسته است. با این روحیّه است که ما امروز نظام جهانی ظلم و انظالم را صریح 

و بی مهابا نفی می کنیم، این را وظیفهٔ خود دانسته و به پیشرفت آن عمیقاً امیدواریم.1

1. هشتمین اجالس سران جنبش عدم تعهد  1365/6/14   
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2. نفی نظام سلطه، نوآورِی بزرگ تاریخی ملت ایران
انقالب اسالمی خود یک نوآوری بزرِگ تاریخی بود که ملّت ایران آن را در تاریخ خودش و 
تاریخ بشریّت به ثبت رساند. انقالب نوآوری بود؛ جمهوری اسالمی نوآوری بود. از بعد از دوران 
شـروع اسـتعمار، دنیا به دو بخش تقسـیم شـد: یک بخش سـلطه گر، یک بخش سـلطه پذیر؛ 
دولت ها و قدرتهایی با تکیه به دانش، با تکیه به سالح، با تکیه به فریبگری، توانستند کشورهای 
دیگری را زیر سلطه بگیرند؛ آن ها شدند سلطه گر، این ملّتها و این کشورها خواه وناخواه - شدند 
سـلطه پذیر. دنیـا عـادت کـرد بـه تقسـیم میـان سـلطه گر و سـلطه پذیر؛ به طـور سـنّتی، جمعـی از 
ملّتها باید زیر فرمان و یوغ استثمار و استکبار دولتها و ملّتهای دیگری قرار می گرفتند. انقالب 
اسـالمی و جمهـوری اسـالمی آمـد و ایـن خطکشـی باطـل و ایـن نظـام غلـط را درهـم شکسـت. 
جمهوری اسـالمی اعالم کرد با سـلطه گری مخالف اسـت و خود هم اگر بتواند و قدرت داشـته 
باشد، هرگز سلطه گری نخواهد کرد؛ نه ملّت دیگری را و نه مسئوالن کشور، ملّت خود را زیر 
سـلطهٔ ناخواسـتهٔ خود نخواهند کشـید. با سـلطه گری مخالف اسـت؛ امّا با سـلطه پذیری بیشـتر 
مخالف است. سلطه پذیری به معنای تسلیم شدن و تشویق کردن سلطه گران است. آن ملّتی 
که می نشیند تا بیایند و منابع او را غارت کنند و بر سرنوشت او مسلّط بشوند، دارد سلطه گران 

را تشویق می کند و به دست خود گور خود را می کند.1
ملّت ایران با انقالبِ خودش سقف فلک فرهنگ و سیاست را در دنیا شکافته و طرح نویی 
در انداخته است. روزی که دنیا دو قطبی بود و دو ابرقدرت با همدیگر آنطور معارضه داشتند، 
در مقابلهٔ با این طرحِ نو با هم همدست شدند. پس معلوم می شود که طرح نوی ملّت ایران 
که با انقالب اسالمی آن را به میدان آورد، چیزی است که جهت مشترک دو ابرقدرت را هدف 
و آمـاج خـود قـرار داده بـود و آن را تهدیـد می کـرد. آن جهـت مشـترک چیسـت؟ قدرت طلبـی و 
سلطه طلبی. بله، ما با نظام سلطه مواجه شدیم. نظام سلطه یعنی اینکه در دنیا یک امپراتوری 
قدرت وجود دارد، متشکّل از طرفهایی. در مقابل آنها، منابع ثروت متعلّق به ملّتها وجود دارد. 
رابطـهٔ بیـن ایـن دو قطـب، رابطـهٔ سـلطه اسـت؛ سـلطه گر و سـلطه پذیر. او سـلطه گری می کنـد؛ 
ملّت هایی هم که یا خاکشان، یا آبشان، یا نفتشان، یا منابعشان، یا موقعیّت سوق الجیشی شان 
مـورد نیـاز آن مرکـز قـدرت اسـت، بایـد سـلطه پذیر باشـند و آنچـه را کـه او الزم دارد و منافعـش 
تأمیـن می شـود، تقدیـم او کننـد. اگـر ایـن کشـورها منابـع و ثـروت خـود را تقدیـم کردنـد، فبهـا؛ 
مثل خیلی از کشورهای جهان سوّمِ به اصطالحِ رایج؛ یعنی کشورهای عقب افتاده. دولت هایی 

1. اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطّهر رضوی 1387/1/1
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سر کار بودند و منافع ملّتهای خود را دودستی تقدیم می کردند؛ مثل کشور خود ما در دوران 
رژیـم طاغـوت؛ این هـا مطیـع و تسـلیم بودنـد. تسـلیم بـودن معنایـش ایـن نبـود کـه در همـهٔ امـور 
حرف آنها را گوش می کردند؛ نه، در برخی از امور اختالف نظر هم داشتند، امّا خواستهٔ آنها را 
برآورده می کردند. آن ها می گفتند قرارداد نفت اینطوری باشد، این ها قبول می کردند؛ در اپک 
آنطوری تصمیم بگیرید، این ها می گفتند چشم؛ نسبت به اسرائیل و صهیونیسم اینگونه عمل 
کنید، این ها می گفتند چشم؛ نسبت به کشورهای منطقه اینگونه عمل کنید، این ها می گفتند 
چشـم؛ موضعگیریتان در سـازمان ملل اینطوری باشـد، این ها می گفتند چشـم؛ بعد به تدریج 
وارد امور داخلی کشورها می شدند و می گفتند دولِت آنطوری به کار بگمارید، این سیاستها را 

اعمال کنید، چنین تغییراتی در کشور به وجود بیاورید، این ها هم می گفتند چشم.
نوع دیگر سلطه پذیری این است که یک وقت دولتی در مقابل منفعتی از منافع آنها سر 
بلند می کند، امّا آن ها می زنند سرش را می شکانند و کنارش می زنند؛ او هم که پشتوانهٔ مردمی 
ندارد - چون همین سـلطه گرها او را نگه داشـته اند - به راحتی از میان می رود؛ در نتیجه یکی 
دیگر را سر کار می آورند، که نمونه هایش را در کشورهایی دیدیم و من الآن نمی خواهم اسم این 
کشورها را بیاورم؛ شاید خود شماها هم توجّه دارید. در میان کشورهای همسایه، از این قبیل 
کم نداشـتیم؛ یکی را برده اند، یکی را آورده اند. این نظام سـلطه اسـت در دنیا. کسـانی که در 
نظام سلطه پامال می شوند، ملّت ها هستند؛ منافع و هویّت و شخصیّت و ارزشها و فرهنگشان 
نابود می شـود. روزبه روز هم نظام سـلطه تقویت شـده اسـت؛ یعنی از وقتی که اسـتعمار بر اثر 
ارتباطات آسان دنیا با یکدیگر و پیشرفت علم به وجود آمد، نظام سلطه هم پدید آمد. هرچه 
استعمار پیش رفته، نظام سلطه تقویت شده است. با امکانات جدید و وسایل ارتباطی سریع 
و فوق العاده ای که وجود دارد و امکانات نظامی و پولی و تبلیغاتی و غیره، نظام سـلطه هرچه 
میخهـای خـود را بـر سـرزمین محـل زندگـی ملّتهـا و انسـانها بیشـتر فـرو کـرده، انسـان ها محکـوم 
شده اند به تو سری خوری و سلطه پذیری. نظام ما آمد این مدار را قطع کرد؛ گفت نمی شود.1
انقـالب اسـالمی یـک پیشـنهاد جدیـد، یـک حـرف نـو بـرای زندگـی انسـانها بـود. دنیـای اسـیر 
قدرتمندی و بازی قدرت قدرتمندان که به خاطر حفظ قدرت خودشان مردم را سوق می دادند 
به سمت مهالک اخالقی و مهالک گوناگون فکری، احتیاج به یک سخن نو داشت؛ این سخن 
نو را انقالب اسالمی تولید کرد، ایجاد کرد و آن را عرضه کرد. این سخن نو عبارت از این است 
که بشریّت می تواند به پیشرفتهای مادّی، پیشرفتهای علمی، پیشرفتهای باب و مناسبِ ارزش 

1. دیدار مسئوالن نظام 1383/8/6
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انسانی دست بیابد، همراه با کسب رضایت پروردگار و همراه با حفظ ارزشهای الهی، و دنیا را 
از جهنّمی که  قدرت طلبان عالم و سیاستمداران دور از معنویّت به وجود آورده اند نجات بدهد 
و در همین نشئه یک بهشت برای بشریّت به وجود بیاورد؛ بهشت اطمینان، بهشت آرامش، 

بهشت احساس وظیفه، بهشت ارتباط با خدای متعال. این پیام انقالب اسالمی بود1.
عزیزان من! انقالب اسـالمی عظیمِ ملت ایران یک قیام بزرگ بشـری بر ضد این وضعیت 
بود. انقالب ما فریاد اسالم بود؛ فریاد توحید بود؛ فریاد عدالت بود؛ فریاد کرامت انسان بود 
در این دنیای سرشار از ظلم که نعمتهای خدا، هدایای الهی به انسانها، وسیله ای قرار می گیرد 

برای سرکوب انسانها. انقالب در مقابل یک چنین وضیعتی به وجود آمد.
آن کسـانی کـه امـروز بـه ملـت ایـران و نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران توصیـه می کننـد کـه بـه 
نظـام جهانـی برگردیـد، همـان کسـانی هسـتند کـه از وجـود یـک چنیـن حرکـت عظیمـی در میـان 
یک ملت، آن هم در یک چنین موقعیت حساسـی، ناراحت و سراسـیمه اند. برگردید به نظام 
جهانـی، یعنـی تسـلیم همیـن نظـام غیـر عادالنـه بشـوید؛ شـما هـم جـزوی از نظـام غیـر عادالنـه 

بشوید. این را از ملت ایران می خواهند.
ملـت ایـران سـی سـال اسـت بـا قـدرت، بااعتمـاد بـه نفـس، بـا اعتقـاد راسـتین و عمیـق بـه 
خواستگاه ایمانی خود، به این درخواست جاهالنه، مجنونانه و غیر منطقی پاسخ »نه« داده 
است. فشارهائی که بر ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی در طول این سی سال وارد کردند، 
بـه خاطـر ایـن بـود کـه ایـن انقـالب را از ایـن جایـگاه رفیـع، از ایـن خواسـتگاه معنـوی و ملکوتـی و 
انسان ساز پائین بیاورند. البته بدیهی است که نتوانستند و بدیهی است که نخواهند توانست. 
ُروَن«.2 نور خدا، نور توحید، نور عدالت،  ِرَه اْلاکِف

َ
ْو ک وِرِه َو َل ِهْم َو الّلُ ُمِتُّ ُن واِه فْ

َ
وَر الّلِ ِبأ ُؤا ُن ْطِف �یُ یُدوَن ِل »ُیِر

نور احساس شرف به عبودیت خداوند، وقتی در دل انسان هائی، ملتی درخشید، هیچ دستی 
نمی تواند آن را خاموش کند.3

3. ملت ایران، محور حرکت جهانی علیه نظام استکباری
دوران نظـام اسـتکباری - کـه مبنـای آن بـر ظلـم بـه ملتهـا و تسـلط بـر جـان و مـال و نامـوس و 
منابع آنهاسـت - به سـر آمده اسـت. البته ممکن اسـت ملتها دوره های سـختی را تجربه کنند، 
امـا دوران زورگویـی و قلـدری در باطـن انسـانها و در باطـن عالـم به سـر رسـیده؛ بیشـتر از ایـن 

1. دیدار با بسیجیان 1396/9/1
2. صف: 8

3. بازدید از دانشگاه امام حسین علیه السالم  1388/1/26  
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نمی توانند. ملتی که می تواند نقش ایفا کند، ملتی اسـت که به خودآگاهی برسـد و از اراده و 
ایمان و هوشـیاری اسـتفاده کند؛ او میدان را خواهد برد. بیشـترین اقبال را در این مورد ملت 
ایران دارد. ملت ایران، هم با استعداد است، هم باهوش است، هم مؤمن است و هم تجربه 
کـرده اسـت. ملت هـای دیگـر تجربـهٔ ملـت مـا را ندارنـد. ملـت مـا می توانـد محـور یـک حرکـت عظیم 
جهانی باشد بر علیه ظلم و نظام استکباری و نظام ظالمانه و نظام ارباب رعیتیِ جدید و نویی 

که امروز مستکبران عالم می خواهند بر دنیا تحمیل کنند.1
در دنیایـی کـه مبتنـی بـر مـدار زور و زورگویـی و چپاولگـری قدرتمنـدان و زورمنـدان اسـت و 
ملّتهای مستضعف در مناطق فراوانی از عالم دائماً در زیر فشار این زورمندان قرار دارند، در این 
دنیا یک موجودی، یک هویتی سر بلند کرد که صریحاً، بدون مالحظه، با شجاعت کامل این 
حرکت غلط عالم را - که حرکت سلطه گری است و ما از آن تعبیر می کنیم به نظام سلطه - نفی 
کرد؛ این کار ملّت ایران اسـت. ملّت ایران نظام سـلطه را که مبتنی بر سـلطه گر و سـلطه پذیر 
اسـت، نفـی کـرد. مبنـای دنیـای قدرتمنـدِ چپاولگـر، بـر تقسـیم دنیـا بـه سـلطه گر و سـلطه پذیر 
اسـت؛ امـروز هـم همین جـور اسـت، در دورانـی کـه انقـالب اسـالمی به وجـود آمـد هـم همین جـور 
بود و در طول تاریخ هم همین جور بوده است؛ البتّه امروز شدیدتر از دورانهای گذشته است؛ 
چون امروز ابزارهای سلطه، قابل مقایسه با صد سال پیش و هزار سال پیش و پنج هزار سال 
پیش نیسـت؛ لذا سـلطه گران امکان تسـلّط بیشـتری بر مظلومان و بر مسـتضعفان دارند و از 
این امکان دارند به طور کامل استفاده می کنند؛ منابع را می برند، فرهنگ ها را نابود می کنند، 
انسان ها را تذلیل می کنند، در بین ملّتهای مظلوم و محروم گرسنگی را گسترش می دهند؛ و 
فجایع فراوان دیگر. در مقابل این حرکت، یک هویتی به وجود آمد به نام انقالب اسـالمی که 
متّکی بود به مبانی وحی، مبانی الهی، اخالق الهی، حرکت الهی و آنچه قرآن با صراحت دارد 
آن را بیان می کند؛ این حرکت ملّت ایران است. این حرکت بحمدالله روزبه روز هم توسعه پیدا 

کرده؛ این حرکت پیش رفته.2
این در دنیا خیلی چیز مهمّی است که ملّتها ببینند بدون قرار گرفتن زیر سایهٔ قدرتها هم 
یک ملّت ممکن است رشد کند و حرکت کند، بلکه با خصومت قدرتها هم می تواند رشد کند 
و حرکت کند و بِایستد و روی پای خودش جلو برود؛ این را ما عمالً نشان دادیم، این هم اینها 
را عصبانی می کند. ملّت ایران برای کشورها و برای ملّتها الگو شد که نشان بدهد می توان در 

1. دیدار مردم قم 1383/10/19
2. دیدار اعضای ستادهای »کنگره شهدای امور تربیتی«، »کنگره شهدای دانشجو«، و »کنگره شهدای هنرمند« 1393/11/27
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مقابل ابرقدرت ها ایستادگی کرد و از آنها نترسید، و درعین حال پیش رفت1.
مـا افتخـار می کنیـم کـه در ایـن دنیـای مـادی، پرچـم حاکمیـت قـرآن و اسـالم را اول مـا بلنـد 
کردیم. پای این داعیهٔ بزرگ هم ایسـتاده ایم، زحماتش را هم تحمل کرده ایم و نشـان داده ایم 
که اگر ملتی صبر کند، تحمل کند، استقامت کند، نه فقط دشمن را ناکام خواهد کرد، بلکه 

پیشرفت خواهد کرد؛ این اتفاقی است که در کشور ما افتاده است.2

4. برآشفتگی استکبار جهانی از انتشار الگوی نفی نظام سلطه
نظام سـلطه به معنای آن اسـت که در روی زمین، ملت ها به دو گروه تقسـیم بشـوند: یک 
گروه سلطه گر، و یک گروه سلطه پذیر. دولت های استکباری عادت کرده اند که سلطه گری کنند، 
زور بگوینـد، در اقتصـاد ملتهـا، در فرهنـگ ملتهـا، در سیاسـت ورزی ملت هـا، در تربیـت ملتهـا، 
در سـبک زندگـی ملتهـا، از سـر اسـتکبار و سـلطه طلبی دخالـت کننـد؛ همه چیـزِ دنیـا در اختیـار 
آنهـا باشـد. دولت هـای غربـی و در برهـهٔ چنـد ده سـال اخیـر در رأس آنهـا دولـت آمریـکا، بـه ایـن 
پدیـدهٔ نفرت انگیـز عـادت کرده انـد؛ بـه اینکـه زور بگوینـد، بـه اینکـه اقتصـاد دنیـا در دسـت آنهـا، 
فرهنگ ملتها در اختیار آنها، و خالصه اختیار کشورهای دیگر در دست آنها باشد؛ به این عادت 
کرده انـد. وقتـی یـک ملـت و یـک کشـور، در مقابـل ایـن عـادت زشـت می ایسـتد، آن هـا برآشـفته 
می شـوند. انقالب اسـالمی موجب شـد یک کشـور بزرگ، یک کشـور واقع در منطقهٔ حسـاس 
جغرافیا، یک کشـور دارای منابع و معادن سرشـار یعنی ایران عزیز، با ملتی مقاوم و شـجاع و 
پراستعداد، در مقابل این رَوَند زشت و نفرت انگیز بِایستد؛ آنچه آنها را خشمگین می کند این 
است. آنچه استکبار جهانی را آشفته کرده است، این است که یک ملت در یک کشور مهم، 
با یک سابقهٔ تاریخی بسیار غنی، با دارا بودن خصوصیات منحصربه فرد، در مقابل این عادت 
زشـت سـلطه گری و سـلطه پذیری ایسـتاده اسـت؛ این اسـت که آمریکا را عصبانی می کند؛ این 
اسـت که جبههٔ متحدی از مسـتکبران را در مقابل جمهوری اسـالمی قرار می دهد؛ و باز اتفاقاً 
همین است که دل ملتهای دنیا را به سوی ملت ایران جذب می کند؛ و همین است که اتفاقاً 
بسیاری از دولتهایی هم که خودشان جرأت نمی کنند در مقابل نظامِ سلطه بِایستند، از اینکه 
نظـام جمهـوری اسـالمی ایسـتاده اسـت، لـذت می برنـد؛ اگرچـه ایـن گسـتاخی و دلیـری را ندارنـد 

1. دیدار نخبگان جوان علمی 1396/7/26
1391/4/4 .2
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که آن را اظهار کنند.1
جمهوری اسالمی یک »نفی« با خود دارد، یک »اثبات«؛ نفی استثمار، نفی سلطه پذیری، 
نفی تحقیر ملت به وسیلهٔ قدرتهای سیاسی دنیا، نفی وابستگی سیاسی، نفی نفوذ و دخالت 
قدرتهای مسلط دنیا در کشور، نفی سکوالریسم اخالقی؛ اباحیگری؛ این ها را جمهوری اسالمی 
قاطع نفی می کند. یک چیزهائی را هم اثبات می کند: اثبات هویت ملی، هویت ایرانی، اثبات 
ارزشهای اسالمی، دفاع از مظلومان جهان، تالش برای دست پیدا کردن بر قله های دانش؛ نه 
فقط دنباله روی در مسئلهٔ دانش، و فتح قله های دانش؛ این ها جزو چیزهائی است که جمهوری 
اسالمی بر آنها پافشاری می کند. این نفی و این اثبات؛ این ها دلیل دشمنی آمریکا و دشمنی 
شبکهٔ صهیونیستی دنیاست... با همین ایستادگی در این نفی و در آن اثبات، جمهوری اسالمی 
توانسـته با جبههٔ گسـتردهٔ مجهز به انواع امکانات مواجه شـود و در مقابل او مقاومت کند؛.. 
نه فقط عقب نشینی نکند، بلکه پیشروی کند و به دشمن ضربه وارد کند. این، اتفاق افتاده.2
آن نکته یـی کـه همـهٔ ملـت ایـران بایـد لحظه یـی از خاطـر نبرنـد، ایـن اسـت کـه نعمـت خـدا بـر 
ما ملت، نعمت بسـیار عظیمی اسـت. در عصر سـیطرهٔ ظلم و فسـاد، در عصری که قدرتهای 
استکباری مردم دنیا را با انواع مختلف فشار و شکنجه و استعمار و تحمیق و روشهای گوناگون 
استکباری در فشار قرار داده اند، در عصری که ملتها جرأت نمی کنند در مقابل سلطهٔ استکباری 
نفس بکشـند و غول زر و زور تقریباً سـلطهٔ خودش را بر دنیا گسـترده اسـت، در چنین دوران 
سخت و ظلمانی و دهشتناکی، این ملت به نام خدا قیام کرد، با یاد خدا مبارزه کرد، کلمات 
خدا را سرمشق زندگی خود قرار داد، قرآن و معارف الهی را از زبان یکی از برجسته ترین بندگان 
شایسـتهٔ خـدا - امـام بزرگوارمـان - شـنید، آن هـا را بـه کار بسـت و توانسـت بـه عنـوان یـک ملـت 
نمونه در دنیا ظاهر بشود. شما امروز یک ملت نمونه هستید. خیلی از ملتها از شما سرمشق 
می گیرند، روش های شما را مطالعه می کنند و شجاعت شما را می ستایند. این نعمت بزرگی بود 
که خدا به شما داد. در این سالهای سخت مبارزهٔ طوالنی دوران پس از پیروزی انقالب، ملت 
ما به بشریت خدمت کرد. شما خیلی از چشمها را در دنیا باز کردید. این قدرتهای استکباری، 
پرچم معنویت را خوابانده بودند. در دنیا خبری از دین و معنویت و اخالق و وظیفهٔ انسـانی و 
نام خدا نبود؛ شـما اینها را زنده کردید و برای عزت اسـالم و عظمت دادن به نام خدا، سـختی 
مبارزه را قبول نمودید. امروز اگرچه قدرتهای استکباری در یک میدان بی رقیب و بی منازع، چهار 

1. دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السالم 1393/2/31
2. دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت 1387/09/24
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اسبه می تازند، اما در دنیا کار به جایی رسیده است که بزرگ ترین قدرت های استکباری هم از 
احساسات معنوی و دینی ملت ها می ترسند! در مقابل قدرت بی مهار و بی رقیب امریکا، امروز 
تنها چیزی که ایسـتاده اسـت و مقاومت می کند و امریکا را می ترسـاند، همین بیداری معنوی 
انسانهاسـت؛ بخصـوص در مناطـق اسـالمی. ایـن روح دینـی و گرایـش بـه معنویـت کـه در میـان 
بسیاری از ملتها پیدا شده است، این ها را شما کردید؛ مبارزهٔ شما کرد.  ملت ایران جوهر خود 
َّـه بـا قـدرت ادامـه دارد، روزبـه روز  را نشـان داد. ایـن حرکتـی کـه ملـت ایـران شـروع کـرد و بحمدالل
ملتهـا را بیدارتـر و هشـیارتر خواهـد کـرد؛ آن هـا را بـه وظیفـهٔ خودشـان آشـناتر خواهـد کـرد و بـه 
َّه آیندهٔ درخشانی  دشمنی ابرقدرتها بیشتر واقف خواهد نمود. آیندهٔ ملت ایران هم ان شاءالل
اسـت. هر ملتی با این روحیه حرکت بکند، آیندهٔ درخشـانی خواهد داشـت. این، نعمت الهی 

است؛ شکر این نعمت الزم است.1
ملت ما با پیشرفتها ثابت کرد که در سایهٔ آمریکا زندگی نکردن، به معنای عقب افتادگی 
ـ در روزی که استعمارِ مستقیم  نیست؛ این نکتهٔ مهمی است. قدرتمندان عالم، استعمارگرانـ 
بـودـ ــ و امـروز آمریـکا، می خواهنـد بـه ملتهـای دنیـا اثبـات کننـد کـه اگـر می خواهیـد زندگـی خـوب 
داشـته باشـید و پیشـرفت کنیـد، بایـد زیـر سـایهٔ مـا بیائیـد. ملـت ایـران اثبـات کـرد کـه ایـن حـرف 
دروغ اسـت. ملـت مـا ثابـت کـرد کـه وابسـته نبـودن بـه آمریـکا و قدرتهـای بـزرگ نـه فقـط موجـب 

عقب افتادگی نیست، بلکه موجب پیشرفت است؛2
همین طور که بعضی از دوسـتان در سـخنرانی های خودشـان اشـاره کردند، هدف دشـمنان 
ملّت ایران این است که نگذارند این کشور و این ملّت به جایگاه شایستهٔ خودش، آن جایگاه 
تمّدنی، برسد؛ ]چون[ احساس کرده اند که این حرکت در کشور آغاز شده؛ تحریم ها به خاطر این 
است. بله، بنده هم عقیده ام این است که هدف تحریمها مسئلهٔ هسته ای فقط نیست، مسئلهٔ 
حقوق بشر هم نیست، مسئلهٔ تروریسم هم نیست. گفتند چرا فالنی برای روضهٔ علی اصغر که 
روضه خوان خواند، گریه نکرد؟ گفت آن بنده خدا خودش صد علی اصغر سر بریده؛ این برای 
روضهٔ علی اصغر گریه می کند؟ این ها خودشـان تروریسـت پرورند، این ها خودشـان ضّد حقوق 
بشـرند؛ این ها دنبال این هسـتند که برای حقوق بشـر به یک کشـوری فشـار بیاورند؟ مسـئله 
این نیست؛ مسئله یک محاسبهٔ بسیار باالتر و فراتر از این حرفها است؛ یعنی یک ملّتی، یک 
حرکتی، یک هویّتی به وجود آمده است مبتنی بر منابعی و مبادی ای درست نقطهٔ مقابل مبادی 

1. دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده های شهدا 1370/7/17
2.  حرم مطهر رضوی 1392/01/01
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نظام استکبار و نظام ظلم و انظالم؛ نمی خواهند این به جایی برسد؛ ما در یک چنین موقعیّتی 
هستیم؛ ما در یک چنین جایگاهی هستیم. بایست حرکت بکنیم، باید تالش کنیم. تحریم ها 
ّـه زحمتهایـی ایجـاد می کنـد امّـا می توانـد مانـع پیشـرفت نشـود؛ ]بایـد[ از ظرفیّتهایمـان  هـم البت

استفاده کنیم.1

5. مبارزه همه جانبه ملت ایران با شیطان بزرگ
اسالم، نظام اسالمی و حکومت اسالمی و جامعهٔ اسالمی، با ظلم مخالف است؛ با استکبار 
مخالف است؛ با دست اندازی به زندگی مردم مخالف است؛ با تجاوز به ملّتها مخالف است؛ 
ّـت قدرت هـا مخالـف اسـت؛ بـا اسـتبداد بین المللـی - مثـل اسـتبداد داخلـی کشـورها -  بـا فرعونی
مخالف اسـت. این مخالفت هم فقط مخالفت قلبی نیسـت؛ نه، مخالفتی اسـت که در مقام 
عمل و هرجایی که اقتضا پیدا کند، بروز خواهد کرد؛ ظهور پیدا خواهد کرد. این را می دانند؛ 
این از جمهوری اسالمی شناخته شده است. لذا آن کسانی که اهل تجاوزند، آن کسانی که اهل 
دست اندازی به منابع ثروت دیگرانند، اهل استکبارند، اهل فرعونیّت در برخوردهای سیاسی 

خودشان هستند، با نظام جمهوری اسالمی قهراً مخالفند.2
آمریکا از انقالب اسالمی سیلی خورده است، از انقالب اسالمی کینه در دل دارد. این ها در 
ایران همه کاره بودند، همه چیز در اختیار خودشان بود، مسئولین کشور فرمانبرِ مطیع آنها بودند، 
منابع کشـور در اختیارشـان بود، سـرمایه های کشـور با میل آنها جابه جا می شـد، سیاسـت های 
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور به میل آنها برنامه ریزی می شد، دستشان از همهٔ اینها 
کوتاه شـد. چه کسـی کوتاه کرد؟ اسـالم کوتاه کرد، انقالب اسـالمی کوتاه کرد؛ لذا دشـمنند.3 
یکی از سردمدارانِ دولتهای قبلی شان شرم نکرد و گفت: »ملت ایران باید نابود شود«. چقدر 
حماقت می خواهد که کسی چنین حرفی بزند؟! ولی این ها گفتند. این از دشمنی است. این از 
کثرت کینه است که در حرفهایشان، در افواهشان و در چهره هایشان خود را نشان می دهد. 4
همه دنیا می دانند که شیطان بزرگ، امریکاست؛ این یک حرف متّکی به دلیل است. این 
عنـوان »شـیطان بـزرگ« بـرای امریـکا، یـک نام گـذاری بی دلیـل نبـود. شـما بـه تاریـخ سـی، چهـل 
سال گذشته نگاه کنید؛ بیشترین کارشکنی را نسبت به نهضتهای مردمی و مستقل، امریکا 

1. دیدار اساتید دانشگاه ها 1394/4/13
2. در دیدار رؤسای سه قّوه و مسئوالن و مدیران بخشهای مختلف نظام 1387/6/19

3. همایش ده ها هزار نفری »خدمت بسیجیان« در ورزشگاه آزادی 1397/7/12
4. آستانٔه سالروز تسخیر النٔه جاسوسی امریکا و روز ملی مبارزه با استکبار 1373/8/11
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کرده اسـت. بیشـترین ترور شـخصیتهای مؤمن پاک دامن را در دنیا، دسـتگاه جاسوسـی سـیای 
امریـکا کـرده اسـت. بیشـترین حمایـت را از رژیمهـای ضـّد مردمـی در دنیـا، امریـکا کـرده اسـت. 
بیشـترین فروش اسـلحه و سـالحهای مرگ بار را در دنیا امریکا کرده اسـت. بیشـترین چپاول و 
غارت را نسبت به ثروت های ملت ها، امریکا کرده است. این ها شیطنت است؛ پس بزرگ ترین 
شیطان هاسـت. البتـه ایـن کارهـا را شـیطانهای دیگـری هـم در دنیـا می کننـد، امـا هیچ کـدام بـه 
شـیطنت امریکا نیسـتند؛ پس او حقّاً شـیطان بزرگ اسـت. این شـیطان بزرگ که همه ملتها- 
نمی گویـم همـه دولتهـا و حکومتهـا- شـیطنتش را قبـول دارنـد، جمهـوری اسـالمی را بـه شـیطنت 
متهم می کند! ما افتخار می کنیم که منفورترینِ شـیطانهای دنیا، با ما با این لحن حرف بزند. 

ما از تعریف و تجلیل سردمداران رژیم امریکا هرگز خشنود نمی شویم.1
ایران یک کشـور بزرگ اسـت. ایران تاریخ عمیق و عظیمی دارد که امثال کشـور امریکا در 
ّـت همچـون ذرّه هـای  ّـت ایـران شـوخی اسـت؟ فرهنـگ یـک مل ایـن تاریـخ غـرق می شـوند. مگـر مل
الماس است که در طول قرون شکل می گیرد و استحکام پیدا می کند و در عنصر یکایک افراد 
ملت متجلّی است. مگر می شود ملّت ایران را دسِت کم گرفت؟ ملّت ایران، اسالم را انتخاب 
کرده اسـت. کسـی اسـالم را به ملّت ایران تحمیل نکرده و حکومت اسـالمی و نظام جمهوری 
ّـت، زندگـیِ همـراه بـا مبـارزهٔ خـودش و فضـای آزاد  ّـت انتخـاب کـرده اسـت. مل اسـالمی را هـم مل
امروز را انتخاب کرده است. استقالل از قدرتهای بزرگ را ملّت ایران انتخاب کرده است. مگر 
امروز در ایران کسی جرأت دارد دَم از وابستگی به یک قدرت و جناح در دنیا بزند؟ اگر بزند، 
این ملّت جوابش را می دهد. این ملّت، ملّتی آزاد و مستقل است. دولت های دنیا، کشورهای 
ّـت دارای  دنیـا و رژیمهـای دنیـا، از خـدا می خواهنـد بـا چنیـن ملّتـی ارتبـاط داشـته باشـند. یـک مل
ثروت معنوی، فرهنگی، تاریخی، رشد عقالنی و ثروت مادّی؛ دارای این همه ذخائر، دارای این 

همه جوان و نیروی کار و دارای مدیران خوب. این ملّت، ملّتی است که پیش خواهد رفت.2
اینکه ]امام[ فرمود هرچه فریاد دارید، بر سر آمریکا بزنید، پشتش یک منطق محکم وجود 
دارد. آن منطـق ایـن اسـت کـه اسـاس سیاسـت آمریـکا بـر افزون طلبـی و دسـت اندازی اسـت. 
تاریخ آمریکا در این 250 سالی که از عمر آن می گذرد، این را نشان می دهد -البتّه اوایل خیلی 
کمتر، از حدود صد سال پیش یا اندکی کمتر از صد سال پیش، خیلی بیشتر- سیاست کلّی 
آمریکا این اسـت که امنیّت داخلی اش را به وسـیلهٔ دسـت اندازی به کشـورهای جهان و تصرّف 

1. دیدار کارگزاران حج و مسئوالن برگزارکننده مراسم دهه فجر 1380/11/3
2. آستانٔه سالروز تسخیر النٔه جاسوسی امریکا و روز ملی مبارزه با استکبار 11/ 08/ 1373  
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مناطق نفوذ فراوان تأمین کند؛ این جور عمل می کنند؛ این سیاست آنها است. این سیاست 
را در منطقهٔ غرب آسـیا اِعمال کردند، در ایران در دوران طاغوت اِعمال کردند، در کشـورهای 
همسایهٔ ما اِعمال کردند. بر سر این قضیّه با شوروی سابق زورآزمایی داشتند -او به طرف خود 
می کشـید، ایـن به طـرف خـود می کشـید- و ایـران منطقـهٔ نفـوذ آمریـکا بـود. اندکـی غفلـت بعـد از 
پیـروزی انقـالب موجـب می شـد کـه دشـمنی کـه از در بیرونـش کردیـم، از پنجـره برگـردد؛ امـام 
ّـت ایـران بیـدار شـدند.  ّـت ایـران را بیـدار کـرد و مل نگذاشـت و جلـوی ایـن را گرفـت. سـد کـرد، مل
بنابرایـن ایـن شـعار ضـّد آمریکایـی، ایـن فریـاد کشـیدن بـر سـر آمریـکا از روی تعّصـب نیسـت، 
از روی جهالـت نیسـت، از روی لجبـازی نیسـت؛ از روی منطـق اسـت؛ متّکـی بـه یـک پشـتوانه و 
عقبهٔ منطقی و فکری است. پس هم جوانهای عزیز ما، هم کسانی که می نویسند و میگویند 
و دارای منبر هستند برای گفتن -منبر مطبوعات، منبر دانشگاه، منبر کالس درس، منبرهای 
گوناگون- بدانند و توجّه کنند که اگر امروز ملّت ایران شعار ضّد آمریکا می دهد و قبالً هم در 

این سی و چند سال شعار می داده است، به خاطر یک منطق محکم است.1
آن انقالبی موفّق خواهد شد و پیروز خواهد شد که آن قدرت مداخله گرِ پشت سرِ دیکتاتور 
را هـم ببینـد و بـا او مبـارزه کنـد؛ لـذا وقتـی جوانهـای مـا رفتنـد النـهٔ جاسوسـی آمریـکا را گرفتنـد و 
ضربهٔ تحقیرآمیزی را به آمریکا زدند، امام گفتند »انقالبی بزرگتر از انقالب اوّل«. انقالب اوّل 
هم انقالب بود، انقالب عظیم و بی نظیری بود، امّا در این حرکت دوّم، ملّت ایران نشـان داد 

که الیهٔ بعدی سلطه و گرفتاری و بال را می شناسد و با آن مقابله و مبارزه می کند.2
آنچه در ایران اتفاق افتاده است، درست نقطهٔ مقابل هدفها و اطماع استکبار جهانی است. 
در اینجا نظامی متکی به مردم، متکی به دلها، به ایمانها، به عاطفه ها شکل گرفته است؛ با 
َن«3 با این اعتقاد و باوری  �ی ْؤِمِن ُ وِلِه َو ِلْ ُة َو رِلَُس ِْعزَّ ِ ال اهداف اسالمی، با اهداف قرآنی، با اهداف »َو لِلَّ
که هیچ گونه فشار و تحمیلی نمی تواند آن را متزلزل کند؛ یک نظامِ این چنینی؛ نظام اسالمی. 
خود این ایستادگی، خود این مقاومت در مقابل طمع ورزی بیگانگان، مراکز قدرت جهانی را به 
خشم می آورد. سی سال است اینها دارند خشم خودشان را به نحوی ابراز می کنند، اما با ارادهٔ 
ملت ایران- که متکی به ارادهٔ پروردگار متعال است و با اطمینان به وعدهٔ الهی است- دشمنان 

ناکام مانده اند و ملت ایران روزبه روز عرصه های پیشرفت و تکامل و تعالی را پیموده است.4

1. دیدار دانش آموزان و دانشجویان 1395/8/12
2.  دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش، 1392/11/19

3. منافقون: 8
4. جمع مردم و کارکنان صنعت نفت عسلویه در سفر یک روزه به این شهر  08/ 01/ 1390  
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امام بزرگوار ما به برکت پایبندی به اصول بود که توانست انقالب را پیروز کند و انقالب را 
حفظ کند و جمهوری اسالمی را ثبات ببخشد؛ پابند به اصول بود. یکی از اصول، »َاِشّدآُء َعَ 
م«1 است. ما با دشمنان، با استکبار سرِ آشتی نداریم و با برادران مسلمان  هَنُ �ی الُکّفاِر ُرَحمآُء �بَ
بنای بر دشمنی و عداوت نداریم؛ بنای بر دوستی و رفاقت و برادری داریم؛ چون معتقدیم باید 
م بود؛ این درس امام بزرگوار ما اسـت؛ این خط مسـلّم جمهوری  هَنُ �ی َاِشـّداُء َعَ الُکّفاِر و ُرَحماُء �بَ
اسالمی است. ما در حمایت از مظلوم نگاه به مذهب طرف مقابل نمی کنیم؛ و نکردیم؛ خطّ 
امام بزرگوار این بود. امام همان رفتاری را که با مقاومت شـیعه در لبنان داشـت، همان رفتار 
را بـا مقاومـت سـنّی در فلسـطین ]هـم[ داشـت؛ بـدون هیـچ تفاوتـی. مـا همـان حمایتـی را کـه از 
برادرانمـان در لبنـان کردیـم، از برادرانمـان در غـزّه ]هـم[ کردیـم؛ بـدون هیـچ تفاوتـی. آن هـا سـنّی 

بودند، این ها شیعه اند.
مسـئله برای ما، دفاع از هویّت اسـالمی اسـت، حمایت از مظلوم اسـت، مسـئلهٔ فلسـطین 
است؛ امروز در رأس مسائل منطقهٔ مسلمانها مسئلهٔ فلسطین است؛ این برای ما مسئلهٔ اصلی 
اسـت. در دشـمنی هایمان هم فرق نمی کند؛ امام بزرگوار مبارزه کرد با محمّدرضای پهلوی که 
شیعه بود به حسب ظاهر؛ همان طور مبارزه کرد با صّدام حسین که سنّی بود به حسب ظاهر. 
البتّه نه او شیعه بود، نه این سنّی؛ هردویشان از اسالم بیگانه بودند امّا ظاهر این سنّی بود، 
ظاهـر او شـیعه بـود. امـام بـا هـردوی اینهـا یک جـور مبـارزه کـرد. مسـئله مسـئلهٔ سـنّی و شـیعه و 

وِم  ظُل صًما َو ِلَ اِلِ �نَ ّ طن وا ِلل ون مذهب و مانند اینها نیسـت؛ مسـئله مسـئلهٔ اصول اسـالم اسـت: ک
وَعًنا؛2 این دستور اسالم است. این راه ما است؛ این خطّ ما است.3

6. دشمنی با ملِت آزاد و با ایمان، طبیعت نظام سلطه
پس از به وجود آمدن نظام اسالمی بر پایهٔ مستحکم ایمانهای مردم، چالش عظیم جهانی در 
برابر آن پیدا شد. چرا؟ چون این نظام به طور طبیعی با اختاپوس خطرناک نظامهای استکباری 
دنیا درگیر می شد. معنای این درگیری این نبود که ما می خواستیم به جنگ امریکا یا انگلیس 
یا فالن کشور برویم. شما جوانان بدانید که در طول دوران بیست وپنج سال انقالب اسالمی، 
حتّی یک روز هم نشد که مسئوالن انقالب به ذهنشان خطور دهند که به جنگ و معارضه با 

1. فتح 29 
2. نهج/نامه 47 
1394/5/26 .3
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ّـت و ذات انقـالب اسـت. وقتـی یـک  ایـن کشـور و آن کشـور برونـد؛ نـه، ایـن چالـش از ناحیـه هوی
کشـور اسـالمی با داشـتن موقعیت حّسـاس جغرافیایی و با فرهنِگ عمیق به میدان  می آید و 
ایده ای را مطرح می کند و برای جان بخشیدن به آن، تمام مجاهدت و تالش خود را می کند و 
نشانه های موفقیّت در چهره او آشکار می شود، به طور طبیعی منافع استکبار را در کلّ منطقه 
بـه خطـر می انـدازد. لـذا دسـتگاههای اسـتکباریِ آن روز – کـه در یـک طـرف اردوگاه لیبرالیـزم 
سـرمایه داری و در طـرف دیگـر اردوگاه سوسـیالیزم ادّعایـیِ الحـادیِ دیکتاتـوری بـود – بـا انقـالب 
اسالمی درافتادند. عجیب این بود که اینها در نود درصدِ مسائل با همدیگر اختالف داشتند، 
اما در این که باید این شـعله برافروخته را خاموش کرد و این نهال برآمده را کَند، با هم متّحد 
بودند! شما جوانان عزیز روی این مسائل فکر کنید؛ این ها حرفهای تکراری نیست؛ این ها راه 

ما را برای آینده روشن می کند.1
رژیم منحوسِ وابستهٔ فاسدِ پهلوی در ایران، از همهٔ این ها دولتهایی که امروز شما می بینید 
در مقابل امریکا وابسـته تر و تسـلیم تر بود؛ اما امروز امریکا این رژیم را از دسـت داده اسـت. 
مستکبران و قدرتهای زورگو، همیشه از یک میلیارد و چند صد میلیون مسلمان می ترسیدند 
و از اینکـه آن هـا بـه فکـر اسـالم و احـکام و معـارف اسـالم بیفتنـد، واهمـه داشـتند؛ لـذا در بـه 
فراموشـی سـپردن احکام اسـالم و قرآن سـعی می کردند. این ملت و این کشـور، اسـالم را مثل 
خورشید تابناکی، در آسمان فکر و دل مردم مسلمان دنیا بلند کردند، آن را در مقابل چشم 
همه قرار دادند و احساسـات اسـالمی را در مسـلمانان زنده کردند. آن گاه، هم کشـوری که در 
اختیار مستکبران بود از دستشان خارج گردید و هم اسالمی که نمی خواستند مسلمانان به یاد 
آن بیفتند، در دل مسلمانان زنده شد. می خواهید با ملت ایران دشمن نباشند؟ می خواهید 
علیه این ملت تبلیغات نکنند؟ می خواهید توطئه نکنند؟ می خواهید به فرهنگ و سیاست و 

اقتصاد و امنیت و همه چیز این ملت تعرّض نکنند؟2
نظام جمهوری اسـالمی با دنیای اسـتکبار، با آمریکا، با دولتهای دیگری از بلوک اسـتکبار، 
معارضات و اختالفاتی دارد. اختالف بر سر چیست؟ این نکتهٔ مهمّی است. دعوا سر چیست 
کـه امـروز وقتـی تحلیلگـران تحلیـل می کننـد، میگوینـد در مسـائل گوناگـون دنیـا کـه آمریـکا وارد 
ّـت چیسـت؟ مـا هـم  ّـت ایـران دارد؛ چـرا؟ عل می شـود، گوشـهٔ چشـمی بـه جمهـوری اسـالمی و مل
وقتی به مسائل داخلی خودمان نگاه می کنیم، می بینیم بسیاری از مشکالت ملّت و کشور ما 

1. دیدار جمعی از دانشجویان زنجان 1382/7/22
2. دیدار عمومی به مناسبت عید سعید فطر  28/ 10/ 1377  
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به طرق مختلف، از ناحیهٔ تحمیل آمریکاییهاست؛ چرا؟ علّت چیست؟ بایستی این را با نگاه 
دقیق جستجو و پیدا کرد.

دعوا بر سـر چند مسـألهٔ سیاسـی نیسـت. خوب، دو کشـور با همدیگر سـر مسـائلی ممکن 
است اختالف داشته باشند که می نشینند با مذاکره این اختالف را حل می کنند؛ تمام می کنند. 
مسـألهٔ جمهوری اسـالمی و دولت مسـتکبر آمریکا از این قبیل نیسـت. مسـأله، مسـألهٔ دیگری 
است؛ مسأله ریشه ای تر است. مسأله این است که رژیم ایاالت متحدهٔ آمریکا از بعد از جنگ 
ّـه آن روز شـوروی در مقابلـش بـود، امّـا  جهانـی دوّم، داعیـهٔ ابرقدرتـی مطلـق دنیـا را داشـت. البت
ایـن مسـألهٔ رقابـت بیـن آمریـکا و شـورویِ آن روز صرفـاً رقابـت بیـن دو ابرقـدرت نبـود. آمریـکا 
می خواست بر روی تمام منابع حیاتی عالم دست بگذارد. عمالً هم منطقهٔ عظیم و حّساسی 
که به آن خاورمیانه میگویند و شمال آفریقا و خلیج فارس - منطقهٔ نفت - در پنجهٔ اقتدار آمریکا 
بود. نفت، خون حیاتبخش تحرّک دنیای امروز است. حاال فردا چه بشود، نمی دانیم؛ امّا امروز 
و تـوی ایـن دنیـا، نفـت مایـهٔ تولیـد، مایـهٔ گرمـا، مایـهٔ نـور و روشـنایی و در واقـع مایـهٔ حیـات بـرای 
خیلی از کشورهاست. اگر نفت نباشد، کارخانه ها نیست، تولیدات نیست، تجارت ها نیست. 
نفـت یعنـی خـون؛ یعنـی زندگـی. حـاال بخـش اعظـم ایـن نفـت تـوی ایـن منطقـه اسـت؛ منطقـه ای 

که اسمش خاورمیانه است. تسلّط بر اینجا مهم است که آمریکا هم تسلّط پیدا کرده بود.
در وسـط خاورمیانـه، ایـران قـرار داشـت؛ پایـگاه اصلـی اسـتکبار. در اطـراف ایـران کشـورهای 
ّـه در ایـن خـالل  مختلفـی بودنـد کـه هـر کـدام بـه نحـوی در اختیـار آمریـکا بودنـد. شـوروی البت
دست اندازیهایی کرده بود، امّا آمریکاییها غلبه داشتند و این روال باید ادامه پیدا می کرد. البتّه 
طمـع ورزی مخصـوص ایـن منطقـه و مخصـوص نفـت هـم نبـود. آمریکایی هـا در آمریـکای التیـن، 
در آفریقا، در شـرق آسـیا و در جاهای مختلف - که حاال جای تفسـیر آن نیسـت؛ یک وقتی به 
شما جوانها عرض خواهم کرد - مشغول تحکیم قدرت خودشان بودند و پیش هم می رفتند و 

روزبه روز سلطه را تقویت می کردند و رقبایشان روزبه روز عقب می کشیدند.
در وسط این بحبوحهٔ روزافزونیِ اقتدار استکباری و در حّساسترین نقطه، انقالب اسالمی 
در ایـران بـه وجـود آمـد کـه مهمتریـن شـعار ایـن انقـالب مقابلـه بـا ظلـم و اسـتکبار بـود؛ دفـاع از 
حقـوق ملّتهـا بـود. انقـالب اسـالمی ایـن نقطـهٔ اصلـی یعنـی ایـران را از زیـر سـیطرهٔ آمریـکا بیـرون 
کشید. یک روز آمریکاییها توی همین کشور شما، توی همین تهران شما، توی مناطق مختلف 
کشور، در همهٔ نقاط حّساس، آدم داشتند؛ در نیروهای مسلّح، در بخشهای مربوط به مالیه 
و دارایی، در بخشهای حّساس سیاست، در بخشهای امنیّت، عناصر و آدم های آن ها همه کاره 
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بودنـد. خـودِ شـاه مملکـت هـم کـه رئیـس همـهٔ دسـتگاههای کشـور بـود و دخالـت در همـهٔ امـور 
می کـرد، گوشـش بـه دهـان سـفیر آمریـکا و سـفیر انگلیـس بـود. اگـر آنهـا چیـزی می خواسـتند و 
اصـرار داشـتند، او ناگزیـر، خـواه و ناخـواه، اطاعـت می کـرد. گاهـی هـم نمی خواسـت، امّـا مجبـور 
بود اطاعت کند و اطاعت می کرد. از یک چنین نقطه ای آمریکاییها بیرون رانده شدند. خوب، 

این خیلی حادثهٔ مهمّی بود؛ این زخم کوچکی نبود.1
ملّت ایران، با ایمان اسالمی و با فرهنگی که این مبارزه و این انقالب و آن امام به آن بخشیده 
اسـت، تسـلیم تسـلّط قدرت هـا نمی شـود. آمریکایی هـا هـم ایـن را دوسـت ندارنـد. سـردمداران 
اسـتکباری دنیـا - در رأس همـه و بیـش از همـه، آمریـکا - دولت هـا و ملّتهـای تسـلیم را دوسـت 
می دارند. می خواهند ملّتها و دولتها تسلیم آنها باشند و هر چه آنها میگویند، گوش کنند. نگاه 
کنید و وضع اینها را در دنیا ببینید! وقتی ملّتی ایستاده است؛ قبول ندارد و می گوید شما که 
هسـتید؟ شـما یک کشـور، ما هم یک کشـور؛ شـما یک دولت، ما هم یک دولت؛ شـما دولتی 
هستید که ثروتمندید، پول دارید، پیشرفتهای علمی دارید؛ ما هم ملّتی هستیم که استعداد 
درخشان داریم، سابقهٔ درخشان داریم، امکانات داریم، ذخایر ارضی داریم؛ شما یکی، ما هم 
یکی. وقتی ملّتی با این اسـتقالل و با این احسـاس توانایی و قدرت در صحنه حاضر می شـود 
و دولتـی بـه آنهـا، بـه چشـم یـک ابرقـدرت نـگاه نمی کنـد، دیگـر تحملّشـان تمـام می شـود. ایـن، 

طبیعت سردمداران استکباری است.2
ّـت ظلـم و طغیـان و اسـتکبار؛ »آمریـکا« کـه  آنچـه مـا بـا آن مخالفیـم عبـارت اسـت از حاکمی
میگوییم یعنی این؛ مخصوص آمریکا هم نیست. امروز البتّه قلّهٔ طغیان و استکبار و طاغوت، 
آمریکا است که درواقع در دست صهیونیست ها -نه دولت صهیونیستی؛ در دست ثروتمندان 
و کمپانی دارهای صهیونیست- دارد می چرخد. هر کشور دیگری هم همین رفتار را داشته باشد 
این ]طور[ است. ما با هیچ ملّتی به عنوان ملّت مخالفتی نداریم؛ با هیچ نژادی، با هیچ ملّتی؛ 
مـا بـا اسـتکبار مخالفیـم، بـا ظلـم مخالفیـم، بـا طغیـان علیـه ارزشـهای انسـانی و الهـی مخالفیـم. 
امروز آمریکا مظهر اینها اسـت؛ مظهر ظلم اسـت، مظهر اسـتکبار اسـت، لذاسـت که در دنیا 

هم منفور است.3
از دیگر مسـائلی که دشـمن اسـتکباری را نسـبت به جمهوری اسـالمی خشـمگین می کند، 
این است که ما با تحمیل فرهنگ غرب بر ملّتهای مسلمان، مخالفیم. فرهنگ غرب، فرهنگی 

1. دیدار جمعی از دانش آموزان و دانشجویان در آستانٔه سالروز سیزده آبان 1387/8/8
2. آستانٔه سالروز تسخیر النٔه جاسوسی آمریکا و روز مّلی مبارزه با استکبار 1373/8/11

3. دیدار مردم آذربایجان شرقی 1398/11/29
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است که در عین برخورداری از نقاط مثبت، نقاط منفی هم دارد. ما معتقد به تبادل فرهنگها 
ّـت ایـران، یـا دیگـر ملـل مسـلمان، بایـد در میـان فرهنگهـای  هسـتیم. مـا میگوییـم ملّتـی مثـل مل
عالم نگاه کنند و آنچه را که برایشان مفید و به دردبخور است، جذب و از آن استفاده کنند. از 
این فرهنگها، آنچه را هم که برایشـان الزم و مفید نیسـت باید طرد کنند. امّا دولتهای غربی، 
سـردمداران نظامهای اسـتکباری و بخصوص نظام آمریکا، اصرار دارند با انواع و اقسـام طرق، 
فساد و بی بندوباری را که جزو خصوصیّات فرهنگ غربی است، به ملّتهای مسلمان و کشورهای 
اسالمی تزریق و تحمیل کنند. ما با این روشها، که مختص امروز هم نیست و در تاریخ معاصر، 
مسـبوق به سـابقه اسـت، مخالفیم. ما میگوییم چرا شـما آن روشـی را که خودتان دربارهٔ زنان 
انتخـاب کردیـد و صددرصـد بـه زیـان آنـان و منافـع جوامـع و مصالـح انسـانیّت و بـر خـالف عقـل 
سلیم و منطق درست است، می خواهید به ملّتهای دیگر تحمیل کنید؟! شما برای این منظور، 
از وسایل تبلیغاتی و طرق گوناگون استفاده می کنید. ما با این مخالفیم. و این از جمله مواردی 

است که سردمداران استکباری را خشمگین می کند.1
مبارزه و جهاد به یک معنا تمام نشدنی است - چون شیطان همیشه در دنیا هست - به یک معنا 
با موقعیتهای مختلف، شـکل جهاد تغییر پیدا می کند. اگر کشـورها و ملتهایی، بتوانند همت 
کننـد و جامعـهٔ بشـری را و جامعـهٔ جهانـی را از زیـر بختـک اسـتعمار و اسـتکبار بیـرون بکشـند، 
مشکل حل خواهد شد. یعنی عمدهٔ مشکل بشریت این است. امروز دستگاه های استکباری 
و در رأس آنهـا آمریـکا، مثـل بختـک افتاده انـد روی جسـم بشـریت و روی فکـر بشـریت - مثـل 
جان بشریت - او را احاطه کرده اند، او را میفشرند، او را آشفته می کنند، زندگی اش را پریشان 
می کنند؛ ]اگر[ بشـریت بتوانند خودشـان را از زیر این سـایهٔ سـنگین، از زیر این کابوس بیرون 
بکشـند، آن وقـت نفـس راحتـی خواهـد کشـید. البتـه کار آسـانی نیسـت، کار دشـواری اسـت، 
مبارزات طوالنی و بلندمدت می خواهد. ملت ایران گامهای بلندی را در این راه برداشته است.2
نظامـی کـه بـه افـکار و آراء و عواطـف و همّـت و انگیـزه و آگاهـی مـردم متّکـی اسـت، در یـک 
نقطه بسـیار حّسـاس جغرافیایی نشسـته و بدون هیچ گونه ترس و بیمی، حرف خود را می زند 
و کار خودش را می کند. اگر با این نظام دشمنی نکنند، چه کنند؟! باید دشمنی کنند. من و 

شما هستیم که باید این دشمنی را بشناسیم.3
ِدُئ  ْ �ب قُّ َو ما �یُ مسئلهٔ اصلی، مسئلهٔ تقابلِ دو حرکت است؛ تقابل حق و باطل است: جاَء اْلَح

1. خطبه های نماز جمعٔه تهران 1372/3/14
2. دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی 1393/3/4

1380/08/12 .3
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عید؛ 1... حق وقتی که آمد، باطل به طور طبیعی، به خود می لرزد. این ها استکبارند،  اْلباِطُل َو ما �یُ
این هـا اسـتعمارند و تنفّـس اینهـا، تغذیـهٔ اینهـا بـا خـون ملّتهـا اسـت؛ حـاال یـک قدرتـی پیـدا شـده 
است در دنیا که با این پدیدهٔ ظالمانه مخالف است، مخالفت می کند، زیر بار آن ها نمی رود، 
تا آنجایی که بتواند صدا را به گوش ملّت ها می رساند، تا امروز هم موفّق بوده. ما در این چهل 
سـال تا امروز موفّق بودیم. شـما ببینید در کدام کشـورها در بین ملّتها، فریاد مرگ بر آمریکا 
بلند می شود؟ این سابقه نداشت. حرکت عظیم ملّت ایران، این ها را می ترساند، قدرتمندان 
مادّی ظالمِ زورگو را می ترساند، کمپانی های بین المللیِ مکندهٔ خون ملّتها را می ترساند؛ می بینند 

که به پایان راه رسیده اند.2 
دنیای استکبار را بشناسید؛ اگرچه شماها خوب شناخته اید. دل استکبار جهانی، با اسالم 
انقالبی و اسالم به پا خاسته و اسالم عزت طلب صاف نخواهد شد. مسلمان تا مسلمان است، 

یز الحمید«، »ما  عز وا بالَلّ ال ؤمن  ان ی
ّ

وا هنمم ال م �ت در چشم آنها مبغوض و مورد کینه است؛ »و ما�ن
 ان امّنا«. آن ها از ایمان شما ناراحتند؛ علتش هم واضح است: چون ایمان یک ملت 

ّ
م مّنا ال ق �ن �ت

به پا خاستهٔ اسالمی، منافع ظالمانهٔ استکبار را تهدید می کند.3 

1. سباء: 49
1397/10/19 .2

3. خطبه های نمازجمعه 1370/1/16
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 گفتار پنجم: برخورداری از ظرفیت های عظیم خدادادی 

]ایران عزیز[ یک کشور بزرگ، یک کشور واقع در منطقهٔ حساس جغرافیا، 
یک کشور دارای منابع و معادن سرشار... با ملتی مقاوم و شجاع و پراستعداد... 

با یک سابقهٔ تاریخی بسیار غنی ... ]و[ خصوصیات منحصربه فرد ]است[.1 

نکتـهٔ مهمـی کـه بایـد آینده سـازان در نظـر داشـته باشـند، ایـن اسـت کـه در کشـوری زندگـی 
می کنند که ازنظر ظرفیت های طبیعی و انسانی، کم نظیر است و بسیاری از این ظرفیت ها با 
غفلت دست اندرکاران تاکنون بی استفاده یا کم استفاده مانده است. همت های بلند و انگیزه های 
جـوان و انقالبـی، خواهنـد توانسـت آنهـا را فعّـال و در پیشـرفت مـادّی و معنـوی کشـور بـه معنـی 
واقعی جهش ایجاد کنند... فرصت های مادّی کشور... فهرستی طوالنی را تشکیل می دهد... 
ایران با دارا بودن یک درصد جمعیّت جهان، دارای 7 درصد ذخایر معدنی جهان است: منابع 
عظیم زیرزمینی، موقعیت استثنائی جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب، بازار بزرگ 
ملّی، بازار بزرگ منطقه ای با داشتن 15 همسایه با 600 میلیون جمعیّت، سواحل دریایی طوالنی، 
حاصلخیزی زمین با محصوالت متنوّع کشاورزی و باغی، اقتصاد بزرگ و متنوّع، بخش هایی از 
ظرفیت های کشور است؛ بسیاری از ظرفیت ها دست نخورده مانده است. گفته شده است که 

ایران ازنظر ظرفیت های استفاده نشدهٔ طبیعی و انسانی در رتبهٔ اوّل جهان است.2
کشور ما دارای ظرفیّتهای بسیاری است که کمتر کشوری در دنیا پیدا می شود که این همه 
ظرفیّت داشته باشد؛ هم ظرفیّت جغرافیایی، هم ظرفیّت اقلیمی، هم ظرفیّت نیروی انسانی، 
ّـت منابـع زیرزمینـی، هـم ظرفیّـت امکانـات روی زمیـن. ظرفیّتهـای ایـن کشـور کـه بـرای  هـم ظرفی
اقتصاد کشور و پیشرفت کشور فوق العاده مهمّند بسیار زیادند. البتّه ما از این ظرفیّتها درست 

استفاده نکرده ایم. 3
ّـت مـا، امکانـات بشـری مـا، امکانـات زیرزمینـی مـا جـزو برجسـته های دنیـا  وسـعت مـا، جمعی

1. دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السالم 1393/2/31
2. بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 1397/11/22

3. همایش ده ها هزار نفری »خدمت بسیجیان« در ورزشگاه آزادی 1397/07/12
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اسـت. من نمی خواهم رجزخوانی کنم؛ در همین بیانیّه ای که اخیراً جامعهٔ اروپا منتشـر کردند 
-کـه دسـت مـا هـم رسـید- راجـع بـه ارتباطـات بـا ایـران کـه صحبـت می کننـد و تحلیلـی کـه از ایـران 
می کننـد، همـهٔ ایـن حرفهایـی کـه مـن گوشـه ای از امکانـات کشـور را بـه شـما گفتـم، آنجـا آمـده 
کـه ایـران یـک چنیـن کشـوری اسـت بـا یـک چنیـن امکاناتـی، بـا یـک چنیـن بـازاری، بـا یـک چنیـن 
ّـت  مردمـی، بـا یـک چنیـن اسـتعدادهایی، بـا یـک چنیـن منابـع زیرزمینـی ای، بـا یـک چنیـن موقعی
سوق الجیشـی فوق العـاده ای -این هـا را دیگـران دارنـد میگوینـد- خـب ]اینکـه[ یـک کشـوری بـا ایـن 
خصوصیّات که اهمّیّتش به این ]حد اسـت[، بیاید در مقابل زورگوییِ اینها بِایسـتد، برایشـان 
سـخت اسـت؛ ]اینکـه[ یـک نظـام اسـالمی، یـک نظـام دینـی، یـک نظـام ایمانـی، مبتنـی بـر ارکان 
اسالمی و افکار اسالمی شکل بگیرد، برای اینها غیر قابل تحمّل است؛ ]لذا[ دشمنی می کنند، 

مخالفت می کنند، معارضه می کنند.1

1. ظرفیت نیروی انسانی با استعداد و جوان
اتّفاق کم نظیری که افتاده، این است، کشوری که از جوانترین کشورهاست، یکی از بزرگ ترین 
انقالب های تاریخ و جوانترین انقالب موجود جهان و مستقل ترین نظام سیاسی در همه دنیا 
را تجربه می کند. این تقارن، تقارن شـگفت آوری اسـت. این جمعیت عظیم جوان در کشـوری 
زندگـی نمی کنـد کـه نظـام سیاسـی آن تابـع امریـکا و کمپانیهـای مالـیِ بـزرگ جهـان و شـرکتهای 
چند ملیتی یا تابع فالن کشور و فالن سیاست است؛ بلکه در کشوری زندگی می کند که نظام 
سیاسیاش جوان پسند است. جوان مایل به استقالل است. جوان طبیعتاً سرش را باال می گیرد 
و مایـل نیسـت کـه اسـیر و دنبالـه رو باشـد. نظـام سیاسـی امـروز کشـور شـما، نظامـی اسـت کـه 
سرش را باال گرفته، در مقابل هیچ کس آن را خم نکرده و از توپ و تشر امریکاییها و تهدیدهای 
گوناگون هم در طول این بیست و دو سال لحظه ای بیم به دل راه نداده است. کشور ما با یک 
انقالب نو و جوان مواجه است؛ لذا به یک سرعت عملِ همراه با برنامه ریزیِ صحیح در جهت 
خودسازی و پیشرفت احتیاج دارد تا بتواند زبان دشمنان را کوتاه کند و حضور خود را - چه از 
جنبه علمی و چه از جنبه عملی - بر همه آنها تحمیل نماید. با یک مشت انسان از کار افتاده 
باالی پنجاه، شـصت سـال، چنین چیزی در ردیف محاالت اسـت؛ اما جمعیتی که نیمی از آن 
جوانند و قافله جوانان همین طور با سرعت وارد میدان می شوند، این ممکن خواهد بود و افق 

1. دیدار نخبگان علمی جوان د بزرگداشت 4 هزار شهیدگلستان 1395/07/28
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و چشم انداز در این زمینه کامالً روشن است.1
نسـل جوان ازلحاظ کمیت، متراکم و گسـترده؛ ازلحاظ روحیه، دارای روحیهٔ ایمان؛ ازلحاظ 
آمادگی، آمادهٔ کارهای بزرگ و ازلحاظ اسـتعداد، یک مجموعهٔ بسـیار بااسـتعداد اسـت. اینکه 
مـن بارهـا گفتـه ام متوّسـِط اسـتعداد جوانـان ایرانـی از متوّسـِط اسـتعدادهای جوانـان دنیـا باالتـر 
اسـت، محصول یک کاوش و بررسـی علمی و یک امر مسـلّم اسـت. این اسـتعداد، این کمیت 
فراوان و این توانایی ها، می تواند کشوری مثل ایران را در راههای تکامل و تعالی و ترقّی کمک 

بزرگی کند.2
ظرفیـت کشـور، خیلـی حقیقـت درخشـان و مهمـی اسـت. ظرفیت هـای کشـور، فوق العـاده 
است. ظرفیت منابع انسانی ما جزو ظرفیتهای ممتاز در سطح جهان است؛ این ظرفیت را باید 
بالفعل کرد و باید به کار گرفت؛ ما داریم این را مشـاهده می کنیم. البته من از چند ده سـال 
قبل می شنفتم از افرادی که مطلع بودند- یا از لحاظ علمی، یا از لحاظ تجربهٔ مشاهدهٔ بعضی 
از دستگاه های علمی دنیا- که می گفتند استعداد ایرانی ها و ظرفیت فکری آنها از متوسط دنیا 
بیشتر است. خب، ما این را شنیده بودیم؛ بعد در پیشرفت مسائل کشور در دوران انقالب، 
این را داریم تجربه می کنیم و می بینیم... آنچه که در مسئلهٔ سد در کشور اتفاق افتاده، قبل 
از انقالب هیچ کس آن را باور نمی کرد... در خیلی از بخشـها همین جور اسـت. آنچه که االن 
در پیشـرفتهای علمیِ بخشـهای مختلف کشـور اتفاق افتاده، یک روزی با قسـم حضرت عباس 
هم برای کسی باورکردنی نبود؛ امروز داریم جلوی چشممان می بینیم. من این را به تجربه و با 
آشـنائی با بخشـهای مختلف دریافتم که هیچ موردی نیسـت که در کشـور زیرسـاخت آن آماده 
باشد و جوان ما نتواند آن مورد را خلق کند و به وجود بیاورد. همهٔ بخشهای گوناگون علمی، 
از ظریف ترین ها و دقیق ترین ها تا کالن ترین ها، اینجور است؛ مگر زیرساختش آماده نباشد. 

ما در کشور، یک چنین ظرفیت انسانی ای داریم. خب، این خیلی مهم است. 3
این، هم باید مورد توجه مسئولین کشور قرار بگیرد که بدانند اینجا منبع عظیم و جوشان 
استعدادهای انسانی است، و هم از ناحیهٔ خود مردم- و بخصوص جوانان و مربیان جوانان- مورد 
توجه قرار بگیرد که بدانند هرکدام از آن ها مثل یک چشمهٔ جوشانی، می توانند این سرزمین 

و سراسر کشور را با وجود خود و با فیضان خود سیراب کنند.4

1. دیدار جوانان و فرهنگیان در مصاّلی رشت 1380/2/12
2. دیدار جوانان در مصالی بزرگ تهران 01/ 02/ 1379

3. دیدار فعاالن بخش های اقتصادی کشور  26/ 05/ 1390 
1387/02/11 .4
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سطح متوسط باالی ذهنی و هوشمندی نسل های ایرانی است، که این جزو چیزهای مسلّم 
اسـت و شـعار و تبلیغ نیسـت. ذهن و هوشـمندی ایرانیان از متوسـط ذهن و هوشـمندی ملل 
جهان باالتر است؛ این یک سخنِ علمی و آماری و تحقیق شده است؛ گذشتهٔ ما هم همین را 
نشان می دهد؛ فرهنگ و تمدن ایرانی در ادوار مختلف، برای ملل دنیا یک شاخص برجسته و 
یک پرچم به حساب می آمده. در دورهٔ اسالمی هم ملتی که توانست دانش و فلسفه و علوم 
مختلـف و روشـهای زندگـی را از اسـالم بگیـرد و آنهـا را در چارچـوب منطق هـای مسـتحکم پایـدار 

کند و به دنیا ارائه دهد، عمدتاً ایرانی ها بوده اند؛ این را دیگران هم قبول دارند.1
یکی از ظرفیت های مهمّ ما، ظرفیّت نیروی انسانی ما است. نیروی انسانی در کشور ما، یکی 
از بزرگ ترین ظرفیت های کشور ما است؛ این یک فرصت بزرگ است. عرض کردیم، جمعیّت 
جوان کشور - از پانزده سال تا سی سال - یک حجم عظیم از ملّت ما را تشکیل می دهند؛ این 
خودش یک ظرفیّت اسـت. تعداد ده میلیون دانش آموختهٔ دانشـگاه ها راداریم؛ ده میلیون از 
جوان های ما در طول این سال ها از دانشگاه ها فارغ التّحصیل شدند. همین حاال بیش از چهار 
میلیون دانشجو داریم که اینها در طول چند سال آینده فارغ التّحصیل می شوند؛ جوانان عزیز 
بداننـد، ایـن چهارمیلیونـی کـه میگویـم، 25 برابـر تعـداد دانشـجو در پایـان رژیـم طاغـوت اسـت؛ 
جمعیّت کشور نسبت به آن موقع شده دو برابر، امّا تعداد دانشجو نسبت به آن موقع شده 25 
برابر؛ امروز ما این تعداد دانشجو و فارغ التّحصیل داریم. عالوهٔ بر اینها، میلیون ها نیروی مجرّب 
و ماهـر داریـم... تحصیل کـرده نیسـتند، امّـا تجربـه و مهارتـی دارنـد کـه گاهـی از تحصیل کرده هـا 
هـم بسـیار بیشـتر و بهتـر و مفیدتـر اسـت؛ ایـن هـم یکـی از امکانـات نیروهـای مـا اسـت؛ هـم در 

کشاورزی این را داریم، هم در صنعت داریم.2 
غیر از جوانان دانشجو، جوانانی که در حوزه های علمیّه مشغول تحصیل اند یا جوانانی که 
در میدان های عملی مشغول کار هستند تعدادشان بسیار زیاد است؛ این ها توانایی های زیادی 
دارند و می توانند در علم، در صنعت، در امور تجربی و در تربیت نقش آفرینی کنند. ما از اینها 
استفادهٔ درستی نکرده ایم؛ امروز هم متأسفانه استفادهٔ درستی نمی کنیم... یکی از امکانات 
ّـت  و ظرفیت هـای مهـم، مـوج جمعیّتـی اسـت کـه بعضی هـا مخالف انـد. بعضی هـا میگوینـد جمعی
کشور چرا باید این تعداد باشد و چرا باید بیشتر بشود؟ این خطا است. هشتاد میلیون جمعیّت 
در یک کشور، آبرو برای این کشور است؛ این کشور هشتاد میلیون جمعیّت دارد... این موج 

1.  دیدار جمعی از مهندسان 1383/12/5
2. دیدار زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی 1393/01/01
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جمعیّتی یکی از امکانات است.1

2. ثروت فرهنگی و ظرفیت معنوی، باالترین ثروت
ّـت جغرافیایـی، تنـوّع اقلیمـی، تـا برسـیم بـه  ظرفیّتهـای مـادّی مثـل معـادن، جنگل هـا، موقعی
مسئلهٔ تاریخ و هویّت ملّی و امثال اینها. این ها همه ظرفیّتهای بسیار مهم و اساسی است که 
در کشور ما بعضی از این ظرفیّتها اختصاصی است؛ یعنی هیچ کشور دیگری از آنها برخوردار 
نیست، ما برخورداریم بحمدالله. این ها ظرفیّتهای مادّی است، لکن در کنار اینها، ظرفیّتهای 

معنوی ]هم[ هست. 2
]ایران عزیز[ یک کشور بزرگ، یک کشور واقع در منطقهٔ حساس جغرافیا، یک کشور دارای 
منابع و معادن سرشـار... با ملتی مقاوم و شـجاع و پراسـتعداد... با یک سـابقهٔ تاریخی بسـیار 

غنی ... ]و[ خصوصیات منحصربه فرد ]است[.3 
هر کشوری یک ثروتی دارد: بعضی ها ثروتهای اقلیمی دارند؛ بعضی ها ثروتهای جغرافیایی 
دارند؛ بعضی ها ثروتهای زیرزمینی دارند؛ بعضی ها ثروتهای انسانی -انسان های باهوش، برجسته- 
دارند؛ بعضی ها نفت دارند؛ بعضی ها عقل دارند پول ندارند، بعضی پول دارند عقل ندارند؛ از 
این قبیل در دنیا ملّتهایی داریم. نقطه قوّت هر کشـوری بایسـتی برای او عزیز و محترم باشـد، 
از آن محافظـت کنـد. مـا نقطه قـوّت خیلـی داریـم، حـاال نقطه قوّت هـای طبیعـی زیـاد داریـم -کـه 
حاال این حرفها جایش در این جلسه نیست؛ زمین داریم، زیرِ زمین ]منابع[ داریم، روی زمین 
]منابع[ داریم، انسان داریم، هوش داریم، همه چیز داریم- لکن یکی از مهم ترین ثروتهای ما، 
ثروت فرهنگی ما است؛ ما ثروت فرهنگی داریم. ثروت فرهنگی چیست؟ مثالً میل به جهاد و 
اعتقاد به جهاد، یک ثروت فرهنگی است؛ یعنی شما وقتی در بین ملّت ایران حرکت کنید و 
گردش کنید، جز عّدهٔ معدودی، در بقیّهٔ مردم کشورمان یک انگیزهٔ حرکت در راه دین هست؛ 
حـاال انـدازه اش مختلـف اسـت؛ کـم دارد، زیـاد دارد. یکـی همین قـدر انگیـزه دارد کـه اگـر چنانچـه 
در مقابل دوربین تلویزیون قرار گرفت به نفع کشـور و به نفع آرمانهای انقالب و اسـالم شـعار 
بدهد؛ خیلی خب، خیلی خوب اسـت، این انگیزه وجود دارد. یکی بیشـتر از این انگیزه دارد، 
یکی تا آنجا انگیزه دارد که جانش را حاضر است بدهد و فدا بکند؛ این حّس مجاهدت طلبی 
و مجاهدت پذیری و اعتقاد به مجاهدت یک ثروت فرهنگی است؛ این در کشور ما وجود دارد، 

1. اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی 1397/01/01
2. دیدار با نمایندگان تشکل های دانشجویی 1399/2/28

3. دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السالم 1393/2/31
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در خیلی از کشورها نیست. 1

3. ظرفیت های مادی متنوع و متراکم
وسعِت سرزمینِ کشورِ ما و همسایگی با آب های بین المللیِ آزاد، از فرصت های این کشور 
ّـق بـه مـا  اسـت؛ مـا از اینهـا به طورکامـل اسـتفاده نمی کنیـم؛ یکـی از دو حاشـیهٔ خلیج فـارس متعل
اسـت، بخش عمده ای از دریای عمان متعلّق به ما اسـت. همسـایگان متعّدد؛ با پانزده کشـور 
ّـت بسـیار مهـم بـرای کشـور اسـت. کشـور مـا  مـا همسـایه هسـتیم و ایـن یـک امـکان و یـک ظرفی
ازلحاظ جغرافیایی در جای حّساسی قرارگرفته است؛ نقطهٔ اتّصال شرق و غرب و شمال و جنوب 
اسـت و این ازلحاظ جغرافیایی مهم اسـت. منابع طبیعی باارزشـی در کشـور ما وجود دارد که 
امروز بدون اینکه ارزش افزوده ای داشـته باشـد، به خارج فروخته می شـود؛ یکی از آنها نفت و 
گاز اسـت... در موجودی نفت وگاز بر روی هم، در دنیا اوّلیم؛ یعنی هیچ کشـوری به قدر ایران 
عزیز ما مجموعاً نفت و گاز ندارد؛ در گاز اوّل، در نفت چهارم و درمجموع اینها - حجم مجموع 
نفت و گاز- اوّل در همهٔ دنیا ]هسـتیم[. این خیلی ظرفیّت مهمّی اسـت؛ امکان بسـیار مهمّی 

است؛.. فلزّات فراوان و باارزش، مراتع، جنگل ها و امکانات فراوان دیگر.2
کشور ما ازلحاظ ظرفیّتهای اقتصادی، یک کشور برجسته است، یک کشور سطح باال است؛ 
ظرفیّتهـای اقتصـادی مـا خیلـی خـوب اسـت. اگـر از ایـن ظرفیّتهـا اسـتفاده نکنیـم، واقعـاً کفـران 
ـرًا«3؛ مـا نعمـت  ْف

ُ
ْعَمـَت الّلِ ک ِ

ـوا �ن ُل ـَن َبدَّ ِذ�ی ـی الَّ ـَر ِإَل  َلْ َت
َ

نعمـت کرده ایـم؛ خـدای متعـال ]می فرمایـد[: »أ
خـدا را نبایسـت تبدیـل کنیـم بـه کفـران. مـا ظرفیّتهـای فوق العـاده ]داریـم[. یـک مطالعاتـی انجـام 
گرفته در مؤّسسات بین المللی مثل همین صندوق بین المللی و امثال اینها که اینجا برای من 
گزارشش را آورده اند؛ میگویند تولید ناخالص داخلی ایران - که تولید ناخالص، در واقع ظرفیّت 
بالفعلِ موجودِ تحقّق یافتهٔ کشور است دیگر؛ یعنی آنچه بالفعل تحقّق پیدا کرده - در رتبهٔ هجده 
جهان قرار دارد؛ یعنی در بین دویست وخُرده ای کشور، ما در رتبهٔ هجدهم هستیم ازلحاظ تولید 
ناخالص داخلی؛ که این تولید ناخالص داخلی یعنی آن چیزی که شما از ظرفیّتهای کشور بهره 
برده اید، تحقّق داده اید و به دسـت آورده اید. این خب خیلی چیز باالیی اسـت، این تحقیقات 
بین المللی است. یک تحقیق دیگری هست باز در کنار این - مال بانک جهانی است؛ در سال 
2013 - کـه ازلحـاظ ظرفیّتهـای استفاده نشـدهٔ داخلـی، ایـران در رتبـهٔ اوّل جهـان اسـت؛ شـما چـه 

1. دیدار دست اندرکاران راهیان نور 1395/12/16
2. دیدار زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی 1397/01/01

3. سورٔه ابراهیم، بخشی از آیٔه 28 »آیا به کسانی که نعمت خدا را به کفر تبدیل کردند ننگریستی؟«
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احساسی پیدا می کنید از این؟ این دیگر حرفی نیست که یک اقتصاددانی در داخل بگوید تا 
حمل بشود بر یک معنایی؛ نه، این را یک مرکز بین المللی نگاه می کند به ظرفیّتهای کشور - 
ظرفیّت جغرافیایی، ظرفیّت انسـانی، ظرفیّتهای اقلیمی، ظرفیّتهای کانی و امکانات زیرزمینی 
و امثال اینها - می گوید مجموع ظرفیّتهای استفاده نشدهٔ کشور ما، آن قدر باال است که ما در 

این زمینه در دنیا رتبهٔ اوّلیم؛ در سال 92 این گفته شده و مال 2013 است.1
 برخی از خصوصیات، خصوصیات طبیعی کشور ماست که برجستگی دارد. من خواهش 
می کنـم مسـئوالنی کـه از مواهـب طبیعـِی الهـی در کشـور مـا آگاهـی و آمارهـای خوبـی دارنـد و بـرای 
مـا هـم مطـرح کرده انـد، این هـا را در اختیـار افـکار عمومـی و بخصـوص در اختیـار مسـئوالن قـرار 
دهند. به جای این که آیه یأس بخوانند و هر تالشی را ناموفّق جلوه دهند، این همه امکانات و 
توانمندیها و موجودی با ارزشی را که در این کشور بزرگ نهفته است، برای مردم بیان کنند. ما 
تقریباً یکصدم جمعیت دنیا را داریم؛ خاک ما هم تقریباً یکصدم سطح خشکیهای دنیاست؛ 
اما سهم ما از منابع طبیعی، بسیار بیشتر از معّدل سهم یکصدم ماست. در نفت، ذخایر ما 
برجسـته اسـت و در شـمار چنـد کشـور اوّل دنیـا هسـتیم. دومیـن ذخیـره غنـی گاز در همـه دنیـا 
را مـا داریـم، کـه از سـهم معـّدل مـا خیلـی بیشـتر اسـت. دو درصـد معـادن آهـن دنیـا در کشـور 
ماسـت، کـه دو برابـر سـهم ماسـت. معـادن مـس مـا پنـج درصـدِ همـه مـس دنیاسـت؛ یعنـی پنـج 
برابر سـهم ماسـت. معادن روی و سـرب ما سـه و نیم درصد اسـت، که چند برابر سـهم طبیعی 
ما در دنیاسـت. خیلی از کشـورها اینها را ندارند. متخّصصین و مطّلعینِ این کار گفته اند - به 
نظر من نکته بسیار جالبی است - که سرب و روی و مس، فلزهای پایه نام دارند. هر کشوری 
این معادن را داشـته باشـد، مشـخّص می شـود که اغلب معادن کانی دیگر را هم دارد. ممکن 
اسـت ما معادن فلّزیِ کشف نشـده دیگری هم داشـته باشـیم که وجود این سـه عنصر - یعنی 
مـس و روی و سـرب - در کشـور مـا، آن هـم بـه میـزان زیـاد، نشـان دهنده وجـود آن معـادن هـم 
هست. از بیست و چهار نوع مادّه معدنی فلزّی، دوازده نوع آن در ایران وجود دارد که تا االن 
شناخته شده؛ ممکن است بیشتر هم باشد که بعدها شناخته شود. از پنجاه نوع مادّه معدنیِ 
غیرفلزّی که در دنیا شناخته شده، سی و شش نوع آن در ایران وجود دارد؛ یعنی تنوّع معادن 
فلزّی و غیرفلزّی. این ها امکانات طبیعیِ باارزشی است که ما در کشور داریم. تنوّع اقلیمی و 
آب و هواهای مختلف در کشور ما خودش یک فرصت بزرگ است. دریاها در جنوب و شمال، 
از فرصتهای بسـیار باارزش اسـت. موقعیت مهمّ جغرافیایی و ارتباطی در اتّصال شـرق و غرب 

1. دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت به مناسبت هفتٔه دولت 1397/6/7
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عالم، از لحاظ بازرگانی و بسیاری فعّالیتهای دیگر، از موقعیتهای باارزش است. جمعیت جوان 
و با استعداد ما، یک فرصت دیگر است. مایه تأّسف است که بعضیها از کثرت افراد جوان در 

کشور ما به عنوان یک نعمت یاد نمی کنند؛ در حالیکه این بزرگترین سرمایه است.1

1.  دیدار کارگزاران نظام 1382/5/15
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گفتار ششم: شکست ناپذیری و پیروزی نهایی

شکست ناپذیری ملّت ایران، که البتّه این به برکت اسالم است. دلیل این 
شکست ناپذیری و نشانهٔ این شکست ناپذیری را می شود در پیروزی ملّت ایران در 

انقالب بزرگ اسالمی، پیروزی ملّت ایران در دفاع مقّدس، ایستادگی ملّت ایران در 
طول چهل سال در مقابل توطئه های دشمنان مشاهده کرد. ملّت ما عقب نشینی 
نکرد، از پای در نیامد، در مقابل دشمن احساس ضعف و شکستگی نکرد؛ این 

پیروزی ملّت ایران است. این وضع کشور است... این وضعیّت امروز ما است.1

مبارزه زحمت دارد؛ اما حق بر باطل، پیروز اسـت.2 هرجا ملّت ها حرکت کنند، ایسـتادگی 
کنند، صبر و مقاومت نشان بدهند، پیروزی قطعی است؛ همه جا همین جور است. اشکال کار 
مبارزاتی که به شکست می انجامد، این است که یا ملّتها طاقت ندارند و ایستادگی نمی کنند، 
یا رهبرانی که بتوانند اینها را درست اداره کنند ندارند.3 اگر در یک ملّت، در یک قوم و جمعیّت، 

قدرت و قوّت چشم پوشی از زندگی باشد، این قوم شکست بخور نیست.4
انقالب، قائم به ایمان های آحاد مردم است؛ مخالفین با انقالب، مخالفین با نظامِ برآمدهٔ 
از انقـالب، بـا مـردم روبـه رو هسـتند، بـا مـردم طرفنـد. سـرّ اینکـه آن هـا موفـق هـم نمی شـوند، 
همین اسـت؛ و ااّل هیچ نظام سیاسـی ای نیسـت که نشـود آن را با روشـهای سیاسـی یا امنیتی 
متزلـزل کـرد؛ یـک قوی تـری می آیـد، آن را متزلـزل می کنـد. امـا نظامـی کـه متکـی بـه مـردم اسـت، 
مخالفینـش هرچـه از لحـاظ امنیتـی و نظامـی و ثـروت و اقتصـاد و این هـا قوی تـر هـم باشـند، 
نمی توانند این نظام را متزلزل کنند؛ سرّش هم این است که این نظام متکی به مردم است، 
متکی به ایمان هاست، متکی به همان عاملی است که اصل این نظام را به وجود آورده است؛ 

این خیلی چیز مهمی است.5

1. همایش ده ها هزار نفری »خدمت بسیجیان« در ورزشگاه آزادی 1397/07/12
2. گلزار شهدای هویزه 1375/12/20

3. دیدار دانش آموزان و دانشجویان 12/08/1394
4. دیدار جمعی از خانواده های شهدای مدافع 1395/9/1

5. دیدار با اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 29/ 10/ 1388
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وقتی امید بود، توکّل بود، اعتمادبه نفس بود، اتّکاء به قدرت الهی بود، آن وقت یک ملّت، 
شکست ناپذیر می شود؛ یک انسان، تبدیل می شود به یک عنصر الیزال از لحاظ اقتدار، از لحاظ 
حرکت، از لحاظ پیشرفت... یک ذرّه از این احساس در ملّت ایران به وجود آمده، چهل سال 
است که در مقابل قدرتهای پُررویِ وقیحِ بی شرمِ متکبّرِ دنیا، با قدرتِ تمام ایستاده است. آنچه 
من و شـما در این مقوله داریم، یک اندکی از بسـیار اسـت؛ هرچه بیشـترش کنیم، این اقتدار 
و این توانایی بیشـتر می شـود.1 اتکا به خدای متعال و اعتقاد به نگاه رئوفانه و پدرانهٔ حضرت 
َّه )ارواحنافداه( به ملت، این تأثیر بزرگ را در زندگی ما و در رفتار ما دارد که ما را با قوت قلب  بقیةالل
در مقابل امواج گوناگون وادار به استقامت می کند. نمی توانند ملت ایران را شکست بدهند.2
هر کس خدا با او است، او پیروز است چون قدرت متعلّق به ذات مقّدس پروردگار است. 
]اگر[ ما با خدا باشیم، در راه خدا باشیم، پیروزی، قطعیِ صددرصد است، هیچ تردیدی در آن 
نیست.3 راه نظام جمهوری اسالمی، راه خدا است؛ هدف ها، هدف های الهی است؛ تکیه گاه، 
ارادهٔ الهی است؛ و اینچنین راهی هیچ وقت به بن بست منتهی نخواهد شد. این را همه باید 
بدانند و مطمئن باشند که به توفیق الهی و به اذن الله بن بستی در راه ما وجود نخواهد داشت.4
بـا یـک نـگاه عمومـی بـه طـول تاریـخ اسـالم وقتـی نـگاه کنیـم... وجـود مقـدس خاتم االنبیـاء 
)صلی الله علیه وآله( نوحِ کشـتیبان این امت اسـت. بله، این امت در طول تاریخ خود فراز و نشـیبهائی 

داشـته؛ گاهـی بـه گل نشسـته، گاهـی دچـار ذلـت شـده، گاهـی بـا مشـکالت غیرقابـل توصیفـی 
مواجه شـده، دسـت به گریبان شـده؛ این ناشـی از این اسـت که سـوار کشـتی نشـده. اگر واقعاً 
متمسک بشویم، متوسل بشویم بر کشتی نجات اسالم، همراه پیغمبر باشیم، مسلماً پیروزی 
نصیب ماست. البته دریا طوفان دارد، سختی دارد، مشکالت دارد، گاهی هراسهای بزرگ دارد، 
اما وقتی کشتیبان بندهٔ برگزیدهٔ خداست، معصوم است، آن وقت دیگر بیمی وجود ندارد. این 
آن نکتهٔ کوتاهی بود که خواستم عرض بکنم؛ این صفات را مخصوص بدانید به آن بزرگواران. 
نوحِ این کشـتی اوسـت، پشـتیبان این امت اوسـت، واسـطهٔ فیض الهی به یکایک آحاد ما، به 
دلهـای مـا، بـه جانهـای مـا، بـه ذهنهـای مـا، بـه جسـمهای مـا، بـه حیـات فـردی و اجتماعـی، وجـود 

مقدس خاتم االوصیاء و در رتبهٔ قبل از او، وجود مقدس خاتم االنبیاء )صلی الله علیه وآله( است.5

1. دیدار اقشار مختلف مردم 1397/05/22
2. دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمٔه شعبان 1384/6/29

1397/10/19 .3
4. دیدار مسئوالن و کارکنان قؤه قضائیه  1392/4/5

5. دیدار نیروهای مسلح منطقٔه شمال کشور و خانواده های آنان 1391/06/28
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ّـت هـم ایـن اسـت کـه دشـمن  ّـت ایـران محکـوم بـه شکسـت اسـت؛ عل بدانیـد کـه دشـمن مل
ّـت ایـران در راه باطـل دارد حرکـت می کنـد، در راه غلـط دارد حرکـت می کنـد. اگـر گذشـتگانِ  مل
رؤسـای آمریـکا زیـر پوشـش هایی، کارهایـی می کردنـد، حـاال کـه دیگـر علنـی و بـدون پوشـش، 
فسـادهای خودشـان، انحراف هـای خودشـان، جنگ افـروزی خودشـان، فتنه سـازی خودشـان، 
طمع ورزی خودشان به داشته ها و ثروتهای دیگران را دارند نشان می دهند. را، راه باطل است،  

ُم الُل  ََعهَنُ َن ل ذ�ی راه شیطان است؛ و این راه شیطان، همان است که خدای متعال فرمود: ُاولئَک الَّ
ًرا؛ کسـی که خدا او را لعنت می کند و از درگاه خودش دور می کند،  ص�ی َ َوَمن َیعَلِن الُل فََلن َتِجَ َله �ن
نصرتی نخواهد یافت، نصرت کننده ای نخواهد یافت؛ واقع قضیّه هم همین اسـت. ولی شـما 
نصرت کننده دارید و آن نصرت کننده خداوند عزیز و حکیم اسـت و ان شـاءالله شـما را نصرت 

خواهد کرد و به مقصودتان خواهد رساند.1
مـا االن می توانیـم بـا همـهٔ تـوان ادّعـا بکنیـم کـه جمهـوری اسـالمی بـا همـهٔ چالشـهایی کـه در 
مقابل او به وجود می آورند، می تواند پنجه بیندازد و بر همهٔ آن ها می تواند غالب بشود؛ چون 
ن؛ اگـر ایمـان در دل و در  ؤِمن�ی نـُت ُم

ُ
ـوَن ِان ک ـوا َو َانـُتُ الَعَل �َزُن ـوا َو ل �تَ ُن ایـن را تجربـه کرده ایـم. َو ل َتِ

عمل وجود داشته باشد، کوه ها در مقابل یک جامعه، یک مجموعه، یک انسان قوی، هموار 
خواهد شد و قدرت مقاومت نخواهد داشت. یکی از فواید جنگ برای ما این بود. خب، این ها 

حقایقی است.2
با اعتمادی که ما به وعدهٔ الهی داریم - و وعدهٔ الهی حق است و صدق است - بدون تردید 
خـدای متعـال ایـن ملـت را، هـم در ایـن مرحلـه، هـم در همـهٔ مراحـل آینـده، بـر دشـمنانش پیـروز 

ـن بـالّل ظـّن  �ی اّن ّ طن خواهـد کـرد. خـدا را شـکر می کنیـم کـه مـا را دچـار سـوءظن بـه خـودش نکـرد؛ »ال
ّسوء«؛ ما را از اینها قرار نداد. ما به وعدهٔ الهی حسن ظن داریم، به وعدهٔ الهی اعتماد داریم.  ال
از طرفی می بینیم که خدای متعال وعدهٔ نصرت داده اسـت، از طرفی هم انسـان این مردم را 
مشاهده می کند؛ حضورشان، عالقه شان، همتشان، اخالص این جوانها، پاکی این جوانها، پدر 
و مادرهای مؤمن و عالقه مند در سطح کشور، در همهٔ قشرها، با همهٔ شکلها و ظواهر. انسان 

مشاهده می کند که این ملت، ملتی است که بحمداللّه در صحنه است.3
عمل صالح بر اساس ایمان، ایمان راسخ و ایمان درست، ایمان همراه با بصیرت، و تداوم 
و استقامت، اگر چنانچه بود، پیروزی قطعی است. این هایی که پیروز نمی شوند، یکی از اینها 

1. دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش 1398/11/19
2. شب خاطره دفاع مقدس 1396/3/3

1391/10/19 .3
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را ندارند: یا ایمان نیست، یا ایمانِ درست نیست، یا استقامت نیست، یا بصیرت نیست؛ در 
نیمه راه بار را بر زمین گذاشتن است؛ طبعاً به نتیجه نمی رسند. ملّت ایران این شرایط را فراهم 
کرد؛ ایمان او درست بود، چون راهنمای او راهنمای صادقی بود، راهنمای ماهر و خبیری بود؛ 
یـک فقیـه آگاه بـه مسـائل جهـان، و بریـدهٔ از مطامـع و منافـع مـادّی شـخصی، و آگاه بـه کتـاب و 
سـنّت؛ راه را بـه مـردم نشـان مـی داد، مـردم هـم بـا بصیـرت حرکـت کردنـد؛ فهمیدنـد کـه چـه کار 

َن؛ حاال هم همین جور است.1 رُص الُمؤِمن�ی َ ا َعَلینا �ن ًّ باید بکنند؛ آن کار را انجام دادند، َو اکَن َ��ت
آنچه از موفّقیّتها در طول تاریخ برای بشریّت از طریق دین حاصل شده، همان وعده های 
کوچک است؛ از جمله جمهوری اسالمی. جمهوری اسالمی هم یکی از همین وعده ها است؛ 
خـدای متعـال وعـده داده بـود کـه اگـر مبـارزه کنیـد، اگـر صبـر کنیـد، اگـر بـه خـدای متعـال تـوکّل 
کنید، در جایی که گمان آن را نمی برید و امید آن را ندارید، به شما قدرت خواهیم داد؛ همین 
اتّفاق افتاد: ملّت ایران مبارزه کرد، صبر کرد، ایستاد، فداکاری کرد، از دادنِ جان دریغ نکرد 
و اتّفاقی افتاد که هیچ کس تصوّر آن را نمی کرد! چه کسی خیال می کرد در این منطقهٔ بسیار 
حّساس، در این کشور بسیار مهم، در مقابلهٔ با آن رژیمِ بشّدت حمایت شوندهٔ از سوی قدرتهای 
بین المللی، یک حکومتی به وجود بیاید و یک انقالبی به پیروزی برسد، آن هم براساس دین، 
براساس فقه، براساس شریعت؟ چه کسی چنین تصوّری می کرد؟ هیچ کس. اگر کسی بگوید 
ُـرق غیبـی فهمیـده باشـد؛ محاسـبات، مطلقـاً ایـن  مـن می دانسـتم این جـوری می شـود، مگـر از ط
را نشـان نمـی داد، امّـا ایـن اتّفـاق افتـاد. بدانیـم آن وعـدهٔ اصلـی، آن کار بـزرگ هـم اتّفـاق خواهـد 

افتاد. این یک نمونه ای از آن چیزی بود که اتّفاق خواهد افتاد.2
تأمیـن دنیـا و آخـرت مـردم امـر دشـواری اسـت، امـا ثمـرهٔ شـیرینی دارد و خداونـد متعـال در 
قرآن کریم با نشـان دادن آثار تقوا طریق پیمودن این راه دشـوار را معرفی کرده اسـت و تأکید 
نموده که در این راه کامیابی قطعی است و خداوند بندگانش را کمک خواهد کرد. همان طور 
که در ماجرای طبس دیدیم که خداوند با آمریکائیها چه کرد و یا در جنگ تحمیلی چه کسی 
بـاور می کـرد کـه همـه قدرتهـای دنیـا بـه مـا حملـه نظامـی بکننـد و آخـرش حتـی نتواننـد یـک وجـب 

از خاک ما را بگیرند و اینها همه نشانه این است که وعده خدا قطعی است.3
کشورهای استکباری می خواهند همیشه زور بگویند، بچاپند، ثروت و قدرت عالم در اختیار 
آنهـا باشـد؛ ملّت هایـی هـم باشـند کـه کار کننـد، زحمـت بکشـند و منابعشـان غـارت بـرود. هـر 

1. دیدار مردم قم،1392/10/19
2. دیدار پژوهشگران و کارکنان مؤسسه »دارالحدیث« و پژوهشگاه »قرآن و حدیث« 1393/3/21

3. دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت با رهبر انقالب 1373/06/9
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حرکتی که در مقابل آنها بایسـتد، با آن دشـمن می شـوند؛ و اسـالم در مقابل آنها می ایسـتد. 
علّت اینکه اسـتکبار با ایران مخالف اسـت، این اسـت. علّت دشـمنی عمیق آمریکا با انقالب 
اسالمی و با اسالم، این است. این دشمنی، تمام شدنی نیست. در اینجا، آن عامل تعیین کننده 
که می تواند صحنه را به سود یک طرف سنگین کند و تغییر بدهد و می تواند معیّن نماید که 
کدام یک از دو طرف پیروز خواهند شد، عبارت از حقیقت، مفید بودن برای انسانیّت، دل های 

مؤمن و قدمهای استوار است، و اینها در طرف ما و پیش ماست.1
کید شیطان ضعیف است. دشمن، در مقابل یک ملت مؤمن و متحد  و یکپارچه و مطیع 
امر خدا، کوچک است. هر چه ظاهر دشمن پر زرق و برق باشد، باطن او ضعیف است. امریکا 
بر حسـب ظاهر، قوی و قدرتمند اسـت. قدرت او، قدرت مادّی اسـت و در مقابل مردم مادّی، 
کارساز است. قدرت مادّی در کار خود پیش می رود، اما وقتی طرف مقابل او مردم مادّی باشند؛ 
نـه مردمـی خدایـی و خداجـو و مؤمـن. اگـر در مقابـل قدرتهـای بـزرگ مـادّی، یـک ملـِت خداجـو و 

مؤمن قرار بگیرد، او هر چه هم قوی باشد، کاری از پیش نخواهد برد.2
هدف الهی، ثابت و قطعی و تخلّف ناپذیر است. اگر ما عمل نکنیم، دیگران می آیند و عمل 
ونه«. خدای متعال این راه و این  ّب � �ّبم و �ی ی الَلّ بوقٍم �ی نسوف یأت ه � �ن می کنند: »من یرتّد منمک عن د�ی
سـرمنزل و این سرنوشـت را قطعی قرار داده اسـت. آنچه قطعی نیسـت، عبارت اسـت از زمان 
و مردمـی کـه سـعادتِ بـردن ایـن گـوی را از ایـن میـدان داشـته باشـند. ایـن بسـته بـه ارادهٔ مـن و 

شماست.3 
پیروزی ملّت ایران و پیروزی بسیج و پیروزی این جریان عظیم انقالبی در ایران، تضمین شده 
ال غاِلَب َلمُک؛ )آل عمران 160( اگر خدا شما  ُم الُل فَ

ُ
رُصک �ن است. خدای متعال در قرآن می فرماید: ِان �یَ

وا  رُصُ �ن را یاری کند، هیچ کس بر شما غلبه نمی کند. خب، یاری کردن خدا چه جوری است؟ ِان �تَ
م؛ )محمد 7( اگر شـما یاری کردید دین خدا را، جهت گیری الهی را، منطق خدایی را، 

ُ
رُصک �ن الَل �یَ

راه خـدا را، خـدا هـم شـما را نصـرت خواهـد کـرد و یـاری خواهـد کـرد؛ ایـن همـان چیـزی اسـت کـه 
امروز وجود دارد. این جریان عظیم انقالبی در کشور دارند اهداف الهی را دنبال می کنند، ایجاد 
جامعهٔ اسالمی را دارند دنبال می کنند، تحقّق شریعت الهی را در کشور دارند طلب می کنند و 
دنبال می کنند؛ پس کار خدا است، راه خدا است، نصرت خدا است؛ وقتی نصرت خدا شد، 
ال غاِلَب َلمُک؛ هیچ کس  خدای متعال هم نصرت خواهد کرد، و وقتی خدای متعال نصرت کرد، فَ

1. دیدار با فرزندان ممتاز شاهد، جانبازان شهرهای مختلف، جمعی از دانش آموزان مدارس تهران، و ...  1369/6/21
2. دیدار جمعی از خانواده های شهدا 1397/9/21

3. دیدار کارگزاران نظام  1381/3/9
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بر شما غلبه نخواهد کرد.1
 

1398/9/6 .1
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 فصل دوم 
 عرصه  های عظمت مّلت ایران

ملت بزرگ ایران! شما امتحانهای بسیار خوبی را در این دوران طوالنی دادید:
امتحان اتّحادتان، امتحان آگاهیتان، امتحان همراهی و همکاری تان با مسئولین،

امتحان حضورتان در صحنه های گوناگون.1

1. خطبه های نمازجمعه در سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه الله( 1372/03/14
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مدخل
مسـئلهٔ اصلـی مـا، مسـئلهٔ مـردم اسـت؛ حضـور مـردم، میـل مـردم، ارادهٔ مـردم، عـزم راسـخ 
مـردم. ایـن را بایـد عـرض کنیـم؛ در همـهٔ تحـوالت و جنبشـهای گوناگـون اجتماعـی بـزرگ، نقـش 
مـردم، نقـش معیـار اسـت. یعنـی گسـترش یـک تحـول، گسـترش یـک فکـر، گسـترش نفـوذ یـک 
مصلح اجتماعی، وابستهٔ به این است که با مردم چقدر ارتباط داشته باشد. هرچه ارتباط او و 
آن جریان و آن جنبش و آن تحول با مردم بیشتر باشد، امکان موفقیت او بیشتر است؛ اگر از 
مردم منقطع شد، دیری نخواهد پائید، کاری نخواهد کرد... در طول تاریخ ما، هیچ حادثه ای 
مثـل حادثـهٔ پیـروزی انقـالب اسـالمی و حـوادث بعـد از آن نبـوده اسـت کـه مـردم در آن، نقـش 
مسـتقیم داشـته باشـند. در انقالب اسـالمی مردم آمدند؛ همهٔ مردم، همهٔ قشـرهای مردم، از 
شـهری و روسـتائی، از زن و مرد، از پیر و جوان، از تحصیلکرده و بیسـواد، همه و همه در کنار 
هـم حضـور پیـدا کردنـد. بـا اینکـه متکـی بـه قـدرت و زور هـم نبودنـد، سـالح هـم نداشـتند، اگـر 
هم داشـتند، به کار نمی بردند، اما در عین حال توانسـتند یک رژیمِ تا دندان مسـلحِ متکی به 

قدرتهای استکباری را بکلی از پا در بیاورند و انقالب را پیروز کنند.
 منتهـا نکتـهٔ اساسـی در انقـالب مـا ایـن بـود کـه نقـش مـردم بـا پیـروزی انقـالب تمـام نشـد؛ و 
این از حکمت امام بزرگوار ما و ژرف نگری آن مرد حکیم و معنوی و الهی بود. او ملت ایران را 
بدرستی شناخته بود، ملت ایران را باور کرده بود، به سالمت و صداقت و عزم راسخ و توانائیهای 
ملـت ایـران ایمـان داشـت. همـان روزهـا بعضیهـا بودنـد کـه می گفتنـد خیلـی خـوب، انقـالب پیـروز 
شـد، مردم برگردند بروند خانه هاشـان. امام محکم ایسـتاد و کارها را به مردم سـپرد... نقش 
مردم بعد از پیروزی انقالب تمام نشد. در خصوصیات ادارهٔ کشور، این نقش ادامه پیدا کرد... 
مـردم خودشـان هسـتند کـه تصمیـم می گیرنـد، شـرکت می کننـد، انتخـاب می کننـد؛ کار دسـت 

مردم است. حضور مردم، یک چنین حضور برجسته ای است.
 در طـول ایـن سـالهای متمـادی، دولت هـای گوناگـون و ذائقه هـای سیاسـی گوناگـون بـر سـر 
ّـی بـا  کار آمدنـد - چـه در مجلـس بـا سـالئق سیاسـی مختلـف، چـه در قـوهٔ مجریـه - بعضی هـا حت
اصول نظام زاویه هم داشتند؛ لیکن ظرفیت عظیم نظام، بدون اینکه ناشکیبائی نشان بدهد، 
توانسته است همهٔ این مسائل را از سر بگذراند؛ توانسته است همهٔ این مشکالت را در خود 
حل و هضم کند؛ به خاطر حضور مردم، به خاطر ایمان مردم، به خاطر پایبندی مردم به نظام 
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اسالمی؛ یعنی خودشان را صاحب کشور دانستن. در گذشته همیشه می گفتند کشور صاحب 
دارد؛ منظورشان این بود که فالن امیر و فالن حاکم و فالن سلطان صاحب کشور است! مردم 
نقشی نداشتند، کاره ای نبودند. امروز به برکت انقالب اسالمی، مردم می دانند کشور صاحب 

دارد؛ صاحب کشور هم خود مردمند.
 ما وقتی تجربهٔ سی و دو سالهٔ انقالب را بازخوانی می کنیم، ژرفِ ژرفائی حکمت امام و تدبیر 
امام را درمییابیم؛ چرا؟ چون هر نظامی مثل نظام جمهوری اسالمی، با این آرمانهای بلند، با 
این ضدیت و مخالفتی که با استکبار و بی عدالتی بین المللی دارد، با ایستادگی ای که در مقابل 
شیاطین قدرت در سرتاسر جهان دارد، دشمن های گردن کلفتی دارد. چالش ایجاد می کنند، 
مشکل به وجود می آورند. اگر اینچنین نظامی بخواهد بماند، باید یک نیرو و ظرفیت عظیمی 
از او نگهبانی کند، تا بتواند ایستادگی کند، تا بتواند پیشرفت کند و متوقف نماند. در انقالب 
اسالمی، با تدبیر امام - که از متن اسالم گرفته شده بود - این نیروی نگهبان عبارت است از 

ارادهٔ مردم، عزم مردم، حضور مردم.
لـذا نظـام اسـالمی چالشـها را درنوردیـد و بـر چالشـها پیـروز شـد. بـه اطمینـان کامـل می شـود 
گفت که جمهوری اسالمی تا امروز بر همهٔ چالشهای سخت و نرم که در مقابل او قرار گرفت، 
پیروز شده است و به عون الهی، به فضل الهی، به هدایت الهی، بر هر چالش دیگری هم در 

آینده پیروز خواهد شد.
 یکی از چالشهای بزرگی که همان اول انقالب به سراغ کشور آمد، همین جنگ تحمیلی هشت 
ساله بود. شوخی نیست؛ هشت سال! جنگی را بر این کشور تحمیل کردند. هر نظامی باشد، با 
ناآمادگی ای که در اول انقالب به طور طبیعی هست، در یک چنین چالشی شکست می خورد؛ 
اما کشور عزیز ما، نظام مقدس جمهوری اسالمی شکست نخورد؛ پیروز شد. جنگ به وسیلهٔ 
مردم اداره شد. هم ارتش و هم سپاه پاسداران انقالب اسالمی و هم نیروهای گوناگون، متکی 
به مردم بودند؛ به ایمان مردم، به عشق مردم، به صفای مردم. از خط مقدم تا همهٔ صفوف 
عملیاتـی، تـا پشـت جبهـه و پشـتیبانی، مـردم بـا صفـا و صداقتـی مثال زدنـی و فراموش نشـدنی، 

برای فداکاری آمادگی داشتند... جنگ را مردم اداره کردند؛ مردم پای کار بودند.
 یکی دیگر از چالشهای بزرگ، همین چالش فشارهای اقتصادی و تحریمها بود. امروز سخن 
از تحریم میگویند؛ تحریم برای ما چیز تازه ای نیست. از سال اول پیروزی انقالب، تحریم های 
یکجانبه از طرف آمریکا و کشورهای اروپائی شروع شد و در طول جنگ، این تحریمها و محدودیتها 
به اوج خود رسید... در همهٔ زمینه های اقتصادی به دنبال ایجاد تحریم بودند؛ غرضشان هم 
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این بود که ملت ایران را به زانو در بیاورند، نظام را به زانو در بیاورند؛ اما نظام جمهوری اسالمی 
بـه کمـک صبـر و بصیـرت شـما مـردم، همـهٔ آن سیاسـتها و  سیاسـتگذاران را بـه زانـو درآورد.  مـا 

توانستیم از همین محدودیتها به عنوان یک فرصت استفاده کنیم... .
 یکـی دیگـر از چالشـها - کـه البتـه ایـن چالـش پیچیده تـری بـود - چالش هـای فتنه انگیـزی بـود 
که در فتنه ای مثل هجدهم تیر سـال 78 و فتنهٔ سـال 88، با فاصلهٔ ده سـال، این ها در تهران 
راه انداختند. امیدوار بودند که بتوانند با این فتنه، نظام را شکست بدهند؛ ضربه وارد کنند؛ 
اما بعکس شد. در فتنهٔ هجدهم تیر، پنج روز بعد از اینکه فتنه گران فتنهٔ خود را شروع کردند، 
مردم آن حرکت عظیمِ 23 تیر را، نه فقط در تهران، بلکه در سایر شهرها به راه انداختند. در 
فتنهٔ 88، دو روز بعد از حوادث عاشورا، آن قضیهٔ عظیم نهم دی به راه افتاد. همان وقت بعضی 
از ناظران خارجی که از نزدیک دیده بودند، در مطبوعات غربی نوشتند و ما دیدیم، که گفته 
بودند آنچه در نهم دی در ایران پیش آمد، جز در تشـییع جنازهٔ امام، چنین اجتماعی، چنین 

شوری دیده نشده بود. این را مردم کردند. حضور مردم اینجوری است.
 مسئلهٔ هسته ای، یکی دیگر از چالشهاست. آن حصار مستحکمی که توانست به مسئوالن 
جـرأت بدهـد، قـدرت بدهـد و آنهـا در مقابـل زورگوئـی و تحمیـل دشـمنان در قضیـهٔ هسـته ای 
بایستند، ارادهٔ مردم بود، پشتیبانی مردم بود؛ پایگاه اقتدار مردمی بود که توانست این موفقیت 
بزرگ را نصیب کشور کند. یکی از صحنه های بسیار مهم دیگری که مردم عزیز ما در آن نقش 
ایفاء کردند و کسی هم تصور نمی کرد که این صحنه اینجور برای نقش آفرینی ظرفیت داشته 
باشـد، عرصهٔ علم و فناوری اسـت. کی خیال می کرد جوانان ما اینجور وارد این میدان شـوند؟ 
بمجرد اینکه نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری با نخبگان و زبدگان دانشگاهی مطرح شد، 

آنچنان حرکت عظیمی به وجود آمد که شد یک گفتمان عمومی، شد یک حرکت همگانی.1
اگر به عقب برگردیم و راههای خطرناکی را که طی کرده ایم، نگاه کنیم، وحشت می کنیم. 
گاهی انسان در میان پیچ وخم های یک جادهٔ کوهستانی و صعب العبور، با احتیاط و دقت قدم 
برمی دارد؛ بعد که به قلهٔ کوه رسید، پشت سر خود را نگاه می کند و با تعجب می بیند که از چه 
جاهای خطرناکی عبور کرده است... جنگ، محاصرهٔ اقتصادی، همدستی قدرتهای بزرگ علیه 
جمهـوری اسـالمی، تبانـی نیروهـای نظامـی اروپـا و امریـکا و ارتجـاع علیـه مـا، توطئه هـای داخلـی، 
نفوذی هـای دشـمن، طراحـی کودتـا، نفـوذ لیبرالهـا و ملی گراهـا و بی اعتقـادان بـه اسـالم و مـردم، 
مسـیرهای صعب العبوری بوده اند که ما آن ها را با سـالمت پشـت سـر گذاشـته ایم. کسـب این 

1. اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه 1390/7/20
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موفقیت، در درجهٔ اول، به خاطر لطف و فضل و دست قدرت و حمایت پروردگار، و در درجهٔ 
بعد، پیوند مستحکم شما مردم با امام و رهبر بزرگ خود بوده است.1

ملّت عزیز ما خیلی خوب عمل کرد. خداوند ان شاءالله توفیقاتش را، رحمتش را، فضلش 
را بر این ملّت نازل کند. سـینه سـپر کردید، این کشـور را شـما نجات دادید؛ ملّت ایران نجات 
داد. هم در قضایای دفاع مقّدس که ملّت نجات داد، هم در قضایای سیاسی، هم در قضایای 
علمی... حضور شما به کشور آبرو داده است. هرجا حضور مردم الزم است -حاال چه بیست ودوّم 
بهمن، چه روز قدس، چه در قضایایی مثل نهم دی و امثال اینها- مردم حاضر می شوند؛ آبرو 
دادیـد بـه کشـور. در انتخابـات، در راه پیمایی هـا، در هرجـا کـه حضـور مردمـی الزم بـوده اسـت، 

حضور مردم توانسته است تأثیر بگذارد؛ آبروی کشور را شما حفظ کردید.2

1. مراسم بیعت امام جمعه و نمایندٔه ولّی فقیه و قشرهای مختلف مردم 1368/4/4
2. دیدار با مردم قم  1396/10/19



عظمت ملت، ایران قوی، تحول 1400 112

 گفتار اول: عرصه مقاومت و ایستادگی

به ما حملهٔ نظامی هم شد، تحریم هم شدیم، نفوذ عوامل 
جاسوسی هم اتّفاق افتاد، شهید هم دادیم،

امّا ملّت ایران مثل کوه ایستاد و توانست خود را مستحکم و پایدار کند!
... روزبه روز به فضل الهی ما پیشرفت کردیم، روزبه روز قوی تر شدیم؛

بعد از این هم همین خواهد بود؛ و این نسخه ِی حرکت 
مسلمین و پیشرفت مسلمین در دنیای اسالم است.1

1. میدان مبارزه همگانی با طاغوت
انقالب به یک انحطاط تاریخی طوالنی پایان داد و کشور که در دوران پهلوی و قاجار بشّدت 
تحقیر شده و بشّدت عقب مانده بود، در مسیر پیشرفت سریع قرار گرفت؛ در گام نخست، 
رژیم ننگین سلطنت استبدادی را به حکومت مردمی و مردم ساالری تبدیل کرد و عنصر ارادهٔ 
ملّی را که جان مایهٔ پیشرفت همه جانبه و حقیقی است در کانون مدیریّت کشور وارد کرد؛ آنگاه 
جوانان را میدان دار اصلی حوادث و وارد عرصه مدیریّت کرد؛ روحیه و باور »ما می توانیم« را 
به همگان منتقل کرد؛ به برکت تحریم دشمنان، اتّکاء به توانایی داخلی را به همه آموخت و 

این منشأ برکات بزرگ شد.2
انقالب اسـالمی که بزرگترین تحول و تغییر قدرت در طول تاریخ ما بود و اسـاس سـلطنت 
و حکومـت فـردی را بـه حکومت مردمـی تبدیـل کـرد، بـا نیروی مردم انجـام گرفـت؛ این جـا دیگـر 
رویاروئی دو قدرت و جنگ قدرت و این حرفها نبود. مردم آمدند و وارد عرصه شدند و روحانیت 
هـم پیشـگام و پیشتازشـان واقـع شـد؛ مردم بودند کـه بـا قـدرت عظیـم و خدائـِی خـود توانسـتند 
قـدرت را از دسـت خودکامـگان و پادشـاهان و طاغوتهـا و مسـتبدان فردگـرا خـارج کننـد و بـه 
دسـت مردم بدهند؛ حکومـت شـد مردمی. تـا آن جائـی کـه مـا شـناختیم و فهمیدیـم، ایـن تنهـا 

حادثه ای است که در طول تاریخِ کشور ما اتفاق افتاده است. 3

1. دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی 1397/9/4
2. بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ایران

3. دیدار مردم شیراز 1387/02/11
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در ایران، حقیقتاً متن مردم انقالب را به دوش کشیدند و آن را به پیروزی رساندند.1 انقالب 
عظیم ما ازلحاظ کیفیت پیروزی، انقالبی استثنایی بود. یعنی واقعاً انقالبی با این ابعادِ عظیمِ 
مردمـی کـه به وسـیلهٔ حضـور مـردم در خیابان هـا و در فضـای شـهرها و روسـتاها پدیـد آیـد و در 
آن، با حضور همهٔ مردم، علیه رژیم حاکم مبارزه شـود، تا آن زمان الاقل در انقالب های دورهٔ 
خـود مـا سـابقه نداشـت. همـهٔ انقالب هایـی کـه تـا آن روز در اطـراف و اکنـاف دنیـا اتّفـاق افتـاده 
بود- ازجمله انقالب های چپ و مارکسیستی امریکای التین و آفریقا و آسیا و جاهای دیگر- از 

نوع و شکل دیگری بود. 2
در طـول تاریـخ مـا، هیـچ حادثـه ای مثـل حادثـهٔ پیـروزی انقـالب اسـالمی و حـوادث بعـد از آن 
نبوده است که مردم در آن، نقش مستقیم داشته باشند. در انقالب اسالمی مردم آمدند؛ همهٔ 
مردم، همهٔ قشرهای مردم، از شهری و روستائی، از زن و مرد، از پیر و جوان، از تحصیلکرده و 
بیسواد، همه و همه در کنار هم حضور پیدا کردند. با اینکه متکی به قدرت و زور هم نبودند، 
سـالح هم نداشـتند، اگر هم داشـتند، به کار نمی بردند، اما در عین حال توانسـتند یک رژیمِ 

تا دندان مسلحِ متکی به قدرتهای استکباری را بکلی از پا در بیاورند و انقالب را پیروز کنند.3
جـوان ایـن مملکـت در دهه هـای پنجـاه و شـصت معجـزه آفریـد؛ جـوان ایـن مملکـت کاری 
کرد که تا آن روز هیچ ملتی نتوانسته بود چنین کاری بکند؛ جوان این مملکت با تن و جسم 
خود به خیابانهای این کشور آمد... و چنان این حضور را با همین جسم خود برجسته کرد که 
آن نظام تا دندان مسلح متکی به پشتیبانی همهٔ سیاستهای استعماری دنیا، دید دیگر جای 
نفس کشـیدن ندارد؛ لذا مجبور شـد فرار کند و برود. این تجربه، بعد از ما تکرار شـد؛ قبل از 
مـا هیـچ جـای دیگـر نبـود. انقالب هایـی کـه در جاهـای دیگـر رخ مـی داد، نتیجـهٔ کارهـای چریکـی و 
پارتیزانی و پرتاب ترقه و شلیک گلوله بود؛ اما این تجربه، تجربهٔ ملت ایران بود که به وسیلهٔ 

جوانان ایجاد شد.4
بزرگ ترین خدمِت حرکت اسالمی و انقالب اسالمی این بود که مردم را از شرّ آن رژیم خالص 
کرد. همهٔ آنچه بعداً پیش آمده است تا امروز، این عزّت ملّى، این حرکت عظیم مردمی، این 
آگاهی و بصیرت عمومی، این پیشرفت علمى، این جایگاه برجستهٔ ایران در جهان و در منطقه، 
این ها همه و همه به خاطر این است که آن مانع بزرگ از پیش پای ملّت برداشته شد؛ و این 

1. دیدار ائمه جمعه سراسر کشور 1369/03/07
2. خطبه های نماز جمعه تهران 1373/11/14

3. اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه 1390/7/20
4. دیدار جوانان و فرهنگیان در مصاّلی رشت 1380/2/12
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را مردم انجام دادند؛ این را دین انجام داد؛ این را اعتقادات انجام داد..1
اواّلً ایـن نکتـه را عـرض بکنیـم کـه ایـن، پایـهٔ خیلـی از بحثهـای مـا اسـت، مبـارزهٔ بـا اسـتکبار 
پشـتوانهٔ  دارای  و  منطقـی  و  یک حرکت معقـول  مـا  ّـت  مل میـان  در  و  اسـالمی  انقـالب  در 
بکننـد  وانمـود  بعضـی می خواهنـد  آنچـه  برخـالف  اسـت،  یک حرکت خردمندانـه  و  علمـی، 
کـه ایـن یک حرکت شـعاری اسـت، احساسـاتی اسـت، متّکـی بـه منطـق و عقالنیّـت نیسـت، 
بعکس، حرکت ملّت ایران یک حرکت متّکی به عقالنیّت است. از دین و آیهٔ قرآن و آنچه الهام 
ر«  َة الُکف وا َاِئمَّ م« و »قاِتل هَنُ �ی دینی است فعالً صرف نظر می کنیم؛ »َاِشّدآُء َعَ الُکّفار« و »ُرَحمآُء �بَ
را فعـالً کنـار می گذاریـم، چـون کسـانی بـه ایـن چیزهـا معتقـد هـم نیسـتند یـا بـاور هـم ندارنـد؛ بـه 
تجربهٔ ملّت ایران تکیه می کنیم.... ملّت ها در مقابل حوادث دوجورند؛ بعضی از ملّتها حادثه 
را، سختی را، شکنجه را لمس می کنند امّا نمی توانند یک تحلیل و یک جمع بندی درستی برای 
خودشان به وجود بیاورند که این جمع بندی آنها را به حرکت متقابل وادار کند؛ بعضی ملّتها 
این جورنـد. ملّت هایـی کـه رهبـران کارآمـد و شایسـته ای داشـته باشـند، نـه، سـختی ها را تحمّـل 
می کننـد امّـا در کنـار آن، آگاهی هـا و بصیرتهـا و راه حل هـا و تقویـت باورهـای صحیـح و منطقـی را 
هم دنبال می کنند؛ ملّت ایران از این قبیل بود. خدای متعال تفّضل کرد، رهبری امام بزرگوار 
را به این ملّت به عنوان یک موهبت بزرگ داد، امام بزرگوار ملّت را آگاه کرد، بصیرت بخشید، 
سختی ها را خودش تحمّل کرد، زندان رفت، تبعید شد، دست برنداشت؛ بتدریج این آگاهی و 
بصیرت همه گیر شد، تا در سالهای 56 و 57 به شکل یک حرکت عمومی در میان ملّت ایران 
درآمد. این حرکت هدفش و آماج حمله اش فقط دستگاه سلطنت نبود، آمریکا هم بود. ملّت 
می فهمیدند، می دانستند که پشت سر این جنایاتی که دارد علیه آنها و علیه کشور در داخل 
انجام می گیرد، آمریکا است؛ این را فهمیدند. امام بزرگوار ما در سال 42، در اوایل شروع نهضت 
اسـالمی فرمود: رئیس جمهور آمریکا مبغوض ترین افراد امروز در ایران اسـت. این معنا را القا 
کرد به افکار عمومی؛ تبیین کرد برای مردم که هرچه هسـت زیر سـر آمریکا اسـت؛ شـرارت ها 

زیر سر آمریکا است. خب، این مبارزه به نتیجه رسید.
 هرجا ملّت ها حرکت کنند، ایستادگی کنند، صبر و مقاومت نشان بدهند، پیروزی قطعی 
است؛ همه جا همین جور است. اشکال کار مبارزاتی که به شکست می انجامد، این است که یا 
ملّتها طاقت ندارند و ایستادگی نمی کنند، یا رهبرانی که بتوانند اینها را درست اداره کنند ندارند. 
ما در زمان این سالهای اخیر دیدیم جاهایی را که ملّتها حرکت کردند، عزم و ارادهٔ خودشان را 

1. دیدار مردم قم 1393/10/17
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نشان دادند، به نتایجی هم رسیدند؛ امّا رهبرانی که بتوانند اینها را درست اداره کنند، هدف 
را درسـت تشـخیص بدهنـد، راه را در مقابـل مـردم درسـت ترسـیم کننـد، وجـود نداشـتند، لـذا 
شکسـت خوردنـد؛ ایـن را در همیـن سـالهای اخیـر همـهٔ شـماها دیدیـد؛ مـن نمی خواهـم اسـم از 

کشوری و جایی بیاورم.
 ملّت ایران راه را درسـت رفت، حرکت را درسـت انجام داد؛ رهبری مقتدر، آگاه، مصمّم و 
م«؛ موجب شد 

ُ
رُصک �ن رُصوا الَل �یَ �ن دارای توکّل به خدا، اتّکاء به خدا، اتّکاء به وعدهٔ الهی که »ِان �ت

که این ملّت بتواند به پیروزی برسد و حکومت تحمیلی وابستهٔ سیاهِ خاندان پهلوی و حکومت 
پادشاهی مشئوم و ننگ آلود -که برای هر کشوری حکومت پادشاهی مایهٔ ننگ است در منطق 

صحیح انسانی- در ایران از بین رفت و تمام شد؛ مردم شدند صاحب اختیار.1
می دانید که قرن بیستم، قرن انقالب بود. از دههٔ دوم این قرن بلکه حتّی از دههٔ اوّل این 
قـرن انقالب هـای اجتماعـی و سیاسـی شـروع شـد، تـا همیـن آخـر. در بیـن ده هـا حادثـه ای کـه یـا 
انقـالب واقعـی بـود و یـا انقـالب نامیـده شـد کودتایـی بـود کـه اسـمش را انقـالب گذاشـتند. بنـده 
هیچ ملتی را مانند ملت ایران سراغ ندارم که این طور آگاهانه، آرمان گرایانه، شجاعانه و چنین 
بیدار و به روز، از راه خود و کار خود و آرمان های خود دفاع کرده باشد. این مخصوص شماست. 
این مبالغه و مجامله نیست؛ این یک واقعیت است. هرکس از صدسالی که بر دنیا گذشته، 
اطاّلع داشته باشد، شهادت خواهد داد که ملت ایران ملتی بزرگ، ملتی شجاع و ملتی شایستهٔ 

بالیدن و رشد و پیشرفت است. 2
ایّام دههٔ فجر برای کشور ما یک دورهٔ بی نظیر و بی بدیل محسوب می شود. دههٔ فجر مظهر 
اقتدار ملّی و مظهر عزم ملّی است؛ چرا؟ برای خاطر اینکه در این دهه ِی فجر بود که ملّت ایران 
با حضور خودشان، با عزم راسخِ خودشان توانستند یک بنای پوسیده و فاسدِ چندهزارساله را 
واژگون کنند. هزاران سال این کشور جوری اداره شده بود که مردم در آن هیچ نقشی نداشتند؛ 
سلطنت ها، قدرت های مهاجم، قدرت های بیگانه ]حاکم بودند[. حتّی در دوران اسالم هم -که 
اسـالم، مظهـر رحمـت اسـت- رفتـار حکّامـی کـه از طـرف خلفـا بـه ایـران می آمدنـد، رفتـار سـخت 
و از روی اسـتبداد و مثـل پادشـاه ها، مثـل سـالطین معمولـی بـود. مـردم هیـچ نقشـی در ادارهٔ 
کشور نداشتند؛ هزاران سال بر کشور ما این جوری گذشته. در این دورهٔ اخیر که دورهٔ پهلوی 
]بود[ و اندکی قبل از آن، دورهٔ قاجار، وضع از این هم باالتر بود؛ ]یعنی[ نه اینکه مردم نقش 

1. دیدار دانش آموزان و دانشجویان 1394/8/12
2. دیدار پرسنل نیروی هوایی ارتش در دانشگاه هوایی شهید ستاری 1378/11/19
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نداشـتند، لگدمال ]هم[ می شـدند، ثروت کشـور به غارت می رفت، به کیسـهٔ بیگانه می رفت؛ 
ّـت  ّـت قبـل از پیـروزی انقـالب بـود. مل فسـاد سـر تـا پـای ادارهٔ حکومـت را گرفتـه بـود؛ ایـن وضعی
ایـران بـه رهبـری امـام بزرگـوار -کـه نقـش ایـن رهبـر هـم نقشـی اسـت کـه اصـالً قابـل مقایسـه ِی بـا 
هیچ رهبری در طول تاریخ طوالنی ما نیست و به نظر من در دنیا بی نظیر است -و پشت سر 
ایـن رهبـری، اراده کردنـد، تصمیـم گرفتنـد، از گلولـه نترسـیدند، از ظاهـر قدرتمنـد رژیـم پهلـوی 
نترسیدند، آمدند وسط میدان، آن بنا را ویران کردند، بنای مردم ساالری را به جای آن گذاشتند 

و کشور شد مردم ساالر.1

2. میدان مقابله با ترورهای کور و تجزیه طلبی دهه شصت
بعد از انقالب هم شما شاهد بودید و دیدید کسی که در مقابل توطئه دشمن، ایستادگی 
و مقاومـت کـرد، خـود مـردم بودنـد. بسـیج مـردم، جوانـان مؤمـن مـردم، در مقابـل فتنه گـری و 
اختـالف افکنـی و تحریـکات و تجزیه طلبـی و خباثتهـای گوناگـونِ بیگانـگان، کـه بـا تحریـک یـک 
عّده آدم های غافل انجام می گرفت، ایستادند و مبارزه کردند. این عظمت و رشد روحیِ مردم 

است و این خیلی با قیمت و ارزشمند است.2
دههٔ 60 یعنی دههٔ اوّل پیروزی انقالب و دههٔ حیات بابرکت امام بزرگوار. برادران و خواهران 
عزیـز! دهـهٔ 60، یـک دهـهٔ مظلـوم اسـت؛ دهـهٔ تعیین کننـدهٔ در سرنوشـت ایـران و ایرانـی، دهـهٔ 
فوق العاده مهم و حّساس و درعین حال ناشناخته و اخیراً به وسیلهٔ برخی از بلندگوها و صاحبان 
بلندگوهـا مـورد تهاجـم؛ دهـهٔ 60 را مـورد تهاجـم قـرار می دهنـد. دهـهٔ 60، دهـهٔ آزمونهـای بـزرگ و 

دهٔه پیروزی های بزرگ است.
دههٔ 60، دههٔ خشن ترین تروریسم در کشور است. در طول چند سال، هزاران نفر از آحاد 
مردم، از مسئولین، از قشرهای مختلف به وسیلهٔ تروریست ها به شهادت رسیدند؛ از کاسب 
معمولـی تـا جـوان دانشـجو تـا فعّـال سیاسـی تـا شـخصیّتهای بزرگـی کـه در انقـالب تعیین کننـده 
ّـه مـن عـدد معیّـن نمی کنـم، ]لکـن[ تـا هفـده هـزار هـم گفته انـد؛ هفـده هـزار انسـانِ  بودنـد. البت
باشرفِ باشخصیِّت ارزشمند در این تروریسمِ دههٔ 60 فدا شدند، که در میان اینها شخصیّتهایی 
مثل شـهید مطهّری و شـهید بهشـتی حضور دارند؛ یعنی این آدمهایی که امثال اینها در طول 
زمان، کمتر در یک کشوری به وجود می آید و می توانند تعیین کنندهٔ سرنوشت کشورها باشند.
دههٔ 60، دههٔ جنگ تحمیلی است؛ یعنی هشت سال از این دههٔ اوّل انقالب و دههٔ حیات 

1398/11/16 .1
2. جمع مردم ارومیه در استادیوم تختی 1375/6/27
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مبارک امام بزرگوار، صرف یک جنگ تحمیلیِ بر ملّت ایران شد؛ شما ببینید چقدر این دشوار 
است! دههٔ 60 دههٔ سخت ترین تحریمها است؛ همه چیز را تحریم کردند؛ تحریم های پی درپی، 
علیه کشور، علیه مراکز اقتصادی ما، علیه دولت ما؛ و دههٔ افتخارات بزرگ است؛ دههٔ مبارزهٔ 
بـا تجزیه طلبـی اسـت؛ از اطـراف کشـور گروه هایـی را تحریـک کردنـد، پـول دادنـد، سـالح دادنـد، 
برای اینکه اینها را به جان نظام جمهوری اسالمی بیندازند و تجزیه طلبی کنند. دههٔ 60، دههٔ 
یک چنین حوادث بزرگی اسـت که در کشـور اتّفاق افتاد. و در دههٔ 60، ملّت ایران و جوانهای 
ما آن چنان محکم ایستادند که بر همهٔ اینها پیروز شدند. این خیلی مسئلهٔ مهمّی است. من 
توصیه می کنم به کسانی که اهل فکرند، اهل تأمّلند و راجع به دههٔ 60 قضاوت می کنند، جای 
شهید و جاّلد عوض نشود! در دههٔ 60، ملّت ایران مظلوم واقع شد؛ تروریست ها و منافقین 
و پشـتیبان های آن هـا و قدرتهایـی کـه آنهـا را به وجـود آورده بودنـد و دائمـاً در آن هـا می دمیدنـد، 
ّـت ایـران در موضـع دفـاع قـرار گرفـت، امّـا دفـاع کـرد  ّـت ایـران جفـا کردنـد، بـدی کردنـد؛ مل بـه مل
و پیـروز شـد و بحمـد اللـه آن توطئه هـای آنهـا را خنثـی کـرد. ایـن ]دربـارهٔ[ دهـهٔ 60. جوانهـای مـا 
ایسـتادند، امـام بزرگـوار بـا آن چهـرهٔ نورانـی، بـا آن قلـب خدابـاور، بـا آن عـزم راسـخ ایسـتاد و بـر 

همهٔ این مشکالت فائق آمد.1
اولین کاری که ]بعد از انقالب[ از طرف امریکائیها انجام گرفت، تحریک مخالفین پراکندهٔ 
جمهوری اسالمی و کمک به حرکتهای تجزیه طلب و تروریستی در کشور بود؛ از اول این کار را 
شروع کردند. در هر نقطه ای از نقاط کشور که حرکتهای تجزیه طلب در آنجا زمینه ای داشت، 
انگشت آمریکائیها را ما دیدیم؛ گاهی پول آنها را، و حتّی در مواردی عناصر آمریکائی را ما در 
آنجا دیدیم؛ این برای مردم ما خسارت زیادی داشت. متأسفانه این کار هنوز هم ادامه دارد... 

شروع کارشان از اینجا بود.2
در طـول سـی و سـه سـال انقـالب، خطرهائـی از ایـن بزرگتـر پیـش آمـده اسـت. کشـور ایـن 
خطرهـا را برطـرف کـرده، از اینهـا عبـور کـرده اسـت. آتشـهائی خواسـتند روشـن کننـد، ولـی بـه 
مقصود خود نرسیدند. در درجهٔ اول، در همان اولین ماه های پیروزی انقالب، مسئلهٔ تحریک 
قومیت ها در سرتاسر کشور بود. خب، کشور ما کشور قومیت های متنوع است. سعی کردند 
این قومیت ها را به جان هم بیندازند...تحریک می کردند، آتش را روشن می کردند، روی آتش 
نفـت می ریختنـد، از طـرق مختلـف سـعی می کردنـد آتـش را گسـترده کننـد؛ امـا بـه دسـت ملـت 

1.  مراسم بیست وهشتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی )قّدس سّره الّشریف( 1396/3/14
2. دیدار زائران و مجاوران بارگاه حضرت علی بن موسی الرضا 1388/01/01
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ایران و عمدتاً به دست خود آحاد آن کسانی که می خواستند آنها را در مقابل انقالب اسالمی 
قرار بدهند، آتش خاموش شد. 1

حادثهٔ هفتم تیر یک محنت واقعی بود؛ حقیقتاً یک ضربه و یک حادثهٔ تلخ و تکان دهنده ای 
بود برای کشـور و برای نظام. در قلب دسـتگاه مدیریت کشـور، شـخصیتی مثل شـهید مظلوم 
مرحوم آیة الله بهشتی و دیگر بزرگان، فعاالن از قوهٔ قضائیه، از مجلس شورای اسالمی، از دولت، 
از نخبگان سیاسی، از نخبگان علمی، یک چنین حادثه ای به وجود بیاید، یک چنین فاجعه ای 
رخ بدهد، واقعاً محنت بود. منتها در اینجا یک نکته ای وجود دارد که در طول تاریخ، این نکته 
قابـل مشـاهده و لمـس اسـت و آن ایـن اسـت کـه هـرگاه ملتـی، جماعتـی، فـردی در مقابـل یـک 
محنتی که بر آن جمع یا بر آن فرد یا بر آن ملت وارد می شود، صبر و بصیرت به خرج داد، آن 
محنت برای او تبدیل می شود به نعمت. راز پیروزی حق، پیروزی کلمهٔ حق، انتشار حق، انتشار 
توحید در طول تاریخ در میان بشر همین نکته است. انبیای عظام الهی، و در مواردی ملتهائی 
که تحت حاکمیت این بزرگان بودند، این همه محنت را تحمل کردند؛ باید در طول تاریخ نامی 
از پیام پیغمبران نمانده باشد؛ باید فکر آنها، ایدهٔ آنها، راه آنها در زیر تندباد حوادث تلخ بکلی 
نابود شـده باشـد، در هم پیچیده شـده باشـد، از بین رفته باشـد. شـما می بینید بعکس اسـت؛ 
یعنی هرچه تاریخ جلوتر آمده، پیام نبوتها در میان مردم، در افکار مردم، زنده تر شده است. 

رازش همین نکته است: صبر و بصیرت در مقابل محنتها.
مردم ما در قضیهٔ هفت تیر این هنر را به خرج دادند: به جای اینکه ناامید شوند، به جای 
اینکه اعتماد به نفس خودشان را از دست بدهند، به جای اینکه از دشمن بترسند و در مقابل 
دشمن زانو بزنند، به جای ضعف و انکسار و انهزام، ملت ما به خاطر بصیرتی که داشتند و به 
طور دائم به وسیلهٔ امام بزرگوار در آنها تزریق می شد و در میان مردم دامن زده می شد، صبر 
کردند، ایستادگی کردند و موج را علیه دشمن برگرداندند... مردم ما باید این را حفظ کنند. این 
را باید ما به عنوان یک درس - درسی که آن را عمل کردیم، آن را به تاریخ پس دادیم - حفظ 
کنیم. برای ملتی مثل ملت ایران که با یک چنین هدف واالئی - رسـیدن به ارزشـهای اسـالمی 
و تحقق مبانی اسالم در جامعه و انتشار آن در عالم - وارد میدان شده است، قهراً حادثه زیاد 
است. خب، شما به اسالمی عمل می کنید که با ظلم مخالف است، با زور مخالف است، با زیر 
بار رفتن ملتها در مقابل دشـمنان و زورگویان مخالف اسـت، حتّی در مقابل زورگوئی های دنیا 
نسـبت به دیگران هم بی تفاوت نیسـت. در مقابل این مجرا و این حرکت، کی با شـما مخالف 

1391/7/19 .1
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خواهد شد؟ زورگویان عالم، ظالمین عالم، استعمارگران، مستبدان بین المللی، دیکتاتورهای 
ظالم و خشن؛ این ها همه در مقابل شما صف آرائی می کنند. این ها پول دارند، رسانه دارند، 
قدرت سیاسـی دارند، قدرت تبلیغاتی دارند؛ لذا محنت درسـت می کنند. در مقابل اینها باید 

ایستاد. ملت ما این امتحان را داده و موفق هم شده است.
امروز نظام جمهوری اسالمی در مقایسهٔ با هفتم تیر 1360 از لحاظ اقتدار، از لحاظ پیشرفت، 
از لحـاظ توانائی هـای گوناگـون، از لحـاظ اعتبـار بین المللـی و ایجـاد امیـد در ملتهـا، از زمیـن تـا 
آسـمان تفاوت کرده اسـت. این به خاطر همین ایسـتادگی ملت عزیز ما بوده اسـت. پس این 
اصل را ما از حادثهٔ هفتم تیر به یاد داشته باشیم که هرگاه محنت و سختی ای که بر ما تحمیل 
می شـود، با صبر ما، با اسـتقامت ما، با بصیرت ما مواجه شـود، آن محنت تبدیل می شـود به 
نردبانی برای عروج، برای ارتقاء و برای پیشرفت؛ و شد، ان شاءالله بعد از این هم خواهد شد.1
در بـاب حادثـهٔ هفـت تیـر آنچـه کـه بیـش از همـه اهمیـت دارد ایـن اسـت کـه در ایـن حادثـه 
عزیزترین و برجسته ترین عناصر انقالب در معرض فداکاری قرار گرفتند و فدا شدند. شخصیتی 
مثل شهید بهشتی که یک عنصر بی نظیر، الاقل کم نظیر در مجموعهٔ انقالب بود، در خدمت 
انقالب و در جهت انقالب قربانی شد. آن تعداد از شخصیتها و نخبگان سیاسی و مدیران ارشد 
دستگاه ها، وزرا، نمایندگان مجلس، فعاالن عرصهٔ سیاست جمهوری اسالمی، که هر کدامی 
بـرای خودشـان یـک شـخصیتی بودنـد... ایـن خیلـی مهـم اسـت کـه در ایـن تـراز، شـخصیتهائی 
جانشـان کـف دستشـان باشـد و در معـرض شـهادت قـرار بگیرنـد و در ایـن راه قربانـی بشـوند. 
باالخره یک کشور، یک نظام، یک تمدن، بدون فداکاری و قربانی دادن و خون دادن که به جائی 
نمی رسد؛ این ها پیشروان این راه بودند. نکتهٔ بعدی این است که این نظام اینقدر جواهر نخبه 
را به صحنه آورد و به پای انقالب ریخت و اینها را از دست داد، اما نظام تکان نخورد. آنهائی 
کـه ایـن ترورهـا را طراحـی می کردنـد، قصدشـان اشـخاص نبـود. در درجـهٔ اول قصدشـان بی پایـه 
کـردن و تهـی کـردن و نخبه زدائـی کـردن از انقـالب بـود، می خواسـتند انقـالب را بـا ایـن ترورهـا، بـا 
این فقدانها به شکست بکشانند؛ اما اینجور نشد و عکس این شد. یعنی پایهٔ اصلی نظام که 

عبارت است از ارتباط مردم و نظام، بیشتر شد. این ها همه عبرتهای انقالب ماست.2
 هفتم تیر حادثهٔ کوچکی نبود؛ مدیران برجستهٔ مؤثّرِ حاضر در نظام را - 72 نفر را - یکجا 
نابود کردن، به حسـب ظاهر. که شـخصیّتی مثل شـهید بهشـتی در میان اینها اسـت؛ شـهید 

1. دیدار رئیس و مسئوالن قوه قضائیه 1390/4/6
2. دیدار رئیس و مسئوالن قؤه قضائیه 1388/4/7
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بهشـتی جـزو نـوادر زمـان بـود، جـزو کسـانی بـود کـه نظیـر او را انسـان در نسـلهای پیاپـی کمتـر 
پیـدا می کنـد. چنیـن کسـی را، تعـداد قابـل توجّهـی از وزرای کارآمـد را، از نماینـدگان مجلـس را، 
از فعّـاالن سیاسـی و انقالبـی را یکجـا از مـردم بگیرنـد، خـب اثـر طبیعـی و معمولـی ایـن حادثـه 
ّـت، شکسـت انقـالب، قاعدتـاً ایـن بایـد باشـد؛ امّـا درسـت بعکـس شـد.  چیسـت؟ شکسـت مل
درسـت عکس این حادثه، عکس آنچه دشـمن از این حادثه انتظار داشـت به وقوع پیوسـت. 
ملّت متّحد شـد؛ مسـیر انقالب در یک مسـیرِ واقعی قرار گرفت، در مسـیر صحیح قرار گرفت؛ 

دشمنان ملّت افشا شدند، رسوا شدند.
 بعضی از کسانی بودند که مباشر این جنایت بزرگ بودند و سالهای متمادی در بین مردم، 
در بین جوانها با تبلیغات، خودشان را جور دیگری - طرف دار آزادی، طرف دار ارزش ها - معرّفی 
کرده بودند، این ها افشـا شـدند؛ معلوم شـد یک مشـت تروریسـت فاقد هرگونه مبنای ذهنی 
و اعتقـادی و انقالبی انـد؛ همین هـا بودنـد کـه بعـد از آنکـه انـدک مّدتـی از ایـن حادثـه گذشـت، 
به کسی مثل صّدام حسین پناهنده شدند؛ علیه مردم عراق هم کار کردند، علیه مردم ایران 
ّـت خودشـان جنگیدنـد؛ افشـاگری از  هـم تـالش کردنـد، در میدانهـای جنـگ حاضـر شـدند، بـا مل
این باالتر؛ این ها مباشـرین بودند. عّده ای دسـتهای پشـت پرده بودند؛ آن ها هم افشـا شـدند. 
کسـانی بودند که مؤیّد این حرکت و این جنایت بودند؛ این ها هم افشـا شـدند؛ چه در داخل 
کشـور، چه در خارج از کشـور؛ همه فهمیدند که چه اتّفاقی افتاد در این کشـور و چه کسـانی 
ّـت ایـران مواجهنـد و مقابلنـد. عـّده ای هـم بودنـد کـه اینهـا سـکوت کردنـد، سـکوت همـراه بـا  بـا مل

َرِضَیت ِبه - که آنها هم افشا شدند. رضا - َسِمَعت ِبذِلَک فَ
 امام بزرگوار جریان اصیل انقالب را با بهره گیری بجا و مناسب از این حادثه ]تعیین کرد[، آن 
مسیر را در مقابل ملّت ایران قرار داد، و راه انقالب را - که همان اوایل داشت منحرف می شد 
و می خواستند آن را به شرق و غرب بچسبانند - تعیین کرد، انقالب را نجات داد؛ این، برکت 
این حادثه بود. بله، هزینه دادیم، شخصیّت های برجسته ای را از دست دادیم، شکّی نیست، 
امّا باید دید تأثیر این چیسـت. ملّت مسـلمان، در طول تاریخ 1400 سـاله، هنوز مدیون خون 
شهیدان کربال است؛ هزینه از دادن حسین بن علی باالتر؟ جانی از جان یاران حسین عزیزتر؟ 
این هـا را دادنـد، ایـن هزینـه انجـام گرفـت امّـا اسـالم مانـد، قـرآن مانـد، جریـان اصیـل ایمانـی در 
جامعه باقی ماند؛ همین قضیّه در ماجرای هفتم تیر هست، در ماجرای شهدای دیگر ما هست.
 از آثار این حادثه، نشاط معنوی و ابتهاج معنوی مردم بود. از آثار این حادثه، نشان دادن 
قدرت و قوّت و رسوخ انقالب، در اعماق جامعه بود؛ دشمنان حساب کار خودشان را کردند؛ 
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دیدند این حادثه ای که در هر کشوری اتّفاق می افتاد آن نظام را متالشی می کرد، به استحکام 
بیشتر ملّت ایران منتهی شد؛ فهمیدند که با این انقالب نمی شود خشن برخورد کرد، جواب 

نمی دهد؛ این را احساس کردند.
 از جملـهٔ آثـار مهـمّ ایـن حادثـه در طـول زمـان تـا امـروز... ایـن اسـت کـه یـک ملّتـی کـه هفـده 
هزار شهید ترور داده است - غیر از شهدایی که در دفاع مقّدس داده - درعین حال مستحکم 
ایسـتاده اسـت در خدمت انقالب، در راه انقالب، در مواجههٔ با دشـمنان انقالب. عظمت این 

ـم  ـوقا ِبِ ـَن َل َیلَح ذ�ی َسـَتبِشوَن ِبالَّ ّـت بـا ایـن شـهادتها ظاهـر شـده. ایـن »َو �ی انقـالب، عظمـت ایـن مل
ون«، بشارت است؛ بشارتی است که به ملّت ایران دارند  �َزن َ م �ی وٌف َعَلهِیم َو ل ُه  َخ

ّ
ِهم َال ِ ِمن َخل�ن

می دهنـد؛ بشـارتی اسـت کـه بـه مسـلمانها دارنـد می دهنـد. ایـن معارفـی اسـت کـه مـا در کتابهـا 
داشـتیم، در ذهنها داشـتیم، این شـهدای عزیز ما - این فرزندان شـما، همسـران شـما، پدران 
شما - در واقعیّت خارجی، این ها را مشخّص کردند، تجّسم بخشیدند، به ما نشان دادند، به 

نسلهای آینده نشان دادند.
 امروز هم شهدا در حال تقویت روحیّهٔ ملّت ایرانند. همین چند روز قبل از این، 270 شهید 
وارد تهران شدند و شما دیدید چه حادثه ای درست شد؛ چه شوری، چه هیجانی! نقطهٔ مقابل 
دلسردی ها، نقطهٔ مقابل نومیدی ها، نقطهٔ مقابل رکود و رکونها؛ تحرّک، آمادگی، شوق، عشق، 

آرمان گرایی؛ این کار شهدا است.
ّـت   مـا روی مسـئلهٔ شـهدایمان انصافـاً کـم کاری کردیـم. ایـن حادثـهٔ شـهدای هفتـم تیـر ظرفی
عجیبـی دارد بـرای معرّفـی شـدن؛ هـم معرّفـی شـدن ایـن چهره هایـی کـه آمـاج ایـن جنایـت قـرار 
ّـت ایـران کـه چگونـه در یـک چنیـن حادثـهٔ تکان دهنـده ای خـودش را نگـه  گرفتنـد؛ هـم معرّفـی مل
ّـهٔ مضاعـف پیـدا می کنـد؛ هـم  مـی دارد، حفـظ می کنـد و نـه فقـط از میـدان در نمـی رود بلکـه روحی
معرّفی دشـمنان که چه موجودات پسـت و چه سیاسـتهای خبیثی پشـت سـرِ این حوادث قرار 
دارد، دستهای جنایتکار اینها را ]معرّفی می کند[. این ظرفیّت در ماجرای هفتم تیر و ماجراهای 
دیگر - که البتّه عمده اش ماجرای هفتم تیر اسـت - وجود دارد. ما کم کاری داشـتیم؛ این ها را 

معرّفی نکردیم. خیلی کار می شد کرد و باید کرد.1

3. مقاومت در میدان دفاع مقدس
وقتـی جنـگ تحمیلـی شـروع شـد، مـردمِ مـا مشـغول کارهایشـان بودنـد. تـا احسـاس تهدیـد 

1. دیدار خانواده های شهدای هفتم تیر و جمعی از خانواده های شهدای استان تهران 1394/04/06
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شد، جوان از دانشگاه، از بازار، از کارخانه، از روستا، از شهر، از داخلِ زندگیهای راحت، بیرون 
آمـد و بـه اسـتقبال خطـر رفـت، بـرای دفـاع از هویـت خـود؛ »فمنهـم مـن قضـی نحبـه و منهـم مـن 
ینتظر«؛ عده ای شـهید شـدند، عده ای جانباز شـدند، اکثریت عظیمی هم هنوز هسـتند - توی 

صحنه اند - و روزبه روز بیشتر می شوند.1
جنـگ تحمیلـی و دفـاع مقـّدس مـا آغـاز شـد؛.. امـام در یـک چنیـن شـرایطی توانسـت آغـاز 
جنـگ را و بعـد تـداوم ایـن حرکـت را در زیـر چشـم خـود و ارادهٔ خـود بـه پیـش ببـرد و اداره کنـد... 
یک تشـخیص اساسـی و حیاتی امام داد و آن این بود که این مسـئلهٔ مهم را فقط ملّت ایران 
ّـت  ّـت ایـران انقـالب را بـه پیـروزی رسـاند، جنـگ را هـم مل می توانـد حـل کنـد... همچنـان کـه مل
ایران باید به پیروزی برسـاند. امام این را تشـخیص داد و بر اسـاس آن عمل کرد و این حرکت 
عظیم مردمی ... را به وجود آورد. دشمن جنگ را به راه انداخت با هدف اینکه نظام جمهوری 
اسـالمی را، نظام اسـالمی را سـاقط کند و یک دسـتگاه حکومت وابسـتهٔ ضعیف و زبونی را  بر 
سر کار بیاورد و سلطهٔ خودش را بر کشور ایجاد کند؛ و دشمن شکست خورد یعنی این نکتهٔ 
بسـیار اساسـی و مهـم کـه بعضـاً شـبهه افکنی می کننـد کـه آیـا ایـران در ایـن جنـگ پیـروز شـد یـا 
نشـد، ]جوابش این اسـت که[ اصالً پیروزی جمهوری اسـالمی در جنگ تحمیلی مثل خورشـید 
روشـن اسـت! ]اینکه[ همهٔ دنیای قدرتمند آن روز، بریزند سـر یک کشـور، برای اینکه نظام او 
را ساقط کنند، برای اینکه بتوانند بر او مسلّط بشوند، برای اینکه بتوانند سرزمین او را تجزیه 
کنند ... هشت سال همهٔ توان خودشان را به کار ببرند، آخرش هم هیچ غلطی نتوانند بکنند، 
پیروزی از این باالتر؟ این پیروزی نیست؟ ملّت ایران پیروزی درخشانی به دست آورد.  اواّلً یک 
وجب از خاک کشور را نتوانستند جدا کنند؛ ثانیاً نتوانستند انقالب و نظام را یک قدم به عقب 
برانند. و نظام بعد از جنگ  و در پایان این هشت سال بسیار قوی تر و تواناتر از قبل از شروع 
جنـگ بـود و نشـاط و توانایـی اش بیشـتر بـود؛ این هـا پیروزی هـای بزرگـی اسـت کـه اتّفـاق افتـاد. 
در جنگهایـی کـه در دورهٔ پادشـاهان، در دورهٔ طواغیـت در ایـن یکـی دو قـرن اخیـر اتّفـاق افتـاد، 
ایران همیشه شکست خورده؛.. در جمهوری اسالمی، کشور سربلند ایران توانست در مقابل 
دنیای قدرتمند مقابل خودش، یعنی شرق و غرب و اروپا و آمریکا و شوروی و مرتجعین و همه 
بِایستد و بر اینها پیروز بشود؛ این... بخشی از هویّت ملّی ما است. اینکه گاهی گفته می شود 
و درسـت هم هسـت که »دفاع مقّدس بخشـی از هویّت ملّی اسـت«، به خاطر این اسـت که 
دفاع مقّدس، مظهر بُروز هویّت واال و برجستهٔ ملّت ایران بود که توانستند جنگ را به پیروزی 

1.  دیدار مردم دامغان 1385/8/19
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برسـانند... در دفـاع مقـّدس بـرای حضـور مردمـی یـک مدل سـازی جدیـدی انجـام گرفـت. نحـوهٔ 
حضور مردمی یک نحوهٔ شگفت آوری است و بر اساس این حضور، بُروز استعدادها ]است[ اواّلً 
همهٔ آحاد ملّت ایران، آن هایی که مایل بودند در این عرصه شرکت کنند، هر که بود، هر چه 
بود، توانسـت در یک شـبکهٔ زنده، کارآمد، داوطلبانه و پُرشـور جای خودش را پیدا کند. فرض 
بفرمایید یک رزمندهٔ سیزده چهارده ساله که حاال مثالً با دست کاری در شناسنامه موفّق شده 
بود خودش را به جبهه برساند، جایش مشخّص بود؛ یعنی می توانست جای خود را پیدا کند، 
بیکار نمانَد؛ فرض بفرمایید که آب بیاورد، خبر ببرد، پیام رسان باشد و از این قبیل کارها. یک 
پیرمرد هفتادساله هم که می رفت جبهه، او هم همین جور؛ او هم می توانست کار خودش را پیدا 
کند. توقّعی که از یک پیرمرد در جبهه وجود داشت، کامالً مشخّص بود، معلوم بود؛ هیچ کس 
بیکار نمی ماند؛ نه آن بچّهٔ سیزده ساله بیکار می ماند، نه آن پیرمرد هفتادساله بیکار می ماند. 
یا فرض بفرمایید یک دختر دانش آموز هشـت نُه سـاله، ده سـاله -دبسـتانی- که می خواسـت 
در ایـن کار، او هـم شـرکت کنـد، جـای خـودش را پیـدا می کـرد؛ برمیداشـت نامـه می نوشـت بـه 
برادر رزمندهٔ ناشـناس و این نامه را در بسـته های غذایی و هدایای مردمی ای که می فرسـتادند 
می گذاشت و می فرستاد. مکرّر اتّفاق افتاده بود که رزمنده در میدان جنگ فرض کنید که این 
بسـتهٔ غذایی را باز می کرد می دید یک نامه در آن هسـت، می خواند می دید بله، یک بچّه ای، 
یک دختر هفت هشت ساله ای، ده ساله ای نوشته »برادر رزمنده! خسته نباشید، من دعایتان 
می کنم و مانند اینها«؛ یعنی یک دختربچّه هم می توانست در اینجا حضور داشته باشد؛ یک 
بانـوی محتـرم هـم می توانسـت بـا چـرخ خیّاطـیِ خـودش، بـا وسـایل طبـخ خـودش، بـا مربّاسـازی 
خـودش، بـا ترشـی انداختـن خـودش، بـا نـان پختـن خـودش، بـا لبـاس شسـتنِ خـودش بـه پشـت 
جبهه کمک کند... همه می توانستند جای خودشان را پیدا کنند و مشغول بودند. پزشک جرّاح 
مشخّصاً می توانست آنجا حضور داشته باشد و حضور داشت و ما دیدیم. کاسب جزء، روحانی 
مسجد، کارگر کارخانه، شاعر و سرودخوان، راننده و صاحب کار و ریخته گر، کشاورز روستایی، 
کارمند اداری و انواع و اقسام گروه های مردمی می توانستند در این شبکهٔ عظیم مردمی حضور 
پیـدا کننـد؛ ایـن یـک مـدل جدیـد بـود. ایـن در دنیـا هیـچ سـابقه ای نـدارد... نمونـهٔ چنیـن بسـیج 
مردمی عظیمی اصالً وجود ندارد. این مدل جدید بود؛ مدل سازی جدید که همه می توانستند 
همکاری کنند، همه می توانستند هم افزایی کنند همه ]کمک[ می دادند.  بعد، در این حرکت 
دسته جمعی چه استعدادهایی ناگهان پیدا بشود. فرض کنید فالن جوان از روستایی در فالن 
نقطهٔ کشور -مثالً روستایی در کرمان- بیاید داخل شهر و بپیوندد به اینها، بعد بشود مثالً حاج 
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قاسم سلیمانی؛ یعنی یک چنین حرکت عظیمی ]بوده[... جوانی از مجموعهٔ یک روزنامه، که 
مشغول فعّالیّت مطبوعاتی است، برود جبهه و بعد از مّدت کوتاهی بشود مثالً شهید حسن 
باقری، نابغهٔ اطاّلعات جنگ؛ و از این قبیل موارد عجیبی و بروز ]چنین[ استعدادهایی مشاهده 
شـد و چهره هـای مانـدگار جنـگ و شـهدای بزرگـی از جنـگ از ایـن قبیلنـد... ایـن مـدل ابتـکاری از 
حضور مردم همیشه می تواند مطرح باشد. امروز هم ما می توانیم. اگر همّت بکنیم و با نگاه 
درسـت به مردم و مسـائل نگاه کنیم، می توانیم از این مدل اسـتفاده کنیم. البتّه وضع جنگ 
یک وضع دیگری است، وضع اقتصاد یک وضع دیگری است. صاحبان فکر، صاحبان اندیشه 
می توانند به این ]مدل[ به صورت یک ابزار اقتدار ملّی نگاه کنند و آن را دنبال بکنند. آن وقت 
نقـش پشـت جبهـه در ایـن مـدل بـه قـدر جبهـه اهمّیّـت پیـدا می کـرد؛ چـون همـه کـه نمی تواننـد 
تفنـگ دسـت بگیرنـد؛ رغبت هـا و تمایـالت و توانایی هـا مختلـف اسـت؛ بعضی هـا پشـت جبهـه 
می تواننـد نقـش بیافریننـد و نقـش آفریدنـد. اواّلً کمک هـای مالـی، آذوقه رسـانی ها کـه مهـم بـود 
و بسیار تأثیر داشت، تا رسیدگی به مجروحان، تا بدرقهٔ باشکوه شهیدان. بنده بارها گفته ام 
اگر از شـهدا یک چنین تکریمی و احترامی نمی شـد، شـوق شـهادت این جور در دلها مشـتعل 
نمی شد، آن طوری که شد. وقتی جنازهٔ شهید -یا یک نفر یا بیشتر- وارد یک شهر می شد آن 
حضور مردمی و استقبال مردمی و بدرقهٔ او تا آرامگاه، خود یکی از حوادث بسیار مهم و مراسم 
تأثیرگذار بود. حمایت های فرهنگی و تبلیغاتی، از شـعر و شـعار تا خنثی سـازی عملیّات روانی 
دشـمن -که دشـمن دائم مشـغول عملیّات روانی بود، در شـهرهای کشـور و روسـتاهای کشـور 
هم کسـانی دائم مشـغول خنثی سـازیِ اینها بودند- تا پذیرایی و اسـکان جنگ زده ها، تا ماندن 
مردم برخی از شـهرهای زیر موشـک باران دشـمن مثل دزفول؛ یکی از موارد افتخارآمیز پشـت 
جبهه، همین ماندن مردم اهالی بعضی از شهرها است؛ چه در کردستان، چه در خوزستان و 
در سـایر اسـتانها؛ در بعضی از شـهرها مردم در شـهر ماندند با اینکه شـهر محل تهاجم شـدید 

پیوستهٔ دشمن بود.1
ملت، در این جنگی که در زمان شما و ما اتفاق افتاد، چشم همهٔ دنیا را به خودش متوجه کرد؛ 
ایران را سربلند کرد و قدرت اسالم را نشان داد. با این که فقط یک کشور همسایه نبود که به ما 
حمله می کرد؛ بلکه پشت سر آن امریکا بود، شوروی آن روز بود، دیگر قدرتهای مسلح عالم بودند؛ 
اما درعین حال، به خاطر ایمان به خدا، رهبری امام بزرگوار - آن انسان فوق العاده - و فداکاری 
 جوانان و گذشت خانواده ها، توانست یک حرکت همراه با افتخار را در این حادثه انجام دهد.

1. ارتباط تصویری با شرکت کنندگان در آئین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس  1399/6/31
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این، برای یک ملت، سرنوشت ساز اسـت. یعنی عبور کردن از یک امتحان به شـکل صحیح و 
خـوب، ملـت را عزیـز، قـوی و متکـی بـه نفـس می کنـد و خودباختگـی را از او دور می سـازد. ایـن، 
آثار آن حرکتی است که شما مرد و زن در سرتاسر کشور، در هشت سال جنگ از خود نشان 

دادید. آن حرکت، واقعاً یک حرکت عظیم و بزرگ بود.1
دفاع مقدس، جنِگ سرتاپا افتخار است؛ از همان روزی که رژیم صدام به تهران حمله کرد 
و فرودگاه را زد، و تا روزی که امام قطعنامه را قبول کردند و تا بعد از آنکه صدام دوباره حمله 
ُـر کردنـد و جوانـان  کـرد و بـاز مـردم مبـارز و مجاهـد مـا ریختنـد و تمـام صحـرای ایـن منطقـه را پ
بسیجی از سرتاسر کشور که نمایش عجیبی نشان دادند و عراق را در این نوبت دوم، مجبور 

به عقب نشینی کردند، سرتاسر این دوران، دوران افتخار است.2
دفاع مقدس جهاد بزرگ دینی و ملی ملت ایران بود. ملت ایران روح اعتماد به نفس ملی 
را به وسیلهٔ هشت سال دفاع قدرت مندانه توانست در خود تقویت کند، توانست استعدادها 
را در خـود شـکوفا کنـد، توانسـت ظرفیتهـای ناشـناختهٔ خـود را بشناسـد. جوانهـای مـا در جنـگ 
تحمیلی، چه در نیروهای مسلح- ارتش و سپاه- و چه در بسیج عظیم مردمی- بسیج مستضعفان- 
توانستند چهره ای را از ایران نشان بدهند که ده ها سال بود- شاید بشود گفت دویست سیصد 
سال بود- که از ایران چنین چهره ای دیده نشده بود. اگر شما می بینید امروز ملت ما و جوانان 
ما با ظرفیت عظیم استعداد خود در میدانهای دانش و فناوری حضور دارند، بخش عمده ای از 
این مرهون دفاع مقدس اسـت. آنجا بود که ملت ایران آگاه شـدند، دانسـتند که چه ظرفیتی 

دارند، چه قدرتی دارند.3
دفاع مقدس ما، دوران جنگ هشت سـالهٔ پر ماجرای این کشـور، داسـتان ایسـتادگی ملت 
ایران و ایستادگی جوانان ما در مقابل خباثتها و دشمنیهای کفر و استکبار جهانی است. درست 
است، در مقابل ما به ظاهر یک رژیم بعثی بود - صدام بود - و او هم عنصری بود به قدر کافی 
خبیث، به قدر کافی ضد بشـریت و ضد انسـانیت، اما فقط او نبود؛ آن چیزی که موجب شـد 
این جنگ، هشت سال ادامه پیدا کند، عوامل پشت پردهٔ استکبار جهانی بودند که او را تشویق 
می کردند، به او وعده می دادند، امکانات می دادند. آن وقتی که در این سرزمین های خوزستان 
- که شما حاال بخشی از آنها را مشاهده کردید - دشمنان ما مجبور به عقب نشینی شدند، یک 
دولت اروپایی به آنها وسـیله ای داد که بتوانند در دریا، خباثت و شـیطنت و شـرارت خودشـان 

1. دیدار اقشار مختلف مردم 1371/7/29
2. دیدار جمعی از رزمندگان و فرماندهان دفاع مقدس 1385/7/29

3. خطبه های نماز عید سعید فطر 29/ 06/ 1388
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را ادامـه بدهنـد؛ موشـکی بـه آنهـا دادنـد. نمی گذاشـتند عملیاتـی کـه در منطقـه انجـام می گیـرد، 
سرنوشـت جنگ را به انتها برسـاند؛ تشـویقش می کردند. یعنی دسـت اسـتکبار جهانی، دسـت 
همیـن دولتهـای اروپایـی و دولـت آمریـکا، پشـت رژیـم خبیـث معانـد بعثـی قـرار داشـت و او را بـه 
ادامـهٔ کار تشـویق می کـرد. نمی خواسـتند بگذارنـد جمهـوری اسـالمی از ایـن حادثـهٔ بـزرگ، پیـروز 
و سـربلند بیرون بیاید؛ می گفتند صریحاً... لذا جنگ هشـت سـال طول کشـید. هشـت سـال 
جنـگ، شـوخی نیسـت؛ جنگ هـای بـزرگ و معـروف دنیـا در دورانهـای نزدیـک بـه مـا، چهـار سـال 
و پنج سـال و شـش سـال و این جورها طول کشـیده؛ هشـت سـال جنگ، آن هم در این منطقهٔ 
وسـیع، از شـمال تا جنوب - از منطقهٔ شـمال غربی کشـور تا این انتهای جنوب - این درگیریها 
وجود داشت. قصدشان این بود که کاری کنند که نظام اسالمی احساس کند که قادر بر مقابلهٔ 
با این دشمنان نیست؛ می خواستند کاری کنند که جمهوری اسالمی را به عنوان یک مجموعهٔ 
ضعیـف و ناتـوان معرفـی کننـد. خـدای متعـال دسـت قـدرت خـود را نشـان داد و دهـان دشـمنان 
جمهوری اسـالمی و دشـمنان پرچم برافراشـتهٔ اسـالم را با مشـت پوالدین سـنت الهی خُرد کرد 
و بینی آنها را به خاک مالید و نشان داد که نظام اسالمی، چون متکی به ایمانهای مردم و به 
عواطف مردم است، در مقابل همهٔ قدرتهای مادی جهان، هم می تواند از خود دفاع کند، هم 

می تواند طرف مقابل را وادار به اعتراف به عجز کند.1
هشت سال دفاع مقدس ما صرفاً یک امتداد زمانی و فقط یک برههٔ زمانی نیست؛ گنجینهٔ 
عظیمی است که تا مدتهای طوالنی ملت ما می تواند از آن استفاده کند، آن را استخراج کند 
و مصرف کند و سرمایه گذاری کند. حادثهٔ عظیم این هشت سال، مجموعه ای است از صفات 
واال، فرهنگ های پسندیده و برگزیده و ممتاز، عقاید و معارف واالئی که ملت ما در طول تاریخ 
ارث برده یا اسـتعدادش را در خودش حفظ کرده بوده، که با انقالب اسـالمی این اسـتعدادها 
بـروز کـرد. ... باالخـره آنچـه کـه در جمع بنـدی دفـاع مقـدس، انسـان می توانـد بگویـد، ایـن اسـت 
که این هشت سال، مظهری از برترین صفاتی است که یک جامعه می تواند به آن ها ببالد و از 
جوانان خودش انتظار داشته باشد. یعنی دفاع مقدس مظهر حماسه است، مظهر معنویت و 
دین داری است، مظهر آرمان خواهی است، مظهر ایثار و از خودگذشتگی است، مظهر ایستادگی 

و پایداری و مقاومت است، مظهر تدبیر و حکمت است.2
یک ملت عزتش، قدرتش، صدرنشینی اش در تاریخ، به مجاهدت فرزندانش بستگی دارد. 

1. یادمان شهدای شرق کارون 1393/1/6
2. دیدار فعاالن عرصه هنر دفاع مقدس  24/ 06/ 1388 
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این مجاهدت گاهی در جبهه است، گاهی در میدان اسارت است؛ با این قهرمانیهائی که شماها 
در میدان اسارت نشان دادید؛ این استقامتها، این ایستادگیها. خب، کسانی در همان دوران 
شـهید شـدند؛ شـهید تندگویان و بسـیاری از شـهدای دیگری که از اسـارت برنگشـتند؛ اکثر هم 

با سرافرازی برگشتند.1
دوران دفاع مقدس برای ملت ما ظرفیت و موقعیتی بود که این ملت بتواند اعماق جوهرهٔ 

خودش را در ابعاد مختلف نشان دهد، و نشان داد.2

4. مقاومت خاموش و دشوار آزادگان 
سالهای مجاهدت خاموش و دشوار آزادگان عزیز ما در اسارتگاههای عراق از جملهٔ مقاطع 
فراموش نشـدنی، تاریخ پرشـکوه ما اسـت. لحظه، لحظهٔ آن روزها و شـبهای فراموش نشـدنی، 
سرشار از درس و خاطره و افتخار است. ملت ما از این گنجینهٔ پربار خواهد توانست همچون 
ذخیره ای فرهنگی برای تقویت ایمان و مقاومت و امید برای نسلهای آینده بهره گیرد. شهیدان 
مظلومی که در آن دوران پرمرارت جان باختند در شمار سرافرازترین شهدای دوران جنگ تحمیلی 
قرار دارند. و یاد گرامی عالم مجاهد بزرگوار مرحوم حجةاالسالم آقای سیدعلی اکبر ابوترابی، 
که اردوگاههای اسارت را به مدرسهٔ بزرگی از تقوا و آگاهی و استقامت تبدیل کرده بود همواره 

در چشم ملت ایران گرامی و پایدار است.3
هـر ملتـی لحظاتـی در زندگـی خـود دارد کـه در آن، همـهٔ مـردم امتحـان می شـوند. همان طـور 
که یک فرد در سختیها و لحظات حساس دچار امتحان است، یک ملت هم همین طور است. 
اگـر ملتـی از امتحانهـا سـربلند بیـرون آمـد، می توانـد بـه خـود، بـه قـدرت و تواناییهـای خـود و بـه 
آینده اش اعتماد کند. ما ملتی هسـتیم که به برکت اسـالم عزیز و ایمان اسـالمی، از خیلی از 
این گذرگاههای امتحان، با سربلندی عبور کرده ایم. کمتر ملتی را این طور سراغ داریم. گذشتهٔ 
تاریخی را کاری ندارم. در دوره های قبل تاریخ، فرازونشیبها زیاد بوده؛ لیکن آنچه که در روزگار ما 
و به برکت اسالم پیش آمد، یکسره افتخارآمیز بود. یکی از آنها، همین مسألهٔ اسارت فرزندان 

ماست که شما عزیزان باشید.
ملت ما خوب امتحانی دادند. اسرا هم حقیقتاً آزادمردی نشان دادند. این که ما به اسرایمان 
»آزادگان« میگوییـم، بیوجـه نیسـت. شـما کـه برگشـتید، آبرومنـد و سـربلند برگشـتید؛ دیـن و 

1391/5/25 .1
2. دیدار جمعی از پیشکسوتان جهاد و شهادت و خاطره گویان دفتر ادبیات و هنر مقاومت 1384/6/31

3. پیام به کنگره بزرگداشت آزادگان و حجت االسالم ابوترابی 1381/05/24
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اعتقـاد و دلبسـتگیتان بـه امـام و اسـالم و انقـالب را حفـظ کردیـد؛ پیـش دشـمن، آبـروی ملـت را 
حفظ نمودید و ملت را سرشکسته نکردید. این ها خیلی ارزش دارد. امروز هم که برگشته اید، 

َّه پیروز برگشته اید. بحمدالل
ما نامه هایی از بعضی از آزادگان در طول این دو سـاِل بعد از آتش بس تا امروز داشـته ایم 
که به خانواده هایشان می نوشتند. وقتی خانواده ها می فهمیدند که ما مخاطب هستیم، نامه ها 
را می آوردند و به ما می دادند. من هم برای خیلی از این نامه ها جواب می نوشتم. می نوشتند 
کـه شـما بـرای آزادی مـا، بـه دشـمن بـاج ندهیـد. ایـن را اسـیر می نوشـت. ایـن، بـرای یـک ملـت، 
خیلی مهم اسـت که اسـیرش در دسـت دشـمن، به جای این که مثل انسـانهای بیایمان، مرتب 
التماس کند که بیایید من را آزاد کنید، نامه بنویسد که من می خواهم با سربلندی آزاد بشوم؛ 
نمی خواهد به خاطر آزادی من، پیش دشمن کوچک بشوید. این ها را ما داشتیم. این ها جزو 

اسناد شرف ملی ماست و تا ابد محفوظ خواهد بود.
از طرف خانواده ها و ملت هم همین طور بود. با این که پدران، مادران، همسران و فرزندان 
سخت می گذراندند، اما هرگز مشکلی برای مسئوالن درست نکردند و فشار نیاوردند. می فهمیدند 
که مسـئوالن تالش می کنند، تا اسرایشـان با سـربلندی و افتخار آزاد بشـوند؛ همین کاری که 
خدای متعال پیش آورد، کمک کرد و شد. این هم کار خدا بود. هرچه ما پیشرفت داریم، کار 
خدا و تدبیر و ارادهٔ الهی است. ماها هیچکاره ایم. البته برادران عزیز ما در دولت، خیلی زحمت 
کشیدند و تالش کردند؛ اما لطف خدا، اشاره و ارادهٔ الهی، همهٔ کارها را روبه راه کرد و جاده ها 

را هموار نمود. کار خدا بود، بعد از این هم همین طور است.
شما آزادگان و عزیزان زندانی و دربند ما و نیز ملت ایران، حجت را بر مسئوالن و ما تمام 
کردیـد. مـا همـواره یقیـن و اعتمـاد کامـل داشـته ایم کـه ملـت مـا در مقابـل توطئه هـای دشـمنان، 
یـک ملـت مقـاوم و تواناسـت. ایـن قضیـه هـم دلیـل دیگـری شـد. هیچ کـس در نظـام جمهـوری 
اسالمی، با داشتن چنین ذخیره های ارزشمندی مثل شماها و مثل بقیهٔ آحاد ملت - که دارای 
استقامت و قدرتند - در مقابل دشمنان، یک لحظه احساس ضعف نخواهد کرد. ملتی مقاوم، 
راهـی روشـن، ابـزار حرکتـی خدایـی و الهـی، در مجمـوع یـک آینـدهٔ قطعـی را در مقابـل ایـن ملـت 

قرار می دهد؛ آن آینده هم پیروزی است1.
خوشامد عرض می کنم به شما برادران عزیز؛ گوهرهای بازیافتهٔ از ذخیرهٔ ایمان در جمهوری 
اسالمی. در طول قرنهای متوالی، یک عنصر جامدِ بی ارزش تبدیل می شود به الماس؛ در صورتی 

1. دیدار جمعی از آزادگان 1369/06/04
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که استعداد آن را داشته باشد. دوران اسارت، کوتاه شدهٔ قرنهائی است که انسانهای بااستعداد 
را تبدیل کرده است به الماسهای درخشان: آزادگان. خوشوقتم از دیدار امروز، و متأسفم از اینکه 
کم توفیق پیدا کردیم شما عزیزان آزاده را در جلساتی شبیه این زیارت کنیم. به وسیلهٔ جمع 
شـما در این جلسـهٔ معنوی و صمیمی و برادرانه، سـالم عرض می کنم به همهٔ آزادگان سراسـر 

کشور؛ قریب چهل هزار آزادهٔ باارزش و رنجدیده و تربیت شده در دوران سختی.
مسئلهٔ اسارت از ابعاد مختلفی قابل توجه است. یکی از ابعاد، همین خاطرات باارزشی است 
که دوستان بیان کردید... می توان حدس زد که آنچه در خالل بیانات و نوشته ها در مورد دوران 
اسارت گفته شده است، یک بخش کوچکی است از یک داستان بلند، و ما همچنان احتیاج 
داریم که این داستان بلند را بشنویم.... همچنان که شنیدم مأمور صلیب سرخ به آزادگان ما 
در دوران اسـارت می گفته اسـت که ما وقتی به اردوگاه های اسـیران جنگ در کشـورهای دیگر 
می رویم، سـرخوردگی و افسـردگی و خودزنی و خودکشـی و اینها مشـاهده می کنیم؛ چرا شـما 
ندارید؟ او باید این سؤال را می کرد. جوابش معلوم است: وقتی دل با معنویت آشنا نبود، با 
خدا آشنا نبود، نتیجه اش همان است. وقتی دل با خدا آشنا بود، وقتی احساس ارتباط کرد، 
وقتی احساس اعتماد کرد، وقتی خود را تنها ندید، وقتی در درون سلولهای تنگ و شکنجه بار، 
بهشـت معنـوی را بـا خـود مشـاهده کـرد - آنچنـان کـه در بیانـات ایـن عزیـزان بـود و در خاطراتـی 
کـه نوشـته شـده، هسـت - دیگـر افسـردگی جائـی نـدارد، سـرخوردگی جائـی نـدارد، خودکشـی 
معنـا نـدارد. ایـن یـک بخـش از قضیـه اسـت، کـه مـا بایـد از ذره ذرهٔ ایـن بحـر عمیـق و وسـیع - کـه 
زندگی آزادگان است - بیشتر از این مطلع باشیم، که مطلع نیستیم... همین خاطره هائی که 
امـروز گفتـه شـد، یـک دنیـا حـرف در اینهـا هسـت؛ چقـدر خـوب اسـت کـه اینهـا پخـش شـود. مـن 
نظرم این است که همین خاطراتی که امروز گفته شد، عیناً در صدا و سیما منتشر شود، پخش 
شود، تا مردم بشنوند؛ این ها ذخائر ماست، این ها سرمایه های ماست؛ همین سرمایه هاست 
کـه اسـالم را نگـه داشـت، شـیعه را نگـه داشـت، جمهـوری اسـالمی را بـه قـدرت و عـزت رسـاند، 

ملت ایران را در دنیا سرافراز کرد. این یک بعد قضیه است.
... مـن عقیـده دارم و تأکیـد می کنـم کـه حتمـاً ماجراهـای اسـارت گفتـه شـود، نوشـته شـود، 
بـه تصویـر کشـیده شـود، کارهـای هنـری فاخـر بـر روی آن انجـام بگیـرد. ایـن معنایـش حمایـت از 
یک قشر، دفاع از یک حادثه نیست؛ این معنایش امضاء کردن و محکم و قطعی کردن سند 
پیروزی ملت ایران است؛ و این کار باید انجام بگیرد. من از هنرمندان کشورمان و از مسئوالن 
رسانه ها می خواهم که این کار را بکنند، و شما باید کمک کنید. خوشبختانه آنطور که حاال از 
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بیانات دوسـتان اسـتفاده شـد و بنده هم بیاطالع نیسـتم، سـندهای زیادی وجود دارد، بعالوه 
خـود شـما سـندهای زنـده هسـتید؛ از حافظه هـا کمـک بگیریـد، بـدون کـم و زیـاد، بـدون افـراط و 
تفریـط؛ آنچـه کـه واقـع شـده، بگوئیـد. وقتـی ایـن بـا بیـان هنـری همـراه شـود، در دلهـا و روحیه هـا 

غوغا می کند. این هم یک بعد قضیهٔ اسارت شما و آزادگی شماست.
... یـک بعـد هـم، بعـد ثـواب الهـی اسـت... ایـن لحظه لحظه هـا پیـش خـدای متعـال محفـوظ 
اسـت؛ لحظه هائی که قابل توصیف نیسـت، با هیچ بیانی نمی توان عمق آن را آشـکار کرد، و 
شـما سـالها چنین سـاعات و لحظاتی را گذراندید. یک دانه از مجاهدتهای شـما، یک لحظه از 
لحظات سختی شما از دیوان الهی ساقط شده نیست. ما فراموش می کنیم، خود شما فراموش 
می کنید، اما کرام الکاتبین الهی فراموش نمی کنند؛ آن مجاهدتها محفوظ اسـت. منتها سـعی 
کنید اینها را حفظ کنید؛ این دیگر، هم نصیحت به خود ماست، هم نصیحت به شما عزیزان 
است. اجر آزادگان یک طرف، اجر خانواده ها - همسران، فرزندان، پدرها، مادرها، نزدیکان - یک 
طرف. ما گاهی که توفیق پیدا می کردیم در خانهٔ شهیدی با پدر و مادر یا کسان اسیری مالقات 
کنیم، انسـان می فهمید که این خانوادهٔ اسـیر چه حالی دارند، چه احساسـی دارند؛ احسـاس 
آنها سخت تر و تلخ تر از احساس خانوادهٔ شهید بود. برادر یک اسیر مفقوداالثری به من گفت: 
شـما دیدیـد کـه خانواده هائـی کـه یـک جوانـی در جبهـه دارنـد، شـب عملیـات چـه حالـی دارنـد؟ 
راست می گفت دیگر؛ شب عملیات که می شد و همه می فهمیدند امشب عملیات است، آن 
خانواده هائی که یک جوانی در جبهه داشتند، دلشان متالطم بود. این برادرِ آن مفقوداالثر به 
من گفت که برای ما هر شب، شب عملیات است؛ هر شب دلمان متالطم است که او در چه 
حالی اسـت، در چه وضعی اسـت و امروز چه خواهد شـد. این سـختیهائی اسـت که خانواده ها 

تحمل کردند؛ لذا اجر آنها هم خیلی واال و بلند است.
خب، این فصل از ماجرا در زندگی ملت ایران گذشت و ملت ایران سود برد. یک ملت عزتش، 
قدرتش، صدرنشینی اش در تاریخ، به مجاهدت فرزندانش بستگی دارد. این مجاهدت گاهی 
در جبهه است، گاهی در میدان اسارت است؛ با این قهرمانیهائی که شماها در میدان اسارت 
نشان دادید؛ این استقامتها، این ایستادگیها. خب، کسانی در همان دوران شهید شدند؛ شهید 
تندگویان و بسیاری از شهدای دیگری که از اسارت برنگشتند؛ اکثر هم با سرافرازی برگشتند. 
امیدواریم خدای متعال اجر شما را محفوظ بدارد و آن کسانی که در این دوران تأثیرگذار بودند، 
خدمتگزار بودند، دیگران را هدایت کردند، و در رأس همه، سید بزرگوار عزیز ما مرحوم آقای 
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ابوترابی، ان شاءاللّه خداوند درجاتشان را عالی کند.1
آزادگان، بهتریـن سـربازان انقالبنـد. آزادگان، آزموده تریـن فرزنـدان ایـن ملتنـد. آزادگان، 
شایسـته ترین افـراد بـرای دفـاع از انقـالب و نظـام جمهـوری اسـالمیند. آزادگان، مـورد امیـد و 
اعتماد این نظام به حساب می آیند و باید برای کارهای آینده هم به حساب بیایند. اگر دشمنی، 
درمقابل انقالب یا در مقابل نظام جمهوری اسالمی قد عَلَم کند، اوّل کسی که باید مشت بر 
سینه اوبزند، آزاده است؛ چون آزاده بیشتر از همه، برای حفظ این نظام رنج کشیده است. او 
بیشتر از همه تجربه کرده است؛ خودش را بهتر می شناسد و محنت پذیری خود را در روزهای 

سخت آزمایش کرده است.2

5. صبر بر مصیبت عظمی رحلت امام رحمه الله
از عوامل رشد یک ملت این است که از حادثه یی که ممکن است به نظر دشمن یک عامل 
ضعـف بـه حسـاب آیـد، از همـان حادثـه بـه عنـوان عامـل قـوّت اسـتفاده کنـد. از سـالهای پیـش، 
تحلیل همهٔ دشمنان ما این بود که با رحلت امام بزرگوار - که رکن اساسی و سنگین ترین وزنهٔ 
انقالب و عمود حقیقی خیمهٔ نظام به حساب می آمدند - انقالب نابود می شود و وحدت ملت 

مخدوش می گردد و جمهوری اسالمی دچار ضعف و یا انحالل خواهد شد!
حقیقتاً اگر کسی با ابزارهای مادّی و با چشم ظاهری تحلیل می کرد، همین نتیجهٔ قهری و 
طبیعی را به دسـت می آورد. در این تحلیل، فقدان امام رحمه الله عامل تمام شـدن همه چیز به 
حساب می آمد. ملت ما در این امتحان بزرگ، عکس این مطلب را ثابت کرد و از آن حادثه یی 
که عامل ویرانی به حساب می آمد، در جهت ثبات و وحدت و پیشرفت استفاده کرد. بنابراین، 
با هوشیاری و ایمان مخلصانهٔ ملت، فقدان امام رحمه الله به عامل قوّت در نظام جمهوری اسالمی 
ّـی از مسـلمانان صـدر اسـالم و زمـان پیامبـر اکـرم  تبدیـل شـد. امـروز رشـد و بینـش مـردم مـا، حت
)ص( نیز بیشتر است؛ زیرا آن ها نتوانستند بعد از رحلت آن بزرگوار، وحدت و تحرک و ایمان 

خود را حفظ کنند؛ اما ملت ما توانست این کار را بکند.3
ـوب  ل ال�ت یـه  ف قّلـب  �ت �ت ومـا  ی ـون  اف �ن �ی ـوة  ازلک ـاء  �ت ا�ی و  ـوة  ّصل ال اقـام  و  ـرالل  ذک عـن  ـع  �ی �ب ول  ـارة  �ب �ت ههیـم  لتل رجـال 
ساب. در تاریخ  ر ح �ی عن اء �ب سش له و الل یرزق من �ی صن م من �ن یده وا و یز سن ما عمل یم الل اح صار. لیجز وال�ب
پُرماجـرای انقـالب، هیـچ روزی ماننـد دوازدهـم بهمـن نبـود کـه در آن، مـردی از دودمـان پیامبـران 

1. دیدار جمعی از آزادگان 1391/05/25
2. دیدار جمعی از آزادگان 1371/05/26

3.  سخنرانی در مراسم بیعت روحانیون، مسئوالن و اقشار مختلف مردم آذربایجان 1368/3/30
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و بر شـیوهٔ آنان، با دسـتی پُرمعجزه و دلی به عمق و وسـعت دریا، در میان مردمی شایسـته و 
چشم به راه، چون آیهٔ رحمت فرود آمد و آنان را بر بال فرشتگان قدرت حق نشانید و تا عرش 
عزت و عظمت برکشید. و هیچ روزی چون چهاردهم خرداد نبود که در آن، طوفان مصیبت و 
عزا، بر این مردم تازیانهٔ غم و اندوه فرود آورد. ایران یک دل شد و آن دل در حسرتی گدازنده 
سوخت، و یک چشم شد و آن چشم در مصیبتی عظیم گریست. در آن روز، خورشیدی غروب 
کرد که با طلوع آن، هزار چشمهٔ نور در زندگی ملت ایران جوشیده بود؛ روحی عروج کرد که با 
نَفَس روح اللهی اش، پیکر ملت را جان بخشیده بود؛ حنجره یی خاموش شد که نَفَس گرمش، 
سردی و افسردگی از جهان اسالم زدوده بود؛ لبانی بسته شد که آیات الهی عزت و کرامت را 

بر مسلمین فروخوانده و افسونِ یأس و ذلت را در روح آنان باطل ساخته بود.
آن روز، روز عزای بزرگ عالم اسـالم شـد. سـوزش آن غم، به ملت ایران منحصر نماند. در 
سراسـر جهـان، هرجـا دل روشـن و جـان بیـداری بـود، مصیبـت زده شـد. هرجـا مسـلمانی آگاه از 
انقالب و مسائل آن بود، خود را صاحب عزا شمرد. پس، در روی زمین جایی نماند که در آن، 
دل هایی از این حادثهٔ عظیم، از اندوه لبریز نشود و انسانهایی از این فقدان بی جبران، به عزا 

ننشینند.
و اما ایران، یکسـر عزاخانه یی شـد که در هر شـهر و روسـتایش، شـیون حسـرتبار از یکایک 
ُـر کـرد. هیچ کـس نتوانسـت ایـن جرعـهٔ درد را  خانه هـا سـرریز شـد و کـوی و میـدان و خیابـان را پ
خامـوش فـرو بـرد؛ از دالوران میدانهـای نبـرد، تـا مـادران و پدرانـی کـه غـم شـهادت جوانانشـان 
نتوانسـته بـود گـرهٔ عجـز و انـدوه بـر جبینشـان بیفکنـد، تـا بزرگمـردان عرصـهٔ علـم و عرفـان و 
سیاسـت و تـا یکایـک آحـاد ایـن ملـت عظیـم القـدر، همـه و همـه در ایـن مصیبـت عظمـی زار زار 
گریستند، یا صدا به فغان بلند کردند، یا بی صبرانه بر سروسینه زدند. مصیبت فقدان امام، 
همـان بـه بزرگـی امـام بـود و جـز خـدا و اولیایـش کیسـت کـه حـد و مـرز ایـن عظمـت را بشناسـد؟ 
آن جا که دلهای بزرگ بی تاب می شوند، آن جا که انسانهای بزرگ دست وپا گم می کنند، آن جا 
که صحنه، از بی قراری میلیونها و میلیونها انسان پُر است، کدام زبان و قلم انسانی است که 
بتواند نمایشگر و صحنه پرداز گردد؟ من که خود قطرهٔ بی تابی در اقیانوس متالطمِ آن روز -و 

آن روزها- بوده ام، چگونه خواهم توانست آن را شرح کنم؟!
و اما روی دیگر صحنه، یعنی فضای ملکوت جهان در آن روز، تنها برای اصحاب بصیرت و 
معرفت مشهود بوده است. شاید چشمهای نافذی که حجاب ملک را می گشایند و مرغ نگاه 
را تـا ملکـوت پـرواز می دهنـد، شـگفتی های بیشـتر و صحنه هـای تماشـاییتری را آن روز در آن 
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عاشورای خمینی دیده باشند: عروج نفس مطمئنه یی را به قرارگاه لطف و رحمت خدا، صعود 
کلمـهٔ طیبه یـی و نفـس راضیـه و مرضیه یـی را بـه سـوی حـق، رجـوع جویبـاری را بـه دریـا و وصـال 
عاشـقی را به معشـوق، اسـتقبال خیل عظیم شـهدا را از آن روح مطهر و خیرمقدم ارواح طیبهٔ 
اولیا را به آن میهمان تازه وارد، فوز و فالح جان مزکّایی را که بر بال مالئک رحمت نشسـته و 
شـمیم حسـنات بی شـمارش، مشـام فرشـتگان و خزنهٔ بهشـت نعیم حق را معطر سـاخته، عمل 
صالحی را که ردایی از نور گشته و بر پیکر ملکوتی آن روح مجرد پوشانیده شده و باران غفران و 
فضل خداوندی گشته و بر سراپای آن عبد صالح فروریخته و دارالّسالم ابدی شده و آن مشتاق 

رضوان حق را در خود جای داده است.
افسوس که برای ما خاکیان، از آن آیینه بندان جشن ملکوتی، بارقهٔ تسالیی نمی درخشید 
و جز اشـک دیدگان، نمی بر آتش هجران آن قبلهٔ دلها افشـانده نمی شـد. شـور عزا در غم پدر 
مهربان، معلم دلسوز و مرشد حکیم و دیدبان همیشه بیدار و طبیب درد و درمان شناس و سروش 
رحمت خدا بر امت و یادگار انبیا و اولیا در زمین، اهل زمین را می گداخت و غمی بی تسـال بر 
آنان فرو می ریخت. زمان، یگانهٔ خود را از دست داد و زمین، گوهری یکدانه را در خود گرفت. 
پرچمـدار بـزرگ اسـالم، پـس از عمـری مبـارک کـه در راه اعتـالی اسـالم سـپری شـده بـود، دنیـا را 

وداع کرد و قطب عالم امکان و ولیّ الله االعظم )ارواحنافداه( در مصیبت خلیفهٔ خود سوگوار شد.
اکنـون، یـک سـال از آن روزهـای ماالمـال درد و رنـج می گـذرد. سـالی کـه در آن، یـاد و حضـور 
امام، لحظه یی ملت ما را ترک نگفته و زنده و برجسته و درخشان در ذهن و زندگی آنان و دیگر 
مسلمانان و مستضعفان در سراسر جهان برجا مانده است. آنچه پس از حیات پُربرکت امام 
و در ایـن یـک سـال، بـرای مـا و همـهٔ دلسـوزان امـت اسـالم بیشـترین اهمیـت را داشـته، میـراث 
عظیم و تاریخی و بی نظیر او -جمهوری اسالمی و سالمت و توان و شتاب و جهت گیری صحیح 
آن در راه و خط امام- بوده اسـت. این، همان چیزی اسـت که در دوران زندگی آن بزرگوار نیز 
مسألهٔ اول برای ملت ایران و دوستان آن در سراسر جهان، بلکه برای هر مسلمانی به حساب 

می آمده که به مجد و عظمت اسالم دل بسته بوده است. و حق نیز همین است.
جمهوری اسالمی که با پیدایش خود، راه نوینی در مقابله با زورگویان طراز اول عالم باز کرد 
و به ملتهای مسـتضعف -مخصوصاً مسـلمانان- امیدی تازه بخشـیده و در مدت ده سـال واندی 
رهبریِ امام راحل عظیم، بارها قلدران زمان را عمالً تحقیر کرده و دروغ شکست ناپذیری آنان 
را باطل ساخته است، باید هم بیشترین اهتمام امت اسالم و ملت ستم کشیدهٔ ما را به خود 
جلب کند؛ همچنان که آن پیشـوای صالحان نیز همیشـه بیشـترین همت خود را به همین دو 
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مسأله می گماشت: پاسداری از جمهوری اسالمی و مراقبت از جهت گیری راست و درست آن. 
و آن فقیـه عظیم القـدر و اسالم شـناس بی بدیل، حفـظ جمهـوری اسـالمی را برتـر و بـا اهمیت تـر 

از هر واجبی می دانست.
با رحلت امام خمینی رحمه الله، طیف وسـیع دشـمنان اسـالم که در صفوف مقّدم معارضه با 
جمهوری اسالمی بودند، این امید را پنهان نکردند که جمهوری اسالمی در غیاب پدیدآورنده و 
پرورانندهٔ خود، نیروی دفاع و رشد را از دست بدهد و چون کودک بی صاحبی، احساس ضعف و 
درماندگی کند، یا بکلی از پای درآید و یا به ناچار به زیر دامان این و آن پناه گیرد! در محاسبات 
تنگ نظرانهٔ دشمنان که همه بی استثنا اسیر محاسبات صددرصد مادّی و از فهمِ روابط معنوی 
و بـرکات ایمـان و تقـوا بی نصیبنـد، نمی گنجیـد کـه معجـزهٔ الهـی در طلیعـهٔ قـرن پانزدهـم هجـری 
-یعنی حکومت صالح و دین و حیات دوبارهٔ ارزشهای اسالمی- آن قلهٔ مرتفعی باشد که دست 
آلودهٔ بندگان هوی و هوس به آن نرسد و دیپلماسی زر و زور از به دام افکندن آن عاجز بماند!
اما ارادهٔ الهی این بود، و همان شد که ارادهٔ الهی بود. نظام اسالمی، رشد و کارایی خود را 
در این مصیبت و ابتالی عظیم الهی نشان داد و ملت عالیقدر و مسئوالن دلسوز و اهل حل 
و عقد، به پاداش صبر بر این مصیبت عظمی، استحقاق درود و رحمت حق را یافتند و به کمک 
خداوند و توجهات حضرت ولیّ الله اعظم )ارواحنافداه( توانستند با گشودن گره هایی که به طور طبیعی 
در صـورت ارتحـال امـام پدیـد می آمـد، از امتحانـی بـزرگ سـربلند بیـرون آینـد. نظـام اسـالمی کـه 
قلب تپندهٔ خود را از دست داده بود، به برکت ایمان و توکلش و به برکت درسهای جاودانی که 
مردمش از آن استاد و مرشد خود آموخته بودند، نه فقط از حرکت و حیات و نشاط بازنماند، 

بلکه با نشان دادن کارآزمودگی و حکمت و سرعت عمل، اعتبار خود را مضاعف ساخت.
ابراز وفاداری ملت در آن عزاداری بی نظیر که در مقیاس جهان و تاریخ فوق العاده بود، حل 
مسألٔه رهبری، اعالم حضور عاشقانهٔ همه جایی و همگانی مردم در دفاع از راه امام و از میراث 
معنوی امام در برابر رهزنان کمین گرفته و رستاخیز شگفت انگیز و به یادماندنی چهل روزهٔ ایران و 
آن گاه تصویب ملّی اصالحات قانون اساسی و شرکت در انتخاب رئیس جمهورِ گزیده و تشکیل 
دولت و جریان یافتن همهٔ امور کشور در عین تازگی و جاودانگی داغ رحلت امام و یاد ماندگار 

او، همه و همه اعتباری افزونتر از پیش به ایران و ایرانی و انقالب و نظام اسالمی بخشید.
درست در آن هنگام که از حادثهٔ ارتحال امام، نفس دنیا در سینه اش حبس شده و خواب 
از چشـم دوسـت و دشـمن در سـطح جهان گرفته شـده بود، ایران اسـالمی نمایشـی قهرمانانه 
داد و با عنایات خداوندی، سنگین ترین آزمون خود را به سرافرازی طی کرد و کشتی انقالب از 
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گردابی خطیر، با آرامش و اطمینان عبور کرد. و این خود آیت دیگری از شمول الطاف الهی بر 
ملتی شـد که قدم در راه خدا نهاده و به نصرت او قیام کرده اسـت. دوسـتان، یعنی توده های 
مسلمان و مستضعفانِ بسیاری از مناطق عالم، جانی و امیدی دوباره گرفتند و به پایه های نظام 
سـلطهٔ جهانی، ضربه یـی دوبـاره -پـس از ضربـهٔ آغـاز پیـروزی انقـالب- وارد آمـد. یعنـی حادثه یـی 
که می پنداشـتند انقالب را درهم خواهد پیچید، به انقالب اوج و حیات بخشـید و امام ما -آن 
برافروزندهٔ مشعل انقالب- با رحلت خود، یک بار دیگر شعلهٔ انقالب را برافروخته کرد. »فرحمه الله 

حیّا و میّتا والّسالم علیه یوم ولد و یوم قاداالمّة و یوم ارتحل و یوم یبعث حیّا«.1

6. میدان مقاومت فرهنگی
آمریکا امروز متمرکز شده بر جنگ اقتصادی با ما؛ جنگ نظامی نیست و نخواهد شد امّا 
جنگ اقتصادی هست. االن متمرکزند روی جنگ اقتصادی؛ چرا؟ چون از جنگ نظامی مأیوسند. 
حتّی از جنگ فرهنگی هم مأیوسند. ببینید؛ در دههٔ 70 که دههٔ دوّم انقالب ما بود، یک حرکت 
فرهنگی خباثت آلودی علیه کشور ما شروع شد -که بنده همان وقت مسئلهٔ تهاجم فرهنگی را 
مطـرح کـردم، مسئلهٔ شـبیخون فرهنگـی را مطـرح کـردم، بـرای اینکـه جوانهـا حواسشـان باشـد، 
چشمشان باز باشد، مردم بدانند- یک حرکت وسیع فرهنگی علیه کشور ما در دههٔ 70 شروع 
شـد؛ حـاال شـما نـگاه کنیـد؛ متولّدیـن دهـهٔ 70، امـروز دارنـد می رونـد به عنـوان مدافـع حـرم جـان 
می دهند، سر می دهند و نیرو می دهند؛ نعششان برمیگردد! چه کسی این را حدس می زد؟ در 
همان دورانی که آن تهاجم وسیع فرهنگی بود، این گلها در بوستان جمهوری اسالمی شکفته 
شـدند، این نهالها روییدند، حججی ها درسـت شـدند؛ پس ما در جنگ فرهنگی پیروز شـدیم و 
دشمن در جنگ فرهنگی شکست خورد. یک جنگ فرهنگی راه انداختند در دههٔ 70 و بخشی 
از دههٔ 80، برای اینکه افتخارات دفاع مقّدس را به فراموشی بسپرند، و اصرار داشتند بر این؛ 
]امّا[ جمهوری اسالمی یک فنّاوری نرم را به وجود آورد، یعنی حرکت عمدهٔ راهیان نور. راهیان نور 
یک فنّاوری است؛ یک فنّاوریِ قدرتِ نرم است. میلیون ها جوان راه افتادند رفتند در جبهه های 
جنگ، در آن کانون معرفت و قدس، در آن کانون فداکاری، آنجا دیدند که چه وضعیّتی بوده 
است و چه اتّفاقاتی افتاده است؛ ]برایشان[ شرح دادند و در ماجرای دفاع مقّدس قرار گرفتند. 
بله، جمهوری اسالمی این است؛ مدافع حرم تربیت می کند؛ راهیان نور راه می اندازد؛ معتکفین 
در مساجد را -که تقریباً همه هم جوانند، به عنوان یک نماد عالی تضرّع و قداست- به وجود 

1. پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمه الله 1369/03/10
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می آورد؛ این ها که ]قبالً[ نبود؛ پس ما در جنگ فرهنگی بر دشمن پیروز شدیم. 1
علیه کشور ما در زمینهٔ هجوم فرهنگی خیلی کار دارد می شود؛ مال امروز هم نیست، حاال 
امـروز هـم کـه فضـای مجـازی آمـده اسـت و حجـمْ چنـد برابـر شـده، لکـن از سـابق هـم بـه وسـیلهٔ 
رادیوها، به وسـیلهٔ تلویزیون ها، با وسـایل گوناگون علیه مسـائل فرهنگی در جمهوری اسـالمی 
تالش می شده و کار می شده. علی رغم همهٔ اینها یک مجموعهٔ عظیم جوان -نه یک مجموعهٔ 
کوچـک، نـه یـک اقلّیّـت-  پایبنـد بـه مبانـی دینـی، بـه مبانـی اعتقـادی و مبانـی فرهنگـی جمهـوری 
اسـالمی اند؛ این نشـان دهندهٔ آن اسـت که ما در جهاد فرهنگی هم از دشـمن قوی تر هسـتیم. 
مسائل گوناگونی ]هست[ که بعضی از آنها را شماها اشاره کردید، بعضی را هم اشاره نکردید. 
تظاهرات دینی ای که این سالها دارد انجام می گیرد -مسئلهٔ راه پیمایی اربعین، مسئلهٔ اعتکاف، 
مسئلهٔ عزاداری های حسینی، بعد در این اواخر مسئلهٔ تشییع عظیمِ بی نظیر شهید عزیزمان، 
شهید سلیمانی، و از این قبیل چیزها- همه نشان دهندهٔ این است که جمهوری اسالمی در نبرد 
و مبارزهٔ فرهنگی هم با جبههٔ استکبار با همهٔ تالشی که او دارد می کند، عقب مانده نیست و 

کارهای بزرگی انجام شده و پیشرفتهای بزرگی صورت گرفته. 2
نگاه کنید در این راهپیمایی های روز قدس یا بیست و دوّم بهمن، عمده جوان ها هستند؛ 
ایـن جوان هـا همـان جوان هایـی هسـتند کـه شـبانه روز به وسـیلهٔ رسـانه های صوتـی و تصویـری و 
اینترنتی، در زیر بمباران تخریب قرار دارند؛ غوغایی است در دنیا؛ در دنیای مجازی. در دنیای 
رسانه های صوتی و تصویری، صدها رسانه و با یک اعتبار هزارها رسانه، در حال بمباران افکار 
جوان های ما هسـتند؛ بعضی از آنها سـعی می کنند جوان ها را از دین برگردانند، بعضی سـعی 
می کننـد آنهـا را از نظـام اسـالمی منصـرف کننـد، بعضـی سـعی می کننـد آنهـا را بـه ایجـاد اختـالف 
وادار کنند، بعضی سعی می کنند آنها را در خدمت هدف های خبیث خود بگیرند، بعضی سعی 
می کنند آنها را به ولنگاری و بیکارگی سوق بدهند؛ این بمباران به طور دائم بر روی سر جوان های 
ما و به وسیلهٔ همین دستگاه ها و رسانه های صوتی و تصویری و اینترنتی در حال انجام است؛ 
درعین حـال شـما نـگاه می کنیـد می بینیـد ده هـا میلیـون از همیـن جوان هـا در سرتاسـر کشـور در 
روز بیست و دوّم بهمن می آیند و شعار می دهند و ابراز احساسات می کنند و نسبت به امام، 

نسبت به اسالم، نسبت به نظام اسالمی ابراز ارادت می کنند.3
جوانان ما اهل ذکرند، اهل دعایند، اهل قرآن اند، اهل اعتکاف اند. آن تعدادی از جوان ها در 

1. دیدار اقشار مردم 1397/05/25
2. ارتباط تصویری با نمایندگان تشکل های دانشجویی 1399/02/28

3. حرم مطهر رضوی 01/ 01/ 1394
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این کشور که اهل توجه به معنویت اند، به نسبت، در جای دیگری ما سراغ نداریم، نشنیده ایم؛ 
و آن طور که از قرائن داریم مشاهده می کنیم، وجود ندارد این تعداد جوان مؤمن، عالقه مند، 
بااین همه عوامل تخریب و اغوائی که برای جوان ها در سرتاسر دنیا امروز با وسایل مدرن دارند 
فراهم می کنند. جوان های ما مؤمن اند، جوان های ما صالح اند؛ این به کوری چشم دشمن است1
محیـط جوانـی در کشـور مـا امیدبخـش اسـت؛ نـه اینکـه بنـده خبـر نداشـته باشـم کـه حـاال 
یک مشـت جوان هایی هسـتند که راه های غلطی می روند، کارهای بدی می کنند؛ چرا، آن ها را 
هم بنده اطاّلع دارم امّا سرجمع وقتی که نگاه می کنم به محیط جوانیِ کشور، از خدای متعال 
سپاسگزاری می کنم. بااین همه عوامل انحراف، بااین همه انگیزه، با این جبههٔ وسیع دشمنی 
و تمرکـز روی جوان هـا، مـا یـک مجموعـهٔ بـزرگ جـوان داریـم کـه مؤمن انـد، متدیننـد، انقالبی انـد، 
اهل توّسل اند، اهل شور و عشق به معنویت اند؛ این چیز کمی نیست؛ این چیز خیلی مهمّی 
اسـت؛ خیلـی چیـز بزرگـی اسـت. عـّده ای اهـل قرآن انـد، عـّده ای اهـل اعتکاف انـد، عـّده ای اهـل 
پیاده رویِ اربعین اند، عّده ای اهل ایستادگی در میدان های انقالب و در مظاهر انقالب اند. این 

خیلی باعظمت است، خیلی باارزش است؛ دشمن با همهٔ اینها مخالف است.2
اینکه بنده بارها تکرار می کنم که جوان امروز، از جوان اوّل انقالب و دوران جنگ اگر جلوتر 
نباشد، بهتر نباشد، عقب تر نیست- و من معتقدم که جلوتر است- به خاطر این است که امروز 
بااین همـه ابزارهـای تبلیغـی، بااین همـه شـگردهای گوناگـونِ فروریختـن پایه هـای ایمـان، جـوان 
انقالبی ایستاده است. البتّه بله، یک عّده ای هم هستند که معتقد نیستند، پابند نیستند، آن 
را هم میدانیم، نه اینکه غافل باشـیم امّا این خیل عظیم جوانان مؤمن، جزو معجزات انقالب 
است. این جوان امروز ]است[؛ جوانی که نامه می نویسند به بنده- از این نامه ها یکی و دوتا و 
ده تا هم نیست، زیاد است- و التماس، گریه که اجازه بدهید ما برویم در دفاع از حرم اهل بیت 
)علیهم السالم( بجنگیم؛ از زندگی راحت، از زن و بچه بگذریم. نامه می نویسند- واقعاً نامه گریه آلود 
است- که ]ما[ پدرومادر را راضی کردیم، شما اجازه بدهید ما برویم بجنگیم؛ این وضع جوان 

امروز است.3
کسانی این طور وانمود می کنند نسلی که روی کار می آید - که اصطالحاً به آن »نسل سوم 
انقالب« میگویند - پُشتکرده به انقالب و رویگردان از ارزشهای دینی است؛ یا اگر هم نیست، 
به طور اجتناب ناپذیری این گونه خواهد شد! بنده صددرصد حرف آنها را رد می کنم. نه این که 

1. دیدار شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن کریم 04/ 04/ 1391
2. دیدار اعضای انجمنهای اسالمی دانش آموزان سراسر کشور 01/ 02/ 1395

3. دیدار خانوادٔه شهید ییالقی 1396/10/24
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من عوامل فسادبرانگیز فرهنگی را نمی بینم یا نمی شناسم یا از آنها خبر ندارم؛ نخیر، بنده از 
ماهواره و اینترنت و رمانها و فیلمها و آهنگها و حرفهای فاسد کامالً خبر دارم و آنها را دست کم 
نمی گیـرم. مـن عمـرم را در میـان جوانـان گذرانـده ام. از دورانـی کـه خـودم جـوان بـودم، بـا جوانـان 
دانشگاهی که خارج از محیط ما بودند، ارتباط برقرار کردم؛ تا امروز هم ارتباط من با جوانان 
قطـع نشـده اسـت. بنابرایـن میدانـم حـال و هـوای جوانـی چیسـت و امـروز در فضـای جوانـیِ مـا 
چـه می گـذرد؛ امـا معتقـدم نسـل کنونـیِ امـروز ایـن قـدر هـم آسـیب پذیر و شـکننده نیسـت؛ ایـن 
را بد فهمیده اند. این نسـل در محیطی بار آمده که از محیط سـی سـال و سـی وپنج سـال قبل 
ّـد شـده اند، بـه برکـت هدایـت  بـه مراتـب پاکیزه تـر و بهتـر اسـت. کسـانی کـه در ایـن محیـط متول
دینی توانستند آن کار عظیم را انجام دهند و آن ایمانهای پوالدین و استوار را عرضه کنند. من 
معتقدم که این نسل نسبت به آن نسل، در محیط بهتری پرورش یافته و آمادگیها و آگاهیهای 
بـه مراتـب بهتـر و باالتـری دارد. بنـده وقتـی حـدود بیسـت سـالم بـود، هرگـز آگاهیهایـی کـه امـروز 
شما جوان بیست ساله دارید، نداشتم. امروز جوان ایرانی، آگاه و بامعرفت و بصیر و سیاسی 
و اهل تحلیل است و از همه باالتر باایمان است. جوانی که پرورش یافته دوران انقالب است، 
از معرفت دینی برخوردار است؛ ایمانش هم ایمان عمیقی است؛ البته احتیاج دارد که تغذیه 

معنوی و فکریِ دائمی شود.1

7. میدان مقاومت در جنگ اقتصادی
در این مّدتی که این مشکالت تحریم و تبعات تحریم و مانند اینها بوده، مردم واقعاً خوب 
ایستادند، انصافاً ایستادگی کردند و مشکالت را تحمّل کردند و از خودشان استقامت نشان 

دادند.2 
در مقابلِ تحریمهای شدید و به قول خودشان بی سابقهٔ آمریکا و اروپا، ملّت ایران، هم در 

عرصهٔ سیاسی، هم در عرصهٔ اقتصادی یک واکنش محکم و مقتدرانه ای از خود نشان داد.3
ایـن خطـای محاسـباتی  دشـمن هنـوز ادامـه دارد؛ یعنـی تـا امـروز هـم آمریکایی هـا در زمینـهٔ 
مسائل ایران دچار خطای محاسباتی اند و واقعاً دستگاه محاسباتیِ سیاسی شان کار نمی کند؛  
نمی فهمند، مسائل ما را درک نمی کنند و ملّت ما را نمی شناسند؛ ملّت ایران را هنوز نمی شناسند 
و لذا پی درپی خطا می کنند. آمریکایی ها در قضیّهٔ فتنهٔ 88 خطا کردند، رئیس جمهور دموکراتِ 

1. دیدار جوانان و فرهنگیان در مصاّلی رشت 1380/2/12
2. سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالروز والدت پیامبر اعظم )ص( و امام صادق علیه السالم 1399/8/13

3. پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال 1398  1398/1/1



139عرصه های عظمت ملت ایران

آن روز آمریکا رسـماً پشـت سـر فتنهٔ 88 ایسـتاد و از آن دفاع کرد، به خیال اینکه همه چیز را 
تمام خواهد کرد که خب خطای محاسباتی بود.

ّـهٔ تحریـم هـم همیـن جـور اسـت؛ بـا ایـن تحریمهـای شـدید و بـه اصطـالح بی سـابقه و  در قضی
همه جانبه که خودشان می گفتند در تاریخ چنین تحریمی وجود ندارد و راست هم می گفتند، 
خیال می کردند ایران را از پا درمی آورند؛ خب محاسبات غلط بود دیگر؛ خطای محاسباتی بود 
و امیـد بیهـوده ای داشـتند. یکـی از همـان احمقهـای درجـهٔ اوّلـی کـه یـک وقتـی در اینجـا بـه آنهـا 
اشـاره کردم، دو سـه سـال پیش گفته بود که »ما عید ژانویهٔ 2019 را در تهران جشـن خواهیم 
گرفت«؛ امیدشان این بود که در عید ژانویهٔ 2019 بساط ]جمهوری اسالمی[ جمع شده و آنها 
می آیند اینجا جشـن می گیرند. حاال خود آن شـخص که به زباله دان تاریخ رفت، رئیسـش هم 
بـا لگـد و بـا افتضـاح از کاخ سـفید اخـراج شـد و هـر دو بـه زبالـه دان تاریـخ رفتنـد ]امّـا[ جمهـوری 

اسالمی بحمدالله سربلند ایستاده است.1
تحریمی که آمریکایی ها علیه ملّت ایران به کار گرفته اند، قطعاً یک جنایت است؛.. هدف 
اینهـا از ایـن کار چیسـت؛ یـک هـدف کوتاه مـّدت دارنـد، یـک هـدف میان مـّدت دارنـد، یـک هـدف 
بلندمـّدت دارنـد، و یـک هـدف جانبـی.  هـدف کوتاه مـّدت آن هـا ایـن اسـت کـه مـردم را بـه سـتوه 
بیاورند؛ ملّت ایران به ستوه بیایند، خسته بشوند، آشفته بشوند و در مقابل دستگاه حکومت 
بِایستند... هدف میان مّدت آن ها این است که با این تحریم از پیشرفت کشور مانع بشوند؛ 
ّـی  عمدتـاً پیشـرفت علمـی. این هـا را گفته انـد، این هـا حدسـیّات مـن و تحلیـل مـن نیسـت... حت
گفته اند و تصریح کرده اند که این شـهادتهایی هم که انجام گرفت -شـهدای هسـته ای و مانند 
اینها- برای این بود که پیشرفت علمی کشور ایران عقب بیفتد... هدف بلندمّدت شان هم به 
ورشکستگی کشاندن کشور است، به ورشکستگی کشاندن دولت است؛ یعنی متالشی کردن 
اقتصاد کشور و فروپاشی اقتصاد کشور، که طبعاً اگر اقتصاد یک کشوری بکلّی از هم فرو پاشید 
و متالشـی شـد، ادامهٔ حیات برای او ممکن نیسـت، هدف نهایی شـان این اسـت و می خواهند 
این کارها را هم بکنند. هدف جنبی ای هم دارند که می خواهند به این وسیله رابطهٔ جمهوری 
اسـالمی را بـا دسـتگاه ها و نیروهـای مقاومـت در منطقـه قطـع کننـد... این هـا هدفهـای دشـمن 
است که اصالً وارد شده برای اینکه این کارها را انجام بدهد؛ البتّه باید گفت »شتر در خواب 
بینـد پنبه دانـه«؛ دنبـال ایـن اسـت کـه ایـن سـه هـدف را -کوتاه مـّدت، میان مـّدت، بلندمـّدت- در 
کنار هم انجام بدهد که الحمدلله ناکام شده. البتّه تحریم مشکالتی ایجاد کرده؛ در این شکّی 

1. دیدار فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش 1399/11/19
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نیسـت. همـهٔ مشـکالت هـم مربـوط بـه تحریـم نیسـت... امّـا آنچـه آن هـا می خواسـتند نشـده و 
نخواهد شـد؛ آن چیزی که آنها در ذهنشـان بوده نشـده، این خواب آشـفتهٔ این دشـمن خبیث 
تعبیر نشده. اتّفاقاً همین تعبیر نشدن این خواب و تحقّق نیافتن مقاصد اینها را هم خودشان 
اعتـراف می کننـد ... و میگوینـد فشـار شـدید تحریـم و شـّدت عملـی کـه آمریـکا بـه خـرج داد، بـه 
مقصود نرسید و نتوانستند آن کاری که در مورد ایران می خواستند انجام بدهند انجام بدهند. 
این نکتهٔ اوّل؛ بنابراین تحریم یک جنایتی بود با این هدفها و دشمن به این هدفها بحمدالله 

نرسیده و نخواهد رسید... .
خب گفتیم شـکّی نیسـت که تحریم یک جنایتی اسـت از طرف آمریکا، ضربه ای اسـت که 
آمریکا حواله کرده به ملّت ایران؛ لکن ایرانی زیرک، از این حمله از این دشمنی، حُسن استفاده 
را کرده و سود برده؛ یعنی کارهایی کرده که به کوری چشم دشمن و بر خالف نظر دشمن تحقّق 
پیدا کرده. مردم ما، جوانهای ما، مسئولین ما، دانشمندان ما، فعّاالن سیاسی و اجتماعی ما 
این تحریم را وسیله ای قرار دادند برای اینکه اتّکاء به نفْس ملّی را افزایش دهند. میدانید دیگر 
که تحریمهای ثانویه یعنی آمریکا به همهٔ شرکتها، به همهٔ کشورها، به همهٔ افراد می گوید که 
شـما حـق نداریـد مثـالً فـالن جنسـی را کـه ایـران الزم دارد بـه او بدهیـد؛ خـب طبعـاً آن چیـزی کـه 
مـا الزم داریـم از خـارج بیاوریـم، بـه دسـت مـا نمی رسـد؛ ایـن موجـب شـد کـه کسـانی در داخـل، 
در موارد متعّدد -یک مورد و دو مورد نیست، صدها مورد است- وقتی که دیدند دستشان به 

خارج نمی رسد، به فکر بیفتند که در داخل تولید کنند.
 فرض کنید ما در نیروهای مسـلّح احتیاج داشـتیم به هواپیمای جت آموزشـی، خب به ما 
نمی فروختند؛ ما چه کار کردیم؟ آمدیم هواپیمای جت پیشرفتهٔ آموزشی کوثر را در داخل درست 
کردیم. اگر به ما هواپیمای جت آموزشـی میفروختند، ما امروز تولید جت آموزشـی کوثر را در 
داخل نداشتیم؛ یا بسیاری از ماشین های ما، کارخانه های ما به قطعات گوناگون احتیاج داشتند؛ 
این قطعات را دشمن تحریم کرده بود، نمی گذاشت قطعات را وارد کنیم. اوّل گفتند قطعاتی 
کـه دوگانـه اسـت، یعنـی در دو جـور کار نظامـی و غیـر نظامـی از آن اسـتفاده می شـود ]تحریـم 
است[؛ بعد تعمیم دادند، نگذاشتند. این موجب شد که در داخل، نهضت قطعه سازی به راه 
بیفتد. االن در کشور خوشبختانه نهضت قطعه سازی به راه افتاده و قطعه های گوناگون، قطعات 
بسـیار حّسـاس و ظریف برای دسـتگاه های مختلف را در کشـور راه می اندازند. این ]قطعات[ را 
اگـر چنانچـه بـه مـا می دادنـد، در داخـل کسـی بـه فکـر نمی افتـاد. خـب ]اگـر[ کارخانـه دار احتیـاج 
داشـت، می رفت از خارج وارد می کرد و می آورد؛ وقتی که نمی شـود از خارج وارد کند، می آید 
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سـراغ دانشـگاه، می آیـد سـراغ پژوهشـکده، پژوهشـگاه، از آن هـا می خواهـد، آن هـا هـم تـالش 
می کنند و برایش درست می کنند. بنابراین ما از همین تحریم هم توانستیم به توفیق الهی و 
به مدد الهی اسـتفاده کنیم در خدمت شـکوفایی علمی کشـور.... خب، گفتیم که تحریم اثر 
نکرد؛ یعنی به اهداف مورد نظر دشمن نرسید؛ دلیلش چیست؟ دلیلش کارهای مهمّی است 
که در دوران تحریم در کشـور انجام گرفت؛ فرض بفرمایید، چند هزار شـرکت دانش بنیان در 
کشور درست شد؛ این کار مهمّی است؛ پیدا است که حرکت علمی کشور و حرکت اقتصادی 
کشور با قدرت بیشتری در جریان است. ما قبل از این تحریمهای شدید، این چند هزار شرکت 
دانش بنیـان را نداشـتیم؛ یـا فـرض بفرماییـد پاالیشـگاه سـتارهٔ خلیـج فـارس کـه بـه وسـیلهٔ سـپاه 
درسـت شـد؛ کار بسـیار عظیمـی اسـت، کار بزرگـی اسـت؛ ایـن در دوران تحریـم انجـام گرفـت، 
و بـا وجـود تحریـم انجـام گرفـت، کـه مـردم دنیـا تعجّـب می کننـد؛ یـا کارهـای بسـیار بزرگـی کـه در 
بخشهای نظامی شده؛ یا کارهای بسیار بزرگی که در پارس جنوبی شده -در پارس جنوبی که 
منطقـهٔ مهـمّ گازی مـا اسـت، کارهایـی انجـام گرفتـه در حـال تحریـم- یـا طرحهـای عظیـم اِحیـای 
اراضی خوزسـتان و ایالم که یکی از کارهای مهم اسـت؛ من نمی دانم اینها چقدر تبلیغ شـده، 
چقـدر بـه مـردم گفتـه شـده؛ کارهـای بزرگـی انجـام گرفـت در اِحیـای زمینهـای نیازمنـد زه کشـی در 
ایالم و در خوزسـتان، عمدتاً در خوزسـتان و مقداری در ایالم؛ زمینهای زیادی اِحیا شـد و مورد 

استفاده قرار گرفت. این کارها همه در دوران تحریم انجام گرفت.
 یا طرحهای وزارت نیرو که قبالً هم من اشاره کردم که طرحهای مهمّی است -هم در زمینهٔ 
آب، هم در زمینهٔ برق- و همچنین طرحهای وزارت راه و بعضی طرحهای دیگر و باالخره تولیدات 
شگفت آور دفاعی ما که اینها واقعاً عجیب است، این ها را خودشان هم اعتراف کردند که ایران 
در دورهٔ تحریـم توانسـت یـک چنیـن مصنوعـات دفاعـی را بـه وجـود بیـاورد. و بـه نظـر مـن یکـی از 
چیزهایی که در این زمینه در این فهرست می گنجد و قرار می گیرد، عبارت از تمرین جداسازی 
اقتصاد کشـور از نفت اسـت. این خیلی کار سـختی اسـت، بنده هم سـالها بود این را مدام در 
دولتهای مختلف تذکّر می دادم، خیلی پیش نمی رفت ]امّا[ االن به طور طبیعی این جور شده 
است. نفت ما را خب کمتر می خرند یا خیلی کم می خرند؛ یعنی همهٔ مشتری های قبلی ما به 
مقدار کافی نفت نمی برند. این موجب شده که ارتباط اقتصاد کشور با نفت که بسیار ارتباط 
مضـر و زیان بـاری بـود، کـم بشـود و ان شـاءالله ایـن یـک تمرینـی اسـت کـه مـا بتوانیـم ایـن ]کار[ 
ّـه منظـورم از نفـت، نفـت خـام اسـت وَااّل بـا نفتـی کـه ارزش افـزوده در  را بعـداً ادامـه بدهیـم. البت
داخل پیدا کند و محصوالتش صادر بشود، بنده هیچ مخالفتی ندارم. آنچه بنده روی آن تکیه 
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می کنم، صادرات نفت خام است.. 1
مشکالت اقتصادی که از آن تعبیر کردیم به بیماری، خب عمده ترینش تورّم است، کاهش 
ّـی اسـت، گرانی هـای بی منطـق اسـت، مشـکالت بنگاه هـای تولیـدی اسـت، وجـود  ارزش پـول مل
تحریمهای خارجی است -که نقش این تحریمها را نباید نادیده گرفت- و نتیجهٔ اینها هم سختیِ 
معیشـِت طبقـاتِ پاییـن و متوّسـط اسـت. ایـن بیماری هـا هسـت، لکـن بنیـهٔ کشـور قـوی اسـت. 
چرا میگوییم بنیهٔ کشور قوی است؟ به خاطر ظرفیّتهای گسترده ای که در کشور وجود دارد،.. 
بعضی از این ظرفیّتها طبیعی است، بعضی انسانی است. لذا می بینید به خاطر همین ظرفیّتها 
اسـت کـه در دوران سـخت ترین تحریمهـا و فشـارهای همه جانبـه ای کـه علیـه کشـور در زمینـهٔ 
اقتصاد به وجود می آید، کشور توانسته چند هزار شرکت دانش بنیان به وجود بیاورد، صدها 
طرح زیربنایی ایجاد کند، در همین دوران تحریم و با وجودِ کاهشِ درآمدِ نفت، کار بزرگی مثل 
ایجادِ پاالیشگاهِ ستارهٔ خلیج فارس را انجام بدهد؛ یک حرکت به این بزرگی، و کارهای فراوان 
کـه در زمینـهٔ مسـائل نیـرو، آب و بـرق انجـام گرفتـه؛ افتتاح هـای فراوانـی دارد انجـام می گیـرد کـه 
شما می بینید اینها را؛ این ها واقعی است، این ها وجود دارد، دارد کار انجام می گیرد. در زمینهٔ 
صنایع نظامی، کارهای حیرت انگیز انجام می گیرد، در زمینهٔ مسائل فضائی ]هم[ همین جور. 
دشمنان ما، مخالفین ما، همان کسانی که این تحریمها را تحمیل کرده اند و امیدوار بودند که 
ایران را به خاطر این تحریمها به زانو دربیاورند، همان ها دارند اقرار می کنند، اعتراف می کنند 
که نتوانسـته اند و کشـور سـر پای خودش ایسـتاده؛ این نشـان دهندهٔ این اسـت که بنیهٔ کشـور 

خیلی قوی است.2
دشمنان ما و در رأسشان آمریکا به امید اینکه بلکه بتوانند از این راه به جمهوری اسالمی 
ضربه ای وارد کنند، تحریم ها را تشدید کردند؛ به قول خودشان تحریمهای بی سابقه. راست هم 
میگویند؛ این تحریمهایی که اینها بر جمهوری اسالمی تحمیل کردند بی سابقه است، منتها مهم 
این است که جمهوری اسالمی فلزّ محکمی دارد؛ این را بعضی از ناظرین جهانی هم گفته اند 
که اگر این تحریمها و این فشـارها به هر کشـور دیگری وارد می شـد، تأثیرات مهمّی روی آن ها 
می گذاشت لکن جمهوری اسالمی به اتّکاء مردم، به توفیق الهی، به همّت مسئولینی که در 

گوشه و کنار کشور مشغول کارند، استحکام دارد وَااّل فشار ]هست[.3
افراد مؤثّر در دولت آمریکا و نظام آمریکا این را صریحاً گفتند، گفتند ما تحریمها را به وجود 

1. سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید قربان 1399/05/10
2. ارتباط تصویری با نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 1399/4/22

3. دیدار مسئوالن نظام 1398/2/24
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آوردیـم و تشـدید کردیـم کـه مـردم را ضـّد نظـام، بکشـانیم بـه خیابانهـا؛ ایـن را صریحـاً گفتنـد کـه 
تحریم برای این است که انقالب را ریشه کن کنند و مردم را در مقابل نظام اسالمی قرار بدهند. 
نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که عرض کردیم، در سال 1392 انتخاباتی انجام گرفت با نصاب 
باال از مشـارکت مردم، و در بیسـت ودوّم بهمن سـال 92، راهپیمایی ای انجام گرفت پرشـورتر و 

وسیع تر و بزرگ تر از راهپیمایی های هرسال دیگر.1
امـروز غربی هـا در مسـائل اقتصـادی دچـار ضعفنـد، در مسـائل سیاسـی دچـار ضعفنـد، در 
تصمیمات بین المللی دچار ضعفند؛ از جمله همین تصمیم به تحریم ما. این ها خواستند در 
واقع جمهوری اسالمی را، ملت ایران را به خاطر اسالم مجازات کنند. تهدید کردند: تحریم های 
فلج کننـده، تحریم هـای دردآور! هـی گفتنـد، گفتنـد. ایـن تحریمهـا از دو جهـت بـه نفـع ماسـت: 
اوالً وقتی ما تحریم بشویم، به استعداد و ظرفیت داخلی رو می آوریم، از داخل رشد می کنیم؛ 
همچنـان کـه در ایـن سـی سـال ایـن مسـئله اتفـاق افتـاده اسـت. اگـر در زمینـهٔ سـالح تحریـم 
نمی شدیم، امروز این پیشرفتهای عجیب را نداشتیم؛ اگر در قضیهٔ اتمی، این ها نیروگاه بوشهر 
را خودشـان سـاخته بودنـد، مـا در غنی سـازی پیشـرفت نمی کردیـم؛ اگـر درهـای علـم را بـه روی 
ما نبسـته بودند، ما در سـلولهای بنیادی و هوافضا و فرسـتادن ماهواره به آسـمان، به اینجاها 
نمی رسیدیم. پس هرچه ما را تحریم می کنند، ما به ظرفیت داخلی خودمان متوجه می شویم 
و رو می آوریم و این ظرفیت و اسـتعداد روزبه روز مثل چشـمهٔ جوشـانی شـکوفا می شـود. پس 

این تحریم به نفع ماست.
جهت دومی که این تحریمها به نفع ماست، این است که اینها همین طور مرتباً در تبلیغاتشان 
میگویند ما این تحریمها را می خواهیم بر ایران اعمال کنیم تا ایران را وادار به عقب نشینی کنیم؛ 
حاال مثالً در قضیهٔ هسته ای. پس همهٔ دنیا فهمیدند که این تحریمها برای فشار بر ایران، برای 
عقب نشـینی در قضیـهٔ هسـته ای و قضایـای دیگـر اسـت. خـب، وقتـی مـا عقب نشـینی نکردیـم، 
چه اتفاقی می افتد؟ این تحریمها برای این است که ایران را وادار به عقب نشینی کنند، ایران 
هم که عقب نشینی نخواهد کرد؛ نتیجه این می شود که هیبت غرب و هیبت تهدیدهای غرب 
در چشم این ملتهای منطقه که قیام کردند، می شکند و عزت ملت ایران و قدرت ملت ایران 
در چشـم اینها زیاد می شـود؛ و این به نفع ماسـت. بنابراین، این تحریمها برای ضربه زدن به 

ماست، اما از این دو جهتی که عرض کردم، در واقع خدمت به ماست.2

1. حرم مطهر رضوی 1393/1/1
2. خطبه های نماز جمعه تهران + ترجمه خطبه عربی 1390/11/14
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همهٔ دنیای استکبار و دولتهای مستکبر دست روی دست هم گذاشتند، بلکه ملت ایران را 
تحریم کنند؛ با این تحریم، ملت ایران را خسته کنند و به ستوه بیاورند. خودشان هم میگویند 
که ما خواستیم ملت را در مقابل نظام جمهوری اسالمی به ایستادگی وادار کنیم تا مسئوالن 
نظام جمهوری اسالمی محاسباتشان عوض شود! این را حاال صریح میگویند. آن اوائل که ما 
تحلیل می کردیم، به این صراحت نمی گفتند؛ اما حاال میگویند. نتیجه این شده است که شما 
مالحظه می کنید ملت ایران روزبه روز گرایشش به مبانی اسالم، به مبانی انقالب، به ایستادگی، 
به این عزتی که خدای متعال به این کشـور داده، بیشـتر می شـود؛ درسـت نقطهٔ مقابلِ آنچه 

که آنها خواسته اند، تحقق پیدا کرده است.1

1391/1/19 .1
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گفتار دوم: عرصه بصیرت و دشمن شناسی

یک آگاهی انقالبی، یک کمال سیاسی، در ملّت ایران به توفیق الهی به وجود آمده است
که می توانند تفکیک کنند بین نظام انقالبیِ »امّت 

و امامت« و بین تشکیالت دیوان ساالری.1

1. بصیرت در فتنه ها و تحریف ها

فتنه 78

دشمنان ما تصور می کردند با رحلت امام، آغاز فروپاشی این نظام مقدس کلید زده خواهد 
شـد. آن هـا خیـال می کردنـد امـام کـه رفـت، بتدریـج ایـن شـعله خامـوش خواهـد شـد، ایـن چـراغ 
خاموش خواهد شـد. بعد، مراسـم تشـییع جنازهٔ امام، آن احساسـات مردم، آن حرکت عظیم 
مـردم در حمایـت از کاری کـه خبـرگان کردنـد، این هـا را مأیـوس کـرد. یـک برنامه ریـزی ده سـاله 
کردند- این تحلیل من اسـت، این به معنای اطالع نیسـت؛ تحلیلی اسـت که قرائن آن را برای 
مـا اثبـات می کنـد- ده سـال بعـد امیـدوار بودنـد کـه نتیجـه بدهـد. سـال 78 کـه آن حـوادث پیـش 
آمـد... آن کسـی کـه ایـن حـوادث را خنثـی کـرد، مـردم بودنـد. روز بیسـت و سـوم تیـر سـال 78 
مردم آمدند در خیابانها، توطئهٔ دشمن را که سالها برایش برنامه ریزی کرده بودند، در یک روز 
باطل کردند. 2 در فتنهٔ هجدهم تیر، پنج روز بعد از اینکه فتنه گران فتنهٔ خود را شروع کردند، 

مردم آن حرکت عظیمِ 23 تیر را، نه فقط در تهران، بلکه در سایر شهرها به راه انداختند.3
من به شـما عرض کنم که امروز عمده قوای حیاتی این کشـور، در اختیار اسـالم و انقالب 
اسـت. اساسـی ترین پایه هـای قـدرت در ایـن کشـور یعنـی مـردم دل بسـتهٔ اسـالم و انقـالب و راه 
امام و ارزشهای الهی و اسالمی اند. جوان این طور است؛ دانشجو این طور است؛ قشرهای غیر 
جوان این طورند؛ روحانیون این طورند؛ کسبه و متوّسطین این طورند؛ کارگران و اکثریت قشرهای 

1. دیدار مردم آذربایجانشرقی 1396/11/29
2.  بیست و دومین سالگرد امام خمینی رحمه الله  14/ 03/ 1390 

3. اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه 1390/7/20
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مختلف مردم این طورند؛ دستگاه اداره کنندهٔ کشور این طور است. 1
آن روز که به قضایای تأّسفبار و گریه آور تیرماه سال گذشته نگاه می کردیم، می دیدیم که 
مطبوعـاتِ آن روز چـه می نوشـتند. مـن بـه بعضـی از مسـئوالن عالیرتبـه کشـور ایـن روزنامه هـا را 
نشان دادم و گفتم اینها چیست؟ گفتند کار آنها زیر سؤال بردن اقتدار نظام است. همین طور 
هم بود. تیترهایی انتخاب و درج می شد که معنایش تشویق به ناامنی و الزمه واضح و روشن 
آن، ناتوانی دستگاه در استقرار امنیت بود. چه دشنامی از این باالتر!؟ چه ضربه ای از این بدتر 
و ناجوانمردانه تر!؟ این خودش عامل ناامنی می شـود. برخورد با عامل ناامنی بایسـتی قاطع، 
هوشـمندانه، بخردانه و از موضعی فراتر از همه بازی های جناحی ای که متأّسـفانه در دسـت و 
بال خیلیها رایج است، باشد... مردم به وحدت جواب می دهند؛ مردم در میدانند؛ مردم از ما 
جلویند عزیزان من! من به شـما صریح بگویم؛ من به خودم و به آن مقداری که شـعاع دیدم 
در مسائل کشور به من اجازه می دهد تا نگاه کنم، می بینم که مردم از ما جلویند. بیست ودوم 
بهمن امسـال را نگاه کنید؛ این همه علیه نظام، علیه انقالب، علیه امام و علیه بیسـت ودوم 
بهمـن، از آن سـال تـا ایـن سـال، بـا هـدفِ تحـت تأثیـر قـرار دادن مخاطـب ایرانـی، در دنیـا حـرف 
زده شـده اسـت؛ اما آن جایی که محلِ ّ حضور مردم اسـت، حضور آنها اسـتوار، مقتدر، عازم و 
ُـر کردنـد و مثـل یـک شـطِّ خروشـان،  بیمالحظـه اسـت. بـاز از همـه قشـرها آمدنـد و خیابانهـا را پ
همـه ایـن زباله هـا و زیادیهـا را شسـتند و بـا خودشـان بردنـد. بنابرایـن مـردم اهـل وحدتنـد و همـه 
آن ها می آیند و در مظهر وحدت شرکت می کنند؛ اما متأّسفانه دستجات و جناحهای سیاسی 

و رؤسایشان و تعداد معدودی آدم، پُرادّعا و کم عمل و حرف ناپذیر و حق ناپذیرند. 2
اشـتباه ]دشـمنان در حادثـه 18 تیـر[ ایـن بـود کـه نسـبت بـه نیروهایـی هـم کـه برایشـان کار 
می کردند، اشتباه کردند! این ها آنجا نشسته بودند و خیال می کردند عوامل مزدورشان توانسته اند 
یک شبکهٔ منسجمِ قوی از اراذل و اوباش درست کنند، که وقتی این اراذل و اوباش به خیابان 
آمدند، دیگر هیچ کس جلودارشـان نیسـت! اینجا هم اشـتباه کردند؛ نفهمیدند پولهایی که به 
مزدوران خودشان داده اند، طبق معمول، اغلب این پولها صرف عطینای خود این ها شده است! 
روی نیروهای وابستهٔ خودشان زیادی حساب کرده بودند. نفهمیدند که با یک حضور بسیج و با 
یک حضور مردمی، همهٔ این ها دوباره مثل حشراتی به النه های خودشان خواهند خزید. حاال را 
با 28 مرداد سال 32 اشتباه گرفته بودند؛ چون آن روز هم همین اوباش و اراذل و چاقوکش ها 

1. خطبه های نمازجمعه 1378/9/26
2. دیدار اعضای شورای تأمین استان ها 1379/11/25



147عرصه های عظمت ملت ایران

و امثال این ها به خیابانها آمدند و همه چیز را از خود کردند. بعد که آن ها کار را تمام کردند، 
آن وقت ارتش شاه هم آمد و وارد شد! خیال کردند که حاال هم این گونه است؛ فکر بسیج و 

فکر مردم و فکر این نیروهای انقالبی را دیگر نکرده بودند.1

توطئه های 82 

در تابسـتان سـال 82 دسـتگاه ها و سـرویس های جاسوسـی آمریـکا و اسـرائیل تـا آن جـا کـه 
توانستند تالش کردند تا زمینهٔ آشوب های اجتماعی را در کشورمان فراهم کنند، اما با هوشیاری 

و اقتدار ملت ایران و دستگاه های خدمتگزار ملت، توطئه ها نقش بر آب شد.2
من بارها عرض کرده ام که دشمن از دشمنی خود دست نمی کشد، مگر وقتی که احساس 
کنـد دشـمنی بی فایـده اسـت. امـروز شـما ملـت ایـران در نظـر مسـتکبران عالـم ملتـی هسـتید 
کـه به وقـت، بجـا و به هنـگام، آنچـه را کـه نشـانهٔ اقتـدار ملـی اسـت، به ظهـور می رسـانید و نشـان 
می دهید؛ این را شـناخته اند. همین آگاهی و هوشـیاری و آمادگی شـما، توطئه های چندسـالهٔ 
فرهنگی و سیاسی دشمن را باطل کرد و از بین برد. خوابها دیده بودند؛ توطئه ها کرده بودند؛ 
ولی آگاهی شما، توطئه های دشمن را نقش برآب کرد. امروز دشمنان ملت ایران که هدفشان 
این بود که کشـور را به تالطم و آشـوب دچار کنند و برادرکشـی به راه بیندازند؛ هدفشـان این 

بود که در بین مسئوالن جنگ و اختالف ایجاد کنند، به بن بست رسیده اند.3

فتنه 88

دشـمن بدانـد بـا چـه حقیقتـی روبـه رو اسـت؛.. خیـال نکننـد بـا یـک تقلیـد مغلـوط از حضـور 
عظیم مردمی در انقالب سال 1357، یک کاریکاتور از آن انقالب، می توانند به عظمت انقالب 
و نظام اسالمی ضربه بزنند. عظمت این انقالب و عظمت این نظام و ریشه داری نظام جمهوری 
اسـالمی در حوادث این یکی دو ماه اخیر، بیشـتر برای دشـمنان جمهوری اسـالمی آشـکار شـد. 
این ملت، ملت باایمانی است؛ ملت هوشیاری است؛ ملت بااستعدادی است. با مسجد ضرار 
نمی شود این ملت را شکست داد... با تقلید از رهبر عزیز و عظیم الّشأن انقالب، امام بزرگوار 
مـا، کـه از دل، از جـان، بـا همـهٔ وجـود غـرق در قـرآن بـود، نمی شـود ایـن مـردم را فریـب داد. ایـن 

مردم دلشان به ایمان روشن است؛ این مردم آگاهند؛ جوانهای ما آگاهند.4

1. خطبه های نمازجمعه 1387/5/8
2. پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال 1383 1383/1/1

3. دیدار زائرین و مجاوران 1383/1/2
4. مراسم تنفیذ حکم دهمین دوره ریاست جمهوری  12/ 05/ 1388 
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همـه مالحظـه کردیـد، کشـور در برهـه ای از زمـان در معـرض یـک آزمـون سیاسـی بسـیار 
تعیین کننـده ای قـرار گرفـت و همـان طـور کـه بعضـی از دوسـتان اشـاره کردنـد، هاضمـهٔ نظـام و 
کشـور توانسـت حـوادث را در درون خـودش هضـم کنـد و فائـق بیایـد... تـا حـدود زیـادی انتظـار 
حوادثی از این قبیل هست، به دالیل گوناگون: رسالتی که برای نظام قائلیم، رسالتی که برای 
اسالم قائلیم، معنائی که برای جمهوری اسالمی در ذهنمان داریم، تعریفی که جمهوری اسالمی 
از خودش برای ما در طول این سی سال کرده، هوشمندی مردم مان و جوانانمان که به تجربه 
رسیده، وجود آزادی ناگزیر که به حکم اسالم باید این آزادی در کشور باشد و ما به آن اعتقاد 
داریم... این حوادث چندان خالف انتظار نیست. آنچه که مهم است این است که یک انسان 
باشرف، مؤمن، معتقد به اهداف واالی جمهوری اسالمی، بداند که در این جور حوادث چه کار 

باید بکند؛ این، مهم است.1
من در همین فتنهٔ 88 به بعضی دوستان قرائن و شواهد را نشان دادم؛ حداقل از ده سال، 
پانزده سال قبل از آن، برنامه ریزی وجود داشت. از بعد از رحلت امام برنامه ریزی وجود داشت؛ 
اثر آن برنامه ریزی در سال 78 ظاهر شد؛ مسائل کوی دانشگاه و آن قضایائی که اغلب یادتان 
هسـت، بعضـی هـم شـاید درسـت یادشـان نباشـد. قضایائـی کـه سـال گذشـته پیـش آمـد، یـک 
تجدید حیاتی بود برای آن برنامه ریزی ها. البته سعی کردند با مالحظهٔ وقت و جوانب گوناگون، 

َّه شکست خوردند، باید هم شکست می خوردند.2 این کار را انجام دهند؛ که خوب، بحمدلل
هدفهائـی کـه آنهـا دنبـال می کردنـد، در درجـهٔ اول، سـقوط انقـالب و سـقوط نظـام جمهـوری 
اسـالمی بـود. هـدف اول، برانـدازی بـود. هـدف بعـدی ایـن بـود کـه اگـر برانـدازی نظـام جمهـوری 
اسالمی تحقق پیدا نکند، انقالب را استحاله کنند؛ یعنی صورت انقالب باقی بماند، اما باطن 
انقالب، سیرت انقالب، روح انقالب از بین برود. در این زمینه خیلی تالش کردند؛ که آخرین 
نمایشنامهٔ آنها که روی صحنه آمد، همین فتنهٔ 88 بود. در حقیقت، یک تالشی بود. یک عده ای 
در داخل، به خاطر حب به نفس، حب به مقام - از این قبیل امراض خطرناک نفسانی - اسیر 
این توطئه شدند. من بارها گفته ام؛ طراح و نقشه کش و مدیر صحنه، در بیرون از این مرزها 
بود و هست. در داخل با آنها همکاری کردند؛ بعضی دانسته، بعضی ندانسته. این هم هدف 
دوم. هدف سوم هم باز این بود و هست که کاری کنند که اگر نظام اسالمی باقی می ماند، از 
عناصر ضعیف النفسی که می توان در آنها نفوذ کرد، استفاده کنند و اینها را در مسائل کشور، 

1. دیدار اساتید دانشگاه ها 1388/06/08
2. دیدار دانشجویان و جوانان استان قم 1389/8/4
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در واقع طرفهای اصلی خودشان قرار بدهند. باالخره نظامی به وجود بیاید و ادامه پیدا کند که 
قدرت کافی نداشته باشد، ضعیف باشد، مطیع باشد - عمده این است که سرسپرده باشد، 

مطیع باشد - در مقابل آمریکا نایستد، قد علم نکند. اهداف اینهاست. 1
قوی ترین و آخرین ضربه را ملت در روز نهم دی و بیست و دوی بهمن وارد کرد. کار ملت 
ایران در بیسـت و دوم بهمن، کار عظیمی بود؛ نُه دی هم همین جور. یکپارچگی ملت آشـکار 
شـد. همـهٔ کسـانی کـه در عرصـهٔ سیاسـی بـه هـر نامـزدی رأی داده بودنـد، وقتـی دیدنـد دشـمن 
در صحنـه اسـت، وقتـی فهمیدنـد اهـداف پلیـد دشـمن چیسـت، نسـبت بـه آن کسـانی کـه قبـاًل 
بـه آن هـا خوش بیـن هـم بودنـد، تجدیـد نظـر کردنـد؛ فهمیدنـد کـه راه انقـالب ایـن اسـت، صـراط 
مستقیم این است. در بیست و دوی بهمن، ملت همه با یک شعار وارد میدان شدند. خیلی 
تالش کردند، شـاید بتوانند بین ملت دودسـتگی ایجاد کنند؛ اما نتوانسـتند. و ملت ایسـتاد؛ 
ایـن پیـروزی ملـت بـود. از بیسـت و دوم خـرداد تـا بیسـت و دوم بهمـن- هشـت مـاه- یک فصـل 
پرافتخار و پرعبرتی برای ملت ایران بود؛ این یک درس شد. آگاهی جدیدی به وجود آمد. فصل 
تازه ای در بصیرت ملت ایران گشـوده شـد. این یک زمینهٔ بسـیار مهمی اسـت. باید بر اسـاس 

این زمینه، حرکت کنیم.2
 اگـر حضـور مـردم نمی بـود، اگـر فاصلـهٔ بیـن مـردم و نظـام ایجـاد می شـد، نظـام نمی توانسـت 
در مقابـل دشـمنان مقاومتـی بکنـد. ایـن حضـور مسـتحکم مـردم اسـت کـه پشـتوانهٔ ایسـتادگی 
مسـئوالن اسـت. ایـن، دو تـا نقطـهٔ اصلـی اسـت؛ دیـن و مـردم. لـذا دشـمن هـم همینهـا را آمـاج 
حمالت خود قرار داده است؛... لیکن نکتهٔ اساسی این است که دشمنان ملت ایران و دشمنان 
نظام اسالمی در طول این سی و دو سال... نتیجه ای نگرفتند و شکست قطعی خوردند. آن ها 
خیال می کردند می توانند مردم را از نظام اسالمی جدا کنند. روزبه روز که گذشته است، می بینید 
مردم پایبندیشان به مسائل دینی و ارزشهای معنوی بیشتر شده است... بعد از اهانتی که در 
روز عاشورای سال 88 به وسیلهٔ یک عده تحریک شده نسبت به امام حسین انجام گرفت، دو 
روز فاصلـه نشـد کـه مـردم در روز 9 دی تـوی خیابانهـا آمدنـد و موضـع صریـح خودشـان را علنـی 
ابراز کردند. دسـتهای دشـمن و تبلیغات دشـمن نه فقط نتوانسـته مردم را از احساسـات دینی 

عقب بنشاند، بلکه روزبه روز این احساسات تندتر و این معرفت عمیق تر شده است.
 بدون تردید دشمن در جدا کردن مردم از نظام اسالمی شکست خورده است. سال گذشته 

1. خطبه های نماز جمعه تهران 1389/11/15
2. اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی  01/ 01/ 1389
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در انتخابات، چهل میلیون مردم کشور پای صندوقهای رأی رفتند. در واقع یک رفراندوم چهل 
میلیونی به نفع نظام جمهوری اسالمی و به نفع انتخابات انجام گرفت؛ همین بود که دشمن را 
عصبانی کرد. خواستند با فتنه اثر آن را از بین ببرند، اما این را هم نتوانستند انجام دهند. مردم 
در مقابل فتنه هم ایستادند. فتنهٔ سال 88 کشور را واکسینه کرد؛ مردم را بر ضد میکروبهای 
سیاسی و اجتماعیای که می تواند اثر بگذارد، مجهز کرد؛ بصیرت مردم را بیشتر کرد.... این را 
توجه داشته باشیم؛ هر آنچه را که دشمن بر روی آن تکیه می کند و نقشهٔ راه دشمن و طرح 
کلی دشمن بر روی آنها متمرکز است، او می تواند برای ما هم یک طرح کلی و نقشهٔ راهی را 
در اختیار بگذارد. همان چیزی را که آنها آماج حمله قرار می دهند، ما باید توجه داشته باشیم 
و بدانیـم کـه آنهـا را بایسـتی حفـظ کنیـم، بایـد بـر روی آنهـا تکیـه کنیـم: حضـور مردمـی و معـارف 

دینی و اسالمی. 1
من و شما که امتحان می شویم، معنایش این است که اگر توانستیم از این شدت و از این 
محنـت عبـور کنیـم، یـک وضـع جدیـدی، حیـات جدیـدی، مرحلـهٔ جدیـدی را بـه دسـت می آوریـم. 
در این خصوص، یک ملت و یک شخص تفاوتی نمی کند. در سال گذشته ملت ایران از یک 
امتحان عبور کرد، از یک فتنه عبور کرد. این معنایش فقط این نیست که حاال همه فهمیدند 
ملـت ایـران قـوی اسـت؛ بلکـه معنـای مهمتـر آن ایـن اسـت کـه بـا ایـن حرکـت، بـا ایـن قـدرت بـر 
عبور از فتنه و محنت، این ملت یک وضع جدیدی پیدا کرد؛ یک توانائی تازه ای در او به وجود 
آمـد. تمـام طـول عمـر انسـان، قـدم بـه قـدم امتحانهاسـت. اگـر مـا بتوانیـم بـر هـوای نفـس خـود 
غالب بیائیم، بتوانیم بصیرت خود را به کار بگیریم، بتوانیم موقع را بشناسیم، بدانیم کار الزم 
چیست و آن را انجام دهیم، این در ما یک مرتبهٔ جدیدی از حیات به وجود می آورد؛ این یک 

تعالی است، یک ترقی است.2
این را قاطعاً عرض می کنم که دشمن با همهٔ برنامه ریزی هایش، مردم ما را نشناخته، ملّت 
ایران را نشـناخته؛ اشـتباه می کنند. دیدید در سـال 88 خطا کردند و آن فتنه را راه انداختند و 
کار را به جاهایی رساندند که به خیال خودشان جاهای بسیار باریک و حّساس و دقیقی بود، 
]امّا[ ناگهان حرکت عمومی نهم دی همه را مبهوت کرد. این حرکت نهم دیِ سال 88 از جنس 

همان حرکت نوزدهم دی شماها در سال 56 است.3
مسئلهٔ نهم دی، پاسداشت آزمونهای بزرگ یک ملّت، یک مسئلهٔ اساسی است. آزمون هایی 

1. اجتماع بزرگ مردم قم 1389/7/27
2. دیدار مردم اصفهان در روز عید قربان 1389/8/26

3. دیدار مردم قم 1395/10/19
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سـر راهِ کشـورها و ملّتهـا قـرار می گیـرد کـه در آن آزمونهـا گاهـی خـوب می درخشـند؛ مخصـوص 
ملّت ما هم نیست، منتها برای ملِّت ما در دوران انقالب و بعد از پیروزی انقالب تا امروز از این 
آزمونها زیاد بوده است و از این درخشش ها هم زیاد بوده است و ملّت درخشیده که یکی اش 
روز نهم دی سال 88 بود. یعنی حضور ملّت در عرصهٔ فضای عمومی و در کف خیابانها توانست 

یک توطئهٔ ریشه دار و مهم را از بین ببرد. 1
در قضیهٔ 9 دی سـال 88 یک نکته اساسـی اسـت و آن نکته برمیگردد به هویت انقالب و 
ماهیت انقالب. یعنی همان روحی که حاکم بود بر اصل انقالب ما و آن حضور عظیمِ بی نظیرِ 
تاریخی در سال 57، همان روح در ماجرای 9دی نشان داده شد؛ کمااینکه در قضایای گوناگونِ 
دیگر هم نشـان داده شـده، لیکن در 9 دی به شـکل بارزی نشـان داده شـد؛ به طوری که جای 
انکار و تردید و تأمل برای هیچ کس از بدخواهان و دوستان و دشمنان و دیگران باقی نگذارد. 
آن روح چـه بـود؟ روح دیانـِت حاکـم بـر دلهـای مـردم بـود. پـس اینجـا مـا دو تـا عنصـر در کنـار هـم 
داریم: یک عنصر، عنصر مردم اسـت؛ که مردم در هر کشـوری، در هر جامعه ای، اگر چنانچه 
همت کنند، بصیرت به خرج بدهند، عمل کنند و وارد میدان بشوند، می توانند همهٔ مشکالت 
را حـل کننـد. یعنـی بزرگتریـن کوه هـا در مقابـل حضـور مـردم از بیـن مـی رود؛ می تواننـد کوه هـای 
بزرگ را جابه جا کنند. این یک حقیقت آشـکاری اسـت که بسـیاری از تحلیلگران اجتماعی در 
کشـورهای اسـالمی و دیگر کشـورها آن را درسـت لمس نکردند، درک نکردند؛ ما این را لمس 

کردیم. هنر بزرگ امام بزرگوار ما هم همین بود.2

فتنه 96

 حرف همیشـهٔ ملّت ما همین اسـت؛ حرف ملّت عزیز ما، قشـرهای ما، شـهرهای مختلف 
ما، جوانهای ما، حرف انقالب و نظام اسالمی و ایستادگی در مقابل زورگویی و زیر بار تحمیل 
ّـت در تمـام ایـن سـالهای متمـادی یـک حـرف بـود و امـروز کـه چهـل  قدرتهـا نرفتـن اسـت. حـرف مل
سال از آن روزها می گذرد، ملّت ما همان منطق، همان مسیر، همان هدف را دنبال می کند؛ 
منتها امروز پخته تر است، باتجربه تر است، واردتر است. از لحاظ انگیزه هم اگر نگوییم امروز 
جوانهای ما پُرانگیزه تر از آن روز هسـتند، حّداقل مثل همان انگیزه ها را دارند، عالوه بر اینکه 
پُرتعدادترند؛ یعنی امروز تعداد جوانهای مؤمن پُرانگیزه ای که حاضرند در میدانهای خطر سینه 
سـپر کننـد، چندیـن برابـر جوانهـای مـا در آسـتانهٔ انقـالب و در سـالهای اوّل انقـالب اسـت؛ ایـن 

1. دیدار جمعی از پرستاران سراسر کشور 1398/10/11
2. دیدار اعضای ستاد بزرگداشت 9 دی 1390/9/21 
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خطّ مستمرّ این کشور است. خب، بنده همیشه این حرفها را البتّه می زنم، همیشه هم یک 
شواهدی، قرائنی وجود دارد، لکن آنچه این روزها اتّفاق افتاد، شواهد روشن و واضحی بر این 
قضیّه بود. همین طور که عرض کردیم، ملّت ایران در اقصی نقاط کشور، در شهرهای بزرگ، 
در شـهرهای کوچـک، از روز نهـم دی -کـه ایـن آتش بازی هـا و ایـن شـیطنت کاری های افـرادی کـه 
بعـد عـرض خواهیـم کـرد، تـازه شـروع شـده بـود- در همه جـای کشـور ایـن حرکـت را آغـاز کردنـد، 
بعـد کـه دیدنـد نـه، مـزدوران دشـمنان دسـت بردار نیسـتند، آن وقـت پی درپـی، روزهـای متوالـی 
ایـن راه پیمایـی تکـرار شـد؛ از روز سـیزدهم در قـم، در اهـواز، در همـدان، در کرمانشـاه، تـا روز 
چهاردهم، روز پانزدهم، روز شانزدهم، روز هفدهم در شهرهای مختلف، در شهرهای بزرگ، و 
باز در مشهد، در شیراز،  در اصفهان، در تبریز. این ها حوادث معمولی نیست؛ این ها هیچ جای 
دنیا وجود ندارد؛ من این را از روی اطاّلع عرض می کنم. این حرکت عظیم منسجم مردمی در 
مقابل توطئهٔ دشمن، با این نظم، با این بصیرت، با این شور، با این انگیزه در هیچ جای دنیا 
نیسـت؛ و این چهل سـال اسـت که ادامه دارد، بحث یک سـال و دو سـال و پنج سـال و مانند 
ّـت اسـت، نبـرد ایـران بـا ضـّد ایـران اسـت، نبـرد اسـالم بـا ضـّد  ّـت بـا ضـّد مل اینهـا نیسـت؛ نبـرد مل
ّـه بعـد از ایـن هـم خواهـد بـود؛ منتهـا سـرگرم شـدن  اسـالم اسـت؛ ایـن ]نبـرد[ ادامـه داشـته و البت
ّـهٔ ابعـاد و زوایـای  ّـت ایـران بـه مبـارزه و ایسـتادگی و اسـتقامت، موجـب نشـده اسـت کـه از بقی مل
زندگی غافل بشوند، ]بلکه[ همین جوانهای شما، بچّه های شما پیشرفتهای علمی را به وجود 
ّـت ایـران در کشـور و در منطقـه  آورده انـد، همیـن مأمـوران شـما کارهـای بـزرگ ]بـرای[ آبـروی مل
انجام داده اند. یعنی ملّت نشـان داد که یک ملِّت زنده اسـت، یک ملِّت بانشـاط اسـت، یک 

ملِّت باخدا است، و خدا هم کمک می کند.
 خب، در واقع همهٔ حرکاتی که دشـمن در این چهل سـال در مقابل ما انجام داده اسـت، 
پاتک انقالب است. انقالب ریشهٔ دشمن را از لحاظ سیاسی در کشور کَند، و دشمن حاال مرتّباً 
پاتک می کند و در هر دفعه هم شکست می خورد؛ اقدام می کند و نمی تواند؛ نمی تواند پیش 
ببرد؛ به خاطر ایستادگی، به خاطر این سّد محکم مردمی و ملّی؛ این بار هم ملّت، با قدرت تمام 
به آمریکا و به انگلیس و به لندن نشین ها می گوید: این دفعه هم نتوانستید، باز هم نخواهید 
توانست. میلیاردها دالر هزینه کردند -]این[ واقعی است که میلیاردها هزینه کردند- سال ها 
شبکه سازی کردند، مزدورپروری کردند برای اینکه بتوانند از درون، کار را مشکل کنند. ]قبالً[ 
نمی گفتنـد؛ مسـئولین امـروز آمریـکا کـه خـب ساده لوحی شـان در امـور سیاسـی آشـکار اسـت، 
لو دادند خودشـان را و گفتند »از بیرون نمی شـود با ایران دسـت وپنجه نرم کرد، از درون باید 
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خرابش کنیم«؛ یعنی همین کاری که چند سال است دارند می کنند: شبکه سازی، مزدورسازی؛ 
بعد برای مخارجش سرکیسه کردن دولتهای وابسته، بیایند اینجا و سراغ فالن دولت ثروتمندِ 
پـول دارِ خلیـج فـارس برونـد و سرکیسـه کننـد آنهـا را بـرای اینکـه بتواننـد مخارجشـان را اینجـا و 
جاهای دیگر روبه راه کنند؛ زباله های فراری از ایران را بازیافت کنند، آن ها را دوباره وارد میدان 
کنند، اگر بشود بازیافتشان کرد؛ هزاران شبکهٔ مجازی راه انداختند، دَه ها کانال تلویزیونی به 
راه انداختند، کانال های ماهواره ای به راه انداختند؛ جوخه های ترور و انفجار درست کردند و به 
داخل مرز فرستادند، چه از جنوب شرقی، چه از شمال غربی؛ بمباران دروغ و تهمت و شایعه 
ّـت ریختنـد، شـاید بتواننـد افـکار ایـن مـردم را، بخصـوص جوانـان نـورس مـا را  را روی سـر ایـن مل
عوض کنند -جوان عزیز ما، این جوانی که نه امام را دیده، نه انقالب را دیده، نه دوران دفاع 
مقّدس را دیده، نه شهدای نامدار بزرگ ما را دیده، روی ذهن اینها ]می خواستند[ اثر بگذارند؛ 
نتیجـه اش چـه می شـود؟ ]می شـود[ شـهید حججـی؛ ایـن شـهید عزیـز اخیـر نجف آبـاد و شـهدای 
دیگری که در این دو سه روز شهید شدند؛ این ها همه همین جوانها بودند- و تطمیع کسانی 
ّـه[ خودشـان مسـتقیم هـم وارد می شـوند، شـما دیدیـد  در داخـل؛ نفـوذ در برخـی از ارکان؛ ]البت
-بعـداً عـرض خواهـم کـرد- دخالت هـای مسـئوالن آمریکایـی را در ایـن چنـد روز به وسـیلهٔ همیـن 

شبکه های اینترنتی و امثال اینها؛ ]امّا[ باز هم نتوانستند؛ با همهٔ این تالشها ناکام ماندند.
ّـت،  ّـت عزیزمـان تشـکّر کنـم؛ هـزار بـار بایـد تشـکّر کنـم، نـه یـک بـار. مل  مـن الزم اسـت از مل
ّـت رشـید، وفـادار، بابصیـرت، باهمّـت، زمان شـناس، لحظه شـناس ]اسـت[ کـه  حقیقتـاً یـک مل
می دانند لحظهٔ حرکت کِی اسـت. روز پنجشـنبه در مشـهد آن قضایا شـروع شـد؛ روز شـنبه آن 
راه پیمایی عجیب ]برگزار شد[ که شاید چند سال بود با این شور و هیجان در مشهد راه پیمایی 
نشـده بـود؛ بعـد، یکـی دو روز کارهـای پراکنـدهٔ دیگـری انجـام گرفـت کـه همـه مطّلعیـد؛ بعـد، از 
سـیزدهم دی تـا هفدهـم دی، حّداقـل پنـج روز پشـت سـر هـم ]مـردم بـه میـدان آمدنـد[. واقعـاً 
ّـت، ]اینکـه[ بداننـد هـر زمانـی چـه کار می خواهنـد بکننـد ]قابـل  ّـت، لحظه شناسـی مل وفـاداری مل
تشـکّر اسـت[. خب، دیگران این پیامها را می گیرند؛ بله در تبلیغاتشـان، صدها نفر اخاللگر و 
تخریب کننده را هزاران نفر نشان می دهند، ]امّا[ حرکات میلیونی ملّت را در تظاهرات به عنوان 
یک گروه ]کوچک[ یا چند هزار نفر معرّفی می کنند! در تبلیغات این جوری میگویند، امّا می فهمند؛ 
ّـت کار خـودش را می کنـد،  صاحبـان سیاستهایشـان می بیننـد، ]ولـی[ بـه رو نمی آورنـد؛ یعنـی مل
تأثیر خودش را می گذارد، رُعب خودش را در دل سیاسـت گذاران دشـمن نفوذ می دهد با این 
حرکت عظیمی که انجام می دهد. ملّت بصیرتشان را واقعاً به اوج رساندند؛ حقیقتاً این ملّت 
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به اوج رساندند بصیرت خودشان را و در این چند روز انگیزهٔ خودشان را خوب نشان دادند.1

فتنه تحریف

ّـت ایـران بـه کار گرفته انـد، قطعـاً یـک جنایـت اسـت؛..  بـه  تحریمـی کـه آمریکایی هـا علیـه مل
موازات تحریم -این را درست توجّه کنید- یک جریان تحریف هم هست؛ در کنارش یک جریان 
تحریف هست؛ تحریف حقایق، واژگون نشان دادن واقعیّات؛ چه واقعیّات کشور ما، چه واقعیّات 
مرتبط با کشور ما؛ این هم یکی از کارهایی است که آنها انجام می دهند. هدف از این تحریف 
دو چیـز اسـت، دو کار را می خواهنـد انجـام بدهنـد: یکـی، ضربـه بـه روحیـهٔ مـردم اسـت کـه حـاال 
من عرض می کنم که چه جوری می خواهند به روحیهٔ مردم ضربه بزنند؛ یکی ]هم[ آدرس غلط 
دادن برای رفع مشکل تحریم است. این تحریف در این زمینه ها است و با این دو هدف دارد 
انجام می گیرد. پول زیادی هم دارند خرج می کنند برای اینکه این حقایق را تحریف کنند. االن 
هم مالحظه می کنید که همین رؤسایشـان، وزیرشـان، رئیسشـان، دیگران، خودشـان را دارند 
خفه می کنند از بس به اینجا و آنجا سفر کنند، علیه ایران حرف بزنند، مصاحبه کنند، در هر 
ّـه ای اسـم ایـران را یـک جـوری بیاورنـد؛ واقعـاً دارنـد خودشـان را خفـه می کننـد، و ایـن جریـان  قضی

تحریف است که وجود دارد.
 امّـا آن مسـئلهٔ اوّل کـه تضعیـف روحیـهٔ مـردم و ضعیـف کـردن نشـاط و تحـرّک و امیـد مـردم 
اسـت، از اوّل انقـالب بـوده. از اوّل انقـالب، خـطّ ثابـت دشـمن همیـن بـود کـه خطـاب بـه مـردم 
ّـه آن وقـت محدودتـر بـود، حـاال کـه دیگـر وسـیع هـم  ایـران، بـه وسـیلهٔ تلویزیون هـا، رادیوهـا -البت
شده و انواع و اقسام راه های ارتباطی وجود دارد- به مردم ایران تفهیم کنند که بیچاره شدید، 
دیگر مثالً کارتان تمام است و هیچ کاری از عهدهٔ کسی برای شما برنمی آید، اوضاعتان خراب 
است و غیره؛ از اوّل انقالب -یعنی از اوایل انقالب، که حاال یک مقداری اوّل انقالب گیج بودند، 
]بعـد[ بـه خـود آمدنـد و جریـان تبلیغـی را علیـه کشـور پیـش گرفتنـد- یکـی از هدفهـا همیـن بـوده 
که به مردم ایران بگویند با قطع ارتباط با آمریکا، با گسستن پیوندی که بین ایرانِ استعماریِ 
ّـت ایـران درآمـده. ایـن را از اوّل ]دنبـال می کردنـد[؛ االن هـم  دوران پهلـوی بـا آمریـکا بـود، پـدر مل
همیـن اسـت؛ االن هـم دارنـد همیـن را دنبـال می کننـد، اوضـاع را بـد جلـوه می دهنـد، بـا صدهـا 
زبان، با صدها وسـیله. اگر نقطهٔ قوّتی در کشـور باشـد که مطلقاً انکار می کنند؛ یا به سـکوت 
برگزار می کنند یا انکار می کنند. خب، کارهای خوبی در کشور دارد انجام می گیرد؛ مطلقاً ]حتّی[ 

1. دیدار مردم قم 1396/10/19
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یکی از اینها در تبلیغات خارجی دشـمنان ما منعکس نیسـت. نقطهٔ ضعفی اگر وجود داشـته 
باشد، آن را ده برابر می کنند، گاهی صدبرابر می کنند که این نقطهٔ ضعف را بزرگ کنند؛ برای 
چیسـت؟ برای این اسـت که روحیهٔ مردم تضعیف بشـود؛ امید مردم، بخصوص امید جوانها؛ 
چون وقتی امیدوار باشند، تحرّک جوانها، تحرّک فوق العاده است، جوان ها پیشتازند، پیش رانند؛ 
اگر چنانچه امید از آنها گرفته شد، متوقّف می شوند، مثل ماشینی که بنزینش تمام می شود، 

این جور ]متوقّف[ می شوند.
 این هـا هسـت، هدفشـان ایـن اسـت، می خواهنـد جوانهـای مـا را ناامیـد کننـد، نشـاط را از 
آنهـا بگیرنـد، تحـرّک را از آنهـا بگیرنـد و جـوری بشـود کـه جوانهـا تحـرّک و پیشـتازی و پیشـگامی 
خودشان را نداشته باشند. این هدف اینها است و البتّه در بعضی ها اثر هم می کند. در داخل 
هـم کسـانی همیـن حرفهـای آن هـا را تکـرار می کننـد؛ یـک خبـری را فـرض بفرماییـد در نوشـته یـا 
اظهارات فالن کسی که جزو مجموعه های سیاسی است انسان می شنود، دو روز بعد می بیند 
که یا در فضای مجازی، یا در فالن روزنامه در کشـور ما همان منعکس می شـود. از این کارها 

متأّسفانه هست در داخل.
 در آن بخش دوّم، ]یعنی[ آدرس غلط دادن، آدرس دادن شان این جوری است که میگویند 
»اگر می خواهید تحریم برطرف بشود، در مقابل آمریکا کوتاه بیایید«؛ خالصهٔ حرف این است 
که باید کوتاه بیایید در مقابل آمریکا، باید ایسـتادگی نکنید، که حاال من بعداً دربارهٔ این، با 
ّـه مـن بـه شـما عـرض بکنـم  تفصیـل بیشـتری صحبـت خواهـم کـرد. ایـن هـم جریـان تحریـف. البت
که بله، بعضی ها تحت تأثیر قرار می گیرند، و همان مطلبی را که آنها میگویند تکرار می کنند؛ 
چه در مورد ضعفهای کشور که ده برابر می شود، چه در مورد کم نشان دادن و کوچک نشان 
دادن نقطه قوّت ها و پیشرفتهای کشور، چه در مورد آدرس غلط دادن. خب این در بعضی ها 
اثر می کند امّا در اکثر مردم، در غالب ملّت ایران اثر نمی کند. ]غالب مردم[ شناخته اند آمریکا 
را، شـناخته اند دشـمن را، می داننـد کـه اینهـا دروغ میگوینـد، می داننـد کـه اینهـا مغرضانـه حـرف 
می زنند؛ پس جریان تحریف هم به نتایج مورد نظر آنها نرسـیده. و من به شـما بگویم که اگر 
جریـان تحریـف شکسـت بخـورد، جریـان تحریـم قطعـاً شکسـت خواهـد خـورد؛ زیـرا کـه عرصـه، 
عرصهٔ جنگ اراده ها است؛ وقتی جریان تحریف شکست خورد و ارادهٔ ملّت ایران همچنان قوی 

و مستحکم باقی ماند، قطعاً بر ارادهٔ دشمن فائق می آید و پیروز خواهد شد. 1

1. سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید قربان 1399/05/10
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2. بصیرت در جهاد علمی
عقب ماندگی شرم آور علمی در دوران پهلوی ها و قاجارها در هنگامی که مسابقهٔ علمی دنیا 
تـازه شـروع شـده بـود، ضربـهٔ سـختی بـر مـا وارد کـرده و مـا را از ایـن کاروان شـتابان، فرسـنگ ها 
عقب نگه داشته بود. ما اکنون حرکت را آغاز کرده و با شتاب پیش می رویم ولی این شتاب باید 
سالها با شّدت باال ادامه یابد تا آن عقب افتادگی جبران شود. اینجانب همواره به دانشگاه ها 
و دانشـگاهیان و مراکز پژوهش و پژوهندگان، گرم و قاطع و جّدی دراین باره تذکّر و هشـدار و 
فراخوان داده ام، ولی اینک مطالبهٔ عمومی من از شما جوانان آن است که این راه را با احساس 
مسئولیّت بیشتر و همچون یک جهاد در پیش گیرید. سنگ بنای یک انقالب علمی در کشور 
گذاشـته شـده و این انقالب، شـهیدانی از قبیل شـهدای هسـته ای نیز داده اسـت. به پاخیزید و 

دشمن بدخواه و کینه توز را که از جهاد علمی شما بشّدت بیمناک است ناکام سازید.1
یکی از ارکان و ستونهای اصلیِ ایستادگی کنونی ملت ایران عبارت است از پیشرفتهای علمی 
کشـور؛ که به دنبال این پیشـرفتهای علمی، پیشـرفتهای عملی و اجرائی هم در موارد بسـیاری 
بـوده. ایسـتادگی ملـت ایـران، در دنیـا یـک حادثـهٔ باشـکوه اسـت. مـا تـوی قضیـه قـرار داریـم. آن 
کسـانی که از بیرون نگاه می کنند، عظمت این ایسـتادگی را بیشـتر احسـاس می کنند... یک 
رکن مهم این ایستادگی، علم است. این علم است که به ما اعتماد به نفس داده. اگر امروز 
نفـت مـا را شـرکتهای خارجـی بایـد می آمدنـد اسـتخراج و پاالیـش می کردنـد، گاز مـا را بایـد آنهـا 
لوله کشی می کردند، اگر نظام سالمت ما وابستهٔ به متخصصین خارجی و عمدتاً فرنگی بود، 
اگر تغذیهٔ ما دست آنها بود، اگر کشت و صنعت ما دست اسرائیلیها بود، اگر صنعت هسته ای 
ما در صورتی که بنا نبود در آرزوی آن بمیریم و یک چیزی وجود می داشت، در اختیار فرانسه و 
آلمان و دیگران بود، ما امروز این اعتماد به نفس را نداشتیم، قدرت این ایستادگی نبود، این 
عزت و این شـرف وجود نمی داشـت. اگر ما برای سـاختن یک سـد، برای سـاختن یک نیروگاه، 
برای سـاختن یک بزرگراه، برای سـاختن یک تونل، برای سـاختن سـیلوهای گندم، دسـتمان به 
سـمت صنعتگران و دانشـمندان شـرق و غرب دنیا دراز بود، ملت ما احسـاس عزت نمی کرد؛ 
مسـئولین کشـور هم آبروی اظهار وجود در قبال اسـتکبار جهانی را نداشـتند؛ نه چنین اعتماد 

به نفسی وجود داشت، نه چنین قوت اراده ای وجود داشت، نه چنین عزمی وجود داشت.2
از حدود ده سال، دوازده سال پیش یک حرکت علمیِ جدید و رو به گسترشی در کشور آغاز 

1. بیانیه »گام دوم انقالب« خطاب به ملت ایران
2. دیدار جمعی از اساتید دانشگاه ها؛ 1390/6/2



157عرصه های عظمت ملت ایران

شد و این حرکت ادامه پیدا کرد و رو به تزاید گذاشت. یعنی من اینجور می بینم و می فهمم که 
حرکت تولید علم و نگاه مجاهدت آمیز به کار علمی و تالش علمی در کشور که از همان حدود 
ده دوازده سـال قبل آغاز شـده اسـت تا امروز، نه فقط متوقف نشـده اسـت، بلکه رو به عمق 
و توسـعه پیـش رفتـه. تقریبـاً می شـود گفـت کـه در همـهٔ زمینه هـای علمـی هـم ایـن حرکـت وجـود 
داشته است - در بعضی کمتر، و در بعضی بیشتر - این همان چیزی است که ما دنبالش بودیم؛ 

این همان مجاهدت علمی است که برای نظام جمهوری اسالمی و برای کشور ما الزم بود.1
در بعضی از حوزه ها، مثل حوزهٔ هسته ای، حوزهٔ نانو، حوزهٔ سلولهای بنیادی، حوزهٔ هوافضا، 
حوزهٔ زیست فناوری، وضع ما درخشان است. کارهائی که دارد انجام می گیرد، کارهای درخشانی 
اسـت کـه در دنیـا بـه شـکل معـدودی وجـود دارد. در بیـن ایـن همـه کشـور دنیـا - کشـورهای بـه 
اصطـالح پیشـرفته و غیـر پیشـرفته - بعضـی از ایـن کارهـا فقـط در پنـج کشـور یـا در ده کشـور یـا 
در پانـزده کشـور، بیشـتر وجـود نـدارد. بـه مـا هـم کـه هیـچ کمـک علمـی نکردنـد. درِ مراکـز علمـی 
پیشرفتهٔ دنیا به روی دانشجوهای ما بسته است؛ این ها از درون جوشیده است. و البته همین 
جـا در حاشـیه عـرض بکنـم؛ ایـن تحریمهائـی کـه انجـام گرفـت، بزرگ تریـن کمـک را بـه مـا در ایـن 

زمینه کرد.2
 در دنیـا چنـد تـا از کشـورهای دارنـدهٔ دانـش هسـته ای ایـن را بـه طـور بومـی توانسـته اند در 
خودشـان بـه وجـود بیاورنـد؟ بسـیار کـم. هسـتند، امـا بسـیار بسـیار نـادر؛ از دیگـران گرفته انـد. 
بسیاری از همین هائی که االن - ما این را اطالع داریم، بنده میدانم؛ از روی اطالع دارم عرض 
می کنم - دانش هسته ای دارند، کشورهای پشتیبان به آنها بستهٔ دانش را اهداء کردند؛ روی 
دالئل ایدئولوژیکی و سیاسی و بقیهٔ چیزها. ما نه؛ ما توانستیم خودمان این کار را انجام بدهیم. 
همان طور که گزارش دادند، کارهای بزرگی در این زمینه انجام گرفته. در زمینهٔ سلولهای بنیادی، 
جوانهای ما توانستند با پیگیری، با پشتکار، با فراگیری، کارهای بزرگی را انجام بدهند. خب، 

این ها خیلی امیدبخش است3
در خیلـی از زمینه هـا نقـش جوانـان مؤمـن و دیـن دار و حزب اللهـی در پیشـرفت های علمـی، 
برجسته است؛ این را هم دانسته باشند. دشمنان در تبلیغات خود می خواهند وانمود کنند که 
عناصر دین دار در این میدان ها عقب اند؛ درحالی که این طور نیست. عناصر دین دار و جوانان 
مؤمـن مـا در بسـیاری از ایـن میدان هـا پیشـتازند و کار آن هـا برجسـته اسـت. خیلـی از کارهـای 

1. دیدار اساتید دانشگاه ها 1392/5/15
1391/3/14 .2

3. اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی 1389/1/1
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بزرگـی کـه صـورت می گیـرد، جوانـان مـا آن هـا را در محیطـی از توجّـه و ذکـر و سـجدهٔ شـکر انجـام 
داده اند. این ها بسیار باارزش است.1

 از اول انقـالب، یکـی از بمباران هـای شـدیدی کـه شـده، ایـن بـوده کـه وقتـی اسـالم بـر یـک 
کشوری حاکم شد، مردم که متعبد و متعهد به اسالم شدند، دیگر راه علم و تمدن بسته شد؛ 
این جزو تهمت هایی بوده که از اول به ما می زدند. خب، اوایل کار هم که ما راهی برای رد این 
تهمت نداشـتیم. سـالهای دههٔ شـصت ما نمی توانسـتیم کاری بکنیم که این را نشـان بدهیم. 
آنجا هنری که جوان های ما به خرج می دادند، مجاهدت بود، ایمان بود. خب، دنیا قبول کرد؛ 
گفت بله، ایمانشان خوب است؛ اما در یک چنین جامعه ای، فعالیت علمی و پیشرفت علمی 
و تمدن و پیشـرفت زندگی امکان ندارد. این جوان ها این را باطل کردند؛ این دانشـمندان ما، 
چـه ایـن شـهید، چـه آن شـهدایی کـه قبـل از ایشـان بـه شـهادت رسـیدند، ایـن را باطـل کردنـد. 
جوان هایی که عرصه های علمی را تصرف کردند و در آنجاها حرف نو به میدان آوردند و هویت 
پیش روندهٔ خودشـان را و اسـتعداد برتر خودشـان را و قابلیت ها و ظرفیت های باالی خودشـان 
را نشـان دادنـد، بـرای نظـام جمهـوری اسـالمی آبـرو درسـت کردنـد. مگـر یـک کشـور یـا یـک نظـام 
می توانـد بـه زبـان بگویـد نخیـر، مـا در علـم هـم پیشـرفت می کنیـم؟ خـب، سـخنرانی می کردیـم و 
ایـن حرف هـا را می گفتیـم؛ فایـده نـدارد؛ ایـن، کسـی را قانـع نمی کنـد. بایـد بـه میـدان بیاورنـد، بـه 
عرصه بیاورند و نشـان بدهند که این پیشـرفت علمی چگونه خواهد بود. این جوان های شـما 

این کار را کردند.2
مـا در علـم و تحقیـق نخبه هـای برجسـته ای داریـم، مثـل مرحـوم کاظمـی آشـتیانی کـه ایـن 
سـلّول های بنیـادی و ایـن تشـکیالت عظیـم را راه انداخـت و انسـانهای زیـادی را تربیـت کـرد - 
همکارانش هم همان جور هسـتند؛ امروز هم بحمدالله این حرکت ادامه دارد - یا مثل شـهید 
شـهریاری؛ که این روزها اسـم شـهید شـهریاری را می آوریم، چون این روزها سـالگرد شـهادت او 
ّـه هـم همین طـور: رضایی نـژاد، علی محمّـدی، احمـدی روشـن؛ این هـا نخبگانـی بودنـد  اسـت؛ بقی
در وادی علم و تحقیق که بسیجی وار کار کردند؛ شهید شهریاری بسیجی وار کار کرد. آن روزی 
ّـت ایـران خواسـتند ببندنـد - بـا آن شـیوه هایی کـه حـاال خیلی هـا از آحـاد  کـه درهـا را بـه روی مل
مـردم در تلویزیـون، در خبرهـا چیزهایـی را شـنفتند، خیلی هـا هـم پشـت پـرده اسـت کـه بعدهـا 
روشن خواهد شد که چقدر خباثت کردند - که محصول این رادیوداروها به دست مردم نرسد 

1. خطبه های نماز جمعٔه تهران 23/ 08/ 1382
2. دیدار خانواده شهید مصطفی احمدی روشن 29/ 10/ 1390



159عرصه های عظمت ملت ایران

و جمهـوری اسـالمی دچـار مشـکل بشـود و گفتنـد »نمی فروشـیم« کـه ایـن مرکـز تهـران تعطیـل 
بشود، این ها - مرحوم شهید شهریاری - هم مشغول کار شدند، تالش کردند، که بعد آمدند 
به ما گفتند که توانستیم بیست درصد را تولید کنیم، بعد هم آمدند به ما اطاّلع دادند که ما 
لولهٔ سوخت و صفحهٔ سوخت را هم ساختیم؛ دشمن ]متحیّر[ ماند. این کار کار بسیجی بود؛ 
این کار کار معمولی نبود. در همهٔ این میدانهایی که ذکر کردیم، هزاران انسان بزرگ بودند و 

هستند و تالش کردند که بعضی را اسم آوردیم.1
امروز همان جوانان ایرانی هسـتند که در مسـابقات علمی جهانی رتبه های باال را به دسـت 
می آورنـد. آن روز در دنیـا، ایـران کشـور قابل ذکـری محسـوب نمی شـد. اگـر اسـمی از ایـران بـرده 
می شـد، به خاطـر فـالن محصـول بـود در محافـل خـواص، نفـت؛ در محافـل عـوام، قالـی و فـرش! 
اما امروز جوانان ایران، رزمندگان ایران، شخصیت های برجستهٔ ایران، انسان های واالی ایران، 
جوانان بااستعداد و نوآور ایران، ساخته های دست جوانان ایران، چشم ملت ها و دوستان ایران 

را خیره می کند. موفقیت های شما، در اعماق دنیای اسالم، دل ها را شاد می کند.2
یک نویسنده، یک دانشمند صهیونیست ]دربارهٔ[ یک موشکی که آن وقت ما آزمایش کرده 
بودیم، در یک نشریّهٔ صهیونیستی یک چیزی نوشته بود که برای من عین مقاله را آوردند؛ نوشته 
بود که من با ایران دشمنم امّا در مقابل این مردی که این موشک را ساخته سر تعظیم فرود 
می آورم؛ این ها با وجود تحریم، با وجود این همه مشکالت، بسته بودن درهای مراودات علمی، 

با وجود همهٔ اینها یک چنین شاهکاری را درست کرده اند؛ این قضاوت دشمنان ما است.3
پیشرفت علمی ما هم مورد غیظ و غضب آنها است. دیدید، آدم فرستادند دانشمند هسته ای 
مـا را تـرور کردنـد، یعنـی دانه دانـه شناسـایی کردنـد، مسیرهایشـان را پیـدا کردنـد، بـه مزدورهـا 
پـول دادنـد کـه بیاینـد آنهـا را تـرور بکننـد.4 دشـمن از بالندگـی نسـل جـوان مـا بـه شـّدت نگـران و 
عصبانی است. اینکه شما دیدید دشمن ها -آمریکایی ها و غربی ها- این قدر با سانتریفیوژهای 
ما مخالفت کردند، فقط به خاطر این نبود که این سانتریفیوژها اورانیوم را غنی می کند، بلکه 
بیشـتر از آن به خاطـر ایـن بـود کـه ایـن حرکـِت علمـی، ذهـن جوانـان مـا را غنـی می کنـد، آن هـا را 
آماده می کند برای کارهای بزرگ تر؛ بیشتر ازاین جهت که توانایی جمهوری اسالمی را در بالنده 

1. دیدار اعضای مجمع عالی بسیج مستضعفین 1393/9/6
2. دیدار گروه کثیری از دانشجویان و دانش آموزان به مناسبت سیزدهم آبان ماه در سالروز میالد امام علی علیه السالم 12/ 08/ 1377

3. دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی 1398/7/17
4. دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین )علیه السالم( 1396/2/20



عظمت ملت، ایران قوی، تحول 1400 160

ساختنِ نسلِ جوانِ کشور نشان می دهد.1 فنّاوریِ متخصصین ما، دانشمندان ما، جوانان ما 
-کـه الآن همـان دانشـمندان در کشـورند، همـان جوانـان در کشـورند، حضـور دارنـد- دشـمن را 
عصبی کرد، خشمگین کرد؛ خب این یک نقطهٔ قوّت بسیار بزرگ برای کشور است؛ هم آبرو 

و مایهٔ اعتبار است، هم در عمل، موجب پیشرفت کشور است2

3. بصیرت در دفاع از حرم
خیلـی خـوش آمدیـد بـرادران و خواهـران خانـوادهٔ عزیـز شـهید حـرم؛ کسـانی کـه داوطلبانـه بـه 
این میدان می روند، دو سه خصوصیّت در اینها هست که ممتاز است. یکی این است که اینها 
غیرت و تعّصب دفاع از حریم اهل بیت )علیهم السالم( را دارند... دوّمین خصوصیّت بصیرت است. 
کسانی که این بصیرت را ندارند با خودشان میگویند: اینجا کجا، سوریه و حلب کجا؟ این بر 

ِر  ْ �ت ی ُع ُطّ ِف َ ْوٌم �ت ِ َما ُغِزَی َق َوالَلّ اثر بی بصیرتی است. ]حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السالم[ فرمود که فَ
وا« نباید منتظر ماند که دشمن بیاید داخل خانهٔ آدم، بعد آدم به فکر دفاع از او و   َذُلّ

َّ
ْم ِإل َداِرِه

خانه بیفتد. دشمن را باید در مرزهای خودش سرکوب کرد.3
افتخار جمهوری اسالمی امروز این است که ما در مجاورت مرزهای رژیم صهیونیستی نیرو 
داریم؛ ]حاال یا[ نیروهای خودمان یا نیروهای حزب الله یا نیروهای مقاومت یا نیروهای امل. اینکه 
اینهـا این قـدر ناراضی انـد و میگوینـد جمهـوری اسـالمی چـرا دخالـت می کنـد، به خاطـر ایـن اسـت. 
ما امروز آنجا، باالسـر اینها نیرو داریم. این برای اسـالم و برای جمهوری اسـالمی خیلی افتخار 
بزرگی اسـت. جوان هایی که رفتند در سـوریه یا در عراق و به شـهادت رسـیدند،  این بصیرت را 
داشتند، می فهمیدند که دارند چه کار می کنند. یک عّده اینجا در خانه نشسته اند نمی فهمند 

که قضیّه چیست؛ این بچّه ها قضیّه را فهمیدند و رفتند دفاع کنند.4
یک روز در کشـور خودمان جنگ بود، تهران بمب باران می شـد، دزفول بمب باران می شـد، 
اهواز بمب باران می شد، مردم با پوست و گوشت خودشان جنگ را حس می کردند، خب یک 
عـده ای می رفتنـد البتـه همـان روز هـم همـه نمی رفتنـد، یـک عـده ای می رفتنـد، امـا یـک عـده ای 
می رفتند خانواده ها صبر می کردند یک عده ای جوان ها می رفتند به شـهادت می رسـیدند خب 

1. اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی 1397/01/01
2. مراسم بیست و نهمین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه الله( 1397/3/14

3. دیدار جمعی از خانواده های شهدای مدافع حرم 1395/09/01
4. گزیده ای از  دیدارهای خانواده های شهدای مدافع حرم 1397/12/22
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خیلی هم خوب بود، خیلی هم با ارزش بود، شهدا هم خیلی مقام عالی دارند، اما امروز یک 
جنگی یک جایی وجود دارد که مردم آن را با پوست و گوشت خودشان حس نمی کنند اما در 
عین حال می روند، ببینید این خیلی مهم است. حس نمی کنند جنگ را اما می روند چرا؟ برای 
خاطر اینکه می فهمند که قضیه چی است. این عمق فهم و این تحلیل درست قضایا این خیلی 

چیز مهمی است این معجزهٔ انقالب است.1
شـهدای شـما کـه درحقیقـت در دفـاع از مرزهـای عقیدتـی و مرزهـای حّسـاس، بـه شـهادت 
رسـیده اند، چنـد امتیـاز دارنـد:  یـک امتیـاز ایـن اسـت کـه اینهـا داوطلبانـه بـه اسـتقبال شـهادت 
رفتند؛ یک وقت انسان در خانهٔ خودش نشسته، دشمن به او حمله می کند، موشک می خورد، 

ُرج  �ن َ شهید می شود؛ او هم شهید است امّا فرق می کند با کسی که از خانه بیرون می آید »َو َمن �ی
ی الل« و هجرت می کند؛ این یک هجرت باارزش اسـت؛ از خانهٔ خودشـان، از  هاِجرًا ِإَل ِتِه ُم �ی ِمن �بَ
راحت خودشان، از میان زن و فرزند و پدر و مادر، خودشان را بیرون می کشند و به سراغ جهاد 
فی سبیل الله می روند. این یک امتیاز بزرگ است. البتّه در جنگ تحمیلی هم از این قبیل زیاد 
داشتیم، لکن این معنا در مورد شهدای عزیزی که یا در عراق یا در سوریه در دفاع از حرمهای 

مطهّر ائمّه به شهادت رسیدند عمومیّت دارد و همه شان از این قبیلند.2
از جنبـهٔ دنیـوی هـم شـهدای مدافـع حـرم، فضـای کشـور را تغییر دادنـد؛ در این چنـد سـال 
مفاهیـم انقالب را زنـده کردنـد. عـّده ای می خواسـتند مفاهیـم انقالبی را کهنه و کم رنگ کننـد؛ 
کیلومتـر  هـزاران  شـدند و رفتند در  بلنـد  کـه  شـما  جوانهـای  مشـتاق  فداکاری این دلهـای 
آن طرف تـر از شـهر و خانهٔ خودشـان مبـارزه کردند و جنگیدند، و همسـر عزیزشـان، پدر و مـادر 
مهربانشـان، فرزندان و نـور چشمانشان را گذاشـتند و رفتند، برکـت پیـدا کـرد؛ خـدای متعـال 
به این فداکاری بچّه های شما برکت داد و موجب شد که در کشور بتوانند فضای جدیدی را به وجود 
بیاورند. درحالی که کشور ما هشتاد میلیون جمعیّت دارد و تعداد شهدای حرم، زیاد هم نیست 
امّا همین تعدادِ کم توانستند بر فضای عمومی این کشور هشتاد و چند میلیونی تأثیر بگذارند. 
یک نمونه اش را شما در همین تشییع جنازه ها دیدید -عکس های تشییع جنازهٔ بچّه های شما 
در شـهرهایتان را برای مـن آورده انـد- هـر جـا که اینهـا تشـییع جنـازه شـدند، این جمعیّت عظیـم 
مردم حضور پیدا کردند. خیلی از آنهایی که در آن تشییع جنازه آمدند، شاید این جوان را اصالً 
ندیده بودند و نمی شـناختند امّا آمدند؛ دل ها کشـانده می شـود، دل ها دسـت خداسـت؛ مثل 

1. منزل خانواده شهدای مشهد 1396/5/19
2. گزیده ای از  دیدارهای خانواده های شهدای مدافع حرم 1397/12/22
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آهن ربـا جـذب می کنـد،  همان طـور کـه امـام حسـین جـذب کـرده اسـت. شـهادت حسـین بن علی 
)سالم الله علیه( فوق همهٔ شهادتها است؛ ببینید چطور بعد از هزار و دویست - سیصد سال دلها را مثل 

مغناطیسـی می کشـاند. اربعین را ببینید،  این راه پیمایی را ببینید، این اشـتیاق جوانهـا بـه قبـر 
آن بزرگوار و زیارت آن بزرگوار را ببینید، این مجالس روضه خوانی و سینه زنی را ببینید؛ این ها 
جاذبه است، این برکتی است که خدا به آن فداکاری داده است. بچّه های شما هم همین جور؛ 
خدای متعال به خون بچّه های شما، به شهادتشان، به فداکاری شان برکت داد و توانستند در 

کشور اثر بگذارند.1
واقعاً یکی از معجزات انقالب اسالمی همین شتافتن جوانهای ما در این دوره برای مقابله 
و مواجههٔ با دشمنان عنود و خبیث در خارج کشور بود؛ این یکی از معجزات انقالب است... 
این جوان شما که از اینجا بلند می شود می رود در خان طومان، در زینبیّه، در حلب می جنگد 
و به شهادت می رسد، او جلوی چشم آمریکا است، او جلوی چشم رژیم صهیونیستی است، 
این را می بینند؛ این انگیزه را، این شجاعت را، این نیروی عظیم را مشاهده می کنند، حساب 
می کنند، از ملّت ایران حساب می برند. خدمت بزرگی که جوانهای شما و خانواده های شهیدان 
ّـت  و خـود شـهیدان بـه انقـالب و بـه کشـور ایـران می کننـد ایـن اسـت کـه بـرای انقـالب و بـرای مل

ایران آبرو درست می کنند. 2
امروز مسئلهٔ شهدای دفاع از حریم اهل بیت مطرح است؛ این از آن ماجراهای عجیب تاریخ 
است. ما در دوران جنگ جوان ها را تشویق می کردیم به اینکه بروید به میدان جنگ، اجابت 
می کردنـد و می رفتنـد؛ امـام یـک سـخنرانی می کردنـد، خیـل جوان هـا راه می افتادنـد می رفتنـد 
]امّـا[ امـروز مـا چنیـن تشـویقی نمی کنیـم، درعین حـال ایـن انگیـزه چقـدر قـوی اسـت، ایـن ایمـان 
چقدر شـفّاف اسـت که این جوان از ایران، از افغانسـتان، از کشـورهای دیگر راه می افتد، بلند 
می شـود از همسـر جوانـش، از کـودک خردسـالش، از زندگـی راحتـش می گـذرد، مـی رود در یـک 
کشور غریب، در یک خاک غریب، درراه خدا مجاهدت می کند و به شهادت می رسد. این چیز 
کوچکـی اسـت؟ قدم به قـدم تاریـخ انقـالب اسـالمی از ایـن شـگفتی های تاریخ سـاز بـه خـود دیـده 

است؛ این ها شگفتی است.3
ایـن شـهدای مـا، همیـن جوانهـای شـما، همیـن عزیـزان و امثـال اینهـا اگـر نمی رفتنـد و دفـاع 
نمی کردند، امروز دشمنان اهل بیت، حرم حضرت زینب را با خاک یکسان کرده بودند، سامرا 
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را با خاک یکسـان کرده بودند، اگر دستشـان می رسـید کاظمین و نجف و کربال را هم با خاک 
یکسـان کرده بودند؛ این کارها را آنها در تاریخ کردند، ما خبر داریم. بزرگان آنها و گذشـتگان 
آنها، همان کسانی هستند که تقریباً دویست سال قبل، کربال را غارت کردند؛ مردم را قتل عام 
کردند؛ رفتند حرم امام حسین، داخل حرم مطهّر حسین بن علی )علیه الّسالم( -که آن قبّه، خانهٔ عرش 
الهی است، مهبِط مالئکهٔ الهی است- ضریح حضرت را شکستند، صندوق چوبی را شکستند، 
آتـش زدنـد، رویـش قهـوه درسـت کردنـد و نشسـتند قهـوه خوردنـد؛ این هـا همانهاینـد. اگـر ایـن 
جوانهای شما نبودند، اگر نمی رفتند و دفاع نمی کردند، قضیّه همان قضیّه بود، مسئله همان 
مسـئله بـود. این هـا رفتنـد از مـرز والیـت دفـاع کردنـد، از مـرز دیـن و حریـم اهل بیـت دفـاع کردنـد 

و به شهادت رسیدند.1
به شهدای حرم -شهدای دفاع از حریم اهل بیت )علیهم الّسالم(- به طور ویژه افتخار می کنیم. علّت 
هـم ایـن اسـت کـه در زمـان دفـاع مقـّدس، امـام )رضوان الله علیـه( و همـهٔ ماهـا دائمـاً جوانهـا را تشـویق 
می کردیم که برای دفاع مقّدس بروند. خب جوانها هم می رفتند و در راه خدا جانشـان را کف 
دستشان می گرفتند و شهید می شدند، پدر مادرها هم با سخاوت و ایثار این هدایا را در راه خدا 
می دادند. امروز آن کسانی که برای دفاع از حریم ]اهل بیت[ می روند، به ما التماس می کنند. 
ما میگوییم نروید، ما اجازه نمی دهیم امّا آنها التماس می کنند. در نامه هایی که این جوانها از 
سرتاسر کشور به من می نویسند، التماس می کنند؛ این خیلی اهمّیّت دارد، این واقعاً حادثهٔ 

عجیب و بی نظیری است 2
این بچّه های ما، همین فرزندان شـما که آنجا رفتند، در هر نقطه ای از عراق یا سـوریه، در 
مقابـل داعـش شـهید شـده باشـند، مدافـع حـرم حضـرت زینـب و مدافـع کربـال و نجفنـد، این هـا 
مدافع حرمند. اگر این جوانهای شما و جوانهای بعضی از کشورهای دیگر آماده نشده بودند، 
نرفته بودند، دفاع نمی کردند، نمی ایستادند، مردمِ خود آن کشور را به دفاع وادار نمی کردند 
-کـه جوانهـای مـا ایـن کارهـا را کردنـد و آنهـا را هـم بـه دفـاع وادار کردنـد- اگـر ایـن کارهـا نمی شـد،  
این فتنه انگیزان، این وهّابی ها و خارج ازدین ها -که واقعاً از دین خارجند- همان طور که مقبرهٔ 
اصحـاب پیغمبـر و اصحـاب امیرالمؤمنیـن را ویـران کردنـد، خـدای ناکـرده دسـت درازی می کردنـد 
به حرم حضرت زینب، و اگر آنجا موفّق می شـدند،  دسـت درازی می کردند به حرم ابی عبدالله 
)علیه الّسالم(؛ مسئله این است. این جوانهای شما از یک ضایعهٔ بزرگ در دنیای اسالم جلوگیری 
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کردند. 1
کسانی که در سوریه به شهادت می رسند، این ها درواقع دشمن را از کشور دور نگه می دارند؛ 
دشـمنی که اگر در سـوریه و عراق جلوی او گرفته نشـود، به تهران و تبریز و اصفهان و مشـهد 
می آیـد. ایـن شـهیدان عـالوه بـر اینکـه از مرقـد مبـارک حضـرت زینـب دفـاع می کننـد، شـهیدانی 

هستند که دشمن را از حریم کشور دور نگه می دارند 2
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 گفتار سوم: عرصه حضور در صحنه های عمومی

انقالب به یک انحطاط تاریخی طوالنی پایان داد و کشور که در دوران پهلوی و قاجار به شّدت 
تحقیرشده و به شّدت عقب مانده بود، در مسیر پیشرفت سریع قرار گرفت؛ در گام نخست، 
رژیم ننگین سلطنت استبدادی را به حکومت مردمی و مردم ساالری تبدیل کرد و عنصر ارادهٔ 
ّـت کشـور وارد کـرد؛  ّـی را کـه جان مایـهٔ پیشـرفت همه جانبـه و حقیقـی اسـت در کانـون مدیری مل
آنگاه جوانان را میدان دار اصلی حوادث و وارد عرصهٔ مدیریّت کرد؛ روحیه و باور ما می توانیم 
را به همگان منتقل کرد؛ به برکت تحریم دشـمنان،  اتّکا به توانایی داخلی را به همه آموخت 
و این منشأ برکات بزرگ شد... مشارکت مردمی را در مسائل سیاسی مانند انتخابات، مقابله 
با فتنه های داخلی، حضور درصحنه های ملّی و استکبارستیزی به اوج رسانید و در موضوعات 
اجتماعـی ماننـد کمک رسـانی ها و فعّالیّت هـای نیکـوکاری کـه از پیـش از انقـالب آغـاز شـده بـود، 
افزایـش چشـمگیر داد. پـس از انقـالب، مـردم در مسـابقهٔ خدمت رسـانی در حـوادث طبیعـی و 

کمبودهای اجتماعی مشتاقانه شرکت می کنند.1
مسـئلهٔ حضور ملت ایران در صحنه های مختلف ادارهٔ کشـور، یک پدیدهٔ بسـیار برجسـته و 
ممتاز است. خطاست اگر خیال کنیم که حضور ملت ایران، فقط در صحنهٔ انتخابات نمایان و 
نشان دار است. بله، انتخابات در نظام جمهوری اسالمی همیشه... یک مقطع درخشان برای 
ملت بوده است و نشان دهندهٔ عمق اعتقاد این ملت و این نظام به دخالت مردم در سرنوشت 
خود محسوب شده است؛ ولی عمق، برکات، گستره و آثار حضور ملت ایران بیش از این هاست. 
امروز اگر در صحنهٔ داخلی و پیشرفتهای گوناگون علمی و فنی و اجتماعی و اقتصادی ای که در 
کشور مشاهده می شود و همچنین در صحنهٔ بین المللی، عزت ملت ایران و برجستگی و شاخص 
شدن سیاستهای این ملت در منطقه و سطح جهان یک پدیدهٔ مهمی است و همهٔ تحلیلگران 
و چشـمهای بینـا و کاوشـگر را بـه خـود جلـب کـرده اسـت، همـهٔ این هـا محصـول حضـور مـردم در 
صحنه های گوناگون است... حضور مردم در صحنه، معنایش این است که آحاد مردم - پیر و 
جوان، قشرهای مختلف، مرد و زن در هر نقطه ای از کشور - مسائل اساسی کشور را مسائل 
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خودشان بدانند؛ مسائل علمی و پیشرفت علمی و فنی را مسئلهٔ اساسی خودشان به حساب 
آورند؛ پایبندی کشور و نظام و مسئوالن به ارزشهای اساسی انقالب را به عنوان یک خواست 
حقیقـی خودشـان همـه جـا مطـرح و مطالبـه کننـد؛ این هـا حضـور مـردم در صحنـه اسـت. حضـور 
مردم در صحنه یعنی بی تفاوت نبودن؛ سرنوشت کشور را رها نکردن؛ بی رغبت نبودن نسبت 
بـه حوادثـی کـه در کشـور می گـذرد؛ ایـن معنـای حضـور در صحنـه اسـت. وقتـی یـک ملـت - پیـر و 
جوانش، بزرگ و کوچکش، قشرهای مختلفش - نسبت به مسائل گوناگون کشور خود دارای 
انگیزه و فکر اسـت، آن فکر را بر زبان می آورد، بر آن پای می فشـرد و از آن دفاع می کند، این 

ملت، ملت زنده ای است و آیندهٔ آن تضمین شده است.
مشـکل ملـت بـزرگ مـا - قبـل از پیـروزی انقـالب اسـالمی - فقـط در ایـن نبـود کـه بیگانـگان، 
مسئوالن سیاسی کشور را بدون اطالع آن ها روی کار می آوردند و کنار می گذاشتند؛ این البته 
مصیبت بزرگی بود، اما مسـئله این بود که مردم از جریانات کشـور پیشـرفت کشـور، مقایسـهٔ 
کشور با کشورهای دیگر، اندازه گیری میزان سرعت حرکت کشور به سوی اهداف، بکلی بی خبر 
و بیگانه بودند. اگر کسی اهل کار بود، برای خودش اهل کار بود؛ دنبال کار خودش بود؛ کار 
کشور مسئلهٔ آحاد مردم محسوب نمی شد. نتیجه هم همان شد که مالحظه می کردید؛ جوان ها 
هم یا در تاریخ می خوانند یا از بزرگترها می شـنوند؛ بعضی هم که یادتان هسـت، و می دیدید 
که کشور به دست عدهٔ معدودی - که خود آن ها بازیچهٔ سیاستهای بین المللی بودند - چگونه 
اداره می شد. ملت به یک ملت عقب افتادهٔ در زمینه های گوناگون تبدیل شده بود؛ چون مردم 
کاری بـه کار کشـور و مسـائل کالن آن نداشـتند؛ خبـر هـم از آن هـا نداشـتند کـه در کشـور چـه 
می گذرد، چه سیاسـتی بر کشـور حاکم اسـت، چه آینده ای در انتظار کشـور اسـت، چه کسـانی 
دارند در کشور دخالت می کنند؛ مردم به این ها توجهی نداشتند و کسی هم آن ها را وارد میدان 
معرفـت و علـم نمی کـرد. نتیجـه هـم همـان بـود کـه می دیدیـم: یـک عـده در رأس کارهـای کشـور 
قـرار می گرفتنـد کـه نـه بـه ایمـان مـردم، نـه بـه دنیـای مـردم و نـه بـه آخـرت آنـان هیـچ دل بسـتگی 
نداشـتند. دل بسـتگی آن ها به زندگی شـخصی خودشـان و به خاطر حفظ زندگی شـخصی، به 
بنـد و بسـت بـا اربابهـای خارجـی منحصـر می شـد؛ ایـن وضـع زندگـی ملـت مـا در پیـش از انقـالب 
بود. انقالب صفحه را برگرداند؛ مردم شدند صاحب کشور، صاحب اختیار کشور و تصمیم گیر 
در مسائل کشور. حضور مردم در صحنه به این معناست. بعضی نگویند که مردم را فقط برای 
انتخابات می خواهند؛ نه، انتخابات یک نشانه است. انتخابات یک مقطع از مقاطع حضور مردم 
است. مطالبهٔ خواستها، مطالبهٔ هدفها، دل بستگی به این اهداف، دغدغهٔ اینکه چقدر پیش 
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رفتیم و تا کجا پیش رفتیم و چه خواهیم کرد؛ با مشـکالت چگونه دسـت و پنجه نرم خواهیم 
کـرد؛ امـروز ایـن دغدغه هـا در بیـن مـردم مـا عمومیـت دارد. مـردم نسـبت بـه مسـائل خاورمیانـه 
حساسند. امروز شما در بارهٔ مسئلهٔ عراق، در بارهٔ مسئلهٔ لبنان، در بارهٔ مسئلهٔ مردم مظلوم 
فلسطین و در بارهٔ مسائل مسلمانان، جوان و پیرتان نسبت به این مسائل حساسید، سؤال 
دارید، استفهام دارید و انگیزه دارید. دنبال این انگیزه، اقدام است. این، خاصیت حضور مردم 
در صحنه است و این خدمت بزرگی است که انقالب اسالمی به کشور ما کرد و این ملت یک 
ملت زنده است. نشانهٔ زنده بودن هم پیشرفت کردن در میدانهای مختلف است. و می بینید 
که ملت ایران در طول مدت انقالب، در میدان مختلف به سرعت پیشرفت کرده است. همان 
ملتی که سرنوشت خود او را هم دیگران دور هم می نشستند و برایش تصمیم گیری می کردند 
و ملت ایران حتّی در تعیین رؤسای خود و مدیران کشور دخالتی نداشت؛ همان ملت، امروز 
به جایی رسـیده اسـت که نقش او در مسـائل منطقه تعیین کننده اسـت. اینکه دیگر حرف ما 
نیست. این حرف مستکبران و قدرت مداران دنیا و صاحبان امر و نهی در مسائل جهانی است 
کـه اعتـراف می کننـد بـدون حضـور و خواسـت ایـران، مسـائل مهـم منطقـهٔ خاورمیانـه قابـل حـل 
شدن نیست؛ باید نظر ایران را خواست؛ باید نظر ملت ایران را دانست. عمالً هم آنجایی که 
ملت بر یک چیزی پافشاری می کند، همهٔ دستگاه های قدرت جهانی - بر روی هم - نمی توانند 
در مقابل خواسـت ملت ایران حرف خودشـان را پیش ببرند. در همین قضیهٔ انرژی هسـته ای، 
همه بر این متفق شـدند که ایران باید این فناوری و پیشـرفت را نداشـته باشـد؛ اما ملت ایران 
یکپارچـه بـر دارا شـدنِ ایـن حـق پافشـاری کردنـد؛ و نتیجـه ایـن شـده اسـت کـه خـود را بـه مراحـل 

بسیار پیشرفتهٔ این کار رسانده اند.1
هرچـه در طـول سـالهای متمـادی، بدخواهـانِ ایـن ملـت و ایـن کشـور خواسـته اند کـه مـردم 
ّـق نشـده اند و علی رغـم آن هـا، مـردم  را از حضـور در صحنه هـای عمومـی کشـور دور کننـد، موف
شرکت گسترده و افتخارآفرینی در تعیین سرنوشت کشور داشته اند و این موجب تحسین هر 

بیننده ای است.2
هـر وقـت پیغامـی بـه یـک مجموعـه ای از دوسـتانمان می دهیـم، همیشـه بنـده میگویـم هیـچ 
نگران نباشید، از ملّت ایران نگران نباشید؛ ملّت ایران می داند چه کار دارد می کند، بلد است 

چه کار بکند و دارد می کند کار خودش را.3

1. دیدار اقشار مختلف مردم 1385/9/22
2. دیدار کارگزاران نظام 1380/3/20

3. دیدار مردم آذربایجانشرقی 1398/11/29
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حضـور در صحنه هـای سیاسـی، یکـی از »بایـد« هـای انقـالب اسـت. آحـاد ملـت مـا - اعـم از 
زن ومرد - از سال اوِّل پیروزی انقالب تا امروز، در همه صحنه های سیاسی که انقالب از آنان 
توقّع داشت و هرجا الزم بود که حضور ملت اثبات شود، حضور پیدا کردند. اما برای رادیوهای 
بیگانـه، دروغ گفتـن آسـان اسـت. دروغ کـه ماننـد اسـتخوان در گلـوی گوینـده آن گیـر نمی کنـد! 
رسـانه های صهیونیسـتی و اسـتکباری، دائم علیه جمهوری اسـالمی تبلیغات می کنند. یکی از 
قلمهای عمده تبلیغات آنها، این بود که می گفتند »ملت ایران، از اسـالم و انقالب سـیر شـده 
است!« خوب؛ این را چه کسی می تواند تکذیب کند؟ فرضاً در رادیوی ایران جواب بدهند »نه 
خیر! سـیر نشـده اند.« با این ثابت می شـود؟! چطور ثابت می شـود که ملت ایران به انقالب، 
اسـالم، ارزش هـا و هدفهـای عالـی، همچنـان متمّسـک اسـت و بـرای آنهـا همـه هسـتی، ذهـن و 
جـان و تـن خـود را مایـه می گـذارد، و در صحنـه اسـت؟ بـا حضـور مـردم. فقـط حضـور جسـمهای 
مـردم در مقاطـع خـاص و صحنه هـای مـورد نظـر - در خیابانهـا و میدانهـا - می توانـد آن تهمتهـا را 
خنثـی کنـد. ایـن مـردم مؤمـن، وفـادار، هوشـمند، آگاه و سیاسـت فهـم، آن جـا کـه الزم بـود - در 
22 بهمـن، روز قـدس، تشـییع جنـازه فرزنـد امـام و مراجـع بـزرگ تقلیـد - حضـور پیـدا کردنـد. ایـن 
مـردم، بـه مسـئولین کشـورمان و بـه مـردم سـارایوو، فلسـطین، لبنـان و مناطـق گوناگـون عالـم؛ 
بـه زلزلـه زدگان، مهاجریـن جنگـی و پناهنـدگان کشـورهای دیگـر، کمـک مالـی کردنـد. مـردم مـا، 
واجبات جانی، مالی و سیاسـی را خوب انجام دادند. هرجا که انقالب این ملت را صدا زد، به 
آن جواب داد. در انتخابات باید شـرکت کند؛ شـرکت کرد. از یک مسـئول دلسـوز باید حمایت 

کند؛ حمایت کرد1
مـردم بـه نظـام اعتمـاد دارنـد. یـک دلیـل، همیـن انتخابـات دو سـال قبـل اسـت کـه بیـش از 
هشـتاد درصد از مردمی که حق رأی داشـتند و قادر به رأی دادن بودند، در انتخابات شـرکت 
کردنـد. کجـای دنیـا چنیـن چیـزی هسـت؟ یـک نمونـه، همیـن دو راهپیمائـی ای اسـت کـه مـا هـر 
سـال داریـم؛ راهپیمائـی بیسـت و دوی بهمـن و راهپیمائـی روز قـدس. ایـن راهپیمائی هـا مربـوط 
به نظام است؛ مربوط به هیچ دولتی، مربوط به هیچ جریان خاصی نیست؛ مال نظام است. 
شـما ببینیـد مـردم در ایـن حرکـت عظیـم چـه می کننـد؛ در سـرمای بیسـت و دوی بهمـن، در مـاه 
رمضـان بـا دهـان روزه؛ چـه اوقاتـی کـه هـوا سـرد بـود، چـه حـاال کـه هـوا گـرم اسـت... ایـن نشـان 
دهنـدهٔ عالقه منـدی و دلبسـتگی مـردم بـه نظـام اسـت. اعتمـاد بـه نظـام، از ایـن بهتـر و روشـن تر 
نمی شـود. این حضور، حضور بسـیار پرمعنائی اسـت. عالوه بر این، در موارد خاص، مثل نهم 

1. دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی )بدون صوت( 1374/1/3
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دی سال 88، بمجرد اینکه مردم احساس کردند حرکتی که شروع شده است، متوجه به نظام 
اسـت، متوجـه بـه انقـالب اسـت، متوجـه بـه شـخص خـاص و دولـت خاصـی نیسـت، آن حرکـت 
عظیم را از خود نشان دادند. اینجور نبود که فقط جوانهای پرشور به میدان بیایند؛ همه آمدند. 
حادثهٔ نهم دی یک حادثهٔ عجیبی اسـت؛ به خاطر دلبسـتگی مردم به نظام بود. این ها نشـان 

دهندهٔ اعتماد مردم است.1

1. میدان انتخابات
در زمینهٔ مسائل سیاسی و اجتماعی، جلوهٔ باالی مردم ساالری در این کشور... یک نمونهٔ 
بی نظیر ]است[؛ انتخابات های جمهوری اسالمی با مشارکتهای باال - باالتر از متوسط و میانگین 
جهانـی و بعضـاً بسـیار باالتـر؛ شـرکت 70 درصـدی، 72 درصـدی؛ انتخابات هـای مـا از ایـن قبیـل 

است - جلوهٔ مردم ساالری است.2

مشارکت 88 درصدی سال 76

خدای متعال به فضلش، نعمت را بر مردم ما تمام کرده است. من اصرار دارم تکرار کنم 
که آنچه در این انتخابات سی میلیونی برای ملت ایران پیش آمد، ستارهٔ درخشانی بر پیشانی 
ملت ایران شد. شما در کدام یک از دمکراسی های دنیا این را سراغ دارید که هشتاد و هشت 
درصـد از حائـزان شـرایط در انتخابـات طبـق آمـاری کـه بـه مـا داده انـد پـای صندوقهـای رأی حاضـر 
شوند؟ این کسانی که در دنیا دم از حقوق مردم و دمکراسی و آزادی می زنند و آن را به رخ این 
و آن می کشند و همه را متّهم می کنند و هرکسی را که با آن ها همسو نباشد و به آن ها انتقاد 
 داشته باشد، به خودرأیی متّهم می کنند، مگر در انتخاباتشان چقدر از مردم شرکت می کنند؟
من گفتم، آمار مقایسه ای آوردند و انتخابات ما را با انتخابات دو دورهٔ ریاست جمهوری امریکا 
و نیـز بـا انتخابـات انگلیـس و دیگـر کشـورهای اروپایـی مقایسـه کردنـد، دیـدم کـه هیچ کـدام ایـن 
طوری نیست. نه اینکه به این اندازه نیست، نزدیک به این هم نیست؛ یعنی چهل و نه درصد، 
پنجاه درصد، پنجاه و چهار درصد، شصت درصد بودند. این ها کجا، و هشتاد و هشت درصد 
یا هشت و نه درصد در کشور ما کجا؟ عّدهٔ زیادی از کسانی که می توانستند در این انتخابات 
شرکت کنند، شرکت کردند و رأی دادند. همه هم به کوری چشم دشمنان به نظام رأی دادند.3

1. دیدار مسئوالن نظام جمهوری اسالمی ایران  16/ 05/ 1390 
2. مراسم بیست و پنجمین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه الله( 1393/3/14

3. دیدار نمایندگان مجلس 1376/3/7
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مشارکت 85 درصدی سال 88

بنده دوست ندارم در سخنرانی ها و خطابه ها نسبت به مخاطبان خودم با مبالغه حرف بزنم 
یـا تملـق آن هـا را بگویـم؛ امـا در ایـن قضیـهٔ انتخابـات، خطـاب بـه شـما مـردم عزیـز عـرض می کنـم 
ّـی اگـر بـوی تملـق هـم بدهـد، ایـرادی نـدارد.  کـه هرچـه بـا مبالغـه صحبـت بکنـم، زیـاد نیسـت؛ حت
کار بزرگی کردید. انتخابات 22 خرداد یک نمایش عظیمی بود از احساس مسئولیت ملت ما 
بـرای سرنوشـت کشـور؛ نمایـش عظیمـی بـود از روح مشـارکت جوی مـردم در ادارهٔ کشورشـان؛ 
نمایش عظیمی بود از دل بستگی مردم به نظامشان. حقیقتاً مشابه این حرکتی که در کشور 
انجام گرفت، من امروز در دنیا و در این دموکراسی های گوناگون - چه دموکراسی های ظاهری 
و دروغین و چه دموکراسی هائی که واقعاً به آراء مردم مراجعه می کنند - نظیرش را سراغ ندارم. 
در جمهـوری اسـالمی هـم جـز در همه پرسـی سـال 58 - فروردیـن 58 - هیـچ نظیـری دیگـر بـرای 
این انتخاباتی که در جمعهٔ گذشته شما انجام دادید، وجود ندارد؛ مشارکت حدود 85 درصد؛ 
چهل میلیون تقریباً جمعیت. انسان دست مبارک ولی عصر را پشت سر حوادثی با این عظمت 
می بیند. این نشـانهٔ توجه خداسـت. الزم می دانم از اعماق دل نسـبت به شـما مردم عزیز در 

سراسر کشور ابراز ادب و ابراز تواضع کنم که واقعاً جا دارد.
نسل جوان ما بخصوص نشان داد که همان شور سیاسی، همان شعور سیاسی، همان تعهد 
سیاسی را که ما در نسل اول انقالب سراغ داشتیم، دارد؛ با این تفاوت که در دوران انقالب، 
کـورهٔ داغ انقـالب دلهـا را بـه هیجـان مـی آورد، بعـد هـم در دورهٔ جنـگ بـه نحـو دیگـری؛ امـا امـروز 
این ها هم نیست، در عین حال این تعهد، این احساس مسئولیت، این شور و شعور در نسل 
کنونی ما وجوددارد؛ این ها چیز کمی نیست. البته بین مردم اختالف سلیقه هست، اختالف 
رأی هست؛ عده ای کسی را قبول دارند، حرفی را قبول دارند؛ عدهٔ دیگری کس دیگری را قبول 
دارند، حرف دیگری را قبول دارند؛ این ها هسـت، طبیعی هم هسـت، لیکن یک تعهد جمعی 
را انسـان در بین همهٔ این آحاد، با اختالف آراءشـان، احسـاس می کند؛ یک تعهد جمعی برای 
حفظ کشورشان، برای حفظ نظامشان. همه وارد شدند؛ در شهرها، در روستاها، در شهرهای 
بـزرگ، در شـهرهای کوچـک، اقـوام گوناگـون، مذاهـب مختلـف، مردهـا، زنهـا، پیـر، جـوان، همـه 

وارد این میدان شدند؛ همه در این حرکت عظیم شرکت کردند.
این انتخابات، عزیزان من! برای دشمنان شما یک زلزلهٔ سیاسی بود؛ برای دوستان شما در 
اکناف عالم یک جشن واقعی بود؛ یک جشن تاریخی بود. در سی سالگی انقالب این جور مردم 
بیایند نسبت به این نظام و این انقالب و آن امام بزرگوار اظهار وفاداری کنند! این یک جنبش 
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عمومی و مردمی بود برای تجدید پیمان با امام و با شهدا؛ و برای نظام جمهوری اسالمی یک 
نَفَس تازه کردن، یک حرکت از نو، یک فرصت بزرگ. این انتخابات، مردم سـاالری دینی را به 
رخ همـهٔ مـردم عالـم کشـید. همـهٔ کسـانی کـه بدخـواه نظـام جمهـوری اسـالمی هسـتند، دیدنـد 
مردم ساالری دینی یعنی چه. این یک راه سوم است. در مقابل دیکتاتوری ها و نظامهای مستبد 
از یک طرف، و دموکراسی های دور از معنویت و دین از یک طرف دیگر، این مردم ساالری دینی 
است؛ این است که دلهای مردم را مجذوب می کند و آن ها را به وسط صحنه می کشاند. این، 

امتحان خودش را داد.1
به نظر من- همان طور که در پیام نوروزی هم به ملت ایران عرض کردم- سـال 88، سـال 
ملـت ایـران بـود؛ سـال پیـروزی ملـت ایـران بـود؛ سـال حضـور نمایـان ملـت ایـران در عرصه هـای 
عظیـم زندگـی در نظـام اسـالم و در کشـورمان بـود. یکجـا در بیسـت و دوم خـرداد چهـل میلیـون 
نفر پای صندوقهای رأی آمدند؛ یعنی هشتاد و پنج درصد شرکت مردم در انتخابات؛ این چیز 
بسـیار مهمی اسـت. یقیناً حضور مردم در مشـروعیت یک نظام نقش دارد. آن کسـانی که در 
غرب، مشروعیت خودشان را اساساً ناشی از حضور مردم می دانند و هیچ عامل دیگری را در 
آن دخیـل نمی داننـد، آن هـا یـک چنیـن حضـوری را الآن ندارنـد. در حـدود زمـان انتخابـات مـا، در 
کشـور انگلیس انتخاباتی برگزار شـد با حضور تقریباً سـی درصد کسـانی که می توانسـتند رأی 
بدهنـد. هشـتاد و پنـج درصـد کجـا، سـی درصـد کجـا؟! ایـن حرکـت مردمـی، ایـن حضـور مردمـی 
خیلی اهمیت دارد. تحلیلگران و مفسران سیاسی مسائل دنیا از این چیزها به آسانی نمی گذرند. 
ممکن است در مطبوعاتشان این را منعکس نکنند؛ ممکن است سیاستمدارها در حرفهایشان 
که تبلیغ می شود، این را بر زبان نیاورند و کتمان کنند؛ اما در دلشان مؤثر است، می فهمند. 
این ملت پای حرف خود ایستاده است. این یک حرکت عظیم بود از ملتمان. ملت توانستند 
در تاریـخ کشـور ایـن را ثبـت کننـد کـه بعـد از گذشـت سـی سـال از اسـتقرار نظـام اسـالمی- کـه 
نظامـی بـر پایـهٔ اسـالمیت و جمهوریـت اسـت و این هـا از هـم تفکیک ناپذیرنـد؛ آن هائـی کـه ایـن 
دو را از هم تفکیک می کنند، جمهوری اسالمی را نشناختند- آن چنان پابند به مبانی این نظام 
هسـتند کـه در یـک انتخاباتـی بـا ایـن شـور و شـوق، بـا ایـن عظمـت شـرکت می کننـد. خـوب، ایـن 
یک حرکت عظیم مردمی بود. در قبال این حرکت، دشـمنان ملت ایران نقشـه هائی داشـتند؛ 
این نقشـه ها را شـروع کردند به عمل کردن. اگر حضور شـما مردم در انتخابات بیسـت و دوی 
خرداد سـال 88 یک حضور ضعیفی بود، اگر به جای چهل میلیون، مثاًل سـی میلیون شـرکت  

1. خطبه های نماز جمعٔه تهران به امامت رهبر معظم انقالب اسالمی 1388/3/29



عظمت ملت، ایران قوی، تحول 1400 172

کرده بودید، به احتمال زیاد دشمنان شما موفق می شدند.1

مشارکت 73 درصدی سال 96

خوشبختانه امسال ما پدیدهٔ انتخابات را داشتیم؛ انتخابات کار بزرگی بود؛ عظمت انتخابات، 
قدرت انقالب را نشان داد، قدرت نظام اسالمی را نشان داد؛ ما از این نباید غفلت کنیم. در 
تبلیغات جهانی، در حرفهایی که دربارهٔ انتخاب ما در رادیوها و رسانه های جهانی زده می شود 
ّـب دارنـد حـرف می زننـد- بـه ایـن  -کـه خـب مشـاهده می کنیـد دیگـر کـه راجـع بـه انتخابـات مـا مرت
نکتـه اصـالً اشـاره ای نمی کننـد و نمی پردازنـد کـه ایـن انتخابـات نشـان دهندهٔ قـدرت نظـام بـود؛ 
نشان دهندهٔ توانایی ها و عمق نفوذ نظام در دلها بود. معموالً این را نمی گویند امّا واقعیّتی است 
که وجود دارد. مردمی که... پای صندوقهای رأی آمدند، به هر کسی رأی دادند، همه شان یک 
کار مشـترک انجام دادند؛ این کار مشـترک، خیلی با ارزش اسـت. این کار مشـترک را باید دید 
و باید به دنیا نشان داد؛ این کار مشترک، اعتماد به نظام بود، اظهار اعتماد به نظام اسالمی 
بود. بله، بعضی ها به زید رأی دادند، بعضی ها به عمرو، بعضی ها به بکر، بعضی ها به خالد، 
لکـن همـهٔ اینهـا یـک کار مشـترک کردنـد. آن کار مشـترک همیـن بـود کـه بـه ایـن صندوقـی کـه 
نظـام جمهـوری اسـالمی آنجـا گذاشـته بـود اعتمـاد کردنـد و بـه ایـن حرکـت عظیمـی کـه در قانـون 
اساسی جمهوری اسالمی مقرّر شده است اعتماد کردند و برای انتخاب مسئول اجرائی کشور 

وارد عرصه و صحنه شدند؛ این خیلی مهم است..2

2. جشن پیروزی انقالب و بزرگداشت روز جهانی قدس
امروز ملت ایران جزو پیشروان این حرکت است. جامعه سازی می کنیم، نظام سازی می کنیم، 
حرکت عمومی و مردمی داریم. سـی و سـه سـال از انقالب می گذرد. در هیچ جای دنیا جشـنِ 
یادبـود و سـالگرد انقـالب، اینجـور مردمـی نیسـت. ایـن تنهـا انقـالب ماسـت کـه در هـر بیسـت و 
دوی بهمنی، جشن را مردم می گیرند. در سرتاسر کشور میلیونها انسان به خیابانها می آیند، 
تظاهـرات می کننـد، شـعار می دهنـد؛ ایـن در هیـچ انقالبـی وجـود نداشـته. انقالب هـای بزرگـی 
بوده؛ بعضی از اینها را ما در زمان خودمان شـاهد قضایایش بودیم، بعضی ها را هم در تاریخ 
خواندیم: سالگرد انقالبها بیایند، چند نفر آنجا بایستند، یک گروهی هم جلویشان رژه بروند، 
سالم نظامی بدهند. سالگرد انقالبها اینجوری برگزار می شد. یک جشنی بگیرند، یک عده ای 

1. اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی 1389/1/1
2. دیدار مسئوالن نظام 1396/3/22
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دعـوت بشـوند، بخورنـد و بنوشـند. برگـزاری سـالگرد انقـالب بـه وسـیلهٔ خـود مـردم، مخصـوص 
انقالب اسالمی است1

 بعضی هستند که با محاسبه جمعیّت ها را محاسبه می کنند یا با دوربینها و وسایل گوناگون 
مقدار جمعیّت را حدس می زنند؛ امسـال همهٔ کسـانی که در این زمینه ها فعّال بودند و همهٔ 
کسانی که این راهپیمایی را با دقّت زیر نظر داشتند، به ما گزارش دادند که جمعیّت راهپیمایی 
در تهران و در شهرهای بزرگ و معروف از سالهای قبل، هم بیشتر بود، هم پرشورتر بود یعنی 
شـعارهای مردم، شـعارهای پرمغز و پرمعنا و پرشـور بود. چرا؟ تحلیلگرانی که مسـائل گوناگون 
ّـت ایـن بـود کـه امسـال  را تحلیـل می کننـد، ایـن جـور فهمیدنـد و بـه نظـر مـا درسـت فهمیدنـد؛ عل
عوامل مؤثّر در سیاستهای استکباری، لحنشان نسبت به ملّت ایران بی ادبانه تر و توهین آمیزتر 
بود. چون در زمینهٔ مسائل هسته ای مذاکرات انجام گرفته بود، سیاستمداران آمریکا اظهارِنظر 
کردند که معلوم می شود ملّت ایران از حرف خود برگشته است، از اصول خود صرفِ نظر کرده 
است! با این زمینه، لحنشان نسبت به ملّت ایران، لحن بی ادبانه و توهین آمیز بود؛ مردم اینها 
را شنیدند، دانستند. وقتی دشمن با چهرهٔ واقعی خود یا نزدیک به چهرهٔ واقعی خود در میدان 
حضور پیدا می کند، مردم انگیزه بیشتری و همّت بلندتری برای حضور پیدا می کنند؛ مردم چون 
دیدند آمریکایی ها نسبت به آنها بی ادبی می کنند و نسبت می دهند که از نظام جدا شده اند، 
خواستند در بیست ودوّم بهمن نشان بدهند که نسبت به نظام اسالمی و جمهوری اسالمی و 
پرچم برافراشته اسالم با همهٔ وجود دل بسته اند. این نشان دهندهٔ حّساسیّت مردم ما و غیرت 
مردم ما در برابر دشمنی و شرارت دشمنان جمهوری اسالمی و دشمنان ایران است. این هم 

نکتهٔ مربوط به راهپیمایی بیست ودوّم بهمن. 2
ّـت بـزرگ ایـران تشـکّر کنـم و  مـن واقعـاً زبانـم قاصـر اسـت از اینکـه از مـردم عزیزمـان، از مل
توصیـف کنـم ایـن حضـور امسـال را در ماجـرای بیسـت ودوّم بهمـن؛ در گزارشـهای دقیقـی کـه بـه 
بنده داده اند که این گزارشها دقیق است، در اغلب نزدیک به همهٔ مراکز استان - حاال در هزار 
شهر راه پیمایی بود؛ آن طور که محاسبه کردند در اغلب نزدیک به همهٔ مراکز استان - جمعیّت 
امسـال از سـال گذشـته بیشـتر بـود؛ در اغلـب نزدیـک بـه همـه! در شـهرهایی، مـردم در سـرما 
و بـرف و بـاران آمدنـد راه پیمایـی کردنـد؛ در جاهایـی مثـل اهـواز، مـردم در طوفـانِ خـاک آمدنـد 
راه پیمایی کردند؛ این ها شوخی است؟ 36 سال از انقالب می گذرد، کجای دنیا سالگرد انقالب 

1. دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش 19/ 11/ 1390 
2. حرم مطهر رضوی 1393/1/1  



عظمت ملت، ایران قوی، تحول 1400 174

به وسیلهٔ مردم آن هم با این عظمت و با این شکوه برگزار می شود؟ این به خاطر این است که 
کار، دست مردم است. نگاه انقالب و نظام در مسئلهٔ بیست ودوّم بهمن و بزرگداشت مراسم 
انقالب به سوی مردم است؛ کار به مردم محوّل می شود، مردم این جوری حرکت می کنند. این 
ّـی اسـت. در هـر مسـئله ای از مسـائل خُـرد و کالن کشـور کـه مـا حضـور مردمـی را  یـک قاعـدهٔ کل

داشتیم، این معجزه را مشاهده کردیم. 1
روز قدس هم حقاً و انصافاً روز بزرگی بود؛ در آن هوای گرم، مردم ما با دهان روزه، مردان، 
زنان، بخصوص زنان و بانوان با حجاب، در زیر چادر، با کودکان در آغوش، به این راهپیمایی 
آمدند. یک ملت وقتی بخواهد زنده بودن خود را نشان بدهد، وقتی بخواهد همت عمومی خود 
را کـه مخصـوص یـک عـدهٔ خـاص و یـک گـروه خـاص نیسـت، بلکـه مربـوط بـه عمـوم ملـت اسـت 
نشان بدهد، در یک چنین جاهایی نشان می دهد و ملت عزیز ما بحمدالله این را نشان داد. 
خداوند برکاتش را بر شما ملت عزیز نازل کند و روزبه روز عزت شما را، آبروی شما را، پیشرفت 

شما را بیشتر کند و به مسئولین کشور توفیق خدمت روزافزون به شما را عنایت کند.2
ملـت ایـران بحمداللـه نشـان داده اسـت کـه در ایـن میدانهـا بـا عـزم راسـخ می ایسـتد؛ ایـن را 
نشان دادیم. ملت ایران در قبال این تجاوز، در قبال این خباثت و دشمنی دچار رودربایستی با 
کسی نمی شود؛ دچار مالحظهٔ این قدرت و آن قدرت و این شخصیت و آن شخصیت نمی شود؛ 
حـرف خـود را صریـح میزنـد. دیدیـد روز جمعـهٔ آخـر مـاه مبـارک رمضـان، ملـت ایـران در آن هـوای 
داغ، با زبان روزه، مرد و زن در سرتاسر کشور به عرصهٔ جامعه و خیابانها آمدند و صدای بلند 
خود را به گوش دنیا رساندند. این یک کار الزم و واجبی بود که ملت ایران از عهده اش برآمد؛ 
هر کار دیگری هم الزم باشد، این ملت ملِت مستحکم و ایستاده ای است. و ان شاءالله اهداف 
و آرمانهای این ملت و اهداف و آرمانهای واالی امت اسـالمی به توفیق الهی و به کوری چشـم 

دشمنان محقق خواهد شد.3

3. تشییع شهدا و پیاده روی اربعین
شـهادت او ]سـردار سـلیمانی[، زنـده بـودن انقـالب در کشـور مـا را بـه رخ همـهٔ دنیـا کشـید. 
عّده ای می خواستند وانمود کنند که انقالب در ایران از بین رفته است، مرده است، تمام شده 
ّـه عـّده ای هـم سـعی می کننـد کـه ایـن اتّفـاق بیفتـد- ]امّـا[ شـهادت او نشـان داد کـه انقـالب  -البت

1. 1393/11/29  دیدار مردم آذربایجان شرقی
2. خطبه های نماز عید سعید فطر 1393/5/7

3. دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی 1393/5/7
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زنده است؛ دیدید چه خبر شد در تهران؟ دیدید چه خبر شد در شهرهای دیگر؟ البتّه من برای 
این حادثهٔ تلخی که در کرمان پیش آمد و تعدادی از هم میهنان عزیز کرمانی ما جان باختند، 
ّـرم و بـه خانواده هـای آنهـا تسـلیت عـرض می کنـم، امیـدوارم ان شـاءالله  عمیقـاً متأّسـفم و متأث
ارواح مطهّر این جان باختگان هم با شهید سلیمانی محشور بشوند. شهید سلیمانی چشمهای 
ّـت ایـران احسـاس خضـوع  غبارگرفتـه را بـاز کـرد بـا ایـن شـهادت. دشـمنان در مقابـل عظمـت مل
کردند؛ ممکن است به رو نیاوردند امّا چاره ای ندارند. آن دشمنی که سعی می کند این مجاهد 
عظیم القدر را و این سردارِ فرماندهِ مبارزهٔ با تروریسم را به عنوان یک تروریست معرّفی کند، 
آمریکایی هـای بی انصـاف، آمریکایی هـای دروغ گـو، آمریکایی هـای هَجوگـو کـه واقعـاً ارزشـی بـرای 
ّـت ایـران زد  حرفهایشـان نمی شـود قائـل شـد، این هـا سـعی می کردنـد ایـن جـوری عمـل کننـد؛ مل

توی دهن این ها. 1
نمونهٔ دیگر این ظرفیّت معنوی، اندکی قبل از همین حوادث، مربوط به حرکت خیره کنندهٔ 
مردم در بدرقهٔ شهید سلیمانی است. شما دیدید ملّت ایران چه کردند؛ چه کردند در تهران، 
ّـهٔ مهـم -شـهادت یـک سـردار  چـه کردنـد در شهرسـتان های مختلـف، مـردم چگونـه بـا ایـن قضی
برجسته- مواجه شدند. خطا است اگر ما خیال کنیم این فقط یک حرکت عاطفی محض بود؛ 
بله؛ عواطف هم تأثیر داشت، لکن این حرکت خیلی فراتر از یک حرکت عاطفی محض بود؛ 
این، ایمان به جهاد مردم را نشـان می داد. مردم نشـان دادند که به جهاد در میدان مقاومت 
معتقدند، به مبارزه معتقدند، به مقاومت در مقابل استکبار معتقدند. مردم نشان دادند که 
به کسـی که مظهر اقتدار ملّی و اقتدار جهادی ایران اسـت احترام می گذارند. شـهید سـلیمانی 
مظهر این اقتدار بود، در کلّ منطقه اقتدار ملّی ایران را به رخ دشمنان کشور و دشمنان انقالب 

می کشید، مظهر این روحیهٔ اقتدار ملّی بود، مردم به این احترام گذاشتند.2
ّـت ایـران ]در تشـییع شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی[ عظمـت خـودش را نشـان داد، اتّحـاد  مل
خودش را نشان داد، انگیزه و حضور خودش را نشان داد؛ این اتّفاقی که در تهران افتاد و در 
تبریز افتاد و در مشهد افتاد و در اهواز افتاد و در کرمان افتاد و در قم افتاد، اتّفاق خیلی بزرگی 
بود. این جور اتّفاقی کمتر می افتد؛ که ده ها میلیون انسان در شهرهای مختلف از یک شهیدی 
تشییع کنند؛ این عظمت ملّت ایران را نشان داد، قدردانی ملّت ایران را، بصیرت ملّت ایران 

را نشان داد؛ این هم این طرف که یکی از برکات الهی بود.3

1. دیدار مردم قم 1398/10/18
2. ارتباط تصویری با نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 1399/4/22

3. دیدار مردم آذربایجان شرقی. 1398/11/29
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 این تشییعی که در ایران شد، تشییع عجیب و واقعاً فراموش نشدنی ای ]بود[؛ و همچنین 
تشـییع میلیونی ای که در عراق شـد؛ در نجف،  در بغداد ایشـان تشـییع شـد، تشـییع میلیونی 
عجیبی؛ ایشان و شهید ابومهدی مهندس با همدیگر تشییع شدند. در واقع این تشییع، و بعد 
بزرگداشـت ها، ژنرال های جنگ نرم اسـتکبار را متحیّر کرد. این هایی که در جنگ نرمِ اسـتکبار 
ّـت می کننـد و ژنرال هـای جنـگ نـرم آمریـکا و  برجسـته اند و در واقـع آنهـا هسـتند کـه دارنـد فعّالی
اسـتکبار هسـتند، اصالً متحیّر ماندند که این چه وضعی اسـت؛ این که بود، این چه بود؛ این 

چه حرکت عظیمی است که آنها را شکست داد.
 البتّه آنچه در شـهادت او اتّفاق افتاد، اوّلین سـیلی سـختی بود که به آمریکا زده شـد و تا 
آن زمـان، مهم تریـن سـیلی بـه آمریـکا همیـن حرکـت مردمـی عظیمـی بـود کـه انجـام گرفـت؛ بعـد 
هـم کـه خـب برادرهـا یـک سـیلی ای زدنـد؛ لکـن سـیلی سـخت تر عبـارت اسـت از غلبـهٔ نرم افـزاری 
بر هیمنهٔ پوچ استکبار؛ این سیلی سخت به آمریکا است که باید زده بشود. بایستی جوانان 
انقالبی ما و نخبگان مؤمن ما ]با[ همّت، این هیمنهٔ استکباری را بشکنند و این سیلی سخت 
را بـه آمریـکا بزننـد، ایـن یـک؛ یکـی هـم اخـراج آمریـکا از منطقـه اسـت کـه ایـن همّـت ملّت هـا و 
سیاستهای مقاومت را می طلبد که بایستی این کار را انجام بدهند؛ این، سیلی سخت است1

در اجتماعـات عظیمـی کـه تشـکیل می شـود، غالبـاً جوانهـا حضـور دارنـد. در بیسـت و دوی 
بهمـن، شـما نمونـهٔ کم نظیـرش را مشـاهده کردیـد؛ چـه در تهـران، چـه در بقیـهٔ شـهرها- آن طـور 
که حاال در دوربینهای تلویزیون انسان می دید و از بعضی از کسانی که از نزدیک دیده بودند، 
انسـان می شـنود- اغلـب این هائـی کـه بودنـد، جـوان بودنـد؛ اکثـر ایـن جمعیـت، جوان هـا بودنـد. 
خوب، این نشان دهندهٔ چیست؟ مردم احساس مسئولیت می کنند، می آیند توی میدان. این 
احساس مسئولیت مردم و بخصوص جوانها، بعد از گذشت سی و یک سال از انقالب، خیلی 

حادثهٔ عظیمی است؛ خیلی حادثهٔ بزرگی است.2
 در روزگاری که دشمنان اسالم و دشمنان امّت اسالمی با انواع و اقسام ابزارها و وسایل، با 
پول، با سیاست، با سالح علیه امّت اسالمی دارند کار می کنند، خداوند متعال ناگهان حادثهٔ 
راه پیمایـیِ اربعیـن را ایـن جـور عظمـت می دهـد، ایـن جـور جلـوه می دهـد. ایـن آیـت عظمـای الهـی 
است، این نشانهٔ ارادهٔ الهی بر نصرت امّت اسالمی است، این نشان می دهد که ارادهٔ خدای 

متعال بر نصرت امّت اسالمی تعلّق گرفته است.3

1. دیدار دست اندر کاران مراسم سالگرد شهید سلیمانی و خانواده شهید سلیمانی 1399/9/26
2. دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 06/ 12/ 1388

3. دیدار جمعی از موکب داران عراقی 1398/6/27
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4. میدان مواسات و کمک مؤمنانه
سـال گذشـته، برای داخل کشـور و ملت عزیز ما هم سـال پُرحادثه یی بود؛ از جمله، حادثهٔ 
بسـیار غم انگیـز زلزلـه در شـمال کشـور، و حادثـهٔ سـیل در مناطقـی مثـل سیسـتان، و حـوادث 
دیگـری از ایـن قبیـل را داشـتیم. البتـه ایـن حـوادث، تلـخ و سـنگین بـود؛ لیکـن همیـن مـوارد هـم 
میدان تجربه و آزمایشی برای ملت بود که بدانند تالش آنان چه قدر کمک کننده، و همکاری 
آنـان بـا دولـت، چه قـدر شـفابخش و التیام بخـش اسـت. در ایـن حـوادث، شـما ملـت عزیـز مـا 
توانستید با کمکهای خودتان به دولت و به مردم آسیب دیدهٔ کشور، کاری بکنید که در طول 
تاریخ گذشتهٔ ما بی سابقه بود. ما زلزله های بسیاری را دیده ایم؛ حوادث طبیعی بسیاری را در 
گذشـته از نزدیک شـاهد بوده ایم؛ حادثه یی با عظمِت زلزله یی که در شـمال پیش آمد، بعضاً 
در گذشته هم اتفاق افتاده بود؛ لیکن هیچ وقت نشده بود که آثار و عوارض آن حوادث تلخ، 
بـه ایـن سـرعت بـه سـمت بهبـودی پیـش بـرود کـه در ایـن بـار اتفـاق افتـاد. البتـه کمبودهـا در آن 
مناطـق زیـاد اسـت؛ لیکـن آنچـه کـه از پیشـرفت امـور و کمـک بـه زلزلـه زدگان و آسـیب دیدگان و 
تأمیـن مسـکن و غیـر اینهـا اتفـاق افتـاد، بـه برکـت همـکاری و همدوشـی مـردم بـا دولـت و تـالش 

فراوان ملت و دولت در این زمینه بود.1
ّـهٔ سـیل شـمال و جنـوب، یـک رفتـار  ّـت مـا در ایـن قضی ّـت مـا رفتارهـای زیبـا دارد. رفتـار مل مل
بسیار زیبا بود. آن هایی که مطّلعند که چه اتّفاق افتاد -چه در منطقهٔ گلستان، چه در منطقهٔ 
خوزستان، چه در خرّم آباد، چه در ایالم که اینها جاهای مهمّ سیل بود- حضور مردم را و فداکاری 

مردم را مطّلع هستند، می دانند که چه ُشکوه و حماسهٔ زیبایی مردم آفریدند.2
بحمدالله تالش مردمی در این قضیّه )سیل( تالش خیلی خوبی بود. این، بار اوّل هم نیست؛ 
در همهٔ حوادث طبیعی و بالیای طبیعی -که حوادثی ]است[ که ظاهر بال دارد، اگر چه باطنش 
ممکن است نعمت و عطای الهی باشد- ملّت ایران حقیقتاً جانانه وارد میدان می شوند؛ ما این 
را بارهـا و بارهـا آزموده ایـم. ایـن روح همبسـتگی در میـان مـردم مـا و حالـت بسیج شـوندگی بـرای 
خدمت به هم میهنان یک چیز استثنائی است؛ مشوّق مسئولین دولت هم هست، کمک کار 
آنها هم هست. در این قضیّه هم همین جور بود؛ هم مردم وارد شدند و کمک کردند از همهٔ 
اکناف کشور، هم مسئولین با اتّفاق کلمه، با تمرکز، با وحدت توانستند کارهای ابتدائی را در 

این مسئله انجام بدهند؛ البتّه کارهای زیادی باقی است که بایستی انجام بگیرد.3

1. پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال 1370
2. دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب 1398/2/30

1398/01/14 .3
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خب امروز همهٔ دنیا با یک ابتالء همگانی مواجهند؛ یعنی مخصوص جای خاّصی نیست؛ 
امـروز همـهٔ دنیـا، همـهٔ کـرهٔ زمیـن تقریبـاً مبتـال بـه ایـن حادثه انـد؛ بعضـی کمتـر، بعضـی شـدیدتر؛ 
و شاید در بسیاری از جاها هم افرادی از آحاد مردم هستند که به گرفتارها و مبتالیان و مانند 
این ها کمک هایی می کنند، کم و بیش یک جاهایی کمکهایی هست لکن هیچ جا گمان نمی کنم 
مثل کشور ما، مثل ایران عزیز ما باشد که تعداد کسانی که داوطلبانه به یک چنین کمکهایی 
اقبال می کنند، این همه زیاد باشد؛ بنده سراغ ندارم و نشنیده ام و گزارشی ندارم از اینکه در 
جایی از کشوری از کشورهای دنیا این همه تحرّک مردمی و پشتیبانی های مردمی وجود داشته 
ّـت مـا در ایثارگـری اسـت؛ هـم در بالیـای طبیعـی مثـل سـیل و  ّـات مل باشـد؛ کـه ایـن از خصوصی
زلزله و امثال اینها، هم در بالیای غیر طبیعی مثل تحمیل جنگ. در هشت سال دفاع مقّدس 
همیـن حرکـت عظیـم ایثارگرانـهٔ مردمـی بـود کـه ایـن حماسـهٔ بـزرگ را بـه وجـود آورد و جبهه هـا را 
به آن شـکل آراسـت که تا آخر در تاریخ ما یک دوران برجسـته ای اسـت. امروز هم همین جور 
است؛ در همین قضیّه مشاهده شد. خب مجموعه های درمانی صفوف مقّدم بودند؛ پزشکان و 
پرستاران و بقیّهٔ عوامل درمانی واقعاً فداکاری کردند که دیگر زبان قاصر است از اینکه بخواهد 
ّـت فـداکاری اینهـا را بیـان کنـد. پشـت سـر اینهـا هـم داوطلبانـی بودنـد کـه وارد شـدند، در  اهمّی
زمینهٔ مسائل سالمت کمک کردند و کارهایی را که غیر متخّصصین می توانستند انجام بدهند، 
بعضـی از اینهـا فـرا گرفتنـد و انجـام دادنـد و کارهـای بزرگـی در ایـن زمینـه انجـام گرفـت، کـه بایـد 
االن با توجّه به اوج دوبارهٔ این بیماری، همین خدمات و این پشتیبانی ها باز هم انجام بگیرد.1
تازه ترین نمونهٔ این ظرفیّتهای مهمّ ملّی و مبتنی بر ایمان انقالبی و مذهبی، همین حضور 
به هنگام و فداکارانهٔ ملّت در موج اوّل بیماری کرونا است. این شوخی بود؟ مجموعه های درمانی، 
مبارزان صف مقّدم بودند؛ پشت سر اینها آحاد عظیمی از مردم، جوان ها، در جاهای مختلف و 
به شکلهای گوناگون وارد میدان شدند و خدمت کردند و کار کردند و کار اینها آن روز مؤثّر بود 
در کاهش آالم ملّت ایران در مقابل این بیماری خطرناک. یا در نهضت کمک مؤمنانه؛ از مردم 
خواسته شد که وارد عرصهٔ کمک به آحاد ضعیف جامعه بشوند. البتّه اگر ما هم نمی گفتیم، 
خود مردم وارد شده بودند؛ قبل از گفتن ما هم وارد شده بودند، بعد هم به شکل فراگیر در 
همهٔ کشـور، شـما دیدید چه کارهای بزرگی انجام گرفت، چه خدمات باارزشـی به خانواده های 

ضعیف شد که در آستانهٔ ماه مبارک رمضان، این حرکت عمومی مردم انجام گرفت. 2

1.  مراسم عید قربان 1399/5/10
2.  مراسم عید قربان 1399/5/10
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ملّت ایران در این آزمون ]کرونا[، خوش درخشید؛ ملّت ایران در آزمون کرونا، در این بیماری 
عمومـی کـه در واقـع بایـد گفـت ایـن وبـای مـدرن، خـوب درخشـیدند .... ]مـردم[ مشـارکت های 
بسیار زیبا و صحنه های جالب و شگفت انگیزی را به وجود آورده که در همه جا هست؛ من چند 
مورد را بخصوص اسـم می آورم. این به معنای این نیسـت که این چند مورد اختصاص دارند؛ 
نـه، حـاال اینهـا بـه بنـده گـزارش شـده، این هـا را مـن عـرض می کنـم: مثـالً در سـبزوار، طـرح »هـر 
ّـه یـک قربانـی« شـروع شـده؛ اهـل محـل جمـع می شـوند یـک گوسـفند قربانـی می کننـد، بـه  محل
نیازمندانِ همان محل گوشت می دهند؛ این خیلی چیز الزم و مهم و کار جالبی است که اینها 
انجام می دهند برای اِطعام نیازمندان. یا در یزد، مادر شهیدی با همکاریِ جمعی از بانوان که 
همـراه کـرده بـا خـود عـّده ای از بانـوان را، خانه هـای خودشـان را تبدیـل کرده انـد بـه خیّاط خانـه کـه 
در ایـن خیّاط خانه هـا ماسـک تولیـد می کننـد و مجّانـی در اختیـار مـردم می گذارنـد. یـا در نهاونـد، 
گروهـی از بانـوان کـه در زمـان دفـاع مقـّدس نـان می پختنـد و بـرای جبهـه می فرسـتادند، فعّـال 
شده اند برای مهار بیماری و کمک می کنند. در خوزستان، طاّلب قرارگاه تشکیل داده اند و حتّی 
داخل خانه های مردم را هم ضّدعفونی می کنند. در شیراز، معتمدین محلّی با صاحبان امالک 
-صاحبان خانه ها و مغازه ها- صحبت می کنند که اجاره نگیرند یا تخفیف بدهند یا مهلت بدهند 
و کمک بشـود به کاسـب. در تبریز، رئیس حوزهٔ علمیّه خودش وارد شـده و به شـکل میدانی 
ّـت اسـت. در یکـی از شـهرها، نامـزد حزب اللهـی ای کـه در انتخابـات رأی نیـاورده،  مشـغول فعّالی
سـتاد خـودش را تعطیـل نکـرده و نگـه داشـته و فعّـاالن را در خدمـِت حرکـِت جهـادی و مبـارزهٔ بـا 
کرونا سـازمان دهی کرده. این ها البتّه گزارشـهای محدودی اسـت که بنده حاال علی العجاله در 
اختیار داشـتم؛ ولیکن صدها مورد شـبیه این، بلکه هزارها مورد شـبیه این در سرتاسـر کشـور 
بـه شـکلهای گوناگـون وجـود دارد .... ایـن مهـم اسـت کـه توجّـه کنیـم اینهـا نشـانهٔ عمـق فرهنـگ 
اسالمی و رسوخ فرهنگ اسالمی در مردم ما است، در دل مردم ما است. بر خالف خواسته و 
ادّعای کسانی که بخصوص در این یکی دو دههٔ اخیر متأّسفانه تالش کردند که فرهنگ ایرانی 
تحقیر کنند، فرهنگ اسالمیـ  ایرانی را تحقیر کنند، برای اینکه مردم را متوجّه فرهنگ غربی و 
سبک زندگی غربی بکنند، خوشبختانه این احساس تفکّر اسالمی و فرهنگ اسالمی و زنجیرهٔ 

ارزشهای اسالمی در مردم بسیار احساس قوی و راسخی است. 1
در زمسـتان سـال 82 حادثـهٔ مصیبت بـار زلزلـهٔ بـم دل هـای همـه را غمگیـن کـرد، امـا حرکـت 
عظیم ملت ایران در کمک به آسیب دیدگان و دست یاری بلند کردن به سوی برادران هم میهن 

1.  مراسم عید قربان 1399/5/10
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خود، همهٔ مردم دنیا و کسانی را که مطلع از این ماجرا شدند، به اعجاب و تحسین وادار کرد.1

1. پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال 1383 1383/1/1
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 گفتار چهارم: عرصه اتحاد و همدلی 

ملت ما یک ملت متّحد و متّفق است.
شما ببینید در مراسم گوناگون و در صحنه هایی که جای 

ابراز عقیده نسبت به یک مسألهٔ سیاسی است...
ملت یکپارچهٔ ما چگونه وحدت خود را به نمایش می گذارند!..

این همه، نشانگر وحدتی عجیب و بزرگ است...
وحدت عجیبی در میان ملت ما وجود دارد؛

بااینکه دشمن هم برای از بین بردن آن خیلی کار کرده است.1

پیش بینی ها از قبل از انقالب این بود که چون در مجموعهٔ ملت ایران، اقوام مختلف حضور 
دارنـد و زبانهـای مختلـف رایـج اسـت، پـس، زمینـهٔ اختـالف زیـاد اسـت؛ امـا خالفـش ثابـت شـد و 
همـه دیدنـد کـه ملـت مـا یـک ملـت متّحـد و متّفـق اسـت. شـما ببینیـد در مراسـم گوناگـون و در 
صحنه هایی که جای ابراز عقیده نسبت به یک مسألهٔ سیاسی است- مثل مراسمِ »روز قدس« 
که پریروز برگزار شد و شما مالحظه کردید که چه غوغایی در سراسر ایران، چه در شرق و غرب 
و چه در مرکز بود- ملت یکپارچهٔ ما چگونه وحدت خود را به نمایش می گذارند! اقوام مختلف، 
در هرجا که هسـتند- فارسشـان، ترکشـان، کردشـان، عربشـان، بلوچشـان و ترکمنشـان- همه 
یکسان حرکت می کنند، یک شعار می دهند و یک حرف را می زنند. این همه، نشانگر وحدتی 
عجیب و بزرگ است. نوبت انتخابات هم که می رسد، مردم همین طور شرکت می کنند. نوبت 
دفاع مقدس هم که می رسد- جنگ هشت سالهٔ ما- مردم همین گونه از همه جا شرکت می کنند؛ 
همـه شـهید می دهنـد؛ همـه بـرای خـدا وارد میـدان می شـوند و همـه حـول یـک احسـاس وظیفـهٔ 
ّـی در دوران دفـاع مقـّدس، در بیـن داوطلبـان مـا- سـرباز وظیفـه  مشـترک، اقـدام می کننـد. حت
کـه بـه جـای خـود محفـوظ- هـم میهنـان غیـر مسـلمان هـم شـرکت داشـتند. مسـیحیانی بودنـد 
کـه داوطلبانـه بـه میـدان جنـگ رفتنـد و جانشـان را هـم در ایـن راه فـدا کردنـد. این هـا را دیدیـم، 

1. دیدار کارگزاران نظام 1375/11/21
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شناختیم و می شناسیم. یعنی وحدت عجیبی در میان ملت ما وجود دارد؛ بااینکه دشمن هم 
برای از بین بردن آن خیلی کار کرده اسـت. بنابراین، در داخل کشـور ایران اسـالمی، به برکت 
حاکمیـت اسـالم و بـه برکـت وجـود محورهـای اساسـی وحـدت آفریـن، هـر دو محـور ذکـر الهـی و 

وحدت عمومی تأمین است و درآینده هم إن شاء اللّه مثل گذشته خواهد بود.1
امروز بحمدالله ملّت ایران این بصیرت، این آگاهی، این معرفت واال را یافته است که بداند 
مصلحت آیندهٔ کشورش بستگی دارد به اتّحاد اسالمی، با ملّتهای مسلمان و با کشورهای دیگر. 
ّـه تـالش می کننـد کسـانی، کوشـش می کننـد، سـعی می کننـد، اختـالل ایجـاد کننـد، بدبینـی  البت
ایجاد کنند، وسوسه بکنند لکن ملّت بحمدالله این را ملّت ما امروز فهمیده است. این فریاد 
امـام بزرگـوار مـا - از قبـل از پیـروزی انقـالب، بعـد هـم از آغـاز تشـکیل نظـام اسـالمی بـه مسـئلهٔ 

وحدت - کار خود را کرد، مردم ما آگاه شدند؛ این وظیفهٔ همه است.2
در مسـائل سیاسـی، در مسـائل فکری، در مسـائل عقیدتی اختالف زیاد اسـت امّا مردم با 
وجود این اختالفات، وحدت خودشـان را حفظ کردند. بعضی از بخشـهای کشـور ما قومیّتهای 
مشخّصی زندگی می کنند؛ آن قومیّتها هم در مراسم بیست ودوّم بهمن، در مراسم روز قدس، 
در مراسم گوناگونی که مظهر انقالب است، همان جوری شرکت می کنند که بقیّهٔ آحاد کشور 
شرکت می کنند. منطقهٔ کُرد ]زبان[ داریم، منطقهٔ بلوچ ]زبان[ داریم، منطقهٔ عرب ]زبان[ داریم، 
منطقـهٔ تـرک ]زبـان[ داریـم؛ گاهـی اوقـات حـرکات اینهـا بـه نفـع انقـالب و بـه نفـع نظـام جمهـوری 
اسالمی، برجسته تر از جاهای دیگر است؛ این را هم دیده ایم. این آن وحدت اسالمی است و 
ملّت ایران این را تجربه کرده است... باید داخل آحاد ملّت اتّحاد و اتّفاق وجود داشته باشد؛ 
و به برکت این اتّحاد و اتّفاق موفقیّتهای بزرگی هم به دست آوردیم؛ ... این تجربهٔ ملّت ایران 

است که توانسته اند نعمت الهی را برای خودشان حفظ کنند.3
خب کشور ما متشکّل است از زبانهای مختلف، از قومیّتهای مختلف؛ ترکی هست، فارسی 
ُـردی هسـت؛ ایـن یـک تنـوّع اسـت و ایـن  هسـت، عربـی هسـت، بلوچـی هسـت، لـری هسـت، ک
تنوّع فرصت است، ]امّا[ دشمن همیشه چشم دوخته است به اینکه این را وسیلهٔ شکاف قرار 
بدهد. خود قومیّتهای بزرگ ایرانی... سینه سپر کرده اند و در مقابل این سیاست خباثت آلود 
دشمنان ایستاده اند. این را جوانهای عزیز ما در همه جای کشور توجّه داشته باشند که دشمن 
چشم دوخته است و از هر گسلی که خیال می کند می تواند یک زلزله ای ایجاد بکند، می خواهد 

1. دیدار کارگزاران نظام 1375/11/21
2. دیدار مسئوالن نظام و میهمانان بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی 1393/10/19

3. دیدار مسئوالن و دست اندرکاران حج 1394/5/31
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استفاده کند برای منهدم کردن اساس استقالل این کشور و اساس انقالب؛ از همهٔ امکانات 
می خواهـد اسـتفاده کنـد، می گـردد بـه خیـال خـودش گسـلها را پیـدا می کنـد؛ درحالی کـه گسـلی 

وجود ندارد؛ مردم یکپارچه اند، مردم متّحدند.1
ملت یک دل است، مصمم است، فعال است. اگر اختالف نظری هم در مسائل گوناگون 
در میان ملت وجود داشته باشد، در مقابل دشمن، در مقابل استکبار، در مقابل کسانی که 
کمر به ریشه کنی این ملت و این نظام بسته اند، همهٔ مسئولین و آحاد ملت با هم همدستند؛ 

هیچ اختالفی در این جهت بین آحاد ملت وجود ندارد.2
اینجـور نیسـت کـه یـک قطعـهٔ از کشـور یـک مصیبتـی داشـته باشـد، دیگـران نسـبت بـه آن 
ّـه ملـت مـا یـک ملـت یکپارچـه  بیتفـاوت باشـند؛ نـه، همـه احسـاس همـدردی می کننـد. بحمدالل
است، یک ملت متحد است؛ و به خاطر همین اتحاد، نیرومند است. این قدرتی که امروز ایران 
اسالمی دارد، این عزتی که امروز ملت ایران دارد، بخش مهمی از آن به خاطر همین اتحاد و 

اتفاقی است که بین اقشار مختلف مردم در قسمتهای مختلف وجود دارد.3
دل ها به هم نزدیک شد، حنجره ها یک فریاد را به گوش همه رساندند، مردم سراسر کشور 
از اقوام مختلف، با مذاهب مختلف، دنبال جمهوری اسـالمی و برافراشـته شـدن پرچم اسـالم 
بـا یکدیگـر هم دسـت و هم پیمـان و هم سـخن شـدند. ایـن یکپارچگـی در آغـاز انقـالب توانسـت 
آن چنان فشـاری بر دشـمن وارد بیاورد که کمر رژیم طاغوت را بشـکند. بعد از آن هم تا امروز 
در آزمونهای گوناگون، همین وحدت ملت ایران بوده است که سخن آخر را به گوش دشمنان 
رسانده است و دشمن را از اینکه بتواند در صفوف ملت ایران رخنه کند، مأیوس کرده است. 

این وحدت را باید حفظ کرد.4
 بحمدالله ملت، ملت با اتحادی است؛ ملت هوشیاری است. ملت ایران واقعاً هوشیارند. 
یک جاهائی ما دیده ایم و تجربه کرده ایم که از احساسات خودشان صرف نظر کرده اند، تحریکات 

دشمن را بی اثر گذاشته اند؛ برای خاطر حفظ اتحاد.5
راهـی کـه ملـت ایـران انتخـاب کـرده، راه درسـتی اسـت؛ حضـور در صحنـه، رهـا نکـردن ایـن 
دستاورد بزرگ. مسائل جزئی، اختالفی، اهمیتی ندارد. بگو مگوهائی که این گروه با آن گروه، 

1. دیدار مردم آذربایجانشرقی 1395/11/27
1391/10/19 .2
1391/5/26 .3

4. دیدار مردم بیجار 28/ 02/ 1388
1387/02/04 .5
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این آدم با آن آدم دارد، این ها اهمیت ندارند. این ها چیزهای جزئی است. خانوادهٔ انقالب باید 
یکپارچگـی خـودش را حفـظ کنـد. بنـده اوِل امسـال گفتـم: »اتحـاد ملـی«؛ یعنـی خانـوادهٔ ملـت، 
خانوادهٔ انقالب وحدت خود را، درونگرائی خود را نسبت به یکدیگر، اتصال و چسبندگی را به 
یکدیگر حفظ کنند؛ نگذارند واگرائی به وجود بیاید. ملت بحمدالله خودش این توصیه را آویزهٔ 
گـوش دارد؛ احتیـاج بـه گفتـن مـا هـم شـاید نبـود. مـا هـم تابـع همیـن عقالنیـت عظیمـی هسـتیم 
که در ملتمان هست؛ ما هم به ملت عرض کردیم و آنها هم نشان دادند که همینجور است.1

1. دیدار مردم تبریز، 1386/11/28



185عرصه های عظمت ملت ایران

گفتار پنجم: عرصه ایثار و شهادت

یک کشور، یک نظام، یک تمدن، بدون فداکاری و قربانی دادن و خون دادن که به جائی 
نمی رسـد.1 اگـر ایـن شـهادتها نبـود، اگـر ایـن فداکاری هـا نبـود، ایـن نظـام باقـی نمی مانـد؛ ایـن 
ّـت اینکـه ایـن نظـام باقـی مانـد و ایـن نهـال از بیـن  نهـال، مـورد تهاجـم طوفانهـای سـخت بـود. عل
نرفت و بحمدالله به این درخت تناور تبدیل شد، فداکاری ها و ایثارگری ها و شهادت طلبی ها و 

واردمیدان شدن ها بود؛ این را باید نگه داشت.2
آنچـه کـه ملتهـا را، هـم در تاریـخ و هـم در دوران خودشـان، در میـان ملتهـای عالـم سـربلند 
می کنـد، مجاهـدت اسـت، تـالش اسـت. ایـن تـالش، البتـه شـکلهای گوناگونـی دارد؛ هـم تـالش 
علمی، هم تالش اقتصادی، هم تالش به معنای تعاون اجتماعی میان افراد، همه الزم است؛ 
امـا در رأس همـهٔ ایـن تالشـها، آمادگـی بـرای جان فشـانی اسـت کـه یـک ملـت را در میـان ملتهـا 
سـرافراز می کنـد. اگـر در میـان هـر ملتـی کسـانی وجـود نداشـته باشـند کـه آمـاده باشـند از جـان 
خود، از راحت خود، در راه رسیدن به آرمانها صرفِ نظر کنند، آن ملت به جایی نخواهد رسید. 
کاری که انقالب برای ما مردم ایران انجام داد، این بود که این راه را در مقابل ما روشـن کرد؛ 
آحـاد ملـت مـا فهمیدنـد و احسـاس کردنـد کـه بایـد در راه آرمانهـای بلنـد، مجاهـدت کننـد و در 

مقابل دشمنان این آرمانها بایستند؛ و ایستادند.3
عزیزان من! این، تجربه گرانقدری است. ما امروز یک نسل نوی شادابِ تازه به میدان وارد 
شده ای را در کشور خودمان داریم که باید از این تجربه ها استفاده کند. از تجربه میدان جنگ 
که ایسـتادگی در آن، شـهادت و جانبازی و محرومیت از سـالمتی و دوری از خانمان و راحتی و 
فرزندان و عزیزان را داشت، باید استفاده کند. هزاران سختی در میدان جنگ هست که فقط 
بـرای کسـی کـه در آن شـرایط قـرار دارد، قابـل لمـس اسـت، و الغیـر. تحمّـل ایـن سـختیها، یـک 
کار عظیم است. ایستادگی در میدان نبرد با دشمن، میدان های اسارت، دوران جانبازی - که 
جانبازان ما هنوز در میدان مقاومت و ایسـتادگی هسـتند - یک کار عظیم محسـوب می شـود. 

1. دیدار رئیس و مسئوالن قؤه قضائیه 1388/4/7
1395/09/15 .2

3. یادمان شهدای شرق کارون 1393/1/6
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عزیـزان جانبـاز بداننـد کـه مبـارزه آنهـا ادامـه دارد. جانبـازان مـا، در تمـام دوران جانبـازی در حـال 
مجاهدتند. این فضیلت، مخصوص آنها و کسان و همسران و خانواده هایشان است، تا وقتی 

َّه سالمت و عافیت پیدا کنند. که ان شاءالل
این مجموعه ایثارها، امروز کشور ما را به این جا رسانده است. مگر تصوّر می شد که کوچک 
و بـزرِگ ملتـی تنهـا، بـدون هیـچ پشـتوانه جهانـی و بـدون هیـچ کمـک قابـل ذکـر از سـوی هیـچ 
گوشـه ای از قدرتهای عالم، بتواند این گونه در میدان جهاد مقّدس و دفاع از خود و سـازندگی 
و استقالل و مبارزه با همه نوع فشارهای دشمنان قلدر ایستادگی کند و روزبه روز دشمنان را 
متعجّبتر نماید؟ مگر ممکن بود که بدون این گذشتها و این ایثارها و این فداکاریها، ما به این جا 
برسیم؟ هر کدام از شما که این جا هستید؛ چه آزادگان عزیز، چه آنهایی که هنوز دربندند، چه 
خانواده هایتان، چه فرزندانتان، چه پدران و مادرانتان، چه همسرانتان، چه خانواده های شهدا، 
چه خانواده های جانبازان، چه فرزندان شـهدا، و همه کسـانی که به نحوی رنجها را بر جسـم و 
جـان خودشـان تحمّـل کردنـد، ایثارگـران و پشـتیبانی کننـدگان، هـر کـدام بـه سـهم خودشـان در 
به وجود آمدن این ذخیره عظیم و تمام نشدنی و بی نظیر ملت ایران سهیم هستند. هر کدام 
از شـما اگـر ایـن فـداکاری ای را کـه کردیـد، نمی کردیـد؛ ایـن صبـری را کـه کردیـد، نمی کردیـد؛ ایـن 
مجموعـه ای کـه امـروز در اختیـار ملـت ایـران اسـت، بـه وجـود نمی آمـد و ایـن موفّقیتهـا هـم عایـد 

انجام نمی شد. این، درس قرآن است.
در تاریخ عالم، عمر ملتها یک ساعت است. به نظر ما طوالنی می آید؛ اما وقتی که به گذر 
جریـان تاریـخ نـگاه می کنیـد، هـر کـدام از ایـن ملتهـا سـاعتی هسـتند و می آینـد و می رونـد. ایـن 
سـاعت را طوالنـی کـردن، خـوب کـردن و بـا افتخـار بـه وجـود آوردن، بـه دسـت آحـاد ملتهاسـت. 
قرآن، این را به ما درس داده است. تجربه آن هم سخت است؛ لذا ملتها غالباً تجربه نمی کنند 
و توسـریش را می خورنـد و سـختیهایش را هـم تحمّـل می کننـد. امـا ملـت مـا ایـن تجربـه را انجـام 

داد. این را قدر بدانید؛ خیلی عظیم است.1
در همین شهر کرمانشاه برای من نقل کردند که جعفرآباد بمباران شده بود، یک خانواده ای 
زیر آوار مانده بودند. بچه های فرمانداری رفتند کمک کردند، این ها را از زیر آوار بیرون آوردند. 
پیرمردِ پدر این خانواده بعد برای تشکر به فرمانداری آمده بود. تشکر می کرد که به من کمک 
کردید. مسئولین فرمانداری به او گفتند شما فهرست خسارتهاتان را بدهید که ما به شما کمک 
کنیم و جبران خسارتهاتان بشود. در این نقل، این پیرمرد گفت: حیف است از تو همشهری! 

1. دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده های شهدا 1376/5/29
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مگر من برای جیفهٔ دنیا اینجا آمده ام؟ ببینید، او کرمانشاهی است ها! این تعبیر، همان تعبیر 
پرگذشـت و پـر اغماضـی اسـت کـه یـک انسـان واال انجـام می دهـد. از ایـن نمونه هـا در ایـن شـهر 
شما و استان شما فراوان است. در همهٔ مناطق عملیاتی غرب و جنوب غربی و شمال غربی، 
از این نمونه ها می شود پیدا کرد. این ها چیزهائی است که در ملتهای دیگر پیدا نمی شود. یک 

نمونه های برجستهٔ اینچنین را، آن هم با این فراوانی، نمی شود پیدا کرد.1
ما در این هشت سال فداکاری داشتیم؛ شوخی که نیست. همین برادران جانباز و آزاده یی 
را که مالحظه می کنید، هر حادثه یی که برایشان اتفاق افتاده، و هر تجربهٔ مخلصانه یی که اینها 
یـا خودشـان نشـان دادنـد یـا در دیگـری دیدنـد، بـه نظـر مـن کافـی اسـت تـا انسـانهایی را هدایـت 

کند. این حادثه ها و تجربه ها، ماها را واقعاً هدایت می کند.2
]یک نگاه،[ نگاه به کشـور اسـت، نگاه به جامعهٔ اسـالمی اسـت، نگاه به جمهوری اسـالمی 
اسـت. در این نـگاه، جمهـوری اسـالمی بـدون تردیـد مدیـون شـهدا و خانواده های آنهـا اسـت. 
اگـر شـهیدان شـما، این جوانهای شـما نبودند و نمی رفتند و فداکاری و جانبـازی نمی کردنـد 
-چه اینها، چه آنهایی که در دورهٔ دفاع مقّدس رفتند، چه آنهایی که گاهی در خیابانها شـهید 
می شـوند- وضع کشـور این گونه کـه شـما می بینیـد نبـود. ناامنی و تسـلّط دشمن و نابسـامانی 
آن چنان کشور را می انباشت که هیچ کس از عهدهٔ عالج آن برنمی آمد. آن کسی که نگذاشته 
است کشور به آن وضعیّت دچار بشود، همین جوانهای شما هستند؛ همین کسانی هستند 
کـه جانشـان را کف دستشـان می گیرند و بـه میـدان جنـگ می رونـد. حـاال گاهـی میـدان جنـگ، 
منطقهٔ غرب کشور و خوزستان و کردستان و اینها است که با حکومت بعثی صّدام می جنگند؛ 
گاهی هم چه در عراق، چه در سوریه با داعش می جنگند؛ گاهی هم با ضّدانقالب می جنگند؛ 
باالخره جانشـان را کف دستشـان می گیرند، آنجایی که احسـاس می کنند وجود آنها مورد نیاز 

است، حضور پیدا می کنند؛ این خیلی باعظمت است، خیلی مهم است. 3
همه حاضر نیستند فداکاری کنند؛ آن کسانی که فداکاری می کنند برجستگان امّتند؛ از اوّل 
هم همین جور بوده است. بعضی ها به اسالم، به خدا، به پیغمبر عقیده دارند امّا حاضر نیستند 
دردسر و مشکل قبول کنند؛ این ها با کسانی که در راه خدا مجاهدتهای بزرگ و سنگین را تحمّل 

می کنند یکسان نیستند. 4

1. اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه 1390/7/20
2. دیدار مسئوالن دفتر هنر و ادبیات مقاومت 1370/4/25
3. گزیده ای از  دیدارهای خانواده های شهدای مدافع حرم
4. گزیده ای از  دیدارهای خانواده های شهدای مدافع حرم
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عزیزان شما که در این راه به شهادت رسیدند، حقّ بزرگی بر گردن ملّت ایران دارند؛ برای 
خاطر اینکه اینهـا بـا آن دشـمن در آن نقطـهٔ از عالـم جنگیدنـد؛ اگـر جلوی این دشـمن گرفتـه 
نمی شـد، مـا بایـد در خانه هـای خودمـان بـا آن هـا می جنگیدیـم، در شـهرهای شـما بایـد بـا آن هـا 
می جنگیدیم. این جوانـان شـما بـا شـجاعت، بـا ایمـانِ قوی رفتند و در ایـن راه فـداکاری کردنـد، 
مجاهدت کردند، به شهادت رسیدند؛ این ها جلوی دشمن را گرفتند. این برای کشور ما، برای 

جوانان ما، برای خانواده های ما یک افتخار است. 1
چطور می شود که رویشها در یک ملت از ریزشها بیشتر است؟ بله، ریزشهائی وجود دارد؛ 
کسـانی هسـتند که از راه برمیگردند، کسـانی هسـتند که احسـاس خسـتگی می کنند، کسـانی 
هستند که به گذشتهٔ خودشان شک می کنند، کسانی هستند که به لبخند دشمنان و فریب 
دغلـکاران از راه در می رونـد؛ امـا در مقابـل، مـردان و زنـان شـجاعِ آگاهِ آشـنا بـا حقایـق زمانـه و 
مسـلط بـر بسـیاری از مسـائل گوناگـون سیاسـی -کـه آن روز مطـرح نبـود و وجـود نداشـت- در 
جامعـهٔ مـا حضـور دارنـد؛ این هـا رویشـهای جدیدنـد. امـروز وضـع مـا اینجـوری اسـت. یـک عـده ای 
به بعضی از ظواهر نگاه می کنند، قضاوت های غلط می کنند؛ خیال می کنند که جوانها از دین 
برگشـته اند. نخیـر؛ جوان هـا عالقه منـد بـه ایـن راهنـد، عالقه منـد بـه آن چیـزی هسـتند کـه ایمـان 
به آن در دل آنها راسخ است؛ و این مربوط به اکثریت جوان این کشور است؛ و این از برکت 

خون شهداست؛ و این به برکت فداکاری عزیزان شما و جوانهای شماست.
 شـما جوانانتان را بزرگ کردید، زحمت کشـیدید، تربیت کردید، مثل دسـتهٔ گل به جامعه 
تحویل دادید؛ آن ها رفتند در راه خدا شهید شدند. همهٔ ملت ایران باید سپاسگزار شما باشد. 
همه باید یاد شهیدان را گرامی بدارند. فرزندان شهدا باید به پدران خود افتخار کنند. فرزندان 
شـهدا بایـد راه و میـراث پـدران خـود را بـه نسـلهای بعـدی بسـپرند. ملـت ایـران بـه شـهیدان خـود 
افتخار می کند. ما به ارادت و اخالص به خانواده های شهیدان افتخار می کنیم و معتقدیم شهدا 
در خط مقدم حرکت کردند؛ پشت سر آنها بالفاصله پدران و مادران و همسرانند؛ ایستادگی 
کردنـد، ایثـار کردنـد. امـروز بـه برکـت ایـن ایثـار، حرکـت عظیـم انقالبـی ملـت مـا برقـرار اسـت و 

ان شاءالله روزبه روز مستحکمتر و باثبات تر خواهد بود.2
بارها من این را گفته ام؛ در زیارت خانواده های شهدا، اغلب اوقات مادران شهید را شجاع تر 
و مقاوم تر از پدران شهید یافتم. مگر محبت مادر را می شود با محبت پدر مقایسه کرد؟ روح 

1. گزیده ای از  دیدارهای خانواده های شهدای مدافع حرم
1391/7/22 .2
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لطیف زنانه، آن هم نسبت به جگرگوشه، این را پرورش بدهد، بزرگ کند مثل دستهٔ گل، بعد 
راضـی بشـود کـه او بـرود میـدان جنـگ و بـه شـهادت برسـد؛ بعـد بـرای اینکـه جمهـوری اسـالمی 
دشمن شاد نشود، بر جنازهٔ او گریه هم نکند! که بنده مکرر به این خانواده های شهدا گفتم گریه 
کنید؛ چرا گریه نمی کنید؟ گریه ایرادی ندارد. گریه نمی کردند، می گفتند می ترسیم جمهوری 
اسالمی دشمن شاد شود. »زن مگو، مردآفرین روزگار«. زنهای ما اینهایند؛ امتحان خوبی دادند.1
ما در دوران مبارزه با طاغوت در ایران و همچنین بعد از پیروزی انقالب تا امروز، برجستگی 
نقش زنان را به طور واضح و ملموس مشاهده کردیم و دیدیم. اگر در جنگی که هشت سال 
بـر مـا تحمیـل شـد، زنـان مـا، بانـوان کشـور مـا در میـدان جنـگ، در عرصـهٔ عظیـم ملـی حضـور 
نمی داشـتند، ما در این آزمایش دشـوار و پر محنت پیروز نمی شـدیم. زنها، ما را پیروز کردند، 
مادران شهدا، همسران شهدا، همسران جانبازان، همسران اسرا و آزادگان ما؛ مادران اینها با 
صبر خود یک فضایی را در یک منطقهٔ محدودی به وجود آوردند، که آن فضا جوانها را، مردان 
را، به حضور مصممانه تشـویق می کرد؛ و این در سراسـر کشـور گسـترده شـد و گسـترده بود. 
نتیجه این شد که فضای کشور ما یکسره فضای مجاهدت شد، فضای فداکاری و گذشت شد؛ 
گذشـت از جان. و پیروز شـدیم. امروز در دنیای اسـالم هم همین اسـت؛ در تونس، در مصر، 
در لیبـی، در بحریـن، در یمـن، در هـر نقطـهٔ دیگـر. اگـر زنهـا در صفـوف مقـدم حضـور خودشـان 
را تقویـت کننـد و ادامـه بدهنـد، پیروزی هـا یکـی پـس از دیگـری نصیـب آنهـا خواهـد شـد. در ایـن 

هیچ تردیدی نیست.2
ّـت کشـور جانشـان فـدا شـد.  نکتـهٔ دوّم، راجـع بـه ایـن جوانهـای عزیـزی اسـت کـه در راه امنی
خب، ظاهر قضیّه این است که بیست سی نفر جوان به شهادت رسیدند. ما که خیلی شهید 
داده ایـم امّـا ایـن نکتـه قابل تأمّـل اسـت و مـا را بایـد آگاه کنـد، هشـیار کنـد کـه امنیّـت بـه چـه 
قیمتی به دست می آید. ببینید! این هایی که از امنیّت موجود کشور در کارشان، کاسبی شان، 
هنرشـان، ورزششـان، درس خواندنشـان، در همـه کارشـان اسـتفاده می کننـد، آن وقـت بعضـی 
از همین اسـتفاده کننده ها که نمک خوردند، نمکدان را می شـکنند! این امنیّتی که ما در آن 
زندگی می کنیم، به این قیمت به دست می آید؛ به قیمت خون جوانان ما و بهترین جوانهای 
ما. درود خدا بر این جوانهای اصفهانی؛ درود مالئکهٔ الهی بر آنها؛ درود خدا بر مردم شهیدپرور 
اصفهان که پریروز آن تشییع جنازهٔ عجیب را برای این جوانها به راه انداختند. مردم اصفهان 

1391/2/23 .1
1391/4/21 .2
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هم جزو پیشگامان این نهضت و این حرکتند. این خیلی کار مهمّی است.
ما یادمان نرود که امنیّت چه جوری حفظ می شود؛ امنیّت مرزهای ما، امنیّت داخل کشور، 
امنیّت جادّه ها، امنیّت شـهرها، امنیّت عجیب این همه جمعیّت در روز بیسـت ودوّم بهمن. با 
این جمعیّت عظیم در بیست ودوّم بهمن، این مراسمها با امنیّت به پایان برسد، چیز کوچکی 
است؟ این چیز کمی است؟ چه کسانی هستند اینهایی که امنیّت را حفظ می کنند برای ما؟ 
ّـهٔ عناصـر حافـظ  قدرشـان را میدانیـم؟ آن هـا را می شناسـیم؟ درود خـدا بـر سـپاه پاسـداران و بقی
امنیّت؛ بر نیروی انتظامی، بر ارتش و دیگران که این جور فداکاری می کنند و جانبازی می کنند. 

این انقالب، این عزّت ملّی، این امنیّت، با این جان فشانی ها به دست آمده.1

1.   دیدار مردم آذربایجان شرقی 1397/11/29
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 فصل سوم 
دستاوردهای عظمت ملت ایران

ایـن چهـل سـال، شـاهد جهادهـای بـزرگ و افتخـارات درخشـان و پیشـرفتهای شـگفت آور در 
ایران اسـالمی اسـت. عظمت پیشـرفتهای چهل سـالهٔ ملّت ایران آنگاه بدرسـتی دیده می شـود 
کـه ایـن مـّدت، بـا مّدتهـای مشـابه در انقالبهـای بزرگـی همچـون انقـالب فرانسـه و انقـالب اکتبـر 
شوروی و انقالب هند مقایسه شود. مدیریّتهای جهادی الهام گرفته از ایمان اسالمی و اعتقاد 
به اصل »ما میتوانیم« که امام بزرگوار به همهٔ ما آموخت، ایران را به عزّت و پیشرفت در همهٔ 
عرصه ها رسانید... انقالب به یک انحطاط تاریخی طوالنی پایان داد و کشور که در دوران پهلوی 
و قاجار بشّدت تحقیر شده و بشّدت عقب مانده بود، در مسیر پیشرفت سریع قرار گرفت؛ در 
گام نخست، رژیم ننگین سلطنت استبدادی را به حکومت مردمی و مردم ساالری تبدیل کرد 
و عنصر ارادهٔ ملّی را که جان مایهٔ پیشرفت همه جانبه و حقیقی است در کانون مدیریّت کشور 
ّـت کـرد؛ روحیـه و بـاور  وارد کـرد؛ آنـگاه جوانـان را میـدان دار اصلـی حـوادث و وارد عرصـهٔ مدیری
»ما می توانیم« را به همگان منتقل کرد؛ به برکت تحریم دشمنان،  اتّکاء به توانایی داخلی را 
به همه آموخت و این منشأ برکات بزرگ شد... محصول تالش چهل ساله، اکنون برابر چشم 
ما اسـت: کشـور و ملّتی مسـتقل، آزاد، مقتدر، باعزّت، متدیّن، پیشـرفته در علم، انباشـته از 
تجربه هایی گران بها، مطمئن و امیدوار، دارای تأثیر اساسـی در منطقه و دارای منطق قوی در 
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مسائل جهانی، رکورددار در شتاب پیشرفتهای علمی، ر کورددار در رسیدن به رتبه های باال در 
دانشـها و فنّاوری های مهم از قبیل هسـته ای و سـلّول های بنیادی و نانو و هوافضا و امثال آن، 
سـرآمد در گسـترش خدمات اجتماعی، سـرآمد در انگیزه های جهادی میان جوانان، سـرآمد در 
جمعیّت جوان کارآمد، و بسی ویژگی های افتخارآمیز دیگر که همگی محصول انقالب و نتیجهٔ 
جهت گیری های انقالبی و جهادی است. و بدانید که اگر بی توجّهی به شعارهای انقالب و غفلت 
از جریان انقالبی در برهه هایی از تاریخ چهل ساله نمی بود -که متأّسفانه بود و خسارت بار هم 
بود- بی شـک دسـتاوردهای انقالب از این بسـی بیشـتر و کشـور در مسـیر رسـیدن به آرمانهای 

بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکالت کنونی وجود نمی داشت.1

1.  بیانیه گام دوم انقالب اسالمی
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مدخل
پیشرفت جزو ذات حرکت ملت ایران شده است.1 از سه زاویه و نگاه کلّی به موقعیّت کشور 
می شود نگاه کرد؛ یک زاویه عبارت است از اینکه یک حقیقت روشنی وجود دارد و آن اینکه 
جمهوری اسالمی امروز طرف یک مبارزهٔ وسیع و عظیمی در سطح جهانی است؛ یک مبارزهٔ جّدی 
که یک طرف آن، نظام جمهوری اسالمی است، یک طرف جبههٔ کفر و ظلم و استکبار است؛ 
جمهوری اسالمی امروز درگیر یک چنین مبارزهٔ عظیم و وسیعی است؛ در این هیچ تردیدی نباید 
داشـت. جبههٔ مقابل سـعی دارد که جمهوری اسـالمی را از میدان خارج کند... از طرف دیگر، 
مبارزهٔ جبههٔ کفر و استکبار با جمهوری اسالمی برای این است که یک الگو به وجود نیاید. ما 
بسیاری از مشکالتی هم که تا امروز داریم، به خاطر همین است؛ ]یعنی[ کارشکنی هایی شده 
برای اینکه آن الگوی جذّاب برای ملّتها به وجود نیاید. ما از این کارشکنی ها نمی توانیم صرف 
نظـر کنیـم، یـا اینهـا را ندیـده بگیریـم؛ این هـا وجـود داشـته، االن هـم وجـود دارد. بنابرایـن یکـی 
ّـت کشـور، بـه ایـن قضیّـه بـر می گـردد کـه بدانیـم جمهـوری  از زاویه هـای دیـد مـا نسـبت بـه موقعی
اسـالمی درگیر یک چنین نبرد سیاسـی، نبرد فکری، نبرد نرم و جنگ نرم و احیاناً برخوردهای 

سخت با جبههٔ وسیع ظلم و کفر و استکبار است.
 زاویهٔ دید دیگر به موقعیّت کشور این است که ما توجّه کنیم، ظرفیّت کشور برای مقابله 
باال است؛ ما برای مقابلهٔ با همین جبههٔ وسیعی که قدرتمند هم هست، و از قدرتهای ظاهری 
برخوردار است، از ظرفیّتهای بسیار باالیی برخورداریم؛ این را تجربه ها به ما نشان می دهد؛ ما 
تجربهٔ زیادی در این زمینه، در این سالها داریم که این تجربه ها به ما ثابت می کند که ما ظرفیّت 
برخـورد و مواجهـه و مقابلـهٔ بـا ایـن جبهـهٔ عظیـم را داریـم؛ هـم تجربـهٔ مجاهـدت نظامـی داریـم، 
سالهای دفاع مقّدس و قضایای گوناگونی که بعد از آن وجود داشته است و مسائل منطقه ای 
کـه بعضـی از شـماها در قالـب اظهـار ارادت بـه شـهید عزیزمـان، شـهید سـلیمانی بـه آنهـا اشـاره 
کردید؛ هم جهاد علمی که در دنیا اعتراف شـد که سـرعت حرکت جمهوری اسـالمی در زمینهٔ 
پیشـرفت مسـائل علمی چندین برابر سـرعت متوّسـط دنیا اسـت که این خیلی موضوع مهمّی 
بود و خوشبختانه هنوز هم ادامه دارد؛ و هم جهاد فرهنگی. ببینید، علی رغم همهٔ این ظواهری 
که ]شما[ دوستان اشاره کردید، بنده هم به آنها توجّه دارم و اذعان دارم، یک واقعیّتی وجود 

1. دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی 18/05/1392
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دارد؛ علیه کشـور ما در زمینهٔ هجوم فرهنگی خیلی کار دارد می شـود؛ مال امروز هم نیسـت، 
حاال امروز هم که فضای مجازی آمده است و حجمْ چند برابر شده، لکن از سابق هم به وسیلهٔ 
رادیوها، به وسـیلهٔ تلویزیون ها، با وسـایل گوناگون علیه مسـائل فرهنگی در جمهوری اسـالمی 
تالش می شده و کار می شده. علی رغم همهٔ اینها یک مجموعهٔ عظیم جوان -نه یک مجموعهٔ 
کوچـک، نـه یـک اقلّیّـت-  پایبنـد بـه مبانـی دینـی، بـه مبانـی اعتقـادی و مبانـی فرهنگـی جمهـوری 
اسـالمی اند؛ این نشـان دهندهٔ آن اسـت که ما در جهاد فرهنگی هم از دشـمن قوی تر هسـتیم. 
مسائل گوناگونی ]هست[ که بعضی از آنها را شماها اشاره کردید، بعضی را هم اشاره نکردید. 
تظاهرات دینی ای که این سالها دارد انجام می گیرد -مسئلهٔ راه پیمایی اربعین، مسئلهٔ اعتکاف، 
مسئلهٔ عزاداری های حسینی، بعد در این اواخر مسئلهٔ تشییع عظیمِ بی نظیر شهید عزیزمان، 
شهید سلیمانی، و از این قبیل چیزها- همه نشان دهندهٔ این است که جمهوری اسالمی در نبرد 
و مبارزهٔ فرهنگی هم با جبههٔ استکبار با همهٔ تالشی که او دارد می کند، عقب مانده نیست و 
کارهای بزرگی انجام شده و پیشرفتهای بزرگی صورت گرفته؛ بنابراین در مجاهدت فرهنگی هم 
همین جور است. در جهاد اجتماعی هم همین جور است؛ ]مثل[ همین حجم خدماتی که در 
این قضایای اخیر یا در سیل سال گذشته، یا در زلزله ها یا در حضور همین گروه های جهادی در 
روستاها مشاهده شد و حرکت عظیمی که در این زمینه به راه افتاد؛ که اینها همه نشان دهندهٔ 
این است که در جهاد اجتماعی هم کارکرد ما، کارکرد کشور و ظرفیّت کشور بسیار باال بوده و 
حتماً از این بیشتر هم هست در مناطق محروم و مانند اینها... بنابراین ما به موقعیّت کشور 
اگر بخواهیم از این زاویهٔ دید نگاه کنیم، باید اعتراف کنیم و قبول بکنیم که ظرفیّت کشور برای 
مواجهـهٔ بـا دشـمن -چـه در زمینـهٔ مسـائل نظامـی، چـه در زمینـه ِی مسـائل علمـی، چـه در زمینـهٔ 
مسائل اجتماعی، چه در زمینهٔ مسائل فرهنگی و غیره- ظرفیّت بسیار باالیی است و ما راحت 
می توانیـم بـا ایـن جبهـه مواجهـه و مقابلـه کنیـم و بـر او پیـروز بشـویم؛ یعنـی ایـن امیـد بـه پیـروزی 

یک امید موهومی نیست، یک امید متّکی به این واقعیّت روشن است.
 یک زاویهٔ دید دیگر هم وجود دارد و آن احساس قدرت و عزّتی است که در کشور نهادینه 
شـده، که این خیلی چیز مهمّی اسـت؛ یعنی در کشـور یک احسـاس نهادینه شـده ای در عموم 
تقریباً وجود دارد. حاال بعضی ها منفی بافی می کنند و ضعفهایی را که در وجود خودشان هست، 
به کشور، به جامعه، به نظام جمهوری اسالمی نسبت می دهند لکن واقعیّت قضیّه این است 
که خوشبختانه در کشور یک احساس عمومی عمیقی وجود دارد و آن، احساس عزّت و قدرت 
است... پس شرایط کشور، این ها است. آن جبهه بندی هست، آن دشمنی هست، آن ظرفیّتها 
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هست و این احساس عزّت و قدرت هم در کشور وجود دارد1
ما همیشه میگوییم، بارها گفتیم که ما نتوانستیم خواسته های اسالم را به طور کامل تحقّق 
ببخشـیم، ایـن قطعـی اسـت؛ امّـا مـا راه زیـادی در ایـن زمینـه طـی کردیـم. مـا نتوانسـتیم عدالت 
اجتماعى را به طور کامل در این کشور به وجود بیاوریم امّا خیلی از راه را جلو آمدیم. نباید اینها 
ندیده گرفته بشود. یک روزی همهٔ ثروت این کشور صرف تعدادی خانواده های اشرافی ]می شد[ 
و احیانـاً سـرریز آن بـه چنـد شـهر بـزرگ می رسـید؛ امـروز اقصی نقـاط کشـور برخـوردار از خیـرات 
ایـن کشـورند. این حرکت عظیم، حرکت بـه سـمت عدالـت اجتماعی، حرکت بـه سـمت اخـالق 
اسـالمی  ]وجود دارد[. حـاال می شـنویم گاهـی اوقـات راجـع بـه اخـالق حـرف زده می شـود، انتقـاد 
می کنند؛ بله؛ با آن اخالق اسـالمی مطلوب، امروز ما فاصله داریم، در این شـکّی نیسـت؛ امّا 
ّـت ایـران طـی کردنـد، این هـا را ندیـده نگیرنـد. پیشـرفتهای  مـا خیلـی پیـش رفتیـم، راه زیـادی را مل
ّـت پیشـرفت علمـی  علمـی را بعضی هـا نابخردانـه انـکار می کننـد؛ چـرا انـکار می کنیـد؟ ایـن مل
کـرده اسـت، اینکـه ادّعـای مـا نیسـت، ایـن را دشـمنان مـا، پایگاه هـای علمـی بین المللـی دارنـد 
ّـت را تحقیـر کننـد؛ این هـا خطـا  شـهادت می دهنـد؛ آن وقـت یـک عـّده ای بیاینـد انـکار کننـد، مل
اسـت، ندیـدن آن حرکت عظیـم و پیشـرفت بزرگـی کـه نظـام مقـّدس اسـالمی بـرای ایـن کشـور 
پیش آورده است، بی انصافی است، خطا است. بله، البتّه راه طوالنی ای در پیش داریم؛ ما به 
آرمانهایمان هنوز نرسیده ایم؛ آرمانهای اسالمی خیلی باالتر از این حرفها است. در صدر اسالم 
هم همین حرکت وجود داشت؛ آنجا هم میانهٔ راه بودند. شما خیال نکنید در صدر اسالم، در 
زمان پیامبر مکرّم و خلفای آن حضرت، مردم به نهایت آرمانها رسیدند؛ نه، مهم این است که 
یک کشـور حرکت بکند؛ ملّت ما در حال حرکت اسـت. این حرکت را با حرفهای نسـنجیده، با 
اظهارات ناپخته و غلط خراب نکنند. کاری نکنند که در ملّت از این حرکت عظیمی که شروع 

کرده است و با امید دارد پیش می رود، تردید ایجاد کند. 2
ملت ایران اثبات کرده که بدون تکیهٔ به آمریکا، هم می شود پیشرفت علمی پیدا کرد، هم 
می شود پیشرفت اجتماعی پیدا کرد، هم می شود نفوذ بین المللی پیدا کرد، هم می شود عزت 
سیاسی در دنیای بشریت پیدا کرد. این را جمهوری اسالمی اثبات کرده و آنها از این ناراحتند؛ 
]اینکه[ یک ملت و یک کشور و یک نظام با استغنای از زورگویان و باج بگیران و سرگردنه بگیران 
بین المللـی، بـا بی اعتنایـی بـه آنهـا، حتـی بـا مخالفـت و دشـمنی آنهـا بتوانـد خـود را از مشـکالت 

1. ارتباط تصویری با نمایندگان تشکل های دانشجویی 1399/02/28
2. دیدار مردم قم 17/10/1393
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بیـرون بکشـد، عـرض انـدام بکنـد و حضـور خـود و نفـوذ خـود را علی رغـم آنهـا و به کـوری چشـم 
آنهـا، بـر آنهـا تحمیـل بکنـد اسـت کـه آنهـا را عصبانـی کـرده اسـت. عصبانـی شـده اند؛ عصبانـی 
بشـوند و به تعبیـر شـهید عزیزمـان مرحـوم شـهید بهشـتی، از عصبانیـت بمیرنـد. ملـت ایـران راه 
درسـت را انتخـاب کـرده اسـت، راه درسـت را شـناخته اسـت. مـا دانسـته ایم کـه بـدون اتـکا بـه 
قدرتهـای زورگـو و باج بگیـر می توانیـم پیـش برویـم، می توانیـم قـوی بشـویم، می توانیـم میدانهـای 
ناشـناخته و ناگشـودهٔ اندیشـهٔ بشـری و فکر بشـری و دانش بشـری را بگشـاییم، می توانیم دل 
ملتهـای دنیـا را بـه خودمـان جـذب کنیـم؛ ایـن را مـا شـناخته ایم، عمـل کرده ایـم و پیـش خواهیـم 
رفت؛ و دشـمن نمی تواند. اکثریت دنیا هم با نظام جمهوری اسـالمی همراهند. حتی ملتهای 
کشورهایی که خودشان مستکبرند - آن هایی که حقایق را می دانند - ملت ایران را قبول دارند، 
جمهوری اسالمی را ستایش می کنند، با چشم تکریم نگاه می کنند. امپراتوری خبریِ استکبار 
می خواهد نگذارد آوازهٔ ملت ایران به گوشـها برسـد؛ اما علی رغم آن، امروز بحمدالله چشـم و 
دل و زبـان بخـش مهمـی از دنیـا، پـر اسـت از نشـانه های اعتقـاد مـردم و اعتمـاد مـردم بـه ملـت 

ایران و ستایش ملت ایران.1
انقـالب و کشـور در حـال پیشـرفت اسـت؛ ایـن چیـزی اسـت کـه بنـده به عنـوان رجزخوانـی 
نمی گویم؛ من این را از روی اطاّلع عرض می کنم که کشور در حال پیشرفت است، انقالب و 
مبانی انقالبی در حال پیشرفت است. بله، حرف ضدانقالبی از دهان خارج می شود، مطالبی 
گفتـه می شـود امّـا آنچـه درواقـع قضیّـه وجـود دارد عبـارت اسـت از اینکـه کشـور دارد بـه سـمت 
مفاهیم انقالبی و آرمان های انقالبی و حقایق انقالبی حرکت می کند؛ حاال این حرکت ممکن 
است به آن سرعت و شتابی که موردنیاز است نباشد، امّا هست، این حرکت وجود دارد. کشور 
در حـال پیشـرفت اسـت؛ مـا در زمینه هـای گوناگـون پیشـرفت داریـم: درزمینـهٔ علمـی پیشـرفت 
داریم، درزمینهٔ صنعتی پیشرفت داریم، درزمینهٔ عزّت سیاسی پیشرفت داریم، درزمینهٔ رشد 

فکری پیشرفت داریم، در زمینه های معنوی پیشرفت داریم.2
امروز علی رغم میل دشمن و خواست دشمن، ما قوی هستیم؛ ازلحاظ سیاسی قوی هستیم، 
ازلحاظ نظامی قوی هستیم، ازلحاظ امنیّتی قوی هستیم. امروز جمهوری اسالمی بمراتب قوی تر 
و مقتدرتر از سالهای اوّل است، با وجود این همه تحریم، با وجود این همه دشمنی؛ معنایش 
ُـرد، بـه نفـع کشـور و بـه نفـع خودمـان  ایـن اسـت کـه مـا از ترفنـدی کـه دشـمن علیـه مـا بـه کار ب

1.  دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السالم 1393/2/31  
2.  دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 1397/6/15
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استفاده کردیم. دشمنی های صریح دشمن، ما را مقاوم تر کرد... در مقابل این دشمنی ها، ما 
بـه فضـل پـروردگار، بـه توفیـق و هدایـت الهـی، مقاوم تـر شـدیم؛ اعتمادبه نفسـمان افزایـش پیـدا 
کـرد. مـا امـروز بمراتـب از سـالهای اوّل قوی تریـم. راه هـای مقابلـهٔ بـا دشـمن را هـم بلدیـم. امـروز 
به توفیق الهی، ملّت ایران راه های مقابلهٔ با ترفندهای دشـمن را یاد گرفت؛ مسـئولین بلدند، 
می دانند چه جور باید برخورد کنند با دشمن، که برخورد می کنند؛ امکانات هم بیشتر داریم، 

از دشمن و ترفندهای دشمن هم هیچ هراسی نداریم.1
ما از نقطهٔ »هیچ« شروع نکردیم، بلکه از »هیچِ همراه با نومیدی« شروع کردیم! انقالب 
اسالمی ازاینجا وارد میدان شد و بحمد اللّه امروز پیشرفت کرده است.2 ما از صفر شروع کردیم، 
راهی را که دیگران در طول 100 سـال، 150 سـال یا بیشـتر رفتند، بنده مّدعی نیسـتم که ما در 
طول 40 سـال توانسـتیم برویم امّا مّدعی ام که در طول این چهل سـال مرتّباً جلو رفتیم، مرتّباً 
پیشرفت کردیم، مرتّباً قوی شدیم؛ حرکت چهل سالهٔ جمهوری اسالمی، این را بروشنی اثبات 
می کند. ما یک حرکت جّدیِ استقالِل صنعتی و استقالل سیاسی را در کشورمان شاهدیم.3  
جمهوری اسـالمی در طول این 38 سـال هرروز با توطئهٔ دشـمن مواجه بوده -ما از اوّلی که 
انقالب پیروز شد تا امروز همیشه به طور دائم با دشمنی های گوناگونِ دشمنانمان، یعنی استکبار 
جهانـی و صهیونیسـم و ارتجـاع و ]ماننـد اینهـا[ مواجـه بوده ایـم- درعین حـال امـروز صدهـا برابـر، 
شـاید بشـود گفت هزارها برابر در ابعاد مختلف، از اوّل انقالب جلوتر رفته ایم، پیشـرفت پیدا 
کردیم، توانایی پیدا کردیم، اقتدار پیدا کردیم. درسـت تحلیل بشـود مسـائل کشـور! بعضی ها 
کج ومعوج تحلیل می کنند. فرض بفرمایید نگاه می کنند، در یک بخشی، بی اعتقادی و بی ایمانی 
و بی اعتنائی را در بعضی مشاهده می کنند، این را دلیل می گیرند بر اینکه انقالب در کشور و 
نظام جمهوری اسـالمی در کشـور ضعیف شـده؛ این جور نیسـت؛ از اوّل انقالب هم دشـمنانی 
بودند، مخالفینی بودند. امروز از همه طرف دشـمن، تهاجم خودش را تقویت کرده و تشـدید 
کرده؛ درعین حال شـما مالحظه کنید، حرکت جوانان مؤمن ما در کشـور، چه حرکت مبارک و 
شیوا و زیبایی است. اینکه بعد از 38 سال، جوانانی که نه امام را زیارت کردند، نه دوران دفاع 
مقـّدس را دیدنـد، نـه انقـالب را درک کردنـد، این جـور درصحنـه حاضـر باشـند، در میـدان حاضـر 
باشند و بتوانند در منطقه اثرگذاری کنند؛ این واقعاً یکی از معجزات انقالب است. در منطقه، 
جمهوری اسالمی - یعنی همین شما جوان ها- توانستید آمریکای مستکبر را به زانو دربیاورید و 

1. مراسم تنفیذ حکم دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسالمی ایران 12/05/1396
2. دیدار مسئوالن نظام 1382/08/11

3. دیدار دانش آموزان و دانشجویان 12/08/1397
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شکست بدهید. تمام تالش هایی که می کردند و نقشه هایی که کشیده بودند برای این ]بود[ 
ّـر انقالبـی و اسـالمی دور کننـد؛ هـدف همـهٔ اینهـا درواقـع همیـن بـود کـه  کـه ایـن منطقـه را از تفک
این تفکّر انقالبی را، تفکّر مقاومت را که گسترش پیداکرده در منطقه، این تفکّر را از بین ببرند 

و دفن کنند، ]ولی[ به عکس شد!1
انقالب و نظام اسالمی در این حدود 38 سال کار بزرگی انجام داده است. من یک فهرستی 
در اختیـار دارم از رئـوس برنامه هـای انقـالب در طـول ایـن سـالهای 38 گانـه کـه چـه تالشـی بـرای 
کشور انجام گرفته است؛ در صد سال هم این جور تالشی به وسیلهٔ دولتهای توانا و فعّال انجام 
نمی گیرد. نسـبت به ماقبل انقالب مقایسـه می کنیم؛ در زمینه های زیربنایی -که این مسـائل 
زیربنایی برای آیندهٔ کشور و پیشرفت کشور بسیار مهم است- در یک مواردی پیشرفت کشور 
در دوران انقـالب هـزار درصـد اسـت، یعنـی ده برابـر؛ در بعضـی از مـوارد دوهـزار درصـد تـا شـش 
هـزار درصـد، یعنـی شـصت برابـر. تعـداد دانشـجو، پیشـرفت علمـی، کارهـای زیربنایـی، مسـائل 
فراوان عظیم فرهنگی، آبرو و عزّت ملّی را مقایسه می کنیم با قبل از انقالب، با دوران طاغوت، 
با دوران تسلّط آمریکا، با دوران محلّ استراحت بودن تهران برای عناصر صهیونیست... کشور 
پیشرفت کرده است، حرکت کرده است، جهش پیدا کرده. آن روز کشور به وسیلهٔ یک دولت 
توسـری خور اداره می شـد. حکومت طاغوت یک حکومت توسـری خور بود؛ توسـری خور آمریکا، 
توسری خور انگلیس، توسری خور دولتهای بزرگ؛ ملّت را ذلیل کرده بودند، خوار کرده بودند، 
ّـی تعطیـل کـرده بودنـد، بعضـی را هـم بـه دشـمن سـپرده بودنـد؛ انقـالب  ظرفیّتهـای کشـور را بکل
آمد بسیاری از این ظرفیّتها را فعّال کرد؛ امروز کشور عزیز است. امروز در سطح منطقه تقریباً 
در همهٔ مسائل منطقه تا ایران نخواهد، تا ایران حضور نداشته باشد و اراده نکند کاری پیش 
نمی رود. ملّت ایران نشان داده است ملّت مقاومی است؛ همهٔ اینها را دشمنان ما در تحلیل های 
خودشان میگویند؛ میگویند با ملّت ایران نمی شود مواجهه و مقابله کرد؛ ملّت مقاومی است، 
ایسـتادگی می کند، در مقابل دشـمن تسـلیم نمی شـود؛ این عزّت اسـت. این عزّت را مقایسـه 
می کنند با دوران ذلّتی که آنها بر این ملّت، بر این کشور تحمیل ]کردند[. بله، معلوم است، 

این مایهٔ شادمانی و سرور جوانها است که می آیند به میدان.2
امـروز بصیـرت و آگاهـی و تحلیـل سیاسـی و عمـق در مسـائل در کشـور همگانـی شـده. مـا 
پیـش رفتیـم؛ در زمینـهٔ مـادی پیـش رفتیـم، در زمینـهٔ معنـوی پیـش رفتیـم؛ ایـن توجهـات معنـوی، 

1. دیدار بسیجیان 1396/9/1
1395/11/27 .2
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ایـن حضـور در عرصه هـای معنـوی... ایـام اعتـکاف یـک جـور، مـاه رمضـان یـک جـور، ایـام محـرم 
یـک جـور، عـزاداری یـک جـور، شـادی یـک جـور. آن عرصـهٔ علـم، ایـن عرصـهٔ مذهـب، آن عرصـهٔ 

سیاست و بصیرت.1
دشمنها با وسائل تبلیغاتیشان، با بلندگوهایشان حاضر نیستند صریحاً اعتراف بکنند به 
پیشـرفت ملت ایران امّا مردم دنیا کور که نیسـتند، می بینند دیگر؛ ایرانِ دوران طاغوت کجا، 
ایـرانِ جمهـوری اسـالمی کجـا؟ ایـرانِ سـال 57 کجـا، ایـرانِ سـال 92 کجـا؟ در علـم، در سیاسـت، 
در امنیّـت، در تسـلِط بـر حـوادث منطقـه، در تأثیـرِ در حـوادث جهـان، در امیـد و اعتمادبه نفـس 
در پیمودن راه عزّت و سعادت، امروز کجا، دیروز کجا؟ امروز ملت ایران دارد می تازد به طرف 
جلـو. و ان شـاءالله روزبـه روز ایـن ادامـه خواهـد داشـت؛ ایـن را بـه شـما عـرض بکنـم؛ همـهٔ قرائـن 

این را نشان می دهد.2
در مقابل سـی سـال فشـار آمریکا، ملت ما از لحاظ پیشـرفت علمی، پیشـرفت اقتصادی، 
پیشرفت فرهنگی، آبروی بین المللی، نفوذ و اقتدار سیاسی، به جائی رسیده است که در دوران 
رژیمهای پهلوی و قاجار خوابش را هم نمی دیدند؛ نه مردم، نه مسئوالن. ما تجربه کردیم، ما 

امتحان کردیم. 3
در انقـالب، در دفـاع مقـدس، در آزمونهـای گوناگـونِ ایـن سـی سـال، ملـت مـا خـوب امتحـان 
دادنـد. بـه همـان مقـداری هـم کـه کار کردیـم، بـه همـان مقـداری هـم کـه حرکـت کردیـم، خـدای 
متعال دستاورد داد. البته دستاوردها خیلی بزرگ است: »من جاء بالحسنة فله عشر امثالها«. 
ده برابر تالش ما، خدای متعال به ما داد. ما کجا بودیم در دوران طاغوت در بین امت اسالم و 
در بین ملل عالم؟ منزوی، گمنام، فراموش شده، در درون خود بدون حساسیتهای الزم، بدون 
آن شـجاعتها، بـدون آن همت هائـی کـه یـک ملـت را بـه جهـش وادار می کنـد؛ اینجـوری بودیـم. 
امروز جوان ما، دانشـمند ما، عالم ما، صنعتگر ما، کشـاورز ما، آحاد مردم ما، آرزوهای بزرگ 

دارند، در راه آن آرزوها حرکت می کنند و نتیجه اش را هم دارید می بینید.4 
ما در علوم پیشرفت داریم، در فنّاوری پیشرفت داریم، در مسائل گوناگون اجتماعی پیشرفت 
داریم، در مسائل گوناگون بین المللی پیشرفت داریم؛ تجربیات گوناگون، پی درپی برای جمهوری 
اسالمی یک ذخیرهٔ ارزشمند دارد به وجود می آورد. ما داریم جلو می رویم و پیشرفت می کنیم، 

1391/8/10 .1
2. دیدار اقشار مختلف مردم 1392/3/22

28/11/1391 .3
4. سالروز عید سعید مبعث 29/04/1388
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علی رغم دشمن، به کوری چشم دشمن؛ آن ها هستند که نتوانستند. آن ها می خواستند این 
ریشه را قلع و قمع کنند، آن ها حاضر نبودند نظام جمهوری اسالمی را تحمّل کنند ]امّا[ امروز 
مجبورند نظام جمهوری اسالمی را تحمّل کنند. در مسائل گوناگون هم با طرق مختلف سیاسی، 
امنیتی، اقتصادی، فرهنگی - انواع و اقسام ترفندها - هر ضربه ای که بتوانند وارد می کنند لکن 

بی نتیجه است؛ جمهوری اسالمی، با قدرت در حال پیشرفت کردن است.1

1.   دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی 19/11/1393
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1. نهادینه شدن باور همگانی به خدا و مردم
سه باور در امام بزرگوار ما وجود داشت، که همین سه باور به او قاطعیت می داد، شجاعت 
مـی داد و اسـتقامت مـی داد: بـاور بـه خـدا، بـاور بـه مـردم، و بـاور بـه خـود. ایـن سـه بـاور، در وجـود 
امام، در تصمیم امام، در همهٔ حرکتهای امام، خود را به معنای واقعی کلمه نشان داد... این 
سه باور، امام را زنده نگه داشت؛ جوان نگه داشت؛ فکر امام و راه امام و طریقهٔ امام را برای 
این ملت، ماندگار و ثابت کرد؛ آن وقت همین سه باور بتدریج در مردم ما، در جوانان ما، در 
قشـرهای گوناگون، همگانی شـد؛ امید پیدا شـد، اعتماد به نفس پیدا شـد، توکل به خدا پیدا 
شد؛ این ها جای یأس را گرفت، جای تاریک نمائی را گرفت، جای بدبینی را گرفت؛ مردم ایران 

ر ما بوقم  ّ �ی عن روحیات خودشان را تغییر دادند، خدای متعال هم وضع آنها را تغییر داد: »اّن الل ل�ی
هم«؛ ملت ایران راه خود را، حرکت خود را، انگیزه های خود را اصالح کردند،  س �ن وا ما با�ن ر ّ �ی عن حّت �ی

خدای متعال هم به آنها کمک کرد، به آنها نصرت داد و پشتیبانی کرد.1
از اوایل انقالب، همیشه امام خطاب به جوانان، دانشجویان، متفکّران کشور و کسانی که 
داری استعداد بودند، می گفت که به خودتان ایمان بیاورید؛ نیروی خودتان را باور کنید و بدانید 
که می توانید. این درست در مقابل تعالیمی بود که در دوران طوالنی استبداد در این کشور، 
تلقین می شد که مردم ایران نمی توانند. ما در دوران انقالب هم دیدیم همان کسانی که اسالم 
را به معنای حقیقیِ خود باور نداشـتند، به این معنا هم باور نداشـتند. همیشـه چشـم آنها به 
بیرون مرزهای کشور بود و به مردم و توانایی های آن ها اعتقاد نداشتند. این فکر و این توجّه را 
هم، امام در این نظام نهادینه کرد، که استعدادهای جوان این کشور، احساس توانایی کنند؛ 
و شـما بعد از انقالب هرچه از نشـانه های علم و پیشـرفت علمی و صنعتی در کشـور مشـاهده 
می کنید، ناشـی از این اسـت. هرجا که نشـانه های وابسـتگی مشـاهده می شـود - که به معنای 

تحقیر ملت ایران و استعدادهای اوست - ناشی از نقطه مقابل این تفکّر است.2
این توکّل خود را امام مثل خونی در شریان ملّت جاری کرد؛ ملّت هم اهل توکّل به خدای 

متعال شد، به نصرت الهی معتقد شد، و در این راه وارد شد.3 
در همهٔ دنیا سعی کردند سردار بزرگوار عزیز ما را متّهم کنند به تروریست... خدای متعال 
صفحه را درست بعکس آنچه که آن ها می خواستند ترتیب داد؟ نه فقط در اینجا در ایران، در 

1. مراسم بیست و چهارمین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه الله( 14/03/1392
2. مراسم دوازدهمین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه الله( 14/03/1380  

1394/3/14 .3
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کشورهای مختلف مردم به روح این شهید بزرگ درود فرستادند و پرچم آمریکا و صهیونیست ها 
�َزن ِانَّ الَل َمَعنا« را که دربارهٔ پیغمبر،  را آتش زدند. آیا دست خدا را بوضوح نمی شود دید؟ آیا »ل �تَ
�َزن ِانَّ الَل َمَعنا« خدا با ما  در نهایت شّدت، در غار ثَور تنها، بی کس، به همراهش می گوید »ل �تَ
است؛ این را نشان نمی دهد؟ آیا این فرمایش حضرت موسی را به قوم بنی اسرائیل که ترسیده 
ـون« االن اسـت کـه نیروهـای فرعـون بیاینـد مـا را محاصـره کننـد و از  بودنـد می گفتنـد »ِاّنـا َلُمدَرک

ن« آیا اینجا »ِانَّ  بیخ و بُن کار ما را تمام بکنند، حضرت موسی فرمود، »کاّلً ِإنَّ َمِعَ َرّبی َسهَید�ی
َمِعَ َرّبی« را انسان نمی شود ببیند؟ ملّت ایران نمی تواند احساس کند که »ِانَّ الَل َمَعنا«، خدا 
با ما است؟ خدا دستهای قدرت خود را در این کشور، در این جامعه، در میان این ملّت فعّال 

کرده است. خود این شهادت بزرگ هم یکی از آیات قدرت الهی است.1
مالحظه می کنید کشـور شـما، جامعهٔ شـما، زیر فشـارهای گوناگون تاب آوریِ حیرت انگیزی 
ّـت ایـران بـرای ناظـران  دارد، مـا حرفهـای این هـا را می خوانیـم، می بینیـم، می شـنویم. تـاب آوریِ مل
جهانی حیرت انگیز است؛ تعجّب می کنند. این فشاری که غول وحشی آمریکایی وارد می کند، 
ّـت ایـران محکـم  ملّت هـا ]ی دیگـر[ طاقـت یک پنجـم ایـن و یک چهـارم ایـن را هـم ندارنـد، امّـا مل
ایسـتاده؛ این بیسـت ودوّمِ بهمنش و قبل از آن ]هم[ تشـییع جنازهٔ سـردار آسـمانی اش؛ اصالً 
ّـت مقاومـی اسـت. ایـن بـه برکـت همیـن معـارف اهل بیـت  ّـر می کنـد کـه ایـن چـه مل همـه را متحی
اسـت، به برکت همین مجالس و محافل اسـت، به برکت نام و یاد حسـین بن علی و به برکت 

نام و یاد فاطمهٔ زهرا )سالم الله علیها( است.2
 یکـی از خصوصیاتـی کـه در انقـالب مـا بـارز اسـت، مطـرح شـدن مکـررِ مضاعـف نـام مبـارک 
َّـه علیـه( اسـت.  َّـه مهـدی صاحب زمـان )صلـوات الل َّـه علیهـا( و نـام مبـارک حضـرت بقیةالل حضـرت زهـرا )سـالم الل
این دو نام مبارک، در تمام دوران انقالب، به مناسـبتهای مختلف، بیش از سـایر معارف الهی 
و معارف اسـالمی و معارف شـیعی تکرار شـده اسـت؛ این یک پدیده اسـت. در دوران پیش از 
انقالب، نه در محافل مذهبی، نه در محیط عمومی، نه در زبان شعرا و گویندگان و خواص و 
َّه علیها( تکرار نمی شد. متدینین بودند، مجالس بود،  عوام و دیگران، اینقدر نام مبارک زهرا )سالم الل
محافل بود، گویندگان بودند، اسم مبارک هم برده می شد، اما نه اینجور، با این وسعت و با این 
عمق نگاه. هیچ کس هم این را به مردم یاد نداد. یعنی ما در شعارهامان، در حرفهامان، این 
قضیه را مطرح نکردیم. این یک پدیدهٔ الهی است، یک امرِ برخاسته و روئیدهٔ از دلها و عواطف و 

1. خطبه های نماز جمعه تهران 27/10/1398
2. دیدار مداحان اهل بیت علیهم السالم 1398/11/26
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ایمانهاست. هیچ کس - نه امام بزرگوار، نه بزرگان انقالب - در دوران دفاع مقدس به رزمندگان 
نگفت که رمز »یا زهرا« برای حمالتتان بگذارید، یا سربند »یا زهرا« ببندید؛ اما هرچه که شما 
نـگاه می کنیـد، در طـول دوران دفـاع مقـدس، اسـم مبـارک حضـرت زهـرا از همـهٔ نامهـای مطهـر و 
َّه  مبارک دیگر بیشـتر مطرح اسـت، بیشـتر آورده می شـود؛ همچنین نام مبارک حضرت بقیةالل
)ارواحنا فداه(. این دو نام در انقالب، به طور طبیعی، بدون دستور، بدون یک مطالعهٔ قبلی، همین 

طـور از دلهـا و از ایمانهـا و از عواطـف روئیـده اسـت؛ ایـن نشـانهٔ مبارکـی اسـت؛ نشـانهٔ توجـه آن 
بانـوی دو عالـم، آن عنصـر ملکوتـیِ الهـیِ بی نظیـر در عرصـهٔ وجـود از لحـاظ نورانیـت - بعـد از پـدر 
بزرگوار و امیرالمؤمنین )علیه الّسالم( - است. بعضی از اهل معنا هم این توجه ویژه را می گفتند. ما 
شـنیدیم از بعضیها که می گفتند بانوی دو عالم توجه ویژه ای دارند. این خیلی باارزش اسـت، 
این امیدبخش اسـت؛ ما را در دلهامان، در اعماق جانمان، به دسـت یافتن به اهداف نهائی، 
مطمئن و خاطرجمع می کند؛ گام ها محکم و استوار برداشته می شود. وقتی انسان چشمش به 
هدف است، هدف را می شناسد، رسیدن به هدف برای او یک آرزوی خام به حساب نمی آید، 
امیدوار است، هم قدمها را محکم برمیدارد، هم راه را گم نمی کند و چپ و راست نمی شود1.

َّه به ما، هم در دفاع هشت ساله مان کمک کردند؛ ما این کمک را به چشم خودمان  مالئکة الل
دیدیـم. حـاال یـک آدم غـرق در مادیـات بـاور نمی کنـد، خـب نکنـد؛ مـا ایـن کمـک را دیدیـم. امـروز 
َّـه دارنـد بـه مـا کمـک می کننـد؛ امـروز هـم بـه کمـک الهـی اسـت کـه مـا ایسـتادیم.  هـم مالئکـة الل
مـا نیـروی نظامیمـان بـا آمریـکا قابـل مقایسـه نیسـت؛ نیـروی اقتصادیمـان، امکانـات مالی مـان، 
امکانات تبلیغاتیمان، گسترهٔ فعالیت سیاسی مان با آمریکا قابل مقایسه نیست؛ اما در عین 
حال ما قوی تر از آمریکائیم. بااینکه او پول دارتر است، او مسلح تر است، او امکانات تبلیغاتی اش 
بیشتر است، او امکانات مالی و سیاسی اش بیشتر است؛ اما در عین حال او ضعیف تر است 
و ما قوی تریم. دلیل قوی تر بودن ما این است که در همهٔ این میدانهائی که ما و امریکا باهم 
مواجهیم، او قدم به قدم عقب نشینی می کند؛ ما عقب نشینی نمی کنیم؛ ما جلو می رویم. این، 
َّه اسـت. ما به  نشـانه؛ این به برکت اسـالم اسـت؛ این به برکت کمک الهی و کمک مالئکة الل

این ها اعتقاد داریم، این ها را باور داریم، این ها را به چشم خودمان داریم می بینیم.2
بحمدالله نظام جمهوری اسالمی از آغاز تا امروز در مواجههٔ با دشمنان به این وعدهٔ الهی 
مسـتظهر بوده اسـت، اعتماد کرده اسـت؛ به قول الهی و وعدهٔ الهی ما اعتماد کردیم، حسـن 

1. دیدار جمعی از شاعران و ذاکرین اهل بیت علیه السالم 03/03/1390
2. دیدار شرکت کنندگان در افتتاحیٔه همایش غزه 08/12/1388
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ظـن نشـان دادیـم؛ مثـل بی ایمانـان و کفـار، سـوء ظـن بـه وعـدهٔ الهـی نشـان ندادیـم؛ لـذا پیـروز 
شدیم. در انقالب پیروز شدیم، در دفاع مقدس پیروز شدیم، در مبارزات گوناگون اقتصادی و 
سیاسی و اجتماعی و بین المللی بحمدالله تا امروز پیروز شدیم، بعد از این هم همین خواهد 

بود؛ این راه ملت ایران است.1
مـا حسـن ظن بـه خـدا داریـم، و خـدای متعـال بـا مـا طبـق حسـن ظنمان عمـل کـرده اسـت. در 
طـول ایـن سـالها، خـدای متعـال طبـق همـان حسـن ظنی کـه بـه او داشـتیم، بـا مـا عمـل کـرده. مـا 
مشکالت فراوانی داشتیم. از همهٔ این مشکالت پیروز بیرون آمدیم... هشت سال بر ما جنگ 
تحمیل کردند. ما را در مقابل دشمنِ عنودِ بدِ بسیار خبیثی مثل صدام حسین قرار دادند و با 
َّه توانستیم بر این حادثه فائق بیائیم. 2 همهٔ نیروها هم از او دفاع و حمایت کردند. ما الحمدلل
ایستادگی غزه با وجود محاصرهٔ کامل، نصرت الهی بود. سقوط رژیم خائن و فاسد حسنی 
مبارک، نصرت الهی بود. پدید آمدن موج پرقدرت بیداری اسالمی در منطقه، نصرت الهی است. 
برافتادن پردهٔ نفاق و تزویر از چهرهٔ آمریکا و انگلیس و فرانسه و تنفر روزافزون ملتهای منطقه از 
آنان، نصرت الهی است. گرفتاری های پی درپی و بیشمار رژیم صهیونیست، از مشکالت سیاسی 
و اقتصادی و اجتماعی داخلی اش گرفته تا انزوای جهانی و انزجار عمومی و حتّی دانشگاه های 
اروپائی از آن، همه و همه مظاهر نصرت الهی است. امروز رژیم صهیونیستی از همیشه منفورتر 

و ضعیف تر و منزوی تر، و حامی اصلی اش آمریکا از همیشه گرفتارتر و سردرگم تر است.3
به نظر بنده، آینده، آیندهٔ روشنی است برای انقالب اسالمی؛ نه به معنای یک دل خوش کُنَک، 
بلکـه بـه معنـای مالحظـهٔ همـهٔ آنچـه کـه جلـو چشـم مـا اسـت. دو اسـتدالل را اینجـا انسـان نـگاه 
کند: یک استدالل، استدالل تجربه است؛ خب، ما از چه وضعیّتی در اوائل انقالب، از لحاظ 
فقر نیروی انسانی، فقر نیروی مادّی، فقر سالح، فقر تجربهٔ مدیریّتی و فقرهای گوناگون دیگر، 
امروز به چه وضعیّتی رسیدیم؛ غنای نیروی انسانی، غنای مادّی، غنای علمی، غنای سیاسی، 
غنای آبرو و حیثیّت بین المللی. خب در این سی و چند سال ما از کجا به کجا رسیدیم؟! همهٔ 
ایـن حرکتـی هـم کـه مـا در ایـن سـی و پنـج سـال کردیـم، مواجـه بـا فشـار طـرف مقابـل بـود، یعنـی 
بـاد مخالـف می وزیـد و مـا توانسـتیم جلـو برویـم؛ جریـان تنـد مخالـف مـا بـر ایـن بسـتری کـه مـا در 
آن حرکـت کردیـم حضـور داشـت و مـا توانسـتیم پیـش برویـم؛ ایـن تجربـه خـوب نیسـت؟ کافـی 
نیست؟ جریان های مخالف و دشمنی ها نمی تواند ملّتی را که متّحد است و مصمّم است و با 

1. دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی 06/03/1393
2. دیدار شرکت کنندگان در کنفرانس وحدت اسالمی 01/12/1389

3. کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین 09/07/1390
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ّـف کننـد...  ایمـان اسـت و می دانـد و می فهمـد می خواهـد چـه کار کنـد، گیـج و گـم نیسـت، متوق
این یک عنصر، یک استدالل، که استدالل تجربه است.

 یـک اسـتدالل دیگـر ایـن اسـت کـه مـا داریـم بـا منطـق پیـش می رویـم، بـا محاسـبهٔ علمـی 
پیش می رویم؛ طرف مقابل ما دچار ضعفهای روزافزون و تناقضهای درونی است به خاطر غلِط 
ّـه الزم نیسـت  فاحـش بـودنِ سـاخِت درونـی آن تمـّدن؛ آن هـا دارنـد عقب نشـینی می کننـد - البت
به این عقب نشینی اعتراف کرده باشند یا به طور محسوس و واضحی در حرفهای آن ها دیده 
بشـود - واقع قضیّه این اسـت، حقیقت قضیّه این اسـت. وقتی یک ملّتی با محاسـبهٔ درسـت، 
با پیداکردن نقطهٔ صحیح کار، کار را پیش می برد، قطعاً به نتایج مطلوب خواهد رسید... وقتی 
کشوری با تکیهٔ به استعدادهای درونی، با تکیهٔ به ابتکار نیروی انسانی خود، با تکیهٔ به علم 
و دانـش خـود، بـا تکیـهٔ بـه ایمـان خـود و بـا اتّحـاد حرکـت می کنـد، قطعـاً بـه نتایـج مطلـوب خواهـد 
رسید. بنابراین ما تردیدی نداریم که آیندهٔ روشنی داریم؛ البتّه اینکه این آینده زود باشد یا دیر 
باشد، دست من و شما است: اگر خوب حرکت کنیم، آینده زودتر خواهد رسید؛ اگر چنانچه 
تنبلـی و کوتاهـی و خودخواهـی و دنیاپرسـتی و دل دادن بـه ایـن ظواهـر، چشـم مـا را یـک قـدری 
ُـر کنـد، سـاقط کنـد مـا را، در درون خودمان ریـزش - چـه ریـزش شـخصی در درون، چـه ریـزش  پ
اجتماعی - پیدا بکنیم، البتّه دیرتر به دست خواهد آمد؛ امّا بدون تردید به دست خواهد آمد 

و این به برکت مجاهدتها و فداکاریها است.1
ایـن نکتـه را بایسـتی همـهٔ مـا در تحلیل هایمـان، در اظهارنظرهایمـان، در اعتراضهایمـان در 
نظر بگیریم که دشـمن امروز در صدد این اسـت که این احسـاس عزّت را، احسـاس قدرت را، 
اطمینان به نفسْ ملّی را مخدوش کند و از بین ببرد. البتّه دشمن تالش می کند، خدای متعال 
هم عکس این را تقدیر کرده. همین حادثهٔ کرونا موجب شد که مردم احساس عزّت بیشتری 
پیدا کنند؛ خب شـما مالحظه کنید، در غرب، در کشـورهای غربی، در آمریکا چه خبر اسـت. 
همین حادثه که اینجا هم آمد، آنجا هم رفت؛ آنجا ببینید وضع چه جوری است، اینجا وضع 
چه جوری بود: مدیریّتی که شد، حضوری که مردم پیدا کردند، کارهای بزرگی که در این زمینه 
انجـام گرفـت. یـا ]مثـالً[ پرتـاب ماهـواره، یـا کارهـای علمـی ای کـه االن دارد انجـام می گیـرد بـرای 
شناخت همین ویروس. این ها همه حوادثی است که خدای متعال ]مقّدر کرده[؛ یا این نهضت 

عظیم کمک مؤمنانه و خدمتی که انجام گرفت. 2

1. دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی 26/06/1392
2. ارتباط تصویری با نمایندگان تشکل های دانشجویی 1399/02/28
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امـروز ملـت مـا دارای اعتمـاد بـه نفـس در عرصـهٔ سیاسـت بین المللـی اسـت. اینکـه شـما 
مالحظه می کنید مسئوالن کشور در مواجههٔ با قضایای جهانی، با اعتماد به نفسِ کامل حرف 
می زنند، ناشی از این است که ملت ما احساس عزت و اعتماد به نفس می کند. اسالم به ما 
این اعتماد به نفس را داده است. هر مقداری که با اسالم و احکام قرآن و معارف قرآن آشناتر 
باشیم، این اعتماد به نفس ملی بیشتر خواهد شد. مقولهٔ عزت ملی و اعتماد به نفس ملی، 
بـه طـور کلـی محسـوس اسـت. در عرصه هـای جهانـی؛ چـه در مسـابقات علمـیِ جهانـی، چـه در 
رقابتهای سیاسـیِ جهانی، امروز ملت ایران حرف برای گفتن دارد. مسـئولین کشـور به اعتماد 
ایستادگی ملت، در عرصه های جهانی و صحنه های بین المللی می ایستند و کار خودشان را و 

حرف خودشان را پیش می برند.1
ّـت بتوانـد  ّـت ایـران نسـبت بـه خـود یـک نـگاه حقارت پندارانـه داشـت؛ یعنـی اینکـه ایـن مل مل
بر ارادهٔ قدرتها، بر ارادهٔ ابرقدرت ها فائق بیاید، مطلقاً به ذهن احدی خطور نمی کرد. نه فقط 
ّـی ارادهٔ فـالن مسـئول -فـرض کنیـد  ّـی ارادهٔ قدرتهـای داخلـی، حت حـاال ارادهٔ قدرتهـای جهانـی، حت
که- یک ادارهٔ امنیّتی یا انتظامی، اصالً به ذهن مردم خطور نمی کرد که بتوانند غلبه کنند بر 
ارادهٔ صاحبان اراده های تلخ و خطرناک. احساس حقارت می کردند، احساس توانایی نمی کردند؛ 
ْـس، و مـردم را از ایـن حالـت  امـام ایـن را تبدیـل کـرد بـه احسـاس عـزّت، احسـاس اعتمـاد بـه نف
ّـه  کـه حکومـت اسـتبدادی را یـک امـر طبیعـی بداننـد -کـه ایـن جـور بـود؛ آن زمـان تصـور ماهـا کأن
ایـن بـود کـه خـب باالخـره یـک شـخصی در رأس مملکـت هسـت و ارادهٔ او حاکـم اسـت؛ خـب 
طبیعت مسئله همین است و اصالً این را یک امر طبیعی و عادّی می دانستیم- تبدیل کردند 
به انسانهایی که خودشان نوع حکومت را تعیین می کنند. از شعارهای مردم در انقالب، اوّل، 
نظام اسالمی، حکومت اسالمی، بعد هم جمهوری اسالمی بوده؛ مردم خودشان تعیین کننده 
بودند، مطالبه کننده بودند؛ بعد هم در انتخابات های گوناگون شخص حاکم را، اشخاص مورد 
مسئولیّت در بخشهای مختلف حکومت را مردم معیّن کرده اند؛ یعنی حالت خودحقیرپنداری 
که در مردم بود، بکلّی تبدیل شد به حالت عزّت و اعتماد به نفْس ملّی.2  این اعتمادبه نفس 
ملّی با نیروی ایمان همراه بود؛ ما مثل بعضی از کشورهای دیگری که انقالب کردند، بی خدا، 
بی توکّل، بی معنویّت نبودیم که وسط راه بمانیم؛ ایمان، ما را نگه داشت، ما را حفظ کرد، ما 
را هدایت کرد، ما را پیش برد؛ این ایمان گوهر ذی قیمتی بود؛ روحی بود در کالبد این حرکت 

1. اجتماع مردم اسفراین )22/ 07/ 1391(  
2. سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سی ویکمین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه الله( 14/03/1399
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عمومی؛ روح امید را ایمان در ما زنده کرد؛ روح ایثار و فداکاری را ایمان در ما زنده کرد.1
من در صحبت اوّل سـال، شـاید مجمالً یک فهرسـتی از دسـتاوردهای کشـور در زمینه های 
مختلف -در زمینه های زیرساختی، در زمینه های نیروی انسانی؛ در زمینه های گوناگون- گفتم؛ 
ّـی[ بعضـی از خـود مسـئولین  چـون بعضـی حاضـر نیسـتند اینهـا را اقـرار کننـد، اعتـراف کننـد؛ ]حت
هم غفلت می کنند از آنچه دستاورد انقالب است. ]اینکه[ با این مسائلی که برای کشور پیش 
آمد، با این همه مشـکالت، با تحمیل جنگ، با تحمیل تحریمهای کذائی، با دشـمنیِ صریح و 
واضحِ قدرتهای مسـلّط دنیا، کشـور توانسـته اسـت این دسـتاوردها را به دسـت بیاورد، این ها 
ّـت خـودش را فهمیـد، شـناخت،  ّـت ایـران هوی ّـت کـرد؛ مل نیسـت جـز اینکـه کشـور احسـاس هوی
احسـاس موجودیّت کرد، با قوّت و قدرت حرکت کرد؛ این احسـاس هویّت چنین حالتی را به 

انسان می دهد؛ این اعتمادبه نفس را به انسان می دهد.2
ّـت ایـران بـه خـودش اطمینـان دارد؛ جوانهـای مـا بـا اطمینـان بـه نفـس کار می کننـد؛  امـروز مل
دسـتگاه های دانشـگاهی ما، مجموعه های دانشـگاهی ما مملو و سرشـار اسـت از فکر و ابتکار 
کـه امـروز در زمینـهٔ علـم دارد انجـام می گیـرد؛ در زمینـهٔ ساخت وسـاز هـم همین جـور اسـت؛ در 
زمینه های گوناگون هم همین جور اسـت؛ عقالنیّت حرف اوّل را در کشـور دارد میزند، منتها با 

توکّل به خدای متعال، با اعتماد به خدای متعال.3
میدانید ملت ایران از مغاک چه ذلتی - که بر اثر تحمیل سلطهٔ پادشاهان ستمگر در طول 
چنـد قـرن بـر او وارد آمـده بـود - بـه اوج عـزتِ امـروز رسـید؟ امـروز ملـت ایـران، هـم عزیـز اسـت، 
هم مقتدر است، هم پیشگام و پیشرو است، هم به آیندهٔ خود امیدوار و مطمئن است و افق 
آینـده بـه او لبخنـد میزنـد. در درونِ خـود نیـز افـراد مـا، جوانهـای مـا، پیـران مـا، قشـرهای مختلـف 
مـا، احسـاس هویـت می کننـد؛ می داننـد دنبـال چـه هسـتند؛ تـالش آنهـا بـا معنـی اسـت. این هـا 
همه باارزش است. ملت ها بر اثر انقطاع از دین و از معنویت و از خدا، پوک می شوند؛ هویت 
خودشان را از دست می دهند؛ دچار سرگردانی و حیرت می شوند. ملت ها بر اثر دوری از احکام 
خدا به ذلت می افتند؛ همچنان که امت اسالمی در طول قرنها دچار ذلت بود. این ایستادگی و 
وفاداری ملت ایران بود که این جادهٔ استوارِ هموارِ خوش عاقبت را در مقابل ملت ایران گذاشت. 
البته جادهٔ هموار به معنای جادهٔ بی زحمت نیست. سختی ها فراوان است، اما فضل و بزرگواری 

1. مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین )علیه السالم( 09/04/1397
2. دیدار مسئوالن نظام 1396/3/22

3. دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش 1395/11/19
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و مردانگی انسانها در بالهای سخت به وجود می آید و ظاهر می شود.1
مهم این است که جوانان ما معتقدند که می توانند به این هدف ها برسند؛ می توانند عدالت 
اجتماعـی را به طـور کامـل تأمیـن کننـد؛ می تواننـد پیشـرفت و ثـروت را بـه ایـن کشـور بیاورنـد؛ 
می توانند ما را به یک کشور پیشرفته و دارای قدرت متناسب با هویت تاریخی خودمان تبدیل 
کننـد؛ ایـن امیـد، امـروز در کشـور مـا مـوج میزنـد و جوان هـای مـا در ایـن جهـت درحرکت انـد. مـا 
از حـال تخدیرشـده بیـرون آمدیـم، از حـال خواب آلودگـی بیـرون آمدیـم، ایـن کار را نهضـت امـام 

بزرگوار ما و این مرد بزرگ انجام داده است.2

1. دانشگاه امام حسین علیه السالم 03/03/1391
2. مراسم بیست و ششمین سالروز رحلت امام خمینی )رحمه الله( 14/ 03/ 1394
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2. توانایی تبدیل تهدیدها به فرصت
این ملّت ملّتی است که به حول و قوهٔ الهی می تواند فشارها را تحمّل کند و تهدید شما و 

فشار شما را برای خودش تبدیل کند به فرصت.1
اولین نقطهٔ مثبت و نقطهٔ قوت نظام این است که نظام ثابت کرده است که توانائی غلبهٔ 
بر تهدیدها را دارد؛ این خیلی چیز مهمی است. ما در طول این سی ودو سال تهدیدهای فراوانی 
داشـتیم- تهدیـد سیاسـی، تهدیـد امنیتـی، تهدیـد نظامـی، تهدیـد اقتصـادی- الزمـهٔ ایـن تهدیدهـا 
ایـن بـوده اسـت کـه نظـام ضربـه بخـورد. البتـه آنهـا می خواسـتند نظـام را سـاقط کننـد- حـاال ایـن، 
دور از دسترسشان بود- الاقل نظام را عقب نگه دارند، کشور را عقب نگه دارند. نظام بر همهٔ 
ایـن تهدیدهـا غلبـه پیداکـرده اسـت؛ یـک نمونـه اش جنـگ تحمیلـی بـود، یـک نمونـه اش حـرکات 
آمریکائی هـا بـود، یـک نمونـه اش تحریم هـای گوناگـون بـود. بعضـی از اینهـا مسـتقیماً از طـرف 
بیگانگان بود؛ مثل تحریم ها. تحریم ها سالهای متمادی وجود داشته است، اما سال های اخیر 
شـدت پیداکرده؛ خودشـان گفتند تحریم فلج کننده. چه به کمک سـازمان ملل- که در اختیار 
خودشـان بـود- و چـه مسـتقالً، ایـن تحریم هـا را تحمیـل کردنـد. این هـا مربـوط بـه بیگانـگان بـود، 
کـه مسـتقیماً آنهـا دخالـت داشـتند. تهدیدهایـی هـم بـود کـه زمینه هـای داخلـی داشـت؛ اگرچـه 
دشـمن هم می توانسـت از آنها اسـتفاده کند؛ مثل مسـئلهٔ قومیت ها در کشـور. نظام بر همهٔ 
اینهـا غلبـه کـرد. امـروز قومیت هـای گوناگـون کشـور مـا، همـه بـرادروار در کنـار هـم دارنـد زندگـی 
می کنند؛ احساس اتصال به نظام و دل بستگی به نظام در همهٔ آنها محسوس و مشهود است. 
به نظر من این یکی از مهم ترین نقطه قوت هاست. ما در محاسبهٔ نقاط قوت نظام باید این را 
در نظر بگیریم. نظامی تنها، بدون پشـتیبان بین المللی، با دشـمنیِ قدرتمندترین قدرتمندان 
مـادی جهانـی، در طـول سـی ودو سـال بـا تهدیدهـای متوالـی و پی درپـی مواجـه بـوده، امـا بـر همـهٔ 
این تهدیدها فائق آمده؛ این خیلی نقطهٔ مهمی است. به نظر من نقطهٔ قوت درجهٔ اول نظام 

این است.2
بزرگ ترین دلیل برای اقتدار ملّت ایران و قوّت و قدرت ملّت ایران، این است که چهل سال 
اسـت کـه یکـی از سـفّاک ترین و بی رحم تریـن و رذل تریـن قدرتهـای دنیـا یعنـی آمریـکا در مقابـل 
ملّت ایران مشـغول کارشـکنی و شـرارت اسـت و نتوانسـته اسـت به این ملّت زیانی وارد کند و 
نتوانسته هیچ غلطی بکند و ملّت ایران راه خودش را در پیش گرفته و پیش رفته و قوی تر شده؛ 

1. دیدار پنجاه هزار فرمانده بسیج سراسر کشور 1392/08/29
2. دیدار مسئوالن نظام 1390/05/15
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این نشانهٔ قدرت ملّت ایران است. اگر ملّت ایران و نظام جمهوری اسالمی مقتدر و قوی نبود، 
یک دهمِ تالشی که دشمنان می کنند کافی بود که این ملّت را مغلوب کند و نظام محبوبشان 
را از آنها بگیرد؛ نظام در مقابل آنها ایستاده، روزبه روز هم قوی شده.  فقط هم آنها نبودند؛ در 
داخلِ کشور هم همین جور. من به شما عرض بکنم سه جریان معارض از روز اوّل انقالب در 
مقابلهٔ با انقالب اسالمی و حرکت امام بزرگوارمان پیدا شدند: یک جریان، جریان به اصطالح 
لیبـراِل متمایـل بـه غـرب و آمریـکا و دلبسـتهٔ آمریـکا و غـرب بودنـد؛ یـک جریـان، کمونیسـت های 
اسـلحه بـه دسـتی بودنـد کـه از هیـچ چیـز ابـا نداشـتند و پرهیـز نمی کردنـد؛ یـک جریـان دیگـر، 
ّـی حاضـر شـدند برونـد  ّـت کـه حت منافقینـی بودنـد بـا ظاهـر اسـالمی و باطـن خُبـث کفـر و بی هوی
زیـر پرچـم صـّدام بدنـام سـینه بزننـد و آنجـا بِایسـتند و ]از او[ اسـتفاده کننـد. این هـا سـه جریـان 
اساسی بودند در این کشور؛ هر سه جریان مغلوب و منکوب انقالب اسالمی شدند و حاال با 
تملّق به قدرتها، با خبرچینی و دادن خدمات جاسوسی به دولتهای امثال فرانسه و انگلیس و 
آمریکا و مانند اینها، در زیر سـایهٔ آنها اسـتفاده می کنند. یک جریان هم البتّه جریان متحجّر 
و مرتجـع داخلـی بـود کـه آن هـم بـه نـوع دیگـری در مقابـل انقـالب و در مقابـل حرکـت انقـالب 
می ایستادند و مزاحمت می کردند که آنها البتّه خیلی قابل ذکر و قابل توجّه نبودند و ملّت از 
ّـت،  آنهـا عبـور کـرد؛ جریـان مزاحـم ارتجـاع و تحجّـر و دین تراشـی. جمهـوری اسـالمی بـه کمـک مل
با ابتکار و قدرت جوانانِ این ملّت، توانسـت آن دشـمنان خارجی و این دشـمنان داخلی را به 
عقب نشینی وادار کند و آنها نه فقط نتوانند به جمهوری اسالمی آسیب برسانند بلکه نتوانند 

جلوی پیشرفت جمهوری اسالمی را بگیرند.
 عزیـزان مـن، جوانـان مـن! امـروز شـما بـا جمهـوری اسـالمی ای مواجهیـد کـه نسـبت بـه آن 
روزی که شماها در این جمهوری متولّد شدید، زمین تا آسمان تفاوت کرده؛ حرکت، امکانات، 
توانایی ها، تجربه ها، کارکردها بمراتب پیشـرفت کرده و باال رفته و ان شـاءالله معنویّت هم در 
بیـن جوانـان مـا همین جـور پیـش خواهـد رفـت و قطعـاً در یـک جمـع مهـم و قابـل اعتنائـی، ایـن 

معنویّت وجود هم دارد. 1
شما ببینید این نیروی متراکمی که ملت ما در مقابلهٔ با دشمن گذاشت و توانست دشمن 
را به زانـو دربیـاورد- نه فقـط صـدام را، بلکـه آن کسـانی کـه پشـت سـر صـدام بودنـد، این هـا به زانـو 
درآمدنـد در مقابـل انقـالب اسـالمی- اگـر در خدمـت بـه سـمت هدف هـای عمرانـی و آبادانـی و 
سازندگی جمهوری اسالمی بنا بود قرار بگیرد، چقدر کار پیش می رفت. البته ما از تحمیل جنگ 

1. مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین )علیه السالم(09/04/1397
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سود بردیم. ما از این تهدید به مثابهٔ بهترین فرصت ها استفاده کردیم. ملت ایران این تهدید 
را به معنای حقیقیِ کلمه تبدیل کرد به یک فرصت بزرگ، یک آزمایشگاه عظیم؛ یک میدان 
عظیمِ تجربه ها شد و خیلی برکات عاید شد؛ اما واقعیت قضیه هم این بود که تحمیل جنگ 

بر یک کشور مشکالت را درست می کند.1
 امروز سیاستمداران بزرگ دنیا و مغزهای سیاسی پخته و سنجیدهٔ دنیا ملّت ایران را به خاطر 
مقاومت چهل ساله تکریم می کنند؛ این واقعیّت است، این چیزی است که ما به صورت روشن 
و مشخّص این را می بینیم و از آن اطاّلع داریم و من دارم به شما عرض می کنم. سیاستمداران 
ّـی در خـود غـرب و کشـورهای اروپایـی کـه بـا مـا خـوب نیسـتند  ّـی در خـود آمریـکا، حت پختـه، حت
-چه برسـد در کشـورهای دیگر- ملّت ایران را تحسـین می کنند به خاطر اینکه چهل سـال اسـت 
که این ملّت در مقابل فشـارهای دشـمنان عقب نشـینی که نکرده اسـت، ]بلکه[ پیشـروی های 
بزرگی هم انجام داده است و خودش را به یک قدرت تبدیل کرده؛ این تحسین آور است. من 
چند سال قبل، این را گفتم که یک افسرِ برجستهٔ صهیونیست گفته بود که من با ایران بَدم 
امّا در مقابلِ کسی که این موشک را به وجود آورده است -یکی از ده ها نوع موشکی را که به 
وجود آمده اسـت گفته بود- به احترام بلند می شـوم و کالهم را برمیدارم. این جوری در مقابل 
این کشور، در مقابل این ملّت، در مقابل مقاومت او، در مقابل پیشرفت او، مغزهای سیاسی 

دنیا احساس تکریم می کنند.2
نظـام جمهـوری اسـالمی از همـهٔ ایـن دشـواری ها و گردنه هـای سـخت عبـور کـرده. مگـر عبـور 
نکردیـم؟ مگـر متوقـف ماندیـم؟ مگـر توانسـتند بـه جمهـوری اسـالمی ضربـه وارد کننـد؟ مگـر 
توانسـتند به آرمانها و اصول جمهوری اسـالمی خدشـه ای وارد کنند؟ نتوانسـتند. این هم یک 
واقعیت است. این واقعیتها باید دائماً جلوی چشم ما باشد. یک واقعیت دیگر این است که 
ما در همین شرائط تهدید، پیشرفت کردیم. در طول این سالهای متمادی، ما در همهٔ حوزه ها 
جلـو رفتیـم؛ در حـوزهٔ دانشـهای پیچیـده پیشـرفت کردیـم؛ در حـوزهٔ فناوریهـای مـورد نیـاز کشـور 
پیشرفت کردیم؛ در زمینهٔ دارو، حمل و نقل، مسکن، آب، راه، کشور پیشرفتهای برجسته ای 
کرده... با وجود همهٔ این فشـارها، کشـور در طول این سـالها مرتب جلو رفته اسـت. در حوزهٔ 
بعضی از دانشهای مهم و انحصاری و منحصربه فرد- در لیزر، در نانو، در سلولهای بنیادی، در 
صنعـت هسـته ای- کشـور رتبـه پیـدا کـرده. خـب، این هـا الگوسـازی در دنیـای اسـالم اسـت؛ ایـن 

1. دیدار دانشجویان دانشگاه های شیراز 1387/02/14
2. همایش ده ها هزار نفری »خدمت بسیجیان« در ورزشگاه آزادی 1397/07/12
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یـک واقعیتـی اسـت. مـا متوقـف نماندیـم، مـا دائـم پیـش رفتیـم. نظـام جمهـوری اسـالمی بـا همـهٔ 
این تهدیدهائی که وجود داشته است- از قبیل تحریم و غیرتحریم و تهدید و کارهای گوناگونِ 
پیچیدهٔ امنیتی و سیاسـی و غیره- این پیشـرفتها را داشـته اسـت. این هم یک واقعیت اسـت؛ 
این هم تحلیل نیست؛ این هم محسوساتی است که جلوی چشم همهٔ ماست. شما مسئولین 

محترم هم بهتر از آحاد مردم اینها را می دانید.
یـک واقعیـت دیگـر ایـن اسـت کـه کشـور در مواجهـهٔ بـا چالشـها و تهدیدهـا، در مقایسـهٔ بـا 
سـالهای اول انقالب، به مراتب قوی تر شـده. امروز ما در مواجههٔ با تهدیدها، از روز اول خیلی 
ّـه کـم نیسـت،  قوی تریـم؛ هـم اعتمـاد بـه نفسـمان بیشـتر اسـت، هـم توکلمـان بـه خـدا الحمدلل
هـم توانائیهـای عینـی و موجـود و محسـوس و ملمـوس مـا بیشـتر از گذشـته اسـت. قدرت هـا بـا 
همهٔ توانشان دارند تالش می کنند، اعتراف می کنند که نمی توانند پیش بروند؛ نتوانستند کار 

خودشان را پیش ببرند.1
ما وارد چهل سالگی انقالب شدیم؛ از روز اوّل، همهٔ قدرتهای درجهٔ یک دنیا علیه ما دست 
به هم دادند و اقدام کردند؛ هم آمریکا، هم شوروی، هم ناتو، هم ارتجاع عرب و منطقه، همه 
دست به یکی کردند؛ ]امّا[ ما از بین نرفتیم و رشد کردیم. این معنایش چیست؟ اوّلین معنای 
این حرف این است که آنچه قدرتهای بزرگ می خواهند، لزوماً شدنی نیست؛ یعنی همه تصمیم 
گرفتنـد کـه مـا از بیـن برویـم و مـا از بیـن نرفتیـم. پـس پیـدا اسـت کـه آنچـه آمریـکا بخواهـد، آنچـه 
اروپا بخواهد، آنچه قدرتهای اتمی دنیا بخواهند، این جور نیست که این حتماً تحقّق پیدا کند.2
پیشرفت در شرایط تحریم. یکی از نقاط مهم قوت کشور این است. در سخت ترین شرایط 
تحریـم، کشـور پیشـرفت کـرده. در چـه چیـزی پیشـرفت کـرده؟ یکـی در مقولـهٔ علـم و فنـاوری... 
ما درزمینهٔ هسته ای پیشرفت کردیم، درزمینهٔ فناوری زیستی پیشرفت کردیم، در فناوری نانو 
پیشرفت کردیم، در فناوری انرژی های نو پیشرفت کردیم، در صنایع هوافضا پیشرفت کردیم، 
در سـاخت ابررایانه هـا پیشـرفت کردیـم، در مسـئلهٔ بسـیار مهـم سـلول های بنیـادی پیشـرفت 
کردیم، مسئلهٔ شبیه سازی همین جور، در رادیو داروها همین جور، در نانوداروهای ضد سرطان 
همین جـور؛ این هـا همـه جـزو دانش هـای سـطح بـاالی دنیاسـت.... ایـن در حالـی بـود کـه درهـای 
انتقال دانش از همه سوی دنیا روی ما بسته است. من مقاله ای را می خواندم که از یک روزنامهٔ 
آمریکائی نقل کردند که همین دوسه روزه منتشرشده. می گوید ایران در مسئلهٔ هسته ای یک 

1. دیدار کارگزاران نظام  )03/ 05/ 1391(  
2. دیدار وزیر اوقاف و جمعی از علمای سوریه 10/12/1396
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استثناء است. چین به مسئلهٔ هسته ای رسید، از کی گرفت؛ پاکستان رسید، از کی گرفت؛ هند 
رسید، از کی گرفت؛ ایران از کی گرفت؟ آن مقاله می نویسد: از هیچ کس. این در شرایطی بود 
کـه هـم تحریـم بـود و امکانـات پیشـرفت هسـته ای بـه او نمی دادنـد و هـم بـا او مبـارزه می کردنـد؛ 
مثل همین ویروس رایانه ای که داخل تشکیالت ما فرستادند. دانشمندان ما، جوان های ما در 
مقابل اینها ایستادند، پیش رفتند و نقشهٔ دشمن را خنثی کردند. او حتّی به ترور دانشمندان 

هسته ای ما اشاره می کند. این ها چیزهایی است که دشمنان ما دارند میگویند.1
ما از تحریم به نفع پیشرفت خودمان استفاده کردیم. یک روزی بود که ما احتیاج به ابزارهای 
نظامی داشتیم؛ ساده ترین ابزار نظامی را به ما نمی فروختند و می گفتند: تحریم! ما توانستیم 
از ایـن تحریـم اسـتفاده کنیـم؛ امـروز ملـت ایـران توانائی هایـی بـه دسـت آورده کـه همـان تحریـم 
کننـدگان دیـروز، امـروز از اینکـه ملـت ایـران دارد بـه قـدرت اول نظامـی منطقـه تبدیـل می شـود، 
دارند دسـت وپا می زنند! خب، این براثر تحریم شـما بود. این تحریم به ما ضرر نزد؛ ما از این 
تهدیـد توانسـتیم یـک فرصـت بـه وجـود بیاوریـم. امـروز هـم همین جـور اسـت. مـا از تحریـم غـرب 
نمی ترسـیم. ملـت ایـران بـه حـول و قـوهٔ الهـی در مقابـل هـر تحریمـی و هـر محاصـرهٔ اقتصـادی ای 

آن چنان تالشی از خود نشان خواهد داد که پیشرفت او را مضاعف و چند برابر خواهد کرد.2

1. دیدار مسئوالن نظام 1390/05/15
2. دیدار مردم شیراز 1387/02/11
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3- احیای عقالنیت صحیح
]انقالب[ بینش سیاسی آحاد مردم و نگاه آنان به مسائل بین المللی را به گونهٔ شگفت آوری 
ارتقـاء داد. تحلیـل سیاسـی و فهـم مسـائل بین المللـی در موضوعاتـی همچـون جنایـات غـرب 
بخصوص آمریکا، مسئلهٔ فلسطین و ظلم تاریخی به ملّت آن، مسئلهٔ جنگ افروزی ها و رذالت ها و 
دخالت های قدرت های قلدر در امور ملت ها و امثال آن را از انحصار طبقهٔ محدود و عزلت گزیده ای 
بـه نـام روشـنفکر، بیـرون آورد؛ این گونـه، روشـنفکری میـان عمـوم مـردم در همـهٔ کشـور و همـهٔ 
سـاحت های زندگی جاری شـد و مسـائلی ازاین دسـت حتّی برای نوجوانان و نونهاالن، روشـن و 

قابل فهم گشت.1
یکی از مهم ترین خدمات انقالب اسالمی، احیای عقالنیت صحیح در کشور بود. اینکه شما 
جوان دانشجو می آیید مسائل منطقه را تحلیل می کنید، با نگاه موشکافانه مسائل را می بینید، 
دشـمن را معرفی می کنید، حوادث منطقه را تحلیل می کنید و می ایسـتید، این نشـان دهندهٔ 
حیات عقالنی یک کشور است؛ این را انقالب به ما داد. امروز بعضی ها باز دلشان می خواهد 
برگردند به همان شکل سابق. همان جریانهای غرب زده - جریان هایی که عاشق غربند، ملت 
را تحقیر می کنند، داشته ها را تحقیر می کنند، فرهنگ و هویت ملی را تحقیر می کنند به نفع 
مسلطین غربی - دلشان می خواهد که همانها دوباره بیایند و برای امور کشور، فرهنگ کشور، 

جهت گیری کشور، شاخص معین کنند و معرفی کنند.2
این جمله ای که شما در اینجا آوردید ]و خواندید[ که »انقالبین پاک عَلَمی قیرخ ایل اولوب 
َمأَمنی میز« یک واقعیّت است؛ چهل سال است که مأمن مردم، پرچم برجسته و بلندِ انقالب 
اسـت. این حرفِ زبان شـما، حرفِ دل ملّت ایران اسـت؛ درسـت گفتید. و این در حالی اسـت 
کـه مـردم از برخـی از مسـائل جـاری کشـور، انتقـاد هـم دارنـد، نـه اینکـه انتقـاد ندارنـد؛ مـا کامـالً 
در جریـان انتقادهـای مـردم، گله هـای مـردم، ِشـکوه های مـردم هسـتیم؛ بـه مـا هـم میگوینـد؛ بـه 
دیگران هم میگویند، به ما منتقل می شـود؛ امّا وقتی پای انقالب و پای نظام در میان اسـت، 
مردم این جور وارد میدان می شوند و حرکت می کنند. یک آگاهی انقالبی، یک کمال سیاسی، 
در ملّت ایران به توفیق الهی به وجود آمده است که می توانند تفکیک کنند بین نظام انقالبیِ 
»امّت و امامت« و بین تشکیالت دیوان ساالری؛ ]بااینکه[ در یک جا انتقاد دارند، امّا از اصل 
نظامـی کـه بـه وسـیلهٔ انقـالب بـه وجـود آمـده اسـت، بـا همـهٔ وجـود دفـاع کننـد. اینکـه میگوییـم 

1. بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 1397/11/22
2. دیدار دانشجویان 01/05/1393
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انتقاد داشته باشند، نه فقط انتقاد از دولت یا قوّهٔ قضائیّه یا مجلس؛ نه، ممکن است کسی از 
شخص این حقیر هم انتقاد داشته باشد. این انتقاد هیچ منافاتی ندارد با ایستادگی پای نظام 
ّـت و بـا فـداکاری  اسـالمی، نظـام انقالبـی، نظـام »امّـت و امامـت«؛ نظامـی کـه بـا انقـالب ایـن مل
این ملّت به وجود آمده است و صدها هزار شهید در راه این نظام در طول این چهل سال به 

قربانگاه رفته اند.1
ملت، اسالم و انقالب و نظام خود را دوست دارد. هرگاه مشکالتی - چه مشکالت اقتصادی 
و چه مشـکالت اجتماعی - در سـطح جامعه وجود داشـته باشـد، دشـمن سـعی می کند اینها را 
به پای انقالب بگذارد. ملت ایران هوشیارانه می داند که سهل انگاریها و کوتاهیهایی که ممکن 

است بعضی از مسئوالن در هر بخشی داشته باشند، به انقالب ربطی ندارد. 2
مـردم مـا بـه توفیـق الهـی، بـه هدایـت الهـی، بـه دسـتگیری الهـی، مـردم مؤمنـی هسـتند؛ هـم 
آگاهند، هم مؤمنند، هم حاضر در صحنه اند، پا به رکابند در هر جائی که الزم باشد. ماها باید 
خودمـان را اصـالح کنیـم. نخبـگان و خـواص سیاسـی بایسـتی مراقـب کار خودشـان، حـرف زدن 
خودشان باشند؛ این خطاب به همهٔ نخبگان است، خطاب به یک طرفِ خاصی، جناح خاصی 
نیسـت. همه باید مراقب باشـند. همه بدانند این ملت، یک ملت یکپارچه اسـت. احساسـات 
این طرف را علیه آن طرف تحریک کنند، آن یکی بیاید احساسات این طرف را علیه آن طرف 
تحریک کند، این ها راه به جائی نمی برد. وقتی شما متحد بودید، وقتی شما همدل بودید، وقتی 
شما احساس و ابراز اعتماد به کشورتان و نظامتان کردید، آن وقت این وسوسه های خناسان 

بین المللی، این سیاستمداران ظالم، مداخله گر، دور از انسانیت، دیگر اثری نخواهد کرد.
می بینیـد بعضـی از سـردمداران دنیـا - از آمریکائـی گرفتـه تـا بعضـی از کشـورهای اروپائـی - 
همهٔ مشکالتشان تمام شده، مشکل ایران برای اینها باقی مانده است! در یک مسئلهٔ داخلیِ 
مردمیِ صددرصد مرتبط به ملت ایران، چانه تکان می دهند و اظهارنظرهای سخیف می کنند؛ 
غافل از اینکه هر جا آنها پا گذاشتند از مواضع سیاسی، از نظر ملت ایران آنجا نجس خواهد 
شد. جانبداریهای آن ها درست بعکس نتیجه می دهد. مردم از خودشان می پرسند چه چیزی 
موجـب شـده اسـت کـه ایـن دشـمنانی کـه سـی سـال اسـت علیـه انقـالب اسـالمی دارنـد تـالش 
می کنند و از همهٔ ابزارها و امکاناتشان علیه این کشور و علیه این ملت استفاده کردند، حاال 
شده اند دلسوز!؟ مردم توطئه را می فهمند؛ مردم ما خباثت را درک می کنند. مشکل آنها هم 

1. دیدار مردم آذربایجانشرقی 1396/11/29
2. دیدار مردم آذربایجان شرقی 28/11/1381
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همیـن اسـت. اگـر بـا یـک ملـت بیهـوش بیحواسـی مواجـه بودنـد، مشـکلی نداشـتند؛ امـا بـا یـک 
ملت هوشیار مواجه اند، با یک ملت مجرب مواجه اند.

ملت بیدار است. در این تجربهٔ طوالنی سالهای گذشته، ملت ما آبدیده شده است. انواع و 
اقسام توطئه ها را مردم ما توانستند بشناسند و با آن مواجهه و مقابله کنند.1 ملت ما باایمان و 
به نظام اسالمی عالقه مند است... این مردم به شخصها و به علی خامنه ای ها ارادتی ندارند؛ 
به اسالم ارادت دارند. اگر به اشخاص هم اظهار محبتی می کنند، به خاطر این است که آنها را 
نوکر اسالم، خدمتگزار مردم و در جهت خدمت به این انقالب و نظام می دانند؛ وااّل اگر همین 
اشخاص و امثال بنده یک قدم کج بگذارند و از راه مستقیم منحرف شوند، همین مردم از آنها 

روی برمی گردانند. این مردم عاشق اسالمند.2
دولتمردان جمهوری اسالمی باید قدر این فداکاری مردم و حضور آن ها در صحنه را بدانند. 
مبادا مسئولینِ بخشهای مختلف کشور، در تحلیل اشتباه کنند و خیال کنند که شرکِت وسیعِ 
مردم در انتخابات، معنایش این است که آن ها از یکایک کارهای مسئولین خشنودند. این طور 
نیست. مردم، انقالب را دوست دارند، امام را دوست دارند، دولت جمهوری اسالمی را دوست 
دارند، نظام را دوست دارند. اما معنایش این نیست که مردم، روی یکایک کارهای مسئولین 

بخشهای مختلف، صحّه می گذارند. مسئولین باید حواسشان را جمع کنند.3
ملـت مـا ملتـی اسـت کـه تاکنـون بـا نیـروی آگاهـیِ خـود حرکـت کـرده اسـت. وقتـی ایمـان بـا 

آگاهی همراه شد، معجزه می کند. دشمنان ما هرجا توانستند، از ناآگاهیها استفاده کردند.4

1. دیدار خانواده های شهدا و ایثارگران کردستان 22/02/1388
2. دیدار مردم استان همدان 15/04/1383

3. دیدار جمعی از روحانیون 26/03/1372
4. دیدار جمعی از کارگران و معلمان 11/02/1381
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4- غلبه رویش ها بر ریزش ها
مهم ترین ظرفیت امیدبخش کشور، نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل 
ایمانی و دینی است... انبوه جوانانی که باروحیهٔ انقالبی رشد کرده و آمادهٔ تالش جهادی برای 
کشورند و جمع چشمگیر جوانان محقّق و اندیشمندی که به آفرینش های علمی و فرهنگی و 
صنعتی و غیره اشتغال دارند؛ این ها ثروت عظیمی برای کشور است که هیچ اندوختهٔ مادّی با 
آن مقایسه نمی تواند شد. رویش های انقالب بسی فراتر از ریزش ها است و دست ودل های امین 
و خدمتگزار، به مراتب بیشتر از مفسدان و خائنان و کیسه دوختگان است. دنیا به جوان ایرانی 
و پایداری ایرانی و ابتکارهای ایرانی، در بسیاری از عرصه ها با چشم تکریم و احترام می نگرد.1
رویش های ما بر ریزشهای ما رجحان دارند، غلبه دارند. 2 انقالب ماندگار خواهد شد. بدیهی 
است که ما، هم ریزش داریم، هم رویش داریم؛ بارها بنده گفته ام این را. کسانی هستند که یک 
روز انقالبی بودند، بعد فردا به خاطر یک عارضه ای، یا بحق یا بناحق، از انقالب روبرمیگردانند. 
بعضی هـا هسـتند کـه یـک کار خـالف توقّعشـان انجـام می گیـرد -فـرض کنیـد یـک ظلمـی در یـک 
جایی بهشان می شود- حق با آنها است امّا این موجب می شود که از انقالب روبرگردانند؛ این 
کار ناحق است. بعضی ها هم به خاطر مسائل شخصی، مسائل خانوادگی و مسائل گوناگون، از 
انقالب روبرمیگردانند. این می شود ریزش؛ این ها ریزشهای انقالب است. همهٔ انقالبها ریزش 
دارند، همهٔ نهضتهای اجتماعی ریزش دارند امّا در کنار این ریزشـها رویش ]هم[ هسـت. من 
اطاّلعاتم کم نیست، من از خیلی جاها مطّلعم؛ بنده وقتی نگاه می کنم، رویش ها را بیش از 
ریزش هـا می بینـم؛ این همـه جـوان مؤمـن، این همـه تحصیل کـردهٔ مؤمـن، این همـه افـراد تحلیلگر 
مؤمن، این همه افراد کارآمد در مسائل فنّی و در مسائل علمی، همه مؤمن؛ این ها رویشهای 
انقالب اسـت. یک روزی در این کشـور، مشـکل ما ]این[ بود که همهٔ کسـانی که می توانسـتند 
در دانشـگاه های ما درس بدهند، به پنج هزار نفر نمی رسـیدند. اوّل انقالب این جوری بودیم؛ 
یک عّده ای رفته بودند، یک عّده ای نمی آمدند، یک عّده ای صالحیّت نداشتند. ]امّا[ امروز ما 
ده ها هزار نفر اسـتاد مؤمن در عرصهٔ کارهای دانشـگاهی داریم؛ اسـتادان مؤمن، آن هایی که 
واقعاً به انقالب پایبندند و معتقدند از بُن دندان؛ این چیز کمی نیست، چیز کوچکی نیست، 
این ها را انقالب تربیت کرده است. این همه جوان مؤمنِ نویسنده، هنرمند، عالم، فنّاور، مبلّغ، 
سخنور؛ در عرصه های گوناگون، در مسائل داخلی در مسائل خارجی. این ها رویشهای انقالبند، 

1. بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 1397/11/22
2. همایش ده ها هزار نفری »خدمت بسیجیان« در ورزشگاه آزادی 1397/7/12
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رویش هـای سرسـبز و آمـاده؛ ایـن خیلـی بـاارزش اسـت. بنابرایـن، اگـر مـا بـه وظایفمـان در زمینـهٔ 
انقالب عمل کنیم، معنای این، ماندگاری افزایش این رویشها و انبوه شدن این رویشها است.1
ایـن را بدانیـد جوانهـای عزیـز! بنیـهٔ ایـن انقـالب خیلـی قـوی اسـت؛ قـدرتِ رویـش و اسـتعداد 
رویش او خیلی باال است؛ نیرو می خواهد، کمک می خواهد، توان می خواهد، الحمدلله دارد. 
البتّه مشکالت هم هست؛ چه مشکالت داخلی، چه مشکالت خارجی. نمی شود ]این را[ بدون 
مشکالت فرض کرد؛ همهٔ حوادث اصالحی عالم، باالخره یک مشکالتی در پیش روی خودشان 

داشته اند؛ جمهوری اسالمی هم دارد، انقالب اسالمی هم دارد.2
من به چشم می بینم و می توانم گواهی بدهم که جوانان انقالبی امروز ما، از جوانان انقالبی 
آغاز انقالب، اگر از لحاظ ایمان و تقوا و استحکام عقیده بهتر نباشند، عقب تر نیستند.3 اینجور 
نیست که با روی گرداندن کسانی، این حرکت عظیم، این بنای معْظم و شامخ تکان بخورد. با 

برگشتن یک عده ای از این قافلهٔ عظیم، هرگز این قافله از راه باز نمی ماند؛ »من یرتّد منمک عن 
ونه«؛ این را خدای متعال در قرآن فرموده است به مسلمانان  ّب � �ّبم و �ی ی الل بوقم �ی نسوف یأت ه � �ن د�ی
صدر اسالم، به آن کسانی که در رکاب پیغمبر جهاد کردند و جنگیدند و جان خودشان را فدا 
کردند؛ قرآن در واقع همین حقیقت را برای آنها بیان می کند. دل ها را باید نگه داشت. بعضی 
از دل هـا می لرزنـد، می لغزنـد، نمی تواننـد خودشـان را بـر آن لبـهٔ مرتفـع نگـه دارنـد و حرکـت را 
ادامه دهند؛ لذا سقوط می کنند... بله، یک عده ای در انقالب ما هم بوده اند، در صدر اسالم 
هم بودند؛ راهی را که در کنار پیغمبر حرکت می کردند، ادامه ندادند؛ اما آیا راه متوقف ماند؟ 
آیا راه متوقف می ماند؟ آیا قافله در جای خود می ایستد؟ قافله حرکت می کند: »فسوف یأتی 
اللـه بقـوم یحبّهـم و یحبّونـه«؛ رویشـهائی بـه وجـود خواهـد آمـد. یکـی از ایـن رویشـها، خـود شـما 
جوانها هستید. شما که دوران جنگ را ندیدید، شما که امام را ندیدید، شما که در عرصه های 
جنگ نبودید؛ اما امروز سرتاسر کشور اسالمی و انقالبی ما از روحیهٔ ایستادگی و ثبات و افتخار 
و احسـاس عـزت، لبریـز اسـت... جوانهـای مـا کـه آن روز نبودنـد، امـا امـروز هسـتند؛ ایـن مـژده 
اسـت، این بشـارت اسـت. اهل فکر و اهل تأمل، بر روی این پدیدهٔ شـگفت آور تکیه کنند که 
در نظام جمهوری اسالمی، با وجود همهٔ کج تابی هائی که از گوشه و کنار دیده شده، امروز این 
انگیزه، این ایستادگی، این آگاهی، این عزم راسخ، بین جوانهای ما، از دوران دفاع مقدس اگر 
بیشـتر نباشـد، کمتر نیسـت. چطور می شـود که رویشـها در یک ملت از ریزشـها بیشـتر اسـت؟ 

1. دیدار مردم قم 1394/10/19
2. دیدار دانشجویان 1395/04/12

3. دیدار زائران و مجاوران حرم رضوی 1397/01/01
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بله، ریزشـهائی وجود دارد؛ کسـانی هسـتند که از راه برمیگردند، کسـانی هسـتند که احسـاس 
خستگی می کنند، کسانی هستند که به گذشتهٔ خودشان شک می کنند، کسانی هستند که 
به لبخند دشمنان و فریب دغلکاران از راه در می روند؛ اما در مقابل، مردان و زنان شجاعِ آگاهِ 
آشـنا با حقایق زمانه و مسـلط بر بسـیاری از مسـائل گوناگون سیاسـی - که آن روز مطرح نبود 
و وجود نداشت - در جامعهٔ ما حضور دارند؛ این ها رویشهای جدیدند. امروز وضع ما اینجوری 
است. یک عده ای به بعضی از ظواهر نگاه می کنند، قضاوت های غلط می کنند؛ خیال می کنند 
کـه جوانهـا از دیـن برگشـته اند. نخیـر؛ جوان هـا عالقه منـد بـه ایـن راهنـد، عالقه منـد بـه آن چیـزی 
هستند که ایمان به آن در دل آنها راسخ است؛ و این مربوط به اکثریت جوان این کشور است؛ 

و این از برکت خون شهداست؛ و این به برکت فداکاری عزیزان شما و جوانهای شماست.1
امروز در حدود ده هزار هستهٔ گروه های جهادی در سرتاسر کشور مشغولند که اینها در واقع 
مژدٔه آیندٔه کشورند، سرمایهٔ عظیمی هستند برای آیندهٔ کشور؛ مشغول کارند، مشغول تالشند؛ 
شاید صدها هزار کار مهمّ مربوط به طبقات ضعیف را در نقاط دوردست کشور، این ها انجام 
داده اند و دارند انجام می دهند؛ کارهای ریز و درشت -به حسب نیازهایی که مردم دارند- این 
یک سـرمایهٔ عظیمی اسـت برای کشـور. باز هم پس نقش جوانها اسـت که مژدهٔ آیندهٔ بهتر را 

به ما می دهد.2
امـروز صدهـا گـروه، گروه هـای فعّـال از جوانهـای خوش فکـر -چـه دانشـجویان دانشـگاهی، 
چه دانش آموختگان- مشـغول کارهای مهمّی در سـطح کشـورند... اینکه عرض کردم »صدها 
گـروه جـوان«، ایـن یـک واقعیّتـی اسـت. بنـده بعضـی را از نزدیـک می شناسـم، بعضـی را از دور 
می شناسـم؛ جوانهـای جـّدی، فعّـال، خوش اسـتعداد، مبتکـر، بـا همّتهـای بلنـد مشـغول کارنـد، 
مشغول تالشند در زمینه های گوناگون؛ زمینه های فکری، زمینه های عملی، زمینه های علمی، 
ّـاوری؛ نـه بـه فکـر رئیـس شـدنند، نـه بـه فکـر مدیـر شـدنند، نـه بـه فکـر وزیـر و وکیـل  زمینه هـای فن
شـدنند؛ دارنـد کار می کننـد؛ امـروز این جـوری اسـت. ایـن یـک پدیـدهٔ مبارکـی اسـت کـه امـروز در 

کشور ما وجود دارد؛ و این ادامه پیدا خواهد کرد. 3
چهـل سـال ]از انقـالب[ گذشـته اسـت. چهـل سـال زمـان زیـادی نیسـت؛ بـرای عمـر تمّدنهـا 
چهل سـالگی آغـاز بلـوغ و حرکـت فکـری اسـت. چهل سـالگی دوران پیـری نیسـت ]بلکـه[ دوران 
شـکوفایی اسـت و این شـکوفایی ان شـاءالله وجود خواهد داشـت. زمینه های این شـکوفایی را 

1. دیدار خانواده های شهدا و ایثارگران استان خراسان شمالی 22/07/1391
2. همایش ده ها هزار نفری »خدمت بسیجیان« در ورزشگاه آزادی 1397/7/12

3. دیدار دانش آموزان و دانشجویان 12/08/1397
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انسان دارد مشاهده می کند؛ امروز بحمدالله ایمان دینی در کشور ما خوب است، عزم راسخ 
در بین ملّت ما خوب است، حضور و آمادگی در میان مردم خوب است، جوانان باایمان و دارای 
عزم راسخ کم نیستند، زیادند -بنده می شناسم؛ البتّه همه را هم نمی شناسم امّا هزاران جوان 
در اطراف و اکناف کشـور مشـغول کارهای عمیق، کارهای فکری ]هسـتند[- جوانان دانشـمند، 
جوانانِ با عزم راسخ، مشغول ساختن، مشغول تولید کردن، مشغول ابتکار و نوآوری هستند 
در سرتاسـر کشـور؛ این ها آینده سـازند؛ ایمانشـان خوب و قوی، توکّلشـان باال، اعتمادشـان به 
خـدا زیـاد، امیدشـان بـه آینـده درخشـان، بصیرتشـان خـوب؛ این هـا هسـتند در بیـن مـردم و کـم 
نیستند -من »هزاران نفر« که گفتم، دایرهٔ ارتباط و معرفت خودم را گفتم امّا ده ها برابرِ این 

هستند؛ زیادند- جوانهای ما آماده اند.1
حرکت عمومی کشور خوشبختانه حرکت خوبی است. بنده زیاد می شناسم، به من خیلی 
مراجعـه می شـود؛ نامـه می نویسـند، مراجعـه می کننـد، پیغـام می دهنـد، کارهـا را ارائـه می دهنـد 
و بنده هم حوصله می کنم و خیلی از اینها را می بینم. جوان هایی که امروز در این کشور برای 
احیـاء اسـالم، بـرای اقامـهٔ دیـن بـا جـد مشـغول کارنـد، بحمداللـه روزبـه روز دارنـد زیـاد می شـوند. 
این هـا همانهایـی هسـتند کـه بـه فضـل الهـی، بـه حول وقـوّهٔ الهـی، هـر دشـمنی از جملـه آمریـکا و 
صهیونیست را به زانو خواهند فکند. اینکه بنده مکرّر در صحبتهای مختلف میگویم و مدام تکرار 
می کنم که من به آینده خوشبینم، به خاطر مشاهدهٔ این واقعیّتها است. ما خیلی از واقعیّتهای 
خوب داریم که این ها می تواند ما را جلو ببرد؛ پیشـران حرکت عمومی جامعه باشـد؛ جوانهای 
خوب، جوانهای مؤمن، جوانهای آماده، آن هایی که برای حضور در میدانهای مجاهدت و دفاع 
از کشـور و دفاع از دین، اشـک می ریزند که اجازه بدهند اینها بروند دفاع کنند؛ بحث دو نفر 
و ده نفر و صد نفر نیست؛ بسیارند. این همان انگیزه ای است که کشور را نجات خواهد داد؛ 

این را باید تقویت کرد.2
یک مبارزهٔ صحیح، منطقی و معقول و در عین حال قاطع، احتیاج دارد به چند چیز: یکی 
انگیزهٔ برخاسته از ایمان است. با دستور نمی شود ملتی را، جوانانی را وادار کرد به ایستادگیِ 
در یک میدان دشوار. باید انگیزه از دل بجوشد؛ آن هم انگیزهٔ ناشی از ایمان. این در جوانهای 
مـا امـروز بـه حـد کافـی وجـود دارد؛ مـن بـا اطـالع عـرض می کنـم، بـا آشـنائی بـا نسـل جوانمـان و 
قشـر جوانمـان عـرض می کنـم: امـروز جوانهـای مـا از آن روزی کـه در سـال 57، رژیـم پهلـوی - 

1. دیدار مردم قم 1397/10/19
2.  دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت عید غدیر 30/06/1395
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رژیـم دست نشـاندهٔ آمریـکا - بـه جوانـان مـا تـو همیـن خیابانهـا حملـه کـرد و خـون آنهـا را ریخـت، 
انگیزه ی شان بیشتر است و کمتر نیست. از آن روزی هم که یک عده جوان رفتند سفارت آمریکا 
را کـه مرکـز و پایـگاه توطئـهٔ علیـه انقـالب شـده بـود تسـخیر کردنـد، امـروز جوانـان مـا انگیزه شـان 
کمتر نیست؛ اگر بیشتر نباشد. علت هم واضح است؛ چون سی سال تجربه متراکم در تاریخ 
این ملت ثبت شده است. ذهن بیدار جوان، چشم باز جوان، ولو آن روزها را ندیده است؛ اما 
این تجربه ها را تحویل می گیرد. نسل به نسل تجربه های یک ملت غنی تر، عمیق تر و مفیدتر 
می شود. پس جوانان امروز ما از لحاظ انگیزه هیچی کسر ندارند. صرف نظر از یک عده انقالبی 
فرسـودهٔ پشـیمان کـه بـه دالئـل گوناگـون، زندگـی راحـت را، سـازش را ترجیـح دادنـد، یـا بـه سـاز 
دشمن رقصیدن را عیب ندانستند، جوانِ کشور، تودهٔ ملت که اکثریت هم جوان هستند، این 
انگیـزهٔ عمیـق را دارنـد. مـن بـه شـما عـرض کنـم: اگـر امـروز حادثـه ای مثـل جنـگ تحمیلـی کـه در 
سال 59 پیش آمد، در کشور ما بُروز کند، هجوم جوانان به جبهه و داوطلبی آنها برای مواجههٔ 

با دشمنِ آشکار و رو به رو، از سال 59 و 60 بمراتب بیشتر خواهد بود.
یـک عنصـر دیگـری کـه الزم اسـت، بصیـرت اسـت. اینـی کـه مالحظـه می کنیـد بنـده مکـرر در 
دیـدار جوانهـا، دانشـجویان، قشـرهای مختلـف مـردم، بـر روی بصیـرت تکیـه می کنـم، بـرای ایـن 
است که در وضع بسیار مهم امروزِ دنیا و موقعیت استثنائی کشور عزیز ما - امروز در دنیا که 
موقعیت ممتازی است - هرگونه حرکت عمومی به یک بصیرت عمومی احتیاج دارد. البته من 
ایـن را هـم بـه شـما بگویـم: امـروز بصیـرت جوانهـای مـا هـم از جوانـان آن روزگارِ اول انقـالب و در 
اثنای انقالب، یقیناً بیشتر است. خیلی چیزها را شما امروز میدانید، برای شما جزو واضحات 
است، که آن روزها باید برای جوانها، آن ها را شرح می دادیم، بیان می کردیم؛ اما امروز جوانهای 

ما اینها را می دانند؛ بصیرت باالست.1
نعمـت بـزرگ دیگـری کـه امـروز در کشـور مـا وجـود دارد، شـکوفایی استعدادهاسـت. آن روز 
این جوانهای فعاِل در انرژی هسـته ای به همین حسـینیه آمده بودند و یک نمایشـگاه درسـت 
کرده بودند؛ یک عرصهٔ مینیاتوری از یک حرکت و واقعیت عظیم، که انسان از دیدن این همه 
پیشرفت لذت می برد؛ اما من بیشتر از دیدن این جوانها لذت بردم. یک جوان کم سال، متدین 
و دارای عـرق و همـت، رئیـس یـک مجموعـهٔ بـزرگ اسـت؛ انسـان حـظ می کنـد. ایـن جوانهـای مـا 
کجا بودند؟! این ها را که ما از خارج نیاورده ایم. این ها همین زمین حاصلخیزِ فطرت انسانی در 
کشور ما هستند. تربیت باران و خورشید انقالب و اسالم این ها را بارور کرد و رشد و شکوفایی 

1. دیدار دانش آموزان و دانشجویان و خانواده های شهدا 1388/08/12
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داد. نظیر این در صد جای دیگر هسـت. حاال انرژی هسـته ای معروف شـده، این را می دانند؛ 
اما در جاهای دیگر هم نظیر این ها وجود دارد و من خودم از نزدیک مواردی را دیده ام... این 
شـکوفایی اسـتعدادها یکـی از نعمتهـای بـزرگ اسـت کـه انسـان آن را در همـه جـا؛ در نیروهـای 

علمی ما، در نیروهای اداری ما، در نیروهای مسلح ما مشاهده می کند.1
ّـت بالفعـل کشـور، شـما جوانهـای مؤمـن هسـتید؛ ایـن تصویـر واقعـی اسـت. جوانهـای  ظرفی
مؤمـن در کشـور کـه هـم توانایـی دفاعـی دارنـد، هـم توانایـی علمـی دارنـد، هـم توانایـی در زمینـهٔ 
مسـائل فرهنگی دارند، هم توانایی در زمینهٔ مسـائل اجتماعی دارند و در بسـیاری از صحنه ها 
این توانایی ها بُروز کرده اسـت؛ این یک تصویر واقعی از این کشـور اسـت. دشـمنی که دربارهٔ 
ایران اسالمی آن جور فکر می کند، این مجموعهٔ عظیمِ جوان مؤمن را در کشور نمی بیند. ... از 
تصویر درسـت از وضع کشـور، همین بسـیج اسـت بسـیج مسـتضعفین؛ این تشـکیالت عظیم، 
این تشـکیالت سراسـری در کشـور، این مجموعهٔ عظیم مردمی که سرمشـقی شـد برای بعضی 
از کشـورهای دیگـر کـه بـه سـراغ جوانهایشـان برونـد بـرای حـلّ مشـکالت گوناگـون، بسـیج،  کـه 
م. بعـد  ـوُه َ سش ـوا َلـمُک فَاحن ـُم الّنـاُس ِانَّ الّنـاَس َقـد َجَمع َن قـاَل هَلُ ذ�ی بسـیج مصـداق ایـن آیـهٔ شـریفه اسـت: اَلَّ
از جنگ اُحد شـایعه انداختند که بنا اسـت به مدینه حمله بشـود، بترسـید از دشـمن؛ فَزادَهُم 

سُبَنا  وا َح ایمانًا؛ امّا مؤمنین در مقابلِ این تهدیدها و عربده کشی ها ایمانشان بیشتر شد، َو قال
َوکیل؛ این بسـیج اسـت. بسـیج مصداق همین آیهٔ شـریفه اسـت که در مقابلِ تهدید  عَم ال ِ

الُل َو �ن
م امیاًنا«، ایمانش افزایش پیدا می کند؛ این  زاَدُه دشمن نه فقط عقب نشینی نمی کند بلکه »فَ
یک نقطهٔ قوّت است. بسیج، یکی از نقطه های برجستهٔ تصویر واقعی از کشور عزیز ما است، 
و دشـمن با بسـیج خیلی مخالف اسـت و عوامل دشـمن هم با بسـیج خیلی مخالف هسـتند... 
این بخشهای برجسته و درخشانی ]است[ که انسان در طول سال در مجموعهٔ کشور مشاهده 
می کند؛ از جمله گروه های جهادی -که اشاره کردم تقریباً ده هزار هستهٔ گروه جهادی فعّالند- 
بسیج سازندگی، راهیان نور، راه پیمایی های انقالب، اعتکاف ها، مراسم حسینی و عاشورایی که 
روزبه روز رونق بیشتری پیدا می کنند؛ این تصویرِ واقعی از کشور است؛ این ها چیزهایی است 

که با توجّه به آن ها می شود ملّت ایران را شناخت. 2
امـروز میلیون هـا جـوان پرنشـاط و تحصیل کـرده، در میـدان علـم، در  سـرمایهٔ اصلـی، نیـروی 
انسـانی اسـت. آنچه که کشـور ما دارد، این اسـت. جوانهای ما باروحیهٔ قوی در حال پیشـروی 

1. دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی )29/ 03/ 1385(
2.  همایش ده ها هزار نفری »خدمت بسیجیان« در ورزشگاه آزادی 1397/07/12
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در ایـن می داننـد و بـاور دارنـد کـه همـهٔ کارهائـی کـه زیرسـاختهای آن در کشـور آمـاده باشـد، از 
دست آنها ساخته است.1

یکی از نقاط قوّت و مثبت ما همین است که این ارزش ها به نسل های دوم و سوم منتقل 
شـد. البته ریزش داشـته ایم، توبه کار از انقالب و پشـیمان از انقالب داشـته ایم، اما رویش های 
ما بیشـتر از ریزش های ما بوده اسـت. نیروهای فرسـوده ریزش پیدا کردند، اما نیروهای جوان 

و با طراوت باال آمدند و رویش پیدا کردند.2
امروز ما صدها برابرِ اوایل انقالب، انسان های متخّصص و متعهّد و کارآمد در بخشها و نقاط 
مختلف کشورمان داریم که اینها محصول دوران انقالبند؛ انسان های باایمانی که حاضرند همه 
وجود و توان علمی و انسانی خود را برای کشور و انقالب و مردم نثار کنند. اوِّل انقالب، نیروهایی 
که در بخشـهای مختلف دارای تخّصص باشـند، بسـیار معدود بودند؛ اما امروز در دانشـگاهها 
ّـت کشـوری مـا، انسـان های  و حوزه هـای علمیـه و نیروهـای نظامـی و در بخشـهای مختلـف مدیری
فراوانی از این قبیل هسـتند. این افزایشِ سـرمایه اسـت. امروز نسـل جوان ما چند برابر نسـل 
جوان این کشـور در اوّل انقالب اسـت. این یک سـرمایه اسـت و باید به چشـم افزایشِ سـرمایه 
به آن نگاه شود. البته سرمایه وسیله ای است که کارآمدان و مدیران الیق و قابل می توانند به 

سود مردم و کشور از آن استفاده کنند.3
بعضی از روشـنفکرنماهای ما هم متأّسـفانه بی صبری از خودشـان نشـان دادند، بعضی از 
ّـه بعضی هـا ایـن جـور  آنهـا بی صبـری را بـه مـرز همـکاری و هم زبانـی بـا دشـمن هـم رسـاندند؛ البت
بودند. نقطهٔ مقابلش هم جوانهای مؤمنی هسـتند که بحمدالله عّده شـان خیلی زیاد اسـت و 
روزبه روز هم ان شـاءالله زیادتر می شـود؛ در عرصهٔ فرهنگ، در عرصهٔ علم، در عرصهٔ فنّاوری، 
در عرصهٔ سیاسـت، در فهمِ بین المللیِ مسـائل -یعنی مسـائل بین المللی را درسـت درک کنند 
و فهـم کننـد- در مقابلـش ایـن جـور جوانهـا هـم هسـتند کـه عـرض کـردم بحمداللـه روزبـه روز زیـاد 

می شوند. 4
انگیزهٔ مجاهدت، امروز بهتر از گذشته است، یک نمونه اش همین است. حاال شما شهید 
عزیز محسن حُججی را مالحظه کنید، خب این یک نمونه است، از قبیل محسن حُججی، ما 
جـوان کـم نداریـم. ایـن نمونـه را خـدای متعـال بـه دالیلـی برجسـته کـرد و نشـان داد تـا در مقابـل 

1. جمع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی )01/ 01/ 1390(
2. خطبه های نماز جمعه تهران 14/ 11/ 1390

1380/08/08 .3
4.  دیدار فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش 99/11/19
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چشم همه قرار بگیرد و همه ببینند و تسلیم این حقیقت شریف و عزیز بشوند که این انگیزهٔ 
انقالبـی روزبـه روز در جوانهـا بـه فضـل الهـی و بـه توفیـق الهـی دارد افزایـش پیـدا می کنـد. کسـانی 
نامه می نویسند به ما و التماس می کنند، واقعاً التماس می کنند که اجازه بدهید ]برویم[ -حاال 
آنها که دستشان می رسد که یک تلفنی اینجا بکنند و نامه ای بنویسند؛ و چند برابر آنها البد 
کسانی که این امکان را هم ندارند- التماس می کنند ما را بفرستید آنجا که مثالً برویم مبارزه 
بکنیـم بـا دشـمن، مجاهـدت کنیـم بـا دشـمن؛ ایـن همـان انگیزه هـای جوانهـای مـا اسـت. و ایـن 
معجـزه اسـت، به خاطـرِ عواملـی کـه در مقابـل ایـن وجـود دارد... بـا وجـود ایـن فضـای مجـازی، بـا 
وجـود ایـن توطئه هـا، بـا وجـود ایـن وسوسـه ها، شـما می بینیـد کـه این جـور جوانهایـی را و این جـور 

انگیزه هایی را جمهوری اسالمی به خودش مشاهده می کند؛ این لطف الهی است.1
 بعد از پایان سالهای دفاع مقّدس که جوانهای ما با شوق و ذوق و عالقه در میدانهای نبرد 
حضور پیدا می کردند و خیلی هایشـان به شـهادت رسـیدند و خانواده های آنها صبر می کردند، 
تصوّر این بـود کـه بعـد از گذشـت آن سـالها دیگـر قضایـا تمـام شـده اسـت، دیگـر آن روحیه هـا 
نیست، دیگر آن آدمها نیستند، خیلی ها هم می گفتند آن یک دورهٔ مخصوصی بود و گذشت؛ 
سالهای فعلیِ ما نشان داد که تصوّر آنها غلط بوده و جوانهای مؤمن، پُرشور، فداکار، باگذشت، 
کـه حاضرنـد بـا شـجاعت تمـام در راه دفـاع از حق، دفـاع از حقیقت، دفـاع از حـرم اهل بیـت 

بِایستند و حتّی جانشان را کف دست بگذارند، وجود دارند.2
امام بزرگوار ما در یک حادثهٔ مهم جنگی - که خیلی از شماها آن وقت شاید متولد هم نشده 
بودید - در قضیهٔ یکی از عملیات که پیروزی ای به دست رزمندگان آمده بود، یک پیامی دادند. 
در آن پیام این نکته وجود داشت که فتح الفتوح انقالب اسالمی، تربیت این جوانهاست. همه 
توقع داشـتند که امام بگوید این پیروزی ای که شـما به دسـت آوردید، فتح الفتوح اسـت؛ از آن 
پیروزی ستایش کند؛ امام نه، از رزمندگان تشکر کردند. اما گفتند فتح الفتوح انقالب ما تربیت 
این جوانهاست؛ که در آن شرائط دشواری که همهٔ دنیا در مقابل ما با چهرهٔ دژم و سالحِ آمادهٔ 
شـلیک ایسـتاده بودند، این ها توانسـتند یک چنین پیروزی بزرگی را به دسـت آورند؛ عملیات 
طریق القدس بود. من همین را تکرار می کنم: فتح الفتوح انقالب اسالمی اینهاست. پیشرفت 
واقعی این اسـت که جوانهای ما، نخبگان ما نسـبت به آینده احسـاس مسـئولیت کنند؛ برای 
خودشـان دیدگاه تعریف کنند؛ برای کشـور آینده ای را تصویر کنند و مجسـم کنند و احسـاس 

1. دیدار با مجلس خبرگان 1396/6/30
2. گزیده ای از  دیدارهای خانواده های شهدای مدافع حرم
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کننـد و ایـن احسـاس را اظهـار کننـد؛ کـه آماده انـد بـرای رسـیدن بـه ایـن آینـده، تـالش کننـد. ایـن 
چیزی است که امروز وجود دارد؛ این را باید تقویت کرد، این را باید پیش برد. 1

1391/7/12 .1



عظمت ملت، ایران قوی، تحول 1400 228

5- بازیابی هویت زن
خدا را عمیقاً شـکر می کنم؛ واقعاً این یکی از بزرگ ترین افتخارات نظام اسـالمی اسـت که 
در سایهٔ نظام اسالمی این همه زن فرزانه و تحصیل کرده و خوش فکر و ممتاز از لحاظ فکری و 

عملی در جامعهٔ ما وجود دارند؛ خیلی نعمت بزرگی است و مایهٔ افتخار است.1
در رژیم گذشته، با این که جمع کثیری از زنها، هم بیسواد بودند و هم از مسائل اجتماعی 
چیزی سرشان نمی شد - یعنی نمی گذاشتند چیزی سرشان بشود - و هم به سرنوشت کشور 
بی عالقه بودند و اصالً نمی دانستند که زن می تواند در سرنوشت کشور دخالت داشته باشد، 
بـا وجـود اینهـا از لحـاظ ظاهـر، شـبه اروپایـی و گاهـی هـم روی دسـت زنهـای غربـی و اروپایـی زده 
بودند و وقتی کسی نگاهشان می کرد، خیال می کرد که این زن االن از یک کشور اروپایی و از 
یک محیط غربی وارد ایران شـده اسـت؛ اما اگر با او دو کلمه صحبت می کردی، می دیدی که 
یک خانم بیسـواد و یا کم سـوادی اسـت! زن را وادار می کردند که به وسـیلهٔ جلوه گری و جلب 
چشمها به سمت خود، برای خویش یک شخصیت کاذب درست کند. این، برای زن انحطاط 
بـود و پیشـرفت نبـود. آیـا جنایتـی بزرگتـر از ایـن نسـبت بـه زن وجـود دارد کـه بیاینـد سـر او را بـا 
آرایش و مُد و جلوه گری و لباس و طال و زیورآالت بند کنند و از او به عنوان یک ابزار و وسیله، 
در راه مقاصد گوناگون استفاده کنند و نگذارند در میدان سیاست و اخالق و تربیت وارد بشود؟ 

این، آن کاری است که در رژیم گذشته، دقیقاً و با برنامه انجام می گرفت
زن، در جامعـهٔ خودباختـهٔ نظـام پلیـد پادشـاهی، حقیقتـاً و از همـهٔ جوانـب مظلـوم بـود. اگـر 
زن می خواسـت وارد مقولـهٔ علـم بشـود، بایـد قیـد دیـن و تقـوا و عفـاف را مـی زد. مگـر یـک خانـم 
مسلمان، در دانشگاهها و محیطهای آموزشی و مراکز علمی و فرهنگی می توانست به آسانی 
حجاب و متانت و وقار خود را حفظ کند؟ مگر ممکن بود؟ مگر می شـد یک زن مسـلمان، در 
ّـی بـا حجـاب نیمـه  خیابانهـای تهـران و بعضـی از شـهرهای دیگـر، بـا متانـت و وقـار اسـالمی یـا حت
کاره، راحت راه برود و از گزند زبان و حرکت هرزگان و دلباختگانِ به فساد و فحشای سوغات 
غرب، مصون بماند؟ کاری کرده بودند که در این مملکت، کسـب علم برای زنها غالباً ممکن 
نمی شد. موارد استثنایی را کاری ندارم. به طور غالب، رفتن زنان به وادی علم میسر نمی شد؛ 
مگر با برداشتن حجاب و منصرف شدن از تقوا و وقار اسالمی! در میدان سیاست و در زمینهٔ 
فعالیتهـای اجتماعـی هـم همیـن طـور بـود. اگـر زنـی می خواسـت منصبـی از مناصـب اجتماعـی و 

1. دیدار جمعی از بانوان برگزیده کشور 30/01/1393
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سیاسی را در ایرانِ دوران پادشاهی دارا باشد، باید قید حجاب و عفاف و وقار و متانت زن اسالمی 
را می زد. البته، بسته به این بود که خود این زن، جوهر و استعدادش چگونه باشد. اگر خیلی 
سست عنصر بود، باید تا آن اعماق می لغزید. اگر خوددار و خویشتندار بود، تا حدودی خود را 
حفظ می کرد؛ اما دائماً با فشارهای روزافزون از سوی محیط اجتماعی روبه رو بود. جامعهٔ ما، 
این گونه بود. انقالب آمد و رفتار خانمها و جهت حرکت زنهای کشور ما را صد و هشتاد درجه 
عوض کرد؛ یعنی پشت به آن سمت و رو به سمت نور و رشد و فهم علمی و اخالقی و سیاسی 
و حضور در میدانها و رشد شخصیتهای بشری و فایده بخشیدن برای جامعه به معنای واقعی.
... اسالم و انقالب و امام آمد و در این کشور، زن را در مرکز فعالیتهای سیاسی قرار دادند 
و پرچم انقالب را به دسـت زنان سـپرد؛ در حالی که زن در همان حال توانسـت حجاب و وقار 
و متانت اسالمی و عفاف و دین و تقوای خود را حفظ کند. کسی حقی از این بزرگتر بر گردن 
زن ایرانی و مسلمان ندارد... امروز، زن در کشور ما می تواند در میدان سیاست و فعالیتهای 
سیاسی و اجتماعی و جهادی و کمک به مردم و انقالب و حضور در میدانهای گوناگون، شخصیت 

خودش را با حفظ متانت و وقار و حجاب اسالمی نشان بدهد.1
شـخصیت اجتماعـی زن، خیلـی حائـز اهمیـت اسـت. ]در گذشـته[ در مسـئولیتهای عمومـی 
جامعه، نقشـی برای زنان فرض نمی شـد؛ خودشـان هم نقشـی را فرض نمی کردند؛ بخصوص 
در ایـن سـطح وسـیعی کـه امـروز مطـرح اسـت. االن شـما مالحظـه کنیـد، همـهٔ زنـان روسـتاها و 
شـهرهای دورافتـاده، بـه عنـوان افـرادی از مجموعـهٔ نگهدارنـدهٔ ایـن انقـالب و اصحـاب و صاحبـان 
آن، بـرای خودشـان شـأن قایلنـد. از ایـن جهـت، هیـچ فرقـی بیـن زن و مـرد نیسـت؛ بلکـه گاهـی 
زنان، ایمان پُرشـورتر و دید روشـنتری نسـبت به مسـائل جامعه دارند و کشـور و مسـائل آن را 
متعلـق بـه خودشـان می داننـد. چـه زمانـی چنیـن احساسـی در بیـن زنـان مـا، آن هـم در چنیـن 
سطح وسیعی از جامعه وجود داشت؟ این، به برکت انقالب است. همان حالت خودآگاهی و 
احسـاس شـخصیت اجتماعی که در مردان به وجود آمده اسـت، می توان گفت که در زنان با 
جست بیشتری به وجود آمده است. قبالً هیچ نبوده؛ ولی حاال به میزان خیلی باالیی هست... 
ایـن چیـزی اسـت کـه انقـالب بـه زنـان جامعـهٔ مـا اعطـا کـرد و آنهـا را در صحنـهٔ جهـاد، سیاسـت و 
تأثیر در سازندگی اساسی کشور وارد نمود. این، چیز خیلی مهمی است و جز با صدر اسالم، 

با هیچ وقت دیگر قابل مقایسه نیست.2

26/10/1368 .1
16/10/1369 .2
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در حقیقـت بایـد گفـت کـه بعـد از انقـالب، از زن ایرانـی تجلیـل شـده اسـت. پیشـقراول ایـن 
تجلیل هم امام بزرگوار بود که با همه وجود برای زن ایرانیِ مسلمان ارزش و احترام قائل بود. 

همین بینش بود که موجب شد زنان کشور در انقالب اسالمی سهم بزرگی را ایفا کردند. 1
امروزه به برکت انقالب اسالمی بحمدالله زنان ما در میدان های گوناگونی پیشرفت داشته اند. 
انقالب کمک کرد تا زنان و دختران تحصیل کنند و معرفت و بصیرت پیدا نمایند. امروز زنان 

می توانند در همهٔ مسائل، دوشادوش مردان باشند.2
اگـر بخواهیـم یـک قضاوتـی را مطـرح کنیـم، آن قضـاوت ایـن خواهـد بـود کـه نظـام جمهـوری 
اسـالمی توانسـته اسـت به یک قله ای دسـت پیدا کند که عبارت اسـت از پرورش زنان فرزانه و 
صاحب اندیشـه و صاحب رأی و نظر در ظریفترین و حساسـترین مسـائل یک جامعه. مسـئلهٔ 
زن - که امروز در دنیا باید به عنوان »بحران زن« آن را نامید - یکی از اساسی ترین مسائل هر 
تمدنی، هر جامعه ای و هر کشوری است... جمهوری اسالمی به یک قله ای دست یافته است 

که  ای بسا بسیاری از کشورهای عالم به آن دست نیافته اند.3
هیچ وقت در تاریخ کشور ما این همه زن تحصیل کرده و فرزانه و برجسته ما نداشتیم؛ نه در 
محیطهای حوزوی، نه در محیطهای دانشگاهی. این همه نویسندهٔ زن، این همه شاعر زن، این همه 
محقّـق زن، پژوهشـگر زن، در رشـته های مختلـف نداشـتیم؛ خوشـبختانه امـروز بـه برکـت نظـام 
اسالمی ]داریم[. این ها به برکت اسالم است، به برکت جمهوری اسالمی است، به برکت همان 
نگاه روشن امام به مسئلهٔ زن است... هیچ وقت ما چنین وضعیّتی را در کشورمان نداشتیم.4 
راجـع بـه مسـئلهٔ زن در نظـام جمهـوری اسـالمی و در کشـور مـا و جامعـهٔ مـا. اوالً مـن عـرض 
بکنـم در هنگامـی کـه بـه همیـن مناسـبت غالبـاً بنـده مواجـه می شـوم بـا بانـوان مسـلمان، زنـان 
مؤمن و تحصیل کرده، خدا را عمیقاً شکر می کنم؛ واقعاً این یکی از بزرگ ترین افتخارات نظام 
اسـالمی اسـت کـه در سـایهٔ نظـام اسـالمی این همـه زن فرزانـه و تحصیل کـرده و خوش فکـر و 
ممتاز از لحاظ فکری و عملی در جامعهٔ ما وجود دارند؛ خیلی نعمت بزرگی است و مایهٔ افتخار 
است. حاال امروز که فقط این خانم محترم صحبت کردند، لکن جلسات متعّددی ما داشتیم 
که خانمها متعّدد صحبت کردند؛ هر کدام که بیاناتی را ابراز کردند، یک دریچه ای از نگاه نو، 
فکر نو به روی ذهن انسـان گشـوده می شـد. تربیت این همه انسـان واال، برجسـته و خوش فکر 

30/07/1376 .1
2. دیدار مردم استان بوشهر 1370/10/11

01/03/1390 .3
30/01/1393 .4
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یکـی از بزرگ تریـن افتخـارات نظـام اسـالمی اسـت. امـروز وقتـی مـا نـگاه می کنیـم، نـام زنـان مـا بـر 
تارک کتابهای متعّددی - کتاب های علمی، کتاب های پژوهشی، کتاب های تاریخی، کتاب های 
ادبی، کتاب های سیاسی، کتاب های هنری - گذاشته شده؛ جزو برترین نوشته ها و آثار مکتوب 
امروز نظام اسالمی - چه مقاالت و چه کتابها - نوشته های بانوان ما است، که این واقعاً مایهٔ 
افتخار اسـت. در تاریخ ما بی سـابقه اسـت؛ ما دوره های گوناگون را دیدیم، آشـنا هم بودیم با 
فضای فرهنگی کشور؛ ما هرگز این همه انسان برجستهٔ در زمینه های مختلف - چه در مسائل 
حوزوی، چه در مسائل دانشگاهی - نداشتیم. در کنار اینها، بُروز و ظهور کامالً برجستهٔ هویّت 
و شخصیّت مستقلّ زن ایرانی، در عرصهٔ مجاهدتها، از جمله در دفاع مقّدس و دنباله های آن 
تا امروز؛ این همه همسـران شـهدا، همسـران جانبازان، مادران شـهیدان، بازماندگان برجسـتهٔ 
کسـانی که رفتند جانشـان را در راه خدا دادند و اینها با ارادهٔ محکم، عزم راسـخ و با صبر، هر 
انسـانی را در مقابـل خودشـان خاشـع و خاضـع می کننـد. بنـده کـه حقیقتـاً هروقـت بـا ایـن زنـان 
برجسته مواجه می شوم، در مقابل آنها احساس خضوع می کنم. بنده زیاد برخورد می کنم با 
مادران شـهیدان، با همسـران شـهیدان، با همسـران جانبازان: این بانوی فداکاری که یک عمر 
زندگی خودش را می گذارد برای مدیریّت کردن و بهبود بخشیدن به زندگی یک معلول و جانباز، 
برای خاطر خدا؛ این چیز کوچکی نیست، این ها به زبان آسان است. آن مادری که دو فرزند، 
سـه فرزنـد، چهـار فرزنـد را در راه خـدا داده و همچنـان محکـم ایسـتاده، بـه مـا سـفارش می کنـد 
که بایسـتید؛ محکم باشـید! انسـان واقعاً در مقابل این همه عظمت احسـاس خشـوع می کند. 
این ها واقعیّتهای زنانهٔ جامعهٔ ما است که بسیار افتخارآمیز و مهم است. خب بحمدالله این، 

آن بخش روشن و درخشان مسئلهٔ زن در کشور ]است[.1
امـروز بانـوان در کشـور مـا بـرای مراجعـهٔ بـه طبیـب، در هیـچ بیمـاری ای نیـاز ندارنـد کـه بـه غیـر 
زن مراجعـه کننـد. زنـی کـه می خواهـد پزشـک زن داشـته باشـد و بـه پزشـک زن مراجعـه کنـد، 
امروز این در همهٔ زمینه ها در کشـور ما فراهم اسـت. شـاید شـما جوانها که پیش از انقالب را 
ّـی  ندیدیـد و اطـالع نداریـد، ندانیـد ایـن قضیـه چقـدر مهـم اسـت. نـه فقـط بـرای افـراد متدیـن، حت
برای آدمهائی هم که خیلی از لحاظ تدین در سـطوح آنچنانی نیسـتند، این قضیه مهم اسـت. 

این امروز در کشور ما تحقق پیدا کرده؛ این خیلی باارزش است.2 
خوشبختانه زنان جامعهٔ ما حقاً و انصافاً نه فقط در انقالب ما، بلکه از گذشته هم همین 

1. دیدار جمعی از بانوان برگزیده کشور 30/01/1393
02/06/1390 .2
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جور بوده است؛ زنان متدین ما در میدانهای گوناگون و در همهٔ قضایا جزو پیشروان بودند. قبل 
از شروع مبارزات تند مشروطیت، زنها در میدان بودند. در یک برهه ای، مبارزات مشروطیت 
آرام بـود؛ بعـد شـدت پیـدا کـرد، کـه همـه وارد شـدند. آن وقتـی کـه هنـوز همـه وارد نشـده بودنـد 
و در واقـع فقـط یـک عـده ای از علمـا و خـواص دنبـال ایـن قضایـا بودنـد، زنهـا بلنـد شـدند، یـک 
اجتماعی تشکیل دادند، آمدند اینجا سر راه حاکم و زمامدار وقت را گرفتند، او از دست اینها 
فرار کرد، رفت در کاخش مخفی شد! رفتند آن طرف، فراش باشی های دستگاه حکومت، این ها 
را کتک زدند. آن زمان با چادر و چاقچور وارد میدان شده بودند... در همین انقالب خود ما، در 
بعضی از نقاط کشور، زنها زودتر از مردها اجتماع راه انداختند، در خیابانها حرکت راه انداختند 
و مقابله کردند؛ که ما اطالع قطعی داریم. در دوران انقالب همین جور، در مبارزات گوناگون 

بعد از پیروزی انقالب همین جور، در جنگ تحمیلی همین جور.1
انقالب ما انقالب زینبی اسـت. از اول انقالب، زنان یکی از برجسـته ترین نقشـها را در این 
انقالب ایفاء کردند. هم در خود حادثهٔ بزرگ انقالب، هم در حادثهٔ بسـیار بزرگ هشـت سـال 
دفـاع مقـدس، نقـش مـادران، نقـش همسـران، از نقـش مجاهـدان اگـر سـنگین تر و دردناکتـر و 
تحمل طلب تـر نبـود، یقینـاً کمتـر نبـود. مـادری کـه جـوان خـودش را، عزیـز خـودش را، دسـتهٔ گل 
خـودش را هجـده سـال، بیسـت سـال - کمتـر، بیشـتر - پـرورش داده، بـا آن محبـت مادرانـه او را 
ّـی جسـد او  بـه ثمـر رسـانده، حـاال او را بـه طـرف میـدان جنـگ می فرسـتد، کـه معلـوم نیسـت حت
هم برخواهد گشـت یا نه. این کجا، رفتن خود این جوان کجا؟ که خوب، این جوان، با شـور و 
هیجان جوانی، همراه با ایمان و روحیهٔ انقالبیگری، حرکت می کند و می رود. کار این مادر، از 
کار آن جوان اگر بزرگتر نباشـد، کوچک تر نیسـت. بعد هم که جسـد او را برمیگردانند، افتخار 
می کند که بچهٔ من شهید شده. این ها چیز کمی است؟ این، حرکت زنانه، حرکت زینب گون 

در انقالب ما بود.2

1391/02/23 .1
2. 01/02/1389  دیدار جمعی از پرستاران نمونه کشور
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6- استقرار ثبات و امنیت
]انقالب[ ثبات و امنیّت کشور و تمامیّت ارضی و حفاظت از مرزها را که آماج تهدید جّدی 
دشمنان قرارگرفته بود ضمانت کرد و معجزهٔ پیروزی در جنگ هشت ساله و شکست رژیم بعثی 

و پشتیبانان آمریکایی و اروپایی و شرقی اش را پدید آورد.1
تالش ملت عزیز ما و هوشـمندی و آگاهی و بصیرت مردم عزیز ما ... در سرتاسـر کشـور، 
موجب شده است که کشور ما از یک ثبات سیاسی مستمری برخوردار باشد؛ این نعمت بزرگی 
اسـت. قدرتمندان زورگو و تجاوزگر، یکی از سالحهاشـان این اسـت که در کشـورهائی بی ثباتی 
ایجاد کنند، که نمونهٔ آن را شـما مشـاهده می کنید؛ هم در منطقهٔ خودمان، و هم در مناطق 
دیگـر ایـن دنیـای بـزرگ. می بینیـد کـه قدرتمنـدان هرجـا توانسـته اند، هرجـا در کشـوری طمعـی 
ورزیده اند، برای اینکه سلطهٔ خود را در آن کشورها و در آن مناطق مستقر کنند، بین مردم آن 
کشور یا مردم آن کشور با کشور همسایه، بی ثباتی ایجاد کردند؛ ایجاد اختالف کردند، ایجاد 
درگیری کردند، تا بی ثباتی در نظامها به وجود بیاید؛ از این بی ثباتی، کارخانجات اسلحه سازی 
اسـتفاده کنند، کارتلها و تراسـتها و بنگاه های بزرگ اقتصادیِ حاکم بر دسـتگاه سیاسـی غرب 
استفاده کنند. امروز یکی از سیاستهای دستگاه های استکبار، ایجاد بی ثباتی است. آن وقت 
در یک چنین شـرائطی، نظام جمهوری اسـالمی به برکت ایمان شـما مردم، به برکت بصیرتی 
که به فضل الهی در ملت ما وجود دارد، توانسـته اسـت به کوری چشـم دشـمنان، یک کشـور 

با ثبات و استقرار به وجود بیاورد.
خـود آحـاد ملـت پشـتوانهٔ ایـن ثبـات و اسـتقراری هسـتند کـه در کشـور وجـود دارد؛ و البتـه 
متقاباًل بیشترین فایدهٔ این ثبات و استقراری که در نظام سیاسی کشور هست، متوجه و عاید 
خود مردم اسـت. یک ملت اگر امنیت داشـته باشـند، ثبات سیاسـی داشـته باشـند، از آرامش 
دستگاه های حاکمیت نظام برخوردار باشند، آن ملت فرصت پیدا خواهند کرد که در میدانهای 
گوناگون، به مسابقهٔ بزرگ بشری وارد شوند و پیشتاز باشند. امنیت و آرامش برای یک کشور، 

جزو مهمترین خواسته ها و مفیدترین عواید یک ملت است.
در قرآن کریم، خدای متعال در سورهٔ فتح- که فتح مسلمانان را برای پیغمبر و برای مردم، 

ن  ؤمن�ی وله و ع الم به صورت یک نعمت بزرگ معرفی می کند- می فرماید: »فأنزل الّل سکینته ع رس
هـا«2؛ بـه عنـوان یـک نعمـت بـزرگ، نـزول سـکینهٔ الهـی را  ـّق بـا و اهل ـوا اح هـم ملکـة الّتـوقی و اکن و ازلم

1. بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 1397/11/22
2. فتح: 26
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بر جامعهٔ اسالمی ذکر می کند. سکینه یعنی آرامش، یعنی اطمینان، یعنی آن طمأنینه ای که 
وجـود دارد. یـک وقـت در میـان یـک ملتـی تالطـم هسـت، آرامـش وجـود نـدارد؛ همـه نسـبت بـه 
هـم بدبیـن، همـه نسـبت بـه یکدیگـر سـتیزه گر؛ دسـتگاه های حاکـم در مقابـل مـردم، مـردم در 
مقابـل دسـتگاه های حاکـم؛ یـک چنیـن کشـوری کـه دارای امنیـت نباشـد، نمی توانـد نـه در علـم، 
نـه در اقتصـاد، نـه در صنعـت، نـه در عـزت ملـی، خـودش را بـه پیـش و بـه جلـو بکشـد؛ امـا وقتـی 
اسـتقرار و امنیـت و آرامـش در یـک کشـور بـود، ملـت فرصـت پیـدا می کنـد کـه آمادگی هـای خـود 
را، اسـتعدادهای خـود را بـروز دهـد؛ همچنـان کـه شـما می بینیـد علی رغـم تهدیدهـای دشـمنان، 
تحریم های دشمنان، خباثت های دشمنان، ملت ایران و جوانان عزیز ما توانسته اند در میدانهای 
گوناگون، خود را نشـان دهند؛ عظمت خود را، اسـتعداد خود را، آمادگی خود را در زمینه های 

مختلف به رخ دنیا بکشند؛ این به برکت ثبات است.
دشمنان ما بارها کوشش کردند که با شیوه های گوناگون، این ثبات سیاسی را به هم بزنند. 
در اول انقـالب، بـا ایجـاد درگیری هـای قومیتـی در شـرق و غـرب کشـور، شـمال و جنـوب کشـور، 
سـعی کردنـد نگذارنـد انقـالب اسـالمی بـه آرامـش دسـت پیـدا کنـد و کشـور را از تالطـم انقـالب 
بیرون بیاورد؛ اما موفق نشـدند. بعد از آن سـعی کردند با تهاجم یک همسـایهٔ دیوانه- صدام 
بـه معنـای واقعـی کلمـه، یـک انسـان وحشـی و دیوانـه و افسارگسـیخته و خطرنـاک بـود- امنیـت 
کشـور را بـه هـم بریزنـد؛ از داخـل هـم گروهکهـا کمکـش کردنـد؛ همـان گروهکهائـی کـه بعـد هـم 
بـه دامـان خـود او پنـاه بردنـد. دیدیـد آنچـه کـه آنهـا خواسـتند، صـد و هشـتاد درجـه برخـالف میـل 
آنها تمام شد. جنگ تحمیلی، حملهٔ دشمن، نه فقط ثبات و استقرار کشور را به هم نزد، بلکه 

اتحاد ملت را بیشتر کرد.1
در دوره های قبل از جمهوری اسـالمی، همیشـه ایران تجزیه شـد و همیشـه از ایران کَندند. 
هیچ کدام از سالطین پهلوی و قاجار، این افتخار را ندارند که بتوانند بگویند ما مرزهای ایران را 
حفظ کرده ایم. تنها جمهوری اسالمی بود که مردانه ایستاد و نگذاشت که متجاوزین یک قدم 
جلو بیایند. هشت سال جنگ مگر شوخی است؟! هشت سال جنگ و آن همه فداکاری! جوانان 
ما در مقابل اتّحاد شرق و غرب و »ناتو« مقاومت و ایستادگی کردند و میهن را نجات دادند.2
آنچـه کـه ]در مـورد جنـگ[ هنـوز بیان نشـده، به مراتـب بیشـتر از آن چیـزی اسـت کـه تاکنـون 
بیان شده است. خیلی کارها انجام گرفت؛ لیکن یک جمع بندی وجود دارد که جلوِ چشم همه 

1.  اجتماع مردم شیروان )24/ 07/ 1391(
2. دیدار مدیران و مسئوالن مطبوعات 1375/2/13
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و مایهٔ عبرت اسـت. یکی از این جمع بندی ها- که بارها هم گفته شـده ولی هرچه بیشـتر تکرار 
شود بهتر است- این است که در برهه ای از زمان، تمام قدرت های سرپایِ دنیا تقریباً علیه ایران 
اسالمی دست به هم دادند. هرچند در ظاهر فقط یک ارتش عراق بود که با ما می جنگید؛ اما 
کارشناسان و جاسوسان و ماهواره ها و سالح های آمریکایی و اروپایی بلوک شرق ]شوروی آن 
روز و کشـورهای اروپـای شـرقی[ و نیـز پـول دولت هـای اطـراف خلیج فـارس و نیروهـای کارشـناس 
غیر عرب - که بعضی گفته اند اسرائیلی ها هم در میانشان بوده اند، ولی من چون یقین ندارم 
نمی خواهـم بگویـم- دسـت به هم داده بودنـد و از عـراق جانـب داری می کردنـد. عـالوه بـر این هـا 
شما می دانید در جبهه قرار داشتن فقط به این معنا نیست که انسان با دشمن گالویز شود؛ 
درصورتی که فراهم کردن زمینهٔ نبردِ آسان تر برای طرف مقابل، کمک زیادی به او می کند. مثالً 
دو نفر که باهم کُشتی می گیرند، اگر عّده ای یک کشتی گیر را تشویق کردند و برایش امکانات 
تدارک دیدند و کار یادش دادند و زیر پایش را صاف و لباسش را مرتّب کردند و اگر افتاد زیر 
بغلش را گرفتند؛ همهٔ آن ها در کُشتی داخل اند. جنگ عراق با ما شبیه چنین صحنه ای بود.

کسـانی کـه سـرپا بودنـد، در جبهـهٔ ارتـش عـراق قـرار گرفتنـد؛ بـرای اینکـه اگـر بتواننـد بخشـی 
از ایران را جدا کنند و یا نیروهایشان را تا مرکز کشور ما برسانند- صریحاً گفتند که این کار را 
خواهیـم کـرد! - و یـا منابـع نفتـی ایـران را در جنـوب کشـور و خلیج فـارس تصـرّف کننـد و یـا فشـار 
اقتصادی را طوری بر ملت ما وارد کنند که طاقت خود را از دست بدهد. خالصه اینکه با ده راه 
و از ده جهت کاری کنند که حکومت اسالم و قرآن سرنگون شود. این هدف آن ها بود. یک روز 
و دو روز هم این کار انجام نگرفت؛ بلکه هشت سال طول کشید و با همین شّدت و یکپارچگی 
جناح های مختلف، علیه نظام اسالمی تالش کردند. نتیجهٔ همهٔ اتّحادشان این شد که نه یک 
وجب از خاک ایران را توانسـتند جدا کنند و نه توانسـتند نظام انقالبی را تضعیف نمایند و نه 
توانستند بخشی از منابع ایران را بگیرند و نه توانستند ایران اسالمی را دچار اضطراب فکری و 
عقیدتی کنند؛ بلکه به عکس، ایران مستحکم تر، حکومت ثابت تر، مردم عالقه مندتر و افکار 
دارای رشـد بیشـتر شـد و همه چیز صد درصد در جهت خالف میل و ارادهٔ دشـمن پیش رفت. 
این یـک عبـرت و تجربـه اسـت. چـه دلیلـی داریـد کـه اگـر در یـک برهـهٔ دیگـر از زمـان بازهـم همـان 
امریکا و اروپا و ناتو و همان مرتجعان، دست به دست هم بدهند، نتیجه ای غیرازاین به دست 
نیاید؟ چرا بعضی کسان دائماً سعی می کنند دشمن را بزرگ کنند و نیروهای عظیمِ جوشان و 
خروشان انقالب را کوچک جلوه دهند؟! سامانه های دفاعی ای که امروز در کشور تولید می شود، 
یک روزبه رؤیا و خواب هم نمی آمد که کشـور ما بتواند حتّی محصوالتش را داشـته باشـد؛ اما 
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امروز این ها را در قالب فناوری برتری که در دنیا باافتخار از آن یاد می شود، تولید می کنند.1
ایـن کشـوری اسـت کـه در برابـر حملـهٔ نیروهـای معـدود انگلیسـی و غیـر انگلیسـی در جنـگ 
]جهانی[ دوّم، چند سـاعت بیشـتر نتوانسـت ایسـتادگی کند ]امّا[ هشـت سـال همهٔ نیروهای 
قدرتهای جهانی، یعنی آمریکا، شوروی، فرانسه، انگلیس، آلمان و دیگران و پول های دولت های 
مرتجع، زیر اسم صّدام با ایران جنگیدند -یعنی یک جنگ بین المللی به معنای واقعی کلمه- و 
بعد از هشت سال هیچ غلطی نتوانستند بکنند و به وسیلهٔ نیروهای نظامی و دفاعی و مردمی 
ما، از مرزها اخراج شدند؛ این چیز کمی نیست. این مال سالهای اوّل انقالب است، مال دههٔ 
اوّل انقـالب اسـت کـه یـک چنیـن حرکـت عظیمـی انجـام گرفـت. امـروز کـه خـب بحمداللـه وضـع 
نیروهـای نظامـی مـا بمراتـب ]بهتـر اسـت[؛ یعنـی نمی شـود گفـت ده برابـر؛ ده هـا برابـر از آن روز 
جلوتر هستند. امروز بحمدالله کشور ما یک قدرت بزرگ منطقه ای است از لحاظ دفاعی و یک 

نیروی پُرتوان از لحاظ دفاعی در نگاه بین المللی است2.

1. دیدار کارگزاران نظام 1382/5/15
2. دیدار با نمایندگان تشکل های دانشجویی 1399/2/28
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7- پیشرانی موتور علم و فناوری و ایجاد زیرساخت های حیاتی
ّـاوری و ایجـاد زیرسـاخت های حیاتـی و  ]انقـالب[ موتـور پیشـران کشـور در عرصـهٔ علـم و فن
اقتصادی و عمرانی شد که تا اکنون ثمرات بالندهٔ آن روزبه روز فراگیرتر می شود. هزاران شرکت 
دانش بنیان، هزاران طرح زیرسـاختی و ضروری برای کشـور در حوزه های عمران و حمل ونقل و 
صنعت و نیرو و معدن و سالمت و کشاورزی و آب و غیره، میلیون ها تحصیل کردهٔ دانشگاهی 
یا در حال تحصیل، هزاران واحد دانشگاهی در سراسر کشور، ده ها طرح بزرگ از قبیل چرخهٔ 
سوخت هسته ای، سلّول های بنیادی، فنّاوری نانو، زیست فنّاوری و غیره با رتبه های نخستین در 
کلّ جهان، شصت برابر شدن صادرات غیرنفتی، نزدیک به ده برابر شدن واحدهای صنعتی، ده ها 
برابر شدن صنایع ازنظر کیفی، تبدیل صنعت مونتاژ به فنّاوری بومی، برجستگی محسوس در 
رشته های گوناگون مهندسی ازجمله در صنایع دفاعی، درخشش در رشته های مهم و حّساس 
پزشکی و جایگاه مرجعیت در آن و ده ها نمونهٔ دیگر از پیشرفت، محصول آن روحیه و آن حضور 
و آن احسـاس جمعـی اسـت کـه انقـالب بـرای کشـور بـه ارمغـان آورد. ایـرانِ پیـش از انقـالب، در 

تولید علم و فنّاوری صفر بود، در صنعت به جز مونتاژ و در علم به جز ترجمه هنری نداشت.1
انقالب چهرهٔ کشور را، چهرهٔ ایران را از یک کشور عقب ماندهٔ علمی که بکلّی از لحاظ علمی 
در آخرین صفهای کشورهای دنیا قرار داشت -کشور عقب ماندهٔ علمی، از لحاظ سیاسی طفیلیِ 
سیاست قدرتهای بزرگ، از لحاظ اقتصاد وابستهٔ به قدرتهای بزرگ و در اختیار قدرتهای بزرگ؛ 
یعنی اقتصاد کشـور ما در اختیار کشـورهای بزرگ مثل آمریکا در یک برهه و انگلیس در یک 
برهه بود- تبدیل کرد به یک کشـور آزاد، کشـور مسـتقل، کشـور عزیز، برخوردار از موفّقیّتهای 
بزرگ علمی در رشته های مهمّ حیاتیِ امروز. امروز ایران در رشته های مهمّی در بین پنج کشور 
دنیـا، شـش کشـور دنیـا یـا حّداکثـر ده کشـور دنیـا حضـور دارد؛ ایـن رشـته ها، رشـته های بسـیار 
بااهمّیّتـی اسـت. کشـور در ایـن قسـمتها پیشـرفت کـرده و کشـور مسـتقل، کشـور آزاد، کشـور 

آبرومندی است؛ این یکی از مهم ترین کارهایی است که انقالب انجام داده2
آنچه که وجود دارد، این حرکت، روبه جلو و پیشرفت است. این پیشرفت حاصل شده. این، 
اصل قضیه است. آن وقت وارد شاخه ها که می شوید، باز نشانهٔ پیشرفت را می بینید. مثالً در 
علم ما پیشرفت کردیم، در فناوری برخاستهٔ از علم پیشرفت کردیم... دانشمندان نسل های 
گذشتهٔ ما که وجودشان هم خیلی برای ما محترم است و ما از هرکسی که درراه دانش زحمتی 

1.  بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 1397/11/22
2. دیدار مردم آذربایجان شرقی 1399/11/29



عظمت ملت، ایران قوی، تحول 1400 238

کشیده تقدیر می کنیم و احترام برایش قائلیم، چون مال یک مرتبهٔ دیگری بودند، پیشرفت های 
علمیِ نسل جوان را سرِ همین قضیهٔ پیشرفت های صنعت هسته ای باور نمی کردند! من این 
را شـاید یک بـار دو بـار دیگـر هـم گفتـه ام. وقتـی ایـن پیشـرفت ها حاصل شـده بـود، چنـد نفـر از 
دانشمندان برجستهٔ ما که من اینها را می شناختم، هم ازلحاظ علمی برجسته اند، هم ازلحاظ 
نیت، انسان های صادق النیّه ای هستند، به من نامه نوشتند، گفتند آقا باور نکنیدها، باور نکنید! 
اینی که میگویند، این نمی شـود، نشـده! هم پیشـرفت های هسـته ای را، هم آن پیشـرفت های 
مربوط به سلول های بنیادی را که جزو جلودارهای این حرکت علمیِ جدیدِ چندین سالهٔ اخیر 
بود. باور نمی کردند، اما اتفاق افتاده بود و بود. گذشت زمان هم بیشتر نشان داد که بله، این 
پیشرفت ها واقع شده؛ یعنی حرکت علمی، حرکتی است که برای آن نسل گذشتهٔ ما که گفتم 
هم دانششان، هم خیرخواهی و نیت صادقانه شان برای ما معلوم است، قابل باور نبود؛ و من 
امروز به شما عرض می کنم این جوان های ما کارهایی دارند در زمینه های علمی و پیشرفت های 
علمی و اکتشافات و ساخت وسازهای علمی می کنند که باز شاید برای بعضی نسل های متوسط 

ما هم قابل باور نباشد، اگرچه حاال یواش یواش دیگر همه این پیشرفت را باور کردند.1
بعد از انقالب، خودباوری علمی و اعتمادبه نفس ملی به وجود آمد؛ حضور این همه دانشمند، 
دانشـمندان برجسـته و بزرگ، در رشـته های مختلف، مشـاهده شـد. امروز ما دانشـمندانی در 
داخل کشور داریم که در سطح جهان، شبیه آن ها و نظیر آن ها قابل شمارش اند؛ تعداد معدودی 

هستند. دانشمندان ما پیش رفتند؛ غالباً هم جوان.2
مـا امـروز قطـب پزشـکی و درمـان هسـتیم، رتبـهٔ علمـی باالیـی در دنیاداریـم، صاحـب رأی در 
مسائل منطقه هستیم، درزمینهٔ هسته ای دانش باالیی پیداکرده ایم، درزمینهٔ نانو دانش باالیی 
پیداکرده ایم، درزمینهٔ زیست فنّاوری دانش باالیی پیداکرده ایم، درزمینهٔ دانش های مربوط به 
فضای مجازی رتبهٔ باالیی پیداکرده ایم، این ها پیشرفت است. بسیاری از جوان های ما از شّدت 
استعداد، واقعاً منتظر یک اشاره اند که اوج بگیرند. یک خرده ما مدیران در این زمینه کوتاهی 
داریـم؛ وَااّل اگـر یک خـرده بیشـتر همراهـی کنیـم بـا جوان هـا، واقعـاً پـرواز می کننـد در زمینه هـای 
علمی و فنی و خدماتی و کارهای گوناگون؛ همچنان که در زمینه های معنوی پرواز می کنند. ما 
ّـت، درزمینـهٔ دفـاع، درزمینـهٔ کشـاورزی، درزمینـهٔ سـالمت، درزمینـهٔ علـم، درزمینـهٔ  درزمینـهٔ امنی
راه های مواصالتی و امثال اینها، خیلی پیشرفت کرده ایم و پیشرفتمان الحمدالله خوب است؛ 

1. دیدار نیروهای مسلح منطقٔه شمال کشور و خانواده های آنان 1391/06/28
2. خطبه های نماز جمعه تهران 1389/11/15
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دههٔ پیشرفت و عدالت، پیشرفت خوب بود. این ها ناشی از انقالب است... بنابراین، انقالب 
کار بزرگی در کشور انجام داد: کشور را از حالت فالکت خارج کرد، ملّت را از حالت توسری خوری 
و ذلّت و سرافکندگی خالص کرد؛ ملّت ما امروز سربلند است و این مهم ترین دستاورد برای 
یک کشور و برای یک ملّت است. البتّه از این قبیل زیاد است؛ یک فهرست طوالنی وجود دارد1
در فناوری برتر که در دنیا باافتخار از آن یاد می شود، مجبور شدند علیرغم همهٔ دشمنی ها 
بگویند ایران جزو ده کشوری است که توانسته چرخهٔ سوخت هسته ای تولید کند. این چیزِ کمی 
نیسـت.2 صنایعی که ملت ایران به دسـت خودشـان ایجاد کرده اند، یک ماجرای شـگفت انگیز 
است. آن روز ساده ترین چیزها را هم باید دیگران می آمدند و می ساختند. پول ما را می گرفتند، 
ما را تحقیر می کردند، اما برای ما نوع نازلش را تهیه می کردند! امروز جوان های ما پیچیده ترین 
و برجسـته ترین فناوری هـا را آورده انـد در میـدان دیـد عمومـی قـرار داده انـد کـه نمونه هایـش را 

شنیده اید و می دانید.3 
در طـول چنـد سـال گذشـته جوان هـای کشـور و مسـئولین ایـن کارهـا، توانسـتند کاری کننـد 
که رشد پیشرفت علمی کشور در پایگاه های استنادی معروف دنیا رکورد بزند؛ اینکه ما بارها 
گفته ایم سرعت پیشرفت علمی کشور در فالن سال، سیزده برابر متوّسط دنیا بود، حرف من نیست، 
من که خبر ندارم، این را پایگاه های استنادی ای که معروف اند در دنیا و شماها آنها را می شناسید 
گفتند و شهادت دادند. این شوخی است که سرعت حرکت یک کشوری سیزده برابر متوّسط 

دنیا باشد؟4
پیشـرفت هسـته ای، افتخار فنّاوری کشـور بوده اسـت. پیشـرفت هسـته ای در کشـور، مایهٔ 
افتخار فنّاوری و دانش فنی کشور بوده، استعداد جوان های ما را تشخّص کرده؛ چیز کوچکی 
نیسـت... این یک نقطهٔ قوّت بسـیار بزرگ برای کشـور اسـت؛ هم آبرو و مایهٔ اعتبار اسـت، هم 

در عمل، موجب پیشرفت کشور است.5
بعضی ها دائم می نویسند، میگویند و پیشرفت های علمی کشور را که مورد تأیید دستگاه های 
بین المللی است، انکار می کنند؛ بنده صد درصد این حرف را رد می کنم، صد درصد رد می کنم؛ 
نخیر، پیشرفت های علمی کشور پیشرفت های واقعی است و آن طور که بعضی ادّعا می کنند، 

1. دیدار مردم آذربایجان شرقی 1396/11/29
2. دیدار کارگزاران نظام 1382/5/15

3. دیدار مردم قم 1383/10/19
4. دیدار نخبگان علمی جوان 1395/07/28

5. مراسم بیست و نهمین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه الله( 1397/3/14
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پیشـرفت های حبابـی نیسـت؛ مـا در نانـو پیشـرفت کرده ایـم، در سـلّول های بنیـادی پیشـرفت 
کرده ایـم، در هسـته ای پیشـرفت کرده ایـم، در زیسـت فنّاوری پیشـرفت کرده ایـم، در بخش هـای 
مختلفـی از پزشـکی پیشـرفت کرده ایـم، در بسـیاری از بخش هـای گوناگـون پیشـرفت کرده ایـم؛ 

این پیشرفت ها واقعی است و وجود دارد.1
امروز کشور ما مثل دههٔ اول یا دههٔ دوم انقالب نیست که زیرساخت های علمی و موردنیاز 
را در کشـور فاقد باشـد. امروز جوان های ما و متخصصین ما و دانشـمندان در هر رشـته ای که 
وارد می شـوند، می توانند کارهای بزرگ انجام دهند؛ لذا امروز در کشـور آن چیزهایی که برای 
یک پیشرفت وسیع درزمینهٔ ارتباطات، درزمینهٔ مواصالت، درزمینهٔ تحقیقات علمی، درزمینهٔ 
َّـه آمـاده اسـت. مـا ازلحـاظ راه هـای مهـم و بین المللـی،  ساخت وسـازها موردنیـاز اسـت، بحمـد الل
ازلحاظ ساخت فرودگاه، ازلحاظ ارتباطات بی سیم و باسیم، شبکه های ارتباطی، ازلحاظ ساخت 
سـدها، احتیاجـی بـه دیگـران نداریـم. یـک روزی بـود کـه بـه خاطـر کسـی خطـور هـم نمی کـرد کـه 
عناصر داخلی و متخصصین داخلی بتوانند سد بسازند، سیلو بسازند، بزرگ راه بسازند، فرودگاه 
بسازند، کارخانهٔ فوالد بسازند؛ در همهٔ این چیزها چشم ملت ما به بیگانگان بود. بعد هم که 
بیگانگان دستشان قطع شد، ما ازاین جهت در کشور فقیر بودیم؛ اما امروز ازاین جهت توانائی 
زیـادی داریـم. جوانـان مـا کارخانه هـای پیچیـده را می سـازند، کارهـای پیچیـدهٔ علمـی و فنـاوری را 
انجـام می دهنـد، نیـاز کشـور را بـرآورده می کننـد، بـه کشـورهای دیگـر هـم به عنـوان مستشـار و 
به عنـوان کسـانی کـه تجـارت علـم و فنـاوری می کننـد، کمـک می رسـانند. در ایـن جهـت، کشـور 
ّـی  وضعیـت شـاخصی پیداکـرده اسـت؛ ایـن پیشـرفت کمـی نیسـت. یـک روزی جوان هـای مـا حت
گلولهٔ آر. پی. جی را نمی توانسـتند پرتاب کنند و نمی شـناختند؛ امروز همان جوان ها موشـک 
پرتابگر ماهواره می فرستند که چشم دانشمندان جهان را به خود جلب می کند، همه را متوجه 
می کند. یک روزی ما برای استفادهٔ از نیروگاه هایی که در کشور داشتیم، احتیاج به متخصص 
داشـتیم؛ امروز جوانان کشـور ما خودشـان آن چنان در صنعت پیشـرفت کردند که پاالیشـگاه، 
نیروگاه و امکانات گوناگون را خودشـان می سـازند و تولید می کنند. یک روزی درزمینهٔ مسـائل 
زیست شناسی، کشور دچار فقر مطلق بود؛ امروز به پیشرفت در دانش های زیستی، ازجمله 
همین مسـئلهٔ سـلول های بنیادی که بسـیار در دنیا چیز مهمی اسـت، دسـت پیداکرده اسـت. 
امـروز ایـن امکانـات در کشـور وجـود دارد. این هـا همـه زیرسـاخت هایی اسـت کـه پیشـرفت های 
آینده بر اسـاس این زیرسـاخت ها آسـان می شـود... این ها زمینهٔ یک جهش اسـت برای اینکه 

1. دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه ها 1397/3/20
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َّه در طریق پیشرفت و عدالت حرکت کند.1 کشور بتواند إن شاء الل
یک ظرفیّت دیگری که در کشور وجود دارد، زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری است؛ 
نرم افزاری مثل این سیاست های اصل 44، سند چشم انداز و این کارهایی که در این چند سال 
انجام گرفته و همچنین زیرساخت های گوناگون مثل جاده و سّد و پل و کارخانه و امثال اینها؛ 
این ها زمینه های بسیار خوبی برای پیشرفت اقتصاد کشور است، این ها ظرفیت های یک کشور 

است.2 
تجربهٔ متراکم در قانون گذاری، در اجرا؛ این هم جزو نقاط درخشان کشور است.3 سی سال 
تجربـهٔ خدمتگـزاری و مدیریـت هـم امـروز متراکـم، در اختیـار مسـئوالن نظـام جمهـوری اسـالمی 
است. استمرار حرکت این نظام و استقرار و ثبات نظام جمهوری اسالمی، این اهمیت را داشته 
اسـت، ایـن اثـر بـزرگ را گذاشـته اسـت کـه یـک تجربـهٔ متراکـمِ ذی قیمتـی در برخـورد بـا مسـائل 
جهانی و منطقه ای و مسائل داخلی در کشور جمع شده است؛ این خودش یک زمینهٔ بسیار 
مهمی است، یک زیرساخت قابل توجهی است.4 نخبگان و مسئوالن کشور در طول سال های 
گذشـته در مواجهـهٔ بـا مشـکالت گوناگـون، تجربه هـای بسـیار ذی قیمتـی کسـب کرده انـد. ایـن 
تجربه ها امروز در اختیار مردم است... تجربهٔ مدیران، یک تجربهٔ بسیار عمیق و وسیعی است.5
ما کشوری بودیم که اگر می خواستیم یک جاده، یک بزرگراه، یک سد، یک کارخانه بسازیم، 
باید به سـمت بیگانگان دسـت دراز می کردیم تا مهندسـان خارجی بیایند برای ما سـد درسـت 
کنند، جاده درست کنند، کارخانه احداث کنند. امروز جوانان این ملت، بدون کمترین اعتنائی 
به بیگانگان، هزاران کارخانه، صدها سد و پل و راه و بزرگراه در کشور ایجاد می کنند. امروز رشد 
علمی و فنی و توانائی های سـازندگی در کشـور به این نقطهٔ از اوج رسـیده اسـت؛ آیا شایسـته 

است که ما اینها را نبینیم؟
در زمینـهٔ بهداشـت و درمـان، بـرای یـک جراحـیِ اندکـی پیچیـده، بیمـار مـا بایـد می رفـت در 
بیمارستان های اروپا سرگردان می شد، اگر پول داشت؛ و اگر پول نداشت، باید می مرد. امروز 
در کشور ما پیچیده ترین جراحی های بزرگ- پیوند کبد، پیوند ریه، کارهای مهم در زمینهٔ جراحی 
و پزشکی- انجام می گیرد؛ نه فقط در تهران، در بسیاری از شهرهای دوردست. این توانائی ها 

1. اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت علی بن موسی الرضا علیه السالم 01/ 01/ 1388
2. دیدار زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی 1393/01/01

3. دیدار مسئوالن نظام 1390/05/15
4. اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی 01/ 01/ 1389

5. اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت علی بن موسی الرضا علیه السالم 01/ 01/ 1388
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امـروز وجـود دارد. ملـت ایـران در ایـن زمینـه احتیاجـی بـه بیگانـگان نـدارد؛ در ایـن زمینـهٔ بسـیار 
مهم و حیاتی، به استقالل و خودکفائی رسیده است. بسیاری از نقاط این کشور، فراموش شده 
بـود- بنـده در دوران پیـش از انقـالب، بـه شهرسـتان های مختلـف و جاهـای گوناگـون زیـاد سـفر 
می کردم- کمترین نگاهی به مناطق دوردسـت کشـور نمی شـد؛ اما امروز خدمات گوناگون در 
سرتاسر کشور گسترده است؛ در شهرهای دوردست، در روستاهای گوناگون. امروز معنا ندارد 
که کسی بگوید فالن جا از نیروی برق یا فرضاً از زیرساخت های جاده و امثال اینها محروم مانده 
است. آن روز اگر یک نقطه ای در نقاط دوردست برخوردار بود، مایهٔ تعجب بود؛ امروز عکسش 
مایهٔ تعجب است. آن روز در جمعیت سی و پنج میلیونی کشور، قبل از انقالب، صد و پنجاه 
هزار دانشجو بود؛ امروز جمعیت شده است دو برابر، تعداد دانشجو شده است بیست برابر، 
بلکه سـی برابر؛ این یعنی توجه به علم...در هر شـهر دورافتاده ای، یکی، دو تا، پنج تا، گاهی 
ده تا دانشـگاه وجود دارد. آن روز اسـتانهائی وجود داشـت که تعداد دبیرسـتان هایش به عدد 
انگشـتان دو دسـت نمی رسـید؛ امروز در همان اسـتانها، در هر شـهرش، چند دانشـگاه، گاهی 
چندین دانشگاه وجود دارد. این، حرکت عظیم ملت ایران است که به برکت انقالب و با همت 
جوانان و همت مسئوالن، در طول این سی و چند سال اتفاق افتاده است؛ این ها حوادث مهمی 
اسـت. بـه برکـت انقـالب، زیربناهـای فـراوان در ایـن کشـور سـاخته شـد؛ هـزاران کارخانـه در ایـن 
کشـور احداث شـد؛ کارخانه های مادر در این کشـور به وجود آمد؛ محصوالتی که با منت باید 
ذره ذره از بیگانگان می خریدیم و تهیه می کردیم، امروز به وفور در کشور تولید می شود؛ این ها 
را باید دید؛ این ها همه به برکت همان سه باوری است که امام در این ملت تزریق کرد و این 
باورهـا را در آنهـا برانگیخـت: بـاور بـه خـدا، بـاور بـه مـردم، و بـاور بـه خـود.1 نکتـهٔ بعـدی در مسـئلهٔ 
پیشرفت علم این است که زنجیرهٔ علم، فناوری، تولید محصول و تجاری سازی- که این زنجیرهٔ 
بسـیار مهمی اسـت- در حال شـکل گیری اسـت؛ یعنی دانش را تولید می کنند، آن را تبدیل به 
فناوری می کنند، محصول را تولید می کنند، محصول را به بازار تجارت جهانی می آورند و برای 
کشـور تولید ثروت می کنند. این دانش فقط دل خوشـکنک نیسـت، که ما بدانیم حاال در این 
زمینه پیشرفت کردیم؛ نه، این دانش کشور را ثروتمند می کند، سودش به همهٔ مردم می رسد. 
این، کشاندن مسیر تولید علم به ثروت ملی کشور است و پاسخگوئی به نیازهای ملت. این 

در زمینهٔ علم، که حقاً و انصافاً همت مضاعف و کار مضاعف در آن مشهود است.2

1. مراسم بیست و چهارمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی رحمه الله 1392/3/14
2. جمع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی )01/ 01/ 1390(  
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8- استقرار مطالبه عمومی عدالت
شـعار عدالـت هـم، شـعار واقعـی اسـت و شـعاری اسـت کـه بحمداللـه در کشـور، مانـدگار و 

مستقر است.1
]انقالب[ کفّهٔ عدالت را در تقسیم امکانات عمومی کشور سنگین کرد. نارضایتی این حقیر 
از کارکرد عدالت در کشور به دلیل آنکه این ارزش واال باید گوهر بی همتا بر تارک نظام جمهوری 
اسالمی باشد و هنوز نیست، نباید به این معنی گرفته شود که برای استقرار عدالت کار انجام 
نگرفته است. واقعیّت آن است که دستاوردهای مبارزه با بی عدالتی در این چهار دهه، با هیچ 
دورهٔ دیگر گذشته قابل مقایسه نیست. در رژیم طاغوت بیشترین خدمات و درآمدهای کشور 
در اختیار گروه کوچکی از پایتخت نشینان یا همسانان آنان در برخی دیگر از نقاط کشور بود. 
مردم بیشتر شهرها به ویژه مناطق دوردست و روستاها در آخر فهرست و غالباً محروم از نیازهای 
ّـهٔ زیرسـاختی و خدمت رسـانی بودنـد. جمهـوری اسـالمی در شـمار موفّق تریـن حاکمیّتهـای  اوّلی
جهان در جابه جایی خدمت و ثروت از مرکز به همه جای کشور و از مناطق مرفّه نشین شهرها 
به مناطق پایین دسـت آن بوده اسـت. آمار بزرگ راه سـازی و خانه سـازی و ایجاد مراکز صنعتی 
و اصـالح امـور کشـاورزی و رسـاندن بـرق و آب و مراکـز درمانـی و واحدهـای دانشـگاهی و سـد و 
نیروگاه و امثال آن به دورترین مناطق کشور، حقیقتاً افتخارآفرین است؛ بی شک این همه، نه 
در تبلیغات نارسای مسئوالن انعکاس یافته و نه زبان بدخواهان خارجی و داخلی به آن اعتراف 
کـرده اسـت؛ ولـی هسـت و حسـنه ای بـرای مدیـران جهـادی و بـا اخـالص نـزد خـدا و خلـق اسـت. 
البتّه عدالت مورد انتظار در جمهوری اسالمی که مایل است پیرو حکومت علوی شناخته شود، 

بسی برتر از اینها است و چشم امید برای اجرای آن به شما جوان ها است.2
این مقدار کاری که درزمینهٔ سازندگی در این سی سال انجام گرفته است، واقعاً شگفت آور 
است. قبل از انقالب، ما به شهرهای گوناگون، به روستاها، به مناطق محروم رفتیم، وضع را 
دیدیم؛ می دانیم آن وقت چه جوری کار می کردند. زلزله می آمد- بنده خودم در چند زلزلهٔ بزرِگ 
معروف گروه امداد تشکیل داده بودم و آنجا کار می کردیم- دیدم چه جوری حرکت می کردند، 
چه جوری کار می کردند؛ و حاال در دورهٔ کنونی، شما مالحظه کنید در یک بخشی از کشور یک 
زلزله ای اتفاق بیفتد، یک بالی طبیعی به وجود بیاید، مردم دچار مشکل شوند، با چه سرعتی 

1. اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی 1397/1/1
2. بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 1397/11/22
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امدادرسانی می شود. این باورنکردنی است، اما واقعیت دارد.1 
یکی از نمونه های مهم عدالت اجتماعی، تقسیم و توزیع متناسب فرصت های کشور است. 
این همه مسکن سازی در روستاها، این همه جاده سازی به سمت شهرهای دور کشور و روستاها، 
راه هـای ارتباطـی، ارتباطـات گوناگـون، نیـروی بـرق، آب مناسـب، تلفـن، امکانـات زندگـی، این هـا 

در سرتاسر کشور توزیع شده است.2
بنـده در چنـد هفتـهٔ قبـل گفتـم در بحـث عدالـت عقبیـم؛ عقیـدهٔ مـن همیـن اسـت، منتهـا 
دیگـران -بدخواهـان- جـور دیگـری اسـتفاده کردنـد؛ معنـای ایـن حـرف را ایـن قراردادنـد کـه کشـور 
در باب عدالت، هیچ حرکتی انجام نداده است؛ این خالف واقع است. در باب عدالت کارهای 
بسیار زیادی انجام گرفته، کارهای بسیار خوبی انجام گرفته است، منتها این، آن عدالتی که ما 
دنبالش هستیم و آرزوی ملّت مسلمان است نیست، با آن فاصله دارد؛ وَااّل اگر شما مقایسه 
کنیـد کشـور مـا را بـا دوران قبـل از انقـالب یـا بـا بسـیاری از کشـورهای دیگـر، می بینیـد در اینجـا 
فاصلهٔ طبقاتی کمتر اسـت، توانایی های قشـر ضعیف بیشـتر اسـت، عمومیت آموزش وپرورش 

و بهداشت و دیگر چیزها حتماً از بسیاری کشورهای دیگر بیشتر است.
مـن یـک آمـاری اینجـا نوشـته ام کـه ایـن را بـد نیسـت بگویـم. منشـأ ایـن آمـار و کسـی کـه ایـن 
آمار را داده است، بانک جهانی است؛ یعنی آمار داخلی نیست. اینجا گفته می شود که پیش 
از انقـالب، ضریـب جینـی بـاالی 50 بـود. ضریـب جینـی، یـک محاسـبه ای اسـت کـه بـرای نشـان 
دادن شکاف طبقاتی و فاصلهٔ فقیر و غنی در کشورها انجام می گیرد؛ هرچه عدد این ضریب 
باالتر باشد، شکاف طبقاتی بیشتر است؛ هرچه کمتر باشد، شکاف طبقاتی کمتر است. قبل 
از انقـالب، ضریـب جینـی بـاالی 50 بـوده اسـت؛ در سـال 94 ضریـب جینـی در کشـور 38 بـوده 

است؛ یعنی ما این مقدار -فاصلهٔ 50 و 38- توانسته ایم فاصلهٔ طبقاتی را کم کنیم.
]طبق[ یک آمار دیگر -که این آمار هم مربوط است به بانک جهانی؛ آمار بانک جهانی است؛ 
جزو آمارهای بین المللی است- قشر فقیر مطلق، پیش از انقالب 46 درصدِ ملّت ایران بودند، 
یعنی تقریباً نصف ملّت ایران قبل از انقالب جزو قشرهای فقیر مطلق بودند؛ امروز این عددِ 
ّـه در سـال 93؛ آمـار بعـدازآن را بنـده نـدارم- یعنـی  46 درصـد، رسـیده اسـت بـه 5/9 درصـد -البت

این مقدار، کار انجام گرفته.
یک نکتهٔ بسیار مهم درزمینهٔ فساد هست؛ این را بگویم، این را همه توجّه کنند، همهٔ ملّت 

1. دیدار مسئوالن نظام در روز دوازدهم ماه مبارک رمضان 30/ 04/ 1392
2. خطبه های نماز جمعه تهران 1389/11/15
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ایرآن هـم توجّـه کننـد. بنـده از قدیـم بـا فسـاد و مفسـد و مفسـدین اقتصـادی و غیرذلـک مبـارزه 
می کردم و مخالفت می کردم، الآن هم عقیده ام قرص و محکم همین است؛ امّا بعضی ها وقتی 
دربارهٔ فساد حرف می زنند، افراطی حرف می زنند، حواستان باشد! یک جوری حرف می زنند که 
گویا همه فاسدند، همهٔ مدیران را و همهٔ دستگاه ها را فساد گرفته! نه آقا، این جوری نیست؛ 
یـک تعـداد کمـی فاسـدند. بلـه! فسـاد، کمـش هـم زیـاد اسـت و بایـد بـا آن مواجهـه بشـود؛ امّـا 
این یک حرف است، اینکه شما جوری حرف بزنی که شنونده خیال کند همه جا را فساد گرفته 
]حـرف دیگـری اسـت[. بعضی هـا تعبیـرات فرنگـی هـم بـه کار می برنـد: فسـاد سیسـتمی؛ نـه آقـا! 
آن کسی که فساد را سیستمی می بیند، در مغز خودش فساد هست، در چشم خودش فساد 
هست. این همه مدیر پاک دست، این همه کارگزار مؤمن و پاک دست در سرتاسر کشور در همهٔ 
دستگاه ها وجود دارند، دارند زحمت می کشند؛ چرا به اینها ظلم می کنید؟ چرا خالف میگویید؟ 
چـرا به نظـام اسـالمی ظلـم می کنیـد؟ بلـه! در نظـام اسـالمی یـک نفـر هـم نبایـد فاسـد باشـد؛ امّـا 
آنچه وجود دارد، مثالً ده فاسـد اسـت، نه ده هزار فاسـد؛ خب اینها خیلی تفاوت دارد؛ این را 
توجّه داشته باشید. بعضی ها در حرف زدن، در نوشتن؛ حاال که دیگر فضای مجازی هم هست، 
راحت برمی دارند اینجاوآنجا می نویسـند آقا همه را فسـاد گرفته نه آقا! این جوری نیسـت. بله! 
فساد هست، در دستگاه های مختلف هم هست. من دیدم مثالً در فرض کنید مجلس یا جای 
ّـت می کنیـد، می بینیـد آن هایـی کـه مـورد اتّهـام  دیگـر بعضی هـا را متّهـم می کننـد؛ درسـت کـه دق
قرارگرفته انـد یک چنـد نفـر آدم انـد؛ ایـن چنـد نفـر را نمی شـود تعمیـم داد. تـازه اگـر راسـت باشـد؛ 
ممکن اسـت همین هم که متّهم می کنند دروغ باشـد، خالف واقع باشـد، از روی ندانسـتن و 
بی اطالعـی باشـد؛ امّـا اگـر هـم راسـت باشـد، تـازه می شـود چنـد نفـر در مقابـل یـک عـّده ِی کثیـر. 

توجّه داشته باشید که افراط وتفریط در همهٔ چیزها غلط است.1
 ما اگر بخواهیم پیشرفت کنیم، در درجهٔ اول، یکی از شاخصهای مهم، عدالت است. ادعای 
بنـده ایـن اسـت کـه مـا در ایـن زمینـه پیشـرفت کرده ایـم؛ البتـه نـه بـه قـدری کـه می خواهیـم. اگـر 
خودمان را با وضع قبل از انقالب مقایسه کنیم، پیشرفت کرده ایم؛ اگر خودمان را با بسیاری از 
کشورهای دیگر که با نظامهای گوناگون زندگی می کنند، مقایسه کنیم، بله پیشرفت کرده ایم؛ 
اما اگر خودمان را مقایسه کنیم با آنچه که اسالم به ما گفته است و از ما خواسته است، نه، 
ما هنوز خیلی فاصله داریم و باید تالش کنیم. این تالش به عهدهٔ کیست؟ این تالش به عهدهٔ 

مسئوالن و مردم- با هم- است.

1. دیدار اقشار مختلف مردم 05/22/ 1397
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بله، ما از لحاظ توزیع منابع عمومی به همهٔ مناطق کشور، پیشرفت کرده ایم. یک روزی بود 
که بیشترین منابع این کشور در مناطق مخصوصی که تعلق خاصی داشت به قدرتمندان آن 
روز و به دربار آن روز، صرف می شد؛ بسیاری از استانها و شهرها هم از منابع عمومی کشور هیچ 
حظ و بهره ای نداشتند. قبل از انقالب، یکی از استانهای بزرگ این کشور- که البته نمی خواهم 
اسـم بیـاورم؛ قبـاًل یـک وقتـی گفتـم- پنـج فـرودگاه اختصاصـی در پنـج نقطـهٔ اسـتان داشـت، کـه 
متعلق بود به وابسـتگان به دربار شـاه؛ اما یک فرودگاه عمومی در آن اسـتان وجود نداشـت! 
یعنـی مـردم بـرای اسـتفادهٔ از فـرودگاه و هواپیمـا و رفت وآمـد هوائـی، هیـچ امکانـی نداشـتند؛ در 
حالی که در همان استان، پنج فرودگاه برای اشخاص خاص وجود داشت؛ این بی عدالتی بود. 
امـروز وقتـی نـگاه می کنیـم، می بینیـم از لحـاظ خدمـات، از لحـاظ جاده سـازی، از لحـاظ سـاختن 
بزرگراه ها و آزادراه ها و جاده های راحت، سرتاسر کشور برخوردارند. از لحاظ گسترش تحصیل 
علم، در سرتاسر کشور این امتیاز و این امکان وجود دارد. همان طور که اشاره کردم، مناطق 
ّـی شـهرها، از لحـاظ دبیرسـتان در مضیقـه بودنـد. بنـده در  متعـددی از کشـور در آن روز، حت
استان سیستان و بلوچستان تبعید بودم؛ اوضاع را آنجا می دیدم. از لحاظ دبیرستان، بسیاری 
از شـهرهای آن اسـتان در مضیقه بودند... امروز شـما وقتی در آن اسـتان و بقیهٔ اسـتانها نگاه 
کنید، می بینید در همهٔ شـهرها دانشـگاه وجود دارد؛ یعنی امکان تحصیل. خب، این عدالت 
اسـت... امکانـات مـادی کشـور، منابـع مالـی، علـم توزیـع شـده اسـت؛ ایـن بسـیار چیـز خوبـی 
است. در گذشته، نخبگان شهرهای دوردست و کسانی که دارای استعداد بودند، امکان بروز 
و ظهور نداشـتند؛ امروز چرا، امکان بروز و ظهور دارند... بنابراین نسـبت به گذشـته، مطمئناً 
این شاخص پیشرفت- که شاخص عدالت است- برجسته است؛ اما نسبت به آنچه که ما از 

اسالم فهمیدیم و شناختیم، نه، ما هنوز عقبیم؛ باید تالش کنیم و کار کنیم.1

1.  اجتماع مردم اسفراین )22/ 07/ 1391(
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9- افزایش عیار معنویت و اخالق
مـا یـک چرخـش صـد و هشـتاد درجـه ایِ فرهنگـی نسـبت بـه قبـل از انقـالب و دوران طاغـوت 
به شکل کلی داریم؛ جزئیات را بحث نمی کنیم. با نگاه کالن، یک چرخش به تمام معنا است.1
]انقالب[ عیار معنویت و اخالق را در فضای عمومی جامعه به گونه ای چشمگیر افزایش داد. 
این پدیدهٔ مبارک را  رفتار و منش حضرت امام خمینی در طول دوران مبارزه و پس از پیروزی 
انقالب، بیش از هر چیز رواج داد؛ آن انسان معنوی و عارف و وارسته از پیرایه های مادّی، در 
رأس کشوری قرار گرفت که مایه های ایمان مردمش بسی ریشه دار و عمیق بود. هرچند دست 
تطاول تبلیغات مروّج فساد و بی بندوباری در طول دوران پهلوی ها به آن ضربه های سخت زده 
و لجنزاری از آلودگی اخالقی غربی را به درون زندگی مردم متوّسط و بخصوص جوانان کشانده 
بود، ولی رویکرد دینی و اخالقی در جمهوری اسالمی، دل های مستعد و نورانی به ویژه جوانان 
را مجذوب کرد و فضا به سود دین و اخالق دگرگون شد. مجاهدت های جوانان در میدان های 
سخت ازجمله دفاع مقّدس، با ذکر و دعا و روحیهٔ برادری و ایثار همراه شد و ماجراهای صدر 
اسالم را زنده و نمایان در برابر چشم همه نهاد. پدران و مادران و همسران بااحساس وظیفهٔ 
دینی از عزیزان خود که به جبهه های گوناگون جهاد می شتافتند دل کندند و سپس، آنگاه که با 
پیکر خون آلود یا جسم آسیب دیدهٔ آنان روبه رو شدند، مصیبت را با شکر همراه کردند. مساجد 
و فضاهـای دینـی رونقـی بی سـابقه گرفـت. صـف نوبـت بـرای اعتـکاف از هـزاران جـوان و اسـتاد و 
دانشجو و زن و مرد و صف نوبت برای اردوهای جهادی و جهاد سازندگی و بسیج سازندگی از 
هـزاران جـوان داوطلـب و فـداکار آکنـده شـد. نمـاز و حـج و روزه داری و پیـاده روی زیـارت و مراسـم 
گوناگـون دینـی و انفاقـات و صدقـات واجـب و مسـتحب در همه جـا به ویـژه میـان جوانـان رونـق 
یافت و تا امروز، روزبه روز بیشتر و باکیفیت تر شده است؛ و اینها همه در دورانی اتّفاق افتاده 
کـه سـقوط اخالقـی روزافـزون غـرب و پیروانـش و تبلیغـات پُرحجـم آنـان بـرای کشـاندن مـرد و زن 
بـه لجنزارهـای فسـاد، اخـالق و معنویـت را در بخش هـای عمـدهٔ عالـم منـزوی کـرده اسـت؛ و ایـن 

معجزه ای دیگر از انقالب و نظام اسالمی فعّال و پیشرو است.2
 پدیـدهٔ اعتـکاف یکـی از رویش هـای انقالبـی اسـت؛ مـا اول انقـالب ایـن چیزهـا را نداشـتیم. 
اعتکاف همیشه بود. زمان جوانی ما وقتی ایام ماه رجب فرا می رسید، در مسجد امام قم - آن 
هم فقط قم؛ در مشـهد من اصالً اعتکاف ندیده بودم! - شـاید پنجاه نفر، صد نفر فقط طلبه 

1. دیدار مسئوالن نظام در روز دوازدهم ماه مبارک رمضان 30/ 04/ 1392
2.  بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 1397/11/22
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اعتکاف می کردند. این پدیدهٔ عمومی؛ این که ده ها هزار نفر در مراسم اعتکاف شرکت کنند، 
آن هـم اغلـب همـه جـوان، جـزو رویش هـای انقـالب اسـت.1 در دوران جوانـی مـا، در حـوزهٔ علمیـهٔ 
قم، ایام نیمهٔ رجب که روزهای معروف اعتکاف اسـت، شـاید در مسـجد امامِ آن روز، ده نفر، 
پانـزده نفـر، بیسـت نفـر طلبـه- آن هـم در مرکـز حـوزهٔ علمیـه، کـه قـم باشـد- اعتـکاف می کردنـد؛ 
این کار معمول نبود، بلد نبودند. امروز در دانشگاه های کشور، هزاران نفر از جوانان دانشجو- 
دختـران و پسـران- در مسـاجد دانشـگاه ها اعتـکاف می کننـد، سـه روز عبـادت می کننـد، خلـوت 
می کنند، باخدای خود ارتباط برقرار می کنند؛ مساجد بزرگ و مجامع بزرگ که جای خود دارد. 

این ها معنویت است.2
 ما پیشرفت داریم. این همه جوانِ خوب در کشور هست؛ شما ببینید الآن در فضای مجازی 
چه خبر است! چقدر مُِضاّلُت الفِتَن در این فضای مجازی و در ماهواره ها و در این تشکیالت 
وجـود دارد و جـوان در معـرض همـهٔ اینهـا اسـت، درعین حـال شـما ببینیـد راه پیمایـی اربعیـن 
چه جوری است، اعتکاف چه جوری است، نماز جماعت های دانشگاه ها چه جوری است. این ها 
خیلی مهم است؛ چرا ما اینها را نباید ببینیم؟ این ها نشان دهندهٔ این است که حتّی معنویّت 
که سخت ترین ]بخش[ است - آن بخش معنویِ فرهنگ- دارد پیشرفت می کند. جلسات ماه 
رمضان را شما مالحظه کنید؛ بنده بخصوص در ماه رمضان ها و همچنین محرّم و صفر از این 
معنـا استفسـار می کنـم و از کسـانی سـؤال می کنـم کـه برونـد تحقیـق کننـد، کار کننـد و ببیننـد 
نسبِت جلساتِ امساِل ماه رمضان به سال گذشته چیست؛ می روند گزارش می آورند؛ انسان 
واقعـاً حیـرت می کنـد از ایـن پیشـرفت، از ایـن حرکـِت روبه جلـو. این هـا را مـا چـرا نبایـد مالحظـه 
کنیم، چرا نباید ببینیم؟ این ها دیده بشود، تحلیل بشود و گفته بشود؛ این هایی که بلندگوهای 

پُرمخاطب در اختیاردارند، این ها را بایستی بیان کنند و بگویند.3
معنویت در این کشور به شّدت موردتهاجم بود؛ سعی می شد معنویت ازاله شود؛ اما امروز 
چراغ معنویت در بین مردم روشـن و پُرفروغ اسـت. آن روزها جوان ها عمداً به فسـاد کشـانده 
می شدند. شاید شما شنیده اید که رؤسای کشور و خانواده هایشان، مهم ترین شرکای باندهای 
مواد مخّدر در این کشـور بودند! اوّل بار آن ها هروئین را به این کشـور آوردند و پخش کردند. 
فساد و اعتیاد و بدبختی را به دست خودشان ترویج می کردند. امروز شما می بینید که نظام، با 
همهٔ وجود و با تالش فراوان، در مقابل این مشکالت ایستاده که همهٔ دنیا هم کار او را تصدیق 

1. خطبه های نمازجمعه 1384/5/28
2. بیست و دومین سالگرد امام خمینی رحمه الله 14/ 03/ 1390

3. دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 1397/6/15
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می کنند اما آن روز برای مسئوالن کشور کارهای نمایشی در درجهٔ اوّل بود.1
عزیزان من، جوانان عزیز! امروز این فرصت برای ما ملّت ایران فراهم اسـت؛ دیروز فراهم 
نبود، دیروز سخت بود؛ امروز در دوران جمهوری اسالمی این فرصت برای آحاد جامعه هست 
که حرکت کنند، درست حرکت کنند، درست زندگی کنند، مؤمنانه زندگی کنند، با عفّت زندگی 
کننـد؛ نـه اینکـه راه گنـاه بسـته اسـت، ]نـه[، راه گنـاه همیشـه بـاز اسـت، امّـا راه خـوب زیسـتن، 
ّـه این جـور زندگـی کـردن  مؤمـن زیسـتن، عفیـف زیسـتن هـم در زیـر سـایهٔ اسـالم بـاز اسـت. البت

لذّتهای خود را دارد، سختی های خود را هم دارد.2
زبـان مـا قاصـر اسـت از شـکر نعمـِت اقبـال بـه قـرآن در کشـور؛ بنـده هروقـت در خبرهـا یـا در 
تلویزیون مشاهده می کنم که جوانان ما در سراسر کشور به قرآن اقبال دارند، از ته دل خدای 
متعال را شکرگزاری می کنم. نعمت بزرگی است؛ ما این نعمت را و عظمت آن را درک می کنیم. 
در دورانی دیدیم که در کشور ما حفظ قرآن و تالوت قرآن رونقی نداشت؛ در دوران رژیم طاغوت، 
عالقه مندان به قرآن همه جا بودند، امّا رونق و عمومیّت و شیوعِ اقباِل به قرآن در کشور وجود 
نداشت. امروز که نگاه می کنیم، می بینیم به برکت جمهوری اسالمی، جوانهای ما، مردان ما، 
زنان ما، نوجوانان ما به قرآن عالقه و گرایش نشان می دهند؛ قرآن را فرامیگیرند، تالوت قرآن 
ّـه هدفهـای برتـر و نهایـی نیسـت، هـدف نهایـی  را می آزماینـد، قـرآن را حفـظ می کننـد. این هـا البت
فهم قرآن و عمل به قرآن است؛ امّا این ها قدم های الزمِ ابتدایی است.3 امروز جوانهای ما در 
معرض تبلیغات مضر هستند؛ این را ما قبول داریم؛ این واقعیّتی است. از روزنه های مختلف 
صـدا می آیـد، صداهـای گمراه کننـده بـه گـوش می رسـد، و ایـن جـوان ]کـه[ در ایـن وسـط میـدان، 
مُحـاِط بـه ایـن صداهـا و بـه ایـن تصویرهـای فریبنـده و اغواگـر اسـت، احتیـاج دارد بـه اینکـه یـک 
شـاخصی به او نشـان داده بشـود. این شـاخص را جمهوری اسـالمی و نظام اسـالمی می تواند 
نشـان بدهـد؛... ایـن را بایـد توجّـه کـرد کـه وقتـی مـا از امـکان انحـراف نسـل جـوان میگوییـم، از 
ظرفیّـت و امـکان هدایـت و رویـشِ نسـلِ جـوانِ مؤمـن هـم بگوییـم؛ امـروز در نظـام مـا این جـوری 
اسـت. شـما ببینید؛ همین شـهید عزیزی که اخیراً به شـهادت رسـید - شـهید حُجَجی - او یک 
جوان از همین جوانهای امروز است، او هم یک جوانی است در سّن 25 سالگی؛ یعنی همین 
اینترنت و همین کانالهای اجتماعی و همین روزنه های اغواگر صوتی و تصویری و همه جوری، 
این جوان را هم احاطه کرده، مثل هزاران جوان دیگری که احاطه کرده، امّا او این جوری از آب 

1. جلسٔه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر 22/ 12/ 1379
2.  دیدار جمعی از مداحان اهل بیت علیهم السالم 31/01/1393

3. دیدار شرکت کنندگان در سی ویکمین دورٔه مسابقات بین المللی قرآن کریم 13/03/1393
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درمی آید. البتّه شهید حُجَجی را خدای متعال مثل یک حجّتی امروز در مقابل چشم همه گرفت 
امّـا زیادنـد کسـانی کـه ایـن احسـاس، ایـن انگیـزه، ایـن ایمـان در آنهـا وجـود دارد. ایـن رویشـهای 
جدید انقالبی و اسالمی را نباید دستِکم گرفت، این ها خیلی باارزشند، قدرشان را باید دانست.1
این ملّت میدان کار را میدان مسابقه می داند، معنویّت او روزبه روز بحمدالله بیشتر است. 
هر سـال معنویّت مردم ما و صفای آنها در ماه رمضان بیشـتر اسـت؛ این معنایش این اسـت 
ّـت دور کننـد، بـه  ّـت ایـران به رغـمِ اَنـف سیاسـت هایی کـه انسـانها را می خواهنـد از معنوی کـه مل
معنویّت پایبند است، ایستاده است و در مقابل دنیای روندهٔ به سمت فساد و انحطاط معنوی 
ایستاده است. و عامل این همه تالش در سرتاسر کشور، عمدتاً جوانهای این کشورند؛ و این 
یک سرمایهٔ معنوی بی بدیلی است که جوانهای کشور، روح معنویّت در وجودشان باشد و این 

نگه دارندهٔ هویّت و استقالل و عزّت و عظمِت کشور است.2
روح معنویت و دلدادگی به ارتباط با ذات مقدس احدیت در مردم ما نهادینه است، عمیق 
است، ریشه دار است. 3 با وجود این همه عوامل انحراف، بحمدالله ملت ما مؤمنند، خدادوستند، 
دین شناسند، به معنویت عالقه مندند. امروز جوانها در دنیائی که مادیگری بر آن حاکم است، 
غرق در حیرت و آشفتگی اند؛ دوری از معنویت آنها را دچار آشگفتی کرده است؛ نمی دانند چه 
بکنند؛ متفکرانشان هم مانده اند؛ و بعضی از آنها فهمیده اند که راه اصالح کارهایشان مراجعه 
به معنویت است. ولی چه جور می توانند معنویت از دست رفته را، معنویتی را که دو قرن است 
در کشـورهای غربـی دائمـاً بـا وسـائل گوناگـون کوبیـده شـده اسـت، می خواهنـد برگرداننـد؛ کار 
آسانی نیست. اما ملت ما اینجور نیست. ملت ما در این مجرای عظیم معنویت حرکت کرد، 
با معنویت توانست یک انقالبِ با این عظمت را به پیروزی برساند، با معنویت توانست در این 
دنیـای مـادی یـک نظـام اسـالمی را کـه متکـی بـه معنویـت اسـت، برافـرازد، پایه هـای آن را محکـم 
کند و آن را در مقابل تهاجمها و طوفانهای گوناگون حفظ کند. ملت ما یک جنگ هشت سالهٔ 
تحمیلی را با تکیهٔ به همین معنویت توانست با سرافرازی و پیروزی طی کند. امروز هم جوانهای 
ما اکثراً جوانهای مؤمن و معنوی هستند. حتّی آن کسانی که بظاهر گرایش معنوی در سیمای 

آنها نیست، انسان در مواقع حساس می بیند دلهایشان متوجه خداست.4

1. گزیده ای از  دیدار جمعی از مسئوالن و فعاالن فرهنگی استان های یزد و همدان )30/05/1396(
2. خطبه های نماز عید فطر 1397/3/25

3. خطبه های نماز عید سعید فطر 19/06/1389
4. خطبه های نماز جمعٔه تهران به امامت رهبر معظم انقالب اسالمی )29/03/1388(
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10- استقرار مردم ساالری دینی
انتخابـات عمومـی در کشـور مـا جـزو کم نظیرتریـن انتخابات هـا در تمـام دنیـا و در کشـورهای 
مختلـف اسـت. تقریبـاً همـهٔ سـال ها و اخیـراً هـر دوسـال یک بـار، انتخابـات انجـام می گیـرد. در 
انتخابات همه آزادند، همه شرکت می کنند، با شور و شوق هم ملّت ما شرکت می کنند. شما 
مالحظه کنید در این چهل سال، دولت هایی که با انتخاب مردم سرکار آمدند، دارای گرایش های 
مختلف بودند؛ یک وقت گرایش به نوعِ سیاستی داشتند، یک وقت گرایش به ضد آن داشتند؛ 
همهٔ اینها را مردم انتخاب کردند. مردم ساالری در کشور ما مستقر است. ما در انتخابات های 

خودمان نگذاشتیم یک روز تأخیر بشود، حتّی در دوران جنگ.1
مردم سـاالری دینـی در کشـور تثبیـت شـده اسـت؛ معنـای آن ایـن اسـت کـه نظـام جمهـوری 
اسـالمی توفیـق یافتـه اسـت کـه مردم سـاالری را در کشـور نهادینـه کنـد؛ ایـن چیـز کمـی نیسـت. 
کشـوری کـه در طـول قرنهـای متمـادی بـا حـکّام مسـتبد و دیکتاتـور گـذران می کـرده اسـت، آن 
چنان با مردم سـاالری و شـرکت مردم در انتخاب صاحبان قدرت، آشـنا و در هم آمیخته شـده 
است که بعد از گذشت 35 سال از هیجانات اوّل انقالب، مردم وقتی نوبت انتخاب می رسد، 
72 درصد در انتخابات شرکت می کنند؛ قدر این را باید دانست. من به شما جوانها و به همه 
عناصـری کـه صاحـب فکرنـد در سرتاسـر کشـور عـرض می کنـم: ایـن نعمـت بـزرگ را ناسپاسـی 
نکنیـم؛ همچنـان کـه در سـال 88 ایـن نعمـت الهـی را عـّده ای ناسپاسـی کردنـد. همچنیـن اینکـه 
گاهی شنفته بشود که انتخابات کشور را به عدم سالمت نسبت می دهند ــ یعنی تکرار حرف 
دشمنان ملّت ایرانـ ـ این هم ناسپاسی است. مردم ساالری در کشور به یک جریان عادی تبدیل 
شده است؛ لذاست مردم در سرتاسر کشور، در روستاها، در شهرها، خود را در مقابل صندوق 

رأی وظیفه دار می دانند، به صندوق رأی مراجعه می کنند.2
 این نظام به خاطر حضور مردم، یک نظامِ دارای اسـتحکام و اقتدار اسـت. سیاسـتگذاران 
غربی، اینجا را اشتباه نکنند با بعضی از کشورهائی که انقالب کردند، بعد هم همان جوری که 
غرب مایل بود راهشان را تغییر بدهد، تغییر دادند. اینجا مردمند. اینجا بافت عمومی کشور - 
یعنی مردم در بخشهای مختلف کشور و از طبقات مختلف - در این انقالب ذیسهمند، ذینظرند، 
اراده و عزم آنها تأثیر می گذارد. اگر یک مسئولی هم بخواهد کجروی کند، بخواهد حرکت دیگری 

1. دیدار زائران و مجاوران حرم رضوی 1397/01/01
2. حرم مطهر رضوی 1393/1/1
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در قبال حرکت انقالب به راه بیندازد، مردم او را حذف می کنند. 1
اینکه شما توانسته اید در طول این سی سال از نهیب ابرقدرت ها نترسید، اینکه ابرقدرت ها 
هم غیر از نهیب نتوانستند ضربهٔ اساسی به شما بزنند، اینکه جوانان کشور در ورود به میدانهای 
گوناگون این شـجاعت و اخالص را نشـان می دهند، ناشـی از مردم سـاالری دینی اسـت؛ این را 

باید خیلی قدر بدانیم.2
آزادی در ایـن کشـور تأمیـن شـده اسـت. بلـه، عـّده ای بی انصافـی می کننـد؛ از آزادی موجـود 
استفاده می کنند و به دروغ میگویند آزادی وجود ندارد؛ رادیوهای بیگانه و تبلیغات بیگانه هم 
سـخن آنها را بازتاب می دهند. واقع قضیّه این نیسـت؛ امروز در کشـور ما آزادی فکر هسـت، 
آزادی بیـان هسـت، آزادی انتخـاب هسـت؛ هیچ کـس به خاطـر اینکـه فکـرش و نظـرش مخالـف 
نظـرِ حکومـت اسـت، مـورد فشـار و تهدیـد و تعقیـب قـرار نمی گیـرد. هرکـس ادّعـا کنـد کـه »مـن 
مورد فشار قرارگرفته ام چون عقیده ام در فالن مسئله برخالف عقیدهٔ حکومت بوده«، هرکس 
این جـور ادّعایـی بکنـد، دروغ گفتـه؛ چنیـن چیـزی نیسـت. افـراد متعـّدد در رسـانه های مختلـف، 
افکارِ گوناگونِ ضد حکومت را -که عقیده شـان اسـت- ابراز می کنند و کسـی هم با اینها کاری 
ندارد؛ بنا هم نیست که کسی متعرض اینها بشود. آزادی بیان هم هست؛ می توانند بگویند.
بله، آزادی در همه جای دنیا چهارچوب دارد؛ آزادی یعنی »برخالف قانون عمل کردن« وجود 
نـدارد؛ آزادی یعنـی »برخـالف دیـن و شـریعت عمـل کـردن« وجـود نـدارد. چهارچـوب آزادی در 
کشور ما، قانون اساسی ما و قوانین کشور و همه الهام گرفتهٔ از شریعت مطهّر اسالم است؛ 
البتّه این هست. اینکه کسی توقّع داشته باشد آزاد باشد و برخالف قانون عمل کند، منطقی 

نیست و این وجود ندارد؛ بنابراین آزادی هست.3
درزمینهٔ سیاسی پیشرفت کرده ایم. درزمینهٔ سیاست داخلی، همین مدل جدید مردم ساالری 
دینی که ما به دنیا عرضه کرده ایم، همین انتخابات، همین دست به دست شدن قدرت اجرائی 
و قدرت تقنینی کشور، یکی از بزرگ ترین موفقیت ها است. مردم ساالری دینی، مردم ساالریِ 
سـالم اسـت؛ بـدون کارهـا و شـگردها و خدعه هایـی کـه در دنیـا معمـول اسـت... ایـن پیشـرفت 
سیاسی ما است.4 یکی از بزرگ ترین خدماتی که انقالب به ملت ایران کرد، این بود که ذهن ها 
را باز کرد، ذهن ها را سیاسی کرد، چشم ها را باز کرد و همه را با مسائل کشور آشنا کرد. این 

1.  اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه 1390/7/20
2. دیدار زائران و مجاوران بارگاه حضرت علی بن موسی الرضا 01/01/1388

3. دیدار زائران و مجاوران حرم رضوی 1397/01/01
4. دیدار مسئوالن نظام در روز دوازدهم ماه مبارک رمضان 30/ 04/ 1392
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آشنایی و این بصیرت، روزبه روز بیشتر و زیادتر می شود.1
بستر مردم ساالری اسالمی و حضور مردم را انقالب به ما داد. ما باید روی این زمینه تکیه 
کنیم. البته از طرف کسـانی سـعی شـده که بین جمهوریت نظام و اسـالمیت، رقابتی به وجود 
بیاورنـد. یکجـا بعضیهـا بگوینـد روی اسـالمیت تکیـه شـد، جمهوریـت تضعیـف شـد؛ یـک عـده 
هم بگویند روی جمهوریت تکیه شـد، اسـالمیت تضعیف شـد. این طوری نیسـت. در کشـور ما 
جمهوریت از اسـالمیت جدا نیسـت. این مردم، مؤمن و عمیقاً پایبند به مبانی دینی هسـتند. 
همیشه در انتخابات های ما این نشان داده می شود.2 مردم احساس می کنند که بر سرنوشت 
خود در مدیریت کشـور و در برنامه های کالن کشـور، آن ها هسـتند که تصمیم گیرند و نظارت 
می کنند و عمل می کنند؛ این مردم ساالری دینی است. یکی از خصوصیات این مردم ساالری 
این اسـت که رابطهٔ مردم و مسـئوالن به صرف رابطهٔ قانونی منحصر نمی شـود؛ بلکه عالوه بر 
آن، رابطـهٔ عاطفـی و ایمانـی اسـت؛ کـه ناشـی از اعتقـادات مـردم، ناشـی از بینـش دینـی مـردم، 
ناشـی از تعهـد مـردم بـه مبانـی و اصـول انقـالب اسـت. ایـن چیـزی اسـت کـه در دنیـا مـا نظیـری 
برایش نمی شناسیم، که رابطهٔ مردم با مسئولین، یک چنین رابطهٔ مستحکمِ عاطفی و ایمانی 

و نشانهٔ پایبندی به مبانی باشد؛ و همین است که مسئولین را هدایت می کند. 3

1. دیدار جمعی از بسیجیان 1376/9/5
2. آخرین دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت هشتم 10/05/1384  

3. مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری اسالمی ایران  12/05/1392
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11- استقرار کامل استقالل سیاسی
انقـالب، اسـتقالل کامـل سیاسـی را بـه کشـور داد. 1 انقـالب، اسـتقالل کامـل سیاسـی را بـه 
کشـور داد. امـروز در میـان ایـن قدرت هـای بـزرگ، یـک قـدرت وجـود نـدارد کـه بتوانـد ادعـا کنـد 
خواست او، اراده او بر اراده ملت ایران اندک تأثیری دارد. این نکته بخصوص یعنی ایستادگی، 
استقالل، عزت سیاسی بیشترین جذابیت را برای ملت ها دارد. این که می بینید ملت ها نسبت 
بـه ملـت بـزرگ ایـران احسـاس احتـرام می کننـد، بخـش عمـده اش مربـوط بـه ایـن قسـمت اسـت: 

استقالل سیاسی.2
امـروز کشـور از اسـتقالل برخـوردار اسـت و ایـن خواسـتٔه عمومـی ایـن مـردم در انقـالب بـوده، 
ّـت ایـران بـه دویسـت سـال سـلطهٔ بیگانـگان بـر ایـن کشـور اسـت. ایـن را خـوب  یعنـی واکنـش مل
اسـت جوان هـای مـا، اهـل فکـر و تحقیـق مـا، مـورد توجّـه قـرار بدهنـد. تـا قبـل از انقـالب، حـدود 
دویست سال قدرت های سلطه گر بر این کشور مسلّط بودند و حکومت ها زیر سایهٔ قدرت های 
بیگانه حکومت می کردند. حکومت قاجار با تضمینِ دولِت تزاریِ روسـیه بر سـرِ پا بود... بعد 
انگلیس هـا آمدنـد، رضاخـان را سـر کار آوردنـد؛ همـان انگلیس هـا محمّدرضـا را سـر کار آوردنـد؛ 
بعـد در بیست وهشـتم مـرداد سـال 32 آمریکایی هـا وارد میـدان شـدند و محمّدرضـا را تجدیـد 
سـلطنت کردنـد؛  یعنـی در طـول ایـن سـال های متمـادی، حکومت هـای مـا را یـا ایـن قـدرت یـا آن 
قـدرت مـی آورد و می بـرد. در یـک برهـه ای از زمـان - قـرارداد 1907- انگلیـس و روس تـزاری باهـم 
توافق کردند، کشور ایران را بین خودشان تقسیم کردند؛ یک قسمت زیر سلطهٔ انگلیس، یک 
قسمت زیر سلطهٔ روس، یک قسمت کوچک هم این وسط مستقل؛ یعنی این جور کشور در 
زیر سلطه بود؛ لذا خواست عمومی ملّت ایران این بود که از این حالت خارج بشود و استقالل 
ّـت  پیـدا کنـد. مـن می توانـم عـرض بکنـم کـه امـروز هیـچ کشـوری در دنیـا، ملّتـی بـه اسـتقالل مل
ایران ندارد؛ همهٔ ملّت های دنیا به نحوی از انحاء، نوعی مالحظه کاری در مقابل قدرت ها دارند. 
آن ملّتی که آرائش تحت تأثیر هیچ کدام از قدرت ها قرار نمی گیرد، ملّت ایران است؛ بنابراین 

استقالل محفوظ ماند.3
ملـت ایـران ملتـی اسـت مسـتقل، آزاد، هوشـمند و به شـدت بـه هویـت ملـی و اسـالمی خـود 
عالقه منـد؛ از هرگونـه تهدیـدی به شـدت بیـزار و متنفـر و غیرپذیـرای دخالـت خارجیهـا و سـلطهٔ 

1. خطبه های نماز جمعه تهران 1389/11/15
2. خطبه های نماز جمعه تهران 1389/11/15

3. دیدار زائران و مجاوران حرم رضوی 1397/01/01
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بیگانه؛ ملتی آقا و عزتمند که هر کس با این ملت از در صلح و مسـالمت و دوسـتی و تعامل 
معمولی وارد شود، با ملتی خوب، پذیرا و عالقه مند روبه رو می شود؛ اما اگر کسی بخواهد به 
این ملت زور بگوید، تهدید کند، قصد سلطهٔ بر آن را داشته باشد و دائم چنگ و دندان به آن 

نشان دهد، معلوم است که این ملت، ملتی نیست که زیر بار کسی برود.1
به نظر من اولین نعمتی که باید امروز ما خدا را به خاطر آن شـکر کنیم، عزت و اسـتقالل 
ملی است. یک روز در همین کشور، باالترین مقام سیاسی آن برای تصمیم گیری های اساسی، 
منتظر اشارهٔ سفیران انگلیس و امریکا بود. یک روز در همین تهران، رؤسای سه کشور متفق در 
جنگ بین الملل دوم، برای این کشور رئیس معین کردند؛ یکی را برداشتند، یکی را گذاشتند. 
در همین تهران، رؤسـای دولت بدون اجازهٔ کاخ سـفید، معین نمی شـدند؛ امینی بیاید، اقبال 
برود؛ فالن کس بماند، فالن کس برود؛ فالن وزیر در فالن جا نصب بشود یا نشود؛ سرنوشت 
ملت ما این بود. نفت را به فالن کشور بفروشید، در فالن پیمان بین المللی یا منطقه ای وارد 
بشـوید یـا حـق نداریـد وارد بشـوید. بـرای ملتـی بـا یـک چنیـن مسـئوالن و سـردمدارانی، غـرور و 
عزتـی باقـی می مانـد؟ بنابرایـن، اولیـن نعمـت بـزرگ الهـی بـرای کشـور، ملـت و مسـئوالن مـا، ایـن 
اسـت کـه عـزت و اسـتقالل ملـی دارنـد. امـروز هیـچ قدرتـی در دنیـا نمی توانـد ادعـا کنـد کـه بـر 
نظام سیاسـی کشـور ما حاکم اسـت و اشـاره، تصریح، نهیب یا تهدید او می تواند اثری بر روی 

تصمیم گیری های ما بگذارد.2
نظام سلطه که به کمک زر و زور و به کمک سالح و تهاجم نظامی تالش کرده بود اختیار 
ملتها را و کشورها را در سراسر دنیا در دست بگیرد و بباوراند که ملتها بدون تکیهٔ به ابرقدرتها 
و صاحبان زر و زور - که پشـت سرشـان هم کمپانی های صهیونیسـتی و غیرصهیونیسـتی صف 
کشـیده بودنـد - نمی تواننـد راهـی بـه عظمـت و شـخصیت و هویـت و اسـتقالل پیـدا کننـد، شـما 
این را در هم شکسـتید. امروز شـما مالحظه کنید؛ ملت ایران را مقایسـه کنید با ملتهایی که 
سی سال در سیطرهٔ قدرت آمریکا بودند؛ ببینید شما کجایید، آن ها کجایند. ملت ایران سی 
سـال حـرف مسـتقل خـود را گفـت؛ سـخن حـق خـود را تکـرار کـرد؛ بـه سـلطه گران »نـه« گفـت و 
اینجاسـت. دولت هایـی، ملت هایـی هسـتند و بودنـد کـه در ایـن سـی سـال در سـیطرهٔ آمریـکا 
بودند - دولت های سرسپردهٔ آمریکا که ملتهاشان را زیر پای سلطه گران انداخته بودند - آن ها 

هم هستند؛ ببینید آنها کجایند، شما کجایید.

1. دیدار مردم قم 18/10/1382
2.  دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی )29/ 03/ 1385(
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ملت ایران با حرکت خود، با استقالل خود، با خودباوری خود، با توکل به خدا، اثبات کرد 
که می توان و می باید در مقابل سلطهٔ بیگانگان و سلطه جویان ایستاد و می توان ایستاد. این 
را ملت ایران اثبات کرده است. سی سال پیش ملت ایران در قافلهٔ علم و تمدن و پیشرفت و 
فناوری و نفوذ سیاسی کجا بود؟ امروز کجاست؟ به برکت ایستادگی، به برکت توکل به خدا، 
بـه برکـت بـه میـدان آوردنِ همـهٔ اسـتعدادهای خـود؛ ایـن یـک تجربـه اسـت؛ هـم بـرای خـود ملـت 
ایـران و نسـلهای آینـده تجربـه اسـت، هـم بـرای ملتهـای دیگـر تجربـه اسـت... مـا ملـت ایـران بایـد 

این را ادامه بدهیم. این راه، راه پربرکتی است.
دشـمنان ملـت ایـران در ایـن سـی و چنـد سـال هـر چـه در تـوان داشـتند، علیـه ایـن ملـت بـه 
کار گرفتند؛ چیزی در چنته ندارند که علیه ملت ایران به کار نگرفته باشند؛ تحریکات کردند، 
جنـگ راه انداختنـد، از دشـمن جمهـوری اسـالمی بـا همـهٔ تـوان حمایـت کردنـد، معارضـهٔ سـخت 
کردند، معارضهٔ نرم کردند؛ هر چه در توان داشتند، با این ملت مبارزه کردند؛ اما ملت ایستاد، 
ایستادگی کرد؛ نه فقط نتوانستند او را به زانو در بیاورند و بشکنند، نتوانستند جلوی پیشرفت 
او را بگیرند - این ملت پیشرفت کرده است - از هر کاری که در اختیارشان بود و می توانستند، 
در ایـن سـی سـال اسـتفاده کردنـد؛ توطئـه کردنـد، کودتـا راه انداختنـد، تحریـک نظامـی کردنـد، 
حملـه بـه هواپیمـا کردنـد، تحریم هـای سـخت و شـدید کردنـد؛ روزبـه روز تحریمهـا را زیـاد کردنـد، 
بـه امیـد اینکـه بتواننـد ملـت را از صحنـه خـارج کننـد؛ بتواننـد ملـت را ناامیـد کننـد؛ بتواننـد ملـت 
را نسـبت بـه اسـالم و جمهـوری اسـالمی بدبیـن کننـد؛ امـا نـاکام ماندنـد. ایـن کارنامـهٔ جمهـوری 

اسالمی است.1
ملت ما ثابت کرد که وابسته نبودن به آمریکا و قدرتهای بزرگ نه فقط موجب عقب افتادگی 
نیسـت، بلکه موجب پیشـرفت اسـت؛ دلیل واضح این اسـت که شـما این سـی سـاِل جمهوری 
اسـالمی را مقایسـه کنید با سـی سـاِل بعضی از کشـورهائی که در سـایهٔ آمریکا زندگی کردند، 
دل خودشان را به سالی دو سه میلیارد دالر کمک آمریکا خوش کردند و تسلیم آمریکا شدند؛ 
ببینیـد آنهـا کجاینـد، مـا کجائیـم؟ هسـتند کشـورهائی کـه خودشـان را بـه دُم آمریـکا بسـتند و 
دنباله روِ آمریکایند. سـی سـال تجربه در مقابل ما اسـت. ببینید سـی سـاِل جمهوری اسـالمی 
چگونـه گذشـته اسـت و جمهـوری اسـالمی و ملـت ایـران از کجـا بـه کجـا رسـیده اسـت، آن هـا در 
چه وضعی هستند. هر کس این را مطالعه کند، خواهد فهمید که وابسته نبودن به قدرتهای 
بـزرگ، بـرای یـک ملـت فرصـت اسـت، نـه تهدیـد؛ و ایـن فرصـت را بحمداللـه ملـت ایـران بـا قـدرت 

1. دیدار فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروی هوائی ارتش جمهوری اسالمی ایران 19/11/1391
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خود، با شجاعت خود، با هوشمندیِ خود به دست آورده است.1
ّـت ایـران کـه خـود را استکبارسـتیز می دانـد، به خاطـر ایـن اسـت کـه زیـر بـار تحمیـل دولـت   مل
آمریکا نرفته است. دولت آمریکا یک دولت استکباری است، حقّ مداخلهٔ در کشورها را برای 
خود قائل است، جنگ افروزی می کند، در امور کشورها مداخله می کند؛ امروز مشاهده می کنید 
]که[ این قضیّه دیگر از محدودهٔ کشورهای آسیا و آفریقا و آمریکای التین فراتر رفته است، به 
اروپا رسـیده؛ در امور آنها هم دخالت می کنند. ملّت ایران در مقابل این اسـتکباری که دولت 
ایاالت متّحده داشت و دخالتی که می کرد و زورگوئیای که می کرد و تسلّطی که بر کشور عزیز 
ما در طول سالها برای خود درست کرده بود، ایستاد. حکومت طاغوتیِ پادشاهی، یک حکومت 
وابستهٔ به آمریکا بود بدون پشتوانهٔ داخلی؛ با تکیهٔ به آمریکا در ایران هر کاری می خواستند 
می کردنـد؛ بـه مـردم ظلـم می کردنـد، حقـوق مـردم را غصـب می کردنـد، بیـن مـردم تبعیـض قائـل 
می شدند، کشور را از رشد و ترقّی و توسعه ای که حقّ طبیعی و تاریخی آن بود باز داشته بودند، 
ّـت ایـران ایسـتاد، انقـالب کـرد، بعـد  بـرای خاطـر اینکـه منافـع آمریـکا را در ایـران تأمیـن کننـد. مل
هم ریشه های مستکبرین را در کشور قطع کرد؛ مثل بعضی از کشورهای دیگر نبود که مقابلهٔ 
با استکبار کردند امّا کار را نیمه تمام گذاشتند و چوبش ]را[ هم خوردند...  جمهوری اسالمی 
ّـت بـا اسـتکبارِ آمریکایـی در افتـاد و کار را نیمـه کاره هـم رهـا نکـرد؛  ایـران و انقـالب عظیـم ایـن مل
چون ضربِ دسـِت آمریکا را در طول سـالهای متمادی بر روی پوسـت و گوشـت خود احسـاس 

کرده بود؛ می فهمید اینها چه کسانی هستند، چه هستند.2
امروز ملت ایران در مقابلهٔ با دشـمنان خود احسـاس قدرت می کند. این احسـاس قدرت، 
یک احساس کاذب نیست؛ یک احساس واقعی است؛ متکی به واقعیات است. این را دشمنان 

ما هم می دانند.3
یـک ملـت اگـر در چشـم ملتهـای دیگـر از عـزّت برخـوردار نباشـد، کارش زار اسـت! کارش در 
سیاسـت، در تجـارت و در فرهنـگ، زار اسـت. اوّلیـن دشـمنیِ بزرگـی کـه قدرتهـای اسـتکباری و 
اسـتبدادی بـا یـک ملـت می کننـد، ایـن اسـت کـه او را ذلیـل می کننـد؛ عـزّت او را از او می گیرنـد. 
ملت ایران با این سابقهٔ تاریخی، با این عظمت، با این استعداد، با این جوانان خوب، با این 
همـه زیبایـی، زیبایـی انسـانی و طبیعـی و تاریخـی کـه در میـان ایـن ملـت هسـت در دوران رژیـم 
گذشته، در چشم بیگانگان به ملتی تبدیل شده بود که آن ها از آن ملت، فقط فرش یا پسته 

1. حرم مطهر رضوی 01/01/1392
2. دیدار دانش آموزان و دانشجویان 12/08/1392

3. دیدار نیروهای مسلح استان خراسان شمالی 21/07/1391
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را می شناختند! می گفتند این ها همان کسانی هستند که برای ما فرش می بافند و پسته تولید 
می کنند! اهانت به یک کشور و یک ملت از این باالتر!

انقالب آمد و به دنیا نشان داد که ملت ایران، آن ملتی است که در مقابل خواسِت قدرتهای 
استکباری می ایستد و حرف خود را می زند و اگر همهٔ قدرتهای استکباری نیز همدست شوند، 
در هیـچ زمینـه ای نمی تواننـد ارادهٔ خـود را بـر او تحمیـل کننـد! امـروز، چـه آمریکاییهـا بخواهنـد، 
چـه نخواهنـد؛ چـه صهیونیسـتها بخواهنـد، چـه نخواهنـد؛ چـه دشـمنان ایـن ملـت بخواهنـد، یـا 
نخواهند، ملت ایران در دنیا این طور شناخته شده است: ملتی قوی، مصمّم، بااراده، نترس و 
شجاع که خودش می اندیشد، تصمیم می گیرد و انتخاب می کند! هیچ کس نمی تواند بگوید: 
ای دولـت ایـران، ای ملـت ایـران، رابطـه ات را بـا فـالن کشـور قطـع کـن، یـا بـا فـالن کشـور، رابطـه 
برقـرار کـن و یـا فالن جـا تجـارت کـن، فالن جـا نکـن! هیچ کـس نمی توانـد بـه مـا دسـتور بدهـد. ایـن 

امروز آبروی ملت ایران است.1
االن آمریکایی ها که با ما دشمنند، با شخص این حقیر یا با چند نفر دولتمرد دشمن نیستند، 
بلکه با ملّت دشمنند، چون ملّت در اینجا همه کاره است؛ همهٔ چیزهایی که آنها را خشمگین 
ّـت اسـت.2 جمهـوری  ّـت اسـت، عظمـت مل می کنـد و بـه غیـظ و غضـب وادار می کنـد، کارهـای مل
اسـالمی در چشـم دشـمنانش هیبت دارد؛ این هیبت ناشـی از چیسـت؟ ناشـی از امثال حقیر 
و مانند اینها اسـت؟ ابداً، این ناشـی از مردم اسـت، ناشـی از این حضور عظیم مردمی اسـت، 
ناشـی از این احساسـات و عواطفی اسـت که خودش را در همهٔ عرصه ها و صحنه های حضور 
نشان می دهد؛ ...آن چیزی که مانع می شود دشمن اِعمال دشمنی کند، ترس از حضور مردم 
است. می بیند که اگرچنانچه دشمنی بکند، نتیجه بعکس خواهد شد؛ برای خاطر اینکه یک 
کشور هشتاد میلیونی در مقابلش می ایستد. این شوخی است؟ هشتاد میلیون جمعیّتیم ما؛ 
کشور باعظمت، با مردم آگاه و هوشمند، با نیروی انسانی قوی، با این همه جوان؛ این است 
ُّهت ایجاد می کند، عظمت ایجاد می کند برای نظام جمهوری اسـالمی.  که در چشـم دشـمن اب

این را توجّه داشته باشید.3
  

1. صحن مطهر حضرت ثامن الحجج، امام رضا علیه السالم )01/ 01/ 1377(  
2. دیدار با مردم آذربایجان شرقی 1396/11/29

3. دیداربامعلمان و فرهنگیان 1396/2/17
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12- تضعیف جبهه استکباری
شما ملت، بن بستی را شکستید که همان سلطهٔ استکبار و استبداد جهانی بر ملتها بود.1 
این انقالب و نظامی که به وجود آمد، از اوّل با دشمنی های سخت مواجه بود... قریب چهل 
سـال اسـت. هیـچ غلطـی نتوانسـتند بکننـد. ایـن نهـال را آن وقتـی کـه یـک ترکـهٔ نـازک بـود روی 
زمین، نتوانستند بکَنند، امروز تبدیل شده به یک درخت تناور؛ ]مگر[ می توانند بکَنند؟ غلط 
می کنند. میگویند می خواهیم نظام جمهوری اسـالمی را تغییر بدهیم؛ خب کِی بوده که شـما 
نخواسـته اید این کار را بکنید؟ همیشـه خواسـته اید، همیشـه سـرتان به سـنگ خورده، همیشـه 
دماغتـان بـه خـاک مالیـده شـده؛ بعـد از ایـن هـم همیـن خواهـد بود...جمهـوری اسـالمی را اینهـا 
نشناخته اند، ملّت ایران را اینها نشناخته اند، مسئولین جمهوری اسالمی را نشناخته اند. ملّت 
ایران آن ملّتی است که از روز اوّل تا امروز، با همین جور توطئه ها و با همین جور حرفها مواجه 
بوده؛ آن ها خواسـته اند به ملّت ایران سـیلی بزنند، ]ولی[ ملّت ایران به آنها سـیلی زده؛ آن ها 
خواسـته اند نظام جمهوری اسـالمی را سـاقط کنند، ]امّا[ یکی یکی در حسـرت این آرزو به گور 
رفتند. شـما ببینید از اوّل انقالب، ]تعداد[ این کسـانی که در آرزوی نابودی جمهوری اسـالمی 
ّـم، چقـدر اسـت. جمهـوری  بودنـد و حـاال از ایـن دنیـا بـا حسـرت و بـا ناکامـی رفتنـد در اعمـاق جهن
اسـالمی بـا اقتـدار کامـل ]ایسـتاده[؛ بعـد از ایـن هـم همین جـور خواهـد بـود. ایـن را همـه بداننـد 
-هم دشمن بداند، هم دوستان با اخالص بدانند، هم آن دوستانی که گاهی دلشان می لرزد 
بدانند- که جمهوری اسـالمی مسـتحکم ایسـتاده اسـت و بدانید آن ها نمی توانند به ما سـیلی 

بزنند، ما به آنها سیلی خواهیم زد.2
امپراتوری نظامی و مالی و تبلیغاتی و سیاسی مسلط بر دنیا - یعنی شیطان بزرگ، آمریکا 
- بـا همـهٔ تـوان، بـا همـهٔ آنچـه کـه در چنتـه داشـت، بـه میـدان نظـام جمهـوری اسـالمی آمـد، بـه 
میـدان انقـالب آمـد و خاطرجمـع بـود کـه انقـالب را بـه زانـو در مـی آورد. امـروز بعـد از سـی سـال، 
شما نگاه کنید ببینید چه اتفاقی در دنیا افتاده؛ آن ها به زانو درآمدند. سیاست بسیار حساسِ 
تعیین کنندهٔ خاورمیانه ای آمریکا بکلی شکست خورده است؛ این را همه دارند می بینند و همه 
بـه آن اعتـراف می کننـد. در فلسـطین شکسـت خوردنـد. مـزدوران و یـاران و همپیمانـان نزدیـک 
خود را از دسـت دادند. یک روز فقط رژیم طاغوتِ فاسـدِ پهلوی از دسـت آنها رفته بود؛ امروز 

1. دیدار اقشار مختلف مردم 29/07/1371
2. دیدار خانواده های شهدای مرزبان و مدافع حرم 28/03/1396



عظمت ملت، ایران قوی، تحول 1400 260

رژیمهای دیگری از دست آنها رفتند یا در شرف از دست رفتنند؛ بنابراین متزلزلند.1
این هایی که دشمنان ما هستند و مقابل ما هستند، خودشان هم اعتراف می کنند که رو به 
ضعفند و با وجود این، خوی استکباری را هم فراموش نمی کنند؛ یعنی همان روحیهٔ استکباری 
کـه در طـول ایـن دو سـه قـرن اخیـر، سـه چهـار قـرن اخیـر یـاد گرفته انـد کـه بـا دنیـا و بـا همـه از 
موضع باال همیشه حرف بزنند، این را باز هم دارند و با همهٔ این فضاحتها و عقب ماندگی ها، 
این روحیهٔ استکباری را از دست نداده اند؛ لکن واقعش این است که از جهات مختلفی دچار 

افولند که خودشان میگویند.2
مـا یـک دشـمنی از اوّل انقـالب تـا امـروز در مقابـل خودمـان مشـاهده کرده ایـم؛ از سـاعات 
اوّل انقالب این دشمن ظهور پیدا کرد، حضور پیدا کرد و شروع کرد به مخالفت کردن، و این 
ّـه از وقتـی کـه گیجی شـان برطـرف  دشـمن، دولـت ایـاالت متّحـدهٔ آمریـکا بـود؛ از همـان اوّل -البت
شـد و آن ایّامـی کـه نمی دانسـتند چـه دارد اتّفـاق می افتـد گذشـت- شـروع کردنـد بـه مخالفـت 
کردن، معارضه کردن. آمریکایی ها تا امروز که ما داریم اینجا صحبت می کنیم، انواع و اقسام 
دشمنی ها و ترفندها و حیله های گوناگون را برای ضربه زدن به جمهوری اسالمی پیش برده اند، 
یعنی واقعاً هیچ نوع معارضه ای را شما سراغ ندارید که اینها نسبت به جمهوری اسالمی انجام 
نداده باشند؛ سازمان دهی کودتای نظامی کردند، قومیّتها را تحریک کردند، صّدام را به جنگ 
با ایران و حملهٔ به ایران تحریک کردند؛ بعد در دوران جنگ به انواع و اقسام طُرق از او حمایت 
کردند، پشتیبانی کردند؛ تحریم کردند؛ در سازمان ملل علیه ما اعمال نفوذ کردند؛ تبلیغات 
شبانه روزی کردند؛ از هنر استفاده کردند؛ از هالیوود استفاده کردند برای ساختن فیلم علیه ما، 
نه یکی، نه دو تا؛ در برهه های مختلف حرکت نظامی کردند؛ هواپیمای ما را ساقط کردند؛ به 
برخی از مراکز ما در خلیج فارس حملهٔ نظامی ]کردند[؛ همه جور کاری را علیه جمهوری اسالمی 
انجـام دادنـد؛ مخالفت هـای امنیّتـی، سیاسـی، اقتصـادی، تبلیغاتـی، فرهنگـی؛ همه جـور. هـدف 
همهٔ این کارها هم براندازی بود؛ حاال ]اینکه[ امروز این کلمه در تعبیرات مسئولین آمریکایی 
تکرار می شود، چیز جدیدی نیست؛ از روز اوّل هدفشان همین بود. حتّی همان رئیس جمهوری 
که تکرار می کرد و اصرار می کرد که هدف ما براندازی نیسـت، او هم هدفش براندازی بود که 

کامالً این معنا واضح شد.
خب در همهٔ این قضایا هم مهم این است و جالب اینجا است که این همه علیه جمهوری 

1. دانشگاه افسری امام حسین علیه السالم10/03/1390
2. گزیده ای از  دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 04/07/1398
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اسـالمی ضربه و حمله و نقشـه و توطئه و مانند اینها ]بود[، همه شکسـت خورده. شـما امروز 
مالحظه کنید، جمهوری اسالمی را مشاهده کنید، بعد از گذشت حدود چهل سال، با قدرت، 
بـا اسـتقامت، بـا توانایی هـای گوناگـون... دارد حرکـت می کنـد، دارد پیـش مـی رود؛ یعنـی تمـام 
آنچه آنها انجام دادند، همهٔ نیرویشان را مصرف کردند، از طُرق مختلف استفاده کردند، همهٔ 
اینها شکست خورده؛ مثل آن گربهٔ معروف داستان »تام و جری«، در همهٔ این تدابیر با حجم 

فراوان، باالخره ناکام ماندند.1
افتخار جمهوری اسالمی امروز این است که ما در مجاورت مرزهای رژیم صهیونیستی نیرو 
داریـم.2 احسـاس سـرافرازی کنیـد به خاطـر انقـالب. عزیـزان مـن! امـروز سیاسـتهای بزرگ تریـن 
قدرتهـای دنیـا، در منطقـهٔ غـرب آسـیا بـه گِل نشسـته، پیـش نرفتـه؛ خـود آنهـا میگوینـد به خاطـر 

اعمال نفوذ و اقتدار جمهوری اسالمی است. 3
 امـروز امریـکا در همـهٔ دنیـا یـک چهـرهٔ ناموجـه و لکـه دار اسـت. امـروز امریکایی هـا بـا اعمـال 
خودشان همهٔ شعارهای خود را زیر پایشان له کرده اند. امروز فشار امریکایی ها بر ملت عراق، 
ناامنی موجود در عراق، حمایت بی قید و شرط آنها از صهیونیست های قاتل و خونریز، فجایعی 
کـه در افغانسـتان بـه راه انداختنـد، فشـاری کـه بـر دولتهـای اسـالمی می آورنـد؛ همـهٔ اینهـا امـروز 

یک چهرهٔ کریه و منفور از امریکا در دنیای اسالم به وجود آورده است.4
در این سالهای گذشته در عراق، در سوریه، در افغانستان حضور پیدا کردند و از این قبیل 
جنایات انجام دادند و هیچ سودی هم نبردند. همین چند روز قبل از این، رئیس جمهور آمریکا 
گفت که هفت تریلیون ما خرج کرده ایم در منطقهٔ غرب آسیا -به قول او خاورمیانه- و هیچ چیز 
گیرمان نیامد؛ راست می گوید، چیزی گیرشان نیامده. بعد از این هم آمریکا بداند، هرچه خرج 

کند، هرچه تالش بکند، قطعاً در این منطقه هیچ چیز گیرش نخواهد آمد.5
یک واقعیت دیگر این اسـت که جبههٔ مقابل ما در طول این سـالها ضعیف تر شـده اسـت. 
یعنـی اگـر مـا دو نمـاد اصلـی ایـن جبهـه را آمریـکا و رژیـم صهیونیسـتی بدانیـم، و غـرب را دنبـال 
سـر اینهـا بدانیـم، واضـح اسـت کـه اینهـا ضعیف تـر شـده اند. امـروز رژیـم صهیونیسـتی به مراتـب 
ضعیف تر از بیسـت سـال قبل و سـی سـال قبل اسـت. بعد از حوادث شـمال آفریقا و مسـئلهٔ 

1. دیدار مسئوالن نظام 02/03/1397
2. گزیده ای از  دیدارهای خانواده های شهدای مدافع حرم

17/03/1396 .3
4. دیدار کارگزاران نظام 1384/6/11

5. دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی 25/01/1397
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مصر، رژیم صهیونیسـتی به شـدت تضعیف شـده اسـت؛ هم از درون دچار مشـکل اسـت، هم 
از بیـرون مشـکالت بی نهایتـی دارد. آمریـکای امـروز هـم آمریـکای زمـان ریـگان نیسـت؛ این هـا 
به مراتب عقب رفتند. در عراق وضعشان آنجوری شد؛ در افغانستان روزبه روز وضعشان بدتر 
شده است؛ در سیاستهای خاورمیانه ای شان شکست خوردند؛ در جنگ سی وسه روزه، عاملشان 
کـه رژیـم صهیونیسـتی اسـت، شکسـت خـورد؛ در جنـگ بیسـت و دو روزه، عاملشـان کـه رژیـم 
صهیونیستی است، نتوانست در مقابل یک میلیون و اندی انسان بی دفاع کاری از پیش ببرد. 
این ها واقعیتهای خیلی مهمی اسـت. بنابراین اینها ضعیف شـده اند. این ها نسـبت به بیسـت 

سال قبل و سی سال قبل به مراتب ضعیف ترند. این هم یک واقعیت دیگر است.
یـک واقعیـت دیگـر ایـن اسـت کـه رژیمهـای مخالـف نظـام جمهـوری اسـالمی درگیـر بحراننـد؛ 
همین چند دولت غربی، خودشان و اطرافیانشان دچار بحرانند. با این بحران اقتصادی ای که در 
اروپا وجود دارد، اتحاد اروپا جداً در تهدید است، یورو جداً مورد تهدید است. آمریکا هم به نحو 
دیگری؛ کسری بودجهٔ فراوان، قرض فراوان، فشار مردم، حرکت ضد وال استریت، حرکت- به 
قول خودشـان- نود و نُه درصدی. این ها حوادث مهمی اسـت. البته وضع اروپا از آمریکا بدتر 

است؛ چند دولتشان سقوط کردند. االن در چندین کشور اروپائی بی ثباتی وجود دارد.
مشکالت آنها با مشکالت ما فرق هم می کند. مشکالت اقتصادی و بحران اقتصادی اروپا 
بـا مشـکالت اقتصـادی ای کـه مـا احیانـاً دچـارش می شـویم، متفـاوت اسـت. مشـکالت مـا مثـل 
مشـکالت یـک گـروه کوهنـورد اسـت کـه دارد در راهـی حرکـت می کنـد. راه سـختی اسـت و البتـه 
مشـکالتی دارد؛ گاهـی آب می خواهنـد، گاهـی غـذا می خواهنـد، گاهـی مشـکالت دارنـد، گاهـی 
بـه یـک مانعـی برخـورد می کننـد؛ امـا دارنـد طـرف بـاال می رونـد. مشـکالت مـا از ایـن قبیـل اسـت. 
مشکالت اروپائی ها مثل اتوبوسی است که زیر بهمن گیر کرده. سال ها خود آنها بدون اینکه 
بداننـد، مقدمـات ایـن مشـکل را فراهـم کردنـد. ایـن فاصله هـای طبقاتـی، ایـن غلبـهٔ سـازوکار ربـا 
در مسـائل مادی، این تقویت زورمندان مادی، این نفوذپذیری از صهیونیسـتهای پول پرسـت و 
مال پرسـت، آن ها را دچار مشـکالتی کرده؛ این بهمنی اسـت که روی سرشـان افتاده. بنابراین 

مشکالت آنها با مشکالت ما خیلی متفاوت است. این هم یک واقعیت است.1
ایجاد جنگ داخلی، ایجاد ناامنی، ایجاد بی ثباتی، ایجاد تروریسم، کاری است که متأّسفانه 
امـروز در ایـن منطقـه، سیاسـت قطعـی آمریـکا اسـت. در مقابـلِ ایـن سیاسـت، نظـام جمهـوری 
َـم شـگفت آور اسـت کـه  اسـالمی بـا قـدرتِ تمـام ایسـتاده اسـت. عزیـزان! بـرای هوشـمندان عال

1. دیدار کارگزاران نظام )03/ 05/ 1391(
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جمهوری اسالمی با اتّکاء به خدای متعال و با تکیه به قدرت ملّی توانسته است آمریکا را در 
عمدهٔ هدفهای خودش در این منطقه شکست بدهد. این حرفی نیست که ما اینجا بزنیم؛ این 
حرفی است که تحلیلگران سیاسی دنیا به آن اعتراف می کنند و از آن شگفت زده می شوند؛ این 
واقعیّتی اسـت. قدرت های اسـتکباری بیش از آنچه در واقع توانایی و اقتدار داشـته باشـند، با 
تشر، با اخم، با ابراز قدرت، کار خودشان را پیش می برند. اگر ملّتی از این تشر نترسید، از این 
اَخم جا نخورد، اگر ملّتی به قدرت خود اعتماد کرد، اطمینان کرد و با شجاعت قدم در میدان 
حق و عدالت گذاشـت، ابرقدرت ها را به عقب نشـینی وادار می کند و شکسـت می دهد. و این 
اتّفاق افتاده است؛ جمهوری اسالمی چهل سال است که آماج خرابکاری آمریکا و همدستان 
آمریکا است؛ در این چهل سال در جمهوری اسالمی چه اتّفاقی افتاده است؟ جمهوری اسالمی 

از یک نهال باریک تبدیل شده است به یک درخت برومند و پُرثمر.1
رئیس جمهـور آمریـکا می گویـد کـه »حکومـت ایـران از قـدرت آمریـکا هـراس دارد«؛ خـب اگـر 
مـا از شـما هـراس داریـم چطـور دهـهٔ 50 شـما را از ایـران بیـرون ریختیـم و دهـهٔ 90 شـما را از کلّ 

منطقه خارج کردیم.2
ّـت عصبانـی بـودن اینهـا هـم همین طـور کـه عـرض کـردم،  آمریکایی هـا از مـا عصبانی انـد؛ عل
یکی کوتاه شدن دستشان است؛ و امروز ]هم[ به خاطر این است که جمهوری اسالمی توانسته 
نقشه های آمریکا را در خاورمیانه به هم بزند؛ یعنی در این منطقهٔ غرب آسیا که اینها خیلی با 
این منطقه کار داشتند و نقشه هایی داشتند. نقشه هایشان در لبنان، نقشه هایشان در سوریه، 
نقشه هایشان در عراق را جمهوری اسالمی توانسته به هم بزند. در شکست صهیونیست ها از 
حزب الله لبنان، این ها خب پشت قضیّه بودند، همان وقت بود که وزیر خارجهٔ آمریکا گفت که 
خاورمیانه در حال یک زایمان است؛ خیال می کردند که حاال دارد یک کار بزرگی انجام می گیرد.3
عصبانیّت به خاطر این است که آمریکا یک نقشه ای برای این منطقهٔ غرب آسیا... داشتند. 
محور اصلی این نقشـه و قلب این نقشـه عبارت بود از سـوریه، لبنان، عراق؛ این سـه کشـور، 
سـه محـور و سـه مرکـزی بودنـد کـه ایـن نقشـه بایـد عمدتـاً آنجاهـا پیـاده بشـود؛ چه جـوری پیـاده 
بشود؟ دولت هایی در این سه کشور بر سر کار بیایند که تسلیم مطلق و نوکر آمریکا باشند، 
هرچه آمریکا می خواهد اطاعت کنند و برای او عمل بکنند. نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این 
اسـت که تمام این منطقه می شـود پاانداز رژیم صهیونیسـتی و در این منطقه همان از نیل تا 

1. دانشگاه علوم دریایی امام خمینی رحمه الله نوشهر 1397/06/18
2. دیدار بسیجیان 01/09/1396

3. دیدار نخبگان جوان علمی 26/07/1396
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فراتی که آنها گفته بودند به یک شکلی تأمین خواهد شد، ولو نه به شکل سیاست ظاهری، 
بـه شـکل سـلطه و نفـوذ و تسـلّط معنـوی و واقعـی. ایـن را می خواسـتند انجـام بدهنـد. این هـا 
می خواستند کاری بکنند که عراق، ]این[ کشور تاریخی باعظمت، با این همه افتخارات، تحت 
تسلّط صهیونیست ها و آمریکایی ها قرار بگیرد؛ سوریه مرکز به این مهمّی، کانون مقاومت در 
مقابل رژیم صهیونیستی، در واقع در اختیار رژیم صهیونیستی قراربگیرد؛ لبنان هم که تکلیفش 

معلوم است. این ها این را می خواستند و این کار را می خواستند انجام بدهند.
ّـت بـا آنچـه این هـا می خواسـتند چقـدر فاصلـه  ّـت، ببینیـد واقعی حـاال شـما نـگاه کنیـد بـه واقعی
دارد! لبنان را نگاه کنید، نتوانستند هیچ غلطی بکنند؛ عراق را مالحظه کنید، درست عکس 
آنچه آنها خواستند انجام گرفت؛ سوریه را مالحظه کنید! البتّه در سوریه آمریکا و متّحدینش 
جنایت های زیادی کردند، دست اینها تا مِرفَق به خون مردم سوریه آلوده است؛ در این شکّی 
نیست؛ داعش را راه انداختند، همین تکفیری ها -جبهةالنّصرة و امثال اینها- را راه انداختند و 
مردم را به یک معنا قتل عام کردند، این کار را کردند لکن نتوانسـتند پیش ببرند. امروز شـما 
نگاه کنید مسئلهٔ داعش، موضوع داعش درواقع دارد به پایان می رسد، تکفیری ها به طورکامل 
منـزوی هسـتند، وضعـی کـه آن هـا می خواسـتند از بیـن بـرود تـا بـه جـای آن یـک وضـع دیگـری بـه 
وجود بیاورند، استقرار بیشتری پیدا کرده، و درست نقطهٔ مقابل آنچه آمریکا می خواسته تحقّق 
ّـر و مقّصـر می داننـد لـذا  پیـدا کـرده. وقتـی آمریکایی هـا نـگاه می کننـد، ایـران را در ایـن زمینـه مؤث
عصبانی اند. خب به قول مرحوم آقای بهشتی »عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر«! خب 
حاال عصبانی باشند. مسئله این است، دعوا این است. اشتباه نباید کرد که کسی خیال کند که 
حاال مثالً فرض کنید یک قدرت چنین وچنان در مقابل ایران قرار گرفته؛ نخیر، آن عکس العملی 
که آنها دارند نشـان می دهند، نشـانهٔ ضعف اسـت، نشـانهٔ عقب ماندگی آنها اسـت، و نشـانهٔ 

عصبانیّت ناشی از شکست خوردگی آنها است. بینی شان به خاک مالیده شده.1
جمهـوری اسـالمی توانسـت نقشـهٔ آمریـکا را در منطقـه خنثـی کنـد؛ نقشـهٔ آمریـکا چـه بـود؟ 
نقشهٔ آمریکا این بود که گروه های شریر و ظالم و هتّاکی از قبیل داعش را به وجود بیاورد برای 
اینکه ذهن ملّتها را از رژیم غاصب صهیونیستی منصرف کند، آن ها را مشغول کند به مسائل 
داخلی خودشان، به جنگ داخلی، به مشکالت داخلی و فرصتی برای آنها باقی نگذارد که به 
فکر رژیم صهیونیستی بیفتند؛ این نقشهٔ آمریکا بود که داعش را به وجود آورد؛ این نقشه را 

1. دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری 30/06/1396
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ما به توفیق الهی و بِاذن اللّه، توانستیم خنثی کنیم.1
انصافاً رژیم آمریکا بشّدت دچار انحطاط سیاسی و انحطاط مدنی و انحطاط اخالقی است. 
این هم تحلیل نیست؛ این ]مطلبی[ که من میگویم، این جور نیست که حاال تحلیل باشد؛ این 
را خودشان میگویند؛ این حرف سخنگویان خودشان و نویسندگان خودشان و صاحبان فکر از 
داخـل خـود آمریـکا اسـت؛ آن هـا ایـن حـرف را می زننـد. در ایـن چنـد سـال چنـد کتـاب نوشـته اند، 
با تیراژهای باال در داخل آمریکا منتشر شده که برخی پرده ها را این کتابها باال میزند. یکی از 
این کتابها را که به فارسی ترجمه شده، بنده خواندم؛ پُر از شواهدِ همین انحطاط است؛ یعنی 
واقعاً ]اگر[ کسی آن کتاب را بخواند، ]می بیند که[ اوّل تا آخر کتاب نشان دهندهٔ انحطاط نظام 
سیاسـی آمریکا با حرکات رئیس جمهور آمریکا اسـت. این امپراتوریِ این جوری دیری نخواهد 
پاییـد؛ معلـوم اسـت کـه وقتـی کار یـک سیاسـت، کار یـک رژیـم بـه اینجـا رسـید، ایـن دیگـر خیلـی 
ّـه بعضی هایشـان هسـتند کـه اگـر سـرِ کار  عمـر طوالنـی نخواهـد کـرد و منهـدم خواهـد شـد. البت
بیایند زودتر منهدم می کنند، بعضی هستند که اگر سرِ کار بیایند ممکن است یک خرده دیرتر 

منهدم بشود؛ لکن به هر حال این حقیقت است.2
   دلـم می خواهـد بـه ایـن نکتـه شـما جوانـان عزیـز درسـت توجّـه کنیـد -]چـون[ کارهـای آینـدهٔ 
ایـن کشـور دسـت شـماها اسـت، بـه اینهـا بایـد توجّـه کنیـد- حـاال بحـث چالـش ایـران و آمریـکا را 
ّـت آمریـکا را وقتی کـه نـگاه می کنیـم، می بینیـم کـه  می گذاریـم کنـار، در یـک نـگاه وسـیع تر وضعی
قـدرت آمریـکا و اقتـدار و هیمنـهٔ آمریـکا در دنیـا رو بـه افـول و رو بـه زوال اسـت؛ در طـول سـالها 
دائماً دارد کم می شود. آمریکای امروز از آمریکای چهل سال قبل که انقالب پیروز شد، بمراتب 
ضعیف تر است؛ قدرت آمریکا رو به افول است؛ نکتهٔ مهم این است. بسیاری از سیاسیّون معتبر 
دنیا و جامعه شناس های معتبر دنیا معتقدند که »قدرت نرم« آمریکا فرسوده شده است، در 
حال از بین رفتن است. قدرت نرم چیست؟ قدرت نرم این است که یک دولتی بتواند خواستهٔ 
خود و نظر خود و عقیدهٔ خود را به اطراف بقبوالند و آنها را اقناع کند به نظر خود؛ این قدرت 
در آمریکا امروز رو به ضعف کامل و رو به فرسودگی کامل است؛ در زمینه های مختلف. حاال 
زمـان دولـت اوبامـا هـم همین جـور بـود امّـا زمـان ایـن آقـا کـه دیگـر بـه طـور واضـح بـا او مخالفـت 
می شـود؛ در غالـب زمینه هایـی کـه او تصمیـم می گیـرد، در دنیـا بـا او مخالفـت می شـود. نه فقـط 
مخالفت مردمی -که اگر قرار باشـد رأی گیری کنند و از مردم هر کشـوری سـؤال کنند، نظرات 

1. اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی 01/01/1397
2. سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالروز والدت پیامبر اعظم )ص( و امام صادق علیه السالم 1399/8/13
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ّـی دولتهـا هـم کـه رودربایسـتی دارنـد بـا آمریـکا، بـا او مخالفـت می کننـد؛  منفـی خواهنـد داد- حت
چین مخالفت می کند، اروپا مخالفت می کند، روسیه مخالفت می کند، هند مخالفت می کند، 
آفریقا مخالفت می کند، آمریکای التین مخالفت می کند. قدرت نرم آمریکا رو به افول است، 
رو به سقوط است. این را من نمی گویم؛ این جزو حرفهایی است که جامعه شناس های مطرح 
دنیا امروز دارند این حرف را می زنند. نه فقط اقتدار معنوی و قدرت نرم خود آمریکا رو به افول 
است بلکه حتّی لیبرال دموکراسی را هم که پایهٔ اساسی تمّدن غرب است، این ها بی آبرو کردند، 
دارنـد بی آبـرو می کنند...بنابرایـن آمریـکا رو بـه افـول اسـت؛ ایـن را همـه بداننـد. آن کسـانی هـم 
که به پشتیبانی آمریکا حاضرند مسئلهٔ فلسطین را در این منطقه بکلّی فراموش کنند، بدانند 
آمریـکا رو بـه افـول اسـت. آن کـه زنـده اسـت، ملّت هـای منطقه انـد؛ آن چیـزی کـه زنـده اسـت، 
حقایقی اسـت که در این منطقه وجود دارد. آمریکا در منطقهٔ خودش هم رو به افول اسـت، 

چه برسد در اینجا!. 1
یکی از مظاهر شکست آمریکا این است که نتوانسته بر روحیهٔ استقالل طلبی در ملّت ما 
و بـر روی جوانـان مـا اثـر بگـذارد. شـما ببینیـد، امـروز احساسـات جوانـان و نوجوانـان عزیـز مـا در 
سرتاسر کشور احساسات استقالل طلبانه است. بعضی ها حتّی به مبانی دینی هم خیلی پابند 
نیستند امّا نسبت به تسلّط بیگانه احساس مقاومت می کنند؛ این نشان دهندهٔ این است که 
آمریکا با این همه تبلیغات، با این همه تالشی که انجام داده است، با این امپراتوری خبری و 
رسانه ای که در دنیا راه انداخته، نتوانسته روی نسل جوان کشور ما اثر بگذارد؛ روحیهٔ مقاومت 
آنها را و استقالل طلبی آنها را نتوانسته ضعیف کند و از بین ببرد. بِجد این را من عرض می کنم 
-چـون مشـاهده می کنـم- کـه امـروز جوانهـای مـا از لحـاظ انگیـزهٔ ایسـتادگی و مقاومـت از جـوان 
نسل اوّل انقالب اگر جلوتر نباشند، عقب تر نیستند؛ امروز این را انسان دارد بدرستی مشاهده 
می کند. مخصوص جوانهای ما هم نیست، این بتدریج در بین جوانهای کشورهای دیگر هم تا 
آنجایی که ما اطاّلع داریم، رسوخ پیدا کرده؛ بخصوص کشورهای همسایهٔ ما. جوانهای عزیز 
مؤمن در کشـورهای نزدیک به ما و همسـایهٔ ما که انسـان حرفهای آن ها را، اقدام های آنها را، 
پیام هـای آنهـا را می بینـد، رفتارهـای آنهـا را، احسـاس می کنـد کـه روحیـهٔ اسـتقالل در آنهـا زیـاد 
ّـه دشـمن -آمریکایی هـا- بعضـی از ایـن چیزهـا را از چشـم مـا می داننـد؛ میگوینـد ایـن  اسـت. البت
به خاطر حرکت جوانان ایرانی است. تهدید هم می کنند ما را، تهدید می کنند که چرا جوانهای 
فالن کشور به نیروهای ما حمله کردند؟ یعنی این واقعاً از آن حرفهای عجیب و غریب ]است[! 
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پیغام می دهند که جوانهای فالن کشور همسایهٔ شما اگر چنانچه به نیروهای ما حمله بکنند 
یـا بـه افـراد طـرف دار مـا حملـه کننـد، مـا شـما را مقّصـر میدانیـم! خـب شـما غلـط می کنیـد مـا را 
مقّصر میدانید. مردم عراق از شما متنفّرند، جوانهای عراق از شما متنفّرند، جوانهای سوریه از 
شما متنفّرند، جوانهای لبنان از شما متنفّرند، این طرف در شرق، جوانهای افغانستان از شما 
آمریکایی ها متنفّرند، جوانهای پاکستان از شما آمریکایی ها متنفّرند، این به ما چه ربطی دارد! 
از شما متنفّرند، ممکن است یک اقدامی هم علیه شما بکنند. بله، این یک واقعیّتی است، 
آمریکایی ها چرا درک نمی کنند؟ نفرت ملّتها از خودشان را چرا نمی فهمند، چرا درک نمی کنند؟ 
بد کردید، عمل زشـت انجام دادید، سـیطره جویی کردید به این کشـورها، به این مردم اهانت 
کردیـد، ]لـذا[ از شـما متنفّرنـد. مـردم عـراق حـق دارنـد از شـما متنفّـر باشـند، مـردم سـوریه حـق 
دارند از شما متنفّر باشند، کشورهای دیگر هم همین جور. آمریکا رو به افول است؛ همه این 
را بداننـد. آن کسـانی کـه گرایـش بـه ایـن دارنـد کـه برویـم بـا آمریکایی هـا سـازش کنیـم، بیخـودی 
نقشـهٔ بی اسـاس و بی پایه می کشـند؛ آمریکا رو به افول اسـت. عوامل افول آمریکا هم مربوط 
به امروز و دیروز نیست که حاال یکی بخواهد بیاید عالجش کند؛ مربوط به طول تاریخ ]است[. 
عامل این وضعیّتی که آمریکایی ها دچارش شدند، عامل بلندمّدت است؛ این ها در طول تاریخ 
وضعیّتی را به وجود آوردند که نتیجه اش همین اسـت و به این آسـانی ها عالج شـدنی نیسـت. 
این سنّت الهی است، این ها محکومند به اینکه ساقط بشوند، محکومند به اینکه افول کنند، 

زایل بشوند از صحنهٔ قدرت جهانی.1
البتّه قدرتهای شیطانی دائم در حال توطئه و نقشه علیه ملّت ایرانند؛ چون از ایستادن او، 
از اقتدار او، از استقالل او، از فکرِ بلندِ ابتکاریِ او برای زندگیِ ملّی، در میان ملّتها نگرانند. البتّه 
این قدرتها تالش خودشان را می کنند و ان شاءالله همیشه هم شکست می خورند. رئیس جمهور 
آمریکا اعالم کرد که در این منطقهٔ غربِ آسیا هفت تریلیون دالر پول خرج کرده اند! خودش 
می گوید که صحبت میلیون نیست، صحبت میلیارد نیست، صحبت تریلیون است. »هفت 
تریلیـون -هفـت هـزار میلیـارد- دالر مـا در ایـن منطقـه خـرج کرده ایـم و چیـزی دسـتمان نیامـد«، 
این را خود او می گوید؛ این معنایش شکست است؛ آمریکا در منطقه شکست خورده است. 
آمریکا در منطقه نتوانسته است، شیطان بزرگ با آن همه تالش، با آن همه وسوسه و دمدمه 

نََسـُینِفوقَنا مُثَّ  نتوانسـته اسـت به مقصودِ خود در این منطقه برسـد. پول را خرج کرده اسـت، �
ـون؛ آیـهٔ قـرآن اسـت، پـول را خـرج می کننـد امّـا سـودی از آن نمی برنـد؛  َلب عن ـرَسًة مُثَّ �یُ َتکـوُن َعَلهِیـم َح
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بعد از این هم قدرتهای شیطانی در این منطقه هرچه پول خرج کنند، همین مطلب برایشان 
وجود دارد.1

ّـت عزیـز مـا، قشـرهای مـا، شـهرهای مختلـف  ّـت مـا همیـن اسـت؛ حـرف مل حـرف همیشـهٔ مل
ما، جوانهای ما، حرف انقالب و نظام اسـالمی، ایسـتادگی در مقابل زورگویی و زیر بار تحمیل 
ّـت در تمـام ایـن سـالهای متمـادی یـک حـرف بـود و امـروز کـه چهـل  قدرتهـا نرفتـن اسـت. حـرف مل
سال از آن روزها می گذرد، ملّت ما همان منطق، همان مسیر، همان هدف را دنبال می کند؛ 

منتها امروز پخته تر است، باتجربه تر است، واردتر است.2 
اعتقاد من این است که در همهٔ میدانهایی که آنها با ما پنجه درافکندند و مقابله کردند، 
ما پیروز شدیم. پیروزی به یکی از دو معنا؛ یا ما فائق آمدیم و غلبه کردیم، یا نگذاشتیم طرف 

مقابل پیروز شود و او را ناکام گذاشتیم.3
احساس سرافرازی کنید به خاطر انقالب. عزیزان من! امروز سیاستهای بزرگ ترین قدرتهای 
دنیا، در منطقهٔ غرب آسیا به گِل نشسته، پیش نرفته؛ خود آنها میگویند به خاطر اعمال نفوذ 
و اقتـدار جمهـوری اسـالمی اسـت؛ ایـن خیلـی مهـم اسـت. بنـا بـود هـر بالئـی کـه می خواهنـد سـر 
عراق یا سر سوریه یا فالن  ]کشور[ دربیاورند و نتوانستند. خب این خیلی مهم است؛ این همان 
چیـزی اسـت کـه شـما می خواسـتید؛ ایـن همـان چیـزی اسـت کـه انقـالب می خواسـت. خواسـتهٔ 
انقالب تحقّق پیدا کرد، خواسـتهٔ آمریکا و همراهان آمریکا -نه فقط آمریکا- تحقّق پیدا نکرد. 
این یک نمونه است و ازاین قبیل پیروزی های زیاد، توانایی های زیاد، پیشرفتهای زیاد هست؛ 
این هـا را هیچ وقـت از یـاد نبریـد.4  آن وقـت ]دوران پهلـوی[ هیـچ کـس تصـوّر نمی کـرد کـه بشـود 
روی حـرف آمریـکا حرفـی زد، بـر خـالف ارادهٔ آمریـکا بشـود حرکتـی انجـام داد؛ امـام کاری کردنـد 
که خود رؤسای جمهور آمریکا گفتند که خمینی ما را تحقیر کرد؛ واقعاً هم همین بود؛ امام و 
کارگزاران امام و جوانهایی که با اشارهٔ دست امام حرکت می کردند، به معنای واقعی کلمه تحقیر 
کردند ابرقدرت ها را؛ ارادهٔ اینها را شکستند و اینها را از میدان خارج کردند. امام نشان داد که 
ابرقدرت هـا ضربه پذیرنـد، شکسـت پذیرند کـه آینـده هـم همـان را نشـان داد؛ دیدیـد سرنوشـت 
شـوروی سـابق کـه آن جـور شـد، ایـن هـم کـه آمریـکای امـروز اسـت و ایـن قضایـای آمریـکا را کـه 
مالحظه می کنید! هیچ وقت تصوّر چنین چیزی نمی شد؛ امام این را از آن روز در دل مردم قرار 

1. خطبه های نماز عید فطر 1397/3/25
2. دیدار با مردم قم 96/10/19

3. دیدار مسئوالن سازمان صدا و سیما 11/09/1383
4. دیدار جمعی از دانشجویان 17/03/1396
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داد که بدانند اینها شکست پذیرند و ضربه پذیرند. 1

 13- تقویت جبهه مقاومت و ارائه الگوی مقاومت
مقاومت، ایستادگی؛ آن چیزی که امام را در هیئت یک مکتب، یک اندیشه، یک تفکّر، یک راه، 
مطرح کرد برای زمان خود و در تاریخ، بیشتر این خصوصیّت بود؛ خصوصیّت ایستادگی، مقاومت، 
عدم تسلیم در مقابل مشکالت و موانع. در برابر طاغوتها امام مقاومت خودش را به رخ همهٔ 
دنیا کشید؛...  معنای مقاومت این است که انسان یک راهی را انتخاب کند که آن را راه حق 
می داند، راه درست می داند، و در این راه شروع به حرکت کند و موانع نتواند او را از حرکت در 
ّـف کنـد... امـام ایـن جـوری بـود؛ راهـی را انتخـاب کـرده بـود و در  ایـن راه منصـرف کنـد و او را متوق
این راه حرکت می کرد؛.. حرف امام حاکمیّت دین خدا بود؛ حاکمیّت دین خدا و مکتب الهی 
بر جامعهٔ مسلمین و بر زندگی عموم مردم؛ این حرف امام بود. بعد از آنکه توفیق این را پیدا 
کرد که بر موانع غلبه پیدا کند و نظام جمهوری اسالمی را تشکیل بدهد، اعالم کرد که ما نه 
ظلـم می کنیـم، نـه زیـر بـاز ظلـم می رویـم؛ ظلـم نمی کنیـم امّـا زیـر بـار ظلـم هـم نمی رویـم؛ بـا ظالـم 
کنار نمی آییم و از مظلوم حمایت می کنیم؛ این حرف امام بود... بر این حرف ایستادگی کرد. 
خب بدیهی است که این حرف و این َمشی، دشمنان گردن کلفتی در عالم دارد. دستگاه های 
استکباری عالم اهل ظلمند... ]لذا[ دشمنی ها از روز اوّل شروع شد؛ در دههٔ اوّل انقالب، در 
زمان حیات مبارک امام بزرگوار یک جور، بعد از رحلت امام هم، در این دو سه دههٔ اخیر، یک 
جور دیگر. امام در مقابل این تهاجم ناجوانمردانه و خباثت آلود، از اوّل، فکر مقاومت را، فکر 
ایستادگی را، فکر گم نکردن راه و هدف را پایه گذاری کرد و به عنوان یک درس، به عنوان یک 
راه، برای ماها، برای ملّت ایران، برای مبارزان، برای مسئوالن کشور، این راه را نشان دار کرد و 

گذاشت تا از این راه حرکت کنیم.
 این مقاومت بتدریـج از مرزهـای جمهـوری اسـالمی فراتـر رفـت. نـه اینکـه مـا بخواهیـم ایـن 
عنوان مقاومت را یا فکر مقاومت را صادر کنیم که بعضی ها -از سیاسیّون، از دیگران- در گوشه 
و کنار اعتراض می کنند که چرا می خواهید انقالب را صادر کنید. ما انقالب را صادر نمی کنیم؛ 
انقالب، فکر است، اندیشه است، راه است؛ اگر مورد پسند و قبول یک ملّتی قرار بگیرد، به 
خودیِ خود آن ملّت آن را می پذیرد... خود مقاومت مورد قبول ملّتها قرار گرفت. امروز در منطقهٔ 
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ما، منطقهٔ غربِ آسیا، کلمهٔ مشترِک ملّتها مقاومت است؛ مقاومت را همه قبول دارند. البتّه 
بعضی جرئت می کنند وارد میدان مقاومت بشوند، بعضی جرئت نمی کنند؛ امّا آن کسانی هم 
که جرئت می کنند کم نیستند. همین شکستهایی که در این چند سال، آمریکایی ها در عراق و در 
سوریه و در لبنان و در فلسطین و مانند اینها داشتند، محصول مقاومت گروه های مقاومت است. 

جبههٔ مقاومت، امروز یک جبههٔ قوی است.
 البتّه این را ما انکار نمی کنیم که چون ما ملّت ایران، مقاومت را دودستی چسبیدیم و پیش 
رفتیم و موفّق شدیم، دیگران هم به مقاومت تشویق شدند. این را صاحب نظران غیر ایرانی، 
صاحب نظران سیاسیِ بین المللی هم گفته اند و تصریح کرده اند. یک چهرهٔ معروف بین المللیِ 
تحلیلگر -که آمریکایی هم هست، همه هم اسم او را شنیده اید- می گوید که یکی از مهم ترین 
علل دشـمنیِ آمریکا با جمهوری اسـالمی همین اسـت که جمهوری اسـالمی مسـیر مقاومت را 
ّـق شـد، توفیـق پیـدا کـرد، توانسـت بـر موانـع فائـق بیایـد؛ ایـن یکـی از علـل  در پیـش گرفـت و موف
دشـمنی اسـت. آن هـا می خواهنـد مـا شکسـت بخوریـم، آن هـا می خواهنـد مـا منصـرف بشـویم، 
آن ها می خواهند ما به عنوان تسلیم، دستهای خودمان را باال کنیم؛ چون نمی کنیم، دشمنی 

می کنند.1
جمهـوری اسـالمی بـه رغـمِ اَنـِف قدرت هـای اسـتکباری و آمریـکا، توانسـته اسـت دل ملّتهـای 
اسالمی را به پیام خود جلب کند و جذب کند؛ توانسته است توطئهٔ آمریکا را در این منطقه با 
شکست مواجه کند؛ یک نمونه سوریه است، یک نمونه عراق است، یک نمونه لبنان است. 
ملّت های منطقه قدرت ایستادگیِ خودشان را در مقابل توطئهٔ استکبار آزمودند؛ ملّت عراق با 
شجاعت ایستاد، ملّت سوریه با فداکاری در میدان حاضر شد؛ این ها نشانه های قدرت خداوند 

ـت  بِّ �شَ ـم َو �یُ
ُ

رُصک �ن وا الَل �یَ ـرُصُ �ن ـوا ِان �تَ ـَن ءاَمُن ذ�ی ـا الَّ َ و نشـانه های صدق وعـده ی الهی اسـت کـه فرمود: یَاَایُّ
َاقداَممُک؛ هم نصرت داد، هم ثبات قدم داد..2

ّـهٔ مقاومـت، آمریکایی هـا تصمیـم گرفتنـد ریشـهٔ مقاومـت را در غـرب آسـیا بکَننـد،  در قضی
مطمئن هم بودند که این کار را خواهند کرد؛ ما ایستادیم، ما گفتیم نمی گذاریم. امروز برای 
همهٔ دنیا ثابت شـده اسـت که او می خواسـت و نتوانسـت، و ما خواسـتیم و توانسـتیم؛ این را 

همه در دنیا فهمیده اند. در مقابل ظلم باید ایستاد.3
در منطقه، جمهوری اسـالمی -یعنی همین شـما جوانها- توانسـتید آمریکای مسـتکبر را به 

1. مراسم سالگرد رحلت امام خمینی رحمة الله علیه 1398/03/14
2. دانشگاه علوم دریایی امام خمینی رحمه الله نوشهر 1397/06/18
3. دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش 19/11/1396
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زانو دربیاورید و شکست بدهید. تمام تالشهایی که می کردند و نقشه هایی که کشیده بودند 
برای این ]بود[ که این منطقه را از تفکّر انقالبی و اسالمی دور کنند؛ هدف همهٔ اینها در واقع 
ّـر مقاومـت را کـه گسـترش پیـدا کـرده در منطقـه، ایـن  ّـر انقالبـی را، تفک همیـن بـود کـه ایـن تفک

تفکّر را از بین ببرند و دفن کنند، ]ولی[ بعکس شد!1
ما ملت ایران، امروز از لحاظ قدرت سیاسی، از لحاظ قدرت تأثیرگذاری بر تحوالت دنیا و حضور 
در فعل و انفعاالت منطقهٔ خودمان، بلکه دیگر مناطق جهان، از اول انقالب بمراتب قوی تریم. 
این مسئله، نمونه هائی دارد، شواهدی دارد؛ این را دشمنان ما میگویند. یکی از رؤسای رژیم 
جعلی صهیونیستی، که دشمن شمارهٔ یک ملت ایران و انقالب ایران است، اعتراف می کند و 
می گوید - این ها عین عبارت اوست - امروز یک نیروی قدرتمندی وجود دارد که در خالف جهت 
هدفهـای مـا پیـش مـی رود و ایـران رهبـری ایـن قـدرت را بـه دسـت گرفتـه اسـت. ایـن سیاسـتمدارِ 
درمانده و حیرت زده اعتراف می کند و می گوید امروز پشت مرزهای ما خمینی خیمه زده است! 
یک سیاسـتمدارِ کهنه کارِ شناخته شـدهٔ آمریکائی هم که ما با وضع او کامالً آشـنا هسـتیم، در 
یـک جلسـه ای مقایسـه می کنـد آمریـکای 2001 میـالدی را بـا آمریـکای 2011، می گویـد - کـه ایـن 
حرفها همه مال همین دو سه ماه اخیر است - کدام دیوانه ای وضعیت آمریکای ابرقدرتِ اول 
هزاره را به شرائط رقتبار آمریکا در سال 2011 - سال گذشتهٔ میالدی - تبدیل کرده است؟ بعد 
می گویـد: ایـن تحوالتـی کـه اتفـاق افتـاده و بـه ایـن وضـع منتهـی شـده اسـت، دامن زننـدهٔ بـه ایـن 
تغییر، ایران است. معنای این جمالت این است که امروز ملت ایران توانسته است با حضور 
خـود، بـا اسـتقامت خـود، بـا عـزت خـود، بـا صالبـت خـود، بـر روی حـوادث مهـم جهـان و حـوادث 

مهم منطقه، این تأثیرات ژرف را باقی بگذارد.2
امروز آمریکا در منطقهٔ غربی آسیا - یعنی همین منطقهٔ شمال آفریقا و منطقه ای که اسم 
آن را »خاورمیانـه« گذاشـتند - منـزوی اسـت. امـروز اسـالم در ایـن منطقـه زنـده اسـت. امـروز 
جوانان با شعار اسالمی وارد میدان می شوند. یک روزی در سی سال پیش، چهل سال پیش، 
در همین کشـورهای شـمال آفریقا، اگر کسـی می خواسـت از انگیزه های ملی و انقالبی حرفی 
بزند، به شعارهای چپ متوسل می شد؛ امروز این حرفها دورافتاده است، این حرفها به زباله دان 
تحویل داده شده است. امروز در این منطقه، حرف رائج، سکهٔ رائج، سخن قاطع، اسالم است 
و قرآن. این، کم دستاوردی است؟ این همان چیزی است که وقتی انقالب اسالمی پیروز شد، 

1. دیدار بسیجیان 01/09/1396
2. مراسم بیست و سومین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه الله(14/03/1391
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جمهوری اسالمی به نام اسالم و قرآن در این منطقه پرچم برافراشت، آن ها به خودشان لرزیدند. 
گفتنـد ممکـن اسـت چنیـن چیـزی پیـش بیایـد، لـذا تـالش کردنـد کـه نگذارنـد؛ امـا علی رغـم آنهـا، 

امروز پیش آمده. جوانِ امروز ما دارد این را در مقابل خودش می بیند.1
نه تنهـا در کشـور مـا - کـه نسـل سـوم انقـالب در آن درحـال بالیـدن اسـت - بلکـه در دنیـای 
اسالم، جوانان عصر ارتباطات و عصر اینترنت که با مسائلِ دور از محیط خود براحتی می توانند 
ارتباط بگیرند، دنبال این هستند که دربارهٔ مسائل انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی و دربارهٔ 
معمار این بنای عظیم، مطالب بیشتری بدانند. پدیدهٔ مردم ساالرى دینى، نظریهٔ والیت فقیه، 

مسائلی است که برای محیطهای فکری دنیای اسالم، حائز اهمیت و دارای جاذبه است.
 دشـمنان ما تالش گسـترده ای را از روزهای اول آغاز کردند و هرچه جلو رفتیم، این تالش 
بیشـتر شـده اسـت؛ از صدهـا بلکـه هـزاران ایسـتگاه تلویزیونـی و رادیویـی و اینترنتـی اسـتفاده 
کردند برای دشـنام دادن به جمهوری اسـالمی و به بانی بزرگ آن و به طرف داران آن. خود این 
مطلـب بـه مـا کمـک کـرده اسـت، یعنـی حـس کنجـکاوی را در مسـتمعان و مخاطبـان در سراسـر 
دنیـا برانگیختـه اسـت؛ می خواهنـد بداننـد کـه علـت این همـه دشـمنی کردن و سـنگ پرانی کـردن 
و لجن پراکنـی کـردن چیسـت، و آن حقیقتـی کـه آمـاج ایـن دشـمنی ها اسـت، چـه ماهیتـی دارد، 
چه حقیقتی دارد... در کشورهای اسالمی و در منطقهٔ ما بیدارى اسالمى - که احساسات ضد 
استکباری در آن بر هر پدیدهٔ دیگری غلبه داشت - خود نشانهٔ همان کنجکاوی و پاسخ گیری و 
پاسخ یابی است، و این همچنان ادامه دارد... این کنجکاوی که در نسل جوان امروز، در دنیا - 
بخصوص در دنیای اسالم - دربارهٔ پدیدهٔ مردم ساالری دینی وجود دارد، ناشی از این است که 
جمهوری اسالمی یک پدیده ای بود که 35 سال از آغاز والدت آن گذشت، و در تمام این مدت 
35 سال، با واکنش خشن و خصمانهٔ قدرتهای مسلط دنیا مواجه بود: هم واکنش نظامی نشان 
دادند، هم واکنش تبلیغاتی نشان دادند، هم واکنش خصمانهٔ اقتصادی نشان دادند - که از 
اول انقالب تحریمها آغاز شـد و روزبه روز تا امروز تشـدید شـده اسـت - ]هم[ واکنش سیاسـی 
نشان دادند؛ این جبههٔ پرقدرت غربی، در مقابل جمهوری اسالمی 35 سال است که هر کاری 
از دستش برآمده، کرده است؛ تالش نظامی کرده است، به مهاجمِ نظامیِ به کشور کمک کرده 
است، دشمنان را در هر نقطه ای علیه جمهوری اسالمی حمایت کرده است، تبلیغات پرحجم 
علیه آن به کار برده است، تالش تحریمی و محاصره ى اقتصادى را در اعلی درجهٔ ممکن و بدون 
سـابقه بـه کار بـرده اسـت، امـا در مقابـلْ جمهـوری اسـالمی، دربرابـر این همـه هجمـه و این همـه 

1. دانشگاه افسری امام حسین علیه السالم10/03/1390
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مخالفت خشن و بی مالحظه، هم از بین نرفت، هم دچار محافظه کاری نشد، هم به غرب باج 
نداد، روزبه روز هم کشور پیشرفت کرد؛ این آن چیزی است که ماهیت این کنجکاوی را تشکیل 
می دهد...  در عرصه های مختلف، جمهوری اسالمی اقتدار خود را و قابلیت بقای خود را نشان 
داد. امروز وقتی به جمهوری اسالمی نگاه می کنند، ]می بینند[ نسل دوم و سومِ انقالب در این 
کشور دارای چند میلیون دانشجو، چندین هزار طلبهٔ علوم دینی فاضل، چندین هزار پژوهشگر 
و محقق، چند ده هزار استاد دانشگاه و حوزه، هزاران نخبهٔ علمی و فکری که بعضی از آنها در 
عرصهٔ بین المللی نام آور و شناخته شده اند، هزاران فعال و نخبهٔ سیاسی و فرهنگی و تولیدی و 
اقتصادی؛ واقعیت جامعهٔ ما امروز این است. جمهوری اسالمی در میدان علم و فناوری، با وجود 
همهٔ این تحریمها، ماهواره به فضا می فرستد، موجود زنده به فضا می فرستد و برمیگرداند، انرژی 
هسـته ای تولید می کند، در بسـیاری از دانشـهای نوپدید جزو ده کشـور اول دنیا قرار می گیرد، 
شتاب پیشـرفت علم در جمهوری اسـالمی از سـوی مراکز مسـئول این کار در دنیا سـیزده برابر 
متوسط دنیا اعالم می شود، خدمات علمی و فنی به کشورهای مختلف صادر می کند، با وجود 
تحریمهای بی سابقه یک کشور 75 میلیونی را اداره می کند، در سیاستهای منطقه حرف اول را 
میزند، در مقابل رژیم غاصب و مورد حمایت زورگویان عالم یک تنه می ایستد، با ظالم نمی سازد 
و از مظلوم دفاع می کند؛ هر انسان آگاهی به کنجکاوی می افتد که این موجود چیست، این 
پدیده چه پدیده ای است با این همه دشمنی، و این همه توانایی های ذاتی و نشانه های حیات و 
 بقا؛ ماهیت این کنجکاوی این است. این حاال در زمینه های مسائل علمی و فناوری و مانند اینها.
 در زمینهٔ مسائل سیاسی و اجتماعی، جلوهٔ باالی مردم ساالری در این کشور که 35 سال است 
از انقالب ما گذشته است، و در طول این 35 سال، 32 انتخابات داشتیم؛ 32 انتخابات سراسری 
در این کشور به وجود آمده است؛ این شوخی است؟ یک نمونهٔ بی نظیر ]است[؛ انتخابات های 
جمهوری اسالمی با مشارکتهاى باال - باالتر از متوسط و میانگین جهانی و بعضاً بسیار باالتر؛ 
شـرکت 70 درصـدی، 72 درصـدی؛ انتخابات هـای مـا از ایـن قبیـل اسـت - جلـوهٔ مردم سـاالری 
]است[. نمونهٔ بی نظیر دیگر دو پدیده ای است که ما مردم، با آنها عادت کرده ایم اما برای یک 
ناظر جهانی فوق العاده جذاب و مهم است، و آن عبارت است از راه پیمایی بیست ودوم بهمن 
و راه پیمایی روز قدس در ماه رمضان. جشـن انقالب را مردم به طور مداوم، هرسـال تا این 35 
سـال گرفته اند، با یک راه پیمایی عظیمِ پرشـورِ پرشـکوه در روزهای سـرد پایان بهمن. ما عادت 
کرده ایـم و اهمیـت موضـوع و عظمـت موضـوع بـه چشـممان نمی آیـد امـا ناظـر جهانـی، این هـا را 
می بینـد و بـرای او بسـیار خیره کننـده اسـت؛ این هـا عوامـل آن جذابیتـی اسـت کـه کنجکاوی هـا 
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را تحریـک می کنـد و راه نویـی را بـه ذهنهـای عالقه منـدان و افـرادی کـه اهـل سـؤال و استفسـار و 
تحقیقند، ارائه می دهد. این واقعیت مهم دوران ما است که عبارت است از توجه و کنجکاوی 
عمومی در دنیای اسالم از سوی جوانها، روشنفکران، آگاهان و کسانی که اهل فهم مسائلند، 
نسبت به این پدیده ای که در کشور ایران اسالمی، به توفیق الهی و به تأیید الهی تحقق یافته 

است و روزبه روز رشد کرده است.1
عّده ای دارند مردم را، جوامع را، جوانان را، اذهان را از اسالم می ترسانند؛ این ها چه کسانی 
هستند؟ درست که مسئله را می شکافیم و در مسئله دقّت می کنیم، می بینیم که اینها همان 
اقلّیّت قلدر و زیاده خواهی هستند که از حاکمیّت اسالم می ترسند؛ از اسالم سیاسی می ترسند؛ 
از حضور اسالم در متن زندگی جوامع می ترسند؛ علّت ترسشان هم این است که منافع آنها 
لطمه خواهد خورد. اسالم هراسی در واقع ترجمهٔ هراس و سراسیمگی قدرتها در مقابل اسالم 
است؛ واقع قضیّه این است. یعنی شما اینجا زحمت کشیدید، ملّت ایران تالش کردند، زحمت 
کشیدند، مجاهدت کردند، نظام اسالمی را سرِ کار آوردند و این نظام اسالمی را تثبیت کردند، 
ّـت و ایمنـی دادنـد و روزبـه روز  پایـه اش را محکـم کردنـد، آن را در مقابـل حـوادث گوناگـون مصونی
قـوی کردنـد؛ ایـن، قلدرهـای دنیـا را می ترسـاند. اسالم هراسـی ای کـه امـروز وجـود دارد، در واقـع 
انعـکاس و بازتـاب دغدغـهٔ آنهـا اسـت، سراسـیمگی آنهـا اسـت؛ نشـان می دهـد کـه شـما پیـش 
رفتید؛ نشان می دهد که اسالم توانسته است حرکت خود را به طور موفّق تا اینجا پیش ببرد.2
بنـده بارهـا گفتـه ام، هـر کاری کـه آمریـکا و نظـام سـلطهٔ همـراه آمریـکا، دربـارهٔ ایـران و علیـه 
ایران و ملّت ایران و نظام جمهوری اسالمی می توانستند انجام بدهند، انجام داده اند؛ هر کاری 
نکردنـد، چـون نمی شـده بکننـد، یـک دالیلـی وجـود داشـته، بـه خاطـر آن دالیـل نمی شـده انجـام 
بدهند؛ هر کاری ممکن بوده انجام بدهند، انجام داده اند در دشـمنی. و نتیجه این اسـت که 
مشاهده می کنید؛ این درخت عظیم، این شجرهٔ طیّبه، شجرهٔ طوبی، روزبه روز اقتدار پیدا کرده؛ 
این بنای مستحکم، هر روز مستحکم تر از گذشته خودش را به رخ دشمن می کشد. آن وقت 
اینجا است که واژهٔ مقاومت معنا پیدا می کند؛ اینکه ما میگوییم »نیروهای مقاومت، جریان 
مقاومت، جبههٔ مقاومت«، یعنی این؛ یعنی یک حقیقتی به نام اسـالم در دوران معاصر سـر 
بلند کرده است که این حرکت عظیم اسالمی، صد سال پیش، پنجاه سال پیش نبود، امروز 
وجود دارد که گریبان نظام سلطه را محکم می گیرد و برای آزادی و عدالت اقدام می کند؛ این  

1. مراسم بیست و پنجمین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه الله( 1393/03/14
2. دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 21/12/1393
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بـه وجـود آمـده؛ آن هـا هـر توانـی کـه دارنـد، می خواهنـد در مقابـل ایـن بـه خـرج بدهنـد کـه ایـن را 
م«؛ هم دعوت الزم است، هم استقامت الزم  ِق �تَ عقب برانند؛ اینجا است که »فَِلذِلَک فَادُع َواس

است؛ مقاومت یعنی این.1

1398/09/06 .1
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14- عمق راهبردی و اعتبار بین المللی
یکی دیگر از نقاط مثبت ما در این مدت، ارتقای جهش وار در اثرگذاری در مسائل عمده 
منطقه و مسائل جهان است. امروز نظام جمهوری اسالمی، یک کشور اثرگذار است؛ »آری« 
و »نه« او در مسائل منطقه، حتّی در مسائل جهانی اثر می گذارد؛ این برای کشور خیلی مهم 
است.1  ما یک عمق راهبردی در منطقه داریم که خیلی از ملّتها و دولتها ی منطقه طرف دار ما 
هسـتند، عالقه مند به ما هسـتند و حاضرند در خدمت هدفهای ما تالش کنند.2 امروز کشـور 
عزیز است. امروز در سطح منطقه تقریباً در همهٔ مسائل منطقه تا ایران نخواهد تا ایران حضور 

نداشته باشد و اراده نکند کاری پیش نمی رود.3
امروز جمهوری اسالمی نقش غیرقابل انکاری در مسائل گوناگون منطقه و مسائل اساسی 
منطقهٔ خود دارا است، که این را هیچ کس منکر نیست. مسائل منطقهٔ ما، مسائل جهانی هم 
هسـت؛ این هم ضمناً معلوم باشـد.4 امروز بدون اسـتثنا، در هر نقطه ای از دنیا -این را من با 
قاطعیّت عرض می کنم- که یک ملّتی قیام کند، حرکت کند علیه مستبّدی، علیه دولتی، علیه 
حکومتی، شعارش »مرگ بر آمریکا« است؛ یک روز شعار مرگ بر آمریکا فقط مال اینجا بود؛ 
ّـی[ در خـود اروپـا، در منطقـهٔ آمریـکای  امـروز در منطقـهٔ غـرب آسـیا، در منطقـهٔ شـرق آسـیا، ]حت

التین، در منطقهٔ آفریقا، ملّت هایی که قیام می کنند، اوّلین شعارشان علیه آمریکا است.5
امروز نظام جمهوری اسالمی و دستگاه اسالمی در کشور ما، آن چنان از ابهت و اهمیتی در 
چشم کشورها برخوردار است که دشمنان ما هم اعتراف می کنند که اعتبار بین المللی جمهوری 
اسالمی جزو برترینِ کشورهای هم سطح خود و کشورهایی است که می توانند اثرگذار باشند. 
می توان گفت جمهوری اسـالمی ازلحاظ اعتبار بین المللی و سیاسـی در منطقه، در درجهٔ اول 
قرار دارد. افرادی که بهترین تعبیر دربارهٔ آن ها این است که انسان بگوید کوته بین اند و دقت 
نظر ندارند، می شنوید از آن ها که گاهی از اینکه فالن رئیس کشورِ مستکبر غربی یا فالن وزیر 
خارجـه یـا فـالن مأمـور بین المللـی دربـارهٔ ایـران بدگوئـی ای کـرده اسـت، ایـن را دلیـل بی اعتبـاری 
نظام جمهوری اسـالمی می شـمارند؛ این خطاسـت. جمهوری اسـالمی امروز در چشـم ملت ها، 
ّـی در چشـم دشـمنانِ خـودش دارای اعتبـار و اقتـدار اسـت؛ یـک دولـت  در چشـم دولت هـا، حت

1. خطبه های نماز جمعه تهران 1390/11/14
2. سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید قربان 1399/05/10

3. دیدار مردم قم 1395/10/19
4. دیدار مسئوالن نظام در روز دوازدهم ماه مبارک رمضان 1392/04/30

5. دیدار دانش آموزان و دانشجویان 12/08/1395
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اثرگذار است. در مسائل جهانی، حضور نظام جمهوری اسالمی، یک حضور محسوس است؛ 
قابل مقایسـه نیسـت بـا یـک کشـوری کـه ازلحـاظ وضـع اقتصـادی و وضـع ثـروت عمومـی، در حـد 
ایران است. یعنی ایران از همهٔ کشورهایی که ازلحاظ اوضاع اقتصادی از او جلوترند یا در سطح 

او هستند، ازلحاظ تأثیر در سیاست های منطقه ای، باالتر است.1
بنـده موافـق نیسـتم بـا ایـن نظـر کـه امـروز وضـع مـا ازلحـاظ بین المللـی وضـع منفـی اسـت؛ 
به هیچ وجـه. گاهـی ایـن مسـئله در بعضـی از اظهـارات شـنیده می شـود، گفتـه می شـود. نخیـر، 
امروز وضع ما ازلحاظ بین المللی بسیار خوب است. امروز جمهوری اسالمی در فضای سیاست 
بین المللـی، به عنـوان یـک کشـور محتـرم، اثرگـذار، معتبـر و متنفـذ در دنیـا شناخته شـده اسـت. 
این عزت بین المللی را که ناشی از عوامل خاص خودش است- حضور مردم، ایستادگی مردم، 
شـعارهای روشـن و واضح انقالب در دسـت و زبان مردم و مسـئولین- فالن حرکت یک دولتی 
در یک گوشـهٔ دنیـا کـه حـاال یـک دهن کجـی ای می کنـد، یک حرفـی میزنـد، نمی توانـد خدشـه دار 
کند. این حرکت ها همیشه بوده. بعضی خیال می کنند اگر امروز فالن دولت مستکبر، چه در 
اروپا، چه در غیر اروپا، نسـبت به جمهوری اسـالمی یک حرفی میزند، یک چیزی می گوید، یک 
اظهارنظری می کند که اهانت آمیز به جمهوری اسالمی است، این معنایش تنزل رتبهٔ جمهوری 
اسالمی است؛ نه، این ها هر وقت توانستند، کردند. آن زمانی هم که ما متأسفانه یک مقداری 

در مقابل دشمن کوتاه می آمدیم، از این کارها می کردند.
این جور نیست که ما حاال چون ایستادگی کردیم، چون استقامت به خرج دادیم، بگوییم 
اینها را سـر لج آوردیم؛ نه. یک روزی در خطابه های مسـئولینمان مناقب آمریکا ذکر می شـد؛ 
همان روزها رئیس جمهور وقت آمریکا با سبک سری تمام، ایران را به عنوان محور شرارت معرفی 
کـرد! یـک روزی یکـی از دولت هـای اروپائـی نسـبت بـه جمهـوری اسـالمی اظهـار عالقـه و ارتبـاط و 
اینها می کرد؛ همان دولت سر قضیهٔ قهوه خانهٔ میکونوس دادگاه تشکیل داد، مسئولین درجهٔ 
یـک کشـور را در آن دادگاه متهـم کـرد! دولت هـای اروپائـی بـا آنهـا همدسـت شـدند، همه شـان 
سفرای خود را از تهران فراخوانی کردند؛ این ها که یادمان نرفته. خواستند سیلی بزنند، البته 
سیلی سخت تری خوردند. از همین حسینیه آن چنان سیلی ای خوردند که بعد تا مدت ها دنبال 
عالجش بودند! هر وقت توانستند، آن ها درصدد سیلی زدن برآمدند. هر وقت ما کوتاه آمدیم، 
یـک خـرده ای سسـت برخـورد کردیـم، آن هـا پرروتـر شـدند. نخیـر؛ ایسـتادگی جمهـوری اسـالمی، 

تصریح به شعارهای انقالب، تصریح به مبانی انقالب، عزت ما را در دنیا بیشتر کرده است.

1. اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی 01/ 01/ 1389
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امروز بحمدالله اعتبار بین المللی ما بسـیار خوب اسـت. متقابالً دولت آمریکا- که دشـمن 
قلدرِ صریحِ مقابل ما بود- امروز منفورترین کشور در منطقهٔ اسالمی است. در دنیا نظرسنجی 
می کننـد- ایـن را خودشـان دارنـد اعـالم می کننـد- میگوینـد اعتبـار و آبـروی آمریـکا در کشـورهای 
اسالمی، در این منطقه، روزبه روز سقوط کرده و پائین رفته. البته اگر ملت های اروپا بفهمند که 
مشکالتشان ناشی از آمریکا و ناشی از تسلط رژیم صهیونیستی بر سیاست های آن هاست، این 
افت محبوبیت آمریکا در اروپا هم به مراتب بیشتر خواهد بود و همهٔ این حرکات علیه آمریکا 

بسیج خواهد شد؛ و این چیزی است که در آیندهٔ نه چندان دوری اتفاق می افتد.1

1. دیدار مسئوالن نظام 1390/05/15
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 فصل چهارم
الزامات پایداری عظمت ملت ایران

ایران به برکت انقالب، اکنون در جایگاهی متعالی و شایستهٔ ملّت ایران در چشم جهانیان 
و عبورکرده از بسـی گردنه های دشـوار در مسـائل اساسـی خویش اسـت. امّا راه طی شـده فقط 
قطعه ای از مسـیر افتخارآمیز به سـوی آرمانهای بلند نظام جمهوری اسـالمی اسـت. دنبالهٔ این 
مسیر که به گمان زیاد، به دشواریِ گذشته ها نیست، باید با همّت و هشیاری و سرعت عمل 
و ابتـکار شـما جوانـان طـی شـود. مدیـران جـوان، کارگـزاران جـوان، اندیشـمندان جـوان، فعّـاالن 
جوان، در همهٔ میدانهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بین المللی و نیز در عرصه های دین 
ّـت و عدالـت، بایـد شـانه های خـود را بـه زیـر بـار مسـئولیّت دهنـد، از تجربه هـا و  و اخـالق و معنوی
عبرتهـای گذشـته بهـره گیرنـد، نـگاه انقالبـی و روحیـهٔ انقالبـی و عمـل جهـادی را بـه کار بندنـد و 

ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفتهٔ اسالمی بسازند.1

1. بیانیه گام دوم انقالب اسالمی
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مدخل
ملّت ایران باید خود را قوی کند؛ این حرف من است. حرف، دربارهٔ اقتدار ملّی است. من 
عرض می کنم به ملّت عزیزمان که اگر ملّتی قوی نباشد و ضعیف باشد، زور خواهد شنفت، به 
او زور میگویند؛ اگر ملّتی قوی نباشد، باج گیران عالَم از او باج می گیرند، از او باج می خواهند؛ 
اگـر بتواننـد بـه او اهانـت می کننـد؛ اگـر بتواننـد زیـر پـا او را لگـد می کننـد. طبیعـت دنیایـی کـه بـا 
افکار مادّی اداره می شود، همین است؛ هر که احساس قدرت بکند، نسبت به کسانی که در 
آنها احسـاس ضعف می کند، زورگویی خواهد کرد؛ چه نسـبت به فرد، چه نسـبت به ملّت... 
مرگ در دنیایی که بر اساس افکار مادّی اداره می شود، برای ضعیف امر طبیعی است... بعضی 
ملّتهـا هسـتند کـه تـا قـوی شـدن، فاصلـهٔ زیـادی دارنـد؛ امیـدی وجـود نـدارد کـه بخواهنـد در خـود 
آن نیرویی را که بتوانند مقابله کنند با زورگویان و گردن کلفت های عالم، ایجاد کنند؛ امّا ملّت 
ما این جور نیست؛ ما اواّلً استعداد قوی شدن، زیاد داریم؛ امکانات و ظرفیّتها هم زیاد داریم؛ 
ملّت ما به سـمت اقتدار ملّی هم راه افتاده اسـت و راه زیادی پیموده اسـت... من وقتی نگاه 
می کنم، سه عنصر را پیدا می کنم... این سه عنصر اگر مورد توجّه قرار گرفتند، یک ملّت قوی 

می شود: یکی اقتصاد، یکی فرهنگ، و سوّمی علم و دانش.1
خودمـان را آمـاده کنیـم بـرای ایفـای نقـش در پدیـد آوردن نظـم جدیـد؛ کشـور را آمـاده کنیـم 
برای اینکه نقش آفرینی کند. و این هم ممکن نخواهد شد مگر با قوی کردن کشور؛ کشور را 
باید قوی کنیم. تقویت کشـور متوقف اسـت بر اسـتفادهٔ از همهٔ ظرفیتها و توانایی هایی که ما 
در داخل کشور و در بیرون کشور داریم. توجه بکنیم که ظرفیتهای ما و توانایی های ما، فقط 
آن چیزهایـی نیسـت کـه مـا در داخـل داریـم؛ مـا در بیـرون کشـور هـم ظرفیتهـای مهمـی داریـم؛ 
طرف دارانی داریم، عمق راهبردی داریم؛ در منطقه، در کشور؛ بعضی به خاطر اسالم، بعضی 
به خاطر زبان، بعضی به خاطر مذهب شـیعه؛ این ها عمق راهبردی کشـور هسـتند؛ این ها جزو 
توانایی های ما هستند؛ از همهٔ این توانایی ها باید استفاده کنیم. فقط هم در منطقه نیست، 
ما در آمریکای التین عمق راهبردی داریم، در قسـمتهای مهمی از آسـیا عمق راهبردی داریم، 

امکاناتِ استفاده داریم؛ از اینها بایستی استفاده کنیم، این ها کشور را قوی خواهد کرد.2

1. حرم مطهر رضوی 1393/1/1
2. دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری 13/06/1393
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انقالب اسالمی دوران تحقیر ملّت ایران را خاتمه داد... ملّت ایران جزو آبرومندترین ملّتهای 
دنیـا اسـت در چشـم دشـمنان خـود، چـه برسـد بـه دوسـتان؛ ایـن بـرای دشـمنان مـا قابـل تحمّـل 
نیسـت... لـذا هرچـه می تواننـد دارنـد تـالش می کننـد. ایـن تـالش دشـمن تـا کِـی ادامـه خواهـد 
داشت؟ تا وقتی که شما ملّت ایران به آن چنان قدرتی دست پیدا کنید که بتوانید آنها را مأیوس 

کنید؛ همهٔ تالش دشمن مصروف این می شود که مانع رسیدن شما به این مرحله بشود.1
ّـی را -کـه بنـده عـرض کـردم- از بیـن ببـرد؛  دشـمن دنبـال ایـن اسـت کـه ایـن عوامـل اقتـدار مل
هـدف دشـمن ایـن اسـت. ایمـان را از بیـن ببـرد، حیـا و عفـاف را از بیـن ببـرد، پایبنـدی بـه مبانـی 
ّـی را مخـدوش  دینـی را از بیـن ببـرد، اعتقـاد راسـخ بـه حاکمیّـت دیـن را از بیـن ببـرد، عـزّت مل
کند، حرکت علمی را متوقّف کند، دسـتگاه ها و مجموعه هایی که مظهر اقتدار کشـور و اقتدار 
ملّتنـد، این هـا را تضعیـف کنـد... آن چیـزی کـه می توانـد دشـمن را در اهـداف خـودش نـاکام کنـد 
چیسـت؟ ما اگر بتوانیم یک دسـتگاه امنیّتی قوی داشـته باشـیم، یک دسـتگاه نظامیِ مردمیِ 
ّـت  مقتـدر داشـته باشـیم، یک حرکت عظیـم مردمـی بـه نـام بسـیج داشـته باشـیم، یـک روحانی
ّـهٔ مقتـدرِ  آگاه متوجّـه بـه زمـان و زمان شـناس و داخـل صحنـه داشـته باشـیم، یـک قـوّهٔ قضائی
کامل داشـته باشـیم، یک دولت برنامه ریز دقیقِ شـجاع داشـته باشـیم؛ اگر این چیزها را داشـته 
باشیم، حرکت ملّت ایران و حرکت کشور، حرکت موفّقی خواهد شد. این ها را باید تأمین کرد، 
دنبال اینها باید بود. هرکدام را که داریم خدا را شکر کنیم و نگه داریم؛ هرکدام را که نداریم 

تأمین کنیم؛ برای خودمان فراهم بکنیم. 2
دشمن -چه آمریکا و چه بزرگ تر از آمریکا- در مقابل نظامی که با مردم خود متّصل است، 
مردم خود و ملّت خود را دوست می دارد و ملّتش او را دوست می دارند، در مقابل یک چنین 
نظامـی و یـک چنیـن مردمـی کـه در مقابـل دشـمن مقاومنـد، هیـچ غلطـی نمی توانـد بکنـد. آن 
ّـت  ّـت ایـران، ایسـتادگی مل چیـزی کـه جلـوی ایـن دشـمنی ها را توانسـته اسـت بگیرد، اقتـدار مل
ّـت ایـران از تشـر ابرقدرتانـهٔ آمریـکا و امثـال آمریـکا و بعضـی کشـورهای  ایـران، تأثیرناپذیـری مل

اروپایی و مانند اینها بوده.3
با حضور ملّت ایران در میدانهای انقالب و پیروزی این انقالب، اعتمادبه نفس ملّی به وجود 
آمد... این اعتمادبه نفس ملّی با نیروی ایمان همراه بود؛ ما مثل بعضی از کشورهای دیگری 
که انقالب کردند، بی خدا، بی توکّل، بی معنویّت نبودیم که وسط راه بمانیم؛ ایمان، ما را نگه 

1. دیدار مردم آذربایجان شرقی در آستانٔه سالروز قیام بیست ونهم بهمن 1356 مردم تبریز 28/11/1394
2. دیدار مردم قم 1395/10/19
3. سخنرانی سال نو 1396/1/1
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داشـت، مـا را حفـظ کـرد، مـا را هدایـت کـرد، مـا را پیـش بـرد؛ ایـن ایمـان گوهـر ذی قیمتـی بـود؛ 
روحی بود در کالبد این حرکت عمومی؛ روح امید را ایمان در ما زنده کرد؛ روح ایثار و فداکاری 
ّـت برانگیخـت، جوان هـا بـه  را ایمـان در مـا زنـده کـرد... ایمـان، امیـد را، ایثـار را، اقـدام را در مل
حرکت درآمدند، سپاه درست شد، جهاد درست شد، بسیج درست شد، حرکت های عمومی 
درسـت شـد، نیروهای مسـلّح جان تازه ای گرفتند، توانسـتند حضور حقیقی خودشـان را وسـط 
میـدان نشـان بدهنـد، مجموعه هـای خدماتـی بـه وجـود آمـد، مجموعه هـای سـازندگی بـه وجـود 
آمـد، مجموعه هـای علمـی بـه وجـود آمد، حرکـت علمـی در کشـور آزاد شـد و مـردم، نخبـگان، 
عناصرِ فعّال و کوشـنده، طعم اسـتقالل و سـربلندی و سـرافرازی خودشـان را چشـیدند؛ این ها 

مؤلّفه های اقتدار ملّی است؛ اقتدار ملّی یعنی این.
ّـی ایـن نیسـت کـه انسـان پولهـای کشـور را بـه یـک کشـور بیگانـه بدهـد و   معنـای اقتـدار مل
سـالحهای مدرن او را بخرد و در انبار ذخیره کند که خودش حتّی قادر نباشـد بدرسـتی از آنها 
استفاده بکند؛ این حماقت است، این اقتدار نیست. اقتدار ملّی این نیست که یک کشوری 
از آن طـرف دنیـا بیایـد بـرای حمایـت از یـک حکومتـی و یـک دولتـی، در آنجـا پایـگاه بزنـد و حضـور 
پیدا کند وخون ملّت را بمکد و هر غلطی می خواهد در آن کشور بکند برای اینکه این خاندان 
منحوس را مثالً در کشور حفظ کند؛ این ها اقتدار نیست، این ها ذلّت است. اقتدار این است 
کـه یـک ملّتـی از درون بجوشـد؛ هـم علـم را، هـم نظامیگـری را، هـم سـازندگی را، هـم پیشـرفت 
را، هم عزّت بین المللی را برای خود کسب کند. این ها مؤلّفه های اقتدار ملّت ایران است؛ این 
ُـرش را هـم داریـد بـه توفیـق الهـی؛ بایـد از ایـن  را شـما امـروز داریـد، خوبـش را هـم داریـد، ظـرف پ

عناصر قدرت، بجا و بهنگام استفاده بشود. 1
عزیزان من! اگر دشمن در ما وحدت را مشاهده کند، در ما احساسِ قدرت را ببیند -که ما 
احساس قدرت می کنیم- در ما عزم راسخ را ببیند، عقب می نشیند. دشمن اگر ببیند که ملّت 
ایران و جوانهای مؤمن ایرانی احساس حضور می کنند، احساس وظیفه می کنند و قدرتمندانه 
در وسط می دانند، عقب نشینی خواهد کرد؛ امّا اگر احساس کنند که ضعف هست، احساس 
کنند اختالف هسـت، احسـاس کنند بین مسـئولین کشـور هم جهتی و هم سـخنی وجود ندارد 
یـا بیـن مـردم و مسـئولین کشـور فاصلـه افتـاده اسـت، تشـویق می شـوند بـه اینکـه شـّدت عمـل 
خودشـان را زیاد کنند. این را همه توجّه داشـته باشـند، هم مسـئولین کشـور، هم آحاد مردم 
و بخصـوص جوانـان عزیـز، مـا بایسـتی بـه دشـمن پیـام قـدرت بدهیـم، نـه پیـام ضعـف؛ در حـرف 

1. مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین )علیه السالم( 1397/9/4
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ما، در رفتار ما، در منش زندگی ما، دشمن باید احساس کند با یک مجموعهٔ مقتدر مواجه و 
روبه رو است؛ اگر در ما احساس ضعف بکند، جَری می شود و شّدت عملش را افزایش خواهد 

داد؛ مراقب باشید.1
مـا بـا کسـی دشـمنی جدیـدی ایجـاد نکرده ایـم؛ این هـا دشـمنی می کننـد. آن کسـانی کـه از 
وابسـتگی ایـران بـه خودشـان بهـره می بردنـد، امـروز بـا مـا دشـمنند؛ دشـمن خونـی! آن کسـانی 
که از عقب ماندگی ملّت ایران منتفع می شـدند، امروز با ما دشـمنند؛ دشـمن خونی، دشـمن 

َنـمُک َو  �ی َعـَل �بَ �ب َ ـَی الّلُ َان �ی ّـه ایـن دشـمنی ممکـن اسـت تـا قیامـت طـول نکشـد، َع آشـتی ناپذیر. البت
ة؛ ممکن است یک وقتی اتّفاق بیفتد در آینده -صد سال دیگر، پنجاه  َودَّ م َم َن عاَدیُت هنِمُ ذ�ی َن الَّ �ی َب
سـال دیگر، نمی دانیم- که این دشـمنی از بین برود؛ امّا شـرط از بین رفتن دشـمنی چیسـت؟ 
این که او ناامید بشـود یا اصالح بشـود؛ که حاال این ]اصالح شـدن[ بعید اسـت، اصالح شـدن 
ابرقدرت ها بعید است. خب پس این دشمنی هست. آن درسی که ما باید بگیریم که بهنگام 
عمل بکنیم، آن مبنی بر این است که دشمن را بشناسیم، سمت و سوی کار دشمن را بدانیم، 
آن قدر بصیرت پیدا کنیم که هر حرکتی که دشمن انجام می دهد، بفهمیم که هدفش چیست. 
اگـر متوجّـه مـا و متعـرّض بـه مـا اسـت، عـالج کنیـم آن را، بِایسـتیم، مقاومـت کنیـم؛ ایـن وظیفـهٔ 

ما است.2
ملّت عزیز ایران باید همّتشان این باشد که قوی بشوند. تنها راه در پیش پای ملّت ایران عبارت 
است از قوی شدن.3 عالج مشکل ما با دشمنان قوی پنجهٔ بی رحمِ بین المللی این است که باید 
قـوی بشـویم.4 مـا مکـرّر عـرض کرده ایـم ایـران بایـد قـوی بشـود؛ اگـر قـوی بشـود، دشـمن مأیـوس 
می شود، توطئه های دشمن در نطفه خفه می شود و به نتیجه نمی رسد؛ این نتیجهٔ قوی شدن 
است... آنچه برای ما مهم است این است که ما، هم خودمان را در خطّ مستقیم الهی، در صراط 
مستقیم الهی حفظ کنیم، هم نگذاریم حرکتمان کُند بشود؛ این مهم است. حرکت نظام اسالمی 
و جامعهٔ اسـالمی به سـمت اهداف واالی اسـالمی از دُور نباید بیفتد. االن هم حرکت هسـت؛ 
نه اینکه کمبود نیست، نه اینکه بدعملی نیست، نه اینکه سوء مدیریّت نیست؛ چرا، این ها 
هم هست؛ اگر نبود، حرکت ما بهتر بود، بیشتر بود، جلوتر می رسیدیم، بهتر می رفتیم، گره ها 

1. همایش ده ها هزار نفری »خدمت بسیجیان« در ورزشگاه آزادی 1397/07/12
2. در دیدار مردم قم 1395/10/19

1398/10/27 .3
4. دیدار اقشار مخلتف مردم 1398/11/16
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را راحت تر باز می کردیم؛ امّا با اینکه این ضعفها وجود دارد، حرکت وجود دارد.1
بایستی ملّت ایران و دولت ایران و نظام جمهوری اسالمی کار را به جایی برسانند که طرف 
مقابل ]دشمن[ مأیوس بشود از اینکه بتواند ضربهٔ اساسی وارد بکند. باید قوی بشویم؛ این 
را من بارها عرض کرده ام به ملّت عزیزمان و به مسـئولین هم در جلسـات کاری، در جلسـات 
خصوصی، در نگاه عمومی، مکرّر مطرح کرده ام. بایستی این ابزارهای قدرت را -قدرت واقعی، 
نه قدرت پوشالی- در خودمان تقویت کنیم، ملّت قوی بشود، کشور قوی بشود، ]آنگاه[ دشمن 

مأیوس خواهد شد.2
بنـده قبـالً مکـرّر راجـع بـه »ایـران قـوی« صحبـت کـرده ام؛ یعنـی مـا بایـد تـالش کنیـم کشـور را 
قوی کنیم. خب، کشوری و ملّتی که می بیند دشمنی های دشمنان و زیاده خواهان و مستکبران 
را، راه کار و عالجـش ایـن اسـت کـه خـودش را قـوی کنـد. ایـن قـوّت کشـور و »ایـران قـوی« یـک 
شعار عمومی است، این را همه قبول دارند؛ آن کسی که بنده را هم قبول ندارد، شعار »ایران 
قوی« را قبول دارد. مسلّماً ایران قوی بهتر از ایران ضعیف و ناتوان و توسری خور است؛ ایران 
قوی، ایران عزیز و دارای عزّت. خب حاال این قوّت را چه کسی به ایران می بخشد؟ همان طور 

که عرض کردیم، ملّت؛ ملّت هستند که این قوّت را به کشور می بخشند.3
انقالب اسـالمی از آغاز با دشـمنی ابرقدرت ها مواجه شـد؛ یک جبهه به وجود آمد.. علّت 
این دشمنی چه بود؟ این یک نکته ای است که ما هرگز نباید فراموش کنیم. علّت این دشمنی 
صرفاً این بود که نظام اسالمی هنجارهای نظام سلطه را رد کرده بود... این، رگ حیات استکبار 
بود؛ هنجارهای نظام سلطه، رگ حیات استکبار بود؛ قوام استکبار به این بود؛ جمهوری اسالمی 
این را رد کرد، نظام اسالمی این را رد کرد، این ها هم در مقابلش ایستادند... اصل قضیّه این 
اسـت... خب در برابر این دشـمنی و این جبهه، این ملّت عزیز و پایدارِ ما نیاز دارند به اینکه 
هویّت خود را مستحکم کنند؛ شخصیّت و هویّت و عناصر هویّتیِ خودشان را مستحکم کنند 
ّـت و یـک  و قـدرت درونـی خودشـان را ازدیـاد ببخشـند؛ ایـن نیـاز قطعـی اسـت. آنچـه بـه یـک مل
نهضت هویّت می دهد و قدرت می دهد چیست؟ اواّلً دارا بودن یک زیربنای فکری مستحکم 
است... دشمن اصلی برای سلطه گران، همین زیربنای فکریِ اصلی است که زیربنای اسالمی 
است؛ این زیربنا از اسالم گرفته شده؛ در بیانات امام به طور مبسوط این زیربنا توضیح داده 
شده... در مقام عمل هم یک چیزهایی الزم است، یعنی ِصرف وجود این زیربنا کافی نیست. 

1. دیدار مردم آذربایجان شرقی 29/11/1398
2. سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالروز والدت پیامبر اعظم )ص( و امام صادق علیه السالم 1399/8/13

3. دیدار نوروزی 1400/01/01
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در مقام عمل چه الزم است؟ نترسیدن، خسته نشدن، ناامید نشدن، تنبلی نکردن، ندانسته 
در نقشهٔ دشمن وارد نشدن و به او کمک نکردن؛ این ها در عمل الزم است. در جای خود هم 
ّـات برخوردارنـد؛ انصافـاً  ّـت ایـران خوشـبختانه از ایـن خصوصی ّـه مل آمـادهٔ فـداکاری بودن؛... البت
ملّت ایران خسته نشدند،... هرگاه این مجاهدت باشد، هدایت الهی هم هست؛ یعنی وقتی 

َن جاَهوا  ذ�ی این مجاهدت شد، این از خودگذشتگی به وجود آمد، خدای متعال وانمیگذارد؛ َوالَّ
َلنا وقتی مجاهدت بندگانش ظاهر بشـود، خدای متعال هم هدایت خودش  ـ�بُ م ُس ُ ینا َلهَنِدَیهنَّ ف
ّـت و پیشـرفت هـم خواهـد بـود کـه فرمـود:  را بـه آنهـا خواهـد داد؛ عـالوهٔ بـر هدایـت الهـی، موفّقی
هُنم ماًء َغَدًقا. »ماء غدق«... کنایه از حلّ همهٔ مشکالت زندگی  �ی َ َس�ت

َ
ِة ل َ �ت ر�ی طَّ وا َعَ ال قام �تَ ِو اس َوَان َل

است. اگر در این راه پافشاری کنید، استقامت کنید -استقامت یعنی منحرف نشدن- درست 
حرکت کنید، در همین طریق مستقیم حرکت بکنید، مسلّماً مشکالت زندگی هم حل خواهد 
شد، گرفتاری ها برطرف خواهد شد، ضعف ها برطرف خواهد شد؛ ما باید به این نکته همیشه 
توجّه داشته باشیم. اهمّیّت راهی که ملّت ایران تا امروز طی کرده بسیار باال است؛ ما بایستی 

به این اهمّیّت واقف باشیم.1
عزیزان من! انقالب، سرمایه ی ممتاز و منحصربه فرد ملّت ما و کشور ما است. برای به دست 
آوردن انقالب هزینه داده ایم؛ هزینه های سنگینی هم پرداخت شده است امّا صدها برابرِ آن 
هزینه ها، منافع وجود دارد؛ این یک تجارت پرسـود اسـت برای ملّت. بله، هشـت سـال جنگ 
هزینه بود، شورشها هزینه بود، تحریمها هزینه بود -اینها همه هزینه ی انقالب است- امّا صدها 
برابر این هزینه ها، سود در این راه وجود دارد؛ هزینه ها و منافع و سودها از اوّل با هم همراه 
بودند؛ هم هزینه دادیم، هم سود بردیم. در جنگ، جوانان ما رفتند و به شهادت رسیدند امّا 
ملّت و مجموعه ی جوان کشور دستاوردهای بزرگی را از همان جنگ پرهزینه به دست آوردند. 
از اوّل، این هزینه ها و منافع با هم همراه بوده اند، منتها هرچه جلو آمدیم، هزینه ها سبک تر 
و قابل تحمّل تر، امّا منافع کالن تر و بیشتر شده است. امروز روزی است که ما میتوانیم، ملّت 
ایران میتواند بدون اینکه هزینه ی زیادی را متحمّل بشـود، منافع بزرگی را از انقالب به دسـت 
بیاورد؛ امروز این توانایی وجود دارد. انقالب ریشه دوانده است، درخت نظام اسالمی مستحکم 
شـده اسـت، حقایق بسـیاری روشـن شـده، راهکارهایی به وجود آمده؛ امروز اوضاع برای ملّت 
ایران روشن تر و زمینه آماده تر و راه هموارتر است از گذشته؛ هزینه هست، باز هم هست امّا 

هزینه ها سبک تر و قابل دفع تر و قابل اجتناب تر از گذشته است.

1.  ارتباط تصویری با مردم آذربایجان شرقی 29/11/1399



عظمت ملت، ایران قوی، تحول 1400 288

 ایـن نکتـه ی مهمّـی اسـت: ایـن انقـالب بـا کودتـا بـه وجـود نیامـد، بـا حرکـت نظامـی بـه وجـود 
نیامـد؛ مثـل بعضـی از انقالبهـا کـه یـک عـّده افسـر نظامـی رفتنـد یـک حکومتـی را برداشـتند، 
حکومـت دیگـری بـه جایـش گذاشـتند؛ نـه، ایـن انقـالب به وسـیله ی مـردم بـه وجـود آمـد؛ بـا عـزم 
مردم، با نیروی انقالب مردم، با ایمان مردم به وجود آمد؛ با همین نیرو از خود دفاع کرد، با 
همین نیرو هم باقی ماند و ریشـه دواند. این مردم بودند که نترسـیدند؛ این مردم ایران عزیز 

ـُم الّنـاُس ِانَّ الّنـاَس َقـد  ـَن قـاَل هَلُ ذ�ی بودنـد کـه ایسـتادگی کردنـد و مصـداق ایـن آیـه ی شـریفه شـدند: َالَّ
َوکیل. مدام تهدید شدیم، مدام گفتند  عَم ال ِ

سُبَنا الُل َو �ن وا َح م امیاًنا َو قاُل زاَدُه وُهم فَ َ سش وا َلمُک فَاحن َجَمُع
حملـه میکنیـم، مـدام گفتنـد تحریـم میکنیـم، مـردم نـه از تهدیـد نظامـی ترسـیدند، نـه از تحریـم 
ترسیدند، نه از تحریم فلج شدند؛ نترس، شجاع، سربلند، حرکت را ادامه دادند؛ از این پس 
هم باید همین باشد. مردم ما، قشرهای مختلف ما، جوانهای ما، روحانیّون ما، پیشه وران ما، 
دانشگاهیان ما، محقّقین ما، مسئوالن ما، دولتی های ما، مجلسی های ما باید انقالبی بمانند 
و انقالبی حرکت بکنند... و همه انقالبی باشـند تا بتوانیم این راه را با موفّقیّت پیش برویم و 

ادامه بدهیم.1
؛ ... اهّمّیت اّیام الل  ِ ّیاِم اللَّ

َ
رُهم ِبأ

ِّ
وِر َو َذک ی الّن ُلماِت ِإَل ُّ طن وَمَک ِمَن ال ِرج َق خ

َ
ن أ

َ
ا أ �ن ی ِبآیا�تِ وس رَسلنا م

َ
د أ َ َو لَ�ت

در اینجا معلوم می شـود که موسـی پیامبر عظیم الشـأن الهی مأمور اسـت که ایّام الله را به یاد 
ورٍ. ایّام الله آیه اند، نشانه اند، دلیل  یاٍت ِلُکلِّ َصّباٍر َشک

َ
ی ذِلَک ل مردم بیاورد. بعد می فرماید: إِنَّ ف

راهند. برای چه کسـانی؟ برای کسـانی که این دو صفت را دارند: صبّارند و شـکورند... بعد در 
ـُروا 

ُ
آیـهٔ بعـد می فرمایـد کـه حضـرت موسـی ایـن دسـتور را عمـل کـرد: وَ إِذ قـاَل مُوسـی لِقَومِـهِ اذک

َن؛ به یاد آنها آورد نجاتشان از دست فرعون را، فرعونیان را،  روَع م ِمن آِل ِف
ُ

اک �ب �ن
َ

ِ َعَلیمُک ِإذ أ عَمَة اللَّ ِ
�ن

از دست قدرت فائقه و غالب ستمگر را که چطور شما را نجات داد؛ این از ایّام الله است یکی 
َن. پـس ایـن ]روز[ یکـی از ایّام اللـه شـد؛ آن  ـروَع ـم ِمـن آِل ِف

ُ
اک �ب �ن

َ
از نمونه هـای ایّام اللـه ایـن اسـت؛ ِإذ أ

وقتـی کـه جوامـع و انسـانها و اقـوام از دسـت قدرتهـای سـتمگر نجـات پیـدا می کننـد. بعـد دنبالـهٔ 
مُک، »تأذّن« یعنی با صدای  َن َربُّ ذَّ

َ
این ندای عمومی پروردگار است، صدای بلند خدا است: َو ِإذ َتأ

مُک؛ اگر شـکرگزاری کردید، ما آن  یَدنَّ َز
َ

ـرُت ل ـ َک ن َش �ئِ بلند خدای متعال به همه اعالن می کند که َل
ـرُت ِإنَّ  َف

َ
ـن ک �ئِ نعمتـی را کـه بـه شـما دادیـم ایـن را روزبـه روز افزایـش خواهیـم داد، زیـاد می کنیـم؛ َو َل

دید؛ امّا اگر کفران نعمت کردید، وظایف شکر را به جا نیاوردید، آن وقت آنجا عذاب  َ َسش َعذابی ل
الهی است، مشکالت فراوانی است که برای شما پیش خواهد آمد. بعد در آیهٔ بعد هم نتیجهٔ 

1. مراسم بیست  و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه الله( 1395/03/14
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ـِیٌّ  َ َعن َ ل رِض َجمیعـًا فَـِإنَّ اللَّ
َ
ـی األ نـُت َو َمـن ِف

َ
ـُروا أ ـی ِإن َتکُف وس ّـی از ایـن مطالـب را می فرمایـد کـه: َو قـاَل ُم کل

َحمید. این که ما میگوییم شکرگزار باشید، این که میگوییم مراقب نعمت خدا باشید، نعمت 
خدا را از یاد نبرید، این برای خود شما است وَااّل خدای متعال بی نیاز است.

 خب، ایّام الله مهم است؛ بنده می خواهم دربارهٔ ایّام الله صحبت کنم؛ برای چه کسانی؟ 
بـرای مردمـی کـه صبّارنـد و شـکورند. صبّارنـد یعنـی یکپارچـه اهـل اسـتقامت و صبرنـد، بـه انـدک 
چیزی از میدان خارج نمی شوند، ایستادگی می کنند. شکورند، یعنی اواّلً نعمت را می شناسند، 
ابعاد پنهان و آشکار نعمت را می بینند؛ ثانیاً قدرشناس نعمتند، یعنی ارزش این نعمت را، وزن 
این نعمت را، قیمت این نعمت را می دانند؛ ثالثاً بر اسـاس آن احسـاس مسـئولیّت می کنند، 
بـر اسـاس ایـن نعمتـی کـه خـدا داده، احسـاس مسـئولیت می کننـد؛ ملّتـی، جمعیّتـی، قومـی کـه 
بی صبر نیستند، مسئولیّت ناشناس نیستند. این آیات، آیات سورهٔ ابراهیم است، مکّی است؛ 
یعنی در آن وقتی که مسـلمانها در اوج مبارزات و ایسـتادگی و مقاومت در مقابل جریان کفر 
قرار داشته اند، در آن وقت این آیات نازل شده است، به آنها مژده می دهد، به مردم می گوید 
که بدانید که خدای متعال ایّام اللّهی دارد، آن ایّام الله را به شما نصیب خواهد کرد؛ باید شما 
شـکرگزار ایّام الله باشـید. اگر واکنش درسـت و شـاکرانه نشـان دادید از آنچه که خدای متعال 
به شـما داده اسـت، خدای متعال به شـما پیروزی های بیشـتری را در آینده خواهد داد. همین 
چند نکته ای که در این آیهٔ شریفه وجود دارد، موضوع صحبت ما امروز در خطبهٔ اوّل است.

 این دو هفته ای که بر ما گذشت، دو هفتهٔ پُرماجرا و استثنائی بود؛ ماجراهای تلخ، ماجراهای 
شیرین، حوادث درس آموز در این دو هفته برای ملّت ایران پیش آمد. یوم الله یعنی چه؟ یعنی 
آن روزی که دست قدرت خدا را انسان در حوادث مشاهده می کند؛ آن روزی که ده ها میلیون 
در ایران، و صدها هزار در عراق و بعضی کشورهای دیگر به پاس خونِ فرمانده سپاه قدس به 
خیابانها آمدند و بزرگ ترین بدرقهٔ جهان را شکل دادند، این یکی از ایّام الله است. آنچه اتّفاق 
افتاد، کار هیچ عاملی جز دست قدرت خدا نمی توانست باشد. آن روزی هم که موشکهای سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، پایگاه آمریکایی را در هم کوبید، آن روز هم یکی از ایّام الله است. 
ما این دو روز را جزو ایّام الله در همین چند روز گذشته، در همین دو هفتهٔ گذشته، در مقابل 
ّـت ایـران مشـاهده کردیـم؛ این هـا روزهـای نقطـهٔ عطـف تاریخنـد، روزهـای  چشـم خودمـان مـا مل
تاریخ سـازند، روزهـای عـادّی نیسـتند اینهـا. ایـن کـه یـک نیرویـی، یـک ملّتـی، ایـن قـدرت را دارد، 
این توان روحی را دارد که به یک قدرت متکبّر زورگوی عالم این جور سیلی بزند، نشان دهندهٔ 
دسـت قدرت الهی اسـت، پس آن روز جزو ایّام الله اسـت؛ روزها تمام می شـوند، لکن تأثیرات 
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ایـن روزهـا در زندگـی ملّتهـا باقـی می ماننـد؛ در روحیـهٔ ملّتهـا، در منـش ملّتهـا، در مسـیر ملّتهـا، 
آثاری که این روزها باقی می گذارند آثار ماندگار و بعضاً جاودانه است.

 خب، حاال جامعهٔ ایرانی به نظر ما یک جامعهٔ صبّار و شکور است؛ ملّت ما ملّت پُراستقامتی 
ّـت ایـران همـواره سپاسـگزار  ّـت شـکرگزاری اسـت. در طـول ایـن سـالهای متمـادی، مل اسـت و مل
الطاف الهی در طول این سالها بوده است. ما ملّت صبّار و شکور باید از این آیات درس بگیریم. 
گفتیم اوّلین مسئله این است که ابعاد مادّی و معنویِ این پدیده را شناسایی کنیم. من عرض 
می کنم پس از 41 سال از پیروزی انقالب اسالمی، این جمعیّت بی نظیر را کدام دست قدرتی 
بـه میـدان آورد؟ ایـن اشـک و عشـق و شـور را چـه کسـی پدیـد آورد؟ کـدام عاملـی می توانسـت 
یک چنین معجزه ای را نشان بدهد جز دست قدرت الهی؟ آن کسانی که دست قدرت خدا را 
نمی توانند در این حوادث ببینند و تحلیل های مادّی در این مسائل می کنند، عقب می مانند. 
باید دست قدرت خدا را دید. بُعد معنوی و بسیار مهمّ این حادثه همین است که خدای متعال 
ّـت بـه وجـود مـی آورد، انسـان  ایـن کار را می کنـد. وقتـی خـدای متعـال یـک چنیـن حرکتـی را در مل
باید احساس کند که ارادهٔ الهی بر پیروزی این ملّت است. این نشان دهندهٔ این است که ارادهٔ 
الهی بر این است که این ملّت در این راه و در این خط حرکت کند و پیروز شود. نشان دهندهٔ 
ّـت هـم هسـت. ایـن عشـق و ایـن وفـا و ایـن ایسـتادگی و در ایـن بیعـت  ّـات و باطـن ایـن مل معنوی
بـزرگ بـا خـطّ امـام، مـردم بـا ایـن حضورشـان در میـدان بـا خـطّ امـام بیعـت کردنـد؛ بیعتـی بـا ایـن 
عظمت، آن هم بعد از گذشت بیش از سی سال از رحلت امام بزرگوار این جور با امام، مردم 
بیعت می کنند، این جور امام زنده است. چه شد که پس از تالش امپراتوری خبری صهیونیسم 
-در چنـد روز قبـل از ایـن حادثـه و بعـد از ایـن حادثـه، امپراتـوری خبـری صهیونیسـم در همـهٔ دنیـا 
سعی کردند سردار بزرگوار عزیز ما را متّهم کنند به تروریست؛ خود رئیس جمهور آمریکا گفت، 
وزیر خارجه اش گفت، دستگاه های خبری صهیونیستی در همهٔ دنیا تکرار کردند »تروریست، 
تروریسـت«- خـدای متعـال صفحـه را درسـت بعکـس آنچـه کـه آن هـا می خواسـتند ترتیـب داد؟ 
نه فقط در اینجا در ایران، در کشورهای مختلف مردم به روح این شهید بزرگ درود فرستادند 

و پرچم آمریکا و صهیونیست ها را آتش زدند. آیا دست خدا را بوضوح نمی شود دید؟ آیا »ل 
�َزن ِانَّ الَل َمَعنا« را که دربارهٔ پیغمبر، در نهایت شّدت، در غار ثَور تنها، بی کس، به همراهش  �تَ
�َزن ِانَّ الَل َمَعنا«خدا با ما است؛ این را نشان نمی دهد؟ آیا این فرمایش حضرت  می گوید »ل �تَ
ون«االن است که نیروهای  موسیٰ را به قوم بنی اسرائیل که ترسیده بودند می گفتند »ِاّنا َلُمدَرک
ُـن کار مـا را تمـام بکننـد، حضـرت موسـیٰ فرمـود،  فرعـون بیاینـد مـا را محاصـره کننـد و از بیـخ و ب
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ن«؛ آیا اینجا »ِانَّ َمِعَ َرّبی« را انسان نمی شود ببیند؟ ملّت ایران نمی تواند  »کاّلً ِإنَّ َمِعَ َرّبی َسهَید�ی
احسـاس کنـد کـه »ِانَّ الَل َمَعنـا«، خـدا بـا مـا اسـت؟ خـدا دسـتهای قـدرت خـود را در ایـن کشـور، 
ّـت فعّـال کـرده اسـت. خـود ایـن شـهادت بـزرگ هـم -اینکـه حـاال  در ایـن جامعـه، در میـان ایـن مل
مربـوط بـه تشـییع بـود- خـود ایـن شـهادت هـم یکـی از آیـات قـدرت الهـی اسـت؛ رسـوایی دولـت 
آمریکا، دولت بی آبروی آمریکا، رسوایی این دولت را رقم زد... امّا اینکه ما بیاییم این حوادث 
را تقویـم کنیـم، قیمت گـذاری کنیـم، قـدر آنهـا را بدانیـم و ببینیـم کـه انـدازه و قیمـت ایـن حـوادث 
چقـدر اسـت؛ در صورتـی تحقّـق پیـدا می کنـد کـه مـا بـه حاج قاسـم سـلیمانی -شـهید عزیـز- و بـه 
ابومهدی -شهید عزیز- به چشم یک فرد نگاه نکنیم؛ به آنها به چشم یک مکتب نگاه کنیم. 
سردار شهید عزیز ما را با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسهٔ درس آموز، با این چشم نگاه 
ّـه روشـن خواهـد شـد. قـدر و قیمـت ایـن قضیّـه روشـن خواهـد  ّـت ایـن قضی کنیـم آن وقـت اهمّی
شـد. سـپاه قدس را به عنوان یک مجموعه و سـازمان اداری صرفاً نبینیم؛ بلکه به عنوان یک 
نهـاد انسـانی و دارای انگیزه هـای بـزرگ و روشـن انسـانی مشـاهده کنیـم. اگـر ایـن جـور شـد، آن 
وقت این اجتماع مردم، این تجلیل و تعظیم مردم، تکریم مردم معنای دیگری پیدا می کند... 
ّـت را کشـف کنیـم.  ّـت را و باطـن مل ّـات مل ّـت ایـران را و معنوی خـب، بـا ایـن نـگاه، مـا می توانیـم مل
ایـن کسـانی کـه بـه خیابـان آمدنـد، میلیون هـا انسـانی کـه در تهـران و در قـم و در کرمـان و در 
خوزسـتان و ]دیگـر شـهرها[ آمدنـد زیـر جنـازهٔ ایـن عزیـزان راه رفتنـد، و کسـانی کـه از دور دیدنـد 
و اشـک ریختند، و کسـانی که در شـهرهای مختلف توانسـتند از دور برای اینها عزاداری بکنند 
ّـِت مـا در ایـن آزمـون بـزرگ شـرکت کردنـد- می شـود باطـن  ّـِت مل -کـه واقعـاً ده هـا میلیـون جمعی
ّـت از هـر جنـاح و حـزب، از هـر مجموعـه، از هـر قـوم،  اینهـا را، حقیقـت اینهـا را تشـخیص داد. مل
ّـت  ّـت جغرافیایـی، در ایـن جهـت مثـل همنـد؛ طـرف دار انقالبنـد، طـرف دار حاکمی از هـر خصوصی
اسالمند، طرف دار ایستادگی در مقابل ظلمند، طرف دار »نه« گفتن به همهٔ مطامع دولتهای 

استکباری و استعماری اند.
 ملّت ایران نشان داد که از خطّ مجاهدتِ شجاعانه دفاع می کند، ملّت ایران نشان داد که 
به نمادهای مقاومت عشق می ورزد، ملّت ایران نشان داد که طرف دار مقاومت است، طرف دار 
تسلیم نیست. آن کسانی که سعی می کنند چیز دیگری را از ملّت بزرگ ما به مردم و به افکار 
ّـت  بیگانـگان یـا افـکار عمومـیِ داخـل نشـان بدهنـد، بـا صـدق و صفـا بـا مـردم رفتـار نمی کننـد؛ مل
این است، ملّت طرف دار ایستادگی است، طرف دار مقاومت است، ملّت طرف دار ایستادگی 
در مقابل زورگویی دشـمنان اسـت... ملّت ایران در این قضیّه خود را نشـان داد، باطن خود را 
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ّـت ایـران نشـان داد؛ احساسـات صادقانـهٔ خـود را  نشـان داد، قاعـده و زیربنـای فکـری خـود را مل
ملّت ایران نشـان داد؛ این فریاد انتقامی که از مردم شـنیده شـد در سرتاسـر کشـور، در واقع 

این فریاد انتقام، سوخت حقیقی موشکهایی بود که پایگاه آمریکایی را زیر و رو کرد.
ّـت ایـران ایـن حادثـه را شـناخت، قـدر و قیمـت آن را دانسـت؛ حـاال بایـد   ... خـب حـاال کـه مل
ّـت عزیـز ایـران بایـد همّتشـان ایـن باشـد کـه  چـه کار کنیـم؟ مـن در یـک کلمـه عـرض می کنـم: مل
قوی بشوند. تنها راه در پیش پای ملّت ایران عبارت است از قوی شدن؛ باید تالش کنیم قوی 
بشویم؛ ما از مذاکره هم ابائی نداریم؛ البتّه نه با آمریکا، با دیگران؛ امّا نه از موضع ضعف، از 
موضع قوّت، از موضع قدرت. ما بحمدالله دارای قدرتیم و به توفیق الهی قوی تر هم خواهیم 
شد. البتّه قدرت فقط قدرت نظامی نیست؛ قدرت، قدرت نظامی نیست؛ اقتصاد کشور باید 
قوی شود، وابستگی به نفت بایستی تمام بشود، نجات پیدا کنیم از وابستگی اقتصادمان به 
نفت؛ جهش علمی و فنّاوری باید ادامه پیدا کند؛ پشتوانهٔ همهٔ اینها هم حضور مردم عزیزمان 
ّـت ایـران و مسـئولین کشـور تالششـان بـرای قـوی شـدن کشـور و قـوی  در صحنـه اسـت. بایـد مل
شدن ملّت باشد، با اتّحاد، با حضور، با صبر و استقامت و با کار سخت و پرهیز از تنبلی؛ این 
اگر ]محقّق[ شد، به توفیق الهی، به فضل الهی، ملّت ایران در آیندهٔ نه چندان دوری آنچنان 

خواهد شد که دشمنان حتّی جرئت تهدید هم پیدا نکنند.1
]هزینهٔ[ امروز ملّت ایران و جوانان ما، هزینهٔ رسیدن به استقالل کامل -در جهات مختلف- 
ّـی و بـه جامعـهٔ اسـالمی اسـت؛ نسـل های بعـد، از ایـن دسـت آورد شـما اسـتفاده  و بـه عـزّت مل
خواهنـد کـرد؛ همچنـان کـه یـک روز جوانهـا، هزینـهٔ مبـارزهٔ بـا دسـتگاه طاغـوت را قبـول کردنـد و 
دادند، زندانش را رفتند، کتکش را خوردند و انقالب بحمدالله به پیروزی رسید، نظام طاغوت 
ویران شد؛ یا در دوران جنگ تحمیلی خانواده ها هزینهٔ دفاع از کشور را دادند و امروز شما در 
امنیّت دارید زندگی می کنید؛ امروز هم شما باید هزینهٔ ایستادگی در مقابل دشمن را بدهید 

تا نسلهای آینده ان شاءالله از دست آورد شما استفاده کنند.2
کشـور مـا، ملـت مـا در یـک عرصـهٔ رویاروئـی بزرگـی بـا موانـع حضـور دارد و در ایـن عرصـهٔ 
رویاروئی، کشور احساس ضعف نمی کند. ما احساس ناتوانی نمی کنیم؛ احساس قدرت و توانائی 
می کنیـم؛ میدانیـم کـه بـا تـالش می تـوان همـهٔ ایـن موانـع را از بیـن بـرد. برخـی از موانـع، موانـع 
طبیعی اسـت؛ با این موانع طبیعی به شـکلی باید برخورد کرد و با آنها زورآزمائی کرد. بعضی 

1. خطبه های نماز جمعه تهران 1398/10/27
1398/01/01 .2
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از موانع، موانع تحمیلی اسـت، موانع سیاسـی اسـت، مشـکالتی اسـت که دشـمنان پیشـرفت 
ایـن کشـور در برابـر راه ایـن مـردم بـه صـورت مانـع ایجـاد می کننـد؛ بـا اینهـا بـه شـکل دیگـری بایـد 
برخـورد کرد...دشـمنان مـا برنامه ریـزی می کننـد؛ بـه خیـال خودشـان می خواهنـد در مقابـل ایـن 
ملت بزرگ و بااراده، مانع و رادع درست کنند تا این پیشرفت اتفاق نیفتد؛ اما مطمئن باشند 
و بدانند همچنان که از روز اول انقالب تا امروز تجربه کردیم، در آینده هم دشمنان ما در همهٔ 

توطئه ها و مکرها و کیدهای خود شکست خواهند خورد.1
چالش هـای مـا بـا اسـتکبار جهانـی تمـام کـه نشـده اسـت - تمـام هـم نخواهـد شـد، عیبـی هـم 
ندارد - چالش و زورآزمائی، برای یک ملت ورزش است و او را روزبه روز قوی تر می کند؛ ما با این 
چالشها قوی می شویم؛ لیکن باید مراقب بود، فهمید که چالش هست، فهمید که حریف چه 
کار می خواهـد بکنـد، فهمیـد کـه راه مقابلـهٔ بـا حریـف چیسـت. اگـر اینهـا را نفهمیدیـم، اگـر دچـار 
نفهمی شـدیم، اگر دچار راحت طلبی شـدیم، اگر از بیّنات و واضحات غفلت کردیم، شکسـت 
می خوریم؛ خدا که با کسی خویشاوندی ندارد. اگر ایستادید - همچنان که تا امروز ایستاده اید 
- و متکی به خدا و دین خدا بودید، قطعاً پیروز می شوید؛ اما اگر ما نایستیم، اگر به شرائط الزمِ 
یک مبارزهٔ با این عظمت توجه نکنیم، خب معلوم است که خدای متعال به ملتهای تنبل، به 
ملتهای سرگرم مسائل حقیر، توجهی نمی کند. لطف خدا، عنایت خدا، پشتیبانی خدا شامل 
ملتهائی می شود که بایستند، بفهمند، بصیرت داشته باشند، تشخیص بدهند، حرکت کنند 2
همـهٔ مـا ایـن را هـم بدانیـم کـه دشـمنی ایـن جبهـهٔ دشـمنی کـه نـام بـردم، موسـمی و فصلـی 
نیست؛ این دشمنی، یک دشمنی ذاتی است، دشمنی همیشگی است، هر وقت بتوانند ضربه 
بزننـد می زننـد. عالجـش ایـن اسـت کـه مـا خودمـان را قـوی کنیـم؛ قـوی از لحـاظ نظامـی، قـوی از 
لحاظ امنیّتی، قوی از لحاظ سیاسی، قوی از لحاظ اقتصادی. از جهات مختلف خودمان را قوی 
کنیم که دشمن نتواند ضربه بزند؛ وَااّل دشمنی او دشمنی ذاتی است. اینکه بعضی خیال کنند 
که اگر چنانچه ما یک قدم عقب رفتیم، یک کمی کوتاه آمدیم، آمریکایی ها دست از دشمنی 
برمیدارند، بسـیار خطا اسـت؛ خطای فاحشـی اسـت این فکر. اینکه بعضی فکر کنند که شـما 
کاری نکنید که آمریکا عصبانی بشـود -میگویند بعضی ها و در روزنامه ها می نویسـند- درسـت 

طنَ  ْغَل ـ�تَ ُه فَآَزَرُه فَاْس
َ

ـْطأ َرَج �شَ خ
َ

َزرٍع أ
َ

یِل ک �ب ی اإِل�ن ُهم ِف نقطهٔ مقابل فرمایش پروردگار عالم اسـت: َو َمَثُل
ـاَر؛ رشـد عناصـر مؤمـن، ایـن نهالهـای برومنـد، ایـن  ـُم الُکفَّ ـطنَ ِبِ �ی غ اَع ِلَی رَّ عِجـُب ازلُّ ـوِقِه �یُ وی َع ُس ـ�تَ فَاْس

1391/7/22 .1
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ـُم الُکّفـار«، تـا دشـمن عصبانـی بشـود؛ از  ـطنَ ِبِ �ی غ جوانهـای مؤمـن، اصـالً بـرای ایـن اسـت کـه »ِلَی
همین هم بیشتر عصبانی اند. عصبانی اند از جوانهای عرصهٔ علم، از جوانهای عرصهٔ جهاد، از 

جوانهای عرصهٔ خدمت، از جوانهای عرصهٔ نظامی؛ از اینها عصبانی اند. 1

1. دیدار مردم قم 1398/10/18
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1-توجه و توسل به خدای متعال و ائّمه معصومین علیهم السالم
جامعهٔ اسالمی و انقالبی ما اگر چنانچه از ذکر الهی و یاد الهی و خشوع در مقابل پروردگار و 
تضرّع در مقابل پروردگار غافل بشود، مطمئنّاً ضربه خواهد خورد، سیلی خواهد خورد؛ مطمئنّاً 
ناکام خواهد شـد. ما به آن اهداف واال، به آن خواسـته های مطلوب، در صورتی می رسـیم که 
بتوانیـم یـک تـالش مؤمنانـه و صادقانـه ای را دنبـال بکنیـم؛ و آن جـز بـا توجّـه بـه خـدای متعـال و 

افزایش نورانیّت دل و ارتباط دل با خدای متعال ممکن نیست.1
ِله« فضل خدا را بخواهید در همهٔ امورتان؛ -در  صن َ وا الَل ِمن �ن ُل �ئَ با توجّه به خدای متعال »و س
امـور شـخصی، در امـور اجتماعـی، در امـور سیاسـی، در امـور بین المللـی. و خـدای متعـال پاسـخ 
خواهد داد. وقتی شما اطمینان به فضل الهی و برکات الهی پیدا کردید، اوّلین خاصیّتش این 
است که احساس قدرت می کنید، احساس نیرومندی می کنید، ضعف و ترس و مانند اینها از 
شـما دور می شـود؛ خیلی با عظمت اسـت، خیلی با ارزش اسـت. احسـاس دیگری که در شـما 
به وجود می آید، چون متّکی به خدا، متّکی به قدرت الیزال، متّکی به نعمت بی زوال هستید، 
ایجاد امید اسـت، در شـما امید به وجود می آید، امید رشـد می کند، دل شـما روشـن می شـود 
به نور امید؛ وقتی امید بود، توکّل بود، اعتمادبه نفس بود، اتّکاء به قدرت الهی بود، آن وقت 
یک ملّت، شکسـت ناپذیر می شـود؛ یک انسـان، تبدیل می شـود به یک عنصر الیزال از لحاظ 
اقتـدار، از لحـاظ حرکـت، از لحـاظ پیشـرفت... اینکـه مـا را توصیـه می کننـد بـه دعـا کـردن، بـه 
تضرّع کردن، برای این است که گم نکنیم خودمان را، خطا نکنیم؛ خودتان را کوچک نشمرید، 
ضعیف نشمرید؛ اگر متّکی به منبع الیزال قدرت و ثروت باشید، آن وقت دیگر هیچ احتیاجی 
ِصَلِتک؛ همهٔ دنیا  ِ َن �ب ع�ی اِط َة ال�ت َ سش ا َوح �نَ َبِتَک َو اکِف َن ِبِ �ی َوّهاب ُهمَّ اَغِننا َعن ِهَبِة ال به کسی ندارید؛ الّل
ّـت ایـران بـه وجـود آمـده،  هـم کـه رو برگرداننـد، شـما قدرتمندیـد. یـک ذرّه از ایـن احسـاس در مل
چهل سال است که در مقابل قدرتهای پُررویِ وقیحِ بی شرمِ متکبّرِ دنیا، با قدرتِ تمام ایستاده 
است. آنچه من و شما در این مقوله داریم، یک اندکی از بسیار است؛ هرچه بیشترش کنیم، 

این اقتدار و این توانایی بیشتر می شود.2
یکـی از مهمتریـن خصوصیـات انقـالب اسـالمی ایـران ایـن اسـت کـه در طـول ایـن سـی و دو 
سـال، با وجود راهی دشـوار و طوالنی، با این همه مزاحمت، با این همه معارضه، با این همه 
سیاسـتهای برخـورد گوناگـون، بـا شـکلهای مختلـف و از جوانـب مختلـف، ایـن خـط مسـتقیم در 

1. بیانات رهبر معّظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام 22/03/1396
2. دیدار اقشار مختلف مردم 1397/05/22
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انقالب مطلقاً زاویه پیدا نکرده است... و همین در رویاندن شکوفه های امید در دل مسلمانان 
و ملتهای اسالمی بیشترین اثر را داشته است... ایستادگی شما بود که اجازه داد این نهالهای 
امیـد بـارور شـود؛ و ایـن اتفـاق افتـاد؛ و ایـن بـه بـرکات معنـویِ الهـی اسـت کـه از طریـق اهل بیـت 
َّه و توجهات این بزرگوار برای ما  )علیهم الّسالم( و نام مبارک زهرای اطهر و نام مبارک حضرت بقیةالل

حاصـل شـده؛ این هـا را بایـد نگـه داریـم؛ این هـا را بایـد دودسـتی بـرای خودمـان حفـظ کنیـم. ایـن 
توجه را، این توسـل را، این توجه به اهل بیت )علیهم الّسـالم( را، این از خدا دانسـتن را، به خود غره 

نشدن را باید برای خودمان نگه داریم.1
انسان وقتی به مسائل نگاه می کند و می خواهد از یک افق باالتری مسائل را بررسی کند، 
متحیـر می مانـد: ایـن چـه دسـت قـدرت الهـی اسـت کـه اینجـور دل هـای مـا را، جان هـای مـا را بـه 
سـمت اهدافِ خودش حرکت می دهد؟ کار خداسـت. خدا با شماسـت. این خداسـت که شـما 
را هدایت می کند. این خداست که دلهای من و شما را متوجه به راه درست می کند. بایستی 
ارتبـاط خـود را بـا خـدا حفـظ کنیـم، مسـتحکم کنیـم. خاصیـت یـک حرکـت الهـی همیـن اسـت: 
همت های مردم، کارهای مردم، عزم و ارادهٔ مردم، حضور مردم، در کنار توجه به خدا، در کنار 
دلهـای آمـادهٔ بـرای تضـرع؛ این هـا خیلـی مهـم اسـت. ارتبـاط خـود را بـا خـدا قـوی کنیـم. نگذاریـم 

نا و هب  �ت عد اذ ه�ی ا �ب �ن و�ب ا لتزغ قل �ن دلهای ما متمایل به سمتی شود که ما را از راه خدا دور کند؛ »ر�بّ
لنا من لدنک رحمة«؛ این دعائی است که قرآن به ما یاد می دهد.2

بـه شـما مـردم عزیـز و بـه همـهٔ ملـت ایـران عـرض می کنـم کـه بدانیـد شـما می توانیـد؛ هـم در 
عرصهٔ دفاع، هم در عرصهٔ ایستادگی، هم در عرصهٔ سازندگی. ملت ما نشان داده است که 
تواناسـت. بـه خـدای متعـال توجـه کنیـد؛ از خـدا کمـک بطلبیـد؛ راه صـالح و فـالح را، بخصـوص 
جوانان ما، با محبت به خدای متعال طی کنند. من بارها گفته ام به یکدیگر رحم کنید تا خدای 
متعـال هـم بـه شـما رحـم کنـد. رابطـهٔ خـود را بـا خـدای متعـال مسـتحکم نـگاه داریـم تـا تفضـل و 
کمک و توفیق و هدایت الهی شامل حال همهٔ ما بشود. ملت ما نشان داده است که در این 
راه، خوب حرکت می کند و خوب پیش می رود و خوب تصمیم می گیرد و به همین دلیل است 

َّه آینده، روشن و افق، بسیار باز و درخشان است.3 که ان شاءالل
ون،  ِسن م ُمح َن ُه ذ�ی وَقا َو الَّ َن اتَّ ذ�ی ببینید! معیّت الهی این قدر اهمّیّت دارد. اینکه میگویند: ِانَّ لَل َمَع الَّ
ّـت الهـی را حفـظ کنیـم، بدانیـد  ّـت را بایـد قـدر دانسـت. اگـر مـن و شـما بتوانیـم ایـن معی ایـن معی

1. دیدار جمعی از شاعران و ذاکرین اهل بیت علیه السالم 03/03/1390
2. دیدار جمعی از مردم استان گیالن 08/10/1389

3. دیدار مردم استان همدان 15/04/1383
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آمریکا که هیچ، اگر ده برابر قدرت آمریکا هم کسانی در دنیا نیرو داشته باشند، این نیرویی 
که خدا با او است، بر آنها غلبه خواهد کرد.1

اگر مؤمن باشیم، اگر در ذیل عنایِت توکّل به خدا و امید به خدا عقالنیّت را به کار بیندازیم، 
آن وقت این باب برای ما باز خواهد شد؛ نه اینکه عقالنیّت را تعطیل کنیم، نه اینکه محاسبات 
مـادّی را کنـار بگذاریـم؛ نـه، همـهٔ اینهـا الزم اسـت و مـا هـم همیشـه تأکیـد می کنیـم، امّـا در کنـار 
ایـن، یـک جایـی بگذاریـد بـرای مـدد الهـی؛ اگـر چنانچـه اهـل تـوکّل بـه خـدا هسـتیم، اهـل امیـد بـه 
خدا هستیم. در این 37، 38 سالی که از اوّل انقالب گذشته، در همهٔ مسائلِ انقالب همین جور 

بوده وما همیشه مددالهی را مشاهده کرده ایم.2
دشـمنان ملت ایران، دشـمنان گردن کلفتی هسـتند. همهٔ زورگوها، همهٔ چپاولگرها، همهٔ 
سرمایه دارهای بزرگ، همهٔ باندهای قدرت، همهٔ مافیاهای ثروت و پول، در مقابل شما هستند. 
شما راه اینها را زدید، برای اینها مشکل درست کردید. ملت ایران در این سی سال خیلی اثرگذار 
حرکت کرده. این دشمنیهائی که می کنند، این بغضی که نسبت به ملت ایران می ورزند، بیخود 
نیسـت. شـما اگر راه این دزدیها را سـخت و دشـوار نمی کردید، برای تسـلط و سـیطرهٔ اسـتکبار 
مشکل درست نمی کردید، اینقدر با شما دشمنی نمی کردند. این دشمنها امروز درصدد این 
هسـتند که ملت ایران را از محتوای برانگیزانندهٔ آن - که همین ایمان روشـنِ مسـتدل باشـد - 
خالی کنند. انواع شیوه ها را به کار می برند؛ ترویج های باطل می کنند، سرگرمی درست می کنند، 
سـرگرمی های فکـری درسـت می کننـد، سـرگرمی های شـهوانی درسـت می کننـد، سـرگرمی های 
سیاسـی درسـت می کننـد، فتنـه درسـت می کننـد؛ این هـا همـه یـک سیاسـت اسـت. خـوب، در 
مقابـل اینهـا چـه کار بایـد کـرد؟ بایـد ایـن ایمـان را کـه مایـهٔ قیـام و ایسـتادگی و ثبـات ملـت ایـران 
اسـت، تقویـت کـرد. یکـی از عواملـی کـه می توانـد ایـن کار بـزرگ را انجـام دهـد، همیـن گسـترش 
معارف اسالمی و معنوی و انقالبی به شکل روشن و پراکندن هرچه بیشتر محبت اهل بیت در 

دلها و در روح های انسان هاست؛ این مسئولیتی است که امروز همهٔ ما داریم. 3
آن روزی که ملت ایران قیام کرد، امید پیدا کرد که قیام کرد. امروز که آن امید برآورده شده 
اسـت، از آن قیام، آن نتیجهٔ بزرگ را گرفته اسـت و امروز هم به آینده امیدوار اسـت و با امید 
و با نشـاط حرکت می کند. این نور امید اسـت که جوان ها را به انگیزه و حرکت و نشـاط وادار 

1. دیدار بسیجیان 1395/09/03
2. دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش 1395/11/19

3.  دیدار جمعی از مداحان 13/03/1389
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می کند و از دل مردگی و افسردگی آن ها جلوگیری می کند و روح پویایی را در جامعه زنده می کند. 
این، نتیجهٔ انتظار فرج است. بنابراین، هم باید منتظر فرج نهایی بود، هم باید منتظر فرج در 
همـهٔ مراحـل زندگـی فـردی و اجتماعـی بـود. اجـازه ندهیـد یـأس بـر دل شـما حاکـم بشـود، انتظـار 
فرج داشته باشید و بدانید که این فرج، محقَّق خواهد شد؛ مشروط بر اینکه شما انتظارتان، 

انتظار واقعی باشد، عمل باشد، تالش باشد، انگیزه باشد، حرکت باشد.
... عقیدهٔ ما این است که امام زمان )أرواحنا فداه( متوجه و ناظر بر رفتار و عمل ماست؛ اعمال 
مـا بـر او عرضـه می شـود. ایـن جوان هـای مؤمـن مـا کـه در میدان هـای مختلـف - چـه در میـدان 
معنویـت و عبـادت و معرفـت، چـه در میـدان کار و تـالش، چـه در میـدان مبـارزه و سیاسـت، چـه 
در میـدان جهـاد؛ آن روزی کـه جهـاد مـورد احتیـاج بـود - این جـور از خودشـان اخـالص و شـادابی 
َّه علیه( را خرسـند و خوشـحال می کننـد. این کـه مـردم در کشـور  نشـان می دهنـد، امـام زمـان )سـالم الل
اسالمی - حاال در کشور مسلمانِ ما - تالششان این است که بر ادارهٔ کشور، بر پیشرفت امور 
کشـور نظارت داشـته باشـند، تصمیم بگیرند، اقدام کنند، وارد میدان بشـوند؛ و میدان را رها 
نمی کنند که دیگران بیایند و برای آنها تصمیم بگیرند؛ اجازه نمی دهند که امتداد خواست های 
اسـتکباری و اسـتعماری در داخل کشـور سرنوشـت آنها را معین بکند، امام زمان را خوشـحال 
می کنند؛ امام زمان ناظر است و می بیند. انتخابات شما را امام زمان دید؛ اعتکاف شما را امام 
زمان دید؛ تالش شما جوان ها را برای آذین بندی نیمهٔ شعبان، امام زمان دید؛ حضورِ شما زن 
و مـرد را در میدان هـای گوناگـون، امـام زمـان دیـده اسـت و می بینـد؛ حرکـت دولتمـردان مـا را در 
میدان هـای مختلـف، امـام زمـان می بینـد و امـام زمـان از هـر آنچـه کـه نشـانهٔ مسـلمانی و نشـانهٔ 
عزم راسخ ایمانی در آن هست و از ما سر میزند، خرسند می شود. اگر خدای نکرده عکس این 

عمل بکنیم، امام زمان را ناخرسند می کنیم. ببینید، چه عامل بزرگی است.1
َّـه )ارواحنافـداه( بـه ملـت،  اتـکا بـه خـدای متعـال و اعتقـاد بـه نـگاه رئوفانـه و پدرانـهٔ حضـرت بقیةالل
این تأثیر بزرگ را در زندگی ما و در رفتار ما دارد که ما را با قوت قلب در مقابل امواج گوناگون 

وادار به استقامت می کند.2
ما در باب گزینش راه تقدیر گفتیم انتخاب با شماسـت - در این شـکی نیسـت - اما نقش 
هدایت و کمک الهی را حتماً باید در نظر داشت. گاهی شما برای انجام کاری خسته می شوید، از 
خدای متعال نیرو می خواهید، خدا هم به شما نیرو می دهد و راه می افتید. گاهی در یک انتخاب 

1. دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمٔه شعبان 29/06/1384
2. دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمٔه شعبان 29/06/1384
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دچار مشکل می شوید، از خدای متعال هدایت و دستگیری می خواهید، خدا هم شما را هدایت 
می کند. یکی هم هست که در آن شرایط از خدا نیرو نمی خواهد، نیرو هم گیرش نمی آید؛ از 
خدا هدایت نمی خواهد، هدایت هم گیرش نمی آید. پروردگار عالم به ما فرموده است از من 
بخواهیـد؛ هدایـت بخواهیـد، کمـک بخواهیـد، توفیـق بخواهیـد. ایـن اسـت کـه مـن بخصـوص بـه 
جوانها می گویم رابطهٔ خود را با خدا مسـتحکم کنید و نقش دعا و تضرع را بشناسـید. معنای 
دعا این نیست که شما از خدا بخواهید و بنشینید و فکر نکنید؛ نه، از خدا بخواهید، تا وقتی 
حرکت می کنید، در حرکت، شما را کمک کند. از خدا بخواهید، تا وقتی انتخاب می کنید، در 
انتخابِ درست، شما را کمک کند. از خدا بخواهید، تا اگر صحنه، صحنهٔ دشواری است و قابل 

تشخیص نیست، در تشخیص به شما کمک کند.1 
یقینـاً امـام بـا همـان روحیـه و روشـی حرکـت می کـرد کـه پیامبـران الهـی حرکـت می کردنـد. راه 
و هـدف او هـم براسـاس راه و هـدف پیامبـران بـود. آن هـا در پیمـودن راه دشـوار خـود، عواملـی را 

بـاده  ـاء مـن ع سش ورهثـا مـن �ی وا اّن الرض لَلّ ی ـر وا بـالَلّ واص�ب ین ع ـ�ت ـی لوقمـه اس وس مالحظـه می کردنـد. »قـال م
ن«. اول، صبر و استقامت؛ و دوم، استعانت به خدا و تکیه به او. این دو عامل  بة لّتق�ی عاق وال

حتماً الزم است و اگر نباشد، راه طی نخواهد شد.2 
انقالب اسالمی، خیلی ریشه دار است؛ خیلی قوی است؛ خیلی ارکان مستحکمی دارد؛ و 
َّه علیه( نقل کرده ام  خدای متعال هم پشتیبان ماست؛ همین طور که من بارها از قول امام )رضوان الل
که فرمودند: من از اولی که وارد این قضیه شدیم، دیدم - یا احساس کردم - یک دست قدرتی 
دارد کارهـا را پیـش می بـرد. حقیقتـاً همیـن جـور اسـت؛ و ایـن را ایشـان بـه مـن فرمودنـد. انسـان 
این دست قدرت الهی را می بیند. البته این دست قدرت الهی، قوم و خویشی ای با ما ندارد - 
رصه«- باید در خدمت این راه  �ن رصّن الَلّ من �ی رصکم«، »و لی�ن �ن رصوا الَلّ �ی �ن »من اکن لَلّ اکن الَلّ له«، »إن �ت
باشیم؛ خالصانه؛ آنچه که داریم، بیاوریم میدان و برای این راه تقدیم کنیم؛ تالشمان و کارمان 
را برای این راه تقدیم کنیم. خدای متعال هم تفضل خواهد کرد؛ لطف خواهد کرد؛ امروز هم 
همین کار شـده و خدای متعال تفضل کرده و سـنگ دشـمن به سـوی خودش برگشـته؛ تیرش 
کمانه کرده به طرف خودش؛ و نتوانستند از توطئه ای که کردند، طرفی ببندند.3توصیهٔ بعدی 
که بسـیار توصیهٔ مهمّی اسـت، توصیهٔ به توّسـالت و توجّهات به پروردگار و درخواسـت کمک 

ول  ُؤا ِبمُک َرّبی َل عَب الهی است؛ این یک امر الزمی است و قرآن کریم به ما دستور می دهد: ُقل ما �یَ

17/4/1383 .1
2. دیدار اقشار مختلف مردم 31/03/1368

2/7/1388  .3
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ِسـَک  �ن ـی �نَ ـَک ف ـر َربَّ
ُ

وا َلـه؛ در یـک جـای دیگـر: َو اذک ـمُک َو َاسـِلم ـی َربِّ ـوا ِال ب �ی ـم؛ در یـک جـای دیگـر: َو َا�ن
ُ

ُدعاُؤک
یَفـة؛ و مـوارد متعـّددی در قـرآن هسـت کـه مـا را دسـتور می دهنـد در مقابـل حـوادث  ًعـا َوخ رَضُّ َ �ت
گوناگون -فرق نمی کند، چه حوادث طبیعی از این قبیل، چه حوادث گوناگون دیگری که پیش 
می آید برای کشور، برای ملّت، برای اشخاص خودمان- دست توّسل بلند کنیم به خدای متعال 

و از خداوند متعال بخواهیم.1
ن؛ وقتی شما  ق�ی تَّ َبُة ِلُ عاِق یکی از مایه های مهمّ امید عبارت است از توکّل به خدای متعال؛ َال
اهـل تقـوا بودیـد، پاکدامـن بودیـد، رعایـت امـر و نهـی الهـی را کردیـد، خـدا بـا شـما اسـت. وقتـی 
خدا با انسان است یعنی پیروزی با انسان است، موفقیّت با انسان است، شادکامی با انسان 

است، بهجت معنوی با انسان است.2 
آنچه یک ملت از این طریق و از طرق معنوی به دسـت می آورد، یک پشـتوانه ای می شـود، 
ذخیـره ای می شـود بـرای اینکـه بتوانـد در همـهٔ میدانهـای زندگـی، بـا ارادهٔ راسـخ و بـا عـزمِ مقـاوم 
در مقابـل مشـکالت پیـش بـرود؛ بن بسـت ها را بـاز کنـد، کارهـای بـزرگ انجـام دهـد. پشـتوانهٔ 
همـهٔ اینهـا، ایـن معنویـت اسـت. کسـی مثـل امـام بزرگـوار مـا کـه یک تنـه وارد شـد و توانسـت 
بـه برکـت عـزم و ارادهٔ راسـخ و ایمـان و تـوکل، همـهٔ ملـت را بسـیج کنـد و ایـن حرکـت عظیـم 
را راه بینـدازد، بیـش از هـر چیـز متکـی بـود بـه همـان جوشـش قلبـی، معنـوی، روحـی، تـوکل، 
معرفـت، عبـادت. تـا آخـر عمـر هـم ایـن بزرگـوار بـا وجـود پیـری و ناتوانـی و شکسـتگی، نیمـهٔ 
شب برمیخاست، اشک می ریخت. ما خبر داشتیم از نزدیکان ایشان که به همهٔ خصوصیات 
زندگی ایشان واقف بودند، شنیده بودیم، اطالع داشتیم؛ ایشان نیمه های شب برمیخاست، 
از خـدای متعـال اسـتمداد می کـرد - »رهبـان الّلـل« - شـب بـا آن حالـت، آن وقـت روز مثـل شـیر 
غرّانـی می آمـد تـوی میدانهـا، قدرت هـا را شکسـت مـی داد، ضعف هـای ملـت را برطـرف می کـرد، 
 اراده هـای همـهٔ مـا مـردم را تقویـت می کـرد و راه می انداخـت؛ بـه برکـت آن پشـتوانهٔ معنـوی.
یک یـک شـما مـردم عزیزمـان - بخصـوص جوانهـا، بخصـوص جوانهـا - می توانیـد بـه همـان منبـع 
و معـدن عظیـم قـدرت، بـا تـوکل، بـا ارادت، متصـل شـوید و اسـتفاده کنیـد و اسـتفاضه کنیـد و 

نورانی شوید و نقش ایفا کنید.3
در این راه عظمت و عزّتی که ملت ایران در پیش دارد، توجّه به خدا و توکّل به خدا و ارتباط 
با خدا، یک نقش بزرگ و اساسی دارد. عّده ای غافلند، همه اش روی محاسبات مادّیِ محض 

1. بیانات پس از کاشت نهال در آستانه روز درختکاری 13/12/1398
2. دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی 17/07/1398

3. دیدار اقشار مختلف مردم 25/02/1392
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محاسبه می کنند؛ در محاسباتشان معنویّت و کمک الهی و توکّل به خدا و حسن ظّن به وعدهٔ 
الهی کأنّهُ هیچ راهی ندارد. خب این محاسـبات مادّی را مسـتکبرین عالم هم دارند می کنند، 
بهتر از شما هم می کنند، چرا روزبه روز عقب می روند؟ چرا دچار این همه مشکالت می شوند؟ 
چـرا مجبـور می شـوند ظلـم کننـد؟ چـرا مجبـور می شـوند لشگرکشـی کننـد - بـه افغانسـتان، بـه 
عیف؛ آن کسی که  َ ِم �ن ل ُّ طن ی ال �تاُج ِال َ ا �ی عراق، به پاکستان - انسان های بی گناه را بکُشند؟ َو ِانَّ
ضعیف اسـت احتیاج دارد به این که ظلم بکند؛ ضعیفند که ظلم می کنند؛ چون دستشـان با 
سالح آشنا است، این سالح را بی محابا به کار می برند، ظالمانه، متجاوزانه، خودسرانه؛ خب 
این خودش عقب رفت است، هم عقب رفت در معیارهای معنوی، هم عقب رفت در محاسبات 
مـادّی. روزبـه روز تمـّدن غـرب دارد مشـکالت بیشـتری در اطـراف خـود می تنـد، و ایـن مشـکالت 
اینها را از پا خواهد انداخت؛ این به خاطر قطع ارتباط با مبدأ هستی است؛ این به خاطر قطع 
ک؛  ِعزِّ ُقدِس َر َارواُحنا ُمَعلَقًة �بِ ص�ی َ َمة، و �ت َ طن عِدِن الَع ی َم ِصَل ِال �تَ ارتباط با معدن نور و عظمت است؛ فَ

این ها الزم است. امروز برای ملت ایران این زمینه آماده است.1
یک نکتهٔ اساسی در اینجا وجود دارد که همهٔ ما باید به آن توجه کنیم - بنده بیشتر از شما 
به توجه به این نکته احتیاج دارم؛ همهٔ شما هم به اقتضای مسئولیت، احتیاج دارید - و آن، 
احسـاس تکلیف اسـت؛ اخالص نیت و عمل برای خداسـت. این اگر شـد، همهٔ مشـکالت حل 
خواهد شد، همهٔ راهها گشاده خواهد شد؛ این اگر شد، رحمت الهی و کمک الهی شامل حال 
رقانـا«  - همیـن آیاتـی کـه االن تـالوت کردنـد - ایـن اگـر شـد،  عـل لـمک ف �ب ـوقا الل �ی �تّ خواهـد شـد؛ »ان �ت
توهّم غلِط انهزام در مقابل دشمن و تسلط دشمن از بین خواهد رفت. توکل به خدا، ارتباط 
با خدا - که ناشی از این نیت خالص است - همهٔ مشکالت را حل می کند. انقالب هم همین 
جـور پیـروز شـد. اگـر امـام بزرگـوار مـا - کـه حقیقتـاً رهبـر بـه تمـام معنی الکلمـه بـود - ایـن تـوکل را، 
ایـن اخـالص را نداشـت، قطعـاً ایـن انقـالب پیـروز نمی شـد. اگـر مردمـی کـه آمدنـد تـوی میـدان، 
نخبگانی که مردم را کشاندند وسط میدان، این اخالص را، این کار برای خدا را نمی داشتند، کار 
پیش نمی رفت. در دوران دفاع مقدس هم همین جور بود. فرمودند که عدهٔ زیادی از شماها 
در دوران دفاع مقدس بودید؛ خب، آنهائی که بودند، از نزدیک می دانند که چه بود و چگونه 
بود و چه خبر بود. راز اصلی این است: دنبال تکلیف باشیم، دنبال کسب رضای الهی باشیم.2

1. دیدار اقشار مختلف مردم 22/03/1392
2.  دیدار نمایندگان مجلس نهم 24/03/1391
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2- اطمینان به نصرت الهی با تکیه بر نقاط امیدبخش
اگر بر روی نقاط مثبت و نقاط قوّت تکیه می کنم، برای این است که ثابت شود ملت ایران 
ایـن توانائی هـا را بـه کار بـرد و علی رغـم میـل بدخواهـان کـه می خواسـتند ثابـت کننـد ملـت ایـران 
نمی توانـد، ملـت ایـران ثابـت کـرد کـه می توانـد. از نقـاط ضعـف بـی اطـالع نیسـتیم، نقـاط ضعـف 

هم داریم؛ اما در جمع بندی نهائی، نقاط قوّت بسیار بیشتر از نقاط ضعف است.1
همه چیز ما را به »امید« تشویق می کند؛ همه چیز ما را به »اعتماد به خودمان« تشویق 
می کند. چرا امیدوار نباشیم؟ مایی که یک روز در فشار دو ابرقدرت - ابرقدرت امریکا و شوروی 
سـابق - توانسـتیم خودمان را نگه داریم و باال بکشـیم، مایی که با محاصرهٔ اقتصادی در طول 
ایـن سـال های متمـادی - کـه هـر زمانـی بـه نحـوی محاصـرهٔ اقتصـادی وجـود داشـته - توانسـتیم 
خودمان را به این رتبه از فناوری و علم برسانیم و بخشی از این خلأها و شکاف ها را پُر کنیم، 
چرا به خودمان امیدوار نباشـیم؟ چرا به ملت مان اعتماد نداشـته باشـیم؟ تاریخ و سرگذشـت 
ما، امید و اعتماد را به ما امالء می کند؛ ما را وادار می کند که امیدوار باشیم. بله، امیدواریم؛ 

ما می توانیم؛ توانستیم.2
اینکـه هـر سـختی ای همـراه خـود و در کنـار خـود یـک گشـایش و آسـایش را دارد،... ایـن یـک 
فکر عظیم کارسازی است برای همهٔ جوامع.3 باید دل را به نقطه های امیدبخش حقیقی سپرد، 

نه به نقطه های خیالی،  آنچه الزم است این است.4
ماواِت َو الَرِض  سَّ وُد ال م َو لل ُجن داُدوا امیاًنا َمَع امیاِنِ رن َ َن ِل�ی �ی ؤِمن وِب الُم ی ُقل کیَنَة ف سَّ ذِیّ َانَزَل ال َو الَّ »ُه
َو اکَن الُل َعلیًمـا َحکیًما« یـاد عظمتهـا و قلّه هـای بلنـد و پروازهـای معنـویِ انسـانهای بـزرگ، بـه 
دلها آرامش و اطمینان و اعتمادبه نفس می بخشـد. آیهٔ شـریفه، سـکینه و آرامش را در دلهای 
مسلمانان ناشی از فتح و نصرت الهی می داند و آرامش را و اطمینان را و سکینهٔ قلبی را مایهٔ 
تقویت ایمان و ازدیاد ایمان معرّفی می کند؛ دشمن عکس این را و ضّد این را برای امّت اسالمی 

و برای جامعهٔ مؤمن و متحرّک و پویای ما دنبال می کند.5
خداونـد متعـال در چنـد جـای قـرآن بروشـنی و باصراحـت وعـده داده اسـت کـه اگـر کسـی در 
راه خـدا و در راه دیـن تـالش کنـد، او را نصـرت خواهـد داد؛ ایـن وعـدهٔ الهـی اسـت. در یـک جـا 

1/1/1391 .1
2. 19/10/1384  دیدار مردم قم در سالروز قیام نوزده دی

3. دیدار نیروهای مسلح منطقٔه شمال کشور و خانواده های آنان 1391/06/28
4. دیدار مردم قم به مناسبت سالروز قیام نوزدهم دی؛ در حسینیه امام خمینی رحمه الله )17/10/1393(

5. مراسم بیست و نهمین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه الله( 14/03/1397
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ه... بـه ایـن وعـده بایـد اعتمـاد کـرد... این هـا محاسـبات مهمّـی  ـرُصُ �ن نَّ الُل َمـن �یَ ـرُصَ می فرمایـد: َوَلَی�ن
است که انسان بداند خدای متعال به وعدهٔ خود وفا می کند؛ این هم آیهٔ قرآن است:  وَ َمن  
اَوفی بِعَهدِه مَِن الله؛ هیچ کس باوفاتر از خدای متعال نیست، در وعده ای که می دهد. خدای 

متعال وعده کرده و به این وعده عمل خواهد کرد.1
 امروز مردم ما باید امید داشته باشند؛ اگر امید بود، حماسه خواهد بود... حماسه از دل 
می جوشـد، حماسـه بـا عقـل هدایـت می شـود، حماسـه بـا ایمـان پشـتیبانی می شـود؛ این هـا کـه 
دسـتوری نیسـت. اگـر چنانچـه دل از امیـد خالـی شـد، فکـر از منطـق صحیـح تهـی شـد، حماسـه 
به وجود نمی آید. ما در ذهنها تردید ایجاد کنیم، در دلها یأس تزریق کنیم، حماسـه به وجود 
می آیـد؟ معلـوم اسـت کـه نـه. حماسـه آفرینی ایـن اسـت: فضـای بدبینـی بـه وجـود نیایـد؛ فضـای 
سوء ظن به وجود نیاید؛ فضای امید، فضای خوشبینی، فضای نگاه به چشم اندازها به وجود 
آیـد؛ چشـم اندازهائی کـه قطعـی اسـت، یقینـی اسـت، حقیقـی اسـت، تلقینـی نیسـت. مثـالً در 
اوائـل دهـهٔ 60 - سـی سـال قبـل از ایـن - اگـر چنانچـه مـا می گفتیـم آینـده چنیـن و چنـان خواهـد 
شد، ممکن بود بعضیها بگویند بله، این ها دارند تلقین می کنند؛ اما امروز که دیگر این حرفها 
نیسـت؛ امـروز کـه داریـم می بینیـم حرکـت عمیـقِ وسـیعِ پیشـروندهٔ انقـالب و کشـور را بـه سـوی 
اهداف؛ هم اهداف مادی، هم اهداف معنوی؛ هم اهداف سیاسی، هم اهداف اجتماعی؛ هم 
اهداف داخلی، هم اهداف بین المللی؛ این ها جلوی چشم ما است؛ مگر کسی می تواند منکر 
شـود؟ آن وقت این چشـم اندازی را که امروز ما برای خودمان ترسـیم می کنیم، کسـی بیاید در 
آن تردیدآفرینـی کنـد، یأس آفرینـی کنـد، ناامیـدی بـه وجـود بیـاورد؛ همچنیـن در حرکـت و جهـاد 

مداوم که نیاز یک کشور و یک امت و یک تاریخ است.2
ما دلیلی برای ناامیدی نداریم؛ صد دلیل برای امید داریم. به برکت انقالب و اسالم، جوانهای 
مـا راه حرکـت و امیـد حرکـت را پیـدا کرده انـد؛ ایـن امیـد بایـد در اینهـا تقویـت شـود. درسـت بـر 
خالف سیاسـت اسـتکباریِ دنیا که در میان ملتها بذر نومیدی می پاشـد، باید بذر امید کاشـته 

و آبیاری شود.3
 امروز هم آن پرچمی که در منطقه ی آسیا، در مناطق اروپا و آمریکا، در هر نقطهٔ از عالم در 
مقابل انقالب ایستاده، همان پرچم است؛ همان پرچمی است که در مقابل ابراهیم و موسی 
و عیسی برافراشته شده بود. آن ها نابود شدند و موسی و عیسی و ابراهیم زنده اند. علّت زنده 

1. دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش 19/11/1398
2. دیدار جمعی از مداحان 1392/02/11

3. دیدار جمعی از مسئوالن و نخبگان استان همدان 19/04/1383
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ـی َمَعُکمـا َاسـَمُع َوَارى؛  بـودنِ آنهـا هـم ایـن اسـت کـه خـدای متعـال بـه حضـرت موسـی فرمود: ِانَّ
نترسـید، نترسـید، واهمه نکنید، دچار اشـتباه در محاسبه نشـوید، خدا با شـما اسـت. فرمود: 
ّـت عظیـم نیـروی فرعونـی، علی الظّاهـر  َّنـی َمعَکُمـا. دو نفـر انسـان غیرمسـلّح در مقابـل جمعی اِن
هیچ چیزی نیسـتند امّا در باطن همهٔ قدرت متعلّق به اینها اسـت، چون قدرت متعلّق به خدا 
ی َمَعُکما َاسَمُع َوَاری؛ می بینم، می شنوم، میدانم چه  است و خدا می گوید من با شما هستم: ِانَّ
اتّفاقی دارد می افتد. مسئلهٔ ما این است. آن کسی که باور ندارد، نگاه کند به این چهل سال. 
در این چهل سال، دشمنان ما که مرکز قدرت مادّی دنیا بودند، با همهٔ وجود آمدند در مقابل 
این انقالب و این حرکت ایستادند و ضربه زدند و همهٔ تالششان را به کار گرفتند. واقعاً همهٔ 
تالششـان را و هـر کاری می توانسـتند کردنـد. ]حـاال[ بعـد از چهـل سـال، آن هـا ضعیف تـر از روز 
ی َمَعُکما«، خدای متعال با ما  اوّلند، ما قوی تر از روز اوّلیم. این نشان دهندهٔ این است که »ِانَّ
ت َاقداَممُک  بِّ �شَ م َو �یُ

ُ
رُصک �ن وا الَل �یَ رُصُ �ن است، »َاسَمُع َوَاری«؛ امّا یک شرط دارد: شما با خدا باشید: ِان �تَ

این درس را امام بزرگوار به ما داد، ماها هم درست نمی فهمیدیم، ماها هم آن روز درست عمق 
مسئله را نمی فهمیدیم، آن بزرگوار خوب می فهمید؛ می گفت با خدا باشید، و خودش با خدا 

بود. با خدا بودنِ شما همین است که اوّل گفتم: شما وظیفه تان را انجام بدهید. 1
ـی  افـا »ِانَّ �ن ّـت ایـران بـه خاطـر اعتقـاد بـه حمایت الهی اسـت؛ قـاَل ل �تَ بخـش اصلـی و مهـمّ قـوّت مل
َمَعُکما َاسـَمُع َو آری؛ خدای متعال با ما اسـت، دارد کمک می کند؛ نشـانه اش هم همین چهل 
سالی است که این همه علیه ما توطئه کرده اند، این همه فشار آورده اند، جنگ راه انداخته اند، 
فتنه راه انداخته اند، نفوذ درست کرده اند، عوامل تروریستی را به جان مردم انداخته اند، هزار 
ّـت مثـل کـوه ایسـتاد و روزبـه روز هـم  ّـت انجـام داده انـد، ایـن مل کار زشـت و خیانت آمیـز بـا ایـن مل
استوارتر شد؛ امروز هم از ده سال پیش، بیست سال پیش قوی تر، قدرتمندتر و استوارتر است.2 
 انقالب از روز اول تا امروز هر قدمی برداشته است، قدمی بوده است که نوید قدم بعدی 
را به ما می داده؛ هرگز در داالن یأس و ناامیدی قرار نگرفتیم؛ همیشه فرج در مقابل ما بود.3 

م  وٌف َعَلهِیم َو ل ُه  َخ
ّ

ِهم َال ِ م ِمن َخل�ن وقا ِبِ َن َل َیلَح ذ�ی َسـَتبِشوَن ِبالَّ شـهیدان حامل بشـارتند: َو �ی
ون. شهیدان به ما میگویند شما خوف و حزن نداشته باشید. دلسردی و نومیدی نداشته  �َزن َ �ی
باشـید. نعمـت الهـی را، لطـف الهـی را، بـرکات الهـی را در مقابـل چشـم مـا نگـه می دارنـد و ایـن 
آن چیزی اسـت که ما امروز به آن احتیاج داریم. امروز هدف جنگ نرم دشـمن و جنگ پنهان 

1. دیدار مداحان 1397/12/07
2. دیدار رئیس و مسئوالن قوه قضائیه 1398/4/5

3. دانشگاه امام حسین علیه السالم 1392/3/6
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دشـمن، ایـن اسـت کـه مـردم را از عرصـهٔ جهـاد و مقاومـت دور کنـد، مـردم را نسـبت بـه آرمانهـا 
بی تفـاوت کنـد؛ هدفشـان ایـن اسـت. تبلیغـات وسـیعی کـه میلیاردهـا دارنـد خرجـش می کننـد، 
با این هدف انجام می گیرد که ملّت ایران را - که با مقاومت خود، با ایسـتادگی خود توانسـته 
قدرتهـای جهانـی را، سـلطه های بـزرگ را در بسـیاری از خواسته هایشـان نـاکام بگـذارد - مأیـوس 
ّـی اگـر فشـار اقتصـادی هـم می آورنـد، هـدف  کننـد و از صحنـه خـارج کننـد؛ هـدف ایـن اسـت. حت
این اسـت؛ اگر فشـار سیاسـی هم می آورند، هدف این اسـت؛ اگر فشـار امنیّتی هم می آورند، 
هدف این است. اینکه ما خیال کنیم دشمن یک جنگی را می خواهد شروع کند و یک بخشی 
از کشور را تصرّف کند، این ها یک چیزهای قدیمی ای است؛ امروز اینها مطرح نیست و دشمن 
این را نمی خواهد. امروز دشمن اگر هم به فرض، یک کار نظامی را انجام می دهد، با آن هدف 
اسـت؛ با هدف تصرّف فضای فکری و روحی کشـور اسـت؛ ]اگر[ کار اقتصادی می کنند به این 
نیّت است؛ ]اگر[ کار امنیّتی می کنند، کار روانی می کنند، از فضای مجازی استفاده می کنند، 
از ماهواره استفاده می کنند، از رادیوها و تلویزیون ها استفاده می کنند، از مبلّغان دهان به مزد 
و سـخن به مزد در اطـراف دنیـا اسـتفاده می کننـد، همـه بـا ایـن هـدف اسـت. خب، در یـک چنیـن 
شرایطی آن چیزی که می تواند ملّت را َسرپا نگه دارد، در آنها شوق و طراوت به وجود بیاورد، 

یاد شهدا است؛ یعنی از جملهٔ عوامل مهم، یاد شهدا است.1
دشمنان ملت ایران منتظرند که از هر مسئلهٔ کوچک یا بزرگی، برای شکستن عزم و همت 
ملت ایران استفاده کنند؛ حتّی از بالیای طبیعی مثل زلزله و خشکسالی، یا از چیزهائی که در 
دنیا عمومیـت دارد مثـل گرانـی... ملـت ایـران خواهـد توانسـت بـر همـهٔ ایـن موانـع و مشـکالتی 
کـه دشـمنان جهانـی می خواهنـد بـر او تحمیـل کننـد، فائـق بیایـد و بـا قـدرت و بـا حکمـت خـود، 
جامعهٔ نمونه ای را که اسالم برای مسلمانها خواسته است، تشکیل بدهد... امروز خوشبختانه 
ملت ایران با پرداختن هزینه هائی که سنگین هم بوده است - اما ملت ایران با شوق و رغبت 
و با رشادتِ تمام، این هزینه ها را پرداخته است - توانسته گذرگاههای زیادی را طی کند و راه 
َّه خود را به این نقطه ای که امروز در آن هستیم، برساند.  دشواری را پشت سر بگذارد و بحمدالل

اما این هنوز اوائل راه است.2
یـک حرکـِت عمومـیِ معقـول و منضبـط ... و صحیـح و منتظـم و عقالئـی اگـر بخواهـد انجـام 
بگیرد، به چند چیز نیاز دارد:  اواّلً نیاز دارد به اینکه از صحنه یک شناختی وجود داشته باشد؛.. 

1. دیدار اعضای ستادهای برگزاری کنگره شهدای استان های کهگیلویه و بویراحمد و خراسان شمالی 1395/07/05
2. دیدار مردم شیراز 1387/2/11
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یک عنصر دیگری که الزم است برای این حرکت، این است که این حرکت باید یک جهت گیری 
مشخّصی داشته باشد؛ یک جهت گیری منطقی و قابل قبول، که در حرکت عمومی ملّت ایران 
که ما داریم پیشنهاد می کنیم و مطرح می کنیم، این جهت گیری، جهت گیری به سمت جامعهٔ 
اسـالمی یا تمّدن اسـالمی اسـت؛.. عنصر سـوّمی که ]این حرکت[ نیاز دارد، این اسـت که یک 
عامل امیدبخشـی باید وجود داشـته باشـد، یک نقطهٔ روشـنی باید وجود داشـته باشـد. در هر 
حرکتی اگر چنانچه این نقطهٔ روشـن، این نقطهٔ امیدبخش وجود نداشـته باشـد، حرکت پیش 
نمی رود. این خوشبختانه در کشور ما، برای جامعهٔ ما، برای مردم ما، کامالً در دسترس است؛ 
نقطهٔ روشن عبارت است از ظرفیّتهای ملّی ای که ما اینها را شناخته ایم؛ یعنی امروز حتّی شما 
جوانها ظرفیّتهای ملّت خودتان را شـناخته ایدپس ما این نقطهٔ امید را داریم. البتّه نقاط امید 
زیـاد اسـت؛ یکـی اش ایـن اسـت. یکـی از نقـاط امیـد، فرسـودگی جبهـهٔ مقابـل مـا اسـت بنـده بـه 
طور قاطع میگویم -البتّه یک عّده ای فوراً بنا می کنند توجیه و تأویل و انکار و مانند اینها، لکن 
بنده قاطعاً این را میگویم، می توانم این را ثابت هم بکنم که حاال وقتش نیست- امروز تمّدن 

ـی نـاِر  ا ُجـُرٍف هـاٍر فَانـاَر ِبـه ف ـ�ن غربـی دچـار انحطـاط اسـت، یعنـی واقعـاً در حـال زوال اسـت: »َع سشَ
ّـه حـوادث و تحـواّلت جوامـع بتدریـج اتّفـاق  «؛ لـب گـودال اسـت؛ ایـن جـوری اسـت. البت

َهـمَّ �بَ
می افتد؛ یعنی زود احساس نمی شود. حتّی خود اندیشمندان غربی این را احساس کرده اند و 
بر زبان می آورند و میگویند. این هم یکی از نقاط امید ما است. تمّدن غربی، تمّدن مادّی در 
مقابل ما قرار دارد و رو به فرسودگی است. این هم یکی از نقاط امیدبخش است؛ و بعد هم 
یـاًل«؟ چـه کسـی  ـم«. خـب، »َوَمـن َاصـَدُق ِمـَن الِل ق

ُ
رُصک �ن وا الَل �یَ ـرُصُ �ن وعـدهٔ تخلّف ناپذیـر خـدا کـه »ِان �تَ

وا الَل  رُصُ �ن از خدا راسـتگوتر اسـت؟ وعدهٔ چه کسـی از خدا درسـت تر اسـت؟ خدا می گوید: »ِان �تَ
م«؛ اگر شما نصرت کردید خدا را، یعنی به سمت تمّدن اسالم و جامعهٔ اسالمی و تحقّق 

ُ
رُصک �ن �یَ

دین خدا پیش رفتید، خدا شما را یاری می کند. پس عنصر سوّم هم که وجود نقطهٔ امید است، 
وجود دارد.  عنصر چهارم این اسـت که باالخره در هر برهه ای راهکارهای عملی الزم اسـت... 
خب این چهار عنصری که گفتیم -همهٔ اینها- که برای یک حرکت عمومی این چهار عنصر نیاز 

است، تبیین اینها نیاز دارد به ذهن فعّال و زبان گویا.1
همیشه با عکس العمل های دشمنان می توان اهمیت کارها را تشخیص داد؛.. در سرتاسر 
قضایای انقالب، چه مسـائل بزرگ، چه مسـائل کوچک، چه حوادث روزمره، چه مسـائل کالن 
و مسـتمر، انسـان ایـن قاعـده را جـاری و سـاری می بینـد. خـود عکس العملـی کـه علیـه انقـالب و 

1. دیدار جمعی از دانشجویان 1398/03/01
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تشـکیل نظام جمهوری اسـالمی در دنیای کفر و اسـتکبار به وجود آمد، نشـان دهندهٔ عظمت 
قضیه است. اینی که از روز اول تشکیل جمهوری اسالمی، دستگاه هائی که قدرت دنیا دست 
آنهاسـت، پـول دسـت آنهاسـت، سـالح دسـت آنهاسـت، تبلیغـات دسـت آنهاسـت، رسـانه ها 
متعلق به آنهاست، یکپارچه علیه این نظام شروع به اقدامهای گوناگون کردند، نشان دهندهٔ 
این اسـت که ایـن حادثـه بـرای متولیـان ظلـم و اسـتکبار جهانـی، حادثـهٔ بسـیار عظیمی اسـت و 
برایشـان تحمل ناپذیر اسـت... اسـالم و جمهوری اسـالمی یک راه نوئی را به بشـریت ارائه کرد؛ 
یک حرکت نوئی را به ملتها ارائه داد؛ نشان داد که یک ملتی با اینکه آنچنان سالحی ندارد، 
با اینکه آنچنان امکانات مادیای ندارد، می تواند در مقابل قلدرترین حکومتهای دنیا مقاومت 
کند، بایستد، زیر بار آنها نرود، راه خود را دنبال کند، پرچم عدل و انصاف را بلند کند، پرچم 
انسانیت را بلند کند. این در دنیای عصر جدید یک چیز نوئی است؛ این را شما باز کردید. در 
همهٔ قضایای گوناگون انقالب همین است... حاال ما که می خواهیم خودمان را ارزیابی کنیم، 
باید محاسبه کنیم. وقتی دشمن در مقابل ما بشدت دندان نشان می دهد، ما باید احساس 

کنیم که پس توانائیهای ما باالست؛ می توانیم به این دشمن ضربه بزنیم.1
امروز سیاستهای بزرگ ترین قدرتهای دنیا، در منطقهٔ غرب آسیا به گِل نشسته، پیش نرفته؛ 
خود آنها میگویند به خاطر اعمال نفوذ و اقتدار جمهوری اسالمی است؛ این خیلی مهم است. 
بنا بود هر بالئی که می خواهند سر عراق یا سر سوریه یا فالن  ]کشور[ دربیاورند و نتوانستند. 
خـب ایـن خیلـی مهـم اسـت؛ ایـن همـان چیـزی اسـت کـه شـما می خواسـتید؛ ایـن همـان چیـزی 
اسـت کـه انقـالب می خواسـت. خواسـتهٔ انقـالب تحقّـق پیـدا کـرد، خواسـتهٔ آمریـکا و همراهـان 
آمریـکا -نه فقـط آمریـکا- تحقّـق پیـدا نکـرد. ایـن یـک نمونـه اسـت و ازاین قبیـل پیروزی هـای زیـاد، 

توانایی های زیاد، پیشرفتهای زیاد هست؛ این ها را هیچ وقت از یاد نبرید.2
مـا در تشـخیص هدفهامـان و تعییـن راهِ بـه ایـن هدفهـا، هرگـز دچـار تردیـد نشـدیم؛ در راهِ 
خودمان شک نکردیم؛ خدا را شکر می کنیم. خدای متعال هیچگاه دل های ما را خالی از نور امید 
نگذاشت. و در واقعیت دیدیم که این امیدها، امیدهای واهی نبود؛ امیدهای درستی بود.  یک 
روزی بـود کـه وقتـی کسـانی بـه صحنـه نـگاه می کردنـد، بظاهـر هیـچ چیـز امیدبخشـی در صحنـه 
به چشم نمی آمد؛ اما مردمان بصیر - در رأس همه، امام بزرگوار - به ما امید می دادند، نوید 
می دادنـد. گاهـی مـا تعبـداً گـوش می کردیـم، امـا قـادر بـه تحلیـل نبودیـم. تعبـداً قبـول می کردیـم، 

1. دیدار مردم قم در سالروز قیام 19 دی 19/10/1389
2. دیدار جمعی از دانشجویان 17/03/1396
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بعد می دیدیم همین جور شد؛ بعد می دیدیم همین امید الهی، همین نوید آسمانی تحقق پیدا 
کـرد. و امـروز وقتـی بـه تجربـهٔ سـی و دو سـالهٔ انقـالب نـگاه می کنیـم، پی درپـی موفقیتهـای نظـام 

جمهوری اسالمی را می بینیم.1
ما باید این اصل را از یاد نبریم که وظیفهٔ ما تحقّق بخشیدن به اسالم بکامله است؛ باید 
دنبال اسالم کامل باشیم. این جور نباشد که از آرمان اسالم بکاهیم به خاطر اینکه مثالً در فالن 
قضیّه موفّق بشـویم؛ نه، موفّقیّت ما، پیشـرفت ما وابسـته به این اسـت که ان شـاءالله بتوانیم 
]اسـالم کامل را محقّق کنیم[. اگر این جور شـد، خدای متعال هم کمک خواهد کرد، و نصرت 

الهی قطعاً و یقیناً و بدون هیچ تردیدی متوقّف به این است که ما دین خدا را نصرت کنیم. ِان 
م؛ دیگر صریح تر از این و واضح تر از این، حرفی وجود ندارد؛ »اِن تَنُصرُوا الله« 

ُ
رُصک �ن وا الَل �یَ رُصُ �ن �تَ

ه؛ این ها  رُصُ �ن نَّ الُل َمن �یَ رُصَ ت َاقداَممُک؛ َو َلَی�ن ِبّ �شَ م َو �یُ
ُ

رُصک �ن وا الَل �یَ رُصُ �ن یعنی دین خدا را نصرت کنید؛ ِان �تَ
دیگر چیزهای مؤکّدی است که وعده های الهی است؛ نباید به این وعده های الهی بی توجّه بود؛ 
وء؛ اینکه واقعاً انسان وعدهٔ خدا را غیر قابل تحقّق بداند، بدترین سوءظّن به  سَّ َن ِبالِل َظنَّ ال �ی آّن ّ طن َال
خدای متعال است که خدای متعال در سورهٔ مبارکهٔ انّافتحنا، آن کسانی را که این جور حرکت 

می کنند مورد غضب خود دانسته است.2
الحمدلله جنسِ حکومت اسالمی و جامعهٔ اسالمی و جمهوری اسالمی جنسِ جوری است؛ 
سردارِ نظامیِ خوب داریم، مردان علمی جوانِ پُرانگیزه و خوب داریم، فرهنگ سازانِ پُرهمّت و 
باغیرت و هنرمندِ بسیار خوب داریم، مردمِ آماده به کار و حاضربه کار در همهٔ میدانها هم داریم 
که هر جایی که اسـالم و حکومت اسـالمی و نظام اسـالمی نیاز داشـته باشـد، زن و مرد آماده 
هستند و حضور پیدا می کنند؛ این جنسِ جور جمهوری اسالمی به فضل و لطف الهی است.3
اقلیم ما اقلیم متنوعی است. کشور ما کشور وسیعی است. همه چیز، متناسب با نیازهای 
مـا وجـود دارد. طبیعـِت خـوب داریـم، معـدنِ خـوب داریـم، مـردمِ خـوب داریـم، اسـتعدادِ خـوب 
داریم، مسئوالن دلسوز مردمی هم در سه قوه داریم، نیروهای مسلحِ پای کار و آماده و شجاع 
هم داریم، روحانیت فاضل و دلسوز و عالقه مند هم داریم، دانشگاه ها و مدارس پر جمعیت 
هـم داریـم - چهـار میلیـون جمعیـت دانشـجو، و میلیونهـا جمعیـت دانش آمـوز - این هـا امکانـات 

ماست، استعداد ماست؛ عزم و اراده و امید هم در ملت ما وجود دارد.4

1. جمع خانواده های شهدا و ایثارگران کرمانشاه 21/07/1390
2. دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 21/12/1393

3. دیدار مداحان 1398/11/26
1391/7/19 .4



309الزامات پایداری عظمت ملت ایران

دستگاه های تبلیغاتی هم -چه صداوسیما، چه مطبوعات، چه این وبگاه های فضای مجازی- 
بـذر ناامیـدی نپاشـند در مـردم؛ جـوری حـرف نزننـد کـه یـک عـّده ای را ناامیـد کننـد از اسـالم؛ نـه، 
حـاال می خواهنـد انتقـاد هـم بکننـد، انتقـاد کننـد؛ بنـده بـا انتقـاد منطقـی مخالـف نیسـتم، منتهـا 
ناامیـد نکننـد مـردم را. گاهـی در یـک روزنامـه ای، در یـک برنامـهٔ تلویزیونـی ای، یـا در یـک برنامـهٔ 
رادیویی، جوری حرف زده می شود که آدم می بیند »عجب! مثل اینکه همهٔ درها بسته است«؛ 

خب این جور نیست؛ درها بسته نیست؛ چرا این جوری بگویند؟ این را بدانید.1
توانائی و ظرفیت ملت ایران در حفظ انقالب و پاسداری انقالب، عظمت و اهمیتی دارد که 
شاید بشود گفت از اهمیت خود اصل انقالب کمتر نیست. ملت ایران در طول این سی وسه 
سال توانست این دستاورد عظیم را با کیفیت باال حفظ کند. شما به این انقالبهائی که در این 
یک سال و نیم اخیر در منطقه اتفاق افتاده است، نگاه کنید. شما که به طور مجموعی نگاه 
می کنید، می توانید قضاوت کنید که این انقالبها در جهت درست حرکت می کند یا نمی کند. 
دشـمنان، مسـتکبرین، به طور مشـخص رژیم صهیونیسـتی، دولت آمریکا، دولت های غربی، 
دارنـد تالشـهائی می کننـد بـرای اینکـه بـر ایـن انقالبهـا سـوار شـوند و آنهـا را منحـرف کننـد. شـما 

ببینید اینها دچار چه چالشهای بزرگی هستند.
با توجه به این چالشـها انسـان می فهمد چه کار بزرگی در کشـور ما انجام گرفته اسـت که 
این انقالب در جهت درسـت به سـمت آرمانها راه خودش را حفظ کرده اسـت؛ از ریل ارزشـها 
و آرمانها بیرون نیفتاده است و حرکت خود را به جلو ادامه داده است. این در حالی است که 
چالشـها و تهدیدهـا هـم رونـد فزاینـده ای داشـته. از روز اول، تهدیدهائـی کـه انقـالب و کشـور بـا 
آنها مواجه بوده، دائماً پیچیده تر شده؛ هم ترور بود، هم شورشهای قومی بود، هم جنگ بود، 
هـم تحریـم بـود، هـم محاصـره بـود. هرچـه جلوتـر آمدیـم، تهدیدهـا را پیچیده تـر کردنـد؛ دشـمنان 
و مخالفین نظام، سـردمداری کردند. ماجراهای تیر سـال 78، ماجراهای سـال 88، همه انواع 
و اقسام تهدیدهائی است که این انقالب و این کشور و این ملت با آنها مواجه بود. این ملت 
از همـهٔ اینهـا عبـور کـرد و بـا اسـتحکام در راه خـودش دارد پیـش مـی رود. این هـا چیزهائـی اسـت 
کـه مـا امـروز و همیشـه نیـاز داریـم کـه آنهـا را مـورد نظـر قـرار بدهیـم؛ مـا را کمـک خواهـد کـرد در 

پیمودن راههای دشوار، گذشتن از پیچهای تند و گردنه های سخت.2
عزیزان من! شرط اصلی فعالیت درست شما در این جبههٔ جنگ نرم، یکی اش نگاه خوش بینانه 

1. دیدار اقشار مختلف مردم 22/05/1397
3/5/1391 .2
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و امیدوارانه است. نگاهتان خوش بینانه باشد. ببینید، من در مورد بعضی تان به جای پدربزرگ 
شـما هسـتم. مـن نگاهـم بـه آینـده، خوش بینانـه اسـت؛ نـه از روی توهـم، بلکـه از روی بصیـرت. 
شـما جوانیـد- مرکـز خوش بینـی- مواظـب باشـید نگاهتـان بـه آینـده، نـگاه بدبینانـه نباشـد؛ نـگاه 
امیدوارانه باشد، نه نگاه نومیدانه. اگر نگاه نومیدانه شد، نگاه بدبینانه شد، نگاه »چه فایده ای 
دارد« شد، به دنبالش بی عملی، به دنبالش بی تحرکی، به دنبالش انزواء است؛ مطلقاً دیگر 

حرکتی وجود نخواهد داشت؛ همانی است که دشمن می خواهد.1
در کشـور، مایه های امید فراوان اسـت؛ زیرسـاخت های کشـور، ... پیشـرفتهای علمی، ...، 
خـودِ تجربـهٔ سی سـاله... نسـل جـوانِ پرانـرژی و تحصیل کـرده ای در وسـط میـدان اسـت؛ این هـا 
همـه مایه هـای امیـد و نقـاط قـوت اسـت. نسـل جوانـی کـه هـم تحصیل کـرده اسـت، هـم اعتمـاد 
بـه نفـس دارد، هـم احسـاس می کنـد کـه می توانـد کشـور خـودش را پیـش ببـرد. مـا یـک سـند 
چشـم انداز داریم که تا سـال 1404، مشـخص کرده که خط ما از لحاظ پیشـرفتهای کشـوری و 
مادی کجاسـت؛ خیلی چیز مهمی اسـت. معلوم کردیم که به کجا باید برسـیم و از چه طریقی 

باید حرکت بکنیم. این ها عوامل امید است، این ها نقطه های قوت است.2
تقویت امید به آینده در میان مردم، به ویژه جوانان یکی از نیازهای اصلی در بخش فرهنگ 
عمومی اسـت که امامان جمعه در این زمینه می توانند تأثیرگذاری باالیی داشـته باشـند3 شـما 
زبدگان، نخبگان در هر بخشی که هستید، روزبه روز دریچهٔ امید را بر روی خودتان بیشتر باز 
کنید و به نسل جوان بیشتر امید بدهید. سم مهلکی است سیاه نمائی و ناامیدسازی و آینده 
را تاریک نشان دادن؛ و این سم مهلک به وسیلهٔ تبلیغات معارض و خصمانه، سعی می شود 

در کشور پراکنده شود؛ با این مبارزه کنید. 4
ملـت مـا یکـی از داروهـای بسـیار الزم و مؤثـری کـه نیـاز دارد - داروی روحـی و فکـری - و بایـد 
این را در میان خود توسعه و ترویج کند، داروی اعتماد به نفس است. ملت ایران باید اعتماد 
به نفسی را که به برکت انقالب و به برکت ایستادگی در میدان پرخطر انقالب به دست آورد 
و بعـد در میـدان دفـاع مقـدس بـا همـهٔ آن مشـکالت بـا ایسـتادگی خـود، ایـن اعتمـاد بـه نفـس 
در او تقویـت شـد، ایـن اعتمـاد بـه نفـس را بایـد حفـظ کنـد. ایـن اعتمـاد بـه نفـس، بـه ملـت ایـران 
این جرئت را، این همت را، این توانائی را می دهد که این راه طوالنیِ تا آرمانهای ترسیم شـدهٔ 

1. دیدار دانشجویان و نخبگان علمی  )04/06/1388(  
2. دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری )02/ 07/ 1388(

1387/07/22 .3
1387/02/17 .4
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برای جامعهٔ اسالمی را طی بکند؛ بدون او نمی شود. بدون اعتماد به نفس نمی شود این راه را 
رفت... اگر بخواهیم به آن آرمان برسیم، احتیاج دارد به اعتماد به نفس. باید بگوئیم می توانیم؛ 
همچنانیکـه تـا امـروز آن کارهائـی را کـه ارادهٔ ملـی بـه آن تعلـق گرفـت، توانسـتیم انجـام بدهیـم. 
مگر شوخی بود در یک کشوری که زیر فشار استکبار و استعمار است، فاسدترین حکومتهای 
جهان بر آن حکومت می کند و شرق و غرب عالم، منافعشان را در حکومت آن خاندان منحوس 
می بیننـد، ایـن خانـدان را بـه زیـر کشـیدن؛ بنیـاد پوشـالی حکومـت سـلطنتی موروثـی را بکلـی از 
بین بردن؛ یک نظام مردمی، متکی به آراء ملت، متکی به عواطف مردم، در یک چنین کشور 
اسـتبدادزدهٔ در طول قرنهای متمادی به وجود آوردن؛ این کار شـوخی اسـت؟! این کار را ملت 
ایران کرد. امروز در این منطقه، هیچ کشوری از لحاظ اتکاء به آراء و عواطف مردم، به جمهوری 
اسالمی نمی رسد.1 ملت ما تجربهٔ بسیار درخشانی پشت سر خود دارد که باید آن رافراموش 

نکند؛ آن تجربهٔ انقالب و سپس تجربهٔ جنگ است؛ یعنی دو پیروزی.2
همهٔ دنیا، به رهبری امریکا و شوروی، آن روز ]ایام جنگ تحمیلی[ متّفق القول شدند برای 
این که ایران را در این جنگ شکست دهند و نتوانستند. این که ماِل تاریخ گذشته نیست. این 
ماِل همین چند سـال قبلِ خودِ ماسـت. آحاد ملت ایران به چشـم خودشـان دیدند. مگر نبود 
که این دو قدرت متّحد شدند برای این که شاید بتوانند خوزستان را از ایران جدا کنند؟! شاید 
بتوانند جمهوری اسالمی را ذلیل کنند، ضعیف کنند، سرنگون کنند و نتوانستند؟! مگر غیر از 
این است؟! آن روز دو قدرت بودند، هر دو هم قوی، هر دو هم در قضیهٔ ایران، متّحد و نتوانستند 
کاری کنند. امروز اینها چه کار می توانند بکنند؟! چرا می ترسـید؟! چرا قرآن را نمی خوانیم که 
این قدر تکرار می کند: »الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم ایماناً 
َّه و نعم الوکیل.« چرا از دشمن می ترسید؟! دشمنِ ضعیف، دشمنِ ناتوان،  و قالوا حسبنا الل
دشمنی که همین امروز هم برای این که ایران را زیر فشار قرار دهند، دریوزگی اروپا را می کند. 
سراغ این کشور و آن کشور اروپایی می رود که »بیایید با ما همدست شوید، شاید بتوانیم به 
ایران فشار بیاوریم.« این، دلیلِ این نیست که به تنهایی نمی تواند فشار بیاورد؟! این، دلیل 
بر این نیست که این ملت عظیم، با این قدرت معنوی و اسالمی، بر قدرت مادّی او، تا به حال 

فائق آمده است؟! چرا فکر نمی کنند؟!3
مراقب باشیم که دستگاه محاسباتی ما به وسیلهٔ شیطانهای انس و جن دچار اختالل نشود، 

1. دیدار مردم یزد، 1386/10/12
2. دیدار اقشار مختلف مردم 29/10/1370

3. یدار جمعی از دانش آموزان و دانشجویان 12/08/1372
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مسائل را بد نفهمیم... یکی از خطاهای محاسباتی این است که انسان در چهارچوب عوامل 
محسـوس و صرفاً مادّی محدود بماند؛ یعنی عوامل معنوی را، سـنّت های الهی را، سـنّت هایی 
که خدا از آنها خبر داده اسـت، آن چیزهایی را که با چشـم دیده نمی شـود، ندیده بگیرد؛ این 

ـت  بِّ �شَ ـم َو �یُ
ُ

رُصک �ن وا الَل �یَ ـرُصُ �ن یکـی از خطاهـای بـزرگ محاسـباتی اسـت. خداونـد فرمـوده اسـت: ِان �تَ
َاقداَممُک، دیگر از این واضح تر؟ اگر شما در راه خدا حرکت کنید، دین خدا را نصرت کنید، خدا 

ِة  ُسـنَّ شـما را نصـرت خواهـد داد؛ ایـن سـنّت الهـی اسـت، ایـن غیـر قابـل تغییـر اسـت: َو َلـن َتـِجَ ِل
دیـاًل؛ اگـر در راه احیـای دیـن الهـی حرکـت کردیـد و ایـن جهـت را رعایـت کردیـد، خـدا شـما را  �ب الِل �تَ
نصـرت خواهـد داد. ایـن را قـرآن گفتـه اسـت، بـا ایـن صراحـت کـه وعـدهٔ الهـی اسـت؛ مـا هـم در 
عمل آن را تجربه کرده ایم. بدانید این قطعهٔ تاریخ انقالب در تاریخ ممتّدی که در طول نسلهای 
آینـده، مـورد بحـث قـرار خواهـد گرفـت، یکـی از برجسـته ترین مقاطـع تاریخـی اسـت. در دنیـای 
مادّی، در دنیای تسلّط ابرقدرت ها، در دنیای ستیزه گری همه جانبهٔ با اسالم و معارف اسالمی 
و ارزشهای اسالمی، یک نظامی به وجود بیاید برپایهٔ اسالم، آن هم درست در نقطه ای که بیش 
از همه جای دنیا تأثیر عوامل آن قدرتهای منحرف کننده نفوذ داشتند و حضور داشتند. ]این[ 
ِّت  م« است. وَ یُثَب

ُ
رُصک �ن وا الَل �یَ رُصُ �ن چیز عجیبی است؛ من و شما عادت کردیم. این همان »ِان �تَ

اَقداَمکُم؛ دچار تزلزل هم نمی شوید، کما اینکه نشدیم. ملّت ایران دچار تزلزل نشد؛ این همه 
ّـت ایـران منصـرف نشـد. ایـن  فشـار، ایـن همـه توطئـه، ایـن همـه آزار، ایـن همـه ناجوانمـردی، مل
یکی از سنّتهای الهی است... نظام جمهوری اسالمی آن کلمهٔ طیّب است، مثل شجرهٔ طیّبه 
باقی مانده اسـت، مسـتحکم تر شـده اسـت. امروز نظام جمهوری اسـالمی به عنوان یک نظام، 
به عنوان یک حکومت، به عنوان یک مجموعهٔ سیاسی با سی سال قبل از لحاظ استحکام قابل 
مقایسـه نیسـت... این عوامل را باید دید؛ در محاسـبات ما این عوامل باید به حسـاب بیاید. 
همهٔ عوامل سعادت و شقاوت و پیشرفت و پسرفت و به موفّقیّتها دست یافتن و نیافتن، در 
چهارچوب عوامل مادّیِ متعارفی که اهل مادّه، اهل محسوسات، به آنها دل خوش می کنند، 

محدود نمی ماند؛ این عوامل در کنارش وجود دارد.1
 عزیـزان مـن! آن روزی کـه خـدای متعـال، موسـی را کـه بچـهٔ یکـروزه یـا چندسـاعته یی بـود و 
مادرش او را به آب انداخته بود و به خدا سپرده بود، به او برگرداند، به وعدهٔ خود عمل کرد: 
»اّنا راّدوه الیک«. خدای متعال در این جا، دو وعده به مادر موسی کرد: یک وعده این بود که 
»اّنـا راّدوه الیـک«؛ مـا او را بـه تـو برمی گردانیـم. مـادر هـم دلـش بـه همیـن وعـدهٔ اول بیشـتر بنـد 

16/4/1393 .1
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بود؛ بچه اش است دیگر. بچهٔ چندساعته را داخل جعبه گذاشته و به آب داده و خدا هم گفته 
که او را بر می گردانیم. وعدهٔ دومی هم بود که برای مادر موسی، خیلی باور کردنی نبود و آن، 
ن«؛ نه فقط ما او را برمی گردانیم، که پیامبر مرسل خودمان هم  رسل�ی وه من الم این بود: »و جاعل
خواهیم کرد. اولی برای مادر موسی قابل فهم بود؛ یکی داخل آب می رود و موسی را می گیرد و 
ن«؟!  رسل�ی وه من الم به مادرش برمی گرداند - اگرچه خیلی دشوار بود - اما همین بچه را »جاعل
ن ها«: تا چشمش  �ی ّر ع �ت ی اّمه«: او را به مادرش برگرداندیم، »یک �ت رددناه ال آیهٔ قرآن می فرماید: »ف
ق«: تا بداند که وعدهٔ خدا درست است؛ یعنی آن وعدهٔ دوم  م اّن وعدالَلّ ح روشن شود، »و لتعل
هـم عملـی خواهـد شـد. دیـدی وعـدهٔ اول چه طـور زود عملـی شـد؟ دیـدی بچه یـی کـه در راه خـدا 
داده بودی، چه طور زود به تو برگشت؟ آن وعده هم به همین شیرینی تحقق پیدا خواهد کرد. 
عزیزان من، آزادگان، رزمندگان، خانواده ها، هجران کشیده ها، دل دادگان به اسالم و انقالب 
و حاکمیت جهانی اسالم و همهٔ ملت! یازده سال گذشت. یعنی در مقیاس تاریخ، یک چشم 
برهـم زدن اسـت؛ بیشـتر کـه نیسـت. شـما اگـر تاریـخ را نـگاه کنیـد و بخوانیـد، می بینیـد کـه ده 
سـال و یازده سـال و پانزده سـال و بیسـت سـال، در طول تاریخ هیچ اسـت؛ یک چشـم به هم 
زدن است. در یک چشم برهم زدن، وعدهٔ اول الهی تحقق پیدا کرد. آن، چه بود؟ آن، این بود 
که ما شما را نصرت خواهیم داد و پیروز خواهیم کرد. پیروز شدیم دیگر. پیروزی از این بهتر؟ 
هیـچ پیروزی یـی بـرای ملتـی کـه انقالبـی اسـت و مثـل ماسـت، بـه ایـن بزرگـی و بـه ایـن کمـال و بـه 

این شیرینی نیست. 
همهٔ دنیا در مقابل شما آمدند، تا شما را از مرزهایتان یک قدم عقب بنشانند. میلیاردها 
صرف کردند، مجهزترین وسایل جنگی را آوردند، قدرتمندترین قدرتها با هم همدست شدند، 
از شرق و غرب کمک گرفتند، وسایل تبلیغاتی را با قوّتِ هرچه تمامتر وارد کردند، هشت سال 

هم جنگیدند، بعدش دو سال هم چک وچانه زدند، آخرش نشد. 
کدام کشور و ملتی، برای قدرت و پیروزی خود، نشانه یی باالتر از این می تواند داشته باشد؟ 
جنگ های دنیا، دوروزه و پنج روزه و ده روزه است. جنگ بین الملل، چهارساله و پنجساله است. 
تازه، تمام نقشهٔ جغرافیای عالم، در جنگهای بین الملل تغییر و تبدیل پیدا می کند. در آن قسمت 
خلیج فارس، چند ساعت زدوخورد شد، نقشهٔ جغرافیای دنیا االن تغییر پیدا کرده و همهٔ دنیا 
به خلیج فارس لشکر کشیده اند. این ها را با هشت سال جنگ همه جانبه با کشور ما مقایسه 
کنید. بعد از آن که همهٔ زورهایشان را زدند، تازه ملت ایران از آنها با نشاطتر، شاداب تر، کشور 
دسـت نخورده تر اسـت و نیروهـای نظامـی منظمتـری دارد... آن دشـمنی هـم کـه وجه المصالحـهٔ 
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خرده حسـاب های قدرت هـا بـا مـا شـده بـود، حـاال می بینیـد در چـه روز و چـه وضعـی اسـت. دنیـا 
هم نسبت به همهٔ ما، با کمال احترام و تعظیم و تجلیل برخورد می کند. این، وعدهٔ اول بود؛ 
ـرصه«: هـر کـه خـدا را نصـرت کنـد، خـدا او را نصـرت می کنـد. شـماها نصـرت  �ن ـرصّن الَلّ مـن �ی »ولی�ن
کردیـد دیگـر. در میـدان جنـگ، خـدا را نصـرت کردیـد. در سـلول، بـا صبرتـان نصـرت کردیـد. در 
اردوگاه، بـا ایسـتادگیتان نصـرت کردیـد. در مراجعـت، بـا روحیـهٔ خوبتـان نصـرت کردیـد. ملتتـان 
هـم، بـا آن صبـر فوق العـاده و حضـور در همـهٔ میدانهـای خطـر، نصـرت کردنـد... خـدا ایـن وعـدهٔ 
اول الهـی را بـه خاطـر نصـرت تحقـق بخشـید؛ امـا وعـدهٔ دوم هنـوز باقـی اسـت. وعـدهٔ دوم ایـن 

ون«. در یک آیهٔ دیگر: »اّن  ّصالح بادی ال ر اّن الرض یرهثا ع عدالّذک ور من �ب ب ی ازّل د کتبنا ف است: »ول�ت
ـون«.  ـره المشک وک ـن کّلـه ول هـره ع الّد�ی �ن �ی بـاده«. در یـک آیـهٔ دیگـر: »ل ـاء مـن ع سش ورهثـا مـن �ی الرض لَلّ ی
یعنی این پرچم توحید و اسالم و ایمان، این پرچم ایستادگی در مقابل ظلم و جور از هر کس 
و هـر جـای عالـم، ایـن پرچـم اسـتقالل ملتهـا در مقابـل قدرتهـای زورگـوی عالـم، بایـد در سرتاسـر 
جهـان و بـه عنـوان مرکـز امیـد همـهٔ مسـتضعفان عالـم، بـه اهتـزاز در بیاییـد... این هـا، وعـدهٔ الهـی 
اسـت. وقتی این وعدهٔ اول تحقق پیدا کرد، شـما باید دلهایتان را محکم و یقینهایتان را کامل 
کنید که وعده های بعدی و بزرگتر هم - که مضمون آیات کریمهٔ قرآن است - تحقق پیدا خواهد 

کرد. راهش این است که ما مجاهدت را از دست ندهیم.1 
بعد از آغاز جنگ تحمیلی هم ده ها بار - حاال اگر ریزهایش را بخواهیم حساب کنیم، بیش 
از این حرفها شاید بشود گفت؛ هزارها بار، اما حاال آن رقمهای درشت را آدم بخواهد حساب 
کند - ما نصرت الهی را دیدیم؛ کمک الهی را دیدیم. یکی اش همین آمدن اسرا بود. ما حدود 
پنجـاه هـزار اسـیر پیـش عـراق داشـتیم؛ پنجـاه هـزار. او هـم یـک خـرده کمتـر از ایـن، در همیـن 
حدودهـا، اسـیر دسـت مـا داشـت. منتهـا فرقـش ایـن بـود کـه اسـیرهائی کـه او پیـش مـا داشـت، 
همه نظامی بودند، اسیرهائی که ما پیش او داشتیم، خیلی شان غیرنظامی بودند. توی همین 
بیابانها مردم را جمع کرده بودند، برده بودند. من وقتی که جنگ تمام شد، به نظرم رسید که 
پس گرفتن این اسیرها از صدام، احتماالً سی سال طول می کشد؛ سی سال! چون تبادل اسرا 
را در جنگهای معروف دیده بودیم دیگر. در جنگ بین الملل، جنگ ژاپن، بعد از گذشت بیست 
سی سال، هنوز یک طرف مدعی بود که ما چند تا اسیر پیش شما داریم؛ او می گفت نداریم؛ 
چک چونه، بنشین برخیز؛ تا باالخره به یک نتیجه ای می رسیدند. باید صد تا کنفرانس گذاشته 
بشـود، نشسـت و برخاسـت بشـود، تا ثابت کنیم که بله، فالن تعداد اسـیر هنوز باقی اند؛ آن 

1. دیدار جمعی از آزادگان 26/06/1369
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هـم قطـره چکانـی. صـدام اینجـوری بـود دیگـر؛ آدم بدقلـق، بداخـالق، خبیـث، مـوذی، هـر وقـت 
احسـاس قـدرت کنـد، حتمـاً قدرت نمائـی ای از خـودش نشـان بدهـد؛ اینجـور آدمـی بـود؛ صـدام 
طبیعتش خیلی طبیعت پسِت دنی ای بود. آدم های پست و دنی هرجا احساس قدرت بکنند، 
آنچنان منتفخ می شوند که با آنها اصالً نمی شود هیچ مبادله کرد؛ هیچ. آن وقتی که احساس 
ضعف می کنند، در مقابل یک قویتری قرار می گیرند، از مورچه خاکسارتر می شوند! دیدید دیگر؛ 
صدام به آمریکائی ها التماس می کرد. قبل از اینکه آمریکائی ها به عراق حمله کنند - این دفعهٔ 
اخیر - التماس می کرد که بیائید با ما بسازید، همه مان علیه جمهوری اسالمی متحد بشویم. 

منتها شانسش نیامد دیگر که آمریکائی ها از او قبول کنند.
من می گفتم سـی سـال طول می کشـد که اسـرا آزاد بشـوند. خدای متعال صحنه ای درسـت 
کـرد و ایـن احمـق قضیـهٔ حملـه اش بـه کویـت پیـش آمـد، احسـاس کـرد کـه اگـر بخواهـد بـا کویـت 
بجنگد - البته جنگش با کویت به قصد تصرف کامل کویت بود - احتیاج دارد به اینکه از ایران 
خاطرش جمع باشد؛ این هم با بودن اسرا امکان پذیر نیست. اول نامه نوشت به رئیس جمهور 
وقت و به نحوی به بنده، چون از این طرف جواب درستی نگرفت، بنا کرد اسرا را خودش آزاد 
کـردن، کـه دیگـر آنهائـی کـه یادشـان اسـت، یادشـان هسـت. یکهـو خبـر شـدیم کـه اسـرا از مـرز 
دارند می آیند؛ همین طور پشت سر هم گروه گروه آمدند، تا تمام شد. این کار خدا بود، این 

نصرت الهی بود. و دیگر همین طور از این قضایا تا امروز.1
قضایای جوامع انسانی و جهانی حقیقتاً مشابهند؛ چون با همهٔ تغییری که در وضع زندگی 
انسـانها به وجـود می آیـد، عوامـل تأثیرگـذار حقیقـی در زندگـی انسـانها همیشـه چیزهـای معیّنـی 

سّنةالَلّ  دیال و لن تج ل �ب سّنةالَلّ �ت َّه« که در قرآن می بینید، همین است. »و لن تج ل است. »سنّت الل
یال« همین هاست؛ یعنی سنّتهایی وجود دارد و تبدیلها و تحولهایی به وجود می آید. 2 ملّت  و � �ت
ایران، با تجربهٔ چهل سالهٔ خود، در مقاومت و ایستادگی پایدار است. ما این را امتحان کرده ایم: 
در مقابـل دشـمن، »عقب نشـینی« مشـوّق دشـمن اسـت؛ در مقابـل دشـمن، »ایسـتادگی« 

 ِ َة اللَّ �نَّ ًرا * ُس ِص�ی َ  �ن
َ

ا َول وَن َوِلیًّ  َیِجُ
َ

ْدَباَر مُثَّ ل
َ ْ
ُوا األ َولَّ ُروا َل َف

َ
َن ک ِذ�ی ْو َقاَتَلمُکُ الَّ موجب عقب رفت دشمن است. َوَل

ِدیاًل؛ این سـنّت الهی اسـت: اگرچنانچه در مقابل ظلم و  ْ �ب ِ �تَ ِة اللَّ ُسـنَّ ْبُل َوَلن َتِجَ ِل ِت َقْد َخَلْت ِمن َق الَّ
استبداد و زورگویی و خباثتها و جنایتهای جنایتکارانِ عالم بِایستید، قطعاً مجبور به عقب نشینی 
می شـوند؛ ایـن قـرآن کریـم اسـت کـه به عنـوان یـک سـنِّت قطعـیِ تاریـخ و سـنّت الهـی از ایـن یـاد 

1.  دیدار با اعضای دفتر رهبری و سپاه حفاظت ولی امر )18/05/1388(
15/11/1381 .2
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می کند، و این سنّت ان شاءالله عملی خواهد شد.1 
ما به یک قوِل متعارفِ معمولی از سوی آدمی که کار بدی از او ندیده ایم، اعتماد می کنیم؛ 
قرضی از او می خواهیم، کاری دست او داریم، او به ما وعده می کند که بسیار خوب، من این 
کار را برای شما انجام می دهم. ما معموالً اعتماد می کنیم، راه می افتیم مقدمات کار را فراهم 
می کنیم، در حالی که او یک انسانی بیش نیست؛ ممکن است پشیمان بشود، ممکن است 
کسی بیاید رأی او را بزند، ممکن است فراموش کند، ممکن است آن امکانی که به وسیلهٔ او 
می خواسـت به ما کمک بکند، از دسـتش برود؛ ده جور یا ده ها جور احتمال تخلف این وعده 
هسـت، لیکـن مـا اعتمـاد می کنیـم. خـوب، خـدای متعـال چقـدر وعـده کـرده اسـت بـه مؤمنیـن؛ 
«، وعـدهٔ حفـظ و صیانـت،  عّلمـمک الَلّ وعـدهٔ نصـرت، وعـدهٔ هدایـت، وعـدهٔ تعلیـم؛ »و اّتـوقا الَلّ و �ی
وعـدهٔ کمـک در امـور دنیـا؛ ایـن همـه خـدای متعـال بـه مـا وعـده کـرده. البتـه ایـن وعده هـا مطلـق 
نیسـت؛ شـروطی دارد، شـروطش هم خیلی شـروط دشـواری نیسـت، از دسـت ماها بر می آید. 
دلیلـش هـم ایـن اسـت کـه جاهائـی کـه بـه ایـن شـروط عمـل کردیـم، خـدای متعـال بـه مـا کمـک 
کرد؛ نمونه اش جنگ تحمیلی. شما جوانهائی که دوران جنگ تحمیلی را درک نکردید، بدانید؛ 
آن روزی کـه جنـگ تحمیلـی شـروع شـد، همـهٔ صاحبنظـران، همـهٔ تحلیلگـران، همـهٔ نخبـگان بـه 
طـور قاطـع می گفتنـد صـدام در ایـن جنـگ پیـروز اسـت و ایـران شکسـت خورده اسـت؛ جـز یـک 
عدهٔ معدودی، آن کسانی که به نگاه اسالمی و ایمانی اعتقاد داشتند - نگاه امام به حوادث - 
آن ها نه، آن ها در دلشان امیدی بود؛ حاال کم یا زیاد؛ بعضی کورسوی امیدی بود، بعضی نه، 

رصّن الَلّ  دلشان روشن بود... وقتی خدای متعال با تأکید فراوان و چندجانبه می فرماید: »و لی�ن
رصه«؛ بی گمان، بی تردید، حتماً و یقیناً خدای متعال نصرت می کند، یاری می کند کسانی  �ن من �ی
را کـه او را، یعنـی دیـن او را یـاری کننـد - وقتـی خـدا ایـن را می گویـد - مـن و شـما هـم میدانیـم کـه 
داریـم از دیـن خـدا حمایـت می کنیـم، یـاریِ دیـن خـدا می کنیـم. بنابرایـن، خاطرجمـع باشـید کـه 

خدا نصرت خواهد کرد.2
ظرفیّتهـا را شناسـایی کنیـم، توانایی هـا را احصـاء کنیـم، تجربه هـا را مّدنظـر قـرار بدهیـم و از 
همهٔ اینها باالتر، نصرت الهی را فراموش نکنیم. ما برای اِعالء کلمةالله داریم تالش می کنیم، 
ما دنبال قدرت مادّی و این چیزها نیستیم؛ ما می خواهیم اسالم سربلند بشود، ما می خواهیم 
شـریعت اسـالمی در جامعـه تحقّـق پیـدا کنـد؛ مـا می خواهیـم در دنیایـی کـه مادّیگـری و فسـاد و 

25/1/1397 .1
2. دیدار با اعضای دفتر رهبری و سپاه حفاظت ولی امر )18/05/1388(
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انحرافهـای گوناگـون از غرایـز بشـری آن را فراگرفتـه، یـک حکومتـی، یـک جامعـه ای، یـک کشـوری 
درست کنیم که با احکام دین اداره بشود؛ دنبال این هستیم. تا یک حدودی هم موفّق شده ایم، 
در یک مواردی هم ناموفّقیّت داریم که تالش می کنیم ان شاءالله در آن بخشهایی هم که موفّق 
ّـق بشـویم؛ هـدف مـا ایـن اسـت. بـا ایـن هـدف، نصـرت الهـی قطعـی اسـت؛ خـدای  نبوده ایـم موف

متعال وعده کرده و وعدهٔ الهی هرگز خالف درنمی آید.1
وا الل« اسـت؛ خـدا را  ـرُصُ �ن هرکسـی کـه جمهـوری اسـالمی را بـه هـر شـکلی نصـرت کنـد، »ِان �تَ
ـم؛ خـدا هـم شـما را نصـرت می کنـد. مگـر 

ُ
رُصک �ن نصـرت کـرده اسـت. آن وقـت جوابـش چیسـت؟ �یَ

نشده این جوری؟ مگر همین از اوّل انقالب جواب نداده؟ مگر امتحان نشده؟ از اوّل انقالب تا 
امروز چه کسانی با ما مواجه بودند؟ واقعاً یک نگاه دقیقی همه بکنند؛ البتّه اهل فکر و نظر 
ایـن نـگاه را می کننـد. از اوّل انقـالب، قدرت هـای مـادّیِ درجـهٔ یـک دنیـا روبـه روی نظـام جمهـوری 
اسـالمی بودنـد و نتوانسـتند کاری بکننـد. انقـالب وقتـی در یـک کشـوری وارد بشـود، طبیعـت 
انقالب این اسـت که یک مقدار آشـفتگی و نابسـامانی به وجود می آورد. این ها در آن روزهای 
نابسامانی اوّل، سعی کردند کشور را تجزیه کنند؛ سعی کردند کودتا کنند، نشد؛ جنگ تحمیلی 
را راه انداختند و هشت سال جنگ بر این مملکت تحمیل کردند؛ از همان روزهای اوّل تحریم 
ّـه روزبـه روز هـم  کردنـد؛ ایـن تحریمهایـی کـه شـما می بینیـد، دنبالـهٔ تحریمهـای اوّلـی اسـت و البت
تشـدید کردنـد. خـب، کـدام کشـور می توانـد ایسـتادگی کنـد؟ کـدام کشـور می توانـد در مقابـل 
این همـه تهدیـد مقاومـت کنـد؟ امّـا نظـام جمهـوری اسـالمی و ایـران اسـالمی مقاومـت کـرد؛ نـه 
فقط خود را نگه داشت، خود را تقویت کرد. امروز قدرت جمهوری اسالمی با روزهای اوّل قابل 
مقایسـه نیسـت؛ به عنـوان یـک قـدرت منطقـه ای، در یـک مـواردی یـک قـدرت جهانـی؛ در یـک 
مسـائلی کشـور شـما یک قدرت جهانی اسـت؛ در عِداد قدرت های جهانی اسـت؛ نظر و رأیش 
در برخـی از مسـائل عالـم از نظـر و رأی قدرتهـای درجـهٔ یـک دنیـا مؤثّرتـر اسـت؛ امـروز این جـوری 
وا الل« ای کـه شـما  ـرُصُ �ن اسـت؛ تبدیـل شـده بـه یـک چنیـن چیـزی. یعنـی نصـرت الهـی آمـد، »ِان �تَ
م« را آورد، خدا یاری کرد شما را؛ اگر خدا یاری نمی کرد نمی شد. این 

ُ
رُصک �ن کردید، دنبالش »�یَ

وا الل« را ادامه باید داد.2  رُصُ �ن »ِان �تَ
همواره تحقق معجزگون وعده های الهی، نشانهٔ امیدبخشی است که تحقق وعده های بزرگتر را نوید 
 می دهد. حکایت قرآن از دو وعده ای که خداوند به مادر موسی داد، نمونه ای از این تاکتیک ربوبی است.

1. دیدار مسئوالن نظام 02/03/1397
2. دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش 19/11/1394
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در آن هنگامـهٔ دشـوار کـه فرمـان بـه آب افکنـدن صنـدوق حامـل نـوزاد داده شـد، خطـاب الهـی 
ن«. تحقق وعدهٔ اول که وعدهٔ کوچکتر و مایهٔ  رسل�ی وه من الم وعده فرمود که: »اّنا راّدوه الیک و جاعل
دلخوشی مادر بود، نشانهٔ تحقق وعدهٔ رسالت شد، که بسی بزرگتر و البته مستلزم رنج و مجاهدت 
َّه حقّ«. این  و صبر بلندمدت بود: »فرددناه الی امّه کی تقرّ عین ها و ال تحزن و لتعلم انّ وعد الل
 وعدهٔ حق، همان رسالت بزرگ است که پس از چند سال تحقق یافت و مسیر تاریخ را تغییر داد.
نمونـهٔ دیگـر، یـادآوری قـدرت فائقـهٔ الهـی در سـرکوب مهاجمـان بـه بیـت شـریف اسـت، کـه 

بـدوا رّب ذها  خداونـد بـه وسـیلهٔ پیامبـر اعظـم، بـرای تشـویق مخاطبـان، بـه امتثـال امـرِ: »فلیع
لیل«.یا برای تقویت روحی پیامبر  صن ی �ت م ف عل کیده �ب البیت« به کار می برد و می فرماید: »أ ل �ی

ـی«،  از یـادآوری نعمـت معجزگـون: »أ ل یـجک  ـک رّبـک و مـا ق محبوبـش و بـاور وعـدهٔ: »مـا وّدع
هـدی« بهـره می گیـرد. و چنیـن نمونه هائـی در قـرآن بسـیار اسـت.  �ن

ّ
یمـا فـأوی. و ودجک ضـال �ت  �ی

آن روز که اسالم در ایران پیروز شد و توانست دژ آمریکا و صهیونیزم را در یکی از حساسترین 
کشـورهای این منطقهٔ بسـیار حسـاس فتح کند، اهل عبرت و حکمت دانسـتند که اگر صبر و 

بصیرت را به کار گیرند، فتوحات دیگر پی درپی فرا خواهد رسید؛ و فرا رسید. 
واقعیت های درخشان در جمهوری اسالمی که دشمنان ما بدان اعتراف می کنند، همه در 
سایهٔ اعتماد به وعدهٔ الهی و صبر و مقاومت و استمداد از خداوند به دست آمده است. مردم 
ـون« سـر  مـا همـواره در برابـر وسوسـهٔ ضعفائـی کـه در مقاطـع اضطراب انگیـز، نـدای: »اّنـا لمدرک

ن«. می دادند، نهیب زده اند که: »کاّل اّن مع رّبی سهید�ی
امروز این تجربه ای گرانبهاء در دسترس ملتهائی است که در برابر استکبار و استبداد قد علم کرده 
 و توانسته اند حکومتهای فاسد و گوش به فرمان و وابسته به آمریکا را سرنگون ساخته یا متزلزل کنند.
یـز« خواهـد  ـرصه اّن اللَّ لـوقّی عز �ن ـرصّن اللَّ مـن �ی ایسـتادگی و صبـر و بصـر و اعتمـاد بـه وعـدهٔ: »و لی�ن
توانست این مسیر افتخار را تا رسیدن به قلهٔ تمدن اسالمی، در برابر امت اسالمی هموار کند.1
خـدا بـا شماسـت، خـدا بـا شماسـت. »مـن اکن للَّ اکن اللَّ لـه«؛ وقتـی ملـت در راه خـدا حرکـت 
می کنـد، خـدا بـه او کمـک می کنـد، سـنت های الهـی بـه او کمـک می کننـد. دل هـای مـردم دسـت 

خداست. این عزم و اراده های راسخ، مصنوع ید قدرت الهی است.2
 یکـی از شـیوه های دشـمن ناامیـد  کـردن جوانهـای مـا اسـت؛ اینکـه مـا نمیتوانیـم، نمیشـود 
در مقابل اینها ایستاد؛ که همین طور می بینید متأّسفانه عّده ای بلندگوی دشمن شده اند که 

1. اجالس جهانی علما و بیداری اسالمی 09/02/1392
2. دیدار مردم آذربایجان 26/11/1390



319الزامات پایداری عظمت ملت ایران

همیـن  چیزهـا را در فضـای جامعـه بپراکننـد کـه نمیشـود در مقابـل اینهـا ایسـتاد؛ چـرا نمیشـود؟ 
جمهوری  اسـالمی در مقابل زیاده خواهی دشـمنان ایسـتاده اسـت و در همه ی موارد بر دشـمن 
پیروز شـده! چطور شـما میگویید نمیشـود؟ ملّت ایران توانسـت نظام پادشـاهی را که شـجره ی 
خبیثه ی دیرپایی بود در این کشور، قلع کند و دور بیندازد؛ درحالی که آمریکا پشتیبانش بود، 
اروپا پشـتیبانش بود، همین مرتجعین منطقه پشـتیبانش بودند. در دنیایی که کفر و الحاد و 
بی اعتقادی و بی مباالتی در آن موج میزند، توانست یک حکومتی را بر اساس ارزشها به  وجود 
بیـاورد؛ توانسـت ایـن حکومـت را حفـظ کنـد؛ توانسـت ایـن نظـام جمهـوری اسـالمی را بـا همـه ی 
ابعـادش در ایـن کشـور نگهبانـی کنـد و نگهـداری کنـد و حفـظ کنـد و روزبـه روز توسـعه بدهـد؛ 
توانست عوامل و عناصر قدرت و اقتدار را برای این نظام به  وجود بیاورد. یکی از عناصر اقتدار 
علم است، یکی از عناصر اقتدار توانایی های نظامی است، یکی از عناصر اقتدار توانایی نفوذ 
در افکار و اندیشه های ملّتهای دیگر است؛ اینها را توانست به  وجود بیاورد برای خودش، چطور 
شـما میگوییـد نمیتوانـد؟ بعـد از ایـن هـم همیـن  اسـت؛ بعـد از ایـن هـم بـه توفیـق الهـی انقـالب 
اسالمی خواهد توانست به همه ی اهداف واالیی که ترسیم کرده است برسد؛ به وسیله ی شما 
جوانهـا، به وسـیله ی نسـل مؤمنـی کـه امـروز در کشـور بحمداللـه پراکنـده اسـت و وجـود دارد. مـا 
میتوانیـم؛ مـا تجربـه کرده ایـم کـه میتوانیـم. توانسـتن فقـط بـه ِصـرف یـک اعتقـاد نیسـت، فقـط 
اعتقاد به غیب نیست، ]بلکه[ به چشم خودمان مشاهده کرده ایم که میتوانیم. بعضی ها آیه ی 
یـأس میخواننـد کـه ]بایـد[ مالحظـه ی قدرتهـا را بکنیـم و رودربایسـتی ]دارنـد[ در مقابـل قدرتهـا؛ 
نه، شـما مالحظه کردید این چند توطئه ی پی در پی که در این منطقه، آمریکا و صهیونیسـم و 
ارتجاع عرب و دیگران به  وجود آورده بودند، همه با اقتدار جمهوری اسالمی نابود شد، از بین 
رفت؛ یکی  از آنها همین مسـئله ی گروه تکفیری غیر انسـانی داعش بود که خب بحمدالله با 
همّـت جوانـان، بـا همّـت مـردان مؤمـن، بـا همّـت کسـانی کـه نیـروی مقاومـت را قبـول داشـتند، 
نابود شد، از بین رفت؛ خب این کار کوچکی نیست، کار خیلی بزرگی است! در خود بعضی از 
این کشورهای مجاور ما هم گاهی باور نمیشد که میتوان این چنین عملی را، این چنین حرکتی 
را انجام داد، امّا خب وادار شدند، وارد میدان شدند، موفّق شدند، باور کردند. پیام جمهوری 

اسالمی، پیام انقالب، این جور به سطح ملّتها و به گوش ملّتها میرسد؛ عمالً!1
ـم؛ ایـن آیـهٔ قـرآن اسـت؛ خـدا، مـوالی شـما  ـی هَلُ ول ـَن ل َم ر�ی ـوا َو َانَّ الکِف ـَن ءاَمن ذ�ی ـی الَّ وَل ذِلـَک ِبـاَنَّ الَل َم
اسـت؛ شـما موالیـی داریـد کـه همـهٔ عالـمِ وجـود تحـت قـدرت او اسـت؛ ایـن مـوالی شـما اسـت 

1. دیدار بسیجیان 1396/09/01
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و کافریـن ندارنـد. در جنـگ بـدر وقتی کـه کفّـار بنـا کردنـد شـعار دادن و بتهـای خودشـان را اسـم 
ی َلمُک؛ خدا موالی ما است، پشتیبان  ول ولنا َو ل َم آوردن، پیغمبر فرمود به مسلمانها بگویید: َالُل َم
ما است، قدرت ما متّکی به قدرت او است و شما ندارید این را؛ همین جور هم شد. االن 37 
سال، 38 سال است که دارند از همهٔ امکانات استفاده می کنند برای اینکه این رویش مبارک 
را، این جمهوری اسالمی را، این انقالب مجّسم را شکست بدهند و نتوانسته اند؛ اَللهُ َموالنا. 
ملّت ایران در صحنه است؛ به یک عّده آدمهای کنارنشستهٔ نق زنِ غُرزن یا پیرو شهوات نگاه 
نکنید؛ ملّت در صحنه اسـت، ملّت در میدان اسـت. در میان این ملّت، زمرهٔ عظیمی حضور 
دارند که حاضرند جانشان را فدا کنند؛ این همان چیزی است که قدرت خدا را می آورد پشت 

سرِ انسان؛ این یعنی جنگ نامتقارن.1

3/3/1395 .1
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3- انقالبی گری و تحول خواهی
راه طی شده فقط قطعه ای از مسیر افتخارآمیز به سوی آرمانهای بلند نظام جمهوری اسالمی 
است. دنبالهٔ این مسیر که به گمان زیاد، به دشواریِ گذشته ها نیست، باید با همّت و هشیاری 
و سـرعت عمـل و ابتـکار شـما جوانـان طـی شـود. مدیـران جـوان، کارگـزاران جـوان، اندیشـمندان 
جـوان، فعّـاالن جـوان، در همـهٔ میدانهـای سیاسـی و اقتصـادی و فرهنگـی و بین المللـی و نیـز در 
عرصه های دین و اخالق و معنویّت و عدالت، باید شانه های خود را به زیر بار مسئولیّت دهند، 
از تجربه هـا و عبرتهـای گذشـته بهـره گیرنـد، نـگاه انقالبـی و روحیـهٔ انقالبـی و عمـل جهـادی را بـه 

کار بندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفتهٔ اسالمی بسازند.1
در زمینهٔ حفظ هویّت اسالمی و انقالبی باید روزبه روز قوی تر و عمیق تر بشوید.2 اگر بخواهیم... 
پیشرفت حقیقی انجام بگیرد، باید خصوصیّات انقالبی مان را حفظ کنیم، حرکت جهادی مان را 
حفظ کنیم، عزّت و هویّت ملّی مان را حفظ کنیم، هضم نشویم، و در هاضمهٔ خطرناک فرهنگی 
و اقتصادی جهانی هضم نشویم؛ اگر اینها را رعایت بکنیم، این درست خواهد شد.3 حفظ هویّت 

دینی و ملی و انقالبی یکی دیگر از ارزشهایی است که حتماً بایستی به مردم منتقل شود.4
امام، امامِ تحوّل بود ]و[ باید از امام درس بگیریم. هر جامعهٔ زنده و پویایی به تحوّل احتیاج 
ّـه ایـن را عـرض بکنـم کـه بعـد  دارد؛ مـا امـروز بـه تحـوّل احتیـاج داریـم، در بخشـهای مختلـف. البت
ّـت ایـران بحمداللـه  از رحلـت امـام، انقـالب و کشـور از رویکـرد تحوّلـی فاصلـه نگرفتـه؛ یعنـی مل
توانسـته رویکـرد تحوّلـی امـام را دنبـال بکنـد و پیـش بـرود. مـا در زمینه هـای گوناگونـی بـه معنـای 
واقعـی کلمـه، تحـوّل پیـدا کرده ایـم و قدرتمندتـر از گذشـته شـده ایم و در مـواردی سـرزنده تر از 
گذشته شده ایم؛ این ها هست... لکن کافی نیست... انتظار من از خودم و از جوانهایمان و از 
ملّتمان و از نخبگانمان این است که در فکر ایجاد تحوّل در بخشهای مختلفی که نیاز هست 
باشیم... اگر بخواهیم تحوّل به معنای واقعی کلمه اتّفاق بیفتد... نباید قانع باشیم... تحوّل 
صحیح احتیاج دارد به پشـتوانهٔ فکری... تحوّل را نبایسـتی با اسـتحالهٔ فکری اشـتباه گرفت... 
تحوّل لزوماً یک حادثهٔ دفعی نیست... بی صبری نباید کرد... بایستی در این تحوّلی که تدریجاً 
بنـا اسـت انجـام بگیـرد، یـک دسـت هدایت گـرِ مـورد اطمینانـی باالسـر ایـن تحـوّل وجـود داشـته 

1. بیانیه گام دوم انقالب
2. مراسم تنفیذ حکم دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسالمی ایران 12/05/1396

3. دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری 20/12/1394
4. دیدار مسئوالن سازمان صدا و سیما 15/11/1381
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باشـد... تحوّل را نباید با یک سلسـله کارهای سـطحی و دم دسـتی اشـتباه گرفت... تحوّل، کار 
عمقی است، کار اساسی است که بایستی اتّفاق بیفتد... این ها یک نکاتی بود در مورد تحوّلی 
که باید ما دنبالش باشیم... خب حاال تحوّل در چه زمینه هایی باید انجام بگیرد؟.. به صورت 
یک فهرست مثالی، چند نمونه و چند مثال می شود گفت: مثالً در زمینهٔ اقتصاد تحوّل به این 
اسـت که ما بتوانیم بند ناف اقتصاد کشـور را از نفت قطع کنیم... در زمینهٔ بودجه بندی های 
دولتی، دولت و مجلس بودجه را جوری ببندند که به معنای واقعی کلمه ناظر به موضوع، ناظر 
به مسئله، ناظر به عملکرد باشد؛ به تعبیری »بودجهٔ عملیّاتی«؛ البتّه ادّعا می شود، دولت ها 
غالباً ادّعا می کنند که بودجه عملیّاتی است ولی نیست... در زمینهٔ مسائل آموزش؛ در زمینهٔ 
مسائل آموزشی ما واقعاً احتیاج داریم به تحوّل. تحوّل در زمینهٔ مسائل آموزش این است که 
ّـی دبسـتانی را، آموزش هـای عمقـی قـرار بدهیـم؛  مـا آموزشـهای دانشـگاهی و دبیرسـتانی را، حت
عمقی، کاربردی، نه صرفاً حفظی؛ درس ها و بحثهای فایده محور را مطرح بکنید... یا در زمینهٔ 
مسائل اجتماعی، مثالً مسئلهٔ تأمین عدالت، یا حلّ قطعی مشکالتی مثل اعتیاد؛ این ها خب 
واقعاً یک مشکالت اجتماعی است؛ این ها را باید ما حل کنیم؛ یا در زمینهٔ مسائل خانواده به 

معنای واقعی کلمه باید تحوّل ایجاد کنیم... در این زمینه ها باید تحوّل انجام بگیرد.1
شما اگر بخواهید برای کشورتان به معنای واقعی کلمه مفید باشید، باید نگاه انقالبی را، 
ّـر اسـالمی اسـت، در خودتـان حفـظ کنیـد و  نـگاه و نگـرش انقـالبِ بنیانـی ای را کـه مبتنـی بـر تفک
تقویت کنید. امروز خوشبختانه می بینم ]با توجّه به[ آنچه در حرفهایتان احساس می شود، این 
نگاه در شـما هسـت؛ این را هر چه می توانید تقویت کنید. بصیرت که بنده روی آن این همه 
تکیـه کـرده ام و بحـث کـرده ام، بـه خاطـر همیـن اسـت؛ اگـر چنانچـه مـا ایـن نـگاه انقالبـی را دنبـال 
ّـف خواهـد شـد؛ اگـر پیشـرفتی هـم در اشـخاص  نکنیـم، عقـب خواهیـم مانـد، پیشـرفِت مـا متوق
مـا و افـراد مـا بـه وجـود بیایـد، بـه سـود کشـور نخواهـد بـود... فکـر انقالبـی، نـگاه انقالبـی را حتمـاً 
در خودتـان تقویـت کنیـد، حفـظ کنیـد. و تـوکّل بـه خـدا را و اسـتمداد از پـروردگار را هـم فرامـوش 

نکنید؛ این توصیهٔ مؤکّد من است؛ خداوند توفیق می دهد.2
جمهوری اسالمی یک »نفی« با خود دارد، یک »اثبات«؛ نفی استثمار، نفی سلطه پذیری، 
نفی تحقیر ملت به وسیلهٔ قدرتهای سیاسی دنیا، نفی وابستگی سیاسی، نفی نفوذ و دخالت 
قدرتهای مسلط دنیا در کشور، نفی سکوالریسم اخالقی؛ اباحیگری؛ این ها را جمهوری اسالمی 

1399/03/14 .1
2. دیدار مدال آوران المپیادهای علمی و اعضای تیم ملی والیبال جوانان 16/05/1398
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قاطع نفی می کند. یک چیزهائی را هم اثبات می کند: اثبات هویت ملی، هویت ایرانی، اثبات 
ارزشهای اسالمی، دفاع از مظلومان جهان، تالش برای دست پیدا کردن بر قله های دانش؛ نه 
فقط دنباله روی در مسئلهٔ دانش، و فتح قله های دانش؛ این ها جزو چیزهائی است که جمهوری 
اسالمی بر آنها پافشاری می کند. این نفی و این اثبات؛ این ها دلیل دشمنی آمریکا و دشمنی 
شبکهٔ صهیونیستی دنیاست... با همین ایستادگی در این نفی و در آن اثبات، جمهوری اسالمی 
توانسته با جبههٔ گستردهٔ مجهز به انواع امکانات مواجه شود و در مقابل او مقاومت کند؛.. نه 
فقط عقب نشینی نکند، بلکه پیشروی کند و به دشمن ضربه وارد کند. این، اتفاق افتاده... 
این »توانائیِ ماندن«، این »اقتدار«، این »ظرفیت بقاء« بایستی حفظ شود. اینجور نیست 
که ما هر جور عمل کنیم - ولو بی تفاوت، ولو با عدم توجه به وظائف حساس و مهم - باز هم 
همیـن ظرفیـت مقاومـت باقـی بمانـد؛ نـه، بایسـتی نظـام جمهـوری اسـالمی را بـه معنـای حقیقـی 
کلمه اش حفظ کرد، تا بتوان از منافع این ملت، از منافع این کشور، این ملت را بهره مند کرد؛ تا 
بتوان این ملت را به اوج ترقی و آرزوها و آرمانهای خودش رساند. آنچه مهم است این است که 
نظام جمهوری اسالمی یک ساخت حقوقی و رسمی دارد که آن قانون اساسی، مجلس شورای 
اسـالمی، دولـت اسـالمی، انتخابـات - همیـن چیزهائـی کـه مشـاهده می کنیـد - اسـت، کـه البتـه 
حفظ اینها الزم و واجب است؛ اما کافی نیست. همیشه در دِل ساخت حقوقی، یک ساخت 
حقیقـی، یـک هویـت حقیقـی و واقعـی وجـود دارد؛ او را بایـد حفـظ کـرد. ایـن سـاخت حقوقـی در 
حکم جسم است؛ در حکم قالب است، آن هویت حقیقی در حکم روح است؛ در حکم معنا 
و مضمون است. اگر آن معنا و مضمون تغییر پیدا کند، ولو این ساخت ظاهری و حقوقی هم 
باقی بماند، نه فایده ای خواهد داشت، نه دوامی خواهد داشت... آن ساخت درونی چیست؟ 
همان آرمانهای جمهوری اسالمی است: عدالت، کرامت انسان، حفظ ارزشها، سعی برای ایجاد 
برادری و برابری، اخالق، ایسـتادگی در مقابل نفوذ دشـمن؛ این ها آن اجزاء سـاخت حقیقی و 
باطنـی و درونـی نظـام جمهـوری اسـالمی اسـت... اصـل قضیـه ایـن اسـت کـه مراقـب باشـیم آن 
روح، آن سیرت از دست نرود، فراموش نشود؛ دلمان خوش نباشد به حفظ صورت و قالب. به 
روح، معنا و سیرت توجه داشته باشید. این، اساس قضیه است... شاخصهای هویت اسالمی 
بایسـتی معلوم باشـد: شـاخص عدالت طلبی، شـاخص ساده زیسـتی مسـئوالن، شـاخص کار و 
تـالش مخلصانـه، شـاخص طلـب و پویائـی علمـی بیوقفـه، شـاخص ایسـتادگی قاطـع در مقابـل 
طمع ورزی و سلطهٔ بیگانگان، شاخص دفاع از حقوق ملی... اجتناب از اشرافی گری؛ یعنی ضد 
ارزش کردن... ارزش جهاد و شـهادت... اعتماد به مردم، عقیدهٔ واقعی به مشـارکت مردم... 
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شجاعت در برابر هیبت دشمن... این ها شاخصهاست و اینها بایستی برجسته شود.1
اگر بخواهید ظرفیّتهای کشور را که بسیاری از این ظرفیّتها هم هنوز ناشناخته اند به فعلیّت 
برسانید و از آنها بهره برداری بکنید، اگر بخواهیم راه را از بیراهه تشخیص بدهیم... و این کارهای 
بزرگ را انجام بدهیم، احتیاج داریم که اواّلً مالک های تصمیم گیری مان را مشخّص کنیم و آنها 
را درست انتخاب کنیم، ثانیاً از تجربه هایمان استفاده کنیم؛ ... غالباً در اینجا لغزشهایی وجود 
دارد؛ در طول زمان، در طول دورانهای مختلف، نه امروز... خب، مالک تصمیم گیری چیست؟ 
ّـی اسـت؛ یعنـی مـالک تصمیم گیـری بـرای  ّـی کـه در اینجـا وجـود دارد، منافـع مل طبعـاً آن حـرف کل
دولتها، تأمین منافع ملّی است... مسئله اینجا است که منافع ملّی را چه جوری تعریف کنیم، 
چه جوری شناسایی کنیم؛ چه چیزی را واقعاً منافع ملّی بدانیم و چه چیزی را نه. آن نکتهٔ اساسی 
ّـی آن وقتـی منافـع  کـه مـورد نظـر بنـده اسـت و می خواهـم عـرض بکنـم، ایـن اسـت کـه منافـع مل
ّـت ایـران در تعـارض نباشـند...  ّـت انقالبـیِ مل ّـت ایـران، بـا هوی ّـی مل ّـت مل ّـی هسـتند کـه بـا هوی مل
منافع ملّی بایستی با هویّت ملّی تطبیق داده بشود، نه اینکه هویّت ملّی تابع منافع ملّی قرار 
بگیرد، که قهراً منافع تخیّلی است... ]و[ به منافع ملّی هم واقعاً نمی رسیم... هر آن چیزی که 
با این هویّت در تعارض باشد، منافع ملّی نیست، ولو ما تصوّر کنیم که این یک سودی است 
برای ملّت یا منفعتی است برای ملّت؛ نه، هرچه با اسالم ما، با انقالب ما، با گذشته و سابقهٔ 

تاریخی دیرینهٔ ما، معارضه داشته باشد، جزو منافع ملّی به حساب نمی آید«.2
ـهم. تغییـرات بـه دسـت شماسـت. کلیـد تحـوالت  س �ن وا مـا بأ�ن ـر ّ �ی عن ـر مـا بـوقم حـّت �ی ّ �ی عن »اّن اللَّ ل�ی
اجتماعـی و تحـوالت عظیـم در دسـت شماسـت... شـما آحـاد انسـان، سـر رشـته دار تحـوالت 
جامعـه هسـتید؛ شـما هسـتید کـه تحـول و تغییـر را ایجـاد می کنیـد. عـزمِ انسـان، تعییـن کننـده 
است. تحول در جوامع انسانی و برای بشر، سنت الیتغیر الهی است... باید به سوی تحول... 
به شکل درست حرکت کرد... نقطهٔ مقابل تحول، رکود است... بعضی رکود را با ثبات اجتماعی 
اشـتباه می کنند... تحول را هم بعضی با آنارشیسـم و هرج و مرج و هر چی به هر چی بودن، 
اشـتباه می کنند... این ها را نباید با هم اشـتباه کرد... چگونه می شـود این ویژگی را به دسـت 
آورد؟ این که: ریشه ها و اصالتها را حفظ کنیم و شالوده شکنی نکنیم؛ هویت ملی را بشدت 
مورد مالحظه قرار دهیم و ارج بنهیم. هویت جمعی یک ملت، جزو آن چیزهایی است که در 
تحـوالت بایـد دسـت نخـورد. در کنار هویت ملـی، پویایـی، نشـاط، برخـورداری از آزادیِ تحـرک و 

1. دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت 1387/09/24
2. دیدار مسئوالن نظام 1396/3/22
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روح رقابت در میان جمع خود را باید بشدت ارج بنهیم و به آن اهمیت بدهیم... پس، ثبات 
اجتماعـی باقـی می مانـد؛ بـه خاطـر اینکـه ریشـه ها و اصالتهـا و سـاختارهای اصلـی و هویت ملـی 
محفوظ اسـت. هویت ملی هم که می گوییم، ملیت در مقابل دین نیسـت، بلکه هویت ملی 
هر ملت، مجموعهٔ فرهنگها و باورها و خواستها و آرزوها و رفتارهای اوست. یک ملت مذهبی، 
یـک ملـت موحـد، یـک ملـت مؤمـن و یـک ملـت معتقـد بـه پـاکان درگاه الهـی و اهـل بیـت پیغمبـر 
است؛ این جزو فرهنگ و هویتشان است؛ هویت ملی که می گوییم، شامل همهٔ اینها هست؛ 
این ها را حفظ کنیم. حاال برای تغییر بخشهای غلط، کارهای غلط و راه های غلط، تالش و پویایی 
الزم اسـت. نقطـهٔ مقابـل، ایـن اسـت کـه هـرج و مـرج رفتـاری و سیاسـی و ساختارشـکنی و پـوچ 
گرایی و فراموشی هویت ملی بر ما حاکم شده باشد... از این خطرناکتر، این است که سررشتهٔ 
همیـن تحـوالت منفـی در سـطح بیـن المللـی، در دسـت کسـانی باشـد کـه آنهـا بـه وسـیلهٔ ایـن 
تحوالت می خواهند اهداف خودشان را - که یا زر است یا زور - تأمین کنند و برای آنها چیزی به 
نام هویت ملتها اصالً ارزش ندارد... اساس تحول باید بر »مالحظهٔ عناصر اصلی هویت ملی« 
قرار داده شود، که آرمانهای اساسی و اصولی مهم ترین آن هاست... صنعتی شدن، فرا صنعتی 
شدن، پیشرفت علمی، پیشرفت خدماتی و پیشرفتهای بهداشتی و درمانی، باشد؛ اما اساس 
اینها باید حفظ هویت ملی باشد. اگر یک کشوری همهٔ اینها را داشت، اما از لحاظ ملی، یک 
کشـور بی هویتـی بـود، فرهنگـش وابسـتهٔ بـه دیگـران بـود، از گذشـته و تاریـخ خـود هیـچ بهـره ای 
نداشت و نبرده بود، یا اگر گذشته ای داشت، آن گذشته را از چشمش دور نگه داشتند یا آن 
را در نظـرش تحقیـر کردنـد، ایـن کشـور مطلقـاً پیشـرفت نخواهـد کـرد؛ زیرا هویت ملـی، اسـاس 

هر پیشرفتی است.1
امروز هم ما به کسی ظلم نمی کنیم؛ ما به هیچ ملتی تجاوز نمی کنیم؛ ما حقوق هیچ ملتی 
را در هیـچ نقطه یـی از عالـم پامـال نمی کنیـم؛ امـا اگـر قدرت مـداران عالـم بخواهنـد طبـق عـادتِ 
خودشـان حقـوق ملـت مـا را پامـال کننـد، ملـت مـا ظلـم را از سـوی هرکـس و هـر قدرتـی تحمـل 
نخواهد کرد؛ یعنی مظلومیت بدون تحمل ظلم و ستم و تکیهٔ به خود، نه به قدرتهای نامطمئن 
بین المللی. این »خود« را نگه دارید. خواهش من از همهٔ آحاد ملت ایران، از گروههای سیاسی 
و از جناحهـای مختلـف ایـن اسـت کـه بـه ایـن »خـود« لطمـه نزننـد؛ نگذارنـد توهمـات گوناگـون و 
دلخوریهای جزیی این »خودِ« باعظمت و شـکوهمند را مخدوش کند؛ آن هویت عظیم ملت 

ایران که به برکت ایمان توانسته خودش را سالهای متمادی جلو بیاورد.

1. دیدار دانشگاهیان سمنان 1385/08/18
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اگرچه جبران عقب ماندگیهای گذشـته هنوز تالش و کار بیشـتری الزم دارد، اما شـما ملت 
َّه می توانید و می کنید و خودتان را به نقطه یی که شایستهٔ این ملت است، می رسانید؛  ان شاءالل
شـرطش این اسـت که به هویت خود تکیه کنید، به خدای خود توکل کنید، از خدا هدایت و 
دستگیری و کمک و توفیق بطلبید و نگذارید با اختالف، با طرح دعواهای بی محتوای سیاسی و با 
بهانه کردن چیزهای جزیی، »خود« ملت ایران - این هویت عظیم و درخشان - مخدوش شود.1
آنچه مهم است، حفظ هویت جمعیِ یک ملت یا یک مجموعهٔ انسانی است، زیر هر نامی.2 
امـروز همـه تکلیـف داریـم از هویـت جمعـی ایـن کشـور و ایـن ملـت دفـاع کنیـم.3 جوانـان بایـد از 
سـرمایه هویت ملی و جمعی کشـور، با همه وجود و همت خود دفاع کنند.4 درسـت اسـت که 
امروز دفاع از مرزهای جغرافیائی نیسـت، دوران جنگ مسـلحانهٔ دفاع از کشـور امروز در اینجا 
مطرح نیست، اما دفاع از مرزهای هویت ملی چرا؛ این مطرح است؛ دفاع از مرزهای شخصیت 
دینـی و اسـالمی چـرا؛ دفـاع از مرزهـای عقیدتـی چـرا؛ این هـا هسـت. همه مـان مسـئولیم. جـوانِ 
امروز اگر در آن دوره نبوده اسـت تا در مقابل دشـمن بایسـتد و از هجوم او ممانعت کند و از 
خانـهٔ خـود و شـهر خـود دفـاع کنـد، امـروز می توانـد در میـدان شـرف و افتخـارِ دفـاع از شـخصیت 
ملـی، از عـزت ملـی، از هویـت ملـی، از عقیـدهٔ مسـتحکم اسـالمی نقـش ایفـاء کنـد. دختـران و 
پسران جوان، زنان و مردان مؤمن، در این منطقهٔ دفاعیِ حساسِ کنونی، همه می توانند نقش 

ایفاء کنند. این روحیه باید حفظ شود.5 
ّـت هسـتید ارزشـهای   انقـالب را بـزرگ بداریـد، گرامـی بداریـد، شـما کـه دلسـوز کشـور و مل
انقـالب را به معنـای واقعـی کلمـه زنـده کنیـد و احیـاء کنیـد؛ کشـور بـه ایـن احتیـاج دارد. این جـور 
نباشد که ما به خاطر اهداف کوتاه مّدت، به خاطر تحواّلت گوناگون عرصهٔ سیاستهای روزمرّه و 
زودگـذر، از آن ارزشـهای واال فرامـوش کنیـم، انقـالب را فرامـوش کنیـم. امـروز مـا اگـر می خواهیـم 
در میدان علم پیش برویم، در میدان سیاست پیش برویم، در میدان اقتصاد پیش برویم، اگر 
می خواهیـم کارهـای بـزرگ انجـام بدهیـم، احتیـاج داریـم بـه جرئـت و اعتمادبه نفسـی کـه انقـالب 
ّـت می دهـد و بـه مـا داد. آن جرئـت و اعتمادبه نفـس را از بیـن نبریـد، آن را تضعیـف  بـه یـک مل
ّـت ایـران بـه آن اعتمادبه نفـس نیـاز دارنـد؛ امـروز هـم جـوان مـا آمـاده اسـت بـرای  نکنیـد. امـروز مل

1. خطبه های نماز عید سعید فطر 13/08/1384
2.  اجتماع مردم پاوه 1390/7/25

3. دیدار نمایندگان نامزدهای انتخاباتی 1388/03/26
4. دیدار جوانان استان اصفهان 1380/08/12

5. اجتماع مردم گیالن غرب 1390/7/23
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اینکه در راه های بزرگ، در کارهای بزرگ سـینه سـپر کند، وارد بشـود، وارد میدان بشـود؛ من 
عـرض می کنـم مـا در داخـل کشـور میلیون هـا جـوان داریـم کـه اگـر تجربـه ای مثـل تجربـهٔ سـالهای 
60 برای کشـور پیش بیاید، قطعاً اینها با کمال قدرت، با کمال عزّت نفس، با کمال دالوری و 

عزم وارد میدان می شوند و کشور را حفظ می کنند و نگه می دارند.1
در دفاع از نظام اسالمی هیچ تقیّه نکنید و صریح باشید؛ نظام اسالمی مایهٔ افتخار است. 
بلـه، در دنیـا و در داخـل، کسـانی هسـتند کـه بخواهنـد نظـام اسـالمی را کم قـدر جلـوه بدهنـد 
-هستند کسانی از این قبیل- امّا اینها اشتباه می کنند و راه غلطی را دارند می روند؛ بعضی ها 
عمداً، بعضی ها هم از روی ناآگاهی. نظام اسالمی مایهٔ شرف است، مایهٔ افتخار است؛ دشمن 
شـما نقصها را می بیند و با تکیهٔ بر آن نقصها و قصورها و کمبودها مدام می خواهد بزند توی 
ّـت هسـت.  سـر انقـالب؛ در قبـال آن نقصهـا و کمبودهـا، چندیـن برابـر پیشـرفت هسـت، موفّقی
مهم تریـن موفّقیّـت ایـن اسـت کـه امـروز 37 سـال، 38 سـال اسـت کـه یـک جبهـهٔ عظیـم قـدرت 
مادّی -از شـرقی تا غربی و انواع و اقسـامش- سـعی کرده اند این انقالب را و این ملّت را و این 
نظـام را بـه زانـو دربیاورنـد و نتوانسـته اند؛ مگـر ایـن شـوخی اسـت؟ یـک اَخـم بـه فـالن پادشـاهیِ 
پرمّدعا می کنند، همه شان به خودشان می لرزند و سعی می کنند دل طرف را به دست بیاورند؛ 
می روند، می نشینند، صحبت می کنند، می بندند، رشوه می دهند. 37 سال است دارند علیه 
انقالب اسالمی ]کار می کنند[: کار نظامی کردند، کار امنیّتی کردند، کار جاسوسی کردند، کار 
فرهنگی کردند؛ هزار کار کردند، ]امّا[ جمهوری اسـالمی روزبه روز قوی تر شـده. آقاجان! امروز 
جمعیّت شـما و کیفیّت شـما -مجموعه ای که طرف دار انقالبید- از اوّل انقالب بمراتب بیشـتر 
اسـت؛ قبالً شـرح دادم این را. این معنایش چیسـت؟ این معنایش این اسـت که انقالب یک 

موجود زنده است و دارد روزبه روز رشد می کند؛ این افتخارآمیز نیست؟
 البتّه اینکه میگویم از نظام دفاع بکنید، بعضی ها عادت کرده اند نظام را به معنای رهبری 
می گیرنـد؛ مثـالً در فـالن قضیّـه، ضـّد نظـام حـرف زد، یعنـی ضـّد رهبـری، یـا از طـرف نظـام دارد 
حمایت می شـود، یعنی ]از طرف[ رهبری؛ بنده مقصودم این نیسـت. رهبری، بخشـی از نظام 
است؛ مراد من از دفاع از نظام به هیچ وجه دفاع از رهبری نیست؛ دفاع از مجموعهٔ نظام است 
کـه مجموعـهٔ ارزشـهای درهم تنیـده ای اسـت کـه بحمداللـه این جـور اسـتوار مانـده. ایـن را بدانیـد 
جوانهای عزیز! بنیهٔ این انقالب خیلی قوی است؛ قدرتِ رویش و استعداد رویش او خیلی باال 
است؛ نیرو می خواهد، کمک می خواهد، توان می خواهد، الحمدلله دارد. البتّه مشکالت هم 

1. مراسم بیست و هشتمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی )رحمه الله( 14/03/1396
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هسـت؛ چه مشـکالت داخلی، چه مشـکالت خارجی. نمی شـود ]این را[ بدون مشـکالت فرض 
کـرد؛ همـهٔ حـوادث اصالحـی عالـم، باالخـره یـک مشـکالتی در پیـش روی خودشـان داشـته اند؛ 

جمهوری اسالمی هم دارد، انقالب اسالمی هم دارد.1
شخصیّتی که الگو است، امام و پیشوا است، رفتار او، گفتار او برای نسلهای بعد از خود او 
راهنما و رهنمود است، اگر تحریف شود زیان بزرگی به وجود خواهد آمد. امام را نباید به عنوان 
صرفاً یک شخصیّت محترم تاریخی مورد توجّه قرار داد؛ بعضی این جور می خواهند: امام یک 
شـخصیّت محترمی اسـت در تاریخ این کشـور که روزگاری بود، فعّال بود، مفید بود، بعد هم 
ّـت رفـت و روزگار او تمـام شـد؛ احترامـش می کنیـم، نامـش را بـا تجلیـل می آوریـم،  از میـان جمعی
صرفاً همین؛ بعضی می خواهند امام را این جور بشناسـند و بشناسـانند و این جور تلقّی کنند؛ 
ّـت ایـران آغـاز کـرد و تاریـخ خـود  ایـن غلـط اسـت. امـام مظهـر عینـی حرکـت عظیمـی اسـت کـه مل
را متحوّل کرد؛ امام بنیان گذار یک مکتب فکری و سیاسـی و اجتماعی اسـت. ملّت ایران این 
مکتب را، این راه را، این نقشه را پذیرفت و در آن مشغول حرکت شد؛ ادامهٔ این راه بستگی 
دارد بـه اینکـه ایـن نقشـهٔ راه، درسـت شـناخته بشـود؛ بـدون اینکـه امـام را درسـت بشناسـیم - 
به معنای شـناخت اصول امام - این نقشـهٔ راه، شـناخته نخواهد شـد. بدیهی اسـت بحث ما بر 
مبانی فکری امام اسـت؛ بحث بر سـر تصمیم های مقطعی و مربوط به زمان یا مکان نیسـت؛ 
بحث بر سرِ آن شاکلهٔ اصلی تفکّر امام بزرگوار ما است؛ این را می خواهیم درست بشناسیم.
...  اگر ملّت ایران بخواهد به آن هدفها برسد، بخواهد این راه را ادامه بدهد، باید راه امام 
بزرگوار را درست بشناسد، اصول او را درست بشناسد، نگذارد شخصیّت امام را تحریف کنند، 
که تحریف شخصیّت امام، تحریف راه امام و منحرف کردن مسیر صراط مستقیم ملّت ایران 
ّـت  اسـت. اگـر راه امـام را گـم کنیـم یـا فرامـوش کنیـم یـا خـدای نکـرده عمـداً بـه کنـار بگذاریـم، مل
ایران سـیلی خواهد خورد. همه باید بدانند که هاضمهٔ سـیری ناپذیر اسـتکبار جهانی چشـم از 
کشورشان برنداشته است؛ یک کشور بزرگ، یک کشور ثروتمند، یک کشور واقع شدهٔ در یک 
چهارراه حّساس جهانی، برای قدرتمندان دغل باز عالم خیلی مهم است. این ها دست از طمع 
خود برنداشته اند، چشم برنداشته اند؛ فقط آن وقتی عقب خواهند نشست که شما ملّت ایران 
آن چنان قدرتی پیدا کنید، آن چنان پیشـرفتی پیدا کنید که امید آنها قطع بشـود. اینجا اسـت 
کـه خطـر تحریـف امـام اهمّیّـت پیـدا می کنـد؛ اگـر شـخصیّت امـام تحریـف شـد، بـد معرّفـی شـد، 
غلط معرّفی شـد، همهٔ این خطرات بزرگ متوجّه ملّت ایران خواهد شـد؛ اینجا اسـت که خطر 

1. دیدار دانشجویان 1395/04/12
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تحریف امام به عنوان یک هشدار باید در گوش و چشم مسئوالن کشور، صاحب نظران فکری 
انقالب، شـاگردان قدیمی امام، کسـانی که عالقهٔ به این راه دارند و عموم جوانان، فرزانگان، 

دانشگاهیان، حوزویان تلقّی بشود. خب، این مقدمهٔ عرایض من بود.
 در زمان حیات امام هم برای تحریف شـخصیّت امام کار می شـد؛ از یک طرف دشـمن بود 
کـه از اوّل انقـالب سـعی کـرد در تبلیغـات جهانـی خـود امـام را به صـورت یـک انقالبـی خشـک و 
خشـن - از نـوع آنچـه در تاریـخ انقالبهـای بـزرگ و معـروف عالـم مثـل انقـالب فرانسـه، انقـالب 
مارکسیسـتی شـوروی و بعضـی از انقالبهـای دیگـر می شناسـیم - معرّفـی کنـد؛ یـک انسـانی کـه 
خشک است و خشن است و گره ابروی او باز نمی شود و صرفاً نگاه می کند به مقابلهٔ با دشمن 
و هیچ عاطفه ای، هیچ انعطافی در او نیسـت؛ امام را این جوری معرّفی می کردند که این غلط 
بـود. بلـه، امـام قاطـع بـود، غیـر متزلـزل بـود، در تصمیـم خـود - همان طـور کـه حـاال عـرض خواهـم 
ّـت بـود، مظهـر  کـرد - انسـانی راسـخ بـود لکـن مظهـر عاطفـه بـود، مظهـر لطافـت بـود، مظهـر محب
دلداری و دلدادگی در مقابل خدا و در مقابل خلق خدا، بخصوص نسبت به قشرهای مظلوم 
و مستضعف جامعه بود؛ این کاری بود که دشمن از روز اوّل در انقالب ما، در تبلیغات جهانی 

نسبت به امام انجام می داد.
 در داخل هم بعضی ندانسـته، بعضی هم دانسـته ]شـخصیّت امام را[ تحریف می کردند؛ 
حتّی زمان حیات خود امام. هر حرفی را که به نظرشان پسندیده بود، به امام نسبت می دادند؛ 
درحالی که ارتباطی به امام نداشـت. بعد از رحلت امام هم همین جریان ادامه داشـته اسـت؛ 
ّـی تـا آنجایـی کـه بعضـی حرفهـا و بعضـی اظهـارات، امـام را به صـورت یـک آدم لیبـرال کـه هیـچ  حت
قید و شرطی در رفتار او در زمینه های سیاسی، حتّی در زمینه های فکری و فرهنگی وجود ندارد 
معرّفی می کنند؛ این هم بشّدت غلط و خالف واقع است. ما اگر بخواهیم شخصیّت امام را به 
معنـای واقعـی کلمـه پیـدا کنیـم، ایـن راه دارد؛ اگـر مـا ایـن راه را - کـه عـرض خواهـم کـرد - رفتیـم، 
مطلب حل خواهد شد وااّل امروز کسانی می آیند طبق میل خود و سلیقهٔ خود یک جور امام را 
معرّفی می کنند، ممکن است در فرداها کسان دیگری بیایند و بر طبق سالیق دیگری، بر طبق 
حوادث دیگری که در دنیا پیش می آید، مصلحت بدانند که امام را جور دیگری معرّفی کنند؛ 
این نمی شود. محبوبیّت امام در بین مردم یک چیز ماندگار است؛ این را نتوانست دشمن از 
بین ببرد؛ برای همین، مسئلهٔ تحریف شخصیّت امامِ نافذ در دلهای مردمان زیادی - در کشور 

و بیرون از کشور - خطر بزرگی محسوب می شود.
 آن راهـی کـه می توانـد مانـع از ایـن تحریـف بشـود، بازخوانـی اصـول امـام اسـت. امـام یـک 
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اصولی دارد، یک مبانی ای دارد؛ این مبانی در طول ده سال دوران حاکمیّت اسالمی و پیش از 
آن در طول پانزده سـال دوران نهضت، در بیانات گوناگون بیان شـده اسـت؛ اصول امام را در 
این بیانات می شود پیدا کرد؛ این اصول را، این خطوط را کنار هم که بگذاریم، یک شاکله ای 

از امام بزرگوار تشکیل خواهد شد؛ شخصیّت امام این است. .1
امامِ انقالبیِ ما کشور را از منجالبها بیرون کشید؛ به وسیله ی انقالب، کشور را از منجالبهای 
متعّددی خارج کرد. جوانهای عزیز ما که دوران قبل از انقالب را درک نکرده اند، لمس نکرده اند، 
باید درسـت دقّت کنند و توجّه کنند که مسـئله این اسـت، مسـئله ی اساسـی این اسـت. اگر 
یک ملّتی مسئله ی اساسی خود را نداند، گمراه میشود. مسئله این است که انقالب اسالمی 
آمـد ایـن کشـور را از منجالبهـا نجـات داد؛ از منجـالب وابسـتگی، از منجـالب عقب ماندگـی، از 
منجـالب فسـاد سیاسـی، از منجـالب فسـاد اخالقـی، از منجـالب حقـارت بین المللـی. مـا گرفتـار 
این چیزهـا بودیـم؛ مـا، هـم وابسـته بودیـم، هـم تحقیرشـده بودیـم، هـم عقب افتـاده و عقـب نگـه 
ّـاوری، در حضـور بین المللـی، در همه چیـز مـا را  داشـته شـده بودیـم؛ در علـم، در اقتصـاد، در فن
عقـب نگـه داشـته بودنـد. عـوضِ همـه ی اینهـا، مـا آقاباالسـرِ آمریکایـی و انگلیسـی داشـتیم. آن 
روزهـا مـا چهـار برابـر امـروز نفـت صـادر میکردیـم؛ جمعیّـت کشـور هـم از نصـف امـروز کمتـر بـود، 
درعین حـال اکثـر نقـاط ایـن کشـور از خدمـات عمومـی دولتـی کـه برعهـده ی دولتهـا اسـت محـروم 
بودند؛ کشور در فقر و عقب افتادگی دست وپا میزد؛ در فساد اخالقی دست وپا میزد. در همه ی 
زیرساخت های کشور -راه، آب، برق، گاز، مدرسه، دانشگاه، خدمات شهری- کشور دچار آفت 
بود، دچار عقب افتادگی و عقب ماندگی بود، دچار تهیدستی بود؛ ثروتهای طبیعی کشور را در 
اختیار بیگانگان میگذاشتند و دستگاه حاکمه بهره مند میشدند و مردم را یا با فریب، یا با زور 
و ارعاب، سـاکت نگه میداشـتند؛ امّا خب دلهای مردم پُر بود، واقعیّات را میدیدند؛ و نتیجه، 

دنباله روی از آن فریاد ربّانی و الهیِ امام بزرگوار شد که انقالب را به راه انداخت.
امام بزرگوار ما مسیر را عوض کرد و یک تغییر بزرگ انجام گرفت؛ ]امام [ مسیر ملّت ایران 
را تغییر داد، ریل را عوض کرد؛ ما را به سمت هدفهای بزرگ حرکت داد. این هدفها که انقالب 
و امـام انقـالب، مـا را به سـمت ایـن هدفهـا حرکـت دادنـد و جامعـه ی ایرانـی را بـه ایـن سـمت 
ّـت اسـت. ایـن هدفهـا خالصـه میشـود در حاکمیّـت دیـن  رهنمـون شـدند، فوق العـاده حائـز اهمّی
خدا. حاکمیّت دین خدا به معنی عدالت اجتماعیِ به معنای واقعی است، به معنای ریشه کنی 
فقر اسـت، به معنای ریشـه کنی جهل اسـت، به معنای ریشـه کنی اسـتضعاف اسـت؛ حاکمیّت 

1.  مراسم بیست و ششمین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه الله( 1394/3/14
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دین خدا به معنای برقراری منظومه ی ارزشهای اسالمی است، ]به معنای [ ریشه کنی آسیب های 
اجتماعی است، ]به معنای [ تأمین سالمت جسمی و سالمت اخالقی و معنوی و پیشرفت علمی 
کشور است، ]به معنای [ تأمین عزّت ملّی و هویّت ملّی ایرانی و تأمین اقتدار بین المللی است، 
]به معنای [ فعّال کردن ظرفیّتهایی است که خداوند در این سرزمین قرار داده است؛ اینها همه 
در حاکمیّت دین خدا مندرج است و امام ما را به این سمت حرکت داد؛ درست نقطه ی مقابل 

آن راهی که در رژیم طاغوت ما را به آن سمت میکشاندند و میبردند.
 خـب، ایـن هدفهـا کـه قطـار جامعـه ی اسـالمی بـه برکـت انقـالب بـه سـوی آن هدفهـا حرکـت 
کـرد، هدفهـای دور از دسترسـی هسـتند، زمان بَرنـد، احتیـاج بـه گذشـت زمـان دارنـد، احتیـاج بـه 
تالش دارند، لکن دسترسی به همه ی اینها ممکن است به یک شرط؛ آن شرط این است که 
قطار در همین ریل پیش برود؛ در ریل انقالب. امام راه را به ما نشان داد، معیارها و شاخصها 
را به ما نشـان داد، هدفها را برای ما مشـخّص کرد و خود او حرکت را آغاز کرد. ما تا امروز به 
برکت حرکت در جهت انقالب، دستاوردهای زیادی پیدا کرده ایم امّا هنوز تا آن هدفها فاصله 
بسیار زیاد است. میتوانیم به آن هدفها برسیم، مشروط بر اینکه این قطار بر روی همین ریل 
حرکـت کنـد؛ بـر روی ریلـی کـه امـام، قطـار جامعـه ی اسـالمی را بـه حرکـت درآورد. بعـد از رحلـت 
امـام، مـا هرجـا انقالبـی عمـل کردیـم پیـش رفتیـم و هرجـا از انقالبیگـری و حرکـت جهـادی غفلـت 
کردیم، عقب ماندیم و ناکام شدیم؛ این یک واقعیّتی است. بنده در این سالها خودم مسئول 
بـودم؛ اگـر تقصیـری در ایـن مطلـب باشـد، متوجّـه ایـن حقیـر هـم هسـت؛ هرجـا انقالبـی بودیـم، 
جهادی حرکت کردیم، بر روی آن ریل حرکت کردیم، پیش رفتیم؛ هرجا کوتاهی کردیم و غفلت 
کردیم، عقب ماندیم. میتوانیم برسیم به شرط اینکه انقالبی حرکت کنیم و انقالبی پیش برویم.
 مخاطب این سخن، نسل امروز و نسل فردا و نسل فرداهای بعد است؛ مخاطب این سخن، 
همـه ی مـا هسـتیم؛ مسـئوالن مخاطبنـد؛ فعّـاالن سیاسـی، فعّـاالن فرهنگـی، فعّـاالن اجتماعـی، 
همه مخاطب این سخنند؛ جوانان، دانشگاهیان، حوزویان، پیشه وران، روستاییان، شهریان، 
همه مخاطب این سـخنند؛ همه باید بدانند میتوان این راه را با شـیوه ی انقالبی حرکت کرد و 
آن وقت، پیشـرفت قطعی اسـت؛ و میتوان به شـیوه ی دیگری حرکت کرد و آن وقت سرنوشـت 
سرنوشت رقّت آوری خواهد بود. امام تعبیر رایجی داشتند، مکرّر در مواردی میگفتند: »اسالم 
سیلی خواهد خورد«. اگر راه را عوض کردیم، ملّت ایران سیلی خواهد خورد، اسالم هم سیلی 

خواهد خورد.1

1. مراسم بیست  و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه الله( 1395/03/14
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امام در وصیتنامه شان تأکید می کنند که این انقالب یک انقالب الهی است و پایهٔ اصلی آن 
مردمند؛ یعنی این انقالب متعلق به مردم است. معنای این حرف این است که هیچ کس - هیچ 
قشری، هیچ فردی، هیچ طبقه ای - نمی تواند و نباید ادعای مالکیت این انقالب را بکند؛ خود 
را مالک بداند، دیگران را مسـتأجر این انقالب بداند. اگر قرار بود کسـی خود را نسـبت به این 
انقالب مالک و صاحب بداند، از همه مناسبتر و شایسته تر، خودِ امام بود که انقالب بر محور 
عزم و اراده و شخصیت او به وجود آمد؛ ولی امام خود را هیچکاره و خدا را همه کاره می داند. 
این در بیانات امام موج میزند و در وصیتنامه به آن تأکید و تصریح شده است. پس صاحب این 
انقالب مردمند. وظیفه ای بر دوش همگان سنگینی می کند و آن حفظ این امانت بزرگ الهی 
است. مردم باید خودشان را حافظ این انقالب بدانند. انقالب هویتش، معنایش به شعارهای 
انقالب است؛ به جهتگیریهای انقالب است؛ به ارزشها و مبانی انقالب است. همیشه بوده اند، 
امروز هم هسـتند، در آینده هم خواهند بود کسـانی که بخواهند به بهانهٔ اینکه اوضاع جهان 
عـوض شـده اسـت، شـعارهای انقـالب را تغییـر بدهنـد یـا شـعار دینـی - بُعـد دینـی - را از انقـالب 
جدا کنند یا بُعد عدالت اجتماعی را از انقالب جدا کنند یا بُعد سلطه سـتیزی و بیگانه سـتیزی 
را از انقـالب جـدا کننـد یـا بُعـد ضـد اسـتبداد بـودن را از انقـالب جـدا کننـد. انگیزه هـای مختلـف، 
به بهانه های مختلف همیشـه ممکن اسـت وارد میدان شـوند، برای اینکه شـعارهای انقالب و 
هدفهـای انقـالب را تغییـر دهنـد. مـردم بایـد هوشـیار باشـند؛ بداننـد. ایـن انقـالب بـا شـعارهای 

خود زنده است.1
نقشهٔ دشمن را باید فهمید؛ در مقابل این نقشه هم بایستی آن نقاط اساسی را مورد نظر 
داشـت. نقـاط اساسـی عبـارت اسـت از مبانـی فکـری -چـه ]مبانـی[ فکـریِ اسـالمی، چـه مسـائل 
مربوط به انقالب- و وحدت ملّی؛ این وحدتی که خوشبختانه در زیر تابوت پیکر مطهّر شهید 
سـلیمانی و شـهدای همراه ایشـان در بین مردم دیده شـد باید محفوظ بشـود، محفوظ بماند؛ 
جهت گیـری مـردم بایـد ایـن جهت گیـری باشـد: جهت گیـری انقـالب، جهت گیـری تکریـم از مـردان 

انقالب، جهت گیری تکریم شهیدان و تکریم هر چیزی که یادآورِ ارزشهای انقالب است. 2
نقطهٔ مقابل انقالب، ارتجاع است. خیلی از انقالبهای دنیا مبتال به ارتجاع شدند؛ یعنی بعد 
از آنکه پنج سال، ده سال، پانزده سال از شروع انقالب گذشت، به خاطر بی اهتمامی هایشان 
مبتـال شـدند بـه ارتجـاع، بـه عقب گـرد؛ ایـن ارتجـاع، نقطـهٔ مقابـل انقـالب اسـت. و هـر دو -یعنـی 

14/03/1387 .1
2. دیدار مردم قم 1398/10/18
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هم پیشـرفت انقالبی، هم پسـرفت به معنای ارتجاع- بسـتگی دارد به ارادهٔ انسـانها؛ انسـان ها 
اگر چنانچه درست حرکت بکنند، درست پیش خواهند رفت؛ اگر چنانچه غلط حرکت بکنند، 
پس رفـت خواهنـد داشـت، کـه در قـرآن هـم بـه هـر دوی اینهـا اشـاره شـده. در سـورهٔ مبارکـه رعـد 
ِهم؛ که سیاق آیات نشان می دهد که ]این  ِس ُ �ن �ن

َ
وا ما ِبأ ر ِّ �ی َ عن ُر ما ِبوَقٍم َحّت �یُ ِّ �ی َ عن َ ل �یُ ]می فرماید[: ِإنَّ اللَّ

آیه[، آن جنبهٔ مثبت را بیان می کند، یعنی وقتی که شما تغییرات مثبت در خودتان ایجاد کردید، 
خـدای متعـال هـم بـرای شـما حـوادث مثبـت و واقعیّتهـای مثبـت را بـه وجـود مـی آورد. دوّمـی در 
ِهم؛ این جنبهٔ  ِس ُ �ن �ن

َ
وا ما ِبأ ر ِّ �ی َ عن وٍم َحّت �یُ ها َع َق َعَم �ن

َ
عَمًة أ ِ

ًرا �ن ِّ �ی َ َ َل َیُک ُمعن نَّ اللَّ
َ

سورهٔ انفال است: ذِلَک ِبأ
ّـت  منفـی اسـت، جنبـهٔ عقب گـرد اسـت، کـه اگـر چنانچـه خـدا نعمتـی بـه یـک ملّتـی داد و ایـن مل
درست حرکت نکردند، درست عمل نکردند، خداوند این نعمت را از این ها می گیرد. شما در 
م؛ این تغییر نعمت، یعنی سـلب  َع ُر الِنّ ّ

�یِ َ عن ت �تُ وَب الَّ ن َی الذُّ ر ِل �نِ ُهمَّ اعن دعای کمیل هم می خوانید: اللَّ
نعمت، چیزی اسـت که ناشـی از اراده اسـت. ما بایسـتی بشـّدت مراقبت می کردیم و مراقبت 

بکنیم که به این حالت دچار نشویم.1
شما در وسط میدان کارزارید، یک کارزار همه جانبهٔ عظیم؛ این کارزار را باید احساس کنید، 
ّـن می شـود. نظـام، بـدون مشـی  طـرف مقابـل را بایـد بشناسـید و این جـور، تکلیـف همـهٔ مـا معی
انقالبی ارزشـی ندارد؛ واقعاً ارزشـی ندارد. نظام، اگر چنانچه مشـی انقالبی نداشـته باشـد، به 
آن آرمانها نخواهد رسید، به دنبال آن آرمانها نخواهد بود و با آن رژیم های گذشتهٔ کشور هم 

هیچ تفاوتی نخواهد داشت و ارزشی ندارد.
ّـه را هـم توجّـه  ّـه انقالبیگـری هـم فقـط در بسـتر نظـام امکان پذیـر اسـت؛ ایـن طـرف قضی  البت
داشته باشید. این جور نباشد که بعضی نظام را نفی کنند به عنوان اینکه ما انقالبی هستیم؛ 
ارزش هـای نظـام، ارکان نظـام، بنیان هـای نظـام را زیـر سـؤال ببرنـد به عنـوان اینکـه مـا انقالبـی 
هسـتیم. انقالبیگـری بـه معنـای ویرانگـری نیسـت. انقالبیگـری یـک مشـی صحیـح و عاقالنـه و 
پُرانگیزه و پُرامید و شجاعانه به سمت اهداف واال است؛ این تعریف و معنای انقالبیگری است؛ 
و این فقط در بسـتر و مسـیر نظام اسـالمی یعنی نظام موجود امکان پذیر اسـت؛ خارج از این 
امکان پذیر نیست. انقالبیگری، ساختارشکنی نیست؛ تخریب نظامِ ناشی از انقالب نیست. 2
هیچکس نیست که بشنود و بیاندیشد مگر آن که می تواند راه خطا را از راه صواب تشخیص 
بدهد. اساس جامعهٔ اسالمی هم بر این است که به مردم فرصت فکر کردن داده بشود. یعنی 

1. سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سی ویکمین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه الله( 14/03/1399
2. دیدار جمعی از دانشجویان 07/03/1397
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آنچه گفتنی است به مردم گفته شود تا مردم بتوانند در سایهٔ معرفتی که پیدا می کنند بنشینند 
با خود حساب کنند و حق را از باطل تشخیص بدهند. لذا اساس حکومتهای ظالمانه در طول 
تاریخ بشر و همچنین امروز در دنیا بر این بوده که وسیلهٔ تشخیص حق و باطل یعنی فکر کردن 
و اندیشـیدن را از مـردم بگیرنـد. مـا، یعنـی ملـت مسـلمان ایـران امـروز بیـش از همیشـه محتـاج 
تعلـق و تدبریـم. یـک وظیفـه دسـتگاه های اداره کننـده دارنـد و آن ارشـاد و هدایـت مـردم اسـت. 
یک وظیفه مردم دارند و آن شنیدن ارشادها و هدایتها و فکر کردن دربارهٔ آنهاست. دشمن که 
می خواهد مردم نفهمند به هر دو ضربه میزند. اوالً سعی می کند صدای هدایت کننده ها را در 
میان غوغای تبلیغاتی جهانی گم کند، نگذارد فریاد رسای هادیان امت به گوش مردم برسد. 
ثانیاً سعی می کنند مردم را از شنیدن باز بدارند، یعنی گوینده ها را تخطئه می کنند، تبلیغات 
را دروغ وانمـود می کننـد، بـرای این کـه ایمـان مـردم از آنچـه هادیـان و منادیـان حـق بیـان می کننـد 
سلب شود و مردم باور خود را به گفتهٔ دلسوزها از دست بدهند. این کار در همهٔ تاریخ انجام 
گرفته، امروز هم در ایران و در جو انقالبی جامعهٔ ما، همچنین در سطح جهان انجام می گیرد. 
من با طرح این مسأله اوالً یکی از اصول اسالمی را اعالم می کنم تا همهٔ شما مردم برای امروز 
و برای همیشه بدانید که حکومت اسالمی آن حکومتی است که مردم را به فکر کردن دعوت 
می کنـد، و هدایـت ذهـن مـردم را بـه عهـده می گیـرد. مـردم را سـرگرم هواهـا و هوسـها و سـخنان 
بی ارتباط به سیاست و زندگی مشغول نمی کند، سرگرم نمی کند؛ ثانیاً در جامعهٔ اسالمی مردم 
در مقابل کسانی قرار می گیرند که آن ها می خواهند مردم نشنوند صدای هادی ها و منادی ها 
را. امروز در جو ایران این اصل اساسـی نظام اسـالمی به شـدت از سـوی دشـمنان مورد تهدید 
قرار می گیرد. دشمن با یک انقالب عظیم مردمی و ضد شرق و غرب روبه رو شده. این انقالب 
را چگونـه خنثـی کنـد و از بیـن ببـرد؟ انقـالب مـا بـر روی دوش مـردم قـرار دارد، چگونـه مـردم را از 
این انقالب دلسـرد بکند؟ برای این که مردم از محور انقالب دور بشـوند خیلی راهها را دشـمن 
تاکنون پیموده است. امروز شیوهٔ دشمن این است که نگذارد مردم دربارهٔ حوادثی که در ایران 
و نسبت به اسالم در حال انجام شدن است فکر کنند. شما در این هفته ای که گذشت و به 
طـور کلـی در ایـن ماههـای اخیـر حـوادث عظیـم و مهمـی را گذرانیده ایـد. ایـن حـوادث هـر کدامـی 
در طول تاریخ اگر یکی از این حوادث در تاریخ ملتی واقع بشود به عنوان یک نقطهٔ برجسته 
خواهد ماند. شما در طول چند ماه متعددی از این حوادث را گذرانیده اید و در تمام این حوادث 
موفق هم بوده اید؛ این برای دشمن غیر قابل تحمل است. برای این که این پیروزی و موفقیت 
برای جامعهٔ ما نماند دشمن سعی می کند جامعهٔ ما را از راه جلو گرفتن از نیروی فکر و اندیشهٔ 
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آنها به بیتفاوتی بکشاند. ما از مردم می خواهیم بشنوند و فکر کنند، این چیزی است که اسالم 
از مردم می خواهد. دشمن از مردم می خواهد که به سخن افراد دلسوز و هدایت کننده گوش 
ندهند و دربارهٔ آن فکر نکنند. چطور دشمن این کار را انجام می دهد؟ از راه ایجاد غوغا این کار 

را انجام می دهد. دشمن می خواهد با ایجاد جو غوغا و تشنج حالت تعقل را از مردم بگیرد.1

1. خطبه های نماز جمعه تهران 05/04/1360
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4- احساس مسئولیت همگانی و عمل جهادی
تقویـت روحیـهٔ مسئولیت شناسـی در مـردم یکـی دیگـر از ارزشهاسـت. مـردم نبایـد احسـاس 
بیمسـئولیتی کننـد. خیلـی مهـمّ اسـت کـه ایـن روحیـه در همـهٔ مـردم به وجـود آیـد کـه مسـئولند: 
در قبال قضایای جامعه همه مسـئولیت دارند و برای پیشـبرد جامعه و گذراندن آن از پیچهای 

خطرناک و پرتگاههای دشوار، هر کاری که می توانند، باید انجام دهند.1
این یک قاعدهٔ کلّی است؛ در هر مسئله ای از مسائل خُرد و کالن کشور که ما حضور مردمی 
را داشتیم، این معجزه را مشاهده کردیم. 2 ما وظیفه داریم همّت خودمان و تالش خودمان را 

به صحنه بیاوریم و برکت از آنِ خدا است و کمک از آنِ پروردگار است.3
ما در شکسـت دشـمن شـک نداریم؛ بنده هیچ تردیدی ندارم... ولیکن طبق سـنّت الهی، 
یک وظایفی بر عهدهٔ ما اسـت؛ هرگز این نتیجهٔ قطعی که پیشـرفت و نصرت الهی نسـبت به 
جمهوری اسالمی است، نباید ما را از وظایفمان غافل کند. یک وظایفی بر عهدهٔ ما است که 
اگر این وظایف را انجام ندهیم، نمی توانیم به آن نتایج مطمئن باشیم؛ باید وظیفه مان را انجام 
بدهیـم.4  قـدرت خـدا پشـت سـر آدمهـای تنبـل نمی آیـد؛ پشـت سـر ملّتهایـی کـه حاضـر نیسـتند 
فداکاری کنند نمی آید. قدرت خدا پشت سر آن کسانی می آید که وارد میدان می شوند، حرکت 
می کنند، تالش می کنند، خودشـان را برای همه کار آماده می کنند؛ این ها متّکی اند به قدرت 

الهی. 5
هر جائی که ما توانستیم درست بفهمیم، درست تشخیص بدهیم - یعنی همان بصیرت - و 
به دنبال آن احسـاس تکلیف کردیم، احسـاس تعهد و مسـئولیت کردیم و وارد میدان شـدیم، 
ـون«. وقتی بـا ایمـان و بـا بصیـرت وارد میـدان  ـوه فاّنـمک غالب غلبـه بـا مـا بوده اسـت؛ »فاذا دخلتم
مواجهه شدید، غلبه با شماست، شما برنده هستید؛ چرا؟ چون طرف مقابل شما ایمان ندارد، 
دین ندارد، انگیزهٔ عمیق معنوی ندارد.6 ملت ما از اول انقالب تا امروز در هرجائی که با روحیهٔ 
جهـادی وارد میـدان شـده، پیـش رفتـه؛ ایـن را مـا در دفـاع مقـدس دیدیـم، در جهـاد سـازندگی 
دیدیم، در حرکت علمی داریم مشاهده می کنیم. اگر ما در بخشهای گوناگون، روحیهٔ جهادی 

1. دیدار مسئوالن سازمان صدا و سیما 15/11/1381
2. 1393/11/29  دیدار مردم آذربایجان شرقی

19/09/1392 .3
2/3/1397 .4
3/3/1395 .5

6. دیدار مردم قم در سالروز قیام 19 دی 19/10/1389
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داشته باشیم؛ یعنی کار را برای خدا، با جدیت و به صورت خستگی ناپذیر انجام دهیم - نه فقط 
به عنوان اسقاط تکلیف - بالشک این حرکت پیش خواهد رفت.1 

مادامی کـه شـما ایمـان و تقـوا و عمـل صالـح را بـرای خودتـان حفـظ می کنیـد؛ تمـام قـدرت 
خدا، تمام نوامیس طبیعت و تمام امکانات یک گروه برگزیده در اختیار شماسـت.2 برادران و 
خواهران! تقواست که لطف و رحمت خدا را به شما متوجه می کند. تقوا و پرهیزگاری و جدیت 

حنا علهیم براکت  �ت وا و اّتوقا ل�ن ری امن و اّن اهل ال�ت در راه خداست که برکات الهی را جلب می کند؛ »ول
ّسماء و الرض«. تقوا، شما را در مقابل استکبار و قدرتهای ظالم پیروز می کند. تقوا، پیام  من ال
شـما را در ذایقـهٔ ملت هـای مظلـوم شـیرین می کنـد. تـا حـاال هـم هرچـه پیـروزی و پیشـرفت بـوده 
اسـت، ناشـی از تقوای با تقواها و پرهیزگاران بوده اسـت. هرچه میزان تقوای ملت ما از لحاظ 

کیفیت و کمیت افراد با تقوا باالتر برود، پیروزی و موفقیت ما سریعتر و زودتر خواهد بود.3 
جهاد مداوم، نیاز همه است. همهٔ پیشرفتها، همهٔ تمدن سازیها، به برکت مجاهدتِ دائم 
شده است. مجاهدتِ دائم هم همه اش به معنای رنج کشیدن نیست. جهاد، شوق آفرین است. 
جهاد، شـادی و نشـاط آفرین اسـت. امروز که نیاز به این جهاد داریم، کسـی بیاید به تنبلی و 

ی  ر ال کسالت و انزوا و بیکاری و بیکارگی دعوت کند، این ها می شود کفران نعمت الهی؛ »أ ل ت
وار«؛ این نباید بشود.4 هم دار الب وم وا ق را و احّل عمت الّل کف وا �ن ن بّدل اّلذ�ی

ّـت اینکـه مـا در مقابلـهٔ بـا آمریـکا کوتـاه نمی آییـم ایـن )انجـام وظیفـه( اسـت. اینکـه مـا در  عل
مقابل فشـار تبلیغاتی دشـمنان، کم نمی آوریم به توفیق الهی، به خاطر این اسـت؛ چون یک 
ـًا ع الل ان یدخلنـا مدخلـه«. اگـر مـا کوتـاه بیاییـم،  ّ وظیفـه اسـت؛ اگـر چنانچـه نکردیـم، »اکن ��ت
خدای متعال ما را هم به همان سرنوشـتی و همان دوزخی که آن سـتمگر را مبتال خواهد کرد 

مبتال می کند؛ وظیفهٔ ما این است، این جمهوری اسالمی است.5
ما این راه را ادامه خواهیم داد. ما قله ها را شناختیم؛ میدانیم کجا می خواهیم حرکت کنیم؛ 
هداء ع الّناس«. این راه، راهی است که باید بتواند ملت ما را به اسالم نابِ کامل  وا �ش ون »لتک
برسـاند؛ کـه خیـر دنیـا و آخـرت در آن اسـت. حیـات طیبـهٔ دنیـا و آخـرت در اسـالمِ کامل اسـت. 
مـا هنـوز اوائـل راهیـم. مـا خیلـی نقـص داریـم. مـا بـا آن اسـالم کامـل خیلـی فاصلـه داریـم. راه مـا 

1.  جمع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی )01/01/1390(
2. دیدار فرماندهان و مسئوالن سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران 1374/06/29

3. خطبه های نماز جمعٔه تهران 19/11/1369
4. دیدار جمعی از مداحان 1392/02/11

5. مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین علیه السالم 1398/07/21
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َّه راه را هم به ما نشان داده است؛ عزم  این است. این قله ها را شناختیم؛ خدای متعال بحمدالل
و ارادهٔ ملت ایران و مسئولین کشور هم برای حرکت در این راه، عزم و ارادهٔ خوبی است، عزم 
و ارادهٔ قویای است. البته باید بیدار باشیم. همه باید بیدار باشند. نمی خواهیم و نباید بالش 
نـرم زیـر سـرمان بگذاریـم، بـرای خودمـان الالئـی بخوانیـم؛ هـی بگوئیـم دشـمن شکسـت خـورد، 
دشـمن ضعیف اسـت، مـا قـوی هسـتیم؛ ایـن نبایـد مـا را بـه خـواب ببـرد. مـا بایـد بیـدار باشـیم؛ 
رب األرق و من نام ل یم عنه«. وقتی درگیری دارید،  همان طور که امیرالمؤمنین فرمود: »و اّن اخا الح
بایـد بیـدار باشـید. درگیـری بـه اختیـار مـن و شـما نیسـت. دشـمن می خواهـد درگیـری داشـته 
باشـد؛ حاال درگیری سیاسـی، درگیری امنیتی، درگیری اقتصادی. همه اش درگیری نظامی هم 
نیسـت. وقتی درگیری هسـت، بایـد بیـدار بـود. جوان هـا بیـدار باشـند، روحانیـت بیـدار باشـد، 
دانشـگاه بیدار باشـد، مسـئولین کشـور بیدار باشـند. بیداری مسـئولین به این اسـت که هرچه 
می تواننـد، بـه مـردم خدمـت کننـد، کار کننـد؛ و هرچـه می تواننـد، ایـن یکپارچگـی را – کـه مثـل 

خاری در چشم دشمنان است – حفظ کنند. 1
امـروز هـم ملـت ایـران آرمان هایـی دارد، داعیه هایـی دارد، حرف هـای بزرگـی دارد؛ هـم بـرای 
کشور خودش، هم برای دنیای اسالم، هم برای عالم بشریت. در مقابل ملت ایران هم گرگ های 
گرسنه، سبع های افسارگسیخته، این کمپانی های زر و زور، این مجموعه های دنیاطلبِ دنیاپرست 
صف کشیده اند... اگر شما ملت عزیز ما، شما جوان های خوش روحیه و پرتوان و عازم، در این 
راهی که دارید می روید، ایستادگی کنید، شک نکنید که در زمان خود، در زمان متناسب، تمام 
آمال و آرزوها و داعیه ها و شعارهای ملت ایران نه فقط نسبت به خود این کشور، بلکه نسبت 
به دنیای اسـالم و امت اسـالمی و جامعهٔ بشـری تحقق پیدا خواهد کرد... آن وقت چه اتفاقی 
می افتد؟ مسیر تاریخ دنیا تغییر پیدا خواهد کرد؛ مسیر تاریخ عوض خواهد شد. امروز مسیر 
تاریخ، مسیر ظلم است؛ مسیر سلطه گری و سلطه پذیری است؛ یک عده در دنیا سلطه گرند، 
یک عده در دنیا سلطه پذیرند. اگر حرف شما ملت ایران پیش رفت، اگر شما توانستید پیروز 
شوید، به آن نقطهٔ موعود برسید، آن وقت مسیر تاریخ عوض خواهد شد؛ زمینهٔ ظهور ولیّ امر 
و ولیّ عصر )ارواحنا له الفداء( آماده خواهد شد؛ دنیا وارد یک مرحلهٔ جدیدی خواهد شد. این 

بسته به عزم امروز من و شماست، این بسته به معرفت امروز من و شماست.2
بحثـی کـه امـروز بنـده آمـاده کـردم... بـرای ایـن اسـت کـه ایـن عناویـن، ایـن سـرفصل ها... بـه 

1. دیدار مردم قم در سالروز قیام 19 دی
2. دیدار مردم قم 1391/10/19
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وسیلهٔ شما آقایان... تبیین بشود برای مردم و به صورت گفتمان دربیاید، به صورت فهم عمومی 
دربیاید. اینکه مردم ما در این زمینه، در مورد این مسئلهٔ خاص که حاال عرض می کنم، به یک 
فهـم عمومـی برسـند، خیلـی بـرای کشـور مهـم اسـت... آنچه بنـده می خواهـم بـه عنـوان موضـوع 
مورد بحث عرض کنم، عبارت اسـت از این مسـئله: نوع مواجههٔ کشـور و افراد مؤثّر کشـور با 
چالشها، با حوادث؛ این را می خواهیم بحث کنیم. باالخره هر کشوری، هر جامعه ای حوادثی 
دارد؛ ایـن حـوادث بعضـاً حـوادث خـوب اسـت، بعضـاً حـوادث تلـخ اسـت... نـوع مواجهـهٔ بـا ایـن 
حوادث خیلی مهم است... نوع مواجهه به چند صورت می تواند تصویر بشود: گاهی مواجههٔ 
ما با این حوادث، مواجههٔ فعّال است، گاهی مواجههٔ انفعالی ... از نگاه دیگر: مواجههٔ ابتکاری 
یا مواجههٔ عکس العملی... یک دوگانهٔ دیگر این است: مواجههٔ مأیوسانه یا امیدوارانه... یک 
دوگانـهٔ دیگـر، دوگانـهٔ تـرس و دلیـری اسـت... یـک دوگانـهٔ دیگـر ایـن اسـت کـه حرکتـی کـه در 
مقابل دشمن می خواهیم انجام بدهیم، با حزم و تدبیر باشد یا با سهل اندیشی و سهل انگاری 
باشـد... یـک دوگانـهٔ دیگـر، نـگاه بـه حـوادث، بـه صـورت تهدیـد و فرصـت توأمـاً اسـت، یکـی هـم 
نگاه یک جانبه است: یا تهدیدنگر یا فرصت نگر... همهٔ اینها برای مردم مهم است؛ مخصوص 
مسئولین نیست؛.. عامّهٔ مردم در این زمینه ها باید صاحب نظر باشند، باید درک و فهم عمیق 
داشـته باشـند. اینکـه عـرض می کنیـم بـه یـک فهـم عمومـی بایـد برسـیم بیـن مـردم، بـه ایـن معنـا 
است... یک دوگانهٔ دیگر، شناخت واقعیّتهای میدان است. شناخت واقعیّتهای میدان و نشناختن 
واقعیّتهـای میـدان؛ یعنـی مـا بدانیـم کـه االن در کجـا قـرار داریـم: »مـا کجـا هسـتیم، دشـمن کجـا 
هسـت، جایگاه ما چیسـت؟« ...  یک دوگانهٔ دیگر، مسـئلهٔ بُروز احساسـات اسـت... دو جور 
می شـود برخـورد کـرد؛ یکـی برخـورد بـا احساسـاتِ بـدون کنتـرل، یکـی هـم برخـورد بـا احساسـات 
ُـروز داده بشـود ... یـک دوگانـهٔ دیگـر، رعایـت ضوابـط و حـدود شـرعی و عـدم  کـه بـه انـدازهٔ الزم ب
رعایـت اینهـا اسـت.... یـک دوگانـهٔ دیگـر... ایـن اسـت کـه مـا در مواجهـهٔ بـا حـوادث... مـدام بـه 
خودمان انتقاد کنیم، درون خودمان، من شما را مقّصر بدانم، شما من را مقّصر بدانید؛ این 
یـک جـور برخـورد اسـت... یـا اینکـه نـه، بـه جـای اینکـه سـر همدیگـر داد بکشـیم، بـه تعبیـر امـام 
»هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید«؛ طرف مقابل، او است... بهره گیری از تجربه ها یا 
دو بار از یک سوراخ گزیده شدن؛ این هم یک مسئله است... خب، به نظر من این دوگانه ها 
سـؤاالت مهم اسـت؛ ما از خودمان باید سـؤال کنیم که در این دوگانه ها چه جوری باید عمل 
کنیم. البتّه پاسخ دادنِ زبانی به اینها آسان است امّا پاسخ دادن عملی و ملتزم شدن، به این 
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آسانی نیست. به نظر من پاسخ اینها در منابع اسالمی ما روشن است.1
معنای سیاسـت فقط این نیسـت که انسـان طرف دار زید و مخالف عمرو باشـد یا بعکس؛ 
سیاست یعنی نگاه به حرکت عمومی جامعه که کدام طرف داریم می رویم؛ آیا به سمت هدفها 
داریم حرکت می کنیم یا زاویه گرفته ایم و داریم از هدفها دور می شویم؟ معنای واقعی سیاست 
این است. آن وقت در خالل این نگاه، تکلیف آدمها و اشخاص و گروه ها و احزاب و جریانها روشن 
می شود که آیا داریم به سمت عدالت اجتماعی می رویم؟ آیا داریم به سمت استقالل واقعی 
دینی می رویم؟ آیا داریم به سمت ایجاد تمّدن اسالمی می رویم، یا داریم به سمت وابستگی 
بـه غـرب و وابسـتگی بـه آمریـکا و تحت تأثیـر قـرار گرفتـن نسـبت بـه بافته هـا و یافته هـای بی مغـز 
غربی ها حرکت می کنیـم؟ ایـن خیلـی مسـئلهٔ مهمّـی اسـت کـه سـبک زندگـی مـا، مـا را بـه کـدام 
طرف دارد می کشاند؛ این نگاه، نگاه سیاسی است که می بینید از فرهنگ سرچشمه می گیرد؛ 
بنابراین در دل فرهنگ، سیاست هم هست. با این نگاه به حوادث جامعه باید نگاه کرد. بعضی 
کوته نظری می کنند، کوته بینی می کنند و همهٔ چیزها را منحصر می کنند در دوستی یا دشمنی 
با یک شخص. یک شخص یا یک جریان چه اهمّیّتی دارد؟ باید نگاه کرد، جریان شناسی کرد؛ 
در اغلب کسـانی که پایشـان می لغزد این ]جور[ اسـت... حرف، این ها اسـت؛ ببینید! نگاه به 
مسائل جاری، این جوری باید باشد؛ بصیرت سیاسی که ما میگوییم یعنی این. بفهمیم که چه 
کسی دارد ما را به کجا می برد، به کجا دعوت می کند، به کجا می کشاند. آیا به سمت اهداف 
ّـنِ روزافـزون جامعـه داریم حرکت می کنیـم؟ یـا  اسـالمی داریم حرکت می کنیـم؟ بـه سـمت تدی
آن چنان که دشمن مایل است، به سمت بی مباالتی بیشتر حرکت می کنیم، به سمت دلباختگی 
بیشتر به اقطاب مخالف دین داریم حرکت می کنیم. آن بصیرت سیاسی، این است. اگرچنانچه 
این را فهمیدیم، آن وقت معلوم می شـود که بایسـتی با زید باشـیم یا با عمرو باشـیم، یا از این 

حمایت کنیم یا از آن حمایت کنیم؛ در سایهٔ این نگاه کالن باید فهمید.2
این نظام، نظام مردمی است. نظام مردمی نه فقط به معنای تأثیر اراده، بلکه عمل آحاد 
مردم در اقامهٔ این نظام و به پا داشتن آن است؛ مردم باید کمک کنند. البتّه زمام ادارهٔ کشور 
دست مسئول اجرائی کشور است؛ امّا اگر کمک مردم، حمایت مردم، همکاری مردم، محبّت 
مردم، صبر مردم، منطقی نگریستن به قضایا از سوی مردم وجود نداشته باشد، هیچ دست 
معجزه گری قادر به هیچ کاری نیسـت. این نکته ای اسـت که شـما آقایان باید در این مجالس 

1. دیدار خبرگان رهبری 1397/12/23
2. دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31
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ّـر و توجّـه داده بشـوند بـه  بـه مـردم بگوییـد... ایـن در جلسـات بایـد گفتـه بشـود یعنـی مـردم تذک
وظایف اساسی شان.1

ایـن تهدیدهائـی کـه می کننـد، حرفهائـی کـه می زننـد، مخالفتهائـی کـه می کننـد، تجربـهٔ ملـت 
ایران نشـان داده اسـت که این مخالفتها هیچ تأثیری در کند کردن حرکت ملت ندارد و ملت 
راه را خواهـد رفـت. مهـم ایـن اسـت کـه هـر کسـی نقـش خـود را بدانـد؛ هـر کسـی در هـر جـا کـه 
هست، بتواند آن وظیفه ای را که به عهدهٔ اوست، درست بشناسد و آن را انجام دهد. 2 تا مردم 
در صحنـه هسـتند، دشـمن مجـال هیـچ تحـرک واقعـی و حقیقـی را در کشـور مـا نـدارد.3 دشـمن 
در محاسـبات خودش خطا می کند لکن ما باید مراقب باشـیم که صرفاً معیوب بودن دسـتگاه 
محاسـباتی دشـمن نیسـت که ما را موفّق می کند؛ باید کار کرد، باید تالش کرد. حضور مردم 
در صحنـه، ایمـان مـردم بـه لـزوم حضورشـان در صحنـه، اعتمـاد بـه وعـدهٔ الهـی از سـوی مـردم و 

مسئولین، طرّاحی های متقابل، همه مؤثّر است و مؤثّر بوده.4
 هر جائی که مسئولین کشور توانائیهای مردم را شناختند و به کار گرفتند، ما موفق شدیم. 
هر جائی که ناکامی هست، به خاطر این است که ما نتوانستیم حضور مردم را در آن عرصه 
تأمین کنیم. ما مسائل حل نشده کم نداریم. در همهٔ مسائل گوناگون کشور، مسئولین باید 
بتواننـد بـا مهـارت، بـا دقـت، بـا ابتـکار، راه هائـی را بـرای حضـور مـردم پیـدا کننـد - همچنـان کـه در 
عرصهٔ بسیار دشوارِ جنگ این اتفاق افتاد، راه باز شد؛ کسانی توانستند راه را باز کنند - تا هر 
جوانـی، هـر پیـری، هـر مـردی، هـر زنـی کـه بخواهـد در ایـن کار بـزرگ شـرکت کنـد، راه برایـش بـاز 
باشد. در زمینه های گوناگون هم می شود، در اقتصاد هم می شود. اقتصاد کشور، تولید کشور 
می تواند به وسیلهٔ همت مردم، با پول مردم، با ابتکارهای مردم، با انگیزه های مردم، چندین 
برابر شـکوفائی پیدا کند... مسـئولین باید زمینه ها را، مدل ها را، فرمولهای عملی و قابل فهم 
عموم را، فرمولهای اعتمادبخش را برای مشارکت مردم فراهم کنند. در هر بخشی می شود این 
کارهـا را کـرد. هـم قـوهٔ مجریـه، هـم قـوهٔ قضائیـه، هـم قـوهٔ مقننـه بـه شـیوهٔ خـاص خـود می تواننـد 
این را تأمین کنند؛ از ابتکار مردم، از فکر مردم، از نیرو و انگیزهٔ مردم، از نشاط جوانیِ جوانان 
ما - که قشـر عظیم و وسـیعی هسـتند - می توانند اسـتفاده کنند؛ این جزو کارهائی اسـت که 

1. دیدار جمعی از علما و روحانّیون سراسر کشور در آستانٔه ماه محّرم 11/05/1368
2. دیدار جمعی از معلمان سراسر کشور 15/02/1389

1380/08/20 .3
4. دیدار فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش 1399/11/19
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َّه با سازوکار شفاف از سوی مسئولین انجام بگیرد1 باید ان شاءالل
حضور مردم مانع تعرّض دشمن و برای مصونیّت کشور است. معنای حضور مردم این است 
که این ملّت بزرگ، یکپارچه ایستاده است. دشمن وقتی این را می بیند، جسارت خودش را از 
دست می دهد، توانایی تحرّک و تعرّض خودش را از دست می دهد. 2 انقالب اسالمی اگر همهٔ 
آنچه را ما  امروز داریم داشت، ولی بسیج عمومی و مردمی را نداشت، قطعاً لَنگی مهمّی در 

کارهایش به وجود می آمد. 3
اثـری در حضـور میلیونـی مـردم هسـت کـه در هیـچ چیـز دیگـر آن اثـر نیسـت. البتـه حضـور 
میلیونی مردم جز با ایمان قلبی امکان پذیر نیست. اوالً بیایند، ثانیاً تا حصول نتیجه در صحنه 

بمانند، ثالثاً آن نتیجه را حفظ کنند؛ این ها ایمان اسالمی، ایمان مذهبی الزم دارد.4
ملت ایران احتیاج دارد به اینکه این همت را مستمراً در کار خود حفظ کند، این عزم و اراده 
َّـه  را حفـظ کنـد، ایـن امیـد را روزبـه روز افزایـش دهـد؛ و ایـن در کشـور مـا موجـود اسـت. بحمدالل
مردم ما این را دارند و نشـان داده اند؛ لذا ما در این سـی سـال بمراتب بیشـتر از آنچه که یک 
ملت در سی سال می تواند رشد کند و پیش برود، جلو رفته ایم؛ این را دشمنان ما هم اعتراف 
می کنند. ولی شـعار ما، شـعار جهانی اسـت. شـعارهای ما، شـعارهای ناظر به بشـریت اسـت؛ 

شعارهای ما ناظر به قطع دست مستکبران به طور کامل از کشور ما و ملت ماست.5
حضـور مـردم در صحنه هـا توانسـت دشـمن را مأیـوس کنـد. اگـر مـردم در ایـن سـی سـال در 
انتخاباتها شرکت نمی کردند، در راه پیمائی های بیست و دو بهمن و روز قدس شرکت نمی کردند، 
در مراسم گوناگون، حضور خودشان و این حجم عظیم ملت ایران را به رخ دشمن نمی کشیدند، 

مسلماً هیبت ملت ایران، آن چنان که امروز هست، نمی بود. این حضور را حفظ کنید.6
من به شما مردم عزیز و بخصوص به جوانان عرض می کنم که ساختن کشور، پیش بردن 
کشـور یک وظیفٔه مشـترک اسـت؛ مشـترک بین مسـئوالن و مردم؛ مردم هم دارای مسـئولیتند. 
خیلی باید مراقب باشیم که دشمنان پیشرفت کشور نتوانند ذهن و حواس ما را به نقاط فرعی 
و درجهٔ دوم منعطف کنند، تا همه با وحدت کامل بتوانیم به سمت این هدفها حرکت کنیم. 7

1. اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه 1390/7/20
2. مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی 1396/2/5

3. دیدار با بسیجیان 1396/9/1
4. دیدار شرکت کنندگان در کنفرانس وحدت اسالمی 01/12/1389

5. دیدار جمعی از مردم استان گیالن 08/10/1389  
6. دیدار مردم بیجار 28/02/1388

7. دیدار مردم مریوان )26/ 02/ 1388(



343الزامات پایداری عظمت ملت ایران

اگر می خواهید پیشرفت کنید باید مبارزه کنید. عافیت طلبی، یک گوشه ای نشستن، دست ها 
را بـه هـم مالیـدن و بـه حـوادث دنیـا نـگاه کـردن و وارد میدانهـای بـزرگ دنیـا نشـدن، بـرای هیـچ 
کشـور و هیـچ ملتـی پیشـرفت بـه بـار نمـی آورد. بایـد وسـط میـدان برویـد. ایـن میـدان لزومـاً هـم 
میدان جنگ نظامی نیست. امروز مهم تر از جنگ نظامی، نبردهای سیاسی و نبردهای اخالقی 
اسـت. امروز بسـیاری از کشـورها، دولت ها و جوامعی که در دنیا به عنوان پیشـرفته مطرحند، 

اگر حساب کشی اخالقی و سیاسی بشود سربه زیر و سر افکنده اند.1
آنچه که برای ما الزم است، این است که آحاد مردم، مسئولین، غیر مسئولین، بخصوص 
جوانها، بخصوص کسانی که سخن و حرفشان تأثیر دارد، احساس مسئولیت حضور در صحنه 
را از دسـت ندهند. هیچ کس نگوید من تکلیفی ندارم، من مسـئولیتی ندارم؛ همه مسـئولند. 
مسئولیت معنایش این نیست که اسلحه ببندیم، بیائیم توی خیابان راه برویم؛ در هر کاری که 
هستیم، احساس مسئولیت کنیم؛ مسئولیت دفاع از انقالب و از نظام جمهوری اسالمی؛ یعنی 
از اسـالم، یعنی از حقوق مردم، یعنی از عزت کشـور. این، شـرط اول: همه باید این احسـاس 
مسـئولیت را داشـته باشـیم. و مـن می بینـم کـه ایـن احسـاس مسـئولیت را داریـم. ایـن را مـردم 

کشور ثابت کردند، ثابت می کنند2
شما ملّت عزیز ایران بدانید - و میدانید - که قدرتمند هستید. همین که دشمن می خواهد 
شما را از هویّت دینی و ملّی خودتان خالی کند و نتوانسته، دلیل بر قدرت شماست. همین که 
دشمن دست به تهدید میزند، نشانهٔ قدرتمندی ملّت ایران است. این قدرتمندی را روزبه روز 
زیاد کنید و نشان دهید که در صحنه حضور دارید. هر ملّتی که از صحنه بیرون رفت و فضای 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور را رها کرد، سوءاستفاده کنها و بیگانه ها فوری به آن فضا 
می آینـد و مالـک و صاحـب آن می شـوند. کشـورتان را نگـه داریـد. کشـور بـرای شماسـت؛ ایـران 
برای شماست و برای هیچکس دیگر نیست. خودتان این کشور و این نظام را با ایمان، عزم، 

وحدت و قدرتی که خدا به شما داده است، نگه دارید.3
اگر توانسـتیم راه کمک الهی را به سـوی خود و به روی خود باز کنیم، هیچ مشـکلی وجود 
نخواهد داشت که قابل حل نباشد. به خدای متعال امیدوار باشند، همهٔ تالش خود را به صحنه 
بیاورند. نمی شود تنبلی کرد، کار نکرد و امیدوار به رحمت الهی بود. هدایت الهی، دستگیری 
الهی، لطف الهی آن وقتی است که ما همهٔ موجودی توان خود را - که آن هم متعلق به خدای 

1. دیدار استادان و دانشجویان کردستان )27/ 02/ 1388(
2. دیدار مردم مازندران در سالگرد حماسه 6 بهمن 1388/11/06

3. دیدار اقشار مختلف مردم قم 18/10/1382
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متعال است - وارد صحنه کنیم؛ از فکر و تدبیر، از نیروی جسمی و توان کار، از امکانات عظیم 
نیروی انسـانی کشـور، از همه چیز اسـتفاده کنیم؛ آن وقت خدای متعال قطعاً تفضل خواهد 

کرد... مهم این است که رابطهٔ خودمان را با خدای متعال محکم کنیم.1
من و شما کاره ای نیستیم؛ دست قدرت الهی است. من و شما وسائلی هستیم که اگر عقل 
به خرج بدهیم، اختیار خودمان را به کار بیندازیم، وارد میدان بشویم، از ما برای حصول این 

نسوف  هدف استفاده خواهد شد و افتخار و شرفش برای ما می ماند. اما اگر ما هم نباشیم: »�
ونه«. اینجور نیست که، بار خدا بر زمین نمی ماند، پیش خواهد رفت؛  ّب � �ّبم و �ی ی الَلّ بوقم �ی یأت
بل«.  ة الَلّ اّلت قد خلت من ق �نّ یک حرکت طبیعی، ناموس طبیعت است، ناموس تاریخ است. »س
دیال«. این سـنت الهی  �ب سـّنة الَلّ �ت با تعبیرات مختلف در جاهای مختلف قرآن آمده: »و لن تج ل
بل«. این،  ة الَلّ اّلت قد خلت من ق �نّ را س ص�ی ا و ل �ن وا الدبار مّث ل یجون ولّی وّل روا ل ن کف و قاتلمک اّلذ�ی است. »و ل
دیال«؛ یعنی اگر شـما بیائید توی میدان، بر دشـمنتان  �ب سـّنة الَلّ �ت یک جایش اسـت. »و لن تج ل
پیروز خواهید شـد؛ یعنی این سـنت الهی اسـت؛ حاال این پیروزی ممکن اسـت یک روزه و یک 
ساله نباشد، اما در نهایت پیروزی است. این پیروزی قطعاً حاصل خواهد شد. شکست و انهزام 
در جبههٔ حق معنی ندارد؛ مگر آن وقتی که اهل حق توی میدان نیایند؛ کار الزم را نکنند؛ این 

2.» �ت �ت اذ رم�ی است دیگر. بنابراین، کار، کار خداست: »و ما رم�ی
عقیدهٔ من این است که بارِ خدا، زمین نمی ماند. بنده از قبل از انقالب به طلبه ها و رفقای 
ّـق  جوانـی کـه بـا مـن بودنـد، مکـرّر در مکـرّر می گفتـم ایـن را شـما بدانیـد کـه وقتـی ارادهٔ الهـی تعل

ی الَلّ  نسوف یأت ه � �ن گرفت، بارِ خدا زمین نمی ماند. قرآن، ناطق به این است: »من یرتّد منمک عن د�ی
ونه.« خدا دسـت دیگری، پشـت دیگری و بَر و دوش و بازویِ سـتبرِ دیگری را  ّب � �ّبم و �ی بوقم �ی
مأمور برداشتنِ این بار و حمل آن خواهد کرد. ولی باالخره، کار به تأخیر می افتد. در این شکی 
نیست که وقتی ما بخواهیم باری را بر زمین بگذاریم، تا دیگری بیاید و آن بار را بردارد، وقفه ای 
ایجاد می شود. البته، وقفه در راه خدا، نارواست. استفاده از این فرصت و موقعیت هم که خدا 
به ما داده است تا بتوانیم این بار را برداریم، بزرگ ترین کارِ ماست. اصالً بزرگترین افتخار این 

است که خدا ما را بندهٔ خودش بداند و از ما بخواهد که این بار را برداریم.3
رالَلّ الّ الوقم الخارسون«. باید بدانیم خدای  ال یأمن مک  ما نباید از مکر الهی غافل باشیم؛ »ف
متعال با ما خویشـاوندی ندارد؛ همچنان که با یهود و نصاری خویشـاوندی نداشـت. آنچه ما را 

18/05/1392 .1
16/6/1388 .2

3.  دیدار هنرمندان و مسئوالن فرهنگی کشور 22/04/1373 
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بر پا می دارد، مورد الطاف الهی قرار می دهد و رحمت الهی را به سمت ما جلب می کند، عمل 
َّه خـدای متعـال روزبـه روز ایـن را  و مجاهـدت و تـالش و اخـالص ماسـت، کـه امیدواریـم ان شـاءالل

در میان مردم و مسئوالن ما بیشتر کند.1

1.  دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 19/06/1382
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5- مراقبت از چالش های درونی
یکی مـان،  ماهـا  کـه  اسـت  همیـن  به خاطـر  دارد  کشـور وجود  در  کـه  این مشـکالتی 
ده تایمـان، چندتایمـان، نتوانسـته ایم بـر ضعفهـای خودمـان فائـق بیاییم و این جوانهـای مجاهـد 
فی سبیل الله، این جوانهای شما بر ضعفهای خودشان فائق آمده اند. این ها هم مثل ما، مثل 
بقیّهٔ افراد بشر، میل به راحتی و آسایش و فرزند و همسر و پدر و مادر داشتند امّا دل کندند؛ 
توانسـتند بر این ضعفها فائق بیایند. این عظمت آنها اسـت و همین توانسـته کشـور را نجات 

بدهد. 1
برادران اما این راه، مثل همهٔ راه های مهم که به سمت هدفهای بزرگ کشیده شده است، 
چالش هایـی هـم دارد، موانعـی هـم دارد؛ ایـن موانـع را بایـد بشناسـیم تـا بتوانیـم از آنهـا عبـور 
کنیـم. اگـر مانـع را نشـناختیم، عبـور از مانـع یـا دشـوار خواهـد شـد، یـا حتـی غیـر ممکـن خواهـد 
شـد... من دو چالش را عرض می کنم: یک چالش بیرونی، یک چالش درونی. چالش بیرونی 
ما مزاحمتهای استکبار جهانی است؛ بی رودربایستی حرف بزنیم، مزاحمت های آمریکا است؛ 
سـنگ اندازی می کننـد... و بحمداللـه در همـهٔ اینهـا ناموفـق ماندنـد. چـرا؟ چـون ملـت بیـدار بـود، 
چـون ملـت مؤمـن بـود، و اینجـا اسـت کـه مـن مـی روم سـراغ آن چالـش دوم کـه چالـش درونـی 
اسـت. برادران و خواهـران عزیـز! چالـش درونـی بـرای ملـت مـا عبـارت اسـت از اینکـه روحیـه و 
جهـت نهضـت امـام بزرگـوار را از نظـر دور بداریـم و فرامـوش کنیـم و آن را از دسـت بدهیـم؛ ایـن 
بزرگ ترین خطر است. در شناخت دشمنمان اشتباه کنیم؛ در شناخت دوستمان اشتباه کنیم؛ 
جبههٔ دشمن و دوست را با هم مخلوط کنیم، نفهمیم دشمن کیست؛ دوست کیست؛ یا در 
شناخت دشمن اصلى و فرعى اشتباه بکنیم، این هم خطر است. برادران عزیز، خواهران عزیز، 
عموم ملت ایران توجه داشته باشند که گاهی یکی با شما دشمنی می کند، اما اگر دقت کنید 
دشـمنیِ او دشـمنیِ اصلی نیسـت، تابعی اسـت از یک عامل دیگر، از یک کس دیگر؛ دشـمن 
اصلی را پیدا کنید؛ واال ]اگر[ انسـان با دشـمن فرعی سینه به سـینه بشـود، هم قوای او تحلیل 
می رود، هم نتیجهٔ کارْ نتیجهٔ مطلوبی نخواهد شد... چالش های درونی ما اینها است: سرگرم 
شـدن به اختالفات در داخل کشـور؛ اختالفات فرعی و اختالفات سـطحی، ما را سـرگرم بکند، 
در مقابل هم قرار بدهد، تعارض به وجود بیاورد، ما را از مسائل اصلی و از خطوط اصلی غافل 
بکند؛ این یکی از مصادیق آن چالش اصلی است که عرض شد. از دست دادن انسجام ملت 

1.گزیده ای از  دیدار با خانواده های شهدای مدافع حرم
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از چالشهای ما است. دچار شدن به تنبلی و بی روحیگی، دچار شدن به کم کاری، دچار شدن به 
یأس و ناامیدی، تصور اینکه ما نمیتوانیم، تصور اینکه تا حاال نتوانستیم؛ نخیر، همان طور که 
امام فرمودند ما می توانیم، باید عزم داشته باشیم، عزم ملى و مدیریت جهادی می تواند همهٔ 

این گره ها را باز کند. این ها همه، آن چالشهای درونی ما است که باید با اینها مقابله کنیم.1
یک عّده از این موانع، موانع درونی خود ما اسـت؛ حاال میگویند که فالنی همهٔ اشـکاالت 
ّـه خـدا لعنـت کنـد آمریـکا و انگلیـس خبیـث را، خیلـی از  را می انـدازد گـردن آمریـکا و غیـره؛ البت
مشـکالت ما ناشـی از آنها اسـت؛ امّا نه، من بیشـترین اشـکاالت را به خودمان می کنم؛ موانع 
مـا، عمدتـاً موانـع درونـی اسـت؛ آن هـا هـم دارنـد از ایـن موانـع درونـی سوءاسـتفاده می کننـد؛ 
موانع درونی وجود دارد...عدم فهم درسـت مسـائل کشـور و مسـئلهٔ کشـور، مسـئلهٔ انقالب...
درسـت نشـناختن محیط؛ این هم یکی از موانع کار اسـت. بعضی ها هسـتند محیط را درسـت 
نمی شناسـند؛ وقتـی مـا محیـط را نشـناختیم، احتمـال خطـا و اشـتباه برایمـان زیـاد اسـت؛ وقتـی 
کـه جنـگاور و رزم آور ندانسـت کجـا قـرار دارد، دشـمن کجـا اسـت، ...یکـی از موانـع، بی ارادگـی 
است؛ یکی از موانع، تنبلی است؛ یکی از موانع، بی صبری است.... یکی از موانع، سرگرمی 
به چیزهای خراب کننده و ویران کننده و گمراه کننده است؛ مثل اختالفات سرِ چیزهای بیخودی. 
اختالفات کوچک و بهانه های کوچک، گاهی مایهٔ اختالفات بزرگ می شود؛ مثل حواشی ای که 

وجود دارد..2
آنچه راجع به دشمن باید بدانیم، اجماالً عرض شد، امّا خود ما باید مراقب کار خودمان هم 
باشیم؛ همهٔ ما! از کوچک تا بزرگ، از جوان تا پیر، از مردم معمولی تا مسئولین؛ و بخصوص 
مسـئولین مراقب باشـند از سـهل انگاری، از غفلت، از تنبلی، از اشـرافیگری، از تکبّر نسـبت به 
آحاد مردم و تکیهٔ به جایگاه چندروزهٔ ریاستی، اجتناب بکنند؛ اگر این ]طور[ شد، خدای متعال 
توفیقات خود را همچنان که تا امروز به شما ملّت ایران مرحمت فرموده است، بعد از این ]هم[ 
ّـت ایـران بتوانـد در جایگاهـی قـرار بگیـرد کـه دشـمنان جرئـت  عطـا خواهـد کـرد. و آن روزی کـه مل
نکنند تهاجم نظامی و اقتصادی و امنیّتی و سیاسی به او را حتّی به مُخیّلهٔ خود خطور دهند، 

ان شاءالله دیر نخواهد بود و شما جوانان عزیز آن روز را به توفیق الهی خواهید دید.3
مـا در خـلأ کـه زندگـی نمی کنیـم، مـا در یـک واقعیاتـی داریـم زندگـی می کنیـم؛ ایـن واقعیـات 
چقـدر بـرای رسـیدن بـه ایـن هدفهـا کمـک بـود یـا مزاحمـت بـود؟ یقینـاً ا گـر مزاحمهائـی کـه حـاال 

1.   مراسم بیست و پنجمین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه الله( 14/03/1393
2. دیدار جمعی از دانشجویان 07/03/1397  

3. مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین )علیه السالم( 1397/04/09
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می شمارم، وجود نداشت، رسیدن به این هدف، زمان زیادی نمی خواست. شاید در طول پنج 
سـال، ده سـال یک گروه متشـکل قوی می توانسـتند این اهداف را برآورده کنند؛ منتها در سـر 
راه انسان موانع وجود دارد. اساساً همین وجود مانع است که به تالش انسان معنا و حقیقت 
معنوی می بخشد و اسمش می شود جهاد؛ وااّل اگر مانع نبود، جهاد معنی نداشت. جهاد یعنی 

جد و جهد همراه با زحمت و چالش با موانع.
این موانع چه بودند؟ ما دو نوع موانع داشتیم: یکی موانع درونی، یکی موانع بیرونی.

 موانع درونی یعنـی چـه چیزهائـی؟ یعنـی آن چیزهائـی کـه در درون خـود مـا انسـانها - چـه 
تصمیم گیرانمـان، چـه آحـاد مردممـان، چـه ناظریـن بیـرون از گـود مبـارزه و انقـالب - وجـود دارد؛ 
این ها موانع درونی اسـت. موانع درونی، ضعف هاسـت؛ ضعف هـای فکـری اسـت، ضعف هـای 
عقالنـی اسـت، راحت طلبـی اسـت، آسـان گرائی اسـت، آسـان پنداری اسـت؛ ایـن گاهـی اوقـات 
خودش یکی از موانع تحقق آن چیز است. باید برآورد و تقویم نسبت به کار و مشکالت کار، 
مطابق با واقع یا الاقل نزدیک به واقع باشد. آسان پنداری هم مثل آسان گیری و سهل انگاری 
اسـت؛ آن هـم یکـی از موانـع راه اسـت. گریـز از چالـش هـم یکـی از ضعفهای درونی ماسـت... 
مواجههٔ با مشکالت را زشت و ناپسند دانستن، آماده نبودن برای مواجههٔ با مشکالت. این ها 
ضعفهای درونی ماست. یکی دیگر از ضعفهای درونی عبارت است از تربیتهای اجتماعیِ موجود 
و عادتهای تاریخی، که اینها در ما ملت ایران در آغاز انقالب بود...که انقالب اسالمی بر بسیاری 
از این پیش زمینه های تاریخی و تربیتهای غلط فائق بیاید و فائق آمد. البته در بعضی اش هم 
هنوز فائق نیامدیم، که آن انگیزه های دیگری دارد - مثل این مصرف گرائی و اسراف و این چیزها. 1
ّـت بـزرگ ایـران! در صحنـهٔ نبـرد سیاسـی و نبـرد اقتصـادی،  بـرادران عزیـز، خواهـران عزیـز، مل
عینـاً مثـل صحنـهٔ نبـرد نظامـی اگـر جبهـه ای کـه احسـاس پیـروزی می کنـد، بـه خـود مغـرور بشـود، 
راه پیروزی جلوی او بسته خواهد شد. مغرور شدن به پیروزی، نداشتن نقشه، نداشتن ابتکار 
بـرای تـداوم پیروزی هـا قطعـاً موجـب عقـب مانـدن در مقابـل دشـمن و موجـب پیشـروی دشـمن 
خواهد شد. اگر مغرور بشویم، اگر به بی عملی و بی ابتکاری دچار بشویم، ناکام خواهیم ماند. 
باید تالش را، مجاهدت را، ابتکار عمل را، استفادهٔ از امکانات را به نحو اکمل ادامه داد. ما در 
ّـه ای کـه مـورد نظـر انقـالب اسـالمی اسـت.  نیمـهٔ راهیـم، در اوایـل راهیـم، و بایـد برسـیم بـه آن قل
هم تالش الزم است، هم راه بلدی الزم است، هم شجاعت الزم است، هم تدبیر الزم است.2

14/02/1387 .1
2. همایش ده ها هزار نفری »خدمت بسیجیان« در ورزشگاه آزادی 1397/07/12
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ایـن راهـی کـه ملـت ایـران می خواهـد بـرود، یـک راه آسـفالتهٔ بی مانـع نیسـت؛ مـا در ایـن راه 
چالش هم داریم. ما دو دشمن بزرگ داریم... یک دشمن، دشمن درونی است؛ یک دشمن، 
دشـمن بیرونی اسـت. دشـمن درونی خطرناکتر اسـت. دشـمن درونی چیسـت؟ دشـمن درونی 
خصلتهای بدی است که ممکن است ما در خودمان داشته باشیم. تنبلی، نشاط کار نداشتن، 
ناامیـدی، خودخواهی هـای افراطـی، بدبیـن بـودن بـه دیگـران، بدبیـن بـودن بـه آینـده، نداشـتن 
اعتماد به خود - نه به شخص خود و نه به ملت خود - این ها بیماری است. اگر این دشمنهای 

درونی در ما وجود داشته باشد، کار ما مشکل می شود.
همیشـه دشـمنان بیرونی ملت ایران سـعی کرده اند این میکروبها را در درون جامعهٔ ایرانی 
رسـوخ دهند: »شـما نمی توانید«، »شـما قادر نیسـتید«، »آینده تان تاریک اسـت«، »افقتان 
تیره اسـت«، »بیچاره شـدید«، »پدرتان درآمد«. سـعی این بوده اسـت که ملت ما را ناامید، 
کسـل، بیاعتمـاد بـه نفـس، تنبـل و چشـم بـه دسـت بیگانـه بـار بیاورنـد؛ این هـا دشـمنان درونـی 
است. در طول سالهای قبل از بروز حرکت اسالمی در کشور ما، بالی عمدهٔ ملت ما اینها بود. 
اگر ملتی این بیماریها را داشته باشد، این ملت پیشرفتش ممکن نیست؛ اگر ملتی مردمش 
تنبل باشند، ناامید باشند، اعتماد به نفس نداشته باشند، با همدیگر پیوند نداشته باشند، 
به همدیگر بدبین باشند، از آینده ناامید باشند، چنین ملتی پیش نخواهد رفت؛ این ها مثل 
موریانه ای که در درون پایهٔ بنا بیفتد، بنا را ویران می کند؛ مثل کرمی است که داخل میوه قرار 
بگیرد، میوه را فاسد می کند. باید با این صفات مبارزه کرد. ملت ما باید امیدوار، دارای اعتماد 
به نفس، خوشبین به آینده، عالقه مند به پیشرفت، و معتقد و مؤمن به معنویاتی باشد که او 
َّه امروز ملت ما چنین اعتماد به نفس و چنین امیدی دارد؛  را در این راه کمک می کند. بحمدالل
باید اینها را تکمیل کرد. اگر ما بتوانیم این دشمنها را در درون خود، در جان خود، در فرهنگ 
عمومی جامعهٔ خود از کار بیندازیم، دشمن بیرونی هم نمی تواند به ما صدمه و لطمه ای برساند.1
َّه خدای متعال دست کمک و هدایت خودش را همواره بر سر این ملت  امیدواریم ان شاءالل
باقـی بـدارد؛ همچنان کـه امـام در سـال 65 یـک وقـت بـه مـن فرمودنـد: مـن می بینـم کـه در همـهٔ 
َّه ما الیق و قابل باشـیم  کارهای این کشـور، دسـت قدرتی دارد کارها را پیش می برد. ان شـاءالل
کـه ایـن دسـت قـدرت، مـا را رهـا نکنـد؛ چـون این طـور هـم نیسـت کـه خیـال کنیـم مـا دیگـر مـورد 
لطـف خـدا هسـتیم و هـر کاری هـم کردیـم، دسـت خـدا همـراه مـا خواهـد بـود؛ نخیـر، ایـن دسـت 
قدرت گاهی هم مشت می شود و توی مغز انسان کوبیده می شود! اگر مالحظه نکنیم، رعایت 

1.  اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، 1386/01/01
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نکنیم، حدود خودمان را در نظر نگیریم و وظایفمان را بد انجام دهیم یا انجام ندهیم، دست 
قدرت به ما کمکی نخواهد کرد؛ ممکن است - پناه بر خدا - مخالف ما هم عمل کند. بنابراین 

َّه خدای متعال به ما کمک خواهد کرد.1 اگر در راه او باشیم، ان شاءالل
صـب«. همیشـه  رغـت فا�ن توصیـهٔ مهـم آن اسـت کـه خـود را همـواره در میـدان بدانیـد: »فـاذا ف
ـی رّبـک فارغـب«. و پیروزیهـا مـا را دچـار غـرور و  خداونـد را حاضـر و کمـک کار خـود بدانیـد: »و ال

ره  غف �ت �مد رّبک واس نسّبح �ب واجًا � ن اللَّ اف ی د�ی ون ف �ت الّناس یدخل ح و رأ�ی �ت رصاللَّ و ال�ن غفلت نکند: »اذا جاء �ن
وابا«. این ها پشتوانه های حقیقی یک ملت مؤمن است.2 انه اکن ت

1. دیدار اعضای ستاد برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی رحمه الله 10/03/1384
26/06/1390 .2



351الزامات پایداری عظمت ملت ایران

6- مطالبه گرِی آرمان ها 
امروز وظیفهٔ مسئوالن کشور، کار بی وقفه است. وظیفهٔ مردم هم مأیوس نشدن و دنبال 

کارها را گرفتن و تالش کردن و از مسئوالن به نحو منطقی مطالبه کردن است.1 
آنچه من عرض می کنم، فقط این نیسـت که بخواهم زبانی مسـئوالن را نصیحت کنم؛ به 
شما مردم عرض می کنم تا بدانید و بخواهید و مطالبه کنید.2 پرچم آرمان خواهی و مطالبه گری را 
زمین نگذارید... این مطالبه گری را از دست ندهید، این آرمان خواهی را از دست ]ندهید[. این ها 
آرمان خواهی است؛ ممکن است بعضی از این چیزهایی که شما مطالبه می کنید عملی نباشد 
که واقع قضیّه هم همین است؛ یعنی وقتی انسان وارد عمل شد مشکالت کار میدانی برای او 
بیشتر آشکار می شود، معلوم می شود که همهٔ آن چیزهایی که می خواستیم، یا نمی توانسته 
عملـی بشـود یـا نمی توانسـته بـه ایـن زودی عملـی بشـود؛ لکـن خـودِ ایـن آرمان خواهـی بـاارزش 
اسـت؛ بـرای اینکـه اگـر آرمان خواهـی وجـود نداشـته باشـد راه را گـم می کنیـم؛ ایـن آرمان خواهـی 
موجب می شود که ما راه را گم نکنیم و وسط راه، کج و راست و به چپ و راست حرکت نکنیم. 
ایـن آرمان خواهـی را داشـته باشـید؛ ایـن آرمانهـای مهـم را: عدالـت، اسـتقالل، رفـع فسـاد، در 
نهایت تمّدن اسـالمی. آرمان اصلی و واقعی و نهایی، ایجاد تمّدن اسـالمی اسـت؛ این ها را از 
دست ندهید و اینها را مطالبه کنید و بخواهید روی آن فکر کنید؛ البتّه مطالبه گری بایستی با 
شـکلهای منطقی باشـد... نگذارید این مطالبهٔ شـما و اعتراض شـما اعتراض به نظام اسـالمی 
تلقّی بشود؛ این مهم است؛ دشمن منتظر این است... پرچم مطالبه گری را اگر شما در دست 
داشته باشید، خوب است؛ ]امّا[ اگر شما این پرچم را زمین گذاشتید، کسانی ممکن است این 
پرچم را بردارند که هدفشان رفع مشکالت مردم نیست؛ ]بلکه[ هدفشان معارضه و مبارزهٔ با 
اسالم و با جمهوری اسالمی و با نظام اسالمی است؛ این را نگذارید... مطالبه گری فقط انتقاد 
نیست، مطالبه گری فقط اعتراض نیست، اگر چه در آن، اعتراض هم وجود دارد. انتقاد در کنار 
پیشنهاد... اینکه ما صرفاً انتقاد کنیم، صرفاً اعتراض کنیم، این کار را پیش نمی برد، این مطلقاً 
فایدهٔ جّدی و ماندگاری ندارد؛ حاال ممکن است یک فواید کوچکی اوّل کار داشته باشد؛ آنچه 
فایده دارد عبارت است از پیشنهاد. ببینید در اسالم هم نهی از منکر با امر به معروف همراه 
اسـت، نهـی از منکـر همـان اعتـراض اسـت، امـر بـه معـروف یعنـی پیشـنهاد، ارائـهٔ راه حـل، ارائـهٔ 
کاری که باید انجام بگیرد و می تواند انجام بگیرد؛ این ها با هم هستند؛ بنابراین مطالبه گری را 

1.  اجتماع بزرگ مردم شهرستان کاشان و آران و بیدگل )20/08/1380(
2. اجتماع بزرگ مردم همدان )15/04/1383(
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حتماً با ارائهٔ راه حل و دادن راه حلهای خوب و قابل قبول همراه کنید. و ضمناً مطالبه گری را با 
پرخاش و بدگویی هم همراه نکنید؛ خواهش من این است... من خواهش می کنم که فضای 
گفتگـو را مسـدود نکنیـد؛ یعنـی وقتـی کـه بحـث تخریـب و اهانـت و بدگویـی و ماننـد اینهـا پیـش 
آمد، طبعاً فضای گفتگو مسـدود می شـود؛ نگذارید که این جوری بشـود. مسـتدل و با منطق 
ّـه ممکـن اسـت بعضـی از حرفهـا تنـد باشـد؛ اشـکالی هـم نـدارد؛ حـرف تنـد  صحبـت بکنیـد. البت
زدن منافات ندارد با اینکه در آن، پرخاش و اهانت و مانند این چیزها وجود نداشـته باشـد... 
خواهش من این است که جریانهای دانشجویی به گفتمان سازی اهمّیّت بدهند. مسائل نظام 
را استخراج کنید، فکر کنید، راه حل های سنجیده و قوی پیش بینی کنید، این ها را مطرح کنید.1
گفتمان عدالت، اقتصاد دانش بنیان، پیشرفت ایرانی اسالمی، شتاب در یافته های علمی؛ 
این ها گفتمانهای اصلی اسـت؛ این گفتمانها را تقویت کنید. گفتمان اقتصاد مقاومتی خیلی 
گفتمـان مهمـی اسـت. بلـه، ممکـن اسـت چیـزی بـه نـام اقتصـاد مقاومتـی اجـرا بشـود و درواقـع 
اقتصاد مقاومتی نباشد امّا می شود هم چیزی به نام اقتصاد مقاومتی اجرا بشود و کامالً اقتصاد 
مقاومتی باشد؛ یا الاقل بخشی از آن باشد.. من همیشه گفته ام که این سلسله مراتب عمل، 
از باال تا پایین یک سلسله مراتب انسانی است؛ همهٔ انسانها مغز دارند، دل دارند، اراده دارند، 
عزم دارند؛ در این سلسله مراتبِ پنج شش واسطه ای، ]اگر[ یکی شان نخواهد انجام بدهد کار 
انجام نمی گیرد. مثل یک سـیم برق نیسـت که اگرچنانچه شـما اینجا دکمه را زدی، صد چراغ 
روشن بشود؛ نه، این سیمهای وسط همه شان دارای اراده اند، دارای عزمند؛ انسان ها هستند. 
بایـد نظـارت بشـود، بایـد کنتـرل بشـود، بایـد دنبال گیـری بشـود، بایـد رصـد بشـود، بایـد مطالبـهٔ 

دائمی بشود و شماها می توانید در این زمینه نقش ایفا کنید. 2
ما امروز در جامعه مان نیاز مبرم داریم به اینکه آرمانها را مدام تکرار کنیم، مدام بگوییم، 
مدام روی آن کار کنیم، مدام مطالبه کنیم. این مطالبه گری خیلی چیز خوبی است. مطالبه گریِ 
آرمان هـا از آن چیزهایـی اسـت کـه از آن نبایـد دسـت برداشـت. اگـر چنانچـه ایـن حجـم عظیـم و 
وسـیع تهاجـم بـه افکار عمومـی از سـوی ضـّد انقـالب بـا ایـن مطالبه گری هـا مواجـه نشـود، قطعـاً 
ویرانگری خواهد کرد. یادآوری آرمانها، مطرح کردن آرمانها، خواستن آرمانها، طلبکاری نسبت 
به تحقّق این آرمانها یک سّدی است در مقابل تخریب افکار عمومی و فضاهای نخبگانی -که 
متأّسـفانه روی فضاهـای نخبگانـی هـم دارنـد کار می کننـد- و فضاهـای مدیریّتـی؛ کـه در مـواردی 

1. ارتباط تصویری با نمایندگان تشکل های دانشجویی 1399/02/28
2. دیدار دانشجویان 1395/04/12
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هم متأّسفانه بی تأثیر نبوده. اینجا یک لشکری از جوانهای مؤمن و انقالبی الزم است که وارد 
میـدان بشـوند، مطالبـه کننـد آرمانهـا را و خودشـان کمـک کننـد بـه تحقّـق ایـن آرمانهـا... . پـس 
بنابرایـن، احتیـاج اسـت بـه یـادآوری ایـن آرمانهـا بـا همـان زبـانِ ویـژهٔ جـوانِ مؤمـنِ انقالبـی کـه از 
خصوصیّاتش صراحت است، از خصوصیّاتش شجاعت در گفتار است؛ اینکه شجاعانه حرف 
خـودش را بزنـد... بایسـتی ایـن ارزشـها به صـورتِ صریـح، هوشـیارانه، دائمـاً مطالبـه بشـود؛ ]از 

سوی[ جوانِ پای کار... با حوصله و صبر و تدبیر. 1
شما ممکن است در فالن تشکیالت، تصمیم گیر نباشید امّا می توانید تصمیم ساز باشید... 
شما وقتی که یک آرمانی را دنبال می کنید، میگویید، تکرار می کنید و به جد پای آن می ایستید، 
این یک گفتمان در جامعه ایجاد می کند، این موجب تصمیم سازی می شود.2 یکی از مهم ترین 
تأثیـرات همیـن فکـر کردن هـا ایـن اسـت کـه شـما فضاسـازی می کنیـد، گفتمان سـازی می کنیـد. 
درنتیجه، در یک فضای معتقد به یک مبنای فکری یا عملی، رئیس جمهور هم همان جور فکر 
می کنـد، وزیـر هـم همـان جـور فکـر می کنـد، مدیـرکل هـم همـان جـور فکـر می کنـد، کارکنـان هـم 
همـه همـان جـور فکـر می کننـد؛ ایـن خـوب اسـت؛ و شـما ایـن کار را انجـام می دهیـد. فکـر کنیـد، 
بگوئید، بنویسید، در مجامعِ خودتان منعکس کنید... وقتی یک فضای گفتمانی به وجود آمد، 
همه در آن فضا فکر می کنند، همه در آن فضا جهت گیری پیدا می کنند، همه در آن فضا کار 

می کنند؛ این همان چیزی است که شما می خواهید.3
 در نظـام جمهـوری اسـالمی، مـردم بایـد از مسئوالنشـان مقابلـهٔ بـا ظلـم و ظالـم و مفسـد را 
بخواهنـد. بایـد معیارشـان بـرای پذیـرش یـک حاکـم و یـک مسـئوِل بـاال و واالی نظـام، ایـن چیزهـا 
باشد: مبارزهٔ با ظلم، کنار نیامدن با ظالم، تسلیمنشدن در مقابل زورگویی، حفظ حرمت انسان 
و انسـانیّت، سـعی در احقاق حق در همهٔ قالبها و شـکلها و میدانهایش. بنابراین من این ها را 

در محضر عامِ مردم مطرح می کنم.4

1. دیدار جمعی از دانشجویان 07/03/1397
2. دیدار جمعی از دانشجویان 1394/04/20

3. دیدار جمعی از نخبگان و برگزیدگان علمی 1390/07/13
4. خطبه های نماز جمعٔه 21 رمضان )16/09/1380(
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7- پرهیز از بی حوصلگی و عجله
حوصلهٔ انقالبی و صبر انقالبی، مثل خشـم انقالبی اسـت. وقتی که حضرت موسـی بعد از 
پیغمبری آمدند به مصر و آن معجزه را نشـان دادند و دعوت و این حرفها -خب، بنی اسـرائیل 
منتظر بودند دیگر؛ از گذشته خبر داده شده بود که یک منجی ای خواهد آمد و آن منجی هم 
موسی است؛ حاال موسی آمده، منتظر بودند بمجرّدی که موسی آمد، دستگاه فرعون کن فیکون 

نا  َ �ی بالن َتأ�تِ ا ِمن ق �ن بشود؛ نشده بود- قرآن می گوید آمدند پیش حضرت موسی و گفتند که »اوذ�ی
عـِد مـا ِجئَتنـا«؛  تـو کـه آمـدی چـه فرقـی کـرد؟ چـه تفاوتـی کـرد؟ قبـل از اینکـه بیایـی هـم مـا  َو ِمـن �بَ
را آزار می کردنـد، زیـر فشـار بودیـم، حـاال هـم کـه آمـدی بـاز زیـر فشـاریم. ببینیـد! ایـن آن حالـت 

بی صبـریِ بنی اسـرائیلی اسـت؛ بی صبـری. حضـرت موسـی گفـت خـب صبـر کنیـد: ِانَّ الَرَض لل 
ن؛  تقوا اگر داشته باشید، عاقبت مال شما است؛ صبر  ق�ی تَّ َبُة ِلُ عاِق باِده َو ال اُء ِمن ِع َسش وِرهُثا َمن �ی ی
الزم اسـت. این حالت را نباید داشـته باشـید؛ اینکه ما بگوییم چرا نشـد، چه جوری شـد، پا به 

زمین بزنیم، درست نیست.1
انقالب فقط شـورش کردن، به خیابان ریختن و جنجال کردن نیسـت. انقالب یعنی تغییر 
بنیادیـنِ همـهٔ نهادهـای اصلـی زندگـی جامعـه؛ تغییـر بنیادیـنِ آنچـه غلـط و کـج و نابجاسـت، بـه 
آنچه صحیح و مستقیم و بجاست. این حرف را ما از اوّل هم می گفتیم و چنین نیست که امروز 
بگوییم. این امری است که بتدریج و در طول زمان با تالش و مجاهدت دائمی انجام می گیرد؛ 

مشروط بر اینکه روح و خواست و ضرورت انقالب در مردم باقی بماند 2
فرایند تحقّق هدفهای اسالمی، یک فرایند طوالنی و البته دشواری است. به طور نسبی انسان 
به آن اهداف نزدیک می شود؛ اما تحقّق آن ها، بسیار طوالنی است. قدم اوّل که پُرهیجان تر و 
پُرسروصداتر از همه است، ایجاد انقالب اسالمی است. کار آسانی نبود؛ لیکن این آسان ترین 
اسـت. قدم بعدی، ترتّب نظام اسـالمی بر انقالب اسـالمی اسـت؛ یعنی ایجاد نظام اسـالمی، 
که گفتیم نظام اسـالمی، یعنی هندسـهٔ عمومی جامعه، اسـالمی بشـود؛ که این هم شـد. قدم 
بعدی- که از این ها دشوارتر است- ایجاد دولت اسالمی است. دولت نه به معنای هیئت وزیران؛ 
یعنـی مجموعـهٔ کارگـزاران حکومـت؛ یعنـی مـن و شـما. مـا بایـد بـه معنـای واقعـی کلمـه، در درون 

این نظامِ اسالمی، اسالمی شویم. این مشکل تر از مراحل قبلی است.3

1.  دیدار جمعی از دانشجویان 07/03/1397
15/11/1381 .2

21/09/1380 .3
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عزیزان من! انقالب یک امر دفعی نیسـت؛ یک امر تدریجی اسـت. یک مرحلهٔ انقالب که 
تغییـر نظـام سیاسـی اسـت، دفعـی اسـت؛ امـا در طـول زمـان، انقـالب بایـد تحقّـق پیـدا کنـد. ایـن 
تحقّق چگونه است؟ این تحقّق به آن است که آن بخشهایی که عقب مانده و تحوّل پیدا نکرده 
اسـت، تحـوّل پیـدا کنـد و روز بـه روز راههـای جدیـد، کارهـای جدیـد، فکرهـای جدیـد و روشـهای 
جدید، در چارچوب و بر پایهٔ آن ارزشها در جامعه به وجود بیاید و پیش برود، تا آن ملت بتواند 
با نشاط و با قدرت به سمت هدفِ خودش حرکت کند. برگشت، غلط است؛ عقبگرد، خسارت 
است؛ اما ایستادن هم غلط است؛ باید حرکت کرد و به جلو رفت... این تکامل، تمام شدنی 
هم نیست؛ یعنی هر ده سال، بیست سال یکبار، اگر انسان به کشور نگاه کند، خواهد دید 

که در بخشهای مختلف، پیشرفت و ترقّی ایجاد شده است.
آیندهٔ بسیار روشنی پیش روی ماست، که به سمت آن در حرکتیم؛ آینده ای که ملت ایران 
خواهـد توانسـت بـه برکـت اسـالم و نظـام اسـالمی، هـم عدالـت اجتماعـی و رفـاه مـادّی داشـته 
باشـد، و هم به اسـتقالل کامل دسـت یابد. از روز اول پیروزی انقالب، ما به سـمت این آینده 
حرکت کرده ایم و به اعتقاد من، قسـمت های سـخت ترش را پشـت سـر گذاشـته ایم. نمی گویم 
بدون تحمل زحمت می شود به آن آینده رسید؛ اما میگویم با حفظ وحدت و ایمان و انگیزه و 
ادامهٔ حرکت، می توان به آن دست یافت. عمده این است که ما یاد و راه و هدفهای امام رحمه 

الله را همیشه در خاطر داشته باشیم و آن ها را حفظ کنیم. 1

انقالب یک موجود زنده است؛ این هایی که خیال می کنند انقالب یک جرقّه بود، زد و تمام 
شد، از شناخت حقیقت انقالب خیلی دورند. نخیر، انقالب یک حقیقت زنده است، یک موجود 
زنده اسـت که تولّد دارد، رشـد دارد، قِوام دارد و عمر طوالنی دارد در صورتی؛ و بیماری دارد، 
مرگ دارد، نابودی دارد، در صورت دیگری؛ انقالب این جور است؛ مثل هر موجود زندهٔ دیگری. 
انقالب چون موجود زنده است، پس افزایش دارد، رشد دارد، قوام یافتگی و کمال یافتگی برای 

طنَ  غَل �تَ ئاَزَره فَاس طَئه فَ َرَج �شَ َزرٍع َاخ
َ

یِل ک �ب ی اِل�ن ُهم ِف آن وجود دارد. ببینید، قرآن کریم می فرماید: َوَمَثُل
وِقه؛ یعنی َمثَل اصحاب پیغمبر، جامعهٔ اسالمی -یعنی همان انقالبیّون- مثل یک  وْیّ َعّْ س �تَ فَاس
گیاهی است که از زمین سر میزند، خودش را نشان می دهد، بعد بتدریج رشد می کند، بتدریج 
سـاقهٔ آن محکم می شـود، بتدریج قد می کشـد، بتدریج تبدیل می شـود به یک موجودِ مسـتقرِّ 
ّراع«؛  عِجُب ازلُّ بابرکِت شگفت انگیز؛ شگفت انگیزی اش از کجا است؟ دنبالهٔ آیه می فرماید که »�یُ
ُم الُکّفار؛ دشمن  طنَ ِبِ �ی غ برای خود آن کسی که این گیاه را بر زمین نشانده، شگفت آور است، ِلَی

07/04/1368 .1
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را هم به خشم می آورد؛ انقالب این ]طور[ است؛ روزبه روز می تواند رشد و تکامل پیدا بکند.1
امام در آن کاری که می خواست انجام بدهد، به توفیق کامل دست پیداکرد، ]اما[ آیا این 
کار بـزرگ ادامـه پیـدا خواهـد کـرد؟ آیـا بخشـهای خالـی ایـن جـدول - کـه به طـور طبیعـی بخشـهای 
خالی ای در این جدولهای اجتماعی و تاریخی قرار دارند - پُر خواهد شـد؟ این بسـتگی دارد به 
اینکه من و شما چقدر همت کنیم؛ ما چقدر آگاهی نشان بدهیم؛ ما چقدر آن خط روشن را 
مراعـات کنیـم و در آن خـط روشـن حرکـت بکنیـم. بلـه، کامـالً ممکـن اسـت؛ بـا ایـن ملتـی کـه مـا 
داریـم مشـاهده می کنیـم، بـا ایـن تجربـه ای و ایـن حرکـت موفـق و ِسـیر مسـتمری کـه در ایـن 35 
سـال - و بعـد از رحلـت امـام در ایـن 25 سـال - ایـن ملـت نشـان داده اسـت، بلـه، ادامـهٔ ایـن راه 
ممکن است؛ خانه های خالی پُر خواهد شد، کارهای بزرگ انجام خواهد گرفت، و این ملت به 

اذن الله و به حول و قوهٔ الهی به اوج قله ها خواهد رسید.2
همچنـان کار در ابتـدای خـود قـرار دارد؛ مـا اوِل راهیـم؛ مـا ابتـدای راهیـم. اوالً بایـد نظـام را 
ازلحاظ مبانی معرفتی اش کامل کنیم، ثانیاً بنای نظام را باید بر اساس آن مبانی معرفتی کامل 
کنیم؛ یعنی نظام اسالمی، دولت اسالمی و کشور اسالمی، هرکدام مترتب بر همدیگر است؛ 
این هـا همـه یکسـان و یک چیـز نیسـتند. تـا کشـور، اسـالمی بشـود، مـا خیلـی کار داریـم.3 نظـام 
اسالمی، یک نظام پیش ساخته مثل خانه های پیش ساخته نیست؛ نظامی است که باید آجر 
آجر و سـنگ سـنگ روی هم چید و آن را باال برد. دراثنای این کار، طبیعی اسـت که مشـکالتی 
پیش بیاید. این مفاهیمی هم که من گفتم عدالت اجتماعی، آزادی، آگاهی، معنویت؛ که جزو 
مبانـی ایـن نظامنـد، مفاهیـم ایسـتا و متحجّـری نیسـتند. این هـا چیزهایـی هسـتند کـه برحسـب 
پیشرفت و اقتضائات زمان، ممکن است مصادیقشان تغییر پیدا کند. دراثنای این کار بسیار 
پُرتالش و پُرزحمت، بسـیار طبیعی اسـت که مشـکالتی پیش آید؛ چون به طور پیوسـته و دائم 
بایستی مهندسی و معماری کرد و مراقب بود که هیچ نقطه ای از این بنا برخالف جهِت صحیح 

ساخته نشود ... ما باید این نظام را بسازیم و ذرّه ذرّه و قدم به قدم پیش برویم.4

19/11/1396 .1
2. مراسم بیست و پنجمین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه الله( 1393/3/14

3.دیدار دانشجویان نمونه و نمایندگان تشکل های مختلف دانشجویی 25/ 07/ 1385
4. در پاسـخ به این سـؤال که: »در آغاز انقالب اسـالمی، این انقالب اّدعاهایی داشـت. در حال حاضر بعد از گذشـت حدود بیسـت سـال، چقدر به آن 

اّدعاها رسیده ایم؟« دیدار دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1379/12/22
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8- تشکیل دولت جوان حزب اللهی
به نظر من عالج مشکالت کشور، دولت جوان حزب اللهی و جوان مؤمن است که می تواند 
کشور را از راه های دشوار عبور بدهد. 1 اگر چنانچه ان شاء الله شما جوانها با این حرکتها پیش 
برویـد و زمینـه را بـرای روی کار آوردن یـک دولـت جـوان و حزب اللّهـی آمـاده کنیـد، بنـده معتقـدم 
که بسیاری از این نگرانی های شما و دغدغه های شما و غّصه های شما پایان خواهد پذیرفت.2 
عرض من این است که جوانها باید شانه شان را زیر بار مسئولیّتهای دشوارِ کوچک و بزرگ 
بدهنـد؛ عـالج مشـکالت کشـور ایـن اسـت. مـا در گام دوّم انقـالب بایسـتی حرکـت کشـور را بـر 
دوش جوانها قرار بدهیم همچنان که در گام اوّل در دورهٔ انقالب هم هدایت را امام می کرد امّا 
حرکت را و موتور پیشرفت را جوانان روشن می کردند، حرکت را آنها به وجود می آوردند. امروز 
تالش شـما و سـعی شـما این اسـت که اسـتقالل کشـور را و عزّت کشـور را تأمین کنید؛ هزینهٔ 
این کار را شما امروز دارید می دهید؛ ]هزینهٔ[ امروز ملّت ایران و جوانان ما، هزینهٔ رسیدن به 
استقالل کامل -در جهات مختلف- و به عزّت ملّی و به جامعهٔ اسالمی است؛ نسل های بعد، 

از این دست آورد شما استفاده خواهند کرد. 3
من البتّه -همچنان که قبالً هم در سـال گذشـته تأکید کردم و مکرّر هم گفته ام- به دولت 
ّـه دولـت جـوان صرفـاً بـه معنـای ایـن نیسـت  جـوان و حزب اللهـی معتقـدم و بـه آن امیـدوارم و البت
که باید یک رئیس دولت جوان، آن هم مثالً جوان به معنای 32 ساله داشته باشد؛ نه، دولت 
جوان، ]یعنی[ یک دولت سرِ  پا و بانشاط و آماده ای که در سنینی باشد که بتواند تالش کند 

و کار بکند و خسته و از کارافتاده نباشد؛ منظور این است. 4
من به شـما جوانها عرض می کنم -چون فردا مال شـما جوانها اسـت، این کشـور مال شـما 
جوانها است- که جوانها خودسازی کنند، خود را آماده کنند از لحاظ روحی، از لحاظ جسمی، از 
لحاظ علمی، از لحاظ توانایی های مدیریّتی. کشور باید به دست جوانها اداره بشود. از مشورت 
پیران، از تجربهٔ پیران استفاده کنند امّا جوانها موتورِ پیشران کشور هستند. جوان ها خودشان 
را آمـاده کننـد -همان طـور کـه عـرض کـردم، هـم از لحـاظ روحـی و معنـوی، هـم از لحـاظ اخالقـی، 
هم از لحاظ علمی، هم از لحاظ درس خواندن، هم از لحاظ جسمی، هم از لحاظ توانایی های 

1.  ارتباط تصویری با نمایندگان تشکل های دانشجویی )28/02/1399(
2. دیدار دانشجویی 1398/03/01

1398/1/1 .3
4. ارتباط تصویری با نمایندگان تشکل های دانشجویی )28/02/1399(
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مدیریّتی، تشکیالتی، انجمن ها- آیندهٔ این کشور مال شما است، باید بتوانید ]آن را[ اداره کنید. 
این کشـور را می توانید سـرِ قلّه برسـانید.1 مشـکالت ما را شـما باید حل کنید، شـما جوان ها.2 
شما جوان ها به معنای واقعی کلمه ثروت بزرگ کشورید. برای هر کشوری، هیچ ثروتی، هیچ 
منبع نیرویی ارزشمندتر از نیروی انسانی کارآمد و مؤمن و آزاده و سرافراز نیست؛ و امروز شما 

مصداق این نعمت بزرگ و این ثروت بزرگید؛ این را قدر بدانید.3
ما در این حدود چهل سال جهادهای متعّددی داشته ایم؛ در همهٔ این جهادها جوان ها جلو 
بوده انـد، جوان هـا راهگشـا بوده انـد، جوان هـا نـوک پیـکان بوده انـد. در جهـاد بـا طاغـوت در دورهٔ 
پیـش از پیـروزی -دورهٔ مبـارزات- در جهـاد بـا تجزیه طلبـان در آغـاز پیـروزی انقـالب کـه در شـرق 
کشور، در غرب کشور، در شمال کشور تجزیه طلبانی پیدا شدند، در جهاد با این تجزیه طلبان، 
جلودارِ این حرکت عظیم جوان ها بودند؛ در جهاد سازندگی که از رویش های آغاز انقالب بود، 
جوان ها جلو بودند و آنها بودند که این حرکت عظیم جهاد سازندگی را شروع کردند؛ در جهاد 
با تروریسمِ منافق و خائن در اوایل دههٔ 60، در جهاد با متجاوزین در هشت سال دفاع مقّدس، 
در جهاد برای ترمیم خرابی های بعد از جنگ بعد از سال 67، در جهاد فرهنگی در برابر تهاجم 
فرهنگی سـال 70، جوان هـا بودنـد کـه توانسـتند آن فضـای دشـوار را بـه نفـع انقـالب و اسـالم 
تغییر بدهند؛ در جهاد علمی از حول وحوش آغاز دههٔ 80، جوان ها بودند که در دانشگاه های 
مختلف، در پژوهشگاه های مختلف، به ندای مطالبه ی پیشرفت علمی لبّیک گفتند و راه علم 
ّـاوری را به صـورت جهشـی در کشـور بـاز کردنـد؛ و باالخـره در جهـاد با تروریسـم تکفیـری در  و فن
دههٔ 90 در این سال های اخیر. و امروز هم در جهاد فکری و جهاد عملی برای گشودن گره های 
اقتصادی، بازهم جوان هایند. .4 در میدان سیاسـی، فتنهٔ سـال 88 را جوان های ما خواباندند. 
بیش از عوامل گوناگون دیگر، جوان های ما، همین شما دانش آموزها، همین شما دانشجوها 

نقش داشتید؛ و ااّل فتنه، فتنهٔ بزرگی بود.5
در کدام مسئله جوانان ما وارد شدند که نتوانند آن مسئله را حل کنند؟ هر جا در این کشور 
زیرساخِت آماده ای بود، ما توانستیم پیش برویم؛ این به برکت همان استعداد و توانی است 
که خدای متعال در این ملّت مؤمن قرار داده است؛ طبیعت کار همین است، باید هم پیش 

1.  دیدار مردم آذربایجان شرقی 1397/11/29
2. دیدار دانش آموزان و دانشجویان به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی 12/ 08/ 1395

3. مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش 07/ 07/ 1395
4. همایش ده ها هزار نفری »خدمت بسیجیان« در ورزشگاه آزادی 1397/07/12

5. دیدار دانش آموزان در آستانه 13 آبان 12/ 08/ 1389
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برویم؛ درزمینهٔ علمی، درزمینهٔ اجتماعی، درزمینهٔ سازندگی، درزمینهٔ سیاست، در زمینه های 
گوناگون، هر جا اعتماد کردیم ]پیش رفتیم[.1

حقیقتـاً نقطـهٔ امیـد اصلـی کشـور جوانـان تحصیل کـرده و فرزانـه، بخصـوص آن وقتی کـه ایـن 
فرزانگی با تعهد و احساس مسئولیت همراه باشد، هستند.2 برای اینکه ما بتوانیم به... آینده های 

مطلوب برسیم، احتیاج به نسل جوانِ باهمِت پُرانگیزهٔ مؤمنِ تالشگرِ کاردانِ راه بلد داریم.  3
یک کشـور اگر بخواهد آزاد و مسـتقل و بدون وابسـتگی و تبعیت از قدرت های ظالمِ عالم 
زندگی کند، به ایستادگی احتیاج دارد. در مواقع حّساس برای یک ملت، ایستادگی را چه کسانی 
انجـام می دهنـد؟ بهتریـن و فداکارتریـن و پاک تریـن و بااخالص تریـن فرزنـدان یـک ملـت. این هـا 
کسانی هستند که در مواقع سختی، فداکاری می کنند و ایستادگی نشان می دهند و از آبروی 
کشور و از استقالل و هویت ملی خودشان دفاع می کنند. این ها در کشور و در نظام جمهوری 
اسالمی چه کسانی هستند؟ همان جوانان فداکاری هستند که در دوران جنگ تحمیلی و قبل 
از آن، توانسـتند در میدان هـای جنـگ در مقابـل دشـمن بایسـتند؛ یعنـی شـهدای گران قـدر مـا، 
جانبازان عزیز ما، آزادگان سرافراز ما، خانواده های این ها، کسانی که هنوز مفقوداالثر هستند... 
یعنی نیروهای مؤمن و حزب اللهی کشـور. قدرتِ حقیقی کشـور مربوط به این هاسـت. تواناییِ 
کشور ناشی از این هاست. هر کشور و ملتی که چنین جوانانی داشته باشد، هیچ قدرت جهانی 
نمی تواند به او زور بگوید، او را تحت سیطره درآورد؛ اوضاع او را به دست گیرد. درواقع چنین 

کشور و ملتی سرافراز خواهد بود.4
جوانی که می تواند آن جور موشک درست کند، آن جور هواپیما درست کند، آن جور سالح 
نظامی درست کند، سالح پیشرفته درست کند، دشمن را بترساند، می تواند غنی سازی اورانیوم 
را از سه ونیم درصد به بیست درصد برساند، این جوان نمی تواند ماشین را برای تولید خودرو 
یا فالن موضوع دیگر پیشرفت بدهد و پیش ببرد؟ چرا نمی تواند؟ جوان ما توانایی اش را دارد؛ 
نیروی انسـانی ما، مغز متفکّر و فعّال جوان باسـواد و بااسـتعداد و تحصیل کردهٔ ایرانی، آماده 
اسـت بـرای ایـن کارهـا؛ خیلـی کارهـا را می توانیـم انجـام بدهیـم. میـدان را بازکنیـم بـرای جوان هـا، 

جوان ها بسیاری از گره های بزرگ و مشکل ما را می توانند حل کنند و باز کنند.5

1. دیدار مردم قم در سالروز قیام 19 دی ماه 1356 19/ 10/ 1392
2. دیدار جمعی از نخبگان علمی کشور 06/ 08/ 1388

3. دیدار دانشجویان نمونه و نمایندگان تشکل های مختلف دانشجویی 25/ 07/ 1385
4. دیدار با اقشار مختلف مردم و جمعی از آزادگان، جانبازان و خانواده های معظم شهدا 27/ 05/ 1377

5. اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی 1396/01/01
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یک موضوع دیگری که بد نیست مطرح بکنم و اینجا یادداشت کرده ام، این است که شنیدم 
سـؤال می شـود که بنده در یک برنامهٔ تلویزیونی1 که ظاهراً اخیراً پخش شـده، یک بار گفته ام 
که دولت جوان حزب اللهی باید سرِ کار بیاید، یک بار هم گفته ام که صالح نیست از مجرّبین 
اسـتفاده نشـود. بعضی ها گفتند چطور؟ این ها با هم نمی سـازد. من عرض می کنم نه، این ها 
با هم می سازد، این ها با همدیگر هیچ منافاتی ندارد. ببینید، من معتقد به تکیهٔ به نیروهای 
جوانم ]و به این[ اعتقاد راسخ دارم؛ مال امروز هم نیست، از قدیم بنده چنین اعتقادی داشتم. 
معنای اعتماد به نیروهای جوان این است که اواّلً در برخی از مدیریّتهای مهم کشور از جوانها 
استفاده بشود و به جوانها اعتماد بشود؛ ثانیاً از ابتکارهایی که انجام می دهند و حرکت اینها 
و حوصلـه و نشـاط کار اینهـا اسـتقبال بشـود... بایسـتی از ابتـکارات جوانهـا، از نشـاط جوانهـا، 
از روحیـهٔ کار و پُرانگیـزهٔ جوانهـا حّداکثـر اسـتفاده را بکنـد؛ این هـا بچّه هـای مـا هسـتند، بچّه هـای 
کشـورند و کشـور حق دارد که از اینها اسـتفاده کند. بنابراین، هم مسـئلهٔ مدیریّتها اسـت، هم 
این ]نکته[. منتها اینکه ما میگوییم در مدیریّتها از اینها استفاده بشود، معنایش این نیست 
که نسل قبلی را بکلّی بشوریم بگذاریم کنار! نه، بر حسب اقتضا، یک جا مدیریّت یک جوان، 
یک جا مدیریّت یک فرد مجرّب و کارکشته. از اوّل انقالب هم همین جور بوده؛ حاال بعضی ها 
گفتنـد کـه امـام در تهـران یـک امـام جمعـهٔ چهل سـاله را گذاشـتند کـه ایـن حقیـر بـودم؛ خـب بلـه، 
همـان وقـت در کرمانشـاه هـم یـک امـام جمعـهٔ هشتادسـاله را گذاشـتند؛ در یـزد و در شـیراز و 
در مشـهد و در تبریز و مانند اینها، علمای بزرگ، مردانی را که در حدود هفتاد سـال سنّشـان 
بود گذاشتند؛ اقتضائات مختلف است. در اوّل انقالب امام بزرگوار در رأس سپاه یک جوانی 
را گذاشـتند کـه کمتـر از سـی سـال داشـت، در رأس نیـروی زمینـی ارتـش مـردی را گذاشـتند کـه 
حدود شصت سال داشت؛ اقتضائات این جوری است. یک جا اقتضا دارد که یک مدیر جوان 
بر سر کار بیاید، یک جا اقتضا دارد که یک مدیر مجرّب ]بر سر کار بیاید[. حاال در مورد دولت 
جوان حزب اللهی ان شاءالله بعدها، نزدیک انتخابات، بنده صحبت خواهم کرد؛ یعنی حرفهایی 
دارم کـه بعـد عـرض می کنـم؛ امّـا اینکـه تصـوّر بشـود اگـر مـا گفتیـم از مجرّبیـن اسـتفاده بشـود، 
ّـه ایـن را هـم بایـد توجّـه  بـا اسـتفادهٔ از جوانهـا منافـات دارد، نـه، ایـن هیـچ منافاتـی نـدارد. و البت
داشـت که بعضی از افراد میان سـال مثل جوانهایند؛ سـّن شـهید سـلیمانی حدود شـصت سـال 
بود، ]امّا[ دیدید در کوه و دشت و بیابان و همه جا چطور مثل جوانها حرکت می کرد، از هیچ 
چیز نمی ترسید. حاال البتّه از فعّالیّتهای کاری او اطاّلعات کمی دست مردم هست، همین هایی 

1.  مستند غیررسمی
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است که در تلویزیون مشاهده شده؛ آنچه بنده میدانم خیلی بیش از اینها است. گاهی اوقات 
در 24 ساعت، در یک کشوری به قدری تالش و فعّالیّت می کرد که آدم از خواندنش احساس 
خستگی می کرد که چقدر تالش و تحرّک انجام گرفته در ظرف 24 ساعت یا در ظرف 36 ساعت؛ 

بعضی هم این جور هستند دیگر.1
در زمینهٔ مسـائل اقتصادی بایسـتی همه فعّال باشـند، بخصوص جوانها؛ در جبههٔ مسـائل 
فرهنگی همه باید فعّال باشـند، بخصوص جوانها؛ در جبههٔ حرکتهای سیاسـی و آگاهانه همه 
بایـد فعّـال باشـند، بخصـوص جوانهـا. جوان هـا آماده انـد و می تواننـد فعّـال باشـند و فعّـال هـم 
ّـق اسـت بـه جوانهـای مؤمـن و پُرانگیـزه ای  خواهنـد بـود بـه توفیـق الهـی. و فـردای ایـن کشـور متعل
کـه می تواننـد بـا ارادهٔ قاطـع، بـا نیـروی جوانـی، بـا فکـر روشـن، بـا ابتـکار پی درپـی، ایـن کشـور را 

ان شاءالله به اوج اعتالء برسانند؛ این، آن چیزی است که ما توقّع داریم.2
شما جوانها صاحب کشورید... رویشهای ما بر ریزشهای ما رجحان دارند، غلبه دارند... و 
این مژدهٔ آینده اسـت. بعضی اینها را درک نمی کنند، نقش جوانها را در آیندهٔ کشـور بلکه در 
حال حاضرِ کشور، درست مورد توجّه قرار نمی دهند. بعضی ها حتّی سعی می کنند وانمود کنند 
که جوانها مشکل کشورند یا حتّی کاری بکنند که جوانها را تبدیل کنند به مشکل کشور؛ بنده 

بعکس معتقدم جوانها راه حلّ مشکلند، نه مشکل.3

1.  سخنرانی تلویزیونی در سالروز قیام 19 دی )19/10/1399(
1398/01/14 .2

3. همایش ده ها هزار نفری »خدمت بسیجیان« در ورزشگاه آزادی 1397/7/12



عظمت ملت، ایران قوی، تحول 1400 362

9- پرهیز از دوقطبی ها
وقتـی مـردم در یـک نظامـی متحدنـد، یکپارچه انـد، پشـتیبان نظامنـد، بـا نظامنـد، ایـن نظـام 
مصونیت پیدا می کند، اقتدار پیدا می کند، قدرت پیدا می کند، برکندن آن از جا ناممکن می شود؛ 
مثل درختی است که در اعماق زمین ریشه دوانده؛ این را نمی شود برداشت. بعضی از نظامها 
هسـتند که پول هم دارند، امکانات هم دارند، به به و چه چه سیاسـتمدارانِ اسـتعمارگر دنیا را 
هم دارند، اما ریشـه ندارند؛ خودشـان هم می دانند که ریشـه ندارند. نظام جمهوری اسـالمی 
ریشه دارد؛ این ریشه، مردمند. اجتماع مردم حول این نظام، مایهٔ عزت و برکت کشور و برکت 
نظـام و برکـت خـود آن مـردم اسـت. مـردم کمـک می کننـد بـه ایـن کـه نظـام عـزت پیـدا کنـد؛ خـود 
این، عزت مردم است؛ خود این، مصونیت و امنیت مردم است؛ خود این، امکانی است برای 

حل همهٔ مشکالت مردم؛ این را باید دانست؛ این یک فرمول کلی است. 1
ّسالم«2کسانی که به خدا ایمان پیدا کنند، خداوند آنها را  ل ال �ب وانه س ع رض �ب »یدی به الَلّ من ا�تّ
هدایت می کند و به راههای ِسلم و همزیستی سوق می دهد، به خاطر مبنای توحیدی جامعهٔ 
اسـالمی اسـت. والیـت هـم معنایـش همیـن اسـت. والیـت، یعنـی پیونـد و ارتبـاط تنگاتنـگ و 
مسـتحکم و غیرقابـل انفصـال و انفـکاک. جامعـهٔ اسـالمی کـه دارای والیـت اسـت، یعنـی همـهٔ 
اجزای آن به یکدیگر و به آن محور و مرکز این جامعه - یعنی ولّی - متصل است. الزمهٔ همین 
ارتباط و اتصال اسـت که جامعهٔ اسـالمی در درونِ خود یکی اسـت و متحد و مؤتلف و متصل 
به هم است و در بیرون نیز اجزای مساعد با خود را جذب می کند و اجزایی را که با آن دشمن 
هنم«،  �ی باشند، به شدت دفع می کند و با آن معارضه می نماید. یعنی »اشّداء ع الکّفار رحماء �ب

الزمهٔ والیت و توحید جامعهٔ اسالمی است.3
همبسـتگی و اتحادتـان را حفـظ کنیـد. دشـمن، اتحـاد مـردم را هـدف گرفتـه اسـت. دشـمن، 
ساده لوحانه به نفوذی ها و مزدوران خود در میان مردم دل بسته؛ این یک خیاظل خام و واهی 
است. امروز امریکایی ها هدفهای خود را آشکار بیان می کنند؛ این هم یکی از نکبت های خدا 
برای مستکبران است. می گویند ما در ایران به کسانی که به اهداف امریکایی ها کمک کنند، 
کمـک مالـی می کنیـم. این هـا ملـت مـا را نشـناخته اند؛ لـذا صریحـاً سـخن از ایـن می گوینـد کـه مـا 
می خواهیـم در داخـل ایـران بـا پـول، معـارض و- بـه قـول خودشـان- اپوزیسـیون درسـت کنیـم. 

1.  دیدار نمایندگان مجلس شورای، 1392/03/08
19/11/1396 .2
29/9/1368 .3
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همـه بایـد بداننـد؛ کسـی کـه بـا پـول امریـکا و بـا حمایـت دولتمـردان امریـکا بخواهـد بـرای منافـع 
امریـکا کار کنـد و قیافـهٔ اپوزیسـیون بـه خـودش بگیـرد، در چشـم ملـت ایـران منفورتریـن انسـان 
اسـت. همـهٔ ملـت ایـران، بخصـوص نخبـگان، جوانـان، دانشـجویان و کسـانی کـه حـوزهٔ تأثیـری 
فراتر از حول وحوش خودشان دارند، بدانند امروز عالج همهٔ مشکالت این کشور، همبستگی 

و مشارکت عمومی است.1
مسـئلهٔ وحـدت و همدلـیِ در کشـور هـم بسـیار مهـم اسـت. اختـالف سـلیقه در زمینه هـای 
سیاسی - در زمینه های سیاسی خُرد و کالن - وجود دارد، اما این اختالفها نباید وحدت کشور 
را و همدلی کشـور را از بین ببرد؛ همه بایسـتی با هم باشـند؛ یکی از نقاط مهم این اسـت که 
از مسـئوالن هـم همـه بایـد حمایـت کننـد. حمایـت منافـات نـدارد بـا اینکـه شـما یـک ایـرادی هـم 
به فالن مسئول، یا دولت، یا قوهٔ قضائیه، یا مجلس داشته باشید، اما حمایت باید به هرحال 

انجام بگیرد.2
همـهٔ آحـاد ملـت و بخصـوص مسـئولین کشـور بایـد نعمـت وحـدت و اتّفـاق و همدلـی را - کـه 
خدای متعال آن را به ما ارزانی داشت - برای خود حفظ کنند و آن را به خطر نیندازند: »واذکروا 
َّه علیکم اذ کنتم اعداء فالّف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا«. برادری، احساس  نعمة الل
همگامـی و همدلـی، نعمـت بـزرگ خداسـت. در داخـل کشـور، در صفـوف مختلـف مـردم، در 
صفوف مسئوالن، در جمع سیاستمداران، در میان کسانی که حرف و جایگاه آنها در نظر مردم 
وقعی دارد، این احسـاس باید احسـاسِ مسـلّط باشـد. بر تفرّقها و مایه های تفرّق غلبه کنند؛ 
به یکدیگر نزدیکتر شوند؛ موارد جزئی اختالف را در موارد کلّی وحدت و اشتراک حل و هضم 
کنند؛ نه این که آن جزئی ها را عمده کنند و مشترکات بزرگ را ندیده بگیرند. برادری اسالمی، 
عالقـهٔ بـه کشـور، پـرورش یافتـن در دامـان انقـالب، برخـورداری از نعمـت بـزرگ نظـام اسـالمی، 
دلسوزی نسبت به آینده، عالقه مندی به مردم؛ این ها مشترکات است و باید آنها را حفظ کرد. 
بـه خاطـر اختالفـات جزئـی نبایـد بـه اینهـا خدشـه وارد کـرد. ایـن بـرای مـا یـک فریضـه و ضـرورت 
است. این فقط امری نیست که »بهتر است« آن را مراعات کنیم. نه، »باید« آن را مراعات 
کنیم؛ هرکس مراعات نکند، به منافع کشور و مردم و به سرنوشت انقالب ضربه زده است.3
ملت ایران به برکت اسالم، عزّت و استقالل و یکپارچگی و وحدتی را که به دست آورده و راه 
روشنی را که انتخاب کرده است، از دست نمی دهد؛ با اتّکای به همین یکپارچگی و وحدت و 

1. دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی 01/01/1384
2. دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری 13/06/1393

1380/09/25 .3
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قدرت درونی و ملی و تاریخ کهن و ارزشهای ماندگار و پایدار اسالمی و با توکّل به خدای متعال، 
این راه را ادامه می دهد؛ در مقابل تهدیدها می ایستد و می داند کسی که بخواهد تیغ خود را با 
این صخره مستحکم تجربه کند، جز شکسته شدن آن تیغ، سرنوشتی برای او متصوّر نیست.1
توصیهٔ مؤکّد اینجانب اتّحاد کلمه است؛ مسئولین کشور و دست اندرکاران مسائل عمدهٔ 
کشور اتّحاد کلمه داشته باشند؛ ملّت عزیزمان، اتحاد کلمه شان را حفظ کنند. بحمدالله همین 
اتّحاد کلمهٔ ملّت ایران توانسته است بسیاری از مشکالت را از پیش پا بردارد؛ بعد از این هم 

بایستی این اتّحاد کلمه وجود داشته باشد، 2
سران کشورهای استکباری بدانند، مداخله گرانِ فضوِل در مسائل جمهوری اسالمی بدانند: 
ملت ایران بین خودشان اگر اختالف هم داشته باشند، وقتی پای شما دشمنان ملت ایران به 
میان بیاید، همه با هم متحد می شوند؛ یک دست واحد، یک مشت محکم علیه شما می شوند. 
اینجور نیست که شما خیال کنید وقتی از یک جریانی به خیال خودتان دفاع کردید، حمایت 
کردید، این جریان به شما متمایل خواهد شد؛ ابداً. ما سی سال تجربه داریم؛ سی سال این 
ملت در حافظهٔ خود دشـمنی های شـما را ثبت کرده اسـت؛ ضبط کرده اسـت. ملت می فهمد 

شما چکار می خواهید بکنید، چکار دارید می کنید.3
تجربه های سـی  سـالهٔ ما، ملت را آگاه کرده اسـت. این ها می دانند. این ها همان دولتها و 
حکومتهائـی هسـتند کـه هشـت سـال در دوران دفـاع مقـدس کـه علیـه ایـن ملـت جنایـت شـد، 
شهرها بمباران شد، خانه ها ویران شد، بمب های شیمیائی زدند، انسان های بیگناه را کشتند، 
نه فقط دلشان برای ملت ایران نسوخت، بلکه به دشمن ملت ایران کمک هم کردند. مردم 
ما این را دیده اند. این ها که فراموش شدنی نیست. حاال شده اند دلسوز! مردم رفتار اینها را با 
ملتهای مظلومی که پنجهٔ اینها در آنها جاگیر شده است، می بینند؛ مثل ملت افغانستان، مثل 
ملت عراق، مثل پاکستان، مثل ملت فلسطین. هر جا اینها پنجه شان جاگیر شد، ناخنشان بند 
شد، هرچه توانستند، ضربه زدند. این ها به مردم رحم نمی کنند؛ مردم دوستی، دور از جنابِ 
آنهاست. حاال نسبت به ملت ایران، نسبت به کسی یا کسانی در داخل کشور، طرفدار شده اند! 
خب معلوم است که این غرض و مرض آنها از این کارها چیست. این را مردم می فهمند. شما 
اگر متحد باشید، شما اگر با هم باشید، شما اگر این روحیهٔ استحکامی را که انقالب به ملت 
ما داد و در طول این سی سال ملت ما آن را حفظ کرده است، نگه دارید، »الیضرّکم کیدهم 

1. دیدار زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی 12/12/1380  
2.  دیدار فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش 1399/11/19

3. دیدار جمعی از مردم در سالروز والدت حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم 15/04/1388
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شـیئا«؛ هرگز دشـمنی آنها به شـما اثری نخواهد کرد، و آنها نخواهند توانسـت به ملت ایران 
آسیبی وارد کنند.1

یک دوگانهٔ دیگر...این است که ما در مواجههٔ با حوادث دائم به خودمان بپریم، مدام به 
خودمان انتقاد کنیم، درون خودمان، من شما را مقّصر بدانم، شما من را مقّصر بدانید؛ این 
یـک جـور برخـورد اسـت کـه متأّسـفانه در خیلـی از مواقـع پیـش می آیـد کـه وقتـی مجموعه هـا بـا 
سـختی مواجـه می شـوند -حـاال مجموعه هـا چـه یـک حـزب باشـد، چـه یـک دولـت باشـد، چـه یـک 
ملّت باشد- همدیگر را متّهم می کنند، یا اینکه نه، به جای اینکه سر همدیگر داد بکشیم، به 
تعبیر امام »هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید«؛ طرف مقابل، او است. بنده مکرّر در 
صحبتهـای عمومـی گفتـه ام، مـا دچـار ایـن اشـتباه نمی شـویم کـه دشـمن خودمـان را نشناسـیم؛ 
دشمن ما معلوم است. کسان دیگری هستند که علیه ما کار می کنند -امّا روی غفلت است یا 
ان«،  �ی ِن َابی ُس�ن ی ا�ب طَب ف َ �ن مَّ ال مانند اینها- این ها اهمّیّتی ندارند؛ آن که دشمن واقعی است »َو َهُل
که امیرالمؤمنین فرمود. ]در مورد[ آن قضایایِ این جوری بیخودی سر هم داد نکشیم، بیخودی 
با همدیگر دعوا نکنیم. ببینیم واقعاً با چه کسـی باید دعوا کرد، با چه کسـی باید طرف شـد؛ 

این جوری عمل بکنیم.2
یکی از راهبردهای اساسی دشمنان اسالم و بخصوص دشمنان نظام اسالمی در منطقه، 
راهبرد ایجاد اختالف فرقه ای و مذهبی و مسئلهٔ شیعه و سنّی است؛ این را توجّه داشته باشید. 
و دو دسـته عامـل و مـزدور دشـمن در ایـن زمینـه شـدند: یـک دسـته از سـنّیها، یـک دسـته از 
شیعه ها؛ یک دسته آن تکفیریهای منحرفِ از حقیقت دین، یک دسته هم از کسانی که برای 
دشمن کار می کنند، زیر اسم شیعه و به نام شیعه، تحریِک احساسات دیگران را می کنند، و 
دشمنیها را توجیه می کنند و آتش فتنه را برافروخته می کنند. هر مجموعه ای، هر دستگاهی، 
هر دولتی که فریب این توطئهٔ بزرگ را بخورد و غرق بشود در این قضیّه، و هر مجموعه ای که 
اشتباه بکند، قطعاً ضربه خواهد زد به حرکت اسالمی و به نظام اسالمی، بخصوص به کشور 
ما ضربه خواهد خورد. من اصرار دارم بر اینکه بزرگان علما، چه شیعه، چه سنّی، چه در ایران، 
چـه در مناطـق دیگـر، توجّـه بکننـد کـه اختالفـات بیـن فرقه هـای اسـالمی نبایـد موجـب بشـود کـه 
ما یک جبههٔ جدیدی در مقابل خودمان باز کنیم و از دشـمن اصلی که دشـمن اصل اسـالم و 

دشمن استقالل و دشمن بهروزی مردم منطقه است، غافل بمانیم.3

1. دیدار رئیس و مسئوالن قؤه قضائیه 07/04/1388
2. دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 23/12/1397

3.  دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری، 1392/06/14
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شـما نگاه کنید ببینید آن کسـانی که می خواهند وحدت ملت ایران را به هم بزنند، کی ها 
هستند؟ بدانید که این ها عوامل دشمنند؛ یا خودشان از متن دشمن دارند حرف می زنند، یا 
سرانگشت دشمنند؛ بروبرگرد ندارد. آن کسی که ندای تفرقهٔ بین شیعه و سنی را سر می دهد 
و بـه بهانـهٔ مذهـب، می خواهـد وحـدت ملـی را بـه هـم بزنـد، چـه شـیعه باشـد و چـه سـنی، مـزدور 
دشـمن اسـت؛ چـه بدانـد، چـه ندانـد. گاهـی بعضیهـا مـزدور دشـمنند و خودشـان نمی داننـد... 
عزیزان من! همهٔ ملت ایران! وحدتتان را قدر بدانید. این اتحاد برای این کشـور، اتحاد بسـیار 
پرشـکوه و پربرکتـی اسـت. اتحـاد را قـدر بدانیـد، همدلـی را قـدر بدانیـد، همـکاری را قـدر بدانیـد، 
همراهی دولت با ملت را قدر بدانید، مردم دوستیِ دولت را قدر بدانید. دولت هم ایمان مردم 
را، حماسهٔ مردم را، شور و شوق جوانان را و روح ابتکار و فعالیت و کارآفرینی را در نسلهای رو به 
َّه همین جور هم خواهد شد1 رشد این کشور قدر بداند و از این نیروها استفاده کند که إن شاء الل
مسئلهٔ اختالف بین فِرَق مسلمان - چه فرقهٔ شیعه و سنّی، و چه فِرَق گوناگونی که در درون 
دو فرقهٔ اساسـی اسـالمی وجود دارد - یکی از مراکز طمع دشـمنان اسـالم بوده اسـت، نه فقط 
دشـمنان تشـیّع در طـول سـالهای متمـادی سـعی شـده اسـت بیـن مسـلمانان اختـالف به وجـود 
بیاید چون اختالف بین مسـلمانان، موجب می شـود که همّت مسـلمانان، نیروی مسـلمانان، 
انگیزه های مسـلمانان، صرف همین دعواهای درونی و داخلی بشـود؛ به مسـائل بیرونی خود، 
به دشـمنان بزرگ خود توجّه نکنند. این سیاسـت اساسـی اسـتعمار در طول سـالهای متمادی 
و بعد از پیروزی انقالب اسـالمی و تشـکیل نظام جمهوری اسـالمی بوده اسـت، چون گسـترش 
تفکّر جمهوری اسـالمی را در دنیای اسـالم دیدند، روی سیاسـت تفرقه تأکید بیشـتری کردند، 
اصرار بیشـتری ورزیدند، سـرمایه گذاری کردند، برای اینکه دنیای اسـالم را از جمهوری اسـالمی 

جدا کنند.
امـروز و در طـول ایـن سـالهای متمـادی، اختالفـات بیـن شـیعه و سـنّی را هرچـه بیشـتر دامـن 
می زننـد بـرای اینکـه ذهـن دو طـرف را از دشـمن اصلـی - کـه دشـمن اسـالم اسـت، نـه دشـمن 
خصوص تشیّع یا دشمن خصوص تسنّن - منصرف بکنند، این ها را به همدیگر مشغول کنند؛ 
ایـن سیاسـت اسـتعمار اسـت؛ متخّصـص ایـن سیاسـت هـم دسـتهای سیاسـی و امنیّتـی دولـت 
انگلیس خبیث است که از دیرباز، در این زمینه فعّال بودند، تالش کردند، بلدند چگونه بین 
فرقه های مسلمان اختالف بیندازند، راه های آن را تجربه کردند، آگاهی دارند و بشّدت مشغولند.
آنچه وظیفهٔ مسـلمانان اسـت - چه مسـلمان شـیعه، چه مسـلمان سـنّی - این اسـت که با 

1. جمع مردم استان کردستان در میدان آزادی سنندج )22/02/1388(  
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تحریک احساسات یکدیگر، به دشمن کمک نکنند؛ شیعه باید بداند که اگر چنانچه اختالف و 
دعوا و حّساسیّت برانگیزیِ میان شیعه و سنّی تحریک بشود، دشمن مشترک، دشمن اصلی، 
سود خواهد برد، نباید اجازه بدهد؛ سنّی هم همین جور. طرفین باید مراقب باشند، احساسات 
یکدیگر را تحریک نکنند، به مقّدسات یکدیگر اهانت نکنند، دعوای بین طائفه های مسلمان 
و گروه های مسلمان و به طور خاص بین شیعه و سنّی را - که مورد عالقهٔ دشمنان اسالم است 
- آتش افروزی نکنند؛ این را همه باید متوجّه باشند. اگر کسی در این زمینه اقدامی بکند که 
موجـب تحریـک احساسـات طـرف مقابـل اسـت و موجـب ایجـاد دشـمنی اسـت، یقیـن بدانـد بـه 
آمریـکا دارد کمـک می کنـد، بـه انگلیـس خبیـث دارد کمـک می کنـد، بـه صهیونیسـم دارد کمـک 
می کند؛ به همان کسانی کمک می کند که داعش و القاعده و امثال اینها را به وجود می آورند 
و جریان تکفیر را به راه می اندازند برای ایجاد اختالف بین شیعه و سنّی. امروز اتّحاد اسالمی، 
برادری اسالمی، همبستگی اسالمی، یکی از الزم ترین و واجب ترین وظایف همهٔ جوامع اسالمی 
است و بایستی همه به این وظیفه ملتزم باشیم. البتّه مسلمانان مؤمن و آگاه و بابصیرتی که 

در نظام جمهوری اسالمی زندگی می کنند، به وظایف خودشان آشنایند.1
شکر مسئولین، خدمت است؛ شکر مردم، حفظ وحدت است؛ حفظ وحدت، حفظ هوشیاری، 
حفظ برادری، نگاه مشـفقانهٔ به یکدیگر. دشـمن می خواهد این نباشـد و شـما سـعی کنید که 
این چه که دشـمن را خشـمگین می کند، آن را انجام بدهید و آنچه که قلب مقدس ولی عصر 
)ارواحنـا فـداه( را شـاد خواهـد کـرد، او همیـن وحـدت و مهربانـی و همـکاری و نشـاط و حرکـت انقالبـی 

ملت ایران است. 2
اسالم به ما وعده داده است که پیروزی متعلّق است به مؤمنِ مجاهد؛ اگر ایمان نباشد، 
نصرت به طور کامل به دست نمی آید؛ اگر ایمان باشد امّا مجاهدت و تالش نباشد، نتیجه به 
دسـت نمی آیـد. وظیفـهٔ مـان ایـن اسـت کـه از اسـالم و از حرکـت اسـالمی حمایـت کنیـم و دفـاع 
کنیم؛ یکی از مقّدماتش این است که این اختالفات فرقه ای و طائفی را بگذاریم کنار. خب اگر 
بخواهیم این اختالفات را کنار بگذاریم، کسانی هستند که مخالف با این هستند و نمی خواهند 
بگذارنـد؛ یـک کسـانی را از مـا تحریـک می کننـد، یـک کسـانی را از بـرادران مـا تحریـک می کننـد، 
و اینهـا وادار می شـوند بـه اینکـه برخـالفِ حرکـِت وحـدت حـرف بزننـد، اقـدام کننـد و کار کننـد. 
این هایی که این نقش را  ایفا می کنند اگر وابستهٔ به سیاستهای جهانی و استکباری نباشند، 

1. دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت عید غدیر 21/07/1393
2.  سالروز والدت حضرت امیر المؤمنین علیه السالم )15/04/1388(
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یعنی اگر برخاستهٔ از این سیاسات نباشند، باید بهشان بی اعتنائی کرد، باید اعتنائی نکنیم به 
اینها؛ امّا اگر چنانچه مثل سـعودی ها و مثل بعضی های دیگر، این اختالف افکنی ناشـی باشـد 
از سیاستهای استکباری، باید با اینها مقابله کرد، باید محکم با اینها مواجه شد. آن شیعه ای 
که لندن از او حمایت بکند، آن شیعه را ما قبول نداریم. آن سنّی ای که آمریکا و اسرائیل از او 
حمایت بکنند، آن سنّی را ما مسلمان نمی دانیم؛ یعنی او را اصالً مسلمان نمی دانیم. اسالم 
آن است که با کفر و با ظلم و با استکبار مخالف است؛ ما مشترکاتمان اینها است؛ مشترکات 
ما توحید است، مشترکات ما کعبه است، مشترکات ما وجود مقّدس پیغمبر است، مشترکات 
ما محبّت به اهل بیت اسـت و خیلی از مشـترکات دیگر. واجباتمان همه از مشـترکات اسـت؛ 
اینکه در نماز بنده قنوت بخوانم، شما نخوانی، این چیزی نیست که اختالف ایجاد بکند. اصل 
قضیّه این است که به خدای واحدِ اَحَد معتقد باشیم و به نبوّت معتقد باشیم و به نصرت الهی 

معتقد باشیم و به قیامت واقعاً معتقد باشیم؛ این ها اصل قضیّه است.1

1.  دیدار وزیر اوقاف و جمعی از علمای سوریه 10/12/1396
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10- بی اعتمادی به دشمن
عیفا«... ولیکن ما نباید غافل بشویم، ما نباید  َ طاِن اکَن �ن �ی َّ سش یَد ال

َ
دشمن ضعیف است؛ »ِانَّ ک

به خواب برویم. توصیهٔ من به همهٔ جوانهایمان، به همهٔ مجموعه های گوناگون کشور، به همهٔ 
اصناف کشـور، به همهٔ جریانهای سیاسـی کشـور این اسـت که مراقب باشـند به دشـمن پهلو 
ندهند، مراقب باشند میدان را برای دشمن آماده نکنند؛ بیدار باشند. اگر ما غافل بشویم، ما 
بـه خـواب برویـم، همـان دشـمن ضعیـف زهـر خـودش را خواهـد ریخـت؛ بایـد همـه بیـدار باشـیم؛ 
همچنان که بحمدالله امروز همهٔ ملّت بیدارند و در طول این سالها هم ملّت بیدار بودند؛ این 

بیداری را باید حفظ کنیم.1
بصیرت در هدف، بصیرت در وسیله، بصیرت در شناخت دشمن، بصیرت در شناخت موانع 
راه، بصیرت در شناخت راه های جلوگیری از این موانع و برداشتن این موانع؛ این بصیرتها الزم 
اسـت.2 نقاط ضعف دشـمن را -نقاط ضعف معرفتی و عملی دشـمن را- باید شناسـایی کرد و 

اینها را به رخ انسانهایی که احتیاج دارند این مطلب به رخ آنها کشیده بشود، کشاند.3 
وادادگیِ در مقابل دشمن، دروازهٔ همهٔ آسیب هایی است که بر یک کشوری وارد می شود.4
 یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار دهد. باید یک ملت از خواری، از ذلت، به هر 
وسیله ای از سوی هر کسی مبارزه کند و خود را به نقطهٔ عزت برساند. این عزتی که برای ملت 
ایران یک ضرورت اسـت و به فضل الهی به وسـیلهٔ انقالب اسـالمی زمینهٔ کامل این احسـاسِ 
عزت در ما مردم به وجود آمده است، یکی از عناصرش عبارت است از دلبسته و وابسته نبودن 
به بیگانگان، به دشـمنان، به کسـانی که در سرنوشـت پرشـکوه یک ملت مثل ملت ما، آن ها 
هیچگونه احسـاس سـود نمی کنند. بنابراین دنبال منافع خودشـان هسـتند و این منافع را در 
ذلیل کردن، خوار کردن، به استضعاف کشاندن ملت ها می دانند. باید به اینها دلبسته نشد.
 شـما جوانهـا، اداره کننـدگان آینـدهٔ ایـن کشـورید. ایـن کشـور مـال شماسـت، آینـده متعلـق 
بـه شماسـت. جوانـان مـا ایـن را بایـد بـه صـورت یـک اصـل کلـی در ذهـن داشـته باشـند کـه بـرای 
ادارهٔ کشور، برای آیندهٔ کشور، نسخه های بیگانه نوشته را انتخاب نکنند. نسخه های اسالمی، 
نسخه های ملی، نسخه های بومی را انتخاب کنند. امروز و از سالها قبل، همهٔ تالش دولتهای 

1. دیدار جمعی از خانواده های شهدا 1397/9/21
15/7/1388 .2

3. دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی 25/06/1394
4. دیدار مردم اصفهان 1395/08/26
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غربی و فعاالن تمدن غربی، متوجه این نقطه است که فرهنگ خودشان، دانسته های خودشان، 
بافته هـا و یافته هـای خودشـان را بـر ملتهـا، بـر ذهنهـا تحمیـل کننـد. ملـت عزت طلـب، ملتـی کـه 

می خواهد مستقل باشد، باید در مقابل این حرکت مقاومت کند.1
از همـهٔ بدبختی هـای دنیـای اسـالم بزرگتـر، امـروز حضـور آمریکاسـت؛ ایـن را بایـد عـالج کـرد. 
باید آمریکا را از عرصه دور کرد، او را تضعیف کرد. خوشبختانه ضعیف هم شده اند. آمریکای 
امروز، آمریکای بیسـت سـال قبل و سـی سـال قبل نیسـت. آمریکا امروز بشـدت ضعیف شـده 

است. این را باید نگه داشت. نباید ناامید بود.2
موفّقیّت هر ملّتی در پیشرفتهای خود، نسبت معکوس با نفوذ بیگانگان و دشمنان در آن 
کشـور دارد. این هـا نسبتشـان متعاکـس اسـت؛ یعنـی هـرگاه بیگانـه و یـک قـدرت خارجـی - ولـو 
آن قدرت خارجی علناً اظهار دشمنی نکرده باشد - نفوذش در بین مردم، قشرهای مختلف و 
فضای سیاسی بیشتر باشد، این ملّت از آینده ای همراه با عزّت و همراه با افتخار و تأمین شده، 
فاصلـه اش بیشـتر اسـت. نـه اینکـه بـا هـر بیگانـه ای بایـد سـتیزه گری کـرد؛ نـه، گاهـی هـم انسـان 
بخاطر مصالح، با بیگانه ای دوستی می کند؛ امّا به همان بیگانهٔ دوست هم نباید اجازه داد که 

در امور داخل این خانه، این خانواده، این کشور و این جامعه بتواند نقش ایفا کند.3
ما بارها تکرار کرده ایم، ما ملتی هستیم که خودمان تصمیم می گیریم. ما نمی توانیم منتظر 
بمانیم تا فالن کشور، فالن دولت، فالن وزیر خارجه یا رئیس جمهور، به ما توصیه کند که شما 
چاره ای ندارید جز اینکه با آمریکا رابطه برقرار کنید! نه آقا، چاره داریم؛ چاره این است که بر 
روی مواضع سرشار از عزّت، که ناشی از اسالم، ناشی از ملت ایران و از قدرت اسالمی و ملی 
ماست، محکم بایستیم تا همهٔ کسانی که بیگانه از ما هستند، احساس کنند در مقابل این 

ملت، نمی شود با قلدری حرف زد! 
...ای ملت عزیز! آن عزّتی که دارید، ناشـی از مواضع ایمانی و انقالبی شماسـت. عزیزان 
من! در داخل مرزهای ملت ما کسانی هستند که متأسفانه همان حرفی را می زنند که سازمان 
سـیای آمریـکا بـه وسـیلهٔ قلم به مـزدان خـود در مجـاّلت و مطبوعـات دنیـا پخـش می کنـد! یعنـی 
می خواهند بگویند »ارتباط با آمریکا، کلیدِ حلّ است؛ تا ارتباط با آمریکا پیدا نکنید، نمی شود 
هیچ کار کرد!« عّده ای هم در داخل کشور، این پیام دشمن را در روزنامه های خودِ ما با استفاده 
از فضای آزادی که خوشـبختانه نظام جمهوری اسـالمی به وجود آورده اسـت و همه می توانند 

1. دیدار مردم مریوان 1388/02/26
2.  دیدار شرکت کنندگان در کنفرانس وحدت اسالمی 01/12/1389
3.  دیدار پاسداران، جانبازان، دانشجویان و دانش آموزان 11/8/1379
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نظرات خودشان را بگویند، پخش می کنند! آنچه که من بر آن تأکید می کنم، این است که عزّت 
ملت از استقرار او بر روی مواضع انقالبی و استحکام مواضع دینی و ملی اوست؛ نه از گرایش 
به این و آن. نه از اتّکا به این و آن. نه از التماس کردن و ایجاد رابطه پیش این، یا آن دولت.1
ّـت ایـران اسـت – کـه حـاال مـن مختصـراً عـرض خواهـم کـرد – ایـن  یـک تجربـه ای در اختیـار مل
ّـت مـا را بـاال خواهـد بـرد؛ مثـل تجربـه ای کـه در سـال 82 و 83 در زمینـهٔ  تجربـه ظرفیّـت فکـری مل
تعلیق غنی سازی انجام گرفت، که آن وقت تعلیق غنی سازی را در مذاکرات با همین اروپایی ها، 
جمهوری اسالمی برای یک مّدتی پذیرفت. خب ما دو سال عقب افتادیم، لکن به نفع ما تمام 
شـد. چرا؟ چون فهمیدیم که با تعلیق غنی سـازی، امید همکاری از طرف شـرکای غربی مطلقاً 
ّـه به نحـوی تحمیـل شـده بـود، لکـن مـا قبـول  وجـود نـدارد. اگـر مـا آن تعلیـق اختیـاری را – کـه البت
کردیم، مسئولین ما قبول کردند – آن روز قبول نکرده بودیم، ممکن بود کسانی بگویند خب 
یک ذرّه شما عقب نشینی می کردید، همهٔ مشکالت حل می شد، پروندهٔ هسته ای ایران عادی 
می شد. آن تعلیق غنی سازی این فایده را برای ما داشت که معلوم شد با عقب نشینی، با تعلیق 
غنی سازی، با عقب افتادن کار، با تعطیل کردن بسیاری از کارها مشکل حل نمی شود؛ طرف 
مقابل دنبال مطلب دیگری اسـت؛ این را ما فهمیدیم، لذا بعد از آن شـروع کردیم غنی سـازی 
را آغاز کردن. امروز وضعیّت جمهوری اسـالمی با سـال 82، زمین تا آسـمان فرق کرده؛ آن روز 
ما چانه می زدیم سرِ دو، سه سانتریفیوژ، ]در حالی که[ امروز چندین هزار سانتریفیوژ مشغول 
کارند. جوانهای ما، دانشمندان ما، محقّقین ما، مسئولین ما همّت کردند، کارها را پیش بردند. 
بنابراین از مذاکراتی هم که امروز در جریان است، ما ضرری نخواهیم کرد. البتّه بنده همچنان 
ّـت ایـران  کـه گفتـم خوشـبین نیسـتم؛ مـن فکـر نمی کنـم ]از[ ایـن مذاکـرات آن نتیجـه ای را کـه مل
انتظار دارد، به دست بیاید، لکن تجربه ای است و پشتوانهٔ تجربی ملّت ایران را افزایش خواهد 

داد و تقویت خواهد کرد؛ ایرادی ندارد امّا الزم است ملّت بیدار باشد.2
در واقع قیام نوزدهم دی را می توان اوّلین ضربهٔ تبر ابراهیمی بر پیکر بت بزرگ به حساب 
آورد. این اوّلین ]ضربهٔ[ تبری بود که به وسـیلهٔ مردم قم به بت بزرگ آمریکا زده شـد. بعد از 
آن هم ادامه پیدا کرد و شما امروز وضع آمریکا را مشاهده می کنید؛ وضع و حال بت بزرگ را 
امروز شما می بینید که این دموکراسی شان است؛ این افتضاح انتخاباتی شان است؛ این حقوق 
بشرشان است، حقوق بشری که هر چند ساعت یک بار، یا حّداقل چند روز یک بار، یک سیاه 

1.  صحن مطهر حضرت ثامن الحجج، امام رضا علیه السالم )01/ 01/ 1377(
2. دیدار دانش آموزان و دانشجویان 12/08/1392:
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پوست را بدون دلیل، بدون جرم در خیابان می کشند، و کشنده و قاتل هم تعقیب نمی شود؛ 
ایـن ارزشهایشـان اسـت کـه همیـن طـور میگوینـد ارزشـهای آمریکایـی، ارزش هـای آمریکایـی، و 
امروز این ارزشها مایهٔ مسخرهٔ همهٔ دنیا شده، حتّی دوستانشان آنها را مسخره می کنند؛ این 
هم اقتصاد فلجشـان اسـت؛ اقتصاد آمریکا به معنای واقعی فلج اسـت، دَه ها میلیون بیکار و 
گرسنه و بی خانمان ]وجود دارد[؛ این وضع امروزِ آمریکا است. این البتّه چیز مهمّی است لکن 
عجیب تر از این، این است که یک عّده ای هنوز قبله شان آمریکا است، هنوز امید و آرزویشان 

به آمریکا است؛ آمریکایی که در یک چنین وضعی است.1
وعـده خـدا را بـاور کنیـد وعـده الهـی ایـن اسـت کـه اگـر اهـل حـق پـای حـقّ خودشـان بایسـتند، 
حق پیروز خواهد شد. در همه مراحل این طور است. در دوران انقالب این را تجربه کردید، در 
دوران جنـگ تجربـه کردیـد، در دوران اسـارت تجربـه کردیـد، در دوران بعـد از پایـان جنـگ - کـه 
ملت ایران در صدد بنای دوباره کشور خود برآمد - این را تجربه کردید؛ در آینده هم باید این 
را یقین داشته باشید که عملی است. هر جا دیدید که دشمنی زورگویی می کند، در مقابل او 
بایستید. این، وظیفه آحاد مردم، دولتمردان، نمایندگان مردم و کسانی است که این مملکت 
مسئولیتی را به آنها سپرده است. در مقابل دشمن متجاوز، در مقابل زورگوی ظالم، در مقابل 
اسـتکباری کـه امـروز بـر ارزشـهای الهـی و معنـوی طغیـان کـرده اسـت - کـه مظهـرش هـم دولـت 
طاغوت و طغیانگر امریکاست - کوتاه نیایید. قدرت های مادّی، هیچ غلطی نمی توانند بکنند. 
با ملتی که ایستاده و به نیروی خود تکیه کرده است، هیچ کاری نمی توانند بکنند. همه راهها 
به روی آنها بسته است. اگر سختگیری کنند، آن ها ضرر می کنند. اگر فشار وارد بیاورند، آن ها 
ضرر می کنند. اگر حمله کنند، آن ها ضرر می کنند؛ چون جوهر ایسـتادگی و مقاومت در یک 

ملت، جوهر نفیس و گرانقدری است.2
هیمنهٔ آمریکا شما را نترسانَد؛ دشمن ضعیف شده است. دشمن اسالم که استکبار است، 
امروز از همهٔ دورانهای گذشتهٔ این 100 سال و 150 سال ضعیف تر است. دولت های استعماری 
اروپا را می بینید: گرفتار مشکالت اقتصادی، گرفتار مشکالت سیاسی، گرفتار مشکالت امنیّتی. 
انـواع و اقسـام مشـکالت را امـروز دولتهـای اسـتعماری اروپـا دارنـد. آمریـکا بدتـر از اینهـا؛ دچـار 
مشـکالت اخالقی، دچار مشـکالت سیاسـی، دچار مشـکالت شـدید مالی و پولی، دچار ضعف 

حیثیِّت ابرقدرتی در همهٔ دنیا؛ نه فقط در دنیای اسالم، ]بلکه[ در همهٔ دنیا.3

1. سخنرانی تلویزیونی در سالروز قیام 19 دی 19/10/1399:
2. دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده های شهدا 29/05/1376

3. دیدار شرکت کنندگان در »کنگرٔه جهانی جریانهای افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسالم«04/09/1393
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ُـر  تـا وقتـی کـه فضـای کشـور، از ضّدیـت بـا دولـت متجـاوز امریـکا – بـه صـورت تبییـن شـده – پ
باشد، امریکا قاعدتاً دیگر راهی به این کشور ندارد. نه می توانند در سیاست این کشور دخالت 
کنند، نه به منابع اقتصادی این کشور تسلّط یابند و نه حضور فرهنگی در این جا داشته باشند. 
اگـر بخواهنـد بـه ایـن کشـور برگردنـد، راهـش ایـن اسـت کـه اوّل، ایـن شـعار را حـذف کننـد؛ اوّل 
دشـمنیِ ملت ایران با نظام سـلطه و با سـلطه گر و به طور مشـخّص با امریکای مسـتکبر را از 
بیـن ببرنـد. آن هـا بـرای خـود، راه هایـی دارنـد. از روز اوّل انقـالب، ایـن کارهـا بـه شـکلهای مختلـف 
شده است. یکی از کارها این است که در ذهن مردم داخل کشور، این فکر را به وجود آورند 
کـه امریـکا، یـک قـدرت شکسـت ناپذیر و واقعیـت و عظمتـی در جهـان اسـت و نمی شـود بـا آن 
َّه تعالی علیـه و بخصـوص  مبـارزه کـرد. بـه حافظـهٔ خودتـان مراجعـه کنیـد؛ از دوران امـام رضوان الل
بعد از رحلت ایشان تا امروز، به وسایل گوناگون، در شکل مقاله و قّصه و شعر و سیاست بافی 
و تحلیل سیاسی و غیره، کسانی – چه عناصر صریحاً وابسته به امریکا، چه حتّی عناصری که 
داخل کشور هستند و صریحاً هم خیلی وابسته به امریکا نیستند – این فکر را ابراز می کنند. 
اگر شما اهل مطالعه باشید – که هستید – یقیناً در ذهنتان، مواردی از این قبیل را می توانید 
پیدا کنید. یعنی به ملتی بگویند: بی خود زحمت می کشید، با چه کسی می خواهید در بیفتید؟! 

این، فکر غلطی است.1
چه عاملی برای دشـمن ... بهتر از این اسـت که در داخل جامعهٔ اسـالمی، مردم و جوانها 
باالخره به این نتیجه برسند که چرا باید با کیسه دوخته های خارجی که می خواهند منابع ایران 
را غارت کنند، مخالف باشـند؟! نخیر، بفرمایند تشـریف بیاورند؛ حکومت را خودشـان تنظیم 
کننـد؛ ادارهٔ امـور را خودشـان بـه عهـده بگیرنـد؛ از منابـع هـم هرچـه می خواهنـد، ببرنـد؛ لطـف 
کنند فقط چیزی به ما بدهند تا بخوریم و گرسنه نمانیم! همچنان که در دوران قبل از انقالب 
ّـه آنجـا ایـن قسـمت آخـر دیگـر نبـود کـه »بدهیـم بخورنـد تـا گرسـنه نماننـد«؛  اینگونـه بـود. البت
ّـت بیـداد می کـرد. اگـر ایـن فکـر را در بیـن  نخیـر، گرسـنگی و فقـر و ناتوانـی و بی خونـی عمومـی مل
مردم ترویج کنند و به صورت یک باور درآورند، آیا خطری برای یک ملّت باالتر از این هست؟2
عده ای اینجور وانمود می کردند که اگر با آمریکایی ها دور میز مذاکره بنشینیم بسیاری از 
مشـکالت حـل می شـود، البتـه مـا می دانسـتیم اینجـور نیسـت امـا قضایـای یـک سـال اخیـر بـرای 
چندمین بار این واقعیت را اثبات کرد. در گذشـته میان مسـئوالن ما و مسـئوالن آمریکا هیچ 

1. دیدار جمعی از دانشجویان و دانش آموزان 09/08/1375
2. دیدار جمع کثیری از مردم قم 19/10/1379



عظمت ملت، ایران قوی، تحول 1400 374

ارتباطی نبود اما در یک سال اخیر بخاطر مسائل حساس هسته ای و تجربه ای که مطرح شد 
انجام بشود، بنا شد مسئوالن تا سطح وزارت خارجه تماس ها، نشست ها و مذاکراتی داشته 
باشند اما از این ارتباطات نه تنها فایده ای عاید نشد بلکه لحن آمریکایی ها تندتر و اهانت آمیزتر 
شد و توقعات طلبکارانهٔ بیشتری را در جلسات مذاکرات و در تریبون های عمومی بیان کردند. 
البتـه مسـئوالن مـا در نشسـت ها در جـواب طلبـکاری آنهـا، جواب هـای قوی تـر و گاهـی گزنده تـر 
دادند، اما در مجموع معلوم شد مذاکره برخالف تصورات برخی ها، به هیچ چیز کمک نمی کند. 
آمریکایی ها نه تنها دشمنی ها را کم نکردند بلکه تحریم ها را هم افزایش دادند! البته می گویند 
ایـن تحریم هـا، جدیـد نیسـت امـا در واقـع جدیـد اسـت و مذاکـره در زمینـهٔ تحریـم هـم، فایـده ای 
نداشته است... این، یک تجربهٔ ذیقیمت دیگر برای همه بود که متوجه شویم نشست و برخاست 
و حرف زدن با آمریکایی ها، مطلقاً تأثیری در کم کردن دشمنی آنها ندارد و بدون فایده است. 
این کار ما را در افکار عمومی ملت ها و دولت ها به تذبذب متهم می کند و غربی ها با تبلیغات 

عظیم خودشان، جمهوری اسالمی را دچار انفعال و دو گانگی جلوه می دهند.1
ما امروز در دوران حساسی هستیم. آیا جوان می تواند بیتفاوت بماند؟ حمله دشمن به ما 
یک امر طبیعی اسـت. هیچ الزم نیسـت که ما دسـتگاههای ویژه ای داشـته باشـیم تا از اعماق 
کارهای آن ها برای ما خبر بیاورند – که البته خبرهای ویژه هم داریم؛ این طور نیست که نداشته 
باشـیم – اما اگر آن خبرها را هم نداشـتیم، خیلی واضح و منطقی و طبیعی اسـت که دشـمن 
علیه ما توطئه کند. عّده ای می آیند و بحث توهّم توطئه را مطرح می کنند. در دانشگاه و محیط 
روشنفکری کشور، انسانی خجالت نکشد و بگوید توطئه توهّم است؛ دشمن علیه ما توطئه 
نمی کند؛ امریکا علیه ما توطئه نمی کند! گفت: مادر من چه اشـتباه کند به خیالش که گربه 
هم لولوست! امریکایی های به این نازنینی!... عّده ای نگویند دشمنی که این قدر اذیّت می کند، 
شما چه داعی ای دارید؟ بروید با او کنار بیایید! در قضایای مهم سیاسی که به سرنوشت ملتها 
ارتباط پیدا می کند، کنار آمدن یعنی تسلیم شدن؛ یعنی همان چیزی را که دشمن می خواهد، 
عمل کردن. مثل یک نفر که می خواهد خانه شما را بگیرد و شما زیر بار نمی روید؛ مرتّب سنگ 
می اندازد و شیشـه ها را می شـکند و اذیّت می کند. آن وقت یکی به شـما بگوید با دشـمنی که 
ّـت می کنـد، کنـار بیاییـد! کنـار آمـدن ایـن اسـت کـه شـما از خانـه بیـرون برویـد و کلیـد  این قـدر اذی
خانه را به او بدهید! کنار آمدن، یعنی تحقیر و به اسارت دادن یک ملت؛ یعنی تأمین خواسته 
دشـمن درباره یک ملت. نجات از این دغدغه ها و مشـکالت، یک راه بیشـتر ندارد و آن، فکر 

1. دیدار مسئوالن وزارت خارجه و سفرا و رؤسای نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور با رهبر انقالب 22/05/1393
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کردن، اندیشـیدن، ضّد حمله فراهم کردن و دشـمن را به سـتوه آوردن اسـت. نسـل جوان در 
چنین میدانی است که تکلیف و مسئولیت دارد. 1

رئیس جمهور آمریکا گفت شش ماه دیگر شما خبرهای مهمّی از ایران خواهید شنید؛ آن 
شـش مـاه دیگـر، همیـن مـرداد بـود، همیـن قضایـای چنـد روز قبـل از ایـنِ مـرداد کـه چنـد جـا چنـد 
نفـری جمـع شـدند یـک شـعاری دادنـد. دارنـد پـول خـرج می کننـد، زحمـت می کشـند بـرای اینکـه 
یک حادثه درست کنند، این جوری از آب درمی آید؛ ملّت به هوش است، ملّت بابصیرت است. 
بله، قضایای معیشـت، مردم را فشـار می دهد، خیلی ها هم اوقاتشـان تلخ اسـت، ناراضی اند، 
امّا زیر بار توطئه و خواست سیای آمریکا و فالن رژیم بدبخت روسیاه که ملّت ایران نمی رود! 
دشـمن ضعیف اسـت، دشـمن ناتوان اسـت، دشـمن شکسـت خورده اسـت و مطمئنّاً در آینده 
هم دشـمن در همهٔ مراحل شکسـت خواهد خورد؛ به شـرط اینکه من و شـما بیدار باشـیم، به 

شرط اینکه من و شما به وظایفمان عمل بکنیم، به شرط اینکه من و شما ناامید نشویم.2
ّـران فکـری کشـور و  یکـی از کارهـای دشـمن ایـن اسـت کـه محاسـبات مسـئوالن کشـور و مؤث
در درجهٔ بعد آحاد ملّت را تغییر بدهد و در محاسبات اینها اثر بگذارد؛ مثل اینکه شما فرض 
بفرمایید بتوانید در رایانهٔ یک شخصی یک بدافزار را وارد کنید که همهٔ چیزهایی را که این رایانه 
ّـت یـک کشـور،  ّـی مدیری بـه شـما خواهـد داد، عوضـی بدهـد، غلـط بدهـد؛ در رایانـهٔ عمومـی و کل
در اندیشهٔ آنها، در محاسبات آنها گاهی دشمن تأثیر می گذارد. یک ملّت آزاد آن ملّتی است 
که این تأثیر را نپذیرد، به معنای واقعی کلمه آزادانه بیندیشـد، آزادانه فکر کند و با شـجاعت 
عمل کند و دنبال منافع ملّی خودش برود. خب، این به چه چیزی احتیاج دارد؟ به بصیرت.

اگـر مـا بصیـرت نداشـته باشـیم، اگـر مـا بینـش درسـت، چشـم بـاز، هوشـیاری الزم نداشـته 
باشیم، نه درست منافع حقیقی مان را تشخیص می دهیم، نه درست راه رسیدن به این منافع 
را تشخیص می دهیم، نه درست آدمی را که باید این بار بزرگ را بر دوش بگیرد، می شناسیم. 
وقتی بصیرت نبود مثل انسانی است که چشم ندارد، راه را نمی بیند؛ بصیرت برای یک کشور، 
یک ملّت و آحاد یک مجموعه، به این اهمّیّت است. اگر چنانچه این مختّصات در یک کشوری، 

در یک ملّتی وجود داشت، آن وقت آن ملّت به نتایج مطلوب خود خواهد رسید.3
امـروز برنامـهٔ دشـمن، بعـد از مأیـوس شـدن از همـهٔ کارهـای دیگـر، ایجـاد شـکاف بیـن نظـام 
جمهوری اسالمی و ملّت عزیز ایران است. این حماقت آنها است؛ نمی دانند که نظام جمهوری 

1. دیدار جوانان اصفهان 1380/08/12
2. دیدار اقشار مختلف مردم 22/05/1397

3. مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش 1398/08/08
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اسالمی چیزی جز ملّت ایران نیست، این ها قابل جدا شدن نیستند. نظام اسالمی یک نظامِ 
بوروکراتیـِک جـدای از مـردمِ نشسـتهٔ در کاخهـا و قصرهـا نیسـت؛ نظامـی اسـت از خـود مـردم 
ّـت و عواطـف مـردم اسـت؛ ایـن  تشـکیل یافته، متّکـی بـه آحـاد مـردم و بـه ایمـان مـردم و بـه محب
نظامِ اسالمی است؛ این را چطور می خواهند از مردم جدا کنند؟ البتّه شش رئیس جمهور دیگر 
قبل از این شـخص هم این تالش را کردند و همهٔ آنها از میدان خارج شـدند و نتوانسـتند این 
مقصود شیطانی را انجام بدهند. این فشارهای اقتصادی ]آن ها[ هم که عمدتاً روی مردم فشار 
می آورد، به خاطر این است که شاید بتوانند مردم را به ستوه بیاورند، خسته کنند. ما به حول 
و قوّهٔ الهی پیوندمان را روزبه روز با مردم بیشتر و قوی تر خواهیم کرد؛ ما انسجام دشمن شکن 
خودمان را حفظ می کنیم؛ ما جوانان مؤمن و پُرانگیزه و اهل اقدام را هر روز بیشتر از گذشته 
بـه حـول و قـوّهٔ الهـی تقویـت می کنیـم. نسـلِ جـوانِ غیـور و پُرانگیـزه ِ ی کشـور بدانـد کـه دشـمن، 
با اسـتقالل او دشـمن اسـت، با عزّت او دشـمن اسـت، با پیشـرفت او دشـمن اسـت، با حضور 
ّـت ایـران، به معنـای دشـمنیِ بـا عـزّت و  او در میـدان علـم و سیاسـت دشـمن اسـت؛ دشـمن مل
ّـت اسـت. دشـمن تـا بتوانـد، موذیگـری را رهـا نخواهـد کـرد  اسـتقالل و پیشـرفت و اعتـالء ایـن مل
ولـی بایسـتی ایـن را یقیـن داشـت کـه از ایـن موذیگـری نتیجـه ای نخواهـد گرفـت، بـه شـرط اینکـه 
ّـت ایـران همچنان کـه تـا امـروز بـه توفیـق الهـی و بـه هدایـت الهـی راه را شـناخته اند، از ایـن بـه  مل
بعد هم همین راه را با قدرت ادامه بدهند، و آن راهِ ایستادگی و صبر و تقوا همراه با هوشیاری 

و تدبیر و انسجام ملّی است.
 بعضی نسخهٔ دیگری را تجویز می کنند، میگویند تسلیم بشویم تا دشمن علیه ما موذیگری 
نکند؛ این ها نمی دانند که هزینهٔ تسلیم شدن بمراتب بیشتر از هزینهٔ مقاومت کردن و ایستادگی 
کردن است. بله، ایستادگی کردن ممکن است هزینه ای داشته باشد، امّا دستاوردهای بسیار 
بزرگی دارد که صدها برابرِ آن هزینه برای ملّتها ارزش دارد؛ امّا تسلیم شدن در مقابل دشمن 
عنود و لجوج و خبیث، جز لگدمال شدن، جز ذلیل شدن، جز بی هویّت شدن هیچ اثری ندارد؛ 

ی  وا َو َتدوعا ِاَل ن این را بایستی همه بدانند. این قانون الیتخلّف پروردگار است که فرمود: فَل َتِ
م َاعماَلمُک؛ سست نشوید، دعوت به سازش با دشمن نکنید، 

ُ
َرک �تِ وَن َو الُل َمَعمُک َو َلن �یَ ِم َو َانُتُ الَعَل ل سَّ ال

م« -یعنی »لَن یَنقَُصکُم«- خدای 
ُ

َرک �تِ خدای متعال شما را برتر قرار داده است و برتر هستید »َو َلن �یَ
متعال برای شما کم نمی گذارد در مقابل مجاهدتی که انجام داده اید، پاداش این مجاهدت را 

به طور کامل به شما خواهد داد.1

1. مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین )علیه الّسالم( )09/04/1397(  
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بعضی ممکن اسـت هیچ تهدیدی را متوجّه نظام ندانند، بگویند نه، هیچ تهدیدی متوجّه 
نظـام نیسـت. بعضـی ممکـن اسـت تهدیـد را قبـول کننـد، امّـا آن را متوجّـه بـه بخشـی از نظـام 
بداننـد، نـه بـه همـهٔ نظـام و خـود را خـارج از آن بخـشِ مـورد تهدیـد بپندارنـد. بعضـی نیـز ممکـن 
است تهدید را جّدی بدانند، امّا راه حلّ آن را تسلیم و پوزش خواهی گمان کنند. همهٔ این راهها 
غلط اسـت. تهدید هسـت، متوجّه به همهٔ نظام هم هسـت. هیچکس خیال نکند که متجاوزِ 
مسـتکبرِ سـرکش به چیزی کمتر از سـلطهٔ کامل قانع خواهد شـد و به کسـی ابقا خواهد کرد. 
البتّه از تاکتیکهای شناخته شده و معروف و کهنه شدهٔ دنیا این است که سعی کنند در بین یک 
گروه دشمن، عّده ای را علی العجاله از دایره دشمنی، خارج وانمود کنند تا بتوانند آن بخش دیگر 
را از بین ببرند، بعد هم به سراغ اینها بیایند. تهدید هست؛ تهدید، عمومی است. راه حلّ آن 
هم حفظ و افزایش عناصر قدرت در درون نظام است. ما عناصر قدرت فراوانی داریم. این ها 
را باید حفظ کنیم و روزبه روز افزایش دهیم. ما ضعیف نیستیم، باید در مقابل تهدید آمادگی 
داشـته باشـیم. اگر نداریم، باید آمادگی ایجاد کنیم و اگر داریم، حفظ کنیم و افزایش دهیم. 
در مقابـل اعـالن جنـگ، اعـالن دفـاعِ همه جانبـه – روی »همه جانبـه« تکیـه و تأکیـد می کنـم – و 

در مقابل اقدام به جنگ، اقدام به دفاع و ضربه متقابل.1
مثالً فرض کنید نظام اسالمی با فشارهای شرطی دشمن مواجه می شود؛ مراد ما از فشار 
شرطی این است که یک فشاری را وارد می کنند، مثالً تحریم را، بعد میگویند این را برمیداریم 
به شـرط اینکه فالن کار انجام بگیرد -این جور نیسـت که آدم را بکلّی مأیوس کنند؛ میگویند 
برمیداریم امّا شـرطش این اسـت که این کار باید انجام بگیرد؛ این خب خیلی چیز خطرناکی 
اسـت، خیلـی چیـز مهمّـی اسـت؛ ایـن شـرط ها ممکـن اسـت کـه شـرط های بشـّدت گمراه کننـده 
و هالک کننـده ای باشـد- در یـک چنیـن وضعـی انسـان چـه کار بایـد بکننـد؟ اینجـا انسـان متوجّـه 
ـرَت َو َمـن تـاَب َمَعک«اسـت؛ چـون ایـن مسـئله، مسـئلهٔ  مـٰا ُاِم

َ
ِقم ک ـ�تَ می شـود کـه عـالج ایـن، »فَاس

عمومی است، مسئلهٔ شخصی که نیست. ]مثالً[ در قرآن وجوب صبر، وجوب استقامت برای 
ر«پیغمبر اسـت و به مردم ربطی ندارد  َک فَاص�بِ بِّ خود شـخص ]پیغمبر[ هسـت؛ مخاطبِ »َو رِلَ
ـرَت َو َمـن تـاَب َمَعـک؛ همـه بایـد اسـتقامت  مـٰا ُاِم

َ
ِقم ک ـ�تَ امّـا ایـن ]مـورد[، ارتبـاط بـه مـردم دارد: فَاس

کنیـد، همـه بایـد بِایسـتید؛ یعنـی یـک حرکـت جمعـیِ صبـر و اسـتقامت را از مـا می خواهـد. پـس 
ـرت« بایـد عمـل کـرد؛ یـا  مـٰا ُاِم

َ
م ک ِق ـ�تَ فهمیدیـم کـه در ایـن قضایـا بایـد ایـن جـوری عمـل کـرد: »فَاس

ر«؛ تواصی به صبر، یکدیگر را وادار کردن به ایسـتادگی و مقاومت و تحمّل و  �ب صَّ وا ِبال واَص »َوَت

1. دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی 27/12/1380
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رَت َو َمن  مٰا ُاِم
َ

م ک ِق �تَ پایداری. خب وقتی یک چنین چیزی پیش می آید، برای ما آن مفهوم »فَاس
تـاَب َمَعـک« کامـالً روشـن می شـود؛ قبـل از ایـن، خیلـی مفهـوم روشـنی بـرای مـا نـدارد -کـه خـب 
»وَ َمن تاَب َمعَک« یعنی مردم موظّفند که استقامت کنند- یک امر کلّی است، امّا وقتی یک 
چنین وضعی پیش می آید، انسان می فهمد که یعنی چه. ما امروز با این مسئله مواجهیم؛ مردم 
ما دچار مشکالتی هستند که بخشی از آنها ناشی از فشارهای دشمن است و ما می خواهیم 
مردم در مقابل این ]مشکالت[ استقامت کنند، بِایستند؛ این یک حرکت عظیم و مهمّی است 

که خب بحمدالله در کشور ما دارد انجام می گیرد.1
 پشـتوانهٔ انتخابِ مقاومـت از سـوی امـام بزرگـوار مـا یـک پشـتوانهٔ منطقـی اسـت، پشـتوانهٔ 
عقالنی اسـت، پشـتوانهٔ علمی اسـت و البتّه پشـتوانهٔ دینی؛ منطق، پشـت سـرِ ایسـتادگی امام 

و مقاومِت امام وجود دارد؛ حاال من چند جزء از اجزای این منطق را عرض می کنم.
 یک جزء این منطق این است که مقاومت، واکنش طبیعیِ هر ملّت آزاده و باشرف در مقابل 
ّـت  تحمیـل و زورگویـی اسـت؛ دلیـل دیگـری الزم نـدارد. هـر ملّتـی کـه بـرای شـرف خـود، بـرای هوی
خود، برای انسانیّت خود ارزش قائل است، وقتی ببیند یک چیزی را می خواهند به او تحمیل 
بکنند، مقاومت می کنـد، امتنـاع می کنـد، ایسـتادگی می کنـد؛ خـود ایـن، یـک دلیـل مسـتقل و 

قانع کننده است؛ این یک.
 دوّم: مقاومت موجب عقب نشینی دشمن می شود، بر خالف تسلیم. وقتی که دشمن به 
شما زور می گوید، اگر شما یک قدم به عقب برداشتید، او جلو می آید؛ بدون تردید. راه اینکه 
او جلو نیاید، این اسـت که شـما بِایسـتید. ایسـتادگی و مقاومت کردن در مقابل زیاده خواهی 
دشمن و زورگیری دشمن و باج خواهی دشمن، راه جلوگیری از پیش آمدنِ او است؛ پس صرفه 
با مقاومت است. خود ما هم همین جوری هستیم و تجربهٔ خود ما در جمهوری اسالمی همین را 
نشان می دهد. من البتّه موارد زیادی را همین االن در ذهن دارم؛ نمی خواهم وارد بشوم و مثال 
ذکر بکنم؛ به طور کلّی بگویم: هر جا ما ایسـتادگی کردیم و مقاومت کردیم، توانسـتیم پیش 
برویم؛ هر جا تسلیم شدیم و طبق میلِ طرف مقابل حرکت کردیم، ضربه خوردیم. مثال های 
واضحی وجود دارد و افراد هوشمند و مطّلع می توانند مثالهایش را در زندگی چهل سالهٔ جمهوری 

اسالمی براحتی پیدا کنند. این هم یک بخش دیگری از این منطق.
 بخش سوّم از منطق مقاومت، آن چیزی است که من در همین جلسه -یکی دو سال گذشته- 
گفتم و آن این است که مقاومت البتّه هزینه دارد، بدون هزینه نیست، امّا هزینهٔ تسلیم در 

1. دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 04/12/1399
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مقابل دشـمن بیشـتر اسـت از هزینهٔ مقاومت. وقتی شـما در مقابل دشـمن تسـلیم می شـوید، 
باید هزینه بدهید. رژیم پهلوی در مقابل آمریکا تسلیم بود -خیلی اوقات هم ناراحت بودند، 
ناراضی بودند امّا تسلیم بودند، می ترسیدند- هم نفت می داد، هم پول می داد، هم باج می داد، 
هـم توسـری می خـورد! امـروز دولـت سـعودی هـم همیـن جـور اسـت؛ هـم پـول می دهـد، هـم دالر 
می دهد، هم بر طبق خواست آمریکا موضع گیری می کند، هم توهین می شنود؛ به او میگویند 
»گاو شیرده«! هزینهٔ سازش، هزینهٔ تسلیم، هزینهٔ عدم مقاومت، از هزینهٔ مقاومت بمراتب 
بیشتر است؛ هزینهٔ مادّی هم دارد، هزینهٔ معنوی هم دارد. )خواهش می کنم توجّه کنید؛ ما 
حـاال بحـث »نبـرد« را نمی کنیـم، بحـث »مقاومـت« را می کنیـم؛ بحـث »نبـرد« جداگانـه اسـت؛ 

من دارم ایستادگی و مقاومت و عقب نشینی نکردن را میگویم؛ درست توجّه کنید.(
 بخـش چهـارم و عنصـر چهـارم از منطق مقاومتـی کـه امـام بزرگـوار پایه گـذاری کـرد در نظـام 
جمهوری اسـالمی، این بخشِ قرآنیِ وعدهٔ الهی اسـت. خداوند متعال در آیات مکرّر قرآن این 
وعـده را داده اسـت کـه اهـل حـق، طـرف داران حـق، پیـروز نهایی انـد؛ آیـات فـراوان قـرآن بـر ایـن 
معنا داللت می کند. ممکن است قربانی بدهند امّا در نهایت شکست نمی خورند؛ آن ها پیروز 
هسـتند در ایـن صحنـه؛ قربانـی دارنـد امّـا ناکامـی ندارنـد. از مثالهـای آیـات کریمـهٔ قـرآن، مـن دو 
سـه آیه را اینجا ذکر می کنم؛ جوانهای عزیزی که اهل قرآنند، به اینها مراجعه کنند، روی آنها 
ُم الَمکیدون؛ خیال می کنند دارند زمینه سازی می کنند،  روا ُه َف

َ
َن ک ذ�ی یًدا فَالَّ

َ
یدوَن ک فکر کنند. َام ُیر

توطئـه بـرای جبهـهٔ حـق و مقاومت درسـت می کننـد، ]امّـا[ نمی داننـد کـه توطئـه علیـه خـود آنهـا 
ی  ِعوفا ِف صن َن اسـ�تُ ذ�ی نَّ َعَ الَّ یُد َان َنُ ر دارد چیده می شـود طبق طبیعت و سـنّت الهی. آیهٔ دیگر: »َو ُن
ه.  رُصُ �ن نَّ الُل َمن �یَ رُصَ ت َاقداَممُک؛ آیهٔ دیگر: َو َلَی�ن بِّ �شَ م َو �یُ

ُ
رُصک �ن وا الَل �یَ رُصُ �ن الَرِض«تا آخر آیه. آیهٔ دیگر: ِان �تَ

آیـات فـراوان قـرآن همـه همیـن عاقبـت را نویـد می دهنـد بـه آن کسـانی کـه در راه مقاومتنـد. ایـن 
هم یک استدالل. یک بخشی از استدالل قوی و منطق قوی امام همین آیات است -ده ها آیه 

است در قرآن کریم- که من حاال سه چهار آیه را خواندم.
 نکتهٔ پنجم -که برای منطق مقاومت باید در نظر داشـت و امام در نظر داشـتند، و ما هم 
این را میدانیم و می فهمیم و محاسـبه می کنیم- این اسـت که مقاومت یک امر ممکن اسـت؛ 
درسـت نقطـهٔ مقابـلِ فکـر غلـِط کسـانی کـه میگوینـد و تبلیـغ می کننـد کـه »آقـا! فایـده ای نـدارد؛ 
چطور می خواهید مقاومت کنید؟ طرف، گردن کلفت است، طرف قوی است.« خطای بزرگ، 
اینجا اسـت؛ خطای بزرگ، این اسـت که کسـی تصوّر کند که در مقابل گردن کلفت های عالَم 
نمی شـود مقاومت کرد، نمی شـود ایسـتاد. مـن ایـن را یـک قـدری بیشـتر توضیـح بدهـم؛ چـون 
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مطلب مهم و رایج و مورد ابتالئی است؛ االن هم ما داریم کسانی را که زیر کسوت روشنفکری 
و مانند اینها، در روزنامه، در کتاب، در سخنرانی، اینجا و آنجا این جور القا می کنند که »آقا! 
فایده ای ندارد، نمی شـود با اینها درافتاد، نمی شـود در مقابل اینها ایسـتاد، باید قبول کنیم«؛ 
خالصه اش این است که باید سواری بدهیم؛ سواری بدهیم و خیال خودمان را راحت کنیم. من 
عرض می کنم که این نگرش که بگویند »ما نمی توانیم«، ناشی از همان خطای محاسباتی ای 

است که قبالً اشاره کرده ام؛ این اشتباه در محاسبه است.
ّـه را  ّـه ای ناشـی از ایـن اسـت کـه مـا عوامـل گوناگـون ایـن قضی  خطـای محاسـباتی در هـر قضی
درست نبینیم. آنجایی که بحث بر سر یک مقابله است، بر سر یک برخوردِ دو جبهه با یکدیگر 
است، خطای محاسباتی از اینجا ناشی می شود که ما جبههٔ خودمان را هم درست نشناسیم، 
جبهـهٔ مقابـل را هـم درسـت نشناسـیم؛ وقتـی نشـناختیم، در محاسـبه اشـتباه می کنیـم؛ اگـر 
درست شناختیم، محاسبهٔ ما جور دیگری خواهد بود. من عرض می کنم که ما در محاسباتی 
َـم داشـته باشـیم، بایـد حقایـق مربـوط بـه  کـه بایـد در مسـئلهٔ مقاومت در مقابـل زورگویـان عال
ایـن زورگویـان را درسـت بدانیـم، حقایـق مربـوط بـه خودمـان را هـم بدانیـم. یکـی از ایـن حقایـق، 

»قدرت مقاومت« است.1
گزینهٔ قطعی ملّت ایران، مقاومت در مقابل آمریکا است و در این رویارویی، در این مقاومت، 
او وادار خواهـد شـد بـه عقب نشـینی. و بحـث مقاومـت هـم بحـث برخـورد نظامـی نیسـت؛ ایـن 
که حاال بعضی هم مسئلهٔ جنگ را در روزنامه و در فضای مجازی و مانند اینها مطرح می کنند 
حرف بیخودی است. جنگی بنا نیست انجام بگیرد و به توفیق الهی انجام هم نخواهد گرفت. 
نـه مـا دنبـال جنگیـم، آن هـا هـم بـه صرفه شـان نیسـت کـه دنبـال جنـگ باشـند و می داننـد کـه بـه 
صرفه شـان نیسـت. ما هم که خب اهل ابتدا به کارِ نظامی نیسـتیم ــ هیچ وقت نبودیم، االن 
هم نیستیم ــ این برخورد، برخورد اراده ها است؛ این رویارویی، رویارویی اراده ها است؛ و ارادهٔ 

ـی  وَل مـا از آنهـا قوی تـر اسـت. مـا عـالوهٔ بـر ارادهٔ قـوی، تـوکّل بـه خـدا را هـم داریـم. ذِلـَک ِبـاَنَّ الَل َم
م؛ آن هـا مـوال ندارنـد؛ مـا متّکـی بـه ارادهٔ الهـی هسـتیم. بنابرایـن  ـی هَلُ ول ـَن ل َم ر�ی ـوا َو َانَّ الاکِف ـَن ءاَمن ذ�ی الَّ
ان شـاءالله آینـده، آینـدهٔ خوبـی اسـت و سـختی ها هـم آن چنـان کـه بعضی هـا تصویـر می کننـد و 
توصیف می کنند، نیست و نخواهد بود. ان شاءالله دولت خودمان، مسئولین کشور با همّت، 
بـا قـدرت، بـا ارادهٔ قـوی، بـا مدیریّتهـا و -همیـن طـور کـه اشـاره کردنـد- بـا تدبیرهـای نـو و تـازه بـه 

1. مراسم سالگرد امام رحمة الله علیه 1398/03/14



381الزامات پایداری عظمت ملت ایران

مواجههٔ با حوادث خواهند رفت و پیروز خواهند شد.1
ایـن کسـانی کـه تصـوّر غیـر واقعـی از توانایی هـای آمریـکا و بعضـی از قدرتهـای دیگـر دارنـد، 
بایستی به واقعیّات درست توجّه کنند. هیاهوی قدرتهای جهانی زیاد است و با همین هیاهو 
بزرگ نمایی می کنند ]امّا[ واقع قضیّه این نیست. حاال در همین قضایای اخیری که در آمریکا 
اتّفاق افتاد، ]یعنی[ این مسئلهٔ سقوط ترامپ با این وضع مفتضح و حوادثی که حول و حوش 
ّـه اتّفـاق افتـاد -کـه چیزهـای کوچکـی نیسـت- ایـن افـول یـک رئیس جمهـور نابـاب نبـود؛  ایـن قضی
افول آبروی آمریکا بود، افول قدرت آمریکا بود، افول انتظام اجتماعی آمریکا بود؛ این را من 
نمی گویم، این را خودهایشان گفتند؛ صاحب نظران برجستهٔ سیاسی شان اعالم کردند که نظام 
آمریکا از درون پوسیده است؛ این را خود آمریکایی ها در این قضایای اخیر گفتند؛ گفتند نظام 
اجتماعی آمریکا از درون پوسیده است؛ خیلی حرف بزرگی است؛ بعضی های دیگر گفتند که 
دوران پساآمریکا آغاز شده است؛ این ها حرفهای آن ها است. خب، واقعیّت قضیّه این است. 
البتّه از لحاظ اقتصادی هم مشکل دارند امّا مشکل عمدهٔ آنها از لحاظ انتظام نظام اجتماعی 

و نظام سیاسی آنها است که نشان دهندهٔ این است که بکلّی متزلزلند.
اگر این حادثه ای که در آمریکا اتّفاق افتاد، در هر نقطهٔ دیگر دنیا، بخصوص در کشورهایی 
که با آمریکا خیلی میانه ای ندارند اتّفاق می افتاد، مگر به این زودی رها می کردند؟ لکن حاال 
امپراتوری خبری دنیا بیشتر در اختیار خود آنها است، سعی می کنند قضیّه را مستور نگه دارند 
و تمام کنند و سـر و تهش را به هم بیاورند؛ امّا قضیّه تمام شـده نیسـت؛ قضیّه، خیلی قضیّهٔ 
مهـم و دنبالـه داری اسـت. آمریـکا واقعـاً افـول کـرد و بـرای همیـن اسـت کـه دولتهـای وابسـتهٔ بـه 
آمریکا در منطقه دستپاچه اند، سراسیمه اند؛ بخصوص رژیم صهیونیستی. این یاوه گویی هایی 
که اخیراً می شنوید سران رژیم صهیونیستی میگویند، بیشتر ناشی از ترسشان است، ناشی از 
سراسـیمگی و اضطرابشـان اسـت به خاطر آنچه در آمریکا اتّفاق افتاده. البتّه آنها درسـت هم 
فهمیدنـد؛ دنیـا در ایـن زمینـه شـاهد و ناظـر اسـت کـه آمریـکا، هـم در محیـط داخلـی خـود و هـم 

در محیط بین المللی افول کرده.2
ببینید؛ در ادبیّات سیاسیِ بین المللی، عنوان »مقاومت به شیوهٔ امام خمینی« یک عنوان 
اسـت. آنچه در تعبیرات فرنگی ها وجود داشـت و بعد از قضیّهٔ آزادسـازی خرّمشـهر خیلی این 
اصطـالح شـایع شـد، »دکترین مقاومت امـام خمینـی« اسـت؛ ایـن را مطـرح کردنـد و مقاله هـا 

1. دیدار مسئوالن نظام 1398/2/24
2. دیدار فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش 1399/11/19
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نوشتند. حاال من اینجا یک جمله ای را یادداشت کرده ام که نوشتهٔ یکی از چهره های سیاسی 
معـروف دنیـا اسـت کـه اگـر بگویـم همـه می شناسـید؛ او آن را در یـک مقالـه ای نوشـت؛ نوشـته 
اسـت کـه »دوران نقش آفرینـی منحصـر بـه فـردِ تـوان نظامـی و اقتصـادی در سـیطرهٔ جهانـی در 
حال افول اسـت؛ اینکه یک کشـوری توان نظامی زیادی داشـته باشـد و توان اقتصادی زیادی 
داشته باشد و بتواند به سیطرهٔ خود ادامه بدهد، دیگر در حال افول است؛ دنیا عوض شده«؛ 
او می نویسـد که »در آیندهٔ نه چندان دور شـاهد قدرتهای فرامرزی ای خواهیم بود که از لحاظ 
ماشـین آالت جنگی -مثل بمب اتم- یا سـهم در تولید صنعتی جهانی، چندان باال نیسـتند امّا 
با قدرت تأثیرگذاری بر میلیون ها انسان، سیطرهٔ نظامی و اقتصادی غرب را به چالش خواهند 
کشـید«. ایـن را یـک سیاسـتمدار و صاحب نظـر سیاسـی غربـی و آمریکایـی می گویـد. بعـد هـم 
اضافه می کند که »دکترین مقاومت خمینی با تمام توان، شاهرگ های سیطرهٔ غرب و آمریکا 
ّـی اسـت کـه ایـن  را هـدف گرفتـه اسـت«. راز مانـدگاری جمهـوری اسـالمی اینهـا اسـت؛ ایـن خط
بزرگـوار، ایـن بنـدهٔ صالـح خـدا، در میـان مـا باقـی گذاشـت؛ خطّ مقاومـت، خـطّ ایسـتادگی، خـطّ 

قدردانی از آنچه داریم.
 این را من عرض می کنم که امروز جبههٔ مقاومت در منسجم ترین وضعیّت در چهل ساِل 
ّـت اسـت. نقطـهٔ  ّـی فراتـر از منطقـه؛ ایـن یـک واقعی گذشـته اسـت؛ در منطقـه و در مراکـزی حت
مقابـل، قـدرت اسـتکباری اسـت؛ قـدرت اسـتکباری آمریـکا، قـدرت فتنه انگیـزی و خباثـت رژیـم 
صهیونیسـتی، از چهـل سـال پیـش بـه ایـن طـرف بمراتـب تنـزّل کرده انـد و پاییـن رفته انـد؛ مـا ایـن 
را در محاسبات خودمان باید لحاظ کنیم. اینکه در وضع سیاسی آمریکا یا در وضع اجتماعی 
و اقتصادی آمریکا چه اتّفاقاتی افتاده و دارد می افتد، باید در محاسبات ما وارد بشود. این را 
باز بعضی از خود آمریکایی ها گفته اند، بعضی ها میگویند »افول موریانه وار«؛ که این را ]یک[ 
نویسندهٔ آمریکایی می گوید. در مورد افول اقتدار آمریکایی می گوید »افول موریانه وار«؛ یعنی 
مثـل موریانـه از درون دارد پـوک می شـود -خـود نهادهـای درون آمریـکا ایـن را میگوینـد- هـم در 
عرصهٔ اقتصادی این جور است، هم در عرصهٔ اجتماعی این جور است، هم در عرصهٔ سیاسی 
این جور است. آمارهای واضحی وجود دارد در مورد وضع اقتدار اقتصادی آمریکا و تأثیر آمریکا 
در اقتصاد جهانی که در طول این چندین دهه به شکل عجیبی سقوط کرده که حاال آمارهایش 
هسـت، یادداشـتش را هم من دارم منتها حاال جزئیّات یادداشـت ها را لزومی ندارد که عرض 

بکنم. در بخش سیاسی هم اقتدار آمریکا افول کرده.
...  یک طرفِ محاسبه هم خود ما هستیم. ما البتّه مشکل داریم؛ ما مشکالت اقتصادی 



383الزامات پایداری عظمت ملت ایران

داریم، بارها هم گفته ایم، مسئولین هم به قدر توان خودشان دنبال حلّ این مشکالت هستند. 
مشـکل داریـم امّـا بن بسـت نداریـم. مهـم ایـن اسـت کـه مـا در کشـور بن بسـت نداریـم؛ نـه در 
مسـائل اقتصادی، نه در مسـائل اجتماعی، نه در مسـائل سیاسـی؛ مشـکالتی داریم که علل 
مختلفی دارد امّا در کشـور بن بسـت نداریم، بعکس پیشـرفت داریم. در رأس برجسـتگی های 
ّـت مـا  ّـت بابصیـرت. اگـر مل ّـت پُرشـور، همیـن مل ّـت عزیـزِ ایراننـد؛ همیـن مل کشـور مـا، همیـن مل
بصیرت نداشتند، این حضور مردمی در آنجایی که حضور آنها الزم است دیده نمی شد؛ حضور 
مردمی. شما ببینید در بیست ودوّم بهمن سال 97 یعنی همین چهار پنج ماه قبل از این، چه 
اجتمـاع عظیمـی در خیابانهـای سراسـر کشـور بـه راه افتـاد! ایـن، بصیـرت می خواهـد، ایـن همّـت 
می خواهد، این آمادگی می خواهد، این کمربستگی می خواهد؛ ملّت ایران این را دارد: آگاهی 
را، بصیرت را، قدرت ایسـتادگی را، ارادهٔ محکم را؛ این بزرگ ترین نقطهٔ قوّت کشـور ما اسـت؛ 

نقاط قوّت دیگری هم وجود دارد. 1
 عزیـزان مـن! یـک نکتـه ایـن اسـت کـه هدف مقاومت عبـارت اسـت از رسـیدن بـه نقطـهٔ 
بازدارندگی. هم در اقتصاد، هم در مسـائل سیاسـی کشـور، هم در مسـائل اجتماعی، هم در 
مسائل نظامی باید به نقطه ای برسیم که این نقطه بازدارنده باشد، یعنی بتواند جوری خود را 
نشان بدهد که دشمن را از تعرّض به ملّت ایران در همهٔ زمینه ها منصرف کند؛ دشمن ببیند 
ّـت ایـران نمی توانـد کاری بکنـد. مـا امـروز در بخـش نظامـی تـا حـدود زیـادی  فایـده ای نـدارد و بـا مل
به این بازدارندگی رسیده ایم. این هم که می بینید روی مسئلهٔ موشک و مانند این حرفها اصرار 
می کننـد، بـه خاطـر همیـن اسـت؛ می داننـد کـه مـا بـه بازدارندگـی رسـیده ایم، بـه نقطـهٔ تثبیـت 
رسیده ایم، می خواهند کشور را از این محروم کنند، و البتّه هرگز نخواهند توانست.  مواجههٔ ما 
با مسائلمان و با دشمنانمان باید اواّلً شجاعانه باشد، مرعوبانه نباشد؛ ثانیاً امیدوارانه باشد، 
مأیوسانه نباشد؛ ثالثاً عاقالنه و خردمندانه باشد، هیجانی و احساساتیِ سطحی نباشد؛ ]رابعاً[ 
مبتکرانه باشد، از روی انفعال نباشد؛ ابتکار کنیم؛ اگر به این کیفیّت حرکت کردیم، اگر این 
جور حرکت کردیم، بدانید ملّت ایران در مواجههٔ با همهٔ قدرتهای بزرگ توفیق خواهد یافت و 
خواهد توانسـت پیش برود.  یک شـرط دیگر برای موفّقیّت این اسـت که ما به ترفند دشـمن 
برای تضعیف اندیشهٔ مقاومت توجّه کنیم. ببینید عزیزان من! اندیشهٔ مقاومت، قدرتمندترین 
سالحِ یک ملّت است؛ پس طبیعی است که دشمن بخواهد این سالح را از دست ملّت ایران 
بگیـرد؛ ]لـذا[ روی اندیشهٔ مقاومت شـروع می کننـد بـه وسوسـه کـردن، تردیدافکنـی: »آقـا، چـه 

1. مراسم سی امین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه الله( 14/03/1398
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فایده دارد، نمی شود«. باید اندیشهٔ مقاومت از ترفند دشمن مصون بماند و با ترفند دشمن 
تضعیف نشود.

 ترفند دشمن هم اقسام و انواعی دارد؛ گاهی تهدید می کند، گاهی تطمیع می کند، مثل 
همین مردِ رندیِ اخیرِ این رئیس جمهور محترم آمریکا که اخیراً ایشـان اظهار کرده که »ایران 
با همین رهبران کنونی هم می تواند به پیشرفتهای بزرگی برسد«! این معنایش این است که 
رهبران کنونی ایران! ما نمی خواهیم شما را براندازی کنیم، ناراحت نباشید، ما قصد براندازی 
شما را نداریم، ما شما را هم حاضریم قبول بکنیم. این به اصطالح یک زرنگ بازیِ سیاسی است 
خطاب به رهبران ایران. البتّه این حرف درست است؛ اگر رهبران کنونی ایران، مسئوالن کنونی 
ایران، دامن همّت به کمر بزنند، آسـتین ها را باال بزنند، شـب و روز نداشـته باشـند، مجاهدت 
کننـد، هم زبانـی کننـد، هم دلـی کننـد، بـه نحـو مناسـب و شایسـته ای از امکانـات مـردم اسـتفاده 
کنند، قطعاً پیشرفتهای بیشتری نصیب خواهد شد؛ در این شکّی نیست امّا شرطش این است 
کـه آمریکایی هـا نزدیـک نیاینـد؛ شـرط پیشـرفت ایـن اسـت کـه آمریکایی هـا نزدیـک نیاینـد. ایـن 
زرنگ بازیِ سیاسـی این آقا، مسـئوالن جمهوری اسـالمی را فریب نمی دهد، ملّت را هم فریب 
نمی دهـد. بایـد آمریکایی هـا نزدیـک نشـوند. هـر جـا آمریکایی هـا پـا گذاشـتند، یـا جنـگ شـد، یـا 
برادرکشـی شـد، یا فتنه شـد، یا اسـتثمار شـد، یا اسـتعمار شـد، یا تحقیر شـد؛ قدم آمریکایی ها 
قدم نامبارکی است. ]اگر[ نزدیک نشوند، خود ما میدانیم چه جوری رفتار کنیم؛ کار خودمان 

را بلدیم، خدای متعال هم توفیق خواهد داد و ان شاءالله پیش خواهیم رفت.1
 یـک نکتـهٔ مهـمّ قابـل توجّـه ایـن اسـت کـه خـب حـاال وظیفـهٔ مـا چیسـت؛ باالخـره یـک حادثـهٔ 
مهمّی ]شهادت سردار سلیمانی[ اتّفاق افتاده است... آنچه وظیفهٔ ما به عنوان مردم، به عنوان 
آحاد جمهوری اسـالمی اسـت: اواّلً دشمن شناسـی اسـت؛ دشـمن را ]بشناسـیم[؛ در شـناخت 
دشـمن اشـتباه نکنیـد. نگوییـد کـه خـب همـه میدانیـم؛ بلـه، شـما میدانیـد کـه دشـمن کیسـت؛ 
دشمن استکبار است، دشمن صهیونیسم است، دشمن آمریکا است؛ این ها را شما میدانید 
امّا تالش وسیعی دارد انجام می گیرد برای اینکه این قضیّه را بعکس کنند، نظر مردم را عوض 
کنند، با شیوه های پیچیدهٔ تبلیغاتی؛ همه باید مراقب باشند؛ دشمن شناسی بسیار مهم است؛ 
یکی این؛ بعد، دانستن نقشهٔ دشمن؛ دشمن چه کار دارد می کند، چه کار می خواهد بکند؛ و 
بعد، دانستن شیوهٔ مقابلهٔ با نقشهٔ دشمن؛ این را باید مردم ما بدانند. اتّکاء ما به مردم است. 
جمهوری اسالمی بدون خواست مردم، بدون کمک مردم، بدون آراء موافق و مثبت و اراده های 

1. مراسم سی امین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه الله( 14/03/1398
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مردم که چیزی نیسـت، معنایی ندارد. مردم بایسـتی هم دشـمن را بشناسـند، هم شـیوه های 
کاریِ دشـمن را بداننـد، هـم بایـد نحـوهٔ مقابلـهٔ بـا ایـن شـیوه ها را بداننـد؛ ایـن کار صاحبـان فکـر 
است. خوشبختانه ما امروز در کشور، مردان شجاع و باتدبیر، کم نداریم؛ هم در عرصهٔ نظامی، 
هم در عرصهٔ علمی، هم در عرصهٔ سیاسی، افراد باتدبیر و شجاع و دانا و آگاهی داریم؛ باید 
سـخن اینها شـنیده بشـود؛ کاری که اینها مناسـب می دانند، در سـطح کشـور، در سـطح جامعه 
بـه نحـو درسـتی انجـام بگیـرد؛ مـا کـم نداریـم؛ خوشـبختانه تربیت شـدگان مکتـب امـام روزبـه روز 
بیشتر می شوند؛ یک بار امام ]در مورد[ جنگ فرمودند که فتح الفتوح این انقالب تربیت جوانها 
و رشد دادن این نهالهای بالنده است؛ این را یک وقت امام فرمودند؛ حق با ایشان بود؛ کامالً 
درست فرمودند؛ حکمت امام ]بود[؛ این همه فتوحات و این همه کارهای مهم، در مقابل این 
کوچک است؛ تربیت انسانهای برجسته. امروز خوشبختانه ما افراد زیادی از این قبیل داریم.
 دشمن را بشناسیم. من این را به طور قاطع میگویم: دشمن عبارت است از آمریکا، رژیم 
صهیونیسـتی و دسـتگاه اسـتکبار؛ دسـتگاه اسـتکبار فقط آمریکا نیسـت، فقط دولتها نیسـتند؛ 
یک مجموعه ای از کمپانی ها و غارتگران دنیا و ستمکاران دنیا و مانند اینها ]هستند[ که با هر 
مرکزی که با سـتم و غارتگری مخالف باشـد مخالفند؛ دشـمن اینها هسـتند؛ ما فالن دولِت در 
منطقه یا بیرون منطقه که حاال یک وقتی یک حرفی هم علیه ما بزند و یک چیزی هم بگوید 
را دشـمن به حسـاب نمی آوریم؛ این ها دشـمن نیسـتند؛ مادامی که حرکتی از آنها در خدمت 
دشـمن و علیه جمهوری اسـالمی َسـر نزند، این ها را دشـمن به حسـاب نمی آوریم؛ دشـمن آنها 
هستند؛ در شناخت دشمن نباید اشتباه کرد؛ اگر این را دانستیم، راه مقابلهٔ نقشهٔ دشمن را 

هم اگر دانستیم ]موفّق می شویم[.
نقشهٔ دشمن این است که جوانان ما را، مردم ما را در بخشهای گوناگون دچار خلل در عزم 
و اراده کند؛ نقشهٔ اساسی دشمن این است؛ تردیدافکنی در ایمان مردم و در عزم راسخ مردم؛ 
یعنـی همـان دو عنصـری کـه عـرض کـردم؛ دو کلیـدواژهٔ ایمـان، و غیـرت دینـی. تردیدافکنـی در 
ایمان و غیرت دینی مردم آن چیزی است که دشمن دنبال آن است؛ می دانند که اگر چنانچه 
ّـی قـدرت دفاعـی جمهـوری اسـالمی هـم تحـت تأثیـر قـرار  ایـن اتّفـاق افتـاد، قـدرت تهاجمـی و حت
خواهد گرفت و از بین خواهد رفت؛ لذا دارند توطئه می کنند؛ البتّه توطئهٔ آمریکا و مانند آن، 
فقط این نیست؛ این مهمترینش است؛ علیه جمهوری اسالمی در میدان سیاست، در میدان 
اقتصـاد -می بینیـد دیگـر ایـن تحریمهـا را- در میـدان مسـائل امنیّتـی ]توطئـه می کننـد[. چنـد روز 
قبل از قضایای آبان ماه -این قضایای مربوط به بنزین و مانند این حرفها- در یک کشور اروپایی، 
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یک کشـور کوچک، امّا واقعاً شـریر و خبیث در اروپا، یک عنصر آمریکایی با یک تعداد ایرانی 
مزدور و وطن فروش، جمع شـدند دور هم علیه جمهوری اسـالمی بنا کردند برنامه ریزی کردن 
و نقشـه درسـت کـردن؛ نقشـه هـم همـان چیـزی بـود کـه مـا چنـد روز بعـدش در قضایـای بنزیـن 
دیدیم؛ یعنی مردم از حادثه بنزین اوقاتشـان تلخ بود، یک عدّ ه ای از مردم به عنوان اعتراض 
ّـه یـک تعـدادی از مـردم؛ خیلـی هـم نبودنـد- وارد میـدان  آمدنـد بیـرون؛ بمجـرّد اینکـه مـردم -البت
شـدند، ایـن فریب خـوردگان، ایـن مغرضیـن، ایـن عمّـال دشـمن، همـان برنامـه را شـروع کردنـد 
اجـرا کـردن؛ یعنـی بیاینـد، هـم مراکـز دولتـی را، هـم مراکـز مردمـی را تخریـب کننـد، آتـش بزننـد، 
آدم بکشند، ویران کنند، جنگ راه بیندازند؛ این نقشهٔ قبلی بود. البتّه اینکه میگویم چند روز 
قبـل از ایـن، ایـن چنـد روز تجدیـد نقشـه بـود، ایـن کارهایـی بـود کـه از قبـل کـرده بودنـد، افـراد را 
آماده کرده بودند، به یک عّده مزدور پول داده بودند؛ این کارها را هم می کنند، هر چه بتوانند 
انجـام می دهنـد. آن روز در جمـعِ مـردم عـرض کـردم، آن روزی کـه اینجـا ایـن اتّفـاقِ افتـاده بـود، 
در آمریـکا، در واشـنگتن عناصـر دولـت آمریـکا خوشـحالی می کردنـد؛ بـه ایـن طـرف گفتـه بودنـد 
که کارِ ایران تمام شد؛ بعد از دو روز معلوم شد که کار خودشان تمام شده؛ خیلی اندوهگین 

و ناراحت و غّصه دار بودند. 1
کید دشـمن را هرگز از نظر دور مدارید. غفلت ما برای دشـمنان ما فرصت آفرین اسـت... 
چیزی که مکر آنان را نقش بر آب کرده است، در اصل دو عامل اساسی است: ایستادگی بر 
سر اصول اسالمی، و حضور مردم در صحنه. این دو عامل در همه جا کلید فتح و فرج است. 
عامـل اوّل بـه وسـیلهٔ ایمـان صادقانـه بـه وعـدهٔ الهـی، و عامـل دوم بـه برکـت تـالش مخلصانـه و 
تبیین صادقانه تضمین می شـود. ملتی که صدق و صمیمیت پیشـوایان را باور کند، صحنه را 
از حضور پر برکت خود رونق می بخشـد؛ و هر جا که ملت با عزم راسـخ در صحنه بماند، هیچ 
قدرتی توان شکسـت دادن آن را نخواهد داشـت. این تجربهٔ موفقی برای همهٔ ملتهائی اسـت 

که با حضور خود بیداری اسالمی را رقم زدند.2
جمهوری اسالمی و ملّت ایران آن مجموعه ای هستند که هرکس به آنها تعرّض بکند ممکن 
اسـت ضربه بزند، امّا ضربهٔ بزرگ تر را خودش خواهد خورد؛ کمااینکه تا حاال این جوری بوده. 
آمریکایی ها یک بار هم اینجا حمله کردند به طبس -یادتان هست- خودشان را نجس کردند، 
برگشـتند رفتنـد! درسـت اسـت کـه خیلـی چیزهـا را ممکـن اسـت نفهمنـد، امّـا بـه نظـرم می آیـد 

1. دیدار مردم قم 1398/10/18
2. اجالس جهانی علما و بیداری اسالمی 09/02/1392
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این قدر هم چیز نیستند که این را نفهمند! جنگ نخواهد شد، مطمئنّاً.1
مهـم ایـن اسـت کـه شـما جوانهـا تصـوّر نکنیـد کـه راهـی کـه پیـش روی مـا اسـت، یـک اتوبـان 
آسفالتهٔ بی مانع است؛ نه. راه پیشرفت به روی ما باز است امّا راه پُرپیچ وخمی است، راه دارای 
فرازونشیبی است، موانعی در این راه وجود دارد، دشمن به طور کامل در مقابل ما فعّال است. 
مـا بایـد در مقابلـهٔ بـا موانـع، ایـن راه را طـی کنیـم؛ ایـن ]کار[ شـرایطی دارد. گام اوّل بـرای اینکـه 
بتوانیـم ایـن راه را درسـت طـی بکنیـم، ایـن اسـت کـه وجـود و حضـور دشـمن را حـس کنیـم... تـا 
انسان نداند که دشمن در مقابل او است، برای خود حِرز و حفاظ و سنگر به وجود نمی آورد و 
سالح الزم را در دست نمی گیرد. گام دوّم، اعتماد به نفْس و عزم بر ایستادگی است. آدم های 
بی روحیه، مردّد، ترسو، فرصت طلب، خودکم بین، در این میدان هیچ هنری نمی توانند نشان 
بدهند، اگر مانع برای دیگران درست نکنند.. گام سوّم، شناخت حوزه و عرصهٔ تهاجم است. 
جنگ ما با دشـمن و تهاجم دشـمن به ما در کجا اسـت؟ این را باید درسـت تشـخیص بدهیم. 
بایـد تهدیـد دشـمن را درسـت فهـم کنیـم، انـدازهٔ آن را بشناسـیم و معلـوم بشـود عرصـهٔ تهاجـم 
کجا است... باید بدانید دشمن از کجا حمله می کند. همهٔ نظام، همهٔ کشور، همهٔ مردم باید 

درک درستی از عرصهٔ نبرد دشمنان داشته باشند.
 خب عرصهٔ نبرد کجا اسـت؟ بنده دو سـه مورد از عرصه های نبرد دشـمن را میگویم. اوّل، 
اسالم و ایمان اسالمی است. آمریکا از اسالم سیلی خورده است، از اسالم کینه در دل دارد. 
آمریکا از انقالب اسالمی سیلی خورده است، از انقالب اسالمی کینه در دل دارد... این ها از 
اصل انقالب، از اصل حرکت عظیم ملّت ایران کینه در دل دارند، کِید و مکر آنها به خاطر این 
اسـت؛ این اوّلین عرصهٔ جنگ اسـت... از قدرت اسـالمی و قدرت انقالبی می ترسـند لذا سـعی 
می کنند عناصر قدرت را مخدوش کنند و از بین ببرند. عناصر قدرت ما چیست؟ استقرار و ثبات 
سیاسی اسـت، امنیّت اجتماعی اسـت، وحدت ملّی اسـت، پایبندی به اصول و مبانی انقالب 
است، حرکت پیشرفِت رو به توسعهٔ علمی است، توسعه و تعمیق فرهنگ انقالبی و اسالمی 
است؛ این ها عناصر قدرت ما است؛ با اینها مخالفند. البتّه با پیشرفت نظامی ما هم مخالفند، 
با موشـک ما هـم مخالفنـد، بـا حضـور مـا در منطقـه هـم مخالفنـد؛ چـون اینهـا هـم جـزو عوامـل 
قـدرت و عناصـر قـدرت مـا اسـت؛ پـس میـدان جنـگ اینجـا اسـت. میـدان جنـگ و میـدان تقابـل 
اسـتکبار با ایران اسـالمی عبارت اسـت از هر آنچه موجب اقتدار ایران اسـالمی اسـت؛ بایسـتی 

این را یکی از مراکز درگیری با قدرت مستکبرین دانست. این یکی از مناطق درگیری است.

1. دیدار اقشار مختلف مردم 22/05/1397
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 یک نقطهٔ دیگر از عرصه های درگیری، فهم درسـت واقعیّتهای ایران و جهان اسـت. اینکه 
شما فهم درستی از واقعیّتهای کشورتان داشته باشید، به ضرر آنها است؛ با این مخالفند، با 
این مبارزه می کنند؛ با چه ابزاری؟ با ابزار بسیار خطرناک رسانه، بخصوص رسانه هایی که امروز 
نوپدید است. با تصویرسازی غلط سعی می کنند افکار ملّت ایران را منحرف کنند؛ هم تصویر 
غلط دربارهٔ ایران، هم تصویر غلط دربارهٔ خودشان، هم تصویر غلط دربارهٔ اوضاع منطقه. یکی 
از تصویرهـای غلـط آنهـا ایـن اسـت کـه وانمـود می کننـد در موضـع قدرتنـد، درحالی کـه در موضـع 
قـدرت نیسـتند. بلـه، قـدرت سـخت افزاری آنهـا یـک قـدرت قابـل نشـان دادن اسـت؛ یعنـی پـول 
دارند، ابزار نظامی دارند، امکانات رسانه ای دارند؛ این ها ابزارهای قدرت است، منتها در مقابلهٔ 
جهانی، حرف اوّل را قدرت نرم افزاری میزند؛ قدرت نرم افزاری یعنی منطق، یعنی استدالل، یعنی 
حـرف نـو؛ حـرف نویـی کـه تعیین کننـدهٔ زندگـی باشـد؛ سـخن نـو بـه میـان آوردن. این هـا حـرف نـو 
ندارند، منطق ندارند. در قدرت نرم افزاری، آمریکا بشّدت ضعیف است؛ حرفش زورگویی است، 
منطقـش ضعیـف است، لیبرال دموکراسـی اش امروز در دنیـا مفتضـح اسـت -رفتـار و شـیوه های 
اِعمال لیبرال دموکراسی که به آن افتخار می کردند، امروز در دنیا به صورت مفتضح مورد انتقاد 
صاحب نظران دنیا است- برای همین هم هست، به خاطر همین هم هست که شما مالحظه 
می کنید آمریکای دارای قدرت اتمی، دارای تکنولوژی پیشرفته، دارای پول فراوان، در بسیاری 
از مناطق عالم شکسـت خورده اسـت؛ در عراق شکسـت خورد، در سـوریه شکسـت خورد، در 
لبنان شکسـت خورد، در پاکسـتان شکسـت خورد، در افغانسـتان شکسـت خورد، در مواجههٔ 
با قدرتهای دنیا شکسـت خورده اسـت و می خورد و امروز شکسـتهای دیگری هم آن طوری که 
انسان مشاهده می کند در انتظار آمریکا است. این تصویرسازی آنها از خودشان است که یک 

تصویرسازی غلط و دروغین است.
 یک تصویرسازی دیگری دارند که آن هم بشّدت غلط و خدعه آمیز است و آن تصویرشان از 
ایران اسالمی است؛ تصویری که سعی می کنند در افکار عمومی دنیا آن را ترویج کنند و حتّی 
سعی می کنند به خود ما هم، به خودِ ملّت ایران هم، این تصویر را ارائه بدهند، تزریق کنند و 
ما را قانع کنند به نظرات باطل خودشان در مورد کشورِ ما. با تکیه بر مشکالت اقتصادی ای که 
امروز ما در کشور داریم و واقعیّاتی است، این ها خیاالتی را در سرِ کم مغزشان و بی تدبیرشان 
ّـت ایـران را نشـناخته، دشـمن انقـالب را و  می پروراننـد..  دشـمن، شـما را نشـناخته، دشـمن مل
روحیـهٔ انقالبـی و ایمانـی را نشـناخته و ایـن تحلیـل غلـط در تمـام ایـن سـالها موجـب گمراهـی او 
شده است، هنوز هم موجب گمراهی است و ]طبق[ این دعای منسوب به معصوم )علیه الّسالم( که 
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ّـت ایـران را خـدا از نادانـان قـرار داده اسـت؛  ـا ِمـَن الُحَمقـاء«، اعـداء مل �ن َعـَل َاعدا�ئَ ـذی �بَ ِ الَّ »َالَحمـُد لِلّ
ابله ها دشمنان ملّت ایران هستند.

 ما البتّه مشـکل داریم، بله، مشـکل اقتصادی داریم. درسـت توجّه کنند جوانهای عزیز و 
مردم باانگیزه و مؤمن ما،  ما مشکل اقتصادی داریم، اقتصاد نفتی داریم که این خودش یک 
عیـب بـزرگ اسـت، فرهنـگ صرفه جویـی نداریـم، فرهنـگ صرفه جویـی در بیـن مـا بسـیار ضعیـف 
اسـت؛ ایـن عیـب اسـت، اسـراف عیـب اسـت؛ ایـن عیـوب را مـا داریـم، ولـی عیـب واقعـی اینهـا 
نیست؛ عیب واقعی بن بست است که بحمدالله نداریم؛ ما بن بست نداریم. عیب واقعی این 
ّـی وجـود نـدارد جـز پنـاه بـردن بـه دشـمن؛ ایـن عیـب  اسـت کـه جـوان کشـور گمـان کنـد کـه راه حل
است. بعضی سعی می کنند این را القا کنند به جوانهای ما؛ دشمن این را می خواهد. دشمن 
می خواهد ملّت ایران را به این نتیجه برسـاند که بن بسـت اسـت، راه حل وجود ندارد مگر پناه 
بردن به آمریکا و زانو زدن در مقابل آمریکا و تسلیم شدن در مقابل آمریکا. من صریحاً اعالم 
می کنم، من صریحاً اعالم می کنم: کسانی که در داخل کشور این فکر را که مطلوب و محبوب 
دشمنان است ترویج می کنند، این ها خیانت می کنند؛ این خیانت به کشور است. اینکه ما بر 
طبق میل دشـمن ترویج کنیم که راهی جز پناه بردن به دشـمن نداریم، بزرگ ترین خیانت در 
حقّ ملّت است. البتّه این اتّفاق نمی افتد، من به حول و قوّهٔ الهی و با همراهی شما تا جان و 

توان دارم، نخواهم گذاشت این اتّفاق در کشور بیفتد.
 ایـن تصویرسـازی دشـمن اسـت؛ ایـن تصویـرِ خدعه آمیـز دشـمن از وضـع خـود او و از وضـع 
ما اسـت؛ تصویرهای دروغینی که با هزارها شـبکهٔ تلویزیونی و رادیویی و اینترنتی، امروز دارد 
ّـت ایـران و افـکار عمومـی مـا سـرازیر می شـود. ایـن تصویرسـازی دروغیـن اسـت، امّـا  به سـمت مل
تصویـر واقعـی چیسـت؟ تصویـر واقعـی ایـن اسـت کـه شـما و همـهٔ جوانهـای کشـور بایـد جایـگاه 

امروز کشور و ملّتتان را بدانید؛ این شرِط اوِّل اثرگذاری شما است.1
افـق، روشـن اسـت. البتـه از فـالن تلویزیـونِ مـزدورِ فـالن دولـت مسـتکبر، انتظـار نیسـت کـه 
بیاید همین حقایق را برای من و شما بیان کند؛ نه، آن ها فضا را تاریک نشان می دهند. آن ها 
می داننـد کـه یکـی از راه هـای متوقـف کـردن ایـن ملـت ایـن اسـت کـه امیـد را از آنهـا بگیرنـد. لـذا 
هی تاریکنمائی، هی سیاه نمائی ]می کنند]. دستگاه های تبلیغاتیِ اینها، روز و شب در تالشند 
که روی ذهن ملت ایران اثر بگذارند و همین طور که من چندی پیش گفتم، محاسبات مردم 
را و محاسبات نخبگان را عوض کنند که الحمدللّه هرچی هم تالش می کنند، بی فایده است، 

1.  همایش ده ها هزار نفری »خدمت بسیجیان« در ورزشگاه آزادی 1397/07/12
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آینده، آیندهٔ روشـنی اسـت؛ افق، افق خوبی اسـت، منتها این به معنای این نیسـت که ما یک 
بالش نرمی زیر سر خودمان بگذاریم و دل به خواب بدهیم، نه، باید کار کرد، باید تالش کرد. 1
فرض بفرمائید در کشور ترور اتفاق می افتد؛ شهید علی محمدی، شهید شهریاری، شهید 
رضائی نـژاد را ترور می کننـد. خـب، ایـن یـک کار تروریسـتی اسـت. یـک وقـت بـه ایـن مسـئله بـه 
چشم یک عمل تروریستیِ ضد امنیتی نگاه می کنیم؛ خب، انسان غصه هم می خورد؛ چند تا 
دانشمند ما مورد اصابت جنایت دشمن - یک چند تا تروریست - قرار گرفتند. یک وقت نه، با 
همان چشمِ جبهه ای نگاه می کنید: این یک حرکت در مجموعهٔ حرکتهای خصمانهٔ علیه نظام 
اسـالمی اسـت. مثـالً در جبهـهٔ جنـگ مـرزی بـا عـراق - کـه هشـت سـال جنـگ داشـتیم - یـک جـا 
اگر چنانچه توپخانهٔ دشمن کار کند، معنایش این نیست که دشمن با اینجای بالخصوص کار 
دارد؛ ایـن معنایـش ایـن اسـت کـه ایـن یـک حرکتـی اسـت کـه دشـمن دارد اینجـا انجـام می دهـد، 
احتماالً برای اینکه شـما حواسـتان به اینجا منعطف شـود، او به یک جای دیگر حمله کند - به 
قول خودشان حرکتهای پشتیبانی، که این در واقع حیله است - یا برای این است که رزمندهٔ ما 
را در اینجا تضعیف کند تا مثالً بتواند یک حملهٔ سراسری انجام دهد. وقتی با این چشم نگاه 
می کنید، معلوم می شود که دشمن به دنبال کوبیدن حرکت علمی در کشور است؛ یعنی یکی از 
حلقه های توطئهٔ دشمن این است. چند تا حلقهٔ به هم پیوسته وجود دارد؛ مثالً حلقه های تحریم 
اقتصـادی، ترویـج ابتـذال، ترویـج مـواد مخـدر، کارهـای امنیتـی، ایجـاد تزلـزل در مبانـی و مسـائل 
اعتقادی؛ چه اعتقاد به اسالم، چه اعتقاد به انقالب. این ها حلقه های گوناگونِ به هم پیوسته 
است؛ یکی از این حلقه ها هم - که مکمل این زنجیره است - کوبیدن حرکت علمی در کشور، 

با ترساندن دانشمند ما، با حذف دانشمند ماست. با این چشم به قضیه نگاه کنیم.2
انگیزهٔ شدید و قوی ای وجود دارد برای اینکه ملّت ایران را قانع کنند که آقا باید کوتاه بیایید. 
رادیوهای دنیا، وسایل ارتباط جمعی در دنیا، رسانه های دشمن، مجموعه ای از اندیشکده ها و 
جمعیّت های فکری نشسته اند طرّاحی می کنند برای اینکه ملّت ایران را قانع کنند که باید در 
مقابل آمریکا کوتاه بیایید و چاره ای هم نیست. خب ملّت ما بحمدالله ایستاده، امّا بایستی 
نیروی معنوی را پی درپی تزریق کرد، نیروی معنوی را پی درپی باید زنده کرد؛ این یکی از معارف 
َّ ... َیـَدا؛ یعنـی مـن را  ـٍر َعَ اِجـٍر َو ل اکِف َعـل ِل�ن �ب اسـت. در همیـن دعـای صحیفـهٔ سـجّادیّه ]آمـده:[ َو ل �تَ
مدیـون کافـر و فاسـق نکـن، مـن را محتـاج آنهـا نکـن، چشـم مـن بـه دسـت آنهـا نباشـد، مـن در 

1. دیدار نیروهای مسلح منطقٔه شمال کشور و خانواده های آنان 1391/06/28
2. دیدار جمعی از دانشجویان؛ 15/5/1390
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مقابـل آنهـا احسـاس ضعـف نکنـم؛ ایـن یکـی از معـارف اسـت. اینکـه از خـدا می خواهـد او را در 
مقابل دشـمن به این وضع دچار نکند، معنایش این اسـت که در مقابل دشـمن نباید به این 

وضع دچار شد.1
ملت ایران به خاطر این که گذشتهٔ خود را با بصیرت نگاه می کند، چشم خود را بر گذشته 
نمی بنـدد. مسـائل تاریـخ خـود، تاریـخ نزدیـک خـود، از صـد سـال پیـش، از پنجـاه سـال پیـش، از 
سی سال پیش را با دقّت نگاه می کند. ملت ایران به این نتیجه رسیده است که رژیم استکبار 
- و در وضـع فعلـی، رژیـم ایـاالت متّحـدهٔ امریـکا - در طـول شـاید قریـب سـی و پنـج سـال کـه در 
زمان رژیم منحوس پهلوی بر این کشـور تسـلّط سیاسـی داشـته، به او خیلی بدی کرده اسـت. 

ملت ایران، این را فهمیده و دانسته و دیده است. دست اینها به خون مردم آغشته است.2
عزیـزان مـن! مراقـب باشـید وسوسـهٔ دشـمن در فضـای عمومـی زندگـی تأثیـر نگذارد، نفـوذ 
دشـمن نتواند در صفـوف یکپارچـهٔ جوانـان مؤمـن اختـالل ایجـاد کنـد. در همـهٔ بخشـها -امـروز 
ّـه تـالش  ّـهٔ زمینه هـا- دشـمن بشـّدت فعّـال اسـت. البت در بخشـهای فضـای مجـازی و در بقی
دشمن، مأیوسانه است؛ این را از سخنان آنها کامالً می شود فهمید؛ امّا تالش می کنند. باید 
بِایسـتید، باید از خودتان آمادگی و اقتدار نشـان بدهید، باید ابتکار خودتان و انگیزهٔ خودتان 

را در بخشهای مختلف به کار ببندید؛ خدای متعال به شما کمک خواهد کرد.3
مسألهٔ امریکا این است که هویت اسالمی و ملی ما را قبول ندارد و این را به زبان می آورد. 
چـرا عـده ای از مدعیـان سیاسـت و فهـم، نمی فهمنـد؟! واقعـاً جـای تأسـف اسـت. حکومتـی کـه 
این طور صریحاً می گوید می خواهم علیه نظام اسالمی و خواست ملت ایران عمل کنم و برای 
براندازی این نظام بودجه می گذارد، ارتباط و مذاکره با آن، هم خیانت و هم حماقت اسـت!4 
امروز بعضی ها باز دلشان می خواهد برگردند به همان شکل سابق. همان جریانهای غرب زده 
- جریان هایـی کـه عاشـق غربنـد، ملـت را تحقیـر می کننـد، داشـته ها را تحقیـر می کننـد، فرهنـگ 
و هویـت ملـی را تحقیـر می کننـد بـه نفـع مسـلطین غربـی - دلشـان می خواهـد کـه همانهـا دوبـاره 
بیایند و برای امور کشور، فرهنگ کشور، جهت گیری کشور، شاخص معین کنند و معرفی کنند.5
عـّده ای خیـال می کننـد مسـئوالن انقـالب یـا امـام )قـدس سـره( دشمن تراشـی کرده انـد؛ نـه، قضیـه 

1. دیدار مداحان 1398/11/26
2. دیدار نیروهای حاضر در مانور طریق القدس 03/02/1376

3. دانشگاه علوم دریایی امام خمینی رحمه الله نوشهر 1397/06/18
4. دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده های شهدا 01/03/1381

5. دیدار دانشجویان 01/05/1393
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این نیسـت. اگر شـما خانه ای داشـته باشـید که گردن کلفت و ظالمی سـالها آن را غصب کرده 
باشـد، بعد شـما با اسـناد و مدارک به مراکز قانونی مراجعه کنید و ایسـتادگی کنید تا خانه را 
پس بگیرید، طبیعی است که آن غاصب با شما دشمن خواهد شد. نمی شود شما را مالمت 
کرد که دشمن تراشی کرده اید؛ شما خواسته اید حقّ خود را بگیرید؛ این دشمن تراشی نیست. 
سفره ای در مقابل بیگانگان پهن بود و بر سر این خوان یغما هر کاری می خواستند، می کردند. 
انقالب این سـفره را جمع کرده؛ معلوم اسـت دشـمن می شـوند و کینه بر دل می گیرند و غیظ 
پیدا می کنند. این انقالب در دنیای اسالم و دنیای عرب امیدها را زنده کرد... معلوم است وقتی 
انقالب با این خصوصیّات وارد میدان می شود، کسانی که از رکود و ضعف دنیای اسالم بهره مند 
بودند، با آن دشمن می شوند؛ یک موجود زنده هم که ما باشیم، از خود دفاع می کنیم. یک 
ملّت وقتی زنده است و با او دشمنی کرده اند، طبیعی است که عکس العمل نشان می دهد. 
نمی شود ما دست بسته بنشینیم، با ما دشمنی کنند - دشمنیِ سیاسی، دشمنیِ اقتصادی - ما 
هم بگوییم چون نمی خواهیم دشمن تراشی کنیم، ساکت بمانیم و از خود دفاع نکنیم! اینکه 

منطق عقالیی نیست. مسألهٔ دشمنی ها این است.1
یکی از کارهای آمریکایی ها در این سالهای آخر، این است که کسانی را وادار کنند به بَزَک 
کـردن چهـرهٔ آمریـکا؛ بـه اینکـه این جـور وانمـود بکننـد کـه آمریکایی هـا اگـر هـم یـک روزی دشـمن 
بودند، امروز دیگر دشمنی نمی کنند؛ هدف این است. هدف این است که چهرهٔ دشمن برای 
ملّت ایران پنهان بماند تا از دشمنی او غفلت بشود و او بتواند دشمنی خودش را اعمال کند 

و خنجر را از پشت فروکند؛ هدف این است.2
ایـن ]دشـمن[ در مقابـل مـا اسـت، همـهٔ تالشـش را هـم دارد می کنـد، پـول هـم زیـاد خـرج 
می کنند، نقشه هم زیاد می کشند. برای اینکه بتوانند در داخل بین مردم اختالف ایجاد کنند 
-چه اختالف سیاسی، چه اختالف مذهبی، چه اختالف قومی، چه اختالف زبانی- همهٔ تالششان 
را دارند می کنند. این پول دارهای دُوروبَر ما را هم تیغ می زنند و پول می گیرند، از آنها هم کمک 
می گیرند، برای اینکه بتوانند علیه کشور ما کارهایی را انجام بدهند. هر کاری هم از دستشان 
برمی آید انجام می دهند، ]امّا[ به توفیق الهی بینی آنها به خاک مالیده شده است و بدانند که 
مـا بـا قـدرت پیـش خواهیـم رفـت. باذن الله تعالـی در همـهٔ عرصه هـا آمریـکا را مـا مأیـوس خواهیـم 
کـرد؛ آن کسـانی کـه قبـالً در رأس حکومـت آمریـکا بودنـد، بیـکار نبودنـد، آن هـا هـم خیلـی کار 

1. خطبه های نماز جمعٔه تهران 24/11/1382
2. دیدار دانش آموزان و دانشجویان در آستانٔه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی 12/ 08/ 1394
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می کردند. ریگان از ترامپ، هم قوی تر بود، هم عاقل تر بود؛ عمالً هم علیه ما اقدام کرد، حاال 
بـا تهدیـد و هیاهـو. او هنرپیشـه بـود، بازیگـری اش هـم بهتـر از ایـن بـود، عمـالً هـم علیـه مـا اقـدام 
کـرد و آن هواپیمـای مـا را زدنـد و آن کار را کردنـد؛ امـروز ریـگان کجـا اسـت، جمهـوری اسـالمی 
کجا است؟ امروز جمهوری اسالمی چند برابر زمان ریگان پیشرفت کرده، رشد کرده؛ در همهٔ 
قسـمتها. او در عذاب الهی االن گرفتار اسـت، جسـمش پوسـیده و خاک شـده اسـت، روحش 
هم علی القاعده طبق ضوابطی که ما داریم، مشغول مؤاخذه پس دادن به دستگاه عدل الهی 
اسـت؛ این هـا هـم همین جـور هسـتند. جمهـوری اسـالمی بـه توفیـق الهـی سـرِ پـا خواهـد مانـد و 
اینها هم داغ ضعیف شدن یا از میدان خارج شدن جمهوری اسالمی بر دلشان خواهد ماند.1
یک جمله هم راجع به این تهدیدهای آمریکا عرض بکنیم. مرتباً تهدید می کنند؛ تهدید به 
این زبان: همهٔ گزینه ها روی میز است! یعنی حتّی گزینهٔ جنگ. این، تهدید به جنگ است با این 
زبان. خب، این تهدید به جنگ، به ضرر آمریکاست؛ خود جنگ، ده برابر به ضرر آمریکاست. 
چرا این تهدیدها به ضرر آمریکاست؟ به خاطر اینکه خود این تهدیدها نشان دهندهٔ عجز آمریکا 
از مقابلهٔ منطقی و مقابلهٔ گفتمانی اسـت؛ یک گفتمانی در مقابل گفتمان جمهوری اسـالمی 
ندارند؛ نمی توانند در میدان مقابلهٔ فکری و منطقی، برای خودشان غلبه ای ایجاد کنند؛ مجبور 
می شوند توسل به زور و تشبث به زور بکنند. این معنایش این است که آمریکا جز زور، هیچ 
منطقی ندارد؛ جز خونریزی، هیچ راهی برای پیشبرد خود ندارد. این، اعتبار آمریکا را بیش از 
آنچه که تاکنون شکسته است، در چشم ملتها و در چشم ملت خودش خواهد شکست؛ این 
همان چیزی است که سرنوشت رژیمها را معین می کند. آن رژیمی، آن نظامی که اعتبارش در 
چشم مردم خودش بشکند، سرنوشتش معلوم است؛ مثل رژیم شوروی سابق. اتفاقاً بعضی 
از صاحب نظـران غربـی همیـن چنـد روز قبـل گفتنـد کـه امـروز وضـع آمریـکا و غـرب شـبیه وضـع 
شوروی سابق در سالهای اواخر دههٔ 80 میالدی است که منجر به سقوط شد. یعنی وقتی یک 
رژیمـی، یـک نظامـی از لحـاظ گفتمـان، از لحـاظ منطـق، در چشـم مـردم خـودش سـاقط بشـود، 
دیگـر امیـدی بـه بقـای ایـن رژیـم نیسـت. لـذا هرچـه تهدیـد کننـد، بـه ضررشـان اسـت. البتـه آنهـا 
و دیگـران بداننـد - می داننـد هـم - کـه مـا هـم در برابـر تهدیـد بـه جنـگ و تهدیـد بـه تحریـم نفتـی، 
َّه اعمال خواهد شد.2 تهدیدهائی داریم که در وقت خودش، آن وقتی که الزم باشد، ان شاءالل
ممکن است آمریکا خطرهائی برای کشورهای دیگر ایجاد کند؛ ممکن است دیوانگی کنند. 

1. دیدار اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 06/10/1396
2. خطبه های نماز جمعه تهران + ترجمه خطبه عربی 1390/11/14
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البتـه مـن همیـن جـا بگویـم؛ مـا سـالح اتمـی نداریـم، سـالح اتمـی هـم نخواهیـم سـاخت، امـا در 
مقابل تهاجم دشمنان - چه آمریکا و چه رژیم صهیونیستی - برای دفاع از خودمان، در همان 

سطحی که دشمن حمله کند، به آنها حمله خواهیم کرد.1
ملت ایران در مقابل آنچه که دشمن می خواهد انجام دهد، دنبال تدبیر خواهد بود. ملت 
ایران دنبال شکوفائی اقتصادی، رونق اقتصادی و رفاه کامل است؛ اما ملت ایران نمی خواهد 
ایـن را از راه ذلـت در مقابـل دشـمن بـه دسـت بیـاورد؛ ایـن را می خواهـد بـا نیـروی خـود، بـا عـزم 
خود، با شجاعت خود، با پیشروی خود، با توانائی جوانانش به دست آورد؛ ال غیر. بله، تحریم، 
فشـار اسـت، آزار اسـت - شـکی نیسـت - امـا در مقابلـهٔ بـا ایـن فشـار و آزار، دو راه وجـود دارد: 
ملت هـای ضعیـف وقتـی کـه دشـمن فشـار آورد، می رونـد در مقابـل دشـمن تسـلیم می شـوند، 
خشوع می کنند، توبه می کنند. اما ملت شجاعی مثل ایران بمجرد اینکه دید دشمن دارد فشار 
مـی آورد، سـعی می کنـد نیروهـای درونـی خـود را فعـال کنـد، بـا قـدرت و شـجاعت از منطقـهٔ خطـر 

عبور کند؛ و همین کار را خواهد کرد. این هم تجربهٔ سی سالهٔ ماست.
کشورهائی در همین منطقهٔ ما هستند و سی و چند سال در مشت آمریکا بودند، دولتهاشان 
نوکر و مطیع و فرمانبر آمریکا بودند؛ آن ها کجا هسـتند؟ ملت ایران هم سـی و چند سـال در 
مقابـل آمریـکا ایسـتاده؛ ملـت ایـران کجاسـت؟ در مقابـل سـی سـال فشـار آمریـکا، ملـت مـا از 
لحاظ پیشرفت علمی، پیشرفت اقتصادی، پیشرفت فرهنگی، آبروی بین المللی، نفوذ و اقتدار 
سیاسی، به جائی رسیده است که در دوران رژیمهای پهلوی و قاجار خوابش را هم نمی دیدند؛ 
نه مردم، نه مسـئوالن. ما تجربه کردیم، ما امتحان کردیم. سـی سـال ما در مقابل فشـارهای 
آمریکا ایستاده ایم، اینجائیم؛ ملتهائی هم هستند که سی سال تسلیم آمریکا شدند و مراحل 
متعددی عقبند. ما بدی ندیدیم از ایسـتادگی، از مقاومت. مقاومت، نیروی درونی یک ملت 
را احیـاء می کنـد و بـه فعلیـت می رسـاند. همیـن تحریمهائـی کـه می کننـد، بـه کمـک ملـت ایـران 
خواهد آمد و ملت ایران را به اذن اللّه و به حول و قوهٔ الهی به رشد و شکوفائی خواهد رساند. 

این، نکتهٔ مهمی است.2
امروز به نظر ما مصداق مجاهدت که در مقابل ما مسلمانها، ما پیروان اهل بیت قرار دارد، 
عبـارت اسـت از مبـارزهٔ بـا نقشـه های اسـتکبار در منطقـهٔ اسـالمی؛ امـروز بزرگ تریـن مجاهـدت 
این اسـت. با نقشـه های اسـتکبار باید مبارزه کرد. این نقشـه ها را باید اوّل شـناخت، اوّل باید 

1. حرم رضوی در آغاز سال 01/01/911391
2. دیدار مردم آذربایجان شرقی 28/11/1391
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دسـت دشـمن را بخوانیم، بدانیم چه کار می خواهد بکند؛ بعد بنشـینیم برنامه ریزی کنیم و با 
اهداف دشـمن مبارزه کنیم. فقط هم حالت دفاع و انفعال نیسـت. مبارزه اعم اسـت از دفاع 
و هجوم؛ یک وقت الزم است انسان در مواضع دفاعی قرار بگیرد، یک وقت هم الزم است در 
مواضع هجومی قرار بگیرد؛ در هردو حالت هدف عبارت است از مبارزهٔ با برنامه های استکبار 
که دشمن اساسی و اصلی است در این منطقه؛ و هم در کلّ منطقهٔ اسالمی، بخصوص در این 
منطقه ای که غرب آسیا است... روی این منطقه برنامه دارند، نقشه دارند؛ باید این نقشه ها 
را ببینیم چیست و با این مقابله کنیم؛ این شد مجاهدت. قرآن به ما می گوید: جهِدوا فِی اللهِ 

َّ ِجهادِه؛ جهاد فی الله، امروز این است.1 حَق
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار دهد. باید یک ملت از خواری، از ذلت، به هر 
وسیله ای از سوی هرکسی مبارزه کند و خود را به نقطهٔ عزت برساند. این عزتی که برای ملت 
ایران یک ضرورت اسـت و به فضل الهی به وسـیلهٔ انقالب اسـالمی زمینهٔ کامل این احسـاسِ 
عـزت در مـا مـردم بـه وجـود آمـده اسـت، یکـی از عناصـرش عبـارت اسـت از دل بسـته و وابسـته 
نبودن به بیگانگان، به دشمنان، به کسانی که در سرنوشت پرشکوه یک ملت مثل ملت ما، 
آن ها هیچ گونه احساس سود نمی کنند. بنابراین دنبال منافع خودشان هستند و این منافع را در 
ذلیل کردن، خوار کردن، به استضعاف کشاندن ملتها می دانند. باید به این ها دل بسته نشد. 2
غفلت از توطئهٔ استکبار جهانی همان، و اسیر توطئه شدن همان. در واقع »مرگ بر امریکا« 
طان ارّلجمی« است که اول هر سورهٔ قرآن  �ی ّ سش یی که مردم ما میگویند، مثل همان »اوعذ بالَلّ من ال
م الَلّ ارلّحمن ارلّحمی« گفته می شود. استعاذهٔ به خدا از شیطان رجیم برای چیست؟  س قبل از »�ب
برای این اسـت که انسـان مؤمن یک لحظه حضور شـیطان را فراموش نکند؛ یک لحظه از یاد 
نبرد که شـیطان آمادهٔ حمله به او و انهدام حصار معنوی و ایمانیِ اوسـت. »مرگ بر امریکا« 
هم برای این است که ملت فراموش نکند سلطه گران جهانی منافع سرشاری که در این کشور 
داشته اند و دست آنها کوتاه شده، از یاد نبرده اند. آن ها همیشه دنبال این هستند که همان 
منافع را باز در داخل این کشور برای خودشان تأمین کنند و به قیمت نابودی استعداد جوانان 

و آیندهٔ این کشور، بر ثروت و علم و فناوری خود بیفزایند.3
امروز برای کشور ما جنگ نظامیِ سنّتی و متعارف احتمال بسیار بسیار ضعیفی است لکن 
جهاد باقی است؛ جهاد یک چیز دیگر است. جهاد فقط به معنای قتال نیست، فقط به معنای 

1. دیدار اعضای مجمع جهانی اهل بیت علیهم السالم و اتحادیٔه رادیو و تلویزیون های اسالمی 26/05/1394
2. دیدار مردم مریوان )26/ 02/ 1388(

3. دیدار جمعی از اعضای انجمن های اسالمی دانش آموزان  24/12/1383
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جنگ نظامی نیسـت؛ جهاد یک معنای بسـیار وسـیع تری دارد. در بین جهادها جهادی هسـت 
هـاًدا  ِ ـم ِبـه �ب ِهدُه ٰ ـَن َو �ب ر�ی ِطـِع الکِٰف ُ ـال �ت کـه خـدای متعـال در قـرآن آن را »جهـاد کبیـر« نـام نهـاده.« فَ
ـًرا« »جهـاد کبیـر« یعنـی چـه؟ یعنـی اطاعـت نکـردن از دشـمن، از کافـر؛ از خصمـی کـه در  ب�ی

َ
ک

ّـت نکـن.  میـدان مبـارزهٔ بـا تـو قـرار گرفتـه اطاعـت نکـن. اطاعـت یعنـی چـه؟ یعنـی تبعیّـت؛ تبعی
تبعیّت نکردن در کجا؟ در میدانهای مختلف؛ تبعیّت در میدان سیاسـت، در میدان اقتصاد، 
در میدان فرهنگ، در میدان هنر. در میدانهای مختلف از دشمن تبعیّت نکن؛ این شد »جهاد 
کبیر« این تبعیّت نکردن آن قدر مهم است که خدای متعال پیغمبر خود را مکرّر به آن توصیه 

ِطِع  ُ ِق الَل َو ل �ت ِیُّ اتَّ ا النَّ َ ِم الِل ارلَّحمِن ارلَّحمی * یاَیُّ س می کند. آیهٔ تکان دهندهٔ اوّل سورهٔ مبارکهٔ احزاب: �بِ
ّـت  ـن«! پیغمبـر! تقـوا داشـته بـاش و از کافـران تبعی ر�ی ِطـِع الکِف ُ ـِق الَل َو ل �ت ـَن؛ ]می فرمایـد[ »ِاتَّ ر�ی الکِف
نکن؛ ِانَّ الَل اکَن َعلیًما حکیًما، ما میدانیم مشـکالت تو را، ما میدانیم فشـارهایی که بر تو وارد 
می کنند تا تو را وادار به تبعیّت کنند -تهدید می کنند، تطمیع می کنند- امّا شما مراقب امر و 
َّقِ اللهَ، حواست جمع باشد. وَ ال تُطِعِ الکفِرین؛ این اطاعت نکردن از کافرین،  نهی الهی باش، اِت
چیز بزرگ و مهمّی است که خدای متعال با این لحن با پیغمبرش حرف میزند خب، اطاعت از 

رماید:[  ًرا. ]یم ف ب�ی وَن َخ عَمل َک ِانَّ الَل اکَن ِبا �تَ ویح ِاَلیَک ِمن َربِّ ع ما ی �بِ کافرین نکن، پس چه کار کن؟ َو ا�تَّ
َک ِانَّ  ویح ِاَلیَک ِمن َربِّ ع ما ی �بِ َن ِانَّ الَل اکَن َعلیًما حکیًما * َو ا�تَّ َن و الُمنِفق�ی ر�ی ِطِع الکِف ُ ِق الَل َو ل �ت ِیُّ اتَّ ا النَّ َ یاَیُّ
را؛ از آنها تبعیّت نکن؛ تو برنامه داری؛ تو برنامهٔ کار داری، برنامهٔ زندگی  ب�ی وَن َخ عَمل الَل اکَن ِبا �تَ
داری؛ وحی الهی تو را تنها نگذاشته است؛ قرآن در اختیار تو است، اسالم در اختیار تو است، 
برنامهٔ اسالم در اختیار تو است؛ این راه را برو. ببینید اینها همه آیات اوّل سورهٔ احزاب است؛ 
ک؛  ویح ِاَلیَک ِمن َرِبّ ع ما ی �بِ َّقِ اللهَ وَ ال تُطِعِ الکفِریَن وَ المُنفِقین؛ بعد، وَ ا�تَّ پشت سر هم؛ اوّل، اِت

ل َعَ الِل 
َّ

َوک پشت سر ]آن[، جواب این سؤال است که خب، خطر وجود دارد، فشار می آورند؛ َو َت
یف ِبالِل َوکیال؛ در مقابل همهٔ این فشارها به خدا تکیه کن؛ به خدا تکیه کن. توکّل معنایش 

َ
َو ک

این نیست که کار را رها کنید بنشینید تا خدا بیاید عوض شما کار را انجام بدهد؛ این نیست؛ 
توکّل این است که شما راه بیفتید، عرق بریزید، تالش کنید، آن وقت یقین داشته باشید که 

خدای متعال شما را کمک خواهد کرد؛ امروز مسئلهٔ جمهوری اسالمی این است.1
شـناخت درسـت از دشـمن داشـته باشـیم. دشـمن یـک جبهـه اسـت؛ دشـمن یـک فـرد کـه 
نیست، یک دولت خاص که نیست، یک جبهه است؛ ما باید این جبهه را بشناسیم و ببینیم 
چه کسی وابستهٔ به این جبهه است و از کجا این جبهه، جوری حرکت می کند که می تواند ما را 
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نسبت به خودش مشتبه کند. جبههٔ دشمن را بشناسیم، شیوه های دشمنی را هم بشناسیم؛ 
بدانیم ]دشـمن[ چه جوری دشـمنی می کند. گاهی هسـت که دشـمن وارد می شـود، یک کاری 
را شروع می کند به قصد یک هدف خباثت آمیز و ما درست نمی دانیم آن هدف چیست؛ ظاهر 
کار را نگاه می کنیم می بینیم کار خوبی است و از آن استقبال می کنیم؛ درحالی که او دارد آن 
هدف ]خودش[ را دنبال می کند. داشته ایم؛ از این قبیل در کشور داشته ایم و داریم مواردی را 
که آنها یک کاری را شروع کردند با یک هدفی، ما هم ظواهر کار را نگاه کردیم گفتیم عجب! 
خـب اینکـه کار خوبـی اسـت، اینکـه اشـکالی نـدارد؛ درحالی کـه اگـر بصیـرت داشـته باشـیم، اگـر 

اهداف دشمن را بشناسیم، این جوری گول نمی خوریم.1
بم  و ی قل ن ف ون و اّلذ�ی مالحظه کنید؛ دو جور آدم در مقابلهٔ با دشمن وجود دارد: »و اذ یوقل المناف
وا«. این یک نگاه  ع ام لمک فار�ب رب ل م�ت �ش ة هنمم یا اهل �ی �ن را. و اذ قالت طا�ئ رو  غ

ّ
وله ال رض ما وعدنا اللَّ و رس م

اسـت، یک دید اسـت در مقابلهٔ با این حوادث؛ یک دید دیگر این اسـت که می گوید: »و لّما 
لیما«.  تس  امیانا و �

ّ
م ال وله و ما زاده وله و صدق اللَّ و رس وا ذها ما وعدنا اللَّ و رس ون األحزاب قال ؤمن رأی الم

این هم یک دید است. هر دو مال یک حادثه است. هر دو مال حادثهٔ احزاب است. یک عده 
را«؛ عده ای دیگر وقتی احزاب را  رو  غ

ّ
وله ال وقتی احزاب را می بینند، میگویند: »ما وعدنا اللَّ و رس

لیما«. این  تس  امیانا و �
ّ

م ال وله و ما زاده وله و صدق اللَّ و رس می بینند، میگویند: »ذها ما وعدنا اللَّ و رس
مهم است. این دارد وضع فعلی ما را به ما نشان می دهد.

ما دو جور انسان داریم: یک عده هستند که وقتی هیمنهٔ آمریکا را می بینند، قدرت نظامی 
او را می بینند، قدرت دیپلماسی او را می بینند، قدرت تبلیغاتی او را می بینند، پول فراوان او را 
می بینند، مرعوب می شوند؛ میگویند ما که نمی توانیم کاری بکنیم، چرا بیخودی نیروهایمان را 
هدر بدهیم؟ اینجور افراد االن هستند، در زمان انقالب ما هم بودند. ما مواجه بودیم با افرادی 
از این قبیل که می گفتند آقا بیخود چرا خودتان را زحمت می دهید؛ به یک حداقلی قانع شوید 

و قضیه را تمام کنید. یک عده اینجور بودند.
یک عدهٔ دیگر هستند که نه، قدرت دشمن را با قدرت خدای متعال مقایسه می کنند، عظمت 
دشمن را در مقابل عظمت پروردگار قرار می دهند؛ آن وقت می بینند که اینها حقیر محضند، 
این ها چیزی نیستند. وعدهٔ الهی را هم راست میشمرند، حسن ظن به وعدهٔ الهی دارند؛ این 
یز«؛ این  رصه اّن اللَّ لوقّی عز �ن رصّن اللَّ من �ی مهم است. خدای متعال به ما وعده کرده است: »و لی�ن
وعدهٔ قطعی اسـت، وعدهٔ مؤکد اسـت. اگر چنانچه ما به وعدهٔ الهی حسـن ظن داشـته باشـیم، 

1.  دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری 06/03/1395 
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یک جور عمل می کنیم، اگر به وعدهٔ الهی سوءظن داشته باشیم، جور دیگری عمل می کنیم. 
ن و المنافات  عّذب المناف�ی خدای متعال افرادی را که سوءظن دارند، مشخص کرده است: »و �ی
عهنم و اعّد هلم  ب اللَّ علهیم و ل صن ّسوء و عن رة ال ّسوء علهیم دائ ن باللَّ ظّن ال �ی اّن ّ طن ن و المشاکت ال و المشک�ی
ّسوء« امروز هم هستند. چند آیه بعد می گوید:  ن باللَّ ظّن ال �ی اّن ّ طن را«؛ این »ال ص�ی هّم و سا�ئ�ت م �ب

ّسوء و کنت  وبمک و ظننت ظّن ال ی قل ن ذلک ف ّ ی اهلهیم ابدًا و ز�ی ون ال ؤمن ول و الم قلب ارلّس �ن »بل ظننت ان لن �ی
ورا«. سوءظن به خدا موجب می شود که انسان بنشیند و از حرکت و از کار و تالش باز  وما ب ق

بماند. اگر حسن ظن به خدا داشتیم، آن وقت می توانیم پیش برویم.1
می دانیـد جنـگ اُحـد سـه مرحلـه را پشت سـر گذاشـت: یـک مرحلـه، مرحلـهٔ پیـروزیِ اوّل بـود 
که به اردوگاه دشـمن ریختند و دشـمن پا به فرار گذاشـت. مرحلهٔ دوم، مرحلهٔ شکسـت بود؛ 
ناشی از این بود که این پیروزی، عّده ای را که باید از تنگه حراست می کردند، به طمع انداخت؛ 
بنابراین تنگه را رها کردند و دشـمن در حالی که مؤمنین مشـغول جمع کردن غنائم بودند، از 
پشت به آنها حمله کرد و وضع سختی را به وجود آورد. باالخره هر طور بود، مؤمنین خود را باال 
کشـاندند و رفتند. مرحلهٔ سـوم هم این بود که دشـمن دید این جا دیگر نمی تواند کاری بکند؛ 
چون دید مسـلمانان با این حملهٔ غافلگیرانه نابود نشـدند؛ کشـته دادند، زخمی شـدند، حتّی 
پیغمبر اکرم مجروح شدند، امّا خودشان را به باالی بلندی کشاندند. دشمن دید اگر بخواهد 
جنگ را ادامه دهد، باز اینها با روحیه مجّدداً حمله می کنند؛ بنابراین او نمی تواند کاری بکند. 
این بود که دشمن مصلحِت خود را این دانست که برود و رفت. یعنی در نهایت اگرچه مؤمنین 
خسارتی متحمّل شدند و ضربهٔ سختی خوردند، اما پیروزیِ آن چنانی هم نصیب دشمن نشد. 
این سه مرحلهٔ جنگ اُحد بود. وقتی دشمنان مقداری از مدینه دور شدند، به ذهنشان رسید 
کـه مسـلمانان دیگـر آمادگـیِ روی کـوه را ندارنـد؛ بـه مدینـه رفته انـد و زخمـی و کشـته داده انـد و 
از لحاظ جسـمی و روحی خسـته اند و نیاز به اسـتراحت دارند؛ بنابراین االن وقت حمله اسـت. 
خودشـان را در نقطـه ای در چنـد کیلومتـری مدینـه جمـع کردنـد و منتظـر فرصـت بودنـد تـا حملـه 

ـن قـال هلـم الّنـاس  کننـد. بـه مدینـه خبـر رسـید کـه دشـمنان منتظرنـد تـا بـه شـما حملـه کننـد. »اّلذ�ی
م«؛ عـّده ای بـرای این کـه خـوف ایجـاد کننـد، آمدنـد خبـر دادنـد کـه  ـوه سش ـوا لـمک فاحن اّن الّنـاس قـد جمع
دشمن اجتماع کرده تا به شما حمله کند. منافقین هم بودند. این جاها منافقین خیلی نقش 
ایفـا می کننـد. منافـق را هـم از همیـن حرفهـا بایـد شـناخت. در این جـا پیغمبـر چـه کار کردنـد؟ 
فرمودند: کسانی که امروز در جنگ اُحد شرکت داشته اند و زخمی شده اند، حق ندارند سالح 
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را از خـود دور کننـد؛ همین هـا جمـع شـوند، می خواهیـم حملـه کنیـم. کسـانی کـه در جنـگ اُحـد 
نبودنـد، نبایـد بیاینـد. بـا این کـه یـک عـّده تـازه نفـس هـم در شـهر بودنـد، امـا پیغمبـر گفتنـد تـازه 
نفسها نباید بیایند؛ کسانی که امروز در جنگ بوده اند و خسته شده اند و زخم خورده اند، باید 
بیایند؛ می خواهیم به کسـانی که بیرون شـهر جمع شـده اند، حمله کنیم. دسـتورِ پیغمبر بود؛ 
لذا اطاعت کردند و جمع شدند و پیغمبر دستور حمله دادند. آن ها به وسیلهٔ جاسوسان خود 
فهمیدنـد کـه پیغمبـر بـا ایـن عـزمِ راسـخ دسـتور داده انـد کـه حملـه کننـد؛ لـذا بـا خودشـان گفتنـد: 

م  زاده نه، با اینها نمی شود جنگید؛ بگذاریم برویم؛ یک فرصت دیگر به سراغشان می آییم. »ف
وء«. مسلمانان، هم  هم س ٍل ل میسس صن عمٍة من الل و �ن �ن وا �ب لب �ت وکیل. فا�ن عم ال سُبناالل و �ن وا ح امیانًا و قال
توانستند از جنِگ ناشدهٔ دوم برگردند و هم نعمت خدا را داشتند. در روایت دارد که چیزهایی 
وء«؛ هیچ بدی هم  هم س ٍل ل میسس صن هم در آن جا به دستشان آمد و توانستند برگردند. »و �ن
به آنها نرسید. این درسِ اسالم است؛ یعنی خسته نشدن، ناامید نشدن، خود را کم ندیدن، 
قـوّهٔ خـود را ناچیـز ندیـدن و دشـمن را بـزرگ نکـردن. ایـن معنـای شـجاعت اسـت؛ همـان چیـزی 
است که امام داشتند؛ همان چیزی است که ترکیبی از آن و چند خصوصیت دیگر، این حادثهٔ 

عظیم را به وجود آورد.1
آن که شـما را وادار می کند که بترسـید، مأیوس بشـوید، ناامید بشـوید، او شـیطان اسـت. 
امروز این شیطانها از طریق رادیو و تلویزیون و فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و امثال اینها 
م، از آنها نترسـید؛ از انحراف  وُه اف �ن ال �تَ مرتّب مشـغول کارند برای اینکه بترسـید. نه، نترسـید، فَ
از راه خدا بترسـید که اگر چنانچه از راه مسـتقیم انحراف پیدا کردیم، سرنوشـت ما سرنوشـت 
کشورهایی است که زیر بال آمریکایند، سرنوشت عربستان است، سرنوشت رژیم شاه است 
که ]در آن نوع کشورها[ همهٔ امکانات کشور متعلّق به دشمن ]است[ و ملّت، ذلیلِ در مقابل 

دشمن و بی پناه در مقابل دشمن.2
بنده می بینم دشـمن می خواهد با ترسـاندن، کار خودش را پیش ببرد. ما به اتّکای قدرت 
الهی که مجّسم در قدرت ملت بزرگ ماست، از دشمن مستکبرِ متکبّر، نمی ترسیم. معتقدیم 
عیفًا«این، قرآن است. قرآن را باید باور کرد. کید  طان اکن �ن �ی سش کاری نمی تواند بکند. »اّن کید ال
شیطان، ضعیف است. اگر روزی در قرآن این را می خواندیم و از روی ایمان و تعبّد، فقط قبول 
می کردیم، خدایا تو شاهدی که امروز این را از روی تجربه هم قبول کرده ایم. تجربه هم همین 

1. دیدار اعضای ستاد بزرگداشت چهاردهمین سالگرد رحلت حضرت امام خمینی رحمه الله 03/03/1382
2. دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش 19/11/1397
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را نشان می دهد. اگر شیطان ضعیف نبود، جمهوری اسالمی را تحمّل نمی کرد. ببینید چقدر 
هم«. رئیس جمهور امریکا  واه اء من اف صن با جمهوری اسالمی دشمنند. می بینید که »قد بدت البعن
را ببینید! آن وزیر امور خارجهٔ بدشکلش را ببینید! راجع به جمهوری اسالمی که حرف می زنند، 
نفرت و بغضا و دشمنی ملت ایران و جمهوری اسالمی، از سر و صورتشان می بارد. اما چرا با 
این همه نفرت، نمی توانند هیچ غلطی بکنند؟ چرا؟ علت چیست؟ چه دلیلی دارد؟ کی شما 
را نگهداشـته اسـت؟ کـی مانـع از ضربـه زدن آن هـا شـده اسـت؟ کـی مانـع شـده اسـت از اینکـه 
محاصرهٔ اقتصادی کامل و تام و تمامی بکنند و به تعبیر خودشان، پدر ملت ایران در بیاورند؟ 
آن وقت بعضی از این آدم های ساده لوحِ ضعیف النّفس هم، همین ها را تکرار می کنند که »آقا! 
پـدر ملـت ایـران را در می آورنـد!« غلـط می کننـد! مگـر می تواننـد پـدر ملـت ایـران را در بیاورنـد؟! 
این ها کسـانی هسـتند که ملت ایران پدرشـان را درآورده اسـت. بنابراین، ضعف دارند. قدرتِ 
آن چنان ندارند. البته، شرطش این است که ملت ایران، همین طور که بحمد اللّه تا امروز در 
صحنه بوده اسـت، در صحنه باشـد. شـرطش این اسـت که خنّاس ها و وسواسـها نیفتند توی 
مـردم، دل آن هـا را خالـی کننـد کـه »آقـا چنیـن شـد، آقـا چنـان شـد. آقـا می زننـد، آقـا می برنـد.« 
نه آقا! این حرفها چیست؟! ما یک ملت قوی و مستحکم هستیم. ما که فالن کشور دو، سه 
میلیونی فالن گوشهٔ آفریقا نیستیم که هر غلطی دلشان خواست، بتوانند با ما بکنند. ما ملتی 
در مرکز مدنیّت تاریخی دنیا، و امروز هم در سر یک چهار راه مهم از چهارراه های جهانی هستیم.1
ون«  مردم ما همواره در برابر وسوسهٔ ضعفائی که در مقاطع اضطراب انگیز، ندای: »اّنا لمدرک

ن«.2 سر می دادند، نهیب زده اند که: »کاّل اّن مع رّبی سهید�ی

1. دیدار جمعی از دانش آموزان و دانشجویان 12/08/1372
2. اجالس جهانی علما و بیداری اسالمی 09/02/1392
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11- پرهیز از جریان غیرانقالبی و غرب گرا
بدانیـد کـه اگـر بی توجّهـی بـه شـعارهای انقـالب و غفلـت از جریـان انقالبـی در برهه هایـی از 
تاریخ چهل ساله نمی بود -که متأّسفانه بود و خسارت بار هم بود- بی شک دستاوردهای انقالب 
از این بسـی بیشـتر و کشـور در مسـیر رسـیدن به آرمانهای بزرگ بسـی جلوتر بود و بسـیاری از 
مشـکالت کنونـی وجـود نمی داشـت. ایـران مقتـدر، امـروز هـم ماننـد آغـاز انقـالب بـا چالشـهای 

مستکبران روبه رو است امّا با تفاوتی کامالً معنی دار. 1
ما در یک مواردی تحوّل نداشتیم -در موارد مهمّی، تحوّل نداشتیم- و در مواردی عقب گرد 
داشتیم، که این خیلی موضوع تأّسف بار و ناپسند و غیر قابل قبولی است، و برخالف طبیعت 
انقالب است. زنده ماندن انقالب به این است که پی درپی نوآوری داشته باشد، تحوّل داشته 
باشد، پیشرفت داشته باشد؛ تحوّل یعنی به حال برتری با شکل واضحی دست یافتن؛ یعنی 
یک جهش، یک حرکت بزرگ؛ در زمینه های مختلف، ما به این احتیاج داشـتیم؛ در بعضی از 

زمینه ها مطلقاً توانایی این را نداشتیم.2

1. سستی بینش و ایمان انقالبی و اسالمی
اگـر کسـی در مقابـل جوان هـا ادعـا کنـد و بگویـد نظـامِ اسـالمی مـا هیـچ عیبـی نـدارد و همـان 
قالبـی را کـه اسـالم خواسـته، مـا داریـم پیـاده می کنیـم، گـزاف گفتـه اسـت، به هیچ وجـه این طـور 
نیست... سستی بینش و ایمان انقالبی و اسالمی در بعضی از مسئوالن است. این ها مجذوب 
نسخه های سیاسی غربند؛ آن هم نسخه های غلط از آب درآمده. لیبرال دمکراسی غرب که یک 
روز گفته می شد اوج تکامل فکر و عمل انسان است و باالتر از آن چیزی وجود ندارد... امروز 
به دست خود، خودش را رسوا کرده است... درعین حال فالن مسئول ما که به برکت انقالب 
اسالمی عزّت و احترامی پیداکرده و به خاطر اظهار طرف داری از اسالم و امام و انقالب، ممکن 
است چهار نفر به او احترامی بگذارند، ناگهان طرف دار لیبرال دمکراسی غربی بشود که نقطه 

مقابل مردم ساالری اسالمی است.3
اصلی ترین عنصر تشکیل دهندهٔ نظام... عبارت است از اسالم گرایی و تکیه بر مبانی مستحکم 
اسـالمی و قرآنی. خیلی ها از این حقیقِت بسـیار موثّر غفلت کردند؛ اما راز پیروزی انقالب در 

1. بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 1397/11/22
1399/03/14 .2

3. دیدار جوانان اصفهان 1380/8/12
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این نکته بود؛ چون ملت ایران از اعماق قلب به اسالم معتقد و مؤمن و وابسته بود و هست... 
بعضی از کسانی که خودشان را در شمار زبدگان و نخبگان و احزاب سیاسی و صاحب نظران 
مسـائل سیاسـت به حسـاب می آوردنـد، ایـن را نمی پسـندیدند. جـدای از کسـانی کـه بـه اسـالم 
عقیده نداشتند، بعضی کسان به اسالم عقیده داشتند، اما نظام اسالمی را قبول نمی کردند. 
لـذا از اوِّل انقـالب، در عـرض و به مـوازات خـطّ امـام، جریانـی پیـدا شـد کـه بـه یـک نظـام الئیـک و 
الگوبرداری شده از نظام های غربی دعوت می کرد؛ منتها بارنگ و لعاب اسالمی؛ اسمِ اسالمی، 
اما باطنِ غیر اسالمی؛ ساخِت اسالمی، اما جهت گیریِ غیر اسالمی. البته آن ها بی میل نبودند 
که در کنار چنین نظامی، آخوند وجیه الملّه ای هم برای مقبول جلوه دادن نظام در چشم مردم 
وجود داشته باشد- چون مردم به اسالم دل بسته بودند- بدشان نمی آمد روحانیِ مورد قبولی 
در کنـار نظـام قـرار گیـرد تـا نظـام را در چشـم مـردم، اسـالمی جلـوه دهـد؛ دولتمـردان نظـام هـم 
به همان شـکلی که خودشـان می پسـندند و تشـخیص می دهند، نظام را به همان صورت غیر 
اسـالمی- و در حقیقت، شـکل بازسازی شـدهٔ رژیم سـلطنتی، منتها طبق قبول سیاسـتمداران و 
قدرتمندان دنیا- اداره کنند. ظاهر و رنگ و لعاب دین هم این فایده را برای آن ها داشته باشد 
کـه نیروهـای مـردم را در خدمتشـان قـرار دهـد؛ هرجـا بـه حضـور مـردم احتیـاج اسـت- در هنـگام 
جنـگ و دفـاع و دادن مالیـات و غیـره- همیـن ظاهـر اسـالمی، مـردم را بـه همـکاری بـا آن نظـام 
وادار کند؛ اما اگر حقوق شرعی مردم تأمین نشد، نشد؛ اگر با سلطه گران مبارزه نشد، نشد؛ 
اگر استقالل کشور و فرهنگ و اقتصاد مردم در قبضهٔ دشمنان قرار گرفت، گرفت! لذا از اوّلی 
که امام دسـتور داد قانون اساسـی به وسـیلهٔ خبرگان منتخب مردم تدوین شـود، هرجا که نام 
اسـالم و نشـانی از حضـور واقعـی اسـالم بـود، این هـا مقابلـه کردنـد. آنجایـی کـه اصـل مربـوط بـه 
والیت فقیـه مطـرح شـد، این هـا بی تابانـه مبـارزه کردنـد. البتـه بـا والیتـش مخالـف نبودنـد- والیـت 
یعنی حکومت؛ آن ها تشنهٔ قدرت و حکومت کردن بودند- با فقیه اش مخالف بودند؛ چون به 
معنـای حضـور حقیقـی دیـن در جامعـه بـود؛ ایـن را برنمی تافتنـد و تحمّـل نمی کردنـد. هرجـا کـه 

نشانهٔ حضور واقعی اسالم بود، این ها معترض بودند.1
در مجموعهٔ انقالب، از اوِّل انقالب یک تفکّر غلطی وجود داشت و آن این بود که انقالب 

تا وقِت تشکیل نظام است؛
 وقتی کـه نظام تشکیل شد و نهادها و مقرّرات و دیوان سـاالری و مانند اینهـا مستقر شـد، 
دیگـر انقـالب بـرود دنبـال کارش؛ دیگـر کاری بـا انقـالب نداریـم؛ انقـالب را هم معنـا می کننـد بـه 

1. مراسم ارتحال امام خمینی رحمةالله 1380/03/14
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ّـری مـال امـروز  تنش و دعوا و سـروصدا و کارهای غیرقانونـی و از ایـن حرف هـا. یـک چنیـن تفک
نیست و از روز اوّل پیروزی انقالب یک چنین تفکّری وجود داشت؛ این تفکّر، غلط است.1

 این یک کلمه را بگویم که اگر از داخل، این ملت دشمن داخلی نداشته باشد، نفوذی نداشته 
باشد، دو چهرگان در مسائل کشور تخریب نکنند، دشمن خارجی نمی تواند کار زیادی انجام 
بدهد. البته توجه کنید که بعضی از تهدیدها از درون خود ما و در میان نفس خود ما است.2

2. غفلت از دشمن و اعتماد به نسخه های او
 غفلت از دشمن بیرونی، خطای راهبردی عظیمی است که ما را دچار خسارت خواهد کرد.3 
خطوط فاصل با دشمن باید در نظر باشد و برجسته باشد. نگذارید خطوط فاصل با دشمنی 
که با انقالب دشمن است، با نظام دشمن است، با امام دشمن است، کم رنگ بشود. بعضی 
از جریان هـای داخـل کشـور مـا از ایـن نقطـه غفلـت کردنـد، خطـوط مـرزی خودشـان را بـا دشـمن 
حفظ نکردند، ]خطوطشان[ ضعیف شد، کمرنگ شد؛ مثل خطوط مرزی کشور، اگر خط مرزی 
نباشد، از آن طرف ممکن است کسی اشتباهاً بیاید این طرف، از این طرف ممکن است کسی 

اشتباهاً برود آن طرف؛ خطوط مرزی را حفظ کنید.4
 یکی از موانعی که موجب شده ما از این ظرفیت ها استفاده نکنیم، اعتماد کردن به نسخهٔ 
بیگانگان بوده. عرض کردم؛ مردم ما در مقابل بیگانگان منفعل نیستند. بعضی از مسئولینِ 
ما در گوشه کنار کشور به نسخهٔ بیگانگان اعتماد بیشتری دارند تا به نسخهٔ داخلی! و این هم 

خطای بزرگی است.5
در دههٔ اول، پیشرفت را بسیاری از انقالبیون در الگوی چپ؛ چپ دههٔ شصت، یعنی الگوی 
گرایشمند به سوسیالیسم می دیدند. هر کس هم مخالفت می کرد، یک تهمتی، لکه ای، چیزی 
متوجهش می کردند. یک عده ای از مسئولین، دست اندرکاران، فعالین عرصهٔ کار در جمهوری 
اسـالمی، نگاهشـان نـگاه حاکمیـت دولـت و مالکیـت دولـت بـود؛ خـوب، ایـن نـگاه، نـگاه غلطـی 
بود. نگاه به پیشرفت کشور از زاویهٔ دید تفکر شرقیِ سوسیالیستیِ چپ محسوب می شد؛ این 
غلط بود. البته غلط بودن این خیلی زود فهمیده شد، حتّی آن کسانی که آن روز مروج همین 

1. دیدار با دانشجویان 1397/3/7
2. دیدار باجوانان مصلی بزرگ تهران 1379/02/01

3. در دیدار اساتید دانشگاه ها در چهارمین روز ماه مبارک رمضان 1393/04/11
4. مراسم بیست و هفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمه الله 14/ 03/ 1395

5. دیدار زائران و مجاوران حرم رضوی 1397/01/01
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دیدگاه بودند، ناگهان صد و هشتاد درجه برگشتند! آن افراط به یک تفریط حاال تبدیل شد. 
یک برهه ای از زمان، نگاه به پیشرفت، نگاه غربی بود؛ یعنی همان راهی که آنها رفتند، این ها 
هم باید بروند؛ تصورشان این بود. خودشان را در حدِ انگلیس و فرانسه و آلمان هم نمی دیدند؛ 

در حد همین کشورهایی مثل کرهٔ جنوبی می دیدند. این هم رد شد.1
امام بزرگوار فرمود: آمریکا شیطان بزرگ است؛ این »شیطان بزرگ« خیلی حرف پرمغزی 
اسـت. رئیس همهٔ شـیطانهای عالم، ابلیس اسـت؛ امّا ابلیس بنا به تصریح قرآن، تنها کاری 
که می تواند بکند این است که انسانها را اغواء می کند؛ بیشتر از اغواء، کاری نمی تواند بکند؛ 
انسان ها را اغواء می کند، فریب می دهد، وسوسه می کند؛ امّا آمریکا، هم اغواء می کند، هم 
کشـتار می کنـد، هـم تحریـم می کنـد، هـم فریـب می دهـد، هـم ریـاکاری می کنـد؛ پرچـم حقـوق 
بشـر را بلنـد می کنـد، ادّعـای طـرف داری از حقـوق بشـر می کنـد ]امّـا[ هـر چنـد روز یـک بـار در 
خیابانهای شهرهای آمریکا یک بی گناهی، یک بی سالحی به دست پلیس آمریکا به خاک وخون 
می غلتد؛ غیر از بقیّهٔ جنایات و فجایعشان. این هم رفتارشان در ایران در دوران رژیم طاغوت 
و جنگ آفرینی هایشـان، جنگ افروزی هایشـان، بـه راه انداختـن جریانهـای جنگ افـروز از قبیـل 
ّـهٔ جاهـا مشـغول خرابـکاری هسـتند؛ این هـا کارهـای  همینهایـی کـه حـاال در عـراق و سـوریه و بقی
آمریکا است. حاال بعضی ها اصرار دارند این شیطان بزرگ را با این خصوصیّات -که از ابلیس 
بدتـر اسـت- بـزک کننـد و بـه شـکل فرشـته وانمـود کننـد. چـرا؟ دیـن به کنـار، انقالبیگـری به کنـار؛ 
وفـاداری بـه مصالـح کشـور چـه می شـود؟ عقـل چـه می شـود؟ کـدام عقلـی و کـدام وجدانـی اجـازه 
می دهد که انسان قدرتی مثل قدرت آمریکا را به عنوان دوست، به عنوان مورد اعتماد، به عنوان 

فرشتهٔ نجات انتخاب بکند؟ این ]گونه[ هستند؛ حقیقت امر این است.2
ما این همه تجربهٔ ضربه زدن از سـوی غرب داریم. عده ای هسـتند در کشـور – روشـنفکران 
غرب گرا، غرب زده، دلباختهٔ غرب – این تجربه ها در مقابل چشم آنها است، ]اما[ از این تجربه ها 
درس نمی گیرند. خب، آن ها دیدند که غربی ها رضاخان را آوردند بر این کشور مسلط کردند 
و دیکتاتوریِ عجیب وغریب رضاخانی، به وسیلهٔ انگلیس ها در این کشور برپا شد – آمدند یک 
عنصرِ قلدرِ بی منطقِ بی اعتنای به اصالتهای کشور را بر این کشور مسلط کردند – بعد هم در 
دههٔ 20، همان قدرتها آمدند ایران را اشغال کردند، در واقع به یک معنا بین خودشان تقسیم 
کردنـد؛ همان هـا آمدنـد نفـت را بردنـد و قراردادهـای ظالمانـه را بـر ایـن کشـور تحمیـل کردنـد؛ 

1. دیدار دانشجویان دانشگاه های شیراز 1387/02/14
18/6/1394 .2
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همان ها کودتای بیست وهشـتم مرداد را راه انداختند و یک دولت ملی را – که با همهٔ عیوبی 
کـه داشـت باالخـره برخاسـتهٔ از آراء مـردم بـود – سـاقط کردنـد و نابـود کردنـد؛ همان هـا نهضـت 
ملیِ نفت را به انحراف کشاندند و مجدداً سلطهٔ بر منابع طبیعی و مادیِ ما را به دست گرفتند؛ 
همان هـا در یـک مـدت طوالنـی، دیکتاتـوریِ محمدرضـا را بـر ایـن کشـور تثبیـت کردنـد و از آن بـا 
همهٔ وجود حمایت کردند؛ در دوران حکومت سی وچند سالهٔ محمدرضا بر کشور، چوب حراج به 
ثروت مادی و معنوی ما زده شد، پدر این ملت را در آوردند، در فقر نگه داشتند، در جهل نگه 
داشتند، فساد عمومی در تمام ارکان این کشور به راه انداختند، فرهنگ کشور را، دین مردم 
را، همه چیز را در واقع از بین بردند، این با پشتیبانی و حمایِت همین دولتهای غربی بود؛ در 
مقابلهٔ با انقالب ملت ایران و حرکت عظیم ملت ایران، هرچه توانسـتند کارشـکنی کردند؛ از 
صدام حسین حمایت کردند، دفاع کردند – با اینکه خودشان صدام را هم قبول نداشتند، اما 
چون صدام در مقابل جمهوری اسـالمی بود، هرچه توانسـتند به صدام کمک کردند – همین 
غربی ها، همین انگلیس، همین آمریکا، همین فرانسه: بمب شیمیایی دادند، امکانات گوناگون 
نظامی در اختیارش گذاشتند؛ خب اینها تجربه های ما است. روشنفکر غرب زده، چون دستگاه 
محاسباتی اش دستگاه اختالل یافته ای است، از این تجربه ها استفاده نمی کند، بهره نمی برد، 

استنتاج درست نمی کند.1

3. عدم التزام به سیاست های رهبری
اختالف بین مسئوالن در فهم یک وظیفه، یک امر متوقّع است. مثالً ممکن است رئیس جمهور 
محترم و رئیس محترم قوّهٔ قضائیه دربارهٔ نقطه ای از نقاط، دارای دو دید و دو بینش باشند و 
هرکدام هم برای خود استداللی داشته باشند. بسیار خوب؛ این راه حل دارد. در قانون اساسی، 
راه حـلّ این هـا معیـن شـده اسـت. هماهنگ کننـدهٔ سـه قـوّه، رهبـر اسـت و رهبـری می توانـد ایـن 
مشکالت را برطرف کند. معیار همکاری، قانون اساسی است؛ که وظایف، حُکم موارد اختالف 
و تنـازع و حَکـم و مرجـع را هـم معلـوم کـرده اسـت... وظیفـهٔ رهبـری هـم در قانـون معلـوم شـده 
است. رهبری در کارهای اجرایی کشور هیچ دخالت مستقیمی نمی کند؛ نه در قوّهٔ مجریه، نه 
در قـوّهٔ قضائیـه و نـه در قـوّهٔ مقنّنـه. مهم تریـن کار رهبـری عبـارت اسـت از تعییـن سیاسـت های 
کالن کشـور؛ یعنـی آن چیزهایـی کـه جهت گیـری کشـور را مشـخّص می کنـد؛ کـه همـهٔ قوانیـن، 
مقـرّرات و عملکردهـا بایـد در ایـن جهـت باشـد. حضـور رهبـری در همـهٔ بخش هـای کشـور، بـه 

1. دیدار دانشجویان 01/05/1393
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معنای حضور سیاست های رهبری است که باید با دقّت اجرا شود؛ و من به شما عرض کنم، 
هرجایی که این سیاست ها اجراشده، کشور سود کرده است؛ اما در طول سالهای گذشته- از 
ده، دوازده سـال پیش تاکنون- هرجا از این سیاسـت ها تخلّف شـده، کشـور ضرر کرده اسـت؛ 
که گاهی ضررش را فهمیده اند، گاهی هم بعد از گذشت مدتی ضررش را فهمیده اند. بنابراین 

حضور رهبری، جّدی است.1 
یکـی از دوسـتان گفتنـد تصویـب برجـام را بـه رهبـری نسـبت داده انـد؛ خـب بلـه، امّـا شـما کـه 
چشـم دارید، ماشـاءالله هوش دارید، همه چیز را میفهمید! آن نامه ای را که من نوشـتم نگاه 
کنید، ببینید تصویب چه جوری است؛ شرایطی ذکر شده که در این صورت این ]توافق[ تصویب 
میشود. البتّه اگر چنانچه این شرایط و این خصوصیّات اجرا نشد، اِعمال نشد، وظیفه ی رهبری 
این نیست که بیاید وسط و بگوید برجام نباید اجرا بشود. ]البتّه[خود این، یک مقوله ای است 
که وظیفه ی رهبری در این جور مواقع اجرائی چیست. عقیده ی  ما این است که در زمینه های 
اجرائـی، رهبـری نبایـد وارد میـدان بشـود و یـک کاری را اجـرا کنـد یـا جلـوی اجـرای یـک کاری را 
بگیرد، مگر آنجایی که به حرکت کلّی انقالب ارتباط پیدا میکند؛ آنجا چرا، وارد میشـویم، امّا 

در موارد دیگر نه.2

3. عدم باور به ظرفیت های درونی
 علّت اینکه از این ظرفیت ها استفاده نشده است، وجود موانع است... یکی از این موانع باور 
ّـت  نداشـتن بعضـی از مسـئولین مـا بـه همیـن ظرفیت هـا اسـت؛ یا بـاور ندارنـد یـا بـه اینهـا اهمّی
نمی دهند. وجود این همه جوان در کشور، یک ظرفیّت مهمّی است؛ بعضی از مسئولین ما، در 
طول زمان ها، به این اهمّیّتی نمی دادند؛ بعضی ها این را باور نداشتند، اهمّیّت نمی دادند؛ این 
را که از دست این جوان ها کار برمی آید، بعضی ها قبول نداشتند، باور نداشتند. آن روزی که 
صنعت هسته ای کشور شروع به فعّالیّت کرد و به آن اوجی که همه میدانید رسید، بعضی ها 
بودند - حتّی بعضی از دانشـمندان ما، بعضی از نسـل های قدیمی ما - که به ما می گفتند آقا 
نکنید، فایده ای ندارد، نمی شود، نمی توانید؛ بعضی ها به خود من نامه می نوشتند و می گفتند 
نمی توانیـد. چـرا؟ چـون آن کسـانی کـه دسـت اندرکار بودنـد، همـه تقریبـاً جـوان بودنـد؛ اکثـر آنهـا 
در سنین حدود سی سال و کمتر از سی سال بودند؛ این ها توانستند. همان کسانی که منکر 

1. دیدار مردم اصفهان 1380/08/08
2. دیدار جمعی از دانشجویان01/03/1398 
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بودنـد، بعـداً اعتـراف کردنـد کـه بلـه، این هـا واقعـاً توانسـتند ایـن کار را انجـام بدهنـد. امـروز در 
صنایـع مختلـف، در نانوتکنولـوژی، در صنایـع گوناگـون، در صنایـع برتـر - بـه قـول فرنگی مآب هـا 
ِـک - کشـور، عمـده جوان هـا هسـتند؛ مشـغول کارنـد، دارنـد تـالش می کننـد و می تواننـد؛  های ت
جوان های ما قادر به خیلی از کارهای بزرگ هستند. بعضی از مسئولینِ ما در طول زمان، این 

امکان را باور نداشتند یا به آن اهمّیّت نمی دادند.1
یکـی از چالش هـا، تردیـد در توانایی هـای درونـی اسـت؛ اینکـه بـه جـوان دانشـمند خودمـان 
اعتمـاد نکنیـم، بـه مجموعه هـای مردمـی و غیردولتـی در امـور اقتصـادی اعتمـاد نکنیـم، یکـی از 
چالش ها است. بایستی اعتماد کرد، بایستی مردم را وارد جریان عظیم اقتصادی کشور کرد.2
یکـی از چالشـها هـم ایـن اسـت کـه کسـی تّصـور کنـد کـه مـردم تحمّـل نمی کننـد؛ نـه، مـردم 
مشکالت را تحمّل کرده اند. اگر حقیقتاً برای مردم بدرستی تبیین بشود، با صداقت الزم حقایق 

امور برای مردم بیان بشود، مردم ما مردم وفاداری اند؛ می ایستند، مقاومت می کنند.3
کشور ما دارای ظرفیت های بسیاری است که کمتر کشوری در دنیا پیدا می شود که این همه 
ظرفیّت داشته باشد؛ هم ظرفیّت جغرافیایی، هم ظرفیّت اقلیمی، هم ظرفیّت نیروی انسانی، 
هم ظرفیّت منابع زیرزمینی، هم ظرفیّت امکانات روی زمین. ظرفیت های این کشور که برای 
اقتصاد کشور و پیشرفت کشور فوق العاده مهمّند بسیار زیادند. البتّه ما از این ظرفیت ها درست 
اسـتفاده نکرده ایم.4 بسـیاری از این ظرفیت ها با غفلت دسـت اندرکاران تاکنون بی اسـتفاده یا 

کم استفاده مانده است.5
یک وظیفهٔ دیگری که مسئولین ما باید به آن توجّه داشته باشند، قدردانی از ظرفیت های 
درونی و داخلی کشـور و شـناخت این ظرفیت ها اسـت. بسـیاری از این ظرفیت ها وقتی ما آنها 
ّـف می مانـد؛ کمـا اینکـه متأسـفانه همیـن هـم اتّفـاق افتـاده اسـت؛ خیلـی از  را نشناسـیم متوق

ظرفیت ها را ]نشناخته ایم[، ازجمله ظرفیّت همین جوان های خوب را.6

1. دیدار زائران و مجاوران حرم رضوی 1397/01/01
2. دیدارمسئوالن نظام 1394/04/02

3. دیدار مسئوالن نظام 02/04/1394
4. همایش ده ها هزار نفری در ورزشگاه آزادی 1397/07/12

5. بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 1397/11/22
6. دیدارمردم قم 1397/10/19
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4. بدفهمی، کج فهمی، سهل اندیشی و ناخودآگاهی
دشـمن سـه هـدفِ مرحلـه ای و مقطعـی را تعقیـب می کنـد... تخریـب وحـدت ملـی، تخریـب 
باورهـای کارسـاز و مقاومت بخـش و تخریـب روح امیـد. اسـم ایـن تخریب هـا را هـم »اصـالح« 
می گذارند! من کاری به این دوستان و خودی های غافل ندارم؛ بحِث من بر سر دشمن است 
که سلسله جنبان این حرکت، به بیرون از این مرزها مربوط است. در داخل مرزها هم کسانی 
که اسـاس کار دسـت آن هاسـت، جزو دشـمنان اند؛ مثل جبههٔ قاسـطین... در مقابلِ حکومت 
علوی، سـه جبهه وجود داشـت: قاسـطین و مارقین و ناکثین. مارقین و ناکثین، جبههٔ داخلی 
و جبهـهٔ خـودی بودنـد؛ منتهـا خودی هـای فریب خـورده و بـه دام افتـاده یـا بـه دام ثروت طلبـی و 
مقام خواهی و عقده های خودشان، یا به دام جهالت ها و حماقت ها و تعّصب های خودشان... 
شهادت علی هم به دست آن گروه های شبه خودیِ متعّصبِ عقده ایِ بدفهمِ کج فهمِ فریب خورده 
بود، نه بیگانهٔ آن چنانی آن بیگانه ها قاسـطین حکومت را گرفتند... امروز هم عیناً همان طور 
است. جبههٔ دشمن، غیرازآن آدم غافلی است که خودی هم هست؛ منتها بیچاره دچار غفلت و 
اشتباه و فریب می شود؛ براثر حادثه ای، عقده و کینه ای پیدا می کند و در مقابل نظام می ایستد؛ 
در مقابـل سـخن حـق می ایسـتد؛ در مقابـل امـام و راه امـام می ایسـتد. ایـن، آن دشـمن اصلـی 
نیست؛ این یک آدم فریب خورده است؛ این یک آدم قابل ترحّم است! دشمن اصلی آن کسی 
است که پشت سر این قرار می گیرد، اما خودش را نشان نمی دهد. در داخل کشور، خودش را 
نشان نمی دهد؛ در خارج کشور چرا؛ در جبههٔ جهانی، در جبههٔ بین المللی، به عنوان یک عضو 
وفـادار سـازمان جاسوسـی سـیای امریـکا، یـا موسـاد صهیونیسـت ها چـرا. کامـالً چهـرهٔ او آشـکار 
اسـت؛ حرف هم می زند، حقایق را هم می گوید؛ انگیزه هایی را هم که او برای مبارزه با اسـالم 
و مسـلمین دارد، بیان می کند؛ اما آن دنبالهٔ او که داخل کشـور اسـت، خود را دمِ چِک اقتدار 
حکومت قرار نمی دهد. می داند که این حکومت، حکومت مقتدری است؛ حکومتی است که 
متّکـی بـه آراءِ مـردم اسـت؛ متّکـی بـه محبـت مـردم اسـت؛ متّکـی بـه ایمـان مـردم اسـت. از ایـن 
حکومت می ترسـند و خودشـان را جلو نمی دهند؛ حرفشـان را با یک واسـطه، با دو واسـطه، با 
سـه واسـطه، از زبـان آدم هـای غافـل می زننـد. یک وقـت می بینیـد طـرف یـک روحانـی اسـت، امـا 
غافل و فریب خورده و بی خبر؛ یا یک دانشجوست، اما اسیر احساسات شده و نیندیشیده؛ یا 
یک فرد معمولیِ حتّی انقالبی است، اما زمان را نشناخته، دشمن را نشناخته، یا احیاناً دچار 
عقده و کینه ای شده است. حرف از زبان این فرد خارج می شود؛ اما این بیچاره حرف خودش 

ِهْم َو ما  واِه فْ
َ

اُء ِمْن أ صن ْ نیسـت؛ حرف دشـمن اسـت! دشـمن ما آن کسـی اسـت که: »َقْد َبَدِت اْلَبعن
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ـُر«1. دشـمن مـا آن کسـی اسـت کـه بـرای ایـن انقـالب، نه فقـط دل نسـوزانده  َ �ب
ْ

ک
َ

ـْم أ ُرُه ـیِف ُصُدو �نْ �تُ
است، بلکه حتّی در مقابل این انقالب، در برهه هایی از زمان شاید ایستاده است. بعضی شان 
در مقابل انقالب در زمان رژیم پهلوی ایسـتادند؛ بعضی شـان بعدازآنکه نظام اسـالمی بر سـرِ 
کار آمد، خراب کاری کردند؛ بعضی شان مدتی را ترسیدند، کنار رفتند و خود را مخفی کردند؛ 
بعـد کـه حـاال فرصتـی برایشـان پیش آمـده، از الک خـود بیـرون خزیده انـد... غـم بـزرگ ایـن اسـت 
که... بعضی عناصری که هیچ سـودی در سـلطهٔ امریکا بر این کشـور ندارند، از روی غفلت و 
اشـتباه و ضعف ها و عقده ها، برای سـلطهٔ امریکا بر این کشـور تالش می کنند! البته اشـخاص 
مختلف انـد؛ بعضی هـا عقـده ای دارنـد؛ بعضی هـا کینـه ای دارنـد؛ بعضی هـا گلـه ای از کسـی دارنـد 
برای خاطر دسـت مالی، قیصریه را آتش می زنند؛ به خاطر یک دشـمنی و یک کینهٔ شـخصی و 
یک محرومیت از فالن مسئولیت که مایل بوده به او بدهند و مثالً نشده و به خاطر یک اشتباه 
در فهـم، می بینیـد کـه حرفـی می زننـد، اقدامـی می کننـد، موضعـی می گیرنـد و کاری می کننـد کـه 
به ضرر تمام می شـود و در خدمت دشـمن قرار می گیرند... این مایهٔ غّصه اسـت که بعضی از 
کف زدن دشـمن خوششـان می آید!... دل انسـان غمگین می شـود و می شـکند به خاطر اینکه 
چـرا کسـانی کـه نـان انقـالب را خوردنـد، نـان اسـالم را خوردنـد، نـان امـام زمـان را خوردنـد، دم از 
امـام زمـان زدنـد، دم از ائمّـهٔ معصومیـن زدنـد، حـاال طـوری مشـی کننـد کـه اسـرائیل و امریـکا و 
سـیا و هرکسـی که در هر گوشـهٔ دنیا با اسـالم دشـمن اسـت، برایشـان کف بزنند! این، انسـان 

را غصه دار می کند.2
مشکل کنونی کشور متأسفانه به خاطر وجود آدم های بعضاً بی خیال و بعضاً سهل اندیش 
است که البتّه معدودند، اقلّیّتند؛ در مقابل انبوه عظیم جمعیّت انقالبی و آگاه و بصیر کشور 
چیزی نیستند امّا فعّالند: می نویسند، میگویند، تکرار می کنند؛ تکرار می کنند! دشمن هم به 
اینها کمک می کند. امروز یک فصل مهمّی از فعّالیّت دشـمنان جمهوری اسـالمی -که البتّه ما 
ّـالع داریـم و حـواس مـا هسـت کـه چـه کار دارنـد می کننـد- همیـن اسـت کـه محاسـبات  از آنهـا اط
مسئولین را تغییر بدهند و افکار مردم را دست کاری بکنند و اینها را در ذهن جوان های ما ]جا 
بیندازند[؛ چه افکار انقالبی، چه افکار دینی، چه ایده هایی که مربوط به مصالح کشور است.3
وقتی که دشمن برای داخل کشور برنامه دارد، چه کار می کند؟ از نفوذی استفاده می کند. 
معنای نفوذی این نیست که حتماً رفته باشد پول گرفته باشد برای اینکه بیاید در فالن دستگاه 

1.. آل عمران:  118
2. خطبه های نمازجمعه 1378/9/26

3. دیدار فرماندهان گردان های بسیج 1394/9/4
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نفوذ کند و خودش هم بداند چه کار دارد می کند؛ نه، گاهی نفوذی، نفوذی است، خودش هم 
نمی داند! امام )رضوان الله علیه( فرمودند گاهی حرف دشـمن با چند واسـطه از دهان مردمان موجّه 
شـنیده می شـود. امـام هوشـیار بـود، امـام مجـرّب بـود. دشـمن یک چیـزی می گویـد، یک چیـزی 
می خواهد، این را با وسایل گوناگونی، با چند واسطه کاری می کند که از زبان فالن آدم موجّه 
که نه پولی از دشمن گرفته، نه تعهّدی به دشمن داده، بیرون بیاید. مگر ندیدیم اینها را؟ مگر 
تجربـه نکردیـم اینهـا را؟ در همیـن مجلـس شـورای اسـالمی مگـر ندیدیـم کـه یـک نماینـده ای آمـد 
نظام را متّهم کرد به دروغ گویی! گفت ما ده سال است، سیزده سال است داریم به دنیا دروغ 
میگوییم، در تریبون مجلس شورای اسالمی! در این منبر عمومی! خب، او حرف دشمن را دارد 
میزند؛ دشـمن به ما می گفت شـما دروغ میگویید! حاال یکی از خود ما پیدا می شـود می گوید 
نظام دارد دروغ می گوید! این نفوذی نیست؟ احیاناً خودش هم خبر ندارد و نمی داند. مجلسی 
داشتیم که در حال مذاکرات گرم دشوار هسته ای در دورانی که رئیس جمهور محترم فعلی ما 
رئیس مذاکرات هسته ای بود و داشتند با زحمت، با شّدت حرف می زدند، با طرف های مقابل 
مجادله می کردند و درواقع مبارزه می کردند برای اینکه حرف ایران را سبز کنند، در مجلس طرح 
سـه فوریّتی آوردند برای اینکه حرف طرف مقابل سـبز بشـود! همان وقت رئیس هیئت مذاکره 
که رئیس جمهور محترم فعلی ما است، گالیه کرد و گفت ما داریم آنجا مبارزه می کنیم، اینجا 
آقایـان دارنـد طـرح بـه نفـع دشـمن طرّاحـی می کننـد؛ خـب، این هـا نفـوذ اسـت؛ این هـا چیسـت؟ 
مگـر نفـوذ شـاخ ودم دارد کـه بعضـی تـا گفتـه می شـود نفـوذ، برآشـفته می شـوند کـه آقـا، گفتیـد 

نفوذ، گفتید نفوذ؟ بله، باید مراقب بود...1
سـه خصوصیت در مسـئوالن کشـور الزم اسـت، که اگر این سـه خصوصیت در آن ها وجود 
داشت، آنگاه این نیروی عظیم ملی می تواند جلوِ هرگونه خباثت و دشمنی دشمنان را بگیرد. 
ایـن سـه خصوصیـت، تقـوا و شـجاعت و خودآگاهـی اسـت. مسـئوالن کشـور... بایـد ایـن سـه 
خصوصیـت را داشـته باشـند تـا کشـور آسـیب ناپذیر باشـد. اگـر تقـوا نباشـد، همـهٔ کارهـا خـراب 
اسـت. وقتی تقوا بود، هر تصمیمی که انسـان می گیرد و هر حرفی که می زند، برای مصلحت 
مردم و رضای خداست. در این صورت صراط مستقیم پیموده خواهد شد... اگر تقوا بود، اما 
شجاعت نبود، باز کافی نیست. چه بسا آدم های باتقوا که به خاطر نداشتن شجاعت الزم، در 
آن وقتی که باید اقدامی بکنند، نمی کنند و حرفی بزنند، نمی زنند... صفت سوم، خودآگاهی 
اسـت. مسـئوالن بایـد آگاه باشـند و بفهمنـد پیرامـون آن هـا چـه می گـذرد؛ و ااّل اگـر مسـئوالن و 

1. دیدار مردم نجف آباد 1394/12/5
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مدیران کشور، نمایندگان مردم، مؤثّرینِ در دستگاه قضائی و دیگر جاها، آدم های خوبی باشند؛ 
باتقوا باشند و شجاعت هم داشته باشند، اما ندانند امروز صف بندی دنیا کجاست و دشمن 
کجا نشسـته اسـت و از کجا حمله می کند، ضربه خواهند خورد... سـال ها پیش، من یک روز 
راجع به تهاجم فرهنگی صحبت کردم و گفتم دشمن از روزنه های فرهنگی به ما حمله می کند؛ 
اما متأسفانه عّده ای این را نفهمیدند. بعضی صریح و بعضی هم در پرده گفتند فالنی به چه 
چیـزی حملـه می کنـد؟! کـدام تهاجـم، چـه تهاجمـی؟! امـروز بعـد از گذشـت چنـد سـال، آدم هـای 
دیرفهم کم کم می فهمند که تهاجم فرهنگی یعنی چه!... مسئوالن کشور این خودآگاهی را الزم 
دارند تا بدانند دشمن از کجا حمله می کند. اگر فهمیدند، بیدار خواهند بود. آنگاه شجاعت و 
تقوا و پاک دامنیِ آن ها به کار این ملت خواهد آمد... اگر مسئوالن کشور آن خودآگاهیِ الزم را 
داشته باشند، آنگاه می فهمند که امروز مبارزه با فساد الزم است و یک جهاد است. نشناختن 

موقعیت و خطر، همان ناخودآگاهی است که این خود خطر بسیار بزرگی است.
من امروز احساس می کنم مردم ما دارای خودآگاهی اند؛ اما بعضی از نخبگان ما خودآگاهی 
ندارند! امروز یکی از ضرورت های مهم این است که مسئوالن و نخبگان سیاسی و دست اندرکاران 
ادارهٔ امور در همهٔ قوای سه گانه و سایر ارکان این کشور، خودآگاهی داشته باشند؛ بفهمند کجا 
قرار دارند؛ دشمن کجاست و هدف او چیست و راهِ مقابلهٔ با آن کدام است. مردم ایستاده اند و 
در این راه، محکم حرکت می کنند. بااینکه به خاطر دشمنی های دشمنان، بسیاری از خواسته های 
مردم برآورده نشده است؛ درعین حال مردم ایستاده اند... خوشبختانه مسئوالن طراز اوّل کشور 

آگاه اند و می فهمند چه کار می کنند. ملت هم بحمد اللّه مثل کوه ایستاده است.1

5. دنیازدگی و اشرافی گری
یک آسیب دیگر، دنیازدگی است. خیلی از ما- آن هایی که قدرت و پست را طعمه دانستند- 
متأسفانه دچار دنیازدگی شده ایم.2 دنیاطلبی ریشه و مرکز اصلی همهٔ خطاهای ماست.3 اولین 
ضعـف مـا گرایـش بـه دنیاطلبـی بـود کـه گریبـان بعضـی از ماهـا را گرفـت. بعضـی از مـا مسـئولین 
دچـار دنیاطلبـی شـدیم، دچـار مادی گرائـی شـدیم؛ بـرای مـا ثـروت، تجمـل، آرایـش، تشـریفات و 
اشـرافی گری یواش یواش از قبح افتاد. وقتی ما این جور شـدیم، این سـرریز می شـود به مردم. 

1. دیدار مردم قم 1380/10/19
2. دیدار جوانان استان اصفهان 1380/8/12

3. خطبه های نماز جمعه تهران در روز هجدهم رمضان 30/ 06/ 1387
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میل به اشرافی گری، میل به تجمل، میل به جمع ثروت و استفادهٔ از ثروت به شکل نامشروع 
و نامطلـوب، به طـور طبیعـی در خیلـی از انسـان ها هسـت. وقتـی مـا خودمـان را رهـا کردیـم، ول 

کردیم، دچار شدیم، این سرریز می شود به مردم؛ در مردم هم این مسئله پیدا می شود.1
امروز عّده ای متأسـفانه کارشـان این شـده اسـت که مرتّب دشـمن را بزرگ و خود را کوچک 
کننـد، عظمـت دشـمن را بـه رخ همـه بکشـند و دائمـاً بگوینـد مـا نمی توانیـم! یعنـی مـا هـم مثـل 
خیلی از کشورها و دولت ها باید برویم در هاضمهٔ استکبار جهانی هضم شویم! این ها اشتباه 
می کنند؛ خودشان ضعیف و از درون پوک اند- یا پوک بودند یا پوک شدند- لذّت های دنیا آن ها 
را پوک کرده است؛ دنیاطلبی آن ها را بی ارزش و بی هویت کرده است؛ بنابراین خیال می کنند 

همه مثل آن هایند.2
مـن از احسـاس تنعـم و زندگـی مرفـه مسـئوالن واقعـاً رنـج می بـرم. رونـد کار نبایـد بـه سـمت 
تنعـم روزافـزون مسـئوالن و تظاهـر بـه ایـن معنـا باشـد، ایـن غلـط اسـت. البتـه در نـوع انعـکاس 
مسافرت ها، کارها، زندگی ها و جلسات ما به مردم هم گاهی چیزهایی دیده می شود که مردم 

را دلسرد می کند و به طور عمیق روی مردم اثر می گذارد.3

6. غفلت، کم کاری، وادادگی  درزمینٔه هدایت فرهنگی جامعه
همه خودشـان را فرهنگی می دانند و آن را در بیاناتشـان مهم نشـان می دهند، اما حقیقتاً 
کار فرهنگی در کشـور، متناسـب با پیشـرفت و ریشـه دواندن انقالب در جامعه نیسـت.4 من 
احساس می کنم که درزمینه اداره فرهنگی جامعه، دچار یک نوع غفلت و بی هوشی می شویم 

یا شده ایم.5
مـن از عملکـرد بعضـی از مسـئوالن فرهنگـی کشـور هیـچ رضایتـی نـدارم و معتقـدم آن کاری 
را کـه بایـد انجـام بدهنـد، انجـام ندادنـد، بعضـی از آن کارهایـی را کـه نبایـد انجـام بدهنـد، انجـام 
دادند!6 دستگاه های فرهنگی کشور کارکردهای موفّق هم داشته اند؛ اما آنجاهایی که موفقیتی 
نبـوده، ناشـی از چنـد عامـل بـوده اسـت کـه کـم کاری و کـم ابتـکاری ازجملـهٔ آن هاسـت. این هـا 

1. خطبه های نماز جمعه تهران + ترجمه خطبه عربی 14/ 11/ 1390
2. دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت سالروز آزادی خرمشهر 1381/03/01

3. دیداراعضای هیئت دولت 1382/6/5
4. دیدار با اعضای جامعٔه اسالمی فرهنگیان 1368/10/12

5. دیدار کارگزاران نظام 1369/9/14
6. اجتماع بزرگ مردم اراک 1379/8/24
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بـه مدیریت هـا مربـوط می شـود. مدیریت هـای ضعیـف، معمـوالً کارشـان، ابتکارشـان و گزینـش 
انسـان های کارآمدشـان کـم اسـت؛ یـا اینکـه در مقابـل امـواج فرهنگـی غـرب تسـلیم می شـوند. 
این را دست کم نگیرید. ... غربی ها سعی می کنند عرف های فرهنگیِ خودشان را بر کشورهای 
مختلف تحمیل کنند. یک مدیر اگر در مقابل این ها حالت وادادگی پیدا کرد، همین چیزهایی 
که پیش آمده، پیش می آید. وادادگی مدیران، یکی از مهم ترین و مؤثّرترین و مضرترین عواملی 
است که دستگاه های فرهنگی را به انحراف می کشاند. وقتی که دستگاه فرهنگی منحرف شد، 

نتیجه اش در بیرون معلوم می شود.1
ما درزمینهٔ فرهنگ، هم در مورد آفند و هم در مورد پدافند ضعیف عمل می کنیم؛ به نظر 
من بایست در این زمینه ها کار کرد. فرهنگ با جوهر دین، با جوهر انقالب، اساس کارهای ما 

است که بایستی واقعاً به آن بپردازیم2

7. عدم مبارزه جّدی با فساد و کوتاهی در اجرای عدالت اجتماعی
 یکی از مشکالت ما، عدم مبارزهٔ جّدی با فساد است.3 دولت هم باید از نیروهای پُرانگیزه 
و زرنگ اسـتفاده کند -در مدیریت های کالن؛ نه فقط در کارهای خرده ریز، ]بلکه[ در وزارت ها 
و در مدیریت هـای بـاال- و راه هـای فسـاد را ببنـدد. بلـه! قـوّهٔ قضائیّـه مجـازات می کنـد، امّـا در قـوّهٔ 

مجریّه می توان جلوی راه های فساد را -کارهایی که فساد آفرین است- بست.4
یا بحث آسیب های اجتماعی است، بحث عدالت اجتماعی است که این همه حرف عدالت 
اجتماعی را همه می زنیم، این همه راجع به عدالت اجتماعی میگوییم، جزو واضحات و مسلّمات 
است. خب کو؟ حاال تحقّق پیدا کرد عدالت اجتماعی؟ ضریب جینی روزبه روز باالتر رفته است، 
بدتر شده است. چرا؟ علّت چیست؟ این فکرِ درست، این خواسِت درست، این هدفِ درست، 

چرا در کشور تحقّق پیدا نمی کند؟5
حقیقتاً مبارزهٔ با فساد ]مهم است[. نگذاریم کانون های چرکین شکل بگیرند که عالج آنها 
مشکل باشد. اگر نظارت درستی باشد، گاهی اوقات در قدم های اول می شود جلوی یک حرکت 
خطـا و گناه آلـود را گرفـت؛ اگـر مـا در قدم هـای اول جلـوی آن را نگرفتیـم و ایـن بیمـاری پیشـرفته 

1. جلسٔه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر 22/ 12/ 1379
2. دیداررئیس جمهور و اعضای هیئت دولت 1395/06/03

3. دیدار زائران و مجاوران حرم رضوی 1397/01/01
4. دیدار اقشار مختلف مردم 1397/5/22

5. دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه 1396/03/31
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شد و این زخمْ ناسور شد، آن وقت عالج آن مشکل می شود، سخت می شود؛ اگر به عالج هم 
برسد با سختی و با دشواری و با تحمل خسارت ها خواهد رسید؛ از اول جلوی آن را باید گرفت.1
مـا در مـورد عدالـت اجتماعـی عقبیـم.2 مـا دهـهٔ چهـارم انقـالب را دهـهٔ پیشـرفت و عدالـت 
نام گـذاری کردیـم و پیشـرفت بـه معنـای واقعـی کلمـه در کشـور اتّفـاق افتـاده اسـت؛ عدالـت را 
نمی گویـم؛ در مـورد عدالـت مـا عقب مانـده هسـتیم؛ در ایـن تردیـدی نیسـت؛ خودمـان اعتـراف 
می کنیم، اقرار می کنیم. در دههٔ پیشرفت و عدالت بایستی هم در پیشرفت موفّق می شدیم، 
هم در عدالت؛ در پیشرفت به معنای واقعی کلمه موفّق شدیم، واقعاً پیشرفت کردیم و در همهٔ 
زمینه هـا پیشـرفت اتّفـاق افتـاده اسـت؛ ]امّـا[ درزمینـهٔ عدالـت، بایـد تـالش کنیـم، بایـد کارکنیـم، 
باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم. در مورد عدالت مشکل داریم و ان شاءالله 
بـا همّـت مـردان و زنـان کارآمـد و مؤمـن، در ایـن ناحیـه هـم پیشـرفت خواهیـم کـرد امّـا درزمینـهٔ 

پیشرفت مادّی انصافاً کارهای بسیار زیاد و بسیار مهمّی انجام گرفته.3

8. عمل نکردن به سیاست های اقتصاد مقاومتی
من سال 86 در صحن مطهر علی بن موسی الرضا )علیه الّصالة و الّسالم( در سخنرانیِ اول سال گفتم 
کـه اینهـا دارنـد مسـئلهٔ اقتصـاد را پیگیـری می کننـد؛ بعـد هـم آدم می توانـد فـرض کنـد کـه ایـن 
شـعارهای سـال حلقه هایـی بـود بـرای ایجـاد یـک منظومـهٔ کامـل درزمینـهٔ مسـائل اقتصـاد؛ یعنـی 
اصـالح الگـوی مصـرف، مسـئلهٔ جلوگیـری از اسـراف، مسـئلهٔ همـت مضاعـف و کار مضاعـف، 
مسئلهٔ جهاد اقتصادی و امسال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایهٔ ایرانی. ما اینها را به عنوان 
شـعارهای زودگـذر مطـرح نکردیـم؛ این هـا چیزهایـی اسـت کـه می توانـد حرکـت عمومـی کشـور را 

درزمینهٔ اقتصاد ساماندهی کند؛ می تواند ما را پیش ببرد. ما باید دنبال این راه باشیم.4
اسـم اقتصاد مقاومتی هم زیاد تکرار می شـود... من البتّه خیلی خشـنود نیسـتم از مقدار 
پیشرفت این فکر و این بنیان مهم در کشور.5 از وقتی که این عنوان مطرح شده، شاید هزار مرتبه 
از طرف مسئولین - باکم و زیادش- تأییدشده؛ مسئولین مختلف، فعّاالن اقتصادی، حتّی فعّاالن 
سیاسی، مسئولین دولتی، مجلس، غیره، مکرّر گفته اند اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی؛ 

1. دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی 03/04/ 1393
2. مراسم بیست و هشتمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی )رحمه الله( 1396/3/14

3. دیدار مردم آذربایجان شرقی 1396/11/29
4. دیدار کارگزاران نظام 05/03/ 1391

5. دیدار شرکت کنندگان در نهمین همایش ملی نخبگان فردا 07/22/ 1394
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خـب، خـوب اسـت؛ لکـن بـا اسـم و بـا تکـرار زبانـی هیـچ اتّفاقـی نمی افتـد؛ هیـچ اتّفاقـی نمی افتـد. 
با بردن اسـم دارو و تکرار اسـم دارو هیچ بیماری خوب نمی شـود؛ دارو را باید مصرف کرد.1 در 
مورد اقتصاد مقاومتی، خوشبختانه در کشور هم زبانی هست، ]امّا[ مشکل ما در همدلی است؛ 
آدم می ترسـد هم زبانی باشـد، همدلی نباشـد... این هم زبانی هسـت، همدلی هم باید انجام 
بگیرد یعنی از بُن دندان به مسـئلهٔ اقتصاد مقاومتی باید باور آورده شـود؛ باور کنیم که کلید 
حـلّ مشـکالت کشـور در داخـل اسـت.2 اقتصاد مقاومتی را جّدی بگیریـد. خـب، رئیس جمهـور 

محترم گفتند، مسئولین دیگر هم کم وبیش اظهار کرده اند، گفته اند، منتها باید عمل کرد: »َو 
ِکل«؛3 این جور نباشد که به زبان بگوییم، در عمل کُند حرکت بکنیم.4 �تَّ ِر َعَمٍل �یَ ن َع َغ�ی ل ِمَّ

پارسـال -سـال 93 - شـروع اجـرای سیاسـت های اقتصاد مقاومتی بود. دوسـتان دولـت هـم 
گزارشهایی به من دادند... حاال یک گزارش مفّصلی فرستادند که البتّه برای من خالصه کردند 
آن گـزارش را و تمامـاً خوانـدم، نـگاه کـردم. کارهایـی کـه انجام گرفتـه درزمینهٔ اقتصاد مقاومتـی، 
بعضی هایـش کارهـای مقّدماتـی اسـت... بعضـی از کارهایـی کـه گـزارش شـده، مربـوط بـه 
بندهای اقتصادمقاومتی نیست... این ها آمده جزو کارنامهٔ دستگاه ها درزمینهٔ اقتصاد مقاومتی؛ 
درحالی کـه ایـن نیسـت. بعضـی از کارهـا هـم ارتباطـی اصـالً بـه بندهای اقتصاد مقاومتی نـدارد؛ 

این مقدار کافی نیست.5
ما درزمینهٔ تصمیم گیری های اقتصادی و برنامه ریزی های اقتصادی نقاط ضعفی داشته ایم؛ 
ایـن نقـاط ضعـف موجـب شـده اسـت کـه دشـمن احسـاس کنـد بـا تحریـم و امثـال آن می توانـد 
رخنـه ایجـاد کنـد.6 دشـمن اقتصـاد را به عنـوان یـک حربـه ای علیـه مـا بـه کار گرفتـه، مـا هـم شـاید 
یک خـرده ناشـیگری کردیـم و نشـان دادیـم کـه از ایـن حربـه خیلـی می ترسـیم و ناراحتیـم؛ لـذا او 

بیشتر تشجیع شده و راه خودش را پیداکرده.7
مسئلهٔ اصل 44 را -که تقویت بخش خصوصی و واردکردن بخش خصوصی و سرمایه های 
بخش خصوصی در اقتصاد کشور است- ما چند سال پیش مطرح کردیم، همه به به و چَه چَه 
کردند، کارهایی هم انجام گرفت؛ امّا خب تحقّقش را نمی بینم؛ من احساس نمی کنم پیشرفت 

1. دیدار اعضای ستاد بزرگداشت روز مّلی مهندسی 11/06/ 1393
2. دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی 03/06/ 1394

3. مستدرک الوسائل، نوری، ج 7، ص 444
4. دیدار مسئوالن نظام 1393/4/16

5. دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت 06/04/  1394
6. دیدار پنجاه هزار فرمانده بسیج سراسر کشور 1392/08/29

7. دیدار مسئوالن نظام 1395/03/25
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کار را1 اجرای درست اصل 44 که در این دولت و در دولت قبل، آن چنان که شایسته و بایسته 
است اجرانشده است؛ نه در این دولت درست اجراشده، نه در دولت قبل درست اجرا شد.2

یکی از موانع هم عدم توجّه به سیاست درون زاییِ اقتصاد در کشور بوده است.3
گزارشی به دست من رسید از مسئولین دولتی که متأسفانه عمدهٔ صادرات کشور ما بلکه 
عمـدهٔ معامـالت تجـاری مـا از صـادرات و واردات، بـا پنـج یـا شـش کشـور اسـت؛ خـب ایـن خطـا 

است، این خالف اقتصاد مقاومتی است.4 

8. مقابله با عناصر متدّین و انقالبی
شعار دولت، اعتدال است؛ اعتدال، شعار بسیار خوبی است، ما هم تأیید می کنیم اعتدال را؛ 
افراط محکوم است و بد است. سفارشی که من می کنم این است که مراقب باشید جریان های 
مؤمن را با شعار اعتدال کنار نزنند؛ بعضی ها این کارها را دارند می کنند، من می بینم درصحنهٔ 
سیاسـی کشـور؛ بـا شـعار اعتـدال، بـا شـعار پرهیـز از افـراط، سـعی می کننـد جریـان مؤمـن را کـه 
درخطرها آن جریان است که زودتر از همه سینه سپر می کند، آن جریان است که دولت ها را 
در مشکالت واقعی به معنای حقیقی کلمه حمایت می کند، کنار بزنند؛ مراقب باشید. اسالم، 

مظهر اعتدال است.5
یکی از هشدارهایی که واقعاً باید وزرای محترم به آن توجّه کنند، مقابلهٔ با عناصر متدیّن 
و انقالبـی در دانشـگاه ها اسـت. عناصـری هسـتند متعهّـد بـه انقـالب، پایبنـد انقـالب، پایبنـد بـه 
مسائل دینی و ظواهر دینی، کسانی با اینها از مسئولین از طرف اساتید، مدیران، با یک چنین 
عنصری، با یک چنین جوانی، با پسـری یا دختری که متعهّد و پایبند اسـت، مقابله کند، این 

قابل قبول نیست؛ باید عناصر مؤمن تشویق بشوند.6
بنده حاال به شـما دارم میگویم و به اصطالح در معرض عام دارم میگویم لکن در جلسـات 
خصوصی به رؤسای محترم کشور و مسئولین کشور بارها و بارها همین را گفته ایم، آن ها هم 
می رونـد دنبـال می کننـد و باالخـره به قـدر تـوان حرکـت می کننـد؛ بایسـتی همـکاران خوبـی را و 

1. دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه 31/03/1396
2. دیدار مسئوالن نظام 03/22/ 1396

3. دیدار زائران و مجاوران حرم رضوی 1397/01/01
4. اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی 01/01/ 1396

5. دیدار مسئوالن نظام 1393/04/16
6. دیدار شرکت کنندگان در نهمین همایش ملی نخبگان فردا 1394/07/22
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فعّاالن خوبی را انتخاب بکنند؛ همین جوان های مؤمن را. ما نیرو کم نداریم، ما نیروی مستعد 
آماده به کارِ کمربستهٔ باانگیزهٔ باعُرضه کم نداریم. همین تازه، حدود پنج هزار نفر دانشگاهی به 
بنده نامه نوشتند و امضا کردند؛ من نامه را البتّه ندیدم، خبرش را برای من آوردند؛ میگویند 
مـا در خدمـت انقالبیـم، در خدمـت شـما هسـتیم، آماده ایـم؛ آماده انـد، آمـادهٔ کارنـد؛ مـا نیـروی 
انسـانی کم نداریم؛ الحمدلله کشـور غنی اسـت ازلحاظ نیروی انسـانی. خب از اینها اسـتفاده 

بشود، از اینها کمک خواسته بشود، ان شاءالله کارها انجام می گیرد.1

9. سرگرم شدن به کارهای جزئی و فعالیت های سیاسی و حزبی
بعضـی از مشـکالت مـا ناشـی از ضعـف بعضـی از مدیریت هاسـت کـه بـه کارهـای جزئـی و 
فعالیت های سیاسی و حزبی سرگرم و مشغول می شوند. این قدر که من در این خصوص تأکید 
می کنم، بعضی کسان می گویند فالنی با حزب و تحزّب مخالف است؛ درصورتی که پس از پیروزی 
انقالب اسالمی، اوّلین حزب را ما درست کردیم. اگر تحزّب به معنای واقعی کلمه وجود داشته 
باشد، من طرف دار آن هستم. منتها من تحزّب را این نمی دانم که عّده ای از داعیه داران سیاسی، 
به دنبال کسب قدرت، دورهم جمع شوند- ده نفر، پانزده نفر، بیست نفر- و با شعار و ایجاد 
هیجان و جذابیت های دروغین، مردم یا گروه هایی از مردم را به این طرف و آن طرف بکشانند و 
مرتّب دعوا و اختالف راه بیندازند و برای اینکه بی کار نمانند، یک مسئله کوچک را بزرگ کنند؛ 
یک چیـز کم اهمیـت را پُراهمیـت جلـوه دهنـد و روزهـا و هفته هـا دربـاره اش بحـث و تحلیـل کننـد؛ 
بر اساس آن، دوست و دشمن معین کنند؛ فالن کس، فالن طرفی است، پس دشمن است؛ 
فالن کس، فالن طرفی است، پس دوست است. بنده این ها را تحزّب نمی دانم. این ها روش های 
غلط سیاسی است که در دنیا هم رایج است. دل ما خوش بوده است که در ایران این چیزها 
رایج نباشـد؛ اما متأسـفانه بعضی کسـان به این چیزها دل بسـتگی دارند. بسـیار خوب؛ اما اگر 
کسـی مسـئولیتی را قبول کرد، چنانچه بنا شـد چنین دل بسـتگی ای پیدا کند، به آن مدیریت 
ضربه خواهد زد. من یک وقت به بعضی از مسئوالن دولتی پیغام دادم و گفتم ساعاتی را که 
شما در جلسه حزبیِ خود صرف می کنید- البته نمی گویم پول و امکانات می گیرید- متعلّق به 
دولت و مردم است. شما حق ندارید آن را صرف مسائل حزبی و جناحی و گروهی و امثال این ها 
بکنید. یک مقدار ضعف های ما ناشی از این هاست؛ و ااّل ما مدیران خوبی داریم. بعضی افراد 

1. دیدار اقشار مردم 1397/05/22
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بـه مدیـران دولتـی ایـراد می گیرنـد؛ نـه. مدیـران مـا در بخش هـای مختلـف بـر روی هـم خوشـبختانه 
مدیران خوبی هستند. بعضی از آن ها حقیقتاً درجاهایی همّت می گمارند، که من نمی خواهم 
از آن ها اسم بیاورم؛ و ااّل جا داشت این کار را بکنم. از همین مسئوالن دولتی افرادی هستند 
که می شود اسمشان را آورد و به عنوان آدم های موفّق به مردم معرفی کرد. منتها اسم آوردن 
از بعضی، ممکن اسـت نفی بعضی دیگر تلقّی شـود؛ بنابراین اسـم نمی آورم؛ اما خوشـبختانه 

ازاین گونه افراد داریم؛ به شرطی که آن کارهایی که گفتم، نباشد.1
 یکـی از موانـع، سـرگرمی بـه چیزهـای خـراب کننـده و ویران کننـده و گمراه کننـده اسـت؛ مثـل 
اختالفـات سـرِ چیزهـای بیخـودی. اختالفـات کوچـک و بهانه هـای کوچـک، گاهـی مایـهٔ اختالفـات 
بزرگ می شود؛ مثل حواشی ای که وجود دارد. سال گذشته به نظر من در همین جلسه بود یا 
یک جلسـه ای شـبیه این در ماه رمضان بود که به یک حاشـیه ای اشـاره کردم که مال آن وقت 
بـود. حاشـیه ای کـه امـروز بـه نظـر مـن بیشـتر از متـن، ماهـا را بـه خـودش سـرگرم کـرده، همیـن 
مسـئلهٔ فضای مجازی و فالن شـبکهٔ پیام رسـان و از این ]قبیل[ چیزها اسـت؛ این ها حاشـیه ای 
است. خب یک کاری باید انجام بگیرد، یک کاری هم دارد انجام می گیرد؛ این پرداختن افراطی 
و زیاده به آن - از آن طرف یک جور، از طرف مقابل یک جور- همان حواشی است؛ غافل شدن 

از کار اصلی است؛ بنابراین اینها موانع درونی است.2

10 . عملکرد ضعیف مدیریتی
مـا مشـکالتی داریـم کـه ایـن مشـکالت غالبـاً ناشـی از عملکـرد مجموعـهٔ خـودِ ماسـت.3 اگـر 
ما بتوانیم این سـه چیز را عالج کنیم، خیلی از مشـکالت، حل خواهد شـد. اول هم خود من، 
نمی خواهـم از کـس دیگـری اسـم بیـاورم. بنـده یکـی از کسـانی هسـتم کـه در جریـان امـور ایـن 
مملکـت، نقـش دارم. یـک مقـدار از ضعف هـا هـم در مـن اسـت؛ در طبقـات مختلـف مسـئولین 
و در خواص است. هرچه پایین بیاییم، نقش ها کم رنگ تر می شود. این ایرادها در ماهاست؛ 
باید آن ها را برطرف بکنیم. اگر هست، باید برطرف بکنیم؛ اگر نیست که چه بهتر! یکی از آن ها 
بی ایمانی ضعف ایمان است. این آسیب درون است. یکی، سوء عملکرد در همهٔ زمینه هاست.4

1. دیدار جوانان استان اصفهان 1380/8/12
2. دیدار جمعی از دانشجویان 1397/03/07

3. دیدار اعضای هیئت دولت 05/ 06/ 1382
4. دیدار شرکت کنندگان در همایش آسیب شناسی انقالب 1377/12/15
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مسـئلهٔ کنونـی کشـور مـا ایـن نیسـت کـه مـا طـرح نداریـم، حـرفِ درسـت نداریـم؛ مسـئلهٔ مـا 
این اسـت که حرف درسـت و طرح درسـت را آن چنان که شایسـته اسـت دنبال نمی کنیم؛ این 
اساس مسئله است. مباحث لفظی و محفلی و روشنفکری کار را پیش نمی برد؛ حرکت و اقدام 
الزم اسـت. سـهل انگاری در عمل، چالشِ بزرگ ما اسـت.1 ما هرجا یک مدیریّت انقالبیِ فعّاِل 
پُرتحرّک داشتیم، کار پیش رفته است؛ هرجا مدیریت های ضعیف، بی حال، ناامید، غیرانقالبی 

و بی تحرّک داشتیم؛ کارها یا متوقّف مانده است، یا انحراف پیداکرده است.2
هر دستگاهی که عملکرد مؤثری دارد، اگر این عملکرد را اصالح نکند، یا در آن اشکالی و 
آسیبی وجود داشته باشد، دارای سوء عملکرد است. معنای آسیب ها هم که می گوییم، مطلقاً 
خیانت نیست؛ که بگوییم همه جا خیانت است. نه، منظورمان تنبلی، بی دقتی، بی اهتمامی، 
دلسوزی و تالش الزم را نکردن، کار علمی انجام ندادن و متناسب با نیاز، پیش نرفتن است؛ 

همهٔ این ها سوء عملکرد است.3
ایـن  عامـل  اینکـه  بـر  متّفق انـد  مسـئولین،  از  بسـیاری  و  کشـور  اقتصـادی  کارشناسـان 
حوادث، تحریمهای خارجی نیست، عامل این حوادث، درونی است، مشکالت داخلی است. 
بسیاری از مسئولین هم این را بر زبان آورده اند، گفته اند. کارشناس ها هم تقریباً - تا آنجایی 
که بنده مطّلع شده ام- متّفق بر این معنا هستند. نه اینکه تحریم ها اثر ندارد؛ چرا، تحریم ها 
هم اثر دارد؛ امّا عمدهٔ تأثیر، مربوط به عملکرد ماها است. اگر چنانچه این عملکردها بهتر از 
این باشد، باتدبیرتر از این باشد، بهنگام تر از این باشد، قوی تر از این باشد که امروز هست، 
تحریم ها اثر زیادی نمی گذارند؛ می شود عالج کرد و در مقابل تحریم ها می شود ایستاد. بیشترِ 
مشـکل، ناشـی از مسـائل درونـی و داخلـی خـود مـا اسـت... بسـیاری از مشـکالت از ایـن قبیـل 

است. مشکالت، مربوط به نحوهٔ مدیریّت ما و نحوهٔ سیاست گذاریِ اجرایی ما است.4
 یـک مانـع دیگـر کم کاری هـا اسـت. بعضـی از افـرادی کـه در بخش هـای مختلـف مسـئول اند، 
متأسـفانه دچـار تنبلـی و کـم کاری بوده انـد و هسـتند. وضـع کشـور اقتضـا می کنـد کار پُرتـوان و 

پُرتالش را؛ مسئولین و مدیران در هرجا که هستند، بایستی تالش را افزایش دهند.5
اگـر مـا انضبـاط اداریِ کـم و کاربلـدیِ انـدک و تجربـهٔ ناچیـزی داشـتیم، این هـا نقـاط ضعـف 

1. دیدار مسئوالن نظام 04/02/ 1394
2. اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی 01/01/1396

3.  دیدار شرکت کنندگان در همایش آسیب شناسی انقالب، 1377/12/15
4. دیدار اقشار مردم 1397/05/22

5. دیدار زائران و مجاوران حرم رضوی 1397/01/01
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است؛ باید این ها را برطرف کنیم... اگر آن زمان وزیری مثالً به خودش حق می داده که درزمینهٔ 
کارهای مالی برخالف قانون عمل کند، به خیال اینکه دوران انقالب است، کارش نقطهٔ ضعف 
محسوب می شده است. اوایل انقالب وزیری به من گفت من فالن چیز را از فالن جا می آورم؛ 
اما اگر اجازه ندهند، دیوار را سـوراخ می کنم و آن را می آورم! البته آن روز شـاید کسـی او را به 
خاطر آن کار مذمّت نمی کرد؛ اما این نقطهٔ ضعف است. نقاط ضعف را کم کنیم، نقاط قوّت 

را اضافه کنیم و در شناخت نقاط قوّت و ضعف، اشتباه نکنیم.1

11. پافشاری بر دیوان ساالری فرسوده و اصالح نکردن آن
یکی از مشکالت مردم وضع ادارات است. مردم به ما که مراجعه می کنند، از وضع ادارات 
می نالند؛ حق هم دارند؛ چون بنده که دارم با شما حرف می زنم، از فضای زندگی مردم مطلعم؛ 
خود من همهٔ عمرم را در آن فضا تنفس کرده ام؛ حاال هم از این فضا بیگانه نیستم.... دستگاه 
اداری ما خیلی نرم تر و سریع تر و روان تر از این باید کار کند؛ امّا چون آن شکل قدیمی وجود 
دارد شکل اسالمی و جمهوری اسالمی که نیست؛ همان شکل سابق است؛ منتها ما عناصرش 

را عوض کردیم خیلی روان نیست.2
این ماشین بوروکراسی، چیز عجیبی است. من و شما که ده سال، دوازده سال سابقهٔ کار 
اجرایی داریم، هنوز بوروکراسی را نشناخته ایم... این ماشین اجرایی، ضمن اینکه یک دستگاه 
اجتناب ناپذیر است، اگر از آن مراقبت نکنید، چیز خطرناکی خواهد شد. این مراقبت، همان 
چیزی اسـت که شـمارا می تواند به سـهولت و سـرعت به هدف ها برسـاند. اگر دسـتگاه اجرایی 
و دست های شما نباشد، شما به هیچ هدفی نمی توانید برسید. درعین حال همین ماشین تا 
وقتی که اراده بکند، می تواند شمارا از رسیدن به آن هدفی که دنبالش هستید، بازدارد. بسته 
بـه ایـن اسـت کـه ترکیـب و مهم تـر از آن، نظـارت شـما بـر ایـن مجموعـه چگونـه باشـد. اگـر بـر آن 
نظـارت کردیـد، در اختیـار شـما قـرار خواهـد گرفـت. اگـر از آن غفلـت کردیـد، شـما در اختیـار آن 

قرار خواهید گرفت. هرچه هم خوب باشید، از عهدهٔ آن برنمی آیید.3
آن چیزی که اشکال ایجاد می کند تا ما از همان چیزی که داریم، نتوانیم درست استفاده 

1. دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت 1380/06/05
2. جمع اعضای شورای اداری شهرستان قم 1370/12/1

3. دیدار رئیس جمهور و اعضای هیات دولت 1370/06/03
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کنیـم... مشـکالت بوروکراسـی و اشـکاالت اداری و ضعـف دسـتگاه اجراکننـده اسـت.1 ازجملـه 
کارهایی که طبق تجربهٔ ما واقعاً سخت است، سالم سازی این دستگاه عظیم اداری و دیوانی 

و به اصطالح بوروکراسی است که در کشور وجود دارد.2

12.  ولنگاری در فضای مجازی
ّـت کشـور -کـه بتوانیـد کشـور را اداره کنیـد- تأثیـر دارد،  یکـی دیگـر از چیزهایـی کـه در مدیری
مسئلهٔ فضای مجازی است؛ فضای مجازی خیلی مهم است. در مسئلهٔ فضای مجازی، آنچه از 
همه مهم تر است، مسئلهٔ شبکهٔ ملّی اطالعات است. متأسفانه در این زمینه کوتاهی شده، 
کاری کـه بایـد انجـام بگیـرد، انجـام نگرفتـه؛ ایـن ]طـور[ نمی شـود اینکـه مـا به عنـوان اینکـه نبایـد 
جلـوی فضـای مجـازی را گرفـت، در ایـن زمینه هـا کوتاهـی کنیـم، ایـن مسـئله ای را حـل نمیکنـد و 
منطق درستی هم نیست. خب امروز فضای مجازی مخصوص ما که نیست، همه ی دنیا امروز 
درگیرند با فضای مجازی؛ کشورهایی که شبکه ی ملّی اطاّلعات درست کرده اند و ]فضای مجازی 
را[ کنترل کرده اند به نفع خودشان و به نفع ارزشهای مورد نظر خودشان، یکی دو تا نیستند. 
بهتریـنِ کشـورها، قوی تریـنِ کشـورها، در ایـن زمینه هـا خـطّ قرمـز دارنـد؛ راه نمیدهنـد؛ خیلـی از 
بخشهای فضای مجازی اعزام شده ی از سوی آمریکا و دستگاه های پشت سر و پشت صحنه ی 
این قضیّه را راه نمیدهند؛ کنترل میکنند. ما هم باید کنترل کنیم؛ این کنترل کردن معنایش 
این نیست که ما ملّت را از فضای مجازی محروم کنیم؛ نه، معنایش این نیست. امروز بهمنی 
از گزاره هـای درسـت و نادرسـت دارد روی سـر مراجعیـن اینترنـت مـا فـرود می آیـد؛ مـا چـرا بایـد 
اجازه بدهیم آن چیزهایی که برخالف ارزشهای و اصول مسلّمهٔ ما است، به وسیلهٔ کسانی که 
بدخواه ما هسـتند، در داخل کشـور توسـعه پیدا کند؟ نه. کاری کنید که از منافع و سـودها و 
بهره های فضای مجازی همه بتوانند اسـتفاده کنند، سـرعت اینترنت را افزایش هم بدهید امّا 

در آن چیزهایی که به ضرر کشور شما، جوان شما و افکار عمومی شما نیست.3
فعالً دشمن از ابزار رسانه استفاده می کند برای اثرگذاری بر افکار عمومی. توجّه کنید! ابزار 
رسانه، ابزار مهم و اگر دسِت دشمن باشد، ابزار خطرناکی است. ابزار رسانه را تشبیه می کنند 
به سالحهای شیمیایی در جنگ نظامی؛ سالح شیمیایی را وقتی می زنند، سالح شیمیایی تانک 
و تجهیـزات را از بیـن نمی بـرد؛ تجهیـزات می مانـد و انسـانها از بیـن می رونـد و از قـدرتِ اسـتفادهٔ 

1. دیدار اعضای گروه اجتماعی صدای جمهوری اسالمی ایران 1370/11/29
2. دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت 1385/06/06

3. دیدار مسئوالن نظام1396/03/22 
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از ابـزار می افتنـد؛ سـالح شـیمیایی در جنـگ نظامـی این جـوری اسـت؛ ابـزارِ رسـانه هـم این جـور 
است. امروز از تلویزیون، از رادیو، از اینترنت، از شبکه های اجتماعی، از انواع و اقسام وسایل 
فضای مجازی، علیه افکار عمومی ما استفاده می شود؛ این را کسانی که مسئولیّت این بخش 
از کشور را -بخش ارتباطات را- دارند، درست توجّه کنند. ما در جلسات حضوری هم به اینها 
تذکّر داده ایم، تأکید کرده ایم، حاال هم میگوییم؛ توجّه کنند که آنها ابزاری نشوند برای اینکه 
دشمن راحت بتواند سالح شیمیایی خودش را علیه این مردم به کار ببرد. وظیفهٔ خودشان را 

بدانند و با جّدیّت عمل کنند.1
ما در مورد فضای مجازی این را میگوییم؛ میگوییم مواظب شلّیک توپخانهٔ دشمن باشید در 
این فضا؛ حواستان باشد. از این فضا، دشمن علیه هویّت شما، موجودیّت شما، نظام شما، 
انقالب شما استفاده نکند. آمارهای بی پایه می دهند، دروغ میگویند، نسبت دروغ می دهند، 
چهره هـای مـورد قبـول مـردم را -کـه بایـد مـردم بـه اینهـا اعتقـاد داشـته باشـند- تخریـب می کننـد، 
موفّقیّتهای انقالب را کتمان می کنند، دروغ انگاری می کنند؛ ناموفّقیّتها را، ضعف ها را، کاستی ها 
را اگر یکی اسـت هزار تا جلوه می دهند، اگر یک جا اسـت به همه جا تعمیم می دهند؛ کارهای 
دشمن اینها است دیگر؛ این ها کارهای دشمن است؛ برای چه؟ برای اینکه راز پیروزی انقالب 
اسـالمی را دشـمن فهمیده؛ رازش اعتقاد مردم و ایمان مردم اسـت؛ می خواهد این ایمان را از 
بین ببرد. حاال اگر در طبقات سنین باال نتوانست، ]می خواهد[ این اعتقاد را در جوان و نوجوان 
و نسـل نو از بین ببرد که دیگر مردم پشـت سـر این انقالب و این نظام نَایسـتند؛ هدفش این 
است. اینکه مردم را ناامید کنند، مردم را بدبین کنند، اعتماد به نفس مردم را بگیرند، آینده 

را تاریک نشان بدهند، کاری است که امروز دشمن دارد می کند.2
یـک مسـئله کـه مـن اصـرار دارم روی آن تکیـه بکنـم، مسـئله ی فضـای مجـازی اسـت؛ خـب 
فضـای مجـازی خیلـی مهـم اسـت. آقایانـی کـه در زمینـه ی فضـای مجـازی نظراتـی دارنـد و ابـراز 
میکننـد و گاهـی میگوینـد کـه ایـن جـزو زندگـی اصلـی مـردم اسـت -کـه مـا هـم قبـول داریـم؛ االن 
واقعـاً فضـای مجـازی، یـک بخـش حقیقـی از زندگـی مـردم شـده؛ حـاال دولـت الکترونیـک و از ایـن 
قبیل که به جای خود محفوظ اسـت-  شـکّی نیسـت ]امّا[ آنچه عرضِ من اسـت و من روی آن 
ّـت  تکیـه میکنـم ایـن اسـت کـه فضـای مجـازی بـدون اختیـار مـا، از بیـرون از اختیـارِ مـا دارد مدیری
میشـود؛ بحـث ایـن اسـت. فضـای مجـازی یـک چیـزی نیسـت کـه آدم بتوانـد مثـل یـک آب روانـی 

1.  همایش ده ها هزار نفری »خدمت بسیجیان« در ورزشگاه آزادی 1397/07/12
2.  دیدار اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 06/10/1396



423الزامات پایداری عظمت ملت ایران

هر جور که میخواهد از آن استفاده بکند؛ دیگران دارند این آب را به یک سمتی که خودشان 
ّـت میکننـد ایـن فضـا را. خـب وقتـی کـه مـا میدانیـم  میخواهنـد هدایـت میکننـد؛ آنهـا دارنـد مدیری
کسانی از بیرون دارند فضای مجازی را -که ما هم دست اندرکارش هستیم و مبتالبهِ ما است- 
ّـت میکننـد، مـا نمیتوانیـم بـی کار بنشـینیم در مقابـل او؛ مـا نمیتوانیـم  هدایـت میکننـد و مدیری
مردممـان را کـه بـا فضـای مجـازی ارتبـاط دارنـد، بی پنـاه رهـا کنیـم در اختیـار آن مدیـری کـه دارد 
پشـت پـرده، فضـای مجـازی را اداره میکنـد. عوامـل مسـلّط بین المللـی در ایـن زمینه هـا بشـّدت 
فعّالند: از لحاظ خبردهی، خبررسانی، تحلیل داده ها و امثال گوناگون؛ هزاران کار دارد انجام 
میگیرد روی فضای مجازی. برای خاطر این است که بنده روی مسئله ی شبکه ی ملّی اطاّلعات 
این  همه تأکید میکنم. این شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملّی فضای مجازی که تشکیل 
داده ایم و بنده اصرار داشتم و دارم که این ]شورا[ تشکیل بشود و رؤسای محترم در آن شرکت 
کنند و تصمیم گیری کنند و اجرا کنند، به خاطر اهمّیّت این مسئله است؛ نمیشود این مسئله 
ّـی  را رهـا کـرد. و مـن میبینـم کـه آن اهتمـام الزم بـه خـرج داده نمیشـود. خـب االن شـبکه ی مل
اطاّلعـات اجزائـی دارد، ایـن اجـزا بایـد در زمان بندی هـای مشـخّص تحقّـق پیـدا کنـد؛ آدم میبینـد 
که تحقّق پیدا نمیکند، از زمان بندی ها عقبند؛ یا سیاستهای اصولی ای در زمینه ی پهنای باند 
وجود دارد که مکرّر ابالغ شـده، خب این سیاسـتها باید رعایت بشـود و اینها مورد درخواسـت 

و تأکید مؤکّد اینجانب است. 1 
متأّسفانه در فضای مجازی کشور ما هم که آن رعایتهای الزم با وجود این همه تأکیدی که 
مـن کـردم صـورت نمی گیـرد و در یـک جهاتـی واقعـاً ول اسـت. همـهٔ کشـورهای دنیـا روی فضـای 
مجازی خودشان دارند اِعمال مدیریّت می کنند، ]در حالی که[ ما افتخار می کنیم به اینکه ما 

فضای مجازی را ول کرده ایم! این افتخار ندارد. فضای مجازی را بایستی مدیریّت کرد. 2

13. القاء ناامیدی، یأس و ترس
امـروز یـک جریانـی در داخـل کشـور و خـارج کشـور وجـود دارد بـرای دمیـدن روح یـأس بـه 
جای دمیدن روح امید.3 گاهی روی یک مشـکل خاص که چندان هم مهم نیسـت مدام تکیه 
می کنیم، مدام تکرار می کنیم، مدام میگوییم، مدام مرثیه خوانی می کنیم، امید در دل جوان 

1399/06/02 .1
01/01/1400 .2

3. دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه ها 08/03/1398
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فرو می نشیند،  امید کم فروغ می شود در دل جوانها؛ این غلط است.1
اگر مردم ناامید شدند، اعتماد خودشان را از دست دادند، متزلزل شدند، شکست قطعی 
اسـت. آن چیزی که جنگنده را، رزمنده را در جبهه نگه می دارد، امید اسـت. باید امید داشـته 
باشد، بداند که می تواند به پیروزی برسد. این امید را باید زنده نگه داشت. عامل اصلی پیروزی، 
در صحنه بودن مردم است؛ عامل در صحنه بودن مردم، امید و اطمینان آنهاست. این امید 
را بایـد در مـردم تقویـت کـرد؛ مـردم را نبایـد ترسـاند؛ مـردم را نبایـد بدبیـن کـرد، بیاعتمـاد کـرد. 
م«. این از طرف دشمن  وه سش وا لمک فاحن ن قال هلم الّناس اّن الّناس قد جمع در قرآن کریم ببینید: »اّلذ�ی

اسـت؛ بترسـید - »قد جمعوا لکم فاخشـوهم« نسـبت داده شـود به دشـمن - آیهٔ دیگر: »اّنا 
ّوف اولیائه«؛ می ترساند. »لئن لم ینته المنافقون و الّذین فی قلوبهم مرض و  �ن طان �ی �ی ّ سش ذلمک ال
المرجفون فی المدینة لنغرینّک بهم«. ببینید، این هاست. یعنی ترسیدن مردم مذمت شده؛ 

رص.  مردم را ناامید کردن، مردم را بیاطمینان کردن، مذمت شده. متقابالً، نقطهٔ مقابل: »والع
ر«؛ همدیگر را باید  ّص�ب وا بال واص ّق و ت وا بالح واص ّصالحات و ت وا ال وا و عمل ن امن  اّلذ�ی

ّ
رس. ال ان لیف خ نس اّن ال�

وصیت کنیم، توصیه کنیم به صبر، به ایستادگی، به پیروی از حق؛ همدیگر را نگه داریم. »و 
المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض«؛ اولیاء یعنی پیوسته ها؛ به همدیگر پیوستند. این 

وظیفهٔ ماست. بنابراین، بایستی به این نکتهٔ امید و اطمینان توجه کرد.2
گنـاه بزرگـی کـه برخـی از دسـت اندرکاران فتنه هـا در کشـور انجـام می دهنـد، امیـدوار کـردن 
دشـمن اسـت؛ دشـمن را امیـدوار می کننـد کـه می توانـد منفـذی در بیـن مـردم، در بیـن عوامـل 

گوناگون، در بین مسئوالن نظام باز کند.3

1.  دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی 1398/7/17
2.  دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 25/06/1389

3.  دیدار جمعی از مردم استان گیالن 08/10/1389
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حسن ختام

ملت ایران با قدرت و خونسردی تمام، این منظرهٔ شگفت آور را نگاه می کند. ملت ما ثمرات 
عظیم انقالب خودش را در دنیای اسالم، یکی یکی می بیند؛ به چشم، میوه دهی این نهال را 
می بیند، که بعد از این، بیشتر هم خواهد شد. ملت ایران راه خود را با قدرت پیش رفته است 
و به فضل الهی، به حول و قوهٔ الهی، بعد از این هم با قدرت پیش خواهد رفت؛ و ما یکی پس 
از دیگـری، ارتفاعـات و قلـل عـزت و افتخـار را فتـح خواهیـم کـرد؛ نـه بـا جنـگ و خونریـزی، بلکـه 
بـا صبـر و اسـتقامت و ارادهٔ محکـم و تدبیـر الزم؛ همچنـان کـه تـا امـروز پیـش رفته ایـم و قله هـای 

زیادی را فتح کرده ایم.1
همـهٔ نشـانه ها، مـژدهٔ امیـد بـه مـا می دهنـد؛ مـژدهٔ پیشـرفت می دهنـد؛ در همـهٔ بخشـها. و 
َّه ایـن مژده هـا در کمتـر از یـک نسـل، تحقـق پیـدا کنـد.2 ملـت ایـران بـا  امیدواریـم کـه ان شـاءالل
سرافرازی و سربلندی بحمدالله در صحنه حاضر است و با ارادهٔ قویتر و تصمیم راسخ تر از روز 
اول، راه خود را ادامه می دهد. این نشان دهندهٔ قوّت آیندهٔ نظام جمهوری اسالمی و این ملت 

بزرگی است که این نظام را خواسته اند و از آن پشتیبانی کرده اند.3
من به روشـنی می بینم که دسـت قدرت الیزال الهی پشـت سـر این ملت اسـت و این ملت 
ن«. خداونـد در همـه مـوارد، ایـن ملـت را بـه راه درسـت  را هدایـت می کنـد: »اّن مـع ربـی سـهید�ی

1.  دیدار پرسنل نیروی هوایی 18/11/1384
1387/02/17 .2
1391/7/22 .3
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هدایـت کـرده اسـت؛ در نقـاط حّسـاس، لطـف و فضل الهی بـه کمـک ایـن ملـت آمـده اسـت. 
بـاز هـم همین طـور خواهـد شـد. بـاز هـم ایـن ملـت بـه فضـل پـروردگار، در ایـن تجربـه و در همـه 
تجربه های دیگر خواهد توانست با تصمیم گیریهای خود، مشت محکمی به دهان دشمن بزند 
َّه قلـب مقـّدس امـام زمـان را از خـود خوشـحال و راضـی و روح مطهّـر امـام بزرگـوار را  و ان شـاءالل

خشنود و سرافراز کند.1
خـدا را شـکر می کنیـم کـه روزنه هـای امیـد را در دل مـا هرگـز نبسـت. انسـان وقتـی بـه وضـع 
کشور نگاه می کند، روزبه روز به آیندهٔ این راه، به آیندهٔ این ملت، به آیندهٔ این کشور، امیدوارتر 
می شـود. این مردم مؤمن، این مردم با همت، این جوانهای با نشـاط و با شـور، در عرصه های 
مختلـف، این هـا همـه امیـد انسـان را بـه آینـده بیشـتر می کنـد.2 ملـت مـا بـا عـزم راسـخ خـود، بـا 
َّه خواهد  همت جوانان خود و با این استعدادی که متراکم در نیروهای انسانی ماست، ان شاءالل

توانست با راهکارهای عملی این راه را با کمال سرافرازی به پایان برساند و خواهد رساند.3
بدانید به توفیق الهی اهداف آمریکا و استکبار جهانی نسبت به ایران و جمهوری اسالمی و 
ملّت ایران اهدافی است که دیر یا زود شکست خواهد خورد. و بدانید که ملّت ایران پیروزی 
خـود را در همـهٔ عرصه هـا و زمینه هـا در مقابـل چشـم بدخواهـان و حسـودان ان شـاءالله جشـن 

خواهد گرفت.4  
ّـت ایـران و انقـالب عزیـز اسـالمی و نظـام جمهـوری اسـالمی همچنان کـه از  ّـاً مل بدانیـد مطمئن
مراحلِ سخِت دیگری گذشته است، از این مراحل که از آنها آسان تر است براحتی ان شاءالله 

خواهد گذشت.5
جوانان عزیز اتحادیه انجمنهای اسالمی، امسال نشست شما در میانهٔ حوادث مهمی برگزار 
می شـود کـه هـر یـک از جهتـی نشـانهٔ عظمـت و اعتبار ایران اسـالمی و ملـت انقالبـی آن اسـت. 
شهادت ها، قدرت نمائی های نظامی، حضور بی نظیر مردمی، روحیهٔ قوی و عزم راسخ جوانان، 
در کنار هزاران مجموعهٔ فعال در عرصهٔ دانش و فناوری، و نیز رویکرد دینی و معنوی در بخش 
عظیمـی از جوانـان سراسـر کشـور، همـه از سـر بـر آوردن یـک پدیـدهٔ یکتـا در جهـان امـروز خبـر 

1. دیدار جمعی از مسئوالن جهاد سازندگی 15/07/1377
2. دیدار اقشار مختلف مردم 25/02/1392

3. دیدار مردم شیراز 1387/2/11
4. دیدار مردم آذربایجان شرقی 28/11/1392
5. دیدار اقشار مختلف مردم 22/05/1397  
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می دهد. پدیده ئی که می تواند در آیندهٔ تاریخ تأثیرات عمیق و تعیین کننده بگذارد.1
ّـاً  آن طـوری کـه بنـده احسـاس می کنـم، یعنـی در واقـع می بینـم، مشـاهده می کنـم، مطمئن
ّـت ایـران اسـت.2 مـا امیدواریـم کـه  ّـق بـه مل پیـروزی قطعـی و نهایـی بـر جبهـهٔ وسـیع دشـمن متعل
بتوانیم بینی این قدرتهای مسـتکبر را به خاک بمالیم و رغم اَنفشـان کنیم؛ می توانیم این کار 

را ]بکنیم[، امیدواریم.3
بـه لطـف و حـول و قـوهٔ الهـی و بـه کـوری چشـم دشـمنان، ایمـان مـردم روزبـه روز عمیق تـر و 

حمایت مردم از نظام بیشتر خواهد شد.4
چشـم انداز حرکـت ملـت ایـران... چشـم انداز بسـیار روشـنی اسـت؛ هـم میـراث گذشـته مـا، 
هم موجودی استعداد بسیار ارزنده ما، هم همت و انگیزه و هم گرایش دینی و خدائی در این 
حرکت، همه در مجموع، یک ثروت عظیم ملی برای ما است. همه این ها به ما نوید می دهد 
که ما ان شاءالله خواهیم توانست تمدن اسالمی متعلق به ملت ایران را برای این دوره و برای 
امـت اسـالمی در ایـن زمـان، بـار دیگـر سردسـت بیاوریـم و الگویـی را بـرای حرکـت امـت اسـالمی 

ان شاءالله ارائه بدهیم.5
نشـانه این وعده تخلف ناپذیر ]بازسـازی تمدن نوین اسـالمی[ در اولین و مهم ترین مرحله، 
پیروزی انقالب اسالمی در ایران و بنای بلندآوازه نظام اسالمی بود که ایران را به پایگاه مستحکمی 
برای اندیشه حاکمیت و تمدن اسالمی تبدیل کرد. سر بر آوردن این پدیده معجزآسا، درست 
در اوج هیاهـوی مادی گـری و اسالم سـتیزیِ چـپ و راسـت فکـری و سیاسـی و آنـگاه مقاومـت و 
اسـتحکام آن در برابر ضربات سیاسـی و نظامی و اقتصادی و تبلیغاتی که از همه سـو نواخته 

می شد، در دنیای اسالم، امیدی تازه برانگیخت و شوری در دل ها پدید آورد.6
ّـران غـرب هـم بـه ایـن حقیقـت توجّـه پیـدا کرده انـد، هشـدار می دهنـد  امـروز بسـیاری از متفک
و می گوینـد. هیـچ شـگفتی نبایـد داشـت از این کـه برقـی از گوشـه ای بجهـد؛ همچنانـی کـه همـه 
تمّدن های عالم به وجود آمده اند، یک فکر نو، یک پیشـنهاد نو برای بشـریت مطرح شـود و بر 
اساس آن فکر، یک نظام سیاسی در گوشه ای از دنیا بتواند یک ملت را گرد هم جمع کند؛ آن 

05/11/1398 .1
2. دیدار مداحان 1398/11/26

3.  دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 23/12/1397
4.  دیدار جمعی از کارگران و معلمان 1383/12/02

5. در دیدار صدها تن از نخبگان و فرهیختگان استان فارس 1387/02/17
6. پیام به کنگره عظیم حج 1387/09/17
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ملت ایستادگی کند؛ آن مردم به شرایط الزمی عمل کنند، زبدگان و نخبگان و خواص جامعه 
نقش های خود را پیدا کنند و طبق آن عمل کنند. لذا هیچ بُعدی ندارد - بلکه نتیجه ای حتمی 
است - که این تمّدن مثل همه تمّدن های دیگر رشد خواهد کرد... این حرکت، از آغاز انقالب 
اسالمی به وجود آمد، این برق در این نقطه از عالم درخشید؛ چشم هایی را خیره کرد، بعد هم 
ّـت... ادامـه پیـدا  ایـن توفیـق را پیـدا کـرد کـه نظـام اسـالمی را به وجـود بیـاورد. ایـن خـط اگـر بـا جدی
کند، سرنوشت حتمی عبارت است از این که تمّدن اسالمی یک بار دیگر بر مجموعه عظیمی 

از دنیا، پرتوِ خود را بگستراند.1
من به طور قاطع با اطاّلعی که از وضعیّت کشور دارم قاطعاً میگویم: این ملّت و این نسل 
جدید و جوان تصمیم گرفته است که دیگر تحقیر نشود، تصمیم گرفته است دنباله رو قدرتهای 
بیگانـه و دشـمن نشـود، تصمیـم گرفتـه اسـت کـه ایـران عزیـز را بـه اوج افتخـار و عـزّت برسـاند و 
ایـن توانایـی را دارد؛ هـم تصمیـم دارد، هـم عـزم راسـخ دارد، هـم توانایـی دارد و ان شـاءالله بـه 

اینجا خواهد رسید.2
 ما میدانیم که ملّت ایران در این راه مطمئنّاً پیروز خواهد شد و به نتایج مطلوب خودش، 

به آرمانهای مطلوب خودش خواهد رسید.3
 انقـالب پرچـم عـزت ایـن ملـت اسـت و ملـت ایـن پرچـم را در دسـِت اسـتوار خـود محکـم نگـه 

َّه فرجه خواهد کرد. 4 خواهد داشت و به فضل پروردگار تسلیم امام زمان ارواحنافداه و عجّل الل
َّه آن روزی را که قدس شریف، علی رغم این دغدغه هائی که در مورد قدس بیان  إن شاء الل
کردند- که یک دغدغه های واقعی است- به دست مسلمانها بیفتد، شاید خیلی از شماها آن 
را ببینید؛ ما باشیم یا نباشیم؛ به هر حال این را یک روزی مردم فلسطین و مردم دنیا مشاهده 

خواهند کرد.5
بدانید عزیزان من! دست قدرت و ارادهٔ الهی، بر حسب قرائن فراوان، پشتیبان شما ملت 
اسـت. بدانید ان شـاءالله دعای مسـتجاب ولیعصر )ارواحنا فداه( متوجه شـما ملت اسـت. و بدانید 
خدای متعال به توفیق و فضل خود، این ملت را به هدفهای بلند و به آرزوهای بزرگ خود خواهد 

1. دیدار اساتید، فضال و طالب حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیه 1379/07/14
2.  همایش ده ها هزار نفری »خدمت بسیجیان« در ورزشگاه آزادی 1397/07/12

3.  دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش 1395/11/19
4. دیدار مردم آذربایجان شرقی 28/11/1381

5.  دیدار شرکت کنندگان در افتتاحیٔه همایش غزه 08/12/1388
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رسانید و ان شاءالله دشمن را در مقابل شما ذلیل و خاکسار خواهد کرد.1
امروز خوشبختانه ملت ایران با پرداختن هزینه هائی که سنگین هم بوده است - اما ملت ایران 
با شوق و رغبت و با رشادتِ تمام، این هزینه ها را پرداخته است - توانسته گذرگاههای زیادی 
َّـه خـود را بـه ایـن نقطـه ای کـه امـروز در  را طـی کنـد و راه دشـواری را پشـت سـر بگـذارد و بحمدالل
آن هستیم، برساند. اما این هنوز اوائل راه است. ملت ما با عزم راسخ خود، با همت جوانان 
َّه خواهد توانست با  خود و با این استعدادی که متراکم در نیروهای انسانی ماست، ان شاءالل

راهکارهای عملی این راه را با کمال سرافرازی به پایان برساند و خواهد رساند. 2
ملت ایران به فضل پروردگار، به حول و قوهٔ الهی، با روحیهٔ ایمان، با روحیهٔ اتحاد و انسجام 
و وحدتی که به برکت دین در خدمت و در اختیار آنها است، توانسته اند این راه را طی کنند؛ 

باز هم در آینده به توفیق الهی همین جور خواهد بود.3
ملـت ایـران بـا همتـش، بـا جوانانـش، بـا ایـن نقشـهٔ راه، بـا ایمانـی کـه در دل او راسـخ اسـت، 
با یاد امامش، می تواند فاصلهٔ کنونی را با آن وضع مطلوب پر کند. ملت ایران می تواند پیش 
برود. ملت ایران با توانائی هائی که دارد، با استعدادهائی که دارد، با انسانهای برجسته ای که 
بحمدالله در میان کشـور حضور دارند، می تواند راه طی شـده ای را که تجربهٔ سـی و چند سـالهٔ 
انقالب است، با قدرت بیشتر و با همت جازمتر ادامه دهد و ان شاءالله به صورت الگوی حقیقی 

و واقعی برای ملتهای مسلمان در بیاید.4
جوهر ایستادگی و مقاومت در یک ملت، جوهر نفیس و گرانقدری است. با همین جوهر 
ّـه  اسـت کـه ملـت ایـران بـه فضـل پـروردگار، بـا هدایـت الهـی، بـا کمکهـای معنـوی غیبـی و بـا ادعی
َّه االعظم ارواحنافداه خواهد توانست تمّدن اسالمی را بار دیگر  زاکیّه و هدایتهای معنوی ولی الل
در عالـم سـربلند کنـد و کاخ بـا عظمـت تمـّدن اسـالمی را برافراشـته نمایـد. ایـن، آینـده قطعـی 
شماسـت. جوانان، خودشـان را برای این حرکت عظیم آماده کنند. نیروهای مؤمن و مخلص، 

این را هدف قرار دهند.5
ّـت ایـران بـدون تردیـد در آینـده ای کـه آن آینـده ان شـاءالله خیلـی دور نخواهـد بـود و شـما  مل
جوانهای عزیز قطعاً آن آینده را مشاهده خواهید کرد، از همه جهت در قلّه های شرف و افتخار 

1. دیدار مردم مازندران در سالگرد حماسه شش بهمن 1388/11/6
2. دیدار مردم شیراز 1387/02/11

3. دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی 18/05/1392
4.  مراسم بیست و چهارمین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه الله( 14/03/1392

5.  دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده های شهدا 29/05/1376
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خواهد بود.1 
 به فضل الهی، به حول و قوّهٔ الهی همهٔ مقاصدی که ملّت ایران برای خودش ترسیم کرده، 

با قوّت و اقتدار، خودش را به آن مقاصد خواهد رساند.2
بدانید عزیزان من! دست قدرت و ارادهٔ الهی، بر حسب قرائن فراوان، پشتیبان شما ملت 
اسـت. بدانید ان شـاءالله دعای مسـتجاب ولیعصر )ارواحنا فداه( متوجه شـما ملت اسـت. و بدانید 
خدای متعال به توفیق و فضل خود، این ملت را به هدفهای بلند و به آرزوهای بزرگ خود خواهد 

رسانید و ان شاءالله دشمن را در مقابل شما ذلیل و خاکسار خواهد کرد.3

1. دیدار مردم آذربایجان شرقی 1393/11/29
2.  دیدار رئیس و مسئوالن قوه قضائیه 1398/4/5

3..  دیدار مردم قم 1391/1/19


